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 رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني 
يو�سف �سقرة يف حواره "للو�سط"

هدفنا اإرجاع املكانة احلقيقية 
لحتـــــاد الكتــــــاب الـــــجزائريني 
�س3لبعـــــــث الثقــــــــافة مـــــن جديد 

�س13

�س3

املحكمة الأوروبية حلقوق 
الن�سان عّلقت التنفيذ

فرن�سا ترحل اإماما 
جزائريا بـــــــــــ�سبب 

»التــــــــــطــــــــرف«
 مطالب لتفعيل املادة 

بالتن�سيق مع علماء اجلزائر

 اجلــــــــزائر حتــــــتـــــــ�سن
 موؤمترا دوليا لتدري�س 

الرتبية الإ�ســــــــالمية
�سيكون ذلك يوم غد:

حــــ�سبالوي يعـــــر�س 
مـــــــــ�سروع  قـــــــــانون

 ال�سحة على الربملان
تزامنا مع اقرتاب حلول ف�سل 

ال�سيف وتكاثر احل�سرات ال�سامة 

مطـــالب بالتــــــــحقيق يف 
م�ســري اأموال رفع اأطنان 

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

www.investplus-dz.com

رف�س التدخل يف العمل الذي 
يقوم به بالعار�سة الفنية

ماجـــــــــر: هــــديف قيادة 
اخلـــــــــــ�سر اإىل التتويج 
بكاأ�س اإفريقيا كمدرب

وزارة الدفاع

اإلقاء القب�س على 3 اإرهابيني بجيجل 

�س13

جالية

تربية

�سحة

جنوب موعدها يتزامن مع �سحب قرعة 
كاأ�س العرب للأندية

روراوة قد يغيب عــــــــن 
اأ�سغــــــــال اجلمعية 

العادية للفاف
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عودة متثال عني الفوارة 

عاد التمثال الذي يزّين مدخل مدينة 
بعد  جمددا  الظهور  اإىل  �سطيف 
التي دخل  االنتهاء من عملية الرتميم 
اإجنازها  يف  النحاتني  من  عدد  فيها 
مت  حيث  الثقافة،  وزارة  باإ�رشاف 
ب�سفة  اأم�س  اأول  التمثال  عن  الك�سف 
من  االنتهاء  اإعادة  مت  بعدما  ر�سمية 
ال�سكل الذي كان  اإعادته جمددا غلى 
اإثر عملية الردم والتحطيم التي  عليه 
من طرف  �سابق  وقت  لها يف  تعر�س 

اأحد املواطنني.

بلدية بو�سعادة  تكرم 
اأبطاال يف املالكمة 

مقر  يف  البلدي   ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  اأقام 
بو�سعادة  يف  ال�سيافة  بقاعة  وبال�سبط  بلديته  
ريا�سات  يف  اأبطاله  تكرمي  مبنا�سبة  احتفالية 
املالكمة وكرة القدم اأوا�سط لفريق اأمل بو�سعادة 
والذين حققوا لبو�سعادة  اإجنازات م�رشفة �سواء 
بو�سعادة  م�ستوى  على  اأقيمت  التي  بالبطوالت 
اأو على �سعيد الوطن اأخرها تاأهل اأوا�سط اأمل 

بو�سعادة لنهائي كا�س اجلمهورية .
ريا�سية  اإدارية  �سخ�سيات  االحتفالية  وح�رش 
طاو�سي”وابنه  “حممد  اأبرزها  كان  مرموقة 
الوالئية   الرابطة  ورئي�س  الطاو�سي   قدور 
للمالكمة ال�سيد “حيقون” اإ�سافة حل�سور رئي�س 

نادي النبيل  “قدور الطاو�سي”.
وجرى بهذه املنا�سبة تكرمي االأبطال ب�سهادات 
تقدير ومكافاآت مالية ت�سجيعية لبذل املزيد من 
اجلهد لل�سعود جمددا ملن�سات التتويج يف قادم 
رئي�س  يطمح  كما  والدولية  املحلية  البطوالت 
النادي للفن النبيل بو�سعادة لتحويله ملدر�سة ومت 
للرقي  جهودهما  على  املالكمة  النادي  تكرمي 

بهذه الريا�سات ون�رشها على اأو�سع نطاق

�شطيف

تفكيك ور�سة �سرية ل�سناعة االأ�سلحة والذخرية 

امل�سابقة الوطنية للمقاوالتية و االإبتكار التكنولوجي 

امل�شيلة 

هالك طفل ده�سته �ساحنة باأوالد عدي القبالة

للدرك  االإقليمية  املجموعة  اأفراد  متكن 
ور�سة  تفكيك  من  �سطيف  بوالية  الوطني 
به  اأفاد  ح�سبما  االأ�سلحة،  ل�سناعة  �رشية 
ذات  واأو�سح  الوطني.  الدرك  لقيادة  بيان 
اجلرمية  حماربة  اإطار  »يف  اأنه  امل�سدر 
املجموعة  اأفراد   متكن  املنظمة، 
من  ب�سطيف  الوطني  للدرك  االإقليمية 
االأ�سلحة  ل�سناعة  �رشية  ور�سة  تفكيك 

والذخرية ، ومعاجلة  ق�سية تتعلق بجناية 
تكوين جمعية اأ�رشار و ال�سناعة و املتاجرة 
باالأ�سلحة من ال�سنف الرابع بدون رخ�سة 
والتي تورط فيها 03 اأ�سخا�س«وذكر البيان 
 04 »حجز  عن  اأ�سفرت  العملية  هذه  اأن 
و  �سخ�سني  توقيف  و  تقليدية  م�سد�سات 
الذي الزال  الثالث  ال�سخ�س  هوية  حتديد 

يف حالة فرار«.

امل�سابقة  فعاليات  قاملة  بجامعة  انطلقت 
واالبتكار  للمقاوالتية  االأويل  الوطنية 
اإينوفيل«   « املدينة  اأجل  من  التكنولوجي 
من  م�رشوع  و�ساحب  باحثا   67 مب�ساركة 

اجلن�سني من خمتلف جامعات الوطن .
�رشع  الر�سمي  االفتتاح  بعد  ومبا�رشة 
امل�ساركون يف تقدمي عرو�س عن م�ساريعهم 

واأفكارهم و ذلك باملكتبة املركزية جلامعة 
خمت�سة  حتكيم  جلنة  اأمام   1945 ماي   8
التكنولوجي  املجال  يف  خرباء  من  مكونة 
عر�س  عملية  ت�ستمر  اأن  على  واملقاوالتي 
حيث  املقبل  ال�سبت  غاية  اإىل  امل�ساريع 
بجوائز  للفوز  م�ساريع  ثالثة  اختيار  �سيتم 

امل�سابقة.

 خلف حادث مرور وقع �سباح اأم�س ببلدية اوالد 
عدي لقبالة بوالية امل�سيلة ؛ وفاة طفل يبلغ من 
العمر 8 �سنوات، ده�سته �ساحنة بالطريق الوطني 
رقم 40   و قامت م�سالح احلماية املدنية بنقل 

اجلثث  اإىل م�سلحة حفظ  ال�سحية  الطفل  جثة 
م�سالح  فتحت  فيما   ، الزهراوي    مب�ست�سفى 

الدرك الوطني حتقيقا يف احلادث االأليم .
عبدالبا�شط بديار

فتوى جديدة ل�سنيقرة تثري اجلدل

تناق�ض الرابطة املحرتفة لكرة القدم

بومردا�س 

  جائزة �سنوية تعني بالثقافة
 التقاليد االأمازيغية 

�شوق اأهرا�س 

برنامج ا�ستعجايل الإجناز 17 بئرا عميقة 

مواطنو بودواو ينا�سدون 
ال�سلطات بالتدخل

جدال  باجلزائر  للمدخلية  الثاين  الرجل  بها  �رشح  التي  الفتوى  اأثارت 
الغنب  اأوال لرفع  الدعاء حال  اأن جعل من  وا�سعا و�سط املواطنني، بعد 
مقاطعة  حملة  اأن  مو�سحا  الفاح�س،  الغالء  وملجابهة  الرعية  على 
بذلك عالنية يف جوابه  اإقراره  والدين رغم عدم  تتما�سى  ال�سيارات ال 
باحلجة  وا�سعة  انتقادات  يتلقى  ال�سيخ  جعل  ما  املواطنني،  اأحد  على 

والدليل اللذين يوؤكدان �رشعية املقاطعة دينيا عك�س ما روج له.

مت ببلدية تاورة )�سوق اأهرا�س( 
اإعطاء اإ�سارة انطالق برنامج 
بئرا   17 الإجناز  ا�ستعجايل 
تزويد   ل�سمان  وذلك  عميقة 
يومي ملواطني الوالية باملياه 
ال�ساحلة لل�رشب خالل �سيف 

. 2018
انطالق  على  واأ�رشف 

الذي  اال�ستعجايل  الربنامج 
االأمني  زيارة  خالل  تقرر 
املائية  املوارد  لوزارة  العام 
وايل  املنطقة  اإىل  موؤخرا 
وعدد  بداوي  عبا�س  الوالية 
املوارد  قطاع  م�سوؤويل  من 
»اجلزائرية  وموؤ�س�سة  املائية 

للمياه« .

بخ�سو�س  نف�سها  مع  تناق�س  يف  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  دخل 
الربجمة التي تقوم بها ملختلف مباريات الرابطتني املحرتفتني االأوىل 
والثانية، حيث وقعت الهيئة التي ي�سريها ديركتوار بقيادة ع�سو املكتب 
جميع  تاأجيلها  عن  الك�سف  مت  بعدما  احلرج  يف  بهلول  عمار  الفدرايل 

مباريات اجلولة 27 للرابطة
الثانية ب�سبب زيارة ميدانية لوزير الداخلية نور الدين بدوي  املحرتفة 
اإىل والية باتنة بينما اأ�رّشت على برجمة اجلولة 26 للرابطة االأوىل يف 
الطائرة مبطار  �سقوط  حادثة  بعد  �ساعة   24 تاأجيلها  ورف�ست  تاريخا 

بوفاريك واأف�ست عن مقتل 257 �سحية.

ببومردا�س  فواتيح،  مدين  الرحمن  عبد  بومردا�س،  والية  وايل  اأعلن 
التقاليد  و  الفن  و  بالثقافة  تعني  والئية  �سنوية  جائزة  ا�ستحداث  عن 
االأمازيغية  و مفتوحة جلميع الفاعلني يف املجال  و اأو�سح عبد الرحمن 
اإحياء  الربيع االأمازيغي  مدين فواتيح يف ت�رشيح على هام�س تظاهرة 
بدار القافة ر�سيد ميموين اأن التفكري جار حاليا من اأجل »بلورة و اإن�ساج 
»ان�سجاميه«  لها عالقة  تكون  و  تعني  �سنوية  جائزة  ا�ستحداث  فكرة   «
مع الثقافة و الفن و التقاليد االأمازيغية و ت�سلم اجلائزة املذكورة التي 
تكون مفتوحة للمبدعني و املبادرين و املتعاملني من حركات جمعوية 
و املجتمع املدين مع املجاالت املذكورة - يوؤكد الوايل- مطلع جانفي 

من كل �سنة يف حفل كبري يقام للغر�س مب�ساركة كل الفاعلني .

بالتدخل  ال�سلطات املحلية  بلدية بودواو والية بومردا�س  طالب �سكان 
العاجل لتزفييت الطرقات التي اأ�سبحت يف حالة كارثية، ما يجعل الغبار 
�ستاء،  م�ستنقعات  اإىل  ويتحول  والربيع  ال�سيف  ف�سل  يف  عليهم  يتناثر 
واقع الزال على حاله ح�سب املواطنني رغم الوعود الكثرية التي دائما ما 

كانت ترافق املجل�س البلدي احلايل خالل حملته االنتخابية .

زاوية بو�شمغون بالبي�س

وفود اإفريقية مرتبقة يف احلفل ال�سنوي
التيجانية  الزاوية  ت�ستقبل  اأن  يرتقب 
ببو�سمغون بوالية البي�س يف 28 اأبريل اجلاري 
نحو300 زائر من عدة جن�سيات اأفريقية من 
لدى  علم  ح�سبما  التيجانية،  الطريقة  اأتباع 

مديرة الثقافة بالنيابة.
يوجد  »اأّنه  كرمية  خلذاري  واأفادت 
الزوار  هوؤالء  بني  من  �سيا�سية  �سخ�سيات 
االإفريقية  الدول  من  عددا  ميثلون  الذين 

على غرار ال�سينغال والنيجر ومايل 
التي  التيجانية  الزاوية  وتعرف  وغريها« 

�سيدي  ال�سالح  الويل  خلوة  بها  توجد 
ال�سوفية  الطريقة  �ساحب  التيجاين  اأحمد 
الطريقة  الأتباع هذه  توافدا الفتا  التيجانية 
من  خا�سة  �سنويا،  العامل  دول  خمتلف  من 
اأفريقيا، اأين يقوم اأتباع هذه الطريقة بقراءة 
القراآن وتدار�س اأحكام الدين وتذكر مناقب 
العادة  وهي  ذلك،  وغري  ال�سالح  الويل  هذا 
ومريدي  اأتباع   لدى  را�سخة  تزال  ال  التي 
كما  �سنة،  كل  اإحياوؤها  ويتم  الطريقة  هذه 

اأ�سري اإليه.
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جمل�س ال�شورى الوطني حلم�س يوا�شل مناق�شة اللوائح والوثائق

ن�اب الرئي�س يلغم�ن امل�ؤمتر القادم وقائمة مناف�سي مقري تت�سع
توا�شلت اأم�س باجلزائر العا�شمة دورة املجل�س ال�شورى حلركة حم�س و�شط خالفات عديدة وجوهرية حول العديد من النقاط املتعلقة مبوؤمتر احلركة الذي 

�شيفرز رئي�س احلركة اجلديدة ، و�شط مت�شك الرئي�س احلايل عبد الرزاق مقري مبن�شبه وحماولة �شبط عقارب املوؤمتر ل�شاحله .

ع�شام بوربيع

 وح�سب م�س�در" الو�سط " ف�إن 
من بني نق�ط االختالف داخل 
املجل�س  ال�سوري الذي جتري 
اأحداثه منذ اأم�س و�سيتمر اإىل 
نواب  تعيني  كيفية  هو  اليوم 
ي�سعى  حيث  احلركة،  رئي�س 
عبد الرزاق مقري اإىل اأن يكون 
النواب  الرئي�س هو  من  يعني 
اعتربه  الذي  الطرح  وهو   ،
املجل�س  اأع�س�ء  من  العديد 
ال�سورى ب�أنه طرح ا�ستبدادي .

النواب  اأن  املعروف  حيث من 

مقري  للرئي�س  ال�س�بقني 
جعبوب  اله��سمي  غرار  على 
ا�ستق�لوا  قد   ، لعور  ونعم�ن   ،
ب�سبب  كنواب  من��سبهم  من 
مع  التف�هم  على  القدرة  عدم 
من  مقري  يطرح  لذا   ، مقري 
منح  والتن�غم  االن�سج�م  ب�ب 
رئي�س  نواب  تعيني  �سالحية 
ويكونون  الرئي�س  اىل  احلركة 
الطرح  وهو   ، ام�مه  م�سوؤولني 
من  الكثري  عليه  حتفظ  الذي 

اأع�س�ء املجل�س ال�سوري.
تعي�س   ، هذا  اإىل  اإ�س�فة  و 
التي  ال�سورى  جمل�س  دورة 

االأ�سبوع  منذ  مفتوحة   بقيت 
اكتم�ل  لعدم   نظرا  امل��سي 
املوؤمتر،نق��س�  اأوراق  درا�سة  
ح�دا بني تي�ر املع�ر�سة و تي�ر 
امل�س�ركة يف ال�سلطة . وت�سري 
من  العديد  اأن  اإىل  م�س�درن� 
احلركى  داخل  ال�سخ�سي�ت 
ت�سعى ملن�ف�سة رئي�س احلركة 
 ، مقري  الرزاق  عبد  احل�يل 
احلركة  رئي�س  راأ�سهم  وعلى 
 ، �سلط�ين  جرة  اأبو  ال�س�بق 
 ، من��رصة  املجيد  عبد  و 
ال�س�بق  الوزير  و   ، لعور  نعم�ن 

اله��سمي جعبوب. 

املوؤرخ اأرزقي فراد يوؤكد »للو�شط«:

�سيا�سي�ن جعل�ا من الأمازيغية لعبة

املحكمة االأوروبية حلقوق االن�شان عّلقت التنفيذ

فرن�سا ترحل اإماما جزائريا ب�سبب »التطرف«

وزارة الدفاع

اإلقاء القب�س على 3 اإرهابيني بجيجل 

م�شوؤول يف احد التنظيمات االإرهابية بال�شاحل

اإرهابي خطري ي�سلم نف�سه بتمرنا�ست 

اأكد اأرزقي فراد ب�أن احلركة »امل�ك« 
لكونه�  فراغ  من  ت�أتي  مل  االنف�س�لية 
للمكون  الراف�سني  املتطرفني  نت�ج 
اجلزائرية،  ال�سحية  يف  االأم�زيغي 
�سم�ه�  م�  على  �سدد  حني  يف 
ب�أنه�  ق�ل  التي  ال�سي��سية  »اجلعجعة« 
الزالت ف�ر�سة نف�سه� رغم التقدم�ت 
امل�سجلة يف هذه الق�سية بعد تر�سيم 
الد�ستور  يف  ر�سمية  كلغة  االأم�زيغية 

املعدل �سنة 2016.
واأو�سح ذات املتحدث خالل ت�رصيح 
 38 مرور  بعد  »الو�سط«  به  خ�س 
ب�أن  االأم�زيغي،  الربيع  على  �سنة 
االإ�سالمية  االأحزاب  بع�س  هن�لك 

القراآن  اأن  االأم�زيغية رغم  من ع�دت 
ميجد التنوع اللغوي دون ن�سي�ن على 
ال�سخ�سية  من  جزاأ  االأم�زيغية  اأن 
وراح  خلت،  قرون  منذ  اجلزائرية 
ب�أن  اأبرز  مل�  ذلك  من  اأكرث  اإىل  فراد 
هي  م�  االنف�س�لية  امل�ك  حركة 
الهوية  تع�دي  التي  للجه�ت  نت�ج  اإال 
مفيدا  مكون�ته�،  بجميع  االأم�زيغية 
التطرف«،  اإال  ينجب  ال  التطرف   »:
م� يوجب على هذه اجله�ت ال�سري يف 
التي  للك�رثة  تف�دي�  ال�سحيح  الطريق 
ال�سي��سيني  تعنت  ظل  يف  حت�سل  قد 
الذين جعلوا من هذه الق�سية لعبة بني 

اأيديهم على حد تعبريه.

ذات  و�سف  ال�سي�ق  ذات  ويف 
ب�لق�سية  الرببرية  الق�سية  امل�سدر 
رتم،  حتحُ اأن  يجب  الدميقراطية  التي 
اجلزائر  يف  من  اجلميع  واأن  خ��سة 
احرتام  عليهم  يتوجب  مواطنون 
لل�سحن�ت  تف�دي�  البع�س  بع�سهم 
التي فعلت فعلته� بني اأفراد املجتمع 
�سواء  املثقفني  الواحد، يف حني دع� 
اإىل  االإعالميني  وحتى  اخلرباء  من 
بني  املوجود  الت�سنج  اإزالة  �رصورة 
يع�ديه�  ومن  االأم�زيغية  ترقية  دع�ة 
خدمة  بينهم�  حت�وري  جو  خللق 

للجزائر ب�سكل ع�م.
ملف  اإىل  فراد  تطرق  االأخري  ويف 

يف  ر�سمية  كلغة  االأم�زيغية  د�سرتة 
هذه  اأن  اأكد  حيث  املعدل،  الد�ستور 
نق�ط  هن�لك  لكون  تكفي  ال  اخلطوة 
يتوجب  الأنه  عليه�  العمل  يجب  اأهم 
تق�سي  ر�سيدة  تربوية  �سي��سة  وجود 
اجلبهتني،  بني  الق�ئم  ال�رصاع  على 
تق�سي  م�س�حلة  اإقرار  اإىل  داعي� 
نت�ئجه� على الت�سنج املوجود وللعمل 
دائم  ب�سكل  االأم�زيغية  ترقية  على 
خ��سة واأن هذه اللغة ال تعني التوا�سل 
فقط بل حتمل العديد من املكون�ت 
على  والعمل  قبوله�  الواجب  اله�مة 

تطويره� تدريجي� ح�سبه.
علي عزازقة

الفرن�سية  الداخلية  وزارة  ق�مت 
مبدينة  مقيم  جزائري  اإم�م  برتحيل 
الأفك�ر  تبنيه  بدعوى  مر�سيلي� 

متطرفة  
 63 ذو  دودي  ب�له�دي  االأمر  ويتعلق 
وزارة  طرف  من  القرار  وج�ء  ع�م�، 
خطبه،  ب�سبب  الفرن�سية  الداخلية 

بيد اأن 

ال�سوء  الإعط�ء  تعود  اأن  قبل 
االأخ�رص  يوم اخلمي�س، وهذا يف وقت 
االإم�م  حم�مي  بودي  نبيل  فيه  ك�ن 
اأم�م املحكمة  املرحل تقدم ب�سكوى 
تعر�س  خطر  اىل  م�سريا  االأوروبية 
ال�سلط�ت  طردته  اإذا  للتعذيب  موكله 
الفرن�سية اإىل اجلزائر ح�سب م� نقلته 
الوك�لة الفرن�سية. وعن �سبب الرتحيل 

ق�لت الوزارة اإن االمر يتعلق خ�سو�س� 
ومتعمدة  �رصيحة  حتري�س  “ب�أعم�ل 
والعنف  والكراهية  التمييز  على 
من  جمموعة  او  حمدد  �سخ�س  �سد 
اال�سخ��س”، ويف راأيه� املوؤيد لطلب 
جلنة  راأت  م�ر�س،   8 بت�ريخ  الطرد 
وق�س�ئيني  اإداريني  ق�س�ة  من  مكونة 
االيديولوجي�  “حتليل  ان  مبر�سيلي� 

التي يروج له� بودي يظهر انه يق�سي 
االآخر.

االإم�م  تعريف  اأن  اللجنة   واأ�س�فت 
وانتم�ئه  على جن�سه  “يقت�رص  لالآخر 
اجتم�عية  فئة  اأو  دي�نة  اأو  لعرق 
املب�دئ  مي�س  م�  وهو  الن��س  من 

االأ�س��سية للجمهورية
ف.ن�شرين

ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  األقت 
اأم�س اجلمعة بجيجل القب�س على ثالثة 
لوزارة  بي�ن  اورده  م�  ح�سب   ، اإره�بيني 
»يف  انه  البي�ن  و ج�ء يف  الوطني  الدف�ع 
عملية  وخالل  االإره�ب  مك�فحة  اإط�ر 
للجي�س  مفرزة  األقت  ومت�سيط،  بحث 
  2018 اأفريل   20 اليوم  ال�سعبي،  الوطني 

من�سورية   لبنى/زي�مة  عني  مبنطقة 
 )03( ثالثة  على  القب�س  بجيجل، 
اإره�بيني. يتعلق االأمر بكل من  االإره�بي  
»عبد  املكنى  احلكيم«  »هـ.عبد  اخلطري 
ب�جلم�ع�ت  التحق  الذي  الن�سري جم�ل« 
»م.  االإره�بي  و   ،  1995 �سنة  االإره�بية 
ال�سعيد  »عمي  املكنى  اأرزقي«  حممد 

االإره�بية  ب�جلم�ع�ت  التحق  الذي   «
ه�س�م«  »ع.  االإره�بي  و    2002 �سنة 
ب�جلم�ع�ت  التحق  الذي  »مع�ذ«  املكنى 
العملية  هذه    «   2017 �سنة  االإره�بية 
مكنت من اإ�سرتج�ع ثالثة م�سد�س�ت)03( 
خم�سة  كال�سنيكوف،  نوع  من  ر�س��سة 
خم�زن )05( و)155 طلقة، نظ�رة ميدان 

ح�سب  نق�لة،  هواتف   )03( وثالثة   )01(
اأن »العملية متوا�سلة  البي�ن الذي اأو�سح 
»  و »ت�أتي هذه العملية يف �سي�ق العملي�ت 
لتطهري  امل�سلحة  قواتن�  تخو�سه�  التي 
االأمن  وب�سط  االإره�ب  اآفة  من  بالدن� 
كم�  الوطن«  ربوع  ك�فة  عرب  وال�سكينة 

اختتم البي�ن. 

م�سوؤول  خطري  اإره�بي  �سلم 
االإره�بية  التنظيم�ت  احد  يف 
اجلمعة  اليوم  نف�سه  ب�ل�س�حل 
الع�سكرية،  لل�سلط�ت  بتمرنا�ست 
لوزارة  بي�ن  اأورده  م�  ح�سب 

البي�ن  يف  وج�ء  الوطني،  الدف�ع 
االإره�ب  مك�فحة  اإط�ر  يف  اأنه« 
اجلي�س  قوات  جهود  بف�سل  و 
اإره�بي  �سلم  ال�سعبي،  الوطني 
خطري م�سوؤول يف احد التنظيم�ت 

ال�س�حل نف�سه  االإره�بية مبنطقة 
بتمرنا�ست  الع�سكرية  لل�سلط�ت 
ب�لن�حية الع�سكرية ال6 ، �سبيحة 
يتعلق  و   ،  2018 اأفريل    20 يوم 
خليفة«  »العربي  ب�مل�سمى  االأمر 

التحق  الذي  اأيوب«،  »اأبو  املكنى 
 2010 �سنة  االإره�بية  ب�جلم�ع�ت 
من  ر�س��س  م�سد�س  بحوزته  و 
نوع كال�سنيكوف و خمزن ذخرية 

مملوء«

 بعدما �شحبت ال�شلطة الورقة 
من االأحزاب ال�شيا�شية:

الق�سية الأمازيغية من الن�سال 
اله�ياتي اإىل التج�سيد

38 �سنة متر على الذكرى االأوىل 
للربيع االأم�زيغي الذي ارتكز يف 
بدايته على حملة مطلبية اأ�س��سه� 
االأم�زيغية  ب�لهوية  االعرتاف 
رئي�سي  لل�سخ�سية  كمكون 
احلراك  ليتواىل  اجلزائرية، 
الذي مكن موؤخرا من د�سرتته�، 
فيه�  الف�سل  يعني  م�  وهو 
النق��س  يحت�ج  حني  يف  ق�نون�، 
نقطة  اإىل  انتقل  الذي  الراهن 
بني  جتمع  لنقطة  كت�بته�  حرف 
االأك�دمييني للف�سل فيه من اأجل 
اإمت�م ن�سج الطرح وجت�سيد هذه 

اللغة يف امليدان.
مت�بعون  يرى  الذكرى  هذه  ويف 
ورقة  �سحبت  ال�سلطة  اأن  على 
من  ب�الم�زيغية  االحتج�ج 
املع�ر�سة  ال�سي��سية  االأحزاب 
 36 الذكرى  يف  اعرتفت  اأن  بعد 
كلغة  االأم�زيغية  ب�للغة  للربيع 
ر�سمية، بعد حراك دام ل�سنوات 
انطلق مل� اندلعت االحتج�ج�ت 
 1980 �سنة  القب�ئل  منطقة  يف 
معمري  مولود  منع  مت  اأن  بعد 
ج�معة  يف  حم��رصة  اإلق�ء  من 
تيزي وزو حول »ال�سعر القب�ئلي 
التي   1985 �سنة  لت�أتي  القدمي«، 
من  العديد  اعتق�ل  �سهدت 
مل  االأمور  احلركة،  الن�سط�ء 
�سيم�  احلد  هذا  عند  تتوقف 
القرن  من  الت�سعيني�ت  خالل 
مع  تزامنت  التي  امل��سي 
البالد  �سهدت  ال�سوداء  الع�رصية 
موج�ت من االإ�رصاب�ت املط�لبة 
االأم�زيغي  ب�ملكّون  ب�العرتاف 
يف  ال�سلطة  لتقوم  البالد،  يف 
االأم�زيغية  ب�إدخ�ل  الفرتة  تلك 
وتن�س�أ  القب�ئل  منطقة  تعليم  يف 
»املح�فظة ال�س�مية لالأم�زيغية« 
اإخب�رية  ن�رصات  وحتحُدث 
ب�للغ�ت  ن�طقة  تلفزيونية 
الثالث،  الرئي�سة  االأم�زيغية 
»الي�مني  االأ�سبق  الرئي�س  ليعدل 
املكون  ويعترب  الد�ستور  زروال« 
من املقوم�ت  واحداً  االأم�زيغي 

اجلزائرية  للهوية  االأ�س��سية 
�سنة  والعروبة  االإ�سالم  بج�نب 
بعد  �سنوات  خم�س   ،1996
وا�سعة  احتج�ج�ت  ذلك  تندلع 
مقرات  اأحد  يف  �س�ب  وف�ة  اإثر 
وزو،  تيزي  والية  يف  ال�رصطة 
تن�سيقية  املحتجون  ليوؤ�س�س 
مط�لب  الئحة  ويرفعون  جديدة 
الق�رص«  »الئحة  ب��سم  عرفت 
ك�ن  مطلب�ً   15 من  وتتكون 
االأم�زيغي  املطلب  تلبية  اأهمه� 
احل�س�رية  الهوية  اأبع�ده  بكل 
�سعبي  ا�ستفت�ء  دون  والثق�فية 
يدخل  م�سبقة،  �رصوط  ودون 
النظ�م يف مرحلة تف�و�سية على 
الرئي�س  ب�إعالن  املط�لب تنتهي 
بوتفليقة برت�سيم االأم�زيغية دون 

اإجراء ا�ستفت�ء �سعبي يف 2002.
وقبل �سنتني خرجت ال�سلطة من 
كلغة  ب�الأم�زيغية  لتعرتف  جديد 
قرار  العربية،  بج�نب  ر�سمية 
كبرياً  اإجن�زاً  مت�بعون  اعتربه 
املتجددة  القدمية  للمط�لب 
االأم�زيغية  برت�سيم  اجلزائر  يف 
وعدم اعتب�ره� لغة وطنية فقط، 
املعدل  الد�ستور  ن�س  حني  يف 
جممع  اإحداث  �رصورة  على 
تعمل  واأن  لالأم�زيغية  جزائري 
االأم�زيغية  ترقية  على  الدولة 
تنوع�ته�  بكل  وتطويره� 
الل�س�نية، كم� اأ�س�ر امل�رصوع اإىل 
اأن االأم�زيغية تعّد مكّون�ً اأ�س��سي�ً 
للهوية اجلزائرية، �س�أنه� يف ذلك 
�س�أن العروبة واالإ�سالم، م� خلق 
الكثري  لكون  اأخر  نوع  جداال من 
من االأك�دمييني الداعمني لرتقية 
كت�بته�  على  يدعون  االأم�زيغية 
يرى  حني  يف  الالتيني  ب�حلرف 
ب�حلرف  كت�بته�  اأن  املعربني 
اأخرون  اأم�  اأح�سن،  العربي 
طويال  الزال  الوقت  اأن  فريون 
من اأجل الف�سل يف احلر اأو حتى 
يف  التالميذ  على  تلقينه�  طريق 

املدار�س.
علي عزازقة



طلبة  تن�سيقية  يف  القيادي  جهته  من 
عي�سى  الإ�سالمية،  العلوم  وخريجو 
ت�رصيح  يف  الو�ساية  دعا  ف�سة، 
لـ«الو�سط«، اإىل العتناء مبادة الرتبية 
الإ�سالمية من خالل اأن توىل اهتماما 
ت�ستحقه يف ظل تاآكل القيم يف الوقت 
تدري�س  اإ�سناد  من  بداية  احلايل، 
يفتح  ول  الإخت�سا�س  لأهل  املادة 
املجال لغري املتخ�س�سني فيها، بداية 
الوظيف  ا�سرتاط  قانون  احرتام  من 
التدري�س،  يف  للتخ�س�س  العمومي 
مطالبني م�سالح بن غربيط بتج�سيد 
ذلك على م�ستوى املتو�سطات، ومنح 
خلريجي  الإ�سالمية  الرتبية  تدري�س 
من  غريهم  تكليف  بدل  التخ�س�س 
اأ�ساتذة لغة عربية مع دعمها باإ�سافة 

الأقل  على  اأكرث  ال�ساعي  احلجم 
وباقي  بالفرن�سية  يتم م�ساواتها  حتى 
املواد، مع متكينها عرب جل الأطوار 
املعامل  بدل  معاملها  برفع  ودعمها 
منا�سب  من  قدر  اأكرب  وكذا فتح   ،1
ال�سغل لهذه املادة، فخريجو جامعات 
البطالة  على  للق�ساء  كرث  ال�رصيعة 

ال�ساربة فيهم.
كما دعا للرتكيز على حمتوى برنامج 
اأكرث،  بتفعيله  الإ�سالمية،  الرتبية 
مع  يتعامل  احلايل  املنهج  اأن  معتربا 
مو�سحا  رجعية،  بطريقة  اليوم  طفل 
يف  للغرق  يحتاج  ل  اليوم  طفل  اأن 
بتوجيهه  والكتفاء  ال�سطحيات، 
حلفظ الأدعية، يف حني اأنها مبحتوى 
ما  وهو  العقيدة،  جانب  من  فارغ 
برنامج  الوزارة حت�سري  ي�ستدعي من 
علماء  وبني  الو�ساية  بني  بالتن�سيق 
اجلزائر، وكذا لتفعيله ملواجهة الغزو 

ال�سغرية جتعلهم  �سنهم  كون  الثقايف، 
لذا  مفتوح،  عامل  و�سط  تاأثرا  الأكرث 
اأمنهم  وحماية  حت�سينهم  من  لبد 

جزء  فتح  مع  طفولتهم،  منذ  الفكري 
من احلرية اأمام اأ�ستاذ املادة للتنا�سب 

مع منطقته.

اأن  عي�سى،  من�سور  الفالحي  اخلبري  اعترب 
اجلل�سات اخلا�سة بالفالحة التي تعتزم وزارة 
دفعة  لإعطاء  كافية  غري  تنظيمها  الفالحة 
لن  �سهر  مهلة  اأن  معتربا  للقطاع،  �سحيحة 
والعراقيل  ال�سعوبات  حتديد  من  حتى  متكن 
جديدة  �ساملة  روؤية  ب�سياغة  بالك  فما 
للقطاع متكنه من تعوي�س مكانة املحروقات 
خطة  اإعداد  طريق  عن  الوطني،  بالقت�ساد 
عرب  اخلطوات  اأب�سط  من  بداية  ا�ست�رصافية 
حترير ال�ستثمار والق�ساء على البريوقراطية.

وقال من�سور عي�سى، يف من�سور له على موقع 
اأن  اأنه رغم  التوا�سل الجتماعي »فاي�سبوك«، 
الو�ساية اأعلنت عن تنظيم اجلل�سات بداية من 
الثنني، حتت �سعار«دور الفالحة يف املحافظة 
على ال�سيادة الوطنية وحتقيق الأمن الغذائي«، 
للجميع بني خمتلف الفاعلني يف قطاع الفالحة 

من منتجني ومربني واإطارات ومر�سدين وجلان 
و�رصكات  وبنوك  وباحثني  مهنية  وجمال�س 
ور�سات  اأن  كما  فالحية«،  وغرف  تاأمني 
الفالحي،  العقار  حول:  متحورت  اإعدادها 
الفالحية،  املنتجات  تثمني  املائية،  املوارد 
ت�سدير املنتوج الفالحي، التمويل وال�ستثمار 
الفالحي، ال�سناعات الغذائية، التنمية الريفية 
وتربية  ال�سيد  تطوير  الغابي،  والقت�ساد 
املهني  والتنظيم  والبتكار  التكوين  املائيات، 
وما بني املهني، ورغم �س�ساعة املوا�سيع التي 
بخ�سو�سها  ت�ساءل  والتي  مناق�ستها،  يعتزم 
�سياغة  اإطار  يف  ت�سب  كانت  اإن  ما  اخلبري 
مهلة  اأنه  متداركا  جديدة،  فالحية  �سيا�سة 
اأنه  ذلك،  موؤكدا  لتحقيق  كافية  غري  �سهر 
امل�ساكل  ح�رص  حتى  ميكن  ل  املدة  هذه  يف 
الفالحي فما  القطاع  تواجه  التي  وال�سعوبات 

و�سياغة  لها  حلول  واإيجاد  بدرا�ستها  بالك 
ورقة طريق التي تو�سل الفالحة اإىل بر الأمان، 
اجل  ال�سكة احلقيقية من  القطار على  وو�سع 
جعله بديال حقيقيا للمحروقات يف القت�ساد 
ل�سنوات  ن�سيانه  الوطني، مت�سائال »هل ما مت 
؟«،  معدودات  اأيام  يف  تداركه  ميكن  و�سنوات 
خا�سة ما تعلق بجانب تطبيق القوانني، فكيف 
ميكن اأن تبعث تو�سيات جديدة وتلقى التطبيق 
تدارك  ثانية  ت�ستحقه. من جهة  الذي  الفعلي 
من�سور عي�سى باأنه ل جدل حول اأهمية التقاء 
جميع الفاعلني واملتعاملني يف القطاع الفالحي 
اأجل  من  القطاع،  واإطارات  امل�سوؤولني  مبعية 
والعراقيل  امل�ساكل  لطبيعة  والتو�سل  النقا�س 
بالقطاع ميدانيا،  النهو�س  التي تقف يف وجه 
واي�سالها  الإ�سكالت  تلك  حتديد  اأن  كما 
له  اإعداد ما حتتاج  القرار �سيمكن من  ل�سناع 

الفالحة فعليا والذي حدده اخلبري يف »�سيا�سة 
ا�ست�رصافية ر�سيدة تدخل �سمن مفهوم التنمية 
امل�ستدامة«، ب�سكل يتيح رفع الإنتاج من جهة 
جهة  من  الطبيعية  املوارد  على  واملحافظة 
اأخرى، احلفاظ على الأرا�سي الفالحية وعلى 
املياه ل�سالح الأجيال القادمة كما ن�ست عليه 
الرهان  اأنه  موؤكدا  الد�ستور،  من   19 املادة 
مبوجبه  ت�ستطيع  والتي  للفالحة  احلقيقي 
والتي  املناخي  التغيري  تبعات  من  حتد  اأن 
اآثاره ال�سلبية  تعمل جميع الدول من اجل ردع 
الوخيمة. اأما على امل�ستوى الكال�سيكي فقال 
وذلك  الفالحي  ال�ستثمار  حترير  يكفي  اأنه 
اأطنابها  ال�ساربة  البريوقراطية  على  بالق�ساء 
املرتبطة  واملوؤ�س�سات  الإدارات  اأعماق  يف 

بالفالحة.
�سارة بومعزة

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  قام 
بعر�س  بدوي  الدين  نور  العمرانية  والتهيئة 
حت�سريا  احلكومة  اتخذتها  التي  العمل  خطة 
ل�سائفة 2018 م�سريا باأن احلكومة ن�سبت جلنة 

متعددة الو�سائط خ�سي�سا من اأجل ذلك.
بدوي  الدين  نور  الداخلية  وزير  قام  اخلطة 
املا�سي  اخلمي�س  يوم  تفا�سيلها  بعر�س 
باملجل�س الوطني ال�سعبي على هام�س جل�سة 
اأكد بخ�سو�سها املتحدث  ال�سفوية،  امل�سائلة 
باأنها خطة متكاملة متعددة امل�ستويات �سيتم 

اأجل  من  احلديثة  التكنولوجيا  اإدراج  خاللها 
التحكم الأمثل يف املخاطر الكربى والأزمات.

الأنظمة  من  العديد  باأن  املتحدث  واأكد  هذا 
الكوارث  ت�سيري  بعملية  املتعلقة  املعلوماتية 
نظام  غرار  على  اخلدمة،  حيز  دخلت  قد 
معلوماتي لت�سيري ومتابعة خمططات الإ�سعاف 
املتعلقة  للمعطيات  وطنية  قاعدة  والتدخل، 
وكذا  الكربى  واملخاطر  الطبيعية  بالكوارث 

نظام اآخر بت�سيري خمزونات النجدة.
كما اأكد وزير الداخلية على باأن جهاز مكافحة 

حرائق الغابات التابع مل�سالح احلماية املدنية 
جديدة،  متنقلة  اأرتال  بخم�سة  تدعم  قد 
اإ�سافتا اإىل اإن�ساء مراكز حرا�سة ومراقبة عرب 
اأكد  ال�سياق  ذات  ويف  الوطن،  غابات  خمتلف 
نور الدين بدوي باأن اإ�ستعمال الو�سائل اجلوية 
مل�سالح احلماية املدنية �ستدخل حيز اخلدمة 
حرائق  مكافحة  يف  وت�ساهم  ال�سائفة  هذه 
الغابات التي كلفة خزينة الدولة خ�سائر كبرية 
املا�سي  العام  دينار  مليار   2.5 حدود  بلغت 
الداخلية  وزير  يفوت  ومل  هذا  قوله.  ح�سب 

باملجل�س  تواجده  فر�سة  بدوي  الدين  نور 
اللجنة  عن  للحديث  ليتطرق  ال�سعبي  الوطني 
قبل  من  املن�سبة  الو�سائط  متعددة  الوزارية 
من  الداخلية  وزارة  م�ستوى  على  احلكومة 
اأجل �سبط اإ�سرتاتيجية اإت�سالية �ساملة ملو�سم 
ال�سطياف 2018، ت�سمل اإ�سافة اإىل مكافحة 
لفائدة  حت�سي�سية  حمالت  املخاطر،  خمتلف 
و�سبل  الغابات  حرائق  مبخاطر  املواطنني 

مكافحتها واإ�رصاكهم يف العملية.
يحي عواق

ك�سف وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم 
جهاز  ان  العا�سمة،  باجلزائر  اخلمي�س 
ابتداء  �سيتعزز،  الغابات  حرائق  مكافحة 
باأنظمة   ،2018 ل�سنة  الثاين  ال�سدا�سي  من 

معلوماتية 
للكوارث  وفعال«   »ذكي  بت�سيري  ت�سمح 
الكربى  املخاطر  من  والوقاية  الطبيعية 

منها حرائق الغابات.
�سفوي  �سوؤال  على  رده  يف  بدوي  وقال 
التدابري  حول  خالف  بن  خل�رص  للنائب 
املتخذة ملكافحة حرائق الغابات، اأن هذا 
القانون،  ح�سب  يعترب،  احلرائق  من  النوع 
التي ت�ستلزم وجود  من »املخاطر الكربى 

الدولية«،  واملعايري  يتوافق  ت�سيري  نظام 
عمل  خطة  »اعتماد  مت  اأنه  اىل  م�سريا 
�سنوات  عدة  مدار  على  متتد  متكاملة 
حديثة  تكنولوجية  و�سائل  فيها  اأدرجت 
للتحكم اجليد يف املخاطر الكربى و�سمان 
فعالية اأكرب يف امليدان  للحد من اأثارها«.
واأ�ساف اأنه حت�سبا ل�سائفة 2018، �سيتعزز 
جهاز مكافحة حرائق الغابات بو�سع حيز 
بت�سيري  تتعلق  معلوماتية  اأنظمة  اخلدمة 
الكوارث الطبيعية اأو ما يعرف ب«الت�سيري 
من  والوقاية  الطبيعية  للكوارث  الذكي 
النظام  هذا  اأن  مربزا  الكربى«،  املخاطر 
يقوم على »ا�ستخدام تكنولوجيات الإعالم 
معلوماتي   نظام  على  وي�سمل  والت�سال 

الإ�سعاف  خمططات  ومتابعة  لت�سيري 
وطنية  قاعدة  وكذا  ومركزيا  حمليا 
الطبيعية  بالكوارث  املتعلقة  للمعطيات 
معلوماتي  ونظام  الكربى  واملخاطر 

لت�سيري خمزونات 
النجدة على امل�ستوى الوطني«، الأمر الذي 
ي�سمح --كما قال--  للمتدخلني يف جمال 
تدخل  بتن�سيق  الغابات  حرائق  مكافحة 
وذكية«ويف  »فعالة  بطريقة  املعنيني  كل 
انه  الوزير  اأو�سح  اللوجي�ستي،  املجال 
الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  تدعيم  مت 
بخم�سة  املدنية  احلماية  مل�سالح  التابع 
رتال   22 اىل  ت�ساف  متنقلة جديدة  اأرتال 
ت�سجيل  على  عالوة  حاليا،  املوجودة 

خا�سة  و�سائل  لقتناء  جديدة  عملية 
باإن�ساء اأرتال  متنقلة جديدة على م�ستوى 
والوليات  عليها  تتوفر  ل  التي  الوليات 
ذات الرثوة  الغابية الكثيفة اإىل جانب فتح 

وحدات جديدة للحماية املدنية.
الو�سائل اجلوية  وذكر يف نف�س الإطار ان 
ميدانيا«  »جتريبها  مت  املدنية  للحماية 
و�سيتم   2017 �سائفة  يف  الطارف  بولية 
حرائق  مكافحة  يف  تدريجيا  ا�ستعمالها 
امل�سالك  وتهيئة  فتح  جانب  اىل  الغابات 
وان�ساء  العازلة  الأ�رصطة  وتهيئة  الغابية 
بحمالت  والقيام  للحرا�سة  مراكز 
املخطط  �سمن  ادراجها  مت  حت�سي�سية 

املتكامل لتح�سري مو�سم ال�سطياف.

من  املحذرة  الت�رصيحات   عادت 
امل�سا�س مبواد الهوية، والتي تربط 
كل مرة باحلديث عن تقلي�س اأيام 
ما  وهو  النهائية،  المتحانات 
من  موؤخرا  الرتبية  وزيرة  اأعلنته 
�ستعمد  اأنها  وقالت  ت�سم�سيلت، 
الجتماعني  ال�رصكاء  مل�ساورة 
من  العددي  رد  حني  يف  حوله، 
ال�رصكاء بلغة التحذير من التفكري 
على  المتحانات  اأيام  تقلي�س  يف 
ت�رصيح  ويف  الهوية،  مواد  ح�ساب 
جبهة  عن  النائب  قال  لـ«الو�سط«، 
م�سعود  والبناء  والعدالة  النه�سة 
كانت  حالة  يف  اأنه  عمراوي، 
طرف  من  فعلية  ا�ست�سارة  هناك 
فاإنه  الفردي  العمل  بدل  الو�ساية 
يف  الهوية  مبواد  امل�سا�س  يتم  لن 
اأن  م�سيفا  النهائية،  المتحانات 
ما  اأنه  اأكدت  واأن  �سبق  النقابات 
والتاريخ  الإ�سالمية  بالرتبية  تعلق 
اإلغاوؤها، وهو  واجلغرافيا ل ميكن 
ال�سابقة  الإ�ساعات  خالل  مت  ما 
حول اإلغائها والجماع حول رف�س 
ذلك، من باب رف�س اأن يتم اتخاذ 
كذريعة  المتحان  اأيام  تقلي�س 
التخلي  كون  الهوية،  مواد  لإلغاء 
عنها �سيدفع التالميذ اإىل البتعاد 
درا�ستهم  يف  الرتكيز  وعدم  عنها 
حولها، وبالتايل ابتعادهم تدريجيا 
تاريخهم، يف ظل  الهوية وعن  عن 
من  اإلغائها  ثم  معامالتها  تراجع 
دعا  النهائية.كما  المتحانات 
من  اأخرى  بدائل  لطرح  عمراوي 

بينها تقلي�س احلجم ال�ساعي.
الحتاد  رئي�س  اأيده  الراأي  نف�س 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني 
دزيري،  ال�سادق  »الأنباف« 
املراجعة  اأن  موؤكدا  لـ«الو�سط«، 
يجب األ تتم دون ا�ست�سارة ال�رصكاء 

براأيهم  الأخذ  ثم  اأوىل،  خطوة  يف 
يف القرار النهائي يف خطوة ثانية، 
معتربا اأن النقا�س حوله مبكر كونه 
مل يطرح اأمام ال�رصكاء ومل يعرفوا 
يرف�سون  اأنهم  مو�سحا  فحواه، 
ما  وهو  الهوية  مبواد  امل�سا�س 

�سيطبع ا�ست�سارتهم.
الرتبوي  لل�ساأن  املتابع  جهته  من 
ت�رصيح  يف  اأو�سح  نواري،  كمال 
ت�سكيل  ي�ستح�سن  اأنه  لـ«الو�سط«، 
جلنة تقنية مثلها مثل جلان القانون 
الجتماعية  واخلدمات  اخلا�س 
من  تتكون  البيداغوجية  والأن�سبة 
خمت�سني ومهتمني بال�ساأن الرتبوي 
اأنه  قائال  ودب«،  هب  من  »ولي�س 
اأن تكون من بني نقابات لها  يجب 
الثانوي  التعليم  مرحلة  يف  متثيل 
نهاية  غاية  اإىل  ي�ستمر عملها  واأن 
اإ�سالحات اجليل الثاين يف مرحلة 
�سنة  اأي يف حدود  الثانوي  التعليم 
2022. كما دعا للرفع من م�ستوى 
باملعايري  خالل  الأخذ  من  العمل 
العاملية ل�سهادة امتحان البكالوريا 
اأن  لها، معتربا  لعادة امل�سداقية 
تعديل  يف  واملغرب  تون�س  جتربة 
اإىل  يحتذى،  مثال  تعترب  النظام 

جانب فتح بكالوريا مهنية.
وبخ�سو�س تقييمه للعملية قال اأنه 
كمتابع يرى اأن اجلزائر تاأخرت يف 
واأنه يجب  اإ�سالح نظام المتحان 
لأنه  مواده  و  اأيامه  عدد  تقلي�س 
مادة  يف  ميتحن  اأن  معقول  لي�س 
م�ساره  يف  املرت�سح  يحتاجها  ل 
ديوان  اإن�ساء  جانب  اإىل  اجلامعي، 
ولئي لتنظيم المتحانات الر�سمية 
يتم  كاأن  الرتبية،  مديريات  بدل 
للديوان  ولئية  فروع  ا�ستحداث 
الوطني لالمتحانات وامل�سابقات.

�سارة بومعزة 

مطالب لتفعيل املادة بالتن�سيق مع علماء اجلزائر

لن تتحرر الفالحة دون اإعداد درا�سة ا�ست�سرافية، من�سور عي�سى:

حت�سريا ملو�سم الإ�سطياف 2018

جهاز مكافحة حرائق الغابات

�سارة بومعزة

اجلزائر حتت�سن م�ؤمترا دوليا لتدري�س الرتبية الإ�سالمية

جل�سات الفالحة غري كافية لإعطاء انطالقة �سحيحة للقطاع

تن�سيب جلنة وزارية متعددة ال��سائط

خم�سة اأرتال متنقلة جديدة وا�ستعمال اأنظمة معل�ماتية ذكية  

نوارري: تاأخرنا يف اإ�سالح نظام المتحان

تقلي�س اأيام المتحان يعيد م�اد اله�ية 
ل�اجهة امل�اجهة مع بني غربيط
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يعتزم املجل�س الإ�سالمي الأعلى تنظيم موؤمتر دويل حتت عنوان: تدري�س الرتبية الإ�سالمية يف املوؤ�س�سات الر�سمية نحو 
فاعلية يف ظل التحولت العاملية، الثنني والثالثاء القادمني، بالتن�سيق مع وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الثقافة ووزارة 

ال�سوؤون الدينية والأوقاف، ورمز البحث يف الأنرثوبولوجيا الجتماعية والثقافية، وتعرف التظاهرة م�ساركة �سوقي اإبراهيم 
عبد الكرمي مو�سى عالم مفتي م�سر، وحم�سن حممدي عراقي الأمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب الإ�سالمية 

من اإيران، ورم�سان مو�سلو نائب رئي�س ال�سوؤون الدينية برتكيا، ومن اجلانب اجلزائري مداخالت وزيرة الرتبية وكذا رئي�س 
املجل�س الإ�سالمي الأعلى، ناهيك عن جمموعة من الباحثني يف املجال من خمتلف الوليات، وكذا باحثني من ال�سعودية 

واملغرب واأندوني�سا و�سوريا والأردن. اأما من الدول الأجنبية فنجد باحثني من ال�سويد وكرواتيا وا�سبانيا وفرن�سا.

�سيكون ذلك يوم غد:

 ح�سبالوي يعر�س م�سروع
 قان�ن ال�سحة على الربملان

وال�سكان  ال�سحة  وزير  �سيكون 
غد  يوم  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
م�رصوع  لعر�س  موعد  على 
القانون املتعلق بال�سحة، الذي 
يهدف  باأنه  الو�ساية  اأكدت 
العمومية  اخلدمة  تدعيم  اإىل 
اأف�سل  وا�ستغالل  لل�سحة 

لقدرات القطاع اخلا�س.
القانون  م�رصوع  ن�س  وت�سمن 
اأحكاما ترمي اإىل جعل احل�سول 
لل�سحة  العمومية  اخلدمة  على 
»�سهال واأكرث جناعة« مع �سمان 
»ا�ستغالل اأف�سل لقدرات القطاع 
التي  العالج  وعرو�س  اخلا�س 
يقدمها ق�سد التكفل باملواطنني 
يف اأح�سن الظروف«، وذلك عرب 
الإ�سالحات  من  اإدراج »عدد 
مع  لتتما�سى  ال�رصورية 
التطورات التي عرفها املجتمع 
من  عنها  ترتب  وما  اجلزائري 
الدولة  اأعباء جديدة على عاتق 

م�سادر  عن  البحث  تفر�س 
جديدة يف جمال املوارد،  ومن 
جاء  التي  الإ�سالحات  اأهم 
حقوق  »تدعيم  امل�رصوع،  بها 
جمانية  اإطار  يف  املواطنني 
للو�ساطة  جلنة  واإن�ساء  العالج 
التنظيم  تطوير  مع  وامل�ساحلة 
اخلريطة  اإقامة  عرب  ال�سحي 
التنظيم  وخمطط  ال�سحية 
ال�سحي، وتهدف هذه اخلريطة 
اإىل »التنبوؤ بالتطورات ال�رصورية 
اأجل تكييف عرو�س العالج  من 
لحتياجات  الق�سوى  والتلبية 
ال�سحة وحتديد تنظيم منظومة 
العالج و�رصوط ربط موؤ�س�سات 
حتدد  حيث  بال�سبكة«،  ال�سحة 
املن�ساآت  موقع  اخلريطة 
ال�سحية والتنظيم ال�سحي على 
ما  ح�سب  اجلهوي،  امل�ستوى 

جاء يف املادة 280.
ع.ع



البي�ضاء  الدار  حمكمة  وقعت   
حب�ضا  اأ�ضهر   6 عقوبة  بالعا�ضمة 
األف   20 بقيمة  وغرامة  نافذا 
بكلية  دج يف حق  طالبة جامعية 
بعد  ع�ضيقها   رفقة  احلقوق 
على  التعدي  بتهمة    ، توقيفهما 
�ضالح  وحمل  العقارية  امللكية 
متلب�ضني  توقيفهما  بعد    ، اأبي�ض 
التجارية  املحالت  اأحد  داخل 
ال�ضاغرة ببلدية املحمدية ب�ضدد 
وبحوزتهما  الدعارة  ممار�ضة 
التي  الق�ضية  وهي   ، �ضكاكني 
الأخرية  هاته  لأجلها  تاأ�ض�ضت 

كطرف مدين .
وعلى  جمرياتها  تعود  التي  و 
املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب 
ملجموعة بالغات  تقدم به �ضكان 
اأمام  اأحياء بلدية املحمدية  اأحد 
حمالت  حول  الأمن  م�ضالح 
للبلدية  تابعة  م�ضبوهة  جتارية 

بع�ض  قبل  من  ا�ضتغاللها  يتم 
ممار�ضة  يف  الغرباء   الأ�ضخا�ض 
باحلياء  املخل  الفعل  و  الرذيلة 
و  عليها   بالتهجم  قيامهم  بعد 
م�ضالح  لتقوم   ، اأقفالها   ك�رس 
الأمن باإجراء دورة تفتي�ضية لهاته 
العثور  ويتم  ال�ضاغرة  املحالت 
اأخر  �ضاب  رفقة  فتاة  يومها على 
املحالت  هاته  اإحدى  داخل 
وبالقرب منهما فرا�ض و �ضكاكني 
�ضبق  اللذان   ال�ضخ�ضان  وهما   ،
مل�ضالح الأمن توقيفهما  يف نف�ض 
الو�ضعية و الإفراج عنهما  ، كما 
تبني يف خ�ضم التحريات اأن ال�ضاب 
كان على عالقة غرامية مع الفتاة 
و  اجلامعية   بالإقامة  تقيم  التي 
من  خروجه  على   مي�ضي  مل 
ال�ضجن �ضوى 3 اأ�ضهر ، ليتم بذلك 
احلال  حمكمة  على  حتويلهما 
باجلرم �ضالف الذكر  بعد و�ضعهما 

باملوؤ�ض�ضة  املوؤقت  احلب�ض  رهن 
التهمة  ، وهي  العقابية باحلرا�ض 
اأكد  و  املتهمني  اأنكرها   التي  
ال�ضاب باأن الفتاة خطيبته و ينوي 
عقد قرانهما يف القريب الأجل و 
الواقعة  يوم  بالأماكن  تواجده  اأن 
كان بغر�ض ت�ضليح دراجته النارية 
باأحد املحالت املجاورة للمحل ، 

يف حني اأنكرت الفتاة ما ن�ضب لها 
ا�ضطرت  باأنها  اأكدت  و  من جرم 
بع�ض  ب�ضبب  املحل  يف  للمبيت 
يف  باإقامتها  اخلا�ضة  امل�ضاكل 
اأنها ل  ال�ضكن اجلامعي خا�ضة و 
اأن والديها  اأي �ضكن بحكم  متلك 

يقيمان بفرن�ضا.
ل/منرية

24 �ساعةاجلمعة  20 ال�شبت 21 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 5�شعبان  1439هـ 5

ال�رسكة  هذا وقد جرى متابعة 
التي متلك �ضتة فروع بالعا�ضمة 
ك�ضخ�ض  �ضطيف  وولية 
احلال  حمكمة  اأمام  معنوي 
قام  روتينية  مراقبة  دورية  اإثر 
بوزارة  املراقبة  اأعوان  بها 
باب  التجاري  للمركز  التجارة  
املحالت  مراقبة  ق�ضد  الزوار 
هناك و  لدى مرورهم مبحل » 
زارا« لالألب�ضة ،وطلبهم الإطالع  
للتاأكد  التجاري  ال�ضجل  على 
باأن  تفاجوؤوا  الفواتري  من 
ال�ضلع  بوفرتة  يقوم  ل  املحل 
بذلك  ليقوم   ، بيعها  يتم  التي 
عن  حم�رس  بتحرير  الأعوان 
ك�ضخ�ض  ال�رسكة  اإحالة  و  ذلك 
 ، احلال  حمكمة  اأمام  معنوي 
اأمام  ال�رسكة  فرع  ممثل  ليمثل 
الأ�ضبوع  نهاية  املحكمة  هيئة 
الفارط ،  و يوؤكد خالل �ضماعه 
اأن  اجلنح  قا�ضي  قبل  من 

فروع  �ضتة  متلك  التي  �رسكته 
بالعا�ضمة وولية �ضطيف بريئة 
لها كونهم  من اجلرم املن�ضوب 
ينظم  خا�ض  لقانون  خا�ضعني 
بنظام  واملتعلق  و�ضعيتهم 
يعترب  الذي  التحويالت  �ضند 
بالن�ضبة لهم بديال عن الفواتري 
حديثا  دخل  الذي  النظام  وهو 
حليز التنفيد ويخ�ض ال�رسكات 
غري  فهم   بالتايل  و  اجلديدة  

لنظام  اخل�ضوع  على  جمربين 
لدى  به  املعمول  الفوترة 
وهو  املحلية  املحالت  باقي 
اأعوان  يجهله  كان  الذي  الأمر 
يحررون  جعلهم   مبا  املراقبة 
على  الإطالع  دون  املح�رس 
كما   ، اجلديد  التنظيم  هذا 
يف  اأنه  القانوين  املمثل  اأ�ضار 
زارا«   « �رسكة  قامت  حال 
الفوترة  لإجراء  باخل�ضوع 

�ضيجعلها تدخل يف حالة  فهذا 
باأن  موؤكدا   ، لالأموال  تبيي�ض 
اإرتكبته  الذي  الوحيد  اخلطئ 
ال�رسكة هي عدم اإخطار وزارة 
هي  لتتمكن  بنظامها  التجارة 
الأعوان  اإخطار  من  الأخرى 
بتحرير املحا�رس  قيامهم  قبل 
الق�ضية لأروقة  اأن ت�ضل  و قبل 
باإفادتهم  ،ويطالب  املحاكم 

بالرباءة التامة .

العاملية  التجارية  العالمة  وقعت 
لأحد  �ضحية  الأمريكية    »نايك« 
بتقليد  قام  الذي  امل�ضتوردين 
األف    10 يقارب  ما  يف  عالمتها 
واإ�ضتبدالها   الأحذية  من  وحدة 
�ضديدة  بنوعية  �ضينية   بوحدات 
الرداءة ت�ضبب ح�ضا�ضية للب�رسة مع 
�ضنتيم  ملليون  ي�ضل  ب�ضعر   بيعها 
احلقيقي    �ضعرها  اأن  رغم  للوحدة 
يعادله  وما  دولر   1 عن  يزيد   ل 
امل�ضتورد  متابعة  لتتم   . دج   170
الدار  حمكمة  هيئة  اأمام  غيابيا 
عالمة  تقليد  بتهمة  البي�ضاء 
تقدم  التي  ال�ضكوى  اإثر  جتارية 
بعد  باجلزائر  ال�رسكة  ممثل  بها 
�ضبط حمولة  من الأحذية بعالمة 
وحدة  األف  قدرت ب10  نايك«   «
مطروحة للبيع ب�ضعر مليون �ضنتيم 
للواحدة  و بعد اإخ�ضاعها للخربة 
وبها  رديئة  نوعية  ذات  باأنها  تبني 

ح�ضا�ضية  ت�ضبب  �ضارة  جد  مواد 
باأنها  اأي�ضا  وتبني  للب�رسة  �ضديدة 
اأن �ضعرها  م�ضتوردة من ال�ضني و 
دولر   1 عن  يزيد  ل  احلقيقي 
حيث   ، دج   170 يعادل  ما  اأي 
جل�ضة  خالل  ال�ضحية  دفاع  اأكد 
قام  قد  املتهم  اأن  املحاكمة 
التجارية  للعالمة  فعلية  ب�رسقة 
لأَ�رسار كبرية  ت�ضبب  العاملية مبا 
الأ�رسار  حيث  من  الأم  لل�رسكة 
التي  العالمة  املالية وحتى �ضهرة 
باإفادته  وطالب  مالها  راأ�ض  تعترب 
املحكمة   وتقرر   ، مايل  بتعوي�ض 
جل�ضة  عن  الغائب  املتهم  اإدانة 
�ضنوات حب�ضا   3 بعقوبة  املحاكمة 
نافذا وغرامة بقيمة مليون �ضنتيم 
مع اإ�ضدار اأمر بالقب�ض �ضد املتهم 
و اإلزامه بدفع تعوي�ض مايل بقيمة 

50 مليون دج لل�رسكة ال�ضحية .
ل/منرية 

ما�ضيني�ضا  حي  اأم�ض  يوم  �ضهد 
خم�ضة  اإختناق  ق�ضنطينة  بولية 
اأك�ضيد  اأحادي  بالغاز  اأفراد 
املدفئة،  من  املنبعث  الكربون 
احلماية  م�ضالح  بعدها  لتتدخل 

الذين  ال�ضحايا  لإ�ضعاف  املدنية 
تراوحت اأعمارهم ما بني 7 اإىل 47 
ال�رسعة  جناح  على  ونقلهم  �ضنة 

مل�ضت�ضفى خلروب.
يحي عواق

الوطني  للجي�ض  مفرزة  األقت 
بجيجل  اجلمعة  اأم�ض  ال�ضعبي، 
 ، اإرهابيني  ثالثة  على  القب�ض 
ح�ضب ما اورده بيان لوزارة الدفاع 
»يف  انه  البيان  يف  جاء  و  الوطني 
وخالل  الإرهاب  مكافحة  اإطار 
األقت  ومت�ضيط،  بحث  عملية 
ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ض  مفرزة 
مبنطقة    2018 اأفريل   20 اليوم 
من�ضورية   لبنى/زيامة  عني 
ثالثة  على  القب�ض  بجيجل، 
بكل  الأمر  يتعلق  اإرهابيني.   )03(
»هـ.عبد  اخلطري  الإرهابي   من  
الن�ضري  »عبد  املكنى  احلكيم« 
باجلماعات  التحق  الذي  جمال« 
الإرهابية �ضنة 1995 ، و الإرهابي 
اأرزقي« املكنى »عمي  »م. حممد 

ال�ضعيد » الذي التحق باجلماعات 
الإرهابي  و  �ضنة 2002   الإرهابية 
الذي  »معاذ«  املكنى  ه�ضام«  »ع. 
�ضنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق 
من  مكنت  العملية  هذه    «   2017
م�ضد�ضات)03(  ثالثة  اإ�ضرتجاع 
كال�ضنيكوف،  نوع  من  ر�ضا�ضة 
خم�ضة خمازن )05( و)155 طلقة، 
 )03( وثالثة   )01( ميدان  نظارة 
الذي  البيان  نقالة، ح�ضب  هواتف 
  « متوا�ضلة  »العملية  اأن  اأو�ضح 
�ضياق  يف  العملية  هذه  »تاأتي  و 
قواتنا  تخو�ضها  التي  العمليات 
اآفة  من  بالدنا  لتطهري  امل�ضلحة 
وال�ضكينة  الأمن  وب�ضط  الإرهاب 
عرب كافة ربوع الوطن« كما اختتم 

البيان. 

واجه فرع  �شركة » زارا« العاملية للألب�شة باجلزائر تهمة عدم الفوترة  اأمام حمكمة الدار البي�شاء بالعا�شمة  ، اإثر ال�شكوى 
التي اأودعتها �شدها   مديرية التجارة  بعدما  اتهمتها  فيها  بالتهرب من فوترة �شلعها  التي قدرت قيمتها ب6 مليري �شنتيم يف 

حماولة منها من التهرب من ت�شديد امل�شتحقات ال�شريبية رغم اأن قانونها اخلا�ص يعفيها من نظام الفوترة .

رغم اأن ال�شركة خا�شعة لقانون خا�ص يعفيها من هذا الإجراء

 ل/ منرية 

�سركة »زارا« متهمة بعدم فوترة �سلع ب6 
ماليري ب�سبب جهل اأعوان وزارة التجارة!!

يف  اإدارية  حمكمة  اأعلى  اأيدت 
بحرمان   يق�ضي  قرارا  فرن�ضا 
ال�ضفر  جواز  من  م�ضلمة  جزائرية 
م�ضافحة  رف�ضت  بعدما  الفرن�ضي 
ح�ضولها  مرا�ضم  خالل  م�ضوؤولني 

على اجلن�ضية، وفق ن�ض احلكم.
واأ�رست املراأة على اأن »معتقداتها 

م�ضافحة  من  متنعها  الدينية« 
م�ضوؤول رفيع تراأ�ض مرا�ضم منحها 
بجنوب  اإيزير  منطقة  يف  اجلن�ضية 
كما   .2016 جوان  يف  البالد  �رسق 
م�ضافحة  كذلك  املراأة  رف�ضت 
م�ضوؤول حملي اآخر. وراأت احلكومة 
»غري  باأنها  يظهر  ت�رسفها  اأن 

الفرن�ضي«  املجتمع  يف  مندجمة 
الحتكام  باإمكانها  �ضببا  يعترب  ما 
اإليه ميوجب القانون املدين لرف�ض 
ح�ضول �ضخ�ض متزوج من مواطن 
وقدمت  اجلن�ضية.  على  فرن�ضي 
فرن�ضي  من  املتزوجة  اجلزائرية 
القرار  �ضد  طعنا   2010 العام  منذ 

الذي �ضدر يف اأفريل 2017 معتربة 
لل�ضلطة«.  »ا�ضتغالل  يت�ضمن  اأنه 
اآخر  وهو  الدولة،  جمل�ض  لكن 
من  ق�ضايا  يف  ا�ضتئناف  حمكمة 
احلكومة  باأن  ق�ضى  النوع،  هذا 

»طبقت )القانون( ب�ضكل منا�ضب«.
ف.ن�شرين

حمكمة الدار البي�شاء بالعا�شمة

جمل�ص الدولة اأيد الأمر

احلب�س لطالبة جامعية وع�سيقها اقتحما حمال للممار�سة الرذيلة

فرن�سا حترم جزائرية من اجلن�سية لرف�سها م�سافحة م�سوؤول 

باع الواحدة  ب�شعر مليون �شنتيم و 
�شعرها احلقيقي 170 دج

ق�شنطينة

وزارة الدفاع

م�ستورد يبيع اأحذية �سينية  مقلد 
لعالمة »نايك« م�سببة للح�سا�سية »!!

اإختناق خم�سة اأفراد بالغاز

اإلقاء القب�س على 3 
اإرهابيني بجيجل 



الوالية  خارج  من  مواطنني 
ال�شهرية  مرتباتهم  يتقا�شون 

بطرق خمالفة للقانون 
 طالب نواب برملانيون باجلنوب 
والريا�شة  ال�شباب  وزير  الكبري 
التدخل  حممد حطاب ب�رضورة 
حد  و�شع  اأجل  من   ، ال�شخ�شي 
لتجاوزات واخلروقات امل�شكوت 
والريا�شة  ال�شباب  بقطاع  عنها 
تقدمي  مع   ، اأدرار  بوالية 
اأمام امل�شاءالت  املدير الوالئي 
جتاوزته  بعدما  وذلك  القانونية 

االأحداث .
�شددت مرا�شالت ملمثلي ال�شعب 
باملجل�س ال�شعبي الوطني حتوز 

يومية "الو�شط
على  منها  ن�شخة  على   ،  "
طرف  من  جاد  تدخل  �رضورة 

الإماطة  والريا�شة  ال�شباب  وزير 
الذي  الغمو�س  على  اللثام 
على  بالقطاع  الت�شيري  يكتنف 
حيث   ، اأدرار  والية  م�شتوى 
ب�رضورة  الربملان  نواب  طالب 
ا�رضاف  تو�شيحات حول  تقدمي 
على  للقطاع  الوالئي  املدير 
املنتدبة  املديرية  ت�شيري 
باملقاطعة  والريا�شة  لل�شباب 
يطرح  ومما  تيميمون  االإدارية 
بقاء  ا�شتفهام  عالمة  من  اأكرث 
من�شب املدير املنتدب للقطاع 
املدير  تعنت  ب�شبب  �شاغرا 
الوالئي رغم توفر املنطقة على 
ل�شغل  املوؤهلة  االإطارات  عديد 
مت�شل  �شياق  ويف   ، املن�شب 
فقد ذهبت ذات املرا�شالت اىل 
اأبعد من ذلك عندما حذرت من 

مغبة العواقب الوخيمة التي قد 
الع�شوائية  التعينيات  عن  تنجر 
لقطاع  التابعة  املوؤ�ش�شات  على 
�شبيل  وعلى  والريا�شة  ال�شباب 
اطارات  احل�رض  ال  املثال 
�شبانية ت�شيري موؤ�ش�شات ريا�شية 
كما هو احلال باملركب املتعدد 
واإطارات  فرباير   18 الريا�شات 
موؤ�ش�شات  ت�شيري  الريا�شة  يف 
ببيت  احلال  هو  كما  �شبانية 
من  وغريها  بتيميمون  ال�شباب 

احلاالت كثري .
اأبلغ  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
القطاع  وزير  الربملان  نواب 
التاأخر  من  ال�شديد  امتعا�شهم 
الهياكل  اإجناز  يف  املربر  غري 
ما  ومنها  والريا�شية  ال�شبانية 
على  �شنوات  الع�رض  عمر  فاق 

اأوملبي  ن�شف  امل�شبح  غرار 
بتيميمون ، ومما يحز يف نفو�س 
واالهمال  التدهور  املنتخبون 
املوؤ�ش�شات  اأغلب  طال  الذي 
�شوء  نتيجة  للقطاع  التابعة 
التعينيات  واملحاباة يف  الت�شيري 

والنق�س الفادح .
م�شاكل قطاع ال�شباب والريا�شة 
بل  احلد  هذا  عند  تتوقف  مل 
القوانني  خرق  لتطال  امتدت 
من طرف املدير الوالئي ب�شبب 
اإطارات  و  مواطنني  عدة  عمل 
خارج الوالية ويتقا�شون اأجورهم 
من والية اأدرار ملدة تفوق املدة 
القانونية لهذه الو�شعية من اأجل 
االإ�شتفادة من اإمتيازات اجلنوب 

الكبري .
�أحمد باحلاج
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تراأ�س عبد القادر جالوي وايل الوالية 
خالل االأ�شبوع املن�رضم مبقر الوالية 
جل�شة عمل تقييمية خ�ش�شت لدرا�شة 
و  االإبتدائية  املدرا�س  تهيئة  ملف 
االإطعام املدر�شي ، حيث �شدد على  
ا�شتكمال جميع  االإ�رضاع يف  �رضورة 
النهائي  للق�شاء  االإجناز  ور�شات 
باالأم�س  كانت  التي  النقائ�س  على  
القريب ت�شكل هاج�شا يوؤرق يوميات 
واملتمدر�شني  الرتبوية  االأ�رضة 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  الذي  االأمر 
لنتائج  بالن�شبة  ملحوظ  حت�شني 
االإبتدائي  الطور  نهاية   اإمتحانات 
على  مدار ال�شنتني االأخريتني ، ويف 
امل�شوؤول  �شدد  فقد  مت�شل  �شياق 
على  التنفيذية    الهيئة  على  االأول 

وجتهيز  تهيئة  ملف  اإعطاء  �رضورة 
املطاعم املدر�شية االأولوية ، لتعميم 
للتالميذ  ال�شاخنة  الوجبات  تقدمي 
ت�شكيل  مع   ، االإبتدائيات  كافة  يف 
النقائ�س  خمتلف  لت�شخي�س  جلنة 
امل�شجلة باملدار�س ، كما حث اأي�شا 
�رضورة  على  جالوي  القادر  عبد 
تعميم اإ�شتعمال الطاقة ال�شم�شية يف 

تزويد املدار�س بالكهرباء مع الرتكيز 
موؤ�ش�شتني  على  م�شتعجلة  ب�شفة 
منوذجيتني  .  من جهة ثانية  فقد  مت 
خالل اجلل�شة التقييمية درا�شة ملف 
ال�شكن بدائرة ورقلة وكذا التجزئات 
ملف  يخ�س  وفيما    ، بها  العقارية 
تعليمات  الوايل  اأ�شدى  فقد  ال�شكن 
االإخت�شا�س  دوائر  ملختلف  �شارمة 

اإنهاء  اأجل االإ�رضاع يف  املعنية ، من 
ال�شكنية  امل�شاريع  تهيئة  اأ�شغال 
وربطها مبختلف ال�شبكات لت�شليمها 
كذلك  واالأمر  االآجال  اأقرب  يف 
ببلديتي  العقارية  للتجزئات  بالن�شبة 
اجلل�شة  اأن  ومعلوم   . ورقلة  دائرة 
ح�شور  عرفت  املذكورة  التقييمية 
كل من االأمني العام بالوالية و مدراء 
للقطاعات التنفيذية املعنية و رئي�س 
املجل�س  رئي�س  وكذا  ورقلة  دائرة 
 . ورقلة  لبلدية  البلدي  ال�شعبي 
عديد  ثمنت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املكثف  العمل  الفاعلة  اجلمعيات 
الهيئة  طرف  من  املبذول  واجلهد 
التنفيذية و على  راأ�شها الرجل االأول 
للتكفل  جالوي  القادر  عبد  بالوالية 
بتطبيق  املحلي  ال�شارع  بان�شغاالت 
واالإمكانات  االأولويات  ح�شب  مبداأ 

املتاحة .

املنيعة  بلدية  قاطني  اأ�شبح 
وبائية  بكارثة  مهددون  بغرداية  
رفع  يف  الكبري  التاأخر  ب�شبب 
االأطنان من القمامات املكد�شة 
هذه  اأن  حيث   ، ال�شوارع  يف 
الو�شعية دفعت باملت�رضرين من 
الو�شع البيئي املتاأزم للت�شاوؤل عن 
املر�شودة  البلدية  اأموال  م�شري 
لفائدة م�شالح النظافة و الوقاية 

املكلفة بتح�شني الواقع البيئي .
املنيعة   بلدية  �شكان  يح�رض  
بغرداية لرفع تقريرا اأ�شود  لوايل 
الوالية ، من اجل املطالبة بفتح 
احلقيقية  الوجهة  يف  حتقيق 
تر�شد  التي  ال�شخمة  لالأموال 
البلدية  هاته  لفائدة  �شنويا 
النظافة  م�شلحة  ن�شاط  لتغطية 
من  االأطنان  لرفع  والوقاية 
ال�شوارع  يف  املكد�شة  القمامات 
 ، كاملتني  �شنتني  من  اأكرث  منذ 
هذه  �شكان  خماوف  يثري  ومما 
حافة  على  املوجودة  املدينة 
بني  الرابط  الوطني  الطريق 
املنيعة  االدارية  املقاطعة 
هو  غرداية  التقليدية  والوالية 
ا�شتمرار هذه املع�شلة التي اأرقت 

يومياتهم وعكرت �شفو معي�شتهم 
اليومية  وذلك تزامنا مع اقرتاب 
املعروف  ال�شيف  ف�شل   حلول 
ال�شامة  احل�رضات  بتكاثر  عنه 
معاناتهم  عن  احلديث  دون 
ال�شنة  ف�شول  طيلة  امل�شتمرة 
حلاالت  املخيف  االإرتفاع  مع 
اجللدية   الل�شامنيا  بداء  االإ�شابة 
عن  ناهيك   ، اجللدي  والطفح 
من  االأطنان  تكد�س  م�شاهمة 
بجوار  و  ال�شوارع  يف  القمامات 
تكاثر  يف  ال�شكنية  التجمعات 

الكالب ال�شالة  .
فاإن   ، حملية  م�شادر  وح�شب 
والذي  املذكور  االأ�شود  التقرير 
الوالية  لوايل  رفعه  املزمع  من 
قبل  م�رضي  الدين  عز  بغرداية 
�شيحمل   ، اجلاري  ال�شهر  نهاية 
يق�شي  مقرتحا  اأي�شا  طياته  يف 
بالتعاقد  مع موؤ�ش�شات مقاوالتية 
الإنت�شال �شاكنة البلدية من التلوث 
البيئي ، مع ح�رض ن�شاط م�شالح 
املنيعة   ببلدية  والوقاية  النظافة 
العملية  هذه  ومتابعة  مراقبة  يف 

ميدانيا .
�شيخ مدقن

االأ�شبوع  نهاية  مع  متكنت 
االأمن  م�شالح  املن�رضم  
املتخ�ش�شة يف مكافحة الهجرة 
ونيف  بني  ببلدية  ال�رضعية  غري 
بب�شار ، من توقيف و اإعتقال 14 
جن�شيات  يحملون  اإفريقي  رعية 
الكامريون  ت�شاد-  لدول  خمتلفة 
ليتم  العاج  �شاحل  و  ال�شينغال   –
حتويلهم للم�شلحة املعنية، وبعد 
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال 
ق�شائية  ملفات  اإجناز  و  معهم 

اليوم  يف  عر�شهم   مت  �شدهم 
املوايل على وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة ب�شار بتهمة االإقامة الغري 
جميعا  اإدانتهم  مت  اأين  �رضعية  
مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا  ب�شنة 
األف  تغرمي كل واحد منهم بـ 48 
اإىل  قبل حتويلهم  دينار جزائري 
مبدينة  احلدودية  العبور  مراكز 
تيمياوين بادرار متهيدا لرتحيلهم 

نحو بلدانهم االأ�شلية.
�شيخ مدقن

يف �إطار مو��شلة �لإنعا�ش �لتنموي ب�شتى �لقطاعات �لتي لها �شلة بيوميات �ملو�طن 
، فقد �أ�شرف و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي على جل�شة تقييمية خ�ش�شت 

لدر��شة ملف تهيئة �ملد�ر�ش �لإبتد�ئية و�لإطعام �ملدر�شي �إ�شافة �ىل �لتطرق ملا مدى 
تقدم �أ�شغال �جناز م�شاريع �لتهيئة لل�شكنات �لجتماعية �ليجارية �لعمومية .

�شدد على �شرورة �لإ�شر�ع يف تهيئة �مل�شاكن �لإجتماعية 

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة يرتاأ�س جل�سة تقييمية مللفي تهيئة املدار�س والإطعام املدر�سي 

وجه وايل والية امل�شيلة احلاج مقداد 
املحلية  لل�شلطات  �شارمة  تعليمات 
قرارات  تنفيذ  يف  االإ�رضاع  اأجل  من 
الهدم للبنايات الفو�شوية التي �شيدت 
ملمتلكات  تابعة  عقارية  اأوعية  فوق 
وجه  فقد  ذلك  مع  موازاة   ، الدولة 
على  للقائمني  توجيهات   مقداد 
ت�شهيالت  بتقدمي  اال�شتثمار  قطاع 
حد  وو�شع  احلقيقيني  للم�شتثمرين 
للمغامرين .  علمت جريدة "الو�شط 
رئي�س  اأن   ، موثوقة  م�شادر  من   "
العقار  قطاع  على  االدارة  جمل�س 
مقداد  احلاج  الوايل  امل�شيلة  بوالية 
،كان قد وجه موؤخرا تعليمات �شديدة 
اللهجة  لروؤ�شاء البلديات بالوالية من 

اأجل االإ�رضاع يف تنفيذ مئات القرارات 
لهدم البنايات الفو�شوية التي �شيدت 
فوق احتياطات الدولة وبدون رخ�شة 
يف  االإ�رضاع  بهدف  وذلك   ، بناء 
املوجهة  العقارية  اجليوب  ا�شرتجاع 
املنفعة  ل�شالح  اال�شتغالل  اإطار  يف 
امل�شاريع  من  الهائل  الكم  لتج�شيد 
عديد  يف  الوالية  بها  تدعمت  التي 
بيوميات  �شلة  لها  التي  القطاعات 
 ، ال�شحة  غرار  على    ، املواطن 
الرتبية ، ال�شكن والتجهيزات العمومية 
ا�شافة لقطاع ال�شباب والريا�شة ،ويف 
�شياق مت�شل فقد ثمن �شليم خزاري 
الرئا�شي  للتحالف  الوطني  املن�شق 
املدين  واملجتمع  اجلمعوية  للحركة 

اجلمهورية  رئي�س  م�شاريع  لدعم 
القرارات  بوتفليقة  العزيز  عبد 
االأول على اجلهاز  للم�شوؤول  اجلريئة 
التنفيذي بالوالية ، خا�شة اذا علمنا 
تف�شي  اأن  املتحدث  ذات  ي�شيف 
على  واال�شتيالء  ال�شطو  ظاهرة 
ب�شكل  �شاهمت  العمومية  املمتلكات 
م�س  الذي  الفادح  التاأخر  يف  كبري 
وقت  يف   ، التنموية  امل�شاريع  عديد 
القطاعية  املديريات  بع�س  جلاأت 
واجلماعات املحلية بعديد البلديات 
اال�شتعجالية  امل�شاريع  لتج�شيد 
اإىل   . العمراين  الن�شيج  عن  بعيدا 
جانب ذلك فقد ك�شف �شليم خزاري 
الرئا�شي  للتحالف  الوطني  املن�شق 

املدين  واملجتمع  اجلمعوية  للحركة 
اجلمهورية  رئي�س  م�شاريع  لدعم 
امل�شيلة  بوايل  جمعه  لقاء  انه خالل 
باأنه  االأخري  هذا  اأبلغه  مقداد  احلاج 
على  للقائمني  �شارمة  تعليمات  وجه 
تقدمي  اأجل  من  ال�شناعي  اال�شتثمار 
ال�شعوبات  وتذليل  الت�شهيالت  كافة 
لفائدة امل�شتثمرين يف اإطار االإلتزام 
االأول  الوزير  وتعليمات  بتوجيهات 
عن  للبحث  الرامية  اأويحي  احمد 
الوطني  لالإقت�شاد  حقيقية  بدائل 
املحروقات  لقطاع  التبعية  الإنهاء 
البور�شات  يف  اأ�شعاره  تهاوت  الذي 

العاملية .
�أحمد باحلاج

وجه تعليمات �شارمة لتقدمي ت�شهيالت للم�شتثمرين وو�شع حد للمغامرين 

�إجماع على �شرورة �لإطاحة باملدير �لولئي وتقدميه �أمام �مل�شائالت �لقانونية 

وايل امل�سيلة احلاج مقداد ي�سهر �سيف احلجاج يف وجه مافيا العقار 

غليان قطاع ال�سباب والريا�سة باأدرار الهدوء الذي ي�سبق العا�سفة  

تز�منا مع �قرت�ب حلول ف�شل �ل�شيف وتكاثر 
�حل�شر�ت �ل�شامة 

بني ونيف بب�شار 

مطالب بالتحقيق يف م�سري اأموال رفع 
اأطنان القمامات  املنيعة بغرداية 

ترحيل 14 رعية افريقي
 نحو بلدانهم الأ�سلية 



البيئية  الهياكل  حظرية  �ستدعم 
م�ستقبال مبحطة  ال�سلف  بوالية 
عن  الناجتة  الع�سارة  ملعاجلة 
عنه  ك�سفت  ح�سبما  النفايات, 
وزيرة البيئة والطاقات املتجددة 
وقالت فاطمة الزهراء زرواطي, 
خالل ت�رصيح لل�سحافة املحلية 
على هام�ش  زيارتها لغابة التنزه 
اأن والية  الزبوجة,  ببلدية  ببي�سة 
الواليات  �سمن  تعد  ال�سلف 
امل�ستوى  على  والثالثني  االأربع 
من  ا�ستفادت  التي  الوطني 
ت�سجيل م�ساريع الإجناز حمطات 

الع�سارة الناجتة عن النفايات.
لهذه  احلاجة  اأن  واأ�سافت 

امل�ساريع جاءت يف ظل" ا�ستياء 
التي  الع�سارة  على  املواطنني 
الردم  ومراكز  النفايات  تخلفها 
"خ�سائ�ش  عن  ف�سال  التقني" 
تت�سم  التي  املنزلية  النفايات 
ي�ستدعي  ما  وهو  عالية  برطوبة 
وتقنيات  بطرق  معاجلتها 
باملنا�سبة  دعت  خا�سة"كما 
روؤ�ساء  مع  اجلهود  تن�سيق  اإىل 
بالنفايات  للتكفل  البلديات 
وتوعية املواطن املحلي, م�سرية 
اال�سرتجاع  عملية  اإىل  اأي�سا 

ال�سعيفة التي ت�سجلها 
الوالية التي تقدر ب 02 يف املئة 
مراكز  تكون  اأن  حتمية  وكذا 

ا�ستثمارية  مراكز  التقني  الردم 
بعدها  ردم  مراكز  فقط  ولي�ش 
قطاع  اإىل  الوزيرة  تطرقت 
اإىل  م�سرية  املتجددة  الطاقات 
يف  املحلية  االإطارات  تكوين 
اعتربت  حيث   , املجال  هذا 
ال�سم�سية  الطاقة  خمزون  اأن 
ال�سلف  والية  به  تزخر  الذي 
ميكن اأن يكون جماال لال�ستثمار 
خا�سة يف ظل "جتنيد ال�سلطات 
على  العمل  اأجل  من  املحلية 
طريق  عن  االقت�سادي  االنتقال 
االنتقال االيكولوجي" كما قالت 
وزيرة  قامت   , بي�سة  وبغابة 
املتجددة  والطاقات  البيئة 

املحلية  ال�سلطات  مبعية 
املدين  املجتمع  وفعاليات 
الوطني  اجلي�ش  من  واأفراد 
�سجرية   257 بغر�ش  ال�سعبي 
الواجب  �سهداء  على  ترحما 
كما  الع�سكرية  الطائرة  بحادث 
بتد�سني  زرواطي  ال�سيدة  قامت 
املراقبة  العمومية  املفرغة 
وكذا زيارة م�رصوع الردم التقني 
ما  احل�رصية  ال�سلبة  للنفايات 
�سيدي   – )تن�ش  البلديات  بني 
ا�ستمعت  اأين  الرحمان(  عبد 
املن�ساأتني  حول  ل�رصوحات 
على  االيكولوجية  وفوائدهما 

املنطقة.

الوطني  الدرك  م�سالح  حجزت 
كي�ش   230640 حوايل  بامل�سيلة 
ذو وزن 30 غرام من مادة ال�سمة 
الكمية  هذه  حجز  ومت  املقلدة 
اإثر دورية عادية للم�سالح الدرك 
خاللها  من  متكنت  الوطني 
كانت  رونو  نوع  �ساحنة  مبراقبة 
متوقفة على حافة الطريق و بعد 
الوثائق االإدارية  مراقبة خمتلف 
تفتي�سها  و  بال�ساحنة  اخلا�سة 
املذكورة  الكمية  العثور على  مت 

بعد  كرتونية  علب  يف  معباأة 
ال�ساحنة  �سائق  مع  اال�ستف�سار 
�رصح باأنه قام ب�سحنها من والية 
االأغواط  بوالية  لبيعها  �سطيف 
بال�سوق ال�سوداء حيث مت اإيقاف 
ع  )د  امل�سمى  ال�ساحنة  �سائق 
�سنة من   38 العمر  البالغ من  ح( 
املعني  والية �سطيف مت  �سماع 
من اأجل انعدام الفوترة و ال�سجل 
التجاري و اإطالق �رصاحه, حجز 
اإىل  ت�سليمها  و  ال�سمة  كمية 

مديرية اأمالك الدولة ببو�سعادة 
اإىل  اإر�ساله  و  حم�رص  وحترير 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 

حمكمة بو�سعادة .

و 1306 قارورة من 
امل�شروبات الكحولية

الوطني  الدرك  عنا�رص  متكن 
 1306 حجز  من  امل�سيلة  بوالية 
قارورة من امل�رصوبات الكحولية 

من خمتلف االأنواع كانت باإحدى 
بلدية  يف  املهجورة  املنازل 
امل�سيلة كانت خمباأة باإحكام من 
اجل ترويجها مت حجز الب�ساعة 
الدولة,  الأمالك  وت�سليمها 
و  الق�سية  يف  حتقيق  فتح  مع 
اإر�سال املح�رص اإىل ال�سيد وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة امل�سيلة 

.
عبدالبا�شط بديار

مدينة  اأم�ش  اأول  احت�سنت 
امل�سيلة,  والية  �رصق  مقرة 
,للم�سابقـة  الثانية  الطبعة 
بني  الرقمية  الفكرية  الثقافيـة 
االحتفال  ,مبنا�سبة  ثانويات 
العلمية  التظاهرة   , العلم  بيوم 
املنتدى  تنظيمها  اإىل  بادرت 
اجلمعـوية  للحركة  الوالئي 
م�ستوى  على  املدين  واملجتمع 
,وبالتن�سيق  مقرة  دائرة  مكتب 
عبارة  وهي  الرتبية  مديرية  مع 
تالميذ  بني  علمية  مناف�سة  عن 
يف  النهائي  امل�ستوى  اأق�سام 
حملت  العلمية,  ال�سعب  جميع 
خالدا  �ستبقى   ... "خالد  �سعار 
" اإهداء لروح �ساحب  يف قلوبنا 
النا�سط  امل�سابقة  هذه  فكـرة 
اجلمعوي "خالد ميهوبي " الذي 

تويف �سهر اأوت من العام الفارط, 
"جمال  اأكده  ما  ح�سب  وهذا 
بلعمري " رئي�ش مكتب املنتدى 
الذي  مقرة  دائرة  م�ستوى  على 
بعث  اإعادة  من  الهدف  اإن  اأكد 
االأ�رصة  و�سط  املناف�سة  هذه 
التناف�ش  روح  بعث  التعليمية, 
وت�سجيع  والفكري  العلمي 
باالإ�سافة  االإبداعية,  املواهب 
اإىل تقوية اأوا�رص التقارب و تبادل 
الزيارات بني تالميذ املوؤ�س�سات 
املنتدى  ر�سد  وقد   , التعليمية 
اجلمعـوية  للحركة  الوالئي 
احلدث  لهذا  املدين  واملجتمع 
للموؤ�س�سات  قيمة  جوائز  العلمي 

والتالميذ املتناف�سني .
                                                                                                                          
عبدالبا�شط بديار

يرتقب بوالية وهران فتح حمافظة 
ال�سغط  لتخفيف  جديدة  عقارية 
التي  ال�سبع   املحافظات  عن 
من  هائال  عددا  يوميا  ت�ستقبل 
اليوم  اأ�ستفيد  ح�سبما  امللفات,  
اجلهوي  املفت�ش  لدى  اخلمي�ش 
املحافظة  و  الدولة  لالأمالك 
بن  جلول  بنلحاج  وذكر  العقارية. 
على  �سحفي  ت�رصيح  يف  عي�سى, 
هام�ش لقاء درا�سي حول " ال�سهر 
ال�سناعي  اال�ستثمار  و  العقاري 
نادي  قبل  من  اليوم  منظم   "
املقاولني و امل�ستثمرين لوهران, 
ببلدية  العقارية  املحافظة    " اأن 
التي  وهران(  �رصق   ( اجلري  بئر 
ت�ستقبل  املحافظات   اأكرب  تعد 
عقد   1  200 ملفات  لوحدها  
ال�سياق  ذات  يف  اأ�سار  �سهريا"و 
التطور  من  الرغم  على  انه   "
تزال  ال  العقار  قطاع  يف  ال�رصيع 

منذ  تعمل  العقارية  املحافظات 
الب�رصية  االإمكانيات  بنف�ش   2014
�سمن  من  املائة  40 يف  اأن  حيث 
اإطار  يف  توظيفهم   مت  عونا    96
يبدلون  و  الت�سغيل  قبل  ما  جهاز 
اخلدمات  اأداء  يف  جبارا  جهدا 
التي  الرقمية  عملية  يف  ال�سيما 
امل�سالح  هذه  م�ستوى  على  تتم 
اأفاد  الرقمنة,  .وبخ�سو�ش   "
اأنه مت االنتهاء من  ذات امل�سوؤول 
حمافظات   م�ستوى  على  العملية 
وبئر  و  الرتك  و عني  تليالت   واد 
التقدم  ن�سبة  بلغت  فيما  اجلري  
 70 بوهران   العقارية  باملحافظة 
يف املائة " م�سريا اإىل  "انه بف�سل 
اآالف حاالت   5 االآلية وجدنا  هذه 
من  �سكنات  لديهم  اأي  ايجابية 
للح�سول  مر�سح  األف   600 �سمن 
على �سكن يف �سيغة البيع باالإيجار) 

عدل( ".

من  املنظمة  الن�ساطات  اإطار  يف 
طرف اأمن والية امل�سيلة ومبنا�سبة 
للعلم  الوطني  باليوم  االإحتفال 
امل�سادف لـ 16 اأفريل من كل �سنة 
معر�ش  امل�سيلة  امن  نظم  ,فقد 

اأحمد  ثانوية  م�ستوى  على  اأمني 
اإحت�سنت  الذي  بامل�سيلة  الغازي 
املنا�سبة  بهذه  الر�سمي  االإحتفال 
االأجهزة  خمتلف  عر�ش  مت   ,
من  امل�ستعملة  التقنية  والو�سائل 

الوطني وكذا  االأمن  طرف م�سالح 
اإىل  باالإ�سافة  الكتاب  معر�ش 
للوقاية  حت�سي�سية  بحملة  القيام 
ا�ستفاد  وقد   , املخدرات  اأفة  من 
حيث  املبادرة  هذه  من  التالميذ 

اجلناح  من  �سعادتهم  عن  عربوا 
اخلا�ش باالأمن الوطني الذي �سهد 

توافد اأعداد كبرية من املواطنني

 .عبدالبا�شط بديار
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نظم  الذي  اللقاء  هذا  ويهدف 
وال�سكان  ال�سحة  لوزارة  مببادرة 
بالتعاون  اإ�سالح امل�ست�سفيات  و 
بالوالية  القطاع  مديرية  مع 
العالجية  الرتبية  ترقية  اإىل 
امل�سابني  لالأ�سخا�ش  املوجهة 
التعريف  من خالل  بالهيموفيليا 
املتوفرة  العالجية  باخلدمات 
املر�سى  حياة  نوعية  لتح�سني 
مع  التكيف  باأهمية  وتوعيتهم 
ومتكينهم  الذاتي  العالج  طرق 
 , ومهني  اجتماعى  اندماج  من 

مثلما متت االإ�سارة اإليه .
الذي  اللقاء  هذا  يهدف  كما 
اليوم  اإحياء  اإطار  يف  يدخل 
العاملى للهيموفيليا اإىل حت�سي�ش 
بال�سحة  املعنيني  املتعاملني 

حت�سني  ب�رصورة  العمومية 
�سجل  وتفعيل  الت�سخي�ش  نوعية 
الرهانات  لك�سب  الهيموفيليا 
والعالج  بالت�سخي�ش  املرتبطة 
 " بروفيالك�سي   " الوقائي 
اخلا�ش بهذه الفئة من املر�سى  
,وقد تناولت املداخالت و�سعية 
تعقيدات  من  والوقاية  التكفل 
من  اأكرث  ي�سمل  الذي  الداء  هذا 

اإح�ساوؤهم  مت  م�ساب   2500
اإ�ستنادا ملا ذكرته   , الوطن  عرب 
ممثلة  نذير  جميلة  الدكتورة 
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
اإىل  باالإ�سافة  امل�ست�سفيات 
و�سعية الرتبية العالجية ملر�سى 
اجلمعوي  والدعم  الهيموفيليا 
والتكفل  الوقاية  برامج  الإجناح 
وقد  املر�سى   من  الفئة  بهذه 

الربامج  اأهمية  على  التاأكيد  مت 
يف   " برفيالك�سي   " الوقائية 
التعقيدات املر�سية  الوقاية من 
مزمنة  اإعاقات  يف  تت�سبب  التي 
ومكلفة  كما �سددوا على اأهمية 
امليدانية  واملتابعة  املرافقة 
املو�سوعي  والتقييم  للمر�سى 
مبر�سى  التكفل  لو�سعية 
�سبكة  تنظيم  وكذا  الهيموفيليا 
حيث  من  بالهيموفيليا  التكفل 
الوقائي  الربوتوكول  تطبيق 
وتنظيم  العالجية  والرتبية 
ال�سيدالنية  باملواد  التغطية 

ال�رصورية للمر�سى .
ال�سنوية  التكلفة  فاإن  لالإ�سارة 
مبر�سى  اخلا�سة  لالأدوية 
مليار   7 بنحو  تقدر  الهيموفيليا 
د.ج ما ميثل 8 باملائة من جمموع 
التي  لالأدوية  االإجمالية  التكلفة 

ت�ستهلك �سنويا باجلزائر .

�شكل اإعداد �شجل خا�ض مبر�ض الهيموفيليا وترقية التكفل بامل�شابني بهذا الداء من خالل 
تعميم العالج الوقائى " بروفيالك�شى " للوقاية من التعقيدات املر�شية املرتبطة بالهيموفيليا 

اأهم حماور اأ�شغال لقاء طبي حول الهيموفيليا احت�شنه اأحد فنادق مدينة عنابة .

عنابة

ق .م

ندوة حول  اإعداد �ضجل الهيموفيليا و ترقية التكفل باملر�ضى 

الدرك الوطني بامل�شيلة 

والية ال�شلف 

االأمن احل�شري الثاين مبدينة 
املحمدية مبع�شكر 

حجز اأزيد من 230 األف كي�س من مادة ال�ضمة املقلدة  

م�ضروع اجناز حمطة معاجلة الع�ضارة الناجتة عن النفايات 

توقيف مروج م�ضروبات 
الكحولية وحجز اأكرث من 

1000  وحدة
فرقة  عنا�رص  موؤخرا  متكنت 
باالأمن  الق�سائية  ال�رصطة 
احل�رصي الثاين مبدينة املحمدية 
لن�ساط  حد  و�سع  من  مبع�سكر  
و  �سنة    37 العمر  من  يبلغ  مروج 
 1000 فاقت  معتربة  كمية  حجز 
هذا  جاء  كحويل,  م�رصوب  وحدة 
اإثر ا�ستغالل معلومات حول ن�ساط 
امل�ستبه فيه يف ترويج امل�رصوبات 
الكحولية بدون رخ�سة بحي �سيدي 
عبد القادر باملحمدية وجعل من 
م�سكنه العائلي حمال لتخزين هذه 
امل�رصوبات, ليتم اتخاذ االإجراءات 

عملية  وتنفيذ  الالزمة  القانونية 
فيه,  امل�ستبه  مل�سكن  تفتي�ش 
وحجز  توقيفه  من  مكنت  والتي 
من  كحويل  م�رصوب  وحدة   1028
ليتم  االأحجام,  و  االأنواع  خمتلف 
اإىل  فيه  واقتيادامل�ستبه  حجزها 
مقر االأمن احل�رصي الثاين, وفتح 
�سده حتقيق يف الق�سية , ثم اأجنز 
يف حقه اإجراء ق�سائي وقدم اأمام 

العدالة ملحاكمته. 

طالبي.فاطمة
بني ثانويات مقرة بامل�شيلة

املجتمع املدين ينظم م�ضابقة 
ثقافية فكريـة  

وهران  

فتح حمافظة عقارية جديدة 
لتخفي�س ال�ضغط 

امل�شيلة 

اأمن امل�ضيلة يحتفل بيوم العلم 
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َجدلّية الَهدم والِبناء ِف َداِخل الإَطار
باطّيات تطرُحها َحرَكات الّتحرر بُكل  ايل، وُهو ما يتَبع ذِلك ِمن َم�شلكّيات وان�شِ ثّمة ُهناك َجدلية َبني مفُهوم الِبناء ومفُهوم الَهدم يف الإَطار الّن�شَ

وابط ِمن َعدمة والّن�شبة امِلئوية لالإنِفال�ش والرتّهل والت�شّيب يِف  موؤ�ّش�شاِتها الّن�شالية ويتوّقف الّتقدير والّنتائج على ُقدرة الإَطار من تنفيذ لتلك ال�شّ
املُوؤ�ّش�شة الّن�شالية �َشواء �شعبّية اأو اإجتَماعّية او ثقافّية اأو مالّية او اأمنّية.

الّظواهر  َجميع  اأّن  �َشك  بال 
على  َقوًيا  تاأثرًيا  تُوؤثر  قد  ال�ّشابقة 
للَمباِدئ  الإمِتثال  ِمن  الإَطار  ُقدرة 
والأهَداف والأفَكار وما ُهو َمرحلي 
الِبناء  جدلّية  اإ�شرتاِتيجي.  ُهو  وما 
اأي  تُ�شاحب  قد  والّتخريب  والَهدم 
الّن�شبية  واملَعايري  ايل،  ِن�شَ اإَطار 
ِمن  الّتجربة  َناح  ُتّدد  التي  ِهي 
َعدمها، َظواهر واأحَكام وَفر�شّيات 
وِعندها،  َعليها  الُوقوف  يجب 
الِفكر  وَطرح  تقِدير  ياأتي  ُهنا  وِمن 
َدَعا  اإذا  الّت�شحيِحي  اأو  الإ�شاَلحي 

الأمُر لذلك.
قد ياأِتي الَهدم والّتخريب ِف �ِشياق 
الّظواهر  ِخالل  ِمن  اعتلَى  نَهج 
والَقرار  الإَطار  ِقمة  ال�ّشابقة 
ِف  َزمًنا  عِمل  ُمنهج  ب�شلُوك 
ل  امُلنا�شِ َظاهرة  واأ�شبََحت  الإَطار 
الإنتَهازي تُ�شيطر َعلى َدائرة الَقرار 
ِف الإَطار وبذلك تنحِرف البُو�شلة 
وترَتاجع  النِتهازي  الّنهج  نَتيجة 
َظاهرة امُلنا�شل امِلثال َتت �َشيف 
وِح�شار  واإحبَاَطات  َقَرارات  ِعدة 
للُمنا�شل  الإَطار  َقائد  يّتخذها 

الإنتهاِزي.
والَهدم  الِبناء  بني  واجَلدلية 
مبقّومات  تتلّخ�ص  والّتخريب 
ل امُلن�شِبط  فات ُكاًل ِمن امُلنا�شِ و�شِ

ل الإنتهاِزي. وامُلنا�شِ

املُنا�شل الُقدوة:

هو امُلنا�شل الذي تن�شِهر َم�شلحتُه 
ِف َم�شلحة الإَطار ُمذِعًنا َعن قنَاعة 
وامَلرحلّيات  الأهَداف  وابّية  ِب�شَ
والَبامج التي ُتّقق الإ�شرتاتيجّية 
من ت�شِكيل الإَطار، والُقدوة وامِلثال 
ين�شِبط لالإَطار ِف ُحدود ما يُحّقق 
ويتمّتع  والّنظرية  الَوطن  َم�شلحة 
ال�ّشرية  بُح�شن  الُقدوة  امُلنا�شل 
بنَي  احَلي  والّنُموذج  وال�ّشلوك 
اجَلماهري فُهو َقريب ِمن اجلَماهري 

واجلماهري قريبٌة ِمنه.

ل الإنتَهاِزي: املُنا�شِ

فُهو  و�ُشلوكّياته  وره  �شُ تتعّدد  َقد 
ال�ّشخ�شية  مَل�شلحِته  الإَطار  يُجرّي 
الّطرق  َجميع  يَ�شتخدم  وقد 
ِمن  ُمبا�رشًة  واخَلري  امُلبا�رشة 
ي�شتغّل  وَقد  اأهداِفه  َتقيق  اأجل 
الإَطار اإقت�شادًيا ور�شوة وحم�ُشوبية 
يتعاََمل  اأَخالقية،  ل  وَم�شلكّيات 
ال�ّشلطان  بُحكم  اجَلماهري  مع 
َكواقِعه  للواِقع  ينُظر  الَعبيد،  َعلى 
الح  َم�شَ اأو  الَوطن  واِقع  ولي�َص  ُهو 

قد  اجَلماهري،  منُه  تنِفر  ال�ّشعب، 
ت�شِمت اجَلماهري وال�ّشعوب حلظًيا 
ون  على �ُشلوكياِتهم ولكن قد يتعّر�شُ
ُيار�ص  َقد  بُروؤ�شِهم،  تُطيح  لثورة 
َعلى  للِحفاظ  األواِنها  بُكل  الَعربدة 
الإَطار  الح  مب�شَ �شّحى  ولو  موِقعه 
لهذا  عت  ُو�شِ التي  والأهَداف 

الإطار.
َجدلّية  والِبناء  الَهدم  بني  اجلدلّية 
َحركات  َعنها  ينبِثق  قاِئمة 
َمعركة  وِهي  والإ�شالح  الّت�شحيح 
قد ت�شَغل الإَطار ف َمعارك ثانوّية 
يتّم ِفيها تنا�ِشي امَلعركة الأ�َشا�شّية 
الأعَداء  َمع  الّرئي�ِشي  والتناُق�ص 
لين�شِغل الإ�شالِحيني ِف َمعاِرك َمع 
َقد تُطول  الّثورية  الإنتهازّية  الُقوى 
ف  ال�ّشعوب  اأحاَلم  تِقيق  وتُطول 
احُلرية والِبناء امُلجتمعي الإن�شاِن، 
الإ�شالِحيني  ينُظر  قد  وبالّتايل 
َمع  امَلعرَكة  اأّن  اإىل  والُقدوة 
َمعركة  ِهي  الّن�شالية  الإنتهازّية 
ول  للُو�شُ َخو�شها  ِمن  لبُد  اأ�شا�شّية 
وُمواجهة  الأهَداف  لتحِقيق 
تناُق�ص  من  الأ�شا�شّية  الّتحديَات 
وبني  الّتحّرر  َحرَكات  بنَي  َقائم 
الإحِتالل اأو الّطغاة اأو الّدكتاتُورّيني 
وترّهل  الهَدم  َعلى  َعِملوا  الذين 
َك�َشيف  الإَطار  واإ�شتخَدام  الإَطار 

والإ�شتبَعاد  اء  الإق�شَ ِف  لقراراِتهم 
واحِل�شار والتنِكيل امَلعنوي وامَلادي 

مبنُظومات الُقدوة الّن�شالية.
ف  والَهدم  الِبناء   جدلّية  اإًذا، 
بنَي  َقاِئمة  َجدلية  ِهي  َفتح  اإَطار 
والّن�شاليني  الّثوريني  الإ�شالِحيني 

والّتزييف  الَهدم  ُقوى  وبنَي 
َمعركة  الّن�شالّية،  والإنتهازّية 
لالإَناز  َقواعد  فال  ُم�شتمّرة، 
ولبُد  الإنتهاِزية  بعلقّية  الَوطني 
ف  والّت�شحيحينّي  لالإ�شالِحيني 
اأن  الّنف�ص  بُطول  تّت�ِشم  َمعركة 

َعَجلة  اإيقاف  اأَجل  ِمن  يُنا�شلوا 
الَبناِمج  وِف  الإَطار  ِف  الّتدهُور 
الَوطني وَهذا ل ياأِتي اإّل مبنُظومة 
الَوطنّية والأخاَلقية  الُقدوة وامُلثل 
ِمن  َعليها  يرتّتب  وَما  والّثورية 

اإلِتَزاَمات.

بقلم/ �شميح خلف

م�شرية العودة الكربى )7(

اأ�شلحة م�شرية العودة واأدوات املقاومة ال�شعبية
بقلم د. م�شطفى يو�شف 

اللداوي

موا�شلة  على  الفل�شطينيون  عزم 
الكبى،  الوطنية  العودة  م�شرية 
غمارها  خو�ص  على  و�شمموا 
ل  ب�شيطة،  مدنية  �شلمية  بو�شائل 
فيها  نية  ول  فيها،  للعنف  �شبهة 
العمليات  اأ�شكال  من  �شكٍل  لأي 
الع�شكرية، لئال يكون لدى العدو اأي 
ل�شتخدام  مبر  اأو  �شدهم،  ذريعة 
لهم،  الت�شدي  ف  املفرطة  القوة 
ولكنهم عندما تخلوا عن املقاومة 
يت�شلحوا  اأن  قرروا  فقد  امل�شلحة، 
باأ�شلحة اأخرى، ي�شعب و�شفها باأنها 
قتالية، كما ل يكن ت�شنيفها باأنها 
اأو منوعة، ولكنها جمدية  حمرمة 
ومتوفرة  كبري،  اأثر  ولها  وفعالة، 
اإنتاجها  ويكن  بكرثة،  اأيديهم  بني 
الفل�شطينيون  جلاأ  فقد  بوفرة. 
اإىل  وعادوا  الأطفال،  األعاب  اإىل 
اأيام ال�شبا، عندما كانوا  الوراء اإىل 
امللونة  الورقية  بالطائرات  يلهون 
ال�شماء  ف  ويطلقونها  واملزرك�شة، 
اأيهم  بينهم  فيما  ويتناف�شون  عالياً، 
طائرة  من  اأعلى  طائرته  تلق 
غريه، واأيها تبقى ف الأجواء لفرتٍة 
زمنيٍة اأطول، وغالباً ما كانوا يلهون 
بها ف مثل هذه الأوقات من ال�شنة، 

خالل ف�شلي الربيع وال�شيف.
طائراتهم  الفل�شطينيون  ا�شتعاد 
الورقية التي حرمهم منها الحتالل 
اأطفالهم  حقوق  و�شادر  كثرياً، 
امل�رشوعة فيها، عندما منعهم من 
حمببة  كانت  وقد  بها،  ال�شتمتاع 
لهم واأثرية عندهم، فقرروا اليوم اأن 
اإليها، مبهارة الأطفال وقوة  يعودوا 
�شالحاً  ي�شتخدموها  واأن  الرجال، 
قدياً  حرمهم  الذي  العدو  �شد 
طائراتهم  فطريوا  فيها،  اللعب  من 
الأ�شكال  املتعددة  الورقية 
الألوان  واملختلفة  والأحجام، 
زودوها  اأن  بعد  ولكن  والر�شوم، 
بعيداً  اأطلقوها  حارقة.  مبواد 
فو�شلت  والأ�شوار،  احلدود  خلف 
الو�شول،  ي�شتطيعون  ل  حيث  اإىل 
يحلمون  التي  اأمانيهم  واأودعوها 
من  ي�شحون  التي  ورغباتهم  بها، 
اأجلها، فا�شتطاعت هذه الطائرات 
الورقية ال�شبيانية ال�شغرية الب�شيطة 
جتتاز  واأن  الأ�شوار،  تتجاوز  اأن 
ال�شياج، واأن تلق ف ال�شماء عالياً، 
والب�شاتني،  احلقول  فوق  وتطري 
وتهوي عليها من عٍل، فت�شعل النار 
حما�شيلها،  وترق  بع�شها،  ف 
ف  اأ�رشاراً  وتلحق  ثمارها،  وتتلف 
جنون  جن  واملمتلكات.  املرافق 
من  حريٍة  ف  وباتوا  امل�شتوطنني 

اأمرهم، وف حاٍل من الكرب والفزع 
كبري، يطالبون حكومتهم بحمايتهم 
الورقية  الطائرات  هذه  من 
خ�شائر  ف  ت�شببت  فقد  احلارقة، 
مادية لهم بع�رشات اآلف ال�شواكل، 
ل  الواحدة  الورقية  الطائرة  بينما 
التي  اخليوط  مع  �شاحبها  تكلف 
تتحكم فيها اأكرث من ع�رشة �شواكل، 
م�شتوطنات  ب�شكان  حدا  ما 
دعوة  اإىل  غزة  قطاع  غالف 
جديدة  قبة  اإطالق  اإىل  حكومتهم 
ف �شمائهم، تميهم من الطائرات 
بها  تتنباأ  اأن  اأو  احلارقة،  الورقية 
راداراتهم وتطلق عليها �شواريخهم 
باتريوت  طراز  من  العرتا�شية 
اأجياله  بكل  "ال�شهم"  حيت�ص  اأو 
لت�شقطها. ازدادت مع كرثة النريان 
من  امل�شتوطنني  �شكاوى  امل�شتعلة 
امتداد  على  امل�شتوطنات  خمتلف 
احلدود ال�رشقية لقطاع غزة، وعال 
فيما  اخل�شام  وا�شتد  �رشاخهم 
بينهم، ودبت اخلالفات بني قادتهم 
عجز  اإذ  وال�شيا�شيني،  الع�شكريني 
ال�شالح  هذا  مواجهة  عن  الأوائل 
اجلديد، واأعلنوا اأنهم ل ي�شتطيعون 
تكنولوجيا  يلكون  ول  اإ�شقاطه، 
فقد  له،  للت�شدي  به  خا�شة 
وكرثت  الورقية،  الطائرات  ن�شطت 
قذائفها،  حدة  وازدادت  طلعاتها، 

�شناعتها،  الفل�شطينيون ف  وتبارى 
وتميلها  ت�شليحها  ف  وتفننوا 
اأكرث  فاعلًة  لتكون  حارقًة،  مواداً 
الأيام  ف  �شتخ�شع  ورمبا  وموؤثرة، 
وقد  جديدة،  جتارب  اإىل  القادمة 
تتطور وجُترى عليها تعديالٍت فنية 
جتعل منها اأكرث قوًة وفتكاً. لن يعَيّ 
الفل�شطينيون ولن يعدموا حيلًة، ولن 
يعجزوا عن ابتكار و�شائل للمقاومة 
للقتال  اأدواٍت  وابتداع  جديدة، 
على  ي�رشون  فهم  وفعالٍة،  مفاجئٍة 
الكبى  الوطنية  م�شريتهم  تبقى  اأن 
لن  فاإنهم  ولهذا  �شلميًة،  م�شريًة 
اأ�شكال  عن  البحث  ف  جهداً  ياألوا 
للمقاومة جديدة، وو�شائل لل�شمود 
وف  منهم،  قريبة  تكون  كبرية، 
العدو  ي�شتطيع  ول  اأيديهم،  متناول 
اأن يحرمهم منها، اأو اأن يحا�رشهم 
يجردهم  اأو  اإنتاجها،  من  فيمنعهم 

منها وينزعها من بني اأيديهم.
ال�شنع،  اأ�شلحة وطنية حملية  فهذه 
اإليها،  ت�شبه حجارة الأر�ص وتنتمي 
فكما  وقدا�شتها،  طهرها  وتمل 
ومنت�رشة،  كثرية  احلجارة  كانت 
�شخرية  ومتعددة،  ومتنوعة 
واإ�شمنتية، وقرميد و�شوان وح�شى 
فاإن  ذلك،  وغري  وكركار  وزلط 
�شتكون  الوطنية  امل�شرية  اأ�شلحة 
له،  و�شنواً  احلجر  منوال  على 

ميزًة  وعالمًة  لها  رمزاً  و�شتكون 
عند  الفل�شطينيون  يقف  لن  فيها. 
والعلم،  والإطار  واملقالع،  احلجر 
والطائرة الورقية واجلموع الب�رشية، 
كلها  فيها  برعوا  قد  كانوا  واإن 
دائماً  �شي�شعون  ولكنهم  ونحوا، 
الو�شائل،  وابتكار  البدائل،  خللق 
واأيقوناٍت  تتذى  مناذج  لتكون 
عاجزاً  يقف  العدو  ولعل  تفظ، 
عن مواجهة هذه الأ�شلحة البدائية 
ا�شتخدام  حرمته  التي  الب�شيطة، 
والفتاكة،  احلديثة  القتالية  و�شائله 
اإذ كيف يكنه منع �شحائب الدخان 
اإطارات  من  املنبعث  الأ�شود 
جتتاح  اأن  من  امل�شتعلة  ال�شيارات 
اأناف  تزكم  واأن  م�شتوطناته، 
وقفت  وقد  وتخنقهم،  م�شتوطنيه 
الفل�شطينيني  جانب  اإىل  الرياح 
اإىل  مناطقهم  من  وهبت  �شدهم، 

م�شتوطناته.
حيارى  باتوا  الإ�رشائيليون 
كيف  بجٍد  يفكرون  م�شطربني، 
هذه  ي�شقطوا  اأن  ي�شتطيعون 
يحرقوا  اأن  اأو  الورقية،  الطائرات 
ويفرقوا  ال�شوت  وي�شكتوا  العلم 
م�شرية  اأن  ي�شعرون  فباتوا  اجلمع، 
اجلماهري  واإرادة  تطوقهم،  العودة 
الفل�شطينية تا�رشهم، واأن العامل 
وينا�رشهم  ويوؤيدهم،  معهم  يقف 

الوقت  وي�شاندهم، ف  ف مطالبهم 
الذي يدين فيه عنف جنوده وق�شوة 
املفرط  وا�شتخدامهم  جي�شه، 
ف  ت�شببت  التي  النارية  لالأعرية 
فل�شطينياً  ثالثني  من  اأكرث  مقتل 
واإ�شابة اأكرث من اأربعة اآلٍف اآخرين. 
ف اأيام اجلمعة القادمة و�شولً اإىل 
عن  العامل  �شي�شمع  النكبة،  ذكرى 
تفانني فل�شطينية كثرية، و�شيفاجئ 
تزيد  ن�شالية عجيبة،  باأفكاٍر  العدو 
اأزمته،  من  وتفاقم  حرجه،  من 
فهذا  اأكرث،  احل�شار  عليه  وت�شيق 
حقه،  ي�شتعيد  اأن  اأق�شم  �شعٌب 
اأن يحفظ  اأجياله و�شهداءه  وعاهد 
اأجلهم،  من  يقاتل  واأن  حقوقهم، 
وظلمه،  العدو  اأذى  على  ي�شب  واأن 
حتى ينال حريته، وي�شرتجع وطنه، 
و�شعبه،  اأر�شه  عن  احل�شار  ويرفع 
املنال،  قريبة  الأهداف  هذه  ولعل 
العدو  مهما جتب  التحقيق،  مكنة 
وتغطر�ص، وكابر وامتنع، ف�شيخ�شع 
ف نهاية املطاف و�شيخنع، فما دام 
ف التاريخ ا�شتعماٌر ول مات �شعب، 
ول بقي احتالل ول ا�شمحلت اأمة، 
الوجدان  من  عدو  ا�شتاأ�شل  ول 
املوؤمنني  قلوب  ف  قتل  ول  حلماً، 
طال  مهما  الليل  �شبح  وما  اأماًل، 

ببعيد، ول نور الفجر مب�شتحيل.



تــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــة
ببالغ الأ�ضى واحلزن وبقل�ب م�ؤمنه بق�ضاء 

اهلل وقدره تلقى  عبدالرحمان �ضماعيلي خرب 
وفاة ال�ضديق و الأخ عبدالقادر ب�ق�ضة ، بهذا 

امل�ضاب اجللل اأتقدم اإىل عائلة الفقيد بحي �ضعيد 
حمدين بتعازي القلبية احلارة، ومب�ضاعر امل�ا�ضاة 
والتعاطف الأخ�ية املخل�ضة، �ضائال اهلل تعاىل اأن 

يتغّمد الفقيد العزيز ب�ا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح 
 جناته، وينعم عليه بعف�ه ور�ض�انه.

 اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن. 
ما من عبد ت�ضيبه م�ضيبة فيق�ل: )اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن، اللهم اأجرين يف 

ُم�ضيبتي واأخلف يل خرياً منها( اإل اآجره اهلل تعاىل يف م�ضيبته، واأخلف له 
خرياً منها. اأمتنى اأن يلهم اهلل اأهله وكافة اأفراد اأ�ضرته الكرمية جميل ال�ضرب 

وال�ضل�ان وال�ضكينة وح�ضن العزاء. 

�إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من 
القان�ن رقم 12 /06 امل�ؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

لقد مت هذا الي�م 17 اأفريل 2018 
جتديد الهيئة القيادية للجمعية 

املحلية  امل�ضماة :اجلمعية الدينية 
مل�ضجد الن�ر . امل�ضجلة حتت رقم 

:195بتاريخ 1999/10/24 ومقرها 
الجتماعي بلدية �ضيدي هجر�س 
دائرة عني احلجل ولية امل�ضيلة 

يرتاأ�ضها ال�ضيد :طامة حممد .

�إ�شهار تاأ�شي�س جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لإحكام القان�ن رقم 06-12 
امل�ؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
ل�ضيما املادة  رقم 18 منه

امل�ضماة جمعية اأولياء التالميذ 
ملت��ضطة العقيد احل�ا�س بلدية 

امل�ضيلة 
الكائن مقرها ب مت��ضطة العقيد 

احل�ا�س بلدية امل�ضيلة 
رئي�س اجلمعية عالل احمد 

�إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القان�ن رقم 
12 /06 امل�ؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات 
لقد مت هذا الي�م 17 اأفريل 2018 جتديد 

الهيئة القيادية للجمعية املحلية 
امل�ضماة :اجلمعية الدينية مل�ضجد التق�ى .

امل�ضجلة حتت رقم :173بتاريخ 
1981/04/22 ومقرها الجتماعي بقرية 
جبل ثامر بلدية املعاريف دائرة ال�ضالل 

ولية امل�ضيلة 
يرتاأ�ضها ال�ضيد :�ضراي احلميدي .

ANEP N°: 811632 ال��ضط:2018/04/21
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زاخاروفا 

هذا هو  "الهدف احلقيقي" للعدوان 
الثالثي على �سوريا
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وعند ا�ستقبالها يف برلني قبل عام 
للرئي�س ال�ساب املنتخب حديثا بعد 
حملة ركزت على اأوروبا، ا�ست�سهدت 
مريكل يف هذا ال�سدد بجملة للكاتب 
االأملاين هريمان هي�سه "كل االمور 

فاتنة يف بدايتها".
ما  حول  اخلمي�س  �سوؤالها  وعند 
يزال  ال  االفتنان  تاأثري  كان  اذا 
بدبلوما�سية  مريكل  ردت  ملمو�سا، 
انها ا�سطرت اىل حد ما اىل و�سعه 
ب�سبب  املا�سية  اال�سهر  يف  جانبا" 
االزمة ال�سيا�سية يف بالدها م�سيفة 

"لكنه عاد االن".
املهذب  الكالم  وراء  الواقع  لكن 

يبدو اأكرث �سعوبة بينهما.
حتالفت  الع�سكري،  ال�سعيد  على 
املتحدة  الواليات  مع  فرن�سا 
ل�سن  ترامب  دونالد  برئا�سة 
�رضبات على �سوريا رف�ست املانيا 

ماكرون  يرى  كما  فيها.  امل�ساركة 
االحتاد  ال�سالحه  م�رضوعه  اليوم 
املانيا  قبل  من  معرقال  االوروبي 
مبنطقة  يتعلق  ما  يف  خ�سو�سا 
جتد  اأن  برلني  تخ�سى  اذ  اليورو 
نيابة  الت�سديد  نف�سها م�سطرة اىل 

عن الدول االخرى.

الت�شامن

مريكل  جانب  اإىل  ماكرون  و�رضح 
حتديد  "علينا  االإعالم  اأمام 
ب�سكل  والت�سامن  امل�سوؤولية 
االقت�سادي  ال�سعيدين  على  اأف�سل 

والنقدي" بني الدول.
ما يعني لي�س فقط اإعطاء االأولوية 
مثل  العقابية  االإجراءات  اإىل 
بل  والديون  العجز  على  ال�سيطرة 
الدول  بني  للتكافل  اآليات  اأي�سا 

ودعم النمو.
اي  ي�ستمر  "لن  ماكرون  واأ�ساف 

هناك  تكن  مل  ما  نقدي  احتاد 
عوامل مت�سافرة، وما علينا العمل 
اأكرث  عوامل  حتديد  هو  ب�ساأنه 
اأكرب"  ت�سامنا  تتيح   ... حتفيزا 
،عمليا، تاأمل فرن�سا باإن�ساء ميزانية 
م�سرتكة لدعم اال�ستثمارات والنمو 
اأو اإن�ساء من�سب وزير مالية االحتاد 
مريكل  التزمت  اأن  وبعد  االأوروبي. 
اأ�سهر  طيلة  كبري  حد  اإىل  ال�سمت 
ال�سيا�سية  ال�سعوبات  ب�سبب 
عن  لتتحدث  عادت  الداخلية، 
ت�سكيل  من  متكنت  بعد  املو�سوع 
حكومة ب�سعوبة يف مار�س املا�سي. 
بينما  اختالفها  اإظهار  اإىل  وت�سعى 
من  متزايدة  ل�سغوط  تخ�سع 
يطالبها  الذي  املحافظ  حزبها 
�سددت  كما  تنازالت.  تقدمي  بعدم 
اأن  �رضورة  على  برلني  يف  مريكل 
وطنية"  "جهودا  احلكومات  تبذل 
واإ�سالحات  املوازنات  وتخفي�س 
اأكرث  اقت�سادياتها  ت�سبح  حتى 

"نحن  مريكل  وقالت  تناف�سية. 
الت�سامن  �رضورة  على  متفقون 
اأمر  التناف�سية  لكن  اأوروبا  يف 
اأننا  "اعتقد  واأ�سافت  �رضوري". 
تلك  غري  اأخرى"  عوامل  �سنقدم 
هذه  "لكن  فرن�سا  تطرحها  التي 
املقرتحات معا ميكن اأن توؤدي يف 

النهاية اإىل حل جيد".

خارطة طريق م�شرتكة 
لالإ�شالحات

تعتزم برلني وباري�س تقدمي خارطة 
يف  لالإ�سالحات  م�سرتكة  طريق 
جوان  يف  بريك�ست  بعد  ما  اأوروبا 
قبل قمة اأوروبية حول هذا ال�ساأن. 
جمل�س  ينعقد  اأن  املقرر  من  كما 
اأملاين  فرن�سي  حت�سريي  وزاري 
امل�ساريع  اأحد  يتناول  منه.   19 يف 
امل�رضيف  االحتاد  حول  اقرتاح 
الإدارة م�سرتكة الإفال�س امل�سارف 

اأزمة الديون يف منطقة اليورو  بعد 
تريد  اأن فرن�سا  اأكد ماكرون  والتي 
اجنازه يف اأقرب وقت. اإال اأن مريكل 
فوريا  تطبيقا  كررت رف�س بالدها 
من  اأهمية  واالأكرث  الثالث  لل�سق 
�سندوق  اإن�ساء  وهو  امل�رضوع  هذا 
حتمي  م�رضفية  ل�سمانات  اأوروبي 
ودائع االأفراد. و�سددت امل�ست�سارة 

على  منفتحة  تظل  اأملانيا  اأن  على 
هذه الفكرة "لكن لي�س يف م�ستقبل 
قريب"، "بل يف م�ستقبل اأبعد"،وكان 
امللف  خرباء  احد  ريربغ  ايكهارد 
يف حزب مريكل حذر هذا االأ�سبوع 
االدخار  �ساحب  يجد  اأال  "يجب 
مل�سارف  �سامنا  نف�سه  االأملاين 

يونانية وايطالية".

اأمام مالب�س  من  امراأة حمجبة متر 
ال�سنوي  االجتماع  خالل  للبيع 
باري�س  �سمال  فرن�سا  مل�سلمي 
اأعلى  اأيدت  اأفريل  2017  بتاريخ 14 
قرارا  فرن�سا  يف  اإدارية  حمكمة 

م�سلمة  جزائرية  بحرمان  يق�سي 
بعدما  الفرن�سي  ال�سفر  جواز  من 
خالل  م�سوؤولني  م�سافحة  رف�ست 
اجلن�سية،  على  ح�سولها  مرا�سم 
املراأة  واأ�رضت  احلكم.  ن�س  وفق 

"معتقداتها الدينية" متنعها  اأن  على 
تراأ�س  رفيع  م�سوؤول  م�سافحة  من 
منطقة  يف  اجلن�سية  منحها  مرا�سم 
البالد يف جوان  بجنوب �رضق  اإيزير 
كذلك  املراأة  رف�ست  كما   .2016

م�سافحة م�سوؤول حملي اآخر. وراأت 
باأنها  يظهر  ت�رضفها  اأن  احلكومة 
"غري مندجمة يف املجتمع الفرن�سي" 
االحتكام  باإمكانها  �سببا  يعترب  ما 
لرف�س  املدين  القانون  اإليه ميوجب 

مواطن  من  متزوج  �سخ�س  ح�سول 
وقدمت  اجلن�سية.  على  فرن�سي 
فرن�سي  من  املتزوجة  اجلزائرية 
القرار  �سد  طعنا   2010 العام  منذ 
معتربة   2017 اأفريل  يف  �سدر  الذي 

لل�سلطة".  "ا�ستغالال  يت�سمن  اأنه 
لكن جمل�س الدولة، وهو اآخر حمكمة 
النوع،  هذا  من  ق�سايا  يف  ا�ستئناف 
ق�سى باأن احلكومة "طبقت )القانون( 

ب�سكل منا�سب".

العثور  اخلمي�س  رو�سيا  اأكدت 
اأملانيا  م�سدرها  ا�سطوانات  على 
و"قنابل  الكلور  مادة  على  حتتوي 
الغوطة  يف  بريطانية  دخانية" 
لف�سائل  ال�سابق  اجليب  ال�رضقية 
املعار�سة يف �سوريا والتي �سهدت 
كيميائيا  هجوما  اأفريل  مطلع  يف 

مفرت�سا.
وزارة  با�سم  املتحدثة  و�رضحت 
اأن  زاخاروفا  ماريا  اخلارجية 
"القوات احلكومية ال�سورية عرثت 
الغوطة  يف  املحررة  االرا�سي  يف 
فيها  م�ستوعبات  على  ال�رضقية 
كلور من املانيا... وقنابل دخانية 
)جنوب  �سالزبري  يف  ت�سنيعها  مت 

انكلرتا(".

و�سالزبري هي املدينة التي تعر�س 
املزدوج  الرو�سي  العميل  فيها 
وابنته  �سكريبال  �سريغي  ال�سابق 
للت�سميم بغاز لالع�ساب يف الرابع 
من مار�س املا�سي. واتهمت لندن 
الهجوم  وراء  بالوقوف  مو�سكو 
بينما ت�رض رو�سيا على ان ال يد لها 

يف املو�سوع وتندد ب"ا�ستفزاز".
االأيام  يف  مرارا  رو�سيا  وتندد 
للف�سائل  ب"اإخراج"  االأخرية 
املعار�سة حول الهجوم املفرت�س 
يف 7 اأفريل يف دوما الذي اأوقع 40 
اأجهزة  بح�سب  االأقل  على  قتيال 

االإ�سعاف.
الغرب  ن�سبه  الذي  الهجوم  واأدى 
اىل  ال�سوري  النظام  قوات  اىل 

قيام وا�سنطن ولندن وباري�س ب�سن 
�رضبات على من�ساآت للنظام وتوتر 

دبلوما�سي �سديد.
ما  االأربعاء  م�ساء  رو�سيا  ون�رضت 
اأكد  �سوري  �سهادة طفل  انه  قالت 
للهجوم  "اإخراج"  يف  امل�ساركة 

قامت به الف�سائل املعار�سة.
العثور  االأربعاء  رو�سيا  اأعلنت  كما 
وم�ستودع  كيميائي  "خمترب  على 
ملواد كيميائية" يف دوما، فيه مواد 
ت�ستخدم يف ت�سنيع الكربيت وغاز 
ا�سطوانة  اإىل  باالإ�سافة  اخلردل 

للكلور.
الثالث  يف  اأعلنت  مو�سكو  وكانت 
"خمترب  على  العثور  مار�س  من 
�سامة  مواد  لت�سنيع  االأر�س  حتت 
كما  �سوريا.  يف  يدوي"  ب�سكل 
على  العثور  منه  ال14  يف  اأعلنت 
"خمترب اآخر" يف بلدة افرتي�س يف 

الغوطة ال�رضقية.
االأمم  فريق  على  يتعذر  يزال  وال 
حول  التحقيق  املكلف  املتحدة 
املفرت�س  الكيميائي  الهجوم 
التوجه اإىل املكان الأ�سباب اأمنية. 
ا�ستطالع  مهمة  تعر�ست  كما 

الإطالق نار قبل ب�سعة اأيام.

اأن  الرو�سية  اخلارجية  اعتربت 
ال�رضبات  من  احلقيقي  الهدف 
الفرن�سية  الربيطانية  االأمريكية 
يكمن  �سوريا  على  امل�سرتكة 
للم�سلحني  الفر�سة  اإتاحة  يف 
ال�سورية  لل�سلطات  املعار�سني 

اللتقاط اأنفا�سهم.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية 
يف  زاخاروفا،  ماريا  الرو�سية، 
اليوم  عقدته  �سحفي  موؤمتر 
افرتا�ساتنا  "تاأكدت  اخلمي�س: 
الهدف  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي 
التحالف  احلقيقي من ت�رضفات 
متثل  �سوريا  يف  الغربي  الثالثي 
للم�سلحني  فر�سة  بتقدمي 
مبا  واملت�سددين،  املتطرفني 

يف ذلك يف مدينة دوما، اللتقاط 
ت�سكيل  واإعادة  اأنفا�سهم، 
الدماء  �سقف  ومتديد  �سفوفهم 
وبالتايل  ال�سورية  االأر�س  على 
الت�سوية  عملية  �سعوبة  زيادة 

ال�سيا�سية".
اأن  على  زاخاروفا  و�سددت 
"امل�سلحني الراف�سني للم�ساحلة 
عملياتهم،  ن�سطوا  دوما  يف 
 18 االأربعاء  نريانهم  واأطلقت 
دائرة  موظفي  بعثة  على  اأبريل 
االأمن يف االأمم املتحدة، وقدروا 
املدينة  يف  االثنني  يوم  الو�سع 
فريق  دخول  خطة  وو�سعوا 
منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية 

اإىل موقع الهجوم املفرت�س".

الرو�سية،  امل�سوؤولة  وتابعت 
"هذا  التطور:  هذا  على  تعليقا 
احلادث مل يح�سل �سدفة على ما 
يبدو، اإذ امل�سلحون واملتطرفون 
لديهم تخوف من وجود موظفني 
وخرباء من منظمة حظر االأ�سلحة 

الكيميائية على االأر�س".
با�سم  املتحدثة  واأ�سارت 
اخلارجية الرو�سية اإىل اأن الو�سع 
ال�رضقية  الغوطة  منطقة  يف 
على  م�ستقرا  يزال  ال  لدم�سق 
الغربية،  ال�رضبات  من  الرغم 
واأ�سافت اأن اإعادة احلياة ال�سلمية 
مع  بالتزامن  دوما  يف  م�ستمرة 
تنظيم  م�سلحي  اإخراج  انتهاء 

"جي�س االإ�سالم" من املدينة .
واأكدت اأن عنا�رض التنظيم بدوؤوا 
بت�سليم  اأفريل،   17 يوم  كذلك، 
اأ�سلحتهم يف بلدة ال�سمري �سمال 
اأن  املتوقع  ومن  دم�سق،  غرب 
من  م�سلح  األف  حوايل  يخرج 
�سمال  اإىل  ليتوجهوا  املدينة 
اتفاق  مبوجب  حلب  حمافظة 
ال�سلطات  مع  اإليه  تو�سلوا 

ال�سورية. 

توجه الرئي�س الفرن�شي اميانويل ماكرون اإىل برلني للمطالبة مبزيد من "الت�شامن" املايل يف منطقة اليورو �شمن اإطار م�شروعه لإ�شالح 
الحتاد الأوروبي لكنه ح�شل يف املقابل على رد متحفظ من امل�شت�شارة انغيال مريكل.

ق. م 

حتفظات اأملانية بخ�شو�شه

م�سروع ماكرون لالإ�سالحات يف منطقة اليورو 

فرن�شا

حرمان م�سلمة من اجلن�سية اثر رف�سها م�سافحة م�سوؤولني

مو�شكو 

العثور على ا�سطوانات كلور اأملانية 
يف الغوطة ال�سرقية ب�سوريا



تون�س

اأعداد الراغبني يف الهجرة 
اإىل اأوروبا تت�ضاعف
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ال�رضبات  اإنه قبل   وقال الفروف 
�سورية  اأهداف  على  االأمريكية 
اأبلغت مو�سكو م�سوؤولني اأمريكيني 
متثل  التي  ال�سورية  باملناطق 
لها  بالن�سبة  حمراء«  »خطوطا 
مل  االأمريكي  اجلي�ش  اأن  واأ�ساف 
واأ�ساف  اخلطوط.  هذه  يتجاوز 
فالدميري  الرئي�ش  باأن  مقتنع  اأنه 
دونالد  االأمريكي  ونظريه  بوتني 
مبواجهة  ي�سمحا  لن  ترامب 
م�سلحة بني البلدين. وكان الفروف 
قد �رضح موؤخرا اأن رو�سيا والغرب 
واجها موقفا �سعبا، اأ�سواأ مما كان 
الباردة، ب�سبب نق�ش  اإبان احلرب 
اجلانبني،  بني  االت�سال  قنوات 
�سوريا.  يف  االأخرية  االأزمة  خالل 
اأو  تدخل  اأي  الفروف  نفى  و 

الهجوم  موقع  يف  باالأدلة  تالعب 
دوما،  يف  املزعوم  الكيمياوي 
من  بالقرب  ال�رضقية  بالغوطة 
دم�سق، والذي كان �سببا يف هجوم 

اأمريكي بريطاين فرن�سي م�سرتك 
�سدد  كما  �سورية.  من�ساآت  على 
وزير اخلارجية الرو�سي على عدم 
وجود اأي هجوم كيمياوي يف دوما 

اأفريل  من  ال�سابع  يف  ال�سورية 
ميكنني  »ال  واأ�ساف:  املا�سي. 
روؤ�ساء  مع  مهذب  غري  اأكون  اأن 
عن  نقلت  لكنك  االأخرى،  الدول 
والواليات  وبريطانيا  فرن�سا  قادة 
ب�رضاحة،  واأحتدث  املتحدة، 
كانت  اقتب�ستها  التي  االأدلة  كل 
اإىل تقارير و�سائل االإعالم  ت�ستند 
االجتماعي«.  التوا�سل  وو�سائل 
الهجوم  هذا  اأن  الفروف  واأو�سح 
كان  حدث  وقال«ما  يحدث،  مل 
وزير  اأثار  كما  مدبرة«.  م�رضحية 
عن  ت�ساوؤال  الرو�سي  اخلارجية 
الواليات  دفعت  التي  االأ�سباب 
�رضبات  ل�سن  وحلفاءها  املتحدة 
اليوم  قبل  �سوريا  على  جوية 
املقرر لو�سول املفت�سني الدوليني 

ملوقع الهجوم املزعوم.

اأقال الرئي�ش ال�سوداين عمر الب�سري 
وزير خارجيته اإبراهيم غندور من 
من�سبه م�ساء اخلمي�ش  ومل تذكر 
الر�سمية  لالأنباء  ال�سودان  وكالة 
القرار  خرب  نقلت  التي  )�سونا( 

اجلمهوري اأ�سباب اإقالة الوزير.
وربط عدد من التقارير بني االإقالة 
االأربعاء  الربملان  غندور  ودعوة 
مب�ستحقات  باالإيفاء  مل�ساعدته 
البعثات الدبلوما�سية ودفع رواتب 
يف  ال�سودانيني  الدبلوما�سيني 
من  اأكرث  منذ  املتاأخرة  اخلارج 

�سبعة اأ�سهر.
الربملان  الأع�ساء  غندور  وقال 
»ظل  املركزي  ال�سودان  بنك  اإن 

البعثات  رواتب  دفع  يف  مياطل 
الدبلوما�سية« والتي قدرها بثالثني 
مليون دوالر، م�سريا اإىل اأنه مل يكن 
يريد اأن يقول هذا الكالم علنا لكن 
اإىل ذلك، على  ا�سطرته  الظروف 

حد تعبريه.
اعرتافا  الت�رضيحات  هذه  وتعد 
رفيع  �سوداين  م�سوؤول  من  نادرا 
منها  تعاين  التي  املالية  باالأزمة 

احلكومة ال�سودانية.
جدال  غندور  ت�رضيحات  واأثارت 
و�سائل  يف  ال�سودانيني  لدى  كبريا 
الذين  االجتماعي،  التوا�سل 
تداولوا مقطع فيديو يحوي كلمته، 
ومل يت�سمن القرار الرئا�سي تعيني 

بديل للوزير املقال.
يف  �سح  من  ال�سودان  ويعاين 
ظل  يف  االأجنبية  العمالت 
امل�سارف  تواجه  التي  ال�سعوبات 
العمالت  وار�سال  ا�ستقبال  من 
ال�سعبة بالرغم من رفع العقوبات 
يف  عنه  االأمريكية  االقت�سادية 

اأكتوبر املا�سي.
انف�سال  منذ  ال�سودان،  ويواجه 
النقد  يف  ندرة   ،2011 عام  جنوبه 
متاأزما  اقت�ساديا  االأجنبي وو�سعا 
موارده  من  الكثري  فقدان  ب�سبب 

البرتولية.
املتحدة،  الواليات  ورفعت 
العقوبات  املا�سي،  اأكتوبر 

املفرو�سة  والتجارية  االقت�سادية 
 20 من  اأكرث  منذ  اخلرطوم  على 
ترفع  مل  وا�سنطن  اأن  اإال  عاما، 
الدول  قائمة  من  ال�سودان  ا�سم 
الراعية لالإرهاب. وقال م�سوؤولون 
اأمريكيون اإن ال�سودان اأحرز تقدما 
يف جهود مكافحة االإرهاب وق�سايا 
احلكومة  وت�سعى  االإن�سان،  حقوق 
موعد  اقرتاب  مع  ال�سودانية 
من  الثانية  املرحلة  ا�ستئناف 
املحادثات مع الواليات املتحدة، 
قائمة  من  ال�سودان  ا�سم  رفع  اإىل 

الدول الداعمة لالإرهاب.

�سمايل  الكردية  القوات  اعتقلت 
اأ�سل  من  اأملانيا  جهاديا  �سوريا 
يف  بال�سلوع  متهما  �سوري، 
بح�سب   ، �سبتمرب   11 هجمات 

تقارير.

قوات  يف  ميداين  قائد  وقال 
املدعومة  الدميقراطية،  �سوريا 
من الواليات املتحدة، اإن حممد 
حيدر زّمار معتقل لديهم ويخ�سع 

للتحقيق االآن.
ومل يو�سح امل�سدر الع�سكري ما 
زّمار  م�ساركة  يف  يُ�ستبه  كان  اإذا 
تنظيم  �سفوف  يف  القتال  يف 
التحالف  وقال  االإ�سالمية  الدولة 
املتحدة  الواليات  بقيادة  الدويل 
اإنه ال ميكنه  لقتال تنظيم الدولة 

تاأكيد خرب االعتقال.
�سوريا  قوات  واعتقلت 
الدميقراطية املئات من م�سلحي 
عندما  االأجانب  الدولة  تنظيم 
من  �سا�سعة  م�ساحات  ا�ستعادت 

التنظيم �سمايل �سوريا وغربها.
امل�سلحني  اإن  تقارير  وتقول 
املعتقلني يُحتجزون يف مع�سكرات 
العا�سمة  الرقة،  من  بالقرب 
حتى  الدولة،  لتنظيم  ال�سابقة 
�سوريا  قوات  اأيدي  يف  �سقوطها 
اأكتوبراملا�سي  يف  الدميقراطية 
ونُ�رض خرب اعتقال زّمار الأول مرة 
»بيلد«  �سحيفة  يف  الثالثاء،  يوم 

االأملانية.
م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
يف  االآن  حمتجز  زّمار  اأن  كردية 

لوحدات  التابعة  ال�سجون  اأحد 
الكيان  الكردية،  ال�سعب  حماية 
�سوريا  قوات  ي�سم  الذي  االأكرب 

الدميقراطية.
اإىل  �سوريا  من  زمار  وانتقل 
اأواخر  ويف   .1971 عام  اأملانيا 
املعني  حظي  الت�سعينيات، 
»االإ�سالميني«  بني  بارزة  مبكانة 

يف مدينة هامبورغ االأملانية.
احد  عن  معلومات  اأي�سا:  اقراأ 
الـ  لدى  كانت  11�سبتمرب  منفذي 

�سي اآي اإيه
�سجع  زمار  اإن  تقارير  وتقول 
 11 لهجمات  الرئي�سي  املنفذ 
واأع�ساًء  عطا،  حممد   ، �سبتمرب 
على  هامبورغ«  »خلية  يف  اآخرين 
امل�سلح،  اجلهاد  يف  امل�ساركة 

واأقنعهم بالذهاب اإىل اأفغان�ستان 
لتنظيم  تدريبي  مع�سكر  حل�سور 
تقرير  ذكر  ح�سبما  القاعدة، 

للجنة هجمات 9/11 االأمريكية.
مع  االأملانية  ال�سلطات  وحققت 
بتهمة   9/11 هجمات  بعد  زمار 
لكنها  اإرهابية«،  منظمة  »دعم 
بعدها  غادر  ثم  اأطلقت �رضاحه، 

البالد.
اعتُقل   ،2001 دي�سمرب  ويف 
اإىل  وُرّحل  املغرب  يف  زمار 
نفذت،  عملية  اإطار  يف  �سوريا، 
برنامج  اإطار  يف  يبدو،  ما  على 
املركزية  اال�ستخبارات  لوكالة 
»الرتحيل  عليه  يُطلق  االأمريكية 
اإىل  زمار  اال�ستثنائي«،و�ُسلم 

اال�ستخبارات ال�سورية.

التون�سية  ال�سلطات  تقول 
»احلراقة«  اأعداد  اإن 
اإىل  �رضاً  )املهاجرين 
اأوروبا( ارتفعت خالل العام 
خم�سة  مبقدار  املا�سي 
الذي  العام  مقارنة  اأ�سعاف 

قبله.
وزارة  اأوقفت  فبينما 
اأكرث  التون�سية  الداخلية 
ت�سلل  حالة  اآالف  �ستة  من 
الذين  كان عدد   ،2017 عام 
 2016 عام  الهجرة  حاولوا 

نحو األف �سخ�ش.
عدد  ال�سلطات  وتقدر 
ال�سواحل  اإىل  و�سلوا  من 
بنحو   2017 �سنة  االيطالية 
لكن  تون�سي.  اآالف  ثمانية 
تون�سية  م�ستقلة  هيئات 
تقدر العدد باأكرث من ع�رضة 

اآالف.
مو�سوع  اأ�سبح  وقد 
ال�رضية  والهجرة  »احلرقة«، 
من  لعدد  اأ�سا�سياً  طابعاً 

املدن التون�سية.
»يحرق«  التي  فاملناطق 
منها التوان�سة اأ�سهرها نابل 
يف ال�سمال، ب�سبب االنحناءة 
جتعلها  التي  اجلغرافية 

االأقرب الإيطاليا، .
اأن تدخل تلك املنطقة،  ما 
التي ت�ستهر باإنتاج الهري�سة، 
ال  الذي  احلار  الفلفل  وهو 
تخلو املائدة التون�سية منه، 
ال�سبان  تالحظ حركة  حتى 
املتاخمة  املقاهي  يف 
الذين  اأحد  يقول  للبحر 
الهجرة  عمليات  ي�سهلون 
اأ�سا�سية  منطقة  نابل  اأن 
للحرقة بحكم اأن العمل هنا 

قدمي، للمهربني.
عدم  �رضط  على  وذكر  
»اأنا  هويته:  عن  الك�سف 
اأعقد  وال  النا�ش،  تذكر  ال 
مع  �سداقة  عالقات 
الراغبني بالهجرة... اتعامل 
باملو�سوع كمو�سوع جتاري، 

وهذه حرفتي«.

اإيطاليا  يف  كان  اأحدهم 
ح�سب  جيدة،  حياة  ويعي�ش 
وراءه  ذلك  ترك  لكنه  قوله، 
»ليبني  الثورة  بعد  وعاد 
اإنه  يقول  لكنه،  وطنه«، 
اليومي  الواقع  اأكت�سف 
احلرقة  ويحاول  ال�سعب، 

مرة اأخرى.
قالت  االيطالية  ال�سلطات 
 500 من  اأكرث  اأبعدت  اأنها 
عام  الهجرة  حاول  تون�سي 
اتفاق  على  بناء   ،2017
ثنائي. اأحدهم غيالن، الذي 
الفرن�سية  ال�سلطات  اأبعدته 

عام 2017.
واأما اآخر من التقيتهم، فقد 
حرق اثنتي ع�رضة مرة، وما 
زال يحاول، ويقول يل: »هذا 
حلم يومي، ننام ون�سحو وال 
نفكر باأي �سيء �سوى الهجرة 
يوميا«. من نابل انتقلت اإىل 
منطقة  وهي  جرجي�ش، 
لكن  اأي�ساً،  للهجرة  انتقال 
قربها من ليبيا يف اجلنوب، 
ي�سعون  للذين  ممراً  يجعلها 

للهجرة من ليبيا.
منهم  للكثري  بالن�سيبة 
ومعظمهم من االأفارقة، هو 
ونهاية  قرب،  بل  ممر  لي�ش 
حياة. يحاولون الهجرة عرب 
ليبيا، فتقذفهم اأمواج البحر 

بعد الغرق..
بعد  مرزوق،  الدين  �سم�ش 
اأن هاجر ولديه، نذر حياته، 
يلقيها  التي  اجلثامني  لدفن 
مل  الذين  الأولئك  البحر، 
كان  الهجرة،  يف  ينجحوا 
القرب  يجهز  الدين  �سم�ش 
ال�ستقبال جثمان كامريونية، 
جتهز  بعد  امل�ست�سفى  من 
جثتها  الإخراج  الت�رضيحات 

التي قذفتها اأمواج البحر.
اإكرام  الدين  �سم�ش  يردد 
الدين  ح�سب  دفنه،  امليت 
االإ�سالمي، بغ�ش النظر عن 
اأو  عرقه،  اأو  املتويف،  دين 

جن�سيته.

نقلت وكالة االإعالم الرو�شية عن وزير اخلارجية �شريغي الفروف قوله اجلمعة اإن الهجوم 
االأمريكي على �شوريا اأزال اأي التزام اأخالقي مينع رو�شيا من ت�شليم اأنظمة اإ�س-300 ال�شاروخية 

امل�شادة للطائرات حلليفها الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد.

الفروف

دون اإبداء اأ�شباب

متهم بال�شلوع يف هجمات

ق .د

ال يوجد ما مينع ت�ضليم اأنظمة اإ�س 300 ال�ضاروخية للأ�ضد

الرئي�س ال�ضوداين عمر الب�ضري يقيل وزير اخلارجية اإبراهيم غندور 

االأكراد يف �ضمايل �ضوريا يعتقلون حممد زمار 



حطاب  حممد  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  طالب 
املن�ضاآت  تهيئة  باإعادة  املكلفة  امل�ؤ�ض�ضات 
الثالثة  الطبعة  فعاليات  �ضتحت�ضن   التي  الريا�ضية 
باجلزائر  املقررة  لل�ضباب  الإفريقية  الألعاب  من 
الفرتة املمتدة من 19 اىل 28 ج�يلية املقبل،  يف  
بالنتهاء من الأ�ضغال يف ال�قت  املنا�ضب و ت�ضليمها 
قبل الفاحت ج�ان املقبل، دون اإعادة التقييم املايل  
لهذه الأ�ضغال، واأكد القائم الأول على القطاع خالل 
زيارة عمل و تفقد قام بها اأول اأم�س اإىل املن�ضاآت 
متع�دة  »اجلزائر  بالعا�ضمة:  املت�اجدة  الريا�ضية 
ونحن  الكربى  الريا�ضية  التظاهرات  تنظيم   على 
التي  اجليدة  ال�ضمعة  على  باحلفاظ  مطالب�ن 
اكت�ضبناها يف هذا املجال، يتعني علينا اإجناح هذه 
الكربى،  الإفريقية  ال�ضبانية  الريا�ضية  التظاهرة  
الأمر الذي ميّر حتما عرب ا�ضتالم  املن�ضئات قبل 
ل   التهيئة  »اإعادة  م�ؤكدا:  املقبل«،  ج�ان  الفاحت 

حتتاج اإىل اإعادة التقييم املايل«.
وا�ضتهل وزير القطاع زياته بتفقد نادي التن�س لبا�س 
جراح قبل  التنقل اإىل املركز الريا�ضي الن�ض�ي بنب 
الوملبي  للمركب   الوملبي  امل�ضبح  ثم  عكن�ن 
املت�اجدة  الريا�ضية  والقاعات  ب��ضياف  حممد 
وتكنل�جيا  لعل�م  العليا   املدر�ضة  م�ضت�ى  على 
5 ج�يلية،  الق�ى مللعب  األعاب  و م�ضمار  الريا�ضة 
الذي  جراح-  لبا�س  التن�س  لنادي  معاينته  وخالل 
اأزيد من �ضهر  التهيئة  منذ  اإعادة  اأ�ضغال  به  بداأت 
وخ�ض�س له غالف مايل يقارب 240 ملي�ن دينار-، 
الدرا�ضات  ملكتب  �ضارمة  تعليمات  ال�زير  اأعطى 
املكلف باإعادة التهيئة من اجل ت�ضليم امل�رشوع يف  
الآجال املحددة وبلهجة �ضارمة اأكد ال�زير: »لي�س 
جميع  وفرت   فاحلك�مة  لت�ضيعيه،  وقت  اأمامنا 
املن�ضاآت  تهيئة  اإعادة  اجل  من  املالية  الإمكانيات 
امل�عد  يف  جاهزين  نك�ن  ان   يجب  الريا�ضية، 
الإ�رشاع  العملية  هذه  على  القائمني  على  ويتعني 
العمل دون  ل� تطلب الأمر  يف وترية الأ�ضغال حتى 
اإىل   العمل  جمم�عات  م�ضاعفة  خالل  من  انقطاع 

جمم�عتني اأو حتى ثالثة ».
وباملركز الريا�ضي الن�ض�ي بنب عكن�ن اأعطى وزير 
الإ�رشاع يف  اجل  تعليمات  من  الريا�ضة  و  ال�ضباب 
و  ال�ضقف  م�ضت�ى  على  اجلارية  الأ�ضغال  وترية 
امل�ضبح وقاعة  اجلمباز وكذا على م�ضت�ى القاعة 
ي�رشف  الذي  الدرا�ضات  مكتب  وح�ضب  الكبرية، 

فاإن  الن�ض�ي  الريا�ضي  املركز  ترميم  اأ�ضغال  على 
تقارب 40  التهيئة  لإعادة  الإجمالية  املالية  القيمة 
ملي�ن دينار.  كما تنقل وزير ال�ضباب والريا�ضة اإىل 
املدر�ضة العليا لعل�م وتكنل�جيا الريا�ضة، اأين طالب 
امل�ؤ�ض�ضة املكلفة باإعادة تهيئة  القاعات الريا�ضية 
ب��ضع  ال�ضتحمام  وغرف  املالب�س   تغيري  غرف 
برنامج ي�مي لتفادي مفاجاآت غري �ضارة، ويف هذا 
 27>< امل�ؤ�ض�ضة:  مل�ض�ؤويل  ال�زير  قال  ال�ضدد 
الأوقات  يف  امل�رشوع  لإنهاء  يكفي  ل  هذا  عامال، 
املحددة، عليكم اأخد بعني العتبار اجلانب البيئي 

عند ا�ضتعمال م�اد البناء«.  
ومن جهة اأخرى، قام ال�زير بتفقد امل�ضبح الوملبي 
من  يعاين  الذي  ب��ضياف  الوملبي حممد  للمركب 
ت�ضاوؤلت  عدة  طرح  حيث  الجناز  يف  كبري  تاأخر 
دورة  املالب�س،  تغيري  غرف   ترميم  اأ�ضغال  ح�ل 
الداخلي  امل�ضبح  الإ�ضاءة يف  العالج،  قاعة  املياه، 
اللكرتوين جتديد  الل�ح  تغيري  اخلارجي،  وامل�ضبح 
القيمة  فاإن  الدرا�ضات،  مكتب  وح�ضب  املدرجات، 
املالية الإجمالية لإعادة التهيئة تقارب 470  ملي�ن 
دينار، اأما تاريخ ت�ضليم امل�رشوع فقد حدد يف الفاحت 

ج�ان.
ع.ق./وكاالت

اجلولة 27 للرابطة املحرتفة الثانية

قمة ال�شعود بال�شلف 
املطاردان للمطاردة 

و�شراع متباين للبقاء
ت�ضهد مباريات اجل�لة 27 من الرابطة املحرتفة 

الثانية املقرر انعقادها اأم�ضية الي�م مباراة القمة التي 
�ضيك�ن ملعب ال�ضهيد ب�مرزاق م�رشحا لها وجتمع بني 
فريقي جمعية ال�ضلف والرائد م�ل�دية بجاية، اللذان 

يتناف�ضان على اإحدى التاأ�ضريات الثالث لل�ضع�د، حيث 
تعترب امل�اجهة امتحانا حقيقيا للفريقني وبن�ضبة 

اكرب للمحليني اأين تدخل ت�ضكيلة املدرب �ضمري زاوي 
اللقاء وهي تع�ل على اإحراز الف�ز وتاأكيد ال�ضتفاقة 

يف اجل�لت ال�ضت الأخرية من اأجل احلفاظ على 
حظ�ظها كاملة يف لعب ورقة ال�ضع�د، خا�ضة واأن 

الفريق يراهن على ال�ضع�د اإىل الب�دي�م يف حال تعرث 
�ضاحب املركز الثالث �ضبيبة بجاية، بينما تنتظر 

املت�ضدر مهمة �ضعبة من اجل التقدم خط�ة نح� 
تر�ضيم ال�ضع�د اإىل دوري الكبار، بينما يجد املالحقان 

جمعية عني مليلة و�ضبيبة بجاية فر�ضة ثمينة عندما 
ي�ضتقبالن م�ل�دية العلمة واأمل ب��ضعادة على الت�ايل 
من اجل البقاء على مقربة من ال�ضدارة، خا�ضة واأن 
اأبناء »احلماديني« اأمام فر�ضة التدارك بعد ال�ضق�ط 
يف هزميتني على الت�ايل، بينما جتري قمة باهداف 

متباينة بني �ضباب عني الفكرون واأهلي الربج، اأين ي�رش 
الأول على التم�ضك بحبل البقاء بينما الزوار للبقاء من 
�ضباق ال�ضع�د. يف املقابل جتد اأندية امل�ؤخرة نف�ضها 

اأمام مهام متباينة حيث حتت�ضن العا�ضمة قمة رائد 
القبة ووداد تلم�ضان، والتي يريد العا�ضمي�ن �ضمان 

البقاء عرب الف�ز بنقاطها الثالث بينما ي�رش الزياني�ن 
على نتيجة ايجابية لالبتعاد عن اخلطر، يف املقابل 
يتنقل غايل مع�ضكر ملالقاة �رشيع غليزان وي�ضتقبل 
�ضباب باتنة ال�ضيف جمعية وهران اأمام خيار الف�ز 

ل غري.
 برنامج املباريات

 �ضباب عني الفكرون / اأهلي برج ب�عريريج
�رشيع غليزان / غايل مع�ضكر

رائد القبة / وداد تلم�ضان
ب��ضعادة اأمل   / بجاية  �ضبيبة 

العلمة مليلة / م�ل�دية  جمعية عني 
بجاية م�ل�دية   / ال�ضلف  جمعية 

باتنة / جمعية وهران �ضباب 
�ضعيدة م�ل�دية   / �ضكيكدة  ع.ق.�ضبيبة 

عي�شة ق.

ت�رشيحات  يف  �رشار  واأ�ضاف 
اأن  ال�طنية  الإذاعة  اإىل  اأم�س 
على  التعرف  ينتظر  الفريق 
التي  املجم�عة  �ضمن  مناف�ضيه 
�ض�ف يخ��س فيها بقية امل�ض�ار 
اأجل ال�رشوع  من كاأ�س الكاف من 
حت�ضريات  برنامج  ت�ضطري  يف 
الت�ضكيلبة من خالل اختيار مكان 
وو�ضع  امل��ضمي  الرتب�س  خ��س 
تاريخ ل�ضتئناف التح�ضري للم��ضم 
التخطيط  اأن  معتربا  اجلديد، 

اأف�ضل  للم��ضم  والتح�ضري  الباكر 
كثافة  تفادي  اأجل  من  طريقة 
العمل بعد نهاية امل��ضم اجلاري.

ق�ضية  اإىل  املتحدث  وتطّرق 
لالحتاد  اجلديد  البمدرب 
للم��ضم الكروي اجلديد،  حت�ضبا 
ات�ضالت  يت�اجد يف  اأنه  واأو�ضح 
متقدمة مع وكيل اأعمال املدرب 
من  مار�ضان  بارتران  الفرن�ضي 
العار�ضة  على  ال�رشاف  اأجل 
اول  ف�ضخ  واأنه  خا�ضة  الفنية 
اإدارة  مع  ر�ضميا  العقد  اأم�س 
حيث  الت�ن�ضي  الإفريقي  النادي 

الحتاد  لتدريب  الأقرب  اعتربه 
ميل�د  احلايل  املدرب  وخالفة 
املعني  اأن  م��ضحا  حمدي، 
ميلك التجربة امليدانية و�ضبق له 
التدريب يف �ضمال اإفريقيا بعدما 
الت�ن�ضي  املنتخب  على  ا�رشف 
املغربي،  البي�ضاوي  والرجاء 
مباراة  لعب  ينتظر  انه  م�ضيفا 
خا�ض�ها  التي  ق�ضنطينة  �ضباب 
الت�ضال  معاودة  قبل  البارحة 
الي�م ب�كيل اعماله من اأجل دع�ته 
والدخ�ل  للجزائر  احل�ض�ر  اإىل 
بخ�ض��س  معه  مفاو�ضات  يف 

النادي،  واأهداف  املايل  اجلانب 
اإىل  حتدث  انه  �رشار  وا�ضتطرد 
من  كارتريون  الآخر  الفرن�ضي 
اأجل تدريب الحتاد لكن مطالبه 
املالية الكبرية التي ت�ضل اأجر 90 
األف اأورو �ضهريا جعل التحاقه 
م�ضتحيال اإل يف حال وافق على 

تخفي�س الأجرة.
احلديث  اإىل  �رشار  وعاد 
طالته  التي  النتقادات  ح�ل 
بخ�ض��س التفاو�س مع مدرب 
جديد يف وقت العار�ضة الفنية 
متلك مدرب ي�رشف حاليا على 

الت�ضكيلة وقال اأن حمدي اأبلغه 
بعدم امل�ا�ضلة امل��ضم املقبل 
خليفته،  عن  بالبحث  وطالبه 
النتهاء  يف�ضل  جعله  ما  وه� 
اجلديد  املدرب  ق�ضية  من 
باكرا من اأجل الن�ضغال باأم�ر 
من  والنتهاء  اأخرى  تنظيمية 
م��ضحا  باكرا،  التح�ضريات 
مع  العمل  يف  ي�رشع  �ض�ف  اأنه 
النادي بداء من دور جمم�عات 

كاأ�س الكاف.
وننتظر  كني�س  عقد  ف�ضخنا 
الإجراءات  لإنهاء  الالعب 

الإدارية
واأّكد املعني �ضحة ف�ضخ اإدارة 
الالعب  عقد  اجلزائر  احتاد 
اأن  قال  اأين  كني�س،  ريا�س 
بالت�اجد  معني  لي�س  الأخري 
حت�ضبا  الفريق  تعداد  �ضمن 
املقبل  الكروي  للم��ضم 
الإدارة  وقامت   2019/2018
الالعب  اإىل  مرا�ضلتني  بت�جيه 
بالإدارة  اللتحاق  اأجل  من 
لعملية  الإداري  اجلانب  واإنهاء 
ف�ضخ العقد اإل انه مل ي�ضتجيب 

لها.
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احتاد اجلزائر يرتقب التعرف اليوم على مناف�شيه بدور املجموعات

�شرار: ناأمل ح�شور مار�شان غدا 
والتاأهل يف كاأ�س الكاف لي�س اإجنازا

�شّدد رئي�س ديركتوار فريق احتاد اجلزائر عبد الكرمي �شرار اأن التاأهل الذي 
�شجله النادي اإىل دور جمموعات كاأ�س الكاف ال يعتربه اإجنازا، حيث اأو�شح 

ان النادي العا�شمي متعود على الذهاب بعيدا يف املناف�شة القارية وبلغ العام 
املن�شرم ن�شف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا وبالتايل فاإن التاأهل لي�س حدثا 
بالن�شبة لالإدارة والت�شكيلة ويعترب منطقيا بالنظر لال�شتمرارية يف خو�س 

املناف�شة القارية دون �شغط 

جمعية ال�شلف / مولودية بجاية

اأ�شود الون�شري�س للبقاء ب�شباق 
ال�شعود واملوب للتاأكيد

قام بزيارة ميدانية اإىل العا�شمة للوقوف على الهياكل 
املر�شحة ال�شتقبال االألعاب االإفريقية

حطاب ي�شدد اللهجة وياأمر ت�شليم 
امل�شاريع قبل الفاحت جوان

يحت�ضن ملعب ال�ضهيد ب�مرزاق 
بني  جتمع  القمة  يف  مباراة 
جمعية  الرابع  املركز  �ضاحب 
بجاية  م�ل�دية  والرائد  ال�ضلف 
اأن يك�ن ق�يا  يف �ضدام ينتظر 
على  تناف�ضان  ت�ضكيلتني  بني 
دوري  اإىل  والع�دة  ال�ضع�د 
الفريق  لعب�  ويع�ل  الكبار، 
فر�ضة  ا�ضتغالل  على  املحلي 
من  ميدانهم  على  ال�ضتقبال 
بثالث  الر�ضيد  تدعيم  اأجل 
على  ت�ضاعده  ثمينة  نقاط 
خا�ضة  ال�ضع�د  ورقة  لعب 
اأف�ضل  يف  يت�اجد  النادي  وان 
ينهزم  الذي مل  املعن�يات وه� 
الأخرية  ال�ضت  مبارياته  يف 
ويدرك  ال�طنية،  بالبط�لة 
زاوي  �ضمري  املدرب  اأ�ضبال 
الرائد  مب�اجهة  الف�ز  اأهمية 
وم�ا�ضلة  التحفيز  اجل  من 
ال�رشاع من اأجل حتقيق ال�ضع�د 
اإىل الرابطة الأوىل، خا�ضة واأنه 

عن  نقطتني  �ض�ى  تف�ضلهم  ل 
ويع�ل�ن  بالب�دي�م،  اللتحاق 
على ك�ضب الزاد كامال وانتظار 
الثالث  املركز  �ضاحب  تعرث 
ا�ضتعادة  اأجل  �ضبيبة بجاية من 
اآمالهم. يف املقابل، فاإن الرائد 
تنقل  ينتظره  بجاية  م�ل�دية 
الغرب  اإىل  املخاطر  حمف�ف 
م�ا�ضلة  اأجل  من  اجلزائري 
اليجابية،  النتائج  �ضل�ضلة 
ا�ضبال املدرب عز  واأن  خا�ضة 
يت�اجدون  ج�دي  اآيت  الدين 
يف  هزمية  دون  مباريات  ب�ضبع 
على  ويع�ل�ن  ال�طنية  البط�لة 
للتقدم  اإيجابية  بنتيجة  الع�دة 
خط�ة نح� تر�ضيم ال�ضع�د دون 
والبقاء  امل��ضم،  نهاية  انتظار 
يف  مالحقيهم  عن  بعد  على 
اإدراك  رغم  الرتتيب،  جدول 
�ضع�بة  »امل�ب«  ت�ضكيلة 

املاأم�رية التي تنتظرهم.
عي�شة ق.
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موعدها يتزامن مع �شحب قرعة كاأ�س العرب للأندية

روراوة يقرتب من الغياب عن اأ�ضغال اجلمعية العادية للفاف

عي�شة ق.

يلعبه  الذي  الكبري  للوزن  بالنظر 
الكروي  روراوة يف امل�شهد  احلاج 
الكبري  الرتقب  ظل  يف  اجلزائري 
الذي ي�شهده �شارع الكروي والفعلني 
يف الو�شط الكروي ملا �شوف توؤول 
اإليه اأ�شغال اجلمعية العامة وقدرة 
رئي�س الفاف ك�شب ثقة اأع�شاءها 
امل�شادقة  مترير  من  والتمكن 
والأدبي. املايل  التقريرين  على 
ويبقى ت�شجيل روراوة ح�شوره يف 
موعد بعد غد حمل ال�شك خا�شة 
واأن موعد انعقاد اجلمعية العامة 
يتزامن  اجلزائرية  الكروية  للهيئة 
لعملية  التح�شري  اجتماع  مع 
مبناف�شة  اخلا�شة  القرعة  �شحب 
كاأ�س العرب للأندية والتي جتري 

يجري  بينما  املقبل،  الثلثاء 
القرعة  لعملية  التح�شري  اجتماع 
يف اليوم الذي ي�شبقها اأين يرتاأ�س 
روراوة جلنة كاأ�س الأندية بالحتاد 
النائب  وهو  القدم  لكرة  العربي 
الأول لرئي�س الهيئة العربية للعبة، 
املحرتفة  الرابطة  رئي�س  اأن  غري 
لكرة القدم ال�شابق حمفوظ قرباج 
الأ�شغال  ي�شكل ح�شوره يف  �شوف 
اأكده للو�شط يف ت�رصيحات  مثلما 

منت�شف الأ�شبوع اجلاري.
املحيطة  الأ�شوات  وترتفع 
الثقة  �شحب  اإمكانية  اإىل  بالفاف 
بعد  الفدرايل  ومكتبه  زط�شي  من 
عرب  وذلك  �شاعة،   72 من  اأقل 
والأدبي  املايل  التقريرين  رف�س 
للفاف بعد مرور عام على انتخابه 
حول  الت�شاوؤلت  ظل  يف  خا�شة 

والتي  �رصفها  مّت  التي  الأموال 
الفاف،  خزينة  يف  روراوة  تركها 
وامل�شاكل التي دخلت فيها الهيئة 
الكروية خا�شة فيها يف التعامل مع 

عدد من الق�شايا وامللفات. 

انعقاد اجلمعية 
التاأ�شي�شية للرابطة يف 

15 ماي واالنتخابية 
قبل 15 جوان

الفدرايل  املكتب  اجتماع  حّدد 
بح�شور  ام�س  اأول  املنعقد 
زط�شي  الدين  خري  الفاف  رئي�س 
برجمة انعقاد اجلمعية التاأ�شي�شية 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
 15 يف  تاريخها  حتديد  مت  والتي 

يتم  اأن  ينتظر  حيث  الداخل  ماي 
امل�شادقة على القانون التاأ�شي�شي 
قبل  الداخلي  والقانون  للرابطة 
خلل  يجري  و�شوف  انعقادها، 
اجلمعية التاأ�شي�شية تن�شيب جلنتي 
اأجل  من  والطعون  الرت�شيحات 

اخلا�شة  الرت�شح  ملفات  ا�شتقبال 
برئا�شة الرابطة وع�شوية املكتب 
من اأجل درا�شتها قبل الإعلن عن 
القائمة النهائية املعنية بالتناف�س 
حتديد  مت  بينما  املن�شب،  على 
النتخابية  اجلمعية  انعقاد  تاريخ 

املقبل  جوان   15 قبل  للرابطة 
عمل  معها  ينتهي  �شوف  والتي 
على  ويتم  املوؤقت  الديركتوار 
اجلديد  الرئي�س  انتخاب  خلفيتها 
للهيئة الكروية بعد �شحب الثقة من 

الرئي�س ال�شابق حمفوظ قرباج.

رف�س التدخل يف العمل الذي يقوم به بالعار�شة الفنية

ماجر: هديف قيادة اخل�ضر اإىل التتويج بكا�س اإفريقيا كمدرب
نهاية العام املن�رصم، اأين ا�شاد بتح�شن نتائج النخبة الوطنية منذ جميئه اإىل دّفة اخل�رص خا�شة يف ظل النت�شارات التي حققها واإعادته الثقة اإىل العنا�رص تذوق طعم التتويج جمددا لكن بثوب املدرب، وعاد امل�شوؤول الأول على العار�شة الفنية اإىل م�شواره مع الت�شكيلة الوطنية منذ تقلده مقاليد العار�شة الفنية املقررة عام 2019 بالكامريون واللعب من اأجل التتويج باللقب القاري، مو�شحا اأنه �شبق له التتويج باللقب الوحيد يف تاريخ اجلزائر قبل 27 عاما كلعب ويريد التتويج بلقب عام 1990 الذي جرى يف بلدنا، حيث اأّكد اأن الهدف الذي �شطره خلل الفرتة املقبلة يتمثل يف قيادة الت�شكيلة الوطنية اإىل نهائيات كاأ�س اإفريقيا رفع الناخب الوطني رابح ماجر التحدي اإىل اأعلى م�شتوى وعرّب عن رغبته يف قيادة املنتخب الوطني اإىل حتقيق لقب كاأ�س اإفريقيا الثاين يف م�شواره بعد 

العمل الذي يقوم به، ول ميكنه تقدمي الن�شائح اإىل مدرب املنتخب ال�شباين لوبيتغي بخ�شو�س ا�شتدعاء اللعب مورينو.وعرّب �شاحب الكعب عن انزعاجه للتدخل الذي يجده من طرف املحللني والنقاد يف العمل الذي يقوم به عندما اأ�شار اأنه يرف�س ان يتدخل اأي �شخ�س يف الوطنية مثلما اأكده يف ت�رصيحات اأدىل بها اإىل جريدة »�شوبر ديبورتي« ال�شبانية.
ع.ق.

اللعب �شقط يف فخ التعادل على ملعبه بالربميرليغ

اإدارة املان �ضيتي جتهز 74 مليون اأورو النتداب حمرز
الأوروبي، ورغم اأن حمرز قدم مباراة كبرية وقام باأغلب لقطات فريقه اإل اأن فاردي وزملئه يف اخلط الأمامي ف�شلوا يف حتويل تلك الفر�س اإىل اأهداف.املمتاز اأين اكتفوا بالتعادل ال�شلبي م�شيعني نقطتني ثمينتني اأبعدهم نهائيا عن �شباق اللعب على التناف�س للتاأهل اإىل امل�شاركة املو�شم املقبل يف الدوري يف املقابل، ف�شل رفقاء حمرز يف حتقيق الفوز على ملعبهم عندما خا�شوا مواجهة �شاوثهامبتون �شمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 25 من الدوري الجنليزي م�شريي لي�شرت اأ�رصوا على رف�س العر�س وطالبوا قيمة اأكرب وتتجاوز 75 مليون مقابل ت�رصيح جنمهم الأول يف الت�شكيلة.حيث �شبق اأن حاولت اإدارة املان �شيتي ا�شتقدام متو�شط ميدان اخل�رص يف منا�شبتني خلل املركاتو ال�شتوي الفارط وعر�شت مبلغ 68.5 مليون اورو اإل ان اللعب يف التحويلت ال�شيفية املقبلة، والذي اأكدت اأن قيمة العر�س �شوف ترتفع لت�شل 65 مليون حنيه ا�شرتليني وهو ما يعادل ما قيمته 74 مليون اأورو، اأن م�شوؤويل الفريق وباإ�رصار من املدرب ال�شباين بيب غوارديول يح�رصون نحو تقدمي عر�س ثالث اإىل اإدارة نادي لي�شرت �شيتي الجنليزي من اجل انتداب جّددت اإدارة نادي مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي اهتمامها بالتعاقد مع اللعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز، اأين ك�شفت اأم�س �شحيفة »ذا �شن« الربيطانية 
عي�شة ق.

اهتمام لي�شرت مبيليك يقّرب نهاية ارتباطه بلي�شرت �شيتي

�ضليماين مر�ضح للعب اأ�ضا�ضيا اأمام اإيفرتون
اأم�س تقارير اإعلمية اجنليزية اأن اإدارة »الثعالب« ت�شع مهاجم نادي نابويل اليطايل اأركاديوز ميليك وهو ما يجعل م�شتقبل ابن عني البنيان بن�شبة كبرية يف �شياق اآخر، ل ي�شتبعد اأن يرحل �شليماين عن �شفوف ليت�رص �شيتي يف نهاية هذا املو�شم وعدم العودة اإىل �شفوفه بنهاية اإعارته اإىل نيوكا�شل، حيث حتدثت م�شتواه من اأجل ك�شب ثقة املدرب بينيتيز و�شمان مكانة اأ�شا�شية مع فريقه الذي يلعب له على �شكل اإعارة لنهاية هذا املو�شم.التمريرة احلا�شمة التي جاء منها هدف اللقاء الوحيد، اأ�شن �شتكون الفر�شة هذا الإثنني مواتية لرا�س حربة اخل�رص من اأجل اإبراز اإمكانياته والربهنة على بينيتيز يح�رص لعبه اجلزائري من اأجل البدء يف املقابلة منذ بدايتها، ومنح فر�شة اللعب اأ�شا�شيا بعدما تاألق يف مقابلة اجلولة الفارطة اأمام اأر�شنال ومنح القواعد اأمام امل�شيف اإيفرتون حل�شاب اجلولة 35 من الدوري الجنليزي املمتاز، اأين ك�شفت تقارير اإعلمية اجنليزية اأم�س اأن املدرب اليطايل رافاييل ل ي�شتبعد اأن ي�شجل اللعب الدويل اجلزائري اإ�شلم �شليماين اأوىل م�شاركاته اأ�شا�شيا يف �شفوف فريقه نيوكا�شل حت�شبا  للقاء الذي يخو�شه بعد غد خارج 

خارج اأ�شوار لي�شرت.
عي�شة ق.

 بوجناح يكرم بجائزة اأف�شل 
مهاجم يف الدوري القطري

 بودبوز وماندي يقرتبان
 من اليوروبا ليغ

يوا�شل الثنائي الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز وعي�شى ماندي اخلطوات نحو �شمان 
م�شاركة اأوروبية املو�شم املقبل بعدما وا�شلوا يف قيادة ريال بيتي�س ب�شل�شلة النتائج 

اليجابية بالدوري ال�شباين اين حققوا النت�شار ال�شاد�س على التوايل والذي جاء 
على ح�شاب ال�شيف ل�س باملا�س �شمن اللقاء الذي جرى �شهرة اأول اأم�س حل�شاب 

اجلولة 33 من الدوري ال�شباين، حيث انتهى اللقاء بهدف دون رد، يف مواجهة �شهدت 
م�شاركة الثنائي اجلزائري اأ�شا�شيا حيث لعب ماندي الت�شعني دقيقة ونال الإنذار 

يف ال�شوط الثاين فيما خا�س متو�شط ميدان اخل�رص 81 قبل اأن يرتك مكانه لأحد 
زملئه، ويتواجد ريال بيتي�س يف املركز اخلام�س جلدول الرتتيب واملوؤهل مبا�رصة 

اإىل دور جمموعات »اليوروبا ليغ«.
من جهته، نال مهاجم املنتخب الوطني بغداد بوجناح جائزة اأف�شل مهاجم يف 

الدوري القطري من خلل التكرمي الذي حظي به خلل حفل الرابطة القطرية 
لكرة القدم ال�شنوي الذي جرى اأم�شية اأول اأم�س، وهو التكرمي الذي جاء بعد التاألق 

امللحوظ الذي �شجله اللعب املحرتف مع نادي ال�شد منذ عودته من الإ�شابة التي 
تلقاها خلل الفرتة ال�شابقة.

ع.ق.

فينغر يعلن الرحيل عن اأر�ضنال
قال الفرن�شي اأر�شني فينغر مدرب نادي اأر�شنال املناف�س يف الدوري الجنليزي 
املمتاز يف بيان اأ�شدره النادي ام�س اإنه �شيرتك النادي اللندين يف نهاية املو�شم 

احلايل رغم اأن عقده ينتهي يف اأخر املو�شم املقبل، واأ�شاف فينغر 68 عاما الذي 
�شيرتك النادي بعد نحو 22 عاما: »بعد تفكري طويل وحمادثات مع اإدارة النادي 

اأ�شعر اأنه من املنا�شب يل التخلي عن تدريب النادي يف نهاية املو�شم احلايل، 
اأ�شكركم على منحي الفر�شة خلدمة النادي خلل �شنوات طويلة لن اأن�شاها، ولقد 

اأديت مهمتي مع النادي بكل التزام ونزاهة، اأود اأن اأوجه ال�شكر للطاقم الفني 
وللعبني واملدراء وامل�شجعني الذين جعلوا هذا النادي متميزا«، واأردف املدرب 

الفرن�شي املخ�رصم »اأنا�شد امل�شجعني الوقوف خلف الفريق لتحقيق اأداء لفت 
حتى نهاية املو�شم واأنا�شد جميع حمبي اأر�شنال احلفاظ على قيم النادي، مع حبي 

ودعمي للأبد«. وكان فينجر ان�شم للنادي اللندين يف اأكتوبر 1996 وهو حاليا املدرب 
�شاحب املدة الأطول بني املدربني احلاليني على م�شتوى الكرة الجنليزية، وقبل 
خم�س جولت من نهاية املو�شم يحتل اأر�شنال املركز ال�شاد�س بني فرق الدوري 

الجنليزي املمتاز بر�شيد 54 نقطة بفارق 33 نقطة عن مان�ش�شرت �شيتي الذي �شمن 
التتويج باللقب، لكن فريق فينغر يناف�س يف الدور ن�شف النهائي يف الدوري الأوروبي 
و�شيكون بو�شعه املناف�شة يف دوري الأبطال يف املو�شم املقبل اإذا توج باللقب، ومع 

اأر�شنال توج فينغر بلقب الدوري الجنليزي املمتاز ثلث مرات، كما فاز ب�شبعة 
األقاب يف كاأ�س اجنلرتا وتاأهل الفريق حتت قيادته لدوري اأبطال اأوروبا طوال 20 

عاما متتالية وجمع بني لقبي الدوري وكاأ�س اجنلرتا مرتني يف 1998 و2002.
وكاالت

يدور احلديث داخل كوالي�س التح�شري للجمعية العامة العادية للحتادية اجلزائرية لكرة القدم حول احتمال غياب الرئي�س ال�شابق للهيئة الكروية حممد روراوة 
عن فعالياته وهي املقرر انعقادها االثنني املقبل على م�شتوى مركز حت�شري املنتخبات الوطنية ب�شيدي مو�شى، حيث ك�شفت م�شادر من داخل بيت الفاف عن وجود 

اأ�شداء حول الغياب املحتمل لروراوة والذي ينتظر الكثري من املتتبعني وال�شخ�شيات الكروية تواجده يف اأ�شغال اجلمعية العامة 



مي�شي ي�شتهدف رقًما قيا�شًيا �أمام �إ�شبيلية
ميلك الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة الإ�سباين فر�سة تاريخية لتحقيق رقم قيا�سي جديد، 
اإ�سبيلية يف نهائي كاأ�س ملك ا�سبانيا اليوم على ملعب واندا مرتوبوليتانو، و�سّجل مي�سي يف 4  اأمام 
مباريات نهائية لكاأ�س امللك من قبل مت�ساوًيا مع تيلمو زارا اأ�سطورة اأتلتيك بيلباو، وي�سعى الربغوث 
الأرجنتيني لتخطي هذا الرقم اليوم، وقالت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اإن مي�سي جنح 
من قبل يف تخطي زارا، فيما يتعلق بلقب الهداف التاريخي لليغا ولديه فر�سة كبرية لي�سبح الأكرث 
اأن الأرجنتيني �سجل حتى الآن يف 4 نهائيات  ت�سجيال يف نهائيات كاأ�س امللك، واأ�سارت ال�سحيفة 
التا�سع يف قائمة  اأنه يحتل حاليا املركز  اأعوام 2009 و2012 و2015 و2017، مو�سحة  لكاأ�س امللك 

الهدافني التاريخيني للبطولة بر�سيد 47 هدفا، فيما يت�سدر زارا القائمة بر�سيد 81 هدفا.
..................................................................

فيري� مر�شح خلالفة فينغر يف �أر�شنال
خلالفة  مر�سح  فيريا  باتريك  ال�سابق  الفرن�سي  الدويل  الالعب  باأن  اإجنليزية  اإعالم  و�سائل  اأعلنت 
نادي  تدريب  على  حالياً  عاماً   41 فيريا  وي�رشف  اأر�سنال،  نادي  تدريب  يف  فينغر  اأر�سني  مواطنه 
نيويورك �سيتي الأمريكي، وميتلك الالعب ال�سابق لفريق اأر�سنال فر�سة كبرية للم�سك بزمام املقاليد 
الفنية للمدفعجية يف حال مغادرة فينغر الفريق اللندين، واأ�رشف فيريا على تدريبات نا�سئي مان�س�سرت 
�سيتي قبل اللتحاق بالنادي الأمريكي الذي يحتل حالياً املركز الأول يف جمموعة املنطقة ال�رشقية.  

العام 1996 ومدد عقده  اأر�سنال منذ  الذي ي�رشف على  فينغر  اأو�سح  املقابل،  يف 
الوقت احلايل، ما  يقلقني كثرياً يف  ال�سخ�س ل  "و�سعي  بداية املو�سم:  يف 

يقلقني هو حتويل املو�سم اإىل جناح"، ورداً على �سوؤال عما اإذا كان �سيغري 
النجوم  اأحد  من  فيريا  ويعترب  حقا"،  يهم  ل  "هذا  فينغر:  قال  راأيه 
األوانه بني عامي  الذي دافع عن  الإجنليزي  اأر�سنال  لنادي  ال�سابقني 

1996 و2005.
..................................................................

�لبايرن  بقدرة  و�ثق  ر�فينيا 
على جتاوز �لريال

الإ�سباين يف ن�سف  اأن فريقه قادر على عبور ريال مدريد  الأملاين  بايرن ميونخ  رافينيا لعب  اأكد 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا، م�سرًيا اأن فر�سة تكرار الثالثية واردة بقوة، وقال رافينيا، خالل ت�رشيحاته 
ملوقع �سبورت 1: "جتديد عقدي الأمور تبدو جيدة، لكن مل يتقرر اأي �سيء بعد"، واأ�ساف "الآن يجب 
الرتكيز على املباريات املقبلة، لدينا مواجهة مهمة �سد ريال مديد يف ن�سف نهائي الت�سامبيونزليغ، 
وتراجع عن فكرة  بايرن ميونخ  البقاء يف  يف�سل  رافينيا  اأن  واأ�سار املوقع  ثم �سرنى ما �سيحدث". 
الرجوع للربازيل لكنه يرى اأن عر�س الفريق البافاري غري منا�سب، حيث يف�سل احل�سول على عقد 
اأكون  اأن  "يجب  وتابع  اإ�سايف،  التجديد ملو�سم  خيار  مع  مو�سم  الأقل ملدة  على  مو�سمني،اأو  ملدة 
جاهًزا يف كل مباراة، اأ�سكر اهلل اأنني اأقدم م�ستويات جيدة، ومتكنت من م�ساعدة الفريق، ولكن ذلك 
بالن�سبة يل اأمر طبيعي"، واأو�سح: "رمبا ل�ست النجم الأول يف الإعالم والإعالنات، ولكنني اأفعل كل 
هاينك�س  يوب  "املدرب  فر�ستي".واأردف  انتظار  ويف  دائًما،  وجاهز  النادي  اأجل  من  ممكن  �سيء 
يعرفني جيًدا، وحني ت�سعر بالثقة، فاإن كل �سيء ي�سري ب�سكل جيد، وحني األعب �سواء من البداية اأو يف 
ال�سوط الثاين، دائًما اأبذل كل ما بو�سعي، وهذا هو �رش النجاح"، واأمت: "الثالثية، نحن قادرون بن�سبة 
100 باملائة على التاأهل لنهائي دوري اأبطال اأوروبا، لذلك اإذا ا�ستمرت الأمور على هذا النحو �سيكون 

لدينا الكثري من الفر�س".
..................................................................

طموح نابويل ي�شطدم بخربة �ليويف بقمة �لكالت�شيو
اأحيا فريق نابويل اآماله يف املناف�سة على لقب الدوري الإيطايل عرب الفوز على اأودينيزي 4 /2 ليقل�س الفارق 
مع جوفنتو�س املت�سدر اإىل اأربع نقاط قبل مباراة القمة التي جتمع بينهما غدا يف تورينو �سمن املرحلة 34 
للم�سابقة، وقدم نابويل مباراة متميزة اأمام اأودينيزي و�سجل ثالثة اأهداف يف غ�سون 11 دقيقة يف الوقت 
الذي تعادل فيه جوفنتو�س مع كروتوين �ساحب املركز الثالث من القاع، الفوز على ملعب جوفنتو�س �سيقل�س 
الفارق يف ال�سدارة اإىل نقطة واحدة فقط، يف الوقت الذي �ستتبقى اأربع مباريات �سهلة ن�سبيا لنابويل حتى 
نهاية املو�سم بينما يواجه جوفنتو�س مهمة غاية يف ال�سعوبة، ويلتقي نابويل يف املباريات الأربع الأخرية من 
املو�سم مع م�سيفه فيورنتينا ثم �سيفه تورينو ثم م�سيفه �سامبدوريا ثم �سيفه كروتوين. وعلى اجلانب الآخر 
يلتقي "اليويف" الذي يبحث عن لقبه ال�سابع على التوايل يف الدوري الإيطايل يف مبارياته الأربع الأخرية مع 
م�سيفه اإنرت ميالن ثم �سيفه بولونيا ثم م�سيفه روما ثم �سيفه فريونا. وبعيدا عن �رشاع اللقب، يتناف�س روما 
ولزيو واإنرت ميالن على بطاقتني للتاأهل لدور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املقبل، ويحتل 
روما املركز الثالث بفارق 21 نقطة عن ال�سدارة، قبل مباراته اأمام �سبال اليوم، ويلتقي لزيو روما �ساحب 
املركز الرابع بفارق املواجهات املبا�رشة مع روما �سيفه �سامبدوريا غدا، فيما يلعب اإنرت ميالن �ساحب 
ال�ساد�س  بفارق نقطة عن روما ولزيو مع م�سيفه كييفو، ويلتقي ميالن �ساحب املركز  املركز اخلام�س 

املوؤهل للدوري الأوروبي �سيفه بينفينتو اليوم كما يلعب يف نف�س اليوم فيورنتينا مع م�سيفه �سا�سولو.

هزمية �أتلتيكو تقرب �لبلر�شا من �لتتويج بالليغا
اقرتب بر�سلونة من ح�سم لقب الدوري الإ�سباين بخ�سارة 
ريال  م�سيفه  اأمام  مدريد  اأتلتيكو  املبا�رش  مالحقه 
من   33 املرحلة  ام�س يف  اأول  نظيفة  بثالثية  �سو�سييداد 
اللقب  حامل  مدريد  ريال  جاره  غرار  على  امل�سابقة، 
اأتلتيكو مدريد يف ا�ستغالل تعرث بر�سلونة املت�سدر  ف�سل 
للخ�سارة  الثالثاء، فتعّر�س  اأمام م�سيفه �سيلتا فيغو 2-2 
الرابعة هذا املو�سم ليتجمد ر�سيده عند 71 نقطة ويف�سح 
بات  حيث  املبكر  للتتويج  الكتالوين  الفريق  اأمام  املجال 
امللكي  النادي  من  اللقب  ل�ستعادة  نقاط   3 اإىل  بحاجة 
الذي كان �سقط بدوره يف فخ التعادل اأمام �سيفه اأتلتيك 
بلباو 1-1 الأربعاء، وحتول التعادل املخيب لرب�سلونة اأمام 
�سيلتا فيغو اإىل نقطة اإيجابية و�سع بها الفارق اإىل 12 نقطة 

قبل 5 مراحل من نهاية املو�سم.
هذا  له  خ�سارة  باأكرب  مدريد  اأتلتيكو  مني  املقابل،  يف 
املو�سم،  هذا  دفاع  اأف�سل  �ساحب  باأنه  علماً  املو�سم، 
وجاءت اخل�سارة القا�سية لأتلتيكو مدريد قبل اأ�سبوع على 
مواجهته مل�سيفه اأر�سنال الإجنليزي يف ذهاب الدور ن�سف 
النهائي مل�سابقة الدوري الأوروبي، ويدين ريال �سو�سييداد 
بفوزه اإىل مهاجمه الربازيلي ويليان جوزيه دا �سيلفا الذي 
افتتح الت�سجيل يف الدقيقة 27، و�سنع الثاين يف الدقيقة 80 للبديل خوان ميغل خيمينيز لوبيز "خوامني" الذي اأ�ساف الهدف 
الثالث يف الدقيقة الثانية من الوقت ال�سائع، وهو الفوز الثالث على التوايل لريال �سو�سييداد و12 هذا املو�سم فعزز موقعه يف 
املركز الثاين ع�رش بر�سيد 43 نقطة.  وعزز ريال بيتي�س حظوظه يف املناف�سة على بطاقة الدوري الأوروبي املو�سم املقبل 
بفوزه القاتل على �سيفه ل�س باملا�س بهدف وحيد �سجله فريبو يف الدقيقة الرابعة من الوقت ال�سائع، وعّزز ريال بتي�س موقعه 
يف املركز اخلام�س بر�سيد 55 نقطة مقابل 21 نقطة لال�س باملا�س 19 قبل الأخري. وعاد جريونا اإىل �سكة النت�سارات التي 
غابت عنه يف املباريات الأربع الأخرية 3 هزائم وتعادل واحد بفوزه الثمني على م�سيفه ديبورتيفو األفي�س 2-1، وف�سل كال 
اأن ينجح جريونا يف افتتاح الت�سجيل مطلع الثاين عرب لعب و�سطه غار�سيا  الفريقني يف هز ال�سباك يف ال�سوط الأول، قبل 
�سريانو ثم ح�سل اإىل ركلة جزاء انربى لها املهاجم الأوروغوياين كري�ستيان �ستوياين رافعاً ر�سيده اإىل 18 هدفاً هذا املو�سم، 

و�سجل بينا هدف ال�رشف لأ�سحاب الأر�س يف الدقيقة الأخرية.
وبات مالغا اأول الهابطني اإىل الدرجة الثانية بخ�سارته اأمام م�سيفه ليفانتي بهدف وحيد �سجله املهاجم الغاين اإميانويل بواتنغ 
يف الدقيقة الثالثة من الوقت ال�سائع، وجتمد ر�سيد مالغا عند 17 نقطة يف املركز الأخري بفارق 17 نقطة خلف ليفانتي 17 

و�ساحب اآخر مركز يبقي يف الدرجة الأوىل قبل 5 مراحل من نهاية املو�سم.

اأماله  واأنع�س  املا�سي �سحوته  املو�سم  بطل  ت�سل�سي  وا�سل 
يف حجز اإحدى البطاقات املوؤهلة اىل م�سابقة دوري اإبطال 
م�سيفه  على  ام�س  اأول  الثمني  بفوزه  املقبل  املو�سم  اأوروبا 
الدوري  من   31 املرحلة  من  موؤجلة  مباراة  يف   1-2 برينلي 
النريان  عرب  بالت�سجيل  البادئ  ت�سل�سي  وكان  الجنليزي، 
ال�سديقة عندما توغل الدويل النيجريي فيكتور موزي�س داخل 
كيفن  اليرلندي  املدافع  تابعها  كرة عر�سية  ومرر  املنطقة 
الدويل  املهاجم  واأهدر  فريقه،  مرمى  داخل  باخلطاأ  لونغ 
ال�سباين فر�سة �سهلة للتعزيز عندما تلقى كرة على طبق من 

امللعب  منت�سف  كانتي يف  نغولو  الفرن�سي  الدويل  من  ذهب 
فك�رش م�سيدة الت�سلل وانطلق ب�رشعة كبرية منفردا باحلار�س 
نيك بوب لكنه �سددها بغرابة/ ودفع ت�سل�سي ثمن اهدار هذه 
الفر�سة لن برينلي جنح يف اإدراك التعادل عرب اأ�سلي بارن�س 
يف الدقيقة 64، بيد اأن فرحته مل تدم �سوى 5 دقائق حيث جنح 
م�سافة  من  قوية  بت�سديدة  الفوز  هدف  ت�سجيل  يف  موزي�س 

قريبة.
يف  موراتا  ت�سل�سي  مدرب  كونتي  انتونيو  اليطايل  واأخرج 
وكان  هازار،  اإدين  البلجيكي  بالدويل  ودفع   71 الدقيقة 
اأمام  خ�سو�سا  ا�ستبداله  لدى  غا�سبا  ال�سباين  املهاجم 
م�سادات،  يف  يدخل  وكاد  اللندين  الفريق  جماهري  �سافرات 
وهو الفوز 19 لت�سل�سي هذا املو�سم والثاين على التوايل بعد 
اخلام�س  املركز  يف  موقعه  فعزز  �ساوثمبتون،  على  الأول 
بر�سيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط خلف جاره اللندين توتنهام 
القارية  للم�سابقة  املوؤهل  الأخري  الرابع  املركز  �ساحب 
العريقة، واأوقف ت�سل�سي �سل�سلة 5 انت�سارات متتالية لبرينلي 

ال�سابع ورفع معنويات لعبيه قبل 3 ايام على 
ووا�سل �ساوثمبتون نتائجه املخيبة يف الدوري و�سقط يف فخ 
موؤجلة  مباراة  �سيتي يف  لي�سرت  م�سيفه  امام  ال�سلبي  التعادل 
من املرحلة 35، وهي املباراة الثامنة على التوايل التي يف�سل 
فيها �ساوثمبتون يف حتقيق الفوز فاكتفى بنقطة واحدة رفع 
بها ر�سيده اإىل 29 نقطة يف املركز 18 مقابل 44 نقطة للي�سرت 

�سيتي الثامن.     

ت�شل�شي يو��شل �ل�شحوة وينع�ش �لآمال 
يف ر�بطة �لأبطال
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�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.

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

قالت اإدارة املهرجان الدويل للفيلم العربي بقاب�س التون�شية، اإن فيلم »البحث عن اأم كلثوم«، للمخرجة الإيرانية �شريين ن�شاأت وبطولة 
املمثلة امل�شرية يا�شمني رئي�س �شيكون فيلم افتتاح الدورة الثالثة التي تنطلق يوم اجلمعة القادم.

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، 
للفنانة  �لأخري  ت�شدير  على  �لأول 
بطلة  �أنها  على  عبد�لر�زق  غادة 
�ملقرر  »كارما«،  �جلديد  فيلمهما 
�لفطر  عيد  مو�شم  يف  عر�شه 
د�خل  من  م�شدر  وقال  �ملبارك. 
�لفيلم ، �إن �لعالقة بني �شعد ويو�شف 
�ملا�شية،  �لأيام  خالل  توترت 

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

كتاب جديد حول حممد حموية ا�سم من�سي يف الق�سة ال�سورية

روائيو القائمة الق�سرية لـ »البوكر« يف احتاد كتاب الإمارات الأحد

للكاتب وامل�شور الفوتوغرايف الكرد�شتاين، ت�شويل فايق

لقطات �سور حتكي عن الكاتب يف قلب منفاه

يتاألف من 72 �شفحة بعر�ض 4 ميليمرت، وطول 6 ميليمرت

�ساعر تركي ُي�سدر اأ�سغر ديوان �سعر يف العامل
لـعارف عبد الرحمن

زهر اللوز … ن�سو�ص من النرث 
املب�سط بروؤى ذاتية

وكاالت

حممد حموية ا�شم من�شي يف الق�شة ال�شورية…درا�شة يف جمموعة من الق�ش�ض الق�شرية اأعدها الدكتور ن�شال ال�شالح باأ�شلوب منهجي 
ي�شلط ال�شوء على حياة اأديب اأغفلته االأقالم رغم اأنه واحد من اأهم املبدعني الذين كتبوا الق�شة الق�شرية يف �شورية اإ�شافة اإىل اأنه 

مرتجم اأتقن الفار�شية واالإجنليزية والرتكية.
يف الكتاب قدم الناقد ال�صالح ملحة 
حموية  الراحل  الأديب  اأجنزه  عما 
لفتا اإىل غزارة معرفته املو�صوعية 
ناجحة  مثاقفة  كانت  التي  وكتاباته 
يف  جاء  ثم  والعربية.  الفار�صية  بني 
الكتاب قراءات يف الق�ص�س اخلم�س 
الأخري  ال�صالح باجلزء  التي ن�رشها 
احلزين  “الربيع  وهي  الكتاب  من 
جديدة  واأ�صنان  وال�صدى  والطني 

وقال
اهلل فليكن نور واأجنحة ال�صماء واليد 
التي  الفنية  القيم  مبينا  القوية” 
الكاتب  وقدرة  الن�صو�س  حتتويها 
التاريخ على  لتعرب  ترك ق�ص�صه  يف 

ج�رش من األق.
يف الق�ص�س اأي�صا اأ�صار ال�صالح اإىل 
الراقي  وامل�صتوى  الفني  الن�صج 
لفتا  الق�ص�س  تلك  يف  املوجود 
والدوريات  ال�صحف  اأ�صماء  اإىل 

التي ن�رش فيها منذ اأن بداأ حت�صيله 
�صهاداته  على  وح�صوله  العلمي 
و�صفره  وطهران  دم�صق  بجامعتي 
اللغة  فيها  ليدر�س  اأخرى  دول  اإىل 
الو�صف  اأن  ال�صالح  وراأى  العربية. 
ينه�س بدور مهم يف ق�ص�س حموية 
تنتمي  التي  البيئة  مع  وامتزاجها 
فيها  وتتحرك  ال�صخ�صيات  اإليها 
يف  القا�س  خربة  لتبدو  الأحداث 
من  جعل  ما  وا�صحة  البيئات  هذه 
املنوط  الدور  تنجز  الو�صف  اأفعال 
هما  وظيفتني  يحقق  نحو  على  بها 
احلا�صن  املكاين  بالف�صاء  التعريف 
وتعميق  والأحداث  لل�صخ�صيات 

مقا�صد الن�س ودللته.
كما اأ�صار ال�صالح اإىل �صعرية الق�س 
يف معظم الن�صو�س والرهافة الالفتة 
الق�ص�صية  اجلملة  بناء  يف  للنظر 
اإيقاعا  تاركة  ما ترتقرق  التي غالبا 

من  للمفردات  حترر  مع  داخليا 
خميلة  لإطالق  املعجمي  جفافها 
ف�صاء  اإىل  الواقع  ف�صاء  من  القارئ 
التخيل فيجد نف�صه وهو يقراأ كما لو 

اأنه يتابع م�صاهد يراها بعينيه.
دار  �صادر عن  الكتاب  ان  اإىل  ي�صار 
ن�صال  الدكتور  اأما  للن�رش  كنانة 
الأدبي  النقد  اأ�صتاذ  فهو  ال�صالح 
ورئي�س  دم�صق  بجامعة  احلديث 
�صورية  يف  العرب  الكتاب  احتاد 
دورياته  عن  امل�صوؤول  واملدير 
الكتابات  من  العديد  له  املختلفة 
والرواية  النقد  يف  واملوؤلفات 
يقظان  “مكابدات  منها  والق�صة 
الناق�صة”  والأفعال  البو�صريي” 
و”جمر املوتى” ويف النقد “النزوع 
العربية  الرواية  يف  الأ�صطوري 
يف  الق�صرية  الق�صة  و”  املعا�رشة” 

�صورية” وغريها.

واأدباء  كتاب  احتاد  ي�صت�صيف 
جامعة  مع  بالتعاون  الإمارات 
الروائيني  باأبوظبي  نيويورك 
لنيل  رواياتهم  تر�صحت  الذين 
اجلائزة العاملية للرواية العربية 
الأحد  يوم  م�صاء   ،2018 للعام 
مقر  يف  اأبريل،   22 املقبل 

يف  الوطني  بامل�رشح  الحتاد 
عن  للحديث  وذلك  اأبوظبي، 
وراياتهم وجتاربهم، والتحاور مع 

اجلمهور حولها.
احلوار  ويدير  الندوة  ويقدم 
املغربي  والإعالمي  الكاتب 

يا�صني عدنان.

»�صاعة  هي  ال�صت  والروايات 
�صهد  العراقية  للكاتبة  بغداد« 
النار«  تاأكلها  زهور  و«   ، الراوي 
تاج  اأمري  ال�صوداين  للكاتب 
ال�رش، و«وارث ال�صواهد« للكاتب 
الفل�صطيني وليد ال�رشفا ، ورواية 
ك«  للمدعو  احلرجة  »احلالة 

حممد،  عزيز  ال�صعودي  للكاتب 
للكاتب  الثانية«  الكلب  و«حرب 
اإبراهيم  الأردين  الفل�صطيني 
ن�رش اهلل، وال�صورية دمية ونو�س 

يف روايتها » اخلائفون«.
وقال الأمني العام لالحتاد العام 
رئي�س  العرب،  والكتاب  لالأدباء 

جمل�س اإدارة احتاد كتاب واأدباء 
الإمارات، حبيبب ال�صايغ: »هذا 
كتاب  احتاد  من  �صنوي  اإ�صهام 
التعريف  نحو  الإمارات  واأدباء 
الفائزين  وجتارب  باأعمال 
للجائزة  الق�صرية  القائمة  �صمن 
العاملية للرواية العربية » البوكر« 

،وبالتايل، فهو يعك�س اأحد وجوه 
لدولة  املتميز  الثقايف  الن�صاط 
الرواية  اإحيائها  عرب  الإمارات 
اجلائزة  فكرة  بتاأييد  العربية، 

ودعمها على مدى ال�صنني«

وكاالت

وامل�صور  الكاتب  ن�رش 
الكرد�صتاين،  الفوتوغرايف 
جمموعة  فايق،  ت�صويل 
نالت  التي  اللقطات  من 
املواقع  عر  وا�صعاً  انت�صاراً 

واملدونات  املتخ�ص�صة 
العاملية، حيث حاول  الفنية 
فيها التعبري عن حياة و�صعور 
الكاتب يف املنايف. ويعر�س 
الفوتوغرايف  فايق  م�رشوع 

وي�صعى  املنفى،  جمتمع 
بالأبي�س  لقطات  خالل  من 
اخلواطر  لنقل  والأ�صود 
الذي  املت�صاربة  وامل�صاعر 
يف  والكاتب  املفكر  تكتنف 

�صور  »هذه  ويقول:  البعد، 
من  كاتب،  وروح  عقل  من 
منفاه، علهها ت�صافر لأوطان 
املرحتلني واملرحلني، �صواء 
العقل«.  اأو  الأر�س  اأوطان 

تفا�صيل  فايق  ويلتقط 
والظروف  واحلركة  ال�صمت 
ناهيك  والأماكن،  والنا�س 
الت�صتت  �صعور  بث  عن 
باإح�صا�س  والأ�صى،  والغرابة 

عرب  ما  بح�صب  �صادق 
اطلعوا  ممن  وا�صع  جمهور 
عرب  املجموعة  هذه  على 

املواقع واملدونات.
وكاالت

الرتكي،  الكاتب  ال�صاعر  اأ�صدر 
ديوان  اإ�صقهان،  ي�صار  اأوميت 
�صعر �صغري يتاألف من 72 �صفحة، 

 6 وطول  ميليمرت،   4 بعر�س 
قابل  كتاب  اأ�صغر  وهو  ميليمرت، 

للقراءة يف العامل.

اإنه  اإ�صقهان  قال   ، حديثه  ويف 
�صعر  ديوان  املا�صي  العام  اأ�صدر 
 8 وطول  ميليمرت،   4 بعر�س  اآخر 
ميليمرت. واأ�صار اإىل اأنه قرر العام 
ذلك  من  لأبعد  الذهاب  احلايل 

لت�صجيل رقم قيا�صي جديد.
وبنينّ اإ�صقهان، وهو رئي�س »الرابطة 
اأن  النا�صطني«،  للفنانني  الدولية 
كتابه اجلديد يحمل عنوان »حزن 
بعد احلب«، وهو الأ�صغر من نوعه 
د الكاتب الرتكي اأن  يف العامل. واأكنّ
حجم اخلط امل�صتخدم يف الكتاب 

اجلديد هو 0.3.
مت  ال�صابق  كتابه  اأن  اإىل  ولفت 
غيني�س  مو�صوعة  يف  ت�صجيله 
يف  وُعر�س  القيا�صية،  لالرقام 

متحف باكو للكتب امل�صغرة.

 وكاالت

زهر اللوز جمموعة �صعرية لـ )عارف 
من  عددا  تت�صمن  الرحمن(  عبد 
والوطنية  الإن�صانية  املوا�صيع 
والجتماعية التي تتناول ق�صايا من 
�صورية  على  الإرهابية  احلرب  اآثار 

اإىل وجدانية وذاتية.
ويعتمد عبد الرحمن يف كتاباته على 
التكثيف والهتمام باأ�صلوب الوم�صة 
الإيحاءات  عرب  الأفكار  وطرح 
األي�س  ق�صيدة  يف  كقوله  والدللت 
معجزة  احلب  “األي�س  احلب.. 
ال�صماء.. كيف للب�رش ا�صتدال احلب 

باحلرب”.
ثم يذهب عبد الرحمن ليقف باأفكاره 
اإىل جانب الفقراء ويعرب عن عاطفته 
املاآ�صي  بتخطيهم  ورغبته  جتاههم 
احلياة..  اأجل  من  ن�س  يف  فيقول 
“من اأجل اأن ي�صبع الفقراء.. �صاأزرع 

كل املدن �صنابل قمح..ومن اأجل اأن 
احلياة.. الن�صاء..وتتحجب  تبت�صم 

�صاأمزق كل كتب التاريخ”.
موا�صيع  املجموعة  تت�صمن  كما 
عاطفية تختلف يف تعبريها عن باقي 
كق�صائد  املجموعة  مو�صوعات 
واكتب  واحالم  وع�صفور  “ل حتزين 
عن  ال�صادرة  املجموعة  �صيئا”  يل 

الإعالمي  لالإنتاج  �صوريانا  موؤ�ص�صة 
التي  املب�صط  النرث  على  اقت�رشت 
روؤاه  وفق  الرحمن  عبد  طرحها 
بعد  اإ�صداراته  رابع  وهي  الذاتية 
ور�صائل  وال�صالم  احلب  ق�صائد 

احلمام الزاجل والتوت الأحمر.
 وكاالت
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رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني يو�شف �شقرة يف حواره »للو�شط »

هدفنا اإرجاع املكانة احلقيقية الحتاد الكتاب اجلزائريني لبعث الثقافة من جديد 
•        »احتاد الكتاب اجلزائريني« كان �سباقا لالإعالن عن تر�سيم االأمازيغية كلغة وطنية       •        انعقاد م�ؤمتر اجلمعية العامة الحتاد الكتاب اجلزائريني قبل نهاية 2018

•        م��س�عة �س�رية �سخمة عن اجلزائر �سرتى الن�ر قريبا              •        »ترجمة كتب من االأدب ال�سيني اإىل اللغة العربية«     •        اإعادة اإ�سدار جملة االحتاد باللغة العربية واالأمازيغية والفرن�سية

حاوره : حكيم مالك

بداية ، ما هو ردكم 
على االنتقادات التي 

وجهت اإىل احتاد الكتاب 
اجلزائريني من طرف 

من بع�س املثقفني؟
  

لكل  وا�سحة  ر�سالة  نعطي 
الذين  بالذكر  واأخ�ص  املت�سائمني 
اأن احتاد الكتاب  دائما ما يكتب�ن 
ال�ساحة  يف  غائب  اجلزائريني 
عليهم  نرد  فنحن  وعليه  الثقافية 
عرب  اأن�سطتنا  تتبع�ا  بالق�ل 
الفروع  فاملقر املركزي ه� مقر 
ي�ستطع  مل  الذي  وهذا  اداري 
حيث  املثقفني  بع�ص  يفهمه  اأن 
الفروع  على  االحتاد  ي�رشف  اأن 
فاالأمانة  امليدان  يف  تن�سط  التي 
تتبنى  واحلني  احلني  بني  ال�طنية 
ولكن  فقط  الكربى  الن�ساطات 
لي�ص اأ�سب�عيا اأو كما يريد البع�ص 
للتالقي ففي  اأن يجعل منه مكانا 
من  النادي  فتحنا  املجال  هذا 
�سباحا  ون�سف  ال�سابعة  ال�ساعة 
والن�سف  ليال  التا�سعة  غاية  اإىل 
للقاء ال�سعراء والكتاب وال�سحفيني 
يف  فتح  نقا�سات  فيه  يتم  اأين 
القتناء  الف�ساء  فتح  املجال  مع 
االحتاد  التي  مكتبة  يف  الكتب 
والبحث  فعل  القراءة  ت�سجع 
فالبد  وعليه  به�ؤالء  بالرتحيب 
ا�سرتاتيجية  هناك  باأن  نفهم  اأن 
جديدة الحتاد الكتاب اجلزائريني 
قبل  ال�سابق  يف  كانت  كما  ولي�ص 
واإعداده  ونحن  مقره  ترميم 
نرف�ص متاما اأن يك�ن مقر احتاد 
الكتاب اجلزائريني  مكانا للف��سى 

والتجمعات امل�سب�هة .
 ما هو ال�شبيل االأمثل 

للنهو�س باحتاد الكتاب 
اجلزائريني واإعادته اإىل 

الواجهة من جديد ؟
 

هدفنا  لتحقيق  ن�سعى    نحن 
اإرجاع  يف  واملتمثل  االأ�سا�سي 

الكتاب  االحتاد  ومكانة  الربيق 
فهذا  م�ؤ�س�سيه  و  اجلزائريني 
االأجيال  تعريف  يف  �سي�ساهم 
يف  ه�ؤالء  مب�ساهمات  القادمة 
الذي  االحتاد  هذا  عمل  و  ن�ساأة 
و  الثقافة  و  االأدب  لرتقية  ينادي 
عن  اجلزائر، وهذا  يف  االإبداع 
االحتاد  اأع�ساء  كل  تلقني  طريق 
طريقة  على  للحفاظ  تك�ينهم  و 
التي تت�ا�سل مع كل رئي�ص  العمل 
من  نعمل  فنحن  لالحتاد  جديد 
منارة  االحتاد  هذا  يك�ن  اأن  اأجل 
يك�ن  اأن  فرنيد  اإ�سعاع  ومكان 
النظيفة  للعق�ل  طاهرا  مكانا 
للفرح  دائما  تغني  التي  اجلميلة 

وتكتب للجمال لهذا ال�طن .
 

 هل لك اأن تطلعنا عن 
اأبرز ن�شاطات االحتاد يف 
خمتلف فروعكم داخل 

الوطن؟
  

عرفت مدينة ب�سكرة ن�ساطا كبريا 
يف  الي�م  �سخ�سيا  اأ�رشفت  حيث 
الن�رش  وعيد  لل�سعر  العاملي 
ال�سابعة  الدورة  اإقامة  متت  اأين 
الذي  االأدبي  االحتاف  مللتقى 
مب�ساركة  بع�ص  ا�ستمراره  ي�سهد 
من  العربي  املغرب  الدول  من 
ت�ن�ص و�سعراء ونقاد وكان ملتقى 
وال�سعر  حما�رشات  �سم  اأدبي 
الدورة  هذه  خ�س�سنا  ولكن 
هذا  ح�ل  وتباحثنا  الطفل  الأدب 
الرجل  الطفل  باعتبار  امل��س�ع 
وبالتايل  امل�ستقبل  يف  املبدع 
على  اأدبية  مب�سابقة  قمنا  فلقد 
الثان�ية  امل�ؤ�س�سات  م�ست�ى 
الطفل  اأدب  يف  الفائزين  وكرمنا 
من بينهم   طفلة  ال يتجاوز �سنها 
9 �سن�ات وهذا �سيء يب�رش باخلري 
اأجياال  خمزونها  يف  اجلزائر  الأن 
البع�ص  يتهم  بق�ة يف حني  قادمة 
باأن االأطفال اجلزائريني ال يقراأون 
ولكننا  جند العك�ص عند روؤية هذه 
الكامنة  التي  الكبرية  الطاقات 

مت  حيث  احلقيقي  متثل  االبداع 
الق�س�ص  من  كتابة  جمم�عة  فيه 
واالحتاد  االأطفال  طرف  من 
الفائزين  اأعمال  تكفل  بطباعة 
مع  التظاهرة  هذه  يف  اخلم�ص 
كلفنا  حيث  التنقيح  عملية  اإجراء 
يف هذا ال�سدد جلنة تقنية لتنقيح 
اللجنة  وهذه  الكتب  هذه  وطبع 
عاكفة عن العمل واالإجناز م�ج�د 
قادمة  فزيادة  احتفالية  يف  لي�زع 
يف  تن�سط  التي  الفروع  عن 
فاالحتاد  ال�اليات  من  العديد 
يق�م  العا�سمة  م�ست�ى  على 
وم�اكبة  الربجمة،  و  باالإ�رشاف 
الإر�ساء  ي�سعى  للن�ساطات االحتاد 
على  النا�سطة  االأطراف  كل 
املكاتب  فلقد  كنت  كل  م�ست�ى 
العربية  باالإمارات  بدبي  م�ؤخرا 
يف  مل�ساركتي  املتحدة  اإ�سافة 
الن�ساطات املتن�عة التي اأقيمت يف 
االأردن ، حيث تاأ�سفت الأين مل اأمتكن 
واليات  لذا  عدة  يف  احل�س�ر  من 
من  على  الن�اب  اعتمدت  فلقد 
الكتاب  الحتاد  ال�طنية  االأمانة 
ويتكفل�ا  اجلزائريني   ليتابع�ا 
املنظمة  الن�ساطات  مبختلف 
الدفلى  عني  والية  من  كل  يف 
ال�اليات  من  وغريها  وامل�سيلة 
فروع  الحتاد  اإحدى  التي  تعد 
كانت  اجلزائريني   فلقد  الكتاب 
قراءات  عن  عبارة  الن�ساطات 
الرواية  فيها  متعددة  اإبداعية 
والق�سة الق�سرية والق�سة الق�سرية 
جدا والتي اأ�سبحت م��سة جديدة 
ال�سعراء  يهجرون  اأ�سبح  حيث 
ن�سجع  فنحن  وعليه  كتابتها  اإىل 
خمتلف  للكتابة  يف  االأدباء  جميع 
وظيفتنا  فهذه  االأدبية  االأجنا�ص 
عني  ا�ستطاعت  فلقد  االأدبية 
هذه  بني  تزاوج  ت  اأن  الدفلى 
كان  ولقد  االأدبي  الي�م  يف  االأم�ر 
ل�الية  التابع  عي�سى  �سيدي  يف 
بال�سعر  خا�سة  اأم�سية  امل�سيلة 
االأدبي  الن�ساط  اإىل  اإ�سافة  فقط 
وكذلك  اأدرار  والية  اأقيم يف  الذي 

ال�س�ف  واد  ويف  مترنا�ست  يف 
اأعطينا  وبالتايل فلقد   ) )ال�ادي 
العديد من ال�اليات اأوامر ر�سمية 
الن�رش  بعيد  االحتفال  اأجل  من 
اأردنا  لل�سعر حيث  العاملي  والي�م 
نبني  حتى  وطنية  جعله  انتفا�سة 
اجلزائريني  الكتاب  احتاد  اأن 
احتاد وطني ولي�ص جمعية حملية 
التاريخ  يعرف  والئية فاجلميع  اأو 
الط�يل الحتاد الكتاب اجلزائريني 

من ال�سهداء وغريها .
  

 ما هو م�شري جملة احتاد 
الكتاب اجلزائريني؟

 
الكتاب  احتاد  ملجلة  بالن�سبة 
اأ�سدرناها  فلقد  اجلزائريني 
الفرن�سية  واللغة  العربية  باللغة 
وفيها  العربية  اإىل  املرتجمة 
�سبقنا  فنحن  االأمازيغية  ،  اللغة 
كلغة  االأمازيغية  اإعالن  قرار 
االأوائل  من  وطنية  وكنا  ر�سمية 
برت�سيم  نادينا  الذين  وال�سباقني 
اللغة االأمازيغية كلغة وطنية وهذا 
م�ج�د فلقد قام االحتاد بتاأ�سي�ص 
الرابطة ال�طنية لالأدب االأمازيغي 
من  اإميان  هي  املبادرة  وهذه 
اأن االأمازيغية هي ق�ة  امل�س�ؤولني 
و  التالحم  عن  تعرب  دميقراطية 
ال�احد،  ال�سعب  بني  التما�سك 
للمجلة  اأعداد   4 طبع  مت  فلقد 
والتي تعترب جملة �سخمة تزيد عن 
يف  اختيار  مت  حيث  �سفحة،   200
رئي�ص  يعرف عن  كل عدد غالف 
للكتاب  ال�طني  لالحتاد  �سابق 
عنه  نبذة  بعر�ص  اجلزائريني 
وم�سريته وما قدمه  خالل تراأ�سه 
و  الزبريي  العربي  لالحتاد،  منهم 
مالك حداد وم�ل�د معمري و زه�ر 
وني�سي و الدكت�ر عبد اهلل  الركيبي 
اأننا  غريهم،  كما  و  حداد  ومالك 
اإىل  ن�سعى من خالل هذه املجلة 
تط�يرها بعد ت�قف ن�رشها، حيث 
يتم حاليا تط�يرها باالعتماد على 
خمت�سني يف املجال االإعالمي، و 

حتديد املقرتحات من طرف جلنة 
االإعالميني  و  االأع�ساء  و  االحتاد 
ذلك  و  املجلة،  على  امل�رشفني 

باإتباع خط اجلريدة.
 

 ماهي اأبرز امل�شاريع 
العربية والدولية 
لالحتاد  يف االأيام 

القادمة؟
 

اجلزائريني  الكتاب  احتاد  قام 
خالل  مكثفا  برناجما  بت�سطري 
يف  هذا  ويدخل  اجلاري  ال�سهر 
، منها  اإطار م�ساريعه امل�ستقبلية 
علي�سة  الدويل  الدويل  امللتقى 
واخلا�ص  ت�ن�ص  للمبدعات  يف 
العامل،  اأقطار  جميع  من  بالن�ساء 
ك�سيف  مدع�  االحتاد  رئي�ص  و 
وني�سي،  �رشف، على جانب زه�ر 
التي مت تكرميها باعتبارها وزيرة 
�سابقة و جماهدة ومنا�سلة و كاتبة، 
اتفاقيات مع  اأي�سا  الربنامج  و يف 
ت�اأمة  االأردنيني يف  الكتاب  رابطة 
مدينة  مع  ت�اأمة  الفروع،  وفيه 
و  ب�سكرة،  والية  فرع  مع  الزرقاء 
الذي  القد�ص  م�ؤمتر  اأي�سا  فيه 
اأقطار  خمتلف  من  �سيح�رشه 
و  االإمارات  و�ستحت�سنه  العامل 
بالتحديد يف مدينة اأب�ظبي، الذي 
�سيح�رشه وفد جزائري من بينهم 
الذي  �سحراوي«  »ب�سري  الدكت�ر 
�سيتكلم عن تاريخ القد�ص االأثري، 
الربوفي�س�ر  م�ساركة  �سيعرف  كما 
»عثمان بدري« الذي �سيقدم قراءة 
املرتبطة  الن�س��ص  اأدبية  يف 
بالقد�ص ، يت�سمن  الربنامج اأي�سا 
يف  االحتادات  من  الدع�ات  تلبية 
و  الزيارات  لتبادل  واليات  عدة 
االأ�سب�ع  ال�ف�د، كما �سيتم تنظيم 
حيث  ال�س�ري،  اجلزائري  الثقايف 
�سيتنقل ال�فد اجلزائري اإىل �س�ريا 
للتعامل مع الكتاب ال�س�ريني، كما 
�سيك�ن فيه اأ�سب�ع ثقايف جزائري 
�سيني  اأين �سيتم ترجمت كتب من 
اللغة ال�سينية اإىل اللغة العربية،  مع 

هذا  يف  امل�ساركني  ت��سية 
جمع  طريق  عن  الثقايف  االأ�سب�ع 
اجلزائرية  الث�رة  عن  كتب  ما  كل 
جزء  فيها  و  ال�سينية  الكتب  يف 
وجزء  باالإعالم  باالأدب  خا�ص 
هذا  و  الدرا�سات،  و  التاريخ  و 
ت�سم  م��س�عة  اأجل  اإ�سدار  من 
الكتب  يف  اجلزائر  يخ�ص  ما  كل 
ال�سيني،  االإعالم  و  ال�سينية 
مع  متت  التي  التجربة  هي  و 
امل��س�عة  و�ستعرف  �س�ريا 
قريبا،  يف  احتفاالت  الن�ر 
ج�يلية  اأو   5 اال�ستقالل  عيد 
للكتاب  الدويل  ال�سال�ن  يف 
�سيال  يف«  اأي  العا�سمة  باجلزائر 
ال�سخم  الكتاب  هذا  »القادم  ، 
عن  قيمة  جد  معل�مات  �سم 
الدولة  ولقد  كتب رئي�ص  اجلزائر 
اأ�سياء  فيه  اجلزائر  عن  ق�سيدة 
ب�سدد  فنحن  وبالتايل  جد  مهمة 
متحي�ص الكتاب لطبعه، و فاحتاد 
بدع�ة  الكتاب  اجلزائريني  قام 
�سل�سلة من ال�سعراء  العرب الكبار 
اأمثال »حممد علي �سم�ص الدين« 
من لبنان وه� من املنظرين لل�سعر 
العربي احلديث، مع ح�س�ر �سعراء 

من االأردن .
 

 هل لك اأن تك�شف لنا 
عن تاريخ انعقاد موؤمتر 
اجلمعية العامة الحتاد 

الكتاب اجلزائريني؟
 

الحتاد  العامة  اجلمعية    �ستق�م 
�سن�ي  بتقييم  اجلزائريني  الكتاب 
لتقر هذه  للم�سهد عرب اخلط�ات 
االحتاد  مل�سري  القرارات  اللجنة 
اأين  �ست�سع  القادمة  ال�سن�ات  يف 
بينها  من  اخلط�ات  من  جمم�عة 
ال�سن�ات  االحتاد يف  م�سار  تقرير 
القادمة الأننا نفكر يف عقد م�ؤمتر 
الهياكل  نهاية  2018  لتجديد  قبل 
ا�سرتاتيجية  و�سع  مع  لالأمانة 
جديدة الحتاد الكتاب اجلزائريني 

ح�سب التط�رات التي �ستحدث.

رد رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني االأ�شتاذ وال�شاعر يو�شف �شقرة، يف حوار مع يومية »الو�شط »على االتهامات التي وجهت لالحتاد موؤخرا من طرف 
بع�س املثقفني املت�شائمني باأن هذا االأخري اأ�شبح وكالة �شفر للت�شلية والرتفيه، كا�شفا يف هذا اللقاء عن االإ�شرتاتيجية اجلديدة الحتاد الكتاب 

اجلزائريني يف االأيام القادمة ،كما اأنه ك�شف ال�شتارعلى  خمتلف االأن�شطة كامللتقيات والفعاليات الثقافية التي �شتقام يف خمتلف واليات الوطن 
اإ�شافة اإىل ت�شليطه ال�شوء على اأبرز امل�شاركات الوفود اجلزائرية يف خمتلف البلدان العربية واالأجنبية.

جامعة م�شتغامن

تكرمي الدكتور اأبو عبد اهلل غالم اهلل واملجاهد العربي الزبريي 
الدويل  امللتقى  هيئة  اختارت 
»التك�ين  ح�ل  اخلام�ص 
االأخالقي واملهني لل�سحفيني 
املنظم   « االت�سال  وممار�سي 
بجامعة م�ستغامن اهداء و�سام 
واالإعالم  للثقافة  بادي�ص  ابن 
اهلل  اأب� عبد اهلل غالم  للدكت�ر 
االإ�سالمي  املجل�ص  رئي�ص 

امل�ؤرخ  واملجاهد  االأعلى 
وقد  الزبريي  العربي  حممد 
واالإعالم  االت�سال  خمرب  داأب 
الدكت�ر  عليه  ي�رشف  الذي 
تكرم  اأن  ب�عمامة  العربي 
على  هامتني  �سخ�سيتني 
يف  العلمية  ال�طنية  ال�ساحة 
الدولية  ال�سنة  هذه  طبعة 

مدير  ا�رشف  اإذ  للملتقى 
الربفي�س�ر  م�ستغامن  جامعة 
على  م�سطفى  بلحاكم 
املجل�ص  رئي�ص  ممثل  تكرمي 
واملجاهد  االأعلى  االإ�سالمي 
امل�ؤرخ حممد العربي الزبريي 
هذا  على  بدوره  اثنى  الذي 
اعتربه  الذي  الراقي  التقليد 

العلماء  ملجه�د  تثمني  مبثابة 
ذات  يف  داعيا  والباحثني 
امل�ساركة  اىل  الطلبة  ال�سياق 
العلمية  التظاهرات  يف 
والعمل  التاريخ  مع  والت�ا�سل 
الطالب  يك�ن  الذي  اجلامعي 
واال�ستاذ هذا ويهدى و�سام ابن 
كل  واالإعالم  للثقافة  بادي�ص 

باع  لها  وطنية  ل�سخ�سية  �سنة 
العلمي  العمل  يف  و�ساهامات 
كرمت  وقد  وال�طني  والثقايف 
خمرب  عرب  م�ستغامن  جامعة 
العديد  واالعالم  االت�سال 
التاريخية  ال�سخ�سيات  من 
عزي  الدكت�ر  منها  والعلمية 
واملجاهد  الرحمان  عبد 

احدادان  زهري  الراحل 
وي�ا�سل  حاجيات  والدكت�ر 
املخرب الذي نظم ملتقى دويل 
�سارك فيه العديد من الباحثني 
العرب تا�سي�ص تقليد راقي يف 
بتكرمي  اجلزائرية  اجلامعة 

رم�زها و�سخ�سياتها الفاعلة
حممد امني
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 عالج لل�صداع الن�صفي يثبت فعاليته

 رغم ف�صل عالجات اأخرى
لل�صداع  باحثون عالجا جديدا  طور 
منذ  نوعه  من  الأول  هو  الن�صفي، 
احلالت  يخف�ض  اأن  ميكن  �صنة،   20
مر�صى  منها  يعاين  التي  ال�صديدة 
الأخرى  العالجات  جميع  ا�صتنفدوا 

املتاحة.
اأظهرت  املا�صي،  العام  ويف 
التجارب ال�رسيرية الكربى اأن احلقن 
الأ�صبوعية لدواء erenumab، اأدت 
اإىل انخفا�ض "اأيام ال�صداع الن�صفي" 

مبعدل 3 اإىل 4 اأيام يف ال�صهر.
حالت  الأخري  البحث  ودر�ض 
العالج،  يف  �صعوبة  الأكرث  املر�صى، 
خمتلفة  اأنواع   4 بتجربة  قاموا  ممن 
من العالجات الوقائية لل�صيطرة على 

هجمات ال�صداع الن�صفي.

حالت   9 من  امل�صاركون  وعانى 
يف  ال�صهر،  يف  الن�صفي  �صداع 
املتو�صط، ولكن بعد اخل�صوع للعالج 
�صهد اأكرث من الثلث، انخفا�ض عدد 
هذا  ويعمل  الن�صف.  اإىل  احلالت 
ا�صتهداف وحجب  الدواء عن طريق 
الدماغ،  الأمل يف  جزيء م�صوؤول عن 
ي�صمى الببتيد املت�صل بالكال�صيتونني 

.)GGRP(
عالج  جناح  يكون  اأن  وميكن 
erenumab، مبثابة �رسيان احلياة 
�صخ�ض  مليون   8.5 حلوايل  بالن�صبة 
يف  الن�صفي  ال�صداع  من  يعانون 

بريطانيا بحلول امل�صتقبل.
ويذكر اأن املر�صى الذين يعانون من 
ال�صداع الن�صفي العر�صي، معر�صون 

لـ 14 حالة ع�صيبة يف ال�صهر، ت�صتمر 
من 4 �صاعات اإىل 3 اأيام.

ويف جتربة املرحلة الثالثة، مت اإعطاء 
246 من امل�صابني بال�صداع الن�صفي 
دواء وهميا  اأو   ،erenumab حقنة 
مرة واحدة يف ال�صهر ملدة 3 اأ�صهر. 
ومن بني امل�صاركني، عولج 39% منهم 
اأدوية  با�صتخدام  ناجح  غري  ب�صكل 
 4 بـ  و%23  اأدوية   3 بـ  و%38  اأخرى، 

اأدوية.
يوم  قدمت،  التي  النتائج  وجاءت 
يف  اجلاري،  اأبريل   17 الثالثاء 
لالأكادميية  ال�صنوي  الجتماع 
لعام  الأع�صاب  لطب  الأمريكية 
 3 ملدة  ا�صتمرت  جتربة  من   ،2018

اأ�صهر فقط، ولكنها اأ�صافت

ل�صقة ذكية تخل�ص مر�صى ال�صكري من وخز الإبر
ابتكر العلماء ل�صقة ملراقبة م�صتوى ال�صكر يف الدم، �صتخفف معاناة مر�صى ال�صكري من اأخذ عينة من الدم لقيا�ض م�صتواه يوميا.

و�صمم علماء جامعة باتا الربيطانية هذه الل�صقة على اأ�صا�ض مادة الغرافني التي بداأت ت�صتخدم يف جميع املجالت. وي�صم البتكار جمموعة 

اأجهزة ا�صت�صعار �صغرية تعمل بتيار كهربائي لقيا�ض م�صتوى ال�صكر يف ال�صائل املوجود يف اأن�صجة اجل�صم من دون وخز اجللد.

وي�صبه تركيب ال�صائل وفقا للعلماء تكوين بالزما الدم، وهو موجود بني اخلاليا يف ب�صيالت ال�صعر على اجللد. وحتدد الل�صقة بدقة م�صتوى 

الغلوكوز يف هذا ال�صائل بوا�صطة تيار كهربائي، حيث ميكن تكرار العملية كل 10-15 دقيقة. واأكدت التجارب املخربية فعاليتها العالية يف 

مراقبة م�صتوى ال�صكر يف الدم. وكذلك عند اختبارها على اأ�صخا�ض اأ�صحاء.

اإجراء  ثم  ومن  كامل،  ليوم  ا�صتخدامها  اإمكانية  ا�صتعرا�ض  وكذلك  الل�صقة  يف  ال�صت�صعار  لأجهزة  مثايل  عدد  الآن حتديد  العلماء  وينوي 
اختبارات �رسيرية لها.

وي�صيف املبتكرون اأنه �صيتم ربط اخرتاعهم بتطبيق يف الهاتف الذكي اأو ال�صاعات الذكية ملعرفة م�صتوى ال�صكر يف الدم يف اأي حلظة.

لأول مرة.. اإنتاج عد�صات 
"احلرباء" الال�صقة!

تطورت العد�صات الطبية الال�صقة يف العامل واأ�صبحت اأكرث جودة 
ومرونة بف�صل التقنيات احلديثة التي �صاهمت يف اإي�صالها لتكون 

اأكرث عملية وفائدة لعيون م�صتخدميها.
عادية  متغرية  طبية  عد�صات  القريب  امل�صتقبل  يف  و�صتظهر 
الغذاء  اإدارة  عليها  وافقت  اأن  بعد  نف�صه،  الوقت  يف  و�صم�صية 

والدواء يف الوليات املتحدة الأمريكية.
و�صتعمل العد�صات الال�صقة التي ابتكرها اأخ�صائيون اأمريكيون، 
وت�صبح  لونها  من  عد�صاتها  تبدل  التي  احلرباء"  "نظارات  عمل 
اأغمق لدى ا�صتخدامها يف اجلو امل�صم�ض، وتعود لت�صبح �صفافة 

يف الإ�صاءة العادية.
 Johnson &" �رسكة  قبل  من  احلرباء"  "عد�صات  وطورت 
Johnson". وهي م�صممة لال�صتعمال ملدة 14 يوما. وتنا�صب 
املر�صى الذين يعانون من ق�رس الب�رس وطوله، وللذين يعانون من 

انحراف الب�رس اأي�صا.
وقالت مالفينا اآيديلمان، من منظمة اإدارة الغذاء والدواء، اإن هذه 
نف�ض  ا�صتخدام  ومت  العامل،  نوعها يف  من  الأوىل  هي  العد�صات 
التكنولوجيا يف �صناعتها كالتي ا�صتخدمت يف عد�صات النظارات 

الطبية من نوع )احلرباء(.
بعد  والدواء،  الغذاء  اإدارة  موافقة  على  البتكار  هذا  وح�صل 
العد�صات  ا�صتخدموا  24 متطوعا،  فيها  �صارك  جتارب �رسيرية 
الال�صقة اجلديدة، يف الأماكن امل�صم�صة والعادية. وتبني اأنها مل 
تعطل اأو تعيق قيادة ال�صيارة اأو القيام بالأعمال اليومية الأخرى.

واأكد اأخ�صائيو اإدارة الغذاء والدواء، اأن هذه العد�صات ل ين�صح 
اأمرا�ض  من  وغريها  احل�صا�صية  من  يعانون  الذين  للمر�صى  بها 
العيون املزمنة، لأنها توؤدي اإىل تفاقم احلالة ال�صحية لديهم. كما 
ين�صح اخلرباء بعدم النوم يف هذه العد�صات وجتنب و�صول املاء 

اإليها.

مر�ص حت�ص�ص العني الربيعي:
حت�ص�ض  الربيعي  الرمد  مر�ض 
الربيعي هو مر�ض مو�صمي  العني 
اإىل  ويحتاج  العني  ي�صيب  �صائع 
الوقاية  �صبل  واإتباع  املعاجلة 
ا�صتف�صارنا  وعن  هذا    وحول 
وما  الربيعي  العني  حت�ص�ض  عن 
اأ�صبابه اإن حت�ص�ض العني اأو التهاب 
مر�ض  هو  التح�ص�صي  امللتحمة 
ف�صل  بداية  يف  العينني  ي�صيب 
الطلع  غبار  انت�صار  ب�صبب  الربيع 
يف  حرقة  من  امل�صاب  وي�صكو 
�صديدة  احيانا  تكون  وقد  العني 
العني  يف  حكة  مع  مرتافقة  جدا 
ماي�صمى  وهذا  ودماع  والأجفان 
وبالإ�صافة  التح�ص�صية  بالهجمات 
يكون  الأج�صام  بع�ض  اأن  اإىل 
ب�صبب  للتح�ص�ض  قابلية  لديهم 
اجل�صم  او  حت�ص�صي  موؤرج  وجود 

بقابلية  فيتمتع   Antigenلديه
حت�ص�صية  بالتهابات  لالإ�صابة 
املعاجلة  من  الهدف  وراثية. 
وخا�صة الرمد الربيعي هو تخفيف 

النزعاج والأعرا�ض ومن اخلاطئ 
ول  املر�صد  غري  ال�صتخدام 
الكورتيزون  لقطرات  املدرو�ض 
اأمرا�ض  ت�صبب  لنها  طويل  لوقت 

بالزرق  ماي�صمى  اأهمها  �صديدة 
يوؤثر  فهو  العني(  �صغط  )ارتفاع 
ووظيفة  الب�رسي  الع�صب  على 
عند  وخا�صة  عام  ب�صكل  العني 
اىل  ويوؤدي  النمو  �صن  الأطفال يف 
لرتفاع  قابلية  لديهم  لن  �صمور 
األياف  ليونة  ب�صبب  العني  �صغط 

العني .  ماهي �صبل الوقاية 
عن  بالبتعاد  تكون  الوقاية   
مثل  املر�ض  تهيج  التي  الأجواء 
التح�ص�صية واملواد  الغبار واملواد 
او  العطور  من  تكون  قد  التي 
ال�صابون او مواد التجميل وين�صح 
املري�ض بغ�صل عينيه باملاء البارد 
الذي يخفف كثريا من الح�صا�ض 
وا�صتعمال  والتخري�ض  باحلكة 
بداية  قبل  الهي�صتامني  م�صادات 

ف�صل الربيع . 

�صرطان رئة اأ�صله دودة!
كولومبيا  من  طبيب  اكت�صف 
حالة غريبة جداً، وهي خاليا 
الدودة  من  جاءت  �رسطانية 
ال�رسيطية. وهذه احلالة تعبرت 
تعرف  ومل  نوعها  من  فريدة 
املري�ض  جاء  فقد  قبل.  من 
اإىل  �صنة   41 العمر  من  البالغ 
طبيبه يف كولومبيا معانياً من 
احلمى وال�صعال ونق�ض الوزن 
لعدة اأ�صهر، وكان املري�ض قد 
بفريو�ض  �صابفاُ  ت�صخي�صه  مت 
يكن  ومل  املناعة  نق�ض 
املخ�ص�صة  الأدوية  يتناول 
الطبقي  �صور  واأظهرت  له. 

يف  اأورام  وجود  املحوري 
لكن  اللمفية.  والعقد  الرئة 
الورم  من  املاأخوذة  اخلزعة 
جداً.  غريبة  خاليا  اأظهرت 
اأ�صغر 10 مرات  هذه اخلاليا 
ال�رسطانية  اخلاليا  من 
متجمعة  اأنها  رغم  الب�رسية، 

وتتكاثر ب�رسعة.
 CDC طلب الطبيب م�صاعدة
الأمرا�ض  مكاقحة  )هيئة 
وهناك  الأمريكية(،  والأوبئة 
اخلاليا   DNA اأن  اكت�صقوا 
هو من دودة �رسيطية من نوع 
النتيجة  وهذه   .H. nana

اخلاليا  لأن  مذهلة  كانت 
الدودة  كخاليا  تبدو  مل 
الفحو�ض  لكن  ال�رسيطية، 

اأّكدت النتيجة.
اإ�صابة  اأن  العلماء  يعتقد 
اأ�صعقت  قد  بالأيدز  املر�ض 
بالدودة  اإ�صابته  لذا  مناعته، 
اأ�صهل  كانت  ال�رسيطية 
و�صاعد على منو الدودة. ويف 
طفرات  ح�صلت  املح�صلة 
خاليا  م�صكلة  الدودة  يف 
ج�صم  يف  انت�رست  �رسطانية 
غريبة  احلالة  هذه  املري�ض. 
والأوىل من نوعها، لكن العلماء 

الأيدز  مر�ض  اأن  يقولون 
اأمرا�ض  ال�رسيطية  والدودة 
�صائعة لدرجة اأنه من املتوقع 
وجود حارت اأخرى لكن مل يتم 

الك�صف عنها حلد الآن.
�صاعة   72 يعد  املري�ض  تويف 
يت�صنى  ومل  ت�صخي�صه.  من 
العالجات  هي  ما  معرقة 
هذه  يف  تفيد  قد  الت�ض 
األ  املتوقع  من  احلالة، حيث 
�صد  الطقيليات  اأدوية  تنفع 
اأدوية  واأن  ال�رسطان،  هذا 
حمدودة  تكون  قد  ال�رسطان 

التاأثري.
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توجه  ف�إذا  العب�دة،  اأداء  الإخال�ص هلل يف  اأولً: حتقيق 
الدني�،  حظوظ  من  وتخل�ص  الآخرة،  ولدار  هلل  القلب 

ن ذلك؛ خ�شع القلب. وا�شتح�رض الثواب، وتيَقّ
ث�ني�ً: مت�م املعرفة ب�أفع�ل اهلل واأ�شم�ئه و�شف�ته، ف�إذا 
واأدرك  له،  قلبه  وخ�شع  ره  وَقّ اهلل  على  العبد  تعرف 

عظمة اهلل وجالله وجم�له �شبح�نه.
ث�لث�ً: التفقه يف مع�ين اأذك�ر ال�شالة من قراآن وتكبريات 
واملدح  الثن�ء  مع�ين  العبد  اأدرك  ف�إذا  وت�شبيح�ت، 
والدع�ء والتعظيم والتنزيه ك�ن لذلك اأثراً عظيم�ً على 

نف�شه، وحترك قلبه لهذه املع�ين ال�رضعية.
الأذك�ر،  من  والإكث�ر  الط�عة،  على  الإقب�ل  رابع�ً: 
واملح�فظة على الأوراد اليوميَّة، ف�إن العبد اإذا واظب 
حماًل  قلبه  واأ�شبح  نف�شه،  وذلت  قلبه،  رَقّ  ذلك  على 

�ش�حل�ً ينتفع ب�شم�ع الذكر.
ب�نك�ش�ر  وموقف�  ق�شدا  اهلل  يدي  بني  التذلل  خ�م�ش�ً: 
القلب و�شكون اجلوارح وخف�ص النظر وقب�ص اليدين. 

وبه  وعط�ئه،  اهلل  لرحمة  الفتق�ر  عالمة  التذلل  ف�إن 
ب�ل�ش�ئل  األيق  وجوده  اهلل  كرم  لأن  ال�شكينة،  ت�شتنزل 
بو�شع  املراد  عن  اأحمد  الإم�م  �شئل  وقد  الذليل.. 
اليدين اإحداهم� على الأخرى ح�ل القي�م فق�ل: )هو ذّل 
بني يدي العزيز(. �ش�د�ش�ً: تفريغ القلب والبدن من كل 
م� ي�شغلهم� عن اخل�شوع من اأمور الدني� ك�لتج�رة وغري 
نف�شه  فرغ  وقد  ال�شالة  الإن�ش�ن على  اأقبل  ف�إذا  ذلك، 
وب�ل  بقلب ح��رض  العب�دة  ا�شتقبل  الأ�شغ�ل  من جميع 
م�شغول  اأقبل  اإذا  اأم�  واخل�شوع.  الت�أثر  له  فح�شل  واع 
القلب اأو البدن ب�شيء من الدني� ك�ن قلبه حمجوزاً عن 
اإقب�له على  اأبو الدرداء: )من فقه املرء  اخل�شوع. ق�ل 

ح�جته حتى يقبل على �شالته وقلبه ف�رغ(.
اخل��شة  ورغب�ته�  النف�ص  ح�ج�ت  من  الفراغ  �ش�بع�ً: 
ح�جة  وق�ش�ء  ووطر  و�رضب  اأكل  من  به�  تعلقت  التي 
اإذا فرغ منه�؛  اإل  ونحوه�، وعدم الإقب�ل على العب�دة 
ب�شيء  متعلق  وقلبه  العب�دة  يف  دخل  اإذا  الإن�ش�ن  لأن 

خ�رج عنه� مل يعقل �شالته، ومل يدرك اخل�شوع، ولذلك 
ول  طع�م،  بح�رضة  �شالة  )ل  م�شلم:  �شحيح  يف  ورد 
)اإذا  ال�شحيحني:  يف  وورد  الأخبث�ن(.  يدافعه   sوهو
املغرب  �شالة  ت�شلوا  اأن  قبل  به  ف�بدءوا  الع�ش�ء  قدم 
ول تعجلوا عن ع�ش�ئكم(. وك�ن عبد اهلل بن عمر ر�شي 
اهلل عنه من فقهه اإذا قدم الع�ش�ء جل�ص ف�أكل وال�شالة 
ق�ئمة. ث�من�ً: ال�شعي اإىل امل�شجد لأداء ال�شالة ب�شكينة 

ووق�ر كم� اأر�شد النبي �شلى اهلل عليه و�شلم لذلك بقوله: 
"اإذا اأتيتم ال�شالة فعليكم ب�ل�شكينة، فم� اأدركتم ف�شلوا 
ب�شكينة  ال�شعي  ف�إن  عليه.  متفق  ف�أمتوا".  ف�تكم  وم� 
للعب�دة ب�شدر من�رضح  اأثر عظيم يف الدخول  ووق�ر له 
للعب�دة  م�رضع�ً  الإن�ش�ن  �شعى  اإذا  اأم�  وت�أمل،  وتفكر 
معه  بتعذر  م�شو�ص  وخ�طر  مرتدد  بنف�ص  فيه�  دخل 

اخل�شوع غ�لب�ً.

ملاذ� �سمي �سهر �سعبان بهذ� �ال�سم
�شعب�ن : هو م�شطلح يدل على الت�شعب و التفرق . و قد ق�ل اللغوي احمد بن يحيى ثعلب : " امن� �شمي �شعب�ُن �شعب�َن ، لنه �شعب " اي ظهر بني �شهري رجب و رم�ش�ن . توجد عدة اأ�شب�ب لت�شمية �شهر �شعب�ن بهذا 
ال�شم ، و هي : هن�ك من ق�ل انه �شمي بهذا ال�شم ، لنه ال�شهر الذي يف�شل بني �شهر رجب و �شهر رم�ش�ن . و بع�ص الرواي�ت تقول ب�أنه �شمي بهذا ال�شم لن القب�ئل العربية تتفرق فيه للذه�ب اىل امللوك لق�شدهم 
و التم��ص العطية منهم . و احد اأ�شب�ب ت�شميته بهذا ال�شم ، هو اأن القب�ئل ك�نت تتفرق فيه بحث� عن امل�ء و املرعى . و كذلك لن العرب ك�نت تت�شعب فيه للقي�م ب�لغزو و الغ�رات ، بعد امتن�عهم عن القت�ل يف �شهر 

رجب ، لأنه من الأ�شهر احلرم . و كذلك �شمي ب�شعب�ن لأن الغ�ش�ن تت�شعب يف هذا ال�شهر .

�أ�سباب وو�سائل جتلب �خل�سوع:

�أحد�ث وقعت يف �سهر 
�سعبان 

الحداث  من  الكثري  قعت  و  �شعب�ن  �شهر  يف 
املهمة يف الت�ريخ ال�شالمي ، و هي : تويف ابن 
حزم الظ�هري يف 28 �شعب�ن �شنة 456 للهجرة 
. وف�ة ابن كثري يف 26 �شعب�ن �شنة 774 للهجرة 
الث�ين  الع�م  يف  رم�ش�ن  �شهر  �شي�م  فر�ص   .
بيت  من  امل�شلمني  قبلة  حتويل  مت   . للهجرة 
 . البيت احلرام يف �شهر �شعب�ن  املقد�ص اىل 
و �شهر �شعب�ن كغريه من ال�شهور القمرية التي 
اأي�م اجل�هلية، فقد ك�ن العرب  متت ت�شميته� 
على  معتمدين  ال�شهور  على  الأ�شم�ء  يطلقون 
فيه�،  قعت  و  التي  المور  اأو  الأحداث  بع�ص 
لذلك ن�شتطيع القول اأن ا�شم كل �شهر من هذه 
ال�شهور له دللت و مع�ين عند العرب ، و قد 
للميالد   412 ع�م  �شعب�ن  �شهر  ت�شمية  متت 
اجلد  كالب  بن  ق�شي  هو  �شّم�ه  من  ك�ن  و   ،

اخل�م�ص للر�شول – �شلى اهلل عليه و �شلم –

ف�سل �سيام �سعبان بو��سطة: 
خ�ص اهلل عز وجل �شهر �شعب�ن ب�لف�شل عن ب�قي ال�شهور بعد �شهر رم�ش�ن املب�رك وذلك مل� فيه من رفع لالأعم�ل اىل اهلل تب�رك وتع�ىل ومقدمة ل�شهر 
اخلري والربكة اف�شل ال�شهور عند اهلل األ وهوا �شهر رم�ش�ن املب�رك ، فجعل اهلل عز وجل يف �شهر �شعب�ن اخلري والف�شل الكبري حى ين�ل الن�ش�ن من 
خريه وبركته وي�شتعد من خالله للق�ء �شهر العب�دات وال�شي�م و�شهر التقرب اىل اهلل ب�خلري والربك�ت ، جعل اهلل عز وجل لن� يف �شهر �شعب�ن اخلري والربكة 
وذلك اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه �شـلم قد �ش�أل ذات يوم فقيل له ي� ر�شول اهلل وقد ك�ن الق�ئل يف ذلك الوقت ال�شح�بي اجلليل اأ�ش�مة بن زيد ق�ل ي� 
ر�شول اهلل مل اأرك ت�شوم من �شهر من ال�شهور م� ت�شوم يف �شعب�ن فق�ل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلـم جميب� اي�ه : ) ذاك �شهر تغفل الن��ص فيه عنه ، 
بني رجب ورم�ش�ن وهوا �شهر ترفع فيه الأعم�ل اىل رب الع�ملني ، واأحب اأن يرفع عملي واأن� �ش�ئم ( ويف هذا احلديث لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلـم 
خري �ش�هد ودليل على اأن �شهر �شعب�ن من اأعظم الأ�شهر واأف�شله� عند اهلل تب�رك وتع�ىل بعد �شهر رم�ش�ن املب�رك وهو �شهر ترفع فيه اأعم�ل العب�د اىل 

رب العب�د فهنيئ� ملن رفع عمله اىل ربه تب�رك وتع�ىل وهوا �ش�ئم

�سعبان ورفع �الأعمال
لكل من� �شح�ئف ت�شجل فيه� الأعم�ل وهي ترفع يف 
اأ�شبوعي  اأن هن�ك رفع  كل ع�م يف �شهر �شعب�ن  كم� 
ويومي وال�شوؤال الذي يطرح الآن : كيف حتب اأن يرفع 

عملك؟!
عنه  اهلل  ر�شي  زيد  بن  اأ�ش�مة  حديث  يف  واجلواب 
�َشْهًرا مَن  تَ�شوُم  اأرك  ! مل   ِ اهلَلّ ي� ر�شوَل  عندم� ق�ل  
هوِر م� ت�شوُم من �شعب�َن ؟ ! ق�َل : ذِلَك �َشْهٌر يَغُفُل  ال�ُشّ
النَّ��ُص عنُه بنَي رجٍب ورم�ش�َن ، َوهَو �َشْهٌر تُرَفُع فيِه 
الأعم�ُل اإىل رِبّ الع�ملنَي ، ف�أحُبّ اأن يُرَفَع عَملي واأَن� 

�ش�ئٌم.
فقد بني نبين� ملسو هيلع هللا ىلص اأنه يحب اأن يكون �ش�ئًم� عندم� يرفع 

عمله .
والن��ص - غ�لبً�- يغفلون عن �شهر �شعب�ن اإل من رحم 
اهلل وذلك اأن اجته�دهم يكون يف �شهر رجب امل�شهور 
بينهم عرًف� ويف رم�ش�ن امل�شهور �رضًع� وهذا جعلهم 
احلديث   يف  مر  كم�  �شعب�ن  يف  الط�عة  عن  يغفلون 
وينبغي اأن تعلم اأن رفع الأعم�ل ل يقت�رض على �شهر 
وهي  الأعم�ل:   لرفع  �شور  اأربع  هن�ك  واإمن�  �شعب�ن 
وقد  واخلت�مي،  وال�شنوي  والأ�شبوعي  اليومي  الرفع 

بينه�

�سوم �سعبان

ع�ئ�شة  عن  ال�شحيحني  يف  ثبت 
َي اهلل َعنَْه� اأنه� ق�لت: مَلْ يَُكْن  ر�شِ
لَّى اهلل َعلَيِْه َو�َشلََّم يَ�ُشوُم  النَِّبُيّ �شَ
َك�َن  َف�إِنَُّه  ِمْن �َشْعبَ�َن،  اأَْكَثَ  �َشْهًرا 
رواية  ويف  ُكلَّه«.  �َشْعبَ�َن  يَ�ُشوُم 
»َك�َن  اهلل عنه�:  لهم� عنه� ر�شي 

َلّ َقِلياًل«. يَ�ُشوُم �َشْعبَ�َن اإِ
اهلل:  رحمه  املب�رك  ابن  ق�ل 
�َم  �شَ اإذا  الَْعَرِب  َكاَلِم  يف  "َج�ِئٌز 
ْهَر  �َم ال�َشّ اأَْن يَُق�َل �شَ ْهِر  اأَْكَثَ ال�َشّ

ُكلَُّه")]2[(.

�سبب �سوم 
�سعبان.

بينه�  م�ش�ألة  هذه 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
ومثل  و�شلم،  عليه 
هذا ل نحت�ج معه اإىل 
قول غريه. فقد حدث 
ر�شي  زيد  بُن  اأ�ش�مُة 
ق�ل:  اأنه  عنهم�  اهلل 
مَلْ  اهلل  َر�ُشوَل  يَ�  ُقلُْت: 
ِمْن  �َشْهًرا  تَ�ُشوُم  اأََرَك 
ِمْن  تَ�ُشوُم  َم�  ُهوِر  ال�ُشّ
»َذِلَك  َق�َل:  �َشْعبَ�َن؟ 
�َشْهٌر يَْغُفُل النَّ��ُص َعنُْه 
�َن،  َوَرَم�شَ َرَجٍب  بنَْيَ 
ِفيِه  تُْرَفُع  �َشْهٌر  َوُهَو 

�ِئٌم« رواه  نَي؛ َف�أُِحُبّ اأَْن يُْرَفَع َعَمِلي َواأَنَ� �شَ اْلأَْعَم�ُل اإِىَل َرِبّ الَْع�مَلِ
الن�ش�ئي، وح�شنه الألب�ين.

ف��شتمل احلديث على �شببني:
الأول: اأنه �شهر يُغفل عن ال�شوم فيه.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�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 ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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 االإ�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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"3 Model" فولفو ت�ستعر�ض اأوىل �ساحناتها الكهربائيةت�سال توقف اإنتاج �سيارات

ذكرت م�شادر مطلعة يف �شوق ال�شيارات 
اإنتاج  وقف  قررت  ت�شال  �شركة  اأن 
يف  معينة  لفرتة   "Model 3" �شيارات 

م�شنع فرميونت بالواليات املتحدة.
االإنتاج  "خطوط  فاإن  للم�شادر  وتبعا 
اأيام   5 لـ  مبدئيا  �شتتوقف  املعمل  يف 
املعدات  كامل  بفح�ص  الفنيون  ليقوم 
مت  التي  ال�شيارات  جودة  من  والتحقق 
االأخبار  تلك  وتاأتي  �شابقا".  اإنتاجها 
الذي  املاأ�شاوي  احلادث  من  مدة  بعد 
عند  االأ�شخا�ص  اأحد  بحياة  اأودى 

يف  الذاتية  القيادة  نظام  ا�شتخدام 
اأن  كما   ."Model 3" نوع  من  �شيارة 
االأخرية  الفرتة  يف  ازدادت  ال�شائعات 
حول كرثة احلوادث التي تتعر�ص لها 
يف  معني  خلل  و"وجود  ال�شيارات  تلك 
وي�شري  التحكم".  ونظام  املقود  اأجزاء 
من  تقل�ص  "قد  ت�شال  اأن  اإىل  اخلرباء 
اإنتاج �شياراتها الكهربائية ب�شبب تكلفة 
القوية  واملناف�شة  العالية  ت�شنيعها 
امل�شنعة  ال�شركات  ت�شكلها  بداأت  التي 

االأخرى يف هذه ال�شوق".

ن�شرت �شركة فولفو �شورا 
�شاحناتها  الأوىل  جديدة 
اأن  املنتظر  الكهربائية، 
تظهر اأواخر العام املقبل.
 FL" فولفو  وطورت 
اجلديدة   "Electric
نقل  �شاحنة  لتكون 
احلجم  متو�شطة 
للرحالت  خم�ش�شة 
ومتو�شطة  الق�شرية 
مبحرك  وزودتها  املدى، 

للبيئة  �شديق  كهربائي 
ب�شعات  بطاريات  و6 
ترتاوح ما بني 100 و300 

كيلواط/ �شاعة.
البطاريات،  ول�شحن 
�شاحن  ال�شركة  �شممت 
الذي   "CCS/Combo2"
خالل  البطاريات  ميالأ 
لتتمكن  فقط،  �شاعتني 
نقل  من  بعدها  ال�شيارة 
احلمولة  من  طنا   16 نحو 

 300 اإىل  ت�شل  مل�شافات 
اخلرباء  وي�شري  كلم. 
اإنتاج  اأن  اإىل  فولفو  يف 
ال�شاحنات  من  النوع  هذا 
اأوائل  اأوروبا  يف  �شيبداأ 
لتطرح  املقبل،  العام 
باأ�شعار  اأ�شهر  بعدها بعدة 
�شيانة  وكلفة  مناف�شة 
اأ�شحاب  ت�شجع  رخي�شة، 
على  واملعامل  ال�شركات 

اقتنائها.

�سيفروليه و�سل تطلقان خدمة دفع 
تكلفة الوقود عرب �سا�سة ال�سيارة

 ال�سني تخترب اأقوى �سيارة 
كهربائية يف العامل!

اأقوى 9 حمركات يف العامل ح�سب 
عدد ال�سلندرات “تفا�سيل و�سور”

قّدمت �شيفروليه و�شل �أول 
تقنية دفع تكلفة �لوقود يف لوحة 
�لقيادة، و�لتي كل ما عليك فعله 

ال�شتخد�مها �أن تنقر على �أيقونة 
 Marketplace يف ق�شم Shell

بال�شا�شة �للم�شية و�ختيار موقع 
حمطة �لوقود �لتابعة �إىل �شل.

بعد ب�شعة نقر�ت على �ل�شا�شة، 
�شيتم توليد كود ي�شمح بتفعيل 

م�شخة �لوقود و�لبد�أ يف تزويد 
�شيارتك بالبنزين. عملية �لدفع 
نف�شها �آلية حيث يتم �حت�شاب 

كمية �لوقود �لتي تزّودت بها 
ويخ�شم �ملبلغ تلقائيا من بطاقتك 

�لبنكية .. ويعود �لف�شل يف ذلك 
�لتطور �إىل من�شة �شيفروليه 

�لتجارية يف نظام �ملعلومات 
و�لرتفيه للحجوز�ت و�رش�ء 
�ملنتجات وطلب �خلدمات.

عرب Marketplace، باإمكان 
عمالء �شل �مل�شاعدة يف �لعثور 

على �أقرب حمطة �شل، مع �إتاحة 
معلومات حول و�شائل �لر�حة 

يف �ملحطة وت�شجيلك يف بر�مج 
مكافاآت �لوقود.

�لتقنية يتم حاليا �ختبارها 
يف �لواليات �ملتحدة، ومقرر 

�إطالقها يف �أ�شو�ق خمتارة 
م�شتقبال، و�جلدير بالذكر 

�أن Marketplace متاحة 
يف موديالت �شيفروليه 2017 

فاالأحدث.

 "XING" أمتت �رشكة�
�ل�شينية �ختبار�ت �شيارتها 

 ،"MISS-R" لكهربائية�
و�لتي يفرت�ض �أن ت�شبح 

�أقوى �شيارة كهربائية يف 
�لعامل. ويطلق �خلرب�ء يف 
�ل�شني على هذه �ل�شيارة 
��شم "قاتلة ت�شال" نظر� 

الإمكانياتها �ملتفوقة و�لتي 
تخولها زيادة �لت�شارع من 
0 �إىل 100 كلم/�شاعة يف 
غ�شون 1.8 ثانية فقط، 

ومتكن �ل�شائق من �لو�شول 
�إىل �رشعة 200 كلم/ 

�شاعة يف غ�شون 5 ثو�ن 
تقريبا.

وي�شري �ملطورون يف 
"XING" �إىل �أنهم 

زودو� �لنموذج �حلايل من 
"MISS-R" ببطاريات 
متطورة و�أربعة حمركات 

كهربائية بعزم 1341 
ح�شانا، ميكن زيادة 

عزمها �إىل 1500 ح�شان.
كما يعمل �لفنيون على 
تطوير تقنيات جديدة 

لهذه �ل�شيارة ت�شمح 
لبطارياتها باحل�شول على 
�لطاقة من �أجهزة �ل�شحن 

�الأر�شية �لتي �شتطرح 
م�شتقبال يف بع�ض �شو�رع 

�لعامل.

تختلف �ملحركات عن بع�شها كثري�ً، فبعيد� عن م�شتويات �لقوة 
�ملختلفة متاماً، يقوم �ملهند�شون بت�شميم �ملحركات كي تنا�شب �أد�ء 
�ملركبات ملهمات حمددة مثل حمرك مزدوج ل�شيارة خا�شة باملدن، 

�أو حمرك W16 معقد للغاية بد�خل �شوبركار، نعر�ض لكم قائمة ت�شم 
�أقوى 9 حمركات يف �لعامل ح�شب عدد �ل�شلندر�ت لكل منها.

8 �شلندر: كوينيغي�شيغ V8 �شعة 5 لرت

يتميز حمرك V8 باأبعاد �شغرية وقوة كبرية، ولهذ� �ل�شبب �شق هذ� 
د�ء �لعايل مثل �شفروليه  �ملحرك طريقه �إىل �لعديد من �شيار�ت �الأ

.720S كورفيت، فري�ري 488 ومكالرين
قوى  ويف �لوقت �حلايل، تاأتي كوينيغي�شيغ �أجري� RS مع حمرك V8 �الأ

يف �لعامل مع وحدة تريبو مزدوجة ب�شعة 5 لرت وقوة 1360 ح�شان، �إال 
�أننا نو�شك على روؤية طر�ز فينوم F5 قريباً من �رشكية هيني�شي مع 

حمرك تريبو V8 �شعة 7.4 لرت وبقوة 1600 ح�شان.

2 �شلندر: فيات �شعة 0.9 لرت

مع �شعة �أقل من 1 لرت، ياأتي حمرك فيات TwinAir تريبو ت�شارجر 
�ملزدوج مع قوة مثرية ت�شل �إىل 103 ح�شان يف طر�ز فيات 500.

4 �شلندر: مر�شيد�ض-AMG �شعة 2 لرت

ياأتي حمرك مر�شيد�ض-AMG تريبو ت�شارجر 4 �شلندر �شعة 2 لرت 
.GLA-Class و CLA، A بقوة 375 ح�شان يف طر�ز�ت مثل

3 �شلندر: فورد EcoBoost �شعة 1 لرت
حالياً، يعترب حمرك فورد EcoBoost �شعة 1 لرت بقوة 136 ح�شان هو 

�شو�ق. �أقوى حمرك 3 �شلندر متاح باالأ

5 �شلندر: �أودي �شعة 2.5 لرت

رغم �أن حمركات 5 �شلندر لي�شت �شائعة بنف�ض قدر 4 و 6 �شلندر، �إال 
�أنها قادرة على �شخ كمية كبرية من �لقوة، حيث جند �أن حمرك �أودي 5 
�شلندر �شعة 2.5 لرت يف RS3 �شيد�ن و TT RS يولد قوة 400 ح�شان.

مر�سيد�ض قد ت�سارك حمركاتها مع فولفو وت�سرتي ح�سة فيها
��شتحوذ يل �شوفو موؤ�ش�ض ورئي�ض جمل�ض �إد�رة جيلي موؤخر�ً على ح�شة 9.69% يف د�ميلر، ومنذ ذلك �لوقت تتو�رد 
�لتقارير حول طموحاته يف �إن�شاء �رش�كة قوية بني �شانعتي �ل�شيار�ت.  �الأخبار مل يكن مرحبا بها يف �أو�شاط روؤ�شاء 

د�ميلر -مالكة مر�شيد�ض- وفولفو -�ململوكة جليلي- حيث عربو� عن ��شتياءهم علناً من فكرة �ل�رش�كة، وتعليق 
�أحد كبار م�شوؤويل �شانعة �ل�شيار�ت �الأملانية: “�إننا نريد حتالفا مربحا لكل �الأطر�ف، ت�شليم فولفو �أو جيلي تقنيات 

مر�شيد�ض لي�ض كذلك”. �إال �أن �الأطر�ف باتت م�شتعدة �الآن للتعاون بعد �جتماعات نقا�ض مطّولة، حيث ذكرت 
و�شائل �الإعالم �الأملانية باأن �ل�رشكتني قد تت�شاركا تطوير من�شة لل�شيار�ت �لكهربائية، باالإ�شافة �إىل �لتعاون باإنتاج 

�لبطاريات.
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في�سبوك  �رشكة  تَ�سعى 
نف�سها  على  االعتماد  اإىل 
وت�سنيع  ت�سميم  خالل  من 
لت�سغيل  االإلكرتونية  الرقائق 
وذلك  وخوادمها،  اأجهزتها 
التقارير  ك�سفته  ما  بح�سب 
االأخرية، لتن�سم بذلك اإىل اآبل 
من  واأمازون وغريها  وجوجل 
جمال  يف  العمالقة  ال�رشكات 

التكنولوجيا.
حالًيا  ال�رشكة  تعمل  حيث 
بها  خا�ص  فريق  بناء  على 
تطوير  فى  ا  متخ�س�سً ليكون 
االإلكرتونية  الرقائق  وت�سنيع 
اإىل  لتن�سم  واملعاجلات 
فى  ال�سائد  االجتاه  هذا 
حيث  التكنولوجيا،  عامل 
تزويد  اإىل  ال�رشكات  ت�سعى 
وتقليل  باحتياجاتها  نف�سها 
اعتمادها على �رشكات ت�سنيع 
مثل  االإلكرتونية  الرقائق 
ذلك  بدا  وقد  وكوالكوم،  اإنتل 
الوظائف  نوعية  من  وا�سًحا 

التوظيف  قوائم  يف  املطلوبة 
موقع  على  ن�رشها  مت  التي 

في�سبوك.
على  الوظائف  لقائمة  وفًقا 
موقع في�سبوك تبحث ال�رشكة 
ت�سميم  اأجل  من  مدير  عن 
 SoC – System“ �رشائح 
على  منظومة   ”on Chip
�رشيحة، والتي تناف�ص وحدات 
االآن  املركزية  املعاجلة 
الهواتف  يف  بكرثة  وتُ�ستخدم 

دوائر  ت�سميم  وكذلك  الذكية، 
عن  عبارة  وهي   FPGA
دائرة متكاملة قابلة للربجمة، 
 ASIC �رشائح   وت�سميم 
يتم  الكرتونية  �رشائح  وهي 
حمدد،  غر�ص  لتنفيذ  بناوؤها 
ال  في�سبوك  اأّن  على  يدل  مما 
تريد  ولكن  للمناف�سة  ت�سعى 
تعمل  اإلكرتونية  رقائق  اإنتاج 
باأنظمة حُمددة لغر�ص حُمدد 

مل تك�سف عنه حتى االآن.

في�سبوك ت�ستثني 1.5 مليار م�ستخدم من 
قانون اخل�سو�سية الأوروبي

التوا�سل  من�سة  قدمت 
في�سبوك  االإجتماعي 
بتظاهرها  رائًعا  ا  عر�سً
بيانات  بحماية  باالهتمام 
اأثبتت  لكنها  م�ستخدميها، 
وهم،  االأمر  هذا  اأن  اليوم 
حيث اأكدت ال�رشكة لوكالة 
متدد  لن  باأنها  رويرتز 
حماية  تنظيم  قوانني 
البيانات العامة لالحتاد االأوروبي GDPR يف جميع اأنحاء العامل، وذلك على 
الرغم من تعهد مارك زوكربريج بتطبيق “روح” الت�رشيع على م�ستوى العامل. 
ال�سبكة االإجتماعية الذين يبلغ عددهم 1.5 مليار  اأن م�ستخدمي  ويعني هذا 
يتمتعوا باحلماية  لن  الالتينية  واأمريكا  واأ�سرتاليا  واإفريقيا  اآ�سيا  املقيمني يف 
نف�سها التي يتمتع بها يف م�ستخدمي في�سبوك �سمن دول االحتاد االأوروبي الـ 
اأنه يف حال كنت من م�ستخدمي في�سبوك خارج الواليات  28، وجدير بالذكر 
املتحدة واأوروبا وكندا، فلن تتمكن من تقدمي �سكوى حول ال�رشكة يف حماكم 
ايرلندا. وتتطلب قوانني تنظيم حماية البيانات العامة لالحتاد االأوروبي، التي 
�سوف تدخل حيذ التنفيذ يف 25 مايو القادم، اأن ت�سعى ال�رشكات للح�سول على 
موافقة امل�ستخدمني قبل جمع بياناتهم وا�ستخدامها وم�ساركتها مع املعلنني 
وال�رشكاء االآخرين، كما اأنها تفر�ص غرامات باهظة ت�سل اإىل 4 يف املئة من 
االإيرادات ال�سنوية العاملية، والتي بدورها قد ت�سل اإىل مليارات الدوالرات يف 
حالة في�سبوك، يف حالة خمالفة قواعد حماية البيانات اجلديدة وعدم احلفاظ 

على هذه البيانات اآمنة.
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مايكرو�سوفت حتدث مرتجمها الفوري 

ليعمل دون اإنرتنت

اأدخلت �رشكة مايكرو�سوفت تعديالت 
 Microsoft" على مرتجمها الفوري
للعمل  املخ�س�ص   "Translator
قادرا  لي�سبح  الذكية،  االأجهزة  على 

على العمل دون االت�سال باالإنرتنت.
مايكرو�سوفت  يف  اخلرباء  واأكد 

امل�ستخدمني  ميكن  التحديث  اأن 
اللغات،  من  العديد  ترجمة  من 
والفرن�سية  وال�سينية  كالعربية 
واليابانية  واالإيطالية  واالأملانية 
والرو�سية  والربتغالية  والكورية 
با�ستخدام  والتايالندية،  واالإ�سبانية 

حتى   Microsoft Translator
دون االت�سال بال�سبكة العنكبوتية.

تطبيق  اأن  اخلرباء  اأو�سح  كما 
 "Microsoft Translator"
الذكاء  بخوارزميات  املزود 
للرتجمة،  املخ�س�سة  اال�سطناعي 
على  املا�سي  العام  يف  يعمل  كان 
املزودة  اأندرويد  اأجهزة  بع�ص 
اأما  ومتطورة،  خا�سة  مبعاجلات 
جميع  ف�ستخول  االأخرية،  التعديالت 
اأجهزة اأندرويد حتى الب�سيطة للعمل 

بكفاءة مع هذا التطبيق.
 Microsoft" اأن  اإىل  واأ�ساروا 
اإنرتنت  دون  يعمل   "Translator
وقريبا  حاليا،  اأندرويد  اأجهزة  على 
لالأجهزة  امليزة  هذه  �ستتوفر  جدا 

."IOS" العاملة بنظام

هاتف اآيفون املقبل 
قد يكون اأقل تكلفة 

مما كان متوقًعا

تخطط �رشكة اآبل الإطالق هاتف اآيفون 
جديد هذا العام يتميز ب�سا�سة كري�ستال 
بتكلفة  اإن�ص،  بقيا�ص 6.1   LCD �سائل 
ت�سل اإىل 550 دوالر اأمريكي، وذلك وفًقا 
ملا كتبه مينغ ت�سي كو املحلل الرئي�سي 
�سيكيوريتي”  اآي  جي  “كي  �رشكة  لدى 
تقاريره  اأحدث  يف   KGI Securities

للم�ستثمرين
وا�ستند املحلل يف معلوماته على م�سادر 
�رشكة  بخطط  معرفة  لديها  اأن  تدعي 
اآبل، والتي تو�سح اأن ال�رشكة تعمل على 
اأرخ�ص  يكون  قد  جديد  اآيفون  هاتف 
بكثري مما قد يتوقعه البع�ص، باالإ�سافة 
اإىل ذلك، فاإن مينغ ت�سي كو، الذي ظهر 
امل�سادر  كاأحد  االأخرية  ال�سنوات  يف 
االأكرث موثوقية فيما يتعلق ب�سائعات اآبل، 
اأخرب امل�ستثمرين اأن الهاتف قد يت�سمن 

ميزة �رشيحة االت�سال املزدوجة.
وتتيح هذه امليزة للم�ستخدمني احل�سول 
كل  الهاتف،  داخل   SIM بطاقتي  على 
خمتلفة،  ال�سلكية  ب�سبكات  يت�سل  منها 
كبري  ب�سكل  املفيدة  امليزة  وهي 
العامل  حول  امل�سافرين  لالأ�سخا�ص 
الذين يرغبون يف ا�ستخدام نف�ص اجلهاز 
بلدان  بال�سبكة يف املنزل ويف  لالت�سال 

اأخرى حول العامل.

موقع  م�ستخدمي  اأحد  اأكد 
متكن  اأنه  ال�سهري   "Reddit"
الواقع  تقنيات  ا�ستغالل  من 
يف  وزنه  الإنقا�ص  االفرتا�سي 
هذه  وحول  اأيام.   10 من  اأقل 
ال�ساب  قال  الفريدة  التجربة 
الذي ي�ستخدم املوقع حتت ا�سم 
"elliotttate" امل�ستعار: "بعد 
مدة من ا�ستخدام خوذ وتقنيات 
اأن  الحظت  االفرتا�سي،  الواقع 
م�ستخدمها  التقنيات جترب  تلك 
اأثناء  امل�ستمرة  احلركة  على 

ا�ستغاللها  قررت  لذا  اللعب، 
اأ�سفت  وفعال،  وزين.  الإنقا�ص 
غرفتي  على  التعديالت  بع�ص 
اأكرث،  بحرية  التحرك  الأ�ستطيع 
االأ�سوات  جودة  من  وح�سنت 
االفرتا�سي  الواقع  خوذة  يف 
خا�ستي الأن تلك العملية تعطيني 
وبداأت  للحركة،  اأكرب  دافعا 
لب�سع   Skyrim لعبة  مبمار�سة 
�ساعات يوميا". واأكد ال�ساب اأنه 
"بعد اأن واظب على تلك العملية 
الأكرث من اأ�سبوع، الحظ اأن وزنه 

قل 
بنحو 

الغذائي  نظامه  اأن  رغم  كلغ،   2
مل يتغري".

بيل غيت�س يدعم م�سروع ملراقبة 
الأر�س عرب كوكبة من الكامريات

املوؤ�س�ص  غيت�ص  بيل  اأبدى 
ل�رشكة  امل�سارك 
خلطة  دعمه  مايكرو�سوفت 
بتثبيت  تق�سي  جديدة 
الكامريات  من  كبرية  كوكبة 
املحمولة على اأقمار �سناعية 
�سطح  ملراقبة  الف�ساء  يف 
الوقت  يف  بالكامل  االأر�ص 
ال�ساعة  مدار  على  الفعلي 
ا جمموعة من امل�ستثمرين يف  طوال اأيام االأ�سبوع، كما ان�سم اإليه اأي�سً
التنفيذي ل�رشكة  الرئي�ص   Masaioshi Son التكنولوجيا مثل  جمال 
 Greg Wyler واملهند�ص ورائد االأعمال SoftBank سوفت بانك�
و�رشكة Airbus. وتو�سح �رشكة EarthNow التي تاأ�س�ست يف عام 
االإنرتنت:  �سبكة  على  موقعها  عرب  امل�رشوع  هذا  خلف  وتقف   2017
“يف EarthNow، نحن نخلق لك الو�سائل للح�سول على روؤية فورية 
تقريبًا الأي مكان على االأر�ص يف الوقت احلقيقي، مما يتيح لك وجهة 
نظر حية وغري مفلرتة من كوكب االأر�ص، ومن خالل كوكبة من االأقمار 
�سوف   EarthNow فاإن  للت�سوير،  املخ�س�سة  املتطورة  ال�سناعية 
ينقل لك فيديوهات يف الوقت احلقيقي لالأر�ص معززة بالذكاء االآيل”.

جديدة  تقنيات  "اإنتل" تطور 
لتنظيف احلوا�سب من الفريو�سات

في�سبوك يبداأ يف ت�سميم الرقائق الإلكرتونية اخلا�سة به

هل ت�سبح تقنيات الواقع الفرتا�سي
 اأدوات لإنقا�س الوزن؟

ذكرت م�سادر مقربة من اإنتل 
تعمل  ال�رشكة  اأن  االأمريكية 
على برجميات جديدة لت�رشيع 
من  احلوا�سب  تنظيف  عملية 

الفريو�سات.
"هذه  فاإن  للم�سادر  ووفقا 
من عمل  �ست�رشع  الربجميات 
احلوا�سب وتقلل ال�سغط الذي 
عن  البحث  عمليات  تولده 
املعاجلات،  على  الفريو�سات 
�ستتوىل  البحث  عملية  فاأثناء 

يف  الر�سوميات  معاجلات 
الكمبيوتر ق�سما من املهمات 
يقوم  اأن  املفرت�ص  من  التي 

بها املعالج االأ�سا�سي".
التقنية  هذه  وبا�ستخدام 
الذين  االأ�سخا�ص  �سيتمكن 
احلوا�سب  ي�ستخدمون 
للت�سميم الهند�سي اأو معاجلة 
الفيديوهات وال�سور اأو األعاب 
الفيديو من فح�ص اأجهزتهم، 
للتوقف  ي�سطروا  اأن  دون 

فح�ص  فعملية  عملهم،  عن 
الكمبيوتر  يف  الفريو�سات 
ب�سكل  عمله  من  تبطئ  عادة 

ملحوظ.
تلك  تظهر  اأن  املنتظر  ومن 
االأ�سهر  خالل  الربجميات 
لتعمل  املقبلة،  القليلة 
حتوي  التي  احلوا�سب  يف 
 6( اجليل  من  اإنتل  معاجلات 

و7و8(.
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غري �رشعية لـ)14( �شخ�شا 
كانوا على منت قارب تقليدي 

ال�شنع، كما اأوقف عنا�رش 
الدرك الوطني بكل من تلم�شان 

وتيارت وورقلة والأغواط 
)40( مهاجر غري �رشعي من 

جن�شيات خمتلفة.

ت�شهد كل من  اأن  حيث من املنتظر 
بلدية اجلزائر الو�شطى، واد قري�س، 
باب الواد وبلدية الق�شبة اإنقطاع يف 
وذلك  ال�رشوب  التزويد مبياه  عملية 
راجع اإىل املبا�رشة يف اأ�شغال الربط 
»�شيال«  موؤ�ش�شة  بها  �شتقوم  التي 
على م�شتوى القناة الرئي�شية للتوزيع 
ب�شارع العني الباردة ب«واد قري�س«. 
وهذا وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الأ�شغال 
 23 الإثنني  يوم  من  اإبتداء  �شتنطلق 

 20.00 ال�شاعة  على   2018 اأفريل 
الثالثاء  غاية  اإىل  �شتمتد  والتي 

بعد  الثانية  ال�شاعة  على  اأفريل   24
الظهر.

من �أ�شل 220 حالة �شملها 
�لف�شح �ملجاين ب�شعيدة

65 حالة �إ�صابة 
بال�صمنة و06 حاالت 

بال�صغط �لدموي
اأح�شت املوؤ�ش�شة الإ�شت�شفائية لولية 

�شعيدة نهاية الأ�شبوع املا�شي اإثر حملة 
الفح�س املجاين ل220 مواطن، اإ�شابة 

65 حالة اإ�شابة بال�شمنة و6 حالت تعاين 
من �شغط دموي مرتفع.

ي.ع

�لعدد : 4620/ �لثمن : �جلز�ئر 10 دج - فزن�شا €1
www.elwassat.com
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اجلمعة  20 ال�شبت 21 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 5�شعبان  1439هـ

24
يومي 23 و 24 �أفريل 2018 بالعا�شمة

�إنقطاع �لتزويد مبياه �ل�صرب على م�صتوى �أربع بلديات
�أفاد بيان ملوؤ�ش�شة �ملياه و�لتطهري لوالية �جلز�ئر« �شيال« باأنه من �ملنتظر �أن يتم قطع �لتزويد مبياه 

�ل�شروب على م�شتوى �أربعة بلديات بالعا�شمة يومي 23 و 24 من �ل�شهر �جلاري.

�إيكاردي يعادل رقم رونالدو
عادل املهاجم الأرجنتيني ماورو اإيكاردي، 
قائد فريق اإنرت ميالن، املعدل التهديفي 
الأف�شل، يف مو�شم واحد، �شمن م�شابقة 

الدوري الإيطايل لكرة القدم.
رقم  هدف  اإىل  اإيكاردي  ماورو  وو�شل 
لـ  �شجل هدفا  اأن  بعد  املو�شم،  25، هذا 

»اأفاعي« ميالنو يف مرمى �شيفه كالياري 
بينهما،  جرت  التي  املباراة  يف   ،)0-4(
»جوزيبي  ملعب  على  الثالثاء،  اأم�س 
وذلك  �شريو،  �شان  ب�شواحي  مياتزا«، 
من   ،33 الـ  اجلولة  مناف�شات  افتتاح  يف 

الكالت�شيو.

 �الأمازيغية  
ق�صية �جلميع

 
بقاء �لق�شية �الأمازيغية يف يد جمموعة 

معينة �أمر يهددها،والمباالة �أطر�ف 

معينة بها ال يخدمها كذلك،�لطرف �الأول 

�أ�شري نظرة �إيديولوجية �شيقة متنعه من 

خماطبة غري �لناطقني بها و �لطرف �لثاين 

ال يكلف نف�شه عناء ��شتكمال جزء �أ�شيل 
من هويته �جلز�ئرية.

�أعتقد �أنه �شمن �لثنائية هذه فاإن �لبحث 

عن خمرج �آمن مللف �الأمازيغية �شيبقى 

ير�وح نف�شه ما مل يتم �إخر�ج �مللف من 

د�ئرة �ال�شتقطاب �ملناطقي �أو �لرف�ض غري 

�ملربرلها من لدن جزء من �ل�شعب هو �الآخر 

�شحية ق�شف فكري مركز معادي لكل ماهو 

خارج �الإطار �لعروبي و �ال�شالموي

مفتاح �حلل يكمن يف تبني �لق�شية على 

�شعيد �ملنظومة �لرتبوية باالعتماد 

على ر�أي �ملخت�شني من �أ�شاتذة �جلامعات 

�لناطقني بها و �ملت�شلحني باملناهج �لعلمية 

�حلديثة،و �الأهم هو �لعناية �لبالغة 

بالتدوين و حتري�ض �الأر�شية �لعلمية 

�لتي �شتحت�شن منو �للغة �الأمازيغية ب�شكل 

طبيعي و ن�شرها يف حا�شنة طبيعية غري 

ملوثة بالتعاريف �لنتنة لالإيديولوجيات 

�لعن�شرية �أو �لطائفية �أو �ل�شيا�شوية.

ملف �الأمازيغية البد �أن يبتعد عن �الأيدي 

�لتي تتاجر به �أو تعاديه ،هي ق�شية �شعب 

بكل �أطيافه ،و لن تنجح يف تثبيت كينونتها 
خارج هذ� �الإطار.

موقف
�شاطئ بولوغني

جنوح حوت يقارب 
طوله 7 �أمتار

�شهد �شاطئ بولوغني بالعا�شمة ليلة 
قارب  كبري  حوت  جنوح  اخلمي�س 
التي  الفر�شة  وهي  اأمتار،   7 طوله 
احلي  �شباب  من  عدد  يفوتها  مل 
لأخد �شور مع احلوت. هذا وجتدر 
لي�شت  اأن هذه احلادثة  اإىل  الإ�شارة 
�شهدت  حيث  نوعها،  من  الأوىل 
العديد من �شواطئ البالد نفوق مثل 

هكذا اأنواع كبرية من الأ�شماك.
يحي عو�ق

�إحياء �صهر 
�لرت�ث 2018 

على  املتواجدة  الثقافة  دور  خ�ش�شت 
اإحياء  ثريا  برناجما  الوطني  امل�شتوى 
احلالية   بال�شنة  اخلا�س  الرتاث  ل�شهر 
اإعطاء  يف  �شي�شاهم  والذي     2018
الوجه احلقيقي للجزائر وهذا يتم  عرب 
الهتمام به وحمايته و التعريف به لكي 
يكون جدرا واقيا من الندثار  وبالتايل 
فمن م�شوؤولية اجلميع احلفاظ عليه يف 
خمتلف ربوع الوطن فهو مبثابة واجهة 
اجلزائر التي تربز مكنونات  بلد املليون  

ون�شف مليون �شهيد.  
�حلاج # ود�د 

�نتقد م�شتوى �أ�شعار �لنفط

تر�مب يرف�ض �إجر�ء�ت »�أوبك« 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  انتقد 
م�شتوى اأ�شعار النفط احلايل يف الأ�شواق، 
ب�شكل  مرتفعة  الأ�شعار  »اإن  قائال: 
وراء  بالوقوف  »اأوبك«  متهما  م�شطنع«، 

ذلك.
للتوا�شل  توتري  �شبكة  على  ترامب  وقال 

الكرة.  تعيد  اأوبك  اأن  »يبدو  الجتماعي: 
كل  يف  القيا�شية  النفط  احتياطيات  مع 
املحملة  ال�شفن  يف  ذلك  يف  مبا  مكان، 
م�شطنع  ب�شكل  النفط  اأ�شعار  بالبحر، 
مرتفعة جدا، وهذا لي�س جيدا ولن يكون 

مقبول«.

اإطالق   اإثر  م�رشعهما   �رشطيان  لقى 
نار وقع بولية فلوريدا الأمريكية، وفقا 
قائد  مكتب  وقال  املحلية  لل�شلطات 
حادث  اإن  بيان  يف  املحلي  ال�رشطة 
تقاطع  من  بالقرب  وقع  النار  اإطالق 
طريق �شتيت« رود 26« مع �شارع  »اإي�شت 
مبحافظة  ترينتون  مدينة  يف  ويد« 

جيلكري�شت. 
واأطلق م�شلح النار على ال�رشطيني بينما 

كانا ي�شرتيان الطعام من نافذة اأحد 
املطاعم. وقتل امل�شلح اأي�شا، و مل يحدد 
ال�شلطات  قالت  ح�شبما  بعد،  م�رشعه  
على  تعمل  املحلية  ال�رشطة  تزال  ول 

حتديد الدافع وراء الهجوم.

الدويل  امللتقى  يف  امل�شاركون  دعا 
يف  ال�شتق�شائية  »ال�شحافة  حول 
حتديات«  و  واقع  العربي:  العامل 
بق�شنطينة اإىل اإدراج مقيا�س ال�شحافة 
ال�شتق�شائية �شمن امل�شار الدرا�شي 
بكليات  الدار�شني  للطلبة  اجلامعي 
اقرتح  قد  الت�شال«و  و  الإعالم 
و  الوطن  من  �شحفيون  و  جامعيون 
الإمارات  من  قدموا  اأجانب  اآخرين 
العلربية  اململكة  و  املتحدة  العربية 

تنظيم  م�رش  و  العراق  و  ال�شعودية 
التخ�ش�س  هذا  يف  تكوين  دورات 
و  ترقية  اأجل  من  �شحفيني  لفائدة 

تطوير هذا النوع ال�شحفي.
من  متكن  بتدابري  اأو�شوا  كما 
ال�شحفيني من الو�شول اإىل املعلومة 
لإعداد  ال�رشورية  للوثائق  و 
روبورتاجات ا�شتق�شائية و ا�شتحداث 
�شحفي  عمل  اأح�شن  ملكافاأة  جائزة 

ا�شتق�شائي.

فلوريد� �الأمريكية 

م�صرع �صرطيني �ثنني باإطالق نار 

دعوة الإدر�ج مقيا�ض �ل�صحافة 
�ال�صتق�صائية يف �مل�صار �لدر��صي �جلامعي 

�مل�شيلة

�أو��صط �أمل بو�صعادة يكرمون من طرف �لو�يل 

ورقلة

�صبط 3730 علبة �صجائر

عنابة 

�إحباط حماولة هجرة غري �صرعية

�الأغو�ط 

�أربع وفيات بالت�صمم �لعقربي 

كرم اأوا�شط اأمل بو�شعادة من طرف وايل ولية 
حاج_مقداد  وايل  حيث ا�شتقبل  امل�شيلة 
ال�شيافة  بدار  الأ�شبوع  بحر  ولية  امل�شيلة 
مبقر الولية فريق اأوا�شط اأمل بو�شعادة لفئة 
النهائي  للدور  املتاأهل  و  �شنة   17 من  اأقل  
و  حتفيزا  ذلك  اجلمهورية  كا�س  مناف�شة  من 
للنادي  و  الداري  والطاقم  لالعبني  ت�شجيعا 
يف  املبذولة  والأعمال  املجهودات  نظري 
ت�رشيف الولية يف مناف�شات كاأ�س اجلمهورية 

اخلا�شة بالأ�شناف ال�شغرى .

احلفل ح�رشه الوايل و رئي�س املجل�س ال�شعبي 
ورئي�س  والريا�شة  ال�شباب  ومدير  الولئي 
بلدية بو�شعادة ورئي�س دائرة بو�شعادة ونواب 
واإدارة  الإعالمية  والأ�رشة  منتخبني  واأع�شاء 
اأمل بو�شعادة ممثلة يف رئي�شها كمال قا�شيمي 
اأع�شاء مكتبه  الها�شيمي وبع�س من  واملوجه 
والالعبني  الأوا�شط  لفريق  الفنى  والطاقم 
الذين كانوا لهم �رشف التكرمي باألب�شة ريا�شية 

واأحذية و�شهادات تكرميية
هو�ري بن علية

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
للجي�س  مفرزة  �شبطت  املنظمة، 
�شخ�شا  بورقلة  ال�شعبي،  الوطني 
وبحوزته )3730( علبة �شجائر و )1045( 

علبة تبغ، يف حني �شبط عنا�رش الدرك 
تاجري  ع2  بلعبا�س/ن  ب�شيدي  الوطني 
من  18كغ  وبحوزتهما  خمدرات   )02(

الكيف املعالج.

�شجلت اأربع )4( وفيات بالت�شمم العقربي خالل 
علم  ح�شبما  الأغواط،  بولية  املا�شية  ال�شنة 
وال�شكان  ال�شحة  مبديرية  الوقاية  م�شلحة  من 
واإ�شالح امل�شت�شفيات. وو�شفت هذه احل�شيلة بـ 
»املرتفعة« مقارنة بال�شنة التي �شبقتها )2016( 
التي �شجلت خاللها ثالث وفيات بهذا النوع من 
الت�شممات اخلطرية، كما اأو�شحت ذات امل�شالح  
و�شجلت حالت الوفيات باأقاليم كل من بلديات 

مزي  وادي  و  الدلعة  وحا�شي  خملوف  �شيدي 
الولية  . و�شهدت  ذاته  الغي�شة، وفق امل�شدر  و 
ل�شعة   2.449 جمموعه  ما  الفرتة  نف�س  خالل 
�شعد  �شيدي  قلتة  ببلدية  حدث  اأغلبها  عقرب 
)325 حالة(، و و�شفت باأنها ح�شيلة » قيا�شية » 
اأي�شا اإذا ما قورنت بال�شنة التي �شبقتها و�شجلت 
امل�شدر  وفق  حالة،   2.038 حينها  الولية  فيها 

ذاته .

وز�رة �ل�شناعة و�ملناجم 

يوم در��صي حول » 
تاأثري �لت�صاور على 

تطور مناخ �الأعمال«
بالعا�شمة  الأورا�شي  بفندق  اليوم  تنعقد 
الت�شاور  تاأثري   « حول  الدرا�شي  اليوم  اأ�شغال 
على التطور الإيجابي ملناخ الأعمال« املقام 
من طرف املجل�س الوطني للت�شاور من اأجل 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تطوير 
يجتمع  اأن  املزمع  من  التي  الفر�شة  وهي 
على  الفاعلني  وبع�س  اجلمعيات  روؤ�شاء  فيها 

ال�شاحة القت�شادية باجلزائر

حممد �صالح يلتقى »�صبيهه«
»يوتيوب«،  موقع  على  فيديو  مقطع  انت�رش 
يلتقي  وهو  �شالح،  حممد  امل�رشي  للنجم 
ب�شخ�س �شبيه له يدعى اأحمد بهاء، يف قريته 
مبحافظة  ب�شيون  ملركز  التابعة  »جنريج« 
الغربية ن�شاأ النجم امل�رشي يف بيت متوا�شع، 
وظائف  يف  يعمالن  كانا  اللذين  والديه  مع 
موؤ�ش�شة  امل�رشي  النجم  ولدى  حكومية. 
العائالت،  من  لعدد  اإمدادات  توفر  خريية 
�شهريا  اإ�شرتليني  جنيه   3500 الالعب  وينفق 
بناء  بتمويل  ليفربول  جنم  ويقوم  لدعمهم، 
طبي،  ومركز  للبنات  ومدر�شة  لل�شباب  مركز 
الأوىل يف  الإ�شعاف  �شيارة  ثمن  وهو من دفع 
املنطقة، وا�شرتى معدات طبية باهظة الثمن 

ت�شاعد الع�رشات من الأ�شخا�س كل يوم.
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