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�س3العملية الإرهابية جنوب غرب فرن�سا

قتيالن بني املحتجزين وت�سفية املنفذ و داع�ش يتبنى

خاطبهم قائال ..املتحف اأوىل بكم

ميهوبي يهاجم دعاة نقل متثال عني الفوارة اإىل املتحف

�س3

 �س3

 اأكد تورط �سبكات خمت�سة
 يف ملف الهجرة، بدوي:

 تــــرحــــيل 27 األـــف 
مهاجر  غري �ســــرعي 

حديبي يرف�ض حتميل النه�شة امل�ش�ؤولية ويك�شف:

الزعامة و رغبة االحتواء وراء جمود التحالف 
 �س4

�س12

نفى القيادي يف حركة النه�سة حممد حديبي اأن تكون امل�ساكل الداخلية حلركتهم، هي من تعرقل ان�سجام الحتاد الإ�سالمي للعدالة و النه�سة والبناء ، ملقيا اللوم على احلزبني 
الآخرين البناء و باخل�سو�س حزب العدالة و التنمية الذي راأ�سها عبد اهلل جاب اهلل ، و اأنانية البع�س وحماولة الحتواء هي من تعيق ان�سجام الحتاد الذي يوؤول للتفجري .

�سبيبة القبائل / احتاد البليدة 
اليوم على ال�ساعة 16:00

 الكـــنــــــاري ي�ســـــــرون 
على التاأهل  والبليدة 
�س13تـــــــ�سعى للمــــــفـــــاجاأة 

�س4

�س4

�س4

�س3

�س6 

.     �سحة
حتديد عدد امل�سابني بـ4800

.     طاقة
وزير الطاقة م�سطفى قيطوين يوؤكد:

.     نقل
طالب زعالن بالتدخل

.     ت�سامن
بعد ت�سريح وزيرة الت�سامن ، �سويط نورالدين:

.     جنوب
جزائريون مولودون باخلارج

الإرهابي مغربي الأ�سل ح�سب الإعالم الفرن�سي
العقيد املتقاعد اأحمد كرو�ش : داع�ش يهدف لالنتقام و الظهور  الإعالمي

وزارة ال�سحة 
توؤكد حما�سرتها 

لداء البوحمرون  

246 مليـــون دينار 
 ل�ستغالل البـــرتول 
بـــــوليـة البـــويــــــــرة 

 النــــائب بــــن زعيم
  يهاجـــم اخلطــــوط
 اجلوية اجلزائرية 

فئـة ذوي الحـــــتياجات 
 الـــخـــــــــــا�ســــــة خــــــــــــارج 
اهتـــــمــــامات الو�ســــــاية 

ن�سف مليون معني يطالبون 
 با�ســـــــتخــــراج �ســــــــــهـــــــــادة 
الــــمـــــــيالد من الــــــبلـــــديات

الطاقم الفني الوطني مطالب 
باإيجاد احللول قبل ودية اإيران

لعبو اخل�سر تائهون 
ويف�سلون يف تطبيق 
خـــــــطة مـــــــــــاجــــــــــر 



من  انتقادات الذعة  ماجر  رابح  الوطني  الناخب  واجه 
املباراة  مل�شاهدة  ح�رض  الذي  القليل  اجلمهور  طرف 
الودية التي جمعت املنتخب الوطني اأمام نظريه تنزانيا 
على ملعب 5 جويلية، حيث ل يتقبل االأداء غري املقنع 
الذي قدمته العنا�رض الوطنية وهو ما جعله يطلق وابال 
من ال�شتائم على ماجر خا�شة بعد نهاية املواجهة يف 
اأ�شحى  الذي  امل�شتوى  على  ر�شاه  عدم  توؤكد  �شورة 

يقدمه الالعبون يف املباريات االأخرية.
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الدورة التا�سعة لأوملبياد منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا

اأبطال اجلزائر يفوزون ب 28 ميدالية
الدورة  مناف�شات  انتهت 
التا�شعة  االإقليمية 
اخلا�ص  لالأوملبياد 
ا�شت�شافتها  التي 
و�شّجل  ظبي،  اأبو 
اجلزائريون يف ر�شيدهم 
 15 28ميدالية،منها 
 07 و  ذهبية  ميدالية 
 06 و  ف�شية  ميدالية 
ال�شبع  يف  برونزية، 
امل�شارك  الريا�شات 
بها:ال�شباحة، كرة ال�شلة، 
الري�شة،  تن�ص  البو�شي، 

التزلج  الطاولة،  تن�ص 
القوى  األعاب  بالعجالت، 
رمي  و  بنوعيها)ال�شباق 

االأثقال(.
احلدث  هذا  و�شهد 
االإن�شاين  و  الريا�شي 
ممثلي  تاألق  بامتياز 
ج�ّشدوا  اللّذين  اجلزائر 
باأ�شمى عبارات االإرادة و 
الالعبني  �شعار  التحّدي 
»دعني  الدورة  لهذه 
اأ�شتطع  مل  فان  اأفوز 
يف  �شجاعا  اأكون  دعني 

الكل   ففاز  املحاولة"، 
اجلزائر  حازت  اذ   ،
ميداليات  اأربع  على 
ذهبية يف ال�شباحة والتي 
حمّمد  تاألق  �شهدت  
بو�شنينةاملحرز  وائل 
بح�شوله  نتيجة  الأف�شل 
ذهبيتني  ميداليتني  على 
ويف  احلرة  ال�شباحة  يف 
على  مرت   25 �شباحة 
حازت  كما  الظهر، 
علىميداليتني  اجلزائر 

ف�شيتني  و01 برونزية.

الطبعة ال11 للأيام 
العلمية و التقنية 

ل�سوناطراك 

مبنا�سبة اليوم العاملي 
ملحاربة داء ال�سل الوزير 

حزبالوي يوؤكد

 23 األــــــف اإ�ســــــــابة 
بداء ال�سل باجلزائر 

�ســـــــــنــــــــة 2017

 ماجر يعاين 
يف ملعب 5 جويلية

و  العلمية  لالأيام  ال11  الطبعة  �شتنظم 
التقنية ل�شوناطراك من 16 اإىل 19 اأفريل 
ال�رضكة  اأعلنت  بوهران، ح�شبما  املقبل 
�شتنظم   و  لها  بيان  يف  اخلمي�ص   اليوم 
هذه االأيام حتت �شعار "اإبتكار و �رضاكة 
العاملي  الطاقوي  التحول  �شياق  يف 
ملجمعات  كبار  م�شوؤولني  بح�شور   "
و  �شوناطراك  جممع  �رضكاء  طاقوية 
العام  املدير  بالرئي�ص  االأمر  يتعلق 
ايني  و  بوياين،  باتريك  )فرن�شا(،  لتوتال 
�شيب�شا  و  دي�شكالزي،  كلوديو  )اإيطاليا(، 
واتفورد  و  مريو،  بيدرو  )اإ�شبانيا(، 
ي�شجل   و  ماكوليكم،  اأنرتنا�شيونال، ماك 
اأكرث من 1.300 م�شارك ح�شوره يف هذه 
 314 منهم  التقنية    - العلمية  الفعالية 
من   قادمني  اأجانب  و  وطنيني  متدخل 
 11 ال  الطبعة  هذه  �شتتناول  و  دولة   16
ال�شناعة  مهن  تتعلق مبختلف  مو�شوعا 
البرتولية و اخلدمات، حيث �شيتم تنظيم 
35 حما�رضة �شفهية و 7 موائد م�شتديرة 
للتن�شيط  و 5 دورات للخربة و 3 دورات 
اخلا�ص و 3 دورات  لالإت�شال، كما �شيتم 
الطبعة  تنظيم  االأيام  هذه  هام�ص  على 
الثالثة لـ "معر�ص العلوم"  مب�شاركة اكرث 
من مائة موؤ�ش�شة برتولية و �شبه برتولية، 

و كذا جامعات و مراكز بحوث.

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأكد 
حزبالوي  خمتار  امل�شت�شفيات 
داء  ملحاربة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
العام  اأح�شت  م�شاحله  باأن  ال�شل 
املا�شي اإ�شابة 22.746 األف �شخ�ص 
اإ�شابة  اأالف  �شتة  بينها  من  بالداء 
بداء ال�شل الرئوي املنتقل عن طريق 
اإىل  ال�شياق  ذات  يف  م�شريا  العدوى، 
اأولويات  بني  من  الداء  حماربة  اأن 
بح�شب  ا�شتطاعة  التي  الوزارة 
تقديره الو�شول اإىل معدالت مقبولة 

يف مواجهة املر�ص ومنع انت�شاره.
ي.ع

مدينة البويرة

االأمطار تف�سح " بريكوالج " التهيئة
الغزيرة  االمطار  كميات  ت�شببت 
�شاعة   48 خالل  تهاطلت  التي 
 ، البويرة  والية  اإقليم  على  االأخرية 
التهيئة  واأ�شغال  اأعمال  ف�شح   يف 
الرئي�شية  ال�شوارع  عربخمتلف 
ما  اىل  حتولت  البويرةالتي  مبدينة 
ي�شبه بحريات مائية على الهواء نتج 
عنها اإختانقا مروريا رهيبا منذ اأوىل 
�شاعات ال�شبيحة ح�شب ت�رضيحات 
بع�ص ال�شائقني الذين تقربت منهم 
يومية " الو�شط " والذين �شبوا جام 
الو�شعية  تكرار هذه  �شخطهم على 
املزرية كلما ت�شاقطت قطرات من 

الغ�شب  انطباع  نف�ص  االمطار وهو 
�شكان  لدى  مل�شناه  الذي  وال�شخط 
املياه  اأمواج  يف  الغارقة  االحياء 
من  �شئموا  اأنهم  موؤكدين  واالتربة 

وال�شيانة  التهيئة  بربامج  رميهم 
قطرات  جترفها  التي  املزيفة 

االأمطار 
 �أ.م

ال�شتائم  من  �شيل  "رابح ماجر"  الوطني  الناخب  تلقى 
تنقلوا  الذين  املنتخب  اأن�شار  قبل  من  واالنتقادات 
مل�شاهدة رفقاء حمرز �شد منتخب تانزانيا ال�شعيف، 
على  بها  فاز  التي  بالطريقة  املنتخب  يلعب  مل  اأين 
ال�شابق  الناخب  عهد  يف  كاملة  ب�شباعية  الفريق  ذات 
"كري�شتيان غوركوف"، حيث مل ن�شاهد اأي لقطة جميلة 
اأو حتى �شناعة لعب �شوى هدف بوجناح االأول، ما جعل 
الدقيقة 20 من  وي�شتمونه منذ  ينقلبون عليه  االأن�شار 

ال�شوط االأول.

اأم�ص  اأول  قام  للمياه  العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�شبة 
جديدة  بريدية  طوابع  ثالث  باإ�شدار  اجلزائر  بريد 
ترمز للفقارة املائية التي تتميز بها والية ادرار لعك�ص 
النظام  جلمالية  الربيدي  بالطابع  التمثيلية  الر�شوم 
املائي التقليدي واحل�شاري ال�شارب يف عمق التاريخ 
ال�شيد  بالوالية  اجلزائر  بريد  مدير  ح�شب  والهدف 
التعريف بالفقارة كنظام  بال�شيخ احمد ان الهدف هو 
تقليدي وراثي يف جمال ا�شتخراج املياه اجلوفية دون 
ا�شتخدام اأي طاقة كما حتمل هذه االإ�شدارات الربيدية 
من  ادرار  والية  مناطق  ملختلف  الفقارة  اأنواع  �شور 
منطقة قورارة وتدكلت وتوات لتكون عبارة عن ر�شالة 
لتعبري والتعرف على هذا املوروث املائي يف اأو�شاط 
والرقي  الفقارة  نظام  اأهمية  حجم  لداللة  املجتمع 
بها اأكرث من حيث احلفاظ عليها وهي قا�شم م�شرتك 
للرتاث الوطني  كما تهدف االإ�شدارات اأي�شا اإيل جلب 
�شوا ح اإيل املنطقة ملعرفة هذا ال�شقي التقليدي الذي 
ابهر الباحثني يف الرتاث التقليدي كونها �شارت كمورد 
اقت�شادي وح�شاري اأين توجد نحو 800 فقارة تن�شط 
 1400 اأ�شل  التقليدية  من  الواحاتية  الفالحة  يوميا 
اجلديدة  الطوابع  عن  االإعالن  عملية  فقارة   وح�رض 
باملكتبة العمومية كل من وايل اأدرار واملر�شد الوالئي 

للفقارة وقطاع الربيد اأين اأعلن عن بداية ت�شويقها

 ماجر يتلقى ال�ستائم
 يف ملعب 5 جويلية

اأدرار

 ثلث طوابع بريدية 
جديدة ترمز للفقارة 

اأمن ولية الأغواط 

حملت حت�سي�سية لفائدة طلبة معاهد و مراكز التكوين   
مع  التوا�شل  ج�شور  مد  اإطار  يف   
خمتلف فئات و�رضائح املجتمع الذي 
العامة  املديرية  اإ�شرتاتيجية  يج�شد 
العمل  تاأ�شيل  يف  الوطني  لالأمن 
اجلواري ببعده التح�شي�شي، اأمن والية 
حت�شي�شيا  برناجما  �شطر  االأغواط 
و  التكوين  مديرية  مع  بالتن�شيق 
ت�شمن  باالأغواط   املهنيني  التعليم 
�شملت:  بالغة  اأهمية  ذات  موا�شيع 
خماطر   – املرورية  ال�شالمة   –
االأمن  اال�شتعمال   - املخدرات  اآفة 
حما�رضات  اإلقاء  ت�شمن  لالنرتنت، 

الوالية حول  اأمن  من  اإطارا  قبل  من 
مرتب�شي  لفائدة  ال�شالفة  املوا�شيع 
التكوينية  املوؤ�ش�شات  متمهني  و 
انطلق  الذي  الن�شاط  هذا  بالوالية، 
على   2018-03-15 اليوم  بتاريخ 
املتخ�ش�ص  الوطني  املعهد  م�شتوى 
احمد  للت�شيري  املهني  التكوين  يف 
و  اإقباال  �شهد  باالأغواط  الزوبري  بن 
تفاعال  كبريا من طرف الطلبة الذي 
التي  املبادرة  ثمنو هذه  و  ا�شتح�شنو 
�شت�شمل ثمانية )08( مراكز و معاهد 
للتكوين  على م�شتوى والية االأغواط.

الثلوج يف الوقت بدل ال�سائع
تكاثف ع�شاق الثلوج على خمتلف 
االأخرية  عودته  بعد  املرتفعات 
غري املتوقعة، فبالو�شط، �شهدت 
كثيفا  تواجدا  البليدة  مرتفعات 
�شواء عرب ال�رضيعة وهي احلظرية 
م�شتوى  على  اأو  واالأ�شهر،  االأبرز 
بـ"تزارين"،  حمليا  ت�شمى  ما 
الثلوج  ع�شاق  اكت�شفها  والتي 
م�شتغلني  موؤخرا،  االأرز  وغابات 
مكنتهم  والتي  الربيع،  عطلة 

على  اأجربهم  ماطر  اأ�شبوع  بعد 
البقاء ببيوتهم، مكنتهم اأخريا من 

وتدارك  الثلوج  فر�شة  ا�شتغالل 
مال فات ..

ولية �سعيدة

متويل 2000 م�سروع فلحي 
نقال عن االإذاعة اجلهوية لوالية �شعيدة اأكد ال�شندوق الوطني للتاأمني عن البطالة )CNAC( بالوالية اأنه 

تكفل بتمويل 2000 م�رضوع لفائدة �شباب الوالية يف غالبيتها م�شاريع فالحية وهي اخلطوة التي ينتظر منها 
ي.عحتقيق قفزة نوعية يف جمال التنمية على م�شتوى الوالية ح�شب ذات امل�شدر.  

توا�شعه  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأثبت 
التي طالته خالل االأ�شبوع  جمددا ورد على االنتقادات 
خالل  تذكارية  �شور  والتقاط  التوقف  لرف�شه  احلايل 
التحاقه مبطار هواري بومدين، اأين نزل عند رغبة عدد 
من االأطفال الذين كانوا ينتظرونه عند خمرج ملعب 5 
اللتقاط  وتوقف  تنزانيا  اأمام  اللقاء  نهاية  عند  جويلية 

�شورة تذكارية معهم ملبيا رغبتهم.

حمرز يرد على االنتقادات
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خاطبهم قائال ..املتحف اأوىل بكم

ميهوبي يهاجم دعاة نقل متثال عني الفوارة اإىل املتحف

حكيم مالك

النائب الربملاين بلدية خمري
هدفنا املحافظة على الرمزية 

التاريخية لتمثال عني الفوارة  
 

الربملاين  اقرتاح  النائب  يف  وجاء 
اأجل  من  االحتاد  عن  بلدية  خمري 
النه�ضة والعدالة و البناء يف املجل�س 
يجزم  اجلميع  الوطني  اإن  ال�ضعبي 
»م�ضتفز  الفوارة  عني  متثال  باأن 
للحياء  وخاد�س  املواطنني  مل�ضاعر 
هذا  اأن  عمومي«  موؤكدة  مكان  يف 
عن  يغنينا  و  الوطن  يفيد  املقرتح 

املفيد   وعلى  غري  اجلدل  من  كثري 
متثال  بنقل  طالبت  االأ�ضا�س  هذا 
حتى  املتحف  الفوارة  اإىل  عني 
التاريخية  رمزيته  على  نحافظ 
ويو�ضع  راأيته  يريد  من  اإال  يراه  وال 
ترمز  الفوارة  التي  عني  يف  بدله 
متثل  جدارية  واالأ�ضالة  تاريخ  اإىل 
الأول  1945  كمج�ضم  ماي  اأحداث  8 
�ضعال  �ضقط  وبذلك  �ضهيد  بوزيد 
ونبعد  �ضيادتها  الفوارة  عني  ت�ضتعيد 
يذكرهم  رمزا  اجلزائريني  اأعني  عن 

باال�ضتعمار البغي�س وامل�ضتفز .
 

االنتهاء من ترميم حتفة عني 

فوارة باالعتماد على اخلربات 
اجلزائرية

 
وقال ميهوبي من داخل الغرفة  ال�ضفلى 
ترميم  عملية  يخ�س  للربملان،  فيما 
مت  الفوارة«  بعدما  »عني  حتفة 
ال�رشوع يف عملية م�ضح �ضوئي ثالثي 
 بعد  وهذا  التمثال   لهذا  االأبعاد  
تعر�س بع�س اأجزاءه لعملية ت�ضويه و 
تخريب موؤخرا منذ 3 اأ�ضهر ، كا�ضفا 
ترميم  االنتهاء من عملية  اأنه قد مت 
مت  اأين  كلفة  اأية  بدون  التمثال  هذا 
جزائرية  خربات  على  االعتماد  فيه 
التابعة ملختلف املوؤ�ض�ضات الثقافية 

التي تعنى باالآثار، مذكرا ميهوبي اأن 
احلقبة  اإىل  يعود  الفوارة  متثال عني 
طرف  من  املنجزة  اال�ضتعمارية 
االأ�ضل  االيطايل  الفرن�ضي  الفنان 
فيدال  �ضان  دي  فران�ضي�س  ليون 
 1999 �ضنف يف  الذي  �ضنة   120 قبل 
يف  تعر�س  وطني  ثقايف  كممتلك 
ت�ضويه  حماوالت  ثالثة  ايل  ال�ضابق 
االأخرية  ال�ضنة  ع�رشين  يف  تفجري  و 
بروز  مع  اأي   )  2017-2006-1997(
ملا  ت�ضويه  حماولة  و  تطرفية  نزعة 

هو اإبداع اإن�ضاين.
 

»العمل على ترميم م�سجد اأبو 

املهاجر دينار«
 

واأ�ضاف الوزير يف �ضياق رده على ذات 
النائب الربملاين اأنه توجد العديد من 
�ضطيف  قيد  بوالية  االأثرية  املعامل 

ال�ضديد  لتاأخذ  حر�ضه  الرتميم  مع 
امل�ضنفة  االأثرية  املمتلكات  هذه 
ن�ضيبها من احلياة الثقافية اجلزائرية 
وتتمثل هذه املعامل يف كل من م�ضجد 

اأبو املهاجر دينار .  

اأعاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ، اأول اأم�س، يف جل�سة علنية باملجل�س ال�سعبي الوطني اإحياء امللف الذي اأ�سال الكثري من احلرب بعد حادثة االعتداء على 
متثال عني الفوارة، وما عرفه من طروحات ما بني اإعادة ترميم التمثال، وما بني مهاجم له داعيا اإىل حتويله للمتحف، لريد ميهوبي على املقرتح الربملاين الذي 

قدمته النائب بلدية خمري بلدية عن االحتاد من اأجل النه�سة والعدالة و البناء  ، موؤكدا رف�سه التام لتحويل متثال عني الفوارة اإىل املتحف  معتربا  اأن هذا 
الطلب يعد �سابقة خطرية  الأن نقل هذه التحفة الفنية �سوف حترم كل ال�سوارع واالأماكن  وال�ساحات العمومية و االقامات الر�سمية من مثل هذه التماثيل 
اجلميلة و التحف التي اأبدعتها اأيادي فنانة ، داعيا يف ذلك اإىل حماربة التطرف يف بع�س االأفكار التي تهاجم املورث الثقايف اجلزائري، الأنه ال يكمن العمل 

باملقيا�س الديني يف الثقافة كي ال نحول اجلزائر اإىل اأفغان�ستان اأو بغداد التي حتطم فيها التحف االأثرية التي تعود اإىل اآالف ال�سنني.

بعد ت�سريح وزيرة الت�سامن ، �سويط نورالدين:

فئة ذوي االحتياجات اخلا�سة خارج اهتمامات الو�ساية
الت�ضامن  وزيرة  �ضدمت 
وق�ضايا  واالأ�رشة  الوطني 
فئة  املراأة، غنية الدالية، 
اخلا�ضة،  االحتياجات  ذوي 
ملا اأكدت باأنه ال نية للحكومة 
من اأجل رفع منحتهم ال�ضهرية 
التي  املالية  االأزمة  ب�ضبب 
متر بها البالد، يف حني اعترب 
اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س 
الدين  نور  االإعاقة  لدوي 
�ضويط،  اأن مثل هكذا خرجة 
ذوي  فئة  اأن  اأخرى  مرة  تبني 
خارج  اخلا�ضة  االحتياجات 

اهتمامات الوزارة الو�ضية.
يف  املتحدث  ذات  وقال 
»الو�ضط«  به  خ�س  ت�رشيح 
وزيرة  ت�رشيح  على  تعقيبا 

وجود  عدم  باأن  الت�ضامن، 
قبل  من  ال�ضيا�ضية  االإرادة 
فئة  خلدمة  العليا  اجلهات 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
يقدمون  وال  ينعزلون  جعلهم 
م�ضيفا  للجزائر،  �ضيء  اأي 
كانوا  ما  دائما  املعاقني  اأن 
اهتمامات  خارج  والزالوا 
الوطني  الت�ضامن  وزارة 
واالأ�رشة وق�ضايا املراأة، ويف 
�ضوط  تعجب  ال�ضياق  ذات 
وحتدثها  الوزيرة  جراأة  من 
باالأرقام عن ما يتم تخ�ضي�ضه 
كمنح  لتقدميها  ميزانية  من 
اأو�ضح:«  حيث  للمعاقني 
اأالف  باأربعة  تقدر  منحة 
باملائة  للمعاقني   100  دينار 

و300 اأالف دينار للمعاقني 80 
باملائة واملكفوفني«، متابعا:« 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
لكن  الزيادة  ينتظرون  كانوا 
جهة  ومن  العك�س«،  وقع 
اأخرى نفى ذات امل�ضدر بان 
تكون جمعيته تلقت �ضمانات 
هذا  ب�ضاأن  الو�ضاية  قبل  من 
املطالب  رغم  املو�ضوع، 
هذا  يف  واملتنوعة  الكثرية 
ال�ضاأن لكن ال حياة ملن تنادي 

ي�ضيف حمدثنا.
قد  الدالية  غنية  وكانت 
اعرتفت اأن مطالب فئة ذوي 
بالرفع  اخلا�ضة  االحتياجات 
 4 بـ  تقدر  التي  منحتهم  يف 
مطالب  �ضهريا،  دينار  اآالف 

م�رشوعة وعادلة لكن يتوجب 
توفر املال الإعادة النظر فيها، 
�ضوؤال  على  ردها  يف  موؤكدة 
ال�ضعبي  باملجل�س  �ضفوي 
باأن  اخلمي�س،  يوم  الوطني، 
الذي  ال�ضعب  املايل  الظرف 
متر به اجلزائر حاليا ال ي�ضمح 
املنحة  يف  النظر  باإعادة  لها 
االحتياجات  لذوي  اجلزافية 
 ، ذاته  ال�ضياق  ويف  اخلا�ضة، 
اأف�ضحت الوزيرة باأن الغالف 
لتغطية  املخ�ض�س  املايل 
قيمة منحة ذوي االحتياجات 
اخلا�ضة بلغ اأزيد من 11 مليار 
دينار �ضنة 2017، ا�ضتفاد منها 
اأكرث من 243 �ضخ�س معاق.

علي عزازقة

اأكد تورط �سبكات خمت�سة يف ملف الهجرة، بدوي:

ترحيل 27 األف مهاجر غري �سرعي 
الداخلية  وزير  عاد 
املحلية  واجلماعات 
نور  العمرانية،  والتهيئة 
اأفواج  مللف  بدوي،  الدين 
ال�رشعيني،  غري  املهاجرين 
�ضبكات  ت�ضجيل  موؤكدا 
غري  الهجرة  يف  متخ�ض�ضة 
ال�رشعية عرب البحر االأبي�س 
حدد  حني  يف  املتو�ضط، 
غري  مهاجر  األف   27 عدد 
بتن�ضيق  ترحيلهم  �رشعي مت 

مع بلدانهم.
اأكد وير الداخلية، اأول اأم�س، 
�ضفوي  �ضوؤال  على  رده  يف 
الوطني  ال�ضعبي  باملجل�س 
اأن التحقيقات اأماطت اللثام 
عن تورط �ضبكات متخ�ض�ضة 
الهجرة  الظاهرة  وراء  تقف 
اأن  مو�ضحا  ال�رشعية،  غري 
االأمن  م�ضالح  حتقيقات 
ال�ضبكات  العديد من  ك�ضفت 
يف  املتورطني  وقدمت 
اأن  متداركا  العدالة، 
احلكومة وم�ضاحله الوزارية 

يف  جهد  اأي  تدخر  ولن  مل 
وهو  الظاهرة،  هذه  حماربة 
ما ياأتي تاأكيدا من ال�ضلطات 
عنه  حتدثت  ملا  الر�ضمية 
االأحمر  الهالل  رئي�ضة 
اجلزائري �ضعيدة بن حبيل�س 
�ضبكات  بخ�ضو�س  �ضابقا 
املهاجرين  تنقل  تخت�س يف 

غري ال�رشعيني.
وردا على احلمالت اخلا�ضة 
غري  املهاجرين  مبلف 
رد  باجلزائر  ال�رشعيني 
من  لي�س  »اجلزائر  بدوي: 
الت�ضهري  و�ضيمها  عاداتها 
التي  الكبرية  باالإمكانيات 
بهوؤالء  للتكفل  �ضخرتها 
ال�رشعيني  غري  املهاجرين 
و�ضحتهم  اأمنهم  و�ضمان 
م�ضيفا  كرامتهم«،  وحفظ 
عن  تتخلى  لن  »اجلزائر  اأن 
يف  حتى  االإن�ضاين  دورها 
وك�ضف  الظروف”.  اأحلك 
خالل  الرتحيل  عمليات  اأن 
”�ضمحت  االأخرية  �ضنوات   3

برتحيل حوايل 27 األف رعية 
غري  ب�ضفة  مقيمة  اأجنبية 
بطلب  اجلزائر  يف  �رشعية 
من بلدانهم االأ�ضلية”، موؤكدا 
متوا�ضلة  ”العملية  هذه  اأن 
الكامل  االحرتام  ظل  يف 
والكرامة  االإن�ضان  حلقوق 
لتعليمات  وفقا  االإن�ضانية 

رئي�س اجلمهورية”.
غري  الهجرة  بخ�ضو�س  اأما 
اجلزائري  لل�ضباب  ال�رشعية 
اإرجاعها  فنفى  »احلرقة«، 
االقت�ضادي  الو�ضع  اإىل 
الذي تعي�ضه البالد، م�رشحا 
”اجلزائري يهاجر بحثا عن 
الربح ولي�س للعمل”، متداركا 
ق�ضارى  تبذل  احلكومة  اأن 
الظاهرة  ملحاربة  جهدها 
تراجعت  اأنها  قال  التي 
االأخرية،  االأ�ضهر  خالل 
منع  هو  هدفها  اأن  موؤكدا 
غري  الهجرة  حماوالت 
ال�ضباب  وحماية  ال�رشعية 
بحياتهم  املخاطرة  من 

جمازفة  �ضحية  والوقوع 
العواقب،  مدرو�ضة  غري 
م�ضيفا و�ضع ترتيبات خا�ضة 
التحريات  تكثيف  من  بداية 
االأمنية  والتحقيقات 
ملحالت  الدورية  واملراقبة 
يف  امل�ضتعمل  العتاد  بيع 

�ضنع ال�ضفن.
اأن  بدوي  قال  احللول  وعن 
احلكومة تبنت عدة اإجراءات 
ما  ا�ضتفحال  ملواجهة 
مت  حيث  ظاهرة،  اإىل  حتول 
م�ضرتكة  عمل  و�ضع  خطة 
القطاعات  خمتلف  مع 
الإيجاد ال�ضبل الكفيلة باحلد 
اإىل  اإ�ضافة  الظاهرة،  من 
اخلا�ضة  االأمنية  الرتتيبات 
التي مت اتخاذها من تكثيف 
ومراقبة  التحقيقات 
املوجه  العتاد  بني  حمالت 
من  وغريها  ال�ضفن،  لبناء 
االأخرى  االأمنية  االجراءات 

قيد التنفيذ.
�سارة بومعزة

العملية االإرهابية جنوب غرب فرن�سا

 قتيالن بني املحتجزين وت�سفية
 املنفذ و داع�ش يتبنى

 .   االإرهابي مغربي االأ�سل ح�سب
 االإعالم الفرن�سي

.     العقيد املتقاعد اأحمد كرو�س : داع�س 
يهدف لالنتقام و الظهور االإعالمي

الداخلية  وزير  اأم�س  اأعلن 
على  الق�ضاء  عن  الفرن�ضي 
االإرهابي منفذ عملية احتجاز 
فرن�ضا  غرب  جنوب  الرهائن 
بعد �ضاعات من ا�ضتنفار اأمني 
كامل يف اجلنوب الفرن�ضي اإثر 
خلفت  التي  االإرهابية  العملية 
قوات  تتمكن  اأن  قبل  قتيلني 
ت�ضفية  من  الفرن�ضية  االأمن 

منفذ العملية
العملية متت يف »�ضوبرماركت« 
غرب  جنوب  مبدينة  »تريب« 
اأعلن    اإرهابي  نفذها  فرن�ضا 
انتماءه لتنظيم داع�س االإرهابي 
وي�ضتبه باأنه من اأ�ضول مغربية 
االإعالم  تداوله  ما  ح�ضب 
قد  االإرهابي  كان  و  الفرن�ضي، 
امل�ضتبه  �رشاح  باإطالق  طالب 
باري�س  حادثة  يف  الرئي�س 

نوفمرب 2015 .
كل  ا�ضتنفرت  التي  العملية 
امل�ضالح الفرن�ضية و �ضلطاتها 
الرئي�س  دفعت    ال�ضيا�ضية 
الطابع  على  للتاأكيد  ماكرون 

االإرهابي للعملية.  

اجلالية امل�سلمة بني 
نارين

لهذه  القراءات  اأوىل  يف  و 
العقيد  اأكد  االإجرامية  العملية 
باأن  كرو�س«  »اأحمد  املتقاعد 
العملية االإرهابية امل�ضجلة يوم 
اأم�س بفرن�ضا ما هي اإال عملية 
انتقامية ترويجية لداع�س على 
ما تقوم به باري�س من هجمات 
يف  امل�ضلحة  اجلماعات  على 
اأن  م�ضيفا  ال�ضاحل،  منطقة 
للعامل  يظهر  اأن  يريد  داع�س 
رغم  موجودا  الزال  باأنه 

حني  يف  الفادحة،  خ�ضائره 
اأو�ضح اأن اجلالية امل�ضلمة هي 
ح�ضل  مما  الوحيد  اخلا�رش 

هنالك.
يف  املتحدث  ذات  واأفاد 
ت�رشيح خ�س به »الو�ضط« يوم 
االإرهابية  العملية  باأن  اأم�س، 
تاأثري  لها  �ضيكون  امل�ضجلة 
امل�ضلمة  اجلالية  على  �ضلبي 
كانت  �ضواء  بفرن�ضا  املقيمة 
وتون�ضية،  مغربية  اأو  جزائرية، 
وما ح�ضل يف املرات ال�ضابقة 
على  وا�ضح  دليل  اإال  هو  ما 
العام  الراأي  حتول  ملا  ذلك، 
امل�ضلمني  �ضد  الفرن�ضي 
عقب الهجمات االإرهابية التي 
مل�ضوؤولني  خرجة  اأي  �ضبقت 
على  تدعو  هنالك  متطرفني 
الرتاب  من  امل�ضلمني  اإخراج 
ال�ضياق  ذات  ويف  الفرن�ضي، 
العملية  على  اأن  كرو�س  �ضدد 
ولي�ضت جديدة،  كانت منتظرة 
ما  دائما  الدولة  تنظيم  لكون 
م�ضيطرا  كان  ملا  فرن�ضا  هدد 
من  �ضا�ضعة  م�ضاحات  على 
وقع  وما  والعراق،  �ضوريا 
ردة  اإال  ما هو  ي�ضيف حمدثنا 
يف  املوجودة  للفو�ضى  فعل 
دول ال�ضاحل، اأين توجد باري�س 
التي  اخلم�ضة  الدول  �ضمن 
اجلماعات  طائراتها  تق�ضف 
االأخري  ويف  هنالك،  امل�ضلحة 
باأن  االأمني  املحلل  اأو�ضح 
ذات  يف  يوا�ضل  داع�س  تنظيم 
اأ�ض�س الأجله، وهو  الذي  النهج 
و�ضط  الرعب  خلق  حماولة 
للعامل  يظهر  لكي  االأبرياء 
وي�رشب  موجودا  الزال  باأنه 
ما  واأين  ي�ضاء  الذي  الوقت  يف 

ي�ضاء.
علي عزازقة
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حديبي يرف�س حتميل النه�سة امل�سوؤولية ويك�سف:

الزعامة و رغبة االحتواء وراء جمود التحالف
نفى القيادي يف حركة النه�سة حممد حديبي اأن تكون امل�ساكل الداخلية حلركتهم، هي من تعرقل ان�سجام الحتاد الإ�سالمي للعدالة 
و النه�سة والبناء ، ملقيا اللوم على احلزبني الآخرين البناء و باخل�سو�س حزب العدالة و التنمية الذي راأ�سها عبد اهلل جاب اهلل ، و 

اأنانية البع�س وحماولة الحتواء هي من تعيق ان�سجام الحتاد الذي يوؤول للتفجري .

ع�سام بوربيع

 
ت�رصيحه  يف  حديبي  ا�ستبعد  كما 
ل« الو�سط » ما و�سف باالن�سداد 
داخل النه�سة وعدم تاأ�سي�س حتى 
مكتب �سيا�سي اأو جمل�س ال�سورى 
وراء  احلقيقي  ال�سبب  يكون  اأن 
و  النه�سة  و  البناء  احتاد  عرقلة 
العدالة . وقال حديبي ردا عن ما 
ا�ستطاعة  عدم  بخ�سو�س  ي�ساع 
ال�سيا�سي  مكتبها  تاأ�سي�س  النه�سة 
موؤ�س�سات  اأن  ال�سورى  وجمل�س 
ولها  موجودة،  النه�سة  حركة 
�سيتم  كما   ، ال�سيا�سي  مكتبها 
االأيام  ال�سوري  املجل�س  تن�سيب 
اأن  على  حديبي  اأكد  و   . القادمة 
امل�ساكل التي بداأ يعرفها االحتاد 
مكن اأجل البناء و النه�سة و العدالة 
والذي يجمع االأحزاب الثالثة ، ال 
عالقة له مبا يجري داخل النه�سة 
، م�سيفا اأن الذي قال اأنه خاب ظنه 
يف االحتاد هو رئي�س حزب العدالة 
و التنمية قا�سدا عبد اهلل جاب اهلل 
يخرج  مل  اأنه  عنه  قال  الذي  و   ،
يف احلملة االنتخابية االأخرية . و 
ذهب حديبي اىل ابعد من ذلك مما 
حقيقية  م�ساكل  وجود  على  يدل 
و  البناء  االإ�سالمي  االحتاد  داخل 

ان�سجام،  وعد  العدالة  و  النه�سة 
طلبت  النه�سة  اأن  ك�سف  عندما 
لتقييم  باجتماع  املحليات  بعد 
اأن  ي�سيف  لكن   ، االحتاد  م�سرية 
و  العدالة  وهما  االآخرين  احلزبني 
التنمية و البناء مل يتجاوبا مع هذه 

الدعوة .
اأحد  ال  اأن  بذلك  حذيبي  وقال 
يتجراأ و يحمل امل�سوؤولية للنه�سة، 
م�سريا اىل اأنهم يف النه�سة قاموا 
الت�رصيعية  االنتخابات  بحملة 
لوحدهم، ووجدوا االأنانية ، حيث 
ح�سبه هناك اأنا�س اأخدوا حقهم و 

يريد اأخد اأكرث من حقهم .
نتائج  اأن  املتحدث   واعترب 
العا�سمة يف الت�رصيعيات الأكرب ذليل 
على كالمه، معقبا اأن االأخطر من 
ذلك هو اأننه مت و�سع وثيقة حتمل 
ح�سبه  لكن  املبادئ،  من  العديد 
االنتخابات،  يف  خرجنا  »عندما 
غري  الفكري  االلتزام  اأن  وجدنا 
املتحدث  اأ�ساف  و   .« موجود 
االحتاد  يبني  اأنه  اأراد  من  اأنه 
اىل  بذلك يحتاج  فاإن  �سليما،  بناء 
النه�سة  اأن  معقبا  وا�سحة،  روؤية 
مواقع  عن  تتنازل  اأن  باإمكانها 
الت�رصيعيات  يف  منا�سب  يق�سد 
ميكنها  ال  لكن   ، املحليات  و 
و  الفكري  نهجها  عن  تتنازل  اأن 

يف  حذيبي  وك�سف   . ال�سيا�سي 
داخل  احتقان  حالة  ت�رصيحه عن 
والعدالة  النه�سة  و  البناء  احتاد 
اىل  يطفو  �سداها  بداأ  والتي 
هناك  اأن  قال  حيث  ال�سطح، 
جهة تريد احتواء جهة ، حيث مل 
احتواء  امنا  و  احتاد  ح�سبه  يعد 
االلتزام  اأن  حذيبي  اأو�سح  و   .
الفكري يتم مل�سه هل هو موجود 
اخلطاب،  خالل  من  عدمه  من 
م�سيفا اأن حتميل م�ساكل االحتاد 

من  وهروب  تذرع  هو   ، للنه�سة 
امل�سوؤولية ، منتهيا اىل اأن من يقراأ 
حلزب  احلواراالإعالمي  االأخري 
اهلل  عبد  يق�سد  التنمية  و  العدالة 
حذيبي  عقب  و   . �سيفهم  جاب 
حركة  على  يزايد  اأحد  ال  اأنه 
امل�ساكل  اأن  اعتبار  و  النه�سة، 
اأثرت  من  هي  للنه�سة  الداخلية 
اأنه ال اأحد  على االحتاد ، م�سيفا 
باإمكانه التدخل يف ال�ساأن الداخلي 
اأن  اىل  االإ�سارة  جتدر   . للنه�سة 

البناء  و  النه�سة  اأجل  من  االحتاد 
و العدالة هو احتاد الأحزاب تنتمي 
و  العدالة  وهي  االإ�سالمي  للتيار 
اهلل،  اهلل جاب  عبد  بقيادة  التنمية 
حركة البناء بقيادة اأحمد الدان ، و 
حركة النه�سة بقيادة حممد ذويبي 
و  العدالة  القيادي يف  كان  ، حيث 
بف�سل  اأوحى  من  اأول  كان  التنمية 
االحتاد ، عندما �رصح اأن االأ�سباب 
يتعد  مل  االحتاد  منها  خلق  التي 

موجودة.

وزير الطاقة م�سطفى 
قيطوين يوؤكد:

246 مليون دينار 
ال�ستغالل برتول واد 

قطريني بوالية البويرة
غالفا  الطاقة  وزارة  خ�س�س 
دينار  مليون   246 ب  قدر  ماليا 
حقل  البرتول يف  اإنتاج  اأجل  من 
البويرة  بوالية  قطريني  واد 
مت  برتول  حقل  اأول  يعترب  الذي 

اكت�سافه باجلزائر �سنة 1948.
هذا واأكد وزير الطاقة م�سطفى 
قيطوين خالل الزيارة امليدانية 
البويرة  والية  اإىل  قادته  التي 
مت  باأنه  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية 
من  دينار  مليون   246 تخ�سي�س 
اجل ا�ستغالل البرتول املتواجد 
خ�س�ست  قيطوين  واد  بحقل 
233 مليون دينار من بينها ل�سنة 
2018. وهي العملية التي اأكد من 
على  الدولة  عزم  الوزير  خاللها 
يف  املتواجد  البرتول  ا�ستغالل 
�سمال البالد هذا وجتدر االإ�سارة 
اإىل اأن حقل واد قطريني بوالية 
البويرة ينتج 05 طن من البرتول 
براميل  يف  �سحنها  يتم  يوميا 
واإر�سالها اإىل والية امل�سيلة بغية 
اإىل  حتويلها  وبعدها  تخزينها 

ميناء بجاية لت�سديرها.
يحي عواق

طالب زعالن بالتدخل

النائب بن زعيم 
يهاجم اخلطوط 

اجلوية اجلزائرية
االأمة  جمل�س  ع�سو  هاجم 
بن  الوهاب  عبد  االأفالن  عن 
اخلطوط  واقع  اأم�س،  زعيم، 
خا�سة  اجلزائرية،  اجلوية 
التي  بالتاأخرات  تعلق  ما 
مطالبا  الرحالت،  ت�سهدها 
بن  وانتقد  بالتدخل.  زعالن 
على  ح�سابه  خالل  من  زعيم 
يف  »الفاي�سبوك«، التاأخر 
اخلطوط  ل�رصكة  الرحالت 
اإياها  اجلوية اجلزائرية، م�سبها 
فرق  هناك  »لي�س  باجلمل، 
وطائرة  اجلمل  امتطاء  بني 
م�سيفا  اجلوية«،  اخلطوط 
»زمانا كانت رحلة ركوب اجلمل 
ال�سحراء  قافلة  يف  والذهاب 
واالأحداث  باملخاطر  مملوءة 
اليوم ركوب طائرة  ال�سيء  نف�س 
اأحداث  كله  اجلوية  اخلطوط 
ن�سل  اأ�سبحنا  وم�سقة  وخماطر 
ويومني  يوم  يف  وجهتنا  اإىل 

وندخل بيوتنا عند الفجر«.
اأن تعليقه جاء  واأو�سح بن زعيم 
رحلته  طائرة  تاأخر  على  بناء 
قرابة 6 �ساعات ما جعل الكثري 
على  جمربين  امل�سافرين  من 
املبيت يف املطار من دون موؤوى، 
وخا�سة اأن ا�ستالم حقائبهم كان 
بعد �ساعني من و�سولهم. وطالب 
النقل  وزير  من  امل�سدر  ذات 
الغني  عبد  العمومية  واالأ�سغال 
زعالن بالتدخل لو�سح حد لقلة 
االن�سباط التي ت�سهدها ال�رصكة 
من  الكثري  يف  تت�سبب  والتي 

امل�ساكل للم�سافرين.
�سارة بومعزة

�ستنظم الطبعة ال10 لل�سالون الدويل للتجهيزات ال�ست�سفائية و الطبية من 28 اإىل 31 مار�س اجلاري بق�سر املعار�س 
)اجلزائر العا�سمة( مب�ساركة دولية »واعدة و ابتكارات«، ح�سبما جاء يف بيان للمنظمني. 

من 28 اإىل 31 مار�س باجلزائر العا�سمة 

تنظيم ال�سالون الدويل للتجهيزات اال�ست�سفائية و الطبية 

و اأو�سح امل�سدر اأن هذه الطبعة 
الرعاية  حتت  تنظم  ،التي 
اجلمهورية،  لرئي�س  ال�سامية 
عبد العزيز بوتفليقة و بدعم من 
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
بعرو�س  »تعد  امل�ست�سفيات، 
�سيما  ال  التجهيزات،  جمال  يف 
الطبية  التكنولوجيات  حيث  من 
م�ساهمة  تقدمي  بهدف  احلديثة 
الوطني«  العر�س  تعزيز  يف 
الدويل  ال�سالون  �سيعرف  ،و 
و  اال�ست�سفائية  للتجهيزات 
الطبية يف طبعته العا�رصة تنظيم 
ل�سناعات  االأوىل  »اللقاءات 
تهدف  التي  الطبية«  التجهيزات 
اإىل »اإح�ساء  املنتجني الوطنيني 

كذا  و  الت�سدير  على  القادرين 
امل�ساعدة  اآليات  حول  االإعالم 
التح�سري  كذا  و  الت�سدير  على 
ا�ستك�ساف  بعثات  الإر�سال 
االأ�سواق   على  االإطالع  بغر�س 
املنظمون  اأ�سار  و    االفريقية«. 
�سمن  »تندرج  اللقاءات  هذه  اأن 
ال�سلطات  توجيهات  و  تو�سيات 
تدابري  و�سعت  التي  العمومية 
االنتاج  ترقية  اإىل  رامية  تاأطري 
الوطني يف االأ�سواق اخلارجية«. 
تنظيم  عن  امل�سدر  اأعلن  كما 
منتديات متخ�س�سة دائمة ت�سم 

ممثلني عن جمعيات علمية و 
الرئي�سني  و املمونني  اخ�سائيني 
و  طبية  خربات  و  لتجهيزات 

الوطني  املركز  عن  كذا ممثلني 
و  االأدوية  بخ�سو�س  لليقظة 
ابرز املنظمون  ،و  الطبي  العتاد 
اأن هذه »املنتديات املتخ�س�سة 
�ست�سمح ب�سمان يقظة تكنولوجية 
املمونني  بني  مبا�رص  حوار  و 
هذه  �ستتوج  املمار�سني«و  و 
توجيهات  و  بتو�سيات  اللقاءات 
و  اأكرب  »ا�ستيعاب  �ساأنها  من 
ح�سب  باحلاجيات  اأجنع  تكفل 
امل�ستهدف«كما  التخ�س�س 
�سيتم التطرق اإىل موا�سيع اخرى 
يف  ال�سالون  هذا  هام�س  على 
موائد  و  ور�سات  و  ندوات  �سكل 
تن�سيطها  على  ي�رصف  م�ستديرة 

خرباء وطنيني و اأجانب. 

حتديد عدد امل�سابني بـ4800

وزارة ال�سحة توؤكد حما�سرتها لداء البوحمرون
وال�سكان  ال�سحة  وزارة   جددت 
اأم�س،  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
اإح�سائيتها للم�سابني بداء احل�سبة، 
ب4800  اجلديد  الرقم  حمددا 
اإ�سابة عرب 24 والية، يف حني  حالة 
الوفيات  ليتوقف عدد  الداء  حو�رص 
ال�سابقني.  �سحايا  ال�ست  حد  عند 
وترقية  للوقاية  العام  املدير  ك�سف 

ال�سحة بوزارة ال�سحة، جمال فورار 
على هام�س لقاء حول مكافحة داء 
اإ�سابة  حالة   4800 رقم  عن  ال�سل، 
وحالة  والية،   24 عرب  باحل�سبة، 
من  اأنه  موؤكدا  حاالت،   6 وفيات 
ا�ستمرار  على  التاأكيد  ال�رصوري 
الداء  لهذا  التدريجي  االنخفا�س 
حيث  ورقلة  و  الوادي  بواليتي 

هذه   من  باملائة   67 ن�سبة  �سجلت 
 21 غاية  اإىل  اأنه  مربزا  احلاالت، 
بوالية  حالة   30 اإح�ساء  مت  مار�س، 
الوادي و18 حالة اأخرى بوالية ورقلة 
ال�سابقني  لليومني  باملقارنة  بينما 
مت ت�سجيل اأزيد من 100 حالة على 
م�ستوى الواليتني. وراهن فورار على 
اأن التطور راجع اإىل التحرك ال�رصيع 

للفرق ال�سحية على امل�ستوى املحلي 
التي تتكفل ب�رصعة الأي ظهور جديد 
اإعداد  خالل  من  م�سبوهة  حلاالت 
يف  مبا�رصة  وال�رصوع  وبائي  حتقيق 
على  هم  الذين  االأ�سخا�س  تلقيح 
اأكدت  حيث  امل�سابني،  مع  ات�سال 
اإ�سرتاتيجية  و�سعت  اأنها  الوزارة 
بداية  الراهنة،  باملرحلة  خا�سة 

 6 من  بداية  التلقيح  التلقيح:  من 
امل�سابة  باملناطق  لالأطفال  اأ�سهر 
امل�سابني،  حميط  جل  تلقيح  مع 
بتحميل  ال�سابق  الوزارة  وتاأكيد 
امل�سوؤولية يف تف�سي الداء اإىل جملة 
املقاطعة التي عرفتها حملة التلقيح 

املا�سية.
�س.ب



عن طريق فتاة قامت باإ�ستدراجه لهناك البليدة

 ع�سابة ت�ستخدم فتاة 
لل�سطو على ال�سيارات  اأيام اإعالمية حول مدر�سة اأ�سبال 

الأمة ال�سهيد »حمود زميط« 
يحت�سن مركز الإعالم الإقليمي للجي�س الوطني ال�سعبي »حممد مادي« بالبليدة اعتبارا من اأول اأم�س اخلمي�س فعاليات الأيام الإعالمية 

حول مدر�سة اأ�سبال الأمة ال�سهيد »حمود زميط« التي �ستتوا�سل اإىل غاية 24 من ال�سهر اجلار وقال العميد �سماح زين الدين قائد الواجهة 
البحرية الو�سطى للناحية الع�سكرية الأوىل يف كلمة افتتاحية اأن »تنظيم هذه التظاهرة يرتجم �سغف و اإرادة القيادة العليا للجي�س 

الوطني ال�سعبي يف تثمني و توطيد العالقة و ال�سلة بينها و بني املواطنني من خمتلف الفئات ل �سيما لتالميذ الطورين املتو�سط و البتدائي 
من الفئتني الذكور و الإناث لالطالع عن كثب على �سروط جتنيد الأ�سبال و ال�سبالت«.

بالدار  اجلنح  حمكمة  فتحت 
البي�ساء نهاية الأ�سبوع الفارط 
من  اإجرامية  ع�سابة  ملف 
ثالثة اأ�سخا�ص من بينهم فتاة 
�سيارة  على  بال�سطو  قاموا 
ا�ستدراجه  بعد  ال�سبان  اأحد 
ال�سفة  �ساطئ  �سواحي   اإىل 
عن  الكيفان  بربج  اخل�رضاء 
طريق الفتاة التي كانت تربطه 
وقامت  �سداقة  عالقة  معها 
الع�سابة هناك بالتهجم عليه 
مبعية �سبان اآخرين مدججني 
و  بي�ساء  اأ�سلحة  و  بخناجر 
�رضقة مبلغ 157 مليون �سنتيم 
الرئي�سي  املتهم  حاول  الذي 
قارة  نحو  للهجرة  اإ�ستغاللها 
التي  الق�سية  يف   . اأوروبا 
ح�سب  وعلى  جمرياتها  تعود 
املحاكمة  بجل�سة  دار  ما 
يف  �ساب  بها  تقدم  ل�سكوى 
اأمام  العمر  من  الثاين  العقد 
تعر�سه  حول  الأمن  م�سالح 
لعملية �رضقة مبلغ 157 مليون 
�سنتيم من داخل �سيارته حني 
ب�سواحي   �سديقته  رفقة  كان 
اخل�رضاء  ال�سفة  �ساطيء 
بربج الكيفان على يد ع�سابة 
قامت  بالأ�سلحة  مدججة 
على  اإجباره  و  عليه  بالتهجم 
هاتفه  رفقة  النقود  منحهم 
التحريات  لتنطلق   ، النقال 
الأمنية بتتبع الرقم الت�سل�سلي 
املنجز  املكاملات  ك�سف  و  
الذي �سبط  الهاتف  من هذا 
باإقتنائه  قام  �سخ�ص  بحوزة 
باحلرا�ص  بلفور  �سوق  من 
والذي  دج  األف   28 مببلغ 
اأكد  و  بالق�سية  �سلته  نفى 
للهاتف  �ساري  جمرد  باأنه 
هوية  على  جهته  من  وك�سف 
ال�سخ�ص الذي قام ببيعه له و 
هوية  عن  ك�سف  بدوره  الذي 
له  ببيعه  قام  الذي  ال�سخ�ص 
وهو اأحد اأفراد هاته الع�سابة 
وك�سف  توقيفه  مت  والذي 
للمتهم  �رضيك  جمرد  اأنه 

الذي خطط لعملية  الرئي�سي 
م�ساعدته  طلب  و  ال�رضقة 
يف  نيته  على  يطلعه  اأن  دون 
بيوم  تفاجئ  اأنه  ال�رضقة غري 
�رضيكه  رفقة  وهو  الواقعة 
مدججني  حيهم  اأبناء  بقدوم 
وقاموا  اخلناجر  و  بالأ�سلحة 
مب�ساعدة املتهم الرئي�سي يف 
باأنه قد  اأكد  و  ال�سطو  عملية 
�ساهد هذا الأخري يقوم باأخذ 
الهاتف  و  ال�سيارة  من  النقود 
النقال وبعد اأن واجهه بالأمر 
للعدالة  فعلته  بف�سح  و هدده 
�سنتيم  مليون   20 مبلغ  منحه 
ول�سدة رغبته يف الهجرة قبل 
العر�ص و حاول ا�ستغالل تلك 
النقود يف الهجرة نحو اأوروبا 
متوجه   قارب  طريق  عن 
مل�ستغامن ، بعد منح جزء من 
للهاتف  وبيعه  لوالدته  املال  
خالل  اأكد  كما   ، النقال 
كانت  التي  الفتاة  اأن  �سماعه 
�رضيكة  ال�سحية جمرد  رفقة 
قامت  من  وهي  العملية  يف 
الواقعة  ملكان  با�ستدراجه 
ع�سيقها  مع  التحدث  بحجة 
عن م�ساكلها العائلية و اإقناعه 
بالهجرة رفقتها للخارج ، من 
جهته املتهم الرئي�سي وخالل 
مواجهته لهيئة املحكمة نفى 
اأكد  و  جرم  من  له  ن�سب  ما 
على  بال�سطو  يقم  مل  باأنه 
متواجدا  كان  اأنه  و  ال�سحية 
على  بناءا  الواقعة  مكان  يف 
ال�سحية  مع  �رضبه  موعد 
 ، �سيارة  بيع  �سفقة  حول 
اإتفاق  اأي  وجود  بذلك  ناكرا 
ليطالب   ، الفتاة  بني  و  بينه 
باإفادته  ال�سحية  جهته  من 
 200 بقيمة  مايل  بتعوي�ص 
مليون �سنتيم ، واأمام ما �سلف 
ذكره طالب ممثل احلق العام 
توقيع عقوبة 3 �سنوات حب�سا 
بقيمة  مالية  و  غرامة  نافذا 

100 األف دج .
ل/منرية

املواطنني  باملنا�سبة  دعا  و 
الأيام  هذه  على  للتوافد 
كما   – للوقوف  الإعالمية 
اإليه  و�سلت  ما  على   « قال- 
طرق  من  الفتية  القلعة  هذه 
التعليم و التكوين لأ�سبال الأمة 
و التي قطعت اأ�سواطا كبرية يف 
اأ�سناف  �ستى  الأ�سبال  اإك�ساب 
يف  املقررة  املعارف  و  العلوم 
تلقينهم  و  الدرا�سية  املناهج 
تعليما عايل امل�ستوى و تدريبهم 

الأخالقيات الع�سكرية«.
زين  �سماح  العميد  واأ�ساف 
ت�سعى  املدر�سة  اأن هذه  الدين 
اأي�سا اإىل »تر�سيخ القيم الوطنية 
و  الأ�سبال  نفو�ص  يف  العالية 
املنوط  الدور  لأداء  تاأهيلهم 
بهم بان�سباط و م�سوؤولية عالية 
ي�رضف  دعما  و  �سندا  ليكونوا 
اجلي�ص الوطني ال�سعبي �سل�سل 
من  الوطني«.  التحرير  جي�ص 
املدر�سة  قائد  اعترب  جهته 
هذه  �سعيد  مومن  العقيد 
للمدر�سة  »فر�سة  التظاهرة 
جهة  من  للمواطن  و  جهة  من 
الطالع عن  ليتمكن من  اأخرى 
الأمة  اأ�سبال  كثب على مدر�سة 
مهام  من  حتققه  ما  و  بالبليدة 
اأ�سبال  اإعداد  �سبيل  يف  نبيلة 

ليوا�سلوا  بامتياز  موؤهلني 
م�ستوى  على  م�سوارهم 
املدار�ص العليا للجي�ص الوطني 
مدر�سة  تعد  ال�سعبي«للتذكري 
اإحدى  بالبليدة  الأمة  اأ�سبال 
املدار�ص التكوينية التي تعززت 
للجي�ص  التكوين  منظومة  بها 
تد�سينها  لدى  ال�سعبي  الوطني 
يتم  اأن  قبل   2013 اأكتوبر   3 يف 
»حمود  ال�سهيد  با�سم  ت�سميتها 

زميط« يف 18 مايو 2017 .
الأمة  اأ�سبال  مدر�سة  وتتبع 

للو�ساية املزدوجة لوزارة الدفاع 
الوطني و وزارة الرتبية الوطنية و 
تطبق الربنامج التعليمي املعتمد 
الرتبية.كما  وزارة  طرف  من 
و  �سبال   703 املدر�سة  حت�سي 
ال�سنة  يف   173 بينهم  من  �سبلة 
�سهادة  �سيجتازون  ثانوي  الثالثة 
  2018 جوان  يف  البكالوريا 
كافة  لأ�سبالها  املدر�سة  وتوفر 
و  احليوية  الو�سائل  و  املرافق 
على  احلديثة  و  البيداغوجية 
وخمابر  الدرا�سة  قاعات  غرار 

العلوم التطبيقية و اللغات احلية 
و  مكتبة  و  النرتنت  قاعات  و 
و  الثقافية  للن�ساطات  قاعات 
الفنية و قاعة متعددة الريا�سات 
و  غريها  و  م�سبح  و  مالعب  و 
لاللتحاق  النتقاء  عملية  جتري 
بهدف  �رضامة  بكل  باملدر�سة 
موؤهل  ب�رضي  مورد  �سمان 
تكافوؤ  مبداأ  احرتام  مع  بامتياز 
الفر�ص من خالل اإجراء م�سابقة 
املتح�سل  املعدلت  ح�سب 

عليها ، ح�سبما اأ�سري اإليه.
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على خلفية الت�سريحات التي اأدىل بها 

عام �سجنا غري نافذ يف حق اجلرنال املتقاعد " بن حديد "

حمكمة اجلنايات البتدائية بالدار البي�ساء  

املوؤبد يف ق�سية تهريب  » ال�سبيتاك�س«

الوزير الفرن�سي ال�سابق دوفيلبان يحا�سر باجلزائر

ب�سيدي  اجلنح  حمكمة  وقعت  
الفارط   الأ�سبوع  نهاية  اأحممد 
النفاذ  موقوف  حب�سا  عام  عقوبة 
يف  دج  األف   20 بقيمة  غرامة  و 
ح�سني   « املتقاعد  اجلرنال  حق 
ق�سية  يف  املتورط  حديد«  بن 
راحت  والتي  نظامية  هيئة  اإهانة 
الوطني  اجلي�ص  موؤ�س�سة  �سحيتها 

على خلفية الت�رضيحات التي اأدىل 
هاته  وم�ست  �سابق  وقت  يف  بها 
مهددا  كان  بعدما   ، املوؤ�س�سة 
حيث  نافذا.   حب�سا  عام  بعقوبة 
�رضح املتهم خالل مواجهته لهيئة 
التي  الت�رضيحات  اأن  املحكمة 
اأدىل بها ل تعترب م�سا�سا مبوؤ�س�سة 
اجلي�ص و ل اإهانة له و اأنها جمرد 

موؤ�س�سة  ل�سالح  قدمه  بناء  نقد 
لطاملا خدم ل�ساحلها و اأفنى حياته 
اأ�سار  لأجلها و لأجل الوطن ، كما 
دفاعه بعد تقدمي دفوعات �سكلية 
املتابعة  اإجراءات  ببطالن  متمثلة 
بتحريك  قامت  من  النيابة  اأن 
اجلي�ص  موؤ�س�سة  ولي�ص  ال�سكوى 
موؤ�س�سة  غري  الدعوى  يجعل  مبا 

كطرف  تتاأ�س�ص  مل  اأنها  و  خا�سة 
مدين حلد ال�ساعة ومل تتقدم باأي 
�سكوى ، كما اأ�سار الدفاع اأن وقائع 
الق�سية احلالية وبرمتها ل تنطبق 
على تكييف الق�سية لعدم وجود اأي 
طياتها  يف  حتمل  جملة  اأو  عبارة 

نوعا من اأنواع الإهانة .
ل/منرية

اجلنايات  حمكمة  اأ�سدرت  
نهاية   ، البي�ساء   بالدار  البتدائية 
اأيام   4 بعد  الفارط،    الأ�سبوع 
مع  تزامنا  املحاكمة  اإنطالق  من 
الأوىل   اجلنائية  الدورة  اإختتام 

يف  الرباءة  و  املوؤبد  بني  اأحكاما 
حق املتورطني يف ق�سية تهريب 28 
األف قر�ص مهلو�ص من » مار�سيليا 
الدويل  املطار  عرب  للجزائر   «
بتوقيع  وهذا   ، بومدين  هواري 

عقوبة 15 �سنة �سجنا نافذا يف حق 
املتهم الرئي�سي » �ص ، حمرز« و 8 
يف  �سجنا  �سنوات  و6   5 و  �سنوات 
�سنوات   4 عقوبة  مع  اأ�سقائه  حق 
�سجنا يف حق اجلمركي الذي يكون 

قد ق�سى عقوبته بالكامل و بالتايل 
عقوبة  توقيع  مع   ، عليه  الإفراج 
املتهمني  حق  يف  املوؤبد  ال�سجن 

املتواجدين يف حالة فرار .
ل/منرية 

الأول  الوزير  يحل  اأن  املنتظر  من 
دوفيلبان  دومينك  ال�سابق  الفرن�سي 
باجلزائر يوم 26 مار�ص 2018 تلبية 

ال�سفارة  من  ر�سمية  لدعوة  ذلك  يف 
الزيارة  وهي  باجلزائر،  الفرن�سية 
ليومني  تدوم  اأن  املتوقع  من  التي 

برجمة خاللها حما�رضة م�سومة ب 
واإعطاء  ال�سمت  عرب  امل�ساحلة   «
الوزير  �سيتكفل  لل�سلح«  الكلمة 

الفرن�سي الأ�سبق باإلقائها على طلبة 
املدر�سة العليا لالأعمال بالعا�سمة.
يحي عواق

ل/منرية
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اأحمد باحلاج

اجلزائر البي�ساء وم�سالح النظافة ا�ستنزفت املاليري دون جدوى

اأ�سحابها يفر�سون على زبائنهم دفع  50 دج

الدرك الوطني بالأغواط

القمامات حتا�سر �سكان بلدية تيمياوين باأدرار

مطالب مبحاربة احلظائر الع�سوائية للمركبات بورقلة

�سحب 290 رخ�سة �سياقة خالل �سهر فيفري املن�سرم  

ب�أدرار  تيمي�وين  بلدية  �سك�ن  يتخبط 
، يف واقع بيئي مزري ب�سبب االنت�س�ر 
م�  وهو   ، واالأو�س�خ  للقم�مة  الفظيع 
يطرح  ومم�  يومي�تهم،  �سفو  عكر 
اأكرث من عالمة ا�ستفه�م حول التلوث 
البيئي هو اأن م�س�ريع اجلزائر البي�س�ء 
املاليري  ا�ستنزفت  النظ�فة  وم�س�لح 
دون جدوى . عرب الع�رشات من �سك�ن 
بلدية  تيمي�وين ب�أدرار يف ت�رشيح لهم 
مع جريدة »الو�سط«، عن غ�سبهم من 

االأطن�ن  تكد�س  مع  مع�ن�تهم  تف�قم 
من النف�ي�ت املنزلية وال�سلبة  بجوار 
يهدد  ب�ت  مم�  ال�سكنية،  جتمع�تهم 
الع�ئالت  ب�أمرا�س  من  املئ�ت  زه�ء 
اجللدي  ك�لطفح  خمتلفة  وب�ئية 
عن  ن�هيك  اجللدية،  والل�سم�ني� 
ب�لل�سع  االإ�س�بة  معدالت  ارتف�ع 
الواقع  تدهور  اأن  ب�عتب�ر  العقربي، 
البيئي يتزامن مع ارتف�ع موجة احلر 
العوامل  بني  من  تعترب  التي  ال�سديدة 

احل�رشات  تك�ثر  على  امل�س�عدة 
ال�س�مة، من جهتهم فقد ط�لب ممثلي 
رئي�س  من  تيمي�وين  ببلدية  االأحي�ء 
ب�رشورة  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
التدخل الع�جل لدى م�س�لح النظ�فة 
نظ�فة  حملة  �سن  اأجل  والوق�ية  من 
البيئي  وا�سعة النط�ق الحتواء الو�سع 
امتع��سهم  هوؤالء  اأبدى  كم�  املت�أزم، 
امل�سوؤولية  روح  غي�ب  من  ال�سديد 
االأموال  ال�ستغالل  املنتخبني  لدى 

ال�سخمة املر�سودة يف اإط�ر النظ�فة 
التي  البي�س�ء  اجلزائر  وم�س�ريع 
اأعني  غي�ب  عليه�  الق�ئمون  ا�ستغل 
املنوط  الدور  من  للتمل�س  الرق�بة 
بهم واملتمثل اأ�س��س� يف رفع االأطن�ن 
وخملف�ت  والق�ذورات  القم�م�ت  من 
اأ�سبحت  ت�سكل  التي  البن�ء  مواد 
بيئي غري مالئم وم�سجع على  منظر 

تك�ثر الكالب ال�س�لة .
�سيخ مدقن

انت�س�ر  ورقلة  الوالية  ع��سمة   ت�سهد 
للمركب�ت،  الع�سوائية  للحظ�ئر  خميف 
على  يفر�سون  اأ�سح�به�  اأ�سبح  التي 
مق�بل  50دج  دفع  ال�سي�رات  اأ�سح�ب 
لغي�ب  ب�لنظر  وذلك  �سي�راتهم  حرا�سة 
االأمن  لتنظيم  واملت�بعة  الرق�بة  ع�ملي 

العمومي .
ال�سي�رات  اأ�سح�ب  الع�رشات من   ن��سد 
ورقلة  ،  بوالية  وال�سي�حية  النفعية 

حد  و�سع  ب�رشورة  املعنية  ال�سلط�ت 
احلظ�ئر  الأ�سح�ب  املرعب  لتف�سي 
»الب�ركينغ  بـ  املعروفة  الع�سوائية 
ت�سهد  اأ�سبحت  والتي  »وحم��سبتهم، 
االإدارية  الهي�كل  اأم�م  مرعب�  انت�س�را 
العمومية، وهو م� �سوه املنظر اجلم�يل 
لع��سمة الواح�ت  و�س�هم يف الزي�دة من 
يف  يحز  ومم�  املروري،  االختن�ق  حدة 
الع�سوائية  نفو�س  �سح�ي� تلك احلظ�ئر 

اأن اأ�سح�ب هذه االأخرية يرغمونهم على 
التهديد،  ط�ئلة  حتت  دج   50 مبلغ  دفع 
وهو م� دفع مبعظمهم  اإىل اإبالغ م�س�لح 
االأمن العمومي مبثل هكذا جت�وزات ظل 
م�سكوت� عنه� خ��سة اإذا علمن� اأن م�لكي 
جميع  على  ب�ال�ستيالء  ق�موا  الب�ركينغ 
ال�سحية  للمرافق  املح�ذية  امل�س�ح�ت 
على  املح�سوبة  الهي�كل  وكذا  والرتبوية 
اجلم�ع�ت املحلية، اإ�س�فة اإىل املراكز 

امل�رشفية ملم�ر�سة التع�سف عليهم، من 
اأن  حملية  م�س�در  ك�سفت  فقد  جهته� 
التنفيذي  اجله�ز  على  االأول  امل�سوؤول 
تعليم�ت  وجه  قد  ك�ن  الوالية  بذات 
�س�رمة مل�س�حله بهدف اإعداد ت�سخرية 
املخت�سة  االأمن  مل�س�لح  وتوجيهه� 
احلظ�ئر  على  بغر�س  الق�س�ء  اإقليم� 

واملواقف الع�سوائية .
اأحمد باحلاج

اأمن  �رشاي�  م�س�لح  متكنت 
ب�ملجموعة  الطرق�ت 
الوطني  الوالئية  للدرك 
�سهر  خالل  ب�الأغواط  ، 
من  املن�رشم  فيفري 

لفة  خم�  8 7 0 جلة  مع�
حيث   ، مرورية  و 254 جنحة 
اأ�سفرت عن �سحب 290 رخ�سة 
لفرتة  التعليق  بغر�س  �سي�قة 
الـ 03 و 06 اأ�سهر  بني  ترتاوح 

م�س�درن�  به  اأف�دت  وح�سبم�   ،
الرخ�س  �سحب  ف�إن  عملي�ت 
تندرج  املخ�لفني  ال�سواق  �سد 
ال�س�رم  التطبيق  اإط�ر  يف 
من  املرور  للتقليل  لقوانني 

حوادث املرور املميتة الن�جمة 
عن ال�رشعة املفرطة و التج�وز 
اخلطري مع عدم التزام الغ�لبية 

يف و�سع حزام االأم�ن .
اأحمد باحلاج 

امل�سالح التقنية اأح�ست 1300 نقطة �سوداء جزائري مولودون باخلارج 

حمدودية الإمكانيات  املادية حال دون 
جت�سيد م�ساريع التنمية

ال�سروع قريبا يف ترميم الطريق 
الرابط ب�سار – تيندوف

ن�سف مليون معني يطالبون با�ستخراج 
�سهادة امليالد من البلديات

يعاين زهاء ن�سف مليون جزائري مولودون باخلارج من م�سكلة قطع م�سافات بعيدة نحو 
مقر م�سلحة احلالة املدنية بوزارة ال�سوؤون اخلارجية من اأجل ا�ستخراج �سهادة امليالد 

الأ�سلية ، وهو ما يكلفهم عناء التنقل وم�سقة ال�سفر وتكاليفه الباه�سة .

بلدية اأم الع�سل بتيندوف 
تعاين التهمي�ش 

القليلة  االأ�سب�يع  يف  �ست�رشع 
النقل  وزارة  م�س�لح  الق�دمة  
عملية  يف  العمومية  االأ�سغ�ل  و 
ب�س�ر  بني  الرابط  الطريق  ترميم 
بعد  وذلك  احلدوديتني،  تيندوف  و 
الأكرث  التقنية  امل�س�لح  اإح�س�ء 
اأ�سبحت  �سوداء  نقطة   1300 من 
م�س�جع  يق�س  ه�ج�س  ت�سكل 
اأبرزت   . الطريق  هذا  م�ستعملي 
م�س�در عليمة يف ت�رشيحه� جلريدة 
»الو�سط » ، اأن الوزارة الو�سية على 
قد  ك�نت  العمومية  االأ�سغ�ل  قط�ع 
خ�س�ست غالف م�يل �سخم يتج�وز 
م�رشوع  لف�ئدة  �سنيتم  ملي�ر   380
للطريق  والت�أهيل  االعتب�ر  اإع�دة 
الوطني الرابط بني ب�س�ر وتيندوف 
من  ح�لة  وقع  على  يعي�س  الذي 
ت�آكل  امل�ستمر  ب�سبب  التدهور 
ت�سبب  م�  وهو  الب�طنية،  اأر�سيته 
1300  نقطة  يفوق  م�  ت�سجيل  يف 

�سوداء  ب�تت ت�سكل ك�بو�س حقيقي 
الن�قمني  املواطنني  يومي�ت  يوؤرق 
التي  للطريق  املزرية  احل�لة  من 
منهم  يف  الكثري  ح�سب  �س�همت 
الطرق�ت،  اإره�ب  معدالت  ارتف�ع 
الطرق�ت  اأمن  �سجلت �رشاي�  حيث 
الث�لثة  للدرك  اجلهوية  ب�لقي�دة 
خالل  املذكورة  ب�لوالية  الوطني 
الثالثي  االأول من ال�سنة اجل�رية 45 
ح�دث اأ�سفر عن م�رشع 13 �سخ�س 
اآخرين بجروح متف�وتة  واإ�س�بة 54 
فقد  ذلك  مع  اخلطورة.  موازاة 
ب�ملجل�س  حمليون  منتخبون  �سدد 
�رشورة  اإىل  بب�س�ر  الوالئي  ال�سعبي 
امل�س�ريع  من  النوع  هذا  ا�سن�د 
موؤهلة  مق�والتية  ملوؤ�س�س�ت 
الع�رشية  املوا�سف�ت  وفق  الإجن�زه 
مع ت�سليمه يف اأج�له املحددة ووفق 

م� تن�س عليه دف�تر ال�رشوط .
�سيخ مدقن

ن��سد مئ�ت اجلزائريني املولودون 
يف اخل�رج بدول فرن�س� ، تون�س ، 
املغربية  واململكة  م�يل   ، النيجر 
جريدة  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
رئي�س اجلمهورية عبد   « »الو�سط 
التدخل  بوتفليقة  ب�رشورة  العزيز 
الوزير  لدى  ال�سخ�سي  و  الع�جل 
االأول  اأحمد اأويحي ووزير ال�سوؤون 
م�س�هل  الق�در  عبد  اخل�رجية 
واجلم�ع�ت  الداخلية  ووزير 
من  الدين  بدوي  املحلية  نور 
املتعلقة  مع�ن�تهم  اإنه�ء  اأجل 
ترتاوح  بعيدة  م�س�ف�ت  بقطع 
من  كلم   2000 و   1000 بني  م� 
ايليزي   ، تلم�س�ن   ، ورقلة  والي�ت 
مقر  ب�جت�ه  ومترنا�ست  اأدرار   ،
بوزارة  املدنية  احل�لة  م�سلحة 
من  الع��سمة  ب�جلزائر  اخل�رجية 
امليالد  �سه�دة  ا�ستخراج  اأجل 
ادارية  ملف�ت  لتكوين  االأ�سلية 
 ، املج�الت  مبختلف  تتعلق 
 « جريدة  حمدثي  �سدد  حيث 
اأخذ  �رشورة  على   « الو�سط 

االعتب�ر  بعني  امل�رشوع  مطلبهم 
تخ�سي�س  �رشورة  يف  املتمثل  و 
مب�س�لح  ب�سبكة  ودعمه  �سب�ك 
مديري�ت  التنظيم  اأو  البلدي�ت 
لتمكينهم  به�  الق�ئمني  ب�لوالي�ت 

امليالد  �سه�دات  اإ�ستخراج  من 
من  التخفيف  ثم  ومن  االأ�سلية 
مع�ن�ة التنقل وم�سقة ال�سفر بقطع 
اجلزائر  ب�جت�ه  بعيدة  م�س�ف�ت 
الطوابري  ن�سي�ن  دون  الع��سمة 

اأجل  من  املنتهية  غري  الب�رشية 
االإدارية  الوثيقة  هذه  ا�ستخراج 
حمدثون�  نفو�س  يف  يحز  ومم�   ،
مع  يتن�فى  الق�ئم  امل�سكل  اأن 
الر�سيدة  الدولة  �سي��سة  توجيه�ت 
واله�دفة يف نفو�س الوقت لتقريب 

االإدارة من املواطن .
ذات  حذر  فقد  ث�نية  جهة  من 
من  املعنية  ال�سلط�ت  املتحدثني 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
تنجر عن انته�ج �سي��سة املف��سلة 
بني  يف  الت�س�وي  والت�سويف 
ب�لداخل  املولودين  اجلزائريني 

واخل�رج .
يف  جنحت  احلكومة  اأن  ومعلوم 
�سحيفة  ا�ستخراج  نظ�م  تعميم 
جميع  عرب  العدلية  ال�سوابق 
�سواء  اجلمهورية  برتاب  املح�كم 
تعلق االأمر ب�جلزائريني املولودين 

ب�خل�رج اأو الداخل.
ويف اإنتظ�ر تدخل ج�د من الرجل 
اجلمهورية  رئي�س  ب�لبالد  االأول 
للتكفل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
على  يبقى  لزام�  الع�لق  ب�مل�سكل 
هوؤالء املت�رشرين مع�ي�سة  الو�سع 

املزري الأجل غري م�سمى .

يع�ين �سك�ن بلدية اأم الع�سل بوالية 
النق�ئ�س  عديد  من   ، تيندوف 
ك�هلهم،  اأثقلت  التي  التنموية 
حمدودية  بلة  الطني  زاد  وم� 
ب�سبب  للبلدية  االإمك�ني�ت امل�دية 
انته�ج �سي��سة املف��سلة يف توزيع 
بلدي�ت  على  امل�لية  االأغلفة 

الوالية .
 ن��سد الع�رشات من �سك�ن بلدية اأم 
الع�سل بوالية تيندوف ، يف عديد 
املرفوعة  واملرا�سالت  ال�سك�وى 
لل�سلط�ت الو�سية ب�الهتم�م اجل�د 
ب�ن�سغ�التهم من خالل رفع ميزانية 
البلدية للتكفل ب�ن�سغ�التهم الع�لقة 
التذبذب  مقدمته�  ت�أتي يف  والتي 
احل��سل يف توفري املي�ه ال�س�حلة 
لل�رشب واالهرتاء امل�ستمر ل�سبكة 
ب�الإ�س�فة  ال�سحي،  ال�رشف 
املي�ه  �سعود  ظ�هرة  تف�سي  اإىل 
ال�س�كنة  يهدد  ب�ت  مم�  القذرة 
ترويج  بعد  خ��سة  وب�ئية،  بك�رثة 

املي�ه  اختالط  عن  معلوم�ت 
و  لل�رشب،  ب�ل�س�حلة  امل�ستعملة 
بذات  املواطنني  ا�ستي�ء  اأث�ر  م� 
املعنية  مت�طل  اجله�ت  اجلهة 
�سكنية  جتمع�ت   05 دعم  يف 
العمومية  االإن�رة  ببلديتهم  ب�سبكة 
لرفع مع�مل الغنب والتهمي�س عنهم، 
خ��سة اإذا علمن� اأن م�سكل الظالم 
تف�سي  عنه  ينتج  ب�ت  الدام�س 
واالعتداءات  ال�رشقة  جرائم 
م�س�همة  عن  ن�هيك  اجل�سدية، 
معدالت  تك�ثر  يف  الو�سع  هذا 

االإ�س�بة ب�لت�سمم العقربي.
ت�سهد  تزال  فال  ث�نية  جهة   من 
تدهور  ح�لة  البلدية  الطرق�ت 
هذه  ت�ستفد  مل  بعدم�  م�ستمر 
االأخرية من عملي�ت ترميم و اإع�دة 
ت�أهيل منذ اأكرث من 08 �سنوات ك�ملة، 
وهو االأمر الذي اأحلق اأ�رشارا ج�سيمة 

ب�ملركب�ت .
اأحمد باحلاج
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هواري  بن علية

مفت�سية العمل بواليات اجلنوب

البي�س

حترير �أزيد من 6.300 حم�سر خمالفة �سد 454 هيئة م�ستخدمة 

توزيع 184 وحدة �سكنية ب�سيغة �لعمومي �الإيجاري 

والت�شغيل  العمل  وزير  ك�شف 
االجتماعي  وال�شمان 
اخلمي�س  اليوم  زمايل  مراد 
م�شالح  اأن  العا�شمة  باجلزائر 
 6.366 حررت  العمل  مفت�شية 
 454 �شد  خمالفة  حم�رض 
 2017 �شنة  م�شتخدمة  هيئة 
القيام  ب�شبب  اجلنوب  بواليات 
احرتام  بدون  توظيف  بعمليات 
عليها  املن�شو�س  االجراءات 

يف القانون.
حول  �شوؤال  على  رده  ويف 
املوؤ�ش�شات  بع�س  جتاوزات 
جمال  يف  اجلنوب  بواليات 
خ�ش�شت  جل�شة  يف  التوظيف, 
باملجل�س  ال�شفوية  لال�شئلة 
الوزير  اأو�شح  الوطني,  ال�شعبي 
اأن م�شالح مفت�شية العمل حررت 
خالل �شنة 2017 يف اطار مراقبة 
املعمول  والتنظيم  الت�رضيع 
الت�شغيل,"  جمال  يف  بهما 
�شد  خمالفة  حم�رض   6.366

قامت  م�شتخدمة  هيئة   454
بدون  عامال   5.957 بتوظيف 
املتعلقة  االجراءات  احرتام 
املن�شو�س  العمال  بتن�شيب 
عليها يف القانون املوؤرخ يف 25 
دي�شمرب 2004 املتعلق بتن�شيب 
الت�شغيل"ويف  مراقبة  و  العمال 
اأن  زمايل  اأبرز  ال�شاأن  هذا 
"ت�شهر  العمل  مفت�شية  م�شالح 
على  ومنتظمة  دائمة  ب�شفة 
مراقبة مدى تطبيق االجراءات 
الت�رضيعية والتنظيمية املعمول 
العمل  عالقات  جمال  يف  بهما 
ميدان  يف  خا�شة  وب�شفة 
باعالم  وتقوم  العمال  تن�شيب 
بالنقائ�س  املعنية  اجلهات  

امل�شجلة يف هذا ال�شاأن".
ملف  معاجلة  وبخ�شو�س 
واليات  يف  �شيما  الت�شغيل 
اجلنوب اأكد زمايل اأن احلكومة 
بحيث  بالغة"  "اأهمية  له  تويل 
مت  خا�شة  تدابري  حتكمه 

تعليمة  خالل  من  ار�شاوؤها 
 11 يف  املوؤرخة  االول  الوزير 
بت�شيري  مار�س 2013 واملتعلقة 
توؤكد  التي  و  باجلنوب  الت�شغيل 
يف  ال�شفافية  مبداأ  على  �شيما 
اجراءات  وتعزيز  التوظيف 

املراقبة.
و يف هذا ال�شاأن اأ�شار الوزير اىل 
اأنه "منذ بدء تنفيذ هذه التعليمة 
اىل غاية �شنة 2017 , مت تن�شيب 
م�شتوى  على  ال�شغل  �شوق  يف 
 214.566 اجلنوب  واليات 
يتعلق  وفيما  عمل"  طالبي 
املوؤ�ش�شات  ان�شاء  دعم  مبجال 
اأكد  اجلنوب  بواليات  امل�شغرة 
العمومية  ال�شلطات  اأن  الوزير 
املن�شق  العمل  اطار  يف  ت�شعى 
بني القطاعات اىل "رفع القيود 
كاال�رضاع  االدارية"  �شيما  ال 
امللفات  ومعاجلة  درا�شة  يف 
لتمكني  البنوك  م�شتوى  على 
احل�شول  من  املنطقة  �شباب 

على قرو�س الن�شاء م�شاريع يف 
اطار الوكالة الوطنية لدعم 

وال�شندوق  ال�شباب  ت�شغيل 
الوطني للتامني عن البطالة.

واأ�شاف ال�شيد زمايل اأنه مت يف 
اىل   2013 من  املمتدة  الفرتة 
اأكرث  ان�شاء   2017 نهاية  غاية 
م�شغرة  موؤ�ش�شة   22.140 من 
بواليات اجلنوب و ذلك يف اطار 
ت�شغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
الوطني  وال�شندوق  ال�شباب 
للتاأمني عن البطالة, مكنت من 
 53.460 من  اأزيد  ا�شتحداث 
من�شب �شغل و يف ذات ال�شياق 
اأكد الوزير اأي�شا على  "التطبيق 
الأحكام  والفعلي"  ال�شارم 
ال�شفقات  املادة 87 من قانون 
ح�شة  تخ�ش�س  التي  العمومية 
20 باملائة من الطلب العمومي 
املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  لفائدة 
امل�شتوى  على  امل�شغرة 

املحلي.

يرتقب توزيع  184 وحدة �شكنية يف 
االإيجاري  العمومي  ال�شكن  �شيغة 
والية  بوعالم جنوب �رضق  مبدينة  
البي�س خالل "االأيام القلية املقبلة", 
لدى  اخلمي�س  اليوم  علم  ح�شبما 

م�شالح  ذات  واأفاد  الدائرة  م�شالح 
ال�شكنات  هذه  باأن  بوعالم   دائرة 
بن�شبة  االأ�شغال  بها  انتهت  قد 
مبختلف  ربطها  ومت  باملائة  مائة 
تهيئة  وكذا  ال�رضورية  ال�شبكات 

على  للتوزيع  جاهزة  وهي  حميطها 
االأربعاء  اأم�س  وقد  مت   اأ�شحابها  
اإجراء عملية القرعة لتحديد قوائم 
امل�شتفيدين من هذه ال�شكنات , وفق 
اإجناز  حاليا  ويجرى  امل�شدر  ذات 

�شكنية  وحدة   44 املدينة   بنف�س 
اأخرى يف نف�س ال�شيغة و�شلت ن�شبة 
االجناز بها اإىل 60 من املائة �شيتم  
اجلارية,  ال�شنة  نهاية  قبل  توزيعها  

كما اأ�شري اإليه  .

البي�س امل�سيلة

املدية 

ت�سجيل حالة و�حدة موؤكدة 
لد�ء �حل�سبة و5 حاالت لد�ء 

�حل�سبة �الأملانية 

 �لثلوج تكت�سح جبال �أم�ساعد وجبل 
�لزرقة بالهامل وبو�سعادة 

ت�سبب �سقوط كميات كبرية من الثلوج اأول اأم�س واأم�س على  جبل اأم�ساعد و والهامل  يف 
عرقلة  عدد من حماور الطرقات ح�سب ما علمته "الو�سط" من م�سادرها .

�سيولة مرورية �سعبة على حمور 
�حلمد�نية- بن �سيكاو 

مت بوالية البي�س ت�شجيل حالة 
لداء احل�شبة )  واحدة موؤكدة 
لداء  حاالت  و5  البوحمرون( 
)احلمرياء  االأملانية  احل�شبة 
مديرية  لدى  علم  ح�شبما   ,  )
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 

امل�شت�شفيات.
ل"واأج"  امل�شدر  ذات  واأفاد 
وقت  يف  اأح�شت  الوالية  باأن 
م�شكوك  حالة   14 �شابق  
احل�شبة  بداء  م�شنفة  فيها 
واحدة  حالة  من  التاأكد  مت 
بريزينة  ت�شجيلها مبنطقة  مت 
اإحدى  من  قدم  ل�شخ�س 
الواليات اجلنوبية للوطن و مت 
م�شالح  طرف  من  به  التكفل 
 5 ت�شجيل  مت  كما  ال�شحة 
احل�شبة  بداء  متعلقة  حاالت 
وفق   "احلمرياء"  االأملانية 
التي  الطبية  التحاليل  نتائج 
معهد  م�شتوى  على  اأجريت 
انتظار  يف  بالعا�شمة  با�شتور 
التحاليل  نتائج  باقي  و�شول 
املتبقية  الثمانية  للحاالت 
امل�شكوك فيها واأكدت م�شالح 
ت�شجيل  عدم  ال�شحة  مديرية 
اأي حالة وفاة بداء البوحمرون 
م�شاحلها  اأن   اإىل  م�شرية  

حول  ملعلومات  تلقيها  فور 
فيها  امل�شكوك  احلاالت 
االإحتياطات  خمتلف  اتخذت 
ال�شحية املعمول بها يف هذا 
ال�شاأن وبا�رضت عمليات تلقيح 
احلاالت  حميط  عرب  وا�شعة 
التي مت ر�شدها اأين مت تلقيح 
موؤخرا 2720 �شخ�شا والعملية 
متوا�شلة وحث ذات املديرية  
تلقيح  �رضورة  على  االأولياء 
الذين  املتمر�شني  اأوالدهم 
التلقيح  عمليات  عن  تخلفوا 
التي متت يف وقت �شابق وكذا 
اأمتوا  الذين  اأبنائهم  تلقيح 
داء  �شد  و18  ال11  �شهرهم 
خمتلف  عرب  وذلك  احل�شبة 
املوؤ�ش�شات ال�شحية اجلوارية 

القريبة منهم.
عملية  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
احل�شبة  داء  �شد  التلقيح 
واحل�شبة االأملانية التي جرت 
�شهر  حملتي  خالل  بالوالية 
 2017 دي�شمرب  و�شهر  مار�س 
اأكرث من 51000  تلقيح  عرفت 
بن�شبة  اأي  متمدر�س  تلميذ 
مت  اأنه  علما  81.87باملائة, 
توفري اأزيد من 62 األف جرعة 

من اللقاح .

رقم  الوطني  الطريق  اإن  كما 
اأم�شاعد  جبل  بني  46  الرابط 
موؤقتا  مقطوعا  وبو�شعادة   كان 
يف  اأم�س  وذلك  م�شاء  خالل 
وجبل  �شمارة  منطقتي  من  كل 
. لالإ�شارة  فتحه  اأم�شاعد  ليتم 
جنوب  م�شاعد  جبل  بلدية  تقع 
مقر  عن  تبعد  اإذ  امل�شيلة  والية 
كلم  حوايل35  بو�شعادة  دائرة 
تقدر  م�شاحة  على  ترتبع  حيث 
متتاز  مربع  650كلم  بحوايل 
ونظرا  رعوي  فالحي  بطابع 
الذي  الرائع  اجلغرايف  ملوقعها 
منها  جعل  غابيا  �رضيط  يظم 
يف�شلون  الذين  لل�شياح  قبلة 
جبالها  تعانق  وهي  الثلوج  روؤية 
على  للرتويح  اخلالبة  وطبيعتها 
امتالكها  عن  ناهيك   , اأنف�شهم 
به  ن�شح  الذي  ال�شحي  للهواء 
الربو,فال�شكان  ملر�شى  االأطباء 
عربوا   " "الو�شط  التقتهم  حينما 
لها عن حلمهم يف جت�شيد م�رضوع 
م�شت�شفي اأمرا�س الربو للمنطقة 
لكي ي�شتفيد من خدماته وتزدهر 

ال�شياحة  مب�شاريع  املنطقة 
جبل  بلدية  اأن  حيث  العالجية, 
غابية  ثروة  متتلك  اأم�شاعد 
ال�شيد  اأكد  كما  هامة  وحيوانية 

رئي�س بلدية جبل اأم�شاعد ال�شيد 
"  اأن  "للو�شط  عي�شى  رفي�س 
الرئي�شي  الن�شاط  تعد  الزراعة 
لغالبية ال�شكان حيث تبلغ امل�شاحة 

الزراعية االجمالية 47427 هكتار 
اأي ن�شبة 70 باملئة من امل�شاحة 
العامة وعدد  الفالحني  يف تزايد 
اأهم  من  املنطقة  لكون  م�شتمر 
ن�شاطاتها الرعي وتربية املوا�شي 
اأن  املتحدث  ذات  لنا  قدر  .كما 
تفوق  احلالية  الغابات  م�شاحة 
فيها  اأثرت  والتي  هكتار  ر1830 
عدة عوامل من بينها اال�شتغالل 
الع�شوائي من طرف ال�شكان مما 
يتحرك  البلدي  املجل�س  جعل 
الغابات  حمافظة  مع  بالتن�شيق 
حلماية  يهدف  برنامج  لت�شطري 
الغابة التي متثل خ�شو�شية جبل 

م�شاعد ال�شياحية ,
احلالية  البلدية   ما  تطمح 
فهو  الواقع  اأر�س  على  لتج�شيده 
املنطقة  حق  اأخذ  يعترب  بالكاد 
التي  وهي  وتاريخيا  �شياحيا 
كانت ح�شن التاريخ ومقر الوالية 
الرغبة  عن  ناهيك  ال�شاد�شة 
جت�شيد  يف  لل�شكان  امللحة 
حتقق  التي  التنموية  الربامج 
اجناز  اأهمها  الكرمي  العي�س  لهم 
الرتبوية  امل�شاريع  من  العديد 
وال�شياحية بعد ال�شنوات العجاف 

التي �شهدتها بلديتهم.

�شجلت منذ ال�شاعات االأوىل من يوم 
�شعبة"  "جد  مرور  اخلمي�س حركة 
احلمدانية-بن  حمور  م�شتوى  على 
ت�شكلت  بوالية املدية حيث  �شيكاو 
هذا  طول  على  مرورية  اختناقات 
للثلوج  كثيف  ت�شاقط  بعد  املحور 
�شيكاو  احلمدانية-بن  حمور  وكان 
اأمام  م�شلوال  تقريبا  بوزرة  مرورا 
من  مبكر  وقت  يف  املرور  حركة 
الثلوج  تراكم  ب�شبب  ال�شباح  هذا 
يف  ت�شبب  مما  الر�شيف  على 
ت�شكيل طوابري طويلة من ال�شيارات 
واملركبات الثقيلة ملا يقرب من 15 
مديرية  م�شالح  تدخل  و�شمح  كلم. 
اإزالة  مبعدات  العمومية  االأ�شغال 
بفتح  �شباًحا   4 ال�شاعة  منذ  الثلوج 
موؤقت حلركة املرور بهذا املحور, 
هذه  مدير  ل/واأج  ذكره  ح�شبما 
اإىل  اأ�شار  الذي  مزيان  يحي  الهيئة 
بع�س ال�شعوبات التي واجهت فرقه 
خالل عمليات اإزالة الثلوج, ال �شيما 
�شلوك ال�شائقني ف�شال عن التدفق 
الهام ل�شاحنات الوزن الثقيل ووفقا 
الفرق  هوؤالء  يقوم  امل�شوؤول  لنف�س 
للثلوج  متوا�شلة  ك�شح  بعمليات 
بن �شيكاو  و  على حمور احلمدانية 
لتجنب غلق هذا املحور الذي متر 
منه اآالف ال�شيارات, م�شيًفا اأنه مت 
ن�رض فرق تدخل اإ�شافية يف خمتلف 
النقاط  و  اال�شرتاتيجية  املواقع 
املدخل  يف  �شيما  ال  ال�شوداء, 
و  وزرة  و  املدية  ملدينة  اجلنوبي 

بن �شيكاو و 
ال�شمالية  ال�شاحية  و  اإلفرنان 

اجلهاز  اإىل  وباالإ�شافة  للربواقية. 
االأ�شغال  مديرية  و�شعته  الذي 
العمومية, جندت من جهتها مديرية 
احلماية املدنية ما ال يقل عن 140 
عونا مدعومني بع�رضات املركبات 
و �شيارات االإ�شعاف وذلك منذ اأول 
ال�شائقني  مل�شاعدة  للثلوج  ت�شاقط 
وامل�شاركة يف عمليات اإزالة الثلوج, 
نا�رض  العقيد  اإليه  اأ�شار  ما  وفق 
املدنية  احلماية  قائد  بو�رضيفي, 
للمدية ومن اأجل ت�شهيل عمل فرق 
موؤقت  حظر  مت  فقد  الثلج  اإزالة 
ال�شفة- اجتاه  يف  ال�شاحنات  ل�شري 
املدية حيث ربط قائد املجموعة 
للمدية  الوطني  للدرك  الوالئية 
العقيد �شيد اأحمد منرب, اإعادة فتح 
على  الثقيل  الوزن  مركبات  حركة 
ظروف  حت�شن  مبدى  املحور  هذا 
حركة املرور على هذا الطريق. من 
جهته انتقل رئي�س الهيئة التنفيذية 
منت�شف  بداية  يف  بو�شمة  حممد 
النهار على م�شتوى حمور املدية-
وزرة لال�شتف�شار على عمليات اإزالة 
الطريق  هذا  على  جارية  الثلوج 
�رضورة  على  املكان  بعني  ملحا 
الو�شائل  كل  الفور  على  و  ن�رض 
�شري  جعل  على  لل�شهر  اللوج�شتية 
جميع  على  مفتوحة  املرور  حركة 
واحد  رقم  الوطني  الطريق  اأق�شام 
خمتلف  اإىل  تعليمات  اأعطيت  كما 
امل�شوؤولني املحليني ل�شمان التكفل 
الذين  الركاب  و  املركبات  ب�شائقي 
جراء  �شعبة  حالة  يف  يوجدون  قد 

تدهور االأحوال اجلوية.
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»اإ�سرائيل« وارتكاب جمزرة اللد الوح�سية لرتحيل 
الفل�سطينيني ولتهويد املدينة ومطارها

د غازي ح�سني 

تراأ�س دافيد بن غوريون , موؤ�س�س الكيان ال�سهيوين اجتماعًا يف بداية متوز 1948 ملجل�س الوزراء االإ�سرائيلي االأول عر�س فيه اخلطة الع�سكرية الحتالل مدن اللد 
والرملة والقد�س وبئرال�سبع والنقب وقرية اأم الر�سرا�س )اإيالت حاليًا( على خليج العقبة وقال يف االجتماع : » علينا احتالل القد�س بكاملها ثم علينا الو�سول اإىل خليج 
العقبة الإعادة ميناء اإيالت مفتاح دولة اإ�سرائيل اإىل البحراالأحمرواأفريقيا والهند واحتالل النقب ال�ستيعاب ماليني املهاجرين اليهود اجلدد اإىل دولة اإ�سرائيل , وطرد 

جميع ال�سكان العرب من هذه املناطق التي �سيحتلها جي�سنا فوافق اجلميع على اخلطة«.1

كانت مدينة اللد مركزالقائد ح�سن 
لنجدة  يهرع  كان  حيث   , �سالمة 
القرى العربية القريبة من تل اأبيب 
ال�سهيونية  القوات  تقوم  عندما 
 , �سلمة  بلدتي  ومنها  مبهاجمتها 
راأ�س  معركة  يف  ا�ست�سهد  ولكنه 
ا�ستعادة  حاول  عندما  العني 
 . الإ�رسائيلية  القوات  من  املكان 
الكبريعبد  القائد  اأي�ساً  وا�ست�سهد 
القادراحل�سيني يف معركة الق�سطل 
العربية  القوات  فقدت  وبالتايل   .
قادتها ومرجعيتها العليا وتقّدمت 
قرى  واحتلت  الإ�رسائيلّية  القّوات 
وبيت   , وديرطريف   , املزيرعة 
نبال وجنحت يف حما�رسة اللد من 
املنطقة ال�رسقية اأي من املنطقة 

العربية.
املدينة  يف  املجاهدون  وكان 
املنطقة  يف  دفاعاتهم  رّكزوا  قد 
 , اللد  من  وال�سمالية  الغربية 
وا�ستبعدوا اأي هجوم من ال�رسق .

بداية املواجهة

هاجمت القوات الإ�رسائيلية مدينة 
اللد من اجلهة ال�رسقية بتاريخ 10 
متوز فواجهتها قوات املجاهدين 
املتواجد  الأردين  اجلي�س  وقوات 
يف عمارة احلكومة و�سّدت الهجوم 
املالزم  الهجوم  قائد  واأ�سيب   .
بعد  طفيفة  بجراح  رابني  اإ�سحق 
اأن اأ�سيبت �سيارته بقنبلة وجنا من 

املوت باأعجوبة .
على  وبناء   , الهجوم  ف�سل  بعد 
 ) الربيطاين   ( با�سا  اأمرغلوب 
الأردين  اجلي�س  اأركان  رئي�س   ,
ان�سحبت القوة الأردنية املتواجدة 

يف اللد .
ويف �سباح اليوم التايل املوافق 11 
متوزهاجمت الدبابات الإ�رسائيلية 
ال�سمالية  اجلهة  من  اللد  مدينة 
الأردنية  الأعالم  ترفع  وكانت   ,
والعقال  احلطة  اجلنود  ويرتدي 

للتمويه على �سكان املدينة .
ظناً  ل�ستقبالها  اللد  اأهايل  هرع 
منهم اأنَّها النجدة العربية القادمة 
للدفاع عن املدينة . وعندما و�سلت 

اجل�رسالرئي�سي  اإىل  الدبابات 
اجل�رس  حر�س  النارعلى  اأطلقت 
وقتلتهم كما قتلت عدداً من اأهايل 
والن�ساء  الأطفال  من  املدينة 
الدبابات  اأن  اللد  اأهايل  فاكت�سف 
ماهي اإلَّ دبابات اإ�رسائيلية حتمل 
الأعالم الأردنية اإمعاناً يف التمويه 
اللبا�س  ويرتدي جنودها  واخلداع 
اإىل  الأهايل  بع�س  جلاأ   . العربي 
م�سجد  يف  وجتّمع  امل�ساجد 
عربياً   )750  ( حوايل  دهم�س 
الإ�رسائيلية  القوات  بهم  فلحقت 
فرد  با�ستثناء   « جميعاً  وقتلتهم 
واحد منهم هو�سحادة خليل علي 
اليهود  باأن  اأفاد  ..والذي  اهلل  عبد 
يف  بت�سويرالقتلى  يقومون  كانوا 

اجلامع فرحني » .

معارك يف ال�سوارع و 
املنازل

الدفاع  يف  املجاهدون  ا�ستب�سل 
املعارك  ودارت   , مدينتهم  عن 
يف �سوارع املدينة ومنازلها وف�سل 
باحتالل  الإ�رسائيليون  املعتدون 
لذلك   , )القلعة(  احلكومة  عمارة 
طلبت قوات الكتيبة الثالثة من لواء 
الثامن  اللواء  يفتاع امل�ساعدة من 
وكتيبة مو�سي دايان . فتوّجه ديان 
روا  ودَمّ بدباباته  القلعة  وهاجم 
عن  وعجزبدوره   , له  دبابيتني 
املدينة  ودخل  فرتكها   , احتاللها 
لال�سرتاك مع قوات ا�سحق رابني 
يف مذبحة رهيبة بحق اأهايل اللد 
املدنيني من اأطفال ون�ساء و�سيوخ 

و�سباب .
بوح�سية  املدينة  داخل  دارالقتال 
ا�ستخدم  النظريحيث  منقطعة 
اليهود راجمات القنابل واملدفعية 
�سكانها  فوق  لتدمرياملنازل 
وال�سيوخ  والن�ساء  الأطفال  من 
واأ�سعلوا النريان يف منازل املدينة 
مياه  وقطعوا  التجارية  وحمالتها 
ال�رسب عن الأهايل , وكان القتلى 
ومئات اجلرحى يف �سوارع املدينة 

مل ي�سعفهم اأحد .
جمازراللد  الباملاخ  كتاب  وو�سف 

بالقول اإنَّه : » ل�سك يف اأَنّ ق�سيَّة 
ال�سكان  وهرب  والرملة  اللد 
جاوؤوا  الذين   , والطرد   , والتمرد 
فيها  و�سلت  قد   , اأعقابها  يف 

وح�سية احلرب اإىل ذروتها . 
وعند ظهر12متوزاخرتقت ف�سيلة 
الأردين  للجي�س  تابعة  م�سفحات 
اجلنود  لإح�ساربع�س  اللد  مدينة 
يف  امل�سفحات  ن�ستهم  الذين 
واعتقد   , احلديد  �سكة  حمطة 
املدّرعات  دخول  اأَنّ  اللد  �سكان 
اجلي�س  احتالل  بعد  الأردنية 
بدء  يعني  للمدينة  الإ�رسائيلي 
من  املعتدين  لطرد  املعركة 
املدينة فاأخذوا باإطالق الر�سا�س 

على القوات الإ�رسائيلية » .
مو�سيه  احتياط  العقيد  يقول 
اإنه  اللد  جمزرة  عن  كوملان 
باإطالق  لرجالنا  الأوامر  �سدرت 
النارعلى اأي هدف , و�سقط خالل 
املعركة ) املجزرة ( �سحايا كرث, 
وو�سل عدد ال�سحايا من املدنيني 
قتياًل  اإىل 250  �سكان املدينة  من 

4.
من  الإ�رسائيلية  القوات  طلبت 
املدينة  اأهايل  اإبالغ  اللد  زعماء 

بال�ست�سالم دون قيد اأو�رسط .

توقيف م�سروط 
للمعركة

القتال  الطرفان على وقف  واتفق 
�رسيطة اأن يبقى جميع اأهايل اللد 
يف مدينتهم وليطردون منها كما 
طرد اأهايل يافا وغريها من القرى 

واملدن الفل�سطينية .
توقف القتال وبداأ الأهايل يدفنون 
وي�سعفون جرحاهم يف  �سهداءهم 
وي�سعون  ومنازلها  املدينة  �سوارع 

للح�سول على املاء والغذاء .
البي�ساء  الأعالم  املدينة  رفعت 
الإ�رسائيلية  القوات  وطلبت   .
امل�سجد  يف  التجّمع  الأهايل  من 
والكني�سة  دهم�س  الكبري,م�سجد 
اأ�سلحتهم  وت�سليم  له  املجاورة 
املعتدية  القوات  وفر�ست   .

حظرالتجول لياًل . 

الإ�رسائيليون  املعتدون  اكت�سف 
ي�سعوا  مل  الأهايل  اأّن  ال�سباح  يف 
اأبواب  اأمام  واحدة  �سالح  قطعة 
القنابل  باإطالق  فاأخذوا  منازلهم 
املدينة  اأهايل  على  والر�سا�س 
دهم�س  جامع  اإىل  فهرعوا 
القوات  ولكن   , به  واحتموا 
الإ�رسائيلية دخلت اجلامع وقتلت 
جميع من كان فيه وبلغ عددهم ) 
750 ( مدنياً معظمهم من الأطفال 

والن�ساء وال�سيوخ .
املدينة  اأهايل  من  وفد  توّجه 
�سيمون  اللد  كني�سة  راعي  ومعهم 
العقيد  قيادة  مقر  اإىل  غريفية 
عن  اأبلغوه  حيث  كيلمان,  مو�سي 
يف  وقعت  التي  الرهيبة  املذبحة 
باتفاق  وذّكروه  دهم�س  جامع 
فاأجابهم  والهدنة  القتال  وقف 
كيلمان قائاًل:  » نعم وافقنا لكنكم 
قامت  حيث   , التفاق  خرقتم 
قواتنا  مبهاجمة  اأردنيتان  دبابتان 
 : قال  وهنا  اأبناوؤكم  و�ساعدها 
اإَنّ  الوفد  وبقية  غريفيه  �سيمون 
منذ  ان�سحبت  الأردنية  القوات 
الليلة املا�سية وليوجد يف املدينة 
وليوجد   , واحد  اأردين  جندي 
به  يقاتلون  املنا�سلني  مع  �سالح 
هي  الدبابات  هذه  تكون  رمبا   ,
على  دخلت  التي  الدبابات  نف�س 
اإ�سحاق  به  �ساح  وهنا  اجل�رس. 
ثرثرة  لنريد  اإخر�س  وقال  رابني 
هذه  فوراً  املدينة  مغادرة  عليكم 
اأن  نريد  ول   , غوريون  اأوامربن 
نرى عربياً هنا واإلَّ دمرنا املدينة 

على روؤو�سكم ».

�سهادات
اللد  من  العناين  داوود  ي�سف 
 »: ويقول  دهم�س  جامع  مذبحة 
يحملون  امل�سجد  بباب  وقفوا 
 , هو�سكز  نوع  من  ر�سا�سات 
واأفرغوا ر�سا�سهم يف كل من يف 
يف  كان  من  كل  ف�سقط  امل�سجد 

امل�سجد ».
 )350  ( الإ�رسائيلي  اجلي�س  وقتل 
اآخرين لطرد �سكان اللد واإرغامهم 
م�سياً  املدينة  مغادرة  على 
اجلي�س  ومار�س   , الأقدام  على 
الإ�رسائيلي عمليات القتل وال�سلب 
العناين  داوود  قال  حيث  والنهب 
و�سلت  وحني   »: العيان  ال�ساهد 
كان   ) )اللد  من  ال�رسقية  احلارة 
جنود �سهاينة قد افرت�سوا بطانية 
ياأمرون  واأخذوا  الأر�س  على 
يرمي  اأن  البلد  اأهل  من  مير  من 
مالديه من اأ�سياء ثمينة كال�ساعات 

والأ�ساورعلى هذه البطانية«.
من  اأخرى  جمموعة  اأي�ساً  ووجد 
�سجرة  عند  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
الأهايل  يجربون  جمزو  �سدرة 
م�ساغ  من  يحملونه  عما  التخلي 
واأموال . وقام اجلي�س الإ�رسائيلي 
بطرد اأهايل اللد يف عزحرارة يوم 
م�سياً  احلارقة  متوزو�سم�سه   12

على الأقدام اإىل ق�ساء رام اهلل .
منازلهم  املعتدية  القوات  ونهبت 
وجموهراتهم  اأموالهم  و�رسقت 
واخلوامت  اليد  �ساعات  »حتى 
الرجال  من  نهبوها  واحللق 

والن�ساء ».
ال�سهاينة  امل�سوؤولون  خطط 
مغادرة  على  لإجبارالفل�سطينيني 
 . وقراهم  ومدنهم  منازلهم 
منقطعة  بوح�سية  ت�رسفوا  لذلك 
املخطط  هذا  النظريلتحقيق 
والعن�رسي  ال�ستعماري  اليهودي 
فارتكبت   . اللعني  والإرهابي 
اليهودية  الإرهابية  الع�سابات 
الإ�رسائيلي  واجلي�س  امل�سلحة 
ال�سعب  لرتحيل  املجازرالعديدة 

الفل�سطيني . 
ال�سادرة  اأحرنوت  ن�رست يديعوت 
 1972 اأيارعام  من  الثاين  يف 
العقيد  اأوردها  التي  التفا�سيل 
اللد  جمزرة  عن  كيلمان  مو�سي 
فكتبت : » قال كيلمان : بداأ احتالل 

املدينة  اأطراف  مبهاجمة  اللد 
بعد   , الثامن  واللواء  يفتاح  بلواء 
اللد  موؤخرة  يف  املعارك  من  ليلة 
بعد  �ساعات  يف  املدينة  اقتحمنا 
دايان  طابور  مع  الظهربالتن�سيق 
و�سيطرنا على مركز املدينة قبيل 
امل�ساء ,  ورفعت املدينة الأعالم 
اإىل  ال�سكان  وتدفق   . البي�ساء 
امل�سجد الكبريوالكني�سة املجاورة 
منع  الظالم  بعد حلول  اأعلنا   . له 
ال�سكان ت�سليم  التجول وطلبنا من 
الظهرتقدمت  وعند   . اأ�سلحتهم 
الفيلق  مدرعات  نحواملدينة 
يف  خمباأة  كانت  التي   , الأردين 
 . احلديد  �سكة  حمطة  منطقة 
اقتحام  املدينة  واعترب�سكان 
املدرعات الأردنية  اإيذاناً بالعمل 

فبداأوا باإطالق النار . 
باإطالق  الأوامرلرجالنا  �سدرت 
النارعلى اأي هدف , و�سقط خالل 
وو�سل   , كثرية  �سحايا  املعركة 
من  املدنيني  من  ال�سحايا  عدد 
خالل �سكان املدينة )250( قتياًل 
املجازرالتي  حققت  وهكذا   .«
وكيلمان  ورابني  دايان  ارتكبها 
املخطط  اللد  اأهايل  بحق 
جمل�س  اأول  عليه  وافق  الذي 
�سكان  برتحيل  اإ�رسائيلي  وزراء 
طريق  عن  العربيتني  املدينتني 
والبدء  املجازراجلماعية  ارتكاب 
اللد  مطار  واأ�سبح   . بتهويدهما 
 , اأبيب  تل  مبطار  يعرف  العربي 

مطاربن غوريون .
الرتحيل  خمطط  حتقق  وهكذا 
الذي اأقرته اأول حكومة اإ�رسائيلية 
يف مدينة اللد الفل�سطينية العريقة 
التي ولد فيها القائدالكبري د.جورج 
ح�سن  القائد  عنها  ودافع  حب�س 
وذلك  ال�ست�سهاد  حتى  �سالمة 
كاأكرب  نقية  يهودية  دولة  لإقامة 
وا�ستعماري  عن�رسي  غيتويهودي 
واإرهابي يف قلب املنطقة العربية  

على اأر�س فل�سطني العربية.  
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و�سل ت�سجيل ت�سريح بتاأ�سي�س النادي 

الريا�سي الهاوي
مبقت�سى القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 

املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  طبقا 
لأحكام املادة 10 من املر�سوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ 

يف 16 
فيفري 2015 املحدد لأحكام القاون الأ�سا�سي النموذجي 

املطبق على النادي الريا�سي الهاوي

     مت هذا اليوم 21 مار�س 2018  ت�سليم و�سل ت�سجيل 
ت�سريح للنادي الريا�سي الهاوي

امل�سمى : النادي الريا�سي الهاوي " ثاذوكلي الريا�سي 
جرجرة "  البويرة   

الرئي�س : مرزوق ر�سيد ابن رابح
املولود -27 02 - 1976 ام�سدالة

املقر: التعاونية العقارية 56 م�سكن رقم 27 البويرة
املالحظة : ين�سر هذا الو�سل خالل ثالثني يوم على 

الكرث التي تلي ت�سليمه يف جريدة يومية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س النادي الريا�سي وعلى ح�سابه 
                                                                                                                              

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي
                              

تهنئة
اليوم يوم ميالدك 

ال�ّسعيد نهديك 
األف حتية اأيها 

الإبن املطيع و الأخ 
العزيز والأب الغايل 

. عيد ميالدك 
فرحنا يا اأعز 

النا�س . كل عبارات 
التقدير وكل 

الورود والزهور لك اإىل ) عـلي ( عربون 
املحبة . واأنت الوجه الب�سو�س والب�سمة 

ال�ساحكة و القلب ال�سايف والنبع 
الأ�سيل.نتمنى لك اخلري وال�سعادة 

والرفاه واملحبة .
  Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
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Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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املقد�شيون على �شفا "التهجري" بـ"القانون"

34 عاما، �أم�ضاها حممد �أبو طري، 
�لفل�ضطيني،  �لربملان  يف  �لنائب 
تكن  مل  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�ضجون  يف 
حياته،  يف  له  تعر�ض  حدث  �أق�ضى 
و�لأخطر،  فالأ�ضو�أ  يقول،  كما 
�لذي ينتظره، هو طرده من مدينته 
"�لقد�ض"، �لتي ولد وترعرع فيها. 

)�لربملان(  �لكني�ضت  و�ضادق 
موؤخر�  نهائية  ب�ضورة  �لإ�رس�ئيلي، 
�لد�خلية،  وزير  ميّكن  قانون  على 
من  �لد�ئمة  �لإقامة  �ضحب  من 
�لقد�ض  مبدينة  فل�ضطينيني 
حاليا  عددهم  ويقدر   - �ل�رسقية 
"خرق  خلفّية  على   - �لف   220 بـ 
�لولء"، �أو م�ضاعدة منظمة ت�ضنفها 

�إ�رس�ئيل على �أنها �إرهابية. 
طرد  �لإقامة"،  "�ضطب  ويعني 
�لقد�ض،  مدينة  من  �ل�ضخ�ض 
يعترب  �لإ�رس�ئيلي  �لقانون  لأن 
�لقد�ض  مدينة  يف  �لفل�ضطينيني 
ويقول  مو�طنني  ولي�ضو�  مقيمني، 
�إ�رس�ئيل،  �إن  عاما،   66 طري،  �أبو 
�لنتهاكات  من  �لكثري  �رتكبت 
�لقد�ض،  يف  �لفل�ضطينيني  بحق 
كاعتقال   ،1967 عام  �حتاللها  منذ 
�لآن  �أما  منهم،  �آلف  ع�رس�ت 
�لفل�ضطينيني  "تهجري  ت�رّسع  فهي 
�أي  يف  يحدث  مل  ما  وهو  بقانون، 

مكان يف �لعامل ". 

جبارين،  ح�ضن  �ملحامي  ويقول 
�لقانوين حلقوق  �ملركز  عام  مدير 
�إن  �إ�رس�ئيل،  يف  �لعربية  �لأقلية 
��ضتخد�مها  مت  �لتي  �ملربر�ت 
ل�ضطب  �لقانون  هذ�  مبوجب 

�لإقامة "ف�ضفا�ضة للغاية". 
وي�ضيف جبارين، لوكالة �لأنا�ضول:" 
�إذ� ما تربع �ضخ�ض مثال ملوؤ�ض�ضة 
من  فاإن  منها،  ��ضتفاد  �أو  خريية 
هذ�  �إن  �إ�رس�ئيل  تقول  �أن  �ملمكن 
�لأمر هو م�ضاعدة ملنظمة �إرهابية 
يتم  وبالتايل  �لإ�رس�ئيلي  باملفهوم 

طرده من �ملدينة ". 
بدء  منذ  �نه  �إىل  جبارين  و�أ�ضار 
ملدينة  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل 
 ،1967 عام  �ل�رسقية  �لقد�ض 
�آلف  �إقامات  �ضطب  مت  فاإنه 
بد�عي  �ملدينة  يف  �لفل�ضطينيني 
يعني  ما  وهو  �حلياة،  مركز  تغيري 
�أو  �ملدينة  خارج  لل�ضكن  �لنتقال 

خارج �لأر��ضي �لفل�ضطينية. 
وقال:" خماطر هذ� �لقانون هو �أنه 
�ضالحيات  �لد�خلية  لوزير  يُعطي 
ب�ضطب  قر�ر  لتخاذ  و��ضعة 
�إقامات مقد�ضيني حتى لو مل تتوفر 
بدون  وحتى  وقر�ئن،  بّينات  لديه 
�حلديث  فاإن  وبالتايل  حماكمة، 
م�ضبوقة"  غري  �ضيا�ضة  عن  هو 
من  �أكرث  �أم�ضى  قد  جبارين  وكان 

�لنائب  عن  �لدفاع  يف  �ضنو�ت   10
حممد  �لنائبنينْ  ورفاقه  طري  �أبو 
و�لوزير  عطون  و�أحمد  طوطح 
�بو عرفة، وجميعهم  �لأ�ضبق خالد 

من مدينة �لقد�ض. 
ففي �نتخابات �ملجل�ض �لت�رسيعي 
�أبو  فاز   2006 عام  �لفل�ضطيني 
قائمة  على  وطوطح  وعّطون  طري 
"حما�ض"  حركة  من  مدعومة 
لع�ضوية �ملجل�ض عن د�ئرة �لقد�ض، 
ولحقا �ن�ضم �بو عرفة �إىل حكومة 
�ل�ضيا�ضي  �ملكتب  رئي�ض  �ضكلها 
هنية،  �إ�ضماعيل  للحركة  �حلايل 
و��ضتخدم  �لقد�ض  ل�ضوؤون  وزير� 
�آنذ�ك  �لإ�رس�ئيلي  �لد�خلية  وزير 
ل�ضطب  كمربر  ذلك  بار-�أون  روين 
يف  �لأ�ضبق  و�لوزير  �لنو�ب  �إقامة 
وعلى  �ل�رسقية  �لقد�ض  مدينة 
�لنو�ب  �إجبار  مت  فقد  ذلك،  �إثر 
�لثالثة و�لوزير �لأ�ضبق على مغادرة 
�هلل  ر�م  مدينة  �إىل  �لقد�ض  مدينة 

�ملجاورة. 
�لإ�رس�ئيلية  �لعليا  �ملحكمة  ولكن 
قررت يف �لثالث ع�رس من �ضبتمرب 
2017 �أن �لقانون، ب�ضيغته �حلالية، 
�لد�خلّية �ضالحّية  وزير  يعطي  "ل 
ل�ضحب �لإقامة �لد�ئمة على خلفّية 
�ملحكمة  وجّمدت  �لولء"  خرق 
�ضهور  ل�ضتة  �لد�خلّية  وزير  قر�ر 
�إمكانّية  �لربملان  �إعطاء  �أجل  من 
قر�ر  ي�رسعن  مالئم  قانوٍن  ل�ضن 
�ل�ضدد،  هذ�  ويف  �لد�خلّية  وزير 
�أن  طري  �أبو  �لنائب  �عترب  فقد 
قر�ر  على  يلتف  �جلديد  �لقانون 
ناحية  من  ولكنه  �لعليا،  �ملحكمة 
مع  �ملحكمة  تعاون  يُظهر  �أخرى 
�لإ�رس�ئيلية  و�حلكومة  �لكني�ضت 

�ضد �لفل�ضطينيني. 
�جلديد  �لقانون  طري:"  �أبو  وقال 
على  حرب  �إعالن  مبثابة  هو 
�لقد�ض،  مدينة  يف  �لفل�ضطينيني 
بكل  �ل�ضكان  لرتكيع  حماولة  فهو 
دولة يف  �أن هناك  �أظن  �ل�ضبل، ول 
�لقر�ر  هذ�  مثل  تتبنى  قد  �لعامل 
�أن  �ضحيح  و�أ�ضاف:"   " �لعن�رسي 
من  �ضياغته  متت  �جلديد  �لقانون 

�لقد�ض  عن  �إبعادنا  تربير  �أجل 
)يق�ضد نف�ضه ورفاقه(، ولكنه يفتح 
�إن  �ملئات  �أمام طرد  و��ضعا  �لباب 

مل يكن �آلف من �ضكان �ملدينة". 
بالقد�ض،  هو  �رتباطنا  وتابع:" 
فاأهلنا و�أولدنا و�أعمالنا ومد�ر�ضنا 
و�أتر�حنا  و�أفر�حنا  ومعامالتنا 
�أما  بالقد�ض،  هي  وم�ضاجدنا 
حماولة  فهو  �جلديد  �لقانون 
لعتبار�ت  �ملدينة  عن  ل�ضلخنا 
�أن  �إىل  طري  �أبو  و�أ�ضار  �ضيا�ضية" 
لالأفو�ه  "تكميم  هو مبثابة  �لقانون 
م�رسوعة  مقاومة  �أي  على  وحرب 
موؤ�رس  وهو  �لإ�رس�ئيلي،  لالحتالل 
يريد  ل  �لحتالل  �أن  على  و��ضح 
عن  يد�فعو�  �أن  �لقد�ض  لأهل 

كر�متهم". 
وقال:" �ملحكمة �لعليا �لإ�رس�ئيلية 
�ضالحيات  من  لي�ض  �أن  �عتربت 
�إقامات  �ضطب  �لد�خلية  وزير 
�ملقد�ضيني، ولكنها من ناحية ثانية 
منحت �حلكومة مهلة 6 �ضهور تعطي 
�ل�ضالحية  هذه  �لد�خلية  وزير 
�حلكومة  تو�طوؤ  �إىل  ي�ضري  ما  وهو 
�لإ�رس�ئيلي  و�لكني�ضت  و�ملحاكم 
 3 وقالت  �لفل�ضطينيني"  �ضد 
�إن  �إ�رس�ئيلية  حقوقية  موؤ�ض�ضات 
"�لقانون غري د�ضتورّي ويهدف �إىل 
�لقد�ض،  من  �لفل�ضطينيني  تهجري 

�ملدينة �لتي ُولدو� فيها". 
وقال مركز عد�لة، ومركز �لدفاع عن 
�لفرد، وجمعّية حقوق �ملو�طن يف 
�إ�رس�ئيل يف ت�رسيح م�ضرتك و�ضلت 
ن�ضخة منه لوكالة �لأنا�ضول:" رغم 
�أّن �ضحب �لإقامة �لد�ئمة مرهونة 
�لأ�ضا�ضّية  مب�ٍض خطري يف �حلقوق 
�لتنّقل،  حرّية  �لعائلة،  يف  �حلق   –
�أن  �إل  وغريها-  �لعمل،  يف  �حلق 

قّررو�  �لربملان  �أع�ضاء 
�لد�خلّية  وزير  توكيل 

�ل�ضالحّية  بهذه 
كما  لي�ضتخدمها 

ي�ضاء". 
فت  �ضا �أ و
ت  �ض�ضا ملوؤ �

�لقد�ض  �حلقوقية:" 

و�ل�ضّكان  حمتلّة،  منطقة  �ل�رسقّية 
�ضّكان  هم  فيها  �لفل�ضطينيني 
�لدويّل  �لقانون  مبوجب  حمميني 
�لإن�ضايّن، وعليه، مُينع فر�ض �لولء 
بالطبع  ومُينع  عليهم،  لإ�رس�ئيل 
منهم  �لد�ئمة  �لإقامة  �ضحب 

وتهجريهم فعلًيا". 
ر�ضمية  معطيات  �إىل  و��ضتناد� 
�حلكومة  فاإن  �إ�رس�ئيلية، 
�أكرث  �إقامات  �ضطبت  �لإ�رس�ئيلية 
�لقد�ض  يف  فل�ضطيني   14500 من 
بد�عي   1967 �لعام  منذ  �ل�رسقية 
�لإقامة خارج حدود �ملدينة ،وقال 
�ليوم  حتى  جبارين:"  �ملحامي 
�لإقامة  بد�عي  �لإقامة  �ضطب  مت 
خارج حدود �ملدينة �أو ما يطلقون 
عليه تغيري مركز �حلياة ولكن هذ� 
�لقانون �جلديد هو ت�ضعيد مبفهوم 
ي�ضتطيع  ل  �ملقد�ضي  �ملو�طن  �أن 
يف  يدخل  متى  م�ضبقا  يعرف  �أن 
مرحلة �خلطورة من �إمكانية �ضطب 
�ضياغته  متت  فالقانون  �إقامته، 

لعتبار�ت �ضيا�ضية". 
�أن  �إىل  �ل�ضدد،  هذ�  يف  ولفت 
�لأكرث  هم  �ل�ضيا�ضيني  �لن�ضطاء 
�لقانون  هذ�  من  ��ضتهد�فا 

�جلديد. 
ي�ضتهدف  �لقانون  جبارين:"  وقال 
خا�ض  ب�ضكل  �ل�ضيا�ضيني  �لن�ضطاء 
مت  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت  مدى  وعلى 
�إد�ريا  �لن�ضطاء  �لعديد من  �عتقال 
�ضدهم،  �إد�نة  �أدلة  وجود  لعدم 
وزير  باإمكان  فاإن  �لآن  ولكن 
�إىل  �إبعادهم  �لإ�رس�ئيلي  �لد�خلية 
تطور  وهذ�  نهائيا  �ملدينة  خارج 
�ملحامي  و��ضاف  للغاية".  خطري 
من  �لعديد  هناك  جبارين:" 
ت  � ر عتبا ل �

�لقانون،  هذ�  تطبيق  يف  �خلطرية 
وت�ضكيلتها  �حلكومة  مباهية  تتعلق 
وي�ضري  �لد�خلية"  وزير  هو  ومن 
�أن  �إىل  �ل�ضدد،  هذ�  يف  جبارين 
ر�أ�ضها  على  ميينية  حكومة  وجود 
يفتح  قد  مت�ضدد،  د�خلية  وزير 
�لطريق �أمام طرد �أعد�د كبرية من 

�لفل�ضطينيني. 
وقال جبارين �إن موؤ�ض�ضته �ضتتحرك 
يف  �لقانون،  هذ�  �ضد  ق�ضائيا 
يف  وقال:"  فعال  تطبيقه  مت  حال 
على  �لقانون  هذ�  تطبيق  مت  حال 
فاإننا  �ملقد�ضي  و�لوزير  �لنو�ب 
�ملحكمة  لدى  ق�ضائيا  �ضنتحرك 
�ضده"و�أ�ضار  �لإ�رس�ئيلية  �لعليا 
�عتبار�ت   3 �إىل  �ل�ضدد  هذ�  يف 
�أي حترك  �ليها يف  �ل�ضتناد  �ضيتم 
�أول،  م�ضتقبليوقال:"  ق�ضائيا 
�ضحب  قانونيا  �مل�ضموح  غري  من 
�لولء  خرق  بد�عي  مو�طن  �إقامة 
ولكن  �ل�ضخ�ض  فبالإمكان حماكمة 
و�أ�ضاف:"  بلده  من  طرده  لي�ض 
�ل�ضالحيات  هذه  منح  ثانيا، 
يتناق�ض  �لد�خلية  لوزير  �لو��ضعة 
وتابع   ." �لقانون  �ضلطة  مع 
�لدويل  �لقانون  ثالثا،  جبارين:" 
�لفل�ضطينيني  مكانة  على  يوؤكد 
مو�طنني  باعتبارهم  �ملقد�ضيني 
��ضيلني يف وطنهم و�أن �لقد�ض هي 
من  �لعديد  وهناك  حمتلة  مدينة 
على  توؤكد  �لتي  �لدولية  �لقر�ر�ت 
قد  �لأوروبي  �لحتاد  وكان  ذلك" 
�أن  "ميكن  �جلديد  �لقانون  �إن  قال 
للفل�ضطينيني  �لإقامة  و�ضع  يجعل 
�ضكان  وهم   ، �ل�رسقية  �لقد�ض  يف 
�لإن�ضاين  �لقانون  حمميون مبوجب 
�أكرث خطورة مما هو عليه  �لدويل، 

�ليوم". 

اأول قوائم قطر للإرهاب.. 20 �شخ�شا و8 كيانات
ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  �أدرجت 
�لقطرية،  �لد�خلية  بوز�رة  �لإرهاب 
م�ضاء �لأربعاء، 20 �ضخ�ضا و8 كيانات 
�خلريية  �لإح�ضان  جمعية  بينها  من 
�ضيناء  ولية  د�ع�ض  وتنظيم  �ليمنية، 

)م�رس( على قو�ئمها لالإرهاب.
�للجنة  ن�رستها  �لتي  �لقائمة  وتعد 
قائمة  �أول  �لإلكرتوين،  موقعها  على 
ـ  منفردة  ـ  قطر  ت�ضدرها  لالإرهاب 
�لبالد  �أمري  �أ�ضدره  قانون  مبوجب 
ب�ضاأن  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�ضيخ 
 ،2017 جويلية  يف  �لإرهاب  مكافحة 
قائمة  قطر  �أ�ضدرت  �أن  و�ضبق 
نف�ضه  �لقانون  مبوجب  لالإرهاب 
�ضمن  ولكن  �ملا�ضي،  �أكتوبر   25 يف 
كافة  �تخذته  جماعي  �إجر�ء  �إطار 
مكافحة  مركز  يف  �لأع�ضاء  �لدول 
�لوليات  ي�ضم  �لذي  �لإرهاب  متويل 
جمل�ض  ودول  �لأمريكية  �ملتحدة 

�لتعاون �خلليجي.
�ضخ�ضا   20 �جلديدة  �لقائمة  و�ضمت 
و4  و�ضعوديان،  قطريا،   12 بينهم 

م�رسيني، و�أردنيان.
�أ�ضخا�ض   9 �لقائمة  تلك  بني  ومن 
�لدول  �ضنفتها  �أن  �ضبق  وكيانان 
و�لإمار�ت  )م�رس  لقطر  �ملقاطعة 

قو�ئمها  يف  و�لبحرين(،  و�ل�ضعودية 
�لإح�ضان  جمعية  هما  لالإرهاب، 
�خلريية �ليمنية، وتنظيم د�ع�ض ولية 

�ضيناء )م�رس(.
�ضمتها  �لتي  �ل�ضخ�ضيات  �أبرز  ومن 
�لدول  �ضنفتها  �أن  و�ضبق  �لقائمة، 
 / يونيو   8 يف  لقطر  �ملقاطعة 
حزير�ن و25 يوليو / متوز �ملا�ضيني 
قطريني،   6 لالإرهاب،  قو�ئمها  على 

و�أردنيان، و�ضعودي.
�لرحمن  عبد  هم:  �ل�ضتة  و�لقطريون 
عمري �لنعيمي، و�إبر�هيم عي�ضى حجي 
�لكعبي،  حممد  �ضعد  و�ضعد  �لباكر، 
�لكو�ري،  �هلل  عبد  �للطيف  وعبد 
ومبارك حممد �لعجي، وخالد �ضعيد 

�لبوعينني.
�ل�ضعودي عبد �هلل حممد  �إىل  �إ�ضافة 
�مللك  عبد  و�لأردنيني  �ملحي�ضني، 

و�أ�رسف حممد عبد �ل�ضالم.
على  �إدر�جه  مت  معظمهم  �أن  ي�ضار 
قو�ئم �لإرهاب لدى �لوليات �ملتحدة 

و�لأمم �ملتحدة.
ـ عبد �لرحمن �لنعيمي )قطري(، �ضبق 
�لعقوبات  لو�ئح  على  �إدر�جه  مت  �أن 
و�لأمم   ،2013 دي�ضمرب  يف  �لأمريكية 
وذلك   ،2014 �ضبتمرب  يف  �ملتحدة 

ملنظمات  �ملايل  �لدعم  لتقدميه 
�إرهابية.

�لباكر  حجي  عي�ضى  �إبر�هيم  ـ 
لو�ئح  ��ضمه على  �إدر�ج  )قطري(، مت 
�لعقوبات �لأمريكية يف �ضبتمرب 2014، 
و�لأمم �ملتحدة يف يناير 2015، وذلك 

لتقدميه �لدعم �ملايل للقاعدة.
)قطري(،  �لكعبي  �ضعد  �ضعد  ـ 
�لعقوبات  لو�ئح  على  �إدر�جه  مت 
 ،2015 �أغ�ضط�ض  يف  �لأمريكية 
 ،2015 �ضبتمرب  يف  �ملتحدة  و�لأمم 
عن  بالنيابة  و�لفديات  �لأمو�ل  جلمع 

�لقاعدة يف �ضوريا.
�لكو�ري  �هلل  عبد  بن  �للطيف  عبد  ـ 
لو�ئح  على  �إدر�جه  مت  )قطري(، 
�أغ�ضط�ض  يف  �لأمريكية  �لعقوبات 
يف  �ملتحدة  �لأمم  قبل  ومن   ،2015
�لأمو�ل  جلمعه  وذلك   ،2015 �ضبتمرب 

للقاعدة.
)قطري(،  �لعجي  حممد  مبارك  ـ 
�لأمم  عقوبات  لو�ئح  على  مدرج 
�ملتحدة و�حلكومة �لأمريكية لتقدمي 

�لدعم للقاعدة يف �ضوريا.
�أن  �ضبق  )قطري(،  �لبوعينني  خالد  ـ 
�تهمته �لدول �ملقاطعة لقطر "بجمع 

�أمو�ل لتمويل �لإرهابيني يف �ضوريا".

مت  )�ضعودي(،  �ملحي�ضني  �هلل  عبد  ـ 
�إدر�جه على لئحة جز�ء�ت �حلكومة 
وذلك   ،2016 نوفمرب  يف  �لأمريكية 
جلبهة  و�خلدمات  �لدعم  لتقدميه 

�لن�رسة يف �ضوريا.
عبد  حممد  �مللك  وعبد  �أ�رسف  ـ 
�إدر�جهما على  )�أردنيان(، مت  �ل�ضالم 
و�لأمم  �لأمريكية  �لعقوبات  لو�ئح 
�لدعم  لتوفريهما  وذلك  �ملتحدة، 
باك�ضتان  يف  للقاعدة  و�ملادي  �ملايل 
 8 �لقائمة  ت�ضمنت  كما  و�ضوريا.  
�لإح�ضان  جمعية  بينها  من  كيانات 
�خلريية �ليمنية، وتنظيم د�ع�ض ولية 
كيانات   6 �إىل  �إ�ضافة  )م�رس(،  �ضيناء 

جتارية قطرية.
تتخذ  �خلريية"  "�لإح�ضان  وجمعية 
جنوب  ح�رسموت  حمافظة  من 
و�أن�ضئت  لها،  مركز�  �ليمن  �رسقي 
من  برتخي�ض  عاما   25 نحو  قبل 
�حلكومة �ليمنية ي�ضار �أن قطر وقعت 
تفاهم  مذكرة   ،2017 جويلية   12 يف 
جمالت  يف  �ملتحدة  �لوليات  مع 
كتبادل  �لإرهاب،  ملكافحة  رئي�ضية 
ومكافحة  �ل�ضتخبارية،  �ملعلومات 
�خلرب�ت  وتبادل  �لإرهاب،  متويل 
قطر  �أمري  �أ�ضدر  باأ�ضبوع،  وبعدها 

تعديل  على  ين�ض  بقانون،  مر�ضوما 
بع�ض �أحكام قانون مكافحة �لإرهاب 
"��ضتحد�ث  �ملر�ضوم  مبوجب  ومت 
لالأفر�د  �لوطنيتني  �لقائمتني  نظام 
يف  هذ�  ياأتي  �لإرهابية".  و�لكيانات 
وقت ت�ضهد فيه �ملنطقة �أزمة حادة، 

عقب قيام كل من �ل�ضعودية و�لإمار�ت 
و�لبحرين وم�رس يف 5 يونيو / حزير�ن 
قطر  مع  عالقاتها  بقطع  �ملن�رسم، 
ما  وهو  لالإرهاب"،  "دعمها  بدعوى 
تو�جه  �أنها  معتربة  �لدوحة،  نفته 

"حملة �فرت�ء�ت و�أكاذيب".
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ر�سائل الأردن الأخرية لقطر.. مقدمة لإذابة جليد العالقات؟ 

ال�سعودية يف مرمى الإعالم ال�سوداين.. تعبري �سعبي اأم �سخط حكومي؟ 

�سهدت الأيام الأخرية حماولت م�سرتكة من عمان والدوحة؛ لك�سر حالة اجلمود يف عالقتهما، بعد نحو 10 �سهور من اإعالن الأردن خف�س التمثيل الدبلوما�سي 
مع قطر، على خلفية الأزمة التي ت�سهدها العالقات بني الدوحة وكل من م�سر وال�سعودية والإمارات والبحرين ،الأردن، الذي حافظ طيلة ال�سهور املا�سية على 

»�سعرة معاوية« مع قطر بعث موؤخرا بر�سائل غري مبا�سرة تنم عن رغبة وا�سحة يف اإعادة العالقات اإىل �سابق عهدها، كان اآخرها مذكرة نيابية تطالب حكومة 
اململكة باإعادة �سفري البالد اإىل قطر، وقبلها زيارة وفد اقت�سادي اأردين للدوحة ،حمللون اأردنيون حتدثت اإليهم الأنا�سول، اعتربوا باأن الأردن وقف يف الأزمة 

اخلليجية موقفًا »معتدًل غري منحاز« ، وباأنه يف اإطار هذا احلياد، ل بّد من ك�سر حالة اجلمود وعودة العالقات اإىل ما كانت عليه. 

�سن كتاب و�سحفيون مقربون من احلكومة ال�سودانية هجمة اإعالمية على ال�سعودية، خالل الأيام املا�سية، ما اأثار ت�ساوؤلت حول اأبعاد هذا التطور 
الالفت، وما اإن كان ميثل وجهة النظر احلكومية يف اخلرطوم. هذا ال�سخط على �سيا�سيات ال�سعودية نحو اخلرطوم تزامن مع �سائقة اقت�سادية 

تعانيها ال�سودان منذ مطلع العام احلايل، ما زاد من الغ�سبة الإعالمية على الريا�س، التي تعتربها اخلرطوم حليفا اإ�سرتاتيجية، بعد اأن قطع ال�سودان 
عالقاته مع اإيران من اأجلها.

بوادر ذوبان اجلليد 

يف جوان املا�ضي قررت احلكومة 
التمثيل  م�ضتوى  تخفي�ض  الأردنية 
قطر  دولة  مع  الدبلوما�ضي 
التي  الأزمة  اأ�ضباب  درا�ضة  »بعد 
م�رص  بني  العالقات  ت�ضهدها 
والبحرين  والإمارات  وال�ضعودية 
اإلغاء  اإىل  اإ�ضافة  الدوحة«،  مع 
ترخي�ض مكتب قناة »اجلزيرة« يف 
عّمان وتع�ضف باخلليج اأزمة بداأت 
يف 5 جوان املا�ضي، اإثر قطع كل 
من ال�ضعودية والإمارات والبحرين 
وم�رص عالقاتها مع قطر، وفر�ض 
الدول الأربعة ح�ضاراً برياً وبحريا 
»دعمها  بدعوى  عليها  وجوي 
لالإرهاب«، وهو ما تنفيه الدوحة، 
وتتهم الرباعي بال�ضعي اإىل »فر�ض 

الو�ضاية« على قرارها الوطني. 
وقع  اجلاري  مار�ض   20 والثالثاء 
45 نائبا يف جمل�ض النواب الأردين 
مذكرة  للربملان(  الأوىل  )الغرفة 
نيابية تُطالب بعودة �ضفري بالدهم 
به  �رصح  ما  بح�ضب  الدوحة،  اإىل 
اأن  موؤكدا  الغمار،  عقلة  النائب 

مع  ال�ضدع  لراأب  تهدف  »املذكرة 
باإعادة  ذلك  نبداأ  اأن  الأ�ضقاء على 
�ضفرينا اإىل الدوحة«.  ويف احلادي 
ع�رص من ال�ضهر اجلاري، ا�ضتقبلت 
وفدا  قطر  و�ضناعة  جتارة  غرفة 
رئي�ض  برئا�ضة  اأردنيا  اقت�ضاديا 
غرفة جتارة الأردن ورئي�ض احتاد 
الكباريتي،  نائل  العربية،  الغرف 
الكفيلة  ال�ضبل  الطرفان،  وناق�ض 
املتبادلة،  ال�ضتثمارات  بتعزيز 
م�رصوعات  اإقامة  واإمكانية 
الأردن  ،وبداأت حماولت  م�ضرتكة 
ك�رص جمود العالقات مع الدوحة، 
عندما  املا�ضي،  دي�ضمرب   7 يف 
امللك  الأردين  العاهل  تهاتف 
عبداهلل الثاين مع اأمري قطر ال�ضيخ 
ثاين  ال  خليفة  بن  حمد  بن  متيم 
الأمريكي  الرئي�ض  قرار  ب�ضاأن 
بالقد�ض  العرتاف  ترامب  دونالد 
ويف  ل�رصائيل«  »عا�ضمة  املحتلة 
العاهل  هناأ  ال�ضهر  نف�ض  من   14
الأردين الأمري متيم بالعيد الوطني 
به  )يحتفل  بالده  ل�ضتقالل 
كل  من  دي�ضمرب   18 يف  القطريون 
عام(، وقالت وكالة الأنباء الأردنية 

اهلل  عبد  امللك  اإن  حينها  »برتا« 
�ضعب  با�ضم  التهاين  »اأحر  قدم 
لالأمري  متمنيا  وحكومتها  اململكة 
والعافية  ال�ضحة  موفور  متيم 
ولل�ضعب القطري مزيدا من التقدم 

والزدهار«. 

تقارب بطيء 
ومب�سرات 

العام  والأمني  الإ�ضالمي  القيادي 
ارحيل  الوطني  املوؤمتر  حلزب 
الغرايبة، قال لالأنا�ضول: »العالقة 
توتراً  �ضهدت  القطرية  الأردنية 
وجموداً، وقد بُذلت جهود من كال 

الطرفني ملحاولة حت�ضينها«. 
ت�ضري  »العالقة  الغرايبة  واأ�ضاف 
ببطء  ولكن  مت�ضاعد  باجتاه 
موقفاً  وقف  الأردن  ملحوظ.. 
معتدلً ومل ينحاز لأحد يف الأزمة 
بحاجة  نحن  لذلك  اخلليجية، 
لعودة العالقات مع الدوحة« وتابع 
هي  الأخرية  النيابية  »املذكرة 
م�ضاحلنا  ال�ضحيح،  الجتاه  يف 
فهناك  كبرية،  قطر  يف  الأردنية 

هناك  تعمل  كبرية  اأردنية  جالية 
اأردين(، واأعتقد  األف  )اأكرث من 40 
حتمل  القادمة  املرحلة  اأن 

املب�رصات«. 

ن�سف خطوة للخلف 

العلوم  اأ�ضتاذ  �ضنيكات  خالد 
البلقاء  جامعة  يف  ال�ضيا�ضية 
»عالقة  اأن  اعترب  )حكومية(، 
اخلليج  دول  مع  اخلارجية  الأردن 
اأخذ  فالأردن  بالتوازن،  تتميز 
متثلت  خطوة  ن�ضف  تقريباً 
ومل  الدوحة،  مع  التمثيل  بخف�ض 
يقم بنف�ض خطوة دول اخلليج؛ من 
القرار،  اتخاذ  يف  الو�ضطية  باب 
مفتوحة  اخلطوط  يُبقي  بحيث 
�ضنيكات  واعترب  اجلميع«.   مع 
مفتوحا  الباب  اأبقى  الأردن  اأن 
لإمكانية لعب دور الو�ضيط يف حل 
الأزمة بني قطر والدول اخلليجية، 
القت�ضادية  على عالقاته  معتمدا 
وم�ضى  اخلليج  دول  مع  اجليدة 
اجلانب  هذا  فاإن  »وبالتايل  قائال 
يف  مهماً  عاماًل  )القت�ضادي( 

فهو  اخلارجية،  الأردن  �ضيا�ضة 
يرغب  ول  القطيعة  حد  ي�ضل  ل 
لهذا  وقطر،  اخلليج  دول  مع  به 
يعود  باأن  الأردن  م�ضلحة  فاإن 
ويتجاوز  موحد  اخلليجي  ال�ضف 
مرحلة النق�ضام«.  وبح�ضب دائرة 
الإح�ضاء العامة الأردنية )حكومية( 
بلغت التجارة اخلارجية للمملكة مع 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي نحو 
 ،2017 خالل  دولر  مليارات   5.8
ال�ضلعية  الواردات  قيمة  �ضجلت  و 
نحو  اخلليج  دول  من  الأردنية 
و�ضلت  فيما  دولر،  مليار   3.957
لدول  الأردنية  الكلية  ال�ضادرات 
دولر.    مليار   1.847 اإىل  اخلليج 
اإل اأن �ضنيكات وهو حملل �ضيا�ضي 
غري  عوامل  اأي�ضاً  »هناك  اأن  يرى 
مرئية تعتمد على عالقة قطر مع 
ويخل�ض  كاإيران«.   اإقليمية  دول 
بناء على ذلك اإىل اأنه »من ال�ضعب 
اأن يعود الأردن لقطر كي ل ي�ضحي 
معتربا  اخلليج«،  دول  مع  بعالقته 
تعتمد  بالدوحة  عمان  عالقة  اأن 
يف هذا ال�ضدد على »مت�ضك قطر 
والتزامها  اخلليجية  بامل�ضالح 

بال�ضف اخلليجي، مما ي�ضهل عودة 
اإىل  بالإ�ضافة  بالأردن،  عالقتها 
يف  وا�ضنطن  مع  الدوحة  عالقة 

هذا ال�ضدد«. 
قال  جهته،  من  تواقة«    ال�ضعوب 
رائد اخلزاعلة رئي�ض جلنة ال�ضوؤون 
اخلارجية يف جمل�ض النواب الأردين 
تعود  اأن  يف  تكمن  »م�ضلحتنا  اإن 
العرب،  الأ�ضقاء  كل  مع  العالقات 
يكون  لأن  تواقون  ك�ضعوب  نحن 
الأقطار«.   بكافة  عالقات  هناك 
»نحن  الأردين  الربملاين  وم�ضى 
ومع  العالقات  يف  النفراج  مع 
اإىل  التمثيل  واإعادة  القنوات  فتح 
باأن  وغريها،  قطر  مع  م�ضتواه 
راأب  يف  رئي�ضيني  لعبني  نكون 
العرب«ودعا  الأ�ضقاء  مع  ال�ضدع 
لإعادة  بالده  حكومة  اخلزاعلة 
من  جزءاً  تكون  وباأن  ح�ضاباتها 
الآن  »الأمة  اأن  معترباً  امل�ضاحلة، 
تتحد  مل  واإن  اأحوالها،  اأ�ضعف  يف 
هناك  ولي�ض  خا�رص  فالكل  الآن 
رابح« فيما رف�ض الناطق الر�ضمي 
حممد  الأردنية  احلكومة  با�ضم 

املومني، التعليق على املو�ضوع.

النقد  ال�ضودان من �ضح يف  ويعاين 
اجلنوب  انف�ضال  منذ  الأجنبي، 
اأرباع  ثالثة  وفقدان   2011 عام 
 %80 متثل  التي  النفطية،  موارده 
و50  الأجنبي،  النقد  موارد  من 
للدولة  العامة  الإيرادات  من   %
احلايل  العام  ميزانية  �ضهدت  كما 
مليار   28.4 يبلغ  مقدرا  عجزا 
دولر(،  مليارات   4.11( جنيه 
املحلي  الناجت  من   %2.4 ت�ضكل 

الإجمايل.

اأزمة اقت�سادية

وتعد موجات النقد الإعالمية التي 
ا�ضتهدفت احلكومة ال�ضعودية هي 
�ضنوات،  منذ  ال�ضودان  يف  الأوىل 
التى  النادرة  املرات  من  وكذلك 
تكون »بالد احلرمني« حمل انتقاد 

ال�ضحافة ال�ضودانية.
وكتب الوزير ال�ضابق، رئي�ض حترير 
عبد  )خا�ضة(،  »م�ضادر«  �ضحيفة 
»مثلما  املحيد:  عبد  املاجد 
تعاملنا  طريقة  �ضياغة  اأعدنا 
عدة  مع  وال�ضرتاتيجي  الظريف 
 ،)..( عنا  وبعيداً  حولنا  من  دول 

ومثلما اأقدمنا على هذه اخلطوة، 
يف  ال�ضوداين  (التدخل  وب�ضجاعة 
اليمن �ضمن التحالف العربي الذي 
نعيد  اأن  نحتاج  ال�ضعودية(،  تقوده 
الظريف  تعاملنا  اأ�ضئلة  �ضياغة 
وال�ضرتاتيجي مع اململكة العربية 

ال�ضعودية«.
ويرى مراقبون اأن اندفاع احلكومة 
يف  ال�ضعودية،  نحو  ال�ضودانية 
العامني املا�ضيني، رمبا كان مربراً 
يف بدايته، بغر�ض حماية الأرا�ضي 
جماعة  هجمات  من  املقد�ضة 
»اأن�ضار اهلل« )احلوثيني( يف اليمن، 
احلوثيني،  �ضيطرة  بعد  ل�ضيما 
اإيراين، على  املتهمني بتلقي دعم 
جارة  اليمن،  من  كبرية  اأجزاء 

اململكة.
مل�ضاركة  �ضعبي  دعم  ذلك  ويعزز 
الدفاع  يف  ال�ضوداين،  اجلي�ض 
�ضمن  امل�ضلمني  مقد�ضات  عن 
تقوده  عربي،  اإ�ضالمي  حتالف 
ال�ضعودية، لأن الأرا�ضي املقد�ضة 
ال�ضعب  لدى  باأولوية كربي  حتظى 

ال�ضوداين.

حتالفات اقت�سادية

يقف  لأن  �ضبباً  لي�ض  ذلك  لكن 
حربها  يف  ال�ضعودية  مع  ال�ضودان 
اململكة  ت�ضانده  ول  وحتالفها، 
بح�ضب  القت�ضادية،  اأزمته  يف 
واأن  خا�ضة  ذاتها،  امل�ضادر 
التململ ال�ضعبي الراف�ض مل�ضاركة 
ال�ضعودية  حتالف  يف  اخلرطوم 
مع جتاهل  يتزايد،  احلوثيني  �ضد 
ما  وهو  ال�ضودان،  لدعم  �ضعودي 
�ضجع الإعالم على ت�ضويب �ضهامه 

جتاه اململكة.
اإن  القول  اإىل  مراقبون  ويدفع 
واملبادىء  الأخالق  بها  ال�ضيا�ضة 
هي  والأخرية  امل�ضالح،  بها  كما 
احلكوميون  وامل�ضوؤولون  الغالبة، 
ال�ضعبية  الروؤية  عليهم  ت�ضيطر 
التحالف  جدوي  عدم  من  ذاتها 
ال�ضعودي، الذي مل يقدم لل�ضودان 

�ضيء يف اأزمته الراهنة.
عن  تبحث  الآن  واخلرطوم 
من  اأكرث  اقت�ضادية  حتالفات 
تركيا  يف  يتمثل  ما  وهو  �ضيا�ضية، 
لل�ضودان  اأقرب  وهما  وقطر، 
بف�ضل  وحلفائها،  ال�ضعودية  من 
الداعمة  القت�ضادية  مواقفهما 

للحكومة ال�ضودانية موؤخراً.

م�سري احللف

»التحالف  ت�ضكيل  اإعالن  جرى 
ملكافحة  الع�ضكري  الإ�ضالمي 
الإرهاب«، بقيادة ال�ضعودية يف 14 
الدول  عدد  ويبلغ   ،2015 دي�ضمرب 
وظهر  دولة   41 فيه  امل�ضاركة 
عمر  ال�ضوداين،  الرئي�ض  نظام 
املا�ضيني،  العامني  الب�ضري، خالل 
اخلليجية،  للدول  وثيق  كحليف 
�ضببه  كان  التوتر  من  �ضنوات  بعد 
تقارب اخلرطوم مع طهران ومنذ 
ال�ضودان  ي�ضارك   ،2015 مار�ض 
تقوده  الذي  العربي،  التحالف  يف 
يف  احلوثيني  ملحاربة  ال�ضعودية 

اليمن.
ا�ضتعداده  ال�ضودان  اأعلن  وحينها 
اإر�ضال �ضتة اآلف جندي للم�ضاركة 
يف حرب اليمن، وو�ضل بالفعل يف 
تبعتها  850 جنديا،  الأوىل  الدفعة 
دفعات اأخرى من ع�رصات اجلنود 
من  الن�ضحاب  احتمال  ويبقى 
ظل  يف  واردة،  ال�ضعودي  احللف 
من  بداياته  معار�ضة يف  وجد  اأنه 
واأخرى  معار�ضة  �ضيا�ضية  اأحزاب 

راأ�ضها  على  احلكم،  يف  م�ضاركة 
بقيادة  الآن«،  ال�ضالح  »حركة 
ذلك  ويع�ضد  الدين  �ضالح  غازي 
�ضعودي  ودعم  موقف  غياب 
القت�ضادية،  اأزمته  يف  لل�ضودان 
بني  يقارن  البع�ض  اأن  �ضيما  ل 
التي  م�رص،  من  ال�ضعودية  موقف 
كافة  على  الريا�ض  من  دعم  جتد 
امل�ضتويات، بينما ال�ضودان ليجد 
اأدين اهتمام �ضعودي، ومل يجد اأي 

موقف اإيجابي.
ويدعم الغا�ضبون موقفهم ال�ضلبي 
ملكها  زيارة  بعدم  ال�ضعودية  جتاه 
الذي  العزيز،  عبد  بن  �ضلمان 
�ضنوات،  ثالثة  قبل  احلكم  تويل 
�ضلمان،  بن  حممد  العهد  وويل 
اإىل ال�ضودان، رغم زيارات الب�ضري 
الأونة  يف  للمملكة  املتكررة 

الأخرية.

الب�سري يف القاهرة

على  ال�ضوداين  الإعالم  تركيز 
ن�رص  من  اأيام  بعد  جاء  ال�ضعودية 
الوكالة ال�ضودانية الر�ضمية لالأنباء 
خرباً  املا�ضي،  الأ�ضبوع  )�ضونا(، 

عن وديعة ا�ضتثمارية اإماراتية تبلغ 
الإمارات،  من  دولر  مليار   1.4
وهي  لل�ضعودية  الأكرب  احلليف 
كبرياً،  جدلً  اأثارت  التى  الوديعة 
اإعالم  و�ضائل  ذكرت  اأن  بعد 
وديعة  توجد  ل  اأنه  �ضودانية 
اأوردتها  اأرقام  هي  بل  اإماراتية، 
الوكالة الإماراتية الر�ضمية لالأنباء 
)وام( �ضمن تقرير لها تر�ضد فيه 
يف  لل�ضودان،  الإماراتي  الدعم 

ال�ضنوات املا�ضية.
الرئي�ضني،  احللفيني  على  الغ�ضب 
و�ضائل  يف  والإمارات،  ال�ضعودية 
يغذيه جتاهل  ال�ضودانية،  الإعالم 
اإل  ال�ضودان،  لأزمات  الدولتني 
القاهرة،  اإىل  الب�ضري  زيارة  اأن 
الإثنني املا�ضي، تدفع البع�ض اإىل 
واأبوظبي  الريا�ض  باأن  العتقاد 
وراء التقارب ال�ضوداين- امل�رصي 

الأخري، و�ضيكون له تبعاته.
وم�رص،  ال�ضودان  اجلارتني،  وبني 
اأبرزها:  عديدة،  خالفية  ملفات 
»النه�ضة«  و�ضد  حدودي،  نزاع 
الإثيوبي، واتهامات �ضودانية تنفيها 
ملتمردين  م�رص  بدعم  القاهرة 

مناه�ضني حلكم الب�ضري.



تام بانغ لن يعود 
اإىل الوفاق والعب 
اأوغندي يف املفكرة

بن �شيخة 
وحمار ي�شبطان 

حت�شريات 
املو�شم 
اجلديد

�سبط مدرب وفاق �سطيف 
عبد احلق بن �سيخة برنامج 

التح�سريات والرتب�سات 
التح�سريية التي يخو�سها 
الفريق بعد نهاية املو�سم 

الكروي اجلاري حت�سبا للإعداد 
للمو�سم املقبل وذلك خلل 
اجتماع عمل جمعه برئي�س 

الفريق ح�سان حمار من 
اأجل ح�سم الأمور املتعلقة 

باملو�سم اجلديد خا�سة واأن 
امل�سوؤول الأول على الطاقم 
الفني للوفاق ف�سل البقاء 
يف عا�سمة اله�ساب العليا 

خلل فرتة الراحة التي قرر 
منحها للعبني اإثر توقف 
البطولة الوطنية، ويف هذا 

ال�سدد فاإن م�سادر من بيت 
النادي ال�سطايفي ك�سفت 

»للو�سط« اننب �سيخة وحمار 
اتفقا على اأ�سماء اللعبني 

املعنيني بالت�رسيح بعد نهاية 
البطولة الوطنية والعنا�رس 

التي �سوف تعمل اإدارة 
الوفاق على ا�ستقدامها من 
اأجل تدعيم الت�سكيلة حت�سبا 

لنطلق املو�سم اجلديد 
ولعب دور جمموعات رابطة 

اأبطال اإفريقيا املقرر انطلق 
مبارياتها �سهر ماي املقبل.

وحت�رسرّ اإدارة الوفاق 
ال�سطايفي بن�سبة كبرية نحو 

الرتاجع عن ا�ستقدام اللعب 
الكامريوين تام بانغ الذي لن 
يعود اإىل الفريق جمددا بعد 

خو�سه جتربة ق�سرية يف 
الدوري الربتغايل، وذلك ب�سبب 

معاناة اللعب من الإ�سابة 
وعدم جاهزيته لنطلق 

املو�سم اجلديد فيما تعول 
الإدارة ال�سطايفية على التعاقد 
مع لعب جاهز، ولهذا الغر�س 
فاإن لعب من اأوغندا قد يكون 
اللعب الذي �سيتم ا�ستقدامه 

حل�سازة اإجازة لعب اأجنبي اإىل 
جانب اأومبامبو.

وكان رفقاء اللعب ربيعي 
ا�ستاأنفوا التدريبات اأم�س بعد 

ال�ستفادة من فرتة الراحة التي 
منحها اإياهم الطاقم الفني 
لل�سرتجاع، حيث با�رسوا 

يف التح�سري ملباراة مولودية 
وهران التي تندرج �سمن اجلولة 

24 للرابطة املحرتفة الأوىل.
عي�شة ق.
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 الكناري ي�شرون على التاأهل 
والبليدة ت�شعى للمفاجاأة

جتري اأم�شية اليوم اآخر املباريات املندرجة �شمن الدور ربع النهائي ملناف�شة 
كاأ�س اجلمهورية والتي جتمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد البليدة، حيث 

تاأتي هذه املقابلة املتاأخرة املربجمة على ملعب 5 جويلية �شمن فرتة توقف 
البطولة الوطنية، ويدخل فريق ال�شبيبة اللقاء وهو يعول على نيل تاأ�شرية 

التاأهل اإىل املربع الذهبي، خا�شة واأن االإدارة ت�شع ثقتها يف الالعبني من اأجل 
موا�شلة املغامرة يف مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س

عي�شة ق.

الو�سعية  ظل  املعنويات يف  ورفع 
ال�سعبة التي متر بها الت�سكيلة يف 
على  وال�رساع  الوطنية  البطولة 
لعبو  يدرك  اين  البقاء،  حتقيق 
الكاأ�س  يف  التاأهل  اأن  »الكناري« 
الكافية  الثقة  مينحهم  �سوف 
موا�سلة  اجل  من  معنوية  ودفعة 
اللعب بقوة يف �رساع حتقيق البقاء 
الكبار،  دوري  يف  ال�سبيبة  واإبقاء 
و�ستكون مواجهة اليوم فر�سة من 
من  اأن�سارهم  مع  الت�سالح  اأجل 
املربع  اإىل  الفريق  قيادة  خلل 
النهائي ملناف�سة الكاأ�س، وبالتايل 
الحتفاظ بحظوظهم يف التناف�س 
ماء  وحفظ  باللقب،  التتويج  على 
للخروج  ال�سبيبة  قيادة  الوجه عرب 

من�سة  اإىل  جمددا  والعودة  بلقب 
ي�سعدوها  مل  التي  التتويجات 
اأعوام  �سبعة  يقارب  ما  منذ 
ا�سبال  يبحث  التي  الفر�سة  وهي 
على  بوزيدي  يو�سف  املدرب 

اإعادتها جمددا.
النادي  ت�سكيلة  تعرف  و�سوف 
القبائلي م�ساركة املدافع املخ�رسم 
بعدما  اللقاء  يف  بلكالم  ال�سعيد 
ال�سوء  الوطني  الفني  الطاقم  منحه 
لعب  اجل  من  للت�رسيح  الأخ�رس 
مقابلة الكاأ�س قبل العودة جمددا اإىل 
النم�سا  اإىل  وال�سفر  اخل�رس  ترب�س 
يريح  ما  وهو  وديا،  اإيران  ملواجهة 
اأمام  وي�سع  القبائلي  الفني  الطاقم 
بتاأ�سرية  للخروج  كافية  حلول  عدة 

التاأهل.
البليدة  احتاد  يبحث  املقابل،  يف 

اإىل  التاأهل  بتاأ�سرية  العودة  على 
يتواجد  الفريق  واأن  خا�سة  الديار 
و�سوف  الرتتيب  جدول  موؤخرة  يف 
اأن  اإل  اأمامه  �سعبة  املهمة  تكون 
اأ�سبال املدرب كمال بوهلل يعولون 
على رفع التحدي خا�سة واأنهم اأمام 
بعد  حمايد  مبلعب  اللعب  اأف�سلية 
رف�س برجمة اللقاء على ملعب اأول 
الفر�سة  وهي  وزو  بتيزي  نوفمرب 
»الورود«  مدينة  ابناء  يعول  التي 
لعب  موا�سلة  اجل  من  ا�ستغللها 
املعنويات يف  ورفع  الكاأ�س  مناف�سة 
ظل الو�سعية ال�سعبة التي يتواجدون 
البطولة  ترتيب  موؤخرة  يف  عليها 
الرئي�س  اإدارة  وقامت  الوطنية، 
 30 منحة  بتخ�سي�س  علي  �سعيب 
مليون �سنتيم للعبني من اأجل جتاوز 

ال�سبيبة وبلوغ ن�سف النهائي.

مو�شاوي االأقرب لتعوي�شه يف حال مغادرته

 �شرار يرف�ش ت�شريح زمامو�ش
 هذه ال�شائفة واحلار�ش مرتدد

برجمة مباراة ذهاب كاأ�س
 الكاف يف الثامن اأفريل

 �شباب بلوزداد يواجه
 اوملبي العنا�شر وديا

حار�س  بقاء  م�سل�سل  يتوا�سل 
ملني  حممد  اجلزائر  احتاد 
زمامو�س من عدمه يف �سفوف 
العرو�س  تتهاطل  الفريق، حيث 
على احلار�س خا�سة من طرف 
الأندية ال�سعودية وهو كما جعله 
قرار  يف  احل�سم  ب�ساأن  مرتددا 
الرحيل  اأو  النادي  مع  البقاء 
املو�سم  بنهاية  �سفوفه  عن 
مرتبطا  لزال  اأنه  رغم  احلايل 
هذا  ويف  الإدارة،  مع  بعقد 
علمت  »الو�سط«  فاإن  ال�سدد 
اأن  الفريق  داخل  م�سادرها  من 
احلكيم  عبد  الدريكتوار  رئي�س 
قائد  ت�رسيح  يرف�س  �رسار 
خلل  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 
ال�سائفة املقبلة خا�سة يف حال 
تاأهل الحتاد اإىل ور جمموعات 
كاأ�س الكاف، اأين �سيكون بحاجة 
اأجل  من  الإفريقية  خربته  اإىل 
املغامرة  يف  بعيدا  الذهاب 
القارية، وح�سب نف�س امل�سادر 
فاإن حار�س نادي بارادو مو�ساوي 
القرب اإىل خلفته يف الفريق يف 
رغم  الفريق  اأ�سوار  غادر  حال 
بلوزداد  �سباب  حار�س  دخول 
مفكرة  �ساحلي  القادر  عبد 
تاأهيله  ا�ستحالة  ان  اإل  الإدارة 
قاريا ب�سبب امتلكه الإجازة مع 
فريقه امل�سارك بدوره يف كاأ�س 
احل�سابات  خارج  يجعله  الكاف 
املركاتو  خلل  الأقل  على 
املقابل،  يف  املقبل،  ال�سيفي 
عقد  متديد  الإدارة  تنوي 
من�سوري  اإ�سماعيل  حلار�س 
اأجل  من  اإ�سافية  اأ�سهر  �ستة 

ا�ستغلل اإجازته القارية.

االحتاد يتعاقد رفقة 
بن �شاعة ثالثة 

موا�شم

اإدارة  اأعلنت  اأخرى،  جهة  من 
اللعب  مع  التعاقد  حداد  علي 
زكريا بن �ساعة الذي وقع ر�سميا 
عقدا ميتد ثلثة موا�سم، ويلعب 
يعول  اأين  الهجوم  من�سب  يف 
دعم  على  العا�سمي  النادي 
يعرف  الذي  الأمامي  اخلط 
 21 اللعب  يبلغ  حيث  نقائ�س، 
مولودية  نادي  يف  وتكون  عاما 
وهران قبل اأن يخو�س جتربة يف 
والرو�سية  الفرن�سية  البطولتني 
الوطن  اأر�س  اإىل  ويعود جمددا 
من  الوطنية  البطولة  يف  للعب 
له  �سبق  اأين  الحتاد،  بوابة 
املنتخبات  �سفوف  يف  اللعب 

الوطنية ال�سابة.

بودربال وهجهوج 
يتدربان على انفراد 

ت�سكيلة  توا�سل  املقابل،  يف 
املدرب ميلود حمدي التح�سري 
الذي  العا�سمي  للداربي 
�سباب  اجلار  اأمام  ينتظرها 
املقبل  الأ�سبوع  نهاية  بلوزداد 
حل�ساب اجلولة 24، اأين خا�سوا 
ام�س  اأول  تدريبيتني  ح�ستني 
اأم�سية  يخو�سوات  ان  قبل 
نادي  اأمام  ودية  مباراة  البارحة 
التدريبات  و�سهدت  بارادو، 
بودربال  توفيق  الثنائي  عودة 
يتعافيان  اللذان  هجهوج  ور�سا 
منها  يعانيان  التي  ال�سابة  من 
حيث  انفراد  على  ويتدربان 
تدريبي  برنامج  اإىل  يخ�سعان 
البدين  املح�رس  مع  خا�س 
يندجما  اأن  ويرتقب  واملدلك، 
بعد  اجلماعية  التدريبات  يف 

ودية بارادو.
عي�شة ق.

برجمت اإدارة فريق �سباب بلوزداد 
اوملبي  اجلار  اأمام  ودية  مباراة 
خلل  جتري  والتي  العنا�رس 
حيث  املقبل،  الأ�سبوع  بداية 
بالن�سبة  حت�سريية  حمطة  تعترب 
الطاو�سي  ر�سيد  ملدرب  لأ�سبال 
يخو�سونه  الذي  للداربي  حت�سبا 
احتاد  امام  املقبل  الأ�سبوع  نهاية 
من   24 اجلولة  �سمن  اجلزائر 
البطولة الوطنية، ويف هذا ال�سدد 
العنا�رس  اوملبي  مقابلة  فاإن 
�ستكون حمطة حت�سريية ملواجهة 
البطولة  لتوقف  وتعوي�سا  الداربي 
املنتخب  ترب�س  ب�سبب  الوطنية 
اأبناء  الوطني لتفادي بقاء ت�سكيلة 

يعول  اأين  مناف�سة،  دون  »العقيبة« 
الوقوف  على  املغربي  املدرب 
حت�سريا  اأ�سبال  جاهزية  حول 

ملقابلتهم اأمام الحتاد.
اإدارة  تلقت  اأخرى،  جهة  من 
مرا�سلة  بوحف�س  حممد  الرئي�س 
ميموزا  اأ�سيك  نظريتها  من 
مباراة  برجمة  حول  الإيفواري 
ال�ساد�س ع�رس  الدور  الذهاب من 
مكرر ملناف�سة كاأ�س الكاف بتاريخ 
انتظار  يف  الداخل  اأفريل  الثامن 
العا�سمي  النادي  اإدارة  حتديد 
التي جتري  الإياب  تاريخ مواجهة 

على ملعب الثامن ماي.
ع.ق.

البطولة املتو�شطية للم�شارعة باأر�س الوطن

10 دول توؤكد م�شاركتها يف الطبعة الثالثة
اأكدت ع�رسة بلدان اأوروبية وعربية م�ساركتها يف البطولة املتو�سطية اأ�سبال واأوا�سط واأكابر ذكور 
واإناث( املزمع اإجراوؤها بني 29 و31 مار�س اجلاري بالقاعة البي�ساوية للمركب الوملبي حممد 

بو�سياف ح�سبما ك�سفته الحتادية اجلزائرية للم�سارعة امل�سرتكة، واأو�سح رئي�س الهيئة الفيدرالية 
رابح �سباح يف ت�رسيح لوكالة الأنباء اجلزائرية: » قائمة امل�ساركة تبقى دائما مفتوحة ونحن يف 
انتظار طلبات التاأكيد من قبل دول احلو�س املتو�سط يف الأيام القليلة املقبلة، لقد �سجلنا تاأكيد 

ع�رسة بلدان من بينها خم�سة اأوروبية«، ومن بني الدول التي اأكدت م�ساركتها يف الطبعة الثالثة 
للبطولة املتو�سطية للم�سارعة اإ�سافة اإىل اجلزائر فرن�سا، �رسبيا، اليونان، الربتغال، ايطاليا، 

املغرب، فل�سطني، �سوريا وم�رس.
وتوا�سل املنتخبات اجلزائرية للم�سارعة اأوا�سط واأكابر رجال ترب�سها التح�سريي مبركز حت�سري 

املنتخبات الوطنية بال�سويدانية حت�سبا لبطولة البحر املتو�سط، وان جمل�س البحر املتو�سط قد قرر 
خلل جمعيته العادية املنعقدة يف 20 نوفمرب املن�رسم مبدريد منح اجلزائر �رسف ا�ست�سافة البطولة 

املتو�سطية اأ�سبال  اأوا�سط  واأكابر.
وكاالت
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العبو اخل�ضر تائهون ويف�ضلون يف تطبيق خطة ماجرالطاقم الفني الوطني مطالب باإيجاد احللول قبل ودية اإيران
خّيب املنتخب الوطني الظن بعد الأداء املخّيب الذي قّدمه اأمام منتخب متوا�سع متمثل 

يف تنزانيا والذي يعترب احد اأ�سعف املنتخبات يف القارة ال�سمراء، حيث ورغم الفوز 
املعنوي الذي �سجلته العنا�سر الوطنية برباعية لهدف اإل اأن تلك النتيجة مل ت�سفع لها 
مقارنة بالأداء غري املقنع الذي قّدمته على اأر�سية امليدان والذي لقى ا�ستهجانا كبريا 

من طرف اجلمهور القليل الذي كان حا�سرا يف ملعب 5 جويلية 

عي�سة ق.

تابع  الذي  العري�ض  واجلمهور 
التلفزيون،  �شا�شات  عرب  اللقاء 
على  تائهون  الالعبون  ظهر  اين 
من  يتمكنوا  ومل  امليدان  اأر�شية 
التي  التكتيكية  التكيف مع اخلطة 
الوطني  الفني  الطاقم  اعتمدها 
بقيادة املدرب رابح ماجر والذي 
ف�شل جتريب خطة جديدة تتمثل 
عرب   3-4-3 بتكتيك  اللعب  يف 
يف  العبني  ثالثة  على  االعتماد 
حقيقيني  ظهريين  دون  املحور 
وجماين  �شبعيني  بن  ماندي،  وهم 
وثالثة  حرا  مدافعا  كان  الذي 

العبني يف الهجوم باإقحام حمرز، 
�شوداين وبوجناح.

وجدت  اجلديدة  ماجر  خطة 
التج�شيد  يف  كبرية  �شعوبات 
خا�شة  امليدان  اأر�شية  على 
قادرين  العبني  تتطلب  واأنها 
دفاعي  مزدوج  بدور  القيام  على 
كان غائبا عن  ما  وهجومي وهو 
ثنائي  �شورة  يف  عنا�رص  عدة 
اال�شرتجاع نبيل بن طالب واليا�ض 
يعرف  مل  الذي  بوخن�شو�ض 
االن�شجام خا�شة بالن�شبة لالعب 
بعدما �شيع عدة  االأملاين  �شالكه 
يف  امليدان،  و�شط  يف  كرات 
احللول  حمرز  يقدم  مل  املقابل 

للهجوم ما عدا كرة الهدف االأول 
الذي �شجله بوجناح، هذا االأخري 
كان النقطة االيجابية يف املقابلة 
وهو الذي وقع الثنائية وت�شبب يف 
كرة العب تنزانيا �شد مرماه، اإىل 
جانب قدرته يف اللعب بدون كرة 
اأجل  من  لزمالئه  احللول  ومنح 

الو�شول اإىل املرمى.
احلقيقي  االختبار  اأن  االأكيد 
�شاو�شي  فوزي  احلار�ض  لرفقاء 
اأمام  املقبل  الثالثاء  �شيكون 
ودية  مباراة  يف  غريان  منتخب 
اآ�شيوي �شمن  اأمام مناف�ض  ثانية 
املقررة  العامل  كاأ�ض  اإىل  التاأهل 

ال�شيف املقبل يف رو�شيا.

بوجناح يهدد مكانة �ضليماين يف الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية
كان الالعب بغداد بوجناح احل�شنة الوحيدة يف املباراة الودية التي خا�شها املنتخب الوطني اأمام نظريه التنزاين 

بعدما جنح يف لفت االنتباه والتاأكيد على اأحقيته يف �شمان مكانة اأ�شا�شية خا�شة واأنه متكن من ت�شجيل هدفني 

من الرباعية التي وقعها املنتخب، باالإ�شافة اإىل حتركه فوق اأر�شية امليدان بالكرة ودونها اأين منح حلوال هجومية 

لزمالئه يف اخلط االأمامي لكنهم ف�شلوا يف جت�شيد الفر�ض داخل املرمى، بروز الالعب املحرتف يف �شفوف 

ال�شد القطري يجعله مناف�شا قويا لزميله غ�شالم �شليمالني من اأجل التناف�ض على مكانة اأ�شا�شية يف الت�شكيلة، 

خا�شة واأن التالق الذي يقدمه بوجناح يقابله تراجع اأداء الالعب املحرتف يف �شفوف نيوكا�شل االجنليزي والذي 

�شفوفه  اإيجابية يف  نقاطا  وهران  مدينة  ابن  ك�شب  مقابل  الوطنية  الت�شكيلة  �شفوف  بريقه يف  من  الكثري  فقد 

تر�شحه ليكون راأ�ض احلربة للخ�رص م�شتقبال.

ع.ق.

اجلمهور العا�سمي وا�سل انتقاده ومل يرحمه

كابو�س »دار ال�ضرع« يوا�ضل مطاردة ماجر
مالحقة  العا�شمي  اجلمهور  وا�شل 
الناخب الوطني رابح ماجر باالنتقادات 
وال�شاحب  املخيب  االأداء  عقب  وذلك 
خالل  الوطني  املنتخب  قدمه  الذي 
اأم�ض  اأول  التي جمعته  الودية  املقابلة 
اأمام املنتخب التنزاين املتوا�شع، حيث 
مل ي�شلم ماجر من كابو�ض جمهور ملعب 
5 جويلية رغم الفوز الذي حققه اأ�شباله 
برباعية لهدف لكن االأداء الذي مل يرق 
دقيقة  الت�شعني  طيلة  امل�شتوى  اإىل 
تعر�ض  اأين  جمددا،  اأنيابهم  بني  جعله 
با�شبانيا  خيخون  ملحمة  �شانعي  اأحد 
وال�شتم  ال�شب  من  لوابل   1982 عام 
وبعد  اللعب  من  دقيقة  الت�شعني  طيلة 
طالبه  اجلمهور  وان  خا�شة  املواجهة، 
الوطنية  الفنية  العار�شة  عن  بالرحيل 
بالعمل  ر�شاهم  عدم  عن  معربين 
الذي يقدمه مع املنتخب الوطني، اإىل 
التي  الفنية  للخيارات  رف�شهم  جانب 

الدعوة  بها من خالل عدم توجيه  قام 
الثالثي  �شورة  يف  متاألقني  لالعبني 
املقابل  يف  وفيغويل  بودبوز  مبوحلي، 
قرر ا�شتدعاء العبني م�شابني يف �شورة 
نق�ض  يعانون  واآخرين  �شليماين  اإ�شالم 

املناف�شة على غرار ال�شعيد بلكاالم.
يدورها  الوطنية  الت�شكيلة  وكانت 
عر�شة اإىل الت�شفري من طرف اجلمهور 
من  اللقاء  ملتابعة  ح�رص  الذي  القليل 
بعد ت�شجيل  املدرجات وذلك مبا�رصة 
املنتخب التنزاين هدف التعادل، حيث 
انطالق  على  دقيقة   20 اإال  متر  مل 
�شد  اجلمهور  يتحول  ان  قبل  املقابلة 
عند  عليهم  بالت�شفري  ويقوم  الالعبني 
العبي  ت�شجيع  مقابل  الكرة  مل�شهم 

تنزانيا.
 

القطيعة مع و�سائل 

الإعالم تتوا�سل

القطيعة  الودية  تنزانيا  مباراة  اأكدت 
اجلزائرية  االإعالم  وو�شائل  ماجر  بني 
ح�شور  مقاطعة  االأول  قرر  بعدما 
ما  االأمر  واقت�رص  ال�شحافية  الندوة 
يف  ت�رصيحات  على  اللقاء  نهاية  بعد 
املنطقة املختلطة اين خلفه امل�شاعد 
ت�رصيحات  باال�شافة غلى  مناد  جمال 
جماين  �شورة  يف  الالعبني  من  عدد 
توؤكد  التي  اخلطوة  وهي  وفرحات، 
داي  اين حي ح�شني  بني  العالقة  توتر 
ورجال ال�شحافة يف بالدنا والتي كانت 
مع  اأحدثها  التي  اللفظية  امل�شاجرة 
الودية  عقب  الوطنية  االإذاعة  �شحايف 
اأمام منتخب اإفريقيا الو�شطى القطرة 
الطريق  وعّبدت  الكاأ�ض  اأفا�شت  التي 

نحو القطيعة بني الطرفني.
عي�سة ق.

الت�سريحات

 جمال مناد: متفائل للم�ضتقبل
 واجلمهور مطالب مبزيد من الوطنية

عرّب م�شاعد املدرب الوطني جمال مناد عن تفاوؤله للم�شتقبل بعد الفوز الذي حققه املنتخب الوطني اأمام تنزانيا 
برباعية واأو�شح يف ت�رصيحات �شحافية عقب نهاية اللقاء اأنه �شهد لقطات فنية واأهداف اأثمرت اأطوار املواجهة، 

وقال ان اخلطة التكتيكية التي مت انتهاجها اأعطت نتيجة لكن �شابتها بع�ض النقائ�ض واخللل خا�شة فيما يتعلق 
بالفراغ الذي �شهده العبو الدفاع والهجوم وعدم وجود الدعم من طرف العبي اخلطني، وبرر مناد خروج الالعب 
بوخن�شو�ض يف ال�شوط الثاين اإىل ارتطام الكرة يف وجهه، م�شددا مبطالبة اجلمهور اجلزائري باملزيد من الوطنية 
عقب الت�شفريات واالنتقادات التي طالت اجلهاز الفني والالعبني، خا�شة واأن املنتخب احلايل يف طريق التكوين 

للم�شتقبل ح�شبه.

زين الدين فرحات: كنا اأقوياء ووجدت راحتي يف املن�سب اجلديد

رّد العب نادي لوهافر وين الدين فرحات على االنتقادات التي طالتهم خالل مباراة تنزانيا اأين �شّدد اأنهم حققوا فوزا مريحا وايجابيا من 
الناحية املعنوية، مو�شحا اأنهم �شجلوا بداية موفقة يف اللقاء ومل يفقدوا الثقة يف النف�ض عقب تعديل املناف�ض للنتيجة، وقال فرحات اأن 

املنتخب كان قويا عك�ض ما يقولوه الكثري حول مواجهتهم مناف�شات �شعيفا، وعرّب عن ارتياحه للمن�شب الذي لعب فيه على الرواق االأمين اأين 
اأ�شار اأنه وجد راحته ومتكن من تقدمي االأف�شل.

حممد ميهوبي: الالعبون ف�سلوا يف جت�سيد اخلطة اجلديدة

اأو�شح املدرب حممد ميهوبي اأن االنت�شار الذي �شجلته العنا�رص الوطنية مفيد من الناحية املعنوية خا�شة واأنهم 
واجهوا مناف�ض مل يكن قويا وال ميكنه الت�شدي ملنتخبات قوية، حيث �شّدد اأن الطاقم الفني انتهج خطة جديدة 

مل جتد العبني يف امل�شتوى قادرين على التكيف معها وتطبيقها على اأر�ض امليدان، وهو االأمر الذي كان بارزا من 
خالل تواجد عدد من الالعبني تائهني على غرار ثنائي اال�شرتجاع بن طالب وبوخن�شو�ض، ويف حتليالت ميهوبي 

للخطة عرب ت�رصيحات اإذاعية اأم�ض اأ�شار اأن ثالثي املحور كان ثقيال ومل ي�شتطع ال�شعود والعودة ب�رصعة اإىل 
منا�شبهم يف اخللف ب�شبب الفراغ الذي كانوا يرتكونه، م�شيفا ان خطة اللعب 3-4-3 تتطلب العبني قادرين على 

جت�شيدها يف �شورة الثنائي بن مو�شى وبنا�رص الذي اعتربه االأف�شل من البدالء الذين دخلوا يف ال�شوط الثاين. 
وا�شتطرد اأن اخل�رص افتقدوا لالعب قادر على منح احللول يف الهجوم يف غياب الدور الذي يقوم به حمرز مع ناديه 

لي�شرت عرب اللعب خلف املهاجمني باال�شافة اإىل حمرز، معتربا اأن املهاجم بوجناح كان االأف�شل على امل�شتطيل 
االأخ�رص خا�شة واأنه منح احللول بالكرة ودون كرة، باالإ�شافة اإىل فرحات الذي كان موفقا ح�شبه يف الرواق االأمين، 
وقال ميهوبي اأن مباراة اإيران �شوف تكون املقيا�ض احلقيقي الأ�شبال ماجر اأين ر�شح دخول الثالثي بن مو�شى، بن 

مو�شى وتايدر يف الت�شكيلة االأ�شا�شية.
ع.ق.

العنا�سر الوطني اأجرت اأم�س ح�سة ا�سرتجاع وتتدرب اليوم

ماجر ي�ضرح براهيمي بن طالب وبنا�ضر من الرتب�س

من  العبني  ثالثة  ماجر  رابح  الوطني  الناخب  �رّصح 
اإيران  مواجهة  قبل  وذلك  الوطني  املنتخب  �شفوف 
الودية املقررة يف 27 مار�ض املقبل بالنم�شا، والذين 
لن يكونوا معنيني بال�شفر مع الت�شكيلة الوطنية وخو�ض 
براهيمي،  يا�شني  من  بكل  االأمر  ويتعلق  املواجهة 
ر�شيد بن طالب واإ�شماعيل بن نا�رصن حيث جاء قرار 
ب�شبب  طالب  وبن  براهيمي  الثالئي  بت�رصيح  ماجر 
االإ�شابة التي يعانيان منها والتي تعفيهما عن خو�ض 
مقابلة اإيران الودية خا�شة واأن تقرير الطاقم الطبي 
�شفوف  املحرتف يف  الثنائي  ا�شتحالة جاهزية  اأكد 
التوايل،  على  االأملاين  و�شالكه04  الربتغايل  بورتو 
وكان براهيمي غاب عن ودية تنزانيا ب�شبب ح�شوره 
مع  تلقاها  كان  اإ�شابة  من  يعاين  وهعو  الرتب�ض  اإىل 
اأمام تنزانيا، فيما جاء  اأ�شيب بن طالب  بورتو بينما 

اإمبويل  اإدارة  ا�شتجابة لطلب  نا�رص  بن  قرار ت�رصيح 
اجل  من  ناديه  ب�شفوف  الالعب  بالتحاق  االيطايل 
التي  بي�شكار  ملباراة  حت�شبا  خدماته  من  اال�شتفادة 

جتري غدا يف اإطار دوري الدرجة الثانية.
بن  خمتار  الالعب  رفقاء  اأجرى  اأخرى،  جهة  من 
التخل�ض  اأجل  من  لال�شرتجاع  ح�شة  اأم�ض  مو�شى 
من التعب واالإرهاق الذي عانوه خالل املقابلة اأمام 
ح�شة  الوطني  الفني  الطاقم  برمج  بينما  تنزانيا، 
املنتخبات  حت�شري  مركز  مبلعب  اليوم  تدريبية 
االأخرية  تكون  �شوف  والتي  مو�شى  ب�شيدي  الوطنية 
غدا  املغادرة  قبل  الوطن  باأر�ض  الوطنية  للعنا�رص 
تنتظرهم  التي  الثانية  للودية  والتح�شري  النم�شا  نحو 

الثالثاء املقبل اأمام املنتخب االإيراين.
عي�سة ق.
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4 اأندية ترف�ض مقرتحات ا�ضتئناف الدوري اليوناين
اأوملبياكو�س حامل اللقب املقرتحات التي تقدمت بها احلكومة للتو�سل اإىل ا�ستئناف  اأندية بينها  رف�ست 4 
اأر�س امللعب احتجاجاً على قرار  اأحد الأندية م�سلحاً  مناف�سات الدوري الذي مت تعليقه عقب دخول مالك 
اأيك  اأر�س ملعب مباراة فريقه �سد  اإيفان �سافيدي�س اإىل  حتكيمي، وغداة دخول مالك نادي باوك �سالونيكي 
اأثينا يف 11 مار�س وم�سد�سه ظاهر على خ�رصه، قررت احلكومة تعليق مباريات الدوري اإىل اأجل غري م�سمى، يف 
ظل ت�ساعد ظاهرة اأعمال العنف وال�سغب يف املالعب منذ اأعوام، وقدم وزير الدولة لل�سوؤون الريا�سية يورغو�س 
فا�سيليادي�س خريطة طريق اإىل 16 فريقاً ي�ساركون يف دوري الدرجة الأوىل، يتعني عليهم جميعاً اإبداء املوافقة 
عليها حتى يتم ا�ستئناف املباريات، وتو�سي التدابري التي تقدمت بها احلكومة والتي من املتوقع اأن ت�سبح نافذة 
يف املو�سم املقبل، بهبوط تلقائي للفرق التي تنخرط يف اأعمال عنف ثالث مرات يف مو�سم واحد، بالإ�سافة اإىل 

عقوبات للفرق التي يديل م�سوؤولوها بت�رصيحات عامة للتحري�س على العنف. 
كما اأن الأندية �ستكون م�سوؤولة م�سوؤولية كاملة عن الأمن يف املباريات التي تنظمها، ولي�س ال�رصطة التي �ستبقى 
بعيدة عن املالعب، ويف حال اأبدت الفرق موافقتها على هذه التدابري ميكن اأن ت�ستاأنف مناف�سات الدوري يف 31 
واعترب  لالقرتاحات،  معار�ستها  اأبدت  وخانثي  ولري�سا  وباناثينايكو�س  اأوملبياكو�س  اأندية  اأن  اإل  احلايل،  مار�س 
نادي اأوملبياكو�س: »اعتماد �سل�سلة من اللتزامات من قبل اأندية الدوري املمتاز، والتي ل ميلك معظمها و�سائل 
لتنفيذها، لن ي�ساعد على احلد من العنف، اأوملبياكو�س ل ميكن اأن يدعم اعتماد هذه اللتزامات التي مل تتم دعوتنا 
باوك  رئي�س  وكان  موافقتها،  تريبولي�س  واأ�ستريا�س  وباوك  اأيك  اأندية  اأعطت  املقابل،  بها«. يف  راأينا  عن  للتعبري 

�سافيدي�س قد تقدم بالعتذار بعد احلادثة.

�ضامباويل: مي�ضي م�ضدر القوة 
يف املنتخب الأرجنتيني

خورخي  الأرجنتيني  املنتخب  مدرب  اعترب 
نادي  جنم  وجود  اأن  مان�س�سرت  يف  �سامباويل 
بر�سلونة ال�سباين ليونيل مي�سي يقوي اجلميع 
يف �سفوف املنتخب الذي ي�ستعد للقاء ايطاليا 
وديا اأم�س، وقال �سامباويل يف موؤمتر �سحايف 
ع�سية املباراة التي تاأتي �سمن ال�ستعدادات 
الأرجنتينية خلو�س نهائيات كاأ�س العامل 2018 
يف رو�سيا: »مي�سي حاليا يف قمة ن�سجه، مدرك 
ميكنه  والتي  عاتقه  على  امللقاة  للم�سوؤولية 
غر�سها يف باقي اأع�ساء املنتخب«، اأ�ساف اأن 
اأكرث  الرجنتيني هو منتخب مي�سي  املنتخب 
منه منتخبه، متابعا ان اأف�سل لعب يف العامل 
وجوده  لكن  جدا،  متعبا  و�سل  مرات  خم�س 
اأحرز   مي�سي   ان  رغم  وعلى  اجلميع،  يقوي 
اأن جناحه على امل�ستوى الفردي  الأندية، ال 
مل ينعك�س على املنتخب بال�سورة التي ياأمل 
بها الأرجنتينيون، ويتوقع على نطاق وا�سع ان 
يكون مونديال 2018، مبثابة الفر�سة الأخرية 
ملي�سي لقيادة بالده اىل لقب عاملي ثالث بعد 
اأن  �سامباويل  اأكد  املقابل،  يف  و1986.   1978
الأرجنتني التي تتدرب يف اإجنلرتا منذ الثنني 
عندما  ثالث  بلقب  للفوز  مر�سحة  املا�سي 
تخو�س نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا، علما 
ان م�سريتها يف الت�سفيات الأمريكية اجلنوبية 
عن  رده  معر�س  يف  واأ�ساف  �سهلة،  تكن  مل 
�سوؤال حول احلالة البدنية والذهنية للمنتخب 

اأن الالعبني يبذلون جهودا كبرية يف كل ح�سة 
ملعب  على  اأم�س  مباراة  ان  معتربا  تدريبية، 
»اأكرث من مباراة ودية،  الحتاد يف مان�س�سرت: 
هي اأقرب اىل مباراة ن�سف نهائي كاأ�س العامل 
جهة  من  لإيطاليا«.  جدا  كبري  منتخب  �سد 
اأخرى، اأ�سار �سامباويل اىل اأن جنم مان�س�سرت 
الذي  اأغويرو  �سريخيو  الجنليزي  �سيتي 
الإ�سابة،  ب�سبب  ايطاليا  مباراة  عن  �سيغيب 
�سيكون على الأرجح غائبا عن مباراة ا�سبانيا 
�سيتي  اىل  »حتدثنا  وقال  الثالثاء،  املقررة 
قد  جذري  حت�سن  ح�سل  اذا  اأغويرو،  ب�ساأن 
يكون قادرا على ال�سفر ال انني اأعتقد ان ذلك 

�سيكون �سعبا ب�سبب �سيق الوقت«.
جوفنتو�س  لعب  و�سع  اإىل  �سامباويل  تطرق 
انه  علما  املنتخب،  مع  ديبال  باولو  اليطايل 
مل يتم ا�ستدعاوؤه خلو�س املباراتني الوديتني، 
وعلى رغم ان ديبال �سجل 21 هدفا يف خمتلف 
بينه  الت�سابه  امل�سابقات هذا املو�سم، ال ان 
وبني مي�سي جلهة الأ�سلوب ومركز اللعب، جعل 
م�ساألة  الأرجنتينية  الت�سكيلة  اىل  �سمه  من 
املدرب  وقال  �سامباويل،  بح�سب  معقدة 
لعبنا  اأ�سلوب  على  ديبال  »اعتياد  الرجنتيني 
اأمر معقد، ل ميكننا ان نطور من اأدائه وعلينا 
ان نقيم اذا كان الالعبون احلاليون اأف�سل من 
باولو  مع  العمل  موا�سلة  علينا  انه  اأو  باولو، 

لتح�سني اأدائه«.

لوف متفائل بجاهزية نوير للمونديال
اأكد مدرب املنتخب الأملاين يواكيم لوف اأول اأم�س اأنه متفائل بخ�سو�س جاهزية حار�س مرمى بايرن ميونيخ العمالق 
مانويل نوير للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا ال�سيف املقبل، وقال لوف ع�سية مباراة القمة الودية لأبطال 
العامل امام ا�سبانيا يف دو�سلدورف ان نوير ل يزال �سمن الوقت املطلوب للعودة اىل املالعب، اأ�ساف: »من املوؤكد اأنه 
�سيعاود اللعب هذا املو�سم، ولكن يتعني عليه موا�سلة تعافيه من الإ�سابة خطوة بخطوة، واأل يتعجل بالعودة، مبدئيا 

�سيكون حا�رصا يف املونديال، اأنا متفائل«.
واكد لوف ان حار�س مرمى بر�سلونة ال�سباين مارك-اندريه تري �ستيغن �سيكون اأ�سا�سيا اأمام ا�سبانيا بطلة العامل 2010 
يف جنوب افريقيا، �ستنح�رص املناف�سة على مركز احلار�س الثالث يف املونديال بني بريند لينو باير ليفركوزن وكيفن 
تراب باري�س �سان جريمان الفرن�سي، ويتفوق الول بكونه يخو�س كل مباريات فريقه يف البوند�سليغا، فيما يالزم الثاين 

دكة البدلء ب�سبب تاألق زميله الفرن�سي األفون�س اأريول.

الدمنارك تتغلب ب�ضعوبة على بنما وديا
تغلب منتخب الدمنارك على نظريه البنمي 1-0 اأول اأم�س يف مباراة دولية ودية يف اإطار ا�ستعداداتهما خلو�س نهائيات 
كاأ�س العامل رو�سيا 2018، وجاء هدف املباراة الوحيد عرب بيوين �سي�ستو مهاجم �سيلتا فيغو ال�سباين، وتلعب الدمنارك 
يف كاأ�س العامل رو�سيا 2018 يف املجموعة الثالثة اإىل جانب فرن�سا وا�سرتاليا والبريو يف حني تلعب بنما يف املجموعة 

ال�سابعة اىل جانب اجنلرتا وتون�س وبلجيكا.
البحريني  الإمارات، تعادل املنتخب  اآ�سيا 2019 يف  كاأ�س  لنهائيات  الآ�سيوية املوؤهلة  للت�سفيات  و�سمن ال�ستعدادات 
مع �سيفه الفل�سطيني �سلبا على ملعب البحرين الوطني بالرفاع يف اللقاء الودي الدويل، وجاءت املباراة امتحان نهائي 
ي�ست�سيف  حيث  املقبل،  الثالثاء  املقررة  الت�سفيات  من  الأخرية  ال�ساد�سة  اجلولة  مناف�سات  خو�س  قبل  للمنتخبني 
املنتخب البحريني نظريه الرتكمان�ستاين، فيما تلتقي فل�سطني مع عمان يف العا�سمة م�سقط، و�سمن املنتخبان التاأهل 
اإىل النهائيات املقررة يف جانفي من العام املقبل، حيث يت�سدر منتخب فل�سطني املجموعة الرابعة بر�سيد 15 نقطة 
البحريني املجموعة اخلام�سة بر�سيد 10 نقاط بفارق  متفوقا على عمان واملالديف وبوتان، فيما يت�سدر املنتخب 

الأهداف واملواجهات املبا�رصة عن تركمان�ستان، وتايوان و�سنغافورة. .

مان�ض�ضرت يونايتد يف�ضخ عقد ابراهيموفيت�ض
تقارير �سحافية  اإبراهيموفيت�س يف خ�سم  ال�سويدي زلتان  اإنهاء عقده لعبه  يونايتد الجنليزي  نادي مان�س�سرت  اأكد 
اأمريكية عن توقيعه عقداً مع نادي لو�س اأجنلي�س غالك�سي، وكان املدرب الربتغايل للنادي الجنليزي جوزيه مورينيو 
اأعرب يف وقت �سابق عن اعتقاده باأن اإبراهيموفيت�س الذي ينتهي عقده يف نهاية املو�سم احلايل لن يبقى يف �سفوف 
النادي الإجنليزي، واأ�سارت التقارير اأن الالعب الدويل ال�سابق وقع بالفعل مع النادي، واأن العالن ر�سمياً عن ذلك مت 
اأم�س من خالل ن�رص اإعالن على �سفحة كاملة يف �سحيفة »لو�س اأجنل�س تاميز«، واأ�سارت التقارير، اأن اإبراهيموفيت�س 
اإىل 1،5 مليون دولر،  ي�سل  �سنوياً  النادي الأمريكي حتى نهاية مو�سم 2019، و�سيتقا�سى مبوجبه راتباً  مع  وقع عقداً 
ويف ظل م�سعاها للحد من ت�سخم رواتب الالعبني، فر�ست رابطة الدوري الأمريكي هذا املبلغ كاأق�سى حد ميكن اأن 
يبلغه راتب لعب، ويعد راتب 1،5 مليون دولر هام�سياً اذا ما متت مقارنته مبا كان اإبراهيموفيت�س يتقا�ساه يف يونايتد 

واملقدر مببلغ 26،8 مليون دولر �سنوياً.
يونايتد  مان�س�سرت  مع  الأخرية  مباراته  خا�س  اإبراهيموفيت�س  زلتان  اأن  �سابقاً  اأفادت  اأن«  بي  ا�س  »اي  �سبكة  وكانت 
واقرتب من امتام �سفقة لالنتقال اإىل الدوري الأمريكي مرجحة اأن تكون مع نادي لو�س اأجنلي�س، ويف مو�سمه الثاين 
مع »ال�سياطني احلمر« اكتفى النجم ال�سويدي بخو�س �سبع مباريات، علماً اأنه غاب لفرتة طويلة املو�سم املا�سي ب�سبب 
ال�سابق لنادي باري�س �سان  النادي، �سجل النجم  اإ�سابة يف الركبة.  وخالل مو�سمه الأول مع  عملية جراحية ملعاجلة 

جريمان الفرن�سي 28 هدًفا يف 46 مباراة، قبل تعر�سه لإ�سابة بالغة يف اأربطة الركبة يف اأفريل منا لعام املا�سي.

 باتي�ضتوتا: روما قادر 
على اإق�ضاء بر�ضلونة

يرى غابرييل باتي�ستوتا اأحد اأ�ساطري الأرجنتني اأن روما الإيطايل قادر على اإق�ساء بر�سلونة 
من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وقال باتي�ستوتا ل�سحيفة ل غازيتا ديللو �سبورت: » 

روما كان دائًما ما يقدم م�ستويات متميزة يف ال�سنوات الأخرية، لكن كان ينق�سه �سيء ما 
للفوز باللقب، ويف هذا املو�سم فاإن الفريق يلعب ب�سكٍل جيد مع املدرب دي فران�سي�سكو«، 
واأردف: »روما مل ينجح يف هذه ال�سنوات يف الفوز باأي لقب رمبا ب�سبب جوفنتو�س، والذي 

لديه كل الإمكانيات املتاحة لي�سبح البطل«.
وعن مواجهة روما لرب�سلونة يف ربع نهائي دوري الأبطال قال: »باإمكان روما فعلها، 

باإمكانه اأن يتغلب على اأي فريق من الفرق الثمانية التي و�سلت لهذا الدور«، وبعد 15 عاًما 
عن الغياب، عاد باتي�ستوتا مهاجم روما وفيورنتينا ال�سابق اإىل امللعب الأوملبي يف العا�سمة 
الإيطالية روما، للم�ساركة يف مباراة خريية بني قدامى لعبي اإيطاليا وقدامى جنوم العامل، 
وعن ذلك قال: »العودة اإىل ملعب الأوملبيكو، اأمر عاطفي للغاية، مل اأعد اأبًدا اإىل هنا منذ 

2003، ولدّي ف�سول كبري لروؤية كيف �ستتحرك م�ساعري يف هذه اللحظة«.



الأمريكي  الراب  الألبوم اجلديد ملغني  احلايل  دي�سمرب   15   ي�سدر يف 
اإمينيم، الذي تعاون يف اإطاره مع كوكبة من النجوم من بينهم خ�سو�ساً 

بينك واإد �سريان والي�سيا كيز.
وقد طرح مقتطف من الألبوم التا�سع للفنان وهو بعنوان »ريفايفل« يف 
اإىل  الراب  اإمينيم  يغني  ووتر«  اون  »ووك  اأغنية  ففي  نوفمرباملا�سي. 

جانب جنمة البوب بيون�سيه.
اجلديد، من  التفا�سيل عن عمله  بع�ض  عاماً   45 البالغ  الفنان  واأعطى 
بينها موعد �سدوره واأ�سماء بع�ض جنوم البوب والروك الذين �ساركوا يف 
الألبوم من بينهم �سكايالر غراي وكيالين والي�سيا كيز وبينك واإد �سريان 

ف�ساًل عن »اك�ض اإمبا�سادورز« ملو�سيقى الروك.
اأن  اندينغز«،  »تراجيك  اأغنية  يف  ت�سارك  التي  غراي،  ل�سكايالر  و�سبق 
»لوف  الناجحة  اأغنياته  اإحدى  كتبت  فقد  اإمينيم.  مع  مو�سيقياً  تعاونت 

ذي واي يو لي« )2010( التي اأداها مع ريهانا.
وكان الفنان ابتعد عن الأ�سواء يف ال�سنوات الأخرية اإل اأنه ظهر مرتني، 
الأوىل لنتقاد الرئي�ض اجلمهوري دونالد ترامب وقبل فرتة ق�سرية لأداء 
اأغنية راب مرجتلة خالل توزيع جوائز »هيب هوب اواردز« التي متنحها 

حمطة »بالك انرتتامينت تلفجن«.

فنياجلمعة 23 ال�سبت 24  مار�س 2018 املوافـق   لـ  7 رجب  1439ه 15

3 مليارات..عدد مرات اال�ستماع 
الألبوم اإد �سريان اجلديد

بعد غياب 4 �سنوات... اإمينيم يطلق 
األبومه االأ�سبوع املقبل

واملوؤلف  املغني    هيمن 
�سريان  اإد  الربيطاين  املو�سيقي 
للبث  »�سبوتيفاي«  خدمة  على 
العام  يف  التدفقي  املو�سيقي 
2017، مع ال�ستماع اأكرث من 3.1 
مليارات مرة لألبومه »ديفايد« يف 
املن�سة  اأعلنت  ما  على  العامل، 
ال�سويد  تتخذ يف  التي  املو�سيقية 

مقراً لها.
اأوف  اأغنيته »�سايب  اأ�سبحت  وقد 
يو« يف 22 �سبتمرب املا�سي الأغنية 
من  عدد  اأكرث  اإليها  ا�ستمع  التي 
املرات يف العامل عرب »�سبوتيفاي«، 
مطيحة باأغنية »وان دان�ض« ملغني 
الراب الكندي درايك التي هيمنت 

لقرابة ال�سنة.
وقد متثلت كل الأنواع املو�سيقية 

ال�ستماع  يتم  التي  الأعمال  يف 
عليها، اإل ان الراب �سجل ارتفاعاً 
املرتبة  درايك  فاحتل   .%74 بلغ 
الأمريكي  حل  حني  يف  الثانية 
الرابع.  املركز  يف  لمار  كندريك 
»ار  مغني  الثالثة  املرتبة  واحتل 

اند بي« الكندي »ويكند«.
اأداء  الالتينية  املو�سيقى  و�سجلت 
جيداً فقد زادت عمليات ال�ستماع 
خالل  ال�سعف  من  اكرث  اليها 
باللغة  �ساربة  اأغان  بف�سل  �سنة 
»دي�سبا�سيتو«.  مثل  ال�سبانية 
كانت  التوايل  على  الثالثة  ولل�سنة 
ي�ستمع  التي  الفنانات  اأكرث  ريهانا 
مع  »�سبوتيفاي«،  اأغانيها عرب  اإىل 
جديدة  اأعمال  اأي  ت�سدر  مل  اأنها 

خالل ال�سنة املن�رصمة.

م�سر: نقابة املو�سيقيني ترف�ض اعرتاف 
ترامب بالقد�ض عا�سمة الإ�سرائيل

  اأ�سدر نقيب املهن املو�سيقية 
بياناً  �ساكر،  هاين  م�رص  يف 
راف�ساً لقرار الرئي�ض الأمريكي 
القد�ض  باعتبار  ترامب  دونالد 
معترباً  لإ�رصائيل،  عا�سمة 
للحقب  عودة  مبثابة  القرار 
ال�رصاع  تاريخ  يف  املظلمة 

العربي ال�سهيوين.
وجاء يف البيان: »ترف�ض نقابة 
بجمهورية  املو�سيقية  املهن 
القرار الأمريكي  م�رصالعربية، 
القد�ض  باعتبار  املوؤ�سف 
ال�سهيوين  للكيان  عا�سمة 
العربية،  لالأرا�سي  املحتل 
م�ساعر  يوؤجج  الذي  والقرار 
كل  يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني 
ال�سعوب  خا�سة  العامل  انحاء 
الأذهان  اإيل  ويعيد  العربية، 
حقب مظلمة يف تاريخ ال�رصاع 

العربي ال�سهيوين«.
»جموع  اأن:  البيان  واأ�ساف 
هذا  ترف�ض  اإذ  املو�سيقيني 
القرار الذي يخالف كل املواثيق 
الدولية ويجه�ض عملية ال�سالم، 
عا�سمة  القد�ض  اأن  موؤكدين 
وواقعة  الفل�سطينية  الدولة 

حتت الحتالل«.
واأردف: »ويوؤكد جمل�ض النقابة 
ثقته يف الدارة امل�رصية والقيادة ال�سيا�سية يف التعامل بح�سم مع مثل 

هذه املواقف بعد تاريخ طويل من تبني الق�سية«.

تكرمي رائد االأغنية امللتزمة مار�سيل خليفة بتون�ض

املو�سيقي  املوؤلف  تون�ض  قلدت 
اللبناين  العود  وعازف  واملغني 
الوطني  الو�سام  خليفة  مار�سيل 
وذلك  الثنني،  اأم�ض  لال�ستحقاق 
ق�رص  يف  اأقيم  احتفال  خالل 

قرطاج الرئا�سي.
رئا�سة  وقالت 
اإن  بيان  اجلمهورية  التون�سية يف 
قايد  التون�سي  الباجي  الرئي�ض 
ال�سب�سي قلد خليفة ال�سنف الأول 
لال�ستحقاق  الوطني  الو�سام  من 
ال�ساحة  على  لتميزه  »تقديرا 
النهو�ض  يف  واإ�سهامه  الفنية 

ن�رصة  امللتزمة  العربية  بالأغنية 
للق�سايا الإن�سانية العادلة، وعلى 

راأ�سها الق�سية الفل�سطينية«.
تون�ض  عاما(   67( خليفة  ويزور 
عدة  منا�سبات  لإحياء  حاليا 
مواكبة لحتفالت عيد ا�ستقالل 
تون�ض الذي يوافق اليوم الع�رصين 

من مار�ض اجلاري.
م�سور  ت�سجيل  يف  خليفة  وقال 
عقب ت�سلمه الو�سام بثته الرئا�سة 
التون�سية »�سكرا على هذا الو�سام، 
واأهديه اإىل ال�سعب التون�سي لأنه 

هو الذي ي�ستحق التكرمي«.

منذ  تون�ض  »اأحببت  واأ�ساف 
الأوىل،  للمرة  جئت  منذ  البداية 
اأن  �سفحتي  على  كتبت  واليوم 
ح�سلت  التي  الأوىل  اليا�سمينات 
)ل  بعدهن  رحلة  اأول  يف  عليها 
ريحتهن  وبعد  اأتذكرهن،  اأزال( 
�سكرا  يف..  مع�س�ض  وعطرهن 

تون�ض«.
فكرية  ندوة  يف  خليفة  وي�سارك 
»احلرية  بعنوان  الثالثاء  اليوم 
الكتاب  احتاد  ينظمها  والإبداع« 
الواقعة  الق�رصين  مبحافظة 

غربي تون�ض.

اأزمة بني وفاء عامر ودرة 
على جيرنيك »ن�سر 

ال�سعيد« ملحمد رم�سان
   ن�سبت اأزمة بني املمثلتني وفاء 
عامر والتون�سية درة على جيرنيك 

م�سل�سل »ن�رص ال�سعيد«، من 
بطولة املمثل حممد رم�سان، 

واملقرر عر�سه يف رم�سان 
املقبل.

وعلم اأن عامر اتفقت مع املنتج 
جمال العدل علي كتابة ا�سمها 
بعد حممد رم�سان مبا�رصًة، 
ولكنها مل ت�سع هذا التفاق 
يف بنود عقدها املربم معه، 

وا�ست�ساطت درة غ�سباً، مطالبة 
بو�سع ا�سمهما علة لوحة  

امل�رصية، التي تري اأن تاريخها 
الفني يفر�ض ا�سمها ب�سكل 

منفرد، وما زالت الأزمة قائمة.
وي�سارك يف بطولة »ن�رص 

ال�سعيد« �سيد رجب، ودينا، 
والتون�سية الأخرى عائ�سة بن 

اأحمد، وعايدة ريا�ض، وحممد 
عز، من تاأليف حممد عبد 

املعطي، واإخراج يا�رص �سامي.

 مهرجان تطوان ل�سينما البحر 
املتو�سط يك�سف عن برناجمه الثقايف

 
ك�سف مهرجان تطوان 

ل�سينما البحر املتو�سط يف 
املغرب اأول اأك�ض  ، عن 

الربنامج الثقايف املواكب 
للدورة الرابعة والع�رصين 

التي تنطلق يف وقت لحق 
من �سهر مار�ض اجلاري 

ويت�سمن ندوة كربى ومائدة 
م�ستديرة وحما�رصة.

وقالت اإدارة املهرجان يف 
بيان اإنها اختارت مو�سوع 

»ال�سينما واحلريات« حموراً 
للندوة الكربى هذا العام 

بهدف خلق نقا�ض ر�سني 
حول العالقات الإ�سكالية 

بني حريات الإبداع وخمتلف 
ال�سلطات، ال�سيا�سية والدينية والأخالقية والفنية«.

ي�سارك يف الندوة الناقد ال�سينمائي والروائي الإ�سباين خوان 
مدريد والباحث الأكادميي الفرن�سي اأوليفيه كريا والروائية 

امل�رصية منى ال�سيمي وعامل الجتماع املغربي حممد الناجي.
وتقام الدورة الرابعة والع�رصون للمهرجان يف الفرتة من 24 اإىل 

31 مار�ض اجلاري.
ويت�سمن الربنامج الثقايف للمهرجان اأي�سا مائدة م�ستديرة بعنوان 
»حتديات ال�سينما املغربية من الإنتاج اإىل الرتويج«، ي�سارك فيها 

املخرج حممد ال�رصيف الطريبق والناقد ال�سينمائي بو�ستي 
فرقزيد واملخرجة اإميان امل�سباحي وموزع الأفالم جنيب 

بنكريان وكاتب ال�سيناريو خالد الزيري.
ويخ�س�ض املهرجان حما�رصة للناقد ال�سينمائي الفرن�سي 

فران�سي�ض بوردا بعنوان »�سابلن ال�سينمائي« يتحدث فيها عن 
املمثل واملخرج الإجنليزي �ساريل �سابلن و�رصاعاته من اأجل 

احلرية والظفر بها يف م�ساره ال�سينمائي.
وكانت اإدارة املهرجان اأعلنت يف وقت �سابق عن اأ�سماء روؤ�ساء 
جلان حتكيم الدورة الرابعة والع�رصين وكذلك اأ�سماء الفنانات 

املكرمات وهن املغربية منى فتو وامل�رصية منة �سلبي 
والإيطالية اآنا بونايوتو والإ�سبانية لوي�سا جابا�سا.

اأ�سالة تطرح اأحدث 
اأغنياتها »اإف�سل«

 طرحت ال�سورية اأ�سالة ن�رصي 
اأحدث اأغنياتها »اإف�سل«، عرب 
قناتها الر�سمية على يوتيوب.

»اإف�سل« من كلمات اأمري طعيمة، 
واأحلان اإيهاب عبد الواحد، 

وتوزيع مو�سيقي اأحمد اإبراهيم.
وتخطت اأغنية »اإف�سل« 68 األف 
م�ساهدة، بعد �ساعات من بثها 

على يوتيوب.

 اأبوظبي: عر�ض م�سرحي كوميدي حتية للراحل
 عبد احل�سني عبد الر�سا بـ »املهرجان يف احلديقة«

»اأم  حديقة  م�رصح  ي�سهد 
الإمارات«، ال�سبت املقبل، عماًل 
امل�ساركون  يقدمه  جديداً  فنياً 
امل�رصحية  الإمارات  ور�سة  يف 
املميزة  بالأعمال  احتفاًء 
احل�سني  عبد  الراحل  للكويتي 
اإحدى  ميثل  الذي  الر�سا،  عبد 
امل�رصحية  الكوميديا  اأيقونات 

يف العامل العربي.
رعاية  حتت  احلدث  ويقام 
حمدان  بنت  �سم�سه  ال�سيخة 
فعاليات  �سمن  نهيان،  اآل 
احلديقة«  يف  »املهرجان 
 ،2018 اأبوظبي  مهرجان  خالل 
ا�سابيع   3 بعد  الأم�سية  وتاأتي 
يد  على  املكثف  التدريب  من 

العطار،  غلوم  حيب  الدكتور 
الإمارات  ور�سة  مبادرة  �سمن 
امل�رصحية ال�سنوية التي يقودها 
ل�سقل  الإماراتي  ال�رصح  رواد 
عرب  امل�ستقبلية  املهارات 
يف  العمل  ور�سات  من  جمموعة 
والإخراج،  والتاأليف،  التمثيل، 

وكتابة ال�سيناريو.
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املجل�س الإ�سالمي الأعلى يحتفي باأربعينية وفاته

عبد احلفيظ اأمقران الثوري الذي �سخر نف�سه خلدمة اجلزائر
عبد احلفيظ اأمقران املجاهد الذي طاملا اأح�س بثقل اأمانة ال�سهداء فعمل يف �سمت من اأجل �سونها م�سخراكل اإمكاناته خلدمتاالبالد والعباد بكل تفاين واإخال�س، 

حيث مل تدفعه امل�سوؤوليات ول املنا�سب التي تولها ليدعي بها �سلطتا اأو ي�سخرها خلدمة م�سلحة �سخ�سية �سيقة.

يحي عواق

الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  اأحيا 
مبقره بالعا�سمة يوم اخلمي�س 22 
املرحوم  اأربعينية   2018 مار�س 
اأمقران«  احلفيظ  املجاهد«عبد 
الثورية،  ال�سخ�سيات  اأحداأبرز 
اأجنبتها  التي  والثقافية  العلمية 
للمجل�س،  اأع�ساء  واأحد  اجلزائر 
فيها  اجتمع  التي  املنا�سبة  وهي 
الفقيد  وزمالء  اأقارب  اأ�سدقاء، 
والتذكري  مناقبه  عن  للحديث 

بخ�ساله جليل اليوم.
رئي�س  اهلل  غالم  اهلل  عبد  اأكد 
يف  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س 
بخ�سو�س  قدمها  التي  �سهادته 
اأمقران  احلفيظ  عبد  املرحوم 
باأنه �سخ�سية ثورية منا�سلة �سخر 
قبل  كل ما ميلك خلذمة اجلزائر 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�ستقاللوبعده، 
الفقيد كان ي�سعر بثقل امل�سوؤولية 
الذين  الأبرار  الوطن  �سهداء  جتاه 
من  جاءت  التي  لالأجيال  حملو 
الدفع  وجب  ثقيلة  اأمانة  بعدهم 
�سونها  بغية  والنفي�س  بالغلي 

امل�ستقلة  اجلزائرية  ا�سمهاالدولة 
الفقيد  باأن  م�سيفا  ال�سيادة،  ذات 
اأو  مكانتا  لنف�سه  يدعي  يكن  مل 
�سمت  يف  يعمل  كان  بل  �سلطة 

خادما للبالد والعباد.
التي  ال�سخ�سية  التجربة  وعن 
عبد  باملجاهد  املتحدث  جمعت 
غالم  اهلل  عبد  اأقر  فقد  احلفيظ 
وزارة  اأمقرن عندما توىل  باأن  اهلل 
ال�سوؤون الدينية �سنة 1993 ر�سحه 
باأن الفقيد  للعمل بجانبه، م�سيفا 
كان يثق فيه كثريا وهي الثقة التي 
بها  افتخاره  عن  املتحدث  عرب 
ع�سوا  اأ�سبح  يوم  اأنه  اإىل  م�سريا 
الإ�سالمي  املجل�س  اأع�ساء  من 
كافة  ويبارك  يواقف  كان  الأعلى 
كان  التي  واملقرتحات  القرارات 
املجل�س يبادر بها. عبد اهلل غالم 
اهلل: عبد احلفيظ اأمقران مل يكن 
اأو�سلطة هذا  لنف�سه مكانة  يدعي 
ابن  اأمقران   العزيز  عبد  اأكد  و 
القراآن  حفظ  والده  باأن  الفقيد 
الكرمي وهو يف �سن احلادي ع�رش 
من عمره وكان يقوم بدور املعلم 
يف قريته »عني قراج«  حيث تكفل 

الدور  اإىل  م�سريا  اأبنائها،  بتعليم 
الكبري الذي لعبه الفقيد يف موؤمتر 
عبد  كلف  اأين  التاريخي  ال�سومام 
التن�سيق  مبهمة  اأمقران  احلفيظ 
بني املجتمعني يف جبال املنطقة 
الجتماع  ذلك  بعد  الذينقامو 

بتفجري ثورة نوفمرب املباركة.
كوزير  املرحون  جتربة  عن  اما 
فقد   1993 �سنة  الدينية  لل�سوؤون 
اأكد املتحدث باأن والده عمل فيها 
بكل جد واإخال�س خدمتا للجزائر 
ومل ي�ستغل من�سبه لتحقيق م�سالح 
اأقاربه  او  عائلته  لفائدة  �سخ�سية 
على  العمل  كان  ال�ساغل  ف�سغله 
يف  �سونا  والعباد  البالد  خدمة 
الذين  ال�سهداء  ذلك لأمانة رفاقه 
و�ساياهم  يردد  دائما  الفقيد  كان 
اجلبال   يف  بها  يدلون  كانو  التي 
فحافظو  �ست�ستقل  اجلزائر   ...«
�سار  الذي  النهج  وهو  عليها..« 
من  يوم  اأخر  حتى  الفقيد  عليه 

حياته بح�سب ذات املتحدث.
والدي  اأمقران:  العزيز  عبد   «
خلدمة  كوزير  من�سبه  ي�ستغل  مل 
م�ساحله ال�سخ�سية«  هذا واأ�ساف 

بوزارة  ال�سابق  وامل�سوؤول  الأ�ستاذ 
عالم  بن  ح�سني  الدينية  ال�سوؤون 
زاوية  يف  الفقيد  رفقة  در�س  باأنه 
بعدها  ليكمل  ب�سطيف  فريحة 
املرحوم درا�سته يف �سعبة العلماء 
فرن�سا  يف  النا�سطة  امل�سلمني 
هناك  تعرف  اأنه  على  موؤكدا 
عينه  عمريو�س«الذي  »�سي  على 
كمحافظ  للجزائر  عودتهم  بعد 

الثالثة  بالولية  متنقل   �سيا�سي 
تعبئة  مهمة  اإليه  اأ�سندت  حيث 
بغية  املدا�رش  و  القرى  �سباب 
امل�سلح  الثوري  للعمل  حت�سريهم 
فيها  برع  التي  املهمة  وهي 
ذات  ح�سب  احلفيظ«  عبد  »�سي 
املتحدث. كما عرج ح�سني عالم 
النبيلة  الأ�سول  عن   احلديث  اإىل 
اإىل  موؤكداانتمائها  الفقيد  لعائلة 

»ح�سني  العالمة  ال�سيخ  عائلة 
الورتيالين« وهي الأ�سول التي ورث 
عنها الفقيد النبالة والإخال�س يف 
ال�سياق  ذات  ويف  والعمل،  القول 
اأن الف�سل يف  اإىل  اأ�سار املتحدث 
اإرجاع رفاة ال�سيخ العالمة »ف�سيل 
الورتيالين« من اأنقرة برتكيا يرجع 
اإىل  جهود عبد احلفيظ اأمقران و 

احلاج عمر قاية.

للموؤلف: ريت�سارد ج. اإيفانز

 »البحث عن القوة«..من حروب نابليون اإىل اال�ستعمار 
عا�س رديارد كبلنغ بني عامي 1865 
و1936، ودخل قامو�س التاريخ حتت 
»�ساعر  وهو  ال�سلبية  فادح  م�سّمى 
ال�ستعمار«، وقد ن�ساأ وعا�س ردحاً 
طوياًل من العمر يف اأ�سقاع الهند، 
يوم كانت الهند خا�سعة لربيطانيا.

حيث كانوا على مر عقود يطلقون 
على الهند و�سف »الهند دّرة التاج 
الربيطاين«، ومن هنا ذاعت مقولة 
رددها،  طاملا  التي  كبلنغ  رديارد 
ونفذها �سدنة ال�ستعمار الربيطاين 
بريطانيا..  يا  فاحكمي  »األ  وهي 
و�سودي على �سائر الأمم«، وال�سبب 
ب�سهادة  �سّباقة،  بريطانيا  كانت  اأن 
ا�ستعمار  اإىل  احلديث،  التاريخ 
وا�ستغالل  ال�سعوب  اأرا�سي 
�سكانها.  على  وال�سيطرة  مواردها 
واحلق اأنه مل تكن بريطانيا وحدها 
وكانت  امل�سلك،  هذا  يف  متفّردة 
كيان  اأول  اإن�سائها  مع  بداأته  قد 
لتلك  كمقدمة  ومنظم  موؤ�س�سي 

ال�سيطرة ال�ستعمارية.
 ،1600 يف  حتديداً  ذلك  وكان 
»�رشكة  ولدة  به  يوؤرخون  الذي 
كانت  التي  ال�رشقية«  الهند 
ال�ستعماري  للمد  اإرها�س  مبثابة 
م�ساحات  �سمل  الذي  الأوروبي، 
من  وخا�سة  املعمورة  من  �سا�سعة 
وحتى  اآ�سيا  �رشقي  جنوب  اأقطار 
�سبه  �رشقي  يف  الواقعة  الأقطار 

اجلزيرة العربية.
حركة  ج�ّسدت  التي  الظاهرة  هذه 
التي  الأوروبي  ال�ستعماري  املد 
ظلت ت�ستاأثر باهتمامات املوؤرخني 
على  ال�سيا�سيني،  واملحللني 
هوؤلء  ومن  طويلة،  �سنني  مدى 
ريت�سارد  الربوفي�سور  الإجنليزي 

يف  احلديث  التاريخ  اأ�ستاذ  اإيفانز، 
الذي  الربيطانية،  كامربدج  جامعة 
عن  »البحث  كتابه  اأخرياً،  اأ�سدر، 
اأوروبا  النفوذ(:   - )ال�سلطة  القوة 

1815 ـ 1914«.
ويالحظ القارئ من الإطاللة الأوىل 
يحمل  الذي  العنوان،  هذا  على 
وال�سلطة  القوة  معاين  طياته  يف 
والنفوذ، اأن املوؤلف يعتمد اأولً عام 
نابليون  بو�سفه عام هزمية   ،1815
بونابرت، وختام الع�رش البونابرتي، 
الذي   1914 عام  ثانياً  يعتمد  فيما 
�سهد، كما هو معروف اندلع نريان 

احلرب العاملية الأوىل.
الذي  الزمني  القرن  مدار  وعلى 
 1815 عامي  بني  املوؤلف  اعتمده 
و1914، فهو ي�سجل اأوىل مالحظاته 
القوى  باجتاه  تفيد  التي  العلمية 
من  ابتداء  فرغت،  التي  الأوروبية 
نابليون  الفرن�سي  القائد  حروب 
بونابرت وهزميته، اإىل اإنهاء مرحلة 

حالت احلرب داخل اأوروبا.
ومن ثم توجيه الأفكار وال�سيا�سات 
اإىل  اأي�ساً  والأطماع  والإمكانات، 
نحو  الأوروبية،  احلدود  خارج 
والبعيد،  القريب  ال�رشق  �ساحات 
مناطق  نحو  التو�سع  اإىل  تطلعاً 
الأقطار  ثروات  يف  وطمعاً  النفوذ، 

وال�سعوب ال�رشقية.
فيها  ير�سد  الثانية،  املالحظة 
البحث عن  تطور ظاهرة  املوؤلف، 
النفوذ والرثوة، ل من جانب جهود 
املا�سي  يف  يبذلها  كان  متناثرة 
جماعات  حتى  اأو  مغامرون  اأفراد 
بل  والأطماع،  التطلعات  حتركها 
مد  حالت  حتول  عن  يتحدث 
النفوذ اإىل عمليات منظمة وجهود 

احلكومات  بها  تقوم  موؤ�س�سية، 
الر�سمية يف اأكرث من بلد اأوروبي.

اأهداف،  عن  ت�سدر  كانت  وقد 
موؤ�س�سية بدورها، و�سولً اإىل جني 
املكا�سب وت�سخيم الرثوات وزيادة 
والدبلوما�سي  ال�سيا�سي  النفوذ 
ي�سدر  كان  ما  ومنها  الدول،  لتلك 
والقومية  الوطنية  �سعارات  عن 
�ساعر  به  يتغّنى  كان  ما  نحو  على 
الذي  كبلنغ،  رديارد  الإمرباطورية 
كما  ال�ستعمار،  ب�ساعر  يلقب  كان 

اأملحنا اإىل ذلك يف البداية.
نف�سه، يعرتف املوؤلف،  ال�سياق  يف 
الإمربيالية  النزعة  اأن  كيف 
الأوروبية، وجدت تعزيزاً لها بف�سل 
ما ا�ستطاعت اأوروبا اأن تنجزه من 
وخا�سة  العلمي.  التقدم  اأوجه 
والخرتاع  البتكار  جمالت  يف 
النقل  �سواء بتطوير وحتديث �سبل 
البحري، اأو بتثوير و�سائل الت�سال 
الربقي عند منت�سف القرن التا�سع 
ناهيك  الهاتفي،  التوا�سل  اأو  ع�رش 
الكهرباء،  طاقة  اإىل  التو�سل  عن 
دخلت  التي  ال�سيارة  اإىل  و�سولً 
اأوروبا  يف  وخا�سة  النا�س،  حياة 
مع مطلع القرن الع�رشين. وتتوقف 
طروحات املوؤلف ملّياً عند اإجنلرتا 
يف  رائدة  كانت  ما  بقدر  بالذات، 
الت�سدي لأطماع نابليون بونابرت، 
كونها  يف  اأي�ساً  ريادتها  بقدر  ثم 
يف  حتققت  لإبداعات  م�سدراً 
ميدان العلم اأو يف جمال ال�سيا�سة، 
�سهد  الذي  البلد  كونها  عن  ف�ساًل 
وجدان  يف  حية  تزال  ل  اإبداعات 
لكي  م�سارعتها  بقدر  املثقفني، 
تت�سدر �سفوف اأوروبا التي تدفعها 

اأطماعها.

النفوذ  التما�س  بني  تراوحت  وقد 
موارد  يف  الطمع  وبني  ال�سيا�سي، 
وهي  واأفريقيا،  اآ�سيا  �سعوب 
بدورها  ترتاوح  كانت  التي  املوارد 
بني التوابل والبهارات يف الهند، اإىل 
اأفريقيا،  الذهب واملا�س يف غرب 
الأر�س  وحما�سيل  النحا�س  اإىل 

العالية يف �رشق القارة ال�سمراء.
الكتاب  يقدم  النهج،  هذا  وعلى 
اأ�سولها ومتكاملة  مادة متنوعة يف 
اهتمام  تربز  النهائية،  �سيغتها  يف 
وماآلت  بدايات  ي  بتق�سّ املوؤلف 
ال�سلطة،  عن  الأوروبي  البحث 

القوة، النفوذ واملكا�سب اأي�ساً.
وهذه الأن�سجة تتالقى فيها خمتلف 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  اخليوط 
بل  والثقافية  والجتماعية 
والعلمية،  والقت�سادية  والهند�سية 
ي�سيء  م�سعل  مبثابة  ظلت  والتي 
اأمام رجل ال�سيا�سة، و�سانع القرار، 
اأكرث  فهم  لرت�سخ  الطريق،  جنبات 
عمقاً واأو�سع، ملا يتجلى مع بدايات 
من  والع�رشين  الواحد  القرن  هذا 
�سيا�سية  وحتركات  خمططات 
واقت�سادية، ت�سدر عن دول اأوروبا 
�سورة  ويف  ورو�سيا.  واأمريكا 
ي�سافر  الكتاب  اأن  نتبني  اإجمالية، 
متنوعة،  تاريخية  اإىل حمطات  بنا 
الكثري من اخلفايا  يبحث معها يف 
ا�ستنتاج  على  ويركز  والتفا�سيل، 
تو�سح  التي  اخلفايا  من  الكثري 
منذ  كامنة،  ا�ستعمارية  طموحات 
يف  كثرية..وهو  دول  لدى  البواكري، 
معا�رشا  دليال  ميثل  التوجه  هذا 
حا�رشنا  ق�سايا  �سوئه  يف  نفهم 

ون�ست�رشف امل�ستقبل.
وكالت

 للموؤلف روبرت اإيغل�ستون
 و ترجمة لطفية الدليمي

  »الرواية املعا�سرة«.. 
وظائف وقيم جمالية

روبرت  الربيطاين  الكاتب    يفتتح 
املعا�رشة«  »الرواية  كتابه  اإيغل�ستون 
�سيء«،  كل  »قول  وهو  مثري،  بعنوان 
الفن  قدرة  اإىل  وا�سحة،  اإ�سارة  يف 
املو�سوعات  كّل  تناول  على  الروائي 
ببالنا، �سواء كانت  اأن ترد  التي ميكن 
يعزز  ما  ميتافيزيقية،  اأم  واقعية 
القناعة ال�سائدة باأن الرواية، وخا�سة 
املعا�رشة منها، و�سيلة ثورية ملقاربة 
عاملنا  يف  الإ�سكالية  املع�سالت  كّل 

على ال�سعيدين: الفردي واجلماعي.
تكمن ميزة الكتاب، يف تقدميه التوازن 
اجلميل بني �رشوحاته، لبع�س املزايا 
اخلا�سة بالرواية املعا�رشة، وقراءتها 
مل  فيما  معا�رشة،  روايات  �سياق  يف 
الروائي،  لالإفراط  الكتاب،  يجنح 
قراءة  حم�رش  على  يقت�رش  مل  مثلما 
فهو  لذا  املعا�رشة،  الروايات  لبع�س 
توظيف  كيفية  يف  تطبيقية  درا�سة 
املو�سوعات  لبع�س  الروايات، 

اخلا�سة بها.
�سواها  عّما  متمايزة  جتعلها  والتي 
الكتاب  من  جعلت  ما  الروايات،  من 
والأكادميي  القارئ  لكل من  فائدة  ذا 
تكون  اأن  للرواية  ميكن  حيث  معاً، 
حتقيق  يف  الفاعلة  الأدوات  اإحدى 
حّدة  وتخفيف  العاملي،  ال�سالم 
ميكن  وهنا،  الدولية،  النزاعات 
والآ�سيوية  الأفريقية  للرواية  الإ�سارة 
ومنطقة الكاريبي، واأمريكا الالتينية.

ل�سعلة  الأعظم  احلامل  كانت  والتي 
العوامل  تلك  يف  ال�سائدة  الثقافات 
الإعجاب  وانتزاع  بها  والتعريف 
عمل  وهوما  مبنجزاتها،  العاملي 
القامعة  الع�سكرية  النظم  ك�رش  على 
فيها، ودفع العامل للوقوف اإىل جانب 
احلرية،  نيل  يف  �سعوبها  تطلعات 
الثقافة  رفد  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 

العاملية وتعزيز احل�س الإن�ساين.
ما  الروائي،  كتبها  عظيمة  رواية  ثمة 
بعد احلداثي الإيطايل اإيتالو كالفينو، 
اأن م�سافراً يف ليلة ال�ستاء«،  هي: »لو 
حيث تبداأ الرواية بحكاية، يف �سياقها 
جتد ال�سخو�س كرا�سة يوميات، وفيها 
حروفاً،  الروائيون  الأبطال  يجد 
من  حكايات  اأن�ساف  جند  وهكذا 
نهايات  وبال  حمّددة،  خواتيم  غري 
متوقعة، اإنها �سل�سلة ممتعة ومتدفقة 
ميّيز  ما  ما.  نوعاً  بطة  حمحُ اأنها  رغم 
الذين  احلداثيني  بعد  ما  الكتاب 
احل�ّس  على  للحفاظ  خمل�سني  كانوا 
امل�ستحق  واإعادة  الروائي  ال�رشدي 
يف  احلكاية  على  يعتمدون  اإنهم  له، 
خالل  من  �رشدها  ويتم  رواياتهم، 
تخيليه،  ومرويات  يومية،  كرا�سة 
ون�سو�س اأفالم، وق�س�س رواية خيال 
علمي، تبدو مثل جهاز ات�سال يبث من 
امل�ستقبل البعيد، ثم يف و�سط الرواية 
يتحول �سياقها اإىل ما ي�سبه احلكايات 
الفلكلورية املحكية. وميكن القول، اإن 
حافل  لأنه  مده�س  املعا�رش  الأدب 
ثابتاً  تغرياً  وي�سهد  دوماً،  باجلدة 
ينقطع خالل القراءة، وما تقوله اليوم 
اأية رواية معا�رشة قد ل يكون  ب�ساأن 
براأيك بعد 5 �سنوات، مثاًل،  �سحيحاً 

من قراءتك الأوىل.
اأن  هو  اأعنيه  الذي  التحديد  ولكن 
ا�ستنفذ  قد  �سيكون  الكتاب  هذا 
التداول  نطاق  خارج  وبات  اأغرا�سه 
اأرى  ل  ولكنني  ق�سرية،  فرتة  خالل 
ما  حتى  �سيئاً  ماآلً  الندثار  هذا  يف 
الرواية  يتناول  بكتاب  الأمر  اخت�س 
احلداثة،  بعد  ما  الرواية  املعا�رشة، 
وعلى  اإبداعي  ن�س  الرواية  اأن  توؤكد 

ا�ستخدام اأ�سكال اأخرى من الكتابة.
وكالت
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ال�ساعر عبد احلميد عواج

 �أتعر�ش لتهمي�ش متعمد  

يعرف عمي عبد احلميد الرجل الطيب و 
اخللوق وال�ساعر ال�سعبي لعني احلجل والية 
امل�سيلة ب�سعره القريب من الف�سحى وامللت�سق 

باملدينة ، و�سوارعها ، و�سخ�سياتها ، م�ستح�سرا 
ر�سالته التي يحملها ويتفانى من اأجلها وهي 

الو�سول للنا�س واإ�سعادهم ، هي اإحدي اأيقونات 
الزمن اجلميل فق�سائده ت�سع بعبق الرتاث 

، وت�سدك كلماته واأ�سعاره اإىل ال�سحراء 
العربية االأ�سيلة عرب �سعره وم�ساجالته وهو 

يحركها ويالعبها باالأداء املتقن اأين برع يف 
ن�سج قوايف الرتاث االأ�سيل التي ت�ستلف لها 

من املوروث ال�سعبي  - حتديدا - جماال ورونقا 
اأخاذا م�ستخدما لغة ترتقي على العامية ، وهي 
دون الف�سحى اإال اأن عمي حميد ما يزال يعاين 
التهمي�س واالإهمال برغم ماقدمه من خدمات 

لعني احلجل .

اأجرى احلوار  / اأ . 
خل�سر . بن يو�سف 

من هو عبد احلميد 
عواج ؟

عواج عبد احلميد املولود بتاريخ 
العثمانية  بواد   1994 اأفريل   11
ن�صف  ، حفظت  حاليا  ميلة  والية 
عند  تعلمت  بعد  ومن  القراآن 
ثالثة  درفلو  بن  العالمة  االمام 
متقاعد  حار�س  املهنة   ، �صنوات 
ب�صيطة  اأ�رسة  اأعوام.  �صتة  منذ 
اأ�رسة  من  وفنان  �صاعر   ، مثقفة 
فيها  وجد  مبدعة  ومدينة  عريقة 

ال�صاعر والفنان.

كيف كانت البداية وما 
هي دوافع اختيارك 

لل�سعر امللحون ؟

بداية كتابة ال�صعر يف �صنة  68 كنت 
متاأثرا باأم كلثوم وفريد االأطر�س ، 
ومن  خفيفة  غنائية  كلمات  كتبت 
ثم الق�صائد الطويلة يف الع�صاري ، 
اأول اأغنية بعنوان: اأنا فكري حاير 
نوارة  �صلبتني   : بعنوان  والثانية   ،
الوطنية �صنة  �صجلتهم يف االذاعة 

.1971

الكتابة  بداأت  متى   3

وكيف كان الطريق اىل 
ال�سعر؟

ال�صعر كانت بعد  البداية يف كتابة 
ب�صبب  الدرا�صة  عن  انقطعت  اأن 
خارجة  قاهرة  اجتماعية  ظروف 
اأين  الرغم  على   ، �صيطرتي  عن 
كنت االأول بالق�صم الأتوجه مبا�رسة 
خواطر  واأخط  القلم  حلمل 

املوروث ال�صعبي  

هل هناك �سعراء تاأثرت 
بهم او حاولت ال�سري 

على خطاهم ؟

بال�صاعر  تاأثري  كان  ال�صابق  يف 
الفرتة  يف  اأما   ، التومي  �صعيداين 
بع�س  يوجد  االأخرية  احلالية 
املحفوظ  بلخريي  مثل  ال�صعراء 
اأمثالهم كثريون  ، بن النوي ، ومن 
اأو  �صاعرين  جتد  والية  كل  ففي 

ثالث جيدون .

اأمل جتد �سعوبة يف 
كتابة ال�سعر رغم 
ظروفك املعي�سية ؟

يكون  اأن  البد  االن�صان  راأي  يف 

مل  فاإن   ، �صيء  كل  يف  مبدعا 
 ، اأهدافه  يحقق  لن  مبدعا  يكن 
ال�صكر  داء  مثل  ال�صعر  احلقيقة 
حزن  على  اأو  فرحة  على  ياأتي 
عند  من  موهبة  وال�صعر  كبري، 
يقول  والذي  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل 
 ، ويفرتي  يكذب  اأنه  اأعتقد  ذلك 
كتابة  كانت  فلقد  يل  بالن�صبة  اأما 
احلزن  االأول  اأمرين  على  ال�صعر 
غادرتها  التي  درا�صتي  �صياع  على 
مرغما لظروف خارجة عني ، اأما 
الأن  الوراثية  موهبتي  الثاين  االأمر 

جدي كان �صاعرا كبريا .

هل وجدت امل�ساعدة من 
اال�سدقاء واملقربني ؟

اأجد  مل  يتكلم  ثم   .. قليال  ي�صكت 
قريب  من  ال  تذكر  م�صاعدة  اأية 
احتفظ  اأين  غري  بعيد   من  وال 
رجال  باأن  املتوا�صعة  ذاكرتي  يف 
للخري  وحمبا  وخمل�صا  �صهما 
ال�صاعر  اإنه  فحال  �صاعرا  عرفته 
احلفاف  التومي  املرحوم  الفحل 
الذي �صاعدين وقدم اإيل يد العون 
يتغمده  باأن  اهلل  اأدعو  هنا  واأنا   ،
ال�صديقني  مع  الوا�صعة  برحمته 

وح�صن اأولئك رفيقا . 

هل تلقيت تكرميات 
وجوائز حتفيزية ؟

بالع�رسات  التكرميات  �صحيح 
ع�رسة  على  حزت  اجلوائز   ،
موؤ�ص�صة  من   03 وطنية  جوائز 
االأوىل  بالعا�صمة  والثقافة  الفنون 
موؤ�ص�صة  من  والثالثة  والثانية 
الفنون والثقافة باجلزائر العا�صمة 
واجلائزة الرابعة من غليزان يف عيد 
الن�رس، طبعا االأوىل واخلام�صة من 
اجللفة )جائزة امل�صاحلة للرئي�س 
بوتفليقة ( وال�صاد�صة من بن �رسور 
على امل�صجد العتيق ، ال�صابعة يف 
جامعة امل�صيلة ، جائزة بن الزوايل 
البويرة  والية  من  جوائز  الثالثة 
امللتقيات واملهرجانات باملئات.

يقال باأن عني احلجل 
هم�ستك على غرار 

الكثريين مثل )دو�سن  ، 
دبو�سي ( ماراأيك يف هذا 

؟ 
 

فعال ، �رساحة اأقولها وبكل ثقة اأنا 
مهم�س جدا ويف العديد من املرات 
االآخرين  ح�صاب  على  لي�س  ولكن 
فاجلزائر  جائزة  نلت  يوم  اأتذكر 

رئي�س  زيان م�صطفي  ال�صيد  وكان 
عني  لبلدية  ال�صعبي  املجل�س 
و�صاأل  بالتكرمي  وعدين  احلجل  
عني وكتب حني ذلك ال�صيد ) ج . ن 
( عن وعد املري ولكن ال�صيء كله 
وال  ي�صمن  ال  فارغ  و�صجيج  كالم 
يغن من جوع  كما اأن ا�صمي دائما 
املنا�صبات  يف  �صهوا  لي�س  ي�صقط 
 ، فاعل  بفعل  ذلك  ويتعمدون 
احلمد هلل اأنا اأعرف اأ�صحابي ولكن 

اأقول لهم ) نوكل عليكم ربي ( 

رغم كل هذا هل توؤمن 
بتحقيق طموحاتك ؟

املعي�صية  ظرويف  من  الرغم  على 
ال�صعبة ) بدون �صكن ، راتب زهيد 
واقفا  �صامدا   �صاأظل  اأنني  اإال   )
املعاناة  رحم  فمن  الق�صبان  على 
تولد الهمم القويات والعزائم ،واأنا 
�صاأحقق طموحاتي باإذن اهلل تعاىل 
�صواء يف مدينتي اأو خارجها واأ�صال 

اهلل التوفيق يل وال�صداد .

هل تفكر يف ا�سدار 
كتاب او ديوان جتمع فيه 

خمتلف ق�سائدك ؟

اأخالقي  بف�صل  هلل   احلمد 
بف�صلها  ك�صبت  التي  املتوا�صعة 
داخل  كبريين  واحرتام  حب 
جيدة  �صمعتي  االآن  الوطن  وخارج 
يف  كتب  عدة  اأطبع  قريب  وعن   ،
وعالقاتي  معاريف  بف�صل  االأردن  
اأملك يف حوزتي حوايل 300  اأنا   ،
ق�صيدة لل�صعر امللحون واملوروث 
لكم  اأقول  كما   ، االأ�صيل  ال�صعبي 
اأجداده  تراث  على  حافظ  من 
وبلده  لنف�صه والأمته  بنى م�صتقبال 
ح�صارة ، واإن �صاء هلل اأطبع منها ما 

تي�رس يل.

كلمة اأخرية تختتم بها 
احلوار وتوجه ر�سالتك 

ملحبيك ؟

   يف اخلتام ال ي�صعني اإال اأن اأتوجه 
بال�صكر اجلزيل للجريدة والقائمني 
بن  االأ�صتاذ  ، ويف مقدمتهم  عليها 
هذه  منحنا  الذي  خل�رس  يو�صف 
الفر�صة للم�صاركة يف هذا الف�صاء 
ملجال  خدمة  الرحب  التفاعلي 
اأقدم  خالله  ومن   ، والفن  الثقافة 
اأن  ع�صى  اجلريدة  لقراء  حتياتي 
يجدوا يف قراءة هذا املو�صوع ما 

يجمع بني املتعة والفائدة .

.        اأ�سلوب �سعري متميز يعتمد على ال�سماع اأكرث من القراءة 

تلم�سان

�لطبعة �الأوىل لتظاهرة �أيام �مل�سرح �الثنني �ملقبل  
كتاب »مرياث النك�سة« لهيثم الغيتاوي

هزمية جو�ن67 بروؤية معا�سرة  
االأوىل  الطبعة  تنظيم  �صيتم 
تلم�صان   م�رسح  اأيام  لتظاهرة 
اجلاري  مار�س   28 اإىل   26 من 
علولة  القادر  عبد  الثقافة  بدار 

بعا�صمة 
الوالية ،ح�صبما علم لدى املنظمني 
و�صتعرف هذه التظاهرة املنظمة 
املحلية  التعاونية  طرف  من 

الرتقية الفنية« 
بالتن�صيق  اجلزائر«  ف�صيف�صاء 
تلم�صان  ملدينة  الثقافة  دار  مع 
م�صاركة  6 فرق  تابعة جلمعيات 
م�رسحية على غرار جمعية الفنون 

الر�صالة  فرقة  و  الدرامية ملغنية 
ميمون  اأوالد  لبلدية  امل�رسحية 
الفنية  للحرف  العف�صة  وتعاونية 
لدار  امل�رسح   ور�صة  و  لتلم�صان 
دار  جمعية  و  لتلم�صان  الثقافة 
الفنون ال�صبع و جمعية »تاقرارت« 
وفقا  بتلم�صان،  الفنون  و  للثقافة 
باالإعالم  املكلف   « به  �رسح  ملا 
علولة  القادر  عبد  الثقافة  بدار 
هذا  خالل  و�صيتم  حممد  توتاي 
تقدمي  امل�رسحي   املوعد  
جمموعة من العرو�س امل�رسحية  
خمتلف  حول  موا�صيعها  تدور 

باالإ�صافة   االجتماعية  الق�صايا 
اإىل  مونولوج ، ا�صتنادا للمتحدث، 
تهدف   التظاهرة   اإىل  لفت  الذي 

اإىل  »ترقية اأداء املمثلني 
الرفع  و  املحليني  امل�رسحيني 
من م�صتواهم من خالل احتكاك 
لالإ�صارة     « بينهما  فيما  الفرق 
التظاهرة   هذه  خالل  �صيتم 
تقدمي م�رسحيات  » املت�رسدون«  
و »�صالك احلا�صلني«و »ال�صفر يف 
غيبوبة« و »حكاية فن« و »الطريق 
باغي« و  راه  »العربي  امل�صدود«و 

مونولوج« كنا�س النا�س«. 

والتوزيع  للن�رس  اأمل  دار  عن 
االأوىل  الطبعة  �صدرت  بالقاهرة، 
من كتاب »مرياث النك�صة« للكاتب 
ال�صحفي امل�رسي هيثم الغيتاوي، 
مبنا�صبة الذكرى اخلم�صني لهزمية 
مقدمات  لتحليل   ،1967 يونيو 
بروؤية  املعركة  هذه  ونتائج 
اأ�صلوب  ت�صتخل�س  معا�رسة؛ 
احلاكم  ال�صيا�صي  النظام  اإدارة 
قبل  لالأزمة  الدولة  وموؤ�ص�صات 
ن�صف قرن، ور�صد نقاط الت�صابه 
بني  وجدت-  اإن   – واالختالف 
اأ�صاليب االأنظمة احلاكمة يف اإدارة 

مدار  على  والعباد  البالد  �صوؤون 
ال�صنوات اخلم�صني التالية.

ويف مقدمة كتابه، قال املوؤلف اإنه 
لالأحداث  تاريخياً  �رسداً  يقدم  ال 
امل�رسي      واقعنا  عن  ينف�صل 
ق�صية ال�صالم واالأو�صاع يف �صيناء،  
330 �صفحة. وقدم الغيتاوي كتابه 
بعنوان فرعي: »كتالوج دماغ م�رس 
)َمن  اإىل:  واأهداه  �صنة«،   50 يف 
اأعماِرهم،  ِمن  النك�صة  ثمن  دفعوا 
�صحايا يف معركة »يونيو الكا�ِصف«، 
امُلّر«  رب  »ال�صَ معركة  يف  واأبطاالً 
تُكن  مل  �صنوات،   7 مدى  على 

)عبداملنعم  واإىل  اأبداً(،  ِعجاًفا 
ريا�س.. قائداً و�صهيداً على جبهة 
وُم�صتعيدا  اجلديدة«،  »الروح 
بعد  امل�رسية  الع�صكرية  ل�رَسَف 
�صنواٍت َخّداعات(، واإىل والده و40 
قواتنا  �صفوف  يف  ق�صاها  �صنة 
عبدالنا�رس  �صور  واإىل  امل�صلحة، 
التي زّينت غرفته يف �صكن اجلامعة 
ومنزل العائلة ل�صنوات، واأخرياً اإىل 
)ال�صاعر الراحل اأحمد فوؤاد جنم، 
وُقدرته على تلخي�س عبدالنا�رس: 
وحاَجات  ُمعِجزة/  حاجات  َعَمل 

كتري خابت(.



�صحةاجلمعة 23 ال�سبت 24  مار�س 2018 املوافـق   لـ  7 رجب  1439ه 18

 ا�صتخدام معقم اليدين
معقم اليدين و�سيلة فعاله يف حال عدم توافر املاء وال�سابون، يجب اأن يحتوي املعقم على ن�سبة 60% من الكحول على الأقل كي ي�ستطيع 

كنه ا�ستخدامه يف حال ال�سفر اأو اأثناء تواجده يف الف�سل الدرا�سي ..اإلخ. الق�ساء على اجلراثيم، يمُ

وفرية  كمية  ي�ضع  �أن  علمه 
على يديه ثم يبد�أ يف فركهما 
جيد�ً �إىل �أن يجف متاماً، كما 
يجب �أن يتعلم عدم مل�س �أنفه 
يد�ه  كانت  �إن  وعينيه  وفمه 
�لأماكن  فهذه  نظيفه،  غري 
�لفريو�ضات  عرب  بو�بة  هي 
�أنفه  يُغطي  �أن  علمه  للج�ضم. 
�إذ�  �ل�ضعال  �أو  �لعط�س  �أثناء 
بنزلت  م�ضاب  طفلك  كان 
�لربد بالفعل، فيجب �أن يتعلم 

مبنديل  وفمه  �أنفه  يُغطي  �أن 
ورقي �أثناء �لعط�س �أو �ل�ضعال 
بني  �ملر�س  ين�رش  ل  كي 

�لآخرين �ضو�ء �أفر�د عائلته 
�أن  يجب  �أ�ضدقائه،  �أو 
�لتخل�س  �أي�ضاً  يتعلم 
من �ملنديل مبجرد �أن 

ي�ضتخدمه، فالحتفاظ 
به قد يلوث يديه بالتايل 

مرة  �إليه  �لفريو�س  ينقل 
�ضخ�س  �أي  �إىل  �أو  �أخرى 

مل يتعامل معه.  �إن 
يكن 

ك  هنا
منديل يف يده فعلمه 

ن  �أ

كوعه  يف  يعط�س 
يديه،  يف  ولي�س 
�لطريقة  بهذه 

�ضتقل 
�أن  �حتمالية 

ينقل �ملر�س للآخرين عن 
جميع  ويف  �للم�س،  طريق 
يغ�ضل  �أن  يجب  �لأحو�ل 
ي�ضتخدم  �أو  جيد�ً  يديه 
ينتهي  �أن  مبجرد  �ملعقم 
كي يتخل�س من �أي جر�ثيم 
�أو بكترييا عالقة به. �بقي طف 
لك يف �ملنزل �إذ� كان مري�ضاً 
�إذ� بدت على طفلك �أعر��س 
للإ�ضابة بالأنفلونز� �أو �حلمى 
�أن  وللآخرين  له  فالأف�ضل 

�أن  تٌبقيه يف �ملنزل، ل د�عي 
�ملدر�ضة  �أو  للح�ضانة  يذهب 
جميع  يف  �إ�ضابته،  �أثناء 
للر�حة  يحتاج  هو  �لأحو�ل 
من  �ضتمنعه  فاإ�ضابته  �لتامة، 
�لرتكيز يف درو�ضه كما �أنه لن 
يتمكن من �للعب مع �أ�ضدقائه 
�لأف�ضل  لذلك  مر�ضه،  ب�ضبب 
حتى  �ملنزل  يف  تُبقيه  �أن 

يتعافى.

من اأمرا�ض ال�صتاء 
قرح الفم اأو الأنف 

 علم طفلك اأن 
ُيحافظ على نظافته 

�لبثور  بع�س  غالبا  تظهر 
�لأنف،  منطقة  حول 

�لذقن  �أو  �لفم،  �أو 
�أي�ضا  وتعرف 
وتكون  بالهرب�س 
ب�ضائل  ممتلئة 
مائي.  �أو  �ضفاف 
و�أ�ضباب �لإ�ضابة 
للغاية  كثرية  بها 
�لتعر�س  ومنها 
�أو  �لبارد  للهو�ء 
بعدوى  �لإ�ضابة 
و�أي�ضا  �جللد، 
للإجهاد  �لتعر�س 
و�لتعب �لنف�ضي �أو 
وتناول  �جل�ضدي 
�لأطعمة  بع�س 
يف  تت�ضبب  �لتي 
كلها  �حل�ضا�ضية 
توؤدي  �أ�ضباب 
�ملر�س.  لظهور 
�لوقاية  عن  و�أما 
فيجب  منها 
كل  عن  �لبتعاد 
�لكتئاب  يثري  ما 
و�أي�ضا  �ملو�ضمي، 

يجب 
فة  معر
طعمة  لأ �
�لتي تت�ضبب 
ظهور  يف 
�ضية  حل�ضا �
د  بتعا لل

عنها. و�أما عن �لعلج فهي ل حتتاج �إىل �لذهاب 
بعد  منها متاما  �ل�ضفاء  يتم  �لغالب  ويف  للطبيب 
فرتة ل تتجاوز �لأ�ضبوع، ولكن يجب عدم مل�ضها 
على  و�حلر�س  با�ضتمر�ر  للماء  تعري�ضها  �أو 
جتفيف �ملنطقة حتى ل تنت�رش يف �أماكن �أخرى 
�ملعدية  �لأمر��س  �أحدى  من  �أنها  قلنا  فكما 
علينا  ينبغي  ب�ضكل عام  �ل�ضتاء  �أمر��س  ولتجنب 
�لأطعمة  تناول  مثل  �ل�ضحية  بالعاد�ت  �لهتمام 
�لريا�ضة،  وممار�ضة  �ل�ضحية،  و�مل�رشوبات 
�لكايف  و�لنوم  �ل�ضخ�ضية،  بالنظافة  و�لهتمام 
ملدة ل تقل عن ثمان �ضاعات، وذلك من �أجل �أن 

نتمتع ب�ضحة جيدة وخالية من �لأمر��س. 

�نتقال �لفريو�س �مل�ضبب للمر�س من �ضخ�س 
�للم�س  طريق  عن  �لأ�ضا�س  يف  يكون  لآخر 
و�لختلط �ضو�ء بلم�س �ضيء ملوث ثم تناول 
�لطعام دون غ�ضل �ليدين مثًل �أو فرك �لأنف 
عن  ينتقل  �أن  ُيكن  كما  وهكذ�،  �لعني  �أو 

كيف  طفلك  تُعلم  �أن  لبد  لذلك  �لهو�ء،  طريق 
يديه  غ�ضل  فيتعلم  جيد�ً  نظافته  على  يُحافظ 
�أن  يجب  كما  با�ضتمر�ر،  و�ل�ضابون  باملاء  ووجه 
تعلمه عدم �لختلط باأي �ضخ�س مري�س خا�ضة 
�لختلط �ملبا�رش عن طريق �للم�س و��ضتخد�م 
�إذ�  عليه  �لو�ضع  نف�س  وتطبيق  �لأدو�ت،  نف�س 
�أل يختلط بالآخرين قدر �لإمكان.  مر�س، يجب 
يجب �أن يتعلم كيفية غ�ضل يديه بطريقة �ضحيحة، 
في�ضعهما حتت �ملاء �جلاري ثم ي�ضتخدم �ل�ضابون 
لغ�ضل يده على �لأقل ملدة 20 ثانية، مع �لهتمام 
بتنظيف �أماكن �لثنايا كبني �أ�ضابعه و�أظافره، ثم 

�جلاري  �ملاء  �ل�ضابون حتت  يديه من  تنظيف 
�أي�ضاً. 

التهاب احللق 
ل �ضك �أن �لتهاب �حللق و�حد� من �أمر��س �ل�ضتاء �لتي ي�ضاب بها 
�لرجال و�لن�ضاء و�لأطفال خا�ضة مع برودة �ملناخ، ويرجع ذلك لعده 
�أ�ضباب �ضوف نذكرها فيما بعد ولكن يجب �أن نعلم �أن �حللق يحتوي 
على عقد ملفاوية ت�ضمى �للوزتان ووظيفتهما حماية �جل�ضم من �لبكرتيا 

و�لفريو�ضات �لتي قد ت�ضيب �جل�ضم. 
�أ�ضباب �لإ�ضابة بالتهاب �حللق

 جند �أن �لتهاب �حللق يحدث نتيجة للتهاب �أحدى �للوزتني �أو كلتيهما. و�أما عن 
�لأعر��س �ل�ضائعة فهي ت�ضمل �رتفاع درجة حر�رة �جل�ضم، قئ، �ضعوبة يف �لبلع، �آلم 
يف �للوزتني، ظهور ر�ئحة غري حمببة يف �لفم، غالبا ما ي�ضكو �ملري�س من ت�ضخم يف 
�إحدى �للوزتني �أو كلتيهما. قد ي�ضكو �ملري�س �أي�ضا من وجود �إفر�ز�ت �ضفر�ء باحللق، 
ومع �ضدة �ملر�س ي�ضاب �ملري�س بت�ضخم يف �لغدد �للمفاوية �ملنت�رشة يف �جل�ضم، 

وهى منت�رشة �أ�ضفل منطقة �لأذن وحتت �لإبط ويف �لعديد من �لأماكن باجل�ضم. 
طرق �لوقاية

 فمن �ملمكن تناول �لأع�ضاب �لتي تعمل على تقليل �لأمل مثل �ليان�ضون �أو �لقرفة، 
وكذلك يجب �لغرغرة باملاء و�مللح يوميا خا�ضة عند �ل�ضعور باآلم يف �حللق. 
كما  �للزم،  �لعلج  لو�ضف  �لطبيب  ��ضت�ضارة  فينبغي  �لعلج  و�أما عن 
�لتوقف عن �لعلج مبجرد �ختفاء �لأعر��س، بل  �أل يتم  ينبغي 
�لطبيب  حددها  �لتي  �ملدة  ح�ضب  �لعلج  �إكمال  يرجى 
بخر�ج  كالإ�ضابة  م�ضاعفات خطرية  �أي  حتى ل حتدث 

�للوزتني!
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

زهده وتو��سعه عليه �ل�سالة و�ل�سالم
وال�سالم  ال�سالة  عليه  زهده  وما جاء يف 
فكثري  الآخرة  الدار  واختياره  وتوا�سعه 
منها ما رواه البيهقي والرتمذي وابن ماجه 
عن عبد اهلل اأنه قال: ا�سطجع النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم على ح�سري فاأثر احل�سري 
بجلده، فجعلت اأم�سحه واأقول: باأبي اأنت 
اأذنتنا فنب�سط لك  األ  واأمي يا ر�سول اهلل 
عليه  فقال  عليه  تنام  منه  يقيك  �سيئاً 
اأنا  وما  وللدنيا،  »مايل  وال�سالم:  ال�سالة 
ا�ستظل  كراكب  والدنيا  اأنا  اإمنا  والدنيا، 

حتت �سجرة ثم راح وتركها«.

ال�سالة  عليه  زهده  على  ي�سهد  ومما 
وال�سالم اأنه كان مير ال�سهر وال�سهران ول 
يوقد يف بيت ر�سول اهلل نار فقالوا: ما كان 

طعامكم قالوا: الأ�سودان التمر واملاء.
الدنيا  من  تقلله  على  �ساهد  واأكرب 
عليه  تويف  اأنه  زهرتها  عن  واإعرا�سه 
عند  مرهونة  ودرعه  وال�سالم  ال�سالة 
كثرياً  متاًعا  ول  يهودي ومل يرتك ق�رصاً 
غاية  يف  ومتاعه  متوا�سعاً  بيته  كان  بل 
التوا�سع وكان �سلى اهلل عليه و�سلم يو�سي 
واإياك  احلديث:«  يف  كما  التنعم  برتك 

والتنعم فاإن عباد اهلل لي�سوا باملتنعمني«.
اِب ، َقاَل : َقاَل َر�ُسوُل  َطّ َ َعنخْ ُعَمَر بخِْن الخْ
ُروِن َكَما  اهللِ �سلى اهلل عليه و�سلم : ل تُطخْ
ا اأَنَا َعبخٌْد ،  َ َيَ ، اإِمَنّ اَرى ابخَْن َمرخْ َرِت النَّ�سَ اأَطخْ

َفُقولُوا : َعبخُْد اهللِ َوَر�ُسولُُه .
قوله  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  توا�سعه  ومن 
: ) ل تف�سلون على يون�س بن متى ، و ل 
، و ل تخريون على  الأنبياء  تف�سلوا بني 

مو�سى . (
و قال للذي قال له : يا خري الربية : ذاك 

اإبراهيم .

�أن �هلل عز وجل �أمر عباده 
باال�ستغفار 

من ف�سائل ال�ستغفار اأن اهلل عز وجل اأمر عباده 
به فى اآيات كثرية من القراآن الكري ومنها:  قوله 
ِحيٌم  { َرّ َغُفوٌر   َ اهلَلّ اإَِنّ   َ اهلَلّ ِفُرواخْ  تَغخْ َوا�سخْ  {: تعاىل 
ِفُرواخْ َربَُّكمخْ ثَُمّ  تَغخْ )]1[( ، وقوله تعاىل :} َواأَِن ا�سخْ

تُوبُواخْ اإِلَيخِْه {)]2[(.
َ{ اأمرهم بال�ستغفار يف مواطن  تَغخِْفُروا اهلَلّ }َوا�سخْ
طلب  وهو   ، الرحمة  واأماكن   ، القبول  مظنة 
اإذ   ، بالقلب  التوبة  مع  بالل�سان  اهلل  من  الغفران 
نافع  غري  بالقلب  التوبة  دون  بالل�سان  ال�ستغفار 
، واأمروا بال�ستغفار ، واإن كان فيهم من مل يذنب 
واأحرم  بلغ قبيل الإحرام ومل يقارف ذنباً  ، كمن 
اأنه رمبا  ال�ستغفار من مثل هذا لأجل  ، فيكون 
�سدر منه تق�سري يف اأداء الواجبات والحرتاز من 
اأنه لي�س طلب  املحظورات ، وظاهر هذا الأمر 
غفران من ذنب خا�س ، بل طلب غفران الذنوب 
، وقيل : اإنه اأمر بطلب غفران خا�س ، والتقدير : 
وا�ستغفروا اهلل مما كان من خمالفتكم يف الوقوف 
والإفا�سة ، فاإنه غفور لكم ، رحيم فيما فرطتم 
فيه يف حلكم واإحرامكم ، ويف �سفركم ومقامكم. 
ويف الأمر بال�ستغفار عقب الإفا�سة ، اأو معها ، 
دليل على اأن ذلك الوقت ، وذلك املكان املفا�س 
منه ، واملذهوب اإليه من اأزمان الإجابة واأماكنها 

، والرحمة واملغفرة

ن�سبه �سلى �هلل عليه و�سلم
ن�سبه  فاإن  ومن�سئة  بلده  وكرم  ن�سبه  �رصف  اأما 
بن  اإ�سماعيل  اإىل  ينتهي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
واأمهات  طاهرون  واآباء  �رصيف  ن�سب  اإبراهيم. 
طاهرات؛ فهو من �سميم قري�س التي لها القدم 

الأوىل يف ال�رصف وعلو املكانة بني العرب.
فيهم  لي�س  كراماً  اإل  اآبائه  �سل�سلة  يف  ول جتد 
اأمهات  وكذلك  قادة،  �سادة  كلهم  بل  م�سرتذل 
اآبائه  بني  اجتماع  وكل  قبائلهن  اأرفع  من  اآبائه 
واأمهاته كان �رصعياً بح�سب الأ�سول العربية ومل 
ينل ن�سبه �سيء من �سفاح اجلاهلية بل طهره اهلل 

من ذلك.
�سمعت  قال:  الأ�سقع  بن  واثلة  عن  م�سلم  روى 
ا�سطفى  اهلل  »اأن  يقول:  �سلم  و  اهلل عليه  ر�سول 
قري�ساً  وا�سطفى  اإ�سماعيل  ولد  من  كنانة 
ها�سم  بني  قري�س  من  وا�سطفى  كنانة  من 

وا�سطفان من بني ها�سم«.

�أهمّية تعليم �ل�سغري �لقر�آن 
اأن  م�سلٍح  كل  على  لزاماً  كان  لذلك 
واأن   ، نف�سه  تب�سري  على  يحر�س 
طاملا  ثوباً  اجلد  �ساعِد  عن  َر  يُ�َسِمّ
عنده،  خري  كَلّ  غطى  حتى   ، اأُر�سل 
 – ، بل كان �سبباً  اإ�سالح عرفه  وكَلّ 
مبا تراكم عليه من �ُسبٍَه وت�سويه – يف 
بحبل  العت�سام  عن  النَّا�ِس  �رصف 
، وال�سري  ، وبدينه القوي  اهلل املتني 

على �رصاطه امل�ستقيم .
 ، العظيم  القرءان  يف  اأَنّ  واعلموا 
و�سري   ، امل�رصفة  النبوية  وال�سنة 
من  كبرياً  كّماً  الأمة  هذه  �سلف 
والآداب  واملعان   ، والقيم  املباديء 
اأن  يجب  التي  الرتبوية  والأ�ساليب   ،

قلبه  وي�رصب   ، ال�سغري  عليها  يَُربَّى 
الأخذ بها منذ نعومة اأظفاره .

واإَنّ من اأعظم ما يجب �رصف الهمم 
تعليمهم   ((  : الأبناء  تربية  يف  اإليه 

كتاب اهلل تعاىل (( . 
َكاَن  َما  نَبَاأُ  ِفيِه  الذي  الكتاب  هذا 
َما  ُم  َوُحكخْ بَعخَْدُكم،  َما  َوَخرَبُ   ، َقبخْلَُكم 
 ، ِبالخَْهزخْل  لَيخْ�َس  ـُل  الخَْف�سخْ َوُهَو  بَيخْنَُكم، 
َمُه اهلل ، َوَمِن  َمنخْ تََرَكُه ِمنخْ َجبَّاٍر َق�سَ
لَُّه اهلل ، َوُهَو  ِه اأَ�سَ ِ ابخْتََغى الخُْهَدى يِف َغريخْ
ِكيم  َ كخُْر احلخْ َِتني ، َوُهَو الِذّ ِ املخْ َحبخُْل اهلَلّ
تَِقيم ، ُهَو الَِّذي  ُ�سخْ َاُط املخْ ، َوُهَو ال�رِصّ
ِبِه  خْتَِب�ُس  تَل َولَ   ، َواء  الأَهخْ ِبِه  تَِزيُغ  لَ 
بَُع ِمنخُْه الخُْعلََماء ، َولَ  الأَلخْ�ِسنَة ، َولَ يَ�سخْ

ي  تَنخَْق�سِ َولَ   ، ّد  الَرّ َِة  َكثخْ َعلَى  لَُق  يَخخْ
اإِذخْ  ُنّ  ِ اجلخْ تَنخْتَِه  مَلخْ  الَِّذي  ُهَو   ، َعَجاِئبُه 
اآًنا  �َسِمَعتخُْه َحتَّى َقالُوا ] اإِنَّا �َسِمعخْنَا ُقرخْ
ِد َفاآَمنَّا ِبِه [  �سخْ َعَجبًا يَهخِْدي اإِىَل الُرّ
َدق ، َوَمنخْ َعِمَل ِبِه اأُِجر  َمنخْ َقاَل ِبِه �سَ
اإِلَيخِْه  ِبِه َعَدل ، َوَمنخْ َدَعا  ، َوَمنخْ َحَكَم 

تَِقيم . َهَدى اإِىَل �رِصَاٍط ُم�سخْ

معجز�ت عي�سى عليه �ل�سالم

تعترب  مري  ابن  عي�سى 
 ، الأوىل  معجزته  ولدته 
ال�سيدة  اأمه  حملته  حيث 
يكن  ومل   ، العذراء  مري 
 ، قبل  من  رجل  م�سها  قد 
تكلم �سيدنا عي�سى وهو يف 

املهد
مري  ال�سيدة  اأن  قيل 
عي�سى  �سيدنا  تدفع  كانت 
يف  وعمل   ، دوماً  للعمل 
�سائغ  عند  املرات  ذات 
رب  اأراد  يوم  يف   ، ثياب 
فاأخرب   ، ال�سفر  العمل 
هناك  باأن  عي�سى  �سيدنا 
حتتاج  الثياب  من  الكثري 
ل�سباغ ، وقد علمتك كيفية 
ال�سباغ ، وو�سعت على كل 

اللون  يحدد  خيطاً  ثوب 
�سيدنا  فقام   ، املطلوب 
عي�سى بت�سخني وعاٍء كبري 
 ، األوان  عدة  فيه  وو�سع 
يف  الثياب  جميع  وو�سع 
الوعاء ، واأخذ يردد  »كون 
اأريده  ما  على  اهلل  باإذن 
رب  عودة  وعند   ، منِك« 
العمل من �سفره ، ا�ست�ساط 
جميع  راأى  عندما  غ�سبا 
 ، واحٍد  وعاٍء  يف  الثياب 
ال�سالم  عليه  عي�سى  فقام 
واحداً  الثياب  باإخراج 
 ، اأ�سفر  والآخر  اأحمر 
واآخر اأخ�رص وهكذا ، وكل 
بلون اليط املحدد  ثوب 
العمل  رب  عجب   ، عليه 

من الأمر ، وعلم باأن هذا 
من عند اهلل فاآمن بر�سالة 
عي�سى عليه ال�سالم ، ودعا 
 ، به  فاآمنوا  لالأمر  النا�س 
فكان من جملة احلواريني 
عليه  عي�سى  اآزروا  الذين 

ال�سالم يف ن�رص ر�سالته
قد  باأنه  يوم  يف  وحدث   .
�سيادي  من  مر مبجموعٍة 
كبريهم  يدعى   ، الأ�سماك 
عي�سى  ف�ساألهم  »�سمعون 
له  فقالوا   ، عملهم  عن 
ن�سطاد الأ�سماك ، فطلب 
لدعوة  بامل�سي معه  منهم 
ف�ساألوه   ، لر�سالته  النا�س 
اأنا  ليجيبهم  نف�سه  عن 
عي�سى بن مري ر�سول اهلل 

، فطلبوا منه دلياًل على ما 
عي�سى  �سيدنا  فاأمر   ، قال 
�سمعون باإلقاء �سبكة ال�سيد 
�سيدنا  وقام   ، املاء  يف 
بالت�رصع  اللحظة  تلك  يف 
والدعاء اإىل اهلل ، وما هي 
اإىل حلظات حتى اجتمعت 
ال�سبكة حتى  الأ�سماك يف 
 ، لكثتها  تتمزق  اأن  كادت 
اأخرى  ب�سفينٍة  فا�ستعانوا 
وامتالأت   ، لو�سع �سيدهم 
ال�سفينتني ب�سيٍد وفرٍي من 
كان  من  واآمن   ، الأ�سماك 
عند  من  هذا  باأن  حا�رصاً 
اهلل ، واآمنوا ب�سدق ر�سالة 
 ، ال�سالم  عليه  عي�سى 

واإنطلقوا معه يف دعوته.
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد 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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�سيارة بوتني الرئا�سية للبيع

�سيارة  بيع  �إعالن  �لرو�سية  رو"  "�أوتو.  بو�بة  ن�رشت 
ليموزين "زيل-4112 بي" �لفخمة �لرو�سية مقابل 70 

مليون روبل )نحو 1.2 مليون دوالر(.
و�أنتج م�سنع "زيل" ن�سخة و�حدة من �ل�سيارة �لفخمة، 
عام  نهاية  يف  �لرو�سية  �لدولة  رئي�س  على  وعر�ست 
2012، لكنها مل تعجب بوتني ورف�س ركوبها. وقررت 

�رشكة "زيل" بيعها مقابل ما يزيد عن مليون دوالر.
وتتقدم تلك �ل�سيارة من حيث فخامتها على �سيار�ت 
فاخرة م�سهورة مثل كاديالك ومايباخ ورولز-روي�س. 
وتتمتع بعدد هائل من �لوظائف ل�سمان ظروف ر�حة 
�ملق�سورة  بحر�ة  �لتحكم  نظام  بينها  من  �ساحبها، 
مبنطقتني، و�إمكانية �لتحكم �الآيل بالكر��سي و�لزجاج 
و�ملر�يا و�ل�ستائر، وثالجة م�رشوبات �سغرية، ونظام 

وجتهيز�ت  للكر��سي  �إ�سايف  و�سف  فيديو  عر�س 
�أخرى متعددة.

وتزود �ل�سيارة مبحرك رو�سي �ل�سنع من طر�ز "زيل" 
�سندوق  وفيها  400 ح�سان.  قوة  ينتج  لرت   7.7 �سعة 
قام   ،10  Allison �أوتوماتيكي  �سد��سي  �رشعة 
�لتي  �ل�سيارة  على  بتكييفه  �الأمريكيون  �ملهند�سون 

ت�سبه �سيار�ت �لكرملني يف �لع�رش �ل�سوفيتي.
عن  �لك�سف  �ملقبل  �لربيع  �ست�سهد  رو�سيا  �أن  يذكر 
�إطار  يف  "نامي"  �رشكة  يف  �سممت  رئا�سية  �سيارة 
م�رشوع "كورتيج" لل�سيار�ت �لرو�سية �لفاخرة. ويتوقع 
�أثناء  �ل�سيارة  عن  �الأول  �لر�سمي  �لك�سف  يجري  �أن 
�النتخابات  بعد  �جلديد،  �لرئي�س  تن�سيب  مر��سم 

�لرئا�سية عام 2018.

لمبورغيني "اأورو�س" نفدت قبل اأن ت�سل الأ�سواق!

كامل  �لرو�س  �لوعرة  �لطرق  �سيار�ت  ع�ساق  ��سرتى 
ح�سة �لبالد من �سيار�ت ماركة المبورغيني �جلديدة 

"�أورو�س" قبل �أن ت�سل �إىل �الأ�سو�ق.
فقد �أكد ممثل �رشكة المبورغيني ل�سحيفة لينتا رو، 
�أن 10 �سيار�ت فقط، بقيت من �لـ 50 �سيارة "�أورو�س"، 
يف  �سيطرح  �لذي  �ملوديل  هذ�  من  رو�سيا  ح�سة 
�الأ�سو�ق عام 2018. �إذ حجز �لزبائن �لرو�س �سيار�تهم 
�ملاركة  لهذه  �لتجاري  باالإنتاج  �ل�رشكة  تبد�أ  �أن  قبل 
�جلديدة، وقبل عر�س منوذج المبورغيني "�أورو�س"، 
�لذي كان يف بد�ية عام 2016 عندما فتحت �ل�رشكة 

باب �الكتتاب على �ل�سيارة �ملذكورة.
�أن  "المبورغيني يف مو�سكو"،  لـ  �لعام  �ملدير  ويقول 

�متالك  حق  على  �حل�سول  الأجل  )يقاتلون(  �لزبائن 
�أول �سيارة "�أورو�س" يف رو�سيا.

�الأ�سو�ق  يف  "�أورو�س"  المبورغيني  �سيارة  �سعر  يبلغ 
�لرو�سية 15.2 مليون روبل )حو�يل 260 �ألف دوالر(، 
و�ست�سلم �أوىل �سيار�ت هذ� �ملوديل �إىل �أ�سحابها يف 

�سيف 2018.
من  �لر�بع  يف  �ل�سيارة،  لهذه  �الأول  �لنموذج  وعر�س 
دي�سمرب، يف م�سنع �ل�رشكة يف مدينة �أغاثا- بولونيز 
 4 �سعته  مبحرك  �ل�سيارة  جهزت  وقد  )�إيطاليا(، 
�لق�سوى  �رشعتها  وتبلغ  ح�سانا.   650 وبقوة  لرت�ت، 
305 كيلومرت�ت/ �ل�ساعة. وتعد �أ�رشع �سيارة للطرق 

�لوعرة يف �لعامل.

اإعالن موعد 
اإطالق اجليل 

اجلديد من 
 Subaru"
"Forester

�أكدت مو�قع متخ�س�سة ب�سوؤون 
�ل�سيار�ت �أن �الإعالن �لر�سمي 
عن �جليل �جلديد ل�سيار�ت 

"Subaru Forester" رباعية 
�لدفع �سيجري، يف نوفمرب من 

�لعام �ملقبل.
 "Forester" ووفقا للمو�قع فاإن
 "SGP" جلديدة �ستاأتي بهيكل�

�ملطور �لذي �ستزود به 
 "XV"و "Impreza" سيار�ت�
و"Ascent" �لتي تعمل �سوبارو 

على �إنتاجها.
ومن �ملتوقع �أن تاأتي �ل�سيارة 
�جلديدة ب�سكل خارجي ي�سبه 

�سيار�ت "Ascent" �الأخرية �لتي 
�أ�سدرتها �سوبارو مع تعديالت 
طفيفة على �سكل �سبكة �ملربد 
و�الأ�سو�ء �الأمامية و�خللفية، 
ف�سال عن حمركات توربينية 

متطورة ب�سعة 1.6 و2 لرت قادرة 
على �لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ 

�ساعة يف �أقل من 4 ثو�ن.
كما جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �جليل 
 "Foreste" حلايل من �سيار�ت�

مزود مبحركات ب�سعة 2 لرت قادرة 
على توليد عزم 150 ح�سانا. 

وحمركات 2.5 بعزم 171 ح�سانا، 
وحمركات توربينية ب�سعة 2 

لرت قادرة على توليد عزم 241 
ح�سانا، 

اأ�سغر �سيارة يف العامل... ميكنك قيادتها لداخل غرفتك!
�ساهدنا يف �لعديد من �ملو��سيع �ل�سابقة كيف يهتم �سانعو �ل�سيار�ت يف �لعامل باإنتاج �سيار�ت �سغرية، 
لكننا �سن�ساهد �ليوم �سيارة كهربائية �أ�سغر بكثري من كل ما �سبق لدرجة �أن باإمكانك قيادتها حتى 

�رشيرك!
بينما  و�حد�ً  مرت�ً  يتجاوز  ال  باأن عر�سها  “فولب”  �ل�سيارة  طولها تتميز  يبلغ 

�لفتحات  من  �ملرور  �ل�سيارة  ت�ستطيع  لذ�  ون�سف،  ل�سيقة مرت  �
فولب  تزن  غرفتك!   باب  من  و�ملرور  �مل�سعد  يل ودخول  � حو

كيلوجر�م  تبلغ 350  عتها و �رش
�ل�ساعة، �لق�سوى 50 كيلومرت  يف 
�ملزعج  فمن  لتفكري لذ�  �
بها  �لذهاب  رحالت يف  يف 
كانت  و�إن  �ل�رشعة بعيدة،  هذه 
د�خل  )خا�سًة منا�سبة  �ملدن 

�أوقات �لزحام!(.
�أي�ساً  �سيارة من �مللفت  �أن 
كتلك  حتوي �سغرية  ال 
مكاناً  �سع )بالطبع(  لو
وهو  عيب �الأمتعة، 

خطري يف �ل�سيارة 
الأن �أحد مميز�ت 
�سيارة  �قتناء 

��سطحاب  �أردت  فاإن  ثمنه  �سيء  لكل  لكن  ب�سهولة،  و�الأمتعة  �حلقائب  نقل  �لقدرة على  هو  خا�سة 
�أنك لن حتمل عبء �لبحث عن  �أن تقدم بع�س �لتنازالت!.. خا�سًة  �سيارتك معك يف �ملنزل عليك 
مكان الإيقاف �ل�سيارة الأن باإمكانك �إيقافها يف �أي مكان باملعنى �حلريف للكلمة!: �ملثري �أنه وبف�سل 
حمركها �ل�سغري �سيتم ترخي�س �ل�سيارة على �أنها در�جة رباعية، لذ� �سيكون باإمكان �أي �سخ�س يحمل  
�ستكون  �أنها  قال  و�لذي  �آرتيويل،  رومانو  �ل�سهري  �الإيطايل  �مل�سمم  هو  �ل�سيارة  فكرة هذه  �ساحب 

متوفرة يف �أوروبا بد�ية �لعام �لقادم. �أما عن �ل�سعر فيبلغ 5،600 دوالر.

تو�جه مبيعات �سيارة "الد� في�ستا" عدة حتديات وقيود حتول دون زيادتها 
يف �الحتاد �الأوروبي ومن بني تلك �لقيود غياب حمرك ديزل �قت�سادي، 
وعدم توفر موديالت �أخرى يف �أ�سطول �سيار�ت الد� غري �سيد�ن �لتي ال 

تتمتع حاليا ب�سعبية كبرية يف �أوروبا.
 Vesta" ويرى �خلرب�ء �أن مبيعات "الد� في�ستا" �ستزد�د مع ظهور موديلي

SW" و"SW Cross" �جلديدين يف �ل�سوق �الأملانية.
لل�سيار�ت.  �إي�سني  معر�س  يف  مرة  الأول  �ملوديلني  هاذين  عن  وك�سف 
�ملقبل،  �لربيع  يف  باأملانيا  �ستي�سن"  في�ستا  "الد�  مبيعات  و�ستنطلق 
حيث �ستح�سل �ل�سيارة على حمرك بنزين �سعته 1.6 لرت، يولد قوة 106 
و�سيزد�د  �أوتوماتيكي.  �أو  ميكانيكي  �رشعة  ب�سندوق  و�ستزود  �أح�سنة. 

�سعرها بالطبع �إىل 12740 يورو مقارنة ب�سيارة �سيد�ن.
فيما يتعلق ب�سيارة في�ستا �سيد�ن، فبيعت منها يف �أملانيا يف �لفرتة ما بني 
�أن �نطالق  �أكتوبر �ملا�سيني 422 �سيارة فقط. وال �سك  فرب�ير ونهاية 

مبيعات في�ستا �ستي�سن �سي�ساعد يف حت�سني هذ� �ملوؤ�رش.

انطالق مبيعات "لدا في�ستا 
�ستي�سن" يف اأملانيا

بريطانيا حتارب التلوث البيئي بـ"تاك�سي 
لندن" اجلديد.. فما هي اأهم مميزاته؟

�سورةكتب   3 عر�س 
�أمني:  حممود   -
لندن  �رشكة  ك�سفت 
لل�سيار�ت، �مل�سوؤولة 
�سيار�ت  �إنتاج  عن 
عن  لندن"  "تاك�سي 
�لن�سخة  �إطالق 
�الأحدث  �لكهربائية 
لندن  تاك�سي  من 
�لعا�سمة  �سو�رع  يف 
 . نية يطا لرب �
�جلديدة  �ل�سيار�ت 
بح�سب  �ستكون 

�سبكة "�سكاي نيوز" �الإخبارية كهربائية بالكامل، و�ست�سهم يف توفري ما يقرب 
من 100 جنيه ��سرتليني يف �ملتو�سط �أ�سبوعيا، مقارنة بتكلفة �لوقود. وعددت 
�إنرتنت  �أبرزها  ومن  �ل�ست،  �ملقاعد  ذ�ت  �جلديدة  �ل�سيارة  مز�يا  �ل�رشكة 
ال�سلكي "WI-FI " فائق �ل�رشعة وخمارج USB بكل مقاعد �ل�سيارة. و�أكدت 
�ل�سيار�ت  بو��سطة  �أنها لن ترفع قيمة �خلدمات �ملقدمة  لندن  تاك�سي  �رشكة 
�ملدير  كري�س جابي  وقال  كما هي.  �لتعرفية  �ستظل  بل  �جلديدة،  �لكهربائية 
يف   �ل�سينية  جيلي  ل�رشكة  �لتابعة  �لكهربائية  لل�سيار�ت  لندن  ل�رشكة  �لتنفيذي 
من  م�سنوع  بالكامل  فالهيكل  جديد.  فيه  �سيء  كل  �أن  �إال  �خلارجي،  �ملظهر 
�الألومنيوم و�ملحرك كهربائي مع نظام لزيادة �ملدى، و�الأهم من كل ذلك �أنه  
�أن �ل�سيارة  �أنه بعد 10 �سنو�ت من �لعمل ك�سائق لل�سيار�ت �لتقليدية يرى  �أكد 

�جلديدة تعد مبثابة �ألف خطوة لالأمام. 
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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هواوي تطرح هاتفا مميزا ب�سعر مناف�س
ال�صينية  هواوي  �رشكة  ا�صتعر�صت 
الذي   »2i  Nova« هاتف  موؤخرا 
ب�صبب  كبريا  رواجا  يلقى  اأن  يتوقع 
موا�صفاته املميزة و�صعره املقبول.

ووفقا للخرباء فاإن الهاتف �صي�صكل 
يف  الهواتف  لبقية  قوية  مناف�صة 
ب�صبب  والعاملية  ال�صينية  الأ�صواق 
اأداء  تعطيه  التي  املتطورة  تقنياته 
عاليا و�رشعة يف التعامل مع �صبكات 

الت�صال والإنرتنت.
ويتميز الهاتف بكامرياته الأ�صا�صية 
التقاط  على  القادرة  املزدوجة 
بدقة  والفيديوهات  ال�صور 
املعدين  للهيكل  اإ�صافة  عالية، 
ب�صمات  وما�صح  والأنيق  املتني 
يوفر  الذي  الأداء  ال�رشيع  الأ�صابع 
الهاتف  ملعلومات  ممتازة  حماية 

وحمتوياته.

من اأهم موا�سفات 
الهاتف:

نوع  من  النوى  ثماين  املعالج:   -
.659 HiSilicon Kirin

ARM Mali- ال�صور:  معالج   -
.MP2 T830

 4 بحجم  ع�صوائي  و�صول  ذاكرة   -
جيغابايت.

 64 بحجم  داخلية  ذاكرة   -
با�صتخدام  للتو�صيع  قابلة  غيغابايت 
نوع  من  اخلارجية  الذاكرة  بطاقات 

.)microSD/HC/XC(
- ال�صا�صة: بحجم 5.93 بو�صة بدقة 
واأبعاد   2160х1080(  +FullHD(

.»18:9«
 16 بدقة  مزدوجة  خلفية  كامريا   -
ميغابيك�صل مزودة بخا�صية التقريب 
لل�صورة،  الأوتوماتيكي  والتثبيت 

واأمامية بدقة 5 ميغابايت.
 2G( قدرة على التعامل مع �صبكات -
.)3،5،7،8،20 ،1 LTE4 وG3 وGو

 7.0  Android الت�صغيل:  نظام   -

 EMUI( مع واجهات )Nougat(
.)5.1

 )156.2х75.2х7.5( الأبعاد:   -
ملم.

-الوزن: 164 غراما.

من  الت�صال  لبطاقات  منفذين   -
ا�صتخدام  ميكن   nanoSIM نوع 
ذاكرة  بطاقة  لو�صع  اأحدهما 
 3.5( منفذ  اإىل  بالإ�صافة  خارجية، 

ملم( لل�صماعات.

 NovaGo اأول البتوب مبعالج �سناب 

دراغون من اأ�سو�س   

بداأت كوالكوم فجر جديد يف �صناعة احلوا�صب اللوحية مع اإعالن دعم معاجلاتها لهذه الأجهزة، و�رشعان 

ما بداأت ال�رشكات امل�صنعة بالإعالن عن منتجاتها اجلديدة من بينها ال�صّباقة دائماً، اأ�صو�س حيث اأعلنت 

ال�رشكة عن الالبتوب املتحول NovaGo والذي يعمل بنظام ويندوز 10 اإ�س ومبعالج �صناب دراغون 835 

Adreno 540 و�صا�صة مل�صية  ياأتي احلا�صب ب�رشيحة عر�س  الرائدة  الذكية  الهواتف  نف�س املوجود يف 

قابلة للطي من قيا�س 13.3 بو�صة بالدقة الكاملة 1920*1080 بك�صل بزاوية روؤية عري�صة 178 درجة وحواف 

نحيفة يتوفر احلا�صب بثالثة خيارات من الذاكرة الع�صوائية هي 4 – 6 – 8 غيغابايت مع ثالثة خيارات 

من التخزين 64 – 128 – 256 غيغابايت. على م�صتوى املنافذ هناك منفذي USB 3.1 ومنفذ ل�صماعات 

ال�صوت ومنفذ ل�رشيحة SIM ومنفذ بطاقات ذاكرة خارجية ومنفذ HDMI يتميز احلا�صب بلوحة مفاتيح 

�صناب  مبعالج  يعمل  ولأنه  املتقدمة.  الرابع  اجليل  ات�صالت  ويدعم  ب�صمة  وح�صا�س  اخللف  من  م�صاءة 

دراغون فاإنه يقدم زمن ت�صغيل طويل للغاية ي�صل حتى 22 �صاعة عمل يبداأ بيع احلا�صب ب�صعر 599 دولر 

فاأعلى ح�صب املوا�صفات املطلوبة.

�ساومي ممنوعة من بيع حوا�سبها 
اللوحية يف اأوروبا

في�س بوك تو�سع خيارات النكز 
عرب زر جديد

�صاومي  اأن  التقنية  ب�صوؤون  مهتمة  مواقع  عدة  اأكدت 
 »Mi Pad« ال�صينية لن تتمكن من بيع حوا�صبها اللوحية
يف اأوروبا اأو ت�صجيلها ب�صبب ا�صمها التجاري ال�صبيه با�صم 

اأجهزة »iPad« التي تنتجها اآبل.
ووفقا للمعلومات فاإن »املحكمة العامة لالحتاد الأوروبي 
Mi Pad كا�صم جتاري  منعت �صاومي من ت�صجيل ا�صم 
لبيع حلوا�صبها اللوحية اجلديدة وذلك لأن ال�صم ي�صبه اإىل 
حد كبري ا�صم iPad حلوا�صب اآبل اللوحية، الأمر الذي قد 
يثري لغطا لدى امل�صتهلك، وبذلك تكون �صاومي غري قادرة 

على بيع حوا�صبها اللوحية يف مناطق الحتاد«.
وبداأت امل�صاكل تالحق ا�صم الأجهزة املذكورة يف اأوروبا 
للمكتب  بطلب  �صاومي  تقدمت  عندما   ،2014 عام  منذ 
جتارية  كعالمة  لت�صجيلها  الفكرية  للحقوق  الأوروبي 
وبيعها يف بلدان الحتاد، الأمر الذي اأثار حفيظة �رشكة 
كبري  حد  اإىل  ي�صبه   »Mi Pad« ا�صم  اأن  وخ�صو�صا  اآبل 
ا�صم حوا�صبها اللوحية، ودفعها اإىل التقدم بدعوى ق�صائية 
�صد �صاومي، حيث اأ�صدرت املحكمة قرارها بهذا ال�صاأن 

موؤخرا، اأي بعد مرور 3 �صنوات تقريبا.
واليوم وفقا للخرباء و�صعت �صاومي اأمام خيارين، اإما اأن 
اأن  اأو  اأوروبا،  اللوحية يف  احلوا�صب  بيع هذه  تتخلى عن 

تتقدم بطلب للطعن يف قرار املحكمة الأخري.
ال�صنوات  يف  اأ�صبحت  �صاومي  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
الأخرية واحدة من اأكرب م�صنعي الإلكرتونيات يف العامل، 
ومبيعاتها من الهواتف والأجهزة الذكية واحلوا�صب بداأت 

ت�صكل مناف�صة حقيقية ملبيعات ال�رشكات الكربى.

النا�س  معظم 
يعرفون  ل 
اأو  معنى 
ة  ئد فا
النكز  خا�صية 
على   Poke
بوك،  في�س 
لكن حت�رشوا 
املزيد  لرتوا 
اخليارات  من 
احل�صن  مثل 
اأو  ال�صالم  اأو 

الغمز.
لبع�س  ظهر 

امل�صتخدمني على في�س بوك زر جديد حتت �صورة امللف 
 ،Hello ال�صخ�صي عرب تطبيقها للهواتف الذكية يحمل ا�صم
�صكل  على  للم�صتخدم  ترحيب  اإر�صال  يتم  عليه  بال�صغط 
النكز، لكن بال�صغط املتوا�صل يعر�س عدة خيارات جديدة 
تنا�صب خمتلف اأنواع العالقات كالأ�صدقاء والعائلة اأو رمبا 

من تود التعرف اإليهم لأول مرة.
الجتماعية  بال�صبكات  ترتبط  النكز  فكرة  اأن  القول  ميكن 
لكن  الفرتة،  تلك  يف  رائجة  كانت  التي   hi5 مثل  القدمية 
ومل  الجتماعية  لل�صبكات  النا�س  ا�صتخدام  اختلف  لحقاً 
لكن  اإعادتها  بوك  في�س  تريد  الآن  للنكز،  يعد هناك معنى 

بخيارات اأو�صع.
ومثل اأي ميزة اأخرى ت�صيفها ال�صبكة الجتماعية، لو راأت اأن 
معدل ا�صتخدامها منخف�س اأو ل يتفاعل النا�س كثرياً معها 

عرب رد التحية، فاإنها �صتزيلها تدريجياً حتماً.

كوالكوم تك�سف النقاب 
ر�سمًيا عن معاجلات 
�سناب دراغون 845

ك�صفت �رشكة كوالكوم ر�صمًيا عن اجليل اجلديد من معاجلات 
 ،845 Snapdragon ”845 صناب دراغون، “�صناب دراغون�

التي �صت�صل لالأجهزة الذكية مع بداية 2018.
وذكرت ال�رشكة اأن �صناب دراجون 845 يوّفر اأداء اأف�صل بن�صبة 
وذلك   ،835 دراجون  �صناب  ال�صابق،  اجليل  من   ٪30 اإىل   ٪25
بف�صل وجود ثمان اأنوية، اأربعة للمهام التي تتطلب قّوة ُمعاجلة 
للمهام  واأربعة  غيغاهريتز،   2.8 اإىل  منها  الواحد  ترّدد  ي�صل 
اأقل  ا�صتهالك  ي�صمن  وهذا  غيغاهريتز،   1.8 برتدد  العادية 

ا. للطاقة مبعدل 30٪ مقارنة باجليل ال�صابق اأي�صً
الت�صال  ملعاجلة   X20 وحدة  اجلديدة  املعاجلات  وحتمل 
من �رشكة كوالكوم، وهي �رشيحة اإلكرتونية قادرة على توفري 
و�صبكات  الال�صلكية  بال�صبكات  الت�صال  عند  عالية  �رشعات 
ل�رشعة  الو�صول  اأمام  املجال  يف�صح  الذي  الأمر  البيانات، 
الألياف ال�صوئية ل�صلكًيا، اأي حتميل مقطع فيديو مّدته 120 
دقيقة خالل دقيقتني اأو اأقل. كما توّفر تلك ال�رشيحة �رشعة 

.LTE ات�صال اأعلى بن�صبة 20٪ مع �صبكات اجليل الرابع
وحدة  عن  ال�رشكة  ك�صفت  احلماية،  م�صتوى  ولزيادة 
 Secure املحمية”  املعاجلة  “وحدة  ا�صم  حتمل  جديدة 
العمليات  بع�س  اإجراء  ت�صمح  التي   Processing Unit
الوحدات،  بقّية  عن  معزول  ب�صكل  الطلبات  بع�س  ومعاجلة 
احلالية.  الطبقات  اإىل جانب  ثالثة  بذلك طبقة حماية  لتكون 
اأو  امل�صتخدم،  وجه  بيانات  تخزين  �صيتم  ذلك،  على  وبناًء 
اأو قزحية العني، داخل تلك الوحدة مع اإجراء  اإ�صبعه،  ب�صمة 
عمليات امُلطابقة بداخلها، وبالتايل مُيكن �صمان عدم وجود 
طرف ثالث يتج�ّص�س على تلك البيانات ويحاول �رشقتها لفك 

ت�صفريها.

 Chrome غوقل ُتزيل تطبيقات كروم
وماك ويندوز  نظامي  على   Apps

اأزالت �رشكة غوغل من متجر كروم Chrome Web Store ق�صم التطبيقات 
املتوّفر اإىل جانب ق�صم الإ�صافات والقوالب، وهذه خطوة ا�صتباقية قبل اإزالة 

دعم التطبيقات بالكامل مع بداية 2018.
وذكرت �رشكة قوقل �صابًقا اأنها �صتتخلّى عن تطبيقات كروم التي مل تلقى رواًجا 
مثل الإ�صافات، وبالتايل لن يكون ُم�صتخدمو ماك وويندوز قادرين على تثبيت 
التطبيقات يف الوقت الراهن. كما �صتتوّقف التطبيقات امُلثّبتة ُم�صبًقا عن العمل 

مع بداية 2018.
 .ChromeOS ”و�صتبقى التطبيقات فقط عند م�صتخدمي نظام “كروم اأو اإ�س

يف وقت �صيح�صل فيه ُم�صتخدمو امُلت�صفح على الإ�صافات والقوالب فقط.
ة بال�صفحات التي يت�صّفحها  وتعامل ال�رشكة الإ�صافات على اأنها اأدوات خا�صّ
داخل  ُمتعّددة  اأدوات  توفري  منها  الهدف  فكان  التطبيقات،  اأما  امل�صتخدم. 
امُلت�صّفح اأماًل يف اأن يتحّول للتطبيق الأوحد داخل احلوا�صب، لكن هذا الأمر 

مل يح�صل ب�صبب الكثري من املعّوقات.
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عني احلجل  بامل�سيلة 

ال�سكان يطالبون بفتح مكتب خا�ص مبوؤ�س�سة �سونلغاز لت�سديد الفواتري 
جدد �سكان عني احلجل اأق�سى ال�سمال الغربي للوالية رفع مطالبهم اإىل �سركة توزيع الكهرباء والغاز �سونلغاز 

بوالية امل�سيلة التدخل الجناز فرع كامل وخا�ص بهذه املوؤ�س�سة العمومية باعتبار اأن املنطقة حيوية.

خل�سر بن يو�سف 

وتعترب اأحد اأكرب التجمعات 
من  الوالية  يف  ال�سكانية 
ال�سكانية  الكثافة  حيث 
بتج�سيد  يتطلب  ما  وهو 
هذا املرفق الهام للتقرب 
دون  اأكرث  املواطن  من 
�سونلغاز  مركز  اإىل  التنقل 
عي�سى  �سيدي  بدائرة 
هناك  ال�سكاوي  لو�سع 
منا�سب  توفري  عن  ف�سال 
�سغل لل�سباب بهذه البلدية 
القرى  عديد  ت�سم  التي 

�سكانية  كثافة  بها  الريفية 
كبرية .

وهو ما يتطلب اجناز مكتب 
لتح�سني  �سونلغاز  دفع 
اأن  العلم  مع  اخلدمات 
على  به  املعمول  القانون 
�سونلغاز  مديرية  م�ستوى 
للدفع  مكتب  بفتح  يق�سي 

لكل األفي ن�سمة . 
ال�سابق  الفرع  اأن  ي�سار 
املواطنون  كان  الذي 
لديه  فواتريهم  ي�سددون 
عملية  ب�سبب  اغالقه  مت 

ال�رسقة التي طالته . 

اأمن والية اجلزائر 

اإحياء اليوم 
العاملي للغابات 

اأحيت م�سالح اأمن والية اجلزائر، 
اليوم العاملي للغابات امل�سادف 
ليوم 21 مار�س من كل �سنة وذلك 
من خالل تنظيم حمالت ت�سجري 
على م�ستوى قطاع االخت�سا�س، 
املقاطعة  اأمن  م�ستوى  فعلى 
مّت  داي،  حل�سني  االإدارية 
باملحيط  �سجرية   )100( غر�س 
وذلك  العنا�رس  حلي  احل�رسي 
بح�سور عنا�رس �رسطة العمران 
الفالح  جمعية  كذا  و  البيئة  و 

وامل�سعل الريا�سي للقبة.
املقاطعة  اأمن  �سارك  كما 
غر�س  يف  للحرا�س،  االإدارية 
حي  م�ستوى  على  �سجرية   )60(
الكوريفة مب�ساركة جلان و�سكان 
�سارك  حني  يف  احلي،  واأطفال 
لزرالدة  االإدارية  املقاطعة  اأمن 
»درة  جمعية  مع  بالتن�سيق 
االإ�سالمية  الك�سافة  و  الفالح« 
عملية  بتنظيم  ال�سالم«،  »فوج 
ت�سجري بحي ال�رسطة 50 م�سكن، 
�سجرية،   )100( غر�س  مّت  اأين 
غر�س  يف  امل�ساركة  عن  ناهيك 
اأمن  م�سالح  قبل  من  �سجريات 
لبوزريعة  االإدارية  املقطعة 
اإىل  اإ�سافة  م�سو�س،  بني  بغابة 
م�ساركة م�سالح اأمن املقاطعتني 
االإداريتني للدار البي�ساء و براقي، 
يف  �سجريات  غر�س  عمليات  يف 
الزوار  ال�رسطة باب  كل من حي 

وكذا براقي.

ب�سبب ا�سراب مراقبي 
املالحة اجلوية يف فرن�سا

اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية تلغي 4 

رحالت اجتاه باري�ص 
اأعلنت �رسكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية عن 
الغاء 4 رحالت اجتاه باري�س كانت مربجمة 
اليوم اخلمي�س 22 مار�س، ب�سبب  اإ�رساب  

مراقبي املالحة اجلوية يف فرن�سا، ح�سب ما 
افاد به بيان لل�رسكة ، و ح�سب امل�سدر، فان 
الرحالت املعنية باالإلغاء هي رحلتي اجلزائر 
العا�سمة- باري�س �سارل ديغول ذهابا و ايابا 
و حتمل االرقام:  AH/1214 AH 1215 و 
AH/1002 AH  1003.  كما م�س االلغاء 
اي�سا الرحالت بني مطار وهران-باري�س 

 AH   :اأوريل  ذهابا و ايابا و حتمل االرقام
من جهة اأخرى،   1081 AH/1080

اأعلنت �رسكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية اأنها 
 AH   ست�سمن الرحالت التي حتمل االرقام�

 AH/1012 AH 1001  و AH1000/ و
1013 بوا�سطة طائرات �سخمة 330-200 و 

ذلك لغر�س امت�سا�س تدفق الركاب.
و يف ما يخ�س الرحالت االأخرى اجتاه 

فرن�سا، اأكدت ال�رسكة اأنها من املحتمل اأن 
تعرف هي االأخرى ا�سطرابات لكن دون 

الغاءها . 

اال�سطرابات اجلوية االأخرية

البليدة

اأ�سبوع دامي ببو�سعادة

تدخل �سريع و فعال لوحدات اجلي�ص 

هزة اأر�سية بقوة 3ر3 درجة 

حوادث املرور تخلف 9  قتلى و10 جرحى 

لتعليمات ال�سيد الفريق نائب وزير الدفاع 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني 
ال�رسيع  بالتدخل  املتعلقة  ال�سعبي 
املناطق  املرابطة يف  للوحدات  والفعال 
االآونة  التي �سهدت ا�سطرابات جوية يف 
االأخرية، تدخلت اليوم، اخلمي�س 22 مار�س 
2018، مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي لفك 
العزلة عن املناطق التي �سجلت ت�ساقطا 
كثيفا للثلوج، ال �سيما على م�ستوى كل من 
تيزي  البويرة،  البليدة،  املدية،  واليات: 
وزو، تلم�سان، �سيدي بلعبا�س، ق�سنطينة، 

اجلي�س  اأفراد  قام  اأين  وبجاية،  �سطيف 
الوطني ال�سعبي بفتح عدة طرقات مغلقة 
وتقدمي يد العون وامل�ساعدة للمواطنني. 
للجي�س  العليا  القيادة  فاإن  ال�سدد،  بهذا 
الدائم  اال�ستعداد  توؤكد  ال�سعبي  الوطني 
الوحدات  ملختلف  التامة  واجلاهزية 
احلاالت  هذه  مثل  يف  التدخل  ق�سد 
والعون  الدعم  وتقدمي  الطرقات  لفتح 
وذلك،  املناطق،  هذه  يف  للمواطنني 
الب�رسية  االإمكانات  ت�سخري  خالل  من 

واملادية الالزمة.  

على  درجة  3ر3  بقوة  ار�سية  هزة  �سجلت 
بوادي   18:13 ال�ساعة  حدود  يف  ري�سرت  �سلم 
البحث  بيان ملركز  ح�سب  البليدة،  بوالية  جر 

الفلكية واجليوفيزياء  والفيزياء  الفلك  يف علم 
الهزة  هذه  مركز  ان  امل�سدر  نف�س  واأو�سح 

حدد بـ 4 كم جنوب-غرب وادي جر. 

الب�سري باجلهة   �سجل م�ست�سفى رزيق 
وبال�سبط  امل�سيلة  والية  من  اجلنوبية 
املمتدة  الفرتة  خالل  ببو�سعادة  
ال�سهر  من   23 غاية  اإىل   15 بني  ما 
ت�سعة  خلفت  مرور   حوادث  اجلاري 
جروح  منهم  جرحى   وع�رسة  قتلى 
ذات  ك�سفت  حيث  اخلطورة،  متفاوتة 
التي  احلوادث  اأغلب  باأن  امل�سادر 
�سجلت  الفرتة   هذه  خالل  وقعت 

والطريق  46و  رقم  الوطني  بالطريق 
 38 الوالئي  والطريق   89 رقم  الوطني 
نحو  الرئي�سي  املحور  تعترب   والتي 
ال�رسق  .وواليات  املجاورة  البلديات 
والغرب والو�سط واجلنوب  واأرجع ذات 
اجلانب  اإىل  احلوادث  اأ�سباب  امل�سدر 
وعدم  اخلطرية  والتجاوزات  الب�رسي 
التخفيف يف ال�رسعة عند املنعرجات

هواري بن علية
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املعارك اخلاطئة 
يف التوقيت اخلطاأ

 النقا�ص الذي دار بني وزير الثقافة 

و الربملانية عن والية �سطيف حول 
متثال عني الفوارة يعيد لالأذهان 

معارك �سابقة مت اختالقها على 
هوام�ص �سياقات معينة لكنها ال 

ت�سمن والتغني من �سيء،و تدفع  

نحو ت�سييع الوقت و تثري االأع�ساب 
بال فائدة هل انتهت كل امل�ساكل 

يف عا�سمة اله�ساب ليفقد الوزير 
اأع�سابه و تترنفز الربملانية ،هل 

مت حل م�ساكل ال�سكن و ال�سحة و 

التنمية املحلية لنخو�ص حربا �سرو�سا 

من اأجل ال �سيء الربملانية من حقها 

اأن ت�ساأل لكنها اختارت توقيتا �سيئا 
لت�سويق �سورتها اإعالميا و هي 

تعرف جيدا اأم امل�ساكل التي يعاين 
منها املواطن ال�سطايفي يف املدا�سر 

،و القرى و الوزير ميهوبي املعروف 
باتزانه فقد اأع�سابه و فتح على 

نف�سه جبهة �سراع هو يف غنى عنها.

ف�سال عن ذلك يحيلنا النقا�ص الذي 

ح�سل يوم اخلمي�ص اإىل االعرتاف 

بكوننا نفتقد الأب�سط قواعد احلوار، 
فالنائب الذي يناق�ص احلكومة 

باعتبارها عدوا يجب اإ�سقاطه و 
و ت�سيد �سقطاته هذا الربملاين لن 
يذهب بعيدا و لن يكون اأكرث من 

معول هدم من حيث ال يعلم مبنطق 

اأنه يقدم م�سلحة حزبه على امل�سلحة 

العامة،هل هذا توقيت منا�سب لبعث 
نقا�ص حقيقي و مثمر.

املواطن الب�سيط كان ينتظر اأن 

تناق�ص م�سائل االإ�سرابات و االأوبئة 
و الربامج ال�سكنية املعطلة،بينما 

م�سائل مثل  متثال عني الفوارة لها 
موؤ�س�ساتها التي تف�سل يف اأمرها.

م�سكلتنا اأننا نتفنن يف خلق املعارك 

اخلطاأ يف التوقيت اخلطاأ وبني هذا و 
ذاك ي�سيع وقت ثمني.

وداد احلاج:

خرب طالق حممد ال�ساد�ص 

احلكومة املغربية 
ترف�ص التعليق  

العالقة  وزير  اخللفي،  م�سطفى  رف�س 
والناطق  املدين،  واملجتمع  الربملان  مع 
خرب  على  التعليق  احلكومة  با�سم  الر�سمي 
تداولته و�سائل اإعالم دولية ب�ساأن "الطالق 
املجل�س  اجتماع  اأعقبت  ندوة  امللكي"يف 
على  وردا  اخلمي�س.  املغربي  احلكومي 
حممد  امللك  طالق  حقيقة  حول  �سوؤال، 
�سلمى،  لال  االأمرية  وزوجته  ال�ساد�س 
العالقة  ذات  "االأ�سئلة  اإن  اخللفي،  قال 
باملوؤ�س�سة امللكية توجه للديوان امللكي". 
وكانت جملة "هوال" االإ�سبانية املتخ�س�سة 
يف اأخبار العائالت امللكية والنجوم ن�رست 
االأربعاء خرب طالق امللك حممد ال�ساد�س 
راج  الذي  اخلرب  وهو  �سلمى،  واالأمرية 
بعد  ال�سيما  املغربية  االأو�ساط  يف  موؤخرا 
�سواحي  اىل  اإقامته  مقر  نقل  امللك  قرار 

مدينة �سال بدل الرباط. 

 الدورة التكوينية الثالثة وال�ستون 
 Ooredoo لنادي ال�سحافة لـ

ال�سبكات االجتماعية واملعلومة: نقاط 
القوة، رهانات، جداالت وحتديات 

التكويني  برناجمها   Ooredoo توا�سل 
اجلزائريني  واالإعالميني  بال�سحفيني  اخلا�س 
وتنظم هذا اخلمي�س 22 مار�س 2018، الدورة 
ال�سحافة  لنادي  وال�ستون  الثالثة  التكوينية 
)اجلزائر  بتق�رساين  الكائن  معهدها  يف 

العا�سمة(.
نقاط   « عنوان:  حتت  التكوينية  الدورة  هذه 
القوة، رهانات، جداالت وحتديات الفاي�سبوك 
»، ن�سطها الربوفي�سور العيد زغالمي، اأخ�سائي 
علوم  بكلية  االت�سال  يف  ودكتور  االإعالم  يف 
االعالم واالت�سال بجامعة اجلزائر 3، تطرق 
التحوالت  اإىل  مقدمته  يف  زغالمي  الدكتور 
التي متيز امل�سهد االإعالمي العاملي املعا�رس 
لنظام  الهائل  التكنولوجي  بالتطور  واملدعم 

االإعالم واالت�سال.
االإعالم  �رسكات  »تفوق«  يقوده  التغرّي  هذا 
 GAFA واالإنرتنت  االجتماعية  وال�سبكات 

باالإ�سافة  اأمازون(،  في�سبوك،  اآبل،  )جوجل، 
اىل مايكرو�سوفت وياهو وتويرت وغريها.  

يف تطرقه اىل مو�سوع اأكرب �سبكة اجتماعية يف 
العامل الفاي�سبوك، قال املحا�رس اإن »انت�سار 
الفاي�سبوك اأكرب بكثري من اأي من�سة اجتماعية 
اأخرى، حيث اأ�سبح يف بع�س البلدان اأول م�سدر 
للمعلومة متفوقا ب�سكل كبري جًدا عن و�سائل 
 2 من  اأكرث  يح�سي  حيث  التقليدية،  االإعالم 
يُناف�س  الفاي�سبوك  فاأ�سبح  م�ستخدم«.  مليار 
مبا�رسة ال�سحافة، و وفقا ملا ذكره املحا�رس 
نقال عن ال�سحفية الربيطانية ال�سهرية اإميلي 
وعلى  االجتماعية  االإعالم  و�سائل  »اإن  بيل، 
راأ�سها الفاي�سبوك مل تكتف بابتالع ال�سحافة 
فقط، بل ابتلعت كل �سيء«.  متطرقا اإىل حالة 
الفاي�سبوك  اأن  الدكتور زغالمي  اجلزائر قال 
مليون   16 من  باأكرث  اجتماعية  ظاهرة  اأ�سبح 

م�ستعمل. 

علماء رو�ص يبتكرون وقودا بديال
النفط  متكن علماء معهد بحوث معاجلة 
يف رو�سيا من ابتكار وقود بديل لل�سيارات، 
نطاق  على  م�ستقبال  ا�ستخدامه  ميكن 
تركيبات  اأربع  رو�سيا  علماء  وطور  وا�سع 
من  يتكون  مزيج  وهو  اجلديد،  للوقود 
)كحول  البيولوجي  االإيثانول  من   %40-20
تكرير  ومنتجات  نباتية(  مواد  من  م�ستق 
يف  ا�ستخدامه  ميكن  الرخي�سة،  النفط 

ال�سيارات دون احلاجة اإىل تركيب معدات 
الرو�سية  اجلمعية  رئي�س  ويقول  جديدة 
اإن  اأباليف،  األيك�سي  البيولوجي،  للوقود 
يف  اقت�ساديا  بديال  �سيكون  الوقود  هذا 
املفرو�سة على  الر�سوم  اإعفائه من  حال 
الكحول يف البالد، حيث ن�سبته يف الوقود 
الكحول  ن�سبة  نف�س  اإىل 40%، وهي  ت�سل 

االإثيلي يف م�رسوب الفودكا.

م�ستغامن

روؤ�ساء البلديات ي�ستفيدون من دورات 
تكوينية يف الت�سيري االإداري 

ي�ستفيد 32 رئي�س جمل�س بلدي بوالية م�ستغامن 
من برامج تكوينية مكثفة يف ت�سيري ال�سفقات 
العمومية والت�سيري االإداري ذو الطابع املحلي 
لن�ساط اجلماعات املحلية وقد ا�رسف االأمني 
العام لوالية م�ستغامن م�سعود حجاج على اول 
دورة تكوينية لروؤ�ساء املجال�س ال�سعبية البلدية 
مبقر الوالية  وا�ستح�سن العديد من املنتخبني 
باملجال�س ال�سعبية البلدية الربنامج التكويني 

يف  ياأتي  والذي  م�ستغامن  والية  من  املنظم 
لتكوين  الو�سية املوجه  الوزارة  �سياق برنامج 
اأداء املنتخبني املحليني ويرى عدد  وحت�سني 
التكوين  اأن  مب�ستغامن  البلديات  روؤ�ساء  من 
ادائهم  لتح�سني  حافزا  ي�سكل  لديهم  بالن�سبة 
وجتديدا ملعارفهم وهو تقليد راقي يجب ان 
يتوا�سل على مدار العهدة االنتخابية اجلارية       

 حممد امني 
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