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برج باجي خمتار

�لقب�ض على ثالثة �إرهابيني
مفرزة  �ألقت  �ملعلومات،  ��ستغالل  وبف�سل  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
للجي�ش �لوطني �ل�سعبي، يوم 14 �أفريل 2018 بربج باجي خمتار/ن.ع.6، 

�لقب�ش على ثالثة )03( �إرهابيني. يتعلق �لأمر بكل من:
- �مل�سمى »ل.عبد �لقادر« �ملكنى »�أبو �أحمد«.
- �مل�سمى »ح. �سالح �رشيف« �ملدعو »عوينة«.

- �مل�سمى »ح. �سالح علي« �ملكنى »عويلي«.
�مل�سلحة  قو�تنا  تخو�سها  �لتي  �لعمليات  �سياق  يف  �لعملية  هذه  تاأتي 
�آفة �لإرهاب وب�سط �لأمن و�ل�سكينة عرب كافة ربوع  لتطهري بالدنا من 

�لوطن.

املدر�سة العليا للإدارة 
الع�سكرية بوهران

توفري تكوين جيد و ر�ق 
للعن�سر �لب�سري 

�لع�سكرية  لالإد�رة  �لعليا  �ملدر�سة  تر�هن 
مو�سى  �حلاج  �أخاموخ  �ملرحوم  �ملجاهد 
للعن�رش  ر�ق  و  جيد  تكوين  توفري  على  بوهر�ن 
ويتما�سى  �لوطنية  �لقيم  على  يرتكز  �لب�رشي 
 ، �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ش  ع�رشنة  ومتطلبات 
ح�سبما �أو�سحه  �أم�ش �لأحد �للو�ء مفتاح حميد 

قائد �ملدر�سة.
و خالل حفل �فتتاح �أيام �إعالمية حول �ملدر�سة 
عليه  �أ�رشف  بوهر�ن  �لع�سكرية  لالإد�رة  �لعليا 
�لناحية  قائد  نائب  م�سطفى  �سماعلي  �للو�ء 
�لع�سكرية �لثانية �عترب �للو�ء مفتاح حميد توفري 
�لتكوين �جليد و �لر�قي للطلبة »�أولوية رئي�سية« 
للمدر�سة ب�سفة خا�سة وللجي�ش �لوطني �ل�سعبي 

ب�سفة عامة.
�لعمل  زيارة  �إىل  حديثه  يف  �مل�سوؤول  عاد  و 
�لدفاع  وزير  نائب  بها   قام  �لتي  و�لتفتي�ش 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ش  �أركان  رئي�ش  �لوطني 
�إىل  �لفارط  �لأ�سبوع  �سالح  قايد  �أحمد  �لفريق 
»ترقية  على  �أكد  �أين  �لثانية  �لع�سكرية  �لناحية 

�ملكانة �لرفيعة 
ر�قيا  تكوينا  تكوينه  �لب�رشي من خالل  للعن�رش 
ومتخ�س�سا  عاليا  تاأهيال  وتاأهيله  مالئما  و 
مهنته  فعليا ملتطلبات  و  ميد�نيا  ي�ستجيب  مبا 

�لع�سكرية«.
هياكل  كافة  غر�ر  على  �ملدر�سة  تعكف  كما 
�لتكوين باجلي�ش باتباع نهج و��سح �ملعامل مبني 
على �لتو��سل مع و�سائل �لإعالم »�لتي ندعوها 
للم�ساهمة يف تو�سيح �ملعامل �لكربى ملنظومة 
�لتكوين  هياكل  د�خل  و�لتدريب  �لتكوين 

باجلي�ش«، ي�سيف ذ�ت �مل�سدر.

بن زمية يعّزي �سحايا �لطائرة �لع�سكرية

�نهيار ج�سر بوالية �لبليدة

وفاة �ملجاهد �لكبري حجاج �لعربي  بادر�ر

1 �سعبان يوم غد �لثالثاء

�ن�سّم جنم نادي ريال مدريد �ل�سباين كرمي بن 
زمية �إىل قائمة �ملتعاطفني

�لتي  �لع�سكرية  �لطائرة  �لنجوم على حادثة  من 
بوفاريك  فيمطار  �ملن�رشم  �لأربعاء  �سقطت 
و�أودت باأرو�ح 257 �سحية، حيث وّجه �لالعب ذو 

�لأ�سول �جلز�ئرية تعازيه �إىل عائالت �ل�سحايا 
�لتي  �لتغريدة  خالل  من  �جلز�ئري  و�ل�سعب 
ن�رشها �أول �م�ش عرب ح�سابه �خلا�ش يف موقع 
�لتو��سل �لجتماعي »تويرت« و�لتي ختمها بعبارة 

»�هلل يرحمهم«.

عرفتها  �لتي  �لغزيرة  �لأمطار  ت�سببت 
و�ل�سمالية  �لد�خلية  �ملدن  من  �لعديد 
يربط  ج�رش  �سقوط  يف  �أم�ش،  �أول  للوطن 
يف  بال�سبط  موز�ية  و  �لعاليق  و�دي  بني 

�أ�سعفت  �أن  بعد  �لبليدة،  ولية  قرقور يف 
تاأكل  �لذي  �جل�رش  �أ�س�ش  �لأمطار  �سيول 
ب�سكل غريب جد�، يف حني مل يتم ت�سجيل 

�أي خ�سائر ب�رشية خ�سائر ب�رشية.

�ملجاهد  ربه  جو�ر  �إيل  �أم�ش  فجر  �نتقل 
�لكبري حجاج �لعربي عن عمر ناهز 92 �سنة 
�نزقمري  بلدية  تيطاوين  بق�رش  و�ل�ساكن 
نحو 75 كلم عن عا�سمة �لولية �در�ر حيث 
�لثورة  يف  وم�ساركته  ن�ساله  للفقيد  ي�سهد 
معارك  عدة  وعاي�ش  �ملباركة  �لتحريرية 
و��سهم ب�سكل كبري يف �جلبهة �جلنوبية كما 
وهو  كبري  باحرت�م  �سكناه  ق�رش  يف  يحظي 

مرجعا ثوريا دللة �سهادته �لثورية �لطويلة 
ب�سكل  و��سهم  �ل�ستقالل  مر�حل  وعاي�ش 
كبري يف بعث يف كل منا�سبة �لروح �لوطنية 
يف �أو�ساط �ل�سباب وكان دوما ينادي ب�رشورة 
و��ستقر�رها  و�أمنها  �جلز�ئر  على  �حلفاظ 
كان  بانه  قرب  عن  عاي�سوه  من  ي�سهد  كما 
ولن  �لنا�ش  وحب  بال�سماحة  يتميز  رجال 

تغيب عنه كلمة �هلل يرحم �ل�سهد�ء

�لبوزجاين، باأن  �أكدت �جلمعية �لعلمية �لفلكية، 
�لفاحت من �سعبان �سيكون يوم غد �لثالثاء، نظر� 
و�أو�سحت  �ليوم،  �ل�سهر  هالل  روؤية  ل�ستحالة 
يف بيان حتوز �لو�سط على ن�سخة منه  �لتايل:« 
درجات   6 �رتفاع  على  حينها  �لقمر  يكون  �إذ 
بعدها  �لقمر  يغرب  �لأفق  بينما  فوق  فقط 
�ل�سابعة  �ل�ساعة  على  �أي  تقريبا  ب32دقيقة 
حو�يل16�ساعة  وعمره   )19:57( و57قيقة 

درجات جنوبا   10 ��ستطالته  تبلغ  ون�سف حيث 
وهي مدة مكوث موجبة ، علما �ن مدة �ملكوث 
�لوطن  و�لكرة  وغرب  جنوبا  �جتهنا  كلما  تزيد 
�ملجردة  بالعني  ر�سده  ي�سعب  �لر�سية  مما 
جنوب  و�ملناظري  ممكنة  بالتل�سكوب  ولكنها 
بالعني  تكون ممكنة جد�  �لبالد، يف حني  غرب 
يف  �لمريكية  �لقارة  جنوب  وغرب  �ملجردة 

�لرب�زيل و�ل�سيلي و�لبريو..

�لفي�سانات جتعل باتنة مدينة منكوبة

ترامواي اجلزائر

  ت�سجيل ��سطر�بات
 يف �خلدمة  ب�سبب »خلل تقني« 

مطعم مالل ب�سطاو�يل 
يتعر�ض للتخريب

حولت �لأمطار �لغزيرة �لتي �سهدت �ملناطق �لد�خلية و�ل�سمالية للوطن 
على  تاأتي  ر�حت  �لتي  �لفي�سانات  �إثر  مدينة  منكوبة  �إىل  باتنة  مدينة 
�لأخ�رش و�لياب�ش، و�لأدهى من كل هذ� هو حتول تلك �ملياه �ملتجمعة 
يف مناطق كثرية و�سط �ملدينة وعرب بلديات �لولية �إىل جليد، ما خلق 
ذعر� كبري� و�سط مو�طني �لولية �لذين يطالبون بتدخل �ل�سلطات لفك 

�لعزلة عنهم.

�سجل تر�مو�ي �جلز�ئر �سبيحة �ل�سبت منذ �ل�ساعة �لعا�رشة ��سطر�بات 
يف �ل�سري على �خلط �لر�بط بني حمطتي �سيدي دري�ش و بن زرقة )بلدية 
�ليوم  �أكده  ح�سبما  �لعربات«،  لإحدى  تقني  »خلل  ب�سبب  �لكيفان(  برج 
�أو�سحت  و   ) )�سيرت�م  �جلز�ئر  تر�مو�ي  ��ستغالل  موؤ�س�سة  بيان  �لأحد 
»�سيرت�م« �أنه منذ �ل�ساعة �لعا�رشة و 20 دقيقة من  �أم�ش �ل�سبت �ملو�فق  
لـ 14 �أبريل 2018، توقف �خلط �لر�بط بني �حليني �سيدي �دري�ش و بن 
�لتابعني لبلدية برج �لكيفان )�رشق �لعا�سمة( و ذلك ب�سبب »خلل  زرقة 
تقني لإحدى عربات �لرت�مو�ي«،قد مت �حلفاظ --ح�سب �لبيان-- على  
�خلدمة بني حمطتي �لعنا�رش وميموين حمود �إىل غاية �ل�ساعة 10 �سا 58 
دقيقة، وكذلك عرب حمطتي �لعنا�رش و قهوة �ل�رشقي يف  متام �ل�ساعة 
11 و 5 دقيقة و �إىل غاية ��ستئناف �خلدمة على كامل �خلط يف حدود 

�ل�ساعة  منت�سف �لنهار و 38 دقيقة.

مدينة  يف  ما�سيني�سا  �مل�سمى  �لقبائل  �سبيبة  رئي�ش  مطعم  تعر�ش 
�سطاو�يل �إىل �لتخريب من قبل جمموعة لأن�سار مولودية �جلز�ئر ح�سب 
ما نقله فيديو يتم تد�وله على �ليوتيوب وهذ� ثاأر� منه على �لكارثة �لتي 
حلت »بال�سناوة« يف مدينة ق�سنطينة قبل و�أثناء وبعد لقاء �لن�سف �لنهائي 

�لذي جمع �لعميد باجليا�سكا.

العا�سمة

بيع �سكنات وقطع �أر�سية بعقود ملكية مزّورة 
�أطاحت م�سالح �أمن ولية �جلز�ئر بجمعية �أ�رش�ر 
م�ستبه فيهم وذلك عن تهمة تكوين جمعية �أ�رش�ر 
�لتزوير و��ستعمال �ملزّور يف وثائق �إد�رية ر�سمية، 
�لن�سب، �لحتيال، تقليد �لأختام، و�نتحال هوّية 
م�ستبه  �أ�سخا�ش   )03( توقيف  مّت  حيث  �لغري 
فيهم، مع ��سرتجاع جمموعة من �لوثائق �لإد�رية 
�أمن  م�سالح  عاجلتها  �حلال  ق�سية  �ملزّورة. 
تلقي  بعد  وذلك  د�ي  �لإد�رية حل�سني  �ملقاطعة 
�لت�سيري  و  �لرتقية  ديو�ن  من  هاتفي  �ت�سال 
على  حتوز  مو�طنة  تو�جد  بخ�سو�ش  �لعقاري 
�ل�ستف�سار  لغر�ش  تقّدمت  مزّور،  �إيجار  عقد 

عن عدم ربط �سّقتها �ملزعومة ب�سبكة �لكهرباء 
م�سالح  �إىل  بالأمر  �ملعنية  حتويل  بعد  و�ملاء، 
�أّنها  �رّشحت  معها  �لتحقيق  و�أثناء  �ل�رشطة 
تلك  �رش�ء  عليها  عر�ش  �سخ�ش  على  تعّرفت 
�ل�سّقة، حيث و�فقت على �لأمر مقابل مبلغ مايل 
قدره )440( مليون �سنتيم وقّدمت له دفعة مالية 
�لتي  �سيارتها  وكذلك  �سنتيم  مليون   )40( قدرها 
مّت �لتفاق على �سعرها بـ)190( مليون �سنتيم �إىل 
�إىل  ر�فقته  �أّنها  كما  �لبيع  �إجر�ء�ت  �إمتام  غاية 
��سلي  �إيجار  بعد عقد  فيما  لها  و�أح�رش  �ل�سّقة 

بح�سور �سديقني للم�ستبه فيه.

�الأمطار تخنق 
طرقات �لعا�سمة

�لعا�سمة  طرقات  �سهدت 
�سديد�  مروريا  �ختناقا 
�لتهاطل  ب�سبب  �أم�ش  �سباح 
عرفته  لالأمطار�لذي 
�لوطن  من  وليات  عدة 
�لعا�سمة،  �جلز�ئر  منها 
يف  �لطرقات  متّيزت  حيث 

بع�ش  م�ستوى  على  �لعا�سمة 
�سوفايل،  �سورة  يف  �ملناطق 
عني  �ساتوناف،�ل�رش�قة، 
�زدحاما  �رشقي  وقهوة  �هلل 
مّيزته  و�لذي  كبري�  مروريا 
مّيزت  �لتي  طو�بري�ل�سيار�ت 

�لطرقات.
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احلكومة تعر�ض احل�سيلة وتعبد الطريق للرئا�سيات

اأويحي ي�سحب ورقة الإجنازات من يد ولد عبا�س
يف خطوة و�سفت من قبل مراقبني باملفاجئة، خرج الوزير الأول اأحمد اأويحي عار�سا ح�سيلة حكومته على ال�سحافة الوطنية، مما خلف الكثري من الت�ساوؤلت 

يف اأو�ساط املهتمني بال�ساأن ال�سيا�سي: فهل هي خرجة لتاأكيد ولئه للرئي�ض بعد الأخبار التي حتدثت موؤخرا عن عزله والتقلي�ض من دوره اأم هي خرجة 
لتعبيد الطريق لرت�سيح الرئي�ض للعهدة اخلام�سة؟ اأم اأنها حركة تكتيكية ل�سحب ورقة اجنازات الرئي�ض من يد ولد عبا�ض وتركها يف يد احلكومة؟

ريا�ض هويلي

حتدثت  التي  امل�صادر  جتمع 
الوزير  خرجة  اأن  الو�صط،  اإليها 
رمزية  لها  اأويحي  اأحمد  الأول 
�صياق  يف  جاءت  �صيا�صية،حيث 
الرامية  املجهودات  مع  ين�صهر 
الرئي�س  اأمام  الطريق  تعبيد  اإىل 
للرت�صح  بوتفليقة  العزيز  عبد 
فيها،  رغب  اإذا  اخلام�صة  للعهدة 
بقبعته  اويحي  خروج  فتوقيت 
يربر  املتتبعني  براأي  احلكومية 
دعوة  بعد  جاءت  اإذ  التوجه،  هذا 
ولد عبا�س للرئي�س للرت�صح، وبعد 
لرئي�س  امليداين  الظهور  اأي�صا 
والتي  العا�صمة،  يف  بوتفليقة 

وا�صح  موؤ�رش  اأنها  على  فهمت 
عهدة  نحو  الذهاب  اإمكانية  على 

رئا�صية جديدة.
الندوة  مو�صوع  �صكل  كذلك، 
ح�صيلة  عر�س  وهو  ال�صحفية، 
الرئي�س  حكومة  اجنازات 
واجنازاتها �صيما يف جمال ال�صكن 
والتعليم والرتبية مثلما رافع عليه 
اأن  وا�صحا  تاأكيدا  اويحي،  اأحمد 
معار�صي  ت�صع  اأن  تريد  احلكومة 
واقع  اأمام  اخلام�صة  العهدة 

حم�صوم بلغة الأرقام ح�صبها. 
لكن األ�صنة ال�صوء ال�صيا�صي تتحدث 
على اأن خرجة الوزير الأول اأحمد 
حكومته  حل�صيلة  وعر�صه  اأويحي 
واجنازات الرئي�س، هدفها نزع هذه 

الورقة من يد حزب جبهة التحرير 
العام  اأمينه  قام  الذي  الوطني 
جلنة  بتن�صيب  عبا�س  ولد  جمال 
اجنازات  جلرد  حزبه  كوادر  من 
الرئي�س منذ 1999 ثم خالل العهدة 
احلالية، وهو ما يعني اأن التناف�س 
بني الآفالن والأرندي حول تقدمي 
ذات  وت�صيف  اأ�صده،  على  الولء 
احلكومة  بخبايا  املهتمة  الأل�صنة 
غاية  يف  يبدو  ت�صاوؤل  وكوالي�صها، 
ال�صيا�صة  لرجال  بالن�صبة  الأهمية 
اأويحي   اأحمد  عمد  ملاذا  وهو: 
على  حكومته  ح�صيلة  لعر�س 
اأمام  ولي�س  مبا�رشة  العام  الراأي 

نواب ال�صعب؟. 
يف الواقع ثمة الكثري من الت�صاوؤلت، 

للكثري  بالنظر  التعجب  وعالمات 
حلزبي  املبهمة  املواقف  من 
ال�صلطة، لكن ثمة كذلك �صي واحد 
الغمو�س  من  تدريجيا  يخرج  بداأ 

اإىل الو�صوح، ومن ال�رش اإىل العلن، 
الف�صاءات  اإىل  الكوالي�س  ومن 
بالتوجه  الأمر  ويتعلق  املفتوحة، 
رئا�صية  عهدة  نحو  الر�صمي 

وغلق  بوتفليقة،  للرئي�س  خام�صة 
احتمال قد  اأي  اأمام  اللعب مبكرا 
وي�صعف  املوؤيدين  �صف  يق�صم 

موقفهم.

على بعد �سهر من موؤمتر حتديد رئي�سها اجلديد

منا�سرة يحذر حم�س من الفرقة بعد الوحدة

يف ظل حجم الأزمات والتدخالت الأجنبية باملنطقة

 م�ساهل يدعو اجلامعة العربية لتغيري اآلية عملها

املكلف بالإعالم يف التن�سيقية الوطنية لالأطباء املقيمون:

اجلزائر تعاين من »ت�سحر« طبي 

حلركة  ال�صابق  الرئي�س   ك�صف 
املجيد  عبد  ال�صلم  جمتمع 
اخلالفات  بع�س  عن  منا�رشة، 
احلركة  بيت  داخل  تدب  التي 
انتخاب  موعد  دنو  خلفية  على 
داعيا  للحركة،  جديدة  رئي�س 
يف  الختالف  اإىل  احلركة  اأبناء 
لي�صم  تو�صيعه  بدل  التنوع  اإطار 
ا�صتعادت  التي  للحركة  الت�صتت 
الوحدة  بعد قرار  اأطرافها  بع�س 
التي  التغيري  وجبهة  حم�س  بني 

كانت بقيادة منا�رشة.

له،  من�صور  يف  منا�رشة  وقال 
بتداعيات  متعلق  تخوفه  اأن 
واملواقف  الأفكار  يف  الختالف 
حم�س  وحدة  على  القيادات  بني 
والتي  احل�صا�صة،  الفرتة  هذه  يف 
�صنة،  منذ  �صتاتها  جمع  حتاول 
بعد اأن جنحت يف اإعادة منا�صلي 
الراحل  بيت  اإىل  التغيري  جبهة 
احلايل  و�صعيها  نحناح،  حمفوظ 
البناء  حركة  منا�صلي  اإعادة  اإىل 
»اأقول  موؤكدا  اأي�صا،  الوطني 
اختلفوا  احلركة  اأع�صاء  جلميع 

كيفما �صئتم، واختاروا من الأفكار 
وال�صيا�صات واملواقف والقيادات 
فقط  قناعاتكم،  ح�صب  �صئتم  ما 
من  خالفاتنا  تنتقل  اأن  نحذر 
العقول اإىل القلوب، ومن التنوع اإىل 
ال�صيق،  اإىل  ال�صعة  ومن  الت�صاد، 
الفرتاق..  اإىل  الجتماع  ومن 
اإىل  الرحمة  من  بذلك  فننتقل 

العذاب ل قدر اهلل«.
جمتمع  حركة  ودخلت  هذا 
مع  اندماجية  وحدة  يف  ال�صلم 
موؤمترها  و�صتنظم  التغيري،  جبهة 

حيث  ماي،  �صهر  بداية  املقبل 
كما  لها،  رئي�س  اختيار  �صيتم 
الرئا�صيات  من  موقفها  �صيتحدد 
هذا  يف  مر�صحها  وكذا  املقبلة، 
الهام  النتخابي  ال�صتحقاق 
بالبلد، وذلك باملوازاة مع طموح 
على  للبقاء  يكون  لأن  مقري 
�صابقه  رغبة  وبروز  راأ�س احلركة 
دخول  وحتى  �صلطاين  جرة  اأبو 
لتطفو   2019 رئا�صيات  طموحات 

على ال�صطح.
�سارة بومعزة

 دعا وزير ال�صوؤون اخلارجية عبد 
العربية  الدول  م�صاهل،  القادر 
العربية  املنطقة  م�صلحة  لإعالء 
التدخالت  حجم  تو�صع  ظل  يف 
الأجنبية بها، من خالل تغيري اآلية 

عمل اجلامعة العربية.
وانعقاد  بالتزامن  م�صاهل  واأكد 
اأنه  بال�صعودة   29 العربية  القمة 
العربية  الدول  جامعة  على  يتعني 
عمل  طريقة  مراجعة  �رشورة 

اجلامعة مع الأزمات التي تعي�صها 
مبنيا  العربية،  الدول  بع�س 
التدخالت  حجم  على  اقرتاحه 
ال�صنوات  خالل  باملنطقة 
عا�صت  الأمة  اأن  قائال  الخرية، 
والنزاعات،  الأزمات  من  العديد 
لتعدد  الأ�صا�صي  ال�صبب  مرجع 
يف  الأجنبية  التدخالت  اأ�صكال 
وهو  الداخلية،  العربية  ال�صوؤون 
املنطقة  دول  من  ي�صتوجب  ما 

اخلالفات  اجلهود وجتاوز  تظافر 
والعمل على اإعالء امل�صلحة العليا 
العربية فوق كل اعتبار » اإن الأمر 
اإيجاد  على  نعمل  اأن  منا  يتطلب 
احللول املالئمة فيما بيننا، وهذا 
بتظافر  اإل  يح�صل  اأن  ميكن  ل 
اجلهود وجتاوز اخلالفات، والعمل 
على اإعالء امل�صلحة العليا العربية 

فوق كل اعتبار«.
ملراجعة  اقرتاحه  بخ�صو�س  اأما 

العربية،  اجلامعة  عمل  طريقة 
من  اإل  يتم  اأن  ميكن  ل  اأنه  فقال 
ي�صمل  جوهري  اإ�صالح  خالل 
ومنهجية   وت�صيريها  عملها  اآليات 
العربية،  الق�صايا  مع  تعاطيها 
واأن  لها  �صبق  اجلزائر  اأن  مذكرا 
قدمت م�صاهمتها من اأجل اإ�صالح 
املنظومة العربية من خالل اأفكار 

ومقرتحات.
�ض.ب

اأكد املكلف بالإعالم يف التن�صيقية 
املقيمون،  لالأطباء  الوطنية 
واحلكومة  الو�صاية  �صيا�صة  باأن 
املت�صببة يف خلق  ب�صكل عام هي 
يف  اجلزائر،  يف  الطبي  الت�صحر 
حني دعا الوزير الأول اإىل �رشورة 
عو�س  لالأزمة  دائم  حل  اإيجاد 
يعمل  الذي  الطبيب  وراء  الختباء 

وفق اإمكانيات �صعيفة.
جاء  ما  بوطالب  على  حمزة  ورد 
الوزير الأول اأحمد اأويحيى، نهاية 
املدنية  اخلدمة  حول  الأ�صبوع، 

حلد  اأنه  مو�صحا  والع�صكرية، 
يف  الأخري  تناول  يتم  مل  ال�صاعة 
احلوار الدائر مع الو�صاية،  داعيا 
الرجل الأول يف احلكومة اإىل عدم 
وحتميله  الطبيب  وراء  الختباء 
م�صوؤولية ما يحدث القطاع، قائال: 
» اخلدمة املدنية اأثبتت ف�صلها يف 
اخلدمات  تقدم  ل  وهي  اجلزائر 
توفري  ويجب  للمواطنني  ال�صحية 
املرافق  هيكلة  واإعادة  املعدات 
ي�صمن  الذي  وهذا  وجتهيزها 
لكل  اجليدة  ال�صحية  اخلدمة 

املواطنني يف كل اجلزائر«
رف�س  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
راجع  املدنية  للخدمة  الأطباء 
املناطق  يف  العمل  من  خلوفهم 
النائية التي ل تتوفر على املعدات 
ولي�س رف�س  يتطلبها عملهم  التي 
املناطق،  وجدد  هذه  يف  للعمل 
الأطباء  مت�صك  املتحدث 
املقيمني مبطالبهم املرفوعة اإىل 
من  ال�صتفادة  وخا�صة  الو�صاية 
امل�صاواة يف اخلدمة الع�صكرية يف 
رد مبا�رش على الوزير الأول اأحمد 

واجب  اأنها  اأكد  الذي  اأويحيى 
وطني للجميع.  

يف  بالإعالم  املكلف  عرب  كما 
عن  املقيمني  الأطباء  تن�صيقية 
ال�صحة  وزير  ملقرتح  رف�صهم 
اإلغاء  خمتار ح�صبالوي بخ�صو�س 
املدنية  اخلدمة  من  واحدة  �صنة 
�صيوؤدون  الذين  الأطباء  ل�صالح 
باأن  معتربا  الع�صكرية  اخلدمة 
الت�صحر  من  �صيزيد  املقرتح 

الطبي يف الوليات اجلنوبية.   
علي عزازقة

 قال اإن اجلزائر جاهزة
 لكل الحتمالت، ميزاب:

 »م�ساألة البحث عن بديل
 »حلفرت« لي�ست �سهلة«

اجلزائر  باأن  ميزاب«  »اأحمد  اأكد 
التقارير  بعد  الحتمالت  لكل  جاهزة 
اإ�صابة  عن  حتدثت  التي  الإعالمية 
امل�صري »خليفة حفرت« ب�صكتة دماغية 
واأنه  �صيما  املا�صي،  الأ�صبوع  بداية 
الليبية  الأزمة  يف  اأ�صا�صيا  لعبا  يعد 
على حد تعبريه، يف حني �صدد على اأن 
ما  البحث عن خليفته يف حال  عملية 

انطفئ دوره لن تكون �صهلة.
وال�صرتاتيجي  الأمني  اخلبري  واأو�صح 
باأن  »الو�صط«  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
�صناعة  فاعلة يف  �صخ�صية  كان  حفرت 
احلدث يف ليبيا، لكونه قائدا ملا ي�صمى 
اجلي�س الليبي، ما ي�صعب من ماأمورية 
حتى  اأو  مر�صه  بعد  الأحداث  قراءة 
وفاته ح�صب ما يتم تداوله يف التقارير، 
وراح ميزاب يقول:« حفرت �صيغيب عن 
امل�صهد لكن �صيكون من ي�صري اجلي�س 
من بعده«، واأبرز ذات امل�صدر العديد 
والتي  تقع  قد  التي  الحتمالت  من 
بعد  ال�صاحة  عن  التام  غيابه  تتقدمها 
مر�صه، والذي قال باأنه لن يكون احلل 
البع�س.  يروج  كما  نهايتها  اأو  لالأزمة 
ويف ذات ال�صياق تطرق ذات املتحدث 
بعد  الليبي  للملف  اجلزائر  نظرة  اإىل 
اأكد  حيث  حفرت«،  »اجلرنال  مر�س 
الحتمالت  لكل  جاهزة  اجلزائر  اأن 
الوقوف على  اإ�صرتاتيجية  وتعمل وفق 
الليبيني،  الفرقاء  مع  واحدة  م�صافة 
للو�صول  جماعي  ب�صكل  للعمل  وهذا 
ككل  واملنطقة  ليبيا  يخدم  حل  اإىل 
اخلالفات  واأن  �صيما  ا�صتثناء،  بدون 
بعد  تظهر  قد  حفرت  مع�صكر  داخل 
مر�صه، ما يعطي ت�صورا على اأن ما هو 
واقع كارثي والأزمة يجب حلها ب�صكل 
عقالين عو�س الرهان على جهات قد 
ت�رشب ما مت الو�صول اإليه حلد اليوم. 
ومن جهة اأخرى �صدد ميزاب على اأن 
من  حفرت  للم�صري  خليفة  على  البحث 
التي كانت تراهن عليه يف  الدول  قبل 
خا�صة  للغاية،  �صعب  احلايل  الوقت 
واأن مر�صه مفاجئ بالن�صبة للعديد من 
واأبوظبي  والقاهرة  كمو�صكو  اجلهات 
وحتى باري�س التي كانت ترى فيه احلل 
اأن حتى ورقة مبعوث  لالأزمة، م�صيفا 
الأمم املتحدة اإىل ليبيا غ�صان �صالمة 

غياب  ا�صتمر  حال  يف  حترتق  قد 
ال�صيا�صي  امل�صهد  عن  حفرت  اجلرنال 
الليبي، ما يوؤكد �صعوبة التكهن مبا هو 

واقع وما �صيقع.

ربيج: موقف اجلزائر لن يتاأثر 
مبوت حفرت

واملتابع  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  اأما 
فاأو�صح  ربيج«،  »علي  الأمني  لل�صاأن 
اأنه  »الو�صط«  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
قيمة  من  تقلل  اأن  جهة  لأي  ميكن  ل 
نف�صه  طرح  ظل  يف  حفرت«،  »اجلرنال 
كم�رشوع رئي�س ليبيا امل�صتقبلي �صيما 
واأنه ا�صتطاع اأن ي�صتقطب بع�س الدول 
العظمى يف �صفه، م�صيفا اأن �صيناريو 
تاأثري �صلبي  له  اإن حتقق �صيكون  موته 
رهيب،  ب�صكل  مع�صكره  على  وكارثي 
الثاين الذي قد يجد  ويقوي املع�صكر 
متنف�صا لكون ال�صاحة �صت�صبح �صاغرة 
ل حمالة لأنه ل ميكن اإيجاد �صخ�صية 
ومن  الراهن.  الوقت  يف  حفرت  مثل 
على  امل�صدر  ذات  �صدد  اأخرى  جهة 
اإطالقا  يتاأثر  لن  اجلزائر  موقف  اأن 
موته،  حال  يف  ليبيا  داخل  الأزمة  من 
بوقوفها على  ال�صابق  اإعالنها  يف ظل 
الفرقاء  جميع  مع  واحدة  م�صافة 
يف  تقع  قد  كارثة  لأي  تفاديا  الليبيني 
التي كانت تدعم  الدول  اأما  املنطقة، 
�صتختلط  اأوراقها  باأن  فقال  حفرت 
على  العتماد  اإمكانية  و�صتدر�س 
�صخ�صية اأخرى، م�صيفا اأنها قد يكون 
بالتخلي  وهذا  اأخرى  اإ�صرتاتيجية  لها 
عن مع�صكر حفرت الذي وعدها بخدمة 
م�صاحلها يف ليبيا وتتحالف مع جهات 
يف  توجهاتها  وتخدم  تخدمها  اأخرى 
عن  ا�صت�رشافية  قراءة  ويف  املنطقة. 
اإىل  حتولها  واإمكانية  الليبية  الأزمة 
�صوريا جديدة يف �صمال افريقيا، قال 
ي�صهد  الو�صع  لأن  �صت�صتمر  باأن  ربيج 
الأ�صعدة،  خمتلف  على  كبري  احتقان 
موؤكدا اأن احللول لي�صت موجودة على 
م�صتقبال  ير�صم  ما  القريب،  املدى 
اأ�صود قد يكون له عواقب كارثية على 

اجلميع.
علي عزازقة



له  ت�رصيح  يف  �شلغوم   وحمل 
ور�شم  غياب  م�شوؤولية  احلكومة 
املخاطر  مبواجهة  خا�شة  خطة 
موافقتها  من خالل عدم  الطبيعية 
م�شتقلة  جلنة  ا�شتحداث  على 
بعدم  امل�شوؤولني  متهما  للكوارث، 
ما  وهو  املجال  هذا  يف  الكفاءة 
يت�شدى  درع  دون  اجلزائر  يبقي 
االنهيارات  كل  اأن  موؤكدا  للكوارث 
متوقعة  كانت  االآن  حتدث  التي 
ومت التحذير منها منذ 17 �شنة، يف 
تلتفت  مل  العليا  ال�شلطات  اأن  حني 
اجلزائريني  تهدد  التي  للمخاطر 
اأهمها  الع�رصة  عددها  فاق  التي  و 
واجنراف  والفي�شانات  الزالزل 
ال�شناعية  واملخاطر  الرتبة 
الناجمة عن امل�شانع واملوؤ�ش�شات. 
كما ك�شف عنه ن�شبة 90 باملائة من 
االأرا�شي التي �شيدت عليها م�شاريع 
�شكنية باأنها ه�شة ومل تتم درا�شتها 
اأغلب  فاإن  وبالتايل  دقيق،  ب�شكل 

غري  اجلديدة  فيها  مبا  البنايات 
قادرة على امت�شا�ص هزات زلزالية 
على  و7درجات   ،6.5 بني  ترتاوح 
�شلم ر�شرت ح�شبه. ويف ذات ال�شدد 
بعني  االأخذ  ب�رصورة  اخلبري  طالب 
االعتبار اأراء فئة اخلرباء يف الزالزل 
يف  وم�شاورتهم  الطبيعية  والكوارث 

ال�شكنية  امل�شاريع  اإعداد  خطط 
وتنظيم البيئة واملحيط، م�شريا اإىل 
اأن اجلزائر تفتقد للخريطة اخلا�شة 
متكنها  التي  الطبيعية  باملخاطر 
من حماية نف�شها من هذا النوع من 
�شلغوم،  ي�شتبعد  مل  كما  الكوارث. 
ال�شاحلية  باملناطق  زلزال  حدوث 

الطويل  الزلزايل  ال�شمت  ظل  يف 
الذي اعتربه موؤ�رصا خطريا، م�شريا 
املتكررة  االأر�شية  الهزات  اأن  اإىل 
اجلزائري،  ال�شمال  واليات  عرب 
على   5 درجتها  تتعدى  ال  والتي 
للن�شاط  تعود  طبيعية  ر�شرت،  �شلم 

الزلزايل للجزائر.

التن�شيقية  يف  باالإعالم  املكلف  اأكد 
باأن  املقيمون،  لالأطباء  الوطنية 
ب�شكل  واحلكومة  الو�شاية  �شيا�شة 
الت�شحر  خلق  يف  املت�شببة  هي  عام 
دعا  حني  يف  اجلزائر،  يف  الطبي 
حل  اإيجاد  �رصورة  اإىل  االأول  الوزير 
وراء  االختباء  عو�ص  لالأزمة  دائم 

اإمكانيات  وفق  يعمل  الذي  الطبيب 
على  بوطالب   حمزة  ورد  �شعيفة. 
اأويحيى،  اأحمد  االأول  الوزير  جاء  ما 
االأ�شبوع، حول اخلدمة املدنية  نهاية 
اأنه حلد ال�شاعة  والع�شكرية، مو�شحا 
مل يتم تناول االأخري يف احلوار الدائر 
االأول  الرجل  داعيا  الو�شاية،   مع 

وراء  االختباء  عدم  اإىل  احلكومة  يف 
يحدث  ما  م�شوؤولية  وحتميله  الطبيب 
املدنية  اخلدمة   « قائال:  القطاع، 
اأثبتت ف�شلها يف اجلزائر وهي ال تقدم 
ويجب  للمواطنني  ال�شحية  اخلدمات 
توفري املعدات واإعادة هيكلة املرافق 
وجتهيزها وهذا الذي ي�شمن اخلدمة 

ال�شحية اجليدة لكل املواطنني يف كل 
اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح  اجلزائر« 
راجع  املدنية  للخدمة  االأطباء  رف�ص 
خلوفهم من العمل يف املناطق النائية 
التي  املعدات  على  تتوفر  ال  التي 
يتطلبها عملهم ولي�ص رف�ص للعمل يف 
هذه املناطق،  وجدد املتحدث مت�شك 

االأطباء املقيمني مبطالبهم املرفوعة 
من  اال�شتفادة  وخا�شة  الو�شاية  اإىل 
يف  الع�شكرية  اخلدمة  يف  امل�شاواة 
اأحمد  االأول  الوزير  على  مبا�رص  رد 
وطني  واجب  اأنها  اأكد  الذي  اأويحيى 
للجميع.   كما عرب املكلف باالإعالم يف 
تن�شيقية االأطباء املقيمني عن رف�شهم 

ملقرتح وزير ال�شحة خمتار ح�شبالوي 
بخ�شو�ص اإلغاء �شنة واحدة من اخلدمة 
�شيوؤدون  الذين  االأطباء  ل�شالح  املدنية 
باأن املقرتح  الع�شكرية معتربا  اخلدمة 
�شيزيد من الت�شحر الطبي يف الواليات 

اجلنوبية.   
علي عزازقة

واالأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزير  ك�شف 
باجلزائر  االحد  اأم�ص  عي�شى  حممد 
اجلزائر  جامع  م�رصوع  اأن  العا�شمة 
و  التزيني   مرحلة  دخل  الذي  االأعظم 
  .  2018 نهاية  مع  �شي�شلم  الزخرفة 
دورة  له خالل  كلمة  واأو�شح عي�شى يف 
�شيتم  الذين  االأئمة  لفائدة  تدريبية 
االأعظم   امل�شجد  لتاأطري  انتقائهم 
اأنه  م�شلي  ل120.000  يت�شع  الذي 
التزيني  مرحلة  يف  حاليا  الدخول  "مت 
تتم  عملية  وهي  للم�شجد  الزخرفة  و 

و  التزيني  يف  املهند�شني  مع  بالت�شاور 
اخلطاطني  ل�شبط الت�شاميم الداخلية 
الوزير  ذكر  وباملنا�شبة  اخلارجية".   و 
اأنه يجري حاليا تكوين الطاقم الديني 
هذا  بت�شيري  م�شتقبال  �شيتكفل   الذي 
''التكوين  اأن  اإىل  م�شريا   ، امل�شجد 
مع  دولية  بخربة  و  وطنيا  �شيكون 
 ، الوطنية"  املرجعية  على  احلفاظ 
م�شيفا باأنه �شيدوم ملدة ثمانية ا�شهر 
االأكفاأ وذلك ح�شب خطة عمل  النتقاء 
عدة  عرب  للتقومي  واآليات  م�شبوطة 

حمطات. يف هذا امل�شمار قال الوزير 
ت�شيري  جتارب  من  اال�شتفادة  يريد  انه 
بع�ص امل�شاجد يف هذا املجال كجامع 
ال�رصيفني  واحلرمني  مب�رص  االأزهر 
بن  زايد  وم�شجد  ال�شعودية  بالعربية 
واختيار  العربية  باالإمارات  �شلطان 
االأن�شب اأو يتم اإن�شاء التجربة اجلزائرية 
م�رصوع  وبخ�شو�ص  بنا.  اخلا�شة 
القانون التوجيهي للقطاع اأو�شح الوزير 
انه �شيتم اأعداده و عر�شه على الربملان 
لي�شكل "�شورة جامعة لل�شاأن الديني يف 

باإ�شالم  ال�شعب  رابطة  وميثل  اجلزائر 
الدينية  املرجعية  وحماية  ا�شالفه 
على  الت�شجيع  اإطار  الوطنية"ويف 
دائرته  بان  عي�شى  ال�شيد  ذكر  التاأليف 
يقدر 100  اأوليا  الوزارية ر�شدت مبلغا 
الكتب،  ل�شنة 2018  لطبع  دينار  مليون 
بع�ص  اإحياء  اأي�شا  يريد  باأنه  م�شيفا 
التقاليد الدينية كتنظيم الكرا�شي العلمية 
داأب  التي  العلمية  واحلوا�رص  بامل�شاجد 
زمن  واختفت  اجلزائر  يف  العلماء  عليها 

االإرهاب يف الت�شعينات. 

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأعلنت 
بتي�شم�شيلت  االأحد  اأم�ص  غربيط  بن 
جديد  من  �شتقدم  الوزارية  دائرتها  اأن 
تنظيم  يف  النظر  باإعادة  خا�شا  م�رصوعا 
وزيرة  واأو�شحت  الدرا�شية.  االمتحانات 
لقطاعها  تفقد  زيارة  خالل  الرتبية 

بالوالية اأن »هذا امل�رصوع 
االجتماعي  ال�رصيك  مع  اعداده  �شيتم 
االمتحانات  تنظيم  يف  النظر  اعادة  بغية 
اأيامها«  عدد  تقلي�ص  بهدف  وذلك 
م�شددة على �رصورة االخذ بعني االعتبار 
ال�شنة  من  �شيتم  الذي  امل�شتمر  التقييم 

وزيرة  ،واأكدت  ثانوي«   الثالثة  اىل  االوىل 
هذا  باأن  ال�شياق  هذا  الوطنية يف  الرتبية 
وكانت  نقا�ص«   مل  »حاليا  هو  امل�رصوع 
اأن  املا�شي  دي�شمرب  اأعلنت  غربيط  بن 
�شهادة   امتحان  يف  النظر  اإعادة  م�رصوع 
على  عر�شه  و�شيتم  »جاهز«  البكالوريا 
احلكومة يف »الوقت املنا�شب«. ومن جهة 
جت�شيد  �رصورة  اىل  الوزيرة  دعت  اأخرى 
م�رصوع منوذجي بوالية تي�شم�شيلت يرمي 
املدر�شي  الت�رصب  ظاهرتي  ملحاربة 
وتكرار ال�شنة ال�شيما يف الطور املتو�شط  
اأن يج�شد  ينبغي  اأن هذا امل�رصوع  مربزة 

عن  )التعليم  الرقمي  بالنظام  باال�شتعانة 
بعد( وقالت بن غربيط يف هذا اخل�شو�ص 
مع  بالتعاون  امل�رصوع  يج�شد  اأن  البد   «
مبا  بعد  عن  للتعليم  الوطني  الديوان 
ينتمون  الذين  ال�شيما  للتالميذ  ي�شمح 
عن  درا�شتهم  ا�شتئناف  من  الرحل  للبدو 
قطاع  م�شئويل  الوزيرة  »وطالبت  بعد 
احللول  ايجاد  ب�رصورة  بالوالية  الرتبية 
يف  درا�شتهم  عن  يتخلون  الذين  للتالميذ 
الوزيرة  ا�رصفت  وقد  املتو�شط  الطور 
خالل زيارتها  للوالية على تد�شني مبدينة 

تي�شم�شيلت م�شلحة طب 

ابتدائية  ومدر�شة  للقطاع  تابعة  العمل 
حتمل ا�شم املجاهد املتويف بلعيد حممد 
ا�شم  حتمل  اخرى  ابتدائية  ومدر�شة 

املجاهدة املتوفية ميمونة فوذة.
كما د�شنت بن غربيط ثانوية »اأول نوفمرب 
1954« التي انتظمت بها ن�شاطات ثقافية 
وفنية مبنا�شبة احياء يوم العلم و�شتوا�شل 
الوزيرة زيارتها  بالتوجه اإىل  املقر اجلديد 
واالإ�رصاف  للرتبية  الوالئية  للمديرية 
الرتبية  املوؤ�ش�شات  مدراء  مع  لقاء  على 
الرتبية  نقابات قطاع  واملفت�شني وممثلي 

بالوالية واأولياء التالميذ.

 افتتحت اأم�ص وزيرة الت�شامن الوطني 
واالأ�رصة وق�شايا املراأة ، غنية الدالية 
اأ�شغال الدورة التكوينية حول ا�شتعمال 
�شحايا  الن�شاء  حول  بيانات  قاعدة 
العنف ومن هن يف و�شع �شعب  » اأمان 
املخت�شني  لتكوين  الوطني  باملركز   «
بح�شور  العا�شمة  باجلزائر  بئرخادم 
املن�شقة الوطنية لهيئة االأمم املتحدة 
للم�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة 
، حيث �شي�شتفيد 60 مهنيا من قطاع 
يومي  تكوينيتني  دورتني  يف  الت�شامن 
15 و16 اأفريل 2018 مب�شاركة  �رصيفة 
ذات   ، النف�ص  علم  يف  اأ�شتاذة  بوعتة 
خربة وا�شعة يف م�شاألة العنف املمار�ص 
خبرية  دحا�ص  و�شهرزاد  املراأة  �شد 
خمت�ص  لعقون  جليل  و  االإح�شاء  يف 
 . واالت�شال  االإعالم  تكنولوجيات  يف 
واأكدت غنية الدالية اأن انطالق العمل 
اخلا�شة  االإدارية  البيانات  بقاعدة 
واالأ�رصة  الوطني  الت�شامن  بوزارة 
وق�شايا املراأة من �شاأنه تعزيز االآليات 
التكفل  اأجل  من  املو�شوعة  والتدابري 
قطاع  ي�شتقبلها  التي  اله�شة  باحلاالت 
وبالتايل   ، مهامه  اإطار  يف  الت�شامن 
توفر  اإح�شائية  قاعدة  دون  فمن 
تبقى  منها  موثوق  وموؤ�رصات  بيانات 
كل اجلهود التي مت بذلها واالإجنازات 
مربزة   ، الفعالية  ناق�شة  املحققة 
عملها  يف اإطار ع�رصنة قطاع الت�شامن 
البيانات  جمع  يخ�ص  الوطني  فيما 
املجتمع  �رصائح  مبختلف  اخلا�شة 
امل�شتهدفة من قبل القطاع يف جمال 
يف  الن�شاء  االجتماعي  �شيما  الن�شاط 
و�شع �شعب من اأجل ت�شهيل ا�شتغالل 
املعطيات لتكفل ذو نوعية باحتياجات 
هذه الفئة  حيث جتمع هذه املعطيات 
و التي توفرها خاليا االإ�شغاء ، التوجيه 
واملرافقة املتواجدة على م�شتوى 48 
مديرية الن�شاط االجتماعي والت�شامن 
الوطنية  املراكز  وكذا  للواليات 
�شحايا  والن�شاء  الفتيات  ال�شتقبال 
ويف  �شعب.  و�شع  هن يف  ومن  العنف 
املتحدثة  ذات  اأ�شارت  ال�شياق  ذات 
توجيه  اأداة  تعترب  الربجمية  هذه  اأن 
لعمل وزارة الت�شامن الوطني واالأ�رصة 
تطوير  تدعم  املراأة  والتي  وق�شايا 
و�شع  طريق  عن  العمل  خمططات 
برامج مالئمة اأكرث ا�شتهدافا وتكييفا 
وحماية  العنف  من  الوقاية  جمال  يف 
�شعب  و�شع  يف  الن�شاء  ومرافقة 
التقاريراالإح�شائية  خالل  وذلك من 
التي ت�شمح بدرا�شة اأ�شباب ومتغريات 
هذه الظاهرة  بغية التمكن من معرفة 
النقائ�ص  وحت�شني  لتدارك  اخللل 
اخلدمة املقدمة للمراأة املتواجدة يف 

و�شع �شعب .
 

قاعدة اإلكرتونية 
لر�صد خمتلف حاالت 

العنف
 

خمتلف  ر�شد  الدالية،اأن  غنية  وقالت 
خالل  من  العنف  يتم  حاالت 
بت�شجيل  ت�شمح  اإلكرتونية  قاعدة 
والتي  اآليا  البيانات  كافة  وحتليل 
املتواجدة  االإ�شغاء  خاليا  توفرها 
الن�شاط  مديريات  م�شتوى  على 
االجتماعي  والت�شامن لواليات الوطن، 
ا�شتقبال  ومراكز  اجلوارية  واخلاليا 

�شحايا العنف ومن هن يف و�شع �شعب 
هذه  تعتمد  اجلمعيات  حيث  وكذا 
وتعريفات  ت�شنيفات  على  القاعدة 
خالل  من  العنف  حلاالت  موحدة 
موحد  تفاديا  ا�شتبيان  منوذج  اإعداد 
احلاالت  ت�شجيل  يف  لالزدواجية 
واالختالف يف الت�شنيف فهذه القاعدة 
تتمتع  باخل�شو�شية  املعلوماتية 
حفاظا  الالزمة  التامة  وال�رصية 
للحاالت  اخلا�شة  للحياة  واحرتاما 
على  احلر�ص  ت�شجيلها مع  يتم  التي 
التي  البيانات  لكل  ال�شحيح  االإدخال 
ذات  املتغريات  من  جمموعة  تغطي 
واالجتماعي  الدميغرايف  الطابع 
واالقت�شادي واأ�شكال العنف ومرتكبيه 
واملقدمة  املطلوبة  امل�شاعد  ونوع 

ب�شفة م�شتمرة واآنية.
 

العمل الوقائي من اأولويات 
وزارة الت�صامن الوطني

 
اإثارة  على  العمل  اإىل  الدالية  ودعت 
والعائالت  املواطنني  عند  الوعي 
ثقافة  ون�رص  الو�شاطة  عمل  وتكثيف 
بناء  اإعادة  على  والعمل  الت�شامح 
ت�شجيعها  خالل  من  احلالة  �شخ�شية 
اإعادة  من  ومتكينها  ال�شغل  على 
فيما  واجتماعيا  مهنيا  اإدماجها 
من  املبذولة  املجهودات  اأن  اعتربت 
الت�شامن  قطاع  م�شتخدمي  طرف 
االجتماعي  للعمل  ركيزة  الوطني 
باحتياجات  التكفل  مع  والت�شامني 
العنف  �شحايا  املواطنني  وال�شيما 
و�شع  يف  كانت  ومن  الن�شاء  من 
املرجو  الهدف  اإىل  للو�شول  �شعب 
واحد  كل  باأداء  اإال  يتاأتي  ال  الذي 
وجه  كالتكفل  اأكمل  على  مهامه 
من  امل�شاعدة  تقدمي  اإىل  النف�شي 
ال�شحيح  واالإر�شاد  التوجيه  خالل 
الوقائي  فالعمل  ميدانيا  واملرافقة 
الت�شامن  وزارة  اأولويات  من  يعترب 
املراأة.   وق�شايا  واالأ�رصة  الوطني 
الت�شامن  وزيرة قطاع  وجهت  ولقد 
املتحدة  االأمم  لهيئة  �شكرها  الوطني 
للم�شاواة  بني اجلن�شني ومتكني املراأة 
نها  لكو    )  ONUFEMMES (
برنامج  اإطار  يف  العملية  هذه  �رصيك 
2018  مع   –  2015 تفعيل  التعاون 
متويل  يف  وم�شاهمتها  الدائم  تعاونها 
لقطاع  االأهمية  ذات  الن�شاطات  بع�ص 
الت�شامن حول و�شعية املراأة يف و�شع 

�شعب .
 

اإعداد وجت�صيد 
» اأمان«  كقطب 

معلوماتي
 

 « البيانات  اأن قاعدة  العلم  مع 
بتاريخ  اأطلقت  ر�شميا   « اأمان 
جمع  لتوحيد   2018 فيفري   19
الن�شاء  حول  االإدارية  املعلومات 
و�شع  يف  هن  ومن  العنف  �شحايا 
وجت�شيد  اإعداد  مت  فلقد  �شعب 
معلوماتي  اأمان جلعلها  قطب   «
اللواتي  الن�شاء  من  الفئات  كل  حول 
اجتماعية  كالن�شاء  ه�شا�شة  يع�شن 

و�شحايا العنف.
حكيم مالك

احلكومة مل تر�صم اأي ا�صرتاتيجية ملواجهة الكوارث

املكلف باالإعلم يف التن�صيقية الوطنية للأطباء املقيمون:

وزير ال�صوؤون الدينية واالأوقاف حممد عي�صى

عرب م�صروع خا�ض يعر�ض قريبا

�صارة بومعزة

 امل�ساريع ال�سكنية لن تتحمل 
زلزاال بدرجة 6.5 درجة

بوطالب: �سيا�سة احلكومة ت�سببت يف ت�سحر طبي باجلزائر

جامع اجلزائر االأعظم �سي�سلم مع نهاية 2018 

باإعادة النظر يف تنظيم االمتحانات الدرا�سية 

وزيرة الت�صامن الوطني غنية الدالية

ا�ستعمال قاعدة بيانات حول 
الن�ساء �سحايا العنف

24 �ساعةاخلمي�ض 12 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 26 رجب  1439هـ 4

انتقد رئي�ض نادي املخاطر الكربى وخبري يف الهند�صة املقاومة للزلزال والكوارث الطبيعية 
وال�صناعية عبد الكرمي �صلغوم، غياب ا�صرتاتيجية جزائرية للت�صدي للمخاطر والكوارث 

الطبيعية، موؤكدا اأن قلة االهتمام هو ما يطبع واقع هذا القطاع.



املدير العام للأمن الوطني

24 �ساعةالإثنني 16 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 30 رجب  1439هـ 5

 حيث مثل �ل�ضحيتان �للذ�ن �أعلن �أحدهما 
هيئة  �أمام  �ملحاكمة  جل�ضة  يف  تاأ�ضي�ضه 
خالل  �أكد�  و   ، ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة 
من  �ل�ضحية  على  تعرفا  �أنهما  �ضماعهما 
خالل �أحد معارفهما يف غ�ضون عام 2000 
بينهم من خالل  �لعالقة  وبعد�أن توطدت 
م�ضيلة  بوالية  منزلهما  على  �ملتهم  تردد 
قطع  من  متكينهما  عليهما  ،  عر�س 
�أر�ضية و �ضقق و حمالت جتارية ب�ضو�حي 
�لذي  �لنفوذ  طريق  عن  بوزريعة  بلدية 
يتمتع به يف �لبلدية باعتباره ع�ضو منتخب 
�مل�ضتفيدين  قائمة  �لتدخل يف  له  ويجوز 
وحتى تغيريها ل�ضالح �أ�ضخا�س ال يقيمون 
�نطلت  �لتي  �حليلة  وهي   ، �لبلدية  يف 
بالقانون  وجهلهما  لكرب �ضنهما  عليهما 
يقيمان  كونهما  ��ضتفادتهما  با�ضتحالة  و 
بوالية �أخرى ، لتليها قائمة �لطلبات �لتي 

كانت متطر عليهما من �ملتهم و�ملتمثلة 
يف مبالغ مالية تر�وحت بني 5 و 15 مليون 
�ضنتيم كانا مينحانها له يف كل زيارة لهما 
خالل  له  مبنحها  قاما  عيد  كب�ضي  مع 
لي�ضل  �ملبلغ  تفاقم  �الأ�ضحى وبعد  عيد 
ل45 مليون �ضنتيم لكل و�حد منهما طلبا 
�ملعاملة  عن  �إثبات  وثيقة  منحهما  منه 
عن  �ضادرة  مقررة  بت�ضليمهما  فقام 
�أنهما م�ضتفيد�ن من  �أ�ضا�س  �لبلدية على 
توقيع  و  ختم  حتمل  �ملحالت  و  �الأر�س 
يف  يتماطل  ر�ح  وبعدها   ، �لبلدية  رئي�س 
من جهتهما  ليتنقال  �ملفاتيح  ت�ضليمهما 
ملكان تو�جد �ملحالت و �لقطع �الأر�ضية 
و يكت�ضفا حينها وقوعهما �ضحية ن�ضب و 
�أثر الأي قطعة  �أي  �إحتيال بعدما مل يجد 
حينها  يقرر�  و  جتاري  حمل  ال  و  �أر�ضية 
طريق  عن  �لق�ضاء  يدي  بني  �الأمر  رفع 
�ضكوى �أ�ضفرت عن متابعة �ملتهم بجرمية 
�لن�ضب و �الإحتيال بعد �إ�ضقاط جرم �إ�ضاءة 

�ملتهم  نفى  حيث   ، �إ�ضتغالل �لوظيفة 
خالل �ضماعه ما ن�ضب له من جرم و �أكد 
باأن �ملبالغ �لتي كان يتلقها من �ملتهمان 
وملك  �أقل  ال  و  �أكرث  ال  مايل  دين  جمرد 
يقم باإيهامهما باأي �ضقة و ال حمل بحكم 
لهما  يحق  ال  �أنهما  و  موظف  جمرد  �أنه 
�أخرى  بوالية  يقيمان  كونهما  �ال�ضتفادة 
ليطالب باإفادته بالرب�ءة �لتامة ، من جهته 

�لعمومية  �لدعوى  باإنق�ضاء  �لدفاع طالب 
ملرور مدة �لتقادم ت �لقانونية ، ويطالب 
من جهته دفاع �لطرف �ملدين باإفادة كل 
�ضحية بتعوي�س مايل بقيمة 4 ماليني دج 
، ويلتم�س ممثل �حلق �لعالم توقيع عقوبة 
5 �ضنو�ت حب�ضا نافذ� يف حق �ملتهم مع 
�أفريل   25 جلل�ضة  �لنطق باحلكم  تاأجيل 

�ملقبل .
عبد  �لوطني  لالأمن  �لعام  �ملدير  �أكد 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  باأن  هامل  �لغاين 
�لعلماء  تبجيل  �إىل  د�ئما  ت�ضعى  �لوطني 
و�أهل �الإخت�ضا�س وجعلهم �رشكاء يف كافة 
ور�ضات �لتكوين �لعلمية و�لعملية �لتي ير�د 

من ور�ئها حتقيق �الأمن للمو�طن و�لطن.
�لوطني  لالأمن  �لعام  �ملدير  �للو�ء  �أكد 
يوم  مبنا�ضبة  كلمته  يف  هامل  �لغاين  عبد 
�لعلم و�لتي قرئها نيابة عنه م�ضوؤول خلية 
�لعليا  باملدر�ضة  و�الأمن  �الإ�ضتعالمات 
باأن  بالعا�ضمة  تون�ضي«  علي   « لل�رشطة 
تذخر  ال  �لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 

�أي جهد يف �إطار تبجيل علماء �الأمة �لذين 
وكذ�  و�لعباد  �لبالد  كر�ضو حياتهم خلدمة 
�لد�ئم لالإ�ضتفاذة من خرب�تهم من  �ل�ضعي 
ومر�فقني  �أ�ضا�ضيني  �رشكاء  جعلهم  خالل 
�لب�رشي  �لعن�رش  تكوين  لعملية  د�ئمني 
ذ�ت  �لوطني. ويف  لالأمن  �لعامة  للمديرية 
باأن  هامل  �لغاين  عبد  �للو�ء  �أ�ضار  �ل�ضياق 
بعملية  ب�ضكل كبري  تهتم  �الأمنية  �ملوؤ�ض�ضة 
ي�ضارك  تكوينا  �لب�رشي،  عن�رشها  تكوين 
يتما�ضى  �الإخت�ض�س  و�أهل  �لعلماء  فيه 
ومقت�ضيات �لوقت �لر�هن على حذ تعبريه
يحي عواق

 « مقد�د  »حاج  �مل�ضيلة  والية  و�يل  �أكد 
��ضايف  مايل  مبلغ  ر�ضد  مت   �نه  �أم�س 
والية  �ضكان  تزويد  لدعم  دج  يقدر مبليار 
باملاء  خ�ضو�ضا  وعا�ضمتها  �مل�ضيلة 
�ل�ضيف  و  رم�ضان  �ضهر  خالل  �ل�رشب 
خالل  �مل�ضيلة  و�يل  و�أو�ضح  �ملقبلني 
�لوالية  مبقر  تنفيذي  ملجل�س  تر�أ�ضه 
�للقاء  خالل  ر�ضده  مت  �ملبلغ  هذ�  بان 
بوزير  �لوالة  بع�س من  �لذي جمع  �الأخري 
�ضكان  متوين  حت�ضني  بغر�س  �لد�خلية 
�لوالية عموما وعا�ضمتها خ�ضو�ضا باملاء 
�إليها حيث  �مل�ضار  �لفرتة  �ل�رشوب خالل 
�ضتخ�ض�س لتج�ضيد م�ضاريع ت�ضخري �ملياه 
�جلوفية وحتديث �ل�ضبكات وربط �ملناطق 

باملاء �ل�رشوب ووعد »حاج مقد�د »�ضكان 
يف  �ملتمثل  بان�ضغالهم  بالتكفل  �لوالية 
نق�س �ملاء �ل�رشوب خ�ضو�ضا �أثناء ف�ضل 
فرتتان  وهما  رم�ضان  و�ضهر  �ل�ضيف 
معروفتان بارتفاع �لطلب على هذه �ملادة 
نهائيا  �لق�ضاء  �ضيتم  بانه  م�ضيفا  �حليوية 
�ل�ضالح  باملاء  �لتزود  نق�س  م�ضكل  على 
�لتي  لقبالة  عدي  �أوالد  بلدية  يف  لل�رشب 
�ل�ضود�ء يف هذ� �ملجال  بالنقطة  و�ضفها 
�لتحويالت  م�رشوع  جت�ضيد  �نتظار  يف 
�ضد  من  لل�رشب  �ل�ضاحلة  للمياه  �لكربى 

كدية ��رشذون نحو عا�ضمة �لوالية .
عبدالبا�سط بديار 

�لعقيدة  �إ�ضكالية  باأن  طيبي  حممد  �أكد 
�إعادة  �إىل  حتتاج  �جلز�ئرية  �الأمنية 
متا�ضيا  مكنوناتها  يف  و�لتمحي�س  �لنظر 
�ملجتمعي  �لو�قع  ومقت�ضيات  ذلك  يف 
�لر�هن، م�ضري� باأن �الأمن �الإفتائي جمال 
�لعناية به من خالل ت�ضخري علماء  وجب 
يف  �لبث  �أجل  من  �لتخ�ض�س  متعددي 

ق�ضاياه.
علم  يف  و�لباحث  �جلامعي  �الأ�ضتاذ  �أكد 
حما�رشة  يف  طيبي  حممد  �الإجتماع 
�لعليا  �ملدر�ضة  مبقر  �أم�س  يوم  �ألقاها 
بالعا�ضمة  تون�ضي«  علي   « �لوطني  لالأمن 
�مل�ضادف  �لعلم  بيوم  �الإحتفال  �إطار  يف 
�لعقيدة  باأن  �ضنة  كل  من  �أفريل   16 ل 
�الأمنية �جلز�ئرية حتتاج �إىل �إعادة �لنظر 
للتغري�ت  نظر�  وتوجهاتها،  مكنوناتها  يف 
�لتغري  وكذ�  �ليوم  �ملعا�ضة  �ملجتمعية 
�أن  �إىل  م�ضري�  �الأمن،  مفهوم  ر�فق  �لذي 
�لعام  بالنظام  يخل  ما  �أو  �جلرمية  منط 
�لتكنلوجي  �لتطور  بف�ضل  �ليوم  تغري  قد 
ي�ضتوجب  �لذي  �الأمر  �لعوملة  وتد�عيات 
من  �لتغري�ت  هذه  مع  �لتما�ضي  ح�ضبه 
�أ�ض�س  على  قائمة  �أمنية  عقيدة  خالل 
علمية متينة مرتكزة ثالثة رو�بط �أ�ضا�ضية 
وموؤ�ض�ضاتها  �ل�ضيا�ضية  هي: �لر�بطة 
�الإقت�ضادية  �لر�بطة  و�لع�ضكرية،  �الأمنية 
من  �لذي  �الأمر  �لهوياتية.  �لر�بطة  وكذ� 
�ضاأنه �أن مٌيكن للجز�ئر من �إمتالك عقيدة 
�إ�ضرت�تيجي  منظور  وفق  �أمنية ت�ضري 
يف  �الأمن  خالله  من  يحقق  بعيد �ملدى 

�أو�ضع معانيه للبالد و�لعباد.
»�لعلم بوؤرة نقا�س ولي�س بوؤرة قمع فكري«
�إىل  طيبي  حممد  �أ�ضار  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
وتالحم  متا�ضك  تهدد  �لتي  �الأخطار 
مبثال  م�ضت�ضهد�  �جلز�ئري  �ملجتمع 
�الإفتاء �لذي �أ�ضبح �ليوم على حد تعبريه 
فيه،  �لبث  �أجل  من  للجميع  م�ضاعا  �أمر� 
�الأمر �لذي ي�ضكل تهديد� كبري� على �الأمن 
�جلز�ئري على  للمجتمع  �لديني  بعده  يف 

�الإهتمام  �رشورة  �إىل  د�عيا  قوله،  حذ 
طرحه  ح�ضب  يحتاج  �لذي  �لتهديد  بهذ� 
�أجل  من  �لتخ�ض�س  متعددي  علماء  �إىل 

�لقدرة على �لبث فيه.

» العلمة اإبن بادي�س 
�ساحب فكر اإ�سرتاتيجي 

وهو املوؤ�س�س لفكرة 
الإعلم الثقايف باجلزائر«

لذكرى  وتخليد  �إ�ضتذكار  �ضياق  يف  �أما 
�لعالمة �إبن بادي�س فقد �أكد �ملتحدث 
�أ�ض�س  من  هو  بادي�س  �إبن  �لعالمة  باأن 
لفكرة �الإعالم �لثقايف يف �جلز�ئر، مقر� 
بالرغم  �إ�ضرت�تيجي  فكر  �ضاحب  باأنه 
مالب�ضات  من  �ضخ�ضه  طال  ما  كل  من 
و �إتهامات باطلة ح�ضب ذ�ت �ملتحدث 
�لذي د�فع عن فكر �إبن بادي�س م�ضتذال 
بادي�س  �إبن  للعالمة  �ل�ضهرية  باملقولة 
و�إىل  م�ضلم  �جلز�ئر  �ضعب  �لقائلة:« 
منها  ي�ضت�ضف  �لتي  ينت�ضب«  �لعروبة 
كان  �لذي  للرجل  �الإ�ضرت�تيجي  �لبعد 
و  �لوطن  فكرة  على  طرحه  يف  يركز 
يف  �ملهمني  �لعن�رشين  وهما  �الإميان، 

بناء �لدول.

»الف�ساء العمومي يجب اأن يوؤمن«

�إىل  هذ� و�أ�ضار �لباحث يف علم �الإجتماع 
�إبن بادي�س �ضاهم بفكره  �أن عبد �حلميد 
نفو�س  يف  �لوطنية  نبتت  زرع  يف  �الأ�ضيل 
�جلز�ئريني �لتي �إ�ضتمرت معهم �إىل يومنا 
هذ�، م�ضيفا �إىل �أن غياب هذه �لقيمة �أو 
�إ�ضتقر�ر يهدد  �إىل عدم  تر�جعها �ضيوؤدي 
�أمن ووحدة �لبالد وهو �الأمر �لذي مرة به 
�جلز�ئر مطلع �لت�ضعينيات ح�ضب و�ضفه. 
يحي عواق

وقع فلحني من ولية امل�سيلة  ، �سحية ن�سب على يد موظف ببلدية بوزريعة ، قام باإيهامهما على متكينهما من قطع اأر�سية 
و�سكنات و حملت جتارية ب�سواحي البلدية مقابل تلقيه من كل واحد منهما كب�س و مبلغ 45 مليون �سنتيم و مينحهما يف املقابل 

مقررات مزورة حتمل ختم و اإم�ساء رئي�س البلدية ل�سقق وحملت و اأرا�سي وهمية ل وجود لها على خريطة قوقل اإيرث .

هكذا احتال موظف ببلدية بوزريعة على فلحني من امل�سيلة

 ل/ منرية 

45  مليون �سنتيم و كب�ش ل�سراء 
حمل و قطع اأر�سية ببوزريعة !!

خا�ضة،  الإعتد�ء  ب�رشكة  م�ضوؤول   تعر�س 
�ملوظفني،  �لذي  �أحد  يد  على  خطري 
له  م�ضببا  �لوجه  م�ضتوى  قام بلكمه  على 
يوما   30 مبدة  طبي  وعجز  خطرية  جروحا 
من�ضبه  يف  �إدماجه  �إعادة  رف�ضه  ،  ب�ضبب 
من  عودته  بعد   ، �ضنو�ت   3 فيه  ق�ضى  �لذي 
�أد�ء و�جب �خلدمة �لوطنية . يف �لق�ضية �لتي 
تعود جمرياتها ،  وعلى ح�ضب ما د�ر مبحكمة 
�حلر��س،  لتاريخ توجه  �ملتهم ملقر �ل�رشكة 
�لتي ق�ضى فيها 3 �ضنو�ت قبل مغادرته الأد�ء 
�إعادة  ،  ق�ضد طلب  �لوطنية  و�جب �خلدمة 

�إعالن  �أنه �ضادف  توظيفه يف من�ضبه بحكم 
 ، توظيف  طلب  عن  �ل�رشكة  نف�س  ن�رشته 
�أن  بحجة  طلبه  يرف�س  ليتفاجاأ  بال�ضحية 
�لرد  وهو  حمتاجة  ملوظفني  غري  �ل�رشكة 
عدة  تلقى  �أنه  و  غ�ضبه   خا�ضة  �أثار  �لذي 
يعمل  كان  �لذي  �لفوج  م�ضوؤول  عرو�س  من 
يتقدم  وكان  للعمل  منه  �لعودة  يطلب  معه 
�لرد  نف�س  يتلقى  تكر�ر�  و  و  مر�ر  لل�رشكة 
من �ل�ضحية باعتباره �مل�ضوؤول عن �لتوظيف 
، ليقرر حينها �النتقام من هذ� �الأخري ب�ضبب 
�لتوظيف  باب  �أن  ملفه  رغم  رف�س  تعمده 

م�ضاء  يعود  و  �ملكتب  ليغادر   ، مفتوحا  كان 
يتوجه  و  �نتقامه  تنفيذ  بهدف  �لو�قعة  يوم 
م�ضتوى  على  بلكمه  ويقوم  �ل�ضحية  ملكتب 
�لوجه  و �العتد�ء عليه بطريقة عنيفة م�ضببا 
�ل�ضحية  �إثرها  على  نقل  جروحا خطرية  له 
مبدة  طبية  �ضهادة  له  حررت  و  للم�ضت�ضفى 
�أن يقرر  ، قبل  عجز طبي قدرت ب30 يوما 
�أ�ضفرت  �ضكوى  �إيد�ع  �الأخري  من جهته هذ� 
حمكمة  على  وحتويله  �ملتهم  توقيف  عن 
بعد  و�جلرحالعمدي  �ل�رشب  بجرم  �حلال 
باملوؤ�ض�ضة  �ملوؤقت  �حلب�س  رهن  و�ضعه 

�ملتهم  �إعرتف  حيث   ، باحلر��س  �لعقابية 
ن�ضب  ما  �ملحكمة  لهيئة  مو�جهته  خالل 
باأن  للوقائع  �رشده  �أكد خالل  و  جرم  من  له 
و��ضح  �ضبب  دون  توظيفه  رف�س  �ل�ضحية 
�لفوج  م�ضوؤول  من  عرو�س  عدة  تلقيه  رغم 
فيه  ق�ضى  �لذي  ملن�ضبه  �لعودة  منه  يطلب 
ممثل  جهته  من  ليطالب   ، �ضنو�ت كاملة   3
بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  �لعام  �حلق 
عقوبة عامني حب�س نافذ وغر�مة بقيمة 50 

�ألف دج .
ل/منرية

طالب ممثل �حلق �لعام لدى حمكمة �حلر��س 
نافذ� يف  توقيع عقوبة عام حب�ضا   ، ،  �أم�س 
حق �ضيدة ،  قامت بتزوير عقد ملكية قطعة 
�مليهوب  بحو�س  كائنة  �ل�ضيوع  على  �أر�ضية 
الأجلها  توبعت  �لتي  �لوقائع  وهي   ، برب�قي 
بجرم �لتزوير و��ضتعمال �ملزور يف حمرر�ت 
�إد�رية . يف �لق�ضية �لتي تعود جمرياتها وعلى 
ح�ضب ما �أكده �ل�ضحية لتاريخ  �كت�ضافه رفقة 

�أخرى  �أر�ضية  بقطعة  الأحقيتهم  �لورثة  باقي 
كائنة بحو�س ميهوب برب�قي ، فقررو� �لتوجه 
و   ، �ملري�ث  يف  �إدخالها  ق�ضد  ملعينتها  لها 
يتفاجاأو� باأ�ضخا�س غرباء ي�ضتحوذون عليها 
رفع  ،ويقررو�  حينها  بت�ضييجها  يقومون  و 
�أودعوها  �ضكوى  طريق  عن  للق�ضاء  �الأمر 
�إطار  ويف   ، �حلر��س  حمكمة  قا�ضي  �أمام 
باأن  تبني  بخ�ضو�ضها  �ملنجزة  �لتحريات 

عن  �ل�ضيد�ت  الأحد  �الأر�ضية  ملك  �لقطعة 
و�ضادر  با�ضمها  م�ضجل  ملكية  طريق  عقد 
�لورثة يف  ، ليطعن  بلدية بر�قي  عن م�ضالح 
م�ضالح  �أمام  بطلب  يتقدمون  و  �لعقد  هذ� 
�لبلدية ق�ضد �لتاأكد من �ضحة �لعقد و يتبني 
�لذي  �مللكية  عقد  �أن  �لتحريات  خ�ضم  يف 
�خلا�س  �لعقد  و�أن  �ملتهمة مزور  قدمته 
بال�ضحايا هو �لعقد �ل�ضحيح وم�ضجل با�ضم 

�ضنة  منها  ��ضتفاد  �لذي  �ملتوفى  و�لدهم 
�لبلدية  رئي�س  قبل  من  عليه  وخمتوم   1989
�ضكوى  رفع  �لورثة  حينها  ليقرر   ، �آند�ك 
ق�ضد  باحلر��س  �جلنح  حمكمة  �أمام  �أخرى 
متابعة �ل�ضيدة بالتهمة �ضالفة �لذكر ، و �لتي 
و  �حلال  حمكمة  �إحالتها على  على  �أ�ضفرت 

تغيبت عن ح�ضور �جلل�ضة .
ل/منرية

�ضدد و�يل والية �مل�ضيلة »حاج مقد�د » 
، على �رشورة �ال�رش�ع يف توزيع �لطرود 
قبل  �ملعوزة  �لعائالت  على  �لغذ�ئية 
�ال�ضتفادة  ق�ضد  رم�ضان،  �ضهر  حلول 
لقائه  هام�س  على  هذ�  وجاء  منها، 
�جلهاز  ومدر�ء  �لبلديات  مبنتخبي 
�لتنفيذي �لوالئي د�عيا روؤ�ضاء �لبلديات 

�إىل حتمل م�ضوؤولياتهم و�عتماد �ل�ضفافية 
وكذ�  �مل�ضتفيدين،  قو�ئم  �ختيار  �أثناء 
حفظ كر�مة �ملو�طن �أثناء عملية توزيع 
�لطرود �لغذ�ئية كما هدد كل مت�ضبب يف 
تاأخري توزيع قفة رم�ضان وتدخل �لعملية 
يف �إطار تعليمات �ل�ضلطات �لعليا للبالد، 
و�ملتعلقة باإلز�مية مو��ضلة عملية �لتكفل 

�الجتماعي بالفئات �له�ضة و�لفقرية من 
ور�ضد  �لظروف  كانت  مهما  �ملجتمع 
لهذه �لعملية �لت�ضامنية ح�ضب �مل�ضوؤول 
�الأول عن �لوالية 72 مليار �ضنتيم موجهة 
للتكفل باأزيد من 73 �ألف عائلة معوزة مت 
م�ضديا  �ملو�ضم  هذ�  بالوالية  �إح�ضاوؤها 
�ل�ضوء  باالإ�رش�ع يف منح  تتعلق  تعليمات 

�حتياجات  الإي�ضال  للموردين  �الأخ�رش 
موؤكد�  �الآجال  �قرب  يف  �ملعوزين 
يخ�س  فيما  �ضارمة  رقابة  �إجر�ء  على 
�ملوجهة  �ال�ضتهالكية  �ملو�د  �ضالحية 
بحياة  �لتالعب  وجتنب  رم�ضان  لقفة 

�ملو�طنني .
عبدالبا�سط بديار   

�مل�ضيلة  والية  �أمن  نظم 
�الأطفال  مع  ت�ضامنية  زيارة 
على   21 برتيزوميا  �مل�ضابني 
�البتد�ئية  �ملدر�ضة  م�ضتوى 
�أين  »بامل�ضيلة  حممد  �ضنيح   «
�من  رئي�س  نائب  عليها  ��رشف 
�الأمن  �إطار�ت  رفقة  �لوالية 

مديرية  عن  ممثلني  وبح�ضور 
�لرتبية مفت�س �ملقاطعة ومدير 
عليهم  وزعو�  حيث   ، �ملدر�ضة 
�لعديد من �لهد�يا و�ضط �جو�ء 
هوؤالء  وجوه  غمرت  �ضعادة 
لهم  برجمت  �لذين  �الطفال 
زيارة يف �لفرتة �مل�ضائية لزيارة 

�الأمن  مقر  م�ضالح  مكاتب 
�لوطني وكذ� �حل�رشية �ملرورية 
هذه  لقيت  وقد  �المن  مبقر 
�ملبادرة ��ضتح�ضانا لدى �لو�ضط 
م�ضوؤويل  و�ضط  ويف  �ملدر�ضي 
�لذين  �الأطفال  هوؤالء  و�أولياء 
�لتب  �لزيارة  بهذه  كثري�  فرحو� 

م�ضالح  مو��ضلة  �إطار  يف  تاتي 
لتج�ضيد  �مل�ضيلة  والية  �من 
بر�جمها ون�ضاطاتها مع خمتلف 
خمتلفة  قطاعات  من  �ل�رشكاء 
خا�ضة مع �لقطاعات �لتي تهتم 

باالأطفال .
عبدالبا�سط بديار 

ت�سبب له يف جروح خطرية مبدة عجز طبي قدر ب30 يوما

حمكمة اجلنح باحلرا�س

ا�ستفاد من العملية 73 األف م�ستفيد بغلف مايل فاق الـ72 مليار �سنتيم

امن ولية امل�سيلة 

�ساب يلكم م�سوؤول �سركة ب�سبب رف�ش اإعادة توظيفه بعد عودته من اأداء اخلدمة الوطنية

حماكمة �سيدة قامت باال�ستيالء على قطعة اأر�سية بال�سيوع  بعقد مزور  برباقي

الوايل امل�سيلة ي�سدد على �سرورة توزيع قفة رم�سان يف اأجالها

زيارة ت�سامنية مع االأطفال امل�سابني برتيزوميا 21

واإثراء الب�سري  العن�سر  على  تكوين  "•      الرتكيز 
 معارفه العلمية والعملية اأوىل الإهتمامات

امل�سيلة 

يف حما�سرة علمية اإحتفال بيوم العلم.

العلماء واأهل االإخت�سا�ش �سركاء 
املوؤ�س�سة االأمنية

تخ�سي�ش مليار �سنتيم مبلغ اإ�سايف 
للق�ساء على م�ساكل املياه

البد من اإعادة النظر يف 
العقيدة االأمنية اجلزائرية
التخ�س�س علماء متعددي  اإىل  الإفتائي يحتاج  •      الأمن 
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حركة  �أن  �مل�صادر،   ذ�ت  ك�صفت 
عليا  مبنا�صب  �جلزئية  �لتغيري 
�ل�صناعة  يف  �لعاملة  بال�رشكات 
�ملرتقب  من  و�لتي  �لنفطية 
ماي  �صهر  منت�صف  �جر�ئها 
 ، تقدير  �أق�صى  على   �ملقبل 
ينتظر  �أن مت�س 05 مدر�ء للت�صيري 
 03 لـ  ��صافة  �لب�رشية  و�ملو�رد 
مدر�ء عامون بال�رشكات �لبرتولية 
�لنفطية  �ل�صناعة  يف   �لعاملة 
�أدر�ر   ، ورقلة  واليات  باقاليم 
جتاوزتهم  بعدما  وذلك  و�الأغو�ط 
به  �أفادت  وح�صبما   ، �الأحد�ث 
�أبدت   �لرئا�صة  فاإن  �جلهات  ذ�ت 
�إمتعا�صها  بخ�صو�س مترد بع�س 
ب�رشكات  �لنافذين  �مل�صوؤولني 
يف  �الأ�صغال   ، �الأبار  خدمات 
�الأبار ، �ملوؤ�ص�صة �لوطنية للتنقيب 
للأ�صغال  �لوطنية  و�ل�رشكة 
�لبرتولية �لكربى ��صافة مل�صوؤويل 
وحد�ت �النتاج و�لرتكيب و�ل�صيانة 
�ملديريات  وحد�ت  م�صتوى  على 
على  �صوناطر�ك  ملجمع  �جلهوية 
ملنح  �لر�مية  �حلكومة  تعليمات 
بطايل  لفائدة  �لتوظيف  �أولوية 
غليان  الإحتو�ء  �لكبري  �جلنوب 

 ، �لعمل  عن  �لعاطلني  �حتقان  و 
وح�صبما �أفادت به م�صادر مطلعة 
و  �الأمنية  �ل�صود�ء  �لتقارير  على  
�الإد�رية فاإن من بني �الأ�صباب �لتي 
�جلبهة  غليان  تاأجيج  يف  �صاهمت 
�الجتماعية �ملحلية بتلك �لواليات 
�لتي  و�خلروقات  �لتجاوز�ت  هو 
طرف  من  عنها  م�صكوت  ظلت 
�لنفطية  بال�رشكات  �مل�صوؤولني 
مظاهر  تف�صي  يف  و�ملتمثلة 
من  لبطالني  �ملبا�رش  �لتوظيف 
على  �ملرور  دون  �خرى  واليات 

وهو  للت�صغيل   �ملحلية  �لوكاالت 
ما يعد يف حد ذ�ته خرق لقو�نني 

�لت�صغيل �ملعمول بها .
من جهة ثانية فقد �صدد متابعون 
�ملحلية  �لعاملة  �ليد  مللف 
لهم  ت�رشيح  ، يف  �لكبري  باجلنوب 
مع جريدة »�لو�صط » على  �رشورة  
�أن تكون حركة �لتغيري �جلزئية يف 
بال�رشكات  �حل�صا�صة  �ملنا�صب 
باإجر�ء�ت  متبوعة  �ملذكورة 
�رشورة  �أبرزها  من  لعل  �صارمة 
�لقطاعية  �للجان  ن�صاط  تفعيل 

ي�رشف  �لتي  للت�صغيل  �لوالئية 
ل�صمان  �جلمهورية  والة  عليها 
عامل  يف  و�ل�صفافية  �لرقابة 
�لنفطية  باملوؤ�ص�صات  �لتوظيف 
�حلرب  من  �لكثري  �أ�صال  �لذي 
وتارة  �مل�صوؤولني  لتجاوز�ت  تارة 
�لرقابية  �الأدو�ت  لغياب  �أخرى 
�مل�صوؤولني  بع�س  �أ�صتغله  و�صعا 
خللق �ل�رشوط �لتعجيزية بالن�صبة 
و  �خلربة  كعامل  �ل�صغل  لطالبي 
�مل�صتوى  يف منا�صب عادية وفق 

ما �أوردته م�صادرنا .

�صجلت �مل�صالح �ل�صحية ببلدية 
خلل   ، بالو�دي  �ملاء  دو�ر 
بد�ء  ��صابة  حالة  �لعام30  هذ� 
ب�صبب  وذلك  �جللدية  �لل�صمانيا 
�نت�صار �الأبار �لتقليدية لت�رشيف 
وتكد�س  �مل�صتعملة  �ملياه 
�الأطنان من �لنفايات و�لقمامات 

بال�صو�رع .
مهتمة  حملية  جمعيات  دقت   
ببلدية  و�ل�صحي  �لبيئي  بال�صاأن 
،ناقو�س  بالو�دي   �ملاء  دو�ر 
�خلطر حمذرة  من مغبة �ملخاطر 
�ل�صحية �لتي باتت تهدد �ل�صاكنة 
طبي  ملف  ت�صجيل30  بعد  وذلك 
�مل�صابة  �حلاالت  بعدد  يتعلق 
حيث   ، �جللدية  �لل�صمانيا  بد�ء 
�أرجعت �ل�صبب �لرئي�صي يف ذلك 
ملكتب  �حلقيقي  �لدور  لغياب 
باملجل�س  و�لوقاية  �لنظافة 
�النت�صار  ردم  �لبلدي يف  �ل�صعبي 
وذلك   ، �لتقليدية  للآبار  �لفظيع 
�حلا�صل  �الن�صد�د  خلفية  على 
�ملياه  ت�رشيف  بالوعات  يف 

�لتكد�س  �مل�صتعملة ناهيك عن  
و  �لقمامات  الأطنان  �لهائل 
�لبل�صتيكية  �الأكيا�س  و  �الأو�صاخ 
�ملنزلية  و�لنفايات  �لقاذور�ت  و 
�الأحياء  و  بال�صو�رع  و�ل�صلبة 
�ل�صكنية  و�لتجمعات  �ل�صعبية 
�جلديدة ، ويف �صياق مت�صل فقد 
�أكدت ذ�ت �جلمعيات يف مر��صلة 
�ن  �لوالئية  لل�صلطات  رفعتها 
�لبيئة  ومديرية  �لبلدية  م�صالح 
لوحدهما من يتحملن م�صوؤولية 
�لكارثة  حيال  �ملطبق  �ل�صمت 
ذ�ت  على  تخيم  �لتي  �لبيئية 
�ملنطقة وتهدد مبخاطر �صحية 
يف حق زهاء 25 �ألف ن�صمة ، و مل 
فر�صية  �ملر��صلة  نف�س  ت�صتبعد 
بالد�ء  �مل�صابني  ح�صيلة  �رتفاع 
ظل  يف  خا�صة  �ملذكور  �لفتاك 
�لتي  �لقا�صية  �لطبيعية  �لظروف 
�رتفاع  بفعل  �ملنطقة  بها  تتميز 

معدالت درجة �حلر�رة .
اأحمد باحلاج

�الأخريين   �ليومني  يف  متكنت 
بالكتيبة  و�لتحري  �لبحث  م�صالح 
بد�ئرة  �لوطني   للدرك  �القليمية 
بعد  على  �لو�قعة  م�صعود  حا�صي 
حو�يل 80 كلم عن مقر والية ورقلة  
�غر�ق  حماولة  �إجها�س  من   ،
بـ 12500 قارورة خمر من  �لوالية 
خمتلف �الأ�صكال و �الأنو�ع موجهة 
بدون  �ملحلية  �ل�صوق  يف  للرتويج 
رخ�صة ، وذلك �ثر توقيف �صاحنة 
من نوع رونو باحلاجز �الأمني ليتم 
وحتويل  �ملحجوز�ت  م�صادرة  
ك.ع   « �ملدعو  �ل�صاحنة  �صاحب 
�لعمر  من  �خلم�صينيات  يف    «

�إجناز  وبعد  �ملعنية  للم�صلحة 
مبوجبه  مت  �صده  ق�صائي  ملف 
حتويله �مام وكيل �جلمهورية لدى 
حمكمة حا�صي م�صعود  للنظر يف 
و�صعيته بتهمة �حليازة و �ملتاجرة 

بالكحوليات بدون رخ�صة .
�الأمنية  �لعملية  هذه  تندرج  حيث 
�ل�صارم  �لتطبيق  �إطار  �لنوعية يف 
ل�صلح  �لعامة  �لقيادة  ملخطط 
لت�صييق  �لهادف  �لوطني  �لدرك 
ترويج  بارونات  على  �خلناق 
ح�صب  �لكحولية  �مل�رشوبات 

�ملعلومات �ملتاحة .
اأحمد باحلاج

متكن �أم�صية �أول �أم�س �مل�صتقبل �لريا�صي 
على  �لفوز  من  �صالح  بعني  للمجاهدين 
عمر  من  �الأخرية  �جلولة  يف  �لب�صاط 
بطولة �لق�صم ما قبل �ل�رشيف وذلك ب�صبب 
 . �لري  م�صتقبل  �صباب  �ملناف�س  غياب 
حقق  �أ�صبال �ملدرب �ل�صاب خل�رش حلو 
فوز دون بذل جمهود على ح�صاب متذيل 
حل�صاب  �لري  م�صتقبل  �صباب  �لرتتيب 
�جلولة �الأخرية من بطولة �لق�صم ما قبل 
، ب�صبب غياب �ملناف�س وهو ما  �ل�رشيف 
مكن تلقائيا �ملحلني بالفوز بثلث نقاط 
يتمكن  �اليجابية  �لنتيجة  وبهذه   ، نظيفة 
م�صتقبل �ملجاهدين من �إنهاء �أول مو�صم 
لهم بهذه �لبطولة يف �ملرتبة �لثالثة و�صط 
�لفني  �لطاقمني  طرف  من  كبري  حت�رش 

على  �الأن�صار  وحتى  و�للعبني  و�الإد�ري 
ت�صييع �لبطولة �لتي كانت يف �ملتناول لو 
�الألعاب  و�صانع  �ملاي�صرتو  رفقاء  عرف 
مرحلة  ي�صتغلون  كيف  دقدوقة  ه�صام 
�لذهاب خا�صة بعد ت�صييع �لفوز �ملحقق 
�حتاد   ، �ينغر  ود�د  فرق  ح�صاب  على 
�لعودة  مرحلة  لق�رش يف  �لكهرباء وحتت 
فاإن  �لنادي  �إد�رة  من  علم  وح�صبما    .
�لتح�صري للمو�صم �لكروي للقادم �صينطلق 
مبكر� من خلل �لبحث عن مو�رد �لدعم 
�ملادي و�ل�صعي خلف ��صطياد �لع�صافري 
من  بعنا�رش  �لت�صكيلة  لتدعيم  �لنادرة 
لتقدمي  و�لتجربة  �خلربة  �أ�صحاب 

�الإ�صافة �للزمة .
اأحمد باحلاج

علمت جريدة »الو�شط » من م�شادر موؤكدة ، اأن حركة تغيري جزئية �شتم�س اطارات ال�شركات 
النفطية باجلنوب الكبري وذلك على خلفية ح�شول  رئا�شة اجلمهورية على تقارير �شوداء تتهم 
مدراء الت�شيري واملوارد الب�شرية وعدد من املدراء العامون ب�شرب تعليمة احلكومة الرامية ملنح 

اأولوية التوظيف لبطايل اجلنوب عر�س احلائط .

تقارير �شوداء بالرئا�شة  تتهم 03 مدرين بتاأجيج غليان البطالني 

 . التما�س للحكومة خللق منا�شب ادارية لإ�شقاط عامل اخلربة يف التوظيف"

اأحمد باحلاج 

حركة تغيري جزئية مبديريات ال�شركات النفطية باجلنوب ماي املقبل 

ببلدية  �ل�صحة  قطاع  ي�صهد 
تدهور  حالة  باأدر�ر   تيمياوين 
�لن�صاء  بغالبية  دفعت  مزرية  جد 
�حلو�مل لقطع م�صافة 150 كلم ، 
من �أجل متابعة حالتهن �ل�صحية 
وذلك  �جلدد  مو�لدهن  وو�صع 
�لطبية  �لعيادة  �فتقار  ب�صبب 
الإخ�صائي  بالبلدية  �جلو�رية 

�لن�صاء و�لتوليد .
تيمياوين  منطقة  �صكان  يز�ل  ال 
�حلدودية بوالية �أدر�ر  يتجّرعون 
غياب  جر�ء  �ملعاناة  مر�رة  

�ل�صحي   باملرفق  توليد  م�صلحة 
�إىل   �لتنقل  جتنيبهم  �صاأنها  من 
باجي  برج  �الإد�رية  �ملقاطعة 
حيث  �لوالدة،  �أثناء  خمتار  
يو�جهون  �أنهم  �ل�صكان  �أو�صح 
�آن  يف  ومريرة  جّمة  م�صاعب 
�ملجمع  توفر  عدم  جر�ء  و�حد، 
للتوليد  م�صلحة  على  �ل�صحي 
�لتنقل  �إىل  �حلو�مل  ي�صطر  ما 
�إحدى  �و  �لد�ئرة  مل�صت�صفى 
�لعياد�ت �خلا�صة ، حيث يطالب 
�صكان �لبلدية  �ل�صلطات �ملحلية 

مديرية  ر�أ�صها  وعلى  �لوالئية  و 
�ل�صحة و�ل�صكان باأدر�ر  ،ب�رشورة 
توفري  �أجل  من  �لعاجل  �لتدخل 
على  و�لتوليد  للأمومة  م�صلحة 
وهذ�  �ل�صحي  �ملجمع  م�صتوى 
�لتي  �لكبرية  معاناتهم  الإنهاء 
�إىل  �لتنقل  جر�ء  يتكّبدونها 
�مل�صت�صفيات �الأخرى يف ظروف 
مناخية �صعبة ويف �أوقات متاأخرة 
�الأحيان،  بع�س  يف  �لليل  من 
و�لقا�صي  �ل�صعب  �لو�صع  هذ� 
لكافة  حياتهن  يعّر�س  ما  غالبا 

خ�صو�صا  �ملحتملة،  �الأخطار 
تتو�جدن  �للو�تي  للن�صاء  بالن�صبة 
�أو  متدهورة  �صحية  و�صعية  يف 
ما  عادة  ع�صرية  حاالت  تو�جهن 
على  �حلو�مل  �رغام  ور�ء  كانت 
�لذي   �الأمر   ، �لطريق   قارعة 
�صحية  م�صاعفات  يف  يت�صبب 
للم و�جلنني و يف �أ�صوء �لظروف 
ح�صب  �الثنني  بحياة  يودي 

�ملعلومات �الأولية �ملتوفرة  .
�شيخ مدقن

قال متو�صط �مليد�ن مب�صتقبل 
حمو  �صالح  بعني  �ملجاهدين 
من  متكن  فريق  �أن  رقاين 
باإنهائه  مهم  �إجناز  حتقيق 
مقدمة  كوكبة  �صمن  �ملو�صم 
بعني  �أخذنا  ما  �ذ�  �لرتتيب 
يف  �لكبري  �لتاأخر  �الإعتبار 
للمو�صم  للتح�صري  �الإنطلقة 
هذ�  بحر  �ملنق�صي  �لكروي 

�الأ�صبوع .

بت�صكيلة  �لز�د  حامل  �أكد 
يف  رقاين  حمو  �ملجاهدين 
ت�رشيح �صحفي خ�س به جريدة 
�أنهى  فريقه   �أن   « �لو�صط   «
�ملقدمة  كوكبة  �صمن  �ملو�صم 
من  �مل�صطر  �لهدف  �أن  رغم 
طرف �د�رة �لفريق هو �ل�رش�ع 
للق�صم  �ل�صعود  ورقة  على 
�الأقد�ر  �صاءت  لكن  �ل�رشيف 
عك�س ذلك ح�صب قوله ، حيث 

�بعد من ذلك  �ىل  رقاين  ذهب 
�لو�ثق من  عندما ك�صف وبلغة 
نف�صه �أن �حتلل فريق للمرتبة 
كاأح�صن  وح�صوله  �لثالثة 
هذ�  بطولة  يف  هجومي  خط 
�ملو�صم فخر� لهم . ويف �صياق 
متو�صط  �أرجع  فقد  مت�صل 
�ملجاهدين   �مليد�ن مب�صتقبل 
فريقه  متكن  عدم  يف  �ل�صبب 
�لبطولة لعدة  �لتتويج بلقب  يف 

�لتاأخر  �أبرزها  لعل من  �أ�صباب 
لعنة  عن  ناهيك  �لتح�صري  يف 
تطارد  ظلت  �لتي  �الإ�صابة 
�إ�صافة  �لفريق  ركائز  غالبية 
لعاملي  �لبد�ئل  الإفتقار غالبية 
مثل  على  و�لتجربة  �خلربة 
ن�صيان  دون  م�صتويات،  هكذ� 

�لظلم �لتحكيمي  .
اأحمد باحلاج 

يف وقت تفتقر فيه العيادة الطبية لإخ�شائيي الن�شاء والتوليد 

متو�شط امليدان مب�شتقبل املجاهدين  حمو رقاين للو�شط : 

حوامل  بلدية تيمياوين باأدرار يقطعن 150 لو�شع موالدهن  اجلدد 

ال يجب اأن نخجل باملرتبة الثالثة والعام القادم �شيكون لنا كالم اخر 

ب�شبب انت�شار الآبار التقليدية للمياه القذرة 
وتكد�س اأطنان القمامات 

الدرك الوطني بورقلة

بعد فوزه على الب�شاط على ح�شاب �شباب 
م�شتقبل الري 

30حالة اإ�شابة بداء الل�شمانيا 
اجللدية ببلدية دوار املاء بالوادي  

اإجها�ض حماولة اإغراق حا�شي م�شعود 
بـ12500 قاوررة خمر 

م�شتقبل املجاهدين ينهي املو�شم 
الكروي يف املرتبة الثالثة 



التح�سي�سية  احلمالت  اإطار  يف 
املنظمة من طرف مديرية ال�س�ؤون 
الدينية ملع�سكر واخلا�سة باجناح 
1439هجري وتلقني  احلج  م��سم 
احلج  اأركان  امليامني  احلجاج 
وواجباته واإعدادهم اإعدادا جيدا 
الإدارية  الفقهية  الناحية  من 
لأداء  والتنظيمية  ال�سل�كية 
املنا�سك بطريقة �سحيحة ومتثيل 
ام�س  مت  متثيل.  اأح�سن  اجلزائر 
رابع  در�س  تنظيم  �سباحا  ال�سبت 
ح�ل " اأعمال احلج " ي�مي الثامن 
املتمثلة  احلجة  ذي  من  والتا�سع 
احللق  العقبة  حجرة  رمي  يف 
الإفا�سة  ط�اف  ال�سغر  التحلل 
والتحلل الأكرب، حيث ت�زع حجاج 

امل��سم احلايل على عديد مراكز 
التك�ين املحلي عرب تراب ال�لية 
مع�سكر  دوائر  حجاج  غرار  على 
فكان  عني  فار�س  عني  ب�حنيفية 
وتيزي على م�ست�ى م�سجد الإمام 
دائرة  حجاج  مبع�سكر.  م�سلم 
ال�س�فية  بالزاوية  املحمدية 
حجاج  الدائرة.  بذات  القادرية 
دوائر �سيق زهانة وعقاز مب�سجد 
حجاج  ب�سيق  التب�سي  العربي 
التاغية  وادي  دوائر غري�س ع�ف 
بغري�س  البخاري  الإمام  مب�سجد 
حجاج دوائر تيغنيف احل�سم وادي 
العتيق  بامل�سجد  والربج  الأبطال 

بتيغنيف.
طالبي.فاطمة

 50 ال  بالذكرى  احتفال 
يف  ال�طنية  اخلدمة  لتاأ�سي�س 
مكتب  1968م. نظم  اأفريل   16
مبع�سكر  ال�طنية  اخلدمة 
اأب�ابا  الثانية  الع�سكرية  للناحية 
ال�طنية  اخلدمة  مفت�حة  على 
وهذا على م�ست�ى دار الثقافة اأبي 
التظاهرة  حيث  النا�رصي.  را�س 
ال�سهر  ال18 من  اإىل غاية  �ستمتد 
مثل  تنظيم  اأن  ويُذكر  اجلاري. 
الأب�اب يندرج  �سمن  هاته 
ال�طني  اجلي�س  قيادة  م�ساعي 
جي�س  رابطة  لتعزيز  ال�سعبي، 
امل�اطن  من  اأكرث  ولالقرتاب  اأمة 
تعد  كما  بان�سغالته،  والتكفل 
من  لالقرتاب  للم�اطن  فر�سة 

والتعرف  ال�طنية  اخلدمة  مكاتب 
اخلدمة  ق�انني  م�سم�ن  على 
حق�ق  من  تتيحه  وما  ال�طنية 

وواجبات.  
الأب�اب  ا�ستملت  ولالإ�سارة 
اإعالمية  معار�س  على  املفت�حة 
ال�طنية  باخلدمة  التعريف  ح�ل 
واأهدافها،  اإن�ساوؤها  وتاريخ 
الإن�سانية  باملهام  التعريف  وكذا 
واهم  ال�طني.  اجلي�س  لأفراد 
ال�طنية  اخلدمة  �سباب  اجنازات 
التنمية ال�طنية ك�سق  فيما يخ�س 
ال�سكك  واجناز خط�ط  الطرقات 

احلديدية وغريها.
طالبي.فاطمة
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*كيف جاءت فكرة 
تاأ�سي�س اجلمعية وما 

هي اأهدافها ؟

اأتقدم  دع�ين  البداية  *يف 
اأبناء  لأهايل  اخلال�سة  بالتعازي 
الذين  ال�سعبي  ال�طني  جي�سنا 
اأملت  فاجعة  يف  اأبطال  �سقط�ا 
من  داعني  اجلزائري  بال�سعب 
ب�ا�سع  يتغمدهم  اأن  تعاىل  امل�ىل 
�س�ؤالكم  بخ�س��س  اأما  رحمته 
بامل�ساحة  البداية  يف  ان�ه  فاين 
اأتاحتها  التي  الهامة  الإعالمية 
اجلزائرية  ال��سط  جريدة  لنا 
جلمعية حملية تعنى بالعمل البيئي 
وهي  م�ستغامن  ب�لية  والتط�عي 
جمعية احلياة للبيئة واملحيط ان 
الفكرة التي ج�سدت هذا امل�رصوع 
بناءا  جاءت  الطم�ح  اجلمع�ي 
على مبادرة �سخ�سية دفعتني اىل 
الإداري  تقاعدي  بعد  امل�ساهمة 
بقطاع  واإطار  اأ�ستاذا  كنت  واأنا 
م�ستغامن  ب�لية  ال�طنية  الرتبية 
يهتم  جمع�ي  ف�ساء  اإن�ساء  اإىل 
ثقافة  ويكر�س  البيئي  باجلانب 
العمل التط�عي يف بلدية هي من 
كربى بلديات م�ستغامن هي بلدية 

بطابعها  املعروفة  علي  �سيدي 
هذه  بتا�سي�س  فقمت  التاريخي 
يف  فاعلني  اأ�سدقاء  مع  اجلمعية 
نعمل  ونحن  اجلمع�ية  احلركة 
العديد من  تنظيم  منذ فرتة على 
يف  البئية  التط�عية  الن�ساطات 
البلدية وخارجها لقت يف احلقيقة 
من  العديد  قبل  من  تفاعال 
الن�ساط  يف  والفاعلني  امل�اطنني 

اجلمع�ي

*كيف ترون تفاعل 
امل�سوؤولني واملنتخبني مع 

الن�ساط اجلمعوي ؟

بلدية  م�ست�ى  على  احلقيقة  *يف 
املتاح  العام  املناخ  علي  �سيدي 
ومدعاة  ايجابي  اجلمع�ي  للعمل 

لالعتزاز والفتخار ودون جماملة 
طلب  كل  فان  اإدارة  اأو  مل�س�ؤول 
اإىل  بها  نتقدم  حملية  ومبادرة 
البلدية  عن  الأول  امل�س�ؤول 
الطيب  ال�سدى  تلقى  واملنتخبني 
اإحياء  تنظيف  على  نعمل  ونحن 
عمليات  يف  وامل�ساركة  �سكنية 
الف�ساءات  يف  لالأ�سجار  غر�س 
قمنا  كما  العم�مية  واحلدائق 
وا�سعة  ت�سجري  بحملة  م�ؤخرا 
فان  لذا  عفيف  �سيدي  مبنطقة 
القل  على  املنتخبني  تفاعل 
مع  ايجابي  بلديتنا  م�ست�ى  على 
مبادرات احلركة اجلمع�ية ونحن 
تفاعلي  نعمل يف احلقيقة يف ج� 
ا�ست�سارية  هيئات  �سمن  ت�ساركي 
املنتخب  املجل�س  ا�ستحدثها 
واملجل�س  الثقايف  كاملجل�س 
علي  �سيدي  لبلدية  ال�ست�ساري 

الذي يعترب بالن�سبة لنا ق�ة اقرتاح 
هامة يف العمل التنم�ي

*ما هي م�ساريعكم 
امل�ستقبلية على م�ستوى 

اجلمعية ؟

اجناز  على  م�ستقبال  *نراهن 
يهتم  واعد  جمع�ي  م�رصوع 
اأو�ساط  البيئية يف  الثقافة  بغر�س 
قطاعات  مع  نعمل  كما  ال�سباب 
م�ستغامن  ل�لية  والبيئة  ال�سباب 
يف  ن�عية  �رصاكة  حتقيق  على 
يعد  الذي  البيئي  الن�ساط  جمال 
التط�عية  الأن�سطة  اأهم  من 
مبعية  ون�سعى  م�ستغامن  ب�لية 
على  ال�سابة  الإطارات  من  طاقم 
ن�ساط اجلمعية  التميز يف  حتقيق 
املنتخبني  مع  ال�رصاكة  وتعميق 
ادع�هم  الذين  البلدي  باملجل�س 
ال�ساحة  اإثراء  يف  امل�ساهمة  اإىل 
وامل�ساريع  بالأفكار  اجلمع�ية 
اجلمع�ية اجلادة كما نراهن على 
دعمنا  يف  املحلي  الإعالم  اأ�رصة 
العمل  يف  جانبنا  اإىل  وال�ق�ف 
له  تبقى  الذي  الراقي  اجلمع�ي 
خ�سي�سا  م�جهة  راقية  ر�سالة 
يعترب م�س�ؤول عن  الذي  للمجتمع 

تنمية وطنه وازدهاره  

قال رئي�س جمعية احلياة للبيئة واملحيط عبد الرحمان مليام يف حوار �سحفي خ�س�سه جلريدة "الو�سط " اأن العمل 
اجلمعوي التطوعي يجب اأن يبادر امل�سوؤولون املحليون بال�ستثمار فيه كنوع من الأن�سطة التنموية امل�ستدامة التي 
تعود بالفائدة العامة على البلديات والوليات واعترب رئي�س اجلمعية الذي �سري يف م�ساره املهني عددا من املرافق 

الرتبوية ان الر�ساكة النوعية التي جتمع بني منربه اجلمعوي وال�سلطات املحلية لبلدية �سيدي علي اأ�سبحت منوذجا 
يحتدى به على امل�ستوى املحلي اإذ تعترب جمعية احلياة للبيئة واملحيط طرفا فاعال يف املجل�س ال�ست�ساري الذي مت  

ا�ستحداثه و�سريكا جمعويا هاما مب�ستغامن.

رئي�س جمعية احلياة للبيئة واملحيط مب�ستغامن عبد الرحمان مليام للو�سط :

حاوره/ حممد اأمني 

  الن�صاط اجلمعوي التطوعي ع�صب التنمية بالبلديات

املحا�سب املايل املعتمد من خزينة ولية اأدرار يوؤكد

تيندوف

�سيدي هجر�س بامل�سيلة

را�صلت الوايل عن جتاوزات خطرية بديوان متعدد الريا�صات

ت�صجيل243 ق�صية اإجرام  يف ثالثة اأ�صهر 

رحلة تربوية اإىل اأعايل تيكجدة 
لتالميذ متو�صطة الفارابي 

على  التالميذ  وت�سجيع  حتفيز  بهدف 
الدرا�سية  النتائج  حتقيق  م�ا�سلة 
ب�سيدي  الفرابي  مت��سطة  بادرت    ،
ترفيهية  رحلة  تنظيم  اإىل  هجر�س 
ترب�ية للتالميذ يف اأج�اء مليئة بالتعلم 
وذلك  واملغامرة  والت�س�يق  واللعب 
كما   ، ثقايف  ترب�ي  برنامج  خالل  من 
برامج  من  العديد  الرحلة  ت�سمنت 
والتحديات  واملغامرات  الكت�ساف 
وجهتها  كانت  الرحلة   ، وامل�سابقات  
تيكجدة  اخلالبة  ال�ساحرة  اأعايل  نح� 
ب�لية الب�يرة  ، وا�ستفاد منها 25 تلميذ 
وتلميذة وكانت بح�س�ر اأطر امل�ؤ�س�سة 
بغدادي   فتحي  الأ�ستاذ  املرح  بقيادة 
 ( الرتفيهي  املتنزه  زيارة  مت  حيث 
تيكجدة ( الذي يزخر بالطبيعة اخلالبة 
اكت�ساف  لأجل   ، املتن�عة  واجلغرافيا 
وطبيعتها  بج�ها  والتمتع  املنطقة 
ال�ساحرة خ�س��سا يف ف�سل الربيع وهذا 
ملا تزخر به من مناظر جميلة وم�قعها 
اإىل  التنقل  ي�سهل  الذي  ال�سرتاتيجي 
لها   ، جماورة  اأخرى  �سياحية  مناطق 
انطالقة   ، عاملي  وحتى  وطني  �سدى 
اأمام مقر املت��سطة  الرحلة كانت من 
وقد   ، �سباحا   ال�ساد�سة  ال�ساعة  على 

مببادرة  ال�سياحية  الرحلة  هذه  جاءت 
التالميذ  لفائدة  املت��سطة  اإدارة  من 
امل��سم  من  الثاين  الف�سل  خالل 
لهم  حتفيزا  وذلك   ، اجلاري  الدرا�سي 
 ، اجليدة  النتائج  و  الجتهاد  مل�ا�سلة 
لت�ستمر الرحلة يف اأعماق مركز الرتفيه 
والت�سلية ، وهذا  للتعرف على الف�ساء 
التالميذ  ه�ؤلء  لقي  قد  و   ، الرتفيهي 
وامل�اقع   الأماكن  كل  يف  كبريا  ترحابا 
لنا  عرب  حيث    ، زيارتها  متت  التي 
و  ارتياحهم  امل�ؤطرون عن  و  التالميذ 
�سعادتهم بت�اجدهم بال�ساحرة تيكجدة  
ف�سل  يف  اأخرى  مرة  الع�دة  متمنني   ،
ال�سيف القادم . ويع�د الف�سل يف هذه 
املبادرة اإىل مدير املت��سطة ال�سيد “ 
عزيزي عامر ” الذي �ساهم يف اإعطاء 
حي�ية للم�ؤ�س�سة بف�سل هذه املبادرات 
وال�سياحية  الثقافية  والن�ساطات 
ت�ليه  ومنذ  اأنه  والدليل    ، والرتفيهية 
نتائج  حققت  املت��سطة  هذه  ت�سيري 
و  التالميذ  لقي  وقد   ، جيدة  ترب�ية 
هذه  ملثل  كبريا  ا�ستح�سانا  اأوليائهم 
املبادرات التي  مل ت�سهدها املت��سطة 

منذ  اأن فتحت اأب�ابها.
خلـ�سر  بن يو�سف 

املحا�سب  �سليمان  رقاب  ال�سيد  اأكد 
املايل املعتمد من طرف خزينة ولية 
ادرار للعمل والت�سيري واملراقبة املالية 
منذ  انه   الريا�سات  املتعدد  بدي�ان 
تعيينه تعر�س لل�سغط من طرف مدير 
ك�سفها  حقائق  طم�س  بغية  الدي�ان 
بعد  خا�سة  مالية  بتجاوزات  تعلقت 
ح�رص  وكيل  تعيني  ب�رصورة  مطالبته 
املداخيل  بتح�سيل  للقيام  الإيرادات 
من قبل ال�حدات الريا�سية كما ك�سف 
م�رصوعة  �رصقة  عملية  ب�ج�د  اأي�سا 
املحا�سب  القان�ن  على  بالتحايل 
بان هناك  اأ�ساف خالل كالمه  املايل 
عملية �رصاء األب�سة لفائدة العمال ب60 

بتكلفة  نظافة  وم�اد  �سنتيم    ملي�ن 
�سنتيم  ملي�ن   40 اإيل  و�سلت  مالية 
�سنتيم   ملي�ن   100 ايل  و�سلت  اإجماليا 
حيث ك�سف اأن الفات�رة املتعلقة مب�اد 
النظافة حيث تع�د با�سم �سجل جتاري 
املدير  اأقارب  من  التاجرات  لأحد 
والأمر املحري ه� ا ن اأمني املخزن مل 
يتلقي ويتح�سل على دخ�ل الألب�سة اإيل 
ال�سجل  �ساحب  املم�ل  فيما  املخزن 
با�سم جتارة متعددة ب�عافية  التجاري 
مباركة حت�سل على تكلفة ال�رصاء ولكن 
اأمام  املخزن  اإيل  تدخل  مل  الألب�سة 
واأ�ساف  نف�سه  املخزن  اأمني  اعرتاف 
�رصف  هناك  بان  املايل  املحا�سب 

عملية  ح�ل  �سنتيم  43ملي�ن  ح�ايل 
من  الطابعات  باإ�سالح  تتعلق  ال�سيانة 
�رصاء  ح�ل  فات�رة  وت�جد  كان�ن  ن�ع 
�سنتيم  ملي�ن  ب23  جديدة  اأخري 
�سهدت  طابعات  لت�جد  ال�اقع  فيما 
اأم�ال  تبديد  عملية  بل  �سيانة  عملية 
هذا  من  والأغرب  �رصيحة  عم�مية 
بتعداد  عادية  كرا�سي  اأي�سا  �رصاء  ه� 
ال�احد  الكر�سي  �سعر  كر�سي حدد   20
لرتفاع  طرق  اأنها  �سنتيم  ملي�ن  ب1 
الأ�سعار الف�اتري فيما ال�س�ق ل يعرف 
هذه الأ�سعار اخليالية حيث حدث هذا 
ال�سباب والريا�سة  ال�زير مدير  وممثل 
مل يتدخل وعلى اأ�سا�س هذا وغريه اأدي 

باملحا�سب اإيل دخ�ل يف �رصاع �رصيح 
مع اإدارة دي�ان متعدد الريا�سات  وقام  
التجاوزات  ال�لية ح�ل  وايل  مبرا�سلة 
ح�سبه  الأخرى  امللفات  من  وغريها 
اأخر  وح�سب  بح�زته  �رصية  يف  تبقي 
املعل�مات اأن املحا�سب مت ا�ستدعائه 
يرتاأ�سها  التي  اللجنة  اأمام  للح�س�ر 
الأحد  اأم�س  لل�لية  العام  املفت�س 
بغية اطالعهم على خمتلف التجاوزات 
امللف  ويبقي  التفا�سيل  عن  والك�سف 
قائم اإيل حني رفع تقرير من اللجنة اإيل 
وايل ال�لية املخ�ل قان�نا الف�سل فيه 

بو�سريفي بلقا�سم 

�سجلت امل�سلحة ال�لئية لل�رصطة 
اإىل  تندوف  ولية  باأمن  الق�سائية 
احل�رصي  بالأمن  فروعها  جانب 
الأول و الثاين خالل الثالثي الأول 
ق�سية   243 اجلارية  ال�سنة  من 

ت�رط فيها 131 �سخ�س.
وجمم�ع الق�سايا امل�سجلة والبالغ 

 %.8544 بـ  معاجلتها  اإجناز  ن�سبة 
مبختلف  جمملها  يف  تعلقت 
اجلرائم  اأين مت ت�سجيل 95 ق�سية 
املا�سة بالقان�ن العام  و42 ق�سية 
ق�سية  و87  بالأ�سخا�س   ما�سة 
باملمتلكات   بامل�سا�س  خا�سة 
خا�ستني  ق�سيتني  اىل   بالإ�سافة 

باجلرائم املا�سة بالأ�رصة والآداب 
العامة مع ت�سجيل 05 ق�سايا تتعلق 
باجلرائم القت�سادية واملالية اإىل 
جانب 03 ق�سايا خا�سة باجلرائم 
املعل�ماتية  اأما يف اإطار مكافحة 
الجتار الغري امل�رصوع باملخدرات 
عاجلت  فقد  العقلية   وامل�ؤثرات 

مت  ق�سايا    09 امل�سلحة  ذات 
من  كلغ   9.368 حجز  اإثرها  على 
الكيف املعالج و قر�س واحد من 

امل�ؤثرات العقلية.

بو�سريفي بلقا�سم

خروج املواطنني عن �سمتهم

قطع الطريق الوطني رقم 26 
بال�صرفة واملطالبة بتهيئته

احت�سنت فعالياتها دار الثقافة
 ابي را�س النا�سري

اأبواب مفتوحة حول اخلدمة الوطنية
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جمزرة دير يا�سني الوح�سية وم�سوؤولية احلكومة الربيطانية
قامت الع�سابات الإرهابية اليهودية امل�سلحة �سترين والأرغون ومبوافقة ع�سابة الهاغاناه يف التا�سع من ني�سان عام 1948 باإبادة قرية 
دير يا�سني الفل�سطينية عن بكرة اأبيها، وذلك بقتل جميع �سكانها البالغ عددهم اآنذاك 279 وكلهم من املدنيني ومعظمهم من الأطفال 

والن�ساء وال�سيوخ وقامت بارتكاب هذه اجلرمية النكراء ل�سببني:
يا�سني  دير  موقع  ب�سبب  الأول: 
ال�سرتاتيجي الذي يقع على مرتفع 
ي�رشف على القد�س الغربية وعلى 
اأبيب  بتل  تربطها  التي  الطريق 

كمقدمة لحتالل القد�س.
املجزرة  ا�ستغالل  والثاين: 
اجلماعية لإدخال الرعب يف قلوب 
ترك  على  حلملهم  الفل�سطينيني 
قراهم وبلداتهم وترحيلهم لإقامة 
 1948 ماي   15 يف  »اإ�رشائيل« 

ولتحقيق التطهري العرقي.
نقطة  املجزرة  نتائج  وكانت 
ال�سعب  حياة  يف  خطرية  حتُوّل 
ن�رش  اإىل  اأدت  حيث  الفل�سطيني، 
الذعر واخلوف بني العرب، واأثرت 
ترحيل  اإىل  واأدت  معنوياتهم،  يف 
من  فل�سطيني  األف   900 حوايل 

ديارهم.
واأكد املوؤرخ الإ�رشائيلي مل�ستاين 
يف  حتدث  رعنان  مردخاي  اأن 
عقدته  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر 
ال�ساعة  والأرغون  �سترين  ع�سابة 
املجزرة  يوم  م�ساء  من  الثامنة 
واأعلن اأن عدد القتلى العرب 254، 
الربيطانية  الإذاعة  حمطة  واأن 
اأعلنت يف الليلة نف�سها هذا الرقم 
الأطفال  من  معظمهم  اإن  قائلة 
مناحيم  ال�سفاح  واأعلن  والن�ساء، 
الأرغون  ع�سابة  رئي�س  بيغن، 
ليلة املذبحة قائاًل:  الإرهابية يف 
»اإن احتالل دير يا�سني اإجناز رائع« 
ووجه ر�سالة اإىل القادة اليهود الذين 
نفذوا املجزرة جاء فيها: »تقبلوا 
تهانينا على هذا الن�رش املده�س، 
وقادة  اأفراداً  اجلميع  اإىل  انقلوا 
بروحهم  ونفتخر  ن�سافحهم  اإننا 
�سنعت  التي  الغازية  القتالية 
واإىل  اإ�رشائيل،  اأر�س  يف  التاريخ 
الن�رش كما يف دير يا�سني كذلك يف 
غريها �سنقتحم ونبيد العدو، ربنا 

لقد اخرتتنا للفتح«.
اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  وجاء 
منظمة اإت�سل الإرهابية يف التا�سع 
دير  قرية  »اإن   :1948 ني�سان  من 
وهي  باأكملها،  احتلت  قد  يا�سني 
الآن  حتى  ومت  اأيدينا،  يف  الآن 
اإح�ساء 240 قتياًل عربياً، كما وقع 
اأيدينا اأ�رشى عرب«. واأعدموا  يف 
عدد  يكون  وبالتايل  اأ�سرياً،   25

�سحايا جمزرة دير يا�سني 279.
وهي  اأفيغدوري،  هدا�سا  وكتبت 
من عنا�رش قوة الباملاخ الإرهابية 
دير  مذبحة  يف  ا�سرتكت  التي 
اإن  تقول  يومياتها  يف  يا�سني 
اإىل  مو�سي ديان جاء عند امل�ساء 
املع�سكر املوجودة فيه وانتظرُت 
كلمة  القادة  اأحد  من  اأ�سمع  حتى 
اأو  اأو الغ�سب  تعرّب عن ال�سمئزاز 
الأ�سف ملا ح�سل يف دير يا�سني اأو 
املبادئ  ببع�س  التقيد  اإىل  تدعو 
الأخالقية، وانتظرت اأن يعرّب ديان 
عن هذه امل�ساعر اأو على الأقل اأن 
القتال  اأثناء  يحدد ما يجوز عمله 
اأحد  يتكلم  مل  ولكن  يجوز  ل  وما 

من القادة يف هذه الأمور.
ارتكب الإرهابيون اليهود املجزرة، 
وحكومة النتداب الربيطاين كانت 
ل تزال موجودة يف فل�سطني. وكان 
الربيطاين  ال�سامي  املندوب  مقر 
عن  مرتات  كيلو  عدة  اإلَّ  يبعد  ل 

م�رشح املذبحة.
يف  اأي  للمجزرة  التايل  اليوم  ويف 
�سترين  ع�سابتا  وزعت  ني�سان   10

والأرغون بياناً جاء فيه:
والأرغون  �سترين  وحدات  »اإن 
هاجمت دير يا�سني واحتلتها، واإن 
امل�سلحني  من  كثيفة  جمموعات 
يف  متركزت  قد  كانت  العرب 
القرية وبا�رشت يف اإزعاج املناطق 
وردت  واأنه  القد�س،  يف  اليهودية 
اإمدادات  و�سول  عن  معلومات 
وال�سوريني  العراقيني  اجلنود  من 
اإىل دير يا�سني بهدف الهجوم على 
بعد  واأنه  اليهودية،  املناطق  هذه 
اإجالء الن�ساء والأطفال عن القرية 
با�رش اجلنود بن�سف املعاقل على 
الذين  العدو  رجال  من  الع�رشات 
مكرباً  واأن  اأنقا�سها،  حتت  ق�سوا 
والن�ساء  الأطفال  نا�سد  لل�سوت 
الكثري  واأن  فوراً،  القرية  مغادرة 
من الأطفال والن�ساء اأنقذوا نتيجة 

ذلك«.
علم  يعلم  ال�سهيوين  العدو  وكان 
قوات  تتمركز  مل  باأنه  اليقني 
يف  وعراقية  �سورية  ع�سكرية 
ت�سلها  ومل  الإطالق،  على  القرية 
دير  تهدد  ومل  عربية،  جندات 
يا�سني يف يوم من الأيام امل�ستعمرة 

وّقعت  بل  منها،  القريبة  اليهودية 
�ساوؤول  جفعات  م�ستعمرة  مع 
خالفاً  اعتداء«  »عدم  معاهدة 
يف  العليا  العربية  الهيئة  ملوقف 
وبالتايل  لذلك،  الراف�س  القد�س 
ظهر بجالء اأن اليهود اأ�ساتذة كبار 
يف فن الكذب واخلداع والت�سليل.

بجالء  غوريون  بن  كذب  وظهر 
ت�سرتك  قواته مل  اأن  اأعلن  عندما 
ولكن  واأدانتها،  املذبحة  يف 
قوات  م�ساركة  اأثبتت  الوثائق 
الهاغاناة  لع�سابة  التابعة  الباملاخ 
الإرهابية فيها وعلمها امل�سبق بها 
فكتب اأرييه يت�سحاقي يف يديعوت 
يتهم   1972/4/14 يف  اأحرونوت 
بن  اإىل  التابعة  الهاغاناه  ع�سابة 
غوريون بارتكاب ع�رشات املجازر 
وقال: »اإن معركة دير يا�سني كانت 
تقليدية  معركة  كبري  حد  اإىل 
 .1948 عام  عربية  قرية  لحتالل 
ولقد نفذت ع�رشات العمليات من 
الهاغاناه  جنود  باأيدي  النوع  هذا 
من  الأوىل  الأ�سهر  يف  والباملاخ 

حرب ال�ستقالل«.
عن  الهاغاناه  ع�سابة  ودافعت 
نف�سها ببيان اأ�سدرته يف 12 ني�سان 
�سترين  به  قامتا  ما  اأن  فيه  اأكدت 
التباهي  ملجرد  كان  والأرغون 

لأغرا�س الدعاية.
الإرهابيتان  الع�سابتان  وردت 
�سترين والأرغون يف بيانني بتاريخ 
12 و14 ني�سان اأكدتا فيه اأن الهدف 
من  هو  يا�سني  دير  احتالل  من 
قائد  واأن  القد�س«،  »حترير  اأجل 
الهاغاناه يف القد�س دافيد �ساتئيل 
قد اأكد اأن احتالل دير يا�سني كان 
واأن  الهاغاناه،  خطة  �سمن  من 
القرى  يف  الرعب  اأوقع  احتاللها 
املجاورة فت�ساقطت اأمام هجمات 
الهاغاناه  واأدت اإىل موجة هروب 
الذبح  من  خوفاً  الهائلة  العرب 

متاماً كما حدث يف دير يا�سني.
وكانت الوكالة اليهودية قد �سكلت 
الفل�سطينيني  لرتحيل  جلنة  اأول 

عام 1937.

ال�سليب الأحمر الدويل 
واملجزرة

رينيه،  دو  جاك  الفرن�سي  كان 
مندوب ال�سليب الأحمر الدويل يف 
يا�سني  دير  دخل  من  اأول  القد�س 
بعد اإبادة �سكانها عن بكرة اأبيهم، 
وقال اإن العرب يف القد�س ات�سلوا 
به هاتفياً يوم ال�سبت يف 10 ني�سان 

دير  اإىل  فوراً  التوجه  منه  وطلبوا 
اليهودية  بالوكالة  فات�سل  يا�سني، 
وبقيادة الهاغاناه، فاأنكرا علمهما 
باملجزرة، وقيل له اإن ل علم لهما 
مبا حدث، ون�سحوه بعدم التدخل 
مهمته  على  بذلك  يق�سي  ل  كي 
ورف�سوا  اإليها،  وي�سيء  الإن�سانية 
قرر  ما  اإذا  له  احلماية  تقدمي 

دخول القرية.
فاأجابهم باأنه م�سمم على الذهاب 

مما  بنف�سه  والتاأكد  القرية،  اإىل 
اليهودية  الوكالة  وحّمل  حدث، 
من  ومتكن  حمايته،  م�سوؤولية 
�سيارة  يف  يا�سني  دير  دخول 
الأحمر يف  لل�سليب  تابعة  اإ�سعاف 

11 ني�سان 1948.
الأحمر  ال�سليب  ممثل  و�سف 
يا�سني  دير  يف  �ساهده  ما  الدويل 
اليهود  امل�سلحني  »اإن  وقال: 
بال�سالح، يحملون  كانوا مدججني 
والقنابل  الر�سا�سات وامل�سد�سات 

وال�سكاكني الطويلة«.
ملطخاً  ال�سكاكني  معظم  وكان 
�سابة  مني  واقرتبت  بالدماء. 
�سكينتها  بتباه  واأرتني  و�سيمة 
وكان  دماً،  تقطر  زالت  ما  التي 
وا�سحاً اأن هذا هو فريق التطهري 
وو�سف  اجلرحى.  على  لالإجهاز 
اإن  وقال  املنازل  اأحد  اإىل  دخوله 
الوا�سح لكل عني ترى اأن التطهري 
جرى باملدافع الر�سا�سة والقنابل 

اليدوية، واأكمل بال�سكاكني.
وقال الطبيب اليهودي األفرد اأنغل 
الذي رافق ممثل ال�سليب الأحمر 
خم�س  مدة  خدمت  »لقد  الدويل 
يف  الأملاين  اجلي�س  يف  �سنوات 
اأر  ومل  الأوىل،  العاملية  احلرب 

م�سهداً مفزعاً كهذا«. 
الأ�سا�سي  الدافع  اأن  بجالء  ثبت 
لإبادة جميع اأهايل قرية دير يا�سني 
اجلماعي  الرتحيل  لتحقيق  هو 
القد�س  واحتالل  للفل�سطينيني 
الأرا�سي  وم�سادرة  الغربية، 
وتهويدها  العربية  والأمالك 
يف  اإ�رشائيل  لإقامة  كمقدمة 

.1948/5/15
بيغن  مناحيم  الإرهابي  علّق 
كتابه  يف  يا�سني  دير  على جمزرة 
العرب  »اأ�سيب  وقال:  »الثورة« 
بعد اإخبار دير يا�سني بهلع قوي ل 
للنجاة  بالفرار  فاأخذوا  له،  حدود 
حتول  ما  و�رشعان  باأرواحهم، 
الهرب اجلماعي اإىل اندفاع هائج 
جنوين ل ميكن كبحه اأو ال�سيطرة 
القت�سادية  الأهمية  اإن  عليه، 
ميكن  ل  التطور  لهذا  وال�سيا�سية 

املبالغة فيها مهما قيل«.

م�سوؤولية احلكومة 
الربيطانية عن املذبحة

رئي�س  اخلالدي  ح�سني  د.  عقد 
القد�س موؤمتراً �سحفياً يف  بلدية 
نباأ املجزرة  القد�س عندما تلقى 
و�سول  فور  ات�سل  اإنه  فيه  قال 
ال�رشطة  بقيادة  عنها  الأنباء 
املدنية  واحلكومة  واجلي�س 
طالباً  القد�س،  يف  الربيطانية 
لكنهم  الأمر،  يتحرى  من  اإيفاد 

جميعاً رف�سوا تلبية طلبه.
الربيطاين  ال�سامي  املندوب  بعث 
وزير  اإىل  بر�سالة  فل�سطني  يف 
امل�ستعمرات يف لندن يوم الثنني 
ني�سان 1948 جاء   12 املوافق يف 
يا�سني  دير  قرية  زالت  »ما  فيها: 
يف  ال�سطور  هذه  كتابتي  اأثناء  يف 
يد اليهود، اأردت اأن ي�رشب جنودنا 
اليهود يف دير يا�سني بكل ما لديهم 
لكن  منها،  ويطردونهم  قوة  من 
اجلي�س يقول يل اأنه لي�س يف و�سع 

ميكنه من القيام مبثل هذا العمل، 
اأو باأي عمل يوؤدي اإىل �سدام عام 

مع اأي من الطرفني«.
امل�ستعمرات  وزير  واعرتف 
 12 يف  جونز  كريت�س  اليهودية 
العموم  جمل�س  اأمام  ني�سان 
و�سف  عن  بالعجز  الربيطاين 
يا�سني،  دير  يف  اليهود  وح�سية 
جرمية  باأنها  املجزرة  وو�سف 
جعل  �ساأنها  �سنيعة  وح�سية 
اأمراً  �سلمية  ت�سوية  اإىل  الو�سول 

بعيداً.
واجلي�س  الربيطانية  احلكومة  اإن 
كامل  يتحمالن  الربيطاين 
امل�سوؤولية عن جمزرة دير يا�سني 
احلماية  توفري  يف  ق�رشوا  لأنهم 
وبالتايل  الفل�سطينيني،  للمدنيني 
واجباتهم  يف  بالقيام  ق�رشوا 
يف  وال�ستقرار  الأمن  حفظ  يف 
حياة  على  واملحافظة  فل�سطني 
منتدبة  كدولة  فيها،  املدنيني 
عليها،  وت�سيطر  البالد،  حتكم 
وتعهدت اأمام ع�سبة الأمم والأمم 
الأمن  على  املحافظة  املتحدة 

وال�ستقرار فيها.
�سهداء  حقوق  اأب�سط  من  اإن 
يا�سني  دير  جمزرة  و�سحايا 
ال�سهيونية  املجازر  وع�رشات 
اإ�رشائيل  وحروب  الأخرى 
تعمل  اأن  علينا  العدوانية،  ـ 
املهنية  والحتادات  احلكومات 
العربية  ال�سعبية  واملنظمات 
قادة  تقدمي  على  والإ�سالمية 
املحكمة  اإىل  ال�سهيوين  الكيان 
ملحاكمتهم  الدولية  اجلنائية 
مبجرمي  اأ�سوة  حرب  كمجرمي 
وتخ�سي�س  النازيني،  احلرب 
يف  وعاملي  واإ�سالمي  عربي  يوم 
عام  كل  من  ني�سان  من  التا�سع 
العرقي  التطهري  جرائم،  لك�سف 
التي ارتكبتها اإ�رشائيل بحق �سعبنا 
وممار�ستها  الفل�سطيني  العربي 
والإرهاب  ال�ستيطاين  لال�ستعمار 
ك�سيا�سة  والتطهري  والعن�رشية 

ر�سمية..

     د. غازي ح�سني

اإجرام �سد الن�سانية

وبلغ عدد القرى الفل�سطينية املدمرة منذ ني�سان 
اأ�سعلت  1949 التي  1948 وحتى نهاية احلرب عام 

اإ�سرائيل حوايل 540 قرية فل�سطينية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 

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

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

الهاتف021-77-82-94

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بعد انقا�ص 10 %

نحن املح�ضرة الق�ضائية الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء , اأنه مبوجب الأمر على العري�ضة من اأجل حتديد جل�ضة بيع 
العقار باملزاد العلني ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2016/01/18 حتت رقم 15/03206.

الثالثة م�ضاءا  ال�ضاعة  02 على  بالقاعة رقم   2018/04/23 بتاريخ  العلني  املزاد  بيع عقار عن طريق  �ضي�ضرع يف 
مبحكمة ح�ضني داي  الكائن مقرها بح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة : ورثة عمران عمران وهم : -1عمران اوريدة
-2بوري�ضة �ضعدية املتوفاة اأثناء اإجراءات بيع العقار ورثتها وهم : �ضايع حكيم -�ضعيداين نور الدين و املختارين 

موطنهم مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  
�ضد : فريق عمران وهم :مو�ضى -علي-العيا�ضي -عي�ضى -و�ضيلة- زوينة-زوبري -اإبراهيم – ورثة زهرة- ف�ضيلة 

العنوان : بالربوة البي�ضاء رقم 510 بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه .
تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم 510 م�ضاحته 452 مرت مربع م�ضيد 
عليه بناية وفق الدفرت العقاري املوؤرخ يف 2011/05/15 جملد 02 رقم 1793 كالتايل البناية -01 عبارة عن م�ضكن 
يتكون من طابق ار�ضي و طابق علوي , الطابق الأر�ضي يتكون من حمل جتاري : مكتب , مرحا�س, دورمنخف�س , 
فناء خلفي و هو جمهز بخزان ماء , ثالث حمالت جتارية , �ضقة تتكون من مدخل فردي , قاعة ا�ضتقبال , مطبخ 
بالزاوية , غرفتني , رواق جمموع املحالت الثالثة و ال�ضقة 129.43 مرت مربع , طابق يتكون من : مدخل , مطبخ 
ذو  املغطى  املبنى  جمموع  �ضطح   , �ضرفتني  رواق   , غرف  "ال�ضالون" 04  ا�ضتقبال  قاعة  ,حمام,  قاعة   , ,مرحا�س 

امل�ضاحة 136.27 مرت مربع.
2/عبارة عن �ضقة تتكون من : مدخل , فناء, مرحا�س , قاعة حمام , �ضالون , مطبخ , غرفتني مع درج  البناية 

الدخول نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 57.29 مرت مربع.
بناية 3/عبارة عن �ضقة تتكون من مدخل , فناء , مرحا�س , قاعة حمام , �ضالون , مطبخ غرفتني مع درج الدخول 

نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 76.19 مرت مربع
بناية4/عبارة عن بناية تتكون من : مدخل , مرحا�س, مطبخ , غرفة ,قاعة ا�ضتقبال , رواق م�ضاحته 57.51 مرت 

مربع , و طابق يتكون من 03 غرف , �ضطح , رواق مب�ضاحة 47.28 مرت مربع )بناية منجزة بن�ضبة 70 باملائة(
�ضروط البيع: 

اإ�ضافة اىل �ضروط الواردة يف قائمة �ضروط البيع املودعة لدى حمكمة ح�ضني داي . فان قيمة العقار بعد انقا�س 
الع�ضر%10 يقدر ب : 69.653.412 دج )ت�ضعة و �ضتون مليون و �ضتمائة و ثالثة و خم�ضون الف و اربعمائة و اثنا 
التنا�ضبي للمح�ضر  الت�ضجيل و ال�ضهار و احلق  التنفيذ و كل حقوق  اليها م�ضاريف  ع�ضر دينار جزائري( ي�ضاف 
الق�ضائي املحدد قانونا.كما اأن الرا�ضي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 1/5 الثمن و امل�ضاريف و 
الر�ضوم امل�ضتحقة بوا�ضطة �ضيك موؤ�ضر عليه حل�ضاب اأمانة �ضبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اجل ثمانية 
08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد فعلى الراغبني يف ال�ضراء الطالع على قائمة �ضروط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط 

حمكمة ح�ضني داي اأو �ضحبها من مكتب املح�ضرة الق�ضائية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله.
املح�ضرة الق�ضائية

مكتب التوثيق ب�شارع �شيدي نايل اجللفة
الأ�ضتاذ/ بلعبا�س حمزة

ال�ضركة: �ضركة ذات م م " دار ال�ضياف خدمات "
               DAR DIAF SERVICES

مقرها الإجتماعي: الطريق الوطني رقم 01 ق�ضم 123
جمموعة ملكية رقم 006 اجللفة

رفع راأ�س مال �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة امل�ضماة
"   DAR DIAF SERVICES خدمات  ال�ضياف  " دار 

اأ�ضحاب ال�ضركة اأعاله رفع راأ�س مالها  اأوانه قرر  04/04/2018 وم�ضجل يف   مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ: 
باإ�ضافة تقدميات حل�ض�س عينية تتمثل يف عقارات واقعة برتاب بلدية اجللفة لي�ضبح راأ�س مالها: ثالثون مليون 
ال�ضابعة  واملادة   06 ال�ضاد�ضة  املادتني  تعديل  مت  دج(   30.910.000.00( جزائري  دينار  اآلف  وع�ضرة  وت�ضعمائة 
دج(   27.230.000.00( قيمتها  عينية  ح�ضة  اأحمد  ب�ضري  ال�ضيد/  قدم  التالية:  بالكيفية  الأ�ضا�ضي  القانون  من   07
بالإ�ضافة اإىل ح�ضته املالية ال�ضابقة يف تاأ�ضي�س ال�ضركة واملقدرة ب: )50.000.00 دج(, وقدم ال�ضيد/ ب�ضري حممد 
�ضالح ح�ضة عينية قيمتها )4.290.000.00 دج( بالإ�ضافة اإىل ح�ضته املالية ال�ضابقة يف تاأ�ضي�س ال�ضركة واملقدرة 
ح�ضته  اإىل  بالإ�ضافة  دج(   4.290.000.00( قيمتها  عينية  ح�ضة  زكريا  ب�ضري  ال�ضيد/  وقدم  دج(   25.000.00( ب: 
املالية ال�ضابقة يف تاأ�ضي�س ال�ضركة واملقدرة ب: )25.000.00 دج(, بحيث ق�ضم راأ�ضمال ال�ضركة النهائي اإىل )30910( 
بقيمة كل �ضهم )1.000.00 دج( وزعت على النحو التايل: لل�ضيد/ ب�ضري اأحمد )22280( مرقمة من 01 اىل 22280. 
لل�ضيد/ ب�ضري حممد �ضالح )4315( مرقمة من 22281 اىل 26595. لل�ضيد ب�ضري زكريا )4315( مرقمة من 26596 

اىل 30910. �ضوف تودع ن�ضخة من هذا العقد لدى املركز الوطني لل�ضجل التجاري لولية اجللفة.
لالإعالن املوثق

و�شل ا�شتالم التبليغ 
بتغيري الهيئة التنفيذية

 12-06 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
املوؤرخ يف 18 �ضفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات      
مذكرة  ا�ضتالم  مار�س2018    19 اليوم  هذا  مت 
املتعلقة   28-12-2016 يف  املوؤرخة  التعديالت 
للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�ضكيلة  بتغيري 
الإجتماعية  الولئية  جمعية   : الولئيةامل�ضماة 
 16 بتاريخ  رقم2015/03  حتت  امل�ضجلة  الو�ضل 
رقم  حممد  ع�ضول  حي   : املقيمة   2015/  09/
ال�ضيدة:  ترتاأ�ضها  البويرة  بلدية  فرا�ضاتي   01
10- بتاريخ  احلقاملولود  عبد  ابنة  امال  بوملداي�س 

ب�ضلول  1975  03-
وفقا  الإ�ضهار  باإجراءات  القيام  يجب  وبالتايل 
ال�ضالف  القانون  من   02 الفقرة   18 املادة  لأحكام 

الذكر 

ولهذه الأ�شباب
 

�ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
الأ�ضرة علنيا ح�ضوريا  ابتدائيا :

 يف ال�ضكل قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى
بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  اإفراغ  املو�ضوع  يف 
حمكمة  عن   17/00854 فهر�س   16/03/2017
�ضبط  اأمانة  املودعة  اخلربة  واعتماد  احلال 
رقم  04/06/2017احتت  بتاريخ  املحكمة 
عليه  املدعى  على  باحلجر  احلكم  ومنه   271
مرمي  زرايرية  املدعية  وتعيني  نبيل  حمفوف 
مقدما عليه للقيام بكافة الت�ضرفات القانونية 
غاية  اإىل  �ضوؤونه  ورعاية  اأمالكه  لإدارة 
ن�ضخة  بتعليق  الأمر  مع  احلجر  اأ�ضباب  زوال 
و  باملحكمة  الإعالنات  لوحة  على  احلكم  من 
وطنية  بجريدة  بن�ضره  وكذا  بالبلدية  اأخرى 
املدعية  حتميل  مع  املدعية  نفقة  على  يومية 

امل�ضاريف الق�ضائية
اجلل�ضة  يف  جهارا  به  واأف�ضح  احلكم  �ضدر  بذا 
اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة  العلنية 
واأمني  الرئي�س  نحن  اأ�ضالة  اأم�ضينا  ول�ضحته 

ال�ضبط  

ANEP N°: 810980 الو�ضط:2018/04/16
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�إعالن عن طلب 

اجلمهورية 

�لعنو�ن : حي �ل�سالم 



الق�سايا التي �ستبحثها القمة العربية يف الظهران
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من  عدد  �أكرب  بالإمار�ت  ويوجد 
�لقو�عد لدول خمتلفة، حيث يوجد بها 

قو�عد لأمريكا وفرن�سا و�أ�سرت�ليا.
�لرتكية  �لقاعدة  قطر  ت�سم  كما 
�أنهت  فيما  �خلليج  يف  �لوحيدة 
�لع�سكرية  �لقو�عد  وجود  �ل�سعودية 
بقى  و�إن   ،2003 عام  �أر��سيها  على 
�إطار  يف  �جلنود  من  حمدود  عدد 
مهام �لتدريب و�لتعاون �لع�سكري بني 

�لبلدين.
نيوزويك  جملة  ن�رشته  لتقرير  ووفقا 
�لأمريكية نوفمرب �ملا�سي، فاإن عدد 
�جلنود �لأمريكيني و�ملدنيني �لعاملني 
مل�سلحة �لدفاع �لأمريكية يف �لكويت: 
 ،4.240 و�لإمار�ت:   ،16.592
 ،850 و�ل�سعودية:   ،9.335 و�لبحرين: 
�أنها  قطر  �أعلنت  فيما   ،32 وُعمان: 
جندي  �آلف   10 من  �أكرث  ت�ست�سيف 

�أمريكي.
وتلك  �لقو�ت  هذه  �نت�سار  وياأتي 
دفاعية،  �تفاقيات  مبوجب  �لقو�عد 
ومنذ حرب �خلليج �لثانية 1990 �زد�د 
�لوجود �لع�سكري �لأمريكي يف �خلليج 
و�أو�سع  عدد�  �أكرث  و�أ�سبح  �لعربي، 
�نت�سار� بعد �أحد�ث 11 �سبتمرب 2001 

ثم �حلرب على �لعر�ق 2003.
�لقو�عد  تلك  و��سنطن  و��ستخدمت 
�آنذ�ك، ثم يف  يف عملياتها �لع�سكرية 
حرب على تنظيم د�ع�ش منذ 2014 .

�لقو�عد  لأبرز  عر�ش  يلي  وفيما 
�لع�سكرية �لأجنبية يف �خلليج:

الإمارات... قواعد لـ 3 دول
ت�ضم الإمارات قواعد لثالث 

دول هي اأمريكا وفرن�ضا 
واأ�ضرتاليا.

قاعدة الظفرة

�لتو�جد  مركز  �لظفرة  قاعدة  ت�سكل 
يف  �لأمريكية  للقو�ت  �لرئي�سي 
�لأمريكي  �جلي�ش  �أن  �إل  �لإمار�ت، 
"جبل علي"  له قو�ت كذلك يف ميناء 

�لذي ت�ستخدمه قو�ت �ملارينز.
وتوجد فيها قاعدة جوية وم�ستودعات 

متعددة لأغر��ش �لدعم �للوجي�ستي.

القاعدة الفرن�ضية.. مع�ضكر 
ال�ضالم

قاعدة  �أول  �ل�سالم  مع�سكر  يعد 
يف  د�ئمة  بحرية  فرن�سية  ع�سكرية 
منطقة �خلليج، مت تد�سينها يف ميناء 

ز�يد باأبوظبي عام 2009.
وينت�رش نحو 700 ع�سكري فرن�سي يف 
�لإمار�ت موزعني بني مع�سكر �ل�سالم 
�جلوية  و�لقاعدة  �أبوظبي،  مبيناء 
كيلومرت�   32 نحو  بعد  على  بالظفرة، 
يتو�جد  و�لتي  �أبو ظبي،  جنوب غرب 

بها قو�ت �أمريكية �أي�سا.
�لع�سكري  �لوجود  �أبوظبي  وتوؤوي 
�لبالد  خارج  �لوحيد  �لفرن�سي 

با�ستثناء �أفريقيا.

قاعدة املنهاد اجلوية- قوات 
اأ�ضرتالية

على  تقع  �جلوية  �ملنهاد  قاعدة 
دبي،  جنوب  كيلومرت�   24 بعد 
بـا�سم  تعرف  �أ�سرت�لية  قاعدة  وت�سم 
"مع�سكر بايرد"، متركزت فيه �لقو�ت 
�لأ�سرت�لية، بعد �ن�سحابها من �لعر�ق 
 500 بلغت  د�ئمة  بقو�ت   ،2008 عام 

جندي.
عام  �لأ�سرت�لية  �حلكومة  و�أعلنت 
قو�ت  من  وحدة  ن�رشها  عن   2014
�لدفاع، مكونة من 600 مقاتل، كجزء 
على  للحرب  �لدويل  �لتحالف  من 

"تنظيم د�ع�ش.

البحرين:
القاعدة الأمريكية ) اجلفري(

تعد �لبحرين مقر�ً لالأ�سطول �لبحري 
ت�سمل  �لذي  �لأمريكي،  �خلام�ش 
ُعمان  عملياته منطقة �خلليج وخليج 
و�لبحر  عدن  وخليج  �لعرب  وبحر 
�لأحمر، و�أجز�ء من �ملحيط �لهندي، 
"�جلفري"،  منطقة  يف  يتمركز  حيث 

�رشق �لعا�سمة �لبحرينية �ملنامة.
ويعترب تاأمني منطقة �خلليج �لتي متر 
�لإمد�د�ت  ن�سف  قر�بة  مياهها  عرب 
�لأ�سطول  مهام  �أحد  للعامل  �لنفطية 

�لأمريكي �خلام�ش.

القاعدة الربيطانية

�رشقي  �سلمان  ميناء  يف  �فتتحت 
�لبحرين ، 5 �أفريل �جلاري �أول قاعدة 
�ل�رشق  يف  د�ئمة  بريطانية  ع�سكرية 
��سم  1971، حتمل  عام  منذ  �لأو�سط 

�إت�ش �إم �إ�ش �جلفري �لبحرية.

من   500 نحو  �لقاعدة  وت�ست�سيف 
بينهم  �لربيطانية  �لبحرية  عنا�رش 
�أبرز  ومن  وطيارون،  وجنود  بحارة 
مهامها �سمان حترك �سحنات �لنفط 

و�لب�سائع من �آ�سيا �إىل �أوروبا.
�لقاعدة  �إن�ساء  عن  �لإعالن  وجاء 
عمليات  و�نطلقت   ،2014 عام  �أو�خر 

�لبناء يف 2015.

الكويت.. قاعدتني لأمريكا

يتو�جد بالكويت �أكرب عدد من �جلنود 
�لأمريكيني يف �خلليج يتجاوز 16 �ألف 
هما  قاعدتني،  يف  يتمركزون  جندي، 
مع�سكر �لدوحة تق �سمال غرب مدينة 
�لكويت، على بعد 60 كم من �حلدود 
"عريفجان"  ومع�سكر  �لعر�ق،  مع 

جنوب �لبالد.

مع  �تفاقا  عقدت  �لكويت  وكانت 
عام  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
1987 تقوم مبوجبه �لثانية بحماية 11 
للتهديد  تعر�ست  كويتية  نفط  ناقلة 
�لإير�نية  �لبحرية  قو�ت  جانب  من 

فيما �ُسمي بـ"حرب �لناقالت".
�لعر�قي(  �لغزو  بعد   ( ويف عام 1991 
�تفاقية  �أمريكا  مع  �لكويت  وقعت 
�لكويت  تقدم  �لدفاعي،  للتعاون 
للقو�ت  و��سعة  ت�سهيالت  مبقت�ساها 
قو�عد  لها  توفر  كما  �لأمريكية، 
وم�ستودعات  وبرية،  جوية  متركز 

تخزين للمعد�ت و�لعتاد.

�ضلطنة ُعمان:

�لأمريكية  للقو�ت  ُعمان  تقدم 

با�ستخد�م  ع�سكرية،  ت�سهيالت 
�ملر�فئ و�ملطار�ت �لُعمانية، ح�سب 
�لوليات  مع  �أبرمتها  �لتي  �لتفاقية 

�ملتحدة عام 1980.

ال�ضعودية

�لع�سكري  �لوجود  �ل�سعودية  �أنهت 
بانتقال   2003 �أفريل  يف  �لأمريكي 
�جلوية  للقو�ت  �ملركزية  �لقيادة 
�سلطان  �لأمري  قاعدة  من  �لأمريكية 
قاعدة  �إىل  �ل�سعودية  يف  �جلوية 
مع  بالتفاق  وذلك  قطر،  يف  �لعديد 
�جلانب �ل�سعودي، وبقي عدد حمدود 
�لتدريب  مهام  �إطار  يف  �جلنود  من 

و�لتعاون �لع�سكري.
�أر��سيها  على  �ل�سعودية  وت�ست�سيف 
حاليا قو�ت من �لتحالف �لعربي لدعم 
فيه  ت�سارك  �لتي  �ليمن  يف  �ل�رشعية 

عدة دول بقيادة �ل�سعودية.

.. قطر.. 3 قواعد
ت�ضم قطر 3 قواعد، منها اثنتني 

لأمريكا، وقاعدة لرتكيا.
قاعدة العديد

غرب  جنوب  كلم   30 بعد  على  تقع 
وتعد   ، �لدوحة  �لقطرية  �لعا�سمة 
�أكرب قاعدة جوية �أمريكية يف �خلارج، 
�لع�سكرية  �لقو�عد  �أهم  من  وو�حدة 

�لأمريكية يف �خلليج.
ع�سكري  �ألف   11 نحو  بها  ويتمركز 
�جلو،  �سالح  من  غالبيتهم  �أمريكي، 

�لرئي�سية  �ملقر�ت  �لقاعدة  وت�سم 
للقو�ت  �ملركزية  �لقيادة  من  لكل 
�مل�سرتك  و�ملركز  �لأمريكية  �جلوية 
و�جلناح  و�لف�سائية  �جلوية  للعمليات 

�لـ 379 للبعثات �جلوية.
يوجد فيها حاليا �أكرث من 120 طائرة 
 379 �جلناح   ( �لأنو�ع،  خمتلف  من 
�لمريكية(  �جلوية  للقو�ت  �لتابع 
��ستطالع  وطائر�ت   B1 و�لقاذفات 
 B52مثل �ملدى  بعيدة  وقاذفات 
وطائر�ت �لتموين بالوقود يف �جلو �ىل 
وخمازن  و��سناد  دعم  وحد�ت  جانب 

�أ�سلحة وذخرية.
للمجموعة  مقر�  �لقاعدة  وتعد 
�لتي  �جلوية  �ل�ستك�سافية   319
وطائر�ت  ومقاتالت  قاذفات  ت�سم 
من  لعدد  �إ�سافة  ��ستطالعية، 
�لع�سكري  �لدعم  ووحد�ت  �لدبابات 
و�لآلت  �لعتاد  من  كافية  وكميات 
بع�ش  جعل  ما  �ملتقدمة،  �لع�سكرية 
خمزن  �أكرب  ي�سنفونها  �لع�سكريني 
يف  �لأمريكية  لالأ�سلحة  ��سرت�تيجي 
�لعديد  قاعدة  ت�سم  كما  �ملنطقة. 
�أطول ممر للهبوط �جلوي يف منطقة 

�خلليج بطول 5 كيلومرت�ت.
وت�ستخدم و��سنطن هذه �لقاعدة، �لتي 
متثل �أكرب تو�جد ع�سكري لها بال�رشق 
"د�ع�ش"  على  حربها  يف  �لأو�سط، 

ب�سوريا و�لعر�ق و�أفغان�ستان.
وبد�أ �لأمريكيون يف �إد�رة �لقاعدة منذ 
عام 2001، ويف دي�سمرب 2002 وقعت 
�لدوحة وو��سنطن �تفاقا يعطي غطاء 
ر�سميا للوجود �لع�سكري �لأمريكي يف 

قاعدة �لعديد.

قاعدة ال�ضيلية

تقع جنوب �لدوحة، مت �فتتاحها عام 
2000، وكانت مركز� للقيادة �لو�سطى 
�لعر�ق  على  �حلرب  �أثناء  �لأمريكية 
كم�ستودع  وت�ستخدم   ،  2003 عام 

للمعد�ت �لع�سكرية.

القاعدة الرتكية

تركية  ع�سكرية  قاعدة  �إقامة  مت 
بها،  تركية  برية  قو�ت  ون�رش  بقطر، 
وقعها  ع�سكري  تعاون  �تفاقية  �سمن 
�لبلد�ن يف 19 دي�سمرب 2014، و�سادق 
جو�ن  يف  عليها  �لرتكي  �لربملان 

.2017
ن�رش  تبادل  �إمكانية  �لتفاقية  وتتيح 
�إذ�  �لبلدين  بني  م�سرتكة  قو�ت 
مناور�ت  و�إجر�ء  �حلاجة،  �قت�ست 
ع�سكرية م�سرتكة، وكانت �أوىل طالئع 
�لقو�ت �لرتكية قد و�سلت �لدوحة، يف 
19 جو�ن �ملا�سي، ثم تو�فد �أفر�د من 
�لقو�ت �لرتكية على دفعات �إىل قطر.
�لفرتة  خالل  وقطر  تركيا  و�أجرت 
مناور�ت  �ملا�سي،  �أوت   6-5 مابني 
مناور�ت  �أعقبتها  برية،  ع�سكرية 
�لبحرية يف 6-7 من  للقو�ت  م�سرتكة 

�ل�سهر نف�سه.
�لهدف  �أن  �أنقرة  �أعلنت  ومر�ر�، 
�أمن  تعزيز  هو  قطر  يف  قو�تها  من 

�ملنطقة كلها.

قال �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء 
�أم�ش  )حكومي(،  �لفل�سطيني 
ن�سف  من  �أكرث  �إن  �لأحد، 
�سكان غزة خالل �لعام �ملا�سي 
2017، عانو� من �لفقر و�أ�ساف 
جيوب  ير�سد  �لذي  �لتقرير 
و�لو�سع  فل�سطني  يف  �لفقر 
باملائة   53 �أن  لهم،  �ملعي�سي 
مقارنة  فقر�ء،  غزة  �سكان  من 
�ل�سفة  يف  باملائة   13.9 مع 
�لغربية، مبتو�سط 29.2 باملائة 

يف �سطري فل�سطني.
�ملرتفعة  �لفقر  ن�سبة  وتاأتي 
�حل�سار  مع  تز�منا  غزة،  يف 
�سد  �مل�ستمر  �لإ�رش�ئيلي 
و�أزمة   ،2007 منذ  �لقطاع 
�لإنتاج و�سح �لوظائف يف �أ�سو�ق 

�لقطاع �ملحلية.
�لفل�سطيني،  �لإح�ساء  تقرير 
من  باملائة   29.2 �أن  �أورد 
�لفل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية 

مبلغ  على  عا�سو  غزة،  وقطاع 
 685( �سيكل   2470 �سهري 
 5 من  �ملكونة  للعائلة  دولر(، 
�أفر�د. كذلك، بلغت ن�سبة �لفقر 
خالل  فل�سطني  يف  �ملدقع 
باملائة،   16.8 �ملا�سي  �لعام 
على  �سهري  �إنفاق  مبتو�سط 
يبلغ  �أفر�د،   5 من  مكونة  عائلة 

1974 �سيكل )547 دولر(.
وتفوق ن�سبة �لفقر يف غزة )ت�سم 
�أ�سعافها  �أربعة  ن�سمة(،  مليوين 
 2.8 )ت�سم  �لغربية  �ل�سفة  يف 
�إىل  ترتفع  بينما  ن�سمة(،  مليون 
�ستة �أ�سعاف يف �لفقر �ملدقع.

�لإح�ساء  تقرير  ويقارن 
�لفقرة  ن�سب  بني  �لفل�سطيني، 
�إذ   ،2017  -  2011 بني  للفرتة 
ن�سب  لرتفاع  �لنتائج  ت�سري 
�لعام  �ملدقع  و�لفقر  �لفقر 
 13.2 بلغت  بن�سب  �ملا�سي 
على  باملائة  و30.2  باملائة 

يف  عليه  كانت  عما  �لتو�يل، 
.2011

�أن  �أممية  موؤ�س�سات  وتقول 
غري  منطقة  �سيكون  �لقطاع، 
بحلول  �لآدمي  لل�سكن  �ساحلة 
مياه  وفرة  عدم  ب�سبب   2020

�ل�رشب �لنظيفة.
بينما قالت �لأمم �ملتحدة �لعام 
من  باملائة   80 �إن  �ملا�سي، 
م�ساعد�ت  يتلقون  غزة،  �سكان 
�إن�سانية عاجلة، يف �إ�سارة ل�سوء 

�لأو�ساع �لإن�سانية.
�أ�سبوعني  من  �أكرث  مرور  وبعد 
�جلاري،  �ل�سهر  دخول  على 
موظف  �ألف   58 قر�بة  ز�ل  ما 
من  معتمدين  غزة  يف  عمومي 
ر�م  يف  �ملالية  وز�رة  جانب 
�ل�سهر  عن  رو�تب  بدون  �هلل، 
�ملا�سي، بينما تلقاها نظر�وؤهم 
�لأ�سبوع  �لغربية،  �ل�سفة  يف 

�لفائت.

�نطالق  �أم�ش  �ل�سعودية  �سهدت 
تعقد  �لتي  �لـ29،  �لعربية  �لقمة 
مركز  يف  �لقادة  م�ستوى  على 
يف  �لثقايف  �لعزيز  عبد  �مللك 
�لعاهل  برئا�سة  �لظهر�ن  مدينة 
�ل�سعودي �مللك �سلمان بن عبد 

�لعزيز.
�لقمة  �أعمال  جدول  وي�سم 
عربية  ق�سايا  تتناول  بند�   18
�ل�سيا�سية  �ملجالت  خمتلفة يف 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية 
�لق�سية  مقدمتها  ويف  و�لأمنية، 
�لعربي  و�ل�رش�ع  �لفل�سطينية 
�لإ�رش�ئيلي، و�نتهاكات �إ�رش�ئيل 
يف �لقد�ش �ملحتلة ودعم مو�زنة 
�لو�سع يف  �إىل  �إ�سافة  فل�سطني، 
�جلولن �ل�سوري �ملحتل، و�سبل 
�لت�سامن  وتعزيز  لبنان  دعم 

معه.
جزر  ق�سية  �لقمة  �ستبحث  كما 

�ل�سغرى  وطنب  �لكربى  طنب 
بني  عليها  �ملتنازع  مو�سى  و�أبو 
�خلليج  يف  و�لإمار�ت  �إير�ن 
�لإير�نية  و"�لتدخالت  �لعربي، 
و�سبل  �لعربية  �لدول  �سوؤون  يف 
موحد  عربي  موقف  ح�سد 
ق�سايا  �إىل  �إ�سافة  �إز�ءها"، 
�لعربي  �لقومي  �لأمن  حماية 

ومكافحة �لإرهاب.
�لقمة،  �إىل  �ملدعوين  وبني 
يف  �مل�سوؤولني  من  كبري  عدد 
�ملنظمات و�لتجمعات �لإقليمية 
�لأمني  �إىل  �إ�سافة  و�لدولية، 
�أنطونيو  �ملتحدة  لالأمم  �لعام 
مفو�سية  ورئي�ش  غوتريي�ش، 
فكي،  مو�سى  �لإفريقي  �لحتاد 
لالحتاد  �لعليا  و�ملفو�سة 
�خلارجية  لل�سيا�سة  �لأوروبي 
و�لأمني  موغريني،  فيدريكا 
�لعام ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي 

يو�سف �لعثيمني، ورئي�ش �لربملان 
�لعربي م�سعل �ل�سلمي.

لتفر�ش  عادت  �ل�سورية  �لأزمة 
نف�سها على ر�أ�ش قائمة �لق�سايا 
�لعربية يف  �لقمة  �ستبحثها  �لتي 
�لأخري،  �لت�سعيد  �إثر  �لظهر�ن 
تعر�ست  �لذي  �لغربي  و�لعدو�ن 
�ل�سبت،  �أم�ش  فجر  �سوريا  له 
�لقادة  يبحث  �أن  �ملتوقع  ومن 
بكافة  �ل�سورية  �لأزمة  �لعرب 
�لتطور�ت  فيها  مبا  جو�نبها 

�لأخرية.
�ملطروحة  �لق�سايا  وبني 
طلب  �لظهر�ن،  طاولة  على 
�لدعم  على  �حل�سول  �ملغرب 
بطولة  ل�ست�سافته  �لعربي 
 ،2026 �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�ش 
�لدول  كافة  يف  �لنازحني  ودعم 
�لعربية، ويف مقدمتهم �لنازحني 

�لعر�قيني.

افتتحت يف ميناء �ضلمان �ضرقي البحرين ، 5 اأفريل اجلاري، اأول قاعدة ع�ضكرية بريطانية دائمة يف ال�ضرق الأو�ضط منذ عام 1971، لتكون اأوىل القواعد 
الع�ضكرية الأجنبية املنت�ضرة يف دول اخلليج. ومتلك الوليات املتحدة العدد الأكرب من القواعد الع�ضكرية الأمريكية يف اخلليج، فيما ت�ضم الكويت اأكرب عدد من 
اجلنود الأمريكيني يف اخلليج، وت�ضم قطر اأكرب قاعدة ع�ضكرية اأمريكية يف اخلارج وهي قاعدة العديد، فيما يتمركز الأ�ضطول اخلام�س الأمريكي يف البحرين.

تقدير حالة

القواعد الع�سكرية الأجنبية يف اخلليج 

اأكرث من ن�سف �سكان قطاع غزة فقراء
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هذا التاأييد قابله رف�ض رو�سي اإيراين 
لنظام  دعمهما  اإىل  يرجع  �سديد، 
ب�سار الأ�سد، �سيا�سيا وع�سكريا، منذ 
اأكرث من  قبل  ال�سورية  الثورة  انطالق 

7 �سنوات.
املوقف  بدى  وذاك،  هذا  ومبوازاة 
حيث  متباينا،  ال�رضبة  من  العربي 
وبينها  العربية  الدول  بع�ض  اأيدتها 
فيما  والبحرين،  وقطر  ال�سعودية 
ف�سلت اأخرى �سيا�سة منت�سف الع�سا 
والأردن،  م�رض  بينها  ومن  احلياد  اأو 
بينما اأعلن فريق ثالث رف�سه لل�رضبات 

مثل اجلزائر والعراق ولبنان.
وعلى ال�سعيد الأممي، رف�ض جمل�ض 
رو�سي  قرار  م�رضوع  الدويل،  الأمن 
لإدانة ال�رضبة، ومل ينل م�رضوع القرار 
وبوليفيا،  وال�سني  رو�سيا  تاأييد  �سوى 
 4 امتنعت  فيما  دول،   8 وعار�سته 
يتطلب  بينما  الت�سويت،  عن  دول 
دون  اأع�ساء،   9 تاأييد  املجل�ض،  قرار 
من  )الفيتو(  النق�ض  حق  ا�ستخدام 

الدول دائمة الع�سوية.
وفجر اليوم، اأعلنت وا�سنطن وباري�ض 
ثالثية  ع�سكرية  �رضبة  �سن  ولندن، 
ال�سوري  للنظام  تابعة  اأهداف  على 
يف  نفذه  كيميائي  هجوم  على  رًدا 
اأوقع  املا�سي،  ال�سبت  دوما،  مدينة 

ع�رضات القتلى ومئات اجلرحى.
قادت  التي  وا�سنطن  اأكدت  وفيما 
حتقيق  يف  جنحت  اأنها  ال�رضبة 
اأهدافها، حتدثت مو�سكو عن اإ�سقاط 
من  كبريا  عددا  النظام  دفاعات 

ال�سواريخ. 
جاءت املواقف على النحو التايل:

اأول: تاأييد

* تركيا

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  قال 
ال�رضبات  اإن  له،  كلمة  يف  اأردوغان، 
»عملية  النظام  �سد  الع�سكرية 

�سائبة«. 
فيما اأعلنت وزارة اخلارجية، يف بيان، 
اأن ال�رضبات الع�سكرية كانت »رًدا يف 
حمله« على الهجوم الكيماوي، مرحبة 
»ترجمت  اعتربتها  التي  بال�رضبات 
يف  باأ�رضه  الإن�ساين  ال�سمري  م�ساعر 

مواجهة الهجوم الكيماوي«.
بن  الرتكي  الوزراء  رئي�ض  قال  بينما، 
بالده  اإن  له،  كلمة  يف  يلدرمي،  علي 
تعترب ال�رضبات الع�سكرية �سد النظام 
ال�سوري »خطوة اإيجابية، ولكن هناك 
لتحقيق  ذلك  من  اأكرث  هو  ملا  حاجة 

ال�سالم الدائم يف �سوريا«.

الناتو 

الناتو،  حللف  العام  الأمني  اأيد 
ال�رضبات  بيان،  يف  �ستولتنربغ  ين�ض 
من  »�ستقلل  اأنها  موؤكدا  الع�سكرية، 
�سعب  مهاجمة  على  النظام  قدرة 

�سوريا بالأ�سلحة الكيماوية«.

الحتاد الأوروبي 

اأعلن رئي�ض جمل�ض الحتاد الأوروبي 
دونالد تا�سك، دعم الحتاد لل�رضبات 
ال�سوري، م�سريا  النظام  الثالثية �سد 
اأّن  تويرت،  على  ن�رضها  تغريدة  يف 
للنظام  اأظهرت  الثالثية،  ال�رضبات 
لن  باأنهم  واإيران  ورو�سيا  ال�سوري 
يوا�سلوا ارتكاب ماأ�ساة اإن�سانية، دون 

دفع ثمن لذلك على الأقل. 

اأملانيا

اأجنيال  الأملانية،  امل�ست�سارة  اأعلنت 
مريكل، دعم بالدها لل�رضبة الع�سكرية 
وا�سفة اإياها باأنها »منا�سبة و�رضورية 
الدويل  النظام  فاعلية  على  للحفاظ 
الكيماوية،  الأ�سلحة  ا�ستخدام  حلظر 
من  ال�سوري  للنظام  حتذير  وتوجيه 

ارتكاب انتهاكات اأخرى«.
ويف هذا ال�سدد، قال وزير اخلارجية 
اإن  بيان،  يف  ما�ض،  هايكو  الأملاين، 
لنظام  مواقع  على  املحدود  الهجوم 
منا�سبة  اإ�سارة  »كان  اأي�سا  الأ�سد، 
»ي�ساهم يف جعل تكرار  و  ومطلوبة«، 

هذه املعاناة يف امل�ستقبل، �سعبا«.

هولندا

قال وزير اخلارجية الهولندي، �ستيف 
بلوك، يف ت�رضيحات له، اإن ال�رضبات 
الع�سكرية �سد النظام ال�سوري كانت، 
»مدرو�سة ومتنا�سبة يف ظل الظروف 

احلالية«.

كندا

جا�سنت  الكندي،  الوزراء  رئي�ض  قال 
ترودو، يف ت�رضيحات له، اإن ال�رضبات 
كانت  ال�سوري  النظام  �سد  الع�سكرية 

»�رضورية«.

فرن�سا

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  اأعرب 
ماكرون، يف ات�سال هاتفي مع نظريه 
ورئي�ض  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
عن  ماي،  ترييزا  الربيطانية  الوزراء 

ترحيبه بنجاح ال�رضبة الع�سكرية.

بريطانيا

الربيطانية،  الوزراء  رئي�سة  قالت 
القانون  »راعت  بالدها  اإن  بيان،  يف 
توجيه  قرار  اتخاذ  عند  الدويل« 
تابعة  مواقع  �سد  ع�سكرية  �رضبة 

للنظام ال�سوري.

اأ�سرتاليا

بيان،  يف  الأ�سرتالية  احلكومة  اأعلنت 
اجلوية  لل�رضبات  وتاأييدها  دعمها 
»رد  باأنها  اإياها  وا�سفة  الثالثية، 
�سديد« على ا�ستخدام النظام ال�سوري 

ال�سالح الكيميائي يف دوما.

الكيان ال�سهيوين

الإ�رضائيلي  الوزراء  رئي�ض  اأعلن 
تلك  يدعم  اإنه  نتنياهو،  بنيامني 

ال�رضبة الثالثية.
عن  �سدر  بيان  يف  نتنياهو،  وقال 
مكتبه، »قبل عام، اأعلنُت دعم اإ�رضائيل 
الكامل لقرار الرئي�ض الأمريكي دونالد 
ترامب، باتخاذ موقف �سد ا�ستخدام 
ول  وانت�سارها،  الكيميائية  الأ�سلحة 
ودعم  ترامب  الرئي�ض  ت�سميم  يزال 

اإ�رضائيل كما هو«.

جمل�س التعاون اخلليجي 

لدول  التعاون  جمل�ض  اأعرب 
لل�رضبة  تاأييده  عن  العربية،  اخلليج 

الع�سكرية. 
عبد  للمجل�ض  العام  الأمني  واعترب 
ال�رضبة  بيان،  يف  الزياين،  اللطيف 
للنظام  مبا�رضة  ر�سالة  ال�ساروخية 
تتهاون  لن  العامل  دول  باأن  ال�سوري، 
ا�ستخدام  موا�سلته  جتاه  ت�سكت  اأو 
املدنيني  �سد  الكيماوية  الأ�سلحة 
امل�ستمرة  وانتهاكاته  ال�سوريني، 

للقوانني الدولية. 

قطر وال�سعودية والبحرين

والبحرين،  وقطر  ال�سعودية  اأعلنت 
لل�رضبة  تاأييدها  منف�سلة،  بيانات  يف 
النظام  �سد  وا�سنطن  بقيادة  الثالثية 

ال�سوري.

ثانيا: التنديد
* نظام الأ�سد

وفق م�سدر  الأ�سد،  ب�سار  نظام  اأدان 
اأنباء  لوكالة  خارجيته  بوزارة  ر�سمي 
وا�سفا  ال�ساروخية  ال�رضبة  »�سانا«، 

اإياها باأنها »عدوان ثالثي«.

رو�سيا

اأعلنت مو�سكو يف اأكرث من بيان ر�سمي 
رف�سها ال�رضبة الع�سكرية، حمذرة اأن 

تلك الإجراءات لن متر دون عواقب.
الرو�سية  للخارجية  بيان  يف  وقالت 
ق�سفت  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  اإن 
البالد  فيها  ح�سلت  التي  اللحظة  يف 
�سلمي، حمملة  فر�سة مل�ستقبل  على 
م�سوؤولية  الغربية  الإعالم  و�سائل 

الق�سف.

اإيران

اأكرثمن  يف  ب�سدة،  اإيران  ا�ستنكرت 
وا�سفة  الع�سكرية،  ال�رضبات  بيان، 
من  حمذرة  الثالثي«،  بـ«العدوان  اإياه 

التداعيات الإقليمية والعاملية له.

* ال�سني 

بيان  يف  ال�سينية  اخلارجية  و�سفت 
»انتهاك  باأنها  اجلوية  ال�رضبات 

للقانون الدويل«.

لبنان 

اعترب الرئي�ض اللبناين مي�سال عون، يف 
تُ�ستهدف  اأن  »ترف�ض  بالده  اأن  بيان، 
اعتداءات  قبل  من  عربية  دولة  اأي 
ح�سل  »ما  اأن  اإىل  م�سريا  خارجية«، 
يف  ي�ساهم  ل  �سوريا  يف  اليوم  فجر 

اإيجاد حل �سيا�سي لالأزمة«.

العراق

بيان  يف  العراقية،  اخلارجية  عّدت 
ت�رضف  باأنها  اجلوية  ال�رضبات 
كهذا  اأن »عمال  اإىل  »خطري«، م�سرية 
تداعيات  اإىل  املنطقة  جر  �ساأنه  من 
وا�ستقرارها  اأمنها  تهدد  خطرية 
ومتنح الٍرهاب فر�سة جديدة للتمدد 
وتراجع  العراق  يف  دحره  مت  اأن  بعد 

كثريا يف �سوريا«.

اجلزائر

رئي�ض  ل�سان  على  اجلزائر،  اأعربت 
اأ�سفها  عن  اأويحى،  اأحمد  الوزراء، 
وا�سنطن،  بقيادة  الغربية،  لل�رضبات 

�سد مواقع للنظام ال�سوري. 

املغرب

اجلوية  ال�رضبات  اإن  املغرب  قال 
»تعقيد  على  اإل  تعمل  ل  ب�سوريا 
معاناة  وتعميق  ال�سيا�سية«،  احللول 
تفاقم  وزيادة  املدنيني  ال�سحايا 

م�ساعرهم جتاه الغرب. 
اخلارجية  لوزارة  بيان  واأو�سح 
املغربية، اأن »جتارب املا�سي علمتنا 
فيها  مبا  الع�سكرية،  اخليارات  اأن 
اأو  املربرة  �سواء  اجلوية،  ال�رضبات 
تعقيد  على  اإل  تعمل  ل  املحدودة، 
معاناة  وتعميق  ال�سيا�سية،  احللول 
تفاقم  وزيادة  املدنيني  ال�سحايا 

م�ساعرهم جتاه الغرب«. 

الذي  »التوقيت  اأن  الوزارة  واأ�سافت 
ع�سية  الت�سعيد  لهذا  اختياره  مت 
اإ�سارة  )يف  مهمة  عربية  ا�ستحقاقات 
الأحد يف  �ستعقد  التي  العربية  للقمة 
ال�سعودية(، وغياب م�ساورات مالئمة 
معتادة، قد تثري ت�ساوؤلت و�سوء فهم 

وامتعا�ض لدى الراأي العام«.

ثالثا: احلياد
* الأمم املتحدة 

املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني  دعا 
اإىل  بيان  يف  غوتريي�ض،  اأنطونيو 
والتحلي  الدويل  بالقانون  اللتزام 
كل  عن  والبتعاد  النف�ض  ب�سبط 
خطوة من �ساأنها ت�سعيد التوتر عقب 
ال�رضبات ال�ساروخية ملن�ساآت ال�سالح 

الكيمياوي للنظام ال�سوري.

* اإيطاليا 

قال رئي�ض الوزراء باولو جنتيلوين، يف 
بيان، اإن بالده مل ت�سارك يف الهجمات 
التي  ال�سوري  النظام  �سد  متت  التي 
ال�سالح  ا�ستخدام  على  »ردا  كانت 
ال�سوري  النظام  جانب  من  الكيماوي 
ا�ستهداف  اإىل  وهدفت  �سوريا  يف 
وا�ستخدام  ت�سنيع  على  قدرته 

الأ�سلحة الكيماوية« 
على  الإيطايل  الوزراء  رئي�ض  و�سدد 
الأ�سلحة  حظر  على  »العمل  �رضورة 
اإىل  ال�سعي  مع  �سوريا  يف  الكيميائية 
توفري ال�ستقرار والتعددية يف �سوريا 
ال�رضاع  هذا  من  �سنوات  �سبع  بعد 

الرهيب« 
الأ�سلحة  حظر  منظمة  وكانت 
تق�سي  بعثة  اأن  اأعلنت  الكيميائية، 
�سوريا  اإىل  اأر�سلتها  التي  احلقائق 
للتحقيق يف الهجوم الكيميائي الأخري، 
ال�رضبات  بعد  حتى  عملها،  �ستبا�رض 

الع�سكرية بقيادة وا�سنطن.

* باك�ستان

بيان،  الباك�ستانية يف  اخلارجية  دعت 
و�سفاف«  عاجل  »حتقيق  اإجراء  اإىل 
الأ�سلحة  حظر  منظمة  قبل  من 
بريف  دوما  هجوم  ب�ساأن  الكيميائية، 

العا�سمة ال�سورية. 
وقال البيان، اإن اإ�سالم اأباد تتابع »بقلق 
بالغ« الأو�ساع يف �سوريا، وتدعو جميع 
اأعمال  عن  »المتناع  اإىل  الأطراف 

تنتهك ميثاق الأمم املتحدة«. 

* الأردن

با�سم  للناطق  بيان  الأردن يف  جددت 
موقفها  املومني،  حممد  احلكومة 
الداعي حلل الأزمة ال�سورية �سيا�سياً، 
للحفاظ  الوحيد  املخرج  باعتباره 

على وحدة �سوريا اأر�سا و�سعبا.

* م�سر

قلقها  عن  بيان  يف  م�رض،  اأعلنت 
الراهن  الع�سكري  الت�سعيد  البالغ من 
على ال�ساحة ال�سورية، موؤكدة رف�سها 
القاطع ل�ستخدام اأية اأ�سلحة حمرمة 
دولياً على الأرا�سي ال�سورية، مطالبًة 
هذا  يف  �سفاف  دويل  حتقيق  باإجراء 

ال�ساأن.

*تون�س

التون�سية  اخلارجية  وزارة  عربت 
»ال�سديد  بالدها  قلق  عن  بيان  يف 
اإليه  اآلت  ملا  العميق  وان�سغالها 

الأو�ساع على ال�ساحة ال�سورية«.
ودعت اإىل »ت�سافر جهود كل الأطراف 
الت�سعيد  من  مزيد  لتفادي  الدولية 
التوتر  من�سوب  رفع  �ساأنه  من  الذي 
يف  الو�ساع  تعقيد  وزيادة  والعنف 
وتعميق  عموما  املنطقة  ويف  �سوريا 
ال�سوري  لل�سعب  الإن�سانية  املعاناة 

ال�سقيق«.

* الكويت

مل�سدر  ت�رضيحات  يف  الكويت  قالت 
وقلق  باهتمام  »تابعت  اإنها  م�سوؤول 
بالغني« ال�رضبة الع�سكرية التي جاءت 
ال�سورية  ال�سلطات  ا�ستخدام  »نتيجة 

لالأ�سلحة الكيماوية املحرمة دوليا«.
اأتت  التطورات  اأن »هذه  كما اعتربت 
نتيجة لتعطيل جهود املجتمع الدويل 
اإىل  للو�سول  الأمن  ممثال يف جمل�ض 
حل �سيا�سي لل�رضاع الدامي يف �سوريا 
�سنوات  �سبع  من  لأكرث  امتد  والذي 
وت�رضيد  الآلف  مئات  �سحيته  وراح 

املاليني«.

فيما رف�س جمل�س الأمن، م�سروع قرار رو�سي لإدانة ال�سربة، ومل ينل م�سروع القرار �سوى تاأييد رو�سيا وال�سني وبوليفيا، وعار�سته 8 دول، فيما 
امتنعت 4 دول عن الت�سويت تاأييد غربي وا�سع، ذلك الذي لقته ال�سربة الع�سكرية التي �سنتها الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا �سد مواقع للنظام 

ال�سوري، ردا على هجومه الكيماوي الذي نفذه ال�سبت املا�سي �سد مدنيني، واأ�سفر عن مقتل الع�سرات واإ�سابة املئات.

ال�سربة الثالثية ب�سوريا 

ق .د

تاأييد غربي وتباين عربي ورف�ض رو�سي اإيراين 



القوى  لألعاب  العا�صمة  اجلزائر  رابطة  تنظم 
املعروف  التقليدي،ذ  املاراطون  ن�صف  �صباق 
اأفريل   27 بتاريخ  العا�صمة«  »خطوات  بت�صمية 
لدى  العدائني  من  للمئات  منتظرة  مب�صاركة 
اجلن�صني من الفئة العمرية من 18 �صنة فما فوق 
ال�صباق الذي كان يقام  الكهول، هذا  حتى فئة 
هذه  �صيجري  العا�صمة،  اجلزائر  باأحياء  عادة 
فيه  النطالقة  تكون  مغاير  م�صلك  املرة عرب 
و�صيدي  براقي  بن طلحة مرورا على  من حي 
مو�صى ثم العودة جمدد اىل بن طلحة، ويحظى 
ل  لكي  �صعار«  حتت  يقام  الذي  ال�صباق  هذا 
و  الرتويج  اإطار  يف  يدخل  الذي  و   - نن�صى«، 
عن  واإبعادها  اجلوارية  املناف�صات  ت�صجيع 
اجلزائر  اإحياء  اإىل  واإي�صالها  املركزي  قالبها 
على  احلري�صني  املنظمني  باهتمام  العميقة- 
خمتلف  من  ومتنوعة  كبرية  م�صاركة  حتقيق 
من خالل  يت�صح  الذي  الأمر  العا�صمة،  اإحياء 
الرابطة  جتنيد حوايل 160 حكما ور�صميا من 

ل�صمان ال�صري احل�صن لل�صباق.
ن�صف  �صباق  �صيكون  ان  املتوقع  ومن 
املاراطون- الذي ت�رشف على تنظيمه الرابطة 

املحلية  ال�صلطات  مع  بالتعاون  العا�صمية 
لبلدية براقي ودعم مديرية ال�صباب والريا�صة 
باعتبار  و�صامل  متميز  �صباق  اجلزائر-  لولية 
�صباق  برجمة  على  حر�صوا  عليه  القائمني  اّن 
على  ميتد  املتمدر�صني  الأطفال  بفئة  خا�ص 
اآخر  �صباق رمزي  اإىل  بالإ�صافة  3 كم،  م�صافة 
مفتوح لالإعالميني ميتد هو الأخر على م�صافة 
ببلدية بن طلحة. هذا زيادة على برجمة  3كم 
مقابلة يف كرة القدم مب�صاركة خمتلف الو�صائل 
الإعالمية يف اإطار الحتفالت باليوم العاملي 

حلرية ال�صحافة.
وكاالت

�شمن م�شاركتها يف بطولة 
�إفريقيا للجيدو بتون�س

اجلزائر حت�سد �سبع 
ميداليات منها ذهبيتان

 نالت اجلزائر �صبع ميداليات منها ذهبيتان 
يف اليوم الأول من للبطولة الأفريقية التي 

تنظمها تون�ص من 12 اإىل 15 اأفريل بق�رش 
الريا�صة باملنزه، اأحرز املعدن النفي�ص كل 
من عبد الرحمن بن عمادي اأقل من 90 كغ 

الفائز على  التون�صي اأ�صامة ال�صنو�صي، و 
امل�صارعة كوثر وعالل اأقل من 78 كغ التي 
تغلبت على  التون�صية �صارة املزوغي، فيما 
اكتفى كل من ليا�ص بويعقوب اأقل من 100 
كغ  بامليدالية الف�صية عقب خ�صارته اأمام 

امل�رشي رم�صان الدروي�ص، و �صعاد بلكحل 
اأقل من 70 كغ التي انهزمت اأمام املغربية 

اأ�صماء نيانغ اأقل من 70 كغ ومواطنتها  
�صونيا ع�صلة اثر انهزامها اأمام التون�صية 

نهال �صيخ روحو يف نهائي اأكرث من 78 كلغ، 
وح�صل امل�صارعان  بالل بلحيمر اقل من 

100 كغ وحممد الطيب بلحيمر اأكرث من 
100كغ على ميدالية برونزية، وي�صارك يف 

بطولة اأفريقيا للجيدو 179 م�صارع من بينهم 
69 م�صارعة ميثلون 25  بلدا، بينما  ت�صارك 

اجلزائر مبجموع 19 م�صارعا منهم 10 رجال 
و9 �صيدات، وجتري املناف�صات الفردية 

يومي 12 و13 اأفريل، بينما جتري املناف�صات 
ح�صب الفرق  يوم 14 لنف�ص ال�صهر.

وكاالت

عي�شة ق.

وي�رشب الفريقان موعدا لبع�صهما 
نف�ص  على  الداخل  ماي  الفاحت  يف 
جمددا  املواجهة  اأجل  من  امللعب 
اأين �صيناف�ص الطرفان على اإ�صافة 
الر�صيد  يف  للمناف�صة  جديد  لقب 
بلعبا�ص  احتاد  بحث  خالل  من 

على الكاأ�ص الثانية يف تاريخه بينما 
على  القبائلية  ال�صبيبة  ت�صتهدف 
اللقب ال�صاد�ص يف م�صوارها الكروي 
 ،1946 عام  الفريق  تاأ�صي�ص  منذ 
وت�رش ت�صكيلة املدرب �صي الطاهر 
املو�صمني  تدارك  الوزاين  �رشيف 
يف  فيهما  ف�صلت  اأين  الفارطينت 
توقف  بعدما  النهائية  املباراة  بلوغ 

على  الذهبي  املربع  يف  م�صوارها 
يد فريقي ن�رش ح�صني داي و�صباب 
قبل  و2017   2016 عامي  بلوزداد 
�صباب  عقبة  جتاوز  يف  ينجحوا  اأن 
الزاوية الذي حقق مفاجاأة الن�صخة 
احلالية من مناف�صة ال�صيدة الكاأ�ص 
النهائي.  اإىل رباعي ن�صف  بو�صوله 
اأمام  مواتية  الفر�صة  تكون  و�صوف 

التعرثات  تدارك  اجل  من  بلعبا�ص 
املتتالية يف البطولة الوطنية خا�صة 
الأفراح  ا�صتعادة  ي�رش على  الفريق 
من  الأن�صار  اأو�صاط  املدينة  يف 
يف  الثاين  اللقب  منحهم  خالل 
الذي  الأمر  وهو  الفريق  تاريخ 
بعد  تكراره  على  الالعبون  يعول 
مرور 27 عاما على اأول واآخر لقب 

ت�صكيلة  لعبو  وخرج  به.  توجوا 
من  اأم�ص  اأول  م�صاء  »املكرة« 
كادوا  واأنهم  خا�صة  الزجاجة  عنق 
يتوجهون نحو لعب الوقت الإ�صايف 
للند  الند  اأمامهم  وقف  فريق  اأمام 
اأن يحرر  قبل  دقيقة  الت�صعني  طيلة 
ار�صية  على  زمالئه  ثابتي  الالعب 
املدرجات  يف  والأن�صار  امليدان 

اإىل  التاأهل  هدف  ت�صجيل  عرب 
النهائية بعد ت�صديدة قوية  املباراة 
اإثر  العمليات  منطقة  داخل  من 
بوقلمونة  زميله  توزيعة  ا�صتغالله 
لالحتاد  �صمح  الأي�رش،  الرواق  من 
ن�صف  للدور  الأ�صود  ال�صبح  بتجاوز 
النهائي الذي لزمهم خالل العامني 

املن�رشمني.
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املكرة تالقي الكناري يف 
نهائي مكرر بعد 27 عاما
�شرب فريق �حتاد بلعبا�س موعد� مع �شبيبة �لقبائل يف 
نهائي كاأ�س �جلمهورية و�لذي �شوف ين�شطه لثاين مرة 

يف تاريخ �لفريق �لبلعبا�شي وت�شاء �ل�شدف �أن يكرر 
�ل�شيناريو نف�شه بعدما كان نادي �لغرب �جلز�ئري خا�س 

�لنهائي �الأول �أمام نف�س �ملناف�س و�لذي جرى يف عام 
1991 وعاد �إليه �للقب حينها بعدما �نتهت �ملبار�ة �لتي 

جرت على ملعب 5 جويلية �الأوملبي بهدفني دون رد 

اأربع نقاط فقط  يف�صل فريق مولودية بجاية 
الرابطة  اإىل  ال�رشيعة  عودتها  تر�صيم  عن 
املمّيز  املو�صم  بعد  وذلك  الأوىل  املحرتفة 
الذي حققه النادي وهو الذي مل ينهزم �صوى 
يف اأربع مقابالت فح�صب منذ انطالق املو�صم 
ثماين  الفريق  يف�صل  حيث  اجلاري،  الكروي 
جدول  يف  الرابع  املركز  �صاحب  عن  نقاط 
الرتتيب جمعية ال�صلف واأهلي برج بوعريريج 
ال�صتار  اإ�صدال  على  جولت  اأربع  قبل  وذلك 
املدرب  كتيبة  وتقدم  الوطنية،  البطولة  عن 
امل�صتوى  يف  مباريات  جودي  اآيت  الدين  عز 
من  الثاين  الن�صف  يف  بقوة  عادت  التي  وهي 
البطولة الوطنية وجنحت يف خطف ال�صدارة 
من جمعية عني مليلة عن جدارة وا�صتحقاق، 
فقط  نقاط  اأربع  �صوى  يف�صلها  ل  واأ�صبح 
املو�صم  �صقطت  حيث  من  العودة  اأجل  من 

الفارط.

اأ�صبحت املولودية البجاوية على بعد فوز واحد 
اأو�صاط  يف  الأفراح  اإعالن  اأجل  من  وتعادل 
جماهريها واإعالن العودة ر�صميا اإىل الرابطة 
الأوىل، حيث ينتظرها مواجهتني حا�صمتني يف 
اجلولتني املقبلتني من اأجل ح�صم الأمور باكرا 
الأخرية  اللحظة  اإىل  ال�صعود  تاأجيل  وتفادي 
اأربع  �صوى  عنه  يتبق  مل  املو�صم  اأن  باعتبار 
ال�صدد فاإن لعبي املوب  مباريات، ويف هذا 
قمة  مع   27 املقبلة  اجلولة  يف  موعد  على 
جمعية  الرابع  املركز  �صاحب  اأمام  �صاخنة 
ال�صلف قبل ال�صتقبال مبيدانها يف اجلولة 28 
اللتان  باتنة، وهي املواجهتان  ال�صيف �صباب 
يحتاج خاللهما رفقاء احلار�ص �صيف عمارة 
اإىل اأربع نقاط فح�صب من اأجل ح�صم ال�صعود 
ح�صابيا دون انتظار نتائج بقية املباريات يف 

اجلولتني املتبقيتني عن البطولة.
عي�شة ق.

�ل�شر�ع على �لبقاء ي�شتد بني 7 �أندية

املوب يقرتب من دوري الكبار 
ال�سلف والكابا ي�ستعيدان الأمل

حتتاج �إىل فوز وتعادل يف مو�جهتي �ل�شلف و�لكاب

املوب على بعد اأربع نقاط عن تر�سيم ال�سعود

تنظمه ر�بطة �لعا�شمة الألعاب �لقوى بني بر�قي وبن طلحة

م�ساركة كبرية منتظرة بن�سف املاراطون

و�صع نادي مولودية بجاية قدما يف 
بعدما  الأوىل  املحرتفة  الرابطة 
املباراة  يف  الفوز  نقاط  ح�صم 
باملالحق  جمعته  التي  القمة 
جمعية عني مليلة خالل املقابلة 
التي جمعت الفريقني على ملعب 
�صّجل  حيث  املغاربية،  الوحدة 
هزمية  دون  مقابلة  �صابع  املوب 
والفوز الثالث على التوايل وهو ما 
يقّربه من العودة �رشيعا اإىل دوري 
املو�صم  �صقوطها  بعد  الأ�صواء 
حافظت  املقابل  يف  املا�صي، 
الو�صافة  على  »ال�صام«  ت�صكيلة 
رغم الهزمية وعلى بعد اأربع نقاط 
عن ال�صدارة، فيما �صّيعت �صبيبة 
بجاية فر�صة تقلي�ص الفارق عن 
يف  �صقوطها  بعد  الثاين  املركز 
التوايل  لثانية على  ا  الهزمية  فخ 
اإىل  قادها  الذي  التنقل  خالل 
مولودية  ملالقاة  العليا  اله�صاب 
ثقيلة  بخ�صارة  و�صقطت  العلمة 
»للبابية«  �صمحت  لهدف  رباعية 
اخلطر،  منطقة  من  اخلروج 
املوب  اخل�صارة  جعلت  بينما 
بخ�صارة  التهديد  طائل  حتت 
ال�صعود  ورقة  ولعب  البوديوم 
باعتبار اأنها تتواجد حتت تر�صد 

واأهلي  ال�صلف  جمعية  فريقي 
ا�صرتجعا  اللذان  بوعريريج  برج 
اجل  من  كاملة  حظوظهما 
اربع  قبل  ال�صعود  على  التناف�ص 

جولت على نهاية املو�صم.
فارق  وال�صلف  الكابا  ويف�صل 
واأربع  الثالث  عن  فقط  نقطتني 
التعادل  بعد  الو�صافة  عن  نقاط 
الذي عادت به اجلمعية من تنقلها 
بينما  وهران  جمعية  ملواجهة 
يتواجد اأهلي الربج منت�صيا بفوزه 
على ال�صيف �رشيع غليزان، بينما 
من  ثمني  بفوز  القبة  رائد  عاد 
�صكيكدة  �صبيبة  ملواجهة  تنقله 
الثاين  النت�صار  خالله  �صجل 
حتقيق  من  يقربه  التوايل  على 
ثالثي  عن  ابتعد  بعدما  البقاء 
كان  فيما  نقاط،  ب�صبع  املوؤخرة 
املنت�صني من  اأحد  غايل مع�صكر 
وداد  اأمام  انت�صاره  عقب  اجلولة 
تلم�صان �صمح له مغادرة املوؤخرة 
البقاء  يف  حظوظه  وا�صتعادة 
اجل  من  القوي  ال�رشاع  ظل  يف 
الفكرون  �صباب عني  تاركا  البقاء 
خ�صارته  عقب  الرتتيب  ذيل  يف 

اأمام امل�صيف اأمل بو�صعادة.
ع.ق.
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بر�هيمي: �لتتويج بلقب يف�ضلنا لن�ضبح �أف�ضل جيل للخ�ضر
   عدم �ل�ضتقر�ر �ضبب تر�جع �لأد�ء و�لت�ضكيلة �حلالية يف طور �لتكوين

عي�سة ق.

وزمالئه  �أنه  بر�هيمي  و�أ�شار 
�ملدرب  رفقة  معاملهم  ��شتعادو� 
�لفرن�شي كري�شتيان غوركوف بعد 
مونديال ر�ئع قدموه يف �لرب�زيل، 
�لذهاب  يف  ف�شلو�  �إنهم  رغم 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  يف  بعيد� 
ربع  �لدور  يف  منها  �أق�شو�  �لتي 
�لإيفو�ري  �ملنتخب  �أمام  �لنهائي 
�لذي كان توج بلقب �لن�شخة، رغم 
خالل  كانت  �لقارية  �ملناف�شة  �أن 
لعدد  �لأوىل  �لتجربة  �لفرتة  تلك 
�لتحقو�  كانو�  �لذين  �لالعبني  من 
و�أرجع  �لوطني،  باملنتخب  حديثا 
�أ�شباب  �خل�رض  ميد�ن  متو�شط 
بالدرجة  �ملنتخب  �أد�ء  تر�جع 
على  �ل�شتقر�ر  عدم  �إىل  �لأوىل 
�لوطنية  �لفنية  �لعار�شة  م�شتوى 
غوركوف  رحيل  بعد  �شهدت  �لتي 
م�شوؤوليتها  مدربني  �أربعة  تد�ول 
�لو�شع  وهو  و�حد  عام  خالل 

�لذي �أثر على �أد�ء �لالعبني وعدم 
ح�شور �لنتائج.

ومل يرتّدد �لالعب يف حتميل جزء 
�لذي  �لإخفاق  يف  �مل�شوؤولية  من 
�إفريقيا  كاأ�س  طبعة  خالل  حدث 
عندما  �لالعبني،  �إىل  �لأخرية 
يتحملون  بدورهم  �أنهم  �أو�شح 
�خلروج  م�شوؤولية  من  جزء� 
�أنهم  م�شيفا  »�لكان«،  من  �ملهني 
على  �لتكوين  �إعادة  مرحلة  يف 
من  �حلالية  �ملجموعة  م�شتوى 
�لت�شكيلة و�أ�شبحو� ميلكون جتربة 
حتى  �إفريقيا  �أدغال  يف  �أف�شل 
يظهرو� باأف�شل �شورة يف �لن�شخة 

�ملقبلة.
�أن  �ملنيعة  مدينة  �بن  �شّدد 
�ملنتخب  من  �حلالية  �ملجموعة 
و�أف�شل  خرية  متلك  �لوطني 
يف  ين�شطون  �لذين  �لالعبني 
و�لبطولة  �لأوروبية  �لدوريات 
تفتقد  �أنها  و��شتطرد  �لوطنية، 
ت�شيفه  قاري  بلقب  �لتتويج  �إىل 

ت�شبح  حتى  �لوطني  �لقمي�س  �إىل 
�لوطني،  للمنتخب  جيل  �أف�شل 
�أمامهم  �أن �لهدف �ملقبل  م�شيفا 
لدورة  �لقاري  �لعر�س  �إىل  �لتاأهل 
على  و�لعمل  بالكامريون   2019
�جليل  و�ن  خا�شة  باللقب  �لتتويج 

�حلايل ي�شتحق لقبا ح�شبه.
�حلديث  �إىل  بر�هيمي  وعاد 
يجدونها  �لتي  �ل�شعوبات  عن 
�أنه  قال  �أين  �إفريقيا،  �أدغال  يف 
وزمالئه �لالعبني يدركون تعط�س 
حتقيق  يف  �جلز�ئرية  �جلماهري 
�لنت�شار�ت وتتويج �خل�رض بلقب، 
ميلكون  �لالعبني  �أن  �أو�شح  لكنه 
ذلك  حتقيق  �أجل  من  �أكرب  �إر�دة 
�إل �أن �لعديد من �لعو�مل تعرقلهم 
خا�شة و�أنه مل يجد �لإجابة حول 
�لأخرية،  كان  يف  لهم  حدث  ما 
مو�شحا �أنه �شعب �للعب يف �لقارة 
�ل�شمر�ء يف ظل �حلر�رة �ل�شديدة 
�ملعروف عنها وت�شل درجتها 40 

بالإ�شافة �إىل �شوء �ملالعب.

الظروف جيدة مع 
ماجر حمرز وغولم 

ي�ستحقان فريقا اكرب 

لنادي  �ل�شابق  �لالعب  وتطّرق 
�لعمل  غلى  �لفرن�شي  رين  ملعب 
رفقة �لطاقم �لفني �حلايل بقيادة 
�شّدد  �أين  ماجر،  ر�بح  �لناخب 

يف  جتري  معه  �لعمل  ظروف  �أن 
له  كان  �لذي  وهو  جيدة  ظروف 
معه �لعمل يف ترب�شني حت�شرييني، 
�أنه �شبق له �للتقاء به يف  م�شيفا 
منا�شبتني مبدينة بورتو �لربتغالية 
و�أحد  حمبوبة  �شخ�شية  ويعترب 
�لنادي،  تاريخ  �لالعبني يف  �أف�شل 
�أن زميليه ريا�س حمرز  فيما قال 
�للعب  ي�شتحقان  غولم  وفوزي 
�شيتي  لي�شرت  من  �أف�شل  فريق  يف 

لعبي  حمرز  �أن  قائال  ونابويل، 
كبري ويربهن على �إمكانياته ولديه 
�أكرب  لأحد  �للعب  يف  �لأحقية 
�أو�شح  بينما  �أوروبا،  يف  �لأندية 
يف  يلعب  �أنه  بغولم  يتعلق  فيما 
لديه  �أنه  غري  وعريق  كبري  فريق 
�ملوؤهالت للتو�جد يف ناد �أف�شل، 
م�شتطرد �أن �لالعب بعنرب �لأف�شل 
�أيي�رض  �أوروبا يف من�شبه ظهري  يف 

و�أحد �لأف�شل يف �لعامل

كوربي�س: تدريب �ملنتخب �جلز�ئري كان هديف دوما
ملعرفته لعقلية �لالعب �جلز�ئري وهو �لذي �شبق له �لتدريب يف �جلز�ئر بعدما ��رضف يف وقت �شابق على تدريب �حتاد �جلز�ئر.للمدربني �ملهتمة �لفاف بخدماتهم �إل �أن �لأمر مل يحدث يف نهاية �ملطاف، و��شتطرد �أنه مهتم ببلوغ �لتحدي مع �لت�شكيلة �لوطنية وتدريبها خا�شة  بالنظر تعيينه على ر�أ�س �خل�رض و�ل�رض�ف على تدريبه عند �شغور �ملن�شب برحيل �حد �ملدربني، و�أ�شاف �أنه تو�جد يف عدة منا�شبات �شمن �لقائمة �ملخت�رضة عرب ح�شابه �لر�شمي على موقع �لتو��شل �لجتماعي »تويرت« �أن ��شمه كان يرتبط يف كل منا�شبة بالهتمام من طرف �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم من �أجل جّدد �ملدرب �لفرن�شي رولن كوربي�س �هتمامه بخو�س جتربة على ر�أ�س �لعار�شة �لفنية �لوطنية للمنتخب �لوطني، حيث �أكد يف تدوينة ن�رضها �أول �أم�س 
ع.ق.

حلي�س و�ضود�ين هد�فان ويفوز�ن خارج �لقو�عد
عانى منه فريقه �إثر �إكمال �ملقابلة بع�رضة لعبني بعد طرد زيله �أندر�ردي يف �لدقيقة 77 �إل �أن حلي�س متكن بف�شل خربته من قيادة ناديه �إىل �لعودة بفوز ثالث دقائق قبل نهاية �ل�شوط �لأول و�لذي �شمن لناديه تدعيم ر�شيده يف جدول �لرتتيب بثالث نقاط جديدة من خارج �لقو�عد، ورغم �لنق�س �لعددي �لذي فريق بورتيمونين�شي �شمن �جلولة 30 من �لدوري �لربتغايل، حيث �أهدى حلي�س �لنقاط �لثالث لفريقه بعدما �شجل �لهدف �لوحيد يف �ملقابلة و�لذي جاء �لثنائي هد�فا يف �جلولة �ملن�رضمة من �لبطولة ويف هذ� �ل�شدد فاإن �ملد�فع �ملحوري �ل�شابق للمنتخب �لوطني قاد ناديه ��شتوريل �إىل �لفوز على ح�شاب تاألق �لالعبان �لدوليان �جلز�ئريان رفيق حلي�س و�لعربي �شود�ين مع فريقيهما �أ�شتوريل ودينامو زغرب يف �لدوري �لربتغايل و�لكرو�تي على �لتو�يل، حيث كان 

كامال من خارج �لديار على ح�شاب �مل�شيف �شيباليا �شمن �جلولة 29 من �لدوري �لكرو�تي، �أين جنح مهاجم �خل�رض يف ت�شجيل ثنائية �لفوز �لتي وقعها فريقه يف �ملقابل، �أكد �شود�ين تاألقه وعرو�شه �لقوية هذ� �ملو�شم مع فريقه دينامو زغرب بعدما قاده �إىل فوز جديد يف �لدوري �لكرو�تي، حيث عاد بدوره بالز�د ثمني �إىل �لديار.
موؤكد� ب�شط �شيطرته على عر�س �لدوري �لكرو�تي �لذي �أ�شبح هد�فه لكل �لأوقات.

عي�سة ق.

دميبلي يك�ضف بقائه مع �لبار�ضا ملو��ضم مقبلة
�مللعب، ولكن من �ل�شعب �أن تتاأقلم مع فريق كبري مثل بر�شلونة«، و�ختتم: »لقد وقعت على عقد ملدة 5 �شنو�ت مع �لبار�شا، �شاأكون يف هذ� �لنادي ل�شنو�ت و�أ�شاف: »لقد مت ��شتقبايل باأف�شل �شكل يف بر�شلونة، �لالعبون �لكبار مثل مي�شي و�شو�ريز و�إنيي�شتا �أعطوين ن�شائح عديدة، و�شاعدوين كثري� على �أر�س ولكن خطوة بخطوة �شاأعود بقوة، �أعتقد �أنني يف بر�شلونة لدي �أ�شلوب حياة �أكرث �شحية و�أف�شل مما كنت عليه يف دورمتوند«.�لبلوغر�نا، كما غاب لفرت�ت طويلة ب�شبب �لإ�شابة، ويف هذ� �ل�شدد قال �شاحب 20 عاما يف ت�رضيحات لربنامج »تيليفوت« �لفرن�شي: »ل�شت يف قمة م�شتو�ي، �لفرن�شي �ل�شاب قد �ن�شم لرب�شلونة يف �ل�شيف �ملا�شي قادًما من بورو�شيا دورمتوند �لأملاين مقابل 105 ماليني يورو، �إل �أنه حتى �لآن مل يقدم �أد�ء مميز� مع ك�شف عثمان دميبلي لعب نادي بر�شلونة �لإ�شباين موقفه من مغادرة �لبلوغر�نا يف �ل�شيف �ملقبل، م�شرًي� �إىل �شعوبة �لتاأقلم مع �لفريق �لكتالوين، وكان 

عديدة مقبلة، ل �أتخيل �أنني �شاأترك �لبلوغر�نا بعد مو�شم و�حد فقط من �ن�شمامي للفريق«.
ق.ر.

رديف ت�سكيلة �سو�سطارة يتاأهل لنهائي 
الكاأ�س ويواجه وفاق �سطيف

�لز�كي: تفاجاأت لإعالن �إد�رة 
�حتاد �جلز�ئر �لتعاقد معي

�أكد �ملدرب �ملغربي بادو �لز�كي عن ��شتغر�به من خرجة �إد�رة 
فريق �حتاد �جلز�ئر و�لتي عّجلت ح�شبه يف �لإعالن عن �لتعاقد معه 
ر�شميا لالإ�رض�ف على �لعار�شة �لفنية للفريق نهاية �ملو�شم �جلاري 
خلفا للمدرب �حلايل ميلود حمدي، وقال �ملدرب �ل�شابق ل�شباب 

بلوزد�د يف ت�رضيحات تلفزيونية �أنه �نده�س من خطوة �إد�رة �لنادي 
�لعا�شمي �لتي قامت باإعالن �لتعاقد معه دون �لتوقيع ب�شفة نهائية 

على �لعقد و�لك�شف عن �ل�شور �لتي جمعته مب�شوؤويل �لنادي، و�أو�شح 
�أنه منح مو�فقته �ملبدئية من �أجل �لإ�رض�ف على تدريب �لفريق 

خالل �للقاء �لذي جمعه مبمثلي �لفريق �لذين تنقلو� �إىل مدينة �لد�ر 
�لبي�شاء �ملغربية من �جل �لتفاو�س معه ويتعلق �لأمر بكل من رئي�س 
�لديركتو�ر عبد �حلكيم �رض�ر و�ملناجري �ل�شابق للنادي ر�شيد مالك، 
�إل �أنه �شّدد �أن �لتفاق �ملبدئي و�لتوقيع على �لعقد �أمر�ن خمتلفان، 
وبّرر رف�شه للعقد �إىل كونه مل يتفق مع �مل�شريين حول بع�س �لبنود 

�لتي ت�شمنها �لعقد وهو ما جعله يقرر رف�س �لعر�س وعدم �ل�رض�ف 
على �لفريق.

يف �ملقابل، متكن فريق رديف �حتاد �جلز�ئر من ح�شم تاأ�شيةر 
�لتاأهل �إىل تن�شيط نهائي كاأ�س �جلمهورية بعدما تغلّب على �جلار 

�شباب بلوزد�د يف �ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقني �أم�شية �أول �أم�س على 
ملعب عمر حمادي ببولوغني و�لتي رفع خاللها �لالعبون �لتحدي من 
�أجل �لفوز باللقاء و�لتاأهل �إىل �لنهائي هدية �إىل روح زميلهم �حلار�س 
عبد �لرحمان بوروينان �لذي و�فته �ملنية �إثر تعر�شه �إىل �أزمة قلبية 
قبل �نطالق �لتدريبات، وين�شط رديف ت�شكيلة »�شو�شطارة« �ملبار�ة 
�لنهائية �أمام وفاق �شطيف يف �نتظار حتديد �لحتادية �جلز�ئرية 

لكرة �لقدم تاريخ �للقاء و�مللعب �لذي �شوف يحت�شن �ملبار�ة.
عي�سة ق.

عاد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي اإىل ال�سعوبات التي يواجهونها خالل امل�ساركة يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا واأ�سباب تراجع اأداء ونتائج 
املنتخب الوطني خالل الفرتة املقبلة، وقال الالعب يف حوار مع جملة »اأونز مونديال« الفرن�سية اأنهم خرجوا من اأداء بطويل خالل م�ساركتهم يف 

نهائيات كاأ�س العامل الأخرية التي جرت �سيف 2014 بالربازيل اأين تاأهلوا لأول يف التاريخ اإىل الدور �سمن النهائي واأق�سوا ب�سق الأنف�س اأمام بطل 
العامل اأملانيا بعدما وقفوا اأمامه الند للند ولعبوا الوقت الإ�سايف



�لبايرن يحتفل باللقب بخما�شية �أمام مون�شغالدباخ
الدوري  لقب  اإحراز  اأ�ضبوع من �ضمانه  بعد  باأجمل طريقة  اأر�ضه  ميونيخ على  بايرن  احتفل 
 1-5 مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  �ضيفه  على  ال�ضاحق  فوزه  اإثر  تواليا،  ال�ضاد�ضة  للمرة  الأملاين 
اأول اأم�س يف املرحلة 30 من امل�ضابقة املحلية، وتابع بايرن ميونيخ حتليقه يف املركز الأول 
اإىل  تاأهله  �ضهد  اأ�ضبوع  بعد  الثاين،  �ضالكه  عن  نقطة   23 بفارق  نقطة   75 اإىل  ر�ضيده  رافعا 
ن�ضف نهائي دوري اأبطال اأوروبا حيث �ضيخو�س مواجهة نارية مع ريال مدريد الإ�ضباين حامل 
الذين  الذي جنومه  يوب هاينك�س  اأراح املدرب املخ�رضم  اأرينا«  »األيانز  اللقب. على ملعب 
ولعب  ليفاندوف�ضكي  روبرت  البولندي  الهداف  فجل�س  الأبطال،  دوري  ملوقعة  ي�ضتعدون 
اأريني  الهولندي  املخ�رضمني  مع  البدلء  مقاعد  على  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  الو�ضط 

روبن والفرن�ضي فرانك ريبريي.
الذي  درميت�س  يو�ضيب  ال�ضوي�رضي  عرب  الت�ضجيل  ال�ضيوف  وافتتح 

�ضفن  احلار�س  ميني  اإىل  و�ضجل  �ضويل  نيكال�س  عن  مر 
الدويل  من  متقنة  عر�ضية  بعد  بايرن  وعادل  اأولراي�س، 

توما�س مولر تابعها املهاجم �ضاندرو فاغرن يف املرمى 
الكرة  فاغرن  مولر، حول  وبعر�ضية جديدة من  اخلايل، 
ملرمى  اليمنى  الزاوية  اأق�ضى  يف  جدا  �ضعبة  براأ�ضه 
مون�ضنغالدباخ، وبهجمة بداأت من البديل خامي�س لعب 

الفرن�ضي كورنتان تولي�ضو عر�ضية اإىل فاغرن �ضددها قوية 
ف�ضدها احلار�س ارتدت اإىل الإ�ضباين تياغو األكانتارا تابعها 

رابعا  هدفا  األبا  دافيد  النم�ضاوي  اجلناح  وا�ضاف  ال�ضباك،  يف 
بيمينية قوية جميلة من خارج املنطقة من دون اأي رد فعل للحار�س قبل 

اأن يختتم ليفاندوف�ضكي بعد نزوله املهرجان بهدف خام�س و27 يف �ضدارة ترتيب الهدافني.
اأوروبا،  اأبطال  اإىل دوري  التاأهل  اإ�ضافيا نحو حجز بطاقة  ليفركوزن �ضوطا  باير  بينما قطع 
اإنهائه  وبعد   ،1-4 فرانكفورت  اآينرتاخت  الرابع  املركز  على  ومناف�ضه  �ضيفه  تخطي  بعد 
بفارق 5 نقاط عن  وابتعد  الكبوة،  ليفركوزن من هذه  املو�ضم املا�ضي يف املركز 12 نه�س 
فرانكفورت وليبزيغ الذي حل على فريدر برمين وهوفنهامي الفائز على هامبورغ 2-0، كما 
ت�ضاوى ليفركوزن مع بورو�ضيا دورمتوند الذي حل ام�س على �ضالكه الثاين، وتتاأهل اأول اأربعة 
الدوري  اإىل  وال�ضاد�س  واخلام�س  اأوروبا  اأبطال  لدوري  املجموعات  دور  اإىل  مبا�رضة  اأندية 

الأوروبي. 
...........................................................

غو�رديوال يخطط ال�شطياد مبابي
يرتقب مان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي م�ضري باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي من عقوبات الحتاد 
ال�ضيفية  النتقالت  فرتة  خالل  �ضفوفه  من  �ضفقة  خطف  ملحاولة  القدم  لكرة  الأوروبي 
املقبلة، واأ�ضبح باري�س �ضان جريمان مهدًدا بعقوبات كبرية من اليويفا، قد ت�ضل اإىل ا�ضتبعاده 
من امل�ضاركة يف دوري اأبطال اأوروبا، ب�ضبب انتهاك قواعد اللعب املايل النظيف، حيث اأنفق 
كما ح�ضل على خدمات  بر�ضلونة،  نيمار من  الربازيلي  ل�ضم  يورو  مليون  اأ�س جي 222  البي 
ال�ضاب كيليان مبابي على �ضبيل الإعارة من موناكو مع اإلزامية ال�رضاء مقابل 180 مليون يورو 

يف بداية املو�ضم املقبل.
وذكرت �ضبكة »ESPN« اأن �ضان جريمان قد يلجاأ للتخلي عن عدد من جنومه البارزين حلل تلك 
امل�ضكلة وجتنب عقوبات اليويفا، اأ�ضافت ال�ضبكة اأن بيب غوارديول املدير الفني ملان�ض�ضرت 
�ضيتي يراقب باهتمام موقف مبابي، حيث �ضي�ضعى اإىل �ضمه يف حال طرحه �ضان جريمان للبيع 
يف املريكاتو ال�ضيفي، وكان غوارديول اأراد �ضم املهاجم �ضاحب 19 عاما ال�ضيف املا�ضي، اإل 

ا ب�ضمه. اأن �ضان جريمان متكن يف النهاية من خطفه يف ظل اهتمام ريال مدريد اأي�ضً

ليون يعزز موقعه باملركز �لثالث
�ضيفه  على  ال�ضهل  بفوزه  موؤقتاً  الثالث  باملركز  ليون  انفرد 

ورمى  الفرن�ضي  الدوري  من   33 املرحلة  3-0 يف  اميان 
فوزه  ليون  وحقق  الرابع،  مر�ضيليا  ملعب  يف  الكرة 

اإىل 66 نقطة، بفارق  اخلام�س تواليا رافعا ر�ضيده 
تروا  على  ام�س  حل  الذي  مر�ضيليا  عن  نقاط   3
و�ضيف القاع، وعاد اإىل ت�ضكيلة ليون جنمه ولعب 
ربع  اآخر  يف  و�ضارك  فقري  نبيل  الدويل  و�ضطه 
�ضاعة، بعد تعافيه من اإ�ضابة يف ركبته اأبعدته منذ 
نهاية فيفري املا�ضي. و�ضجل للفائز الدومينيكاين 

ممفي�س  راهنا  املتاألق  والهولندي  دياز  ماريانو 
ديباي 5  تراوري، و�ضجل  برتران  والبوركينابي  ديباي  

اأهداف وحقق 5 متريرات حا�ضمة من اأ�ضل اآخر 11 هدفا 
لليون. كما اأن ليون اقرتب بفارق اأربع نقاط عن موناكو الثاين 

وقد  نقطة   14 �ضا�ضع  بفارق  املت�ضدر  �ضان جريمان  باري�س  واجه  يحرز اللقب الذي 
اأم�س.

�ملان �شيتي ي�شتعيد �لتو�زن ويقرتب من لقب �لربميرليغ

ا�ضتعاد مان�ض�ضرت �ضيتي توازنه وحقق فوزاً هاماً على م�ضيفه توتنهام اللندين بثالثة اأهداف مقابل هدف عقب وداعه املدوي 
�ضهاًل على  الدوري الإجنليزي، وحقق فوزاً  لي�ضبح على بعد فوز واحد فقط من حتقيق لقب  اأوروبا  اأبطال  مل�ضابقة دوري 
م�ضيفه توتنهام بثالثة اأهداف مقابل هدف يف قمة املرحلة 34 من الدوري الإجنليزي املمتاز، اأقيمت املباراة اأول اأم�س على 
ملعب وميبلي و�ضيطر على اأغلب اأوقاتها مان�ض�ضرت �ضيتي، الذي افتتح الت�ضجيل عن طريق غابرييل جي�ضو�س يف الدقيقة 22، 
قبل اأن ي�ضجل اإلكاي غوندوغان الهدف الثاين يف الدقيقة 25 من ركلة جزاء ثم متكن الدمناركي اإيريك�ضني من ت�ضييق الفارق 
عقب اإحرازه هدف توتنهام الوحيد يف الدقيقة 42، قبل اأن يحرز الدويل الإجنليزي رحيم �ضتريلينغ الهدف الثالث ل�ضيتي يف 
الدقيقة 72، بذلك ا�ضتمر مان�ض�ضرت �ضيتي يف ال�ضدارة رافعاً ر�ضيده اإىل 87 نقطة، فيما بقي توتنهام يف املركز الرابع اآخر 
املراكز املوؤهلة اإىل دوري اأبطال اأوروبا بر�ضيد 67 نقطة. ح�ضم ليفربول موقعته اأمام �ضيفه بورمنوث 3-0 بعد هدف جديد 
من امل�رضي حممد �ضالح، ووا�ضل ليفربول طموحاته يف حجز املركز الثالث على الأقل يف امل�ضابقة كما ابتعد حممد �ضالح 

ب�ضدارة هدايف الدوري املمتاز، �ضجل اأهداف ليفربول اأمام بورمنوث كل من ال�ضنغايل مانيه و�ضالح والربازيلي فريمينيو. 
بينما عاد ت�ضيل�ضي من بعيد اأمام �ضاوثامبتون وقلب تاأخره بهدفني دون رد اإىل الفوز 3-2 �ضمن، وظل ت�ضيل�ضي متاأخرا حتى 
الدقيقة 60 بهدفني دون رد ل�ضاوثامبتون �ضجلهما ال�رضبي دو�ضان تاديت�س والبولندي يان بيدناريك و�ضهدت الدقيقة 70 من 
اللقاء انتفا�ضة قوية لت�ضيل�ضي، بف�ضل ثنائية للفرن�ضي اأوليفييه جريو  وهدف للنجم البلجيكي اإدين هازار منحت »البلوز« عودة 
اإىل 60 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف  اإىل »اليوروبا ليغ« رافعاً ر�ضيده  مثرية، وعزز ت�ضيل�ضي مركزه اخلام�س املوؤهل مبا�رضة 
توتنهام الرابع وليفربول اخلام�س و6 نقاط اأمام اأر�ضنال ال�ضاد�س. ويخو�س الأربعة الأوائل يف الربميرليغ دوري اأبطال اأوروبا 
مبا�رضة املو�ضم املقبل، وي�ضارك اخلام�س تلقائياً اأي�ضاً يف »اليوروبا ليغ«. من جهته، بقي �ضاوثمبتون يف املركز 18 اأول مراكز 

الهبوط اإىل الدرجة الأوىل بر�ضيد 28 نقطة، و�ضيلتقي الفريقان جمدداً يف ن�ضف نهائي كاأ�س اإجنلرتا الأ�ضبوع املقبل.

اأهداف بر�ضلونة وفالن�ضيا جلبت الفرحة املنتظرة لع�ضاق 
مت�ضدر الليغا، وذلك بعد خ�ضارة قا�ضية من روما اأخرجته 
من دوري اأبطال اأوروبا، وانت�رض بر�ضلونة على �ضيفه فالن�ضيا 
2-1 اأول اأم�س يف املرحلة 32 من م�ضابقة الدوري الإ�ضباين 

ليعود اإىل �ضكة النت�ضارات اإل اأّن اأهداف وملخ�س مباراة 
ال�ضتفهام  عالمات  من  املزيد  تركت  وفالن�ضيا  بر�ضلونة 
من  كّل  وفالن�ضيا  بر�ضلونة  اأهداف  �ضّجل  فالفريدي،  على 
لوي�س �ضواريز واأومتيتي ل�ضالح امل�ضيف ورد فالن�ضيا بهدف 
وفالن�ضيا  بر�ضلونة  مباراة  وكانت  جزاء،  ركلة  من  باريخو 
غنية بالفر�س و�ضط اإ�رضار �ضاحب الأر�س وال�ضيف على 
اخلروج بالنقاط الثالث، ولعب تري �ضتيغن ونيتو دوراً بارزاً 

يف عدم تلقي املزيد من الأهداف.
الدوري  يف  خ�ضارة  دون  له  بداية  اأف�ضل  بر�ضلونة  حقق 
الإ�ضباين يف مو�ضم واحد 32 مباراة، حيث حطم بر�ضلونة 
بو�ضوله  هزمية  دون  �ضل�ضلة  كاأطول  �ضو�ضيداد  ريال  رقم 
للمباراة 39 يف الليغا بال خ�ضارة، وابتعد بر�ضلونة يف املركز 

الأول ليقرتب كثرياً من لقب الدوري الإ�ضباين.

بر�شلونة ي�شالح جماهريه �أمام فالن�شيا
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تعادل تورينو و�إنرت يف�شل جمدد� يف �لفوز
توقفت �ضل�ضلة انت�ضارات تورينو الطامح للتاأهل اإىل البطولت الأوروبية بتعادله مع م�ضيفه 
باين  ماتيا  كييفو  الإيطايل وطرد مدافع  الدوري  32 من  �ضلبا يف املرحلة  كييفو فريونا 
الوقت، لكن فريق مدينة فريونا احتفظ بالتعادل حتى �ضافرة  قبل دقيقتني على نهاية 
ورفع  الثانية،  الدرجة  اىل  الهبوط  من  الهرب  ثمينة يف حماولته  نقطة  لي�ضمن  النهاية، 

تورينو ر�ضيده اإىل 46 نقطة يف املركز العا�رض بعد 3 انت�ضارات متتالية.
التوايل  على  الثالثة  للمباراة  الفوز  حتقيق  عن  ميالن  انرت  عجز  ثانية،  مباراة  ويف 

بر�ضيد  اخلام�س  املركز  يف  انرت  وبقي  اتالنتا،  م�ضيفه  مع  ال�ضلبي  تعادله  6 بعد  0
 12 التعادل  وهذا  اأم�س،  التقيا  اللذين  الرابع  وروما  الثالث  روما  لزيو  مع  بالت�ضاوي  ا نقطة  هذ

املو�ضم لالعبي املدرب لوت�ضانو �ضباليتي علما باأنهم عجزوا عن الت�ضجيل اأي�ضا يف اآخر ثالث مباريات ومني اودينيزي بخ�ضارة 
تا�ضعة تواليا اأمام م�ضيفه كالياري 1-2، وحافظ جنوى على موقعه يف و�ضط الالئحة بفوزه على �ضيفه كروتوين 1-0 بهدف 

داينال بي�ضا.



�لت�شيكية  �إن  �لأنباء  وكالة  قالت 
�ملخرج �ل�شينمائي ميلو�ش فورمان 

�لأو�شكار  جائزة  على  �حلائز 
كوكوز  ذ�  �أوفر  فلو  »و�ن  فيلم  عن 

ني�شت« تويف عن 86 عاما. وذكرت 
ميلو�ش  �أن  للوكالة  مارتينا  زوجته 
فرتة  بعد  �جلمعة  �أم�ش  تويف 
ق�شرية من �ملر�ش، وقالت »رحل 
يف هدوء وكان حماطا طو�ل �لوقت 

بعائلته و�أقرب �أ�شدقائه«.
كا�شالف  بلدة  يف  فورمان  وولد 
�لت�شيكية يف �لـ18 من فيفري 1932 
�لوليات  يف  للعي�ش  �نتقل  لكنه 
�ل�شيوعية  �حلملة  بعد  �ملتحدة 
عام  بر�غ«  »ربيع  �نتفا�شة  على 
�جلن�شية  على  وح�شل   ،1968

�لأمريكية خالل �ل�شبعينيات.
وح�شل فيلم »و�ن فلو �أوفر ذ� كوكوز 

ني�شت« �لذي تناول حتول موؤ�ش�شة 
م�شغر  منوذج  �إىل  نف�شية  �شحة 
للعامل �ملعا�رص، وفيلم »�أماديو�ش« 
�ملوؤلف  حياة  ق�شة  تناول  �لذي 
�أماديو�ش  فولفجاجن  �ملو�شيقي 
موت�شارت من وجهة نظر مناف�شه 
جائزة   13 على  �شاليريي  �أنطونيو 
�أو�شكار، منها جائزتا �أف�شل خمرج 
�للتان ح�شل عليهما فورمان. ومن 
بني �أعماله �لبارزة �أي�شا »هري« عام 
1979، و«ر�ج تامي« يف 1981، و«ذ� 
بيبول فري�ش�ش لري فلينت« 1996 
جو�ئز  لإحدى  مر�شحا  كان  �لذي 

�أو�شكار.
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البحث عن اأم كلثوم يفتتح مهرجان الدويل للفيلم العربي بقاب�س

مار�سيل خليفة يغني للجالية وفاة املخرج احلائز على الأو�سكار ميلو�س فورمان
العربية يف كندا

دث خالفًا بني عمرو �سعد وخالد يو�سف ب�سبب »كارما« غادة عبد الرازق تحُ

ق�لت اإدارة املهرج�ن الدويل للفيلم العربي بق�ب�س التون�شية، اإن فيلم »البحث عن اأم كلثوم«، للمخرجة الإيرانية �شريين ن�ش�أت وبطولة 
املمثلة امل�شرية ي��شمني رئي�س �شيكون فيلم افتت�ح الدورة الث�لثة التي تنطلق يوم اجلمعة الق�دم.

ويبحث �لفيلم يف حياة �أم كلثوم 
�لعربي  �لوطن  مطربات  �أ�شهر 
وي�شتعر�ش  �لتاريخ  مر  على 
جتاوز  يف  وجناحها  قوتها 
و�لدينية  �لجتماعية  �حلو�جز 
رحلة  خالل  من  و�ل�شيا�شية 
خمرجة ت�شعى ل�شنع فيلم يروي 
حياة �لفنانة �لر�حلة وتبحث عن 

ممثلة منا�شبة للدور.
يف  �ملقام  �ملهرجان  وينطلق 
برئا�شة  تون�ش،  �رصق  جنوب 
�رصفية للممثلة هند �شربي  يف 
20 �أفريل ، وت�شتمر حتى 26 من 

�ل�شهر ذ�ته.
وقالت �ملديرة �لفنية للمهرجان 
فيلم  »يروي  �ل�رصيف:  فاطمة 
�أر�دت  خمرجة  ق�شة  �لفتتاح 
كلثوم  �أم  عن  فيلماً  تنجز  �أن 
كبرية  �شعوبات  فتعرت�شها 

��شتغال  يف  �لطر�فة  وتكمن 
�أحد  على  �إير�نية  خمرجة 

�أهر�مات �لفن يف م�رص«.
وتتناف�ش على جو�ئز �ملهرجان 
�أفالم  ت�شعة  �لذهبية«  »�لو�حة 
�أفالم  وثمانية  طويلة  رو�ئية 
�أفالم  وثمانية  طويلة  وثائقية 
ق�شرية �إ�شافة �إىل ثمانية �أفالم 

مب�شابقة مد�ر�ش �ل�شينما.
�لثالثة  �لدورة  وت�شت�شيف 
�أبو  خالد  �مل�رصي  �ملمثل 
بعنو�ن  ور�شة  يقدم  �لذي  �لنجا 
�لأردين  و�ملمثل  �ملمثل،  �إد�رة 
�مل�رصية  و�ملمثلة  ن�شار  �إياد 

يا�شمني رئي�ش.
�ملخرج  �ملهرجان  ويكرم 
�أمريلي  عكر  �ل�شوري 
عمر  �لر�حلني  و�لتون�شيني  
�لوحي�شي،  و�لطيب  �خلليفي، 

بن  علي  �ل�شينمائي  و�مل�شور 
عبد �هلل.

حممود  �ملهرجان  مدير  وقال 
�لدورة  مييز  »ما  �جلمني: 
�ل�شمالية  �ل�شفة  على  �نفتاحها 
للبحر �لأبي�ش �ملتو�شط. �رتاأينا 
�أرحب«.  هو  ما  �إىل  �لذهاب 
و�أ�شاف »�لثقافة قاطرة وعبارة 
لت�شويق  ن�شعى  لالآخر،  للو�شول 
�لآخر،  �شورة  ومعرفة  �شورتنا 
�لإيجابية  �ل�شورة  ينق�شنا  ما 
�لت�شامح  وبالتايل  �لآخر  عن 

و�لتفاهم«.
�لتناف�شية  �مل�شابقات  وبجانب 
عدد�ً  لرو�ده  �ملهرجان  يقدم 
�شمن  �لعاملية  �لأفالم  من 
�لأق�شام �ملو�زية، وندوًة فكريًة 
يف  معا�رصة  »قر�ء�ت  بعنو�ن 

�ل�شينما �لعربية« .

بد�أ �ملطرب و�ملو�شيقي �للبناين 
يف  فنية  جولة  خليفة  مار�شيل 
كند� م�شاء �أول �أم�ش من مدينة 
ملقاطعة  �لتابعة  م�شي�شاجا 

�أونتاريو.
�أحيا  �لأنا�شول،  مر��شل  ووفق 
�لعربية  للجالية  حفال  خليفة 
هناك بدعوة من �مللتقى �لعربي 
حكومي(.  )غري  للرت�ث  �لكندي 
�لفنية  جولته  خليفة  وي�شتكمل 
يف حفل ثان مبقاطعة مونرتيال 

م�شاء �لأحد �ملقبل.
عام  ولد  -�لذي  خليفة  وتغنى 
باأروع  فل�شطني  يف   -1950
بكلمات  مو�شيقية  �إبد�عات 
�لر�حل  �لفل�شطيني  �ل�شاعر 

مئات  و�أقام  دروي�ش  حممود 
�حلفالت يف �أغلب �لدول.

باأنه  عرف  �لذي  مار�شيل 
وعازف  ومغن  مو�شيقي  موؤلف 
ذ�ت  �أغان  له  ومطرب  عود 
بني  مزج  باأ�شلوب  وطني  طابع 
و�لآلت  �لعربية  �ملو�شيقى 

�لغربية كالبيانو.
وتعترب كل من تورنتو ومونرتيال 
يقبل  �لتي  �ملقاطعات  �أكرث 
�لإقامة  �لعرب على  �ملهاجرون 
بن�شبة  م�شي�شاجا  فيها، وحتظى 
حيث  �لعرب،  �ل�شكان  من  كبرية 
من   %23 نحو  فيها  ن�شبتهم  تبلغ 
من  �أغلبهم  �شكانها،  �إجمايل 

�أ�شول فل�شطينية.

�جلوية  �خلطوط  �رصكة  نظمت 
�لعا�شمة  يف  �حتفال   ، �لرتكية 
�لأول  �لعر�ش  مبنا�شبة  �لدوحة 
يف قطر للفيلم �لرتكي »�آيال.. بنت 
لنيل  مر�شحا  كان  �لذي  �حلرب«، 

جائزة »�لأو�شكار«.
�لرتكي  �ل�شفري  و�شارك يف �حلفل 
و�شفري  �أوزر،  فكرت  قطر  لدى 
هيونغ  بارك  �لدوحة  يف  كوريا 
�لدبلوما�شيني  من  وعدد  كيونغب، 
يف  تركيا  �شفري  وقال  �لأجانب. 
كلمة له خالل �حلفل، �إن »�حلروب 
بالأوجاع،  مليئة  تكون  ما  د�ئما 
لكن يف بع�ش هذه �لأحد�ث جند 

حكايات تكون م�شدر� للفرح«.
)�آيال..  �أوزر: »ق�شة فيلم  و�أ�شاف 

بنت �حلرب( متثل هذ� �لأمل �لذي 
يخرج منه �لفرح«.

زينغال  حممد  �أعرب  جانبه،  من 
�جلوية  �خلطوط  مكتب  مدير 
�لرتكية يف قطر، عن فخر �رصكته 
ينطق  �لذي  �لفيلم  هذ�  برعاية 
بلغة �حلب و�ل�شالم و�لوحدة، فهو 

يحمل ق�شة ذ�ت مغزى �إن�شاين.
حقيقة  ق�شة  �لفيلم  ويحكي 
للجندي �لرتكي �شليمان ديلبرييل، 
�لرتكية  �لقو�ت  مع  حارب  �لذي 
يف  �ملتحدة  �لأمم  �إمرة  حتت 
 1950 عامي  بني  �لكورية  �حلرب 
خالل  ديلبرييل  وعرث  و1953. 
يتيمة  كورية  فتاة  على  �حلرب 
معه  و��شطحبها  »�آيال«،  و�شماها 

ورعاها  �لع�شكرية،  ثكنته  �إىل 
�لثنان  وتعلق  لبنته،  �لأب  رعاية 
قر�ر  �شدور  ببع�شهما.  وبعد 
�ن�شحاب �لقو�ت �لرتكية من كوريا، 
»�آيال«  ��شطحاب  ديلبرييل  قرر 
يتمكن  مل  �أنه  �إل  تركيا،  �إىل  معه 
من ذلك نظر� للقو�نني �لتي كانت 

�شائدة �آنذ�ك، فحزن �لثنان حزنا 
تقريبا،  قرن  ن�شف  وبعد  �شديد�. 
�لرتكي  باجلندي  »�آيال«  �لتقت 
�لذي كان قد قارب �لت�شعني عاما. 
وقد كان �لفيلم مر�شحا لنيل جائزة 
�لأو�شكار عن فئة �لأفالم �لأجنبية 

يف دورتها �ل�شابقة.

»اآيال بنت احلرب«.. اأول فيلم تركي يعر�س يف �سينما الدوحة

�لفنان  بني  كالمية  م�شادة  ن�شبت 
ومو�طنه  �شعد  عمرو  �مل�رصي 
�إثر �عرت��ش  �ملخرج خالد يو�شف، 
�لأول على ت�شدير �لأخري للفنانة غادة 
فيلمهما  بطلة  �أنها  على  عبد�لر�زق 
عر�شه  �ملقرر  »كارما«،  �جلديد 
�ملبارك.  �لفطر  عيد  مو�شم  يف 
�إن   ، �لفيلم  د�خل  من  م�شدر  وقال 
توترت  ويو�شف  �شعد  بني  �لعالقة 
و�نقطعت  �ملا�شية،  �لأيام  خالل 

م�شاد�ت  ن�شوب  بعد  �ت�شالتهما 
كالمية بينهما، م�شيفاً �أن �شعد ُم�رص 
على �أنه بطل �لفيلم، �إل �أن �ملخرج 
ي�شتند على عالقته مب�شوؤويل �رصكة 
باعتبارها  لال�شتثمار«  »�حلبتور 
يف  وي�شارك  للفيلم.  �ملنتجة  �جلهة 
�ل�شاوي ووفاء  بطولة »كارما« خالد 
وماجد  كامل  وجمدي  وزينة  عامر 
تاأليف  من  فهمي،  و�إيهاب  �مل�رصي 

و�إخر�ج خالد يو�شف.
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»ال�صتاء الأ�صود«.. رواية م�صرية تتوقع حربًا نووية

وكالت 

تتحدث الرواية عن »نهاية العامل« وتتمحور حول �صخ�صية زياد واأخته فريدة اللذين ي�صكنان يف مدينة اأ�صيوط، وينقلب عاملهم راأ�ًصا على 
عقب نتيجة حرب نووية بني كوريا ال�صمالية والوليات املتحدة.

�إذ� كنتم تتذكرون، فقد كتب �أحمد 
�خليال  رو�ية  �ملهدي  �صالح 
مدينة  »مالذ:  �ملذهلة  �لعلمي 
برو�ية  �لآن  �أتبعها  وقد  �لبعث«. 
�لتي   ،)2018( �لأ�صود  �ل�صتاء 
�أطلقت �أخري�ً يف معر�ض �لقاهرة 
مناق�صة  ومتت  للكتاب.  �لدويل 
�لكتاب موؤخًر� يف �ل�صالون �لثقايف 
لأدب  �مل�رصية  للجمعية  �ل�صابع 

�خليال �لعلمي.
بعد«  »ما  كانت عن  »مالذ«  رو�ية 
»�ل�صتاء  رو�ية  �أما  �لعامل،  نهاية 
�لعامل«  »نهاية  فهي  �لأ�صود« 
نهاية  ق�صة  حتكي  لأنها  بالفعل، 
�لق�صة  لـ«مالذ«.  كمقدمة  �لعامل 
زياد  �صخ�صية  حول  تتمحور 
و�أخته فريدة؛ فتى وفتاة يف ريعان 
�صبابهم ي�صكنان يف مدينة �أ�صيوط 
م�صتقبل  يف  م�رص  �صعيد  يف 
مرتف، وينقلب عاملهم ر�أ�ًصا على 
نووية  حرب  حدوث  نتيجة  عقب 
و�لوليات  �ل�صمالية  كوريا  بني 

�ملتحدة.
و�لد زياد وفريدة د. �صيف �لدين 
هو طبيب يف �مل�صت�صفى �ملحلية، 
�لدين  علم  �صمية  د.  و�أمهما 
مهند�صة بارزة يف جمال �لهند�صة 
�حلكومة  مع  تعمل  �لور�ثية 
�مل�رصية. عندما �ندلعت �حلرب 
مكاملة  زياد  ��صتقبل  �لنووية 
باأن  تخربه  و�لدته  من  هاتفية 
و�لحتياجات  �لطعام  يخّزن 
قد  لأنه  �لأ�صا�صية  �لأخرى 
�لقاهرة.  �إىل  ��صتدعاوؤها  مت 
مزدحم  �ملحلي  �ل�صوبرماركت 
�لنتهازيون  و��صتغل  بالنا�ض 
�لفر�صة لرفع �لأ�صعار. ثم �نهارت 
�إ�صارة  و�نقطعت  �لهاتف  �صبكات 
باأكرث  �لظلمة  لترتكهم يف  �لتلفاز، 
يف  بالفعل  �إنهم  طريقة.  من 
لتنحجب  فقط  �ل�صتاء،  منت�صف 
�لرماد  بفعل  �ل�صم�ض  عنهم 
�لإ�صعاعي �ملت�صاعد �إىل طبقات 
�جلو �خلارجية، ليحل حمل طبقة 
�لأ�صل.  يف  �مل�صتنزفة  �لأوزون 
على  يعتمد  �أن  زياد  على  �صار 
حنكته، و�أن يعود �إىل و�صائل �لبقاء 
يف  �لأ�صجار  فيقطع  �لبد�ئية؛ 
قطعاً  ويحطم  �لأمامية  �حلديقة 

لقد  د�فئني.  لتبقيهما  �لأثاث  من 
ا وو�لدهما  �نقطعت �لكهرباء �أي�صً
عالق يف �مل�صت�صفى، يحاول عبًثا 
�ملتاأثرين  باملر�صى  يعتني  �أن 
�أن  يعرف  �أن  دون  من  بالإ�صعاع، 

زوجته مل تعد تعتني بطفليهما.
من  و�حدة  �صعيد،  قدرية  د. 
عقدت  �لتي  �لأم�صية  يف  �لنقاد 
لأدب  �مل�رصية  �جلمعية  يف 
�لرو�ية،  ملناق�صة  �لعلمي  �خليال 
جتري  �لق�صة  �أحد�ث  �أن  ف�رصت 
�أكرث  من  و�حدة  لأنها  �أ�صيوط  يف 
م�رص؛  يف  �إهماًل  �ملحافظات 
�لبطالة،  معدلت  �أكرب  ففيها 
ونق�ض  و�لفقر،  و�لع�صو�ئية، 
�ل�صيول  �خلدمات. هناك حو�دث 
مع  هناك  جرت  �لتي  �مل�صهورة 
جانب  من  »�لهتمام«  نق�ض 
و�إد�رة  �لكو�رث  �إغاثة  �حلكومة. 
نقاط  من  و�حدة  لي�صت  �لأزمات 
�مل�رصية  �حلكومة  لدى  �لقوة 
�ملحافظة.  تلك  يف  وبالتحديد 
لي�صت و�حدة من  �لأزمات  و�إد�رة 

نقاط �لقوة عند �لعرب عامة.
يف  �لق�صة؛  يف  حدث  ما  هذ� 
من  للحد  �جلي�ض  تدخل  �لبد�ية 
ولكن  �لوقت،  من  لفرتة  �لكارثة، 
تكن تكفي �جلميع، ومل  �ملوؤن مل 
يكن رجال �جلي�ض يف مز�ج ي�صمح 
بالتعامل مع �ل�صكان �ملحليني. يف 
�لوقت ذ�ته تهجم ع�صابة م�صلحة 
فيها  يعمل  �لتي  �مل�صت�صفى  على 
و�لد زياد، ويخطفون فريدة. زياد 
يقتل بدماء  �أن  ويتعلم  �أخته  ينقذ 
يقتل  �أباه  �صاهد  �أن  بعد  باردة، 
�حلرب  �رصيبة  هذه  عينيه.  �أمام 
�لأبرياء  ي�صتطيع  ل  �لأهلية؛ 
كان  لو  �أنف�صهم، حتى  �لدفاع عن 

��صمك �صيف �لدين.
 

اجلوع كافر والنقد لذع
 

�صيف  �لدكتور  م�صاعد  �أن  لحظ 
كنية  وهذه  ر�مي،  يدعى  �لدين 
ويعطيه  زياد،  وي�صاعد  ع�صكرية، 
�إنقاذ  من  يتمكن  حتى  �صالحاً، 
�إىل  يتوجه  ثم  فريدة،  �أخته 

�لقاهرة.
�إىل  �صيء  من  ت�صري  �لأمور  ولكن 

�أ�صو�أ، فاأكلة حلوم �لب�رص يخطفون 
�لنا�ض من �ل�صو�رع، ومن �صمنهم 
زياد وفريدة. وبعد �أن هربا ب�صق 
�لقاهرة  �إىل  يتوجهان  �لأنف�ض 
وجد�  ولكنهما  �أمهما.  مع  ليكونا 
مع  للتعاون  م�صطر�ن  �أنهما 
د�خل  �إىل  للت�صلل  �ملهربني  �أحد 
حمطة  يف  و�لختباء  �لقاهرة 
مرتو �ل�صاد�ت، و�لتي كانت مليئة 
وقبلتهم  و�لالجئني،  بالفقر�ء 
�ل�صيدة �لعجوز �جلدة بخيتة �لتي 

تتوىل زمام �لأمور بينهم.
مع  �أخرًي�  وفريدة  زياد  يتحد 
يف  بالأمان  وي�صعر�ن  �أمهما، 
ي�صعر  زياد  ولكن  �لأمر،  بد�ية 
باحلنني �إىل �ملجتمع �لذي عا�ض 
�أح�صا  لقد  �لأر�ض،  �أ�صفل  و�صطه 
بهما،  يعتنون  �أنا�ٍض  بني  بالدفء 
مل�صاعدة  حياتهم  �صّخرو�  �أنا�ض 
مركز  يف  هنا  �لبع�ض.  بع�صهم 
يعي�صون  للحكومة  �لتابع  �لأبحاث 
حياة  ح�صاب  على  جيدة،  حياة 
زياد  يخرب  �لنا�ض.  من  كبري  عدد 
�أمه ب�صكٍل مبا�رص �أنه يكره حياته 
و�أنه  �ملكان  هذ�  يف  �جلديدة 
له.  ت�صنح  فر�صة  �أول  يف  �صيغادر 
للهجوم  �لأبحاث  مركز  يتعر�ض 
�ل�صاعني  �ملحتجني  قبل  من 
�ملوؤن،  على  للح�صول  ياأ�ض  يف 
ويتعر�ض زياد للخطف وتُقتل �أمه 

�أثناء حماولة �إنقاذه.
وفريدة  لزياد  �خلتامي  �مل�صهد 
ليجد�  �لآمن،  �ملالذ  �إىل  ي�صالن 

وي�صرتيحان  ا  �أي�صً هناك  جالل 
�لطويلة  رحلتهما  بعد  �أخرًي� 
دللة  هذه  �أ�صيوط.  من  و�ل�صاقة 
�إىل  ينتميان  �أنهما  على  رمزية 
�لنا�ض  يقرر  حيث  �ملكان،  هذ� 
يف  ويعتمدون  �خلا�ض،  م�صريهم 

توفري �ملوؤن على �أنف�صهم.
ب�رصعة  متر  �لرو�ية  و�أحد�ث 
قر�ءتها  يف  �أ�صتغرق  فلم  �لربق، 
متتالية  �لأحد�ث  يومني،  �صوى 
ومن  �حلد،  هذ�  �إىل  وم�صوقة 
�لعجيب �أن رو�ية »�ل�صتاء �لأ�صود« 
حجًما؛  �لأكرب  �لرو�ية  كانت 
بـ23000  مقارنة  كلمة   28000

لرو�ية »مالذ«.
 

الأدب املقارن يف مراآة 
العربية

 
من �ملنع�ض دوًما روؤية �مل�رصيني 

�لأ�صكال  من  يتمكنون  و�لعرب 
�لرب�عة،  بتلك  �لغربية  �لأدبية 
يف  �خلا�صة  ب�صمتهم  ي�صعو�  كي 
�ملطروقة  �ملو�صوعات  تلك 
بعد  وما  �لعامل  نهاية  مثل  مر�ًر� 
 post-apocalypse،( لكارثة�

. )end of the world
 هذ� �لنوع من �لأدب هو �أقدم مما 
�لعلمي؛  �خليال  تاريخ  يف  نتخيله 
لذ� تاأخرنا كثري�ً كعرب يف تقدمي 
عربي،  موؤلف  من  قّيمة  م�صاهمة 
ومن بني �لكتب �لكال�صيكية يف هذ� 
 )1826( �لأخري«  »�لرجل  �ملجال: 
»�ملحاورة  ورو�ية  �صيلي  ملاري 
 )1839( وت�صارميون«  �إيرو�ض  بني 

لإدغار �آلن بو، وهي و«�آلة �لزمن« 
 )1898( �لعو�مل«  و«حرب   )1895(
لندن«  و«بعد  ويلز«،  جي  لـ«�إت�ض 
جيفري�ض،  لريت�صارد   )1885(
لبيرت   )1958( �لأحمر«  و«�لإنذ�ر 
�ل�صاطيء«  »على  ورو�ية  جورج، 

)1957( لنيفيل �صوت.
�أي �صيء ميكن �أن يوؤدي �إىل نهاية 
�لأدب،  من  �لنوع  هذ�  يف  �لعامل 
�لنووية.  �حلرب  فقط  ولي�ض 
و�لكو�رث  و�ملجاعة  �لطاعون 
و�لتمرد  �لف�صاء  وغزو  �لطبيعية 

�لآيل وما �إىل ذلك. 
رو�ية »�ل�صتاء �لأ�صود«  قد �أحيت 
رو�ية  فهي  �ملخاوف،  هذه  كل 
�ل�صدد؛  هذ�  يف  متاًما  و�قعية 
�صيء  كان  �إن  تت�صاءل  تظل  فاأنت 
فظيع كهذ� من �ملمكن �أن يحدث 
يف بلد متجان�ض متاآن�ض مثل م�رص، 
حرٌب ل ناقة لنا فيها ول جملـ  يف 
�صبه �جلزيرة �لكورية ـ توؤثر علينا 

�ملرفهة  حلياتنا  ميكن  هل  هنا. 
�أن  ميكن  هل  فجاأة؟  تنهار  �أن 
نتحمل �لعودة �إىل �حلياة �لبد�ئية، 
قطع  �إىل  ن�صطر  �أن  كاأ�صالفنا، 
د�فئني  �أنف�صنا  نبقي  كي  �حلطب 
�أن  �أنف�صنا؟ هل ميكن  ن�صلّح  وكي 
نف�ًصيا،  �حلرب،  هذه  من  ننجو 
�ل�صدمة  حالة  من  نتعافى  و�أن 
�أع�صابنا  �أم �صتنفلت  مثل فريدة؟ 
زياد  فعل  مثلما  بق�صوة  ونت�رصف 
هذه  �لهامة؟  �مل�صاهد  بع�ض  يف 
�لأ�صئلة بالتاأكيد �أرقت فكر �أحمد 
توؤرقني  �أ�صبحت  وقد  �ملهدي 

بدوري بو�قعتيها �ملخيفة.
�ملده�ض �أن �أحمد �ملهدي ترعرع 
بعد �حلرب �لباردة، عمره 26 �صنة 
ومهار�ته  خماوفه  ولكن  فقط؛ 
�حلو�جز  هذه  تعدت  �لقر�ءة  يف 
�إلهامه  �لزمنية و�ملكانية. م�صدر 
كان ت�صكيلة من �لرو�يات و�لأفالم 

و�ألعاب �لفيديو .
خالد جودة �أحد �لنقاد �حلا�رصين 
يف �صالون �جلمعة �مل�رصية لأدب 
�خليال �لعلمي ر�أى �أن �لهدف من 
غفوتك  من  ينتزعك  �أن  هو  �لفن 
ميكن  عما  تت�صاءل  يجعلك  و�أن 
وكان  مثمرة.  بطريقٍة  يحدث،  �أن 
عندما  ا  �أي�صً حمًقا  جودة  �أ�صتاذ 
�ملهدي  �أحمد  �أن  حقيقة  �أبرز 
بالعربية  �لكتابة  على  �أ�رص 
�مل�رصية؛  �لعامية  ل  �لف�صحى، 
�ملهدي  �أحمد  �أثبت  ذلك  فبفعل 
لغة  هي  �لف�صحى  �لعربية  �أن 
مرنة ميكنها تقبل و�صف �لأك�صن 
خالل  ومن  و�لإثارة  و�لعنف 
مفاهيم حديثة مثل �خليال �لعلمي 

و�أدب �لكارثة.
نقطة  هو  �لتاريخ  من  �ل�صتلهام 
ت�صليط  ت�صتحق  �أخرى  مميزة 
�ل�صوء عليها، ظاهرة »�آكلي حلوم 
من  م�صتن�صخة  لي�صت  �لب�رص« 
و�أدبيات  �لغربي  و�لأدب  �ل�صينما 
�لزومبي )zombie(، بل ماأخوذة 
من �لتاريخ �مل�رصي. فقد حدثت 
يف �لع�رص �لفاطمي ب�صبب جماعة 
�صميت  �مل�صتن�رص،  عهد  يف 
�أ�صار  وقد  �مل�صتن�رصية،  بال�صدة 
خالل  جودة  خالد  �لناقد  �إليها 

�ملناق�صة يف �ل�صالون �لثقايف.
�إذ�  �لور�ء خطر د�ٍم  �إىل  و�لرجوع 
يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا  ف�صلت 
و�لتخطيط  و�جلهل،  �لفقر  �صياق 
�ل�صيئ، و�لإد�رة �ل�صيئة لالأزمات؛ 
دعوة  هو  �مل�صتقبلي  �لأدب  فاإن 

�إىل �صد �لهمم.
ا، يتج�صد  �لعن�رص �لأنثوي مهم �أي�صً
يف �جلدة بخيتة، ويف و�لدة زياد، 
تبدو  �لبد�ية،  يف  زياد.  و�أخت 
�لعتيادية،  �لعاجزة  �لفتاة  فريدة 
�لبقاء  كيفية  وتتعلم  تن�صج  ولكنها 
فريدة  وتُقتل.  �حلياة،  قيد  على 
تنقذ حياة زياد وتعرث على طبيب 
متقاعد ودود يقوم بعالجه. لدى 
�لرجل �صالت ويدفع بع�ض �ملال 
و�لدتهم،  على  للعثور  للجنود 

�لدكتورة �صمية.
هو  للرو�ية  �لوحيد  �نتقادي 
مع  بالكامل  مت�صقة  تكن  مل  �أنها 
رو�ية »مالذ«، هنا حتدث �حلرب 
�ل�صمالية  كوريا  بني  �رص�ع  ب�صبب 
و�أمريكا، بينما قيل لنا يف »مالذ« 
�أن �حلرب كانت ب�صبب �لنز�ع على 
مو�رد �لطاقة. �أنا �صخ�صًيا �أف�صل 
مو�رد  على  �ل�رص�ع  �صيناريو 
�لطاقة، ف�صيناريو كوريا �ل�صمالية 
عناوين  �إىل  مبا�رص  توجيه  هو 
�لأيام،  هذه  يف  �لرئي�صية  �لأخبار 
�لتي  كـ«مالذ«  تنبوؤياً  عماًل  ولي�ض 
�أدب  يف  كال�صيكًيا  عمل  تعد 
يكون  ل  ملا  �لعلمي.  �خليال 
�لأو�صط  �ل�رصق  يف  حرب  هناك 
عندما  نووية  حرٍب  �إىل  تتحول 
�لفر�صة  �نتهاز  �إ�رص�ئيل  حتاول 
�لد�خلي؟ هذ�  �أثناء �رص�ع م�رص 

�صيناريو حمتمل لو طلبت ر�أيي.
تعمل  هنا  �حلظ  وحل�صن  لكن 
توزيع  �إعادة  على  �صمية  �لدكتورة 
للحيو�نات  �جلينية  �خلريطة 
و�لنباتات جلعلها قادرة على حتمل 
�ل�صتاء �لنووية و�لتو�بع �لإ�صعاعية 
للحرب. هذ� من �ملمكن �أن ينقذ 
يف  �إ�صهام ممتاز  هذ�  كلّه،  �لعامل 
�أدب �خليال �لعلمي من �لعرب �إىل 
�لب�رصية و�لعامل �أجمع. لكن موتها 

كان متوقًعا!.

ا مع ال�صاب جالل الذي يخربه ب�صائعات  يت�صادق زياد اأي�صً
عن ملجاأ يف دلتا النيل يدعى »املالذ« يديره ال�صيادون 
)هذه الرواية هي اجلزء التمهيدي لرواية مالذ(. ثم 
يهجم اجلي�ض على مملكة ما حتت الأر�ض ويدمرها. 

كان ال�صكان يح�صلون على الإمدادات من دون بطاقاتهم 
الذكية؛ ولكن الك�صل منع اجلي�ض من اكت�صاف ذلك من 

قبل، وروح الدعابة هي العالمة التجارية امل�صرية، ويف 
اأحد امل�صاهد امل�صحكة يدفع فيها زياد ملهرب طعام معلب، 

طعام قطط.
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قندول ال�صخر
كانا مكلفني بجلب  املاء ال�ضروب ،عرب الطريق  الرتابي  الذي �ضار طريقا طينيا ، فال ي�ضتطاع م�ضيه ب�ضهولة وي�ضرا ، وال�ضتاء الغا�ضب  مطره  يف هذا العام اجلديد ، ومل يلقى 

اأوزاره بعد ، كانا �ضابني و�ضمني يف عقدهما الثالث ،وقد انتحال  حدائني  من  تلك » الكاعات » اجللدية امل�ضنعة يدويا عند ا�ضكافيي البلدة ، و » الكاعة »  تعادل الأحذية 
الأوربية  وقد ف�ضال  يف جمابهة ق�ضوة الطبيعة ،والطريق الطينية . ولهذا فقد دعما بقطع من القما�ش القدمي، اأو قطع من البال�ضتيك الأ�ضود، والذي يلف حول احلداء« الكاعة 

» في�ضد �ضدا ، ثم يربطا  ب�ضيور  غليظة  لت�ضحي  تلك  الأحذية من  »القاعات »اأكرث �ضالبة ، وبالتايل  اأكرث مقاومة  للمطر ، والرتاب الطيني .

ي�ضني بوغازي

النبوع  ماء    ، يجلبانه  كانا 
اإىل   ، هنا  املنت�رشة   الطبيعة 
خم�سة ع�رشا متمردا ، يزيدون 
 ، اأبدا  ينق�سون  وال   ، قليال 
�سبقت  اأعواما   مند   بع�سهم  
يف  يعي�سون  العظيم   النباأ  ليلة 
والتي    ، اجلبلية  املنطقة  هذه 
و   ، م�سهورا  �سار  دوارا   ت�سم 
فاأ�سحوا  لقبه  �سكانه  اخذ  قد 
فلقد   ، بال�سوادقني  ي�سمون 
 ، عليهم   ا�سمه  الدوار  األقى 
فاأال   « ال�سوادق  دوار   « وكان 
 ، نف�سه   « ال�سمنداوي   « على 
وقد جعله » مركزا »  له ،عندما 

طلع رجال .
واخذوا  قلة،  املتمردون  كان 
جبلية   طبيعة  وهذه  ؟  يكرثون 
مفتوحة  نوافذها جنوبا  على 
على  املطلة  القلية   ال�سواطي 
 ، املتو�سط   االأبي�ض  البحر 
اأمامك    ترت�سم  اأن  اإىل  وغربا 
اإىل  و�رشقا   ، التون�سية  التخوم 
 ، النمام�سي  ال�سفح  احل�سن  
منطقة لها من  ال�س�ساعة ما لها 
، ومن التاريخ الذي ينتظر بني 
بعد   يبداأ  مل  ما  اله�سبات  تلك 
 ، هذان  املكلفان  وان  ؟  عده  
لي�ض اإال ال�سابان اللذان تو�سط 
لهما »ولد املرهونة » واإطالقا 
من ال�سجن ،وقد التحقا مبركز 
 ، ق�سرية  فرتة  مند  التمرد 
وا�ستقبال »على الرحب وال�سعة 
 « نف�سه  ال�سمنداوي    « واإن   «
اإليه   بقدومهما   ا�ستب�رش  قد 
وهما   « �سنه  بان  حتى   « فرحا 
بدوار  اجلديدة   حياتهما  بداأ 
ال�سوادق ، متمردان  من عرب 

البلدة .
اأثنى  يبعد    « ال�سوادق  دوار   «
  « الكوندي   « من   ميال  ع�رش 
والطينية  الرتابية  الدروب  من  
ال�سيقة ، والتي مهدتها االأحمرة 

الدوار  اأهل  اعتاد  التي  والبغال 
ا�ستعمالها  يف ق�ساء حوائجهم 
، دروبا بني التخوم واملنحدرات 
التي  ال�سغرية  االأودية  وحوايف 
هذا  يف  جدا  خطرة  ت�سري  

الف�سل  حتديدا من كل عام  .
اأعايل الكوندي يطل على  فمن 
يرتب�ض   يطل  وكاأنه    ، البلدة 
�سيئا  منه  اخذ  كمن   منتظرا 
متمكنا  كذلك  يغدو  وهاهو   ،
،غا�سا باملتمردين الدين التفوا 
ليكرثون  واأنهم   ، بال�سمنداوي 
وكاأنه  .دوارا  يوم   بعد  يوما 
متخفي يف  رهبة  تلك اله�سبات  
 ، ال�سغرية  واالأودية   ، املن�سية 
االأيام   اأي�سا من  متخفيا  وكاأنه 
هو  ملا  تريثا   ، امل�سطربة  
اأعظم ؟ فبني اأ�سجارا من الزان  
الطويلة ، واأ�سجارا من الزيتون 
 ، الق�سرية  اأغ�سانها  الوافرة 
ال�سخمة  ال�سجرية  واأ�سكالها  
كتلك العتيقة ، واجلديد ، االأقل 
اأحرا�سا ال ح�رش  وبني   ، عهدا 
بع�سها  متداخلة  كثيفة     ، لها 
الولوج  يكون  فيكاد   بع�ض  يف 
ملن  اإال   ، م�ستحيال  عربها 
يعرف الدوار جيدا من قاطنيه 
ه�سباته  حتميه  ،دوارا  الفقراء 
مند  ت�ستقبلك  التي  املتك�رشة 
اأعايل  من  لك  خروجا  اأول 
�سفوحا هي  الكوندي م�ستقبال 
مزجت  ،�سفوحا  احلكاية  كل  
 ، �سوانا  �سخر  من  مزجا 
 ، �سوداء طاغية  ترابية   وطينة 
واأحرا�سا �سغرية وكبرية ، منها 

ال�سوكي ومنها ما دون ذلك ،
من  للريفيني  بيوتا   وان    
زادها  قد   ، ال�سوادقيني 
ال�سوكي  ال�سبار  �سجر  جماال 
 ، بيوتهم  به  اأحيطت  الذي 
ومنع   ، العا�سفة  الريح  ل�سدا 
الدئاب واخلنازير والثعالب من 

احليونات املتوح�سة التي تهوم 
بحوا�سي الدوار اإن تخلط على 
البيوت ، ولثمرة �سجرة ال�سبار 
فوائد غذائية جمة ، ينهمك فيه 
الريفيني يف اأواخر ف�سل الربيع 
بتلذذ غريب ، ومتعة ال ت�ساهى 
�سحر  من  احلكاية   كل  .هي 
ركزت  وكاأنها  التي  الطبيعة 
اأ�سل  هو  دوارا  جغرافية  يف 
 ، وانزواءه    ، ،برهبته  احلكاية 
االأعني  م�ض  عن   وتخفيه  بل 
فيما �سبق النباأ العظيم ، فكيف 
وال�رش الذي اداعه يف » كوندي 
اأن  مغريا  اأ�سحى   « ال�سمندو 
جعلت  االأقدار  ،ورمبا  يطال 
منه مكانا �سعبا ولوجه ، خميفا 
وقد زاده ال�سمندازى ومن معه 
رهبة ،يف احلقيقة هي  ح�سانة 

و�سونا من امل�ض .
الفقراء  الريفيني  من  قاطنيه 
التي  ال�سنة  هذه  وفى   ، جدا 
مما  البارد  ب�ستائها  الحت 
ال�ساغل  �سغلهم  جميع  جعل 
خري  على  متر  الن  اال�ستعداد 
الذي  اال�سطراب  زادها  وقد   ،
انت�رش يف الكوندي وبني الق�سم 
االأوربي وبع�ض من عرب البلدة 
ميلئون  الذي  ؟  املخربني  عن 
يف  هناك  املعمرين  حكايا 
البلدة ، وهم اأنف�سهم يف الدوار 
لطفاء من اأهل الطرفة واملزح 
دوارهم   على   األقوا  اأنهم  بل  ؟ 
يكن  مل  واأمان   ، تنظيمي  بهاء 

من قبل اأبدا .
قاطنيه ا�ستمروا يف حبل اأيامهم 
كما �سبق ، منهم من يق�سد كل 
 ، م�ساءا  ويعود   ، البلدة  �سباح 
ومنهم من يفلح بع�ض االأرا�سي 
املعمرين  عن  غفلة  اجلبلية 
البحريات   « هنا  ت�سمى  والتي 
باالعتناء  يهتمون  واآخرون   «
يف  ،ا�ستمروا  النحيلة  مبوا�سى 

العائدون  اأن  غري  اأيامهم  حبل 
كل م�ساء من » كوندي ال�سمندو 
النباأ  عن  ق�س�سا  يحملون   «
 ، يرونها  فال  م�سوهة  العظيم 
بل اأن ال�سمنداوى نف�سه  م�سوه  
 ، خمربا   « يروى   ، البلدة  يف 
خارجا عن القانون » وان كانت  
حتت  ترمى   الت�سويهات  هذه 
االن�سالل  مبجرد   ، االأقدام 
 « ال�سمندو  اأجواء » كوندي  من 
والولوج يف دروب الدوار ، الذي 
اخذ ياأخذ �سيئا ف�سيء جدارة ، 
واخذ ي�سري موازيا لتلك البلدة 

احلزينة ،
اأيام  كان   « �سارل  ال�رشجان   «
 ، الكوندي  يف   « االثنني  »�سوق 
كثرية  مرات  االقرتاب  يحاول 
من قاطني دوار ال�سوادق ؟ كان 
يريد االطالع ما اأمكنه االطالع 
و�سله  فقد   ، يومياته  عن 
االقليمة  القيادة  من  تقريرا 
التمرد  قائد   « ق�سنطينة  يف 
املرجح  من   ، ال�سمنداوي   ،
ال�سوداق  دوار  فية  يقيم  انه 
حماوالت  جميع  وكانت    «
 ، بالف�سل  تبوء  ال�رشجان 
جدا  كتمون  كان  فال�سوادقيني 
قد  و  دواتهم  على  منغلقون   ،
ق�سوة  من  الطبيعة  زادتهم 
 ، والغلطة   ، ال�سدة  من  بع�سا 
كانوا  البلدة  بع�ض عرب  اأن  بل 
من   ، ال�سوادقيني  اإىل  ينظرون 
دوار  يقطنون   الدين  الريفيني 
على   ، النظرة  بذات  ال�سوداق 
غليظني   ، طبعا  ق�ساة  اأنهم 
وهي   ، املعا�رشة  و  القول 
 « زادت  التي  نف�سها  ال�سفات 
اإبهاره  من   « �سارل  ال�رشجال 
حتى   ، ال�سمنداوى  ب�رشه   ،
االأقدار يف كل مرة تلقى اأمامه 
ما يزيد اإبهاره ، واإعجابه حدا 

اال�ستغراب ؟

املحيطة  اله�سبات  كان  لقد 
اأو   ، باحلزن  ت�سعرك  بالدوار 
لكن  وكاأنها  ه�سبات جمروحة 
وحني   ؟   تاأوه  لها  ي�سمع   ال 
دوار   « اأمامك  يقف  تخطيها 
حتر�سه  دوارا     « ال�سوادق 
القا�سية  الطبيعة  تلك  كل 
،اله�سبات  والكديات املحيطة 
طوال  اأحجامها  تباينت   وقد   ،
تلم�ض  مل  اأ�سجارا   ، وعر�سا 
الكثرية  واالأودية   ، قبل  من 
حقا  اإليه   الولوج  يجعل  مما 
ولهذا  ؟  يطاق  فال  م�ستحيال 
ميكن  فال   ، بعيدا  مهابا  ظل 
وال    ، بالعربات  ال  اإليه   الو�سل 
الع�سكرية  البنزنية  بالدرجات  
يرحب  ال   « ال�سوادق  دوار   «  ،
على  اإليه  باملا�سيني  فقط  

اأقدامهم ؟
من  االأوىل  االأ�سهر  هذه  ويف 
للغرباء  اأ�سحى  اجلديد  العام 
جلبة و�سو�ساء ، فملئت جنباته 
ثالثة  فمند    ، وحديثا  هم�سا 
اأ�سهر هو كذلك  ، غرباء رفقة 
من  وبع�ض    « ال�سمنداوي   «
 « البلدة  عرب  من  املنحذرون 
دارهم  » ففي  ال�سمندو  كوندي 
، التي  ولد فيها ، جعله » مركزا 
» غرباء دوار ال�سوداق ال يعرف 
لهم وجها ، وال ا�سما ، وال ح�ض 
 ، خلت  التي  االأيام  يف  ح�سور 
اأخرى  بلدات  من  جاءوا  فقد 
ذوي  من  لطفاء  غرباء  لكنهم   ،
فلم   ، املرحة  الروح  و  الطرفة 
بل   ، ي�سوءه  تواجدهم  ما  يثري 
الريفيني  من  ال�سوادقيني  اأن 
األفة  الغرباء  مع  لهم  اأ�سحت 
وحمبة ، �سيما واأن »ال�سمنداوى 
واملحبة  االألفة  من  له  ما  له   «
بني  له  ما  املرح  و  والطرفة   ،
دواره  ،واأبناء  اأهله  ال�سوادقيني 

.

االأيام  هذه  يف  الو�سع  كان 
االأول  ال�سهر  من  االأخرية 
، على  الدوار  للعام اجلديد يف 
فاملتمردين   ، الرتقب  اأهبة 
»ال�سمنداوي » ينتظرون و�سول 
رفقاء   ، واالأخرى  اللحظة  بني 
يبدو اأنهم ذوو اأهمية كبرية عند 

من ينتظرهم.
 يف الدوار .

ال�رشجان   « البلدة  ويف 
طويلة  اأيام  مند   « �سارل 
على  االعتياد  يحاول  اخذ 
جمع  وقد   ، العادية  حياته 
�رش   عن  املعلومات  بع�ض 
 « »ال�سمنداوى  اإبهاره  
والذي » نفذ عمليات اأخرى 
يف حميط البعيد » من بلدة 
كوندي ال�سمندو  ، » كقطع 
الأ�سالك الكهرباء ،والهاتف 
  « قمحا  خمازن  حرق   ،
ال�رشجان   « اأن  واالأخطر 
�سارل » اكت�سف انه » وا�سع 
القنبلة  اأمام عربة ع�سكرية 
متمردا  اأمامه  جتال  لقد   «
حقيقيا  متمردا  م�سمما، 
كاأولئك الدين يقراأ عنهم يف 
كتبه التاريخية ، مما اأ�ساف 
غريبا  هياما  اأخرى  مرة 
اإبهارا  ؟  االأول  اإبهاره  على 
اأعماق  يف  اأ�سليا  اأ�سحى  

هذا »الليوين » الغ�ض  .
على  بدا  �سديد   عناء  بعد 
ال�سابني  و�سال   ، وجهيهما 
مبا  يحمالنه من ماء �رشوبا 
، وعلى ما يبدو اأنهما التحقا 
رجال  طلع  بالذي  حديثا 
خلف  املتخفي  وباحللم   ،
وانه   ، والفجاج   اله�سبات 
متوا�سعا  مركزا   امتلك  
اأول    « ال�سوداق  دوار   «

خطوة. 
يتبع ...

احللقة  الع�رشة :   دوار ال�سوادق 
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املوؤمتر الدويل الأول حول التطبيقات 
احلديثة لعلم النف�س ال�صحة

نظم خمرب علم النف�س ال�صحة والوقاية ونوعية 
احلياة بجامعة اجلزائر 2 ، حتت �صعار من اأجل ترقية 

�صحة الفرد واملجتمع املوؤمتر الدويل الأول حول 
التطبيقات احلديثة لعلم النف�س ال�صحة وذلك يومي 
10 و11 اأفريل 2018 بقاعة املحا�صرات الكربى بح�صور 
وم�صاركة اأ�صاتذة وباحثني من فرن�صا ، م�صر ،  الأردن 

، ال�صودان ، املغرب ، فل�صطني ، العراق ومن خمتلف 
جامعات الوطن

خل�صر  بن يو�صف 

مديرة  ا�ستهلته  الدويل  امل�ؤمتر 
ال�سحة  النف�س  علم  خمرب 
ورئي�سة  احلياة  ون�عية  وال�قاية 
زناد  الدكت�رة  الأ�ستاذة  امل�ؤمتر 
خاللها  من  رحبت  بكلمة  دليلة 
�ساهم  من  كل  و�سكرت  باحل�س�ر 
اأن  بينت  كما   ، امل�ؤمتر  اإجناح  يف 

التعريف  اإىل  يهدف  امل�ؤمتر  هذا 
يف  احلديث  التخ�س�س  بهذا 
الع�س�ية  ال�سحية  الرعاية  جمال 
حيث  اجلزائر  يف  وال�سيك�ل�جية 
يعمل الأخ�سائي النف�سي اإىل جانب 
الطبيب يف امل�ست�سفيات واملراكز 
نائب  ثمن  جهته  من  ال�سحية 
التدرج  بعد  ملا  اجلامعة  مديرة 
الدكت�ر  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث 

احلاج العيفة م��س�ع امل�ؤمتر وبني 
يف  النت�سار  حديث  م��س�ع  اأنه 
البلدان العربية ، واعترب اأن ال�سحة 
حياة  كبرية يف  اأهمية  لها  النف�سية 
من  العديد  ظهرت  حيث  الإن�سان 
املنظمات التي تهتم بها وتدعمها 
مما ينعك�س ايجابيا على املجتمع 
العديد  �سدرت  قد  اأنه  بني  كما   ،
الدورية  واملجالت  الكتب  من 

بال�سحة  اخلا�سة  الت�جيهية 
ل  ذلك  كل  رغم  لكن  النف�سية 
ت�ستقبل  النف�سية  العيادات  تزال 
ال�سطرابات  حالت  من  العديد 
اأهم مظاهرها  والتي من  النف�سية 
ويهدف  النتحار.  حالت  زيادة 
ت�سليط  اإىل  الدويل  امل�ؤمتر  هذا 
يف  البحث  م�ا�سيع  على  ال�س�ء 
الأ�سباب  مثل  ال�سحة  نف�س  علم 

ال�سيك�ل�جية  البي�ل�جية 
ظه�ر  يف  امل�ساعدة  والجتماعية 
،الرتبية  الع�س�ية  الأمرا�س 
، امل�ساعفات  ال�سحية والعالجية 
لالأمرا�س  والعقلية  ال�سيك�ل�جية 
الع�س�ية ، وكذا عر�س الدرا�سات 
املتعلقة  امليدانية  والأبحاث 
يف  ال�سحة  نف�س  علم  باإ�سكاليات 
ت�سمن  وقد  واخلارج.  اجلزائر 

مت  اأ�سا�سية  حماور   10 امل�ؤمتر 
نذكر  ور�سات   5 على  ت�زيعها 
 ، العام  ال�سحة  النف�س  علم  منها 
ال�رسطانية  الأورام  النف�س  علم 
 ، املهني  ال�سحة  النف�س  علم   ،
والعقلية  النف�سية  النعكا�سات 
لأمرا�س  امل�ساحبة  وال�سل�كية 
الع�س�ية ، و العالجات احلديثة يف 

جمال علم نف�س ال�سحة.

فريو�س يف البنكريا�س قد ي�صبب ال�صكري 
قال علماء بريطاني�ن اإنهم اكت�سف�ا اأن وج�د فريو�س من فريو�سات اجلهاز اله�سمي يف البنكريا�س قد يك�ن وراء اإ�سابة الأطفال مبر�س 

ال�سكري من الن�ع الأول واإ�سابة البالغني بالن�ع الثاين من ال�سكري.

وت�سري نتائج هذا البحث العلمي اإىل اأن اأ�سباب الإ�سابة بال�سكري لي�ست كلها جينية، كما كان يعتقد يف ال�سابق، وه� ما يفتح باب الأمل اأمام 
اإمكانية اإنتاج لقاح م�ساد للمر�س.

اإنتاج الأن�س�لني لدى  اأ�سكتلندا اإىل هذه النتائج بعد قيامهم بت�رسيح عينات من اخلاليا امل�س�ؤولة عن  وو�سل فريق من الأطباء يف جامعة 

مر�سى ال�سكري بفئتيه الأوىل والثانية، حيث وجدوا ح�س�را للفريو�س يف نح� 60% من الأطفال امل�سابني و40% من الكبار امل�سابني بال�سكري 
من الفئة الثانية.

واأظهر الباحث�ن اأن الفريو�سات التي ت�سبب عادة الإ�سابة بالربد والقيء والإ�سهال ت�جد غالبا يف البنكريا�س لدى �سغار ال�سن الذين ت�ف�ا 

حديثا نتيجة لالإ�سابة بالن�ع الأول من داء ال�سكري ويطلق عليه اأحيانا داء ال�سكري يف الأحداث ولي�س يف عينات الأطفال الأ�سحاء.

وقال الباحث بامل�ؤ�س�سة امللكية بغال�سك�، األن ف�لي�س الذي عمل يف اإحدى الدرا�ستني اإن ذلك ي�سري اإىل اأن الفريو�س ميكن اأن ي�سبب الإ�سابة 

باملر�س يف الأطفال الذين لديهم ا�ستعداد وراثي لذلك وه� ما ينطبق على نح� 440 األف �سخ�س يف اأنحاء العامل.

- ال�صداع النف�صي
 وهنا يعاين املري�س من �سداع عام ي�سمل كل اأنحاء الراأ�س، اأو قد ي�سك� امل�ساب من اأمل خفيف اأو 

مت��سط ال�سدة يط�ق الراأ�س. وميتاز هذا الن�ع من ال�سداع بح�س�له ليال نهارا. اإن ال�سدة وال�سغ�ط 

التي  النف�سية  امل�ساكل  بحل  باأول  اأول  يبداأ  والعالج  ال�سداع.  مثل هذا  وراء  تقف  التي  النف�سية هي 

داهمت ال�سخ�س، ويفيد و�سف بع�س املهدئات الع�سبية يف جلم ن�بات ال�سداع. 

- �صداع اجلوع:
ناب�سا.  يك�ن  ما  وغالبا  كله،  الراأ�س  يلف  ويك�ن عاما  الطعام،  قبل م�عد  يح�سل  قد  ال�سداع   هذا 

والأ�سباب التي تقف وراء �سداع اجل�ع هي الرجيم ال�سارم وتناول كميات هائلة من احلل�يات وجتاوز 
تناول وجبات الطعام. 

�صداع بع�س الأغذية:
 هناك من الأغذية ما يثري ن�بات ال�سداع، مثل اجلنب وال�س�ك�لته وحلم الطي�ر وبع�س اأن�اع ال�سمك. 

الأوعية  منبها على  تاأثريا  لها  التي  التريامني  مادة  الأغذية على  احت�اء هذه  اإىل  ال�سبب فريجع  اأما 

بعد مرور  ال�سداع  وقع  فاإذا  فارغة  الطعام على معدة  قليلة من  كمية  بتناول  تتم  وال�قاية  الدم�ية. 

الأغذية  خانة  يف  الطعام  من  الن�ع  هذا  و�سع  ميكن  فعندها  اأكله  على  �ساعات  ثالث  اإىل  �ساعتني 
امل�سب�هة. 

- �صداع امل�صروبات املنبهة: 
وت�ؤدي هذه اإىل �سداع ناب�س يتعر�س له امل�ساب �سباحا عقب اليقظة من الن�م. اإن �سبب ال�سداع ه� 

احت�اء تلك امل�رسوبات على الكافيني الذي ي�ؤدى اإىل حدوث تقل�س بالأوعية الدم�ية، وعندما تقل 

ن�سبة الكافيني يف اجل�سم فاإن الأوعية تع�د للت��سع م�سببة ن�بة ال�سداع. اأما العالج فيك�ن بالعتدال 

يف تناول امل�رسوبات املنبهة كالقه�ة وال�ساي وامل�رسوبات الغازية. 

- �صداع الإم�صاك:
 اإن الإم�ساك يعني بقاء خملفات الطعام لفرتة ط�يلة يف الق�ل�ن الأمر الذي ي�ؤدي اإىل جتمع امل�اد 

بتناول  العالج  ويتم  لل�سداع.  مثرية  الع�سبى  اجلهاز  اإىل  ومنه  الدم  اإىل  طريقها  تعاود  التي  ال�سامة 

الأغذية الغنية بالألياف التي ت�ؤمن ح�سن �سري عمل الأمعاء، واإذا كان الإم�ساك م�ستع�سيا ميكن تناول 
بع�س امللينات الطبيعية. 

- �صداع اجليوب الأنفية: 
هنا يعاين املري�س من �سداع يتباين واجليب الأنفى امل�ساب. وميتاز هذا ال�سداع بحدوثه على �سكل 

الإح�سا�س بثقل اأو اأمل يزداد مع مرور �ساعات النهار. واأ�سباب ال�سداع هنا هى اللتهابات اجلرث�مية 

اإن  الأنفية.  العقاقري املنا�سبة وم�سادات الحتقان  بتناول  العالج  ويتم  الأنفية،  للجي�ب  والفريو�سية 

اأخذ حمام �ساخن اأو ا�ستن�ساق الأبخرة ي�ساعدان يف تخفيف حدة ال�سداع. واإذا ا�ستمر ال�سداع فقد 
يحتاج الأمر اإىل تدخل جراحى. 

- �صداع احل�صا�صية: 
ي�سك� املري�س هنا من اآلم راأ�سية م��سعية اأو عامة لكنها ترتافق مع العط�س واحتقان الأنف و�سيالن 

الدم�ع. اإن غبار املنازل و�سعر احلي�ان والدخان والعفن غالبا ما تك�ن وراء مثل هذا ال�سداع. وتتم 

ال�قاية والعالج بالتعرف على ه�ية املادة امل�سببة للح�سا�سية وحماولة جتنبها. اأما العالج فيعتمد على 
�رسب العقاقري امل�سادة للح�سا�سية. 

- �صداع تعب العينني: 
اإن اإ�سابة العينني بالإجهاد قد تثري اآلما يف اجلبهة وال�جه. اأما العامل امل�سبب لل�سداع فقد يك�ن 

�سا�سة  اأمام  ط�يال  اجلل��س  اأو  ط�يلة  لفرتة  القراءة  نتيجة  اأو  الروؤية،  عملية  يف  ب�رسي  خلل  وج�د 

الب�رس  اأي خلل يف  لك�سف وج�د  العينني  بفح�س  يك�ن  التلفزي�ن. وعالج هذه احلالة  اأو  الك�مبي�تر 

وبالتايل عالجه بالنظارات. وكذلك يجب القراءة يف ج� ذي اإ�ساءة كافية. 

ال�صداع: اأنواعه و اأ�صبابه 

ت�صنيف اآلم الراأ�س: 

- اأنواع ال�صداع الع�صوي: 

من منا ل يعرف طعم ال�سداع؟ اإنه من 
اأكرث ما يزعج الإن�سان، وهذا ال�سع�ر 
وقد  الكرام،  مرور  مير  قد  البغي�س 
قد  ال�سداع  اإن  كظله.  اأحيانا  يالزمه 
يك�ن »الناطق« الر�سمي ملر�س عابر 
قليلة،  حالت  يف  لكنه  اجل�سم،  يف 
حل�سن احلظ، قد يك�ن امل�ؤ�رس الأول 
ي�رسب  حقيقي  مر�س  وج�د  على 

روؤو�سنا. 
احل�سا�سة  املناطق  من  الراأ�س  يعترب 
الدماغ  على  يحت�ي  فه�  جدا، 
اجلمجمة  وعظام  والأذنني  والعينني 
وع�سالت ال�جه واجلي�ب وال�رسايني 
وغريها، وكل هذه الأع�ساء قد تك�ن 
نن�سى  األ  يجب  لكن  لل�سداع،  �سببا 
البعيدة  الأع�ساء  بع�س  هناك  اأن 

ن�بة  تثري  اأن  التى ميكنها  الراأ�س  عن 
اأهم  �سن�رسح  ياأتي  وفيما  ال�سداع. 
ال�سداع  يك�ن  فقد   ، ال�سداع  اأن�اع 
ي�ساب  وقد  م�ستمرا.  اأو  متقطعا 
وملدة  �سهريا  بال�سداع  الإن�سان 
به  ي�ساب  قد  اأو  �ساعات،  عدة  تدوم 
اأ�سب�عيا اأو ي�ميا. وتختلف �سدة ن�بة 
معتدل  واأمل  خفيف  اأمل  بني  ال�سداع 

اإىل اإح�سا�س باأمل �سديد . 
وقد ياأتي الأمل يف اجلبهة اأو ال�سدغ اأو 
قرب العينني اأو يف م�ؤخرة الراأ�س وقد 
ال�جه  �سقي  اأحد  اإىل  ال�سداع  ينت�رس 
معينة  اأن�اعا  وي�ساحب  كليهما.  اأو 
من ال�سداع اأعرا�س اأخرى غري الأمل 
و  الروؤية  وا�سطرب  والقىء  كالغثيان 

املزاج. 

ب�سبب  يحدث  �سداع  وه�  ع�س�ي  �سداع   -1
تقل  حدوثه  ون�سبة  ع�س�ية  اإ�سابة  اأو  مر�س 
عن 10% من جمم�ع حالت ال�سداع. وال�سداع 

اأ�سباب عدة ترتاوح بني  ين�ساأ عن  الع�س�ي قد 
اأو مر�س  اأو حمى،  الراأ�س  �رسبة خفيفة على 
وه�  ع�س�ي  غري  �سداع   -2 كالأورام   ج�سيم 

ال�سداع الذي ل يحدث ب�سبب مر�س اأو اإ�سابة 
وتتجاوز ن�سبة حدوثه 90% من حالت ال�سداع. 
تغريات  ب�سبب  الع�س�ي  غري  ال�سداع  وين�ساأ 

تغريات وظيفية يف مناطق  اأو عن  ف�سي�ل�جية 
معينة من الراأ�س كالأوعية الدم�ية والع�سالت 

و من اأمثلته مر�س ال�سقيقة و �سداع الت�تر .

حلالت  الأ�سباب  من  املئات  هناك 
ال�سداع الناجت عن مر�س ع�س�ي مثل: 

يف  ال�سغط  ارتفاع  ت�سبب  اأمرا�س   -1
الراأ�س 

2- ارتفاع �سغط الدم احلاد 

3- ا�سطرابات العني: 
- التهاب امللتحمة )غ�ساء مقلة العني( 

-  خراج اأو دمل اجلفن 
يالحظ   - الب�رس  انحراف  اأو  ق�رس    -
الروؤية  ت�سحيح  بعد  ال�سداع  اختفاء 

عامال  يبدو  ذلك  كان  فاإذا  البع�س،  لدى 
ممكنا يف �سداعك فيجب اإجراء الفح�س 
رمبا  اجلديدة  النظارات   - الطبي.     
ب�سبب �سغطها  ال�سداع  اأ�سباب  تك�ن من 
على الأ�سداغ اأو الأنف       - الغل�ك�ما  

عند  ال�سائع  ال��سطى  الأذن  التهاب   -4
الأنفية       اجلي�ب  التهاب   -5 الأطفال      

6- م�ساكل ال�سنان 
7- الم�ساك 

8- �سداع ما قبل الدورة ال�سهرية 

 عالقة غام�صة
 بني الأرق ومر�س القلب

 اأظهرت درا�سة ن�رستها �سحيفة ني�ي�رك تاميز اأن الأ�سخا�س الذين ل يحظ�ن بقدر كاف  
احتمال تعر�سهم ملر�س القلب. وقد مالأ امل�سارك�ن يف هذه الدرا�سة البالغ عددهم 495 

�سخ�سا ورقة ا�ستبانة ب�ساأن ن�مهم واحتفظ�ا ب�سجل ل�ساعات ن�مهم، كما ارتدوا اأجهزة ح�ل 
معا�سمهم ل�ست�سعار احلركة من اأجل حتديد عدد �ساعات ن�مهم احلقيقية. وعند بداية 

الدرا�سة مل يكن لدى اأي من امل�ساركني الذين تراوحت اأعمارهم بني 35 و47 عاما اأي  من 
الذين كان�ا ينام�ن اأقل من خم�س �ساعات حدث لديهم تكل�س يف ال�رسايني التاجية، ومل 

يحدث ذلك اإل لـ6% من الذين كان�ا ينام�ن �سبع �ساعات فاأكرث.

الأعمار، وهناك ع�رسات هل تعاين من ال�صداع؟... اإليك العالج:  وي�سيب خمتلف  )ال�سقيقة(: وه� �سداع دوري  الن�سفي  ال�سداع   -
ماليني الأ�سخا�س يف العامل ي�سك�ن من ال�سداع الن�سفي. ون�بة ال�سداع قد حت�سل فجاأة من 
اأو قد ي�سبقها حدوث عالمات تب�رس بقرب ح�س�لها، وقد ترافق الن�بة ع�ار�س  اإنذار،  دون 
مثل الغثيان والتقي�ؤ. اإن اأ�سباب ال�سداع الن�سفي ما زالت غري معروفة بدقة، لكن هناك ع�امل 
النف�سية.  والأزمات  واجل�ع  والإرهاق  ال�ساهقة  الرتفاعات  مثل  اإثارتها  يف  ت�ساهم  وظروفا 
الن�ع يجب البتعاد عن كل ما يثري ن�بة ال�سقيقة، وكذلك عن امل�رسوبات  ولل�قاية من هذا 
و�سع كمادات من الثلج على الراأ�س، واجلل��س يف غرفة مظلمة. املنبهة. اأما املعاجلة فتق�م على تناول عقاقري م�سكنة، واأحيانا قد يجد امل�ساب فائدة من 
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نبّي،  �ألف  وع�رشين  و�أربعًة  مئًة  بلغ  �لأنبياء   عدد 
�هلل  -�صلّى  �لنبّي  ذكر  كما  بلغ  فقد  �صل  �لُرّ عدد  �أما 
عليه و�صلّم- ما يقارب ثالثمئة وب�صعة ع�رش ر�صولً، 
بني  جوهرٍي  �ختالٍف  لوجود  �رشيحٌة  �إ�صارةٌ  وهي 
�لعلماء  معظم  قول  عليه  �لذي  �أما  و�لّر�صول،  �لنبّي 
لفظ  من  و�أ�صمل  �أعُمّ  لفٌظ  �لنبّي  �أَنّ  بينهم  و�ل�صائع 
و�أُِمر  �إليه ب�رشع،  �أُوِحي  �لّر�صول، فالّر�صول هو: )من 
يوؤَمر  ومل  �إليه  �أوِحي  )من  فهو:  �لنبّي  �أما  بتبليغه(، 
نبّي  كل  ولي�س  نبّي،  ر�صول  فكُلّ  ذلك  وعلى  بالبالغ، 
ر�صول(. ويرى بع�س �لعلماء �أَنّ �لنبّي من هذه �جلهة 
�صول من حيث �لأمر بالبالغ و�لتبليغ،  �لَرّ ي�صرتك مع 
من  كغريه  �أخرى  و�رشيعٍة  �صماوٍي  باأمٍر  ماأموٌر  فهو 

�ُصل، و�لدليل على ذلك على قولهم �أن �هلل  �لأنبياء و�لُرّ
ق بني �لنبّي و�لّر�صول يف  - �صبحانه وتعاىل - مل يُفِرّ
هذ� �جلانب يف كتابه �لعزيز، كما �أَنّ ترك �لتبليغ من 
�لنبّي يُعترب من باب كتمان �لوحي، ول يُعقل �أن �هلل - 
عَزّ وجل يُنزل �لوحي �إىل �لنبّي ليكتمه، وقال �أ�صحاب 
هذ� �لقول �إن �لختالف �لظاهر بني �لنبّي و�لّر�صول 
هو يف كون �لّر�صوَل َمْن جاء �إليه �لوحي ب�رشٍع جديد 
�لنبّي  �أما  �لتي �صبقته،  �أخرى، غري �ل�رش�ئع  و�رشيعٍة 
فهو: من بُِعث لتقرير �رشيعٍة نزلت على ر�صوٍل ممن 
جاء قبله، فالأنبياء �لذين بعثهم �هلل �إىل بني �إ�رش�ئيل 
لهم،  و�أقّروها  مو�صى  ب�رشيعة  جاوؤو�  جميعهم  مثاًل 

وكانو� ماأمورين فقط باإبالغ قومهم مب�صمونها.

نع �سفينة نوح  �سُ
ملا بُِعث نوح -عليه �ل�صالم- كان قومه عاكفني على عبادة �لأ�صنام، كما طغو� يف �أر�س �هلل و�أف�صدو� فيها ومتّردو� و��صتكربو�، ومع كّل ذلك ��صتمّر نوح -عليه �ل�صالم- يدعوهم �إىل عبادة �هلل، وترك ما كان يعبد �آباوؤهم من 

دون �هلل، حتى ق�صى فيهم ت�صعمئة وخم�صني �صنة، �إل �أّنهم مع كّل ذلك مل ي�صتجيبو� له ومل يوؤمنو� به، ومل ي�صتمعو� لنُ�صحه لهم باأّنهم �إن ��صتمّرو� على �لُكفر ف�صياأتيهم من �هلل عذ�ب �أليم، فز�دو� يف طغيانهم و��صتكبارهم، 
كما �ّتهموه بالكذب، وقالو�: �إَنّ من يتبعه هم فقر�ء �لقوم و�صعفاوؤهم، �لذين ل يُوؤبَه بحديثهم ول يوجد لهم فكر، و�أنكر �رشفاوؤهم نبّوته، و�آذوه وكّذبوه. ورغم كّل ذلك مل يُباِل نوح -عليه �ل�صالم- بكالمهم وتهديدهم له، 

بل ��صتمَرّ يف دعوته لهم حّتى ��صتياأ�س منهم؛ ب�صبب �زدياد طغيانهم و��صتكبارهم، فلجاأ �إىل رّبه، فدعاه �أن يُهلكهم؛ لطغيانهم وعتّوهم وعدم ��صتجابتهم لدعوته، فا�صتجاب �هلل -تعاىل- لدعاء نبّيه، وجاء �لأمر لنوح -عليه 
�ل�صالم- باأن ي�صنع �ل�صفينة، �أي �أّن �صّيدنا نوحاً -عليه �ل�صالم- مل يُبا�رش ب�صنع �ل�صفية �إل بعد �أن �أمره �هلل -�صبحانه وتعاىل- بذلك، بعد �أن يِئ�س من �إميان باقي قومه؛ حيث جاء �أمر بناء �ل�صفينة من �هلل �صبحانه وتعاىل، 

عيُِننا َوَوحِينا َول تُخاِطبني يِف �لَّذيَن َظلَمو� �إِنَُّهم ُمغَرقوَن(. حيث قال: )َو�أوِحَي �إِىل نوٍح �أَنَُّه لَن يُوؤِمَن ِمن َقوِمَك �إِّل َمن َقد �آَمَن َفال تَبتَِئ�س مِبا كانو� يَفَعلوَن*َو��صنَِع �لُفلَك ِباأَ

�لفرق بني �لنبّي و�لّر�سول 
ٌ ظاهر، وقد اأ�سار النبُيّ -�سّلى اهلل عليه و�سّلم- يف العديد من املواطن اإىل وجود اختالٍف يف وظيفة كٍلّ من  الفرق بني النبِيّ والّر�سول بنِيّ

النبّي والّر�سول؛ حيث ثبت عنه اأَنّ

له  �أنبياء �هلل وُر�سُ

�لعديد من  ذكر  �هلل -عَزّ وجّل-  كتاب  جاء يف 
�لب�رش  �إىل  �هلل  �أر�صلهم  �لذين  �صل  و�لُرّ �لأنبياء 
�لنا�س  ولتعليم  �لتوحيد،  ر�صالة  ر�صالته  لتبليغ 
حيث  من  ُكُثٌ  وُر�ُصله  �هلل  و�أنبياء  دينهم،  �أمور 
معظمهم  ذكر  حتى  �أو  ي�صعب ح�رشهم  �لعدد 
�لن�صو�س  �أو  �ل�رشيحة  �لآيات  جاءت  ما  �إل 
�لنبوية �ل�صحيحة يف ذكرهم وبيانهم، �أما ترتيب 
ل  ثابٌت  هو  ما  ففيه  مني  �لَزّ �صل  و�لُرّ �لأنبياء 
خالف فيه ول �ختالف، وفيه ما ورد �خلالف 
لقلة ذكره وعدم �صيوع ��صمه، و�لأ�صل يف ذلك 
�لتَّوقف على ما جاءت به �لن�صو�س �ل�صحيحة 
�أو غري ذلك  عن �لنبّي -�صلّى �هلل عليه و�صلّم- 
�ملقالة  هذه  ويف  �ل�صحيحة،  �لن�صو�س  من 
�أ�صماء ُر�ُصل �هلل و�أنبيائه مع  �أبرز  �صيتُمّ عر�س 
بيان ترتيبهم �لزمني ما �أمكن، وذلك بالوقوف 
�لنبوية  نة  و�ل�ُصّ �لكرمي  �لقر�آن  ما جاء يف  على 

�ملطهرة.

ورة �لتي تعدل ثلث �لقر�آن �ل�سُّ
دة تُخرب ب�صورٍة من �لقر�آن �لكرمي تعدل قر�ءتها وحدها ثلثه، وهي �صورة  نَّة �ل�رشيفة برو�ياٍت ُمتعِدّ  جاءت �ل�ُصّ
ا قر�أ ثلث �لقر�آن من حيث �لأجر و�لثَّو�ب. ُرِوَي �أَنّ رجاًل جاء �إىل �لنَّبّي  ورة فكاأَنّ �لإخال�س، فمن قر�أ هذه �ل�ُصّ

ُ �أََحٌد(، �أي �صورة �لإخال�س،  الة و�ل�ّصالم- ي�صاأله عن رجٍل �صمعه يقر�أ بقول �هلل تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ -عليه �ل�صّ
الة و�ل�ّصالم- باأَنِّ هذه  د �صو�ها، وكاأَنّ �ل�ّصائل قد ر�أى قر�ءة �لرجل قليلًة، فاأجابه �لنبّي -عليه �ل�صّ دها ومل يرِدّ ويرِدّ
 ُ ورة تعدل ثلث �لقر�آن، كما روى �أبو �صعيٍد �خلدري -ر�صي �هلل عنه- قال: )�أََنّ َرُجاًل �َصِمَع َرُجاًل يَْقَر�أُ: ُقْل ُهَو �هلَلّ �ل�ُصّ

ُجَل يَتََقالَُّها، َفَقاَل َر�ُصوُل  لَّى �هللُ َعلَيِْه َو�َصلََّم َفَذَكَر َذِلَك لَُه، َوَكاأََنّ �لَرّ ِ �صَ بََح َجاَء �إِىَل َر�ُصوِل �هلَلّ ا �أَ�صْ ُدَها، َفلََمّ �أََحٌد يَُرِدّ
لَّى �هللُ َعلَيِْه َو�َصلََّم: َو�لَِّذي نَْف�ِصي ِبيَِدِه �إِنََّها لَتَْعِدُل ثُلَُث �لُقْر�آِن(. ِ �صَ �هلَلّ

معنى �لنبّي 
نَباأ، و�لنباأ يعني  �لنبّي يف �للغة م�صتٌق من �مل�صدر 
�خلرب؛ وقد �ُصمي �لنَّبي نبًيّّا لأنه يُخرب عن �هلل، ولأنَّه 
رَب باأمٍر من �هلل �صبحانه  يُعترب ُمنبَاأ كذلك؛ �أي �أنه ُمْ
وتعاىل مما يُوِحي به �هلل �إليه، وقيل يف معنى �لنبِيّّ 
هي  و�لنَّبوة  �لنَّبَْوة،  من  ُم�صتٌق  �أنه  �للغة  يف  كذلك 
��صتهر  �لأر�س، وقد  �ل�رشف و�ملكان �ملرتِفع من 
�لَعلَم من معامل  تُطِلق على  �أنها  �صباقاً  �لعرب  عن 
�أو �أعالم �لأر�س ��صم - �لنبِيّ - لأَنّ �لنا�س يهتدون 
به؛ ول�رشفها عما �صو�ها، ولأنها كذلك تُ�رشف على 
ظاهرةٌ  ودللٌة  �رتباط  وهناك  �ملعامل  من  غريها 

وعالقٌة وثيقٌة مع معنى �لنبّي �ل�صطالحي

معنى �لنبّي
يف �ال�سطالح

�أُوِحي  ذَكر،  حٌرّ  )�إن�صاٌن  هو   
قوٍم  �إىل  وبُِعث  ب�رشٍع،  �إليه 
فالنبُيّ  �صابق(،  ب�رشٍع  موؤمنني 
-�صبحانه  �هلل  ينبئه  �إن�صاٌن  هو 
وتعاىل- ويوحي �إليه باأن يو�صل 
�رشيعة َمن قبله للنا�س ويُعلمها 
لهم ويعمل هو بها، ورمبا يبعث 
�هلل �لنبّي �إىل قوٍم �صبق �أن بعث 
بها  و�آمنو�  ب�رشيعة  نبّياً  فيهم 
�أمور  من  ن�صوه  مبا  ليذكرهم 
ما  لهم  وليُ�صحح  �ل�رشيعة  تلك 
�رتكبو� فيها من �أخطاء ويُبطل 
ما �أحدثو� فيها من ِبدع لي�صت 
منها، ويحكم بينهم فيما جرى 
فيف�صل  بينهم  �خلالف  فيه 

فيه.

�أ�سباب نزول �سورة ي�س 
نزل قول �هلل تعاىل من �صورة ي�س: )�إِنَّا 
ُمو�  نَْحُن نُْحِيي �مْلَْوتَىٰ َونَْكتُُب َما َقَدّ
�إَِماٍم  يِف  يْنَاهُ  �أَْح�صَ �َصْيٍء  َوُكَلّ  َو�آثَاَرُهْم  
ِبنٍي(يف بني �صلمة، فقد كانو� يَ�صكنون  ُمّ
عن م�صجد  بعيد�ً  �ملدينة  �أطر�ف  يف 
و�ل�ّصالم-،  الة  �ل�صّ -عليه  �هلل  ر�صول 
و�صكو� �إليه بُعد منازلهم عن �مل�صجد، 
لي�صكنو� قرب  �أن يرحتلو�  وطلبو� منه 
الة  �ل�صّ �لّنبي عليه  �مل�صجد، فاأمرهم 
و�أَنّ  م�صاكنهم  يف  يبقو�  �أن  و�ل�ّصالم 
تعاىل،  �هلل  من  لهم  �صيُكتب  �أجرهم 
�لآية.  هذه  وتعاىل-  -�صبحانه  فاأنزل 
وورد �أَنّ قول �هلل تعاىل من �صورة ي�س: 
)َو�رَشََب لَنَا َمثاًَل َونَ�ِصَي َخلَْقُهۖ  َقاَل َمن 

ِبُكِلّ َخلٍْق َعِليٌم(  َوُهَو  ٍة   َمَرّ َل  َوّ �أَ �أَن�َصاأََها  ُقْل يُْحِييَها �لَِّذي  َرِميٌم   َوِهَي  �لِْعَظاَم  يُْحِيي 
الة  نزل يف �أُبَيّ بن َخلف -وهو �أحد زعماء قري�س- حيث جاء �إىل �لّنبي -عليه �ل�صّ
الة و�ل�ّصالم: هل يُحيي �هلل  و�ل�ّصالأ�م- وبيده عظاٌم باليٌة، ف�صاأل �أُبُيّ �لّنبي عليه �ل�صّ
الة و�ل�ّصالم-، و�أنزل �هلل  هذه �لعظام بعدما َفنيت وبليت؟ فاأجابه �لّنبي -عليه �ل�صّ

تعاىل هاتني �لآيتني �لكرميتني.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد 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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ني�سان تريا 2019 ن�سخة SUV نافارا تطرح ر�سميًا بالأ�سواق

ني�سان دائماً ما كانت تُعرف باأنها قادرة على �سنع SUV جتذب امل�ستهلكني، وقد ا�ستخدمت خربتها الطويلة يف تريا 20119 اجلديدة كلياً.
مت الك�سف عنها منذ ب�سعة اأ�سهر، اإل اأنها الآن طرحت يف الأ�سواق، حتديداً بال�سني، مع تخطيط ال�رشكة اإطالقها قريباً يف دول اآ�سيوية خمتارة 

ل نعلم اإذا ما كان اخلليج بينها اأم ل لكن مت نفي و�سولها اإىل اأوروبا واأمريكا ال�سمالية.
SUV من نافارا حيث ت�ستند عليها،  ال�سا�سيه، وهي مبثابة ن�سخة  ني�سان تريا قد مت بناوؤها على هيكلة الإطار فوق 

باأي ت�ساري�س، وذلك يت�سمن  اآلة قادرة على املرور  اأب  البيك  اأنها حتظى بكل املميزات التي جتعل  ما يعني 
نظام التعليق اخللفي خما�سي الو�سالت وحمور عجالت خلفي عايل ال�سالبة، نظام دفع رباعي باأقفال 

تفا�سلية، م�ساعد ت�سلق للتالل، التحكم بال�سعود فوق التالل، وغريه، بالإ�سافة اإىل اأن ال�سيارة 
هي الأف�سل يف فئتها بارتفاع عن الأر�س 225 ملليمرت.
نف�سه  البرتول  حمرك  من  طاقتها   SUV الـ  ت�ستمد 

2.5 لرت امل�ستخدم يف نافارا والذي يولد 
قوة 181 ح�سان و251 نيوتن.مرت من 

جمهول  اأنه  اإل  الدوران،  عزم 
ال�رشعات،  وعدد  اجلري  نوع 

مع العلم اأن البيك اأب ميكن 
بجري  عليها  احل�سول 

اأوتوماتيكي اأو يدوي.
تريا  تت�سع  داخليتها،  يف 
بنظام  وتتميز  اأفراد   5 لـ 
حمدث  وترفيه  معلومات 

بالهاتف  اإي�ساله  ميكن 
لديها  ال�سيارة  اأن  كما  الذكي، 

جتربة  يف  للراحة  لل�سوت  عازلة  مواد 
بني  الأف�سل  هي  لالأمتعة  تخزينية  و�سعة  القيادة 

املناف�سني ح�سب ني�سان.

لكز�س LS قادمة يف ن�سخ جديدة 
كهربائية وهيدروجينية

لكز�س قد تقدم مولدات طاقة جديدة يف LS �سيدان، لت�سمل ن�سخ كهربائية بالكامل 
وبخلية وقود هيدروجينية ح�سب ت�رشيح املهند�س الرئي�سي لـ LS، تو�سيو اأ�ساهي، 
وقد اأكدت م�سادر داخل لكز�س اأن نظام خلية الوقود الهيدروجينية امل�ستخدم يف 

LF-LC الختبارية قد نراه “اأقرب مما تتوقعون” يف املوديالت الإنتاجية.
يف حالة ح�سول لكز�س LS على هذا النظام اجلديد، ف�ستكون اأول �سيارة على 

الإطالق داخل فئتها بهذه التقنية اجلديدة.. ويبدو اأن مولد الطاقة الهجني احلايل 
�سيح�سل اأي�سا على حت�سينات للقوة.

لكز�س LS احلالية تتوفر مبحرك تريبو مزدوج �سعة 3.5 لرت ب�ستة �سلندرات بقوة 
415 ح�سان ونظام اآخر هجني بقوة 354 ح�سان، وتت�سارع الن�سخة الهجينة من 

ال�سفر اإىل 100 كلم\�س يف 5.7 ثانية.
لكز�س ت�ستهدف جذب املزيد من العمالء لـ LS بتقدمي مولدات طاقة جديدة وغري 
تقليدية لتمثل مناف�سة اأقوى لبي اإم دبليو، مر�سيد�س، اأودي، جاغوار، وحتى تي�سال 

نف�سها.

ورئي�س  التنفيذي  رئي�سها  طرد  موؤخراً  فاغن  فولك�س  اأعلنت 
جمل�س اإدارتها ماتيا�س مولر، مع ا�ستبداله بامل�سوؤول ال�سابق يف 

بي اإم دبليو، هربرت دي�س .. فمن هو هذا الرجل؟
اأي  وعك�س  لل�سلطة”،  جائع  “طموح،  باأنه  زمالئه  بني  يو�سف 
ع�سو يف جمل�س اإدارة جمموعة فولك�س فاجن، دي�س لديه تاريخ 
مهني حافل تنقل فيه بني عدة �رشكات، لكن بالنهاية، قليل هو 
املعروف عن الأملاين البالغ من العمر 59 عاماً، والذي بات من 

املوؤثرين  كبار 
يف 

�سناعة ال�سيارات.
خالل  بو�س  ال�سيارات  مكونات  �سانع  يف  املهنية  حياته  بداأ 
دبليو،  اإم  بي  اإىل  ان�سم   1994 يف  ثم  املا�سي،  القرن  ثمانينات 
وبعد �سل�سلة ترقيات يف املنا�سب، و�سل اإىل اإدارة م�سنع ال�رشكة 
يف اأوك�سفورد، ما اأدى اإىل ح�سوله على مقعد يف جمل�س الإدارة 

وتعيينه رئي�ساً للمبيعات، ثم الإ�رشاف على الأبحاث والتطوير.
من�سب  تعيينة يف  مت  كروغر،  هارالد  دي�س،  مناف�س   ،2014 يف 
رئا�سة جمموعة بي اإم دبليو، وقتها، راأى باأنه 
مل يعد لديه �سيء يقدمه يف ال�رشكة، 
والن�سمام  ال�ستقالة  وقرر 
يف  فاجن  فولك�س  اإىل 

�سيف 2015.
ن  كا

ذلك هو الوقت الأن�سب لو�سول دي�س، حيث اأن ف�سيحة انبعاثات 
يف  اأقرانه  عك�س  على  لكن  النفجار،  و�سك  على  كانت  الديزل 
وحتى  فيها،  للتورط  �سكل  باأي  فر�سة  لديه  تكن  مل  ال�رشكة، 
ونحن يف 2018 بع�س امل�سوؤولني عن الأزمة مل يتم القب�س عليهم 

وال�سكوك حتوم حولهم.
الحتجاجات  ومقاومة  العمال  احتاد  وجه  يف  دي�س  و�سع  مت 
يعتقد  كان  وحقيقة،  الف�سيحة،  ا�ستعال  بعد  الأو�ساع  وتهدئة 
واأثبت  �سمد  اأنه  اإل  معدومة،  �ستكون  اأيامه  اأن  وقتها  اجلميع 
ال�سيارات  �سانعة  اأو�ساط  يف  قويا  ودعما  �سمعة  وكّون  جدارته 

الأملانية.
يت�سمنها  جتارية  عالمات  احتاد  هي  فاغن  فولك�س  جمموعة 
�سيات،  �سكودا،  بوغاتي،  بنتلي،  لمبورغيني،  بور�س،  اأودي، 
وغريها.. اإل اأن فولك�س فاغن نف�سها واأودي كانتا اأكرث من ت�رشر 
الغرامات  من  وبالرغم  الديزل،  انبعاثات  ف�سيحة  جراء 
اأن  اإل  باملليارات،  وكانت  عليهما  فر�ست  التي 
اأموالً طائلة،  ال�رشكتان ل تزالن تربحان 
وهكذا جناح كانت م�ساركة دي�س فيها 

ن�سيب كبري منه.
الإ�رشايف  فاغن  فولك�س  جمل�س 
هربرت  تن�سيب  مقامرة يف  اأخذ 
املجموعة،  عن  م�سوؤولً  دي�س 
وقت  يف  “قائدا  يكون  باأن  اأماًل 
يزال  ل  اأنه  حيث  احلرب”، 
حتى  الكثري  اإجناز  ال�رشكة  على 

ا�ستعادة �سمعتها.

كان م�سوؤوًل �سابقًا يف بي اإم دبليو

تعرف على هربرت دي�س رئي�س فولك�س فاغن اجلديد والذي 

من�سة ابل كاربالي هي من�سة 
لدعم اأجهزة iPhone لنظام 
على  والرتفية  املعلومات 
ال�سيارة ويعمل حالياً يف اأكرث 
ال�سيارات  من  نوع   300 من 
ال�سيارات  �رشكات  وتعمل 
�سياراتها  يف  توفريه  على 

اجلديدة.
طريقة  يوفر  بالي  كار  اأبل 
ل�ستخدام  واأماناً  ذكاًء  اأكرث 
ياأخذ  ال�سيارة  يف   iPhone
فعله  ماتريد   CarPlay
القيادة  اأثناء   iPhone على 
�سا�سة  على  لك  ويعر�سه 
اإجراء  ميكنك  �سيارتك 
واإر�سال  هاتفية  مكاملات 

ر�سائل وا�ستقبالها وال�ستماع 
هذا  كل  املو�سيقى،  اإىل 
يف  لك،  ت�سمح  بطريقة 
على  بالرتكيز  نف�سه،  الوقت 

الطريق.
يتيح   CarPlay باإخت�سار: 
من�سة  واجهة  ا�ستخدم  لك 
ت�سغيل Ios املاألوفة لك عن 
طريق �سا�سة عر�س البيانات 

يف �سيارتك.
مبيزة   CarPlay يتميز 
وقد   ،Siri ال�سوتي  التحكم 
لينا�سب  خ�سي�ساً  مم  �سُ
يعمل  اأنه  كما  القيادة  اأو�ساع 
مع اأدوات التحكم يف ال�سيارة 
مثل املقاب�س والأزرار ولوحة 

و�سا�سة  باللم�س  التحكم 
اللم�س وقد اعادة ابل ابتكار 
تتمكن  حتى  لل�سيارة   apps
اأن  دون  من  ا�ستخدامها  من 

ت�سغل عينيك اأو يديك.

الهاتف
املكاملات  اإجراء  ت�ستطيع 
والرد على املكاملات الفائتة 
وال�ستماع اإىل الربيد ال�سوتي 
ي�ساعدك  اأن   Siri ي�ستطيع 
وما  هذا،  كل  اإجناز  على 
ماتريده  تطلب  اأن  اإل  عليك 

اأثناء القيادة.

املو�سيقى

مكتبتك  اإىل  الو�سول  ميكنك 
على iTunes وا�سرتاكك يف 
Apple Music وتطبيقات  
املتوفرة  التحكم  اأدوات 
على  واطلع  �سيارتك،  يف 
�سياأتي  وما  اإليه  ت�ستمع  ما 
تطلب  اأن  اأي�ساً  بعده ميكنك 
اأغنيتك  ت�سغيل   Siri من 

املف�سلة.

املناف�س
يناف�س هذا النظام بكل تاأكيد 
املناف�س ال�رش�س ل�رشكة ابل 
اندرويد وهناك  اأجهزة  وهي 
نظام خا�س باأجهزة اأندرويد 

اأ�سمه اندرويد اأوتو.

iPhone CarPlay نظام "ابل كار بالي" يف �سيارتك ووظيفته
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ن�صائح الطالة عمر بطارية الهاتف
WiFi و الـ Bluetooth قم باإطفاء الـ

�إىل  �لبيانات من هاتف  نقل  �إال يف حالة  �إليها  لن حتتاج   Bluetooth �لـ  تقنية 
جهاز  �أي  مع  باالإقرت�ن  يقوم  هاتفك  �أن جتعل  �إحتجت  حالة  �أو يف  �آخر  هاتف 
�آخر مثل �مل�سارح �ملنزلية �أو �الأجهزة �ل�سوتية الأي �سبب كان، كذلك لن حتتاج 
�إىل �إ�ستخد�م تقنية �لـ WiFi �إال �إذ� كنت متلك �إت�سال �إنرتنت و �سيقوم �لهاتف 
WiFi عاماًل مما �سي�ستهلك  �لـ  �أبقيت  �ل�سبكات �ملختلفة طاملا  بالبحث على 

�لبطارية ب�سكل كبري.
لهذ� �إذ� كنت ال حتتاج لهما قم باإطفاء �لـ WiFi و �لـ Bluetooth د�ئماً و ال تقم 

بت�سغيلهما �إال وقت �حلاجة.

قم باإطفاء الهزاز

�لكثري منا يقوم بجعل �لهاتف يهتز باالإ�سافة �إىل �لرنني �لعادي، لكن �لكثري منا 
ال يعلم �أن �لهز�ز �أحد �لعو�مل �لتي جتعل بطارية �لهاتف تنتهي يف وقت �رسيع 

خا�سة �إذ� كنت تتلقى �لعديد من �ملكاملات خالل �ليوم �لو�حد.
لهذ� �ل�سبب �إذ� كنت ال حتتاج قم باإطفاء �لهز�ز و ميكنك كذلك تخفيف �سوت 

�لهاتف لتوفر �ملزيد من �لطاقة �لتي �أنت �أوىل بها.

ال حتتاج للفال�ش اأثناء اإلتقاط ال�صور

�إذ� كنت من هو�ة �لت�سوير فقم باحل�سول على كامري� و �إترك هاتفك �مل�سكني 
هاتفك،  باإ�ستخد�م  �ل�سور  من  �لكبري  �لعدد  هذ�  باإلتقاط  تقوم  �أن  بدل  لوحدة 
�لفال�ش خا�سة يف  باإ�ستخد�م هاتفك ال ت�ستخدم  �ل�سور  باأخذ  �إذ� قمت  و لكن 
من  به  باأ�ش  ال  قدر�ً  ت�ستهلك  تلك  �ل�رسيعة  �لفال�ش  فوم�سة  �ملتتابعة،  �ل�سور 
�لبطارية، بل �أن بع�ش �لهو�تف تقوم باإطفاء �لفال�ش ب�سكل نهائي �إذ� �إنخف�ست 

بطارية �لهاتف عن %10.
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م�صتخدمي هواتف Pixel و Nexus باإمكانهم 

االت�صال بنظام Android Auto تلقائيًا

على  لها   بيان  يف  قوقل  �أ�سارت 
 Android متندى م�ستخدمي نظام
Auto �أنها �أتاحت �إمكانية �الإت�سال 

�حلاجة  دون  بالنظام  مبا�رسًة 
لالإت�سال بو��سطة كيبل USB، حيث 
�مل�ستخدمني  باإمكان  �الآن  �أ�سبح 

بو��سطة  بالنظام  مبا�رسة  �الإت�سال 
دون  تلقائياً   Wifi �إت�سال  نقطة 
�جليب  من  �لهاتف  الإخر�ج  �حلاجة 

�أ�ساًل.
 Android نظام  يعرف  ال  وملن 
بال�سيار�ت  خا�ش  نظام  هو   Auto
�لر�سائل  عر�ش  �إمكانية  يتيح 
و�ملكاملات وخدمات GPS مبا�رسة 
يف �سا�سة �سيارتك، وكان يف �ل�سابق 
�لهاتف  تو�سيل  به  �الإت�سال  يتطلب 
ولكن   ،USB طريق  عن  بال�سا�سة 

تغري �الأمر �الآن.
على  �الأمر  تطبيق  يف  غوغل  بد�أت 
و   Nexus6P و   Pixel هو�تفها 
�أمريكا،  �سمال  دول  يف   Nexus5X
�إ�سايف  بدعم  �مل�ستخدمني  وتعد 

لهذه �مليزة يف �أجهزة ودول �آخرى.

الك�صف عن موعد 
طرح غاالك�صي اإ�س9

يتم  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هذه  �ستكون 
�لن�سخة  عن  مبكر�ً  �الإعالن  فيها 

�جلديد من فئة غاالك�سي �إ�ش.
ك�سف تقرير جديد ن�رسته �سحيفة 
�ستقوم  �سام�سوجن  �أن  عن  بلومبريغ، 
�جلديد  هاتفها  عن  باالإعالن 
فرب�ير  �سهر  خالل  �إ�ش9  غالك�سي 
يف  طرحه  يتم  �أن  على  �ملقبل، 

�الأ�سو�ق يف بد�ية �سهر مار�ش.
يتم  �لتي  �الأوىل  �ملرة  هذه  �ستكون 
�لن�سخة  عن  مبكر�ً  �الإعالن  فيها 
�إ�ش،  غاالك�سي  فئة  من  �جلديد 
عادًة  عنها  �الإعالن  يتم  كان  و�لذي 
يف  �أبريل  يف  و�إطالقها  مار�ش  يف 

�ل�سنو�ت �ل�سابقة.
وكانت �ل�سائعات �ل�سابقة قد رجحت 
�أن يتم هاتفي غالك�سي �إ�ش9 و�إ�ش9 
مثري  غري  حتديث  �سيكونان  بل�ش 
لالهتمام من هاتفي غالك�سي �إ�ش8، 
�إال �أن �مُل�رسب Evan Blass �أدعى 
�سنابدر�غون  مبعالج  �سياأتيان  �نهم 
يف  حت�سينات  مع  �الأ�رسع   845

�لكامري�.
�سابقة  �سائعات  هناك  وكانت 
�أ�سارت �إىل �أن هاتف غالك�سي �إ�ش9 
يناير؛  يف   CES مبعر�ش  �سيظهر 
يف  �سككت  �الأخرية  �لتقارير  لكن 

هذ� �الأمر.
�آخر  على  �حل�سول  �الآن  ميكنك 
لربيدك  �لو�رد  �سندوق  يف  �الأخبار 
�ملجاين  �ال�سرت�ك  عرب  �اللكرتوين 

�الآن بـ ن�رستنا �اللكرتونية.

مبيعات م�صاعد اآبل ال�صوتي 
ب�صدة ترتاجع   HomePod

�آبل قد تبيع ما بني 2 �إىل 2.5 مليون  �أن  �أظهرت تقارير 
�لعام  نهاية  حتى  �حلايل   HomePod جهاز  من  وحدة 
بيعها  مت  وحدة  مليون  هنالك  �أن  تعلمون  وكما  �حلايل، 
�أي   ،HomePod جهاز  �إطالق  عند  �الأول  �ل�سهر  يف 
�أن مليون �آخرى من �لوحد�ت �لتي �ستباع ح�سب �ملتوقع 

تعترب قليلة على مد�ر عام كامل.
يعترب �الأمر مماثل ملا ح�سل مع �ساعة �آبل فقد كان هنالك 
�طالقها  بد�ية  �ل�ساعة يف  �رس�ء  �لعمالء يف  من  �ندفاع 
تبعه �إنخفا�ش يف مبيعات �ل�ساعة يف �الأرباع �الأخرى من 
�آبل جتري بع�ش �لت�سحيحات يف �سعر  �ل�سنة، مما جعل 

�ل�ساعة.

نينتندو تبحث عن �صركات نا�صئة 
لتطوير م�صتلزمات نينتندو �صويت�س

وقعت �رسكة نينتندو �رس�كة مع VC Fund من �أجل �إيجاد �رسكات جديدة 
نا�سئة لتطوير م�ستلزمات جهاز �الألعاب نينتندو �سويت�ش �خلا�ش بها.

يف  �لنا�سئة  �ل�رسكات  حتت�سن  �لتي  �ل�رسكات  من   VC Fund وتعترب 
بالفعل  قامت  وقد  وتطويرها،  بها  باال�ستثمار  وتقوم  خمتلفة  جماالت 
تتعاقد  نينتندو  �لذي جعل  �الأمر  وهو  �ل�رسكات.  باال�ستثمار يف ع�رس�ت 

معها لتوفري عدة �رسكات تقنية نا�سئة مل�ساعدتها.
�الإ�سافات  �حتو�ء  على  بقابليته  �سويت�ش  نينتندو  �الألعاب  جهاز  ويتميز 
بطريقة مميزة، وهو ما يجعل من �إمكانية تطوير �أي �إ�سافات للجهاز �سهال 

لل�رسكات �مُلنتجة ومميز لنينتندو �لتي ت�سعى لرفع �سعبية جهازها �أكرث.
تتفرغ  �لنا�سئة  �ل�رسكات  جعل  من  �ستتمكن  �ل�رسكة  فاإن  �خلطوة،  وبهذه 
�أكرب  تنوع  �سيقدم  ما  وهو  �الألعاب،  بجهاز  خا�سة  ولو�زم  �أفكار  لتطور 

لل�رسكة بطرحها �ملزيد من �الإ�سافات.

غوغل ت�صّرب “الت�صفح باالإمياءات” يف اأندرويد بي 
على غرار اآيفون اإك�س

HomePod اآبل “تفكر” يف اإطالق ن�صخة اأرخ�س من جهاز

�خلطاأ  بطريق  قوقل  ن�رست 
�أندرويد  ن�سخة  من  �سورة 
جد�ً  كبري  تغري  تظهر  �لقادمة 
�لتطبيقات  ت�سفح  طريقة  يف 
�أنها  يبدو  حيث  �الأخرية 
�الإمياء�ت  نظام  �ستعتمد 
�رسيط  يف  خا�ش  زر  من  بدالً 
�أي  �ل�سا�سة،  �أ�سفل  �لت�سفح 

على طريقة �آيفون �إك�ش.
�ل�سورة بطريق  فعلياً مل تن�رس 
عن  تتحدث  كانت  بل  �خلطاأ، 
يف  �مللفت  لكن  �آخر،  �سيء 
له  تنتبه  مل  ما  وهو  �ل�سورة 
ال  �أنها  ن�رسها،  عند  قوقل 
�لتطبيقات”  “�آخر  زر  حتوي 
زر  �سكل  يف  تغيري  وهناك 
�لد�ئرة  من  ليتحول  �لرئي�سية 
بت�سميم  �سميك،  خط  �إىل 

.iOS يحاكي ما فعلته �آبل يف
�لتوقعات  �سّحت  لو 
يعني  هذ�  و�لت�رسيبات، 
�سي�سمح  بي  �أندرويد  �أن 
بني  �لتنقل  للم�ستخدمني 
�لتطبيقات �الأخرية باالإمياء�ت 
كما هو �حلال مع �آيفون �إك�ش.

بال�سحب  تقوم  �إك�ش  �آيفون  يف 
تنتظر  ثم  لالأعلى  �الأ�سفل  من 
�لتطبيقات  لك  فتظهر  قلياًل 
وتختار  بينها  لتتنتقل  �الأخرية 

منها ما تريد �لعودة �إليه.
�لتي  �الآلية  بعد  نعلم  ال 
�ستعتمدها قوقل يف �الإمياء�ت، 
وفق   – بالفعل  تعمل  لكنها 
�ل�سورة �مل�رسبة – على تقدمي 
�ل�سا�سة  يف  �ال�سلوب  هذ� 

�لرئي�سية.

�لعودة  زر  هناك  ملاذ�  لكن 
بهذ�  �آر�ء  عدة  هناك  للخلف؟ 
�لزر  هذ�  �أن  منها  �خل�سو�ش 
�لتطبيقات  د�خل  للعمل  يلزم 
و�جهة  يف  فقط  ولي�ش  �أي�ساً 
بالتايل  �لت�سغيل،  نظام 
يلجئ  ولن  �مل�ستخدم  يحتاجه 

لالإمياء�ت.
و�أي�ساً هناك ر�أي باأنه قد يز�ل 
الحقاً كما �أزيل زر “�لتطبيقات 
دقة  �الأكرث  و�لر�أي  �الأخرية”. 
عندما  �سيختفي  �لزر  �أن  هو 
�الإمياء�ت ويظهر يف  يتم عمل 

باقي �لو�جهات و�لتطبيقات.
�جلدير بالذكر �أن قوقل عّدلت 
�ل�سورة �ملن�سورة على مدونتها 
لكنها  �لدليل،  هذ�  لتخفي 

ماتز�ل على خمدماتها.

�ل�سينية  �ل�سحف  ن�سطت 
�ملا�سية  �الأيام  خالل 
بت�رسيبات عن �رسكة �آبل حيث 
�أو�سحت تلك �لت�رسيبات نّية 
�آبل يف �أطالق ن�سخة �أرخ�ش 
من  �حلايل  �لعام  نهاية  يف 
و�لذي   HomePod جهاز 
ما  �أي   349 ب�سعر  حالياً  يباع 

يقارب 1309 ريال �سعودي
�أي�ساً  �آخر  تقرير  �أظهر 
جهاز  مبيعات  �أن  مفاده 

�لتابع الآبل مل   HomePod
كانت  �لتي  �ملبيعات  يحقق 
وقامت  �ل�رسكة،  ت�ستهدفها 
جهاز  �إنتاج  بتخفي�ش  �آبل 
 500،000 من   HomePod
 200،000 �إىل  �سهرياً  وحدة 
�إنتاج  خف�ست  �أنه  �أي  وحدة 

�جلهاز مبا يقارب %60.
لقد كان من �ل�سعب على �آبل 
�أهد�فها  حتقيق  يف  �لنجاح 
يف  �ملبيعات  من  �ملاأمولة 

و�أن  خ�سو�ساً  �جلهاز  هذ� 
�آخرين  مناف�سني  هنالك 
مماثلة  منتجات  يقدمون 
وموؤدية للغر�ش وباإ�سعار �أقل 
 Amazon بكثري، مثل جهاز
Echo و�لذي يباع ب�سعر 50 
ريال   188 يقارب  ما  �أي 
�سيطر  حيث  �سعودي، 
من   %73 على  �أمازون  جهاز 
�مل�ساعد�ت  �أجهزة  مبيعات 

�ل�سخ�سية.



وهران 

الفنان الكوميدي 
 حممد جديد 

اهلل  ذمة  "بو�ضو" يف 

تويف ظهرية اليوم الأحد بوهران الفنان الكوميدي حممد 
جديد املعروف فنيا با�ضم "بو�ضو" بعد مر�ض ع�ضال األزمه 
الفرا�ض منذ مدة, ح�ضبما اأكدته م�ضادر مقربة من الفنان 
الراحل.  وقد تويف الفنان "بو�ضو" )55 �ضنة( باملوؤ�ض�ضة 

ال�ضت�ضفائية اجلامعية لوهران "اأول نوفمرب" اأين كان يتابع 
العالج منذ اأيام, وفق ما اأ�ضار اإليه نف�ض امل�ضدر و�ضيتم 
ت�ضييع جنازة الفقيد بعد ظهر يوم غد الثنني مبقربة عني 
البي�ضاء بوهران وقد عرف الفنان الراحل خالل �ضنوات 

الت�ضعينات من خالل م�ضواره الفني ل �ضيما �ضمن الفرقة 
الفكاهية "ثالثي الأجماد" وبعدها من خالل عدة اأعمال 

فنية اأخرها �ضل�ضلة "بو�ضو".

 1998 �ضنة  منذ  �ضادرة  تعليمة  بحجة   
 « ت�ضلمت  الذي  البيان  يف  جاء  ما  ح�ضب 
يف  �ضاركوا  فاإنهم   , منه  ن�ضخة   « الو�ضط 
نتائجها  عن  اأعلنت  التي  التوظيف  م�ضابقة 
يفاجئوا  اأن  قبل   , بو�ضيـاف  حممد  جامعة 
الوظيفة  مفت�ضية  طرف  من  باإ�ضقاطهم 
املديرية  تعليمة  بحجة  بالولية  العمومية 
العامة للوظيف العمومي والإ�ضالح الإداري 
مل  والتي   1998 مــاي   17 بتاريخ  ال�ضادرة 
تطبق ح�ضبهم , على نف�ض القطاع يف وقت 
اأو قطاعات عمومية  �ضابق ول على هيئات 
حاملي  باإعتبارهم  تاأ�ضفوا  اأين   , اأخرى 
وعدم  لالإجحاف  لتعر�ضهم  العليا  ال�ضهادت 

اأ�ضحاب  باأن  اجلامعة  طرف  من  اإ�ضعارهم 
ال�ضهادات ل ميكنهم امل�ضاركة يف م�ضابقات 
التوظيف الأقل م�ضتوى , بالرغم ت�ضيف ذات 
ال�ضكوى , اأن جل املق�ضني ي�ضتغلون كعقود 

منذ  املوؤ�ض�ضة  نف�ض  لدى  الت�ضغيل  قبـل  ما 
العامة  املديرية  من  ومطالبني  �ضنوات,   8
املحلية  وال�ضلطات  العمومية  للوظيفة 

بالولية التدخل لإن�ضافهم .

اأدرار

 البطولة اجلهوية 
للعدو على الطريق 

ل�ضرطة اجلنوب 
الغربي

يف اإطار البطولة اجلهوية للعدو على 
الطريق   نظمت م�ضالح اأمن ولية تندوف 

فعاليات البطولة اجلهوية مابني م�ضالح 
ال�رشطة لناحية اجلنوب الغربي لأمن 

وليات ب�ضار و اأدرار وتندوف والتي جرت 
فعالياتها  اأم�ض و على م�ضافة  8 كلم للعدائني 
الذكور انطالقا من حي احلكمة اإىل غاية حي 

مو�ضاين و 4 كلم للعداءات انطالقا من حي 
حا�ضي عمار اإىل غاية  حي مو�ضاين اين مت 
م�ضاركة 22 عداء ذكور و 07 عداءات اإناث  

بو�سريفي بلقا�سم 

العدد : 4617/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبدالبا�سط بديار 
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اأمام مقر الوالية 

 مق�ضيون من قائمة الناجحني بجامعة امل�ضيلة يحتجون  
احتج �سباح اأم�س عدد من املق�سني من القائمة النهائية للناجحني يف م�سابقة التوظيف التي نظمتها فـي وقـت �سابـق جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة، اأمام 

مقر والية امل�سيلة و جاء هذا االحتجاج على خلفية تعر�سهم ملـا اأ�سموه الظلم واالإجتحاف الذي حلق بهم، عقب اإق�سائهم من النجاح،

اأمن والية اأدرار

امل�سيلة 

مدينة البويرة

حملة للحد من العنف يف املالعب الريا�ضية

انطالق فعاليات الأبواب املفتوحة على اخلدمة الوطنية

اأمطار ربيعية تف�ضح  بريكولج  التهيئة

يف اإطار �ضيا�ضة املديرية العامة لالأمن الوطني الرامية 
بالت�ضال  والتح�ضي�ضي  الوقائي  العمل  تعزيز  اإىل 
للروح  وتكري�ضا  املجتمع  �رشائح  كافة  مع  والتوا�ضل 
نظمت   حيث  باملالعب  املنا�رشين  لدى  الريا�ضية 
حت�ضي�ضية  حملة  ادرار  ولية  امن  م�ضالح  واأطلقت 
وا�ضعة بغية حماربة ظاهرة العنف يف املالعب والتي 
تكثيف  ي�ضتدعي  مما  خطري  ب�ضكل  موؤخرا  رجعت 
وتدخل  ال�ضباب  اأو�ضاط  يف  التح�ضي�ض  مبادرات 
الوطنية املنظمة من  اإطار احلملة  هذه املبادرة يف 
طرف الأمن الوطني بالتن�ضيق مع الك�ضافة الإ�ضالمية 
اجلزائرية ووزارة ال�ضباب و الريا�ضة  حتت �ضعار ل  
اأين مت خاللها توزيع مطويات  للعنف يف املالعب   

من  املنا�رشين  بني  الريا�ضية  الروح  لتغليب  تدعو 
فريق  براعم  مع  بالتن�ضيق  ال�رشطة  قوات  طرف 
حتمل  الإ�ضالمية  الك�ضافة  واأ�ضبال  اأدرار  ولية  اأمن 
هادفة  ر�ضائل  وكذا  واإر�ضادات  ن�ضائح  طياتها  يف 
العنف  انتهاج  وعدم  الريا�ضية  بالروح  التحلي  اإىل 
كو�ضيلة خالل املباريات الكروية  لأن الريا�ضة �ضلوك 
للعنف  ل  والفرجة   ال�ضتمتاع  اإىل  يدعو  ح�ضاري 
الولية  مالعب  جل  عرب  متوا�ضلة  احلملة  وتبقي 
فعاليات  خمتلف  عرب  مطويات  ن�رش  اإىل  بالإ�ضافة 
الكل ي�ضاهم يف احلد  املجتمع املدين  بهدف جعل 

من الظاهرة والتي اأ�ضبحت مقلقة   ,
بو�سريفي بلقا�سم  

بامل�ضيلة  الوطنية   اخلدمة  مبركز  اأم�ض  انطلقت 
,فعاليات الأبواب املفتوحة على اخلدمة الوطنية , 
والتي ت�رشف على تنظيمها مديرية اخلدمة الوطنية 
بوزارة الدفاع الوطني ,والتي اأ�رشف على انطالقها 
وايل ولية امل�ضيلة »حاج مقداد » رفقة ال�ضلطات 
املحلية والع�ضكرية وت�ضتمل هذه الأبواب املفتوحة 
التعريف  تدور حول  اإعالمية  معار�ض  تنظيم  على 
باخلدمة الوطنية وتاريخ اإن�ضائها واأهدافها النبيلة 

واأهم التخ�ض�ضات التي يتم تدريبهم عليها, و تهدف 
هذه التظاهرة اىل اإبراز الدور الكبري التي ت�ضطلع 
به موؤ�ض�ضة اخلدمة الوطنية يف جمال تكوين ال�ضباب 
و تلقينهم القيم الوطنية وفر�ضة �ضانحة  للمواطنني 
لالقرتاب من مراكز اخلدمة الوطنية والتعرف على 
م�ضمون القانون اجلديد للخدمة الوطنية ومايتيحه 

من حقوق وواجبات .
عبدالبا�سط بديار

تهاطلت  التي  املعتربة  الأمطار  كميات  ت�ضببت 
خالل 48 �ضاعة الأخرية على اإقليم ولية البويرة 
عربخمتلف  التهيئة  واأ�ضغال  اأعمال  ف�ضح   يف   ,
حتولت  التي  البويرة  مبدينة  الرئي�ضية  ال�ضوارع 
اىل ما ي�ضبه بحريات مائية على الهواء نتج عنها 
اختناقا مروريا رهيبا منذ اأوىل �ضاعات ال�ضبيحة 
الذين تقربت  ال�ضائقني  ح�ضب ت�رشيحات بع�ض 
جام  �ضبوا  والذين   « الو�ضط   « يومية  منهم 
�ضخطهم على تكرار هذه الو�ضعية املزرية كلما 

ت�ضاقطت قطرات من المطار وهو نف�ض انطباع 
�ضكان  لدى  مل�ضناه  الذي  وال�ضخط  الغ�ضب 
على  والتربة  املياه  اأمواج  يف  الغارقة  الحياء 
غرار حي واد دهو�ض وحي 1100 وليكوتاك و140 
وجمل�ض  للجامعة  املحاذي  الرئي�ضي  والطريق 
اأنهم �ضئموا من رميهم بربامج  الق�ضاء  موؤكدين 
قطرات  جترفها  التي  املزيفة  وال�ضيانة  التهيئة 

الأمطار معها على حد قولهم .
اأح�سن مرزوق

�ضديقي حممد جديد 
رحمك اهلل...

حممد جديد جنم الكوميديا و 

املعروف �سعبيا ببو�سو يف ذمة اهلل 

بعد معاناة مع املر�س،عرفت الراحل 

�سخ�سيا �سنة 1995 اأيام درا�ستي 

اجلامعية يف جامعة وهران،التقيت 

الراحل يف ق�سر الثقافة حيث كان 

يحر�س على التواجد لرعاية بع�س 

الن�ساطات و حينها كان الراحل 

حا�سرا بقوة على م�ستوى ال�سبكة 

الرباجمية للتلفزيون اجلزائري 

،كانت جموع املعجبني تلتف حوله 

من اأجل اأخذ �سور تذكارية ،يف اأول 

لقاء كان علينا قطع م�سافة معينة 

من اأجل لقاء مع �سديق للراحل 

..مل تكن متر دقيقة واحدة دون 

اال�سطرار اإىل التوقف بناء على 

طلب اأحد معجبي الراحل.

اأول لقاء كان فر�سة لرتتيب حوار 

لفائدة يومية اجلمهورية التي كنت 

متعاونا معها اأيام  كان االأ�ستاذ حممد 

نيار مديرا عاما لها،رحمك اهلل 

�سديقي العزيز و اأ�سكنك الفردو�س 

االأعلى الأخالقك و تربيتك و 

توا�سعك و لكل الب�سمات التي 

ر�سمتها على ل�سانك..�سنفتقدك 

مثلما �سيفتقدك اأ�سدقاوؤك يف 

فرقة ثالثة االأجماد ويف كل �سوارع 

الباهية وهران و كل مدن اجلزائر.

موقف
البويرة

ت�ضييع جنازة 
ال�ضهيد دمو�ش مراد 

يف جو مهيب مليء باأجواء احلزن والأ�ضى 
مت اأم�ض ت�ضييع جنازة ال�ضاب »دمو�ض 

حممد » مبنطقة اغبالو �رشق ولية البويرة  
الذي وافته املنية اثر �ضقوط الطائرة 

الع�ضكرية الأربعاء الفارط ببوفاريك , وقد 
�ضهدت اجلنازة ح�ضور ال�ضلطات الولئية 
والع�ضكرية يتقدمهم وايل الولية ال�ضيد 

م�ضطفى ليماين ورئي�ض املجل�ض الولئي 
وجمع غفري من املواطنني الذين توافدوا 

من اجل تعزية وموا�ضاة اأهل ال�ضحية 
البالغ من العمر 24 �ضنة , ولالإ�ضارة فقدت 
ولية البويرة يف هذه املاأ�ضاة الوطنية 4 
من اأبنائها ينحدرون من بلديات بودربالة 

و�ضور الغزلن وبرج اأخري�ض واأغبالو .
اأح�سن مرزوق

eXtra موبيلي�س يك�سف عن عر�س

ال�ضيغة ال�ضتثنائية للمحرتفني
اأجل مواكبة  !    من  الرغبة  اأر�ضدة مكاملات ح�ضب  و  اأنرتنت  مكاملات غري حمدودة 24 �ضا/24, حزم 
 ,eXtra الإحتياجات الإ�ضتهالكية للزبائن, عزم موبيلي�ض على تطوير عرو�ضه و ذلك باإطالق عر�ضه اجلديد
eXtra, �ضي�ضتفيد التجار, املهنيون و املحرتفون  ال�ضيغة احل�رشية الأوىل بدون التزام للمحرتفني. مع 
اخلوا�ض من عر�ض الدفع امل�ضبق املزًود بربامج �ضحن ذو مزايا عديدة, تتوافق و الحتياجات اليومية 
للزبائن بف�ضل �ضبغتها املتغرية.و عليه, يقدم eXtra للمجتمع املهني, عر�ضا جد �ضخي باملكاملات , 
ا�ضتعمال لئحة  تطًورية من خالل  و  مرنة  برامج   )03( �ضكل ثالث  الإنرتنت, على  و  الق�ضرية   الر�ضائل 
*eXtra 500  :#600: 2 جيغا اوكتي انرتنت + مكاملات غري حمدودة 24 �ضا/ 24 نحو موبيلي�ض + 750 
دج ر�ضيد �ضالح 10 اأيام.eXtra 1000: 6 جيغا اوكتي انرتنت  + مكاملات غري حمدودة 24 �ضا/ 24  نحو 
eXtra 2000: 14 جيغا اوكتي انرتنت + مكاملات و ر�ضائل  موبيلي�ض + 1500 دج ر�ضيد �ضالح 30 يوم. 

ق�ضرية غري حمدودة    24 �ضا/ 24 نحو موبيلي�ض + 3000 دج ر�ضيد �ضالح 30 يوم.

و مينحان العلم  بيوم  و«اقراأ« يحتفيان   Ooredoo

  »جائزة Ooredoo ملحو الأمية 2018« 
يف اإطار �رشاكتهما ال�ضرتاتيجية, احتفل كل من Ooredoo واجلمعية اجلزائرية ملحو الأمية »اقراأ« بيوم 
العلم الذي يُ�ضادف لـ 16 اأفريل من كل �ضنة, يف حفل نُظم يوم الأحد 15 اأفريل 2018 باجلزائر العا�ضمة. 
خالل هذا احلفل, الذي ح�رشه �ضخ�ضيات, ومُمثلني عن موؤ�ض�ضات وهيئات ر�ضمية, ل �ضيما ال�ضيدة مرمي 
باركي,  وال�ضيدة عائ�ضة  ب�ضي�ضي, وزير �ضابق,  الأمني  وال�ضيد  الطفولة,  الوطنية حلماية  �رشيف, املفو�ضة 
رئي�ضة جمعية »اقراأ«, واإطارات Ooredoo وكذا �ضخ�ضيات وطنية فاعلة يف جمايل الثقافة والرتبية, مت 
منح جائزة Ooredoo ملحو الأمية يف طبعتها الرابعة. تهدف هذه اجلائزة, التي اُطلقت �ضنة 2013, من 
قبل Ooredoo وجمعية »اإقراأ« اإىل مكافاأة كل �ضخ�ض اأو موؤ�ض�ضة اأو منظمة اأو جمعية, عاّمة اأو خا�ضة, 

اأ�ضهمت ب�ضفة كبرية يف جمال حمو الأُمية يف اجلزائر.

مع عر�ش »جازي هدرة«، 10 دنانري متنحك 
مكاملات جمانية وغري حمدودة!

ي�رش جازي ال�رشكة الرائدة يف تقنيات الت�ضالت الرقمية اأن تعلن عن اإطالق عر�ض جديد لفائدة زبائن 
جازي كارت الذين يبحثون عن حجم و حرية اكرب يف املكاملات.  ي�ضمح العر�ض اجلديد الذي �ضمي »جازي 
هدرة« و مقابل 10 دنانري فقط و ملدة 30 يوًما, للزبائن باإجراء مكاملات جمانية وغري حمدودة نحو �ضبكة 
جازي بعد الدقيقة الثالثة من املكاملة.  لال�ضتفادة من هذا العر�ض والتحدث جماناً مقابل دفع ثمن 3 
دقائق فقط بال�ضعر املعتاد اأي  4.99 دينار /30 ثانية ما على الزبون �ضوى ت�ضكيل *720 # واخرت عر�ض 
جازي هدرة. بعد الت�ضجيل يتلقى الزبون الإ�ضعار التايل: »تهانينا, اأنت الآن م�ضجل يف عر�ض جازي هدرة« 
الثالثة من املكاملة. كما ميكن  الدقيقة  و بعدها ت�ضبح جميع املكاملات نحو �ضبكة جازي جمانية بعد 
مل�ضرتكي الدفع امل�ضبق يف ا�ضيغ الخرى ال�ضتفادة من هذا العر�ض و لكن يجب عليهم اأولً ت�ضكيل *720 

# والتحول اإىل جازي كارت.

احلاج # وداد 

تعزية

اإىل اأ�ضرة الفنان حممد جديد
ْوَن اأُُجوَرُكْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َفَمن ُزْحِزَح  ا تَُوَفّ َ َنّ } ُكُلّ نَْف�ٍض َذاآِئَقُة امْلَْوِت َواإِ
نْيَا اإِلَّ َمتَاُع الُْغُروِر { اآل  يَاةُ الُدّ نََّة َفَقْد َفاَز َوما احْلَ َعِن النَّاِر َواأُْدِخَل اجْلَ

عمران:185. تتقدم اأ�رشة يوميتي »الو�ضط« و«رقم الأعمال« و على راأ�ضها 
ال�ضيدة �ضفيقة العرباوي بخال�ض التعازي اإىل اأ�رشة الفنان حممد جديد 
راجني من املوىل عز وجل اأن يتغمده برحمته الوا�ضعة و يكتبه يف عباده 

ال�ضاحلني.
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون 
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