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�ص6وزير الداخلية واجلماعات املحلية نور الدين بدوي  غا�ضب من الأميار

30 باملائة من ديون البلديات ناجتة عن �سوء الت�سيري 

جتاوزا لالأمناط التقليدية لالحتجاج

جزائريون ينتف�سون عرب الفاي�سبوك 

�ص10

 �ص5

فل�ضطني املحتلة

يف يومها الأول.. 15 �سهيًدا 
و1400 جــــريـــــٍح ي�ســـــقون 
�سجــرة "العـــــودة الكـــــربى"

التداول على القيادة يف الأحزاب ال�سيا�سية اجلزائرية

اإما باملوت اأو االنقالب وما بينهما حاالت �شاذة
 �ص3

�ص15

.        بن قرينة رئي�سا جديدا حلركة البناء الوطني       

�ص13

�ص3

�ص4

�ص24

�ص7

.     �ضيا�ضة
ولد عبا�ص يك�ضف من مترنا�ضت

.     تربية
تاأجيل البكالوريا �ضيحميها من الت�ضعيد

.   اأمني
�ضحيفة »رو�ضي�ضكايا غازيتا« الرو�ضية

.     حمليات

.      اأوامر لولة اجلمهورية 
للتحقيق يف م�ساريف البلديات

تــــــرقيـــة عـــــ�سر 
 وليات منــــــتدبة
 اإىل وليات قريبا

 نـــــــواري يكـــــــــ�سف
 خـــطة ا�ستـــــدراك 
الــدرو�س ال�سائعة

مــــــدافــــــع »اإيــــــــغــــــال« 
ت�ساعف قوة  »�سـيلكا«  
يف اجليــــ�س اجلزائري

خالل خرجته  اإىل اأولد دراج 

والــــي املـــــ�سيلة : لن 
 نت�سامح  مع اأي تهــاون 

فــي اإنـــجاز املـــــ�ساريع  
.     ال�ضلف 

ارتفاع ح�سيـلة حادث 
املرور مبنطقة بغنام 
اإلـــــــى 5 وفــــــــيــــــــــات 

حمرز وبراهيمي 
 �سمن قــــائــــــمة

 اأفــــ�ســـــل 500 
لعـــب يف العامل

 اإحياء ليوم الأر�ص
 الفل�ضطيني، لوؤي عي�ضى :

»ال�سمود احلل 
الوحيد لنت�سار 

الفل�سطينيني«



و  امل�ؤلف  حلق�ق  ال�طني  للدي�ان  العام  املدير  اأكد 
احلق�ق املجاورة �سامي بن ال�سيخ احل�سني انه �سيفتتح 

قريبا بباري�س مكتبة لبيع الكتب ال�سادرة يف اجلزائر.
و يف رده عل ان�سغال طرحه الكاتب حمند زقاغ م�ؤلف 
الث�رة التحريرية �سدرا يف اجلزائر حيث  كتابني ح�ل 
اعرب عن امله يف ت�زيع االنتاج الثقايف بفرن�سا, او�سح 
بن ال�سيخ احل�سني انه "�سيفتتح بباري�س خالل �سهرين 
ان  و  اجلزائر  يف  ال�سادرة  الكتب  لبيع  مكتبة  ثالثة  او 

ذلك يعد ملفا طرحته وزارة الثقافة و يعرف تقدما".
و يت�اجد املدير العام للدي�ان ال�طني حلق�ق امل�ؤلف 
و احلق�ق املجاورة �سامي بن ال�سيخ احل�سني يف باري�س 
يف اطار اطالق حملة حت�سي�سية لفائدة اجلالية الفنية 
اجلزائرية املقيمة بفرن�سا حتى تتمكن من اال�ستفادة 

من ثمرة ابداعاتها.

العلم  جانب  اإىل  الرفرفة  يف  ال�طني  العلم  ي�ا�سل 
الفل�سطيني يف كل منا�سبة والتي تكررت برفع العلمني 
اإىل جانب بع�سهما البع�س خالل ذكرى م�سرية الع�دة 
الكربى �رشق خميم جباليا �سمال قطاع غزة, يف �س�رة 
يتعلق  ما  لكل  اجلزائرية  امل�ساندة  على  دوما  تعرب 

بالق�سية الفل�سطينية.

ميالده  بعيد  اجلزائر  م�ل�دية  لفريق  منا�رش  احتفل 
بطريقة خا�سة عندما ف�سل التنقل اإىل ملعب 5 ج�يلية 
ملتابعة مباراة فريق القلب اأمام احتاد البليدة حل�ساب 
البط�لة ال�طنية, حيث مت تخ�سي�س قالب حل�ى خا�س 
باملنا�سبة والذي يت�سمن ل�ين الفريق االأخ�رش واالأحمر 

قبل ان يق�م اجلميع لرتديد عيد ميالد �سعيد لل�ساب.
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 افتتـــــــاح قاعـــــــات عــــــــر�ض لـــــــثالث

 موؤ�ســــــ�سات جـــــزائرية يف نواك�سوط
بني  االقت�سادي  التعاون  تعزز 
قاعات  بفتح  م�ريتانيا  و  اجلزائر 
�رشكات  لثالث  جديدة  عر�س 
االأمر  ويتعلق  ن�اك�س�ط,  يف 
املتخ�س�سة  "فاماك"  ب�رشكات 
و  الفالحي,  العتاد  �سناعة  يف 
ال�سناعات  يف  الكرتونيك"  "جي�ن 
"�ساف�سار"  و  الكهرومنزلية 
امل�سنعة لل�سرياميك و م�اد البناء 

احلمراء.

عر�س  قاعات  تد�سني  حفل  مت  و 
اختارت  التي  الثالث  ال�رشكات 
يف  لها  جتربة  كاأول  م�ريتانيا 
اجلزائر  �سفري  بح�س�ر  الت�سدير, 
خندودي  الدين  ن�ر  بن�اك�س�ط 
جزائرية  ال�رشكات  عن  ممثلني  و 
اجلمعية  رئي�س  و  العار�سة, 
اجلزائريني  للم�سدرين  ال�طنية 
والرئي�س  نا�رشي,  باي  علي 
امل�ريتاين  للمجمع  العام  املدير 

اخلا�س حمدي ب��رشاية )ا �سبي( 
للم�ؤ�س�سات  امل�ريتاين  ال�رشيك 
اىل  ا�سافة  العار�سة,  اجلزائرية 
م�س�ؤولني من وزارة التجارة ورجال 
ال�سفري  ن�ه  و  م�ريتانيني  واعمال 
اجلزائري باملنا�سبة, بالديناميكية 
التجارية  العالقات  تعرفها  التي 
مرحلة  دخلت  والتي  البلدين  بني 
التج�سيد الفعلي على ار�س ال�اقع 

انطالقا من قاعدة رابح-رابح.

مكتبة جزائرية 
بباري�ض قريبا

العلم الوطني حا�سر يف ذكرى 
م�سرية العودة الكربى

منا�سر العميد يحتفل بعيد 
ميالده يف 5 جويلية

البويرة

ندوة  حول كتابة اللغة االمازيغية

البويرة

االأمن يطيح مبروج املخدرات باالأخ�سرية

بباتنة و امل�سيلة

توقيف �سخ�ض و �سبط ثالثة اأ�سلحة نارية 

اإطالق رخ�سة ال�سياقة البيوميرتية

وباحث�ن  اأ�ساتذة  اأم�س  ناق�س 
خمت�س�ن يف ل�سانيات اللغة االأمازيغية 
راف�ر  مبنطقة  نظمت  ندوة  خالل 
�رشق عا�سمة والية الب�يرة , م��س�ع 
لكتابة  املنا�سب  احلرف  اإ�سكالية 
تدري�سها  اأجل  من  االأمازيغية  اللغة 
ال�طني  امل�ست�ى  على  وتعميمها 
ور�سمية  وطنية  لغة  اأ�سبحت  ان  بعد 
انت�رش  .حيث  اجلزائري  الد�ست�ر  يف 

التظاهرة  هذه  يف  املتدخل�ن  اأغلب 
على غرار مديرة معهد اللغة والثقافة 
 " "نادية بردو�س  االأمازيغية الدكت�رة 
واالأ�ستاذة " نادية م��ساوي " واملنا�سل 
يف احلركة الرببرية " اأعمارو�س حمند 
" اإىل خيار احلرف الالتيني الذي كتب 
به جميع اأر�سيف اللغة االأمازيغية منذ 
جانب  اىل  الزمن  من  قرن  من  اأزيد 
بهذا احلرف  و�سعراء  كتاب  اإبداعات 

 " الراحل  الكاتب  كتابات  غرار  على 
املثقفني  من  وغريه  معمري  م�ل�د 
ال�سياق  ويف   , املخت�سني  والباحثني 
اأكادميية  ت�جه  االأ�ساتذة  ه�ؤالء  ت�قع 
تن�سيبها  �سيتم  التي  االأمازيغية  اللغة 
ت�جيهات  ح�سب  العاجل  القريب  يف 
خدمة  اخليار  هذا  اىل  احلك�مة 
كافة  ت�حد  التي  اللغة  لهذه  وترقية 

اجلزائريني .

ال�رشطة  عنا�رش  اأم�س  متكنت 
دائرة  الأمن  التابعة  الق�سائية 
والية  عا�سمة  غرب  االأخ�رشية 
 . املدع�/ ب  ت�قيف  من  الب�يرة 
العمر  57 �سنة  عن  من  ب البالغ 
فعل حيازة اأقرا�س مهل��سة بطريقة 
املتاجرة  لغر�س  م�رشوعة  غري 
ت�قيف  االإ�ستهالك.  ومت  و 

املتهم  بناءا على معل�مات ت��سلت 
اإليها ذات الفرقة مفادها اأن ال�سالف 
الذكر يق�م برتويج اأقرا�س مهل��سة 
ال�س�ق  من  بالقرب  املدينة  ب��سط 
اإعداد  مت  اإثرها  على  املغطاة  و 
االإطاحة  اأجل  حمكمة  من  خطة 
حالة  يف  ت�قيفه  مت  الذي  باملروج 
مق�سمة  بح�زته 60 قر�سا  و  تلب�س 

و  اتريلني  ن�ع  من  للبيع  مهيئة  و 
من  قدره 5900 دج  مايل  مبلغ  كذا 
ليقدم  ال�سم�م  هاته  بيع  عائدات 
لدى  اجلمه�رية  وكيل  اأمام  بعدها 
اأ�سدر يف  الذي  االخ�رشية  حمكمة 
حقه االإيداع بامل�ؤ�س�سة العقابية يف 

انتظار حماكمته .
اأ.م

قامت مفرزة للجي�س ال�طني ال�سعبي 
بالتن�سيق مع عنا�رش الدرك ال�طني, 
امل�سيلة  و  بباتنة  اجلمعة  اأم�س 

بت�قيف �سخ�س و �سبط ثالثة 
به  اأفادت  ما  ح�سب  نارية,  اأ�سلحة 
ال�سبت  الي�م  ال�طني  الدفاع  وزارة 
يف بيان لها و اأو�سح البيان اأنه و "يف 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار 

للجي�س  مفرزة  اأوقفت  املنظمة, 
ال�طني ال�سعبي بالتن�سيق مع عنا�رش 
الدرك ال�طني, ي�م 30 مار�س 2018 
الع�سكرية اخلام�سة  بالناحية  بباتنة  
و امل�سيلة بالناحية الع�سكرية االأوىل, 
اأ�سلحة  ثالثة  و�سبطت  �سخ�سا 
 8655 "حجز  اأي�سا  مت  نارية"كما 
للتهريب بكل  ال�ق�د امل�جه  لرت من 

والطارف  وتب�سة  اأهرا�س  �س�ق  من 
اخلام�سة",  الع�سكرية  بالناحية 
جهة  من  و  ذاته  امل�سدر  ي�سيف 
للجي�س  مفرزة  "اأوقفت  اأخرى, 
الدرك  عنا�رش  و  ال�سعبي  ال�طني 
�رشعي  غري  مهاجرا   30 ال�طني 
اأدرار  بكل من  من جن�سيات خمتلفة 

وتلم�سان  وتندوف و ورقلة". 

اأن ي�رشف وزير الداخلية  من املنتظر 
بدوي  الدين  ن�ر  املحلية  واجلماعات 
على عملية ت�سليم اأوىل رخ�س ال�سياقة 
مقر  من  وذلك  بالتنقيط  البي�ميرتية 
ال�سندات  الإنتاج  ال�طني  املركز 
بالعا�سمة  باحلميز  امل�ؤمنة  وال�ثائق 
"البالد نث"  االإخباري  وح�سب امل�قع 
فاإن هذه الرخ�سة �ستنطلق مبدئيا من 
اجلزائر  هي  من�ذجية  بلديات  اأربع 
البي�ساء,  الدار  ح�سن,  بابا  ال��سطى, 
تعميمها م�ستقبال  يتم  اأن  والقبة, على 
على كافة بلديات ال�طن, وهي العملية 
التي يهدف من خاللها حت�سني اخلدمة 
العم�مية والق�ساء على ال�ثائق ال�رقية 

خالل العملية االإدارية. 
يحي عواق

وهران

 ت�سجيل هزة ار�سية
 بقوة 2ر3 درجة 

وقعت هزة اأر�سية ق�تها 2ر3 درجة على �سلم ري�سرت 
�سمال غرب عني الكرمة, ب�الية وهران م�ساء 

ح�سب ما ذكر مركز البحث يف علم الفلك و الفيزياء 
الفلكية و اجلي�فيزياء و اأو�سح بيان للمركز اأن الهزة 
وقعت على ال�ساعة 47ر19 بالت�قيت املحلي و حدد 
مركزها على بعد 10 كلم �سمال غرب عني الكرمة 

)يف البحر( ب�الية وهران .

حملة "خليها ت�سدي" 
ت�ستفز طحكوت

خرج رجل االأعمال "حمي الدين 
طحك�ت" عن �سمته اإثر حملة "خليها 

ت�سدي" عرب �سفحات الفاي�سب�ك, 
حيث اأكد اأمن جممعه يتعر�س حلملة 

من الت�س�يه والقذف لكي يتم تك�سريه, 
م�ؤكدا اأنه –املجمع- يعمل وفق 

املعايري املتفق عليها قبل االإم�ساء على 
وثيقة ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات ال�سيارات 
االأجنبية, وراحت العديد من �سفحات 
الفاي�سب�ك ت�سدد على امل�اطنني عدم 

اقتناء ال�سيارات املركبة يف اجلزائر 
ب�سبب غالئها الفاح�س.

وزير اخلارجية 
الروماين باجلزائر

حل ي�م اأم�س وزير اخلارجية الروماين 
تي�دور ميلي�سكان� باجلزائر يف زيارة 

عمل تدوم ثالثة اأيام ح�سب ما اأفاد به 
بيان وزارة اخلارجية.

هذا وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الزيارة تاأتي 
تلبية لدع�ة وزير اخلارجية عبد القادر 
م�ساهل من اأجل التباحث يف امل�سائل 

االقت�سادية وال�سيا�سية بني البلدين

حمكمة غيليزان

تعليق على الفي�سبوك 
يجر �ساحبه للعدالة

من املنتظر اأن تبث حمكمة غليزان 
بحكم يف حق م�اطن قام بكتابة تعليق 

على �سفحات الت�ا�سل االجتماعي 
الفي�سب�ك يهدد فيه بحرق �سحاياه 

بالبنزين هذا وقد ا�ستمع قا�سي 
التحقيق ملحكمة ال�الية اإىل اإفادة ثالث 

اأ�سخا�س هددهم املعني باحلرق عرب 
�سفحاتهم على م�قع الفي�سب�ك.
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ولد عبا�س يك�سف من مترنا�ست

ترقية ع�سر واليات منتدبة �إىل واليات قريبا

ف.ن�سرين
 

لقائه  خالل  عبا�س  ولد   وقال 
“الأفالن”  حزب  مبنا�ضلي 
الرئي�س  بوتفليقة  اأن  بتمرنا�ضت، 
النظر  باإعادة  احلكومة،  اأمر 
للوليات  الإدراية  اخلريطة  يف 
 10 ترقية  خالل  من  املنتدبة، 
بكامل  وليات  اإىل  منتدبة  وليات 
ال�ضالحيات، والتي �ضيعلن عنها يف 

الأ�ضابيع املقبلة.

جلبهة  العام  الأمني  اأكد  كما 
الرئي�س  بوتفليقة  اأن  التحرير  
ل�ضكان اجلنوب،  وعد ووفى بوعده 
القرن  م�رشوع  جت�ضيد  بعد  خا�ضة 
بالوليات  وربطها  واملاء”  “الغاز 
اجلنوبية عرب خم�ضة اأنابيب و �ضتة 

حمطات 750 كلم على طول  .
مدينة  ا�ضتفادة  عبا�س  ولد  وك�ضف 
من  كيلومرت   530 من  مترنا�ضت 
عني  من  الطبيعي  الغاز  تو�ضيالت 
اإىل مترنا�ضت، حيث  و�ضول  �ضالح 

ينتظر تد�ضني امل�رشوع وتوزيعه يف 
الأيام القادمة على حد قوله م�ضريا 
يحر�س  بوتفليقة  الرئي�س  اأن  اإىل 
املوطنني  احتياجات  تلبية  على 

باجلنوب خا�ضة.
كما خ�س ولد عبا�س جزء من كلمته 
ل�ضكر اجلي�س الوطني ال�ضعبي على 
احلدود،  يف  يبذله  التي  اجلهود 
“اخلريف  اأ�ضماه  ما  بعد  خ�ضو�ضا 
وليبيا  تون�س  دمر  الذي  العربي” 

و�ضوريا.

اأكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عبا�س، اأنه �سيتم الإعالن عن ترقية 10 وليات منتدبة اإىل وليات بكامل ال�سالحيات، 
خالل الأ�سابيع املقبلة.

التداول على القيادة يف الأحزاب ال�سيا�سية اجلزائرية

�إما باملوت �أو �النقالب وما بينهما حاالت �ساذة
.         �أحــــــــز�ب حتـــــــــــولــــــت �إىل �ســــــــــــــركــــــــات ذ�ت �ل�ســــــــــخ�ص �لــــــــــــوحيد

بقلم: ريا�س- ه

يف  القيادة  على  التداول  ظل 
من  واحدا  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب 
اأبرز العنا�رش التي �ضكلت خمتلف 
والهيكلية  التنظيمية  الأزمات 
الت�ضكيالت  داخل  الفكرية  وحتى 
واأن  �ضيما  اجلزائرية.  ال�ضيا�ضية 
ارتبطت  ال�ضيا�ضيني  القادة  بع�س 
الأمر  بلغ  بل  باأ�ضمائهم،  اأحزابهم 
ثوب  اإىل احلديث عن �رشكات يف 

اأحزاب �ضيا�ضية.
تطور  م�ضار  على  خاطفة،  بنظرة 
القيادي  والتدرج  الهيكلي  البناء 
يف الأحزاب ال�ضيا�ضية اجلزائرية، 
 23 د�ضتور  رحم  من  ولدت  التي 
التغيري  اأن  يت�ضح   ،1989 فيفري 
على م�ضتوى القيادات، مل يتم وفق 
اإل  الدميقراطي،  التداول  اآليات 
نادرا، فالتغيري اإما اأن يكون بوفاة 

الزعيم كما حدث يف حركة جمتمع 
ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  وفاة  بعد  ال�ضلم 
بعد  والأفافا�س  نحناح،  حمفوظ 
وفاة الزعيم ح�ضني ايت اأحمد،... 
اأو ب�ضغوط وانقالبات كما عا�ضته 
املرات،   من  العديد  يف  الآفالن 
يعرف  بات  ما  منذ  وبالتحديد 
الزعيم  على  العلمية  باملوؤامرة 
مهري.  احلميد  عبد  التاريخي، 
لكن هناك من اختار نهائيا  البقاء 
هذا  النا�س  يوم  اإىل    القيادة  يف 
العمال  مثلما هو احلال مع حزب 
احلديدية  املراأة  تقوده  الذي 
لويزة حنون منذ اأزيد من 20 �ضنة، 
الذي  اهلل  جاب  اهلل  عبد  واأي�ضا 
تربع على عر�س كل الأحزاب التي 
الإ�ضالح  اإىل  النه�ضة  من  اأ�ض�ضها 
العدالة والتنمية . جند كذلك  اإىل 
اجلبهة  قيادة  يف  تواتي  مو�ضى 
واآخرون  زغدود  وعلي  الوطنية، 

ل نعرف اأحزابهم بقدر ما نعرف 
اأ�ضماء قادتها، وهي اأحزاب يطلق 
عليها جمازا  اأحزاب املحافظ.

بالثقل  يتميز  الذي  الو�ضع  هذا 
الذي  والبريوقراطي  الإداري 
يفر�ضه نظام الزعيم، دفع ال�ضباب 
املنا�ضل اإىل ال�ضعي لقلب املوازين 
مما  الأحزاب،  داخل  التنظيمية 
اأدى اإىل ن�ضوب الكثري من الأزمات 
ا�ضتقرارها،  وعدم  الأحزاب  يف 
خالل  بو�ضوح  ذلك  ويتجلى 
مربر  حتت  النتخابية،  الفرتات 
ال�ضباب مللء  وا�ضتخدام  الإق�ضاء 
من  وحرمانهم  فقط  القاعات 
خالل  القيادية  املنا�ضب  بلوغ 
وتف�ضل  تخيط  التي  املوؤمترات 
الو�ضع  هذا  الزعيم.  مقا�س  على 
القامت والذي اأثر �ضلبا على العمل 
ال�ضيا�ضي والن�ضايل جتلى يف بروز 
والأحزاب،  املواطنني  بني  اأزمة 

و�ضلت اإىل حد القطيعة الن�ضالية، 
مثلما  ال�ضيا�ضي،  العمل  وهجرة 
خالل  املقاطعة  اأرقام  عليه  تدل 
جتاوز  اإذ   ، ال�ضابقة  النتخابات 
 12 من  اأكرث  املقاطعني  عدد 
مليون مقاطع لالنتخابات املحلية 
والت�رشيعية، وظهر عجز الأحزاب 
ال�ضيا�ضية يف جتنيد وتعبئة ال�ضارع 
نحو ق�ضايا بالغة الأهمية، ما جعل 
الالعب  وحدها  تبدو  ال�ضلطة 

الأ�ضا�ضي يف احلقل ال�ضيا�ضي.
احتكار  عن  القامتة  ال�ضورة  هذه 
يف  والقيادي  التنظيمي  العمل 
نادرة،  تتخللها حالت    الأحزاب، 
يف  اأمل  ب�ضي�س  تلد  قد  لكنها 
اإمكانية تطور الثقافة الدميقراطية 
داخل الهياكل احلزبية، مثل جتربة 
�ضعيد  ان�ضحب  حيث  الأر�ضيدي 
�ضعدي متاما من احلزب، وجتربة 
حم�س والتغيري وتنازل عبد الرزاق 

عن  منا�رشة  املجيد  لعبد  مقري 
اأبوجرة  هزمية  وقبلهما  احلركة 
ان�ضحاب  واليوم  مقري،  اأمام 
بلمهدي من حركة البناء وانتخاب 

الوزير الأ�ضبق بن قرينة.
جتربة  عن  نتكلم  نحن  عموما، 
ثالثني  عمرها  جتاوز  دميقراطية 
�ضنة، واأن كانت غري كافية مقارنة 
بالتجارب العريقة اإل اأن موؤ�رشاتها 

غري مطمئنة.  

خلفا لل�سيخ م�سطفى بلمهدي:

بن قرينة رئي�سا جديد� حلركة �لبناء �لوطني 
عبد  الأ�ضبق  الوزير  تزكية  متت 
حلركة  كرئي�س  قرينة  بن  القادر 
لل�ضيخ م�ضطفى  الوطني خلفا  البناء 
عن  التخلي  قرر  الذي  بلمهدي 
من�ضبه على راأ�س احلركة لكونه غري 
قادر على ا�ضتكمال امل�ضرية، بعد اأن 
ُر�ضحت  التي  الأ�ضماء  كل  ان�ضحبت 
ال�ضتثنائي  املوؤمتر  اأع�ضاء  قبل  من 
كان  ال�ضدد  هذا  ويف  اجلمعة.  ليلة 
للو�ضط ات�ضال مع نائب رئي�س حركة 
الذي  الدان،  اأحمد  الوطني  البناء 
اأفاد اأن ان�ضحاب بلمهدي من رئا�ضة 
�رشح  لكونه  منتظرا،  كان  احلركة 
مرارا تكرارا باأنه لن يكمل على راأ�س 
احلزب، وما يرتجم ذلك هو ت�رشيحه 
على  �ضدد  ملا  الفارط،  اخلمي�س 
هذا  اأن  م�ضيفا  التداول،  م�ضطلح 
اأ�ضحى �رشوريا لكونه مل يعد  الأمر 
قادرا على العطاء اأكرث، متابعا:«  لقد 
حان الوقت من اأجل اأن اأترك مكاين 
ل�ضخ�س اأخر قادر على قيادة احلركة 
النتخابية  ال�ضتحقاقات  خالل 
اأو�ضح  ال�ضياق  ذات  ويف  املقبلة«، 
»الدان« باأن »حركة البناء« كانت دائما 
اجلماعية يف  القيادة  على  تعتمد  ما 
باحلزب  اخلا�ضة  القرارات  حتديد 

يف الكثري من امللفات التي تواجهها 
اإىل  م�ضريا  ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  على 
الذي  قرينة  بن  القادر  عبد  �ضخ�س 
املكان  املنا�ضب يف  الرجل  اأنه  قال 
اأو�ضح  اأخرى،  جهة  ومن  املنا�ضب. 
بن  الدين  نور  احلركة  يف  املنا�ضل 
باأن  للو�ضط،  ت�رشيح  يف  مرغيت 
من  بلمهدي«  »م�ضطفى  ان�ضحاب 
الرئا�ضة لن ي�رش حركة البناء يف �ضيء 
الكبرية  التي  ال�ضيا�ضية  القيمة  رغم 
يحظى بها يف داخل وخارج احلزب، 
املرحوم  ال�ضيخ  رفاق  من  لكونه 
حمفوظ نحناح، م�ضيفا اأن ان�ضحابه 
جاء ليبني اأن �ضعار الدميقراطية التي 
ينا�ضل لأجله املنا�ضلون لي�س جمرد 
وحقيقة  واقع  هو  بل  فقط،  كالم 
متعامل بها، ويف �ضياق اأخر قال ذات 
رئا�ضة  قرينة  بن  تويل  باأن  امل�ضدر 
اإيجابي  تاأثري  له  �ضيكون  احلركة 
املقبلة،  الفرتة  ت�ضيريها خالل  على 
الراحل  مع  ال�ضابق  تعامله  ظل  يف 
وزير  من�ضب  وتوليه  نحناح  حمفوظ 

لقطاع ال�ضياحة.

بن قرينة: جاهزون لأي وحدة 
اندماجية مع اأي حزب

له  ت�رشيح  اأول  ويف  قرينة  بن   
راأ�س  على  تزكيته  عقب  لل�ضحافة 
باأن  اأو�ضح  الوطني،  البناء  حركة 
اندماجية  وحدة  لأي  جاهز  احلزب 
من  باجلزائر  ن�ضط  حزب  اأي  مع 
من  تعمل  احلركة  اأن  موؤكدا  اليوم، 
جديد  �ضيا�ضي  وعاء  ت�ضكيل  اأجل 
يف  الإ�ضالمية  الأحزاب  كل  ي�ضم 
اإطار وحدة اندماجية تخدم منهجية 
نحناح،  حمفوظ  الراحل  ال�ضيخ 
وب�ضاأن حركة جمتمع ال�ضلم وفر�ضية 
عودتهم اإليها، نفى قرين نيته بال�ضري 
يف هذا الجتاه، ولن ي�ضغط على اأي 
املو�ضوع،  البناء يف هذا  منا�ضل يف 
الوحدة  عن  اأنا حتدثت  قال:«  حيث 
احلركة  و�ضن�ضري  العودة،  اأقل  ومل 
نحناح«،  حمفوظ  ال�ضيخ  نهج  وفق 
متابعا يف هذه النقطة:« لي�س مطلوبا 
منهم  مطلوب  ولي�س  العودة  منا 

اللتحاق  بنا«.
ومن جهة اأخرى دعا الرئي�س اجلديد 
قيادات  الوطني،  البناء  حلركة 
اأجل  من  والتنمية  والعدالة  النه�ضة 
من  الحتاد  يف  الروح  وبعث  متتني 
والبناء، خا�ضة  العدالة  النه�ضة  اأجل 
هذا  فيها  يعاين  التي  الفرتة  يف هذه 

الحتاد  �ضدد:«  حيث  التحالف، 
املو�ضوعية  التعرات  بع�س  تعرتيه 
نعمل على جتاوزها«، م�ضيفا  ونحن 
وهو  بالتو�ضع  له  م�ضموح  الحتاد  اأن 
جاهز ل�ضتقبال اأحزاب اأخرى �ضواء 

كانت وطنية اأو ا�ضالمية

التداول قيمة م�سافة يف حركة 
البناء الوطني

املالحظ يف كل ما وقع يف املوؤمتر 
ال�ضتثنائي حلركة البناء الوطني، هو 
احلركة  رئا�ضة  على  ال�ضل�س  التغيري 
دون اأي م�ضاكل تذكر، وما يعزز ذلك 
لل�ضيخ  الأ�ضبق  الرئي�س  خرجة  هو 
التداول  مبداأ  اأن  اأكد  الذي  بلمهدي 
الراهن،  الوقت  يف  �رشوريا  اأ�ضحى 
لكي  الن�ضحاب  فكرة  على  م�ضددا 
يكون �ضخ�س اأخر على راأ�س احلزب، 
احلركة  منا�ضلي  فاإن  هذا  كل  ومع 
بينوا ن�ضجا �ضيا�ضيا كبريا كذلك، بعد 
اأن مت تر�ضيح العديد من الأ�ضماء من 
تزكية  وقررت  ان�ضحبت  والتي  قبلهم 
قرينة  بن  لل�ضياحة  الأ�ضبق  الوزير 

عبد القادر.
عزازقة علي

متت حماكمتهم و�سيتم ترحيلهم 
على بلدانهم الأ�سلية

 13 جز�ئريا ت تورطو� 
يف ق�سايا �إرهابية بفرن�سا 

خالل 13 �سنة
الفرن�ضي  املعهد  اأطلق 
درا�ضة  الدولية  للعالقات 
الأ�ضخا�س  عدد  حول 
على  املتورطني  الأجانب 
اإرهابية  ق�ضايا  اأرا�ضيها يف 
�ضخ�ضا   13 بينهم  من  وكان 
اللحاق  حاولوا  جزائريا 
الدولة  مبعاقل  تنظيم 
العراق  و  لل�ضام  الإ�ضالمية 
مت  الذين  املتهمني  وهم 
اجلهات  اأمام  تقدميهم 
الق�ضائية هناك . هذا وقد 
الدرا�ضة  هاته  ا�ضتندت 
 137 جتنيد  على  خلفيات 
حقهم  يف  �ضدرت  �ضخ�ضا 
بق�ضايا  متعلقة  اأحكاما 
بفرن�ضا خالل  اإرهابية 
بني 2004  حتى  ما  الفرتة 

وكان   ، �ضنة  2017  نهاية 
املعيار الأول متعلق بالعامل 
فيه  ت�ضدر  الذي  الديني 
امل�ضلمني مبعدل101  م�ضلم 
 35 و  باملائة   74 ن�ضبة  و 
م�ضيحيني  اغلبهم  اخرين 
وملحدا ، كما خل�ضت نف�س 
فرن�ضا  اأن  على  الدرا�ضة 
تعترب من اأكرث الدول ت�رشرا 
الإرهابية  الق�ضايا  من 
الداخلية  ليعلن  وزير   ،
هاته  على  بناءا  الفرن�ضي 
ال�ضلطات  قيام  الدرا�ضة 
ترحيل  عملية  ب20  هناك 
الذين  الأ�ضخا�س  تخ�س 
متت حماكمتهم اإىل بلدانهم 

الأ�ضلية .
 ل/منرية
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حلف �أمني بـ 150 �ألف ع�سكري  لدحر 2000 �إرهابي 

اأحمد باحلاج 

الإرهابية  اجلماعات  متكنت 
ال�ساحل  مبنطقة  النا�سطة 
تنظيم  فرع  غرار  على  الإفريقي 
املغرب«  بالد  يف  »القاعدة 
وكتيبة  ال�سحراء«  و«اإمارة 
حترير  و«جبهة  »املرابطون« 
ما�سينا«، و«جماعة اأن�سار الدين«، 
الذين ين�سطوا جميعهم حتت راية 
من  وامل�سلمني  الإ�سالم  ن�رصة 
دول  اأنظار  ولفت  نف�سها  فر�ض 
فرن�سا  غرار  على  عمالقة  غربية 
 ، الأمريكية  املتحدة  والوليات 
اأمنية ملخت�سون  قراءات  وك�سفت 
عارفون ب�سوؤون الإرهاب واجلرمية 
اأن  الإفريقي   بال�ساحل  املنظمة 
تتوافق  مل  واإلإ  الدول  هذه  جميع 

ميدانيا  الإ اأنها نظريا ل تختلف 
فلول  على  الق�ساء  فكرة  عن 
جذوره  من  ا�ستئ�ساله  و  الإرهاب 
قريبة  دول  فاإن   علم  وح�سبما   .
الأمر  ويتعلق  مايل  �سحراء  من 
النيجر،  موريتانيا،  من   بكل 
ت�ساد، بوركينافا�سو، واجلزائر«قد 
قررت تاأ�سي�ض  حلف اأمني يتكون 
لت�سديد  ع�سكري  األف   150 من 
اإرهابي   2000 زهاء  على  اخلناق 
الإرهابية  التنظيمات  خمتلف  من 
لواء حركة ن�رصة  وين�سطون حتت 
جهة  من  وامل�سلمني.   الإ�سالم 
من  لتعزيز  منها  و�سعيا  ثانية 
بال�رصيط  الأمنية  الإجراءات 
احلدودي اجلنوب مع دولتي مايل 
وقع  على  تعي�ض  التي  والنيجر 
اإنفالت اأمني خطري ، فقد قررت 

باجلزائر  العليا  الأمنية  ال�سلطات 
ع�سكري  األف   50 من  اأكرث  ن�رص 
املفرزة  من  بكتائب  مدعومني 
ووحدات  الوطني  للدرك  اخلا�سة 
الدفاع عن الإقليم اجلوي للت�سدي 
لأي م�سا�ض بحرمة الرتاب الوطني 
هناك  اأن  علمنا  اذا  خا�سة   ،
من  حتذر  تقديرية  اأمني  تقارير 
الإرهابية  العنا�رص  جلوء  اإمكانية 
التما�ض  نقاط  على  املتمركزة 
والنيجر  مايل  بدولتي  احلدودية 
من  فرارا  الوطني  للرتاب  للت�سلل 
وجهاز  الفرن�سية  اجلوية  الغارات 
ومما   ، الإمريكية  الإ�ستعالمات 
للملف  املتابعون  قالقل  يثري 
الأمني بالقارة ال�سمراء هو العاجز 
جماورة  افريقية  بدول  احلا�سل 
�سواء  اأمنها  حماية  يف  للجزائر 

غربية  دول  مب�ساعدة  اأو  بنف�سها 
املالية  القوات  تاأكيد  رغم  وذلك 
عن ن�رص 40 األف ع�سكري، وقوات 
من  املكونة  النيجريي  اجلي�ض 
دول  من  وقوات  ع�سكري  األف   35
اأخرى من موريتانيا وبوركينافا�سو 
وت�ساد وقوات اإفريقية وفرن�سية«. 

جماعة ن�شرة الإ�شالم 
وامل�شلمني تتخذ من 

�شحراء اإفريقية موقعا لها

والتقارير  القراءات  نف�ض  ك�سفت 
اجلهادية  اجلماعة  اأن  الأمنية 
املعروفة بجماعة ن�رصة الإ�سالم 
حركة  زعيم  بقيادة  وامل�سلمني 
افريقيا  بغرب  واجلهاد  التوحيد 
طارقية  اأ�سول  من  غايل  اغ  اياد 

الأزواد  اقليم  من  ينحدر  والذي 
اإعالن  قررت  قد   ، مايل  ب�سمال 
ال�سحراء الكربى الإفريقية مركزا 
للقيادة العامة لها يف وقت يتجاوز 
ارهابي    2200 عنا�رصه  تعداد 
من  جن�سية   15 من  اأكرث  يحملون 
دول  من  خارجها،  ومن  اإفريقيا 
هذه  تقف  حيث  واأوروبية،  عربية 
اجلماعة خلف التدبري والتخطيط 
لثالث هجمات دموية خالل ال�سنة 
هجوم  اأبرزها  من  لعل  الفارطة 
م�سلح على فندق ومنتجع �سياحي 
يونيو  �سهر  مايل  عا�سمة  يف 
ثان �سد  ثم هجوم دموي  الفارط 
بوركينافا�سو  عا�سمة  يف  مطعم 
�سد  هجومني  ثم   ،2017 اأوت  يف 
قيادة  ومقر  الفرن�سية  ال�سفارة 
اجلي�ض يف عا�سمة بوركينافا�سو. 

عا�شور اإيدير: التوزيع 
الأ�شبوعي للدرو�س ل 

ي�شمح بالتعوي�س

�نطالق �أق�سر 
�لف�سول �لدر��سية 

و�سط وعيد �ل�سركاء 
�الجتماعيني

 ينطلق اليوم الف�سل الدرا�سي الثالث، 
وزيرة  بني  اجلدل  من  جملة  و�سط 
غربيط  بن  نورية  الوطنية  الرتبية 
وو�سط  الجتماعيني،  وال�رصكاء 
�رصكائها  من  ووعيد  منها  تطمينات 
الدرا�سية  ال�سنة  طبعت  �سجالت 
اجلارية عك�ض ما راهنت عليه الوزيرة 

من خالل ميثاق اأخالقيات املهنة.
الدرو�ض  تعوي�ض  ملف  من  بداية 
املتاأخرة على امل�ستوى الوطني عقب 
على  »الكنابا�ست«  من  كل  اإ�رصاب 
نقابات  تكتل  واإ�رصاب  �سهر  مدار 
والأبرز  ليومني،  اخلم�سة  الرتبية 
وبجاية  بالبليدة  الكنابا�ست  اإ�رصاب 
يف  اأ�سهر،   3 ناهز  الذي  وزو  وتيزي 
ملجل�ض  الوطني  املن�سق  اأكد  حني 
ثانويات اجلزائر »كال«،  عا�سور اإيدير 
يف ت�رصيح لـ«الو�سط«، اأن التطمينات 
غري  الدرو�ض  بتعوي�ض  اخلا�سة 
اأن  قائال  العطلة،  نهاية  بعد  ممكن، 
ي�سمح  ل  للدرو�ض  الأ�سبوعي  التوزيع 
مادة  م�ستوى  على  واإن مت  بالتعوي�ض 

�سيكون على ح�سبا مادة ثانية.
الف�سول  اأق�رص  �سري  بخ�سو�ض  اأما 
اإ�رصاب  مع  ينطلق  والذي  واآخرها، 
اأ�سبوعه  يف  الرتبية  نقابات  تكتل 
عا�سور  اأكد  املقبل،  الأربعاء  الأول 
اإيدير مت�سكهم بالإ�رصاب ليوم واحد 
معزز بوقفات احتجاجية جهوية عرب 
4 وليات، معتربا اأن الو�سع ي�سري من 
ال�سيء اإىل الأ�سواأ، حممال امل�سوؤولية 
الجتماعية  الأو�ساع  تردي  اإىل 
ومت�سك الو�ساية بنف�ض املواقف، يف 
اجلدية،  عن  بعيد  مغلق  تفاو�ض  ظل 
قائال اأن ذلك ما يجعل الو�سع يتعفن 

اأكرث فاأكرث.
�سارة بومعزة

من اأ�شماء العمال ، رقم 
ال�شمان الجتماعي و 

مقررات ال�شرتاك

وزير �لعمل يلزم 
�لنقابات بتقدمي 
بيانات منخرطيها

ال�سمان  و  العمل  وزير     اأعلن 
اإلزامية  زمايل  مراد  الجتماعي 
ال�سمان  ورقم  العمال  اأ�سماء  تقدمي 
ال�سرتاك  ومقررات   ، الجتماعي 
فيما   ، النقابات  مبنخرطي  املتعلقة 
تقدمي  عن  نقابة  اأي  تخلف  اأن  اأكد 
�سحب  بال�رصورة  يعني  ل  املعلومات 

اإعتمادها.
ال�سمان  و  العمل  وزير  اأم�ض  واأو�سح 
لل�سحفيني  حديث  خالل  الجتماعي 
 1007 ت�سليم  اإ�رصافه  على  عقب 
ت�ساهمي  الجتماعي  ب�سغية  مفتاح 
اأجل  اآخر  هو  ال�سبت  اأن  بالعا�سمة، 
لالإجراء  لتطبيق  النقابات  اأمام 
النقابات  اأن  زمايل  واعترب  اجلديد 
ت�سوه  والتمثيل  لل�رصعية  الفاقدة 

العمل النقابي يف اجلزائر.
كما اأكد  زمايل “اأن اإ�رصاب النقابات 
التي لي�ض لها متثيل يفوق 20 باملائة، 

غري معرتف بها .
ف.ن�شرين

دقت  قراءات اأمنية ملخت�شون عارفون بخبايا الأمن بالقارة الإفريقية ناقو�س اخلطر بخ�شو�س النت�شار املقلق  للجماعات الإرهابية بال�شاحل 
الإفريقي وما مدى تاأثري ذلك على الأمن العاملي ، ومما ل يختلف عليه اإثنان فاإن التدخل الع�شكري للوليات املتحدة وفرن�شا يف ذات ال�شاأن 

و�شع الفجوة ودمر كل حلول الدول الإفريقية يف تطويق خطر انت�شار الإرهاب بال�شاحل  .

يف حالة عدم تدخله على م�شتوى ممثل املركزية النقابية باملجمع

عمال �سونطر�ك يهددون �سيدي �ل�سعيد ب�سحب �لب�ساط يف  1 ماي
�سونطراك  عمال  تن�سيقية  ك�سفت 
يف  نيتها  عن  اأم�ض،  لـ«الو�سط«، 
الت�سعيد هذه املرة لي�ض �سد م�سالح 
املركزية  نقابة  �سد  بل  �سونطراك، 
يف  بالحتجاج  لهم،  املمثلة  النقابية 
�سيدي  بتدخل  مطالبني  اأفريل،   16
الت�سعيد  اأو  العمال  عيد  قبل  ال�سعيد 
للعمال اجلزائريني  العام  �سد الإحتاد 
حتت  من  الب�ساط  ل�سحب  والدعوة 
عن  والبحث  ب�سونطراك  قدميه 
وعيد  بالتزامن  ملطالبهم،  اآخر  ممثل 
تن�سيقية عمال  العمال 1 ماي. قررت 

�سوناطراك حاملي ال�سهادات اجلامعية 
حركات  يف  الدخول  بكالوريا+3 
بالتزامن  اأفريل   16 يف  احتجاجية 
ملقر  بالتوجه  م�سعدين  العلم،  ويوم 
ب�سارع  ل�سوناطراك  الوطنية  النقابة 
معربين  بالعا�سمة،  اخلام�ض  حممد 
متهمني  النقابة  من  تذمرهم  عن 
والغرق  بق�سيتهم  بالتالعب  اإياها 
ا�سرتاط  بعد  ال�سيقة،  امل�سالح  يف 
ب�سونطراك  الب�رصية  املوارد  مدير 
احتجاجاهم  –خالل  العاملني  على 
الأخري- اأن النقابة وحدها التي يخول 

لها القانون التعامل مع الإدارة وفر�ض 
ت�سكيل  يف  وذلك  املطالب،  اأر�سية 
اجلماعية  بالتفاقيات  ت�سمى  جلنة 
الغا�سبون  وحدد  اقت�سادي.  كقطاع 
املر�سوم  تطبيق  يف،  مطالبهم 
يف  املوؤرخ   266-14 رقم  الرئا�سي 
على  ين�ض  الذي  28�سبتمرب2014 
رتبة  يف  ال�سهادتني  ت�سنيف  اإعادة 
-اأ-  اخلانة  يف  اجلامعية  الإطارات 
بداية بالرتبة )21( وهذا ح�سب ترتيب 
وتثمني  به،  املعمول  ال�رصكة  �سلم 
ال�سهادتني  املهنية  حلاملي  اخلربة 

ودلك بزيادة رتبة لكل )3(�سنوات عمل 
مكت�سبة مع بداية احت�سابها من الرتبة 
املهنية  المتيازات  يف  واحلق   )21(
والتدرج يف املنا�سب النوعية عموديا، 
الرجعي  الأثر  باحت�ساب  واملطالبة 
املر�سوم  �سدور  تاريخ  من  وهدا 
الرئا�سي املوؤرخ يف 28 �سبتمرب 2014.
كما اأكدوا اأنهم مازالوا ميهلون الأمني 
الوقت  �سوناطراك  لنقابة  العام 
عند  للوقوف  املتبقي،  الإ�سايف 
املنا�سبات  كل  يف  وعدهم،  املقدم 
م�ستوى  على  ال�سابقة  واللقاءات 

النواحي اجلنوبية واآخرها لقاء حا�سي 
الرمل بتاريخ 08 فيفري2018، بالف�سل 
الوعود  تبقى  حني  يف  الق�سية،  يف 
قبل  لال�ستجابة  اإياهم  داعني  وهمية، 
موعد ت�سعيدهم املقبل يف 16 اأفريل، 
للعمال  العام  الأاأمني  حذروا  حني  يف 
يف  النظر  عدم  حالة  يف  اجلزائريني 
و�سعيتهم والتدخل على م�ستوى ممثل 
�سي�سعدون  باأنهم  النقابية  املركزية 
 1 يف  �سده  والحتجاج  الإحتاد  �سد 

ماي.
�شارة بومعزة

 يف حالة ا�شتقرار برميل النفط 
يف 70 دولر، رزيق:

 ن�سبة طباعة �لنقود �ستنخف�ض
 �إىل حدود 70 باملائة

�سعر  ا�ستقرار  اأن  رزيق  كمال  اأكد 
النفط على م�ستوى 70 دولر،  برميل 
اخلزينة  تاأثري اإيجابي على  له  �سيكون 
�ستكون  دولرا   20 لكون  العمومية 
املرجعي  بال�سعر  مقارنة  اإ�سافية 
للربميل املتفق عليه يف قانون املالية 
2018، ما ي�سمح للحكومة خف�ض ن�سبة 
طباعة النقود اإىل ما يقارب ن�سبة 70 
باملائة. واأو�سح اخلبري القت�سادي يف 
ت�رصيح خ�ض به »الو�سط« يوم اأم�ض، 
باأن احلديث عن ا�ستقرار اأ�سعار النفط 
يف م�ستوى 70 دولرا قد يتحقق فعال، 
لكون هنالك عوامل كثرية ت�ساعد على 
ذلك، ويف ذات ال�سياق اأكد اأبرز رزيق 
من  العديد  �سيزيل  دولر   70 �سعر  اأن 
على  ويعمل  احلكومة  على  امل�ساكل 
املرتاكمة  ال�سغوطات  ن�سبة  خف�ض 
ح�سيلة  لأن  العمومية،  اخلزينة  على 
اجلباية البرتولية �ستكون هائلة ب�سبب 
فائدة 20 دولر التي �ستجنيها اخلزينة 
املرجعي املحدد يف  بال�سعر  مقارنة 

قانون املالية ي�سيف ذات املتحدث.
اأن  رزيق  اأو�سح  اأخرى  جهة  ومن 
ا�ستمرار �سعر برميل النفط يف الرتفاع 
اأكرث احلكومة ويجعلها تعمل  �سيخدم 
ال�سغوطات  لأن  تامة،  يحية  اأر  يف 
�ستزول  اخلزينة  على  املوجودة 

تدريجيا، وهذا يف ظل ت�سجيل العجز 
يف امليزان التجاري، م�سيفا اأن حتى 
و�سل  ما  اإذا  �ستميل  ال�سادرات  كفة 
الأخري  ويف  دولرا،   70 الربميل  �سعر 
ال�ستمرار  اأن  املتحدث  ذات  اأكد 
�سيجعل  البرتول  على  بالعتماد 
اخلزينة املالية دائما رهينة مداخيل 
على  يوجب  ما  البرتولية  اجلباية 
الو�سية الإ�رصاع بالعتماد  اجلهات 
على ما تنتجه اجلزائر من اأجل خلق 
اأخرى  جهة  ومن  اقت�سادي.  تنوع 
الطاقة الأ�سبق �سكيب  وزير  كان 
من  املا�سي  اخلمي�ض  اأكد  قد  خليل 
�سي�ستقر  النفط  �سعر  باأن  �سعيدة 
خالل  دولرا   70 حدود  يف  �سعره 
اأمال  يعطي  ما  القادمة،  الأ�سهر 
ح�سبه،  بالتنف�ض  الوطني  لالقت�ساد 
اكت�سحت  التي  املالية  الأزمة  ظل  يف 
يف   ،2014 منت�سف  منذ  القت�ساد 
تقاريراإعالمية اأنه بلغ  نقلت  حني 
الدول  منظمة  خامات  �سلة  �سعر 
66.05 دولر  للنفط )اأوبك  امل�سدرة 
للربميل الأربعاء الفارط مقارنة باليوم 
اىل 66.80  و�سل  حيث  قبله،  الذي 
املنظمة  ن�رصته  ما  دولرا، ح�سب 

على موقعها اللكرتوين.
عزازقة علي

تاأجيل الوزارة للبكالوريا �شيحميها من ت�شعيدات النقابات

نو�ري يك�سف خطة ��ستدر�ك �لدرو�ض �ل�سائعة

على هام�س  �شالون املهارات بفرن�شا

�لتوقيع على �تفاقية �سر�كة جز�ئرية-�فريقية

كمال  الرتبوي  لل�ساأن  املتابع  اعترب   
اأن  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف  نواري، 
الأخري  الدرا�سي  الف�سل  انطالق 
الإ�سطرابات  خمتلف  و�سط  اليوم، 
ت�ساف اإىل العبء الذي يحمله اأق�رص 
الدرا�سية،  ال�سنة  خالل  الف�سول 
تتخلله  اإذ  اأ�سعبهم  اأنه  موؤكدا 
و  واملهنية  الر�سمية  المتحانات 
ي�سمى  ما  اأو  املرا�سلة  درو�ض  حتى 
نواري  وحدد  امل�ستوى.  حت�سني 
�سابقيه  الف�سل عن  كاأبرز ما �سيطبع 
النقابي  التكتل  ا�رصابات  جتمع 
�سيكون  اأنه  موؤكدا  والكنابي�ست، 
للخطوات تاأثريها على ال�سري احل�سن 
اأن وزارة  لتمدر�ض التالميذ، متداركا 
موعد  واأخرت  لذلك  تفطنت  الرتبية 

معتربا  البكالوريا،  امتحان  تاريخ 
ال�سائعة  الدرو�ض  تعوي�ض  ميكن  اأنه 
با�ستغالل اأيام ال�سبت واأم�سية الثالثاء 
والتالميذ  الأ�ساتذة  توقيت  واإعادة 
وحذف بع�ض الن�ساطات داخل الق�سم 
املو�سيقى  و  كالر�سم  املواد  وبع�ض 
املوؤ�س�سات  فتح  وكذا  والريا�سة، 
ال�ساعة  اأي بعد  الدوام  التعليمية بعد 
الكنابا�ست  بخ�سو�ض  اأما  م�ساء.   17
فاأو�سح اأن الإ�رصابات م�ض  ن�سبة ٪5 
املوؤ�س�سات  من   ٪  7 و  الأ�ساتذة  من 
اأيام  عدد  عليه   وبناء  التعليمية، 
يوما،   20 بل  �سهرا  لي�ست  ال�رصاب 
الأ�سبوع، معتربا  نهاية  اأيام  بانتقا�ض 
عك�ض  املدة،  تلك  تعوي�ض  اأنه ميكن 
و  بجاية  م�ستوى  على  الطويلة  املدة 

اأنه رغم  متداركا  وزو،  وتيزي  البليدة 
من  تعوي�سها  مت  الإ�رصاب  اأيام  ذلك 
غالبية  كون  امل�ستخلفني   طرف  
ح�س�ض  من  ا�ستفادوا  التالميذ 
فان  بالتايل  و  اخل�سو�سية  الدرو�ض 
غاية  اإىل  ممكن  الدرو�ض  تعوي�ض 
اأنها  فاأكد  العتبة  حول  اأما  جوان   19
اأو  مبا�رصة  بطريقة  مطروحة  لي�ست 
و  عليها  الق�ساء  مت  و  مبا�رصة  غري 
يف  موجودا  امل�سطلح  هذا  يعد  مل 
احلالية  الرتبوية  املنظومة  قامو�ض 
و لأنها كانت �سببا يف فقدان امتحان 
واملطالبة  م�سداقيته  البكالوريا 
بالعتبة هي دعوة لعدم امتام الربامج 
و عدم احرتام عدد اأ�سابيع الدرا�سة.

�شارة بومعزة

جزائرية- اتفاقية  على  التوقيع  مت 
�سالون  هام�ض   على  افريقية 
املناولة  جمال  يف  املهارات 
)فرن�سا(  فيلبينت  مبدينة  ال�سناعية 
اأم�ض  فعالياته  اختتمت  الذي 
اجلمعة، ح�سبما علمناه اليوم ال�سبت 
املناولة  يف  جزائري  م�سوؤول  من 
بخ�سي  ر�سيد  قال  و  ال�سناعية 
ال�رصاكة  و  املناولة  بور�سة  رئي�ض 

اتفاقية  على  التوقيع  لقد مت  للغرب 
اإطار بني بور�سة املناولة و ال�رصاكة 
لال�ست�سارة  الدولية  الغرفة  و  للغرب 
هذا  هام�ض  على  ال�رصاكة  و 
ال�سالون«و اأ�ساف ذات امل�سوؤول اأن 
للموؤ�س�سات  �ست�سمح  التفاقية  هذه 
الدولية  ال�ساحة  باقتحام  اجلزائرية 
حيث  الفريقية  القارة  �سيما  ل 
w تبحث عدة بلدان عن �رصكاء يف 

جمال ال�سناعة.
�سيجري  التفاق،  هذا  اإطار  يف  و 
رحالت  جزائرية  موؤ�س�سات  م�سوؤولو 
عمل يف البلدان الأع�ساء لهذه الغرفة 
عالقات  تطوير  بهدف  بلدا(   13(
ا�ستك�ساف  و  ال�رصاكة  و  التعاون 
حاجيات ال�سوق الفريقية لقتحامها 
و كذا تطوير ت�سدير منتجات املناولة 

ال�سناعية اجلزائرية.



�سحيفة »رو�سي�سكايا غازيتا« جتاوزا لالأمناط التقليدية لالحتجاج

 مدفع »�إيغال« ي�ضاعف قوة 
»�ضيلكا« يف �جلي�ش �جلز�ئري

 لندن تربر تفتي�ضها 
للطائرة �لرو�ضية

زيد�ن يرغب يف �لبقاء 
مدربا لريال مدريد

جز�ئريون ينتف�ضون عرب �لفاي�ضبوك 
اأطلق جزائريون موؤخرا  حمالت عرب مواقع التوا�سل االجتماعي على راأ�سها » الفاي�سبوك« بالتوازي مع تدهور 

احلالة املعي�سية للمواطن و يف ظل حالة الت�سييق املفرو�سة عليه يف حال  جلوئه للو�سائل التقليدية من املظاهرات 
و امل�سريات التي ال تاأتي بثمارها و تنتهي باأو�ساع كارثية تزيد الطني بلة من جهة   ، ويف ظل عدم افتكاك النقابات 

للمطالب االجتماعية التي تتعاىل و�سط اجلزائريني بداية من تراجع القدرة ال�سرائية و�سوال اللتهاب االأ�سعار، 
فاملواطن اليوم ي�ستغل هذا الف�ساء االأزرق كمنرب للتعبري عن اأرائه و مطالبه لل�سلطات عرب حمالت املقاطعة 

ال�سرتجاع حقوقهم بطريقة �سلمية وع�سرية بعيدا عن االحتجاجات التقليدية .

�أو-4-23«  �إ�س  »زي  مدفع  دخل 
با�سم  �ملعروف  �حلركة  �لذ�تي 
�جلي�س  يف  �خلدمة  »�سيلكا« 
�ملا�سي  �لقرن  يف  �لرو�سي 
على  �لعامل  جيو�س  و�أقبلت 
مد�فع  وتظل  ��ستخد�مه، 
يزيد  ما  يف  �خلدمة  يف  »�سيلكا« 
ويو��سل  �لآن  بلد�   20 على 
»�سيلكا«  مدفع   200 من  �أكرث 
�جلز�ئري  �جلي�س  يف  �خلدمة 
»رو�سي�سكايا  �سحيفة  بح�سب 
»�سيلكا«  مد�فع  غازيتا«وتخ�سع 
�لتحديثية  للعمليات  �جلز�ئرية 
�أن  معلوما  وبات  �لتطويرية، 
ت�سمنت  تطويرية  عملية  �أحدث 

جتهيز »�سيلكا« ب�سالح �ساروخي 
�ل�سالح  وز�د  »�إيغال«.  نوع  من 
مدفع  �إمكانيات  �ل�ساروخي 
»�سيلكا« ل�رضب �لأهد�ف، فبينما 
»�سيلكا«،  مدفع  باإمكان  كان 
�إ�سابة  ملم،   23 عيار  من  وهو 
من  �أكرث  تبعد  ل  �لتي  �لأهد�ف 
و3500  �لأر�س  على  مرت   2500
مدى  �رتفع  �ل�سماء،  يف  مرت 
�ل�سالح  بف�سل  �لأهد�ف  �رضب 
�أفقياً  مرت   5000 �إىل  �ل�ساروخي 
وي�ستطيع  عمودياً  مرت  و3500 
�لآن  �ملتطور  »�سيلكا«  مدفع 
�لأهد�ف  بفعالية   ي�رضب  �أن 

�لأر�سية و�لبحرية و�جلوية.

�لربيطاين  �لأمن  وزير  �أعلن 
طائرة  تفتي�س  �أن  و�ل�س،  بن 
مطار  يف  �لرو�سية  »�إيروفلوت« 
كان  �أم�س،  يوم  لندن  يف  هيرثو 
حلماية  روتيني  �إجر�ء  جمرد 

�لبالد.
رد�  �لربيطاين  �لأمن  وزير  وقال 
بتف�سري  �لرو�سية  �ملطالب  على 
ر�سمي لإجر�ء�ت لندن هذه: »من 
�حلدود  حر�س  يقوم  �أن  �ملعتاد 
حلماية  �لطائر�ت  بتفتي�س 
�جلرمية  من  �ملتحدة  �ململكة 

مو�د  جلب  وحماولت  �ملنظمة 
�سارة مثل �ملخدر�ت �أو �لأ�سلحة 
�أن  �لبالد«و�أ�ساف  �إىل  �لنارية 
�سمحت  �لربيطانية  »�ل�سلطات 
رحلتها،  يف  بال�ستمر�ر  للطائرة 
�إجر�ء�ت  من  �لنتهاء  فور 
قد  مو�سكو  �لتفتي�س«وكانت 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  باإمكانية  لوحت 
�لطري�ن  �رضكات  جتاه  مماثلة 
لندن  تو�سح  مل  �إذ�  �لربيطانية 
�لرو�سية  �لطائرة  تفتي�س  �أ�سباب 

�أم�س.

�لدين  زين  �لفرن�سي  �أكد 
�لبقاء  يف  رغبته  زيد�ن 
مدربا لريال مدريد �ملو�سم 
�ملقبل، كا�سفا للمرة �لأوىل 
عن م�ساريعه ملو�سم 2018-

ل  �أنه  �إىل  وم�سري�   2019
عامني  بعد  بامللل  ي�سعر 
وقال  من�سبه  ت�سلمه  على 
�سحفي  موؤمتر  يف  زيد�ن 
�سد  فريقه  مبار�ة  ع�سية 
�لدوري  يف  باملا�س  ل�س 
يف  هي  »رغبتي  �ملحلي: 
�لأمور  »هنا  �ل�ستمر�ر«.. 
يتغري  مل  بالنتائج.  تتعلق 
�إنها  يتغري،  ولن  �لأمر 
متطلبات �لنادي و�أنا قبلت 
��ستلمت  عندما  بذلك 

من�سبي«.
من�سبي  يف  »�أنا  و�أ�ساف: 
�سارت  لقد  �سهر�،   18 منذ 
هائلة«  ب�رضعة  �لأمور 
كيف  جيد�  »�أدرك  وتابع 
�أقوم  �أنا  �لأمور.  ت�سري 
طاقتي  بكل  �أحب  مبا 
تود  هل  �ل�سوؤ�ل  كان  و�إذ� 
نعم  هو  فاجلو�ب  �لبقاء، 
�ل�ستمر�ر«وكان  �أريد 
عقد  جدد  مدريد  ريال 
يف   2020 عام  حتى  زيد�ن 
وقت  يف  �ملا�سي،  يناير 
حمليا  يعاين  فريقه  كان 
عن  كبري  بفارق  ويتخلف 
بر�سلونة  �لتقليدي  غرميه 
وخرج من م�سابقة �لكاأ�س.

حمالت   لتطبيق 
حكم  االإعدام

 
عرفت �جلز�ئر منذ قر�بة عامني 
و  �لأطفال  �ختطاف  ظاهرة 
�لأحد�ث  هاته  قتلهم  وت�سدرت 
�سفحات �جلر�ئد و ر�فقتها بذلك 
حمالت �سعبية فاي�سبوكية  �سخمة 
ت�سامنية مع �سحايا هاته �لأحد�ث 
من  �لفاي�سبوكيني  حاول  كما   ،
خالل هاته �ل�سفحات �لفرت��سية 
تفعيل  حكم  على  �ل�سلطات  حمل 
�لإعد�م �لذي مت جتميده منذ �أزيد 
من 23 �سنة باعتباره �حلكم �لأجنع 
�لتي  �لظاهرة  هاته  من  للحد 

�أحدثت زلز�ل و�سط �لعائالت .

حملة » خليها ت�سدي« 
و الزالزل يف �سوق 

ال�سيارات   

قامت  �لتي  �لقائمة  �أثارت 
�جلز�ئرية  بن�رضها �حلكومة 
لل�سيار�ت  �لأ�سلية  �لأ�سعار  عن 
وكالء  طرف  من  بها  �مُل�رضح 
�ل�سيار�ت موجة غ�سب يف �ل�سارع 
�لكبري  �لغالء  ب�سبب  �جلز�ئري 
ر�فقتها  حملة  �لأ�سعار  لتلك 
�لفاي�سبوك  رو�د  �أطلقها  مو�زية 
ت�سدي«  خليها   « �إ�سم  حتت 
مقاطعة  عن  �جلز�ئريني  حلمل 
ومتكنت  �ملركبة  �ل�سيار�ت  �رض�ء 
وجيزة  فرتة  خالل  �حلملة  هاته 
�إحد�ث  من  �أ�سبوعان  تتعدى  ل 
�ل�سيار�ت  �سوق  �سخم  يف  زلز�ل 
�لذي  �أ�سابته  �لك�ساد  حالة  بعد 
و�جهته  �لذي  �لركود  وحالة   ،
يهيمن  �لتي  �لع�سو�ئية  �لأ�سو�ق 
مع  بتو�طوؤ  �ل�سما�رضة  عليها 

�إد�ر�ت �مل�سانع �ملذكورة .

حملة  مقاطعة الزواج

�أطلقها   ن�سطاء  �أخرى  حملة 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عرب 
غالء  ظاهرة  �سد  فاي�سبوك«   «
�ملهور وكل ما ير�فقها من �رتفاع 
م�ساريف  �لزو�ج يف حماولة منهم 
حلمل �لعائالت على �لتخفيف من 
كاهل  �أثقلت  �لتي  �لتكاليف  تلك 
عن  للعزوف  حملته  و  �ل�سباب 
�لزو�ج و�لتوجه نحو طريق �حلر�م 
، وقد لقيت هاته �حلملة ��ستح�سانا 
�لن�سطاء من خالل  قبل  كبري� من 
عدد �لإعجاب و �مل�ساركات �لتي 

لقتها .

حملة » ما 
ن�سارجي�ش«�سد 

ات�ساالت اجلزائر وغالء 
الت�سعرية

�لأخرى  �حلمالت  �سمن  من 

يف  وزلز�ل  زوبعة  �أثارت  �لتي 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
�أطلقها  �لتي  �حلملة  هي 
حتت  �جلز�ئر  زبائن �ت�سالت 
مان�سارجي�س«  ملقاطعة   « �سعار 
لت�سالت  �لر�بع  خدمة  �جليل 
تدفق  �نخفا�س  ب�سبب  �جلز�ئر 
�أجهزتهم  م�ستوى  على  �لنرتنت 
�أ�سعاف  لثالثة  �لت�سعرية  �رتفاع  و 
�جلز�ئريني  �أثار غ�سب  �لثمن مبا 
و  �ملتعامل  �سمت  �أمام  خا�سة   ،
هذ�  حول  رد  لأي  تقدميه  عدم 

�لتغيري .

خبري يف االإعالم » 
احلمالت الفاي�سبوكية 

تقهر الو�سائل التقليدية   

 �أكد �لأ�ستاذ » يون�س قر�ر« �خلبري 
يف �لإعالم و �لت�سال خالل حديثنا 
�لفاي�سبوكية  �حلمالت  �إن  معه 
و�سائل  �لتو��سل  وكافة 
�لجتماعي قد متكنت من حتقيق 
بالو�سائل  جبارة  مقارنة  �إجناز�ت 

�لتقليدية على غر�ر �ملظاهر�ت و 
�ليوم  باتت  باعتبارها  �لإ�رض�بات 
بالن�سبة  للمعلومات  �أول  كم�سدر 
�لدولة  �لذي  وحتى  للمو�طن 
تعتمد  هي  �لأخرى  باتت 
�لتغيري�ت  بع�س  �إحد�ث  عليه  يف 
�نت�سار  ب�سبب  م�سوؤولني  كاإقالة 
و  �ملو�قع  هاته  عرب  ف�سائحهم 
�لتي  �لقر�ر�ت  بع�س  تغيري  حتى 
وتر�فقها  كبرية  �سجة  حتدث 
بع�س  حمالت  �ملقاطعات  ، كما 
�أن  �ل�سياق  و�سح  �لأ�ستاذ يف ذ�ت 
ينح�رض  ل  �حلمالت  تلك  تاأثري 
و�لقر�ر�ت  �لأحد�ث  على  فقط 
�سعبي  رف�س  من  ي�ساحبها  ما  و 
�لتي  بل حتى �حلمالت �خلريية   ،
�لأخرى  مردودية  هي  حققت 
و�سائل  حتققها  ل  كبرية  مل 
�رض  وعن   ، غريها  ل  و  �لإعالم 
�لفاي�سبوكية  �حلمالت  جناح 
لعامل  يعود  �أنه  �خلبري  فك�سف 
�لتجدد يف هاته �حلمالت �لتي ل 
تقف عند عامل �لوقت ول حتكمها 

�أي قو�نني ول �سلطة .
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خالل الـ48 �ساعة االأخرية  

م�ضرع 9 �أ�ضخا�ش نتيجة �إرهاب �لطريق
لقي 9 �أ�سخا�س حتفهم و�أ�سيب 37 
�آخرون بجروح يف 12 حادث مرور 
خمتلفة  مناطق  عرب  ت�سجيلها  مت 
�ساعة   48 �لـ  خالل  �لوطن  من 
ك�سفت  ح�سيلة  ح�سب  �ملا�سية، 
عنها �ليوم �ل�سبت م�سالح �حلماية 

�ملدنية. 
�أثقل  �أن  �ل�سدر،  ذ�ت  و�أو�سح 
م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة 
�سخ�سني   02 بوفاة  تب�سة  ولية 
على  بجروح  �آخر   01 و�إ�سابة 
�لوزن  من  �سيارتني  ��سطد�م  �ثر 
�خلفيف على �لطريق �لوطني رقم 
تدخلت  كما  بوخ�رضة  ببلدية   16
لتقدمي  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
�سخ�س   27 لـ  �لأولية  �لإ�سعافات 
غاز  ��ستن�ساق  جر�ء  من  �ختنقو� 

�ملنبعث  �لكربون  �أك�سيد  �أحادي 
وم�سخنات  �لتدفئة  و�سائل  من 
وليات  م�ستوى  على  �حلمام، 
عني  ق�سنطينة،  نعامة،  �جلز�ئر، 

�سيدي  �ملدية،  تيارت  متو�سنت، 
بلعبا�س، باتنة و�لبويرة، مت �لتكفل 

بال�سحايا يف عني �ملكان 

ونقلهم يف حالة 
مقبولة اإىل املوؤ�س�سات 

اال�ست�سفائية

ويف ولية برج بوعريريج، تدخلت 
�نفجار  �إثر  على  �مل�سالح  ذ�ت 
غاز �ملدينة د�خل م�سكن باملكان 
ببلدية  �ملجاهدين  حي  �مل�سمى 
برج بوعريريج، �أدى �إىل �إ�سابة 01 
�لتكفل  مت  خفيفة  بجروح  �سخ�س 
حتويله  ثم  �ملكان  عني  يف  به 
قامت  وقد  �ملحلي  �مل�ست�سفى 
خالل  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
ذ�ت �لفرتة، بـ 4362 تدخل يف عدة 
وهذ�  �لوطن  من  خمتلفة  مناطق 
على �إثر تلقي مكاملات �ل�ستغاثة 

من طرف �ملو�طنني.

ل/منرية
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اأحمد باحلاج

ورقلة

بعد 3 اأ�صهر ون�صف  من اإختفائه الغام�ض عن الأنظار  

املريال�سابق بالعالية حتت الرقابة 
الق�سائية بتهمة التالعب بالعقار الفالحي 

العثور على جثة �سيخ من اأدرار بالعا�سمة كان متوجها للبقاع املقد�سة 

املعنية  االخت�صا�ص  دوائر  قررت 
رئي�ص  كل  و�صع  ورقلة  بوالية 
املجل�ص ال�صعبي البلدي وم�صوؤول 
ببلدية  ال�صابقني  الفالحة  مكتب 
الق�صائية  الرقابة  ،حتت  العالية 
نائب  مع  التحقيق  يتوا�صل  فيما 
البلدية  بنف�ص  وموظف  الرئي�ص 
اإ�صافة ملدير مكتب درا�صات من 
بتهمة  تقرت  االإدارية  املقاطعة 
عقارات  على  التنازل  يف  التورط 
ل�صالح  للدولة  ملك  فالحية 

اأ�صحاب املال والنفوذ .
ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
االخت�صا�ص  دوائر  اأن   « »الو�صط 
قررت  قد  ورقلة  بوالية  املعنية 
يف اليومني االأخريين و�صع كل من 
البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص 

ال�صابقني  الفالحة  مكتب  ورئي�ص 
اىل  الق�صائية  الرقابة  تحت 
من  النهائي  اال�صتكمال  غاية 
التحقيقات التي التزال متوا�صلة 
مع ثالثة م�صوؤولني �صابقني اأي�صا 
ويتعلق االأمر باالأمني العام،نائب 
رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي و 
بتهمة  �صابقني  بالبلدية  موظف 
بالعقار  التالعب  يف  التورط 
 ، الفالحي  للقطاع  املوجه 
امل�صادر  ذات  من  علم  وح�صبما 
قد  االأمنيون  املحققون  فاإن 
القليلة  ال�صاعات  خالل  قرروا 
م�صوؤول  ا�صتدعاء  املا�صية 
مكتب الدرا�صات اأي�صا لالإ�صتماع 

ل�صهادته .
االأبحاث  فرقة  اأن  ومعلوم 

والتحري بالدرك الوطني بورقلة 
امل�صوؤولني  احتجاز  قررت  قد 
معهم  والتحقيق  املذكورين 
االإ�صتيالء  يف  التورط  ب�صبهة 
 ، بالفالحة  على عقارات خا�صة 
وذلك بناء على �صكاوى وعرائ�ص 
لدوائر  رفعت  احتجاجية 

االخت�صا�ص .
   وح�صبما اأفاد به مواطنون من 
احلجرية  بدائرة  العالية  بلدية 
قرية  فاإن  ورقلة  لوالية  التابعة 
املناطق  بني  من  تعترب  ال�صقة 
تف�صي ظاهرة  االأكرث ت�رضرا من 
رغم   ، الفالحي  العقار  نهب 
تعليمات وايل الوالية بورقلة عبد 
القادر جالوي ال�صارمة والرامية 
من  بيد  ل�رضب  الوقت  نف�ص  يف 

تورطه  يثبت  م�صوؤول  كل  حديد 
العبث مبمتلكات الدولة العمومية 

والتعدي عليها دون وجه حق .
و�صفت  فقد  ثانية  جهة  من 
فاعلة  حملية  جلمعيات  تقارير 
لل�صلطات  مرفوعة  ورقلة  بوالية 
العقار  نهب  ملف  اأن   ، الو�صية 
لالإ�صتثمار  املوجه  الفالحي 
ال�صائكة  امللفات  بني  ن  م  يعترب 
املحلية  ال�صلطات  عجزت  التي 
مبعية دوائر االإخت�صا�ص املعنية 
�صيا�صة  ب�صبب  لها  حد  و�صع  يف 
م�صوؤولني  وتورط  الت�صويف 
التنازل على عقارات  نافذين يف 

عمومية وبالدينار الرمزي .
اأحمد باحلاج

عرث يف اليومني االأخريين  ببئر 
على  العا�صمة  باجلزائر  توتة 
�صاهل  اهلل  عبد  ال�صيخ  جثة 
املنحدر من والية اأدرار والذي 
اأ�صهر   03 قبل  اختفى  قد  كان 
باملطار  االأنظار  عن  ون�صف 

ملا  بومدين  هواري  الدويل 
املقد�صة  للبقاع  متوجها  كان 
وح�صب   ، العمرة  منا�صك  الأداء 
املتوفرة  االأولية  املعطيات 
االأ�صطر  هاته  كتابة  حلد  فاإنه 
 ، الوفاة  اأ�صباب  حتديد  يتم  مل 

عائلة  طالبت  فقد  جهتها  من 
املعنية  ال�صلطات  من  ال�صحية 
لفتح  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
حول  معمق  اأمني  حتقيق 
ظروف االإختفاء ووفاة عبد اهلل 

�صاهل .

قد  اأدرار  والية  �صكان  وكان 
ت�صامن  حملة  موؤخرا  اأطلقوا 
عرب مواقع التوا�صل االإجتماعي 
ح�صب  املفقود  عن  للبحث 

املعلومات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

امل�صلحة الولئية لل�صرطة الق�صائية 
بتمرنا�صت 

وزير الداخلية واجلماعات املحلية نور الدين   بدوي  غا�صب من الأميار

للحد من حوادث املرور املميتة 

بتهمة الإقامة غري ال�صرعية بالرتاب الوطني 

 تــــــوقــــــــيف �ســـــخــــــــــــ�ص
 يف ق�سية اغتـــ�ساب قا�سر 

اأكرث من 30 باملائة من ديون البلديات ناجتة عن �سوء الت�سيري 
بدد  روؤ�صاء بلديات  يف  عدد كبري من الوليات  الأموال يف م�صاريع غري ذات جدوى بل واغرقوا بلدياتهم يف ديون 
يف ال�صهر القليلة التي   �صريوا فيها البلديات  منذ توليهم اأمور الت�صيري،  و قال  م�صدر موثوق  اإن اإح�صاءات وزارة 
الداخلية حول ديون البلديات والوليات  اأكدت باأن اأكرث من 30 باملائة من هذه الديون ناجتة عن �صوء الت�صيري ر ، 

خا�صة فيما يتعلق بالتعاقد مع املقاولني املمونني واخلوا�ض ، و �صركات  الت�صالت.

 . اأوامر لولة اجلمهورية للتحقيق يف م�صروفات  البلديات

 . توا�صل التحقيق مع الأمني العام ،نائب الرئي�ض و موظف �صابقني  

م�سالح اأمن والية تندوف 
تنظم حملة حت�سي�سية لفائدة 

م�ستعملي الطريق العام

توقيف واعتقال 21 رعية 
افريقي ببلدية تيمياوين باأدرار 

االأ�صخا�ص  حماية  فرقة  متكنت 
اله�صة بامل�صلحة الوالئية لل�رضطة 
الق�صائية باأمن والية مترنا�صت من 
توقيف �صخ�ص يبلغ من العمر 31 
�صنة على خلفية تورطه يف ق�صية 
�صن  يكمل  مل  قا�رض  اغت�صاب 
راح  الذي  الفعل  ع�رضة،  الثامنة 
بالطور  متمدر�صة  تلميذة  �صحيته 

املتو�صط.
قاعة  من  نداء  اثر  وعلى  حيث 
االإر�صال مفاده وجود طفلة ملقاة 
ببلدية  اأنكوف  بحي  الطريق  على 
للم�صت�صفى  نقلها  بعد  مترنا�صت، 
من  �صماعها  مت  العالج  وتلقيها 
بح�صور  ال�رضطة  عنا�رض  طرف 
اأنها تعر�صت  اأمرها م�رضحة  ويل 
لالغت�صاب من قبل �صخ�ص تربطه 

فتح حتقيق يف  ليتم  عالقة معها، 
الق�صية، بعد االأبحاث والتحريات 
ال�رضطة  عنا�رض  با�رضتها  التي 
خالل  من  الق�صية  بخ�صو�ص 
مت  للمعلومة  االأمثل  اال�صتغالل 
وتوقيفه  فيه  امل�صتبه  ا�صتدراج 
 ، االأهقار  بعا�صمة  اأنكوف  بحي 
وخالل  املقر،  اىل  حتويله  ليتم 
اعرتف  معه  املعمق  التحقيق 
بالفعل  ت�رضيحاته  جممل  يف 
ا�صتكمال  بعد  اإليه،  املن�صوب 
تقدميه  مت  القانونية  االإجراءات 
املخت�صة  الق�صائية  اأمام اجلهات 
التي اأ�صدرت يف حقه اأمر باالإيداع 
رهن احلب�ص االإحتياطي يف اإنتظار 

حماكمته .
�صيخ مدقن

وقالت م�صادر موؤكدة اأنه يف اأغلب 
احلاالت  تفوق قيمة  فواتري هاتف  
بلديات ودوائر وواليات ما  حتتاجه  
اأ�صعاف، بينما  هذه االأخرية بعدة 
الداخلية  وزير  م�صالح  اأح�صت 
وجود كم هائل من خطوط الهاتف 
واإمدادات الكهرباء غري ال�رضورية 
، وتدر�ص الوزارة مرا�صلة �رضكتي  
يف  اجلزائر  ات�صاالت  و  �صونالغاز 
تقارير  اأكدت  و    ، املو�صوع  هذا 
ت�صيري  �صوء  وجود   والة   عدة 
،يف  النفقات  يف  اإن�صباط   وعدم 
الداخلية  وزارة  تدر�ص  وقت  
ح�صب  م�صدر عليم اإ�صدار قانون 
�صبط  ب�صدة يف  امل�صوؤولية  يحدد 
نفقات عدة بنود مع اإخراج بع�ص 
خمطط  من   نهائية  ب�صفة  البنود 
مبيزانية  املتعلق  املحا�صبة 
والة  طلب  الواليات،    و  البلديات 
و�صع  الوطن   عرب  واليات  عدة 
ت�صيري  على  اإ�صافية  �صوابط 
البلديات، و تعاقدها مع اخلوا�ص، 
بعد اأن ا�صتكى هوؤالء من حمدودية 

�صالحيات دخلهم يف هذا ال�صاأن.
وكان وزير  الداخلية  واجلماعات  
بدوي قد  الدين  نور  املحلية 
بالتحقيق  اجلمهورية  والة  اأمر  
وا�صار   البلديات،   يف م�رضوفات  
وزير   اأن  اإىل  موثوق   م�صدر 
�صدد  بدوي   الدين  نور  الداخلية  
يف تعليمة وجهها  لوالة  اجلمهورية  
على اأن  م�صاريف البلديات   يجب 
مبا�رض  من  الإ�رضاف  تخ�صع  اأن 
االأمر  ويتعلق   ، اجلمهورية  والة  
يف  اليومي   الت�صيري  مب�صاريف  
الرتميم   عمليات  و  البلديات  
وجهتها  وزارة  مرا�صلة  وح�صب 
الواليات  اإىل  م�صوؤويل  الداخلية 
فاإن  روؤ�صاء البلديات   يف اأكرث من 

80  باملائة  من  بلديات اجلزائر  
والقانون  التعليمات  يطبقوا  مل 
وت�صاهلوا  جمال  الت�صيري  يف 
املالية  يف  املخ�ص�صات  اإنفاق  
طلبت  و  املحلية،   اجلماعات 
الوالة وروؤ�صاء  الداخلية من  وزارة 
الدوائر اإعداد تقارير دورية لتقييم  
م�صتوى الت�صيري املايل للجماعات 
املحلية  يف  البلديات ومديريات  
الوزارة  وطلبت   ، املحلية  االإدارة 
الـ48  ممار�صة  الوالة  الو�صية  من 
ت�صيري  على  الرقابي  دورهم 
البلديات ،  واأحلت مرا�صلة �صدرت 
يف االأ�صهر االأخرية  وجهت للوالة،  
الرقابة  ت�صديد  �رضورة  على 
ديون  زيادة  ملنع  البلديات   على 

ت�صديد  و  املحلية،  اجلماعات 
بالتعاقد  يتعلق  فيما  االإجراءات 
واإحالة   ، واملقاولني  املمونني  مع 
احلكومة  لتعليمات  خمالفة  كل 
و�صبط  بالتق�صف   املتعلقة 

النفقات على العدالة.
من  الداخلية  وزارة  كما  طلبت 
االإدارة  مدراء  اإخ�صاع   الوالة  
املحلية و روؤ�صاء الدوائر للرقابة  
مليزانية  الدورية  واملراجعة 
تقلي�ص  و  الواليات،  البلديات 
عاتق  على  املرتتبة  الديون  حجم 
اأن  بعد  هذا  وجاء   ، البلديات 
الت�صخم   البلديات  ديون  عاودت 
يف ن�صبة هامة  من  البلديات عرب 
بعد   ، عليم  م�صدر  ح�صب  الوطن 
ابتداء  الداخلية  وزارة  تكفلت  اأن 
البلديات    بديون    2017 عام  من 
ميزانية  من  منها  اأجزاء  بت�صديد 
الدولة،  ثم �صجلت عمليات  الإقتناء  
عتاد ل�صالح البلديات العاجزة ، و 
رغم  هذا  عادت الديون  يف بع�ص 
ال�صابقة  م�صتوياتها  اإىل  البلديات  
م�صادر  توفري  عن  عجزها  مع   ،

تندوف دخل  كافية لتغطية نفقاتها. والية  اأمن  قامت م�صالح 
بتنظيم حملة حت�صي�صية  توعوية 
تعنى باأبجديات ال�صالمة املرورية  
بالتن�صيق مع الك�صافة االإ�صالمية 
اجلزائرية ، املجموعة االإقليمية 
النقل  مديرية   ، الوطني  لدرك 
املرورية،  ال�صالمة  جمعية   ،
خاللها  من  مت  املدنية  احلماية 
املطويات  من  جمموعة  تق�صيم 
على �صائقي املركبات من خمتلف 
تقدمي  مع  واالأ�صناف  االأحجام 
واالإر�صادات  الن�صائح  من  جملة 
ال�صلة باملو�صوع.   احلملة  ذات 
مدار  على  برجمت  التح�صي�صية 

مار�ص   31/30/29 اأيام  ثالثة 
العطلة  نهاية  مع  تزامنا  و   2018
لدخول  وا�صتعدادا  الربيعية 
املدر�صي اأمن من حوادث املرور 
، تدعوا م�صالح امن والية تندوف 
كافة م�صتعملي الطريق العام اإىل 
املرور  قانون  احرتام  �رضورة 
جتنب  مع  القيادة  اأثناء  والرتكيز 
وان  خا�صة  ال�رضعة  االإفراط يف 
معظم االإح�صائيات ت�صري اإىل اأن 
املت�صبب  هو  الب�رضي  العن�رض 
الرئي�ص يف وقوع حوادث املرور.

اأحمد باحلاج 

املن�رضم  االأ�صبوع  نهاية  متكنت 
يف  املتخ�ص�صة  االأمن  م�صالح 
ال�رضعية  غري  الهجرة  مكافحة 
بالكتيبة االإقليمية املتنقلة للدرك 
الوطني ببلدية تيمياوين باملقاطعة 
بوالية  خمتار  باجي  برج  االإدارية 
 21 اإعتقال  و  توقيف  ،من  اأدرار 
جن�صيات  يحملون  اإفريقي  رعية 
،الكامريون  ت�صاد  لدول  خمتلفة 
،ال�صينغال ،�صاحل العاج و الغابون 
املعنية  للم�صلحة  حتويلهم  ليتم 
االإجراءات  اإ�صتكمال  وبعد 
ملفات  اإجناز  و  معهم  القانونية 
تقدميهم  مبوجبها  مت  ق�صائية 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
مت  حيث  الوالية،  بنف�ص  رقان 
اإدانة اجلميع ب�صنة �صجنا موقوفة 
 28 بـ  واحد  كل  تغرمي   مع  النفاذ 

األف دينار قبل ا�صتكمال اإجراءات 
احلدودية   املعابر  نحو  ترحيلهم 
نحو  النهائي  لرتحيلهم  متهيدا 
غري  االإقامة  بتهمة  بلدانهم 

ال�رضعية بالرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج
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يحي عواق  

الدرك الوطني بامل�سيلة 

امل�سيلة 

خالل خرجته امليدانية اإىل بلدية اأولد دراج 

حجز قرابة 600 قارورة خمر ببو�سعادة

�سكان حي 297 يطالبون بتعبيد الطرق

وايل امل�سيلة لن نت�سامح مع اأي تهاون يف اجناز امل�ساريع  

 متكنت وحدات املجموعة الإقليمية للدرك 
الوطني بامل�سيلة، من حجز كمية معتربة من 
الكحولية، قدر عددها ب 576  امل�رشوبات 
وحدة من خمتلف الأنواع والأحجام ، كانت 
القب�ض  و   ، رخ�سة  بدون  للرتويج  موجهة 
على �سائقها وحجز ال�سيارة التي ا�ستعملت 
عنا�رش  قيام  اأثناء  جاءت  العملية  نقلها  يف 

الدرك الوطني من اإيقاف �سيارة نفعية نوع 
بيجو 404 املقتادة من طرف امل�سمى  )ب 
ببو�سعادة،  العمر 25 �سنة  البالغ من  ح �ض( 
ال�ساكن بلدية بو�سعادة املعني كان قادما من 
بلدية تازمالت )بجاية( باإجتاه بلدية بو�سعادة 
الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  بعد  )امل�سيلة( 
ومراقبة الوثائق الإدارية مت تفتي�ض ال�سيارة 

امل�رشوبات  من  كمية  على  العثور  مت  اأين 
والأحجام  الأنواع  خمتلف  من  الكحولية 
بـ)576(  تقدر  للمركبة  اخللفي  بال�سندوق 
بوا�سطة  ومموهه  اأكيا�ض  داخل  قارورة 
ليحوز  واأنه  فارغة،  بال�ستيكية  �سناديق 
على اأية وثيقة تثبت ممار�سته لهذا الن�ساط، 
مت حجز الب�ساعة وت�سليمها ملديرية اأمالك 

البلدي  باملح�رش  املركبة  و�سع  الدول 
ببو�سعادة اإىل غاية �سدور اأمر ق�سائي ومت 
اأمام ال�سيد وكيل اجلمهورية  تقدمي املعني 
رهن  اإيداعه  مت  اأين  بو�سعادة  حمكمة  لدى 
احلب�ض مبوؤ�س�سة اإعادة الرتبية ببو�سعادة يف 

اإنتظار املحاكمة .
عبدالبا�سط بديار 

تعرف الطرقات املوجودة على م�ستوى 
ولية  بعا�سمة  الواقع  م�سكن   297 حي 
تنقل  تعيق  كارثية  حالة  امل�سيلة 
احلي  وخمارج  مداخل  بني  املواطنني 
الأتربة  تك�سوها  الطرقات  هذه  كون 
تهيئة  اأ�سغال  تعرف  مل  حيث  واحل�سى 

ذات  وت�ساءل  هذا  يومنا  اإىل  وتعبيد 
البلدية  م�سوؤويل  متاطل  عن  ال�سكان 
اأن  مع  الطريق  بتعبيد  تعجيلها  وعدم 
البلدية  م�ستوى  على  مطروح  امل�سكل 
ومع اأن ال�سكان لطاملا طالبوا القائمني 
على البلدية ب�رشورة التعجيل يف عملية 

من  بها  وعدوا  التي  امل�ساريع  تطبيق 
تزفيت وتعبيد للطرق املهرتئة والق�ساء 
و�سري  �سريهم  التي عطلت  احلفر  على 
يف  احلي  قاطنو  واأعرب  مركباتهم 
عن   " "الو�سط  ليومية  ت�رشيحاتهم 
تذمرهم اإزاء هذه الو�سعية التي يعرفها 

توؤرقهم  باتت  والتي  ال�سكني  جتمعهم 
احلي  م�سالك  بني  تنقلهم  دون  وحتول 
يتعر�سون  اأين  ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة 
حلوادث ال�سقوط والإنزلق عرب طرقه 

بفعل الأوحال وال�سيول املتجمعة .
عبدالبا�سط بديار   

ا�ستياءه   " حاج مقداد   " اأبدى وايل امل�سيلة 
التي قادته    ، الكبري خالل خرجته امليدانية 
على  الطالع  بغية   ، دراج  اأولد  بلدية  اإىل 
برنامج التنمية ومدى �سري امل�ساريع التنموية 
واتخاذ  �سكانها  لن�سغالت  وال�ستماع  بها، 
تدابري وقرارات ملعاجلتها،  وال�سعي اإىل دعم 
يف  ت�ساهم  تنموية  مب�ساريع  البلديات  هذه 

حت�سني الإطار املعي�سي للمواطن وقد �سدد 
امل�سوؤول ذاته اللهجة مع املدراء التنفيذيني 
على  والبلديات  الدوائر  وروؤ�ساء  والولئيني 
امل�ساريع،  ت�سليم  باآجال  اللتزام  �رشورة 
فيما  خا�سة  الإجناز،  مقايي�ض  واحرتام 
 ، الرتبية   بقطاع  اخلا�سة  امل�ساريع  يخ�ض 
بالنظر اىل قرب الدخول الجتماعي املقبل، 

عدة  تالميذ  م�ستقبل  ذالك  يرهن  حيث 
م�ستقبلهم  دراج  اأولد  ببلدية  نائية  مناطق 
يف اخلروج من العزلة و الق�ساء على املعاناة 
طويلة  م�سافات  قطع  يف  يكابدونها  التي 
اكد  حيث   ، الدرا�سة  مبقاعد  لاللتحاق 
املجمع  على  وقوفه  اأثناء   " مقداد  "حاج 
متهاون  اأي  مع  يت�سامح  لن  انه  مدر�سي 

و  املحددة  اآجالها  يف  امل�ساريع  اجناز  يف 
،حيث  بها   املعمول  باملقايي�ض  اللتزام 
امل�رشوع  باجناز  املكلفة  املقاولت  اأمهل 
�سهرين كاأق�سى تقدير و ذلك حتى تكون هذا 
مع  املتمدر�سني  ل�ستقبال  جاهز  امل�رشوع 

الدخول الجتماعي اجلديد .
عبدالبا�سط بديار 

ال�سركة ال�سحراوية  للري  مبدينة الدبيلة بوادي �سوف

ال�سلف 

ارتفاع ح�سيلة حادث املرور 
مبنطقة بغنام اإىل 5 وفيات 

ارتفعت ح�سيلة حادث املرور اخلطري الذي وقع 
ليلة اأم�ض اجلمعة مبنطقة بغنام ببلدية بوزغاية على 

م�ستوى الطريق الوطني رقم 19 
بولية ال�سلف اإىل خم�ض وفيات ح�سبما ا�ستفيد اأم�ض 

ال�سبت لدى مدير ال�سحة.
واأو�سح م�سعود قلفن اأن ح�سيلة حادث املرور الذي 

وقع يف حدود التا�سعة والن�سف من م�ساء اأم�ض اجلمعة 
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 19 وخلف وفاة 

امراأة )60 �سنة( يف عني املكان ارتفعت اإىل خم�ض 
وفيات بعد اأن لفظ �سخ�سان اآخران اأنفا�سهما الأخرية 

مب�ست�سفى ال�سطية. ويتعلق الأمر بطفل اأقل من �سنة 
و امراأة حامل يف ال�سهر ال�ساد�ض .  واأ�ساف نف�ض 

امل�سدر اأن ح�سيلة اجلرحى تتمثل يف �ست اأ�سخا�ض 
يتلقون حاليا العالج حيث خ�سع �ساب )27 �سنة( و�سابة 

)30 �سنة( لعمليتني جراحيتني بالإ�سافة اإىل �سحيتني 
اأخرين  يعانيان من ك�سور ور�سو�ض فيما غادرت طفلة 

امل�ست�سفى بعد تلقيها العالج وال�سعافات الأولية.
وقال املكلف بالإعالم مب�سالح احلماية املدنية 

املالزم الأول حممد م�ساعدية ان هذا احلادث وقع 
اثر ا�سطدام �سيارتني �سياحيتني حيث كانت تقل 

الأوىل عائلة تنحدر من بلدية تاجنة فيما كانت ال�سيارة 
الثانية تقل اأربعة �سباب من بلدية بوزغاية م�سريا اىل 

جتنيد ثالث وحدات للحماية املدنية لإجالء ال�سحايا 
اإىل كل من م�ست�سفى ال�سطية والعيادة املتعددة 
اخلدمات باأولد فار�ض و كانت م�سالح احلماية 

املدنية اأ�سارت يف وقت �سابق اىل اأن ثالثة اأ�سخا�ض 
لقوا حتفهم وجرح ثمان اآخرون يف ذات احلادث 

املروري يذكر اأن امل�سالح الأمنية فتحت حتقيقا 
للك�سف عن مالب�سات احلادث

مل نتلق اأي دعم وطلبنا الوحيد توفري عقار 
على هام�ض الطبعة الأوىل للمعر�ض الدويل لأنظمة الأمن وحماية البيئة ومكافحة احلرائق )2SPRO( املقام باملركز الدويل للموؤمترات عبد اللطيف 
رحال بالعا�سمة تقربت "الو�سط" من املدير العام ال�سركة ال�سحراوية  للري عامر حامي بغية التعرف على جتربتها ال�ستثمارية  يف ال�سوق اجلزائري 
وماهي اأبرز امل�ساكل والعراقيل التي تواجه �سري ن�ساطها وكذا التاأكد من تلقيها الدعم الذي ينادي به بع�ض امل�سوؤولني ال�سيا�سني يف اإطار دعم الدولة 

لن�ساط املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة؟ 

اأول عامر حامي هالقدمة 
لنا وللقراء الأعزاء ال�سركة 

ال�سحراوية للري؟

�رشكة  للري  ال�سحراوية  ال�رشكة 
عائلية ذات م�سوؤوليات حمدودة وذات 
�سنة 1997  تاأ�س�ست  الوحيد  ال�سخ�ض 
بعدد  م�سعود  حمي  الوالد  طرف  من 
ال�رشكة  تخت�ض  الثمانية،  بلغ  عمال 
مبا  الري  عتاد  وتوزيع  ا�ستريادا  يف 
اأنواعها  بكافة  امل�سخات  فيها 
العديد  يف  بدورها  ت�ستخدم  التي 
املجال  غرار  على  املجالت  من 
ال�سقي  عمليات  خالل  من  الفالحي 
والري، جتهيز الآبار وحمطات ال�سخ 
التي  امل�سخات  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
ت�ستخدمها احلماية املدنية يف القيام 
مبهامها يف حالت الفي�سانات، حيث 
تقوم ال�رشكة بن�سبة 90 باملئة مبهمة 

بيع هذه امل�سخات.

ماهي اأبرز املحطات التي مرة بها 
ال�سركة ال�سحراوية للري منذ 
تاأ�سي�سها �سنة 1997 اإىل غاية 

اليوم؟

ال�رشكة ال�سحراوية للري مرة بالعديد 
من املراحل طوال م�سوارها اإىل غاية 
يف  اإجمالها  ميكن  اأنه  غري  اليوم 
مرحلة  هي  اأ�سا�سية  مراحل  ثالث 
التاأ�سي�ض �سنة 1997 حيث كان ن�ساط 
على  يقت�رش  الفرتة   تلك  يف  ال�رشكة 
الوطنية  ال�رشكة  منتوجات  توزيع 

جمال  يف  املخت�سة   POVAL
لتو�سع  امل�سخات،  وتركيب  ت�سنيع 
خالل  من  ن�ساطها  ال�رشكة  بعدها 
قامت  حيث  ال�سترياد  عامل  ولوجها 
با�سترياد  للري  ال�سحراوية  ال�رشكة 
امل�سخات  وهي  التجفيف  اآلت 
حيث   "Pompe lozos"املجرعية
بقية ال�رشكة طوال مدة ع�رش �سنوات 
امل�سخات  ا�سترياد  جمال  يف  وهي 
لتنتقل بعدها ال�رشكة ابتداء من �سنة 
2005 اإىل تو�سيع جمال ال�سترياد من 
ا�سترياد م�سخات  نحو  التوجه  خالل 
خا�سة باملحروقات كالبنزين،املازوت 
يف  الثانية  املرحلة  وهي  الزيوت،  و 

امل�سار التطوري لل�رشكة.
تطور  م�سار  يف  الثالثة  املرحلة  اما 
ال�رشكة فهي مرحلة تركيب امل�سخات 
هنا باجلزائر وهي العملية التي يتكفل 

بها فرع ال�رشكة يف ولية البليدة.
اإقامة  من  ال�رشكة  متكنت  وقد  هذا 
من  بالعديد  جتارية  بيع  نقاط 
عنابة  �سطيف،  غرار  على  الوليات 
عقار  توفري   " م�سعود.  وحا�سي   ،
 80 على  �سيق�سي  ال�رشكة  لن�ساط 

باملئة من م�ساكلها"

ماهي اأبرز العوائق التي �سادفتها 
ال�سركة ال�سحراوية للري يف 

جمال ن�ساطها خا�سة واأنها 
تتكفل بتوزيع عتادها على 

العديد من ال�سركات الوطنية؟

مفرو�سا  يكن  مل  الطريق  احلقيقة  يف 
امل�ساكل  من  العديد  �سادفنا  بالورود 
اأن  اعتبار  على  البريوقراطية  خا�سة 
ال�رشكة توزع منتوجها على العديد من 

ال�رشكات الوطنية امل�ستغلة يف العديد 
خمتلف  عرب  املجالتواملنت�رشة  من 
من  باملئة   80 اأن  حيث  الوطن.  ربوع 
الإجراءات  يف  يذهب  ال�رشكة  ن�ساط 
الذي  الأمر  وهو  الطويلة  الإدارية 
يرتتب عنه يف الغالب التاأخر عن ت�سليم 
العتاد لهذه ال�رشكات الأمر الذي كلف 
ال�رشكة مبالغ طائلة دفعة كغرامات عن 
التاأخري يف الت�سليم بلغ بع�سها ن�سبة 10 
باملئة من قيمة ال�سفقة وهو ما يتعدى 

هام�ض الربح اخلا�ض بال�رشكة.
اما عن امل�سكل الأ�سا�سي الذي واجه 
مرحلة  احللية  مرحلتها  يف  ال�رشكة 
قمنا  العقار حيث  م�سكلة  هو  الرتكيب 
منذ ما يقارب الثالث �سنوات من الأن 
امل�سالح  م�ستوى  على  ملف  بو�سع 
ولية  م�ستوى  على  املخت�سة  الولئية 
ال�ستفادة  من  ال�رشكة  لتمكني  البليدة 
من عقار ت�ستغل عليه واإىل غاية اليوم 
مع  هذا  رد،  اأي  ال�رشكة  ت�ستقبل  مل 
العقارات  من  العديد  توجع  اأنه  العلم 
غري  للولية  البلدية  للم�سالح  التابعة 
ال�ستفادة منها يف مثل  م�ستغلة ميكن 
تركيب  فور�سة  تنموية،  م�ساريع  هكذا 
والتابعة  البليدة  بولية  املن�سبة  العتاد 
لل�رشكة  ت�ستغل يف مكان �سيق وتدفع 
مبالغ اإيجار خيالية وهي العوامل التي 
ومل  لل�رشكة  الكربى  الأهداف  اأعاقت 
ت�سمح لها حاليا بتو�سيع ن�ساطها وخلق 

منا�سب عمل جديدة.

 2015 �سنة  مند  ملف  " قدمنا 
من اأجل احل�سول على الدعم 
املوعود من قبل الدولة واإىل 
غاية اليوم مل نتلقى اأي رد"

خيار  نحو  مدة  مند  اجتهت  الدولة   

ال�سغرية واملتو�سطة  دعم املوؤ�س�سات 
هل  واعد  اقت�سادي  بديل  باعتبارها 
دعما  للري  ال�سحراوي  ال�رشكة  تلقت 

من قبل الدولة؟
تاأ�سي�ض ال�رشكة  مند �سنة 1997 تاريخ 
ال�سحراوية للري ونحن نعمل مبواردنا 
من  واحد  �سنتيم  نتلقى  مل  و  اخلا�سة 
امل�سجع  الدولة  فخطاب  الدولة،  قبل 
والداعم ملثل هذه املوؤ�س�سات خطاب 
تلفزيونية  وبالطوهات  فنادق  قاعات 
بل حتى  الواقع  اأر�ض  على  نلتم�سه  مل 
للم�سالح  املقدم  ال�رشكة  ملف  اأن 
اأجل  من   2015 �سنة  منذ  املخت�سة 
تلقي الدعم ل نعلم م�سريه ومل نتلقى 

اأي رد بخ�سو�سه.

من هم اأبرز املتعاملني 
القت�سادين الأجانب الذين 

تتعامل معهم ال�سركة 
ال�سحراوية للري؟

�رشكاء  �ستة  مع  تتعامل  ال�رشكة 
ال�سحراوية  ال�رشكة  متلك  رئي�سني 
لعالماتهم  احل�رشي  التمثيل  للري 
اإيطاليا  فمن  اجلزائرية،  ال�سوق  يف 
عالمات  ثالثة  مع  ال�رشكة  تتعامل 
امل�سخات  جمال  يف  خمت�سة  جتارية 
"اإيدروكاميكال"   بينها   من  ندكر 
امل�سخات  �سناعة  يف  املخت�سة 
 " وعالمة  باملحروقات  اخلا�سة 
يف  املخت�سة   "FVV POMPE
، �رشكة �سناعة امل�سخات املجرعية 
والتي  اإ�سبانيا  pompGeneralمن 
للري  ال�سحراوية  ال�رشكة  اعتمدت 
 ،2011 �سنة  مند  التجارية  عالمتها 
و�رشكة من جمهورية الت�سيك خمت�سة 

التي  العوامة   امل�سخات  �سناعة  يف 
حالت  يف  املدنية  احلماية  ت�ستعملها 

الفي�سانات.

من هم اأهم الزبائن املتعاملني مع 
ال�سركة ال�سحراوية للري وماهي 

اأهم امل�ساريع امل�ستقبلية التي 
تعتزم ال�سركة خو�ض غمارها؟

 80 تقدم  للري  ال�سحراوية  ال�رشكة 
خمتلف  ل�سالح  خدماتها  من  باملئة 
 2017 �سنة  ففي  الوطنية  ال�رشكات 
اأح�ست ال�رشكة مان�سبته 30 باملئة من 
�سوناطراك  �رشكة  ل�سالح  منتوجاتها 
من  باملئة   20 و  فروعها  وخمتلف 
املدنية  احلماية  ل�سالح  املبيعات 
و10  البلديات  ل�سالح  الن�سبة  ونف�ض 

باملئة للموؤ�س�سات اخلا�سة.

امل�ستقبلية  امل�ساريع  بخ�سو�ض  اأما 
غمارها  خو�ض  ال�رشكة  تعتزم  التي 
عقار  توفري  على  العمل  من  اأول  لبد 
التي  اخلطوة  وهو  بال�رشكة  خا�ض 
 80 على  ال�رشكة  �ستق�سي  حتققت  اإن 
فتح  اإىل  وتتجه  م�ساكلها  من  باملئة 
النتقال  وكذا  جديدة  عمل  منا�سب 
مرحلة  اإىل  اأوىل  كخطوة  بال�رشكة 
الرتكيب املحلي للم�سخات امل�ستوردة 
وكذا العمل مع ال�رشكاء الأجانب الذين 
يخ�ض  فيما  لل�رشكة  عرو�ض  قدمو 
من  �رشيك  غرار  على  املو�سع  هذا 
التام على  ا�ستعداده  اأبدى  الذي  تركيا 
تطمح  كذلك  اجلزائر،  يف  ال�ستثمار 
واليد  اإطاراتها  تكوين  اإىل  ال�رشكة 
من  الرفع  بغية  م�ستواها  على  العاملة 
مردودية ال�رشكة وامل�ساهمة يف تطوير 

القت�ساد الوطني. 
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العودة نحو احلدود

يوم الأر�ض والعودة

بقلم/ �سميح خلف
ُمنُذ ع�سَرة �َسنوات ُكنت األِتقط ما يتحّدث به الَقذايف بُبعد اإ�سرتاتيجي ولي�َس بُبعد الُفكاهة اأو التنّدر اأو الإ�ستخَفاف َبل َكانت ُمعظم َكلمات القّذايف يف ِخطاباته املُختلفة عن 

الإ�ستعَمار والَفراغ اإىل الَف�ساءات والَف�ساء الَعربي اإىل اإ�سراِطني اإىل احُلروب من اأجل امِلياه، َكانت ُكلها بنظرٍة اإ�سرتاتيجية َعميقة واإن َكانت تاأتي باأُ�سلوب ال�ّسهل املُمتنع، 
من ُمعادلة ُمددة وهي الَعجز الَعربي وَعدم  التها �سِ َكما َكانت َكلماته َعن الُعمق والتعّمق يف الإ�سكالية الدمُيوغرافية للق�سّية الِفل�سطينية وُطرق َحل هذه الأزمة وُمع�سِ

ُقدرة الَعرب على حَترير ِفل�سطني وَكما اّدعوا �َسابًقا عن حتِريرها ِمن الّنهر اإىل الَبحر، اأو يف عملّية الرّتاُجع الُكربى التي اأبَرمت فيها عدة اتفاِقيات مع الإحِتالل ُتذهب احَلق 
ب يف ِخدمة الّت�سور الإ�سرتاِتيجي ملُ�ستقبل الَق�سية الِفل�سطينية والِوحدة الَعربية. الِفل�سطيني والّتاريخ الِفل�سطيني والتي َكانت اإ�ستنتاَجاته دائًما ت�سُ

هذا  ُعنوان  عن  كثرًيا  نَبتعد  مل 
يف  ُهو  بل  اأبَجدياته،  وال  امَلقال 
َففي  وِبحيثياته،  امَلو�ضوع  َقلب 
اأُو�ضلو  اإّتفاقية  وبَعد   1999 َعام 
والتي  ُتاهها  الَقذايف  ِفعل  ورّدة 
خّطاأه البَع�ض ِفيها والبَع�ض االآخر 
الَقذايف  َقال  واب،  ال�ضّ اأعَطاه 
يَذهب  ال  مِلاذا  َعام  ِخطاب  يف 
وين�ضبُوا  للُحدود  الِفل�ضطينيون 
وا�ِضع  �َضعبي  حتّرك  يف  ِخيامهم 
ِلكي  اأَرا�ضيه  اإىل  الَعودة  حّق  يُعلن 
ولي�ضبُح  الّدويل  امُلجتمع  يتحّرك 
تفِر�ض  َجديدة  ُمعادلة  باكًرا على 
للِفل�ضطينيني  احُلقوق  يُعطي  حًل 
تهّكم  الَواحدة،  الّدولة  ت�ضّور  ويف 
الّدولتني،  حّل  على  كثرًيا  الَقذايف 
والعلمّية  وعية  امَلو�ضُ بامَلقايي�ض 
والّتاريخية واجُلغرافية ال ُيكن اأن 
افة  يُكون لهذا احَلل جناًحا، باالإ�ضَ
اإ�ضتخدُموا  االإ�رسائيليني  اأّن  اإىل 
امُلبادرة  واإ�ضتخدُموا  الّنهج  هذا 
وَقائعهم  وا  يفر�ضُ لكي  الَعربية 
على االأر�ض من اإ�ضتيَطان وتهويد 
بُذور  واأ�ّض�ضت  اأو�ضلو  اأتَاحت  وما 
ال�ّضاحة  يف  الَوطني  االإنِق�ضام 
ُمنظمة  َكانت  اأن  بَعد  الِفل�ضطينية 
ال�رّسعي  امُلمثل  هي  الّتحرير 
على  الِفل�ضطيني  لل�ّضعب  والَوحيد 
والَبنامج  الَوطني  امِليثاق  َقاعدة 

ال�ّضيا�ضي امُلقر.
َهذا  اإىل  ِبي  الّذاكرة  َرَجعت 

َمقاالت  ِمن  مّت  وَما  اخِلطاب 
الذي  الّت�ضور  هذا  حول  �َضابقة 
ُكل  الِفل�ضطينيون  ِفيه  يَح�ضد 
ُقواهم ال�ّضعبية نَحو احُلدود خَللق 
َجديدة  ووَقائع  َجديدة  َظاهرة 
ال�ّضابق  يف  االأزَمة،  ُمعطيات  على 
الِفل�ضطينية  امُلخيمات  حتّركت 
يِف ِلبنان نَحو احُلدود ويف اجُلوالن 
َرمزية  َم�ضريات  وَكانت  ا  اأي�ضً
انتَهت بَعد يَوم اأو يَومني ِمن ِذكرى 
وماِزلت  اأخ�َضى  ُكنت  االأر�ض،  يَوم 
الَعودة  َم�ضرية  تُكون  اأن  اأخ�َضى 
�ضعبًيا  َقلبُها  كان  التي  الُكبى 
فِمنهم  امُلقاومة،  َف�ضائل  وتبّنتها 
على  َركبت  امُلقاومة  اأّن  َقال  َمن 
َغنيمة  بل  تخُرج  ال  ِلكي  امَلوجة 
ولكي حُتافظ بَع�ض من ماء وجِهها 
وَف�ضلها لرتَكب امَلوجة ولت�ضتخِدم 
يِف  ِهي  اأّنها  لتُثبت  ُقواها  ُكل 
َهذا  اأّن  اإعتَقادي  يِف  دارة،  ال�ضّ
َخطاأ، ُكنت اأتخّيل واأطَمح مَل�ضرية 
الَعودة يِف يَوم االأر�ض الذي اأ�ّض�ض 
َعلى  والتي هي  االأُوىل  ة  للإنتفا�ضَ
ة 1936 وعملّيات  َم�ضارات انتفا�ضَ
اال�رَسابات امُلتكررة وَزخم احَلالة 
الَوطنية يف ِقطاع َغزة �َضواء َما قبل 
اأتخّيل  ُكنت  بَعده،  وَما  االإحتلل 
َم�ضرية  تُكون  اأن  واأطَمح  واأت�ضّور 
الَعودة هي َم�ضرية �ضعبّية بَحتة ذات 
�َضعبي  وتوِجيه  وِقيادة  �َضعبي  لَون 
لكي  احِلراك  َهذا  اأفرَزها  لنُخب 

تُكون لَها الُقوة وَم�ضدر الُقوة على 
امُل�ضتوى االقليمي وَعلى امُل�ضتوى 
َظاهرة  اأّي  ِمن  اأقَوى  فما  الّدويل، 
ِبوحدة  يتحّرك  �َضعب  َظاهرة  اإال 
ُمتكاملة غري ُمزء َف�ضائلًيا، ُكنت 
الّتحرك  هذا  �ِضلمية  َعن  اأحتّدث 
ِهيلري  تَخ�ضاه  َكانت  الذي 
كلينتون ِعندما عّبت عن تخّوفها 
لناتنياهو وقالت له َماذا �ضتفعلُون 
لو حتّرك ال�ّضعب الِفل�ضطيني نَحو 
البَي�ضاء  االأعَلم  َرافعاً  احُلدود 
واأعَلم ِفل�ضطني �ِضلمًيا، ُكنت اأُريد 
�ِضلمًيا  يُكون  اأن  الّتحرك  َهذا  ِمن 
اإىل  الَف�ضائل  ِفيه  ترَتاجع  �ضعبًيا 
اأن  اإىل  وُقدراتها  بُقواتها  اخَللف 
الّتحرك  َطريق  يِف  َمعركة  تَفر�ض 
َهذا  تُريد  ال  فامَلرحلة  والّن�ضال، 
الذي  ُهو  ال�ّضعب  فالتدُعوا  االآن، 
ولتُكن  يتكلّم،  الذي  وُهو  يتحّرك 
هذا  ُمنتخبة،  �َضعبية  ِقيادة  ُهناك 
الَف�ضائل  َدور  من  انقا�ضاأ  لي�َض 
ح،  وا�ضِ وَف�ضلُها  َف�ضلت  َكانت  واإن 
َم�ضريتها  من  حُلقبة  انكاًرا  ولي�َض 
َحقيقة  َهذه  ولِكن  َما،  َمرحلة  يِف 
اأن  يجب  ا،  اأي�ضً وُمتغري  وتغرّي 
االأر�ض،  َعلى  وَقاعها  تفِر�ض 
الُعليا  الّلجنة  تُكون  الأن  َداعي  فل 
للَم�ضرية ال�ّضعبية ُم�ضكلة من »�ض«  
الُوجوه  وهي  الَف�ضائل،  من  و«ج« 
َحادثة  ُكل  يف  َدائما  نَراها  التي 
وَموقع، ويف كّل ُعر�ض وَجنازة، ال 

َداعي لذلك، فاأنتُم تَ�ضُقطون َهذا 
ِلهذا  ال�ّضامي  وامِلعنى  الّتحرك 
من  اأقَوى  ل�ضتُم  فاأنتُم  الّتحرك، 
ال�ّضعب ول�ضتُم َقادرين على الّتعبري 
من  اأكَث  ال�ّضعب  َهذا  ماأ�ضاة  َعن 

ال�ّضعب َذاته.
امَل�ضرية  ِتلك  اأّن  �ضّك  بل 
االأّول  وبيوِمها  االأُوىل  باأبجدّياتها 
و1500  �َضهيًدا  ل15  وِبخ�ضارِتنا 
االأَرامل  َعدد  ازَداد  قد  َجريًحا 
ُم�ضاًفا  اجَلرحى  واأُ�رس  والّثكاىل 
الَعالية،  البَطالة  َحاالت  اإىل 
ال�ّضعب  نعم  الَفقر،  وَحاالت 
من  غّزة  يِف  َخاوية  باأمَعاء  َخرج 
اأّنه �َضعب  ِح�ضار �َضديد ِلكي يُعلن 
اأمَعاءه  من  ي�ضنَع  الذي  اجلّبارين 
اأجل  ِمن  الّطاقة  ُقدرات  اخَلاوية 

ِمن  امَلوت  اأحلَى  وَما  يَعي�ض  اأن 
نُكون  اأن  اأتوّقع  ُكنت  احَلياة،  اأجل 
الّتكتيك  األَعن  َفما  تكتيكينّي  َغري 
اإىل  وَحياتنا  بق�ضّيتنا  اأوَدى  الذي 
َعليه  متّر�ضت  ما  وَهذا  اجَلحيم، 
اأُو�ضلو  َفكانت  ُعقود،  ُمنذ  الِقيادة 
على  الُعقوبات  وَكانت  والّتن�ضيق 
االأمريكية  الّدمقَرطة  وَكانت  غّزة 
فان  االإنِق�ضام،  اإىل  اأّدت  التي 
فالتاأُخذ  �ضلمّية  امَل�ضرية  َكانت 
واتفاقّيات  تخّوفات  بُدون  َحقها 
االإقليم  ِدول  مع  الَف�ضائل  بَع�ض 
وِمن  وَدورها،  فاعلّيتها  لتحِجيم 
لُكل  الّدويل  االخرِتاق  يحُدث  ُهنا 
مواِقفنا وحيَاتنا الوطنّية، واأخرًيا، 
وبَعد  َعبا�ض  َكلمة  من  اأتوّقع  كنُت 
عن  واإعلِنه  �ضهيًدا   15 �ُضقوط 

ال�ّضهداء واحَلالة  َحالة ِحداد على 
الوطنّية الَعالية التي ج�ّضدتها ِتلك 
امَل�ضرية اأن يُعلن عن َرفع الُعقوبات 
َعن غّزة، ال اأن يُكون كالّنعامة التي 
وتُبقي  الّرمل  يف  َراأ�ضها  تَدفن 
ج�ضُدها يف الَعراء لينِطق اأّنه َكلف 
االأُمم امُلتحدة حَلاجة  منُدوبه يف 
للِحماية  الفل�ضطيني  ال�ّضعب 
امَلنطق  هذا  اأ�ضَخف  ما  الّدولية، 
من  وُهو  َزمن،  ُمنذ  تَداوله  الذي 
وَهزيتنا  و�َضدائدنا  َم�ضائبنا 
قادٌر  الفل�ضطيني  فال�ّضعب  ا،  اأي�ضً
على ِحماية نَف�ضه، ولكن بامَلنطق 
الَف�ضائلي  بالَعجز  ولي�َض  ال�ّضعبي 
اأ�ضتِطيع  ما  وهذا  وال�ّضلطوي، 
َقلمي  �ضّطره  ما  وَهذا  اأُقول  اأن 

واأبجدّياتي.

ن�سال ممد وتد

قبل 42 عاًما فجر فل�ضطينيو 
وجه  يف  الغ�ضب  الداخل 
بقيادة  »اإ�رسائيل«  حكومة 
واأعادوا  رابني،  اإ�ضحاق 
البتقالة  ل�ضطري  اللحمة 
الفل�ضطينية، بتاأكيدهم لعروبة 
االعتبار  اأعادوا  لقد  االأر�ض. 
يعيد  واليوم  االأوىل.  للبئر 
يوم  ذكرى  يف  غزة،  قطاع 
وقبل  اأواًل  االعتبار  االأر�ض، 
باإعلن  العودة  �ضيء حلق  كل 
اخليام  ون�ضب  العودة  م�ضرية 
على امتداد ال�ضياج احلدودي 
اأر�ض  االأوىل،  فل�ضطني  لتبدو 
مولد ع�رسات اآالف اللجئني 
يف القطاع، على مرمى حجر 
»فركة  م�ضافة  على  لرمبا  اأو 
تاأتي  االأر�ض،  يوم  يف  كعب«. 
م�ضرية العودة لتذكر من ن�ضي 
الأهل  مقد�ض  العودة حق  باأن 
االأر�ض، واأ�ضحاب البيت. فمن 
بئره  ين�ضى  ال  من  هوؤالء  بني 
االأوىل وال م�ضقط راأ�ضه، وهم 
يقفون باملر�ضاد ملن يريدون 
ونتنازل،  نن�ضى  اأن  لنا،  لهم، 
هكذا كباردة ح�ضن نية يف يوم 
العودة  م�ضرية  تاأتي  االأر�ض، 

العودة  باأن  ن�ضي  من  لتذكر 
االأر�ض،  الأهل  مقد�ض  حق 
بني  فمن  البيت.  واأ�ضحاب 
هوؤالء من ال ين�ضى بئره االأوىل 
وال م�ضقط راأ�ضه، وهم يقفون 
لهم،  يريدون  ملن  باملر�ضاد 
هكذا  ونتنازل،  نن�ضى  اأن  لنا، 
كباردة ح�ضن نية، عن حقنا يف 
اأ�ضدود  بيوتنا، من  اإىل  العودة 
وبرعم...  واإقرث  الب�ضة  اإىل 
يبدون  هوؤالء  بع�ض  اإن  بل 
ي�ضتحون  فل  كرم  فوق  كرًما 
من اأن يعلنوا عند �ضوؤالهم يف 
االإ�رسائيلية  االإعلم  و�ضائل 
على  اللجئني  عودة  اأثر  عن 
بيوتهم  يف  حلوا  من  م�ضري 
اإىل  وحولوهم  بيت  اأ�ضحاب 
اإ�ضلح  يكن  ال  اأنه  اأغراب، 
جديد،  بغنب  تاريخي  غنب 
داعني اإىل البحث عن ت�ضوية 
توفيقية »ال يوت فيها الذئب 

وال يفنى الغنم«!
يوم  العودة يف  م�ضرية  اإعلن 
االأوىل  اخلطوة  هو  االأر�ض، 
االأخرية،  ال�ضنوات  يف  االأهم 
الوعي  م�ضتوى  على  ولو 
حماوالت  وجه  يف  والذاكرة 
الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضفية 
اإنها  القرن.  �ضفقة  ل�ضالح 

»اإ�رسائيل«  تخ�ضى  خطوة 
الوعي  على  تداعياتها  من 
خ�ضيتها  قبل  العام  الدويل 
االأمنية  تداعياتها  من 
املبا�رسة عليها. وهي تدرك 
اأكب  �ضتكون  امل�ضرية  اأن 
بحجم  للعامل  ومذَكر  �ضاهد 
وبحجم  الفل�ضطينية  النكبة 
حتت  يعي�ضون  من  معاناة 
�ضنوات،  ع�رس  منذ  احل�ضار 
الع�ضا«  »خبط  م�ضافة  وعلى 
يرونها  وبيوتهم،  قراهم  عن 
بعيونهم لكنهم ال يقدرون على 
العود  م�ضرية  اإليها.  العودة 
ن�ضب  وخمطط  الفل�ضطينية 

»اإ�رسائيل«  ي�ضيب  اخليام 
ويهدم  يقتلع  ال�ضميم،  يف 
الدولية  �رسعيتها  عرو�ض 
التق�ضيم  قرار  من  امل�ضتمدة 
نف�ضه  الوقت  يف  لكنها  اإياه، 
ال�ضهيونية  مقولة  زيف  توؤكد 
�ضعب  بل  اأر�ض  التاريخية 
كان  فاإذا  اأر�ض.  بل  ل�ضعب 
خمتلف  من  جاوؤوا  اليهود 
فل�ضطني  اإىل  االأر�ض  اأ�ضقاع 
مدعى،  اإلهي«  »وعد  بوحي 
ينتظرون  فل�ضطني  اأهل  فاإن 
ليعودا  بيوتهم  عتبات  على 
اإليها، ولي�ض اأف�ضل للعودة من 

موعد �ضوى يوم االأر�ض.

كيف تبني منتخبا 
بقلم   / اأ خل�سر  بن يو�سف 

 
املنتخب  يف  تغريت  كثرية  �ضيا�ضات 
 ، له  الرقمي  الرتتيب  معها  تغري 
والذي �ضيبقى مرد رقم ما مل يقتنع 
اجلمهور اجلزائري مب�ضتوى منتخبه 
فقط  ولي�ض  اإجنازاته  خلل  من 

نتائجه واأرقامه. 
�ضيا�ضة  مثل  ال�ضيا�ضات  هذه  ومن 
 ، واملحرتفني  املحليني  منتخب 
 ، فاال�ضتبعاد  اال�ضتدعاء  و�ضيا�ضة 
على  اجللو�ض  لغر�ض  اال�ضتدعاء  اأو 
االأكب  االأثر  لها  كان  والتي  الدكة 
معنويات  وحتطم  م�ضتوى  نزول  يف 
الكثري من اللعبني ) تايدر / حمرز 

.....
لتح�ضن  امل�ضاعدة  العوامل  اأما 
بع�ض  عودة  هي  املنتخب  م�ضتوى 
االأندية ملراكزها الطبيعية ، وحت�ضن 
نوعا  اجلزائري  التحكيم  م�ضتوى 
الن�ضبة  يف  العدالة  وح�ضور   ، ما 
الكبرية  وخ�ضو�ضا  للمباريات  االأكب 
على  الرقابة  زيادة  و   ، واحل�ضا�ضة 
عدد  وزيادة   ، واللعبني  االأندية 
يجعل  مما  االأجانب  اللعبني 
قيمة  تزداد  اجلزائرية  املناف�ضات 
وقوة وكذلك جعل اللعب اجلزائري 
االأجنبي  باللعب  احتكاكاً  يزداد 

�ضواء يف املباريات اأو التمارين ، هذه 
كلها عوامل رئي�ضية.

كثرية  فهي  اجلانبية  العوامل  اأما 
االإخراج  م�ضتوى  حت�ضن  اأبرزها 
الفني  التحليل  كذلك  و   ، والت�ضوير 
وتعدد   ، له  امل�ضاحبة  والتقنيات 
حتى  املهتمة  وال�ضحف  البامج 
اجلن�ضني  اهتمام  الريا�ضة  تذب 
ح�ضور  واأخريا   ، االأعمار  مبختلف 
كانت  فاالأرقام   ، واالأرقام  الر�ضد 
رفع  يف  كبريا  دوراً  تلعب  ومازالت 

م�ضتوى االأداء والكفاءة.
خلًل  هناك  باأن  اأعتقد   .. ولكن 
و�ضيعود   ، كبرية  مل�ضكلة  �ضيتحول 
كان  اإذا   ، االأول  للمربع  باملنتخب 
اال�ضتدعاء للمنتخب �ضيكون بناء على 
 ، اإمكاناته  على  ولي�ض  اللعب  عقد 
لغر�ض  �ضيكون  اال�ضتدعاء  كان  واإذا 
التفاو�ض مع اللعب ولي�ض مل�ضاركته 
يف  اللعب  ينق�ض  ما  كان  واإذا   ،
اأعماله  وكيل  ح�ضور  هو  املع�ضكر 
�ضتكون  باأنه  اأعتقد  لذلك  فقط. 
الوحيدة مل�ضاركة اللعبني  التعويذة 
يف املنتخب واملحافظة عليهم هي 
)التجديد( الأي العب �ضي�ضارك فيه ، 
هذا اإذا ما كان االحتاد قويا واأ�ضدر 
قرارا بعدم م�ضاركة اأي العب مل يُنه 

اإجراءات عقده مع ناديه.
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 �إ�شهار �إن�شاء جمعية

 ذ�ت �شبغة حملية 
 

طبقا لأحكام القانون رقم 06/12   املوؤرخ يف 
باجلمعيات  املتعلق   2012 12 جانفي 

 ذات الطابع الجتماعي ل �سيما املادة رقم 
. 18منه 

لقد مت هذا اليوم 2018-03-26تاأ�سي�س 
اجلمعية املحلية 

امل�سماة :جمعية الوئام اخلريية م�ستة اأولد 
احلاج -عني اخل�سراء - .

املعتمدة حتت رقم :03 بتاريخ 26-03-2018  
ومقرها الجتماعي م�سكن ال�سيد عيدون 
ال�سريف م�ستة اأولد احلاج -بلدية عني 

اخل�سراء .     
يرتاأ�سها ال�سيد :عيدون ال�سريف.

 �إ�شهار �إن�شاء جمعية
 ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لأحكام القانون رقم 06/12   
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات 
 ذات الطابع الجتماعي ل �سيما املادة 

رقم 18منه . لقد مت هذا اليوم -26
املحلية  اجلمعية  2018-03تاأ�سي�س 

امل�سماة :جمعية نادي املربي لنتوا�سل  
. املعتمدة حتت رقم :02 بتاريخ 

   26/03/2018
ومقرها الجتماعي اإدارة �سوق الفالح 

�سابقا باأولد �سيدي ابراهيم     
يرتاأ�سها ال�سيد :ابراهيمي نور الدين.

حكم باحلجر 
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا 
�سوؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا 

يف ال�سكل قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى 
يف املو�سوع اإفراغ احلكم ال�سادر قبل 
الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة احلال 

ق�سم �سوؤون الأ�سرة بتاريخ 03/05/2017 
حتت رقم فهر�س 17-1069 واعتماد 

اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي 
علي تودرت املودعة لدي اأمانة �سبط 

املحكمة بتاريخ 10/07/2017 حتت رقم 
على  باحلجر  احلكم  وبالنتيجة    197-17

املدعي عليه لقوي احمد اأمني املولود 
بتاريخ 27/07/1996 بامل�سيلة لأبيه 

جلول واأمه مكي �سهلة وتعني املدعي لقوي 
جلول مقدما عليه لرعايته وتويل �سوؤونه 
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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, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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فل�سطني املحتلة

يف يومها الأول.. 15 �شهيًدا و1400 جريٍح ي�شقون �شجرة "العودة الكربى"

ح�ساد ال�سفة يوم الأر�ض

اإ�شابة املئات وعملية اإطالق نار وع�شرات املوجهات

مل يكن اليوم الأول من م�سريات العودة الكربى يوما عاديا؛ كان يوما جمبول بالدم، بال�سمود، 
بالعنفوان، بالغ�سب.

الرجال والن�شاء، الأطفال وال�شيوخ، 
املوظفون  والعمال،  ال�شباب 
واملر�شى  العجزة  واملعاقون، 
بق�شها  كلها،  غزة  واملكلومون، 
للعامل  لتقول  خرجت  وق�شي�شها، 
باأظافرنا  �شننتزعه  حقنا  اأجمع: 
يف م�شهد غري م�شبوق، تدفق اآلف 
نحو  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني 
احلدود ال�رشقية التي تف�شلهم عن 
"اإ�رشائيل"؛ للم�شاركة يف م�شريات 
"العودة الكربى" التي بداأت باإحياء 

ذكرى "يوم الأر�ض" الـ42. 

�سقيا �سجرة العودة

15 �شهيدا واأزيد من 1400 جريح، 
تراب  الطاهرة  بدمائهم  رووا 
العودة  و�شجرة  العزيز،  الوطن 
فاإن  الدم،  �شيل  ورغم  املباركة. 
ا�شتطاعوا  الفل�شطينيني  اآلف 
جتمعات  خم�شة  يف  الحت�شاد 
مل�شريات  العليا  "اللجنة  اأن�شاأتها 
العودة" �رشقي حمافظات القطاع 
اخلم�ض، واأمتوا برنامج الفعاليات 

املقرر، واجتهوا نحو احلدود.
وكانت غزة �شهدت يوم 17 مار�ض 
اجلاري الإعالن عن بدء حت�شريات 
بدعم  الكربى"  "العودة  م�شريات 
الفل�شطينية  والقوى  الف�شائل  من 
كافة، على اأن تبداأ فعالياتها "يوم 
وتت�شاعد  مار�ض(،   30( الأر�ض" 
حتى ت�شل ذروتها يف ذكرى النكبة 

15 ماي املقبل.
احلراك  الفل�شطينيون  ويُنظم 
العودة  يف  حقهم  على  للتاأكيد 

منها،  هّجروا  التي  ديارهم  اإىل 
ت�شفية  خمططات  ولإف�شال 
ظل  يف  �شيما  ل  ق�شيتهم، 
القرن"  "�شفقة  عن  احلديث 
يف  مالحمها  بع�ض  برزت  التي 
اعرتاف الرئي�ض الأمريكي دونالد 
عا�شمة  املحتلة  بالقد�ض  ترمب 
نقل  اإجراءات  وبدء  لـ"اإ�رشائيل"، 
اإليها، وتقلي�ض  ال�شفارة الأمريكية 
دعم وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 

الفل�شطينيني )اأونروا(.

فعاليات احلراك

يف  احلراك  يوم  فقرات  وبداأت 
طول  على  املمتدة  املخيمات 
باأغاٍن  للقطاع  ال�رشقية  احلدود 
فلكلور  وفقرات  وثورية،  وطنية 
اجلمعة،  خطبة  �شماع  ثم  �شعبي، 
وكلمات  فنية  فقرات  وتلتها 
والوجهاء  الوطنية  القوى  ملمثلي 

واملراأة وال�شباب.
توجه  اجلمعة  �شالة  اأداء  وبعد 
احلدود  اإىل  الفل�شطينيني  اآلف 
قوات  فبادرتهم  "اإ�رشائيل"،  مع 
الر�شا�ض  باإطالق  الحتالل 
بالإ�شافة  مبا�رشة،  عليهم  احلي 
اإىل مئات من قنابل الغاز املدمع 
املنطقة  يف  التنف�ض  جعلت  التي 

احلدودية اأمرا �شبه م�شتحيل.
ولعل اأكرث ما مّيز احلراك م�شاركة 
والأطفال  والن�شاء  ال�شن  كبار 
و�شوهد  ال�شباب،  جانب  اإىل 
اأمتعة  يحملون  امل�شنني  من  عدد 
للعودة  ا�شتعدادا  روؤو�شهم  على 

الأطفال  كان  بينما  ديارهم،  اإىل 
وكانت  حولهم،  من  يتحلقون 
بع�ض الن�شاء يتقدمن املظاهرات 
بع�شهن  واأ�شيب  احلدود،  قرب 
من  قيادات  و�شاركت  بالر�شا�ض 
خمتلف الف�شائل يف املظاهرات، 
ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ض  اأبرزهم 
الإ�شالمية  املقاومة  حلركة 
ونائبه  هنية  اإ�شماعيل  )حما�ض( 
دعم  على  للتاأكيد  ال�شنوار،  يحيى 

القوى الفل�شطينية للحراك. 

القرن "قرب" �سفقة 

العليا  الوطنية  "الهيئة  واأعلنت 
مل�شرية العودة وك�رش احل�شار" عند 
فل�شطني  بتوقيت  م�شاء  ال�شابعة 
غرينت�ض(  بتوقيت  )الرابعة 
من  الأول  اليوم  فعاليات  انتهاء 
للعودة  اجلماهري  داعية  امل�شرية، 
والتخييم  العت�شام  �شاحات  اإىل 
موؤمتر  خالل  الهيئة  وقالت  فيها 
اأحد  قرب  عقدته  �شحفي 
مدينة  �رشقي  العودة"  "خميمات 
الفل�شطيني قرب  "ال�شعب  اإن  غزة: 
اإىل الأبد �شفقة القرن امل�شبوهة 
التي يقودها ترمب، واأكد اإ�رشاره 
ت�شفية  م�شاريع  مواجهة  على 
"اليوم  اأن  كافة"وذكرت  الق�شية 
يوم  اإىل  و�شول   )..( البداية  هو 
النكبة  ذكرى  )يف  العظيم  الزحف 
داعية  املقبل("،  ماي   15 يوم 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني 
 48 واأرا�شي  املحتلة  والقد�ض 
وجه  يف  النتفا�ض  اإىل  وال�شتات 

الحتالل.
امل�شرية،  �شهداء  الهيئة  ونعت 
العربية  الدول  جامعة  مطالبة 
والأمم املتحدة وجميع موؤ�ش�شات 
جلنة  بت�شكيل  الدويل  املجتمع 
حتقيق يف النتهاكات الإ�رشائيلية 

اخلطرية بحق املدنيني العزل.

حراك متوا�سل

مل�شرية  التن�شيقية  اللجنة  ع�شو 
اإن  قال:  رتيمة  اأبو  اأحمد  العودة 
"الفل�شطينيني اأر�شلوا اليوم ر�شالة 
�شلمية  ح�شود  عرب  للعامل  قوية 
غري م�شبوقة اأكدت مت�شكهم بحق 
العودة ون�شالهم من اأجل ذلك"وما 

اأبو  قاله  ما  -وفق  احلراك  ميز 
الوحدوي  امل�شهد  هو  رتيمة- 
العلم  حتت  القوى  كل  واحت�شاد 
تفعيل  اإىل  بالإ�شافة  الفل�شطيني، 
عرب  للمقاومة  ال�شعبي  البعد 
�شكل  يف  بكاملها،  اأ�رش  م�شاركة 
ول  الن�شال  اأ�شكال  من  جديد 

�شيما يف غزة.
احلراك  بفعاليات  يتعلق  وفيما 
العت�شام  اأن  اأو�شح  املقبلة، 
خمتلفة  اأن�شطة  عرب  �شيتوا�شل 
واملهرجانات  ال�شعبية  كالأفراح 
الريا�شية  وامل�شابقات  الثقافية 
و�شت�شهد  املقبل،  ماي   15 حتى 
يوم  مثل  الوطنية  الأيام  بع�ض 
الأ�شري يف 17 افريل القادم دعوات 

لالحت�شاد ال�شعبي.
جّر  الإ�رشائيلي  الحتالل  واأراد 
"مربع  اإىل  ال�شلمية  املظاهرات 
ال�شهداء  عدد  خالل  من  الدم" 
ر�شالة  وهي  املرتفع،  واجلرحى 
مل ت�شل كما اأرادها الحتالل اإىل 
اأبو  وفق  امل�شرية،  على  القائمني 
رتيمة واأ�شاف اأن "الحتالل اأر�شل 
متظاهرين  �شد  دموية  ر�شالة 
�شلميني مل ي�شكلوا اأي تهديد اأمني 
عليه.. هو ل يريد جناح العت�شام 
له،  ماأزق  من  ميثله  ملا  ال�شلمي 
الدماء،  مربع  اإىل  جاهدا  وي�شعى 
الن�شال  �شيوا�شل  �شعبنا  لكن 

ال�شلمي".

الأر�ض،  يوم  ذكرى  مع  تزامنا 
�شهدها  التي  العودة  وم�شرية 
قطاع غزة وارتقى فيها 16 �شهيدا 
واأ�شيب اأكرث من 1400؛ ا�شتجابت 
ال�شفة الغربية لدعوات امل�شاركة 
اإذ  الـ42،  الأر�ض  يوم  فعاليات  يف 
يف  املواجهات  ع�رشات  �شجلت 
خاللها  اأ�شيب  املناطق  خمتلف 
نفذ  فيما  الفل�شطينيني،  مئات 
�شد  نار  اإطالق  عملية  مقاومون 
رام  حمافظة  يف  الحتالل  قوات 

اهلل.
 30 اأ�شيب  نابل�ض،  حمافظة  ففي 
فل�شطينياً بجروح خمتلفة، اإ�شافة 
خالل  الختناق  حالت  لع�رشات 
مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات 
الحتالل يف منطقة حوارة، وبلدة 
كفل  وقرية  ق�رشة،  وقرية  بيتا، 

قليل.
اندلعت  مت�شل،  �شياق  ويف 
قوات  مع  عنيفة  مواجهات 
رام  يف  مناطق  عدة  يف  الحتالل 
قرية  يف  وقعت  التي  كتلك  اهلل، 
اإقامة  عقب  الغربية  املزرعة 
الأرا�شي  على  اجلمعة  �شالة 
وذلك  بامل�شادرة،  املهددة 
اندلعت  فيما  الأر�ض،  ليوم  اإحياء 

يف  الحتالل  قوات  مع  مواجهات 
البرية،  ملدينة  ال�شمايل  املدخل 
النبي  قرية  يف  اأخرى  ومواجهات 
وبدر�ض  اهلل،  رام  غرب  �شالح 
ونعلني وترم�شعيا واللنب ال�رشقية، 
قمعتها  وبدو،  نظام  دير  وقرية 
القنابل  بوابل من  قوات الحتالل 

الغازية وزخات الر�شا�ض.
يف  م�شلحون  اأطلق  بدورهم، 
اجلمعة  ليل  من  متاأخرة  �شاعات 
"عطريت"  م�شتوطنة  على  النار 
قريتي  اأرا�شي  على  املقامة 
عطارة واأم �شفا برام اهلل، ومل يبلغ 

عن وقوع ا�شابات.
عدد  اأُ�شيب  اخلليل،  حمافظة  يف 
يف  بالختناق  الفل�شطينيني  من 
جي�ض  مع  اندلعت  مواجهات 
الزاوية  باب  منطقة  يف  الحتالل 
بع�ض  الحتالل  قوات  واعتقلت 
على  توقيفهم  بعد  الفل�شطينيني 
عبد،  بحاجز  املعروف  احلاجز 
عن  الأمتار  ع�رشات  يبعد  الذي 
ال�رشيف،  الإبراهيمي  احلرم 
دون  جمهولة  جهة  اإىل  ونقلتهما 

معرفة هويتهما.
و�شّددت قوات الحتالل اإجراءاتها 
الإغالقات  وعززت  الأمنية، 

املواطنني  واأوقفت  الع�شكرية، 
على احلواجز الع�شكرية والبوابات 
باحلرم  املحيطة  الإلكرتونية، 
اإعاقة  بهدف  وذلك  الإبراهيمي، 
اأمر،  بلدة بيت  اإليه. ويف  و�شولهم 
اأ�شيب فتيان بالر�شا�ض املطاطي 
منطقة  �شهدتها  مواجهات  خالل 
اأ�شيب  كما  اأمر،  بيت  يف  ع�شيدة 
بحالت  الفل�شطينيني  من  عدد 
املواجهات  واندلعت  اختناق 
الحتالل  جنود  اقتحم  عندما 
وقد  املنطقة،  ع�شكرية  واآليات 
نتج  مما  الر�شا�ض  اجلنود  اأطلق 
جنود  واأغلق  اإ�شابات،  عدة  عنه 
الحتالل مدخل بيت اأمر الرئي�شي 

بعر�ض  ع�شكرية  جيبات  بو�شع 
املواطنني  تنقل  ومنع  ال�شارع 
ويف  املدخل.  من  ومركباتهم 
اندلعت  حلم،  بيت  حمافظة 
مواجهات عنيفة بني ال�شبان وقوات 
ال�شمايل  املدخل  يف  الحتالل 
تقوع  قرية  �شهدت  كما  للمدينة، 
م�شابهة  مواجهات  املدينة  �رشق 
القنابل  من  واباًل  اإطالق  تخللها 
هناك،  املواطنني  �شد  الغازية 
كما �شهد املدخل ال�شمايل ملدينة 
بني  عنيفة  مواجهات  اأريحا، 
تخللها  وال�شبان  الحتالل  قوات 
الغازية  القنابل  من  واباًل  اإطالق 

والر�شا�ض احلي واملعدين.

حمللون

م�شرية العودة لها ما بعدها وعلى 
املجتمع الدويل التقاط الر�شالة

اأّمت  التي  الهائلة  احل�شود  حجم 
العودة على  اأماكن جتمع م�شريات 
احلدود ال�رشقية لقطاع غزة، فاقت 
كل التوقعات التي و�شعها القائمون 
الأمر  احل�شبان؛  يف  امل�شرية  على 
املوؤ�رشات  من  جلملة  ميهد  الذي 

حول دللت جناح هذه امل�شرية.
اأن  الدجني  ح�شام  املحلل  يوؤكد 
هذه احل�شود ال�شخمة تعك�ض رغبة 
الفل�شطيني  ال�شعب  لدى  حقيقية 
واإعادة  املعي�ض،  الواقع  بتغيري 
العتبار للم�رشوع والق�شايا الوطنية 
حتمل  احل�شود  "هذه  وي�شيف 
اأنه  لأطراٍف خمتلفة،  ر�شائل عدة 
اأن  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  من 
لدياره  يعود  واأن  م�شريه،  يحقق 
اأي�شاً  حقه  ومن   ،194 لقرار  وفقاً 
واأن  وكرامة،  باإن�شانية  يعامل  اأن 
كامل".   ب�شكل  احل�شار  عنه  يرفع 
وحّذر الدجني من بقاء الو�شع على 
بانفجار،  ينذر  فاإنه  عليه؛  هو  ما 
فاإن مل يكن يف هذه املرة، فممكن 
وحول  قادمة.  مراٍت  يف  يكون  اأن 

�شوؤال "ماذا بعد؟"، اأجاب املحلل 
احلديث  "مطلوب  اأنه  ال�شيا�شي 
ب�شكل  الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن 
كبري، واأن نتجاوز مع�شلة النق�شام 
اإننا  حيث  ال�شيا�شية،  واملوؤ�ش�شات 
توقيع  يف  اأخطاأنا  يبدو  ما  على 
�شلطة  واأن�شاأنا  اأو�شلو،  اتفاق 
فل�شطينية حتت الحتالل". وطالب 
وطنية  ا�شرتاتيجية  ببناء  الدجني 
حتررية، م�شيفاً "ل يعقل اأن يعي�ض 
اقت�شادي،  رخاء  يف  الإ�رشائيلي 
يعي�ض  الفل�شطيني  املواطن  بينما 
اأن  ينبغي  لذا  بائ�ض،  واقع  يف 
واإن�شانية  �شيا�شية  الر�شالة  تكون 
الأوىل"ويعتقد  بالدرجة  وقانونية 
املحلل ال�شيا�شي اأن هذه امل�شرية 
و�شتجرب  الراكدة  املياه  �شتحرك 
املجتمع الدويل والإدارة الأمريكية 
ملراجعة قراراتها يف حال بُني على 
هذا احلراك من الناحية ال�شيا�شية 
ترتاجع  اأن  املحتمل  من  وا�شتمر 

الإدارة الأمريكية.
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اال�ستقطاب ال�سيا�سي واالأمني واالجتماعي يهدد توحيد القوات امل�سلحة
عادت حماولة توحيد اجلي�س الليبي اإىل العا�صمة امل�صرية القاهرة مرة ثانية، بعد احت�صانها قبل نحو 7 عقود من التاأ�صي�س الأول، وذلك عرب جولت تتواىل للو�صول اإىل 

�صيء اأ�صبه بـ«ت�صوية اآمنة«؛ لتفكيك اأزمات �صيا�صية واجتماعية ليبية وهذه »الت�صوية الآمنة«، التي تبذل م�صر فيها جهودا برعاية روؤ�صاء اأجهزة دبلوما�صية وا�صتخباراتية 
وع�صكرية، وفق معنيني ب�صاأن ليبيا، حتدثت اإليهم الأنا�صول، تواجه 3 حتديات: »التوافق وجتاوز ال�صتقطاب الليبي احلاد �صيا�صيا واأمنيا واجتماعيا«، و«التفاق ب�صاأن الهيكل 

التنظيمي للجي�س ومراكزه القيادية«، و«تنفيذ ما يتم التفاق عليه«.

للجي�ش  املحتملة  الهيكلة  اأن  اإذ 
الليبي وتوحيده، تعد -بجانب احلل 
ما  لتجاوز  البالد  رئتي  ال�سيا�سي- 
معمر  بنظام  الإطاحة  منذ  حدث 
 17 يف  �سعبية،  ثورة  يف  القذايف، 
املراقبني،  ووفق   2011 فرباير 
ليبيا  جارة  م�رص،  دور  اأهمية  فاإن 
من  ينبع  الغربية،  حدودها  من 
ح�سابات عديدة؛ ياأتي يف مقدمتها 
اأي  »امل�سلحة امل�رصية يف جتاوز 
حمتمل«واأعلنت  اإرهابي  تهديد 
القاهرة اأكرث من مرة، اأن »اإرهابيني« 
غربا،  حدودها  اخرتاق  يحاولون 
داخل  �سنتها  جوية  و�سط �رصبات 
»اإرهابية«،  عنا�رص  �سد  ليبيا 
باأمنها  »م�سا�سا  تراه  ما  على  ردا 
ل�سيما  م�رصيني«،  وباأرواح 
الأخرية،  الثالث  ال�سنوات  خالل 
وتزامنا  ر�سمية،  بيانات  وفق 
توا�سل  امل�رصي،  الهتمام  مع 
لالنتخابات يف  الوطنية  املفو�سية 
النتخابات  لإجراء  الإعداد  ليبيا 
)املرتقبة  والت�رصيعية  الرئا�سية 
قبل نهاية 2018(، للخروج من نفق 
ويت�سارع  ال�رصعيات.  تعدد  اأزمة 
النفوذ  على  رئي�سيان  جانبان 
الأول حكومة  وال�رصعية واجلي�ش: 
)غرب(  طرابل�ش  يف  »الوفاق« 
امل�سنودة  ال�رصاج،  فائز  برئا�سة 
والثاين  للدولة،  الأعلى  باملجل�ش 
التي يقودها خليفة حفرت،  القوات 
النواب  جمل�ش  من  واملدعومة 

بطربق )�رصق(.
اأعلنت  منا�سبة،  من  اأكرث  ويف 
وال�رصاج،  حلفرت،  دعمها  القاهرة 
احلرب  لإنهاء  ال�سخريات  واتفاق 
اأممي  قبول  على  احلائز  ليبيا،  يف 
وعربي، والذي ُوّقع يف 17 دي�سمرب 
مراقبني  اأن  اإل  باملغرب،   ،2015
الداعمني  اأكرب  من  اأنها  يعتربون 

حلفرت.

رحم  من  جولت   6
اإعالن القاهرة

اتفق   ،2016 دي�سمرب  و13   12 يف 
الليبية  ال�سخ�سيات  من  عدد 
بالقاهرة،  العام،  بال�ساأن  املهتمة 
امل�رصي  الأركان  رئي�ش  بح�سور 
ووزير  حجازي،  حممود  اآنذاك 
خارجية بالده، �سامح �سكري، على 
اأن اتفاق ال�سخريات يعد »اأ�سا�سا« 
بع�ش  »اإدخال  �رصيطة  للحل 

التعديالت )مل حتدد(«.
اتفق  ر�سمية،  بيانات  ووفق 
»اللجنة  ا�سم  حتت  املجتمعون 
امل�رصية املعنية بليبيا« اآنذاك على 
7 ثوابت وطنية، منها »وحدة اجلي�ش 
الليبي«، و«تر�سيخ التوافق«، ف�سال 
نقاط  بينها  5 مقرتحات  عن طرح 
الليبية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مت�ش 
يف  والنظر  با�ستقالليتها  وتخت�ش 
دون  للجي�ش،  الأعلى  القائد  مهام 
وبعد   ،2017 فرباير  ويف  تفا�سيل، 

ح�رصها  بالقاهرة،  اجتماعات 
جمل�ش  رئي�ش  �سالح،  عقيلة 
اأعلنت  وال�رصاج،  وحفرت،  النواب، 
اللجنة امل�رصية البدء يف »مراجعة 
املجل�ش  و�سالحيات  ت�سكيل 
الأعلى  القائد  ومن�سب  الرئا�سي، 
تفا�سيل(«،  )دون  الليبي  للجي�ش 
برملانية  انتخابات  اإجراء  بخالف 

ورئا�سية بعد عام.
اتفقت  املناق�سات  تلك  رحم  ومن 
بليبيا«  املعنية  امل�رصية  »اللجنة 
جلنتي  وفد  مع   ،2017 �سبتمرب  يف 
على  الليبية،  الع�سكري  التوا�سل 
م�سرتكة  نوعية  فنية  جلان  ت�سكيل 
املوؤ�س�سة  توحيد  اآليات  لبحث 
 ،2017 نوفمرب   2 الع�سكرية«ويف 
اأعلنت اللجنة برئا�سة اللواء حممد 
الدفاع  وزير  م�ساعد  الك�سكي، 
مقرا  م�رص  اختيار  امل�رصي، 
تنظيم  اإعادة  جهود  ل�ستكمال 
م�ست  الآن،  واإىل  اجلي�ش.  وبناء 
الليبي  اجلي�ش  لتوحيد  خطوات 
 2017 اأواخر  منذ  جولت   6 عرب 
بح�سور   ،2018 مار�ش   20 وحتى 
ل  عديدة،  ليبية  ع�سكرية  اأطراف 
اجلانب  من  عادة  اأ�سماوؤها  تعلن 
حملية  تقارير  اأن  غري  امل�رصي، 
الرازق  عبد  م�ساركة،  اإىل  ت�سري 
قوات  اأركان  رئي�ش  الناظوري، 
الطويل،  الرحمان  وعبد  حفرت، 
رئي�ش اأركان قوات حكومة الوفاق، 
وفرج ال�سو�ساع، رئي�ش وفد قوات 
رئي�ش  اجلليل،  عبد  وعلي  حفرت، 
ورغم  الوفاق،  حكومة  قوات  وفد 
اجتماعات  طّي  التفا�سيل  اأن 
الرئي�ش  الهدف  اأن  غري  مغلقة، 
الر�سمية  البيانات  معظم  يف  لها 
ال�سادرة تتمثل يف: »توحيد اجلي�ش 
الليبي على اأ�س�ش مهنية واحرتافية 
خال�سة؛ لال�سطالع بدوره ك�سامن 
و�سيادتها  املدنية  الدولة  لوحدة 
الوطني،  ترابها  كامل  على 
ويف  وثرواتها«.  مقدراتها  وحماية 
تو�سيات  خرجت  ال�سدد،  هذا 
اأن  »التاأكيد  اأبرزها:  لالجتماعات 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  توحيد  م�سار 
لدفع  ال�سلبة  النواة  �سيكون مبثابة 
الأمام«،  اإىل  ال�سيا�سي  امل�سار 
والت�سديد على اأنه »ل مكان داخل 
لأية  الليبية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
اأو  عقائدية  اأو  �سيا�سية  توجهات 

ا�ستقطاب«.

الو�صع الع�صكري الليبي

معمر  عهد  مق�سمة يف  ليبيا  كانت 
 3 اإىل   ،)2011-1969( القذايف 
هي:  فقط  ع�سكرية  مناطق 
اجلنوبية، الغربية، وال�رصقية، وبعد 
تق�سيم  مت   ،2011 يف  به  الإطاحة 
البالد اإىل 4 مناطق ع�سكرية هي: 
�سبها  )غرب(،  الع�سكرية  طرابل�ش 
الو�سطى  )جنوب(،  الع�سكرية 
الع�سكرية  بنغازي  الع�سكرية، 

)�رصق(.
املجل�ش  اأ�سدر   ،2017 جوان  ويف 
قراراً  الوفاق،  حلكومة  الرئا�سي 
 7 اإىل  البالد  بتق�سيم  يق�سي 
مناطق ع�سكرية، باإ�سافة املنطقة 
ومنطقة طربق  الغربية،  الع�سكرية 
ومنطقة  )�سمال �رصق(،  الع�سكرية 
�رصق(  )جنوب  الع�سكرية  الكفرة 
نا�رص  يقول  ال�سياق،  هذا  ويف 
الليبي  املر�سد  مدير  الهواري، 
حلقوق الإن�سان )غري حكومي(، اإن 
املوجودة  الع�سكرية  »الت�سكيالت 
على اأر�ش الواقع تنبثق عن اأج�سام 
�سيا�سية، وهي: املجل�ش الرئا�سي، 
القوى  لبع�ش  اإ�سافة  والربملان، 

الأخرى يف الزنتان وم�رصاتة«.
لنفوذ  اإ�سافة  الهواري:  ويو�سح 
املوجودة  امل�سلحة  املجموعات 
الرووؤف  عبد  وهي:  طرابل�ش  يف 
اخلا�سة(،  الردع  قوة  )قائد  كارة 
ثوار  كتيبة  )قائد  التاجوري  هيثم 
)قائد  الككلي  وغنيوة  طرابل�ش(، 
ب�رص  وها�سم  املركزي(،  الأمن 
)رئي�ش اللجنة الأمنية العليا �سابًقا/ 
طرابل�ش(،  ثوار  كتيبة  يف  قيادي 
الرئا�سي.  للمجل�ش  حليفة  وكلها 
بدوره، يقول كامل عبد اهلل، اخلبري 
امل�رصي يف ال�سوؤون الليبية مبركز 
ال�سيا�سية  للدرا�سات  الأهرام 
اإن   ، )حكومي(،  وال�سرتاتيجية 
الغالب  يف  القاهرة  »اجتماعات 
�سباط  على  قائمة  وبالأ�سا�ش، 
الرئا�سي  واملجل�ش  حفرت،  قوات 

وحلفائهما«.
من  م�رص  موقف  اأن  ويو�سح 
تقدم  لكنها  معروف،  الإ�سالميني 
اأكرث انفتاحا مع كل القوى  مقاربة 
مع  م�سوؤول  حوارا  وتدير  الليبية، 
ع�سكريني ليبيني ورمبا نرى الفرتة 
)مل  جدد  �سباط  م�ساركة  املقبلة 
ي�سمهم(  وب�ساأن اخلالف اجلوهري 
ب�ساأنه  وخ�سومه  حفرت  اأن�سار  بني 
لفت  الليبي،  للجي�ش  قائدا  تعيينه 
حول  »اخلالف  اأن  اإىل  اهلل،  عبد 
امل�ساورات  ولكن  موجود،  حفرت 
م�رص  واأن  خا�سة  �سيء،  كل  حتل 
اأطراف  مع  معقدة  عملية  تدير 
ب�سهولة  ترتكها  لن  مكا�سب  اأخذت 
اخلبري  ويتوقع  وليلة«.  يوم  بني 
خريي  الليبي،  ال�ساأن  يف  امل�رصي 
عمر، يف حديث ، اأن ت�سعى اللجنة 
اإىل اإعادة هيكلة اجلي�ش الليبي مبا 
واملناطق،  املكونات  ي�سمل جميع 
املنا�سب  حول  مفاو�سات  »و�سط 
وكيفية  والأقدمية  الرئي�سية 
ا�ستيعاب ال�سالح والكيانات و�سبط 
اجلي�ش  عالقة  وبحث  املوؤ�س�سات 

بال�سلطة املدنية«.

تعدد اجلبهات.. 
ال�صبب والواقع

يرى  اجلبهات،  تعدد  وعن 
املوجود  اخلالف  اأن  الهواري 

تباين  مرجعه  الليبي  اجلي�ش  بني 
كل  وت�سبث  ال�سيا�سية،  املواقف 
عن  خمتلفة  باأيديولوجية  طرف 
ميكننا  »لكن  وي�ستدرك:  الآخر 
جمموعات  بني  الوفاق  اأن  القول 
لتوافق  بداية  املختلفة،  اجلي�ش 
اأطراف  لكل  واأ�سمل  اأكرب  �سيا�سي 
يف  الع�سكري  ال�رصاع«،و«التوافق 
الهواري،  بح�سب  جناحه«،  حالة 
نقاط  اأكرب  اأحد  يحل  »�سوف 
املادة  بتعديل  املتمثل  اخلالف 
ال�سيا�سي،  التفاق  يف  الثامنة 
القيادية  باملراكز  واخلا�سة 
الليبي«وانعك�ست  اجلي�ش  يف 
على  القاهرة  اجتماعات  نتائج 
عن  ال�سادرة  »الت�رصيحات 
اجلي�ش  قوات  با�سم  املتحدثني 
خطاب  فبعد  والغرب؛  ال�رصق  يف 
التخوين والهجوم امل�ستمر، حتولت 
وتوقف  بّناءة،  اإىل  الت�رصيحات 
الهواري.  وفق  املتبادل«،  الهجوم 
الأ�سبق  الليبي  ال�سفري  وي�سيف 
يف  جربيل،  فايز  حممد  بالقاهرة، 
حديث لالأنا�سول، �سببا ثانيا لتعدد 
وهو  ليبيا،  يف  الع�سكرية  اجلبهات 
جامع  وطني  م�رصوع  وجود  »عدم 
غري  القذايف«،  بعد  ما  فراغ  ميالأ 
الليبي يف  »التاريخ  باأن  متفائل  اأنه 
منثورا«.  هباًء  ي�سيع  لن  الكفاح 
يحدث  »ما  اأن  اإىل  جربيل،  وي�سري 
اجلي�ش  توحيد  حماولة  )من  اليوم 
الليبي( هو عودة لعام 1940، عندما 

مت تاأ�سي�سه من القاهرة«.
ففي 1939، قررت 40 �سخ�سية من 
املقيمني  الليبيني  والزعماء  القادة 
لتحرير  جي�ش  تكوين  مب�رص، 
لقبول  مكتب  وافتتح  بالدهم، 
اأوت   12 يف  بالقاهرة  املتطوعني 

.1940

ت�صوية اآمنة

هنا  للحديث  يعود  عمر،  خريي 
م�سّبها ما يحدث باأنه »ت�سوية اآمنة«، 
اتخذته  الذي  »امل�سار  اإن  قائال 
اجلي�ش  لتوحيد  بالنقا�ش  م�رص 
لبناء  والتفاهمات  والت�سوية  الليبي 
ال�سليم  امل�سار  هو  املوؤ�س�سات، 
املوؤ�س�سات  لبناء  والهام  والآمن 
ال�رصاعات«واعترب  عن  بعيدا 

اخلبري امل�رصي، يف ال�ساأن الليبي، 
�سي�ساعد  الت�سوية  تلك  »اإجناز  اأن 
يوؤكد  ال�سيا�سي«بدوره،  احلل  يف 
اأن »عملية الت�سوية  كامل عبد اهلل، 
يف  م�رصيا  تدخال  لي�ست  اجلارية 
ال�ساأن الليبي لكن اإجناز ليبي ترعاه 
اطلعت  وحيادية،  بانفتاحية  م�رص 

عليها يف �سياقات عدة«.

حتديات  3

ي�سع عبد اهلل، ثالث حتديات تواجه 
م�سار توحيد اجلي�ش والتفاهمات، 
احلاد  ال�ستقطاب  يف  »متمثلة 
بليبيا،  واجتماعيا  واأمنيا  �سيا�سيا 
التنظيمي  الهيكل  على  والتوافق 
وتنفيذ  القيادية،  ومراكزه  للجي�ش 

ما يتم التفاق عليه«.
توحيد  يف  اجلهود  جناح  ويربط 
الو�سع  عنه  ي�سفر  مبا  اجلي�ش، 
راف�سا  العك�ش،  ولي�ش  ال�سيا�سي 
متخذ  جهد  اأي  من  اأحد  يقلل  اأن 
ويتفق  اجلي�ش  توحيد  �سبيل  يف 
معه الليبي نا�رص الهواري، مو�سحا 
»اأهم  قائال:  التف�سيل  من  ب�سيء 
التحديات تتمثل يف ت�سمية املراكز 
راأ�سها  وعلى  باجلي�ش،  القيادية 
خليفة  له  واملر�سح  العام  قائده 
يف  ت�سهم  »لكي  حفرت«وي�سيف 
النقطة،  هذه  حول  التفاق  جناح 
يجب اأن تتدخل القيادات ال�سيا�سية 
وت�ساهم يف حلحلة امل�سكالت التي 
قبول  مع  التفاق،  توقيع  تعوق 
ومن  الأر�ش  على  ال�رصاع  اأطراف 
اإليه  �سيتو�سل  ملا  ال�سالح،  بيدهم 

املتحاورون يف القاهرة«.

الهدف امل�صري

بالقاهرة،  الأ�سبق  الليبي  ال�سفري 
اجلهود  بني  فرقا  »هناك  اإن  يقول 
والنتائج، واأنا اأثمن اجلهود امل�رصية 
حقيقية  م�ساٍع  عن  تعرب  التي 
وحر�ش على اأن ترى ليبيا عافيتها، 
وهذا دور اإيجابي«ويرى جربيل، اأن 
وحتاول  الفرقاء  جمعت  »القاهرة 
اأن تنجز حال لأ�سباب م�رصية؛ منها 
يف  حدودها  تاأمني  على  احلر�ش 
خطورة  ا�ستقراره  عدم  ي�سكل  بلد 

ال�سياق،  هذا  املنطقة«ويف  على 
لهدف  اهلل،  عبد  كامل  يذهب 
قائال:  احلدود،  تاأمني  من  اأعمق 
»هدف م�رص )..( هو حماولة لبناء 
مواجهة  يف  فاعلة  اأمنية  �رصاكة 
اأو  حالية  تهديدات  اأو  خماطر  اأي 
م�ستقبلية خا�سة يف احلدود الليبية 
على  اهلل،  عبد  امل�رصية«،وي�سدد 
لكن  طيبا،  جهدا  تبذل  »م�رص  اأن 
امل�سكلة عند الليبيني اأنف�سهم«. ويف 
جوان 2017، ن�رص مركز »بروكنجز« 
حتت  مقال  )اأمريكي(،  للبحوث 
ا�ستقرار  نحو  الطريق  »هل  عنوان 
وتطرق  القاهرة«،  عرب  متّر  ليبيا 
يف  م�سالح مل�رص   3 هناك  اأن  اإىل 
وعدّدها:  الليبي.  اجلي�ش  توحيد 
بتاأمني  مرتبط  اأمني  »الأول 
التي  ليبيا،  مع  امل�سرتكة  حدودها 
كلم،  و115  األف  م�سافة  على  متتد 
والثاين  املتطرفة،  التيارات  من 
العمالة  القت�سادي، حيث  بالو�سع 
امل�رصية بالآلف هناك )يف ليبيا(، 
اأما الثالث فيتمثل خ�سية �سعود اأي 
)جماعة(  وجود  يدعم  هناك  تيار 
التنظيم  )امل�سلمون(،  الإخوان 

املحظور يف م�رص«.

ل مدة متوقعة

املتوقعة  باملدة  التكهن  ول ميكن 
الليبي  وفق  التفاق،  لإمتام 
اإىل  ذلك  مرجعا  الهواري،  نا�رص 
ما  تفا�سيل  الأطراف  »اإحاطة 
من  ب�سياج  حوارات  من  يحدث 
»لكن  القول:  ال�رصية«وي�ستدرك 
من املنتظر اأن تنتهى املفاو�سات 
موعد  قبل  النهائي  التفاق  ويعلن 
اأن  على  النتخابات«وي�سدد  اإجراء 
ال�ستفتاء  اإجراء  مينع  »النق�سام 
على الد�ستور والنتخابات، وتاأمني 
اأن  اإىل  القرتاع«ويلفت  �سناديق 
اإرهابية  عمليات  حدوث  »منع 
جهود  وتوحيد  تكاتف  يحتاج  اأمر 
اجلميع«ويتفق معه اخلبري امل�رصي 
»الفرتات  قائال:  عمر،  خريي 
بجداول  مرتبطة  لي�ست  النتقالية 
تباطوؤ  زمنية مقد�سة، فقد يحدث 

نتيجة تفا�سيل النقا�ش«.
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�شباب بلوزداد يتجاوز عقدته امام احتاد اجلزائر

اأبناء العقيبة يتم�سكون بالبقاء ويرفعون املعنويات قبل اخلرجة القارية
اأ�شبال حمدي ي�شرعون اليوم يف التح�شري 

للقاء بالتو يونايتد

احتاد اجلزائر يبتعد عن 
املناف�سة على لقب البطولة 

الوطنية
ابتعد فريق احتاد اجلزائر عن 

البطولة  لقب  على  التناف�س 
التي  الهزمية  بعد  الوطنية 
على  اأم�س  اأول  تكّبها 
�شباب  اجلار  ح�شاب 
بلوزداد والتي جعلته يغادر 
اإىل  ويرتاجع  »البوديوم« 
املركز اخلام�س يف جدول 
الرتتيب بعدما كان اجلولةا 
الثالث،  املركز  يف  ل�شابقة 

يتوجه  تعجل  الهزمية  هذه 
حمدي  ميلود  املدرب  اأ�شبال 

التتويج  عن  بعيدا  البقاء  نحو 
بالألقاب للمو�شم الثاين على التوايل 

املو�شم  خرجوا  اأن  لهم  �شبق  ط بعدما  ر لفا ا
بلقب  التتويج  عن  جمددا  بعيدا  الحتاد  يبقى  حيث  اليدين،  �شفر 
لتبقى   ،2016/2015 مو�شم  الوطنية  البطولة  لقب  اإحراز  منذ  وذلك 
خزائن الفريق غائبة عن تذوق طعم التتويجات والألقاب، ويبقى من 
الرائد �شباب  الفارق عن  تقلي�س  ت�شكيلة »�شو�شطارة«  ال�شعب على 
�شبع  بفارق  تبتعد  واأنها  ال�شدارة خا�شة  بهم يف  واللحاق  ق�شنطينة 
نقاط كاملة ولديها مباراة يف ملعب ال�شهيد حمالوي ينتظر اأن يكون 

�شعبا يف ظل �رصاع ال�شباب على التتويج باللقب.
من جهته، يواجه املدرب ميلود حمدي انتقادات كبرية خا�شة على 
م�شتوى اخليارات التي يقوم بها واخلطة التي ي�رص يف كل مرة على 
انتهاجها واملتمثلة يف اللعب بثالثة لعبني م�شرتجعني مثلما حدث 
اأمام �شباب بلوزداد اأين اأقحم كل من كودري، �شيتة وبلخما�شة والتي 
مل تنفع الفريق خا�شة يف ظل عدم وجود عدد كاف من املهاجمني 
القادرين على حتويل اخلطر على منطقة املناف�س والتي توؤكد عدم 
امتالك ت�شكيلة »�شو�شطارة« ل�شانع لعب قادر على �شنع الفارق على 
اأر�شية امليدان، والأكيد اأن عمال كبريا ينتظر الطاقم الفني بقيادة 
اأ�شباله  فيها  يقع  التي  الأخطاء  ت�شحيح  اأجل  من  حمدي  املدرب 
من  نيجرييا  اإىل  خلرجة  الأ�شبوع  هذا  حت�رص  الت�شكيلة  وان  خا�شة 
اأفريل املقبل حل�شاب ذهاب  الثامن  اأجل مواجهة بالتو يونايتد يف 

الدور ال�شاد�س ع�رص مكرر ملناف�شة كاأ�س الكاف.
  عي�شة ق.

البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

الرباع �سعدي يهدي اجلزائر 
ميدالية ذهبية

   
�شعدي  فريد  اجلزائري  الرباع  اأحرز 
املنحدر من ولية  تب�شة ميدالية ذهبية 
الأفريقية  املناف�شة  فعاليات  �شمن 
امللعب  يحت�شنها  التي  الأثقال  لرفع 
الدويل مل�رص منذ 26 مار�س اجلاري، 
ح�شب ما علمته وكالة الأنباء اجلزائرية 
واأفاد  الريا�شة،  و  ال�شباب  من مديرية 
�شعدي  فريد  الرباع  باأن  امل�شدر  ذات 
الوطني  الفريق  يف  رفقائه  تاألق مبعية 
لرفع الأثقال امل�شارك يف هذه البطولة 

الألعاب  لدورة  التاأهل  اأحرز ميدالية  ذهبية مكنته من  الأفريقية حيث 
الأوملبية لل�شباب املقرر اإجراوؤها بالأرجنتني خالل ال�شنة اجلارية.

واأ�شار ذات امل�شدر اإىل اأن الرباع حت�شل اأي�شا على ميداليتني ف�شيتني 
عن فئة الأ�شبال اإىل جانب ثالث ف�شيات لدى الأوا�شط وزن 94 كغ خالل 
نف�س البطولة، جتدر الإ�شارة اإىل اأن جمهورية م�رص احت�شنت البطولة 
الإفريقية لل�شباب والنا�شئني يف ريا�شة رفع الأثقال خالل الفرتة املمتدة 
بني 26 و 29 مار�س  وهي بطولة موؤهلة لدورة الألعاب الأوملبية لل�شباب 

املقرر اإقامتها بالأرجنتني.
وكالت

الن�شرية ت�شجل مباراتها 17 دون هزمية

دزيري يربح الرهان ويقرتب من البوديوم

قطع فريق �شباب بلوزداد خطوة نحو الأمام من اأجل القرتاب من �شمان حتقيق البقاء بعد الفوز الثمني الذي حققه 
يف الداربي العا�شمي الذي خا�شه اأمام اجلار احتاد اجلزائر، اأين كان الهدف الوحيد امل�شجل يف املقابلة كافيا لالعبي 

ال�شباب من اجل �شمان النقاط الثالث ومعانقة الفوز جمددا بعد �شل�شلة اربع مباريات دون انت�شار، والتي �شمحت 
للفريق بالبتعاد عن منطقة اخلطر باأربع نقاط والتنف�س قليال

داي  ح�شني  ن�رص  فريق  يوا�شل 
خرجاته املوفقة و�شل�شلة املباريات 
بفوز  عاد  بعدما  هزمية  دون 
اإىل  قادته  التي  اخلرجة  من  ثمني 
ح�شاب  على  وذاك  القواعد  خارج 
وهي  بلعبا�س،  �شيدي  احتاد  نادي 
مل  التي  التوايل  على   17 املباراة 
طعم  العا�شمي  النادي  فيها  يتذّوق 
الهزمية، اأين تاأكد الن�رصية �شهيتها 
الأوىل هذا  الأدوار  الكبرية يف لعب 
املو�شم وهو ما يوؤكد فوزها الثالث 
الديار،  خارج  من  به  تعود  الذي 
الر�شيد  بتدعيم  لها  �شمح  حيث 
يف  املقدمة  ثالثي  من  والقرتاب 
الفارق  قل�شت  اأين  الرتتيب  جدول 

عن املركز الثالث اإىل 
نقطتني فح�شب.
مت  قّد و
ية  لن�رص ا
كبرية  مباراة 
بلعبا�س  يف 

بعد  خا�شة 
املوفقة  التدخالت 

غايا  احلار�س  بها  قام  التي 
املباراة  رجل  كان  والذي  مرباح 
الأهداف،  تلقي  من  فريقه  باإنقاذ 
الذي  التكتيكي  التفوق  جانب  اإىل 
الذي  دزيري  بالل  املدرب  حالف 
�رصيف  نظريه  على  بف�شله  تفوق 
الثاين  ال�شوط  يف  خا�شة  الوزاين 

ي�شريه  كيف  عرف  الذي 
ويحافظ على التقدم 
عرب  النتيجة  يف 
الوحيد يف  الهدف 
اللقاء الذي �شجله 
و�شتكون  خا�شف، 
املباريات  رزنامة 
يف  الن�رصية  تنتظر  التي 
ح�شد  موا�شلة  اأجل  من  �شاحلها 
يف  والت�شلق  اليجابية  النتائج 
الالعب  رفقاء  اأن  باعتبار  الرتتيب 
الثالث  اجلولت  يلعبون  �شويطر 
عندما  العا�شخمة  يف  املقبلة 
اأمام  عا�شميان  داربيان  يخو�شون 
اجلزائر  ومولودية  احلرا�س  احتاد 

يف اجلولتني 25 و26 بينما ي�شتقبلون 
من   27 اجلولة  يف  ب�شكرة  احتاد 
النت�شار  ورغم  الوطنية.  البطولة 
البالد  غرب  من  به  عادوا  الذي 
�رصبة  تلقى  الفني  اطالقم  اأن  اإل 
عم  اثنني  لعبني  بغياب  موجعة 
نهاية  املقرر  العا�شمي  الداربي 
احلرا�س   احتاد  اأمام  الأ�شبوع  هذا 
احمد  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
املعاقبان  العريف  وح�شني  قا�شمي 
يف  الحتجاج،  اإنذار  تلقيهما  بعد 
يو�شفي  زميليهما  ي�شجل  املقابل 
�شفوف  اإىل  عودتهما  وعمايل 

الت�شكيلة يف اللقاء.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

على  كانت  الت�شكيلة  وان  خا�شة 
لكن  اخلطر  منطقة  من  مقربة 
انت�شار الحتاد اأعاد الثقة لرفقاء 
موا�شلة  اجل  �شاملي من  الالعب 
التم�شك بحظوظهم كاملة لتحقيق 
اأن  والأكيد  بالبقاء.  الفريق  هدف 
ملزما  يكون  �شوف  الفني  الطاقم 
مب�شاعفة  املقبلة  الفرتة  خالل 
العمل من اأجل املوا�شلة على نف�س 
الريتخم وتفادي العودة اإىل نقطة 
املعنويات  واأن  خا�شة  ال�شفر، 
ت�شكيلة  جتاوز  بعد  مرتفعة  تبقى 
اأين  الأ�شود  لل�شبح  »العقيبة«  اأبناء 
اآخر  يف  الحتاد  على  يفوزوا  مل 
يف  ينتظرهم  اأين  اأعوام،  �شبعة 
غلى  �شعب  تنقل  املقبلة  اجلولة 
عا�شمة الباهية ملواجهة الو�شيف 

مولودية وهران

الطاو�شي: فوزنا اأمام 
الحتاد مهم لتح�شري 
خرجة اأ�شيك ميموزا

اأبدى مدرب �شباب بلوزداد ر�شيد 
الطاو�شي �شعادته بعد الفوز الثمني 
اجلار  ح�شاب  على  حققوه  الذي 
الفريق  تنف�س  اأين  اجلزائر  احتاد 
التي  الفراغ  مرحلة  بعد  قليال 
الأخرية  املباريات  خالل  بها  مر 
�شّدد  حيث  الوطنية،  البطولة  من 
ل  فريقه  اأن  املغربي  املدرب 
يتواجد  التي  املرتبة  ي�شتحق 
خا�شة  الرتتيب  جدول  يف  عليها 
امل�شتوى  يف  مباراة  قدم  واأنه 
ح�شبه بالإ�شافة اإىل التنقل الكبري 

لالأن�شار اإىل ملعب 20 اأوت ملوؤازرة 
لعبيه وم�شاندتهم لتحقيق الفوز، 
الذي  بالأداء  الطاو�شي  وا�شاد 
قدمه لعبيه الذين اأهدوا الفريق 
فوزا هاما ويف توقيت ح�شا�س قبل 
املو�شم  نهاية  على  جولت  �شت 
اجلاري، خمتتما اأن هذا النت�شار 

اأجل  من  لالعبيه  ي�شمح  �شوف 
التح�شري مبعنويات مرتفعة حت�شبا 
الإيفوراي  ميموزا  ا�شيك  ملقابلة 
الأ�شبوع  هذا  نهاية  يالقيه  الذي 
ال�شاد�س  الدور  ذهاب  مباراة   يف 

ع�رص مكرر لكاأ�س الكاف.

اإدارة �شبيبة القبائل تقرر الدخول جماين يف مباراة الكال�شيكو

بوزيدي: تعادل ب�سكرة ايجابي ويرفع 
املعنويات ا�ستعدادا للمولودية

القبائل  �شبيبة  فريق  مدرب  عرّب 
بعد  ارتياحه  عن  بوزيدي  يو�شف 
التنقل  من  بالتعادل  النادي  عودة 
ال�شعب الذي قاده ملواجهة احتاد 
ب�شكرة يف قمة البقاء بني الفريقني 
تفادي  على  ي�شارعان  اللذان 
يف  بوزيدي  قال  حيث  ال�شقوط، 

نهاية  عقب  اإعالمية  ت�رصيحات 
اللقاء اأن النتيجة ايجابية بالن�شبة 
واأنها جاءت خارج  لفريقه خا�شة 
ملعبه واأمام فريق يتواجد يف نف�س 
و�شعيتهم، مو�شحا اأن هذه النتيجة 
�شوف تكون عامال ايجابيا لأ�شباله 
من اأجل رفع املعنويات والتح�شري 

للقاء املتاأخر  الظروف  اأف�شل  يف 
الهام الذي ينتظرهم هذا الثالثاء 
اأمام مولودية اجلزائر، واأ�شاف اأنه 
يتمّنى اأن تخدم نتائج اجلولة فريقه 
حتقيق  من  القرتاب  اأجل  من 
الأوىل،  الرابطة  �شمن  البقاء 
لن�رص  ال�شابق  املدرب  وتطّرق 
مهدي  الالعب  اإىل  داي  ح�شني 
اإىل  حتويله  قرر  الذي  علجية  بن 
اأين او�شح  الحتياط ودخل بديال 
مع  باحرتافية  تعامل  الالعب  اأن 
قراره وتقبل اجللو�س يف الحتياط 
واأخربه  اإليه  حتّدث  بعدما  خا�شة 
اإىل خدماته يف كال�شيكو  بحاجته 

املولودية.
رئي�س  تعّر�س  اأخرى،  جهة  من 
ال�شبيبة �رصيف مالل اإىل ال�شغط 

طرف  من  ب�شكرة  ملعب  يف 
ابراهيم  للفريق  الر�شمي  الناطق 
ومنعه  ب�شتمه  قام  الذي  �شاعو 
ال�رصفية  املن�شة  اجللو�س يف  من 
اإىل  ا�شطّر  اأين  مللعب 18 فيفري 
العادية  املدرجات  يف  اجللو�س 
املقابل  يف  فريقه،  اأن�شار  رفقة 
الدخول  »الكناري«  اإدارة  قررت 
للقاء  حت�شبا  لن�شارها  جمانا 
الذي يجريه فريقهم اأمام مولودية 
حلاجة  نظرا  وذلك  اجلزائر 
جمهور  من  الدعم  غلى  الفريق 
ال�شبيبة  �رصورة  ظل  يف  ال�شبيبة 
والبتعاد  الثالث  النقاط  لإحراز 

عن منطقة اخلطر.
عي�شة ق.
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ا�ضتعادة اخل�ضر لالن�ضباط �ضروري وتدليل روراوة انقلب �ضدناطارق غول لعب �سابق يف حوار »للو�سط«
.   جماين انتهى وقته �ضافعي وماندي يحتاجان الوقت للتن�ضيق

حاورته: عي�سة ق.

�أن  غول  طارق  �ل�سابق  �لالعب  �عترب 
�لأخطاء  �سحية  وقع  �لوطني  �ملنتخب 
ر�بح  �لوطني  �لناخب  فيها  وقع  �لتي 
ماجر خالل �ملقابلة �لودية �لتي خا�سها 
باإ�رش�ك  قام  و�أنه  خا�سة  �إير�ن،  �أمام 
�سورة  يف  منا�سبهم  غري  يف  لعبني 
فرحات وبن �سبعيني، م�سيفا يف �ت�سال 
هاتفي مع »�لو�سط« �أن ماجر لي�س �أمامه 
�لت�سكيلة  �سبط  �أجل  من  �لكايف  �لوقت 
�لناجعة حت�سبا  �للعب  وخطة  �لأ�سا�سية 
�ملقبلة  �ملباريات  يف  عليها  لالعتماد 
�ملوؤهلة  �لت�سفيات  �نطالق  و�أن  خا�سة 
�إىل كا�س �إفريقيا �أ�سبحت قريبة، م�سيفا 
بيد  بال�رشب  ملزم  �لوطني  �لناخب  �أن 
�لن�سباطية  �لأمور  و�إعادة  حديد  من 

د�خل �ملنتخب �إىل ن�سابها

بداية، املنتخب الوطني �سقط يف 
اأول هزمية منذ تعيني رابح ماجر 
على راأ�س اخل�سر، ما هو تعليقك؟

�أمام  �سجلناها  �لتي  �لهزمية  رغم 
�أمور�  هناك  �أن  �إل  �لإير�ين  �ملنتخب 
هذ�  من  ��ستخال�سها  ميكن  �يجابية 
�ملنا�سب  لتغيري  بالنظر  خا�سة  �للقاء، 
خالل �أطو�ر �ملقابلة وهو ما وقفنا عليه 
�أد�ء  قدم  �لذي  فرحات  لالعب  بالن�سبة 
�مليد�ن  و�سط  �إىل  عندما حتّول  �أف�سل 
وهو  �أمين  مد�فع  �للقاء  بد�أ  كان  بعدما 
و�أنه  خا�سة  ي�ساعده  ل  �لذي  �ملن�سب 
�لعتقاد  وخطاأ  �لرئي�سي  من�سبه  لي�س 
�أنه لعب هذ� �ملن�سب يف فريقه �ل�سابق 
�حتاد �جلز�ئر لأن مفتاح من كان ي�سغل 
يلعب جناح  كان  فرحات  بينما  �ملن�سب 
لي�س  �سبعيني  بن  �لالعب  �أن  كما  �أمين، 
يف  له  �لأف�سل  و�ملن�سب  �أي�رش  ظهري 
توظيف  فاإن  وبالتايل  �لدفاع  حمور 
�لرو�قني كان خطاأ منذ  �لثنائي يف  هذ� 

�لبد�ية.

اجلزائر توا�سل البحث عن نف�سها 
فيما يتعلق باإيجاد ثنائي حمور يف 
امل�ستوى وهو الذي برهن �سعفه 

جمددا ووقع يف الأخطاء جمددا، 
كيف وجدت التن�سيق بني �سافعي 

وماندي؟

�أخطاء  يف  وقع  �ملحور  �أن  �سحيح 
�لأول  �لهدف  لكن  �ن ذكرِت  مثلما �سبق 
يتحمل  ل  علينا  �لإير�نيون  �سجله  �لذي 
م�سوؤوليته لأنه جاء من �لرو�ق �لأمين �أين 
مل يقم فرحات بالتغطية �لالزمة باعتبار 
�أنه لعب يف من�سب غري متعود عليه ول 
عليها،  �ملتعود  �للعب  �سفات  فيه  يجد 
ب�سفات  �للعب  يف  ف�سل  �أنه  جانب  �إىل 
لأنه  يالم  ل  لكنه  �لأمين  للظهري  �للعب 

ر�سمها  �لتي  �لتكتيكية  لعب وفق �خلطة 
�ملدرب.

�للعب  يف  حت�سن  على  وقفنا  �أننا  �لهم 
هدفني،  �سباكنا  تلقي  بعد  �لدفاعي 
ماندي  �لثنائي  بني  �لأد�ء  حت�سن  حيث 
و�سافعي بعد مرور 20 دقيقة من �للعب، 
هذ� �لثنائي قادر �أن ي�سكل �أف�سل حمور 
�للعب معا  �أجل  لو يتم منحه �لوقت من 

وك�سب �لتن�سيق بينهما.

كالعب �سابق كيف تف�سر ت�سرف 
حمرز وتايدر خالل اللقاء، هل 
تعترب اأن هذا دليل على انفالت 
اأمور املجموعة من اأيدي املدرب 

الوطني؟

ردة  تفهم  ميكن  حمرز  لالعب  بالن�سبة 
�لثاين  �ل�سوط  يف  تغيريه  عند  تلك  فعله 
يف  يغ�سب  �لذي  �لالعب  �أن  باعتبار 
تلك �حلالة تعبري عن رغبته يف مو��سلة 
�للعب ومنح �لأف�سل لكن �لالعب ل يالم 
يقع  �لأمر  �أن  باعتبار  �للقطة  تلك  يف 
بالتحدث  �ملطالب  �ملدرب  عاتق  على 
تكر�ر  عدم  من  وحتذيره  �لالعب  �إىل 
يتمكن  حتى  جمدد�  �لت�رشف  نف�س 
يف  و�لتحكم  �لطاولة  على  �ل�رشب  من 
�لت�رشفات  هذه  تكر�ر  لأن  �ملجموعة 

يجعله يفقد �ل�سيطرة على �ملجموعة.
�أن  و�سبق  عادي  لعب  �أعتربه  تايدر 
مل  و�سخ�سيا  �سابقة  مو�جهات  خا�س 
ي�سيع  و�أنه  خا�سة  لعبه  طريقة  تقنعني 
وبالتايل  �مليد�ن،  و�سط  يف  كر�ت  عدة 
فاإن عدم لعبه يعترب عاديا، لالأ�سف مثل 
�ملنتخب  ب�سمعة  ت�رش  �لت�رشفات  هذه 
وجدو�  لعبينا  لأن  �ليوم  وليدة  ولي�ست 
لرئي�س  �ل�سابقة  �لعهدة  منذ  ت�ساهال 
بتدليل  قام  �لذي  رور�وة  حممد  �لفاف 
لطلبهم  و�ن�ساع  �لكو�در  جمموعة 
ما  وهو  ر�ييفات�س  �ملدرب  با�ستبعاد 
جعلهم يعتادون على �لقيام مبا يحلو لهم 
منها  �لتخل�س  يجب  �لتي  �لعقلية  وهي 
�إىل  �لن�سباط  لإعادة  وقت  �قرب  يف 

�لت�سكيلة وفر�س �لحرت�م.

ما هو راأيك يف جلب لعبني اإىل 
الرتب�س وخو�س لقاءين وديني 

دون منحهم الفر�سة من اأجل 
اللعب؟

ماجر  لت�رشيحات  �نده�س  ب�رش�حة 
�أن �ساو�سي �حلار�س �لأول  عندما يقول 
يف �إفريقيا، ول �فهم ملاذ� ل يجل�س على 
مقعد �لبدلء ويتم منح �لفر�سة حلر��س 
�آخرين من �أجل �لوقوف على �إمكانياتهم، 
�حل�رشي جل�س بديال ومل يلعب و�لأمر 
مّر عاديا من �أجل منح �لفر�سة لآخرين، 
تف�سري�  له  �أجد  مل  �لذي  �لآخر  و�لأمر 
كيف ن�ستدعي لعبني م�سابني يف �سورة 
ت�رشيح  �جل  من  وبر�هيمي  �سليماين 
نوجه  ول  تنز�نيا  ودية  بعد  �أحدهما 

كامال  يف  يتو�جدون  لالعبني  �لدعوة 
قرب،  عن  روؤيتهم  �أجل  من  �إمكانياتهم 
على كل حال هذه خيار�ت �لطاقم �لفني 

�لوطني ويتحمل م�سوؤولياتها.

�ملنتخب يف كل مرة يظهر مبجموعة 
خمتلفة، هل تعتقد �لأمر عاديا عدم 

�لثبات على ت�سكيلة �أ�سا�سية؟

�لثبات  �أجل  من  حان  �لوقت  فعال،   
�أن  يعقل  ل  لأنه  �أ�سا�سية  ت�سكيلة  على 
لعبني  �إقحام  على  مرة  كل  يف  نو��سل 
من  �لكايف  �لوقت  منلك  نعد  ل  جدد، 
عنا�رش  و��ستدعاء  لعبني  جتريب  �أجل 
خا�سة  قرب،  عن  ملعاينتها  جديدة 
�أمام  و�حدة  ودية  لديه  �ملنتخب  و�أن 
�لر�سمية  �لربتغال قبل خو�س �ملناف�سة 
�إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  غلى  و�لعودة 
�أت�سّور  �ملقبلة،  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س 
يف  �ملثالية  بالت�سكيلة  ماجر  يلعب  �أن 
يعتمد عليها خالل  و�لتي  �لربتغال  ودية 
�ملقابالت �ملقبلة، و�أريد �إ�سافة �أمر يف 

هذ� �ل�سدد

تف�سل......

�نتهى  قد  جماين  مثل  لعب  �أن  �أعتقد 
وقته مع �ملنتخب �لوطني ويجب �لبحث 
عن لعب يف مو��سفاته ميكن �لعتماد 
و�لتي   1-4-1-4 لعب  خطة  يف  عليه 
و�حد، خا�سة  �رتكاز  تعتمد على لعب 
و�أ�سبح  �ل�سن  بعامل  تاأثر  جماين  و�أن 
هذ�  يف  �ملزيد  تقدمي  على  عاجز� 
يوخن�سو�س  لالعب  وبالن�سبة  �ملن�سب، 
على  قادر  غري  لكنه  �إمكانيات  ميلك 
تطبيق �لكرة �حلديثة خا�سة و�أنه ي�سيع 
�لكثري من �لكر�ت يف و�سط �مليد�ن وهو 
ما ل يخدم �ملنتخب، و�ل�سوؤ�ل �ملطروح 
�أندية  من  لعبني  ��ستدعاء  يتم  ملاذ� 
�لدعوة  توجيه  وعدم  �ل�سقوط  تلعب 
يف  �لأوىل  �لأدو�ر  تلعب  �أندية  لالعبي 
ومولودية  �ل�ساورة  �سبيبة  مثل  �لبطولة 

وهر�ن.
 

كيف تعلق على 
النتقادات الالذعة 

التي تطال ماجر خالل 
الفرتة الأخرية؟

�أعتربها �نتقاد�ت ز�ئدة، لأن �لبع�س منها 
مرجوة  فائدة  ول  طعم  دون  �نتقاد�ت 
لعب  �لبحث عن خطة  �لأهم حاليا  منها، 
�لفرتة  خالل  �ملنتخب  ينتهجها  و��سحة 
�ملقبلة خا�سة و�أن �لهدف �ملقبل للفاف 
�لتاأهل �إىل كاأ�س �إفريقيا ويجب �لتفكري يف 
حال حتقيق �لهدف عن ردة فعل �لالعبني 

يف دور �ملجموعات.

 حمرز وبراهيمي �ضمن قائمة
 اأف�ضل 500 العب يف العامل

�قت�رش تو�جد �لالعبني �جلز�ئريني �سمن لئحة �أف�سل 500 لعب يف �لعامل على �لثنائي ريا�س 

حمرز ويا�سني بر�هيمي، حيث �أعلنت جملّة »وورك �سوكر« �لعاملية م�ساء �أول �أم�س عن قائمة 

ت�سم 500 لعب هم �لأف�سل يف �لعامل يف �لفرتة �حلالية، و�لتي عرفت تو�جد �ثنني من �لالعبني 

�جلز�ئريني فح�سب ويتعلق �لأمر بالعب لي�سرت �سيتي �لجنليزي ريا�س حمرز و�ملحرتف رفقة 

بورتو �لربتغايل يا�سني بر�هيمي، وهو �لأمر �لذي يوؤكد تر�جع �أ�سهم �جلز�ئر فيما يتعلق باأف�سل 

�لالعبني يف �لعامل خا�سة يف ظل �بتعاد �لالعب نابويل �ليطايل فوزي غولم �مل�ساب منذ �سهر 

نوفمرب �ملن�رشم على م�ستوى �لركبة، و�سّمت �لقائمة جمموع 22 لعبا عربيا نالت منه �ملغرب 

�حل�سة �لأكرب بتو�جد ن�سف هذ� �لعدد �سمن �لقائمة حيث �سمت �لقائمة �لنهائية 11 لعبا مغربيا، 

بينما جاءت م�رش يف �ملركز �لثاين بح�سة �أربعة لعبني.

ع.ق.

الالعب قريب من خو�س جتربة جديدة يف الربميرليغ

اإدارة ميالن تن�ضم اإىل �ضباق التعاقد مع غوالم
يو��سل �لالعب �لدويل �جلز�ئري 
كبار  �نتباه  لفت  غولم  فوزي 
�لأندية �لأوروبية من �أجل �لتعاقد 
�لتحويالت  فرتة  خالل  معه 
و�أنه  خا�سة  �ملقبلة،  �ل�سيفية 
عن  �لرحيل  �إىل  �قرب  �أ�سحى 
�ليطايل  نابويل  فريقه  �سفوف 
�أنه  رغم  �ملو�سم  هذ�  بنهاية 
�لعام  مطلع  �لعقد  معه  جدد 
�أن  �إل   ،2021 جو�ن  �إىل  �جلاري 
�لظهري �لأي�رش �جلز�ئري يتوجه 
قمي�س  حمل  نحو  كبرية  بن�سبة 
نادي �أوروبي كبري خالل �ملو�سم 
�لكروي �ملقبل، ويف هذ� �ل�سدد 
دخل نادي ميالن �ليطايل �سباق 
بعد  خدماته  على  �حل�سول 
�حرت�فه  منذ  قّدمه  �لذي  �لتاألق 
من  قادما  �ليطايل  �لدوري  يف 
�يتيان  �سانت  �ل�سابق  فريقه 
تقارير  ك�سفت  حيث  �لفرن�سي، 
�إعالمية �يطالية م�ساء �أول �أم�س 
تبحث  »�لنري�تزوري«  �إد�رة  �أن 
�أي�رش  مد�فع  ��ستقد�م  على 

لعبها  مناف�سة  �أجل  من 
رودريغيز،  ريكاردو 

رغم �أن �لأمر يبدو 
�ملنال  بعيد 

و�أن  خا�سة 
غولم  عقد 
بند�  ي�سم 
ئيا  � جز
 50 بقيمة 
ن  مليو
و  ر و �أ

ية  ند لالأ
لية  يطا ل �

مليون  و30 
لأندية �لدوريات 

�لأخرى، �إىل جانب 
قريبا  يبقى  �لالعب  �أن 

»�لكالت�سيو«  من  للخروج 
�أنديتها  لأحد  �للعب  و�أن  خا�سة 
نادي  �أن�سار  من  خيانة  يعترب 
بالإ�سافة  �ليطايل،  �جلنوب 
يف  للعب  �أقرب  غولم  لكون 
�لذي  وهو  �لجنليزي  �لدوري 

يتو�جد 
حمل �هتمام 
بعدما  يونايتد  مان�س�سرت  �إد�رة 
جوزيه  �لربتغايل  �ملدرب  طالب 

مورينيو �لتعاقد معه.
عي�سة ق.

مدربه انتقد توظيفه يف وديتي تنزانيا واإيران

فرحات يوا�ضل ال�ضقوط ويتعر�ض للهزمية مع لوهافر
و��سل �لالعب �لدويل �جلز�ئري زين �لدين فرحات �ل�سقوط 

يف فخ �لهزمية رفقة فريقه لوهافر عندما �سجل �لهزمية 
د�خل �لقو�عد �أمام �ل�سيف كويفيلي يف �ملبار�ة �لتي 
جرت �أول �أم�س حل�ساب �جلولة 31 من دوري �لدرجة 

�لثانية �لفرن�سية، حيث �سقط رفقاء متو�سط 
ميد�ن �خل�رش يف فخ �لهزمية على قو�عده بثنائية 
نظيفة، و�سهدت �ملقابلة م�ساركة فرحات �أ�سا�سيا 

�أين لعب �لت�سعني دقيقة كاملة لكنه عجز عن 
منح �لإ�سافة �إىل فريقه يف �لهجوم وهو ما جعل 
لوهافر يعجز عن �لت�سجيل وتفادي �لهزمية على 
ملعبه، حيث يو��سل �بن مدينة برج منايل ت�سدر 

�أف�سل �ملمررين يف �لدرجة �لثانية �لفرن�سية مبجموع 
14 متريرة هذ� �ملو�سم. من جهة �أخرى، عرّب مدرب 

لوهافر �أ�سو�لد تان�سوت عن ��ستيائه عقب عودة �لالعب 
للمنتخب فرحات مرهقا �إىل فريقه بعد �للعب �أطو�ر �ملو�جهتني �لوديتني 

�لوطني كاملة �أمام منتخبي تنز�نيا وغري�ن، حيث فتح �ملتحدث �لنار على �لناخب �لوطني ر�بح ماجر عندما 
�أكد يف ت�رشيحات للموقع �لر�سمي لفريق لوهافر لأن لعبه �جلز�ئري ��سطر �إىل عدم �لنوم بعد ودية �إير�ن 

من �أجل �لعودة �إىل بالده قبل �ل�سفر نحو فرن�سا و�لتنقل بر� نحو مركز تدريبات �لفريق وهو �لأمر �لذي 
جعله ب�سل متعبا، م�سيفا �نه من غري �ملعقول �أن يلعب 180 دقيقة كاملة ويقوم بعدة �سفريات يف وديتني 

يلعبهما �ملنتخب �لوطني دون �لتح�سري ملبار�ة هامة يف �لوقت �لقريب.
عي�سة ق. 



ريال مدريد يلقي �لكرة يف مرمى �إي�سكو
ح�سمت �إد�رة نادي ريال مدريد موقفها من �الإ�سباين �لدويل �إي�سكو العب �مللكي، يف ظل تردد �أنباء عن رحيله 
خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �ملقبلة، حيث تاألق �إي�سكو موؤخر� مع منتخب �إ�سبانيا، و�سجل هاتريك يف �لفوز 
�لودي 6-1 على �الأرجنتني، ما دفع بع�ض �لتقارير �ل�سحفية للتحدث حول ظلم �لالعب د�خل ريال مدريد وعدم 

ح�سوله على فر�سته ب�سكل كامل.
وقالت �سحيفة »ماركا« �إن �إد�رة ريال مدريد لي�ض لديها �أدنى نية للتخلي عن �لالعب يف �ملريكاتو �ملقبل، �إال 
للنادي يظهر فيه بو�سوح رغبته يف �لرحيل عن  �أن يتقدم �ساحب 25 عاما بطلب  يف حالة و�حدة فقط، وهي 
�ملرينغي، و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن �إي�سكو ميلك م�ستقبله بني يديه، وبناء على �لدور �لذي �سيلعبه مع �مللكي يف 
�الأ�سابيع �لقليلة �ملتبقية من �ملو�سم �حلايل، �سيقرر �إما �لبقاء �أو �لرحيل عن ملعب �سانتياغو برنابيو، يذكر �أن 

نادي مان�س�سرت �سيتي �الإجنليزي من �أبرز �ملهتمني للح�سول على خدمات العب ماالغا �ل�سابق.
...........................................................

ت�سيل�سي يقرتب من �لتعاقد
 مع �ألدرفرييلد

�قرتب نادي ت�سيل�سي من خطف �سفقة دفاعية جديدة خالل فرتة 
مان�س�سرت  مع  قوي  �رص�ع  ظل  يف  �ملقبلة،  �ل�سيفية  �النتقاالت 
�إن  �لربيطانية  »�إك�سربي�ض«  �سحيفة  وقالت  وبر�سلونة،  يونايتد 
ت�سيل�سي يعترب �الأقرب ل�سم توبي �ألدرفرييلد مد�فع توتنهام، رغم 
�أن �إد�رة �ل�سبريز مرتددة يف بيع �لالعب للبلوز، و�أ�سافت �ل�سحيفة 

�أن �إد�رة ت�سيل�سي تريد تخفي�ض �سعر �لالعب �إىل حو�يل 40 مليون 
عن  للتخلي  توتنهام  يطلبها  �لتي  مليون   55 من  بدال  �إ�سرتليني  جنيه 

�ملد�فع �لبلجيكي.
ا ب�سم �ساحب  و�أ�سارت �إىل �أن ناديي مان�س�سرت يونايتد وبر�سلونة مهتمان �أي�سً

29 عاًما، يف ظل عدم رغبة توتنهام يف تلبية مطالبه �ملادية باحل�سول على ر�تب 
لعام �أ�سبوعي يقدر بقيمة 150 �ألف جنيه �إ�سرتليني، علًما باأن عقده �سينتهي يف 2019 وهناك خيار  للتمديد 

�آخر.
........................................................

بالوتيلي م�سدوم من جتاهل
 دي بياجيو

�عرتف مهاجم فريق ني�ض �لفرن�سي ماريو بالوتيلي باأنه توقع تلقي دعوة من جانب �ملدرب لويجي دي بياجيو، 
لتمثيل �ملنتخب �الإيطايل يف وديتي �الأرجنتني و�إجنلرت�، وقدم �لالعب �لذي حقق �ملركز �لثاين مع �إيطاليا يف 
ر�أ�ض  كان على  فقد  لذ�  �لفرن�سي،  �لدوري  فريقه يف  مع  للغاية  م�ستويات جيدة   ،2012 �الأوروبية  �الأمم  بطولة 
�ملر�سحني للعودة للعب �لدويل، وقال بالوتيلي ل�سحيفة الغازيتا ديلو �سبورت: »لالأمانة، توقعت �أن �أعود ملنتخب 
بالدي، الأنني ن�سجت و�أبلغ من �لعمر 27 عاًما ولدّي طفلني، لقد م�سى وقت �ل�سلوك �ل�ساخب«، و�أ�ساف بالوتيلي 
�أنه يجهل وجهته �ملقبلة يف �ملو�سم �لقادم، �سو�ء �لعودة للكالت�سيو �أو �لربمييريليغ �أو �لبقاء يف �لدوري �لفرن�سي، 
وكان ماريو بالوتيلي، قد �سجل 13 هدفا دوليا خالل 33 مبار�ة مع منتخب بالده، ولكنه مل ميثل �ملنتخب �الأزرق 

منذ نهائيات كاأ�ض �لعامل �لرب�زيل 2014.
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غو�رديول تخّوف �لإقالة �ملو�سم �ملا�سي
مان�س�سرت  مدرب  غو�رديوال  جو�سيب  �الإ�سباين  �أقر 
�الإقالة  يخ�سى  كان  باأنه  �م�ض  �أول  �الإجنليزي  �سيتي 
�لو�سع خمتلفا  كان  عندما  �ملا�سي  �لعام  من�سبه  من 
عن �ملو�سم �جلاري حيث يتجه نحو �إحر�ز لقب بطل 
�الإ�سباين  لرب�سلونة  �ل�سابق  �ملدرب  و�رّصح  �لدوري، 
ليفربول  �إىل  �النتقال  ع�سية  �الأملاين  ميونيخ  وبايرن 
�الأمور  ت�رص  مل  �إذ�  فكرت  »لقد  �إيفرتون،  ملو�جهة 
�سخ�ض  �سيحل حملي  �لبيت،  �إىل  �ساأعود  جيد  ب�سكل 
�آخر و�سيجرب بطريقته، يف تلك �لفرتة كان هناك قلق 

من �لنتائج وما ميكننا �لقيام بتح�سينه«.
و��ستعاد غو�رديوال هذه �لذكريات الأن مان�س�سرت �سيتي 
غودي�سون  ملعب  على  0�سفر-4  �إيفرتون  �أمام  �سقط 
�للحظة،  تلك  »يف  و�أو�سح:   ،2017 جانفي  يف  بارك 
�عتقدت باأن �الإقالة قد تكون قادمة، هذ� �أمر طبيعي، 
�إذ� مل يفوزو�«، و�أنهى  وكل �ملدربني يفكرون باالإقالة 
�لثالث  �ملركز  يف  �ملا�سي  �ملو�سم  �سيتي  مان�س�سرت 
�لبطل، وهو مركز دون  ت�سلي�سي  بفارق 15 نقطة عن 
�إذ�  �لوقت،  نف�ض  »لكن يف  وتابع  �لنادي،  �إد�رة  طموح 
�الأمور  بقيت  �إذ�  �لتايل  �ملو�سم  جيد�  �الأمور  ت�رص  مل 
�أين ل�ست جيد�  �لتنفيذي فري�ن �سوريانو  �لريا�سي ت�سيكي بيغر�ستاين و�ملدير  على حالها، �سيعترب �ملدير 

و�سيقرر�ن تغيري �ملدرب«.
وذكر غو�رديوال �لذي ينتهي عقده عام 2021 جمدد� باأنه �سيبقى مع مان�س�سرت �سيتي �ملو�سم �ملقبل، وقال 
�الأندية  ر�بطة  كاأ�ض  بطل  لقب  باإحر�ز  �حلايل  �ملو�سم  ر�سيده  غو�رديوال  و�فتتح  هنا«،  �لقادم  »مو�سمي 
�ملحرتفة، ويتقدم ع�سية �ملرحلة 32 من بطولة �لدوري بفارق 16 نقطة على جاره مان�س�سرت يونايتد، وتاأهل 
�أوروبا حيث �سيو�جه مو�طنه ليفربول، لكنه خرج من م�سابقة �لكاأ�ض �ملحلية  �أبطال  �إىل ربع نهائي دوري 

�أليغري يريد �لبقاء مدربا جلوفنتو�س
�أعرب ما�سيميليانو �أليغري �أول �م�ض عن رغبته يف �لبقاء 

ترتيب  مت�سدر  �الإيطايل  جوفنتو�ض  لنادي  مدربا 
�ل�ستة  �ملو��سم  يف  �للقب  وحامل  �ملحلي  �لدوري 
�الأخرية، و�أو�سح مدرب فريق »�ل�سيدة �لعجوز« �لذي 
يرتدد ��سمه خلالفة �الإ�سباين �أوناي �إميري يف حال 
�جلهاز  ر�أ�ض  على  مهامه  يف  �الأخري  ��ستمر�ر  عدم 
عقد  �لفرن�سي،:«لدي  جريمان  �سان  لباري�ض  �لفني 

و�أنوي  هنا  �سعيد  �أنا   ،2020 حتى  ميتد  جوفنتو�ض  مع 
جوفنتو�ض  على  �الإ�رص�ف  عاما   50 �أليغري  وبد�أ  �لبقاء«، 

عام 2014، وحقق جناحات كبرية معه، فقاده �إىل لقب �لدوري 
ل ثالث مر�ت متتالية، و�لكاأ�ض �ملحلية ثالث مر�ت �أي�سا، ونهائي دوري  بطا �أ

�أوروبا عامي 2015 و2017، ويف ر�سيد �أليغري لقب ر�بع يف �لدوري �الإيطايل مع نادي ميالن 
عام 2011 و�لذي حمل �لرقم 18 يف ر�سيد �لنادي �للومباردي.

كونتي يتم�سك باأمل دوري �أبطال �أوروبا
�لفني  �ملدير  كونتي  �أنطونيو  �الإيطايل  يتطلع 
مبار�ته  نقاط  ح�سد  �إىل  ت�سيل�سي،  لفريق 
بالدوري  لندن  ديربي  يف  توتنهام،  �سيفه  �أمام 
�أمل  نحو  خطوة  لالقرت�ب  �ملمتاز،  �الإجنليزي 
�مل�ساركة يف بدولة دوري �أبطال �أوروبا، وي�ستقبل 
»�لبلوز« مبلعبه »�ستامفورد بريدج« �ليوم توتنهام، 
»�لربمييريليغ«،  من   32 �جلولة  مناف�سات  �سمن 
وي�سعى �أبناء كونتي تقلي�ض �لفارق مع »�ل�سبريز« 
�ساحب �ملركز �لر�بع، وقال كونتي يف ت�رصيحات 
نقلتها �سحيفة »�أك�سربي�ض« �الإجنليزية :«�إذ� فزنا 
�سوف ن�سبح قريبني جًد� من توتنهام، و�إن مل نفز 
�سيكون من �ل�سعب �حل�سول على مكان يف دوري 
�الأبطال«، حيث يحتل ت�سيل�سي �ملركز �خلام�ض 
نقطة،   56 بر�سيد  �الإجنليزي  �لدوري  قائمة  يف 
ويف�سله 5 نقاط فقط عن توتنهام �ساحب �ملركز 
�لر�بع �ملوؤهل �إىل ت�سفيات دوري �أبطال �أوروبا، 
علينا  لكن  م�ستحيل،  �سئ  »ال  كونتي:  و�أ�ساف 
�أخطاء، يجب  �رتكاب  �لفوز يف كل مبار�ة وعدم 
�أال نفقد نقاًطا يف �جلوالت �الأخرية من �ملو�سم، 
�أبطال  دوري  �لو�سول ملكان يف  هو  �الآن  هدفنا 
�أوروبا، ثم �لو�سول نهائي كاأ�ض �الحتاد وحماولة 

�لفوز به«.

قال  �ملبار�ة  يف  كني  هاري  عودة  �إمكانية  وعن 
يف  �ملهاجمني  �أف�سل  �أحد  عن  نتحدث  :«نحن 
 30 ي�سجل  مهاجم  لديك  يكون  عندما  �لعامل، 
بذلك  ت�سعر  فاإنك  ويغيب عنك  مو�سم  كل  هدًفا 
قائمة  يف  �لثاين  �ملركز  »كني«  ويحتل  بالتاأكيد«، 
هدُفا،   24 بر�سيد  »بالربمييريليغ«  �لهد�فني 
�سالح  حممد  �لدويل  �مل�رصي  �ملت�سدر  خلف 
:«لكن  وتابع  هدًفا،   28 بر�سيد  ليفربول  جنم 
�ملوهوبني،  �لالعبني  من  �لعديد  ميلك  توتنهام 
بكثافة كبرية، وعلى  يلعبون كرة قدم جيدة  �إنهم 
�أنهم مل يتغريو� كثرًي�«،  �إال  �لرغم من غياب كني 
جيد،  ومدرب  ر�ئع  فريق  عن  :«نتحدث  و�أكمل: 
لدينا �حرت�م لهذ� �لفريق، لقد تطورو� كثرًي� يف 
�ملو��سم �لقليلة �ملا�سية، �إنهم �أحد �أف�سل �لفرق 
وكري�ستين�سن  كورتو�  وعن  �الآن«،  �إجنلرت�  يف 
قادرين  كانو�  �إذ�  حالتهما،  نرى  �أن  :«علينا  قال 
�حلالية  �للحظة  يف  لكن  �سيلعبان،  �للعب  على 
��ستعادة  �سنحاول  ذلك،  معرفة  �ل�سعب  من 
كري�ستين�سن، لكن لن تكون هذه �ملرة �الأوىل �لتي 
يلعب فيها غاري كاهيل يف مكانه، نحن نتحدث 

عن العب عظيم و�سخ�ض �أثق به«.

�إميري يوؤكد عودة نيمار خالل 3 �أ�سابيع
�أكد �ملدرب �ال�سباين لنادي باري�ض �سان جريمان �لفرن�سي �أوناي �إميري 

�ول �أم�ض �أّن �لنجم �لرب�زيلي نيمار �لذي يتعافى يف بالده من عملية 
�لعا�سمة  �إىل  �سيعود  �ليمنى،  �لقدم  يف  ك�رص  ملعاجلة  جر�حية 
�لفرن�سية خالل �أ�سبوعني �أو ثالثة، وقال �إميري يف موؤمتر �سحايف 
ع�سية نهائي كاأ�ض �لر�بطة بني �سان جريمان وموناكو حامل لقب 
�لدوري �ملو�سم �ملا�سي: »حتدثت هذ� �الأ�سبوع �إليه، حتدثنا عن 
»بعد  و�ساف:  متابعتها«،  على  مركز�ً  و�سيكون  �لنهائية،  �ملبار�ة 

ذلك، �سياأتي خالل �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع �إىل �لعا�سمة«.
وخ�سع نيمار يف مار�ض �ملن�رصم �إىل عملية جر�حية ملعاجلة �إ�سابته 

بك�رص يف م�سط �لقدم �ليمنى، على يد طبيب �ملنتخب �لرب�زيلي رودريغو 
�أّن فرتة �لغياب �ملتوقعة الأغلى العب يف �لعامل متتد ما بني  ين ال�سمر، �لذي �أكد  �سهر

ون�سف �سهر وثالثة �أ�سهر. ومن �ملتوقع �أن يجري �سان جريمان و�الحتاد �لرب�زيلي لكرة �لقدم تقييماً 
جديد�ً للو�سع �لطبي لنيمار يف منت�سف �فريل، �أين يعّول �ملنتخب �لرب�زيلي على عودة نيمار يف وقت 

مالئم لقيادته يف كاأ�ض �لعامل رو�سيا 2018 �سعياً الإحر�ز �للقب.



فنيالأحد 01 اأفريل2018 املوافـق   لـ 15 رجب  1439ه 15

مثل  عامليني  فنانني  خطى  على 
املغنية  األغت  ووندر  �ستيفي 
يف  مقررا  حفال  لورد  النيوزيلندية 
ن�سطاء  من  �سغوط  بعد  اإ�رسائيل 
ب�سبب  اإ�رسائيل  مقاطعة  يدعمون 
الفل�سطينية،  الأرا�سي  احتاللها 

الرئي�س  قرار  تداعيات  ويف خ�سم 
العرتاف  ترمب  دونالد  الأمريكي 
عا�سمة  املحتلة  بالقد�س 

لإ�رسائيل.
النجمة  اأن حتيي  وكان من املقرر 
اأبيب  لورد )21 عاما( حفال يف تل 

اإطار جولتها  املقبل يف  يف  جوان 
العاملية، لكنها تعر�ست لنتقادات 
دوليني  نا�سطني  من  وا�سعة 
�ستقوم  اأنها  فاأعلنت  ونيوزيلنديني 

باإلغاء احلفل يف اإ�رسائيل.
وزعته  بيان  يف  لورد  وقالت 
ال�رسكة املروجة حلفلها بتل اأبيب 
الر�سائل  من  هائال  عددا  »تلقيت 
الكثري  باإجراء  وقمت  والدعوات، 
يحملون  اأنا�س  مع  املناق�سات  من 
القرار  اأن  واأعتقد  خمتلفة،  اآراء 
ال�سحيح يف هذه املرحلة هو اإلغاء 

احلفل«.
وتابعت املغنية »ل�ست فخورة للغاية 
القرار  اأتخذ  مل  باأنني  بالعرتاف 
قرارها  ب�ساأن  وذلك  ال�سحيح«، 
اإ�رسائيل،  يف  حفل  اإقامة  الأول 
للعودة عن  للغاية  »اأعتذر  مو�سحة 

التزامي باملجيء للغناء لكم«.
بعد  حفلها  اإلغاء  لورد  وقررت 
ن�سطاء يف حركة  اإليها  نداء وجهه 

ال�ستثمارات  و�سحب  املقاطعة 
اإ�رسائيل  على  العقوبات  وفر�س 
على  تعمل  التي  اأ�س«  دي  »بي 
املقاطعة  اأجل  من  دويل  م�ستوى 
والأكادميية  والثقافية  القت�سادية 
الحتالل  باإنهاء  وتطالب  لها، 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�رسائيلي 

امل�ستمر منذ خم�سني عاما.
�سخ�سيات  بدعم  احلركة  وحظيت 
مثل  الأخرية  ال�سنوات  يف  �سهرية 
فرقة  موؤ�س�سي  اأحد  واترز  روجر 

»بينك فلويد« ال�سهرية.
املقاطعة  حملة  نتائج  واأتت 
حتى  متباينة  لإ�رسائيل  الثقافية 
الآن مع عدول فنانني مثل �ستيفي 
ولورين  �سانتانا،  وكارلو�س  ووندر، 
هناك،  احلفالت  اإقامة  عن  هيل 
بول  اأمثال  من  اآخرين  اأن  غري 
واإلتون  �ستونز،  ورولينغ  ماكارتني، 
عرو�سا  اأحيوا  جويف  وبون  جون، 

فيها خالل ال�سنوات الأخرية.

فرقة )توا�سل( تفوز بجائزة اأف�سل عر�ض متكامل من مهرجان امل�سرح العماين
ج�رس  »�سيزوفرينيا  عر�س  فاز 
توا�سل  لفرقة  احلاكم«  وديك 
بجائزة  العمانية،  امل�رسحية 
يف  اأول  متكامل  عر�س  اأف�سل 
مهرجان امل�رسح العماين ال�سابع 

م�ساء  عليه  ال�ستار  اأ�سدل  الذي 
الكلية  مب�رسح  الإثنني  اأم�س 

التطبيقية يف �سحار.
وح�سل عر�س »الذين على ميني 
م�سقط  م�رسح  لفرقة  امللك« 

عر�س  اأف�سل  بجائزة  wاحلر 
»خيارات  وعر�س  ثان،  متكامل 
تكوين  لفرقة  احلرب«  زمن  يف 
عر�س  اأف�سل  جائزة  على 

متكامل ثالث.

م�رسحية  فرق  ثماين  وتناف�ست 
املهرجان  جوائز  على  حملية 
�سحار  ولية  يف  انطلق  الذي 
ب�سمال �سلطنة عمان يف ال�سابع 

ع�رس من دي�سمرب اجلاري.

م�سمم  غفنيز،  بوب  تويف 
الر�سوم املتحركة الذي اأعاد 
باين  باغز  �سخ�سية  ت�سميم 
 99 يناهز  عمر  عن  ال�سهرية، 
عاماً، بعد 60 عاماً يف جمال 
ت�سميم ال�سخ�سيات الكرتونية 
ال�رسكات  من  العديد  لدى 
برو�س،  وورنر  ديزين،  ومنها: 

وهانا بابريا.
للر�سوم  م�سمما  عمل  حيث 
ال�رسكات  اأكرب  مع  املتحركة 
منها  ال�سناعة  هذه  يف 
 »Warner Bros»و ديزين 
 »Hanna-Barbera و«
ال�سنوات  تلك  طوال  وقام 
ال�سخ�سيات  اأبرز  بت�سميم 
وجريي«  »توم  مثل  الكرتونية 
و«البطة دايف« و«األفني اأند ذا 
�سيبمانك�س« و«باباي«، ف�سال 
»باغز  �سخ�سية  ت�سميم  عن 

باين« .
جفنيز  ماريانا  ابنته  واأكدت 
عرب  والدها  وفاة  خرب 
في�سبوك. على  �سفحتها 
يف  احلياة  فارق  اأنه  مو�سحة 
كاليفورنيا  م�ست�سفيات  اأحد 

الأمريكية.
وبداأ جفنيز حياته املهنية يف 
ديزين عام 1937، حيث اأ�سبح 

م�سهورا بعمله على �سخ�سية 
و«بيا�س  داك«  »دونالد 
�رسكة  اإىل  الثلج«.وانتقل 
وارنر برو�س عام 1940 حيث 
�سخ�سية  بت�سميم  ا�ستهر 
�سحيفة  ح�سب  بانني  باغز 

احلياة اللندنية.
اإىل  ذلك  بعد  وان�سم 
عام  يف   »Warner Bros«
م�سهورا  اأ�سبح  حيث   ،1940
»باغز  �سخ�سية  بت�سميمه 

باين«.
ال�سخ�سيات  وو�سفت 
باأنها  اآنذاك  الكرتونية 
منا�سبة  وغري  جدا«  »لطيفة 
لكن  �رسكة،  اأي  تنتجها  لكي 
ل�سل�سلة  ت�سميمه  اإعادة 
»لوين  املتحركة  الر�سوم 
م�سهورا  ا�سما  جعله  تيونز«، 

يف هذه ال�سناعة.
اجلي�س  يف  جفنيز  خدم  وقد 
احلرب  خالل  الأمريكي 
يعود  اأن  قبل  الثانية  العاملية 
الر�سوم  ت�سميم  عامل  اإىل 

املتحركة.
يف  وفاته،  عن  ابنته  وك�سفت 
بوربانك،  يف  دي�سمرب،   14
كاليفورنيا، وكان �سبب الوفاة 

ف�سل تنف�سي حاد.

رحيل م�سمم �سخ�سيات باغز باين 
وتوم وجريي وباباي الكرتونية

املغنية النيوزيلندية والعاملية لورد تلغي 
حفال باإ�سرائيل ب�سبب حركة املقاطعة

اإحياء ليوم الأر�ض الفل�سطيني، لوؤي عي�سى :

»ال�سمود احلل الوحيد النت�سار الفل�سطينيني«
" فل�سطني  على حترير  العمل  من  �سقرة:"لبد  •       يو�سف 

نظم  احتاد الكتاب اجلزائريني اأم�ض ن�ساطا اأدبيا وفكريا مبقره باجلزائر العا�سمة اإحياء  ليوم الأر�ض الفل�سطيني  والذي عرف ح�سور ال�سفري 
الفل�سطيني باجلزائر لوؤي عي�سى  مع م�ساركة نخبة من ال�سعراء  الذين قدموا جمموعة من القراءات ال�سعرية بالف�سيح و ال�سعبي و الأمازيغي  �سارك 

يف قراءتها  كل من ال�ساعر ورئي�ض احتاد الكتاب اجلزائريني يو�سف �سقرة ،الذي عاد لقراءة ال�سعر بعد 20 �سنة من الغياب ،وال�ساعر  عمر 
بوعزيز  الذي قراأ ق�سيدة يف ال�سعر ال�سعبي حملت عنوان« ربيع ال�سوم« والتي اأذهلت اجلميع لتناولها الثورات العربية اأو ما �سمي بالربيع العربي  الذي 

انت�سر يف خمتلف البلدان العربية  كتون�ض وم�سر و�سوريا والعراق وليبيا .

حكيم مالك

لوؤي عي�سى : » معنى 
الن�سر ناأخذه من 
بطولت ال�سعب 

اجلزائري«
 

واأكد ال�سفري الفل�سطيني باجلزائر 
الأر�س  يوم  اإحياء  لوؤي عي�سى  اأن 
احلقيقي  فاملعنى  الفل�سطيني 
الفل�سطينيون  ي�ستمده  للن�رس 
يف  اجلزائري  ال�سعب  من  ن�سال 
الثورة التحريرية  فنحن اأبناء الدولة 
منحتنا ال�سعلة  التي  اجلزائرية 
اإميانها  مع  ال�سهيونية  ملحاربة 
اجلزائر  ا�ستقالل  اأن  الكبري 
فل�سطني  يكتمل  مادامت  لن 
التي  فالآليات  حرة  وعليه  لي�ست 
واقفني  التي  جتعلنا  هي  تتبناها 
مواجهة  وجه  الأر�س  يف  على 
بوا�سطة  ال�رساعات  والتق�سيمات 
كحل  لالنت�سار فال  ال�سمود 
العامل  يف  ا�ستقرار  ول  �سالم 

وهذا  حمتلة  مادامت  فل�سطني 
 50 ومقاومة   م�ساندة  ظل  يف 
لن�رسة  الفل�سطينيني  من  باملائة 
عي�س  اأننا  ،  م�سيفا  فل�سطني 
مفاهيم  فاملعركة  معركة  اليوم 
والأدباء  الكتاب  احلقيقية  عند 
قائمة مابني العقل والفكر فهوؤلء 
يخاطبون العامل  مبفاهيم   تنبههم 
اآليات  قادمة  �سمن  ملراحل 
لدينا  حمددة  فنحن  ومفاهيم 
بالعقل  جماهري  نخاطبها 
 ، ال�سمائر  لتحريك  والعاطفة 
ال�سهيونية  �سد  اأننا  مو�سحا 
�سد  ول�سنا  والقاتل  واملحتل 

اليهود.
 

يو�سف �سقرة:« 
لبد من العمل 

على  حترير 
فل�سطني »

الكتاب  احتاد  رئي�س  وقال 
ال�ساعر  اجلزائريني  الأ�ستاذ 

اإحياء  يخ�س  �سقرة  فيما  يو�سف 
ودعما  الفل�سطيني  الأر�س  يوم 
وت�سامنا مع  اأ�سقائنا الفل�سطينيني 
اأينما وتتويجا  ملختلف الن�ساطات 
�سهر  يف  الحتاد  ينظمها  التي 
احتفاء  مار�س  وال�سهداء  ال�سهادة 
بعيد الن�رس واليوم العاملي لل�سعر 
والذي �سطرنا من خالله برناجما 
بهذه  اخلا�سة  للن�ساطات  مكثفا 
من  عديد  الحتفالية  عرب 
خمتلف  م�ستوى  الفروع  على 
واملتمثلة  اجلزائرية  الوليات 
الدفلى  وعني  ب�سكرة  من  كل  يف 
امل�سيلة  بولية  عي�سى  و�سيدي 
واأدرار باجلنوب اجلزائري معتربا 
اأن هذه اجلل�سة  اخلتامية املنظمة 
يف مقر احتاد الكتاب اجلزائريني 
تربز   اأن ال�سعر و الكتابات احلرة 
يف  التغيري  ت�ستطيع  مفاهيم  هي 
ل�سان  ال�سعر وهو  العامل، فتداخل 
العرب والن�رس هو الفرحة الكربى 
والأر�س  ال�سعوب امل�ستعمرة  لكل 
التي نريد اأن تكون لنا قبلة جديدة 
 ، لالأنبياء  قبلة  كانت  اأن  بعد 
على  العمل  يتطلب  فا�سرتجاعها 

م�ستقلة  حرة  تكون  لكي  ذلك 
هذا  اأ�سا�س  هو  هذا  اأن  م�سريا 
اللقاء بغية توجيه ر�سالة وا�سحة 
لكل املت�سائمني الذين يقولون اإن 
غائب  اجلزائريني  الكتاب  احتاد 

عن ال�ساحة الأدبية والثقافية . 
وقال الدكتور �سالح ال�سقباوي   يف 
فل�سطني  حول  اأم�س  مداخلته 
قرار  تاأثري  والتي حملت عنوان:« 
القد�س«  فل�سطينية  على  ترامب 

الإيديولوجية  الأ�س�س  اأن  موؤكدا 
لقرار  الدينية  والأبعاد 
اإىل  �سفارة  اأمريكا  ترامب  بنقل 
م�سيحية  دللة  يحمل  القد�س 

لالإجنيليني اجلدد.
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بنيت مطلع القرن التا�شع ع�شر

م�شنف مليون  بـ164  عاملًيا  الأثرى   .. الكونغر�س" الأمريكية  "مكتبة 
حتت �شعار "نقراأ.. لرنتقي"

معر�س الكتاب يعيد لبغداد 
عبق لياليها الألف

�شدر حديثا للمفكر املغربي ح�شن اأوريد كتاب بعنوان "اأفول الغرب" يت�شمن تاأمالت نقدية يف واقع الأزمة التي يعي�شها الغرب حاليا، حمذرا من تداعياتها على 
راهن وم�شتقبل العامل العربي، بالنظر اإىل ارتباط نخبه وبنياته ال�شيا�شية والقت�شادية باملركز الغربي.

وكالت

ال�صادر  للكتاب  الناظمة  الفكرة 
)الدار  العربي  الثقايف  عن املركز 
البي�صاء، بريوت( يف 207 �صفحة، 
يف  امل�صتعرة  الأزمات  اأن  هي 
العامل العربي اإمنا هي اإىل حد ما 
يبدو  الذي  الغرب  لأزمة  انعكا�س 
القيادة  وروح  البو�صلة  فقد  اأنه 
القوى  �صيا�صات  بني  والن�صجام 

املوؤثرة فيه.
الكاتب  يبني  الأ�صا�س  هذا  وعلى 
توقعاته بخ�صو�س م�صتقبل مظلم 
ا�صتمرت  طاملا  العربي  للعامل 
اأبعاد هذه الأزمة، وتوا�صلت �صلبية 
النخب القيادية وعجزها عن بلورة 
داخلية  بجبهات  م�صتقلة  خيارات 

متما�صكة.
ينطلق الكاتب من فكرة اأن الغرب 
ال�رصاع  وقع  على  ح�صارته  بنى 
وال�صعي  اأخرى  ح�صارات  مع 
احل�صارة  ومنها  جتاوزها،  اإىل 
اأن  وجلي  الإ�صالمية.  العربية 
متثل  ال�صتعماري  التو�صع  مرحلة 
الدرامي بني  ذروة هذا الحتكاك 

الغرب والعامل العربي.
العربية ملا  النخب  اأن  لكن املثري 
مرتبطة  ظلت  ال�صتعمار  بعد 
و�صيا�صيا  اقت�صاديا  بالغرب 
العامل  ظل  وبالتايل  وثقافيا، 
فيها  يعرب  التي  ال�صاحة  العربي 
ح�صور  مع  تفوقه،  عن  الغرب 
لوعي تاريخي م�صحون مبحطات 

ال�صدام العديدة بني العاملني.
 

حمطات من الرتاجع

حمطات  عند  الكتاب  يتوقف 
القوة  انح�صار  تكر�س  متوالية 

العاملي  النظام  للغرب يف  الرائدة 
بدءا  الباردة،  احلرب  بعد  ملا 
 2008 عام  القت�صادية  بالأزمة 
التي عدت "تعبريا لأعرا�س غائرة 
اأن  فيالحظ  بنيوية"  اأزمة  من 
رو�صيا تعود بقوة لل�رصق الأو�صط، 
الكرملني  اإىل  بوتني  عودة  منذ 
ملا  الثاأر  يف  برغبة   2012 عام 
تعر�صت له من اإهانة على ال�صاحة 

الدولية".
للكاتب-  -وفقا  الأمر  ويتعلق 
فيه  تعود  عامل جديد  باإرها�صات 
اأيديولوجيا  دون  الباردة  احلرب 
ودون �صباق ت�صلح، وحلظة التحول 

الأبرز �صم رو�صيا جلزيرة القرم.

بالن�صبة لأوريد، فاإن "بوؤر ال�رصاع 
وواجهتها  و�صوريا،  اأوكرانيا  هي 
عن  يغرب  "ل  اإذ  العربي"  العامل 
ذهن اأ�صحاب القرار يف الكرملني 
طموح العودة اإىل ال�رصق الأو�صط، 
م�رص  اإىل  والت�صوق  �صوريا،  عرب 
وا�صتعادة  الأو�صط،  ال�رصق  مفتاح 
تابعة  كانت  التي  النفوذ  مناطق 

�صابقا لالحتاد ال�صوفياتي".
وبالن�صبة له، لن يقود الغرب العامل، 
املطلقة.  ال�صيادة  له  تكون  لن  اأو 
وهذا التحول لي�س بال�رصورة خربا 
يطرح  فهو  للعرب  بالن�صبة  جيدا 
هم  �صيناريوهات خطرية على عاملمَ
عميقة  حتولت  يعرف  قد  الذي 
يف  اأعرا�صها  تبدت  م�صبوقة  غري 
حروب  اأو  عاجزة  اأو  فا�صلة  دول 
ت�صتفحل  اأن  �صاأنها  من  اأهلية 
وتتو�صع. ويف توقع اأعم "من �صاأن 
تاريخيا  بالغرب  املرتبطة  الدول 
اأن تكون �صاحة  وثقافيا ووجدانيا 
ل�صطرابات عنيفة ميكن اأن متتد 

لعقود".

فاكهة ينخرها الدود

يف ال�صق القت�صادي لأزمة الغرب، 
يتحدث اأوريد عن "فاكهة ينخرها 
الأزمات  ع�صفت  اأن  بعد  الدود" 
الت�صعينيات  نهاية  منذ  املالية 
للعوملة،  املحدودة  بالنجاحات 
"�صحايا"  ح�صيلة  على  ويقف 
اأ�صبحت  التي  اجلديدة  الليربالية 

اإجنيل الدبلوما�صية الأمريكية."
-وفقا  العوملة  اأطلقت  لقد 
ل  جاحمة  قوى  عقال  لأوريد- 
ال�صعب  من  لأنانيات  اإل  تر�صخ 
اإحداث  �صاأنها  ومن  كبحها، 
الرثوة،  تراتبية  تغريات عميقة يف 
فمن املحتمل يف غ�صون الع�رصية 
اقت�صاديات  تتجاوز  اأن  املقبلة 
اقت�صاديات  الناه�صة  الدول 
"اهتزاز  يعني  الكبار، مما  ال�صبعة 
والقت�صادية  املالية  الهيمنة 
ي�صتتبع ذلك  الغربية مع ما  للدول 

من هيمنة ح�صارية".
"نهاية  اأطروحة  الكاتب  ويوؤبن 
�صقطت  التي  لفوكوياما  التاريخ" 
اأن  بعد  التاريخ  حمك  يف  �رصيعا 
والدميقراطية،  بال�صعادة  ب�رصت 
�صتاء  "قو�س  اإغالق  عقب 
ال�صيوعية الطويل" فاندلعت حرب 
اخلليج الثانية �صنة 1991، و�صاهد 
البو�صنة  يف  املاأ�صاة  �صور  العامل 
اجلماعية  الإبادة  وممار�صات 
ودمار ال�صي�صان والتطهري العرقي 

يف رواندا.
الإن�صان  ي�رصف  "لن  اأوريد  يقول 
حتقق  التي  الأ�صياء  يف  جهوده 
ال�صعادة والرخاء كما حلم فوكوياما 
لأن عهد الأيديولوجيات مل ينق�س 
الأيديولوجية  اأن  مربزا  بعد" 

لها  �صلة  ل  "مريكنتيلية"  الغالبة 
بالأنوار التي ب�رص بها الغرب، واأن 
مهب  يف  اأ�صحت  الدميقراطية 

ال�صوق.
الأفول  مظاهر  الباحث  ويتابع 
حيث  والثقايف،  الروحي  باجلانب 
املادي  بعده  يف  الإن�صان  اختزال 
وتاأليه العقل واإحالة الدماغ الب�رصي 
اإىل اآلة، مت�صائال "هل هناك جمال 
لإن�صية ع�رصية حتمي الإن�صان من 
فتوحات  من  اإجنازاته،  من  ذاته، 
�صابط  بال  اأ�صحى  الذي  عقله 
ول ياأمتر اإل لل�صوق و�صطحاته؟". 
يف  مري�س  الجتماعي  فاجل�صم 
ترتبط  التي  واملجتمعات  الغرب 
به، ينخره الإجرام والعنف وحمى 
النف�صية  والأمرا�س  اجلن�س 

املتعددة، ح�صب الكاتب.

اأزمات العرب �شدى 
م�شاكل الغرب

يف  يعتمل  "ما  اأن  املوؤلف  ويوؤكد 
لأزمة  �صدى  رجع  العربي  العامل 
منه،  كثرية  جوانب  يف  الغرب 
ي�صتفحل  اأن  التوتر  �صاأن  ومن 
جديدة  دولية  قوى  �صباق  ظل  يف 
وتواري اأخرى، وبروز قوى داخلية 
جديدة.  اأيديولوجية  مبرجعيات 
وقد يف�صي الأمر، يف غياب مفهوم 
اجتماعيا،  عقدا  ب�صفتها  الدولة 
وثقافة احلوار، وو�صائط للت�صوية، 

اإىل ا�صطدامات مريعة".
هو �صيناريو دراماتيكي يحذر منه 
ملمو�س  لواقع  ينظر  وهو  الكاتب 
باتت  الغرب  "�صيا�صات  اأن  مفاده 
ذلك  اإىل  وهي  م�صتقرة"  غري 
بليغ  تعبري  يف  ومتاأرجحة  مرتددة 

تعرتي  التي  البنيوية  "الأزمة  عن 
الغرب".

مظاهرها  يف  توؤدي  اأزمة  اإنها 
اخلطر  ت�صعيد  اإىل  و�صغوطها 
طالت  التي  التغريات  عن  الناجم 
اجلديدة  والقوى  العربي  العامل 
التي برزت من داخله، مبرجعيات 
الدولة  تنظيم  منها  جديدة، 
الإ�صالمية، ل كتنظيم فقط ولكن 
واخلطابات  بالأ�صا�س،  كفكرة 
اجلهوية،  والنتماءات  العرقية، 
�صافر  ب�صكل  النف�صال  ودعوات 
من  وا�صعة  و�رصائح  م�صترت،  اأو 
والتيه  البطالة  ت�صكو  ال�صباب 

الوجداين والوجودي.

مهمة تاريخية للنخب

التي  الرياح  هذه  مع  وللتعامل 
الغرب،  �صفة  من  عاتية  تهب 
القراءة  اأهمية  على  اأوريد  ي�صدد 
للوقوف  العامل،  لهذا  النقدية 
وهي  وتناق�صاته.  اختاللته  على 
الكتاب.  اإليها  يدعو  التي  املهمة 
اإىل  وملحة  عاجلة  دعوة  اإنها 

للغور  العربي  العامل  يف  املثقف 
الثقافية  اخلارطة  "جتاويف  يف 
القيم،  حمدد  باعتباره  للغرب، 
وعلى  العامل  جمرى  على  وموؤثرا 
للبلدان  الداخلية  الديناميات 
اأن  املثقف  وعلى  به.  املرتبطة 
كي  ي�صعفه  تاريخيا  وعيا  ميتلك 
فلي�س  املديد،  الزمن  اإىل  ينظر 

احلا�رص اإل ابن الأم�س..".
ناقو�س  بدق  كتابه  اأوريد  وينهي 
باأزمة  ليمر  الغرب  "اإن  اخلطر 
يتاأثر مبجرياتها  ول�صوف  وجودية 
اأوىل  بدرجة  وتنعك�س  العامل" 
اجلوار  بحكم  العربي  العامل  على 
التاريخي،  والإرث  اجلغرايف، 
)اجلاليات  الجتماعي  والتداخل 
والفئات  بالغرب  تعي�س  التي 
البنية  بزمام  املا�صكة  املتغربة 
التقنية يف العامل العربي( وامل�صالح 
ال�صياحة..(  )البرتول،  القت�صادية 
وم�صاعفاته.  الإرهاب  وعامل 
اإن  الكاتب  يقول  جمملة،  وبعبارة 
"الأ�صواأ ما �صياأتي اإن مل ي�صتوعب 
يف  اجلاري  التحول  العربي  العامل 

العامل".

واأقدم  اأهم  من  واحدة  هي 
اخلزانات الثقافية يف العامل، وتعد 
�صخامة  حيث  من  عامليا  الأوىل 
ماليني  ي�صم  الذي  الأر�صيف 
واملخطوطات  واملوؤلفات  الكتب 
بها  ت�صتهر  كما  واخلرائط، 
اإنها  وا�صنطن  الأمريكية  العا�صمة 
مكتبة الكونغر�س، التي بنيت مطلع 
القرن التا�صع ع�رص، وحتت�صن نحو 
164 مليون م�صنف، بينها 38 مليون 
كتاب، و70 مليون خمطوطة، و3.6 
مليون �رصيط م�صجل، و14 مليون 
�صورة، و5.5 مليون خريطة، و8.1 
وت�صم  مو�صيقية  معزوفة  مليون 
التي  املواد  ماليني  اأي�صا  املكتبة 

مل يتم ت�صنيفها حتى الآن.
حتمل  التي  املن�صاأة،  وتت�صكل 
فيدرايل  ثقايف  مبنى  اأقدم  �صفة 
مبان   3 من  املتحدة،  بالوليات 
حتت  من  البع�س  ببع�صها  ترتبط 
الأر�س، وت�صت�صيف اآلف الباحثني 
�صنويا  زائر  مليوين  من  واأكرث 
جراء  للدمار  املكتبة  تعر�صت 
الربيطانيون  اجلنود  اأ�صعله  حريق 
التي  احلرب  خالل  داخلها، 

�صهدتها البالد يف 1812.
الرئي�س  تربع  اأعوام،  بـ3  وبعدها 
توما�س  اآنذاك،  الأمريكي 
جيفر�صون، بجميع كتبه املوجودة 
و487  اآلف   6 والبالغة  مكتبته  يف 
لتنف�س عن  كتاب ل�صالح املكتبة، 
ت�صبب  الذي  الرماد،  بقايا  نف�صها 
ا�صتمرت  الربيطانيون.  اجلنود  به 
عقب  �رصيعا،  بالنمو  املكتبة 
ل�صاحلها،  بكتبه  جيفر�صون  تربع 
لعدد  اليومي  املعدل  بلغ  حيث 
ت�صاف  التي  اجلديدة  القطع 
لفرتة  وذلك  قطعة  األف   14 اإليها 
تعد  فلم  حاليا،  اأما  الوقت  من 
املكتبة تكفي ل�صتيعاب مقتنيات 

جديدة، لذا يتم الحتفاظ بالكتب 
امل�صنفة  غري  والت�صجيالت 
"ماريالند"  بوليتي  اأبنية  يف 
و"فريجينيا" الأمريكيتني. املكتبة 
عبد  لل�صلطان  �صورا  ت�صم  ذاتها، 
احلميد الثاين، الذي برز ا�صمه يف 
الإمرباطورية  الأخرية من  احلقبة 
�صورا  ت�صم  كما  العثمانية، 
واأبنية  ع�صكرية  ومعدات  لطالب 
ال�صور  من  والعديد  و�صحة  تعليم 
الجتماعية  احلياة  تنقل  التي 
ال�صلطان  العثمانية. وغالبية �صور 
الأخوة  التقطها  احلميد  عبد 
الثالثة من اأ�صول اأرمنية )عبد اهلل 
واأخواه( الذين عملوا م�صورين لدى 

اإ�صهامات كبرية  ال�صلطان وقدموا 
يف تاأ�صي�س الفن الت�صويري برتكيا 
و200  اآلف   3 املكتبة  يف  ويعمل 
ميزانية  لها  ويخ�ص�س  موظف، 
دولر  مليون   600 تبلغ  �صنوية 
اأمريكي ويلي مكتبة الكونغر�س يف 
نيويورك  مكتبة  املحلي،  الرتتيب 
معامل  اأحد  تعد  التي  العامة 
يف  مكتبة  اأكرب  وثاين  املدينة، 
الوليات املتحدة والرابعة عامليا. 
عام  �صيدت  التي  املكتبة  وتتميز 
1911، بطرازها املعماري الفريد، 
اإىل  �صقفها  ارتفاع  ي�صل  حيث 
جدرانها  على  ويوجد  مرتا،   16
بها.  خا�صة  ر�صومات  و�صقفها 
-التي  املكتبة  اأر�صيف  ويت�صكل 
تعد من اأهم الأماكن ال�صياحية يف 
مليون   50 اأكرث من  نيويورك- من 

كتاب وقر�س تخزين ليزري.
ا�صتقبال  الأكرث  املكتبة  وتعترب 
املتحدة،  الوليات  يف  للزوار 
مبعدل �صنوي ي�صل نحو 18 مليون 

زائر.
وكالت

للكاتب ح�شن اأوريد

�شم�شها تغرب  لقوة  نقدية  قراءة  الغرب"..  "اأفول 

قاعات  على  ال�صديد  الإقبال  ياأتي 
دورته  يف  للكتاب  بغداد  معر�س 
"نقراأ..  �صعار  حتت   2018 احلالية 
للح�صور  جت�صيدا  لرنتقي"؛ 
العراقيني،  حياة  يف  للكتاب  الكبري 
يف  حتى  بالقراءة  الوثيقة  و�صلتهم 
�صنوات  يف  �صواء  اأزماتهم،  اأ�صد 
الحتالل الأمريكي اأو يف ما اأعقبه 
اإىل  و�صول  طائفي،  احرتاب  من 
وانتقاد  اإ�صادة  وبني  اليوم.  مرحلة 
تباينت اآراء اجلمهور واأ�صحاب دور 
الن�رص وامل�صاركني ب�صاأن املعر�س 
البع�س  راأى  كما  التنظيم،  وجهة 
تعترب  احلالية  املعر�س  دورة  اأن 
مالك  ويعزو  الدورات.  اأجنح  من 
لحتاد  التابعة  للن�رص  �صطور  دار 
حم�صن  �صتار  العراقيني  النا�رصين 
الدورة  هذه  يف  املعر�س  جناح 
الكبرية من قبل دور  اإىل امل�صاركة 
الن�رص العربية واخلليجية، وح�صور 
عدد كبري من املدعوين واملثقفني 

العرب.
اآخر  �صببا  هناك  اأن  واأ�صاف 

لالإقبال الكثيف على املعر�س، هو 
للكتاب  واأربيل  النجف  اأن معر�صي 
جعل  مما  ال�صنة،  هذه  يقاما  لن 
بغداد  معر�س  خالل  من  الت�صوق 
لل�رصاء، �صواء  الوحيدة  النافذة  هو 
اأما  املكتبات.  اأ�صحاب  اأو  للقّراء 
العراق  يف  والكتاب  الأدباء  احتاد 
اأ�ص�صه ال�صاعر حممد مهدي  الذي 
ا�صتغرابه  اأبدى  فقد  اجلواهري، 
ب�صفته  معه  التن�صيق  عدم  من 
تعاقب  عريقة  ثقافية  موؤ�ص�صة 
املبدعني  كبار  من  الكثري  عليها 
يف العراق، ويرى الحتاد اأنه معني 
اإذا  �صيما  ل  ثقافية،  فعالية  باأي 
العرب.  لالأدباء  دعوات  فيها  كانت 
لالحتاد  العام  الأمني  اأعرب  و 
عن  اخلياط  اإبراهيم  ال�صاعر 
ا�صتغرابه ال�صديد من عدم التن�صيق 
العربية  الأ�صماء  بخ�صو�س  معه 
اأو طبيعة الفعاليات التي  املدعوة، 
من املمكن اأن يكون الحتاد طرفا 

يف اإجناحها.
 وكالت
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ال�شاعر دحمون ر�شيد :

د واقتنا�ص للمعنى ، و�سيقل وهج الرواية   ال�سعر هو تر�سّ
رائع يف ان�شانيته .. ويف تفا�شيل بوحه ، جتربة 

�شاعر مميز ..اختار اأن يكون �شاعرا بعد ما لم�س يف 
حياته اأن مييل لل�شعر وا�شتنطاق احلروف ، يداعب 
القوايف  ويتجه اجتاها فنيا �شادقا يعطيه اخلا�شية 

كي يكون �شمن جمال فيه العاطفة ال�شادقة والوعي 
الداخلي كي يكون اأمنوذجا لكلماته الرائعة ، هو �شاعر 

موفور القريحة ،  روح دافئة خجولة ، اأمري با�شق يف 
حديقة ال�شعر ي�شنع لل�شعر تاريخا جميدا وخ�شبا 

قلم خ�شب يف العطاء ال�شعري ، حركي وجاد يحتفظ 
بحيويته وروحه ال�شبابية يف �شعره ،  ايقاع دافئ يعرب 

عن قدرة خالقة لديه يف بناء الوم�شات ال�شعرية 
، �شاعر ترعرع ببلدية القلب الكبري بولية املدية 

الف�شاء الثقايف املفتوح على الثقافة وال�شعر وال�شعراء 
، اأ�شتاذ التعليم الثانوي يف اللغة العربية ، يحاكي يف 

املكان جماليته وي�شتمد كلماته من عبق تاريخه ، 
�شاعر يجمع بني لغة التكتيك وال�شرد يف لغة ر�شينة 
مفعمة باحليوية والن�شاط ت�شرب من كاأ�س البداع ، 

عا�شر الوعي الذي ميزجه مع كلماته فت�شبح �شطوره 
كالأمنيات واأبياته يغطيها بعباءة البت�شامة واحلب .

حاوره خل�شر بن يو�شف 

من هو دحمون ر�شيد ؟

مواليد  من   ، دحمون  ر�شيد 
29 اأفريل 1991 ببني �شليمان 
على  متح�شل   ، املدية 
العربية  اللغة  اأ�شتاذ  �شهادة 
واآدابها ، للتعليم الثانوي من 
للأ�شاتذة  العليا  املدر�شة 
�شنة   ، العا�شمة  بوزريعة  
يف  ما�شرت  و�شهادة   ،  2015
الأدب اجلزائري من جامعة 
خمي�س   ، بونعامة  اجليليل 
ي�شتغل   .2016 �شنة   ، مليانة 
حاليا اأ�شتاذا للتعليم الثانوي 
ولية   ، الكبري  القلب  ببلدية 

املدية.

كيف كانت بداياتك ؟ 
وما هي دوافع اختيارك 

عر؟ ّ لل�شِ

اأعتقد اأنني مازلت يف بداياتي 
التي ل اأظنها �شتنتهي اأبدا ! 
فال�شاعر ل ي�شتطيع اأن يرى 
واإن   ، كامل  ه  ن�شّ  / نف�شه 
حدث وفعل..فقد حكم على 
 !.. باملوت  ه  ن�شّ  / نف�شه 
م�شتمر  دائم  تطّور  يف  هو 
مثل  عر  فال�ِشّ  ، له  ذروة  ل 
نظرة  هو   - فّنا  باعتباره   -
وهذه   ، احلياة  اإىل  الإن�شان 
 ، للتغرّي  دوما  قابلة  البذرة 
 ، لل�شعر  اختياري  عن  اأما 
فل اأظن اأّن للفنان �شلحية 
اختيار الفن الذي ميار�شُه ، 
الذي يرى من خلله الوجود 
هذه  من  يطّور  فقط  اإنه   ،
النظرة ، زاويتها ، ارتفاعها 

، موقعها ..

هل جتد متعة واأنت 

حتاول تذليل ال�شعوبات 
التي توؤرقك حني تكتب 

؟

 ال�شعر -  يف راأيي ال�شخ�شّي 
ي�شاركني  قد  والذي   -
ال�شعراء  من  العديد  فيه 
د  تر�شّ هو   .. واملتذّوقني  
املعنى ، هو رحلة �شيد يقوم 
اقتنا�س  بغية  ال�ّشاعر  بها 
 ، م�شّقتها  بقدر   ، املعنى 
بقْدر املتعة فيها . اأن تكتب 
من  تخرج  اأن  يعني   ، ال�ّشعر 

هدوئك بحثا عن العذاب.

هل تفّكر يف اإ�شدار 
ديوان جتمع فيه 

ق�شائدك ؟

 ، كثريا  تريثُت  قد   ، نعم 
من  وكان   ، كثريا  وترددت 
وتريثي  ترددي  اأ�شباب  اأهّم 
اأنه  واأعتقد  ُقّرائي   احرتام 
لولوج  الآن  الوقت  حان  قد 
عامل الن�رش رغم ما فيه وفيه 
ق�شية  الق�شية  تبقى  لكن   ،
هذا  اأن  اأعتقد  ول   ، وقت 

الأخري �شيُطول كثريا .. 

ما هي ال�شعوبات التي 
واجهتك اأثناء م�شريتك 

الفّنية ؟

 .. اأغزرها  وما   ، اأكرثها  ما 
يف  اأخل�شها  اأن  اأ�شتطيع  بل 
منها  خل�س  ل   "   : عبارة 
وقوّي   ، ال�شرب  لطويل  اإل 
اإميان  و�شاحب   ، عزمية 
هذا  اإن   ." يفعل  مبا  قوّي 
الأدبي  املجال   ، املجال 
وعادة   .. باملحبطني  مليء 

يف  الإحباط  هذا  يكون  ما 
ثوب  نا�شٍح ، اأو مازٍح .. اأو 

غريهما.

ت�شغل حاليا اأ�شتاذا 
للغة العربية واآدابها يف 

التعليم الثانوي ، هي 
م�شوؤولية ثقيلة ، كيف 
ا�شتطعت اأن ُتوفق بني 

و"   ، "  كمهنة  " التعليم 
ال�شعر "  كفّن ؟

اإّنه بيت الق�شيد يا �شديقي 
احلياة  يقتل  قد  ما  فاأكرث   ،
يف ُكنه ال�ّشاعر .. هو الّتعليم 
داخل  ال�شائد  اجلو  اإن   ،
يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
اجلزائر جّو مليء بالإحباط 
الّتخمة   حّد   ، الت�شّبع  حّد 
اإّنك ل تكاد ت�شمع كلمة طيبة 
واحدة من زملئك كت�شجيع 
اأو على الأقل جماملة .. على 
الرغم اأنك مت�شبع بها خارج 
حمتاجا  ول�شت   ، املوؤ�ش�شة 

اإليها ، ولكن ..!

ماذا اأ�شاف ال�شعر اإليك 
اإن�شانا واأ�شتاذا ؟

 ، الكثري  علّمني   ، اإن�شانا 
كيف   ، اأكافح  كيف  علمني 
احلياة  اأّن  كيف   ، اأنا  اأكون 
فيها الكثري من اجلمال الذي 
قد تب�رشه عيون ، وتتجاهله 
اأمار�س  كيف  علمني   ، اأُخُر 
متجاهل  خال�شة  اإن�شانيتي 
واأقاويل   ، القبيلة  نظام 
اجلدران. و اأ�شتاًذا ، علمني 
واأكرث   ، العمل  يف  التلقائية 
احرتام  اأك�شبني  ذلك  من 

تلميذي .. وحّبهم يل.

اأكيد تختلف نظرة 
التالميذ اإليك داخل 

املوؤ�ش�شة ب�شفتك اأ�شتاذا 
، وخارجها ب�شفتك 

�شاعرا ، هل ميكن اأن 
ت�شرح لنا هذا الفرق؟

بحث  رحلة  يف   .. التلميذ 
اأ�شتاذه  �شخ�شّية  عن  دائمة 
الإن�شان  يراه  لأّنه  ؟  ملاذا   ،
النموذجّي ، قد يرى من هو 
 .. ومكانة  علما  منه  اأرفع 
ولكن   ، اأخرى  جمالت  يف 
اأكرث  الأ�شتاذ  �شورة  تبقى 
ميار�س  لأّنه  رمبا  قد�شّية 
الوالدين  بعد  الأول  الدور 
اأو  منه  ق�شد  عن  �شواء   ..
دون ق�شد .. فكيف اإذا كان 
هذا الأخري �شاعرا ؟ اإن هذا 
التلميذ  رغبة  �شي�شاعف 
هذا  اكت�شاف  حماولة  يف 
هذا   ! اأمامه  الذي  الإن�شان 
الكائن الذي حّولته نُ�شو�شه 
اإىل  يتبناها  الّتي  واأفكاره 
اإن�شان خرايّف ، حماول - ما 
يقارن بني ما  اأن  ا�شتطاع - 
يطرحه الأ�شتاذ من اأفكار ، 
وبني ما يراه من ت�رشفات .. 
مثل ، تقول تلميذة ، حمدثة 
عادة  الأخري  )هذا   : نف�شها 
الرُجل  اأن  فكرة  يطرح  ما 
بالرغم من �شلبته ، و�شّدته 
ذلك  اأمام  �شعيف  اأّنه  اإّل   ،
اأنثى   " ي�شمى  الذي  الكائن 
كاأّننا  يتعامل معنا  " ، ولكنه 
قا�ٍس   ، �شارم   ، اإنَاثا  ل�ْشنا 
ثقبا  ولو  يرتك  ل   ، اأحيانا 
وغري   )!.. الباب  يف  واحدا 

هذا كثري .. 

يف الوقت احلا�شر طغت 
الرواية على ال�شعر 

الذي تراجع مقارنة مبا 
كان ، ما هو ال�شبب يف 

راأيك ؟

تراجع  ال�شعر  اأن  اأعتقد  ل 
خمتبٌئ  ولكّنه  موجود  هو   ،
فقط ، يحتاج من ينّقب عنه ، 
فاملعادن اجلميلة ل جندها 
 ، الأر�س  �شطح  على  تطفو 
ومن   .. مبتذلة  �شارت  واإل 
يف  امل�شكل   ، اأخرى  جهة 
للنماذج  يرّوج  الذي  الإعلم 
على  املح�شوبة  ال�شيئة 
التي  الأخرية  هذه   ، عر  ال�ِشّ
اأ�شغر  جّبة  ارتداء  على  تلّح 
 ، فتمّزقها   ، مقا�شها  من 
، ويف ظنها  عورتها  وتف�شح 
اأما   !  .." بها  فاتنة   " اأنها 
الرواية فهي يف احلقيقة مل 
تطغ على ال�شعر بل –  فقط 
كانت  مبا  مقارنة  طغت   -
و�شتقل   ، القدمي  يف  عليه 
ويغزو   ، ما  يوما  اأي�شا  هي 

فّن اآخر .

هل كانت لك حماولت 
يف الرواية اأو الق�شة 

الق�شرية ؟

الق�شة  يف   " "خرب�شُت   .
وكان   ، يوم  ذات  الق�شرية 
اأ�شلوبي يف ال�رّشد ح�شنا اإىل 
راأي بع�س  .. ح�شب  حّد ما 
ولكنني   ، فيه  اخلائ�شني 
يف  التطوير  اإىل  اأ�شع  مل 
حماولتي   ، التجربة  تلك 
اأن  واأعتقد   ، هناك  توقفت 
ال�ّشبب يف ذلك هو افتقادي 
رب اأثناء ممار�شتي  لعامل ال�شّ

اأّن  رغم   ، الإبداعية  للعملية 
هذه الأخرية هي اأهّم عن�رش 
ال�ّشارد  به  يتحلّى  اأن  يجب 
حمرتمة  رواية  فكتابة   ،
يتطلب �شنوات من العمل .. 
هذا دون احلديث عن ثقافة 
توفرها  الواجب  املبدع 
هذه  يف  اأ�شتمر  مل  لهذا   ،
الفن  لهذا  احرتاما  التجربة 
لنف�شي  واحرتاما   ، الأدبي 
اإن  يوما  اإليه  اأعود  وقد   ،

اكت�شبُت هذه ال�شفة.

نلم�س يف الغالبية من 
ن�شو�شك املفارقة بني 

املا�شي البعيد واحلا�شر 
، مب تف�ّشر ذلك ؟

مرتبطة  عمومها  يف  احلياة 
بهذين العن�رشين ، فالإن�شان 
ي�شتطيع  لن  متل�س  مهما 
ما�شيه  من  كلّيا  التخلّي 
يف  معه  يعي�س  اإنه   ، البعيد 
قريب   ، احلياة  كل حمطات 
هاجر، كلمة جارحة ، نظرة 
اأخريه ، اآخر حوار مع غائب 
، �شوق اإىل مرحلة .. وكذلك 
احلا�رش الذي نحن نعي�شه ، 
فنحن نتقم�شه يف ن�شو�شنا 
، نحاول اأن ننظر اإلينا ونحن 
منعك�شة  �شورتنا  اإىل   ، فيه 

يف ق�شيدة ما ..!

كلمة للجريدة ، 
وللقراء :

�شكرا لأنكم حتملتموين نرثا 
اأوجاعكم  اأحمل  كنت  كما   ،
�شكرا   ، �شعرا  جناحّي  على 

لكم جميعا .
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فح�ص جديد للدم يعتمد على �صور الهاتف الذكي
   طّور باحثون فح�صاً جديداً للدم 
يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي 
لتوفري نتائج �رسيعة بطريقة �صهلة 
�صواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. 
ك�صف  اجلديد  الفح�ص  وي�صتطيع 
با�صتخدام  امل�صادة  الأج�صام 
املر�صى  على  ويوفر  الإنزميات، 

كبار ال�صن زيارة املخترب.
»بايو�صين�صور�ص  دورية  وبح�صب 
ن�رست  التي  وبايواإليكرتونيك�ص« 
اجلديد  الدم  فح�ص  عن  تقريراً 
ي�صّمى  الذي  الفح�ص  هذا  يغني 
املخترب  زيارة  عن   Melisa
وهو  الفح�ص.  وقت  ويخت�رس 
كغم  ن�صف  يزن  جهاز  عن  عباره 

يحت�صن  مائي  �صخان  من  ويتاألف 
عينات من الدم ويحللها عن طريق 
بهاتف  التقاطها  يتم  التي  ال�صور 

حممول.
طّوره  الذي  الفح�ص  ويعتمد 
باحثون يف جامعة �صاوث فلوريدا 
على حتليل الربوتينات والهرمونات 
بوا�صطة اإنزمي ELISA الذي يتم 
فح�ص اأمرا�ص عديدة من خالله، 
نق�ص  ومر�ص  لمي  مر�ص  مثل 

املناعة الب�رسية. 
هذا  توّفر  اأن  الباحثون  ويعتقد 
الفح�ص يف العيادات ودمج تكلفته 
يوفر  الطبيب  زيارة  تكلفة  �صمن 

الكثري من الراحة للمر�صى.

اأظهرت درا�صة حديثة اأن تقنيات الذكاء ال�صطناعي ت�صتطيع قراء وحتليل نتائج اأ�صعة  يف حتليل اأ�صعة القلب بدقة و�صرعة الذكاء ال�صطناعي يتفوق على الأطباء
القلب اأ�رسع واأدق من اأطباء القلب احلا�صلني على �صهادة البورد الأمريكي.

واأ�صار موقع »�صي نت دوت كوم« املتخ�ص�ص يف مو�صوعات التكنولوجيا اإىل اأن الباحثني 
من جامعة كاليفورنيا �صان فران�صي�صكو وجامعة كاليفورنيا بريكلي، قاموا بتدريب كمبيوتر 

على تقييم اأكرث �صورة اأ�صعة القلب �صيوعًا »اإيكو« با�صتخدام اأكرث من 180 األف �صورة اأ�صعة، 
ثم بداأوا بعد ذلك املقارنة بني قدرة جهاز الكمبيوتر املدرب والطبيب املدرب على قراءة 
اأفالم الأ�صعة اجلديدة. وبلغت ن�صبة دقة قراءة جهاز الكمبيوتر ل�صورة الأ�صعة من %91.7 
يذكر اأن حتليل اأ�صعة الإيكو ميكن اأن تكون معقدة، حيث حتتوي على عدة لقطات فيديو 

و�صور ثابتة و�صجالت قيا�ص القلب من اأكرث من 10 زوايا روؤية. وميكن اأن تكون الختالفات 
بني بع�ص اللقطات طفيفة وهو ما يجعل من ال�صعب على العن�رس الب�رسي حتليل هذه ال�صور 

بدقة.واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن تقنيات الذكاء ال�صطناعي ميكن اأن تكون مفيدة ب�صورة 
اأكرب، كما اأن تطوير اإعداد اأجهزة الكمبيوتر ب�صورة اأف�صل ي�صمن احل�صول على نتائج اأف�صل 
يف حتليل �صور اأ�صعة الإيكو، مع اإمكانية ال�صتفادة من هذه التكنولوجيا يف ت�صخي�ص املزيد 

من الأمرا�ص اعتمادا على حتليل اأفالم الأ�صعة يف جمالت طبية اأخرى.

تطوير حبوب م�صنوعة من ال�صوكول لعالج مر�ص ال�صكري
مت تطوير حبوب حتتوي على العنا�رس الغذائية الرئي�صية املوجودة يف الكاكاو، والتي حتمي املر�صى امل�صابني بال�صكري من م�صاعفات تهدد حياتهم ويقول الباحثون باأن املواد الكيماوية، امل�صماة بالالفانول، 

ميكن اأن تتحول اإىل دواء للحوؤول دون تاأثريات املر�ص ال�صارة وقد خل�صت درا�صة حديثة ن�رست يف دورية »م�صادات الأك�صدة« اإىل اأن احلبوب حت�ّصن ال�صيطرة على ن�صبة ال�صكر يف الدم، وتقلل من م�صتويات 
الدهون ال�صار يف الدم، وت�صاعد على جتنب الأ�رسار الطويلة الأمد امل�صاحبة ملر�ص ال�صكري.  وبداأ تداول احلبوب يف اململكة املتحدة بعدما متت املوافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة �صالمة الأغذية 

حبة من �صوكوله الفالفونول على 200 ميلي غرام من م�صتخل�ص فالفان الكاكو، اأي اأكرث بثالثة اأ�صعاف من الكمية اليومية املو�صى بها للتحكم مبر�ص كل الأوربية.  وحتتوي 
ال�صكري من اجلدير بالذكر باأن درا�صات اإ�صافية يجريها فريق من املخت�صني من موؤ�ص�صة »بلود فلو« بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، 

اإذا كانت احلبوب تقلل من معدل الإ�صابة بالنوبات القلبية فيما بهدف معرفة 
وال�صكتات الدماغية واخلرف، بح�صب �صحيفة 

مريور الربيطانية.

 حلوى خا�صة حلماية الب�صرة 
من اأ�صعة ال�صم�ص ال�صارة

   ندرك جميعاً اأهمية و�صع الواقي ال�صم�صي حلماية ب�رستنا من اأ�صعة 
ال�صم�ص ال�صارة، اإل اأن بع�ص الأ�صخا�ص يهملون ا�صتخدامه يف الكثري 

من الأحيان الأمر الذي يعر�صهم لأ�رسار قد تكون خطرية على حياتهم.  
ومن هذا املنطلق مت انتاج نوع خا�ص من احللوى م�صتخل�ص من فاكهة 

الغريب فروت ونبات اإكليل اجلبل اللذان يحتوييان على عن�رس البلوكوديو 
ليكوتومو�ص الذي يعمل على تقليل الأك�صدة يف خاليا اجللد.  وبح�صب 

الدرا�صات التي تدعم فعالية هذا امل�صتخل�ص والذي مت انتاجه على �صكل 
حبوب من احللوى اأطلق عليها »�صان دوت�ص«، فقد اأظهرت جتربة �رسيرية 
ع�صوائية اأجريت على ع�رسة اأ�صخا�ص اأ�صحاء، باأن تناول هذا امل�صتخل�ص 

مينع التهاب اجللد ال�صوئي الذي ت�صببه الأ�صعة فوق البنف�صجية، اإ�صافة 
اإىل اأنه يوقف تلف الأحما�ص النووية يف اجللد واأظهرت التقييمات 

ال�رسيرية وبيانات قيا�ص اللون يف درا�صة اأخرى اأجريت يف 2017 باأن تناول 
هذا امل�صتخل�ص يحول دون الإ�صابة باأمرا�ص اجللد ويقلل من احتمال 

هرم خالياه يف وقت مبكر من العمر. 
من جهته قال ا�صت�صاري الأمرا�ص اجللدية مب�صت�صفى كنت اأند كانرتبريي، 

اأندرو بريين، اإن اأي ابتكار للحد من اإ�صابة اجللد بالأ�رسار الناجتة عن 
الأ�صعة فوق البنف�صجية هو اأمر جدير بالإ�صادة. ويعترب ا�صتخدام منتجج 
»�صان دوت�ص« اإ�صافة هامة ملنتجات احلماية من اأ�صعة ال�صم�ص ال�صارة«.

وعرب بريين عن دعمه املطلق لهذا املنتج، اإل اأنه حذر يف الوقت ذاته 
من اعتماد هذا املنتج كبديل للواقيات ال�صم�صية الأخرى قبل ا�صتكمال 

الدرا�صات واعتماده ب�صكل نهائي، وفق ما ورد يف موقع »ميرتو« 
الإلكرتوين.

اأطعمة وم�صروبات تنّظف الرئة من الغبار وال�صموم
الرئتان هما الو�صيط بني الهواء اخلارجي والدورة الدموية للج�صم، وبذلك يلعبان 
دوراً هاماً يف تنقية الهواء وف�صل الأك�صجني واإخراج الغبار. ل�صمان قيام الرئتني 
بوظائفهما، وتقليل متاعب التنف�ص يف مو�صم الربيع احر�ص على تناول الأطعمة 

وامل�رسوبات التي تنظف الرئتني، وت�صفي الأ�رسار الناجتة عن دخان ال�صجائر 
وعادم ال�صيارات والغبار:  لتنظيف الرئتني من ال�صموم تناول ع�صري العنب يومياً 
، مع اإ�صافة قطرات من الليمون )احلام�ص( اإليه.  لتح�صني �صحة رئتيك ا�رسب 
املزيد من املاء، مع احلد من تناول منتجات الألبان، واللحوم، والذرة، والقمح، 

وال�صويا.  احر�ص على زيادة اخل�رسوات الغنية بفيتامني »�صي« و«اأ« و«اإي« 
لزيادة م�صادات الأك�صدة. تناول ملعقتني من زيت الزيتون يومياً. ا�رسب الزجنبيل 

والقرفة مع الع�صل با�صتمرار، كما ي�صاعد �رسب ال�صاي الأخ�رس والليمون.  
الثوم من اأف�صل م�صادر م�صادات الأك�صدة التي تنظف الرئتني، خا�صة اإذا اأكلته 

طازجاً. 
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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 

كيف يرقي �مل�سلم نف�سه 
يجعل  �أّنه مل  ورحمته  �لّدين  هذ�  من عظمة 
�لو�سائط،  من  و��سطٍة  �أّي  ورّبه  �لعبد  بني 
�أن يدعو رّبه جّل وعال، رفع  �لعبد  �أر�د  فاإذ� 
باأّنه  يعلم  فهو  ويدعوه،  ليناجيه  بالّدعاء  يده 
�أو  حجاباً  وعال  جّل  رّبه  وبني  بينه  يوجد  ال 
�دعوين  ربكم  وقال   ( تعاىل  قال  و��سطًة، 
��ستجب لكم (، ويفهم من هذه �الآية �لكرمية 
�أّن �هلل تعاىل ي�سمع �لّدعاء من عبده بدون �أن 
�حلال حني  وكذلك  وبينه حجاب،  بينه  يكون 
ي�سعر �الإن�سان باأنه مري�ٌض مبتاًل يف نف�سه �أو 
بالّرقية،  ذلك  يعالج  �أن  ويريد  ولده،  �أو  ماله 
فكما علم من �سّنة �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم 
�أّن �ل�سحر حّق، وعلى من  باأّن �لعني حٌق كما 
يرقي  �أن  و�ل�ّسحر  �حل�سد  من  �لّتخل�ض  �أر�د 
نف�سه مبا ورد عن �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم 
من  �لّنف�ض  حتفظ  �لتي  و�الأدعية  �لّرقية  من 
�لّ�رشور، وقد يلجاأ �مل�سلم �أحياناً �إىل من يرقي 
�مل�سلمني،  من  وتقو�ه  �سالحه  علم  ممن  له 

ولكن تبقى �لّرقية من خالل �ل�ّسخ�ض �مل�ساب 
�إخال�ساً، ذلك  و�أكرث  و�أوجب  �أوىل  بنف�سه هو 
عبده  �سوت  ي�سمع  �أن  يحّب  تعاىل  �هلل  باأّن 
تكون  فكيف  �إليه،  ويلجاأ  يدعوه  وهو  �مل�سلم 
�لّرقية من خالل �الإن�سان نف�سه : من �الأدعية 
�سّحت  و�لتي  �لّرقية،  يف  �لو�ردة  و�الأذكار 
عن �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم، �أّنه كان يقر�أ 
كان  كما  نف�سه،  على  فيها  وينفث  باملعّوذ�ت 
يرقي �حل�سن و�حل�سني عليهما  �لكرمي  �لّنبي 
�سيء  كّل  من  �أرقيك  �هلل  ب�سم  بقوله  �ل�ّسالم، 
يوؤذيك، ومن �رّش كّل نف�ٍض، �أو عني حا�سٍد �هلل 
ي�سفيك، �أو قوله �أعوذ بكلمات �هلل �لّتامة، من 
كّل �سيطاٍن وهاّمة، ومن كّل عنٍي الّمه، وكذلك 
قروؤو�  �أّنهم  �لكر�م  حابة  �ل�سّ عن  ثبت  قد 
لديغاً  كان  قوٍم  من  رجٍل  على  يوماً  �لفاحتة 
�لّنبي  �أقّرهم  وقد  عقال،  من  ن�سط  فكاأّنا 
�أقرهم  �سلّى �هلل عليه و�سلّم على فعلهم هذ� 
�أخذ �الأجرة عليه. ميكن لالإن�سان �لذي  على 

ي�سعر باأّنه قد �أ�سابه �سيءٌ من �ل�ّسحر �أن يقر�أ 
باآياٍت معّينة خم�سو�سٍة يف رّد كيد �ل�ّساحرين، 
�لربكة،  من  فيه  زمزم ملا  ماء  على  بقر�ءتها 
�أو مر�سه،  �ل�ّسفاء من �سحره  بنّية  ي�رشبه  ثّم 
�مل�سلم  ي�ستح�رش  �أن  يجب  �الأحو�ل  كّل  ويف 

وهو يرقي نف�سه باأّن �هلل تعاىل وحده هو �لذي 
و�إّنا  و�ملر�ض،  و�ل�ّسحر  �حل�سد  من  ي�سفيه 
�لتي  �لو�سائل  من  و�سليٍة  �لّرقية جمّرد  كانت 
الة  �ل�سّ �أف�سل  عليه  �لكرمي  نبينا  عليها  حّثنا 

و �لّت�سليم.

�أ�سباب �ال�ستغفار
 �ال�ستغفار و�جب د�ئماً للتكفري عن �لذنوب، 

فاالإن�سان لي�ض مع�سوماً عن �لوقوع يف 
�خلطاأ، ولهذ� فهو بحاجة ما�سة لال�ستغفار 

و�لتوبة، ف�ساًلعلى �رشورة �ال�ستغفار ملا 
قد يق�رش به �لعبد من �سكر �هلل تعاىل على 

نعمه، �أو وجود خلل يف عباد�ته و�أعماله، 
�إال �أن هناك بع�ض �الأ�سباب �لتي ت�ستوجب 

�ال�ستغفار حاالً وهي: عند �رتكاب �لفاح�سة . 
عند وقوع �لظلم . عند ما دون �الإ�رش�ك باهلل 

تعاىل. عند �ال�ست�سقاء طلباً للغيث.

 �آيات و�أحاديث و�فقت
 �آر�ء عمر �لفاروق

 قوله للنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يا ر�سول 
�هلل، لو �تخذنا من مقام �إبر�هيم م�سلى: 
َقاِم �إِبَْر�ِهيَم  فنزلت �الآية )َو�تَِّخُذو�ْ ِمن َمّ
لًّى( �لبقرة: 125. قوله يا ر�سول �هلل،  ُم�سَ

�إن ن�ساءك يدخل عليهن �لرب و�لفاجر، فلو 
�أمرتهن �أن يحتجنب، فنزلت �آية �حلجاب: 
)و�إذ� �ساألتموهن متاعاً ف�ساألوهن من ور�ء 

حجاب( �الأحز�ب: 53. قوله لن�ساء �لنبي 
)�سلى �هلل عليه و�سلم( وقد �جتمعن عليه يف 

�لغرية: )َع�َسى َربُُّه �إِْن َطلََّقُكَنّ �أَْن يُبِْدلَُه �أَْزَو�جاً 
( �لتحرمي: 5. ولعل نزول �لوحي  َخرْي�ً ِمنُْكَنّ

مو�فقاً لر�أي »عمر« هو �لذي جعل �لنبي 
)�سلى �هلل عليه و�سلم( يقول: جعل �هلل �حلق 

على ل�سان عمر وقلبه. قال يف �حلث على 
�لتدين يف  �أكنافهم، فاإنهم زينة يف �لرخاء، 

وعدة يف �لبالء، و�سع �أمر �أخيك على �أح�سنه 
حتى يجيئك � يغلبك منه، و�عتزل عدوك، 

و�حذر �سديقك �أال �الأمني من �لقوم، وال �أمني 
�إال من خ�سى �هلل فال ت�سحب �لفاجر فتتعلم 

من فجوره وال تطلعه على �رشك و�إ�ست�رش يف 
�أمرك �لذين يخ�سون �هلل تعاىل. �آخر ما قال 

�لفاروق يف خطبته �الأخرية.  

�سيغ �ل�سالة على �لنبي
�ل�سالة  وهذه  �الإبر�هيمية:  �ل�سالة   
�أركان  من  ركناً  تعترب  )�الإبر�هيمية( 
�ل�سالة، حيث يختم �مل�سلي �سالته 
تقّبل  �لعاملني  رب  بها  مت�رشعاً  بها 
�سالته، وهذ� داللة على مدى مكانة 
�لنبي  على  �ل�سالة  وعظمة  وثو�ب 
تعاىل  �هلل  عند  و�سلم  �هلل  عليه  �سلى 
على  �سل  �للهم  �الأحنف.  ديننا  ويف 
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد  �سيدنا 
�لذ�كرون وغفل  و�سلم عدد ما ذكره 
على  �سل  �للهم  �لغافلون.  ذكره  عن 
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد  �سيدنا 
فتحاً  وبينه  بيننا  تفتُح  �ساله  و�سلم 
ِلَّي  �أَْن تُ�سَ �أَ�ْساأَلَُك ِبَك  �إِيِنّ  مبيناً. للَُّهَمّ 
�َساِئِر  َوَعلَى  ٍد  َمّ حُمَ �َسِيِّدنَا  َعلَى 

�لِلِهْم  َوَعلَى  َو�مْلُْر�َسِلنَي  �الأَنِْبيَاِء 
َعلَى  ِلّ  �سَ �للَُّهَمّ  �أَْجَمِعنَي.  ْحِبِهْم  َو�سَ
ِلّ  َو�سَ َعلَيِْه  لَّى  �سَ َمْن  ِبَعَدِد  ٍد  َمّ حُمَ
َعلَيِْه  ِلّ  يُ�سَ مَلْ  َمْن  ِبَعَدٍد  ٍد  َمّ حُمَ َعلَى 

اَلِة  ٍد َكَما �أََمْرَت ِبال�سَّ َمّ ِلّ َعلَى حُمَ َو�سَ
�أَْن  ُبّ  ٍد َكَما حُتِ َمّ ِلّ َعلَى حُمَ َعلَيِْه َو�سَ
َكَما  ٍد  َمّ حُمَ َعلَى  ِلّ  َو�سَ َعلَيِْه  لَّى  يُ�سَ

اَلةُ َعلَيِْه.  تَنْبَِغي �ل�سَّ
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من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

�ملر�أة  حتظى  �جلنة  ففي 
بزوجها، و�ن كان �أحد�هما 
�الأخر،  من  منزلة  �قل 
كما  بزوجها  �هلل  فيجمعها 
جمعها به يف �حلياة �لدنيا، 
يف  ي�ساوي  وجل  عز  �هلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
�لدنيا،  �حلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
�جلنة،  يف  وتعاىل  �سبحانه 
�أالمر�أة  زوج  من  �هلل  وينزع 
ما  من  �ل�ساحلة  �ملوؤمنة 
�سيئة  �سفات  من  به  كانت 
ثم  و�لت�سلط  �لع�سبية  مثل 

�حلب  قلبه  يف  �هلل  يجعل 
فتنول  و�لر�أفة،  و�حلنان 
من  حتتاجه  ما  �ملر�أة 
�لتي  �ملر�أة  و�أما  زوجها، 
�لدنيا،  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  �هلل  يخريها 
�لتي  �لفتاة  و�أما  �أحد�هما، 
مل تتزوج قط، فيزوجها �هلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها، جز�ًء مبا �سربت 
وحفظت نف�سها من �لوقوع 
و�سارت  و�الآثام،  بالزالت 
�ل�سحيح،  �لدرب  على 
فنالت ر�سا �هلل، فكان حقاً 

على �هلل �أن ير�سيها، ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
�ل�سديقني  مر�تب  يف 
عز  �هلل  �أن  كما  و�ل�سهد�ء، 
�ملر�أة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  �لتي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك، ويجمعها �هلل مبثيلها 
�أّن �ملر�أة  من �لرجال. كما 
لدينها  �حلافظة  �ملوؤمنة 
و��ستع�سمت  و��ستعفت 
نف�سها عن �لوقوع يف �حلر�م 
يكرمها  �هلل  مر�سات  بغية 
�هلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  �جلنة، فيعيدها 
�جلمال،  فاتنة  �ل�سباب 
ويتوجها على �حلور �لعني، 
ويعطيها  �لق�سور  ومينحها 
كما  �حللي،  من  ت�ستهي  ما 
بعني  �مر�أة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها �أبهى و�أجمل 
فكلما  �لعني  �حلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  �أكرث  وبدت  بكر�ً 
كما  زوجها،  عني  يف  وبهاًء 
�ملوؤمنة  �ملر�أة  جمال  �أّن 
يف �جلنة يعادل �سبعني �ألف 

من جمال �حلور �لعني
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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الك�سف عن مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" الرو�سية

اأثناء مناورات  الرو�سية  "اأوتوفاز"  ك�سفت �رشكة 
مناذج  عن  البيالرو�سية  الرو�سية  ال�سالم  حفظ 
عن  ف�سال  "نيفا"،  ل�سيارة  مطورة  ع�سكرية 
اختبار  ،ومت  "باغي"  اخلفيفة  الدفع  رباعية 
اأنها قادرة  الوعرة، وات�سح  ال�سيارة يف الأرا�سي 
ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات  على 

"بي اإم بي".
وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل 
خم�س�سة  املطورة  الع�سكرية  "نيفا"  اإن  ليبيد، 
فيها  ين�سب  اأن  وميكن  للم�ساة،  الناري  للدعم 
اأو  ملم،   7.62 عيار  ر�سا�ش من  اأو  قنابل  قاذف 
ا�ستخدامها  ميكن  كما  الثقيل.  "كورد"  ر�سا�ش 

ازدادت  وقد  طاقمه.  مع  هاون  مدفع  لنقل 
بالنماذج  مقارنة  والأر�ش  قعرها  بني  امل�سافة 

املدنية.
واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات 
القوات  وحدات  اإىل  "نيفا"  طراز  من  ع�سكرية 
اخلا�سة املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك 

يف �سواحي مو�سكو.
فهي  اخلفيفة،  "باغي"  الدفع  رباعية  اأما 
 750 وزنها  وال�ستطالع،  ال�رشيع  للتدخل  �سيارة 
كيلوغراما و�رشعتها 100 كيلومرت يف ال�ساعة يف 
لرتا من  ت�ستهلك 15-12  الوعرة حيث  الأرا�سي 

الوقود.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 

ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات 
الدفع الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�ش يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه 
يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من 

مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
حركة  بناقل  مرتبط  لرت   7.0 �سعة  اأ�سطوانات،   10 من  قوي  حمرك  لل�سيارة  املمتاز  والأداء  القوة  وي�سمن 

اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �ش.
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة  الداخل  ال�سيارة من  وتتميز 
الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، 

واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�ش املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب.
كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام 

الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية.
وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، 

اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً. 

على خطى مر�سيد�س

لل�سيارات ديرتويت  معر�ض  من  دبليو" تن�سحب  اإم  "بي 

اأعلنت �رشكة بي اإم دبليو الأملانية الرائدة يف �سناعة وتطوير ال�سيارات الفارهة ان�سحابها من امل�ساركة يف 
معر�ش ديرتويت الدويل لل�سيارات يف 2019 وكانت �رشكة مر�سيد�ش بنز اأعلنت يف وقت �سابق عن ان�سحابها 
من املعر�ش، ليخ�رش املعر�ش بذلك اثنني من اأهم ال�رشكات يف عامل �سناعة ال�سيارات وبح�سب ما ذكرته 
�سحيفة "ال�رشق الأو�سط" اللندنية فاإن بي اإم دبليو تقيم عوائد وفوائد متثيلها وح�سورها مبعار�ش ال�سيارات 

املختلفة، مقارنة بو�سائل الت�سويق الأخرى.
وقالت اإدارة املعر�ش اإنها لحظت تراجع اهتمام ال�رشكات بفعاليات "ديرتويت"، موؤكدة اأنها �ستقرتح تغيري 

موعد انعقاده من يناير اإىل اأكتوبر، و�ستحوله ملعر�ش يهتم بالتقنية والت�سميم مثل معر�ش جنيف.
يذكر اأن معر�ش ديرتويت يعد اأكرب جتمع �سنوي لل�سيارات يف اأمريكا ال�سمالية، وبداأ اأوىل فعالياته يف يناير من 

عام 1907، وحتر�ش الكيانات الكربى على احل�سور لتقدمي اجلديد لديها.

تركز على ال�سوق 
اجلزائري يف 

خمططاتها

"ماهندرا" 
تفتتح مكتبًا 

بالقاهرة 
لإدارة عمليات 
�سمال اأفريقيا

   
افتتحت �رشكة ماهندرا 

الهندية التي ت�ستثمر نحو 
19 مليار دولر يف نحو 100 
دولة العامل مكتبها اجلديد 

يف القاهرة ليكون م�سئولً عن 
متابعة كافة الأعمال اخلا�سة 
بال�رشكة من جتارة املعدات 

الآلية ومعدات الزراعة 
ومولدات الطاقة ومعدات 

البناء وجتارة املحا�سيل يف 
�سمال اأفريقيا.

جاء ذلك بح�سور �ساجناي 
باتا�ساريا ال�سفري الهندي 
 Arvindيف القاهرة، و

Mathewرئي�ش العمليات 
 Ashok الدولية بال�رشكة، و
Thakur رئي�ش العمليات 

الأفريقية بال�رشكة، و 
Bobby Salwanرئي�ش 
منطقة �سمال اأفريقيا ، 

وخمتلف م�سئويل ال�رشكة 
من دول اجلزائر واملغرب 
 Arvind وتون�ش. واأكد

Mathew رئي�ش العمليات 
الدولية بال�رشكة اأن �رشكة 

ماهندرا العاملية لديها اأر�سية 
قوية يف القارة الأفريقية حيث 

متتلك الآن بافتتاح مكتب 
القاهرة 4 مكاتب رئي�سية، 
ومكتب القاهرة حتديداً 

�سيعزز تواجدنا يف القارة 
اأجمع لإمياننا بدور م�رش 
القوي التي ميكن اأن تلعب 
كمحور جتارة عاملي وبلد 

ينمو اقت�سادياً ب�رشعة كبرية، 
وهدفنا احلايل العتماد علي 

اأف�سل الكوادر املحلية يف 
هذا ال�سوق الواعد لنتمكن 
من درا�سة وفهم ما يحتاجه 

عمالئنا لتقدمي اأف�سل 
املنتجات لهم التي تالئم 

احتياجاتهم.

باري�ش  بلدية  مقر  م�سوؤول يف  قال 
الفرن�سية  العا�سمة  �سلطات  اإن 
التي  ال�سيارات  حلظر  تخطط 
الحرتاق  مبحركات  تعمل 
تعمل  التي  ذلك  يف  مبا  الداخلي، 
بالديزل والبنزين. وقال كري�ستوف 
عن  امل�سوؤول  ناجدوف�سكي، 
رئي�سة  مكتب  يف  النقل  �سيا�سة 
"الأمر  هيداجلو  اآن  باري�ش  بلدية 
الطويل  للمدي  بالتخطيط  يتعلق 

�ستخف�ش  اإ�سرتاتيجية  خالل  من 
امل�سببة  الغازات  انبعاثات 
،اأ�ساف  احلراري"  لالحتبا�ش 
الإذاعية  اإنفو  فران�ش  ملحطة 
الرئي�سيني  املنتجني  اأحد  "النقل 
لذلك  احلراري  الحتبا�ش  لغازات 
نخطط للتخل�ش من ال�سيارات التي 
تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي 
بوقود  تعمل  التي  ال�سيارات  اأو 

اأحفوري بحلول عام 2030".

اعتبارا من 2030

باري�ض حتظر ا�ستخدام �سيارات 
البنزين والديزل 

تويوتا ُت�سارك ب�سيارة جديدة 
بالكامل يف رايل داكار 2018 

اأعلن فريق تويوتا غازو ري�سينغ عن ت�سكيلة �سائقيه للن�سخة 40 من رايل 
داكار الذي من املقّرر اأن تنطلق اأحداثه يف جانفي 2018.

�سيارته  مع   2012 العام  منذ  بها  يُ�ستهان  ل  قّوًة  الياباين  ال�سانع  �سّكل 
تويوتا هايلوك�ش، اإذ ي�سعي للمناف�سة علي الفوز مع الطراز اجلديد من 
�سيارته عرب الثالثي القطري نا�رش العطية، واجلنوب اإفريقي جينيل دي 
�سبكة  ن�رشته  ما  بح�سب  وذلك  برينكي،  تن  برينارد  والهولندي  فيليريز 
موتور�سبورت ونُ�سري اإيل اأّن العطية حّقق لقبه الرابع هذا العام يف كاأ�ش 
حّقق  اأنه  كما  كاونرتي"،  "كرو�ش  الطويلة  ال�سحراوية  للراليات  العامل 
الفوز مّرتني يف ال�سابق يف داكار عامي 2011 و2015 و�ستبداأ املناف�سات 
تويوتا غلني هول  اإذ قال مدير فريق  لأ�سبوعني،  وت�ستمّر  يف 6 جانفي 
تعليًقا علي تواجد ثالث �سيارات لتويوتا يف داكار "نحن متحم�سون جًدا 

لفريقنا يف رايل داكار 2018".
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  
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نفاد بطارية �لهاتف �أكرث �إثارة للتوتر من مقابلة عمل مهمة
ال�صينية  هواوي  �رشكة  اأجرت 
الذكية  للهواتف  امُل�صنعة 
اآراء  ال�صتطالع  اإلكرتونياً  م�صحاً 
اأهمية  مدى  حول  امل�صتخدمني 
وبينت  حياتهم،  يف  الهاتف  بطارية 
اأن نفاد البطارية يُ�صبب قلقاً وتوتراً 
مقابلة  الإجراء  االنتظار  من  اأكرث 
اأو التاأخر عن اجتماع عمل  وظيفة، 

مهم.
الذي  اال�صتطالع،  نتائج  واأو�صحت 
اجلاري  )اآذار(  مار�س  يف  اأجري 
بريطانيا،  يف  بالغني   2006 و�صمل 
له  يوم  اأول  يف  ال�صخ�س  �صعور  اأن 
اأقل  اأباً  �صي�صبح  اأنه  اأو  العمل  يف 
اأهمية من البقاء ب�صع �صاعات دون 

هواتفهم الذكية.
نفاد  اأن  اإىل  النتائج  واأ�صارت 
البطارية اأو قلة امل�صاحة التخزينية 
تُ�صعر  اأمور  االإنرتنت،  من  للتحميل 
الوحدة  باإح�صا�س  امل�صتخدمني 

اأداء  على  قدرتهم  عدم  اأو  والعزلة 
مهامهم بكفاءة عالية.

مواقف   10 اال�صتطالع  وت�صمن 
وخوفاً،  وتوتراً  قلقاً  تُ�صبب  حياتية 
درجات،   10 من  مقيا�س  وحتديد 
يف  ورد  ما  بح�صب  تالياً،  نذكرها 

�صحيفة دايلي ميل الربيطانية،:
حلظة  يف  الهاتف  بطارية  نفاد   -1

طارئة )10/7.2(
حدث  اأو  اجتماع  عن  التاأخري   -2

مهم )10/6.7(
جديد  عمل  بداية   -3

)10/6.5(
4- مقابلة عمل اأو يعلق يف ازدحام 

اأو تفويت قطار )10/6.4(
5- عطل يف ال�صيارة )10/6.3(

ن�صيان  مع  املنزل  باب  غلق   -6
املفتاح يف الداخل )10/6.2(

جديد  ملنزل  االنتقال   -7
مقال  اأو  م�رشوع  عر�س  كتابة  اأو 

)10/6.1(
8- التجديف مع اأطفالك )10/5.8(
9- اخلطابة اأمام جمهور )10/5.7(
اأم  اأو  اأب  �صت�صبح   -10

.)10/5.5(
وقال 47% من امل�صتطلَعني اإن ق�رش 

عمر بطارية الهاتف واحدة من اأكرث 
الذكية،  الهواتف  يف  غ�صباً  االأمور 
و%26  االآيل،  الت�صحيح  لف�صل  و%32 
لعدم وجود م�صاحة تخزينية، و%25 
لتجمد  و%18  ال�صعيف  لال�صتقبال 

�صا�صة الهاتف.

�أبل تك�شف عن �أرخ�ص جهاز �آي باد يف �لتاريخ!
ك�صفت �رشكة اأبل االأمريكية عن اإ�صدار جديد من اجلهاز اللوحي اآي باد بحجم 

9.7 اإن�صات، بتح�صينات داخلية فقط عن الن�صخ ال�صابقة من نف�س احلجم 

وت�صتهدف اأبل من خالل اجلهاز اللوحي اجلديد لها قطاع التعليم ب�صكل 

رئي�صي، حيث ح�صل اجلهاز على جمموعة من التحديثات للتطبيقات التي 

متكن من ت�صهيل العملية التعليمية عرب ال�صماح للمعلمني بالو�صول اإىل واجبات 

الطالب ب�صهولة. وبح�صب ما ن�رشه موقع »تقنية 24«، فاإن اجلهاز اجلديد 

يدعم تقنية القلم »�صتيلو�س«، وميتاز بكامريا بدقة 8 ميغابك�صل، باالإ�صافة اإىل 

قارئ الب�صمة، واإمكانية اال�صتمتاع بتعدد امل�صتخدمني، وبطارية تدوم لقرابة 

10 �صاعات من االإ�صتخدام املتوا�صل. واأعلنت اأبل اأن اجلهاز �صيكون متاحاً 

ب�صعر خا�س للجهات التعليمية بـ299 دوالراَ، بينما �صيكون متاحاً ب�صعر اأعلى 

للم�صتخدمني العاديني بـ329 دوالراً 

مت�شفح Brave ياأتي ب�شكل 
�شبيه بكروم مع عدة �إ�شافات

تطور مت�صفح Brave ب�صكل كبري موؤخرا، حيث اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�صفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �صهور، ثم اآندرويد قبل �صهر ون�صف، وبعدها قدمته الأجهزة الكمبيوتر 

باأنظمة ويندوز، ماك، ولينك�س.
ويبدو اأن القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير املت�صفح احلديث ملناف�صة برامج مثل 
كروم وفايرفوك�س، حيث اأن الن�صخة اجلديدة منه تاأتي ب�صكل مميز و�صبيه مبت�صفح غوغل كروم  
يعمل مت�صفح Brave اأو بريف على نواة كروميوم وحمرك Blink، وهي م�صدر مفتوح للربجمة 

متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها كروم.
روؤية  امل�صتخدمني  باإمكان  واأ�صبح  ال�صابق  عن  مطورة  واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى 
عالمات التبويب ب�صكل ظاهر يف االأعلى كما هو احلال قوقل كروم، كما اأن املت�صفح اأ�صبح اأ�رشع 
نواة  مع  املبا�رش  ترابطه  ب�صبب  وذلك  اأكرب  ب�صكل  يكون حممي  اأن  املفرت�س  ومن  ال�صابق،  من 

كروميوم املطورة من غوغل.
وللعلم، فاإن مت�صفح بريف ياأتي مع اإ�صافة حلجب االإعالنات املزعجة- ميكن التحكم بها، والتي 

كانت �صببا رئي�صيا يف �صهرة املت�صفح يف وقت ق�صري.

�آبل تعتزم �إطالق �أرخ�ص �آيباد كبري 

�سام�سونغ 

�لك�شف عن W2018 �أول 
هاتف يف �لعامل يقدم كامري� 

1.5/f بفتحة عد�شة

تطبيق “فاين” Vine قد يعود للحياة 
مّرة �أُخرى بحّلة جديدة

مار�س  اآبل  اأطلقت 
اآيباد  يد املا�صي  جد

يعد بقيا�صه الكامل 9.7 ووفرته ب�صعر 
329 دوالر، االأرخ�س حتى االآن حيث كان يباع ب�صعر 

لكن تفيد �صائعات جديد باأن اآبل �صتطلق اآيباد جديد العام 
االآن،  اآيباد حتى  اأرخ�س  ليكون  اأي�صاً  اأرخ�س  ب�صعر  املقبل 
 259 ب�صعر  �صيباع  املقبل  اآبل  اآيباد  فاإن  ال�صائعات  بح�صب 
العام  الثاين من  الربع  اإطالقه يف  دوالر فقط ومن املتوقع 
�صحت  لو  االآيباد  هذا  جوان،  و  اأفريل  بني  ما  اأي  اجلاري 
�صوق  اإىل  االإنتعا�س  يعيد  قد  فاإنه  ال�صعر  وبهذا  �صائعاته 
منذ  االأمد  طويل  تباطوؤ  من  تعاين  التي  اللوحية  احلوا�صب 

�صنوات.

ال�صدفية  الكال�صيكية  الهواتف  تنتج  �صام�صونغ  الزلت 
حيث  الع�رش  تطورات  يواكب  جديد  بعتاد  ولكن  القدمية 
 W2018 ك�صفت ال�رشكة الكورية اليوم يف ال�صني عن هاتف
االأحدث  املتو�صطة بل هاتف من الفئة العليا يقدم �صا�صتني 
اأموليد بحجم 4.2 اإن�س بدقة FHD ويعمل مبعالج �صناب 
تخزين  خيارات  و  ع�صوائية  ذاكرة   6GB مع   835 دراغون 
داخلي 64GB و 256GB ، الكامريا اأحد اأهم مزايا الهاتف 
 12MP بدقة  خلفية  كامريا   W2018 هاتف  يقدم  حيث 
مع  العامل  يف  نوعها  من  االأوىل  هي   1.5/f عد�صة  بفتحة 
الهاتف  يحمل  كما   LED وفال�س   OIS الب�رشي  املثبت 

.5MP كامريا لل�صيلفي بدقة

مقاطع  اخلا�س مب�صاركة   ،Vine ”فاين“ تطبيق  يعود  قد 
الفيديو، اإىل احلياة من جديد بحلّة ُمتلفة، وهذا ح�صبما 
تويرت  الر�صمي يف  ح�صابه  على  التطبيق  موؤ�ّص�صي  اأحد  اأّكد 
ر�صد  اإنه   Dom Hofmann هوفمان”  “دوم  وقال 
جمموعة كبرية من التغريدات والر�صائل التي تُطالب بعودة 
ومتويله  جانبي  م�رشوع  الإن�صاء  دفعه  الذي  االأمر  “فاين” 
الكبري  النجاح  بعد  لتطوير تطبيق جديد  من جيبه اخلا�س 

للتطبيق االأول.
دوالر  مليون   30 لقاء  “فاين”  ب�رشاء  تويرت  �صبكة  وقامت 
كرئي�س   2014 حتى  عليه  “هوفمان”  اأ�رشف  كما  اأمريكي. 
عدم  ب�صبب  اإغالقه  بعد  فيما  قّررت  ال�صبكة  لكن  تنفيذي. 
 ،Rus Yusupov حتقيق اأرباح مادّية منه، االأمر الذي جعل
تقم  “ال  فيها  كتب  تغريدة  ين�رش  للتطبيق،  االآخر  املوؤ�ص�س 

ببيع �رشكتك”، وهذا �صخًطا على قرار تويرت.
اآلية  وحول  اجلديد  التطبيق  حول  تفا�صيل  اأية  توجد  وال 
اأي  عن  باحلديث  يرغب  ال  اأنه  �رّشح  “هوفمان”  فـ  عمله، 
معامل  تبداأ  عندما  بذلك  و�صيقوم  الراهن  الوقت  يف  �صيء 

التطبيق بالظهور.

مبيعات الهواتف الذكية يف الربع الثالث

�شام�شونغ يف �مُلقّدمة 

 

و�شاومي باأكرب ن�شبة منو

تن�رش ال�رشكات التقنية كل ثالثة اأ�صهر نتائجها املالية 
ُمق�ّصمة ال�صنة بذلك اإىل اأربعة اأرباع للوقوف ب�صكل �رشيح 

ا اأمام امُل�صتثمرين الذين يرغبون  ووا�صح على اأدائها خ�صو�صً
مبعرفة كل �صاردة وواردة على ال�صعيد املايل. لكن ُمعظم 
تلك ال�رشكات ال تن�رش املبيعات من ناحية االأجهزة، فهي 

تكتفي بذكر اإجمايل املبيعات من الناحية املالية فقط.
هنا ياأتي دور �رشكات التحليل واالإح�صاء التي تقوم بدرا�صة 

اأكرث من عامل مثل املبيعات يف املتاجر االإلكرتونية، اأو 
الدخول اإىل متاجر التطبيقات، اأو ر�صد االأجهزة واأنواعها 

بناًء على االإعالنات، لتقوم بتقدمي درا�صة تقريبية بعد 
اال�صتفادة من االأرقام التي تذكرها ال�رشكات يف كل ربع.

موؤخًرا، اأ�صدرت �رشكة Gartner تقريرها ملبيعات الهواتف 
الذكية يف الربع الثالث، ذاكرة اأن ُمعّدل املبيعات على م�صتوى 

العامل ارتفع خالله بعدما مت �صحن ما ي�صل اإىل 383 مليون 
هاتف مب�صتوى منو 3% مقارنة بنف�س الربع من عام 2016.

اأما ومن ناحية ال�رشكات وترتيبها، احتلّت �صام�صوجن املرتبة 
االأوىل بعدما باعت 85.6 مليون هاتف لتح�صل بذلك على 

ة بلغت 22.3% يف �صوق الهواتف الذكية متبوعة باآبل التي  ح�صّ
ة 11.9% فقط. اأما هواوي  باعت 45.5 مليون هاتف بح�صّ

ة 9.5% ثم اأوبو  فهي جاءت ثالًثا ببيع 36.5 مليون هاتف بح�صّ
ة 7.7% بعدما باعت 29.4 مليون هاتف. اأما  ال�صينية بح�صّ
املرتبة االأخرية فكانت من ن�صيب �صاومي التي باعت 26.9 

ة �صوقية بلغت %7. مليون هاتف لتح�صد بذلك ح�صّ
مُيكن تناول االأرقام ال�صابقة من حيث ُمعّدل النمو، ف�رشكة 
�صام�صوجن منت مبيعاتها خالل الربع الثالث مبعّدل %19.3، 

وهذا للمّرة االأوىل منذ عامني تقريبًا بف�صل هواتفها 
اجلديدة وال�صا�صات التي متتد على كامل الوجه االأمامي. 

اأما اآبل، فهي حّققت ُمعّدل ال يتجاوز 6% نتيجة النتظار 
هواتف “اآيفون اإك�س” التي مل تدخل يف ح�صابات هذا الربع. 

امُلفاجاأة كانت �رشكة �صاومي التي حّققت 80% من ناحية 
النمو، وهذا ب�صبب جهودها للتو�ّصع خارج ال�صني ودخول 

اأ�صواق جديدة، االأمر الذي بداأت حت�صد ثماره بح�صب اآخر 
االأرقام.
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وزير الفالحة

منع اإ�سترياد الثوم قبل نهاية ال�سنة
اأعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، توجه احلكومة لإقرار منع ا�سترياد الثوم 

مع نهاية �سنة 2018.
ف.ن�سرين

خالل  �أم�س  بوعزقي  وك�شف 
توقيف  مليلة  �أن  قادته  زيارة 
يف  �شيكون  �لثوم  ��شتري�د 
.2018 مطلع  تقدير  �أق�شى 
وياأتي �لتوجه �جلديد للحكومة 
باإدر�ج مادة �لثوم �شمن �ملو�د 
�لإ�شتري�د  من  �ملحظورة 
�لتي  �لكبرية  �لوفرة  ب�شبب 
�نتاج هذه �ملادة بعدة  عرفها 
 300 �إىل  و�شل  حيث  وليات. 
�ن  �لوزير  وتوقع  طن،  �لف 
نهاية  طن  مليون  �إىل  ي�شل 

�ل�شنة.
�ل�رشوع  بوعزقي  �لوزير  وذكر 
يف تقدمي ت�شهيالت للفالحني 
�ل�رشوع  �أجل  من  و�مل�شدرين 
يف نقل منتجاتهم �إىل �لأ�شو�ق 
قال �لوزير  قريبا و  �لدولية 
وز�رته  هدف  باأن  بوعزقي 
نهاية  قبل  »�لتوقف  هو 
��شتري�د  �جلارية  عن  �ل�شنة 
بانتهاج  ذلك  و  �لثوم  ، 
يف  �أعطى  �إ�شرت�تيجية  حيث 
ميلة  ولية  مثال  �ل�شياق  هذ� 
جتربة  متتلك  �أ�شبحت  �لتي 

ر�ئدة يف �إنتاج �لثوم.

جمعية الري�سة الذهبية 
وعدل 2 ببو�سعادة 

تكرمي جريدة 
الو�سط 

كرمت كل من جمعية �لري�شة 
�لذهبية وجمعية عدل 2 

ببو�شعادة ، �أم�س مديرة جريدة 
�لو�شط �جلز�ئرية �ل�شيدة �شفيقة 

�لعرباوي  عرفانا باملجهود�ت 
�لتي بذلتها يف �إطار ترقية �لعمل 

�لإعالمي باجلريدة و�لتعليم 
�ل�شحفي و�لعالمي مبركز �أنفا�شت 

بلو�س ، وم�شاهمتها �لكبرية يف 
��شتمر�ر عطاء �جلريدة يف خ�شم 
مناف�شة �شديدة فر�شتها �شنو�ت 

�لتعددية �لإعالمية. وح�رش حفل 
�لتكرمي مبقر �جلريدة بالعا�شمة، 

�أع�شاء من جمعية 
هواري بن علية 

160 طفل يتيم 
يف �سيافة املتحف 
املركزي لل�سرطة 

»�لعقيد  لل�رشطة    �ملركزي  �ملتحف  ��شتقبل   
تون�شي«  »علي  لل�رشطة  �لعليا  باملدر�شة  لطفي« 
 160 �لوطني،  لالأمن  و�لإعالم  �لتوثيق  مركز  وكذ� 
تاأطري  �لوطن حتت  وليات  يتيم من خمتلف  طفل 

70 موؤطر.
�لوطني،  �لأمن  من  �طار�ت  ��شتقبالهم  يف  وكان 
�مل�شالح  خمتلف  يف  بجولة  رفقتهم  قامو�  �لذين 
�ل�رشطة  بتاريخ  تعريفهم  مت  كما  و�لأق�شام، 
بها،  مرت  �لتي  و�ملر�حل  و�إجناز�تها  �جلز�ئرية 
ويف نهاية �لزيارة مت تكرميهم بهد�يا رمزية، و�أقيم 
على �رشفهم حفل ��شتقبال بهيج بالقاعة �ل�رشفية 
�ل�شتقبال  لل�رشطة، عك�س حفاوة  �لعليا  للمدر�شة 
و�لهتمام �لبالغ �لذي توليه �ملديرية �لعامة لالأمن 

�لوطني.

اأدرار

اأدرار

بومردا�س 

م�سرح قاملة اجلهوي 

800 �سكن اجتماعي جاهز للتوزيع 

هياكل تربوية جديدة مطلع املو�سم القادم 

ا�ستالم م�ست�سفى جديد ذي بعد جهوي قبل نهاية 2018

ا�ستقبال 30 ن�سا م�سرحيا 

ي�شهد �حلي �ل�شكني �جلديد �خلا�شة ب800 وحدة �شكنية 
�أدر�ر عملية تهيئة ح�رشية و��شعة ي�رشف  بتليالن مبدينة 
عليها ديو�ن �لرتقية �لت�شيري �لعقاري بغية ت�شليمها يف �لأيام 
قانونا  �ملخولة  �أدر�ر  د�ئرة  م�شالح  �إيل  �لقادمة  �لقليلة 
لإ�رش�ف على عملية توزيعها �أين تعكف �للجنة على در��شة 
�آلف ملف طلب �شكن �جتماعي  و�لتي تفوق 10  �مللفات 
�أمام قلة �حل�شة �ملنجزة وح�شب م�شادر موؤكدة بان و�يل 
�لولية �أعطي توجيهات لآجل �لإ�رش�ع يف �لتهنئة وتوزيع ما 

�أجنز من �شكنات �جتماعية عرب كافة �إقليم �لولية لإ�شارة 
منذ مل توزع �شكنات �جتماعية بعا�شمة �لولية �أين تعرف 
يوميا د�ئرة �أدر�ر تو�فد كبري من �ملو�طنني لطالبي �ل�شكن 
در��شة  على  �للجنة  ت�شهر  فيما  ل�شتف�شار  �لجتماعي 
عن  �لإعالن  بغية  �لقانون  وح�شب  ودقة  بعناية  �مللفات 
�شكن  �إيل  ما�شة  حاجة  يف  هم  �لذين  �مل�شتفيدين  قو�ئم 

�جتماعي ح�شب �لفئات �ملن�شو�س عليها .
بو�سريفي بلقا�سم 

�لأخرية  �ملدة  يف  �أدر�ر  بولية  �لوطنية  �لرتبية  قطاع  تعزز   
باجناز عدة م�شاريع هامة ت�شمح للعديد من �لتالميذ مبو��شلة 
�مل�شو�ر �لدر��شي خا�شة عن�رش �لفتاة  مبناطق �لق�شور �لنائية 
�لدر��شي  �لق�شاء على �لكتظاظ، حيث �شيعرف �ملو�شم  وكذ� 
�أكده مدير �لرتبية عبد �حلق  �ملقبل حتولت كربى وح�شب ما 
�لدر��شي  للمو�شم  ��شتعد�د�  �لرتبية  قطاع  �شيت�شلم  بومعيزة 
�ملقبل 7 موؤ�ش�شات تربوية جديدة و7 قاعات ريا�شية �إىل جانب 
ينتظر  ما  وح�شب  م�شري�  ثانويات    3 وكذ�  در��شة   قاعة   156
�ملوؤ�ش�شات  عدد  يف  �رتفاعا  �شيعرف  �لقطاع  �أن  �إىل  ت�شليمه 

كما  ثانوية   و36  متو�شطة  و81  �بتد�ئية  مدر�شة   330 لت�شبح 
بالنقل  �لهتمام  �ملحلية على  �جلماعات  �لقطاع  م�شوؤول  حث 
�ل�شياق  �ل�شنة �حلالية تذبذبا  ويف نف�س  �لذي �شهد  �ملدر�شي 
�لظروف  كل  باأن  �لأولياء  بالولية  �لرتبية  قطاع  م�شوؤول  طماأن 
مو�تية لإجر�ء �لمتحانات نهاية �ل�شنة خا�شة من حيث توفري 
�لتالميذ  ي�شتقبل  حتى  وغريها  و�لإطعام  و�لنقل  �ملكيفات 
�إجر�ء  فرت�ت  يف  �ملرتفعة  �حلر�رة  جر�ء  �أح�شن  ظروف  يف 

�لمتحانات �لر�شمية.
بو�سريفي بلقا�سم 

من  �لأخري  �لثالثي  يف  ببومرد��س  �ل�شحة  قطاع  يتدعم 
2018 مب�شت�شفى جديد ذي بعد جهوي يت�شع ل 120 �رشير 
�لعام  �لطب  و  �لنف�شية  و  �لعقلية  �لأمر��س  متخ�ش�س يف 
لت�شمل  خدماته  تو�شيع  على  �لو�شية  �لوز�رة  مو�فقة  بعد 
�أم�س  به  �أفاد  ح�شبما  �لعام(  )�لطب  �لأخري  �لتخ�ش�س 
�مل�رشوع  هذ�  ت�شليم  جد�  �ملمكن  من  »و  �لو�يل.  �ل�شبت 

عدم  و  وقت  �أقرب  بودو�و يف  ببلدية  �إجنازه  يجري  �لذي 
�أ�شد  ذلك  على  �شنحر�س  حيث  �ملحددة  �لأجال  جتاوز 
ت�رشيح  فو�تيح يف  �لرحمن مدين  عبد  �أكد  كما  �حلر�س« 
عقب جل�شة حتكيم مع منتخبي بلديات د�ئرة  بودو�و �شمال 
�لولية ملناق�شة و توزيع �لإعتماد�ت �ملالية لهذه �لأخرية 

�ملدرجة �شمن �ملخططات �لبلدية للتنمية ل 2018.

ن�شا   30 بقاملة  تريكي  حممود  �جلهوي  �مل�رشح  ��شتقبل 
و�ل�شغار من كتاب ن�شو�س  �لكبار  لفئتي  م�رشحيا موجها 
�نتقاء  �أن ي�رشع قريبا يف  ينتظر  �لولية  من د�خل وخارج 
2018 ح�شبما  �شنة  بر�شم  فنيا  �إنتاجها  بهدف  منها  ثالثة 

علم �أم�س �ل�شبت من مدير �مل�رشح.
هذه  ��شتقبال  باأن  جرورو  ر�شيد  �أو�شح  ت�رشيح  يف  و 

�إد�رة  بها  قامت  �لتي  للمبادرة  تتويجا  جاء  �لن�شو�س 
�لتي وجهت بد�ية يناير �ملا�شي دعوة لأ�شحاب  �مل�رشح 
�أو  د�خل  �شو�ء  �مل�رشحية  �لكتابة  يف  �ملوهوبة  �لأقالم 
خارج �لولية لتقدمي كتابتهم مربز� باأن »�لن�شو�س و�شلت 
�إىل �مل�رشح عرب موقعه �لإلكرتوين و�شفحته �خلا�شة عرب 

�شبكة �لتو��شل �لجتماعي.«

م�ستغامن 

32 مليون دج ملخطط الوقاية من حرائق الغابات 

�سحيفة »رو�سي�سكايا غازيتا« الرو�سية

 مدافع »اإيغال« ت�ساعف قوة 
»�سيلكا«  يف اجلي�ش اجلزائري

قيمته  ما  تخ�شي�س  م�شتغامن  بولية  مت 
32 مليون دج ملخطط �لوقاية من حر�ئق 
�لغابات خالل هذه �ل�شنة ح�شبما �أ�شتفيد 
�أم�س �ل�شبت من حمافظة �لغابات و�أو�شح 
عبد  هاين  للغابات  �لولئي  �ملحافظ 
�شيوجه  �ملايل  �لغالف  هذ�  �أن  �لرحمن 
�لف�شاء�ت  ب�شيانة  �ملتعلقة  لالأ�شغال 
�لغابية وحمايتها من �حلر�ئق و�لأمر��س 
�لتي  �لطرقات و�مل�شالك  وتطهري حو�يف 

تقع د�خل �لغابات و�إعادة �لعتبار وتثمني 
�لرثوة �لغابية.

وتخ�س هذه �مل�شاريع �لتي هي حاليا يف 
و�ل�شت�شار�ت  �ملناق�شات  �إعد�د  مرحلة 
�أزيد من 300 هكتار من �مل�شاحات �لغابية 
جماعة   32 �ل  جمموع  من  بلدية   13 ب 
�لولية و�شت�شاهم يف خلق  حملية ت�شمها 
فور  جديد  �شغل  من�شب   70 من  �أزيد 

�نطالق �لأ�شغال ي�شيف �مل�شدر ذ�ته.

�لذ�تي  �أو-4-23«  �إ�س  »زي  مدفع  دخل 
�خلدمة  »�شيلكا«  با�شم  �ملعروف  �حلركة 
�ملا�شي  �لقرن  يف  �لرو�شي  �جلي�س  يف 
��شتخد�مه.  على  �لعامل  جيو�س  و�أقبلت 
ما  يف  �خلدمة  يف  »�شيلكا«  مد�فع  وتظل 

يزيد على 20 بلد� �لآن.
»�شيلكا«  مدفع   200 من  �أكرث  ويو��شل 
بح�شب  �جلز�ئري  �جلي�س  يف  �خلدمة 
غازيتا«وتخ�شع  »رو�شي�شكايا  �شحيفة 
للعمليات  �جلز�ئرية  »�شيلكا«  مد�فع 
�أن  معلوما  وبات  �لتطويرية.  �لتحديثية 
جتهيز  ت�شمنت  تطويرية  عملية  �أحدث 

»�شيلكا« ب�شالح �شاروخي من نوع »�إيغال« 
�ل�شالح  وز�د   ، جز�ئرية  م�شادر  ح�شب 
»�شيلكا«  مدفع  �إمكانيات  �ل�شاروخي 
باإمكان  كان  فبينما  �لأهد�ف،  ل�رشب 
ملم،   23 عيار  من  وهو  »�شيلكا«،  مدفع 
من  �أكرث  تبعد  ل  �لتي  �لأهد�ف  �إ�شابة 
يف  مرت  و3500  �لأر�س  على  مرت   2500
�لأهد�ف  �رشب  مدى  �رتفع  �ل�شماء، 
5000 مرت  �إىل  �ل�شاروخي  �ل�شالح  بف�شل 
�أفقياً و3500 مرت عمودياً وي�شتطيع مدفع 
�أن ي�رشب بفعالية   »�شيلكا« �ملتطور �لآن 

�لأهد�ف �لأر�شية و�لبحرية و�جلوية.

وهران 

ملتقى وطني حول الغ�ش يف الو�سط املدر�سي
وهر�ن(  )�رشق  �أرزيو  مدينة  حتت�شن   -
يومي �لر�بع و �خلام�س من �بريل �لقادم 
ملتقى علميا وطنيا ثانيا حول »�لغ�س يف 
�أم�س  علم  ح�شبما  �ملدر�شي«  �لو�شط 

�ل�شبت من �ملنظمني.
للولية  �لرتبية  مديرية  من  كل  وتنظم 
»�لأمري  لثانوية  �لتالميذ  �أولياء  وجمعية 

موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  باأرزيو  خالد« 
بالولية  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
يف  »�لغ�س  ب  �ملو�شوم  �مللتقى  هذ� 
عالج«  و  ت�شخي�س  �ملدر�شي،  �لو�شط 
على  �ملخت�شون  خالله  �شيعمل  �لذي 
ت�شخي�س �أ�شباب هذه �لظاهرة و�حلر�س 

على �يجاد �لعالج لها.
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ا�ستهداف اجلي�ش 
بال�سائعات

الأطراف التي ف�سلت يف ت�سويه 
�سمعة اجلي�س �سابقا ت�ستمر يف 

�سربه و لكن بال�سائعات هذه 
املرة،يوم اأم�س انت�سر خرب عرب 

�سفحات التوا�سل الجتماعي يفيد 
ب�سقوط مروحية و م�سرع من كانوا 
على متنها لكن احرتافية القائمني 

على الإعالم يف وزارة الدفاع جنحوا 
يف اإجها�س الإ�ساعة خالل ثوان 

معددة عن طريق تكذيب املعلومة 
و بالتايل مل يهناأ من �سرب اخلرب 
مبا كان يحلم. م�سل�سل ا�ستهداف 
اجلي�س بالأخبار املفربكة مل تكن 
هذه حلقته الأوىل و لكنه جمرد 

حلقة �سمن �سل�سلة طويلة من 
التهجمات التي تعددت الأطراف 

الواقفة وراء ذك ..حيث نذكر مثال 

قبل اأ�سابيع ترويج فيديوا ملجموعة 
من الأ�سخا�س يقومون بتعذيب 
مهاجر اإفريقي يف ظروف مهينة 
ول يقبلها العقل اأو الدين حينها 
روجت جهة جمهولة اأن الفيديو 

يتعلق بعنا�سر من القوات امل�سلحة 
اجلزائرية رغم اأن املعطيات التقنية 

تك�سف اأن البزات الع�سكرية التي 
ظهرت يف الفيديو ل ي�ستعملها اأي 
جهاز اأمني اأو ع�سكري يف اجلزائر 

مب�سعى اأو�سح اأن ا�ستهداف اجلي�س 
و املوؤ�س�سات الأمنية هو م�سعى 

متوا�سل له اأهدافه الإ�سرتاتيجية 
و اأ�سحاب هذا التوجه كثفوا من 

م�ساعيهم بعدما اأيقنوا اأن لغة 
امليدان ح�سمت املواجهة ل�سالح 

املوؤ�س�سة الع�سكرية وبقي للمغر�سني 
اأن ميكثوا يف خدورهم كالن�ساء .

وداد احلاج:

الأ�سطول ال�سمايل 
الرو�سي يخترب 

�سالحا جديدا 
وت�شارك يف �لختبار�ت كل من �لطر�د »مار�شال 

�أو�شتينوف« و�ل�شفينتان �لكبريتان �مل�شادتان للغو��شات 
»�لأمري�ل كولكوف« و«�شيفريومور�شك« وكا�شحة �لألغام 

»كولومنا« و«كوتيلنيت�س« و«يادرين« و�لغو��شات �لنووية 
�ل�شرت�تيجية �ملتعددة �لأغر��س وقالت �إد�رة �لإعالم 
�لتابعة لالأ�شطول: »تعمل �لطو�قم على ��شتخد�م �لقوة 

ح�شب �ملهمة، بالإ�شافة �إىل �لتعاون بني �لغو��شات 
و�ل�شفن و�لطائر�ت �مل�شادة للغو��شات«وعقد قائد 

�لأ�شطول �ل�شمايل نيكولي يفمينوف، يف وقت �شابق، 
�جتماع �شباط �لأ�شطول وقادة �ل�شفن و�خلرب�ء لإعد�د 

��شتخد�م �ل�شو�ريخ.

�سركة اأملانية ت�سمم 
»عنكبوتا اآليا« مرعبا

�شمم علماء �ل�رشكة �لأملانية �ملتخ�ش�شة بالت�شغيل و�لتحكم 
بالآلت �ل�شناعية »في�شتو«، عنكبوتا �آليا ميكنه �مل�شي �أو 
 »BionicWheelBot« لتدحرج كالكرة ويقوم �لروبوت�

مبحاكاة حركات �لعنكبوت �ملتدحرج )مت �كت�شافه يف �شحر�ء 
عرق �ل�شبي، جنوبي �رشق �ملغرب، يف عام 2008( ما ي�شمح 

له ب�شبط حركته وفقا للت�شاري�س �لتي يتو�جد فيها، وميتلك 
�لروبوت 8 �أرجل، يتحكم بها عن طريق 15 حمركا د�خل مفا�شل 

�لركب و�جل�شم. وعند �لتحرك، يقوم بثني ثالثة �أرجل من 
�ليمني و�لي�شار ل�شنع عجلة، ثم ميد رجلني �أخريني �إىل �لأمام 
ليتمكن من �لدحرجة على �لأر�س، ودفع نف�شه با�شتمر�ر �إىل 

�لأمام، بف�شل جهاز ��شت�شعار متكامل، ي�شمح للروبوت بتحديد 
موقعه ومتى عليه دفع نف�شة للدور�ن.

الإ�ساعات ت�سرب مروحيات اجلي�ش الوطني
�نتقلت �ل�شاعات على م�شتوى �ل�شفحات �لفاي�شبوكية �إىل درجة »�إغتيال« جنود من 

�جلي�س �لوطني بغية ك�شب �ملزيد من �لقر�ء�ت، حيث تد�ولو� �إ�شاعة �شقوط مروحية 
ع�شكرية باأدر�ر مع وفاة 12 ع�شكريا كانو� على متنها، وهو ما رد عليه �ملتابعون 

بالتكذيب و�ملطالبة باحرت�م �لر�أي �لعام من طرف �ل�شفحات �لفاي�شبوكية.

الرياح تع�سف 
مب�سنع بـ”روي�سو”

ت�شببت �لرياح �لقوية �لتي 
ت�شهدها �لعا�شمة �أم�س، يف 

�نهيار م�شنع قدمي يف منطقة  
“روي�شو” بالعا�شمة وخلف 

هذ� �لإنهيار �لذي م�س م�شنع 
كان خم�ش�س لبناء م�شاريع 

تخ�س جمل�س �لأمة و�ملجل�س 
�ل�شعبي �لوطني،و حتدث 

مو�طنون عن  ��شابة �شخ�س 
باإ�شابة بليغة.


