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�ص4يو�شف يو�شفي يطالب م�شانع الرتكيب بال�شفافية 

انهيار اأ�سعار ال�سيارات جراء حملة املقاطعة و�سغط البنوك

ب�شبب م�شاكل تلقاها من منا�شرة خالل م�شار االندماج

 مقري يتحفظ على عودة حركة البناء  بقيادة بن قرينة اإىل حم�س

�ص3

 �ص3

 جياليل �شفيان:

  و�ســـــــع الـــــمـــعـــــار�ســــــة
 امل�ستت  يـــ�سعب اختيار 
�سخــــ�سيــــــة تـــــوافــقــــية

من خالل توفري كافة الإمكانيات املادية والب�شرية الالزمة 

ثالث واليات حدودية حت�ضر لرتحيل 2000 مهاجر قبل رم�ضان 
 �ص4

�ص17

با�شرت ال�شلطات املعنية بـ 03 واليات جنوبية حدودية �شبط كافة االإمكانيات املادية والب�شرية الالزمة لرتحيل 
2000 رعية افريقي يحملون جن�شيات خمتلفة نحو بلدانهم االأ�شلية قبل حلول �شهر رم�شان املبارك .

�ص13

�ص4

�ص3

�ص5

.     �شحة

.     �شوؤون دينية

.     حماكم

.  م�سانع تقر تخفي�سات جتاوزت الـ 50 مليون �سنتم

 فيما وا�شلوا مقاطعة
 امتحان التخ�ش�ص

الأطباء املقيمون 
 يف�سلون يف قرار
 اإ�سرابهم اليوم 
 .     الوزارة توؤكد : حتكمنا

 يف داء البوحمرون 

بعد اأن نفى فر�شية حماربتها 
للفكر املخالف، حممد عي�شى :

 »الــــدولة تــــــحارب 
دعـاة ن�سر الطائفية 
داخــــل الــجـزائـــــــر«

 تورط بها 27 �شخ�شا
 من » براقي » و« الكالبيتو�ص«

جماعة اإرهابــــــــية متّول 
طريق  عن  " داعـــــ�س« 

اأموال "قفة املــــ�ساجني" 
الف�شل االأحد املقبل يف ق�شية »تالني«:

نيابة تيبازة تلتــــــم�س 
 اأحـــــكاما تــــــــــــ�سل اإىل

5  �سنوات حـــــــب�سا نافذا 

�شّجل �شابع اأهدافه هذا

 

 املو�شم يف الدوري الرتكي

فيغـــــويل: كنت مـــــــ�سرا 
على الت�سجيل ومرتاح 

فــــي غــــــالتا�ســـــــراي

ميهوبي ومرموري يوؤكدان يف ندوة وطنية 
م�شرتكة بفندق االأورا�شي :

»النــــــهـــــو�س بالـــــ�ســـــياحة 
الثقافية يكمن يف الرتويج 
ل�سمعة اجلزائر الــــدولية«



 

توج براعم نادي وفاق مغنية بدورة مدينة ليل الفرن�سية 
الوحيد  املمثل  كانوا  اأين  مبارياتها  امل�ساركة يف  بعد 
لقب  على  الفريق  اأحرز  اأين  املناف�سة،  يف  للجزائر 
ح�ساب  على  النهائية  املباراة  يف  الفوز  بعد  الدورة 
فريق نادي باري�س، حيث قّدم براعم نادي مغنية دورة 

يف امل�ستوى وقدموا م�ستويات رائعة.

الثالثاء 03 اأفريل2018 املوافـق   لـ 17 رجب  1439ه 24 �ساعة2
ح�سني بن حاج يف العرو�س املبا�سرة لذا فوي�س

 تاأهل املت�سابق اجلزائري 
ح�سني بن حاج اإىل العرو�ض 
املبا�سرة املتعلقة بربنامج "ذا 
فوي�ض" الذي تعر�سه قنوات 

�سا�سة "اأم بي �سي"، حيث 
تفّوق املت�سابق اجلزائري على 

مناف�ستني �ساركتاه اأغنية 
اأداها ممثل  غايل" والتي  "يا 

اجلزائر بطريقة رائعة اأقنعت 
اأع�ساء جلنة التحكيم وهو ما 
دفع الفنان حممد حماقي اإىل 

اختياره ملوا�سلة املغامرة معه 
يف الربنامج.

فتح وحدة جديدة 
 لت�سفية الدم 

والكلى ببلدية زريبة 
الوادي بب�سكرة

نادي مغنية يتوج 
بدورة ليل

مت فتح وحدة جديدة لت�سفية الدم 
والكلى، اأم�س، باملوؤ�س�سة العمومية 

اال�ست�سفائية ببلدية زريبة الوادي 
)ب�سكرة( واملدير الوالئي لل�سحة و 

ال�سكان حممد العايب باأن هذه الوحدة 
اجلديدة التي مت جتهيزها بالعتاد الطبي 

الالزم على غرار 5 اأجهزة جديدة لت�سفية 
الدم والكلى "�ست�سمن التكفل يف مرحلة 

اأوىل ب15 مري�سا يوميا من الذين يعانون 
الق�سور الكلوي" مردفا باأن "هذا العدد 

قابل للزيادة م�ستقبال".
كما �سيعمل الطاقم الطبي املتكون 
من اأطباء و اأعوان �سبه طبيني تلقوا 

تكوينا متخ�س�سا على م�ستوى املوؤ�س�سة 
العمومية اال�ست�سفائية ب�سري بن نا�رص 

بعا�سمة الوالية على �سمان التكفل 
باملر�سى وتقدمي اخلدمات الطبية 

الالزمة لهم ح�سب نف�س امل�سوؤول الذي 
اأ�ساف باأن فتح هذه الوحدة اجلديدة 
يندرج �سمن امل�سعى الرامي لتقريب 

اخلدمات ال�سحية من املواطنني.

االنطالق قريبا يف تكوين 3 اأالف عامل يف قطاع ال�سياحة 
 3 تكوين  يف  االإنطالق  قريبا  �سيتم 
اأالف عامل يف قطاع ال�سياحة على 
على  موزعة  مراكز  �سبعة  م�ستوى 
االأمني  بح�سب  الوطني  امل�ستوى 
الوطني للتنظيم بالفدرالية الوطنية 

لعمال ال�سياحة والتجارة.
لل�سحافة  اأزيرة  حممد  وذكر 
التجديدية  الندوة  هام�س  على 
ال�سياحي  الت�سيري  موؤ�س�سة  لنقابة 
باملحطة  نظمت  التي  لتلم�سان 
مت  اأنه  بوحنيفية  ملدينة  املعدنية 
ال�سياحة  وزارة  بني  اإتفاقية  اإبرام 
وال�سناعة التقليدية ووزارة التكوين 
والتعليم املهنيني بقيمة 5 مليار دج 
من  عامل  اأالف   3 بتكوين  للتكفل 
ذات  مهنة   25 يف  ال�سياحة  قطاع 

عالقة بالعمل الفندقي.
مت  اأنه  اإىل  املتحدث  نف�س  واأ�سار 
اجلزائر  بوالية  فندقني  تخ�سي�س 

واآخرين  البالد  ب�رصق  وفندقني 
فندق  اإىل  اإ�سافة  الغربية  باجلهة 
الدورات  الحت�سان  اأدرار  بوالية 
بر�سكلة  �ست�سمح  التي  التكوينية 
بينهم  و  القطاع  عمال  وتكوين 

املوؤ�س�سات  عمال  من  كبري  عدد 
جتري  التي  العمومية  الفندقية 
والع�رصنة  تاأهيل  اإعادة  ا�سغال  بها 
ليكونوا جاهزين للعمل مبا�رصة بعد 
ا�ستئناف هذه املوؤ�س�سات اخلدمة.

اليوم  علي،  ولد  الهادي  والريا�سة  ال�سباب  وزير  يقوم 
بوالية  القطاعية  امل�ساريع  لبع�س  وتفقد  بزيارة عمل 
مدى  على  الوقوف  اإىل  الزيارة،  هذه  تهدف  امل�سيلة 
التي  الريا�سية  والهياكل  امل�ساريع  خمتلف  تقدم 

ا�ستفادت منها والية امل�سيلة .

ولد علي يتفقد هياكل 
قطاع الريا�سة بامل�سيلة

مدينة ا�سطنبول الرتكية يومي 06 و 07 ماي القادم

موؤمتر دويل عن الطفولة يف مناطق ال�سراع
الرتكية  ا�سطنبول  مدينة   حتت�سن 
القادم موؤمترا  يومي 06 و 07 ماي 
يف  الطفولة  حول  مهما  دوليا 
املوؤمتر  وي�سعى  ال�رصاع  مناطق 
التي  البحثية  االأوراق  خالل  من 
اإىل  املوؤمتر  فرتة  طيلة  �ستقدم 
الطفولة يف مناطق  واقع حال  فهم 
ال�رصاع و جماالت احرتام حقوقهم 
اأهمية املوؤمتر  تاأتي  انتهاكها، و  او 
ال�رصيع  التحّرك  �رصورة  من 
من  االأطفال  يعانيه  ملا  حّد  لو�سع 
حترمهم  و�سيئة  تع�سفية  ممار�سات 
يعي�سها  التي  الطبيعية  احلياة  من 
اأكرث  اأخرى  مناطق  يف  اأقرانهم 

من  ينظم  املوؤمتر  اأن  علما  اأمانا، 
لتطوير  االبحاث  مركز  طرف 
ا�سطنبول  واال�ست�سارة  التدريب 
تركيا بال�رصاكة خمرب انرثوبولوجيا 
تلم�سان  جامعة  ومقارنتها  االأديان 
بلدية مدينة  وبالتعاون مع  اجلزائر 

من  وبدعم  الكربى،  ا�سطنبول 
مهتمة  اإقليمية  و  دولية  موؤ�س�سات 
يف  ي�سارك  ان  وينتظر  بالطفولة، 
واملتخ�س�سون  الباحثون  املوؤمتر 
املجتمع  ومنظمات  احلقوقيون 

املدين املهتمة باملو�سوع.

06 جرحى يف حادث مرور بعني احلجل انقطاع املياه ظاهرة عادية يف بن طلحة

�سبيحة  وقع  مرور  حادث  خلف 
الطريق الوالئي  م�ستوى  على  اأم�س 
اأ�سخا�س   6 08 اإ�سابة  رقم 
به  اأفاد  ح�سبما  متفاوتة  بجروح 
لدى  احلماية  باالإعالم  املكلف 

يف  امل�سيلة متثل  بوالية  املدنية 
بني �سيارتني وقد  ا�سطدام عنيف 
اإ�سابة  احلادث، عن  اأ�سفر 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  06 اأ�سخا�س 
بني 29 و 62 �سنة بجروح وا�سابات 

اإىل  امل�سابني  حتويل  خمتلفة ومت 
عني  بعيادة  اال�ستعجاالت  م�سلحة 
الالزمة  اال�سعافات  احلجل لتلّقي 
حتقيقا  االأمن  م�سالح  فتحت  فيما 

ملعرفة اأ�سباب هذه احلوادث .

يبدو اأن انقطاع املياه ال�رصوب 
عن حي بن طلحة ببلدية براقي 
جعل  ما  جدا  عاديا  اأ�سحى 

من  يطالبون  احلي  مواطني 
اإ�سالح  اإىل  الو�سية  اجلهات 
م�ستوى  على  املوجود  اخللل 

املحطة، نظرا للمعاناة الكبرية 
حتا�رصهم  اأ�سبحت  التي 

يوميا.
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بعد اأن نفى فر�سية حماربتها للفكر املخالف، حممد عي�سى :

»الدولة حتارب دعاة ن�سر الطائفية داخل اجلزائر«

 علي عزازقة

ملا  املتحدث  ذات   واأو�ضح 
الإذاعة  منتدى  على  �ضيفا  حل 
الدولة  حماربة  اأم�س،  باأن  يوم 
اجلزائرية لدعاة التق�ضيم الطائفي 
على  الهجوم  بفكرة  له  عالقة  »ل 
املخالفني للراأي التي حتاول بع�س 
الأطراف الرتويج لها«، كا�ضفا عن 
حت�ضري قطاعه ملقرتحات اأحكام 
�ضيتم  الكراهية  جترم  قانونية 
املقبلة  املراجعة  خالل  اإدراجها 
حممد  العقوبات،  و�ضدد  لقانون 
من  حماربة  قرار  اأن  على  عي�ضى 
يف  اجلزائريني  ت�ضكيك  يحاولون 
الدينية  مرجعيتهم  و  انتمائهم 
بالوزارة بل  »لي�س متعلقا  الوطنية 
مذكرا  ككل،  اجلزائرية  بالدولة 
اجلمهورية  كان  رئي�س  باأن 
من  حتذيره  يف  جدا  �رصيحا 
خماطر تق�ضيم الدولة الوطنية اإىل 
دويالت طائفية، ويف ذات ال�ضياق 
اجلزائريون   « امل�ضدر  ذات  تابع 
اأفكار  ا�ضترياد  اإىل  بحاجة  لي�ضوا 

حتى  خارجية  ملدر�ضة  تابعة 
يتعلموا كيف يكونوا �ضنيني، لي�ضدد 
على اأنه �ضيتم الت�ضدي ملحاولت 
للفكر  ت�ضلل املجموعات احلاملة 
الوقت  نف�س  يف  داعيا  الطائفي، 
الفكر  هذا  اأتباع  من  اجلزائريني 
جزائريتهم،  و  اإىل  »الرجوع  اإىل 
»اجلزائر  اخل�ضو�س  بهذا  قال 
يعود  الذي  الديني  انتماوؤها  لها 
الدينية  ومرجعيتنا  خلت  لقرون 
التي ل وجود للفكر التكفريي فيها 
لي�ضت جمرد مبادئ اأقرها احلاكم 
علمائنا  عن  نقلناه  مرياث  بل 
مواجهة  اأجل  ومن  الأ�ضالف«. 
املد الطائفي لبع�س الدعاة الذين 
من  املاليني  وجود  »يزعمون 
الأتباع اجلزائريني على �ضفحاتهم 
مبواقع التوا�ضل الجتماعي، دعا 
امل�ضوؤول الأول عن قطاع ال�ضوؤون 
امل�ضاجد  على  القائمني  الدينية 
هذه  يف  اأكرب  ب�ضكل  التواجد  اإىل 

املواقع الفرتا�ضية.
 

الأحمدية �سعت لإغراق 

اجلزائر يف م�ستنقع 
الربيع العربي

 
ومن جهة اأخرى عاد  وزير ال�ضوؤون 
الدينية والأوقاف، حممد عي�ضى، 
ليحيي ملف الأحمدية من جديد، 
�رصي  تقرير  عن  اأف�ضح  اأن  بعد 
يف  اجلزائر  �ضفراء  اأحد  رفعه 
الطائفة  يك�ضف تخطيط  اخلارج، 
الأحمدية منذ �ضنة 2011 لتوريط 
اجلزائر يف الربيع العربي، مثلما مت 
توريط العديد من دول املنطقة يف 
ذات امل�ضتنقع، واأكد ذات امل�ضدر 
منتدى  يف  ا�ضت�ضافته  خالل 
منع  مت  باأنه  اأم�س،  يوم  الإذاعة 
املجتمع  الطائفة  يف  هذه  تغلغل 
اإىل  �ضعيها  بداية  منذ  اجلزائري 
اأحبط  ما  تدريجيا،  فيها  الدخول 
يف  البالد  اإغراق  يف  خمططها 
من  الكثري  عا�ضتها  التي  الفتنة 
الدول العربية منذ هبوب رياح ما 
العربي على كل دول  الربيع  �ضمي 
ال�رصق الأو�ضط، ومن جهة اأخرى 
دافع حممد عي�ضى على املرجعية 

»لي�ضت  اأو�ضح  باأنها  اأين  الدينية، 
الوزير  اأو  الرئي�س  فر�ضها  مبادئ 
اأو �ضلطان، واإمنا هي مرياث نقله 
اإلينا علماء”، مفيدا باأن املرجعية 
الدينية باجلزائر �ضاهمت يف �ضد 

الإرهاب.
 

اجلزائر �سوفية ولي�ست 
اإخوانية

 
ذات  اآخر  �ضدد  �ضياق  ويف 
اجلزائر  اأن  على  املتحدث 
تكون  اأن  لها  ميكن  ول  “�ضوفية” 
ذلك  عي�ضى  »اإخوانية«،  واأرجع 
اإىل اأن الزوايا موجودة يف اجلزائر 
منذ اأكرث من خم�ضة قرون، فيما ل 
الإخواين يف  املنهج  وجود  يتعدى 
عي�ضى: “ل  وقال  القرن.  اجلزائر 
اإخوانية  تكون  اأن  للجزائر  ميكن 
القرن  بعد  يقفل  مل  منهجهم  لأن 
اأكد  اآخر  �ضياق  ويف  نف�ضه،  على 
“ال�ضيعية”  املنظومة  باأن  الوزير 
اجلزائر  يف  التغلغل  يف  تنجح  مل 
م�ضتدل  العالية،  هيكلتها  رغم 

ول  �ضيعية  م�ضاجد  وجود  بعدم 
املجد  على  للبكاء  ح�ضينيات 

ال�ضائع، ح�ضب قوله.
 

تقلي�ص مدة مكوث 
احلجاج بال�سعودية اإىل 

34 يوما
 

ال�ضوؤون  وزير  اأعلن  الأخري  ويف 
تقلي�س  عن  والأوقاف  الدينية 
اجلزائريني  احلجاج  مكوث  مدة 
يف البقاع املقد�ضة من 42 يوم اإىل 

عي�ضى  وقال  يوم،  و34   31 بني  ما 
الدنية  ال�ضوؤون  وزارة  بعثة  اإن 
الأحد،  اأم�س  اأول  عادت،  التي 
ال�ضعودية  ال�ضلطات  مع  اتفقت 
احلجاج  اإقامة  مدة  تقلي�س  على 
عدد  رفع  خالل  من  اجلزائريني 
اإىل اجلزائر. معلنا  النقل  رحالت 
ملنح  املعنية  ل�ضلطات  مرا�ضلته 
اجلزائر رحالت خا�ضة لنقل كبار 
ال�ضياق،  ويف  واملر�ضى،  ال�ضن 
البعثة  ك�ضف الوزير عن رفع عدد 
ال�ضحية اإىل 200 �ضخ�س بالتفاق 

مع وزارة ال�ضحة.  

اأكد حممد عي�سى باأن الدولة حتارب الأفكار الدينية الدخيلة على املجتمع اجلزائري من اأجل منع تق�سيم البلد اإىل دويالت طائفية يف 
ظل نية الدول الكربى اإىل الق�ساء على الدول الوطنية، موؤكدا اأن اجلزائر هي احل�سن الوحيد املتبقي من بني دول املنطقة يف وجه مثل 

هكذا اإ�سرتاتيجية جهنمية لزالت تاأتي على الأخ�سر والياب�ص يف املنطقة.

القيادي يف حزب العمال رم�سان تعزيبت يوؤكد:

 »اختيار مر�سح واحد للمعار�سة 
قد ي�ؤدي حلرب اأهلية«
 .       الأزمة  يف اجلزائر لي�ست اأزمة رجال

بع�س  مبادرة  باأن  تعزيبت،  رم�ضان   اأكد 
معينة  �ضخ�ضية  لختيار  املعار�ضة  اأحزاب 
تواجه مر�ضح ال�ضلطة يف الرئا�ضيات املقبلة 
تكون  قد  بل  ب�ضيء،  الدميقراطية  لي�ضت يف 
مثلما  اأهلية  حرب  اندلع  يف  رئي�ضيا  �ضببا 
ح�ضل يف الكثري من الدول الإفريقية، واأو�ضح 
مقت�ضب  حوار  العمال يف  القيادي يف حزب 
اجلزائر  امل�ضكل يف  باأن  »الو�ضط«  به  خ�س 
اأداء  �ضعف  هو  ما  بقدر  رجال  م�ضكل  لي�س 

ال�ضلطة منذ مدة لي�ضت بالق�ضرية.
عن  املتحدث  ذات  اأف�ضح  اأخرى  جهة  ومن 
ملبادرة  املوالة  اأحزاب  من  منتخبني  تاأييد 
وطني  جمل�س  بان�ضاء  املتعلقة  احلزب 
و�ضف  حني  يف  الرئا�ضيات،  قبيل  تاأ�ضي�ضي 
العديد  له  �ضتكون  الذي  باخلال�س  املجل�س 

من النقاط الإيجابية للجزائر. 
 

املجل�ص  مبادرة  عن  اأول   نتحدث 
وما  و�سلت  اأين  التاأ�سي�سي  الوطني 
على  تعتمد  كونها  فيها  اجلديد  هو 
يف  والفاعلني  املواطنني  اإم�ساءات 

ال�ساحة ال�سيا�سية؟

ال�رصق  يف  اجتماعني  بتنظيم  قمنا   لقد 
اجلزائري ال�ضبت واجلمعة املا�ضيني، بقيادة 
وهذا  حنون،  لويزة  للحزب  العامة  الأمينة 
لالجتماعني،  ولئيا  مندوبا   12 بح�ضور 
ح�ضن  من  ت�ضري  املبادرة  باأن  تاأكدنا  حيث 
اإىل اأح�ضن، و�ضط اإقبال كبري من املواطنني 
عليها الذين اأكدوا لنا باأنها تخدم توجهاتهم 
م�ضلحيا  اقرتاحا  لي�ضت  لكونها  وم�ضاحلهم 

حزبيا اأو اإيديولوجيا.
ت�ضوه  التي لزالت  للجهات  نو�ضح  اأن  ويجب 
ل  العمال  حزب  يف  باأننا  املبادرة  هذه 
بل  ال�ضخ�ضية  م�ضاحلنا  اأجل  من  ن�ضوقها 
همنا منها ي�ضب مبا�رصة اإىل اإخراج اجلزائر 

من وحل امل�ضاكل التي تتخبط فيها يف جميع 
املجالت، واملواطنني والعديد من الفاعلني 
هذا  يف  وافقونا  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  على 
املقرتح واملبادرة التي جاءت يف وقت تعاين 

فيه البالد من اأزمة مالية منت�ضف 2014.
مت  التي  الإم�ضاءات  عدد  بخ�ضو�س  اأما 
اأي  يل  فلي�س  املنا�ضلني  قبل  من  جمعها 
اإح�ضائية بخ�ضو�ضها، ولكن اأوؤكد للراأي العام 
اخلروج  هو  ذلك  يرتجم  وما  بالآلف،  باأنها 
ولية،   48 عرب  ملنا�ضلي  اليومي  امليداين 
وهذا للتعريف باملبادرة واملجل�س التاأ�ضي�ضي 
الوطني، الذي نراه يف حزب العمال على اأنه 
اأجل  من  للجزائر  املتبقي  الوحيد  احلل 

اخلروج من الأزمة باأخف الأ�رصار.

 قلتم الآن باأن مبادرتكم لقيت 
ا�ستح�سانا من قبل �سخ�سيات فاعلة 

على ال�ساحة ال�سيا�سية، هل ت�سم تلك 
ال�سخ�سيات وجوها من املوالة؟

 
تابعة  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  هنالك  بالطبع 
منتخبني  حتى  هنالك  بل  املوالة،  لأحزاب 
اأن املجل�س  راأوا  الذين  املوالة  اأحزاب  من 
يحب  ق�ضوى  �رصورة  التاأ�ضي�ضي  الوطني 
العتماد عليها يف الوقت الراهن، زيادة على 
اأي  تخدم  ل  ذاتها  بحد  املبادرة  فاإن  هذا 
اجلميع  جعل  ما  حلزبنا،  �ضخ�ضية  م�ضلحة 
من مواطنني ومنتخبني �ضواء من املعار�ضة 

اأو املوالة يوؤيدوننا.
لكن هذا ل يعني اأن منتخبي اأحزاب املوالة 
لكون  اأبدا،  ل  لأحزابهم،  كممثلني  معنا  هم 
عامة  ب�ضفة  باملواطنني  تهتم  املبادرة 
له  ال�ضخ�ضي  التمثيل  يعني  عليها  والإم�ضاء 
ومن  عامة،  ب�ضفة  حزبه  اأو  ولي�س جلماعته 
الوطني  املجل�س  اأن  اأخرى  مرة  نوؤكد  هنا 
التاأ�ضي�ضي الذي نرغب باإن�ضائه بعد مرا�ضلة 

تخدم  موؤ�ض�ضة  اإل  هو  ما  اجلمهورية  رئي�س 
يروج  كما  اأجندة  اأي  تخدم  ول  اجلزائر 

البع�س.
 

حزب العمال كيف يرى الرئا�سيات 
املقبلة، وهل هنالك مناق�سة حول هذا 

امللف داخل اأ�سوار احلزب باحلرا�ص؟
 

لها  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س  مبادرة 
عالقة مبا�رصة برئا�ضيات 2019، ونحن نعمل 
على جت�ضيدها ميدانيا يف اأ�رصع وقت ممكن، 
اأزمة رجال  لي�ضت  الأزمة  اأن  نقول  ومن هنا 
باجلزائر، بل هي اأزمة �ضلطة جعلت اجلزائر 
احلكم  ل�ضدة  ياأتي  �ضخ�س  واأي  خطر،  يف 
بل  تتغري  لن  الأمور  فاإن  تتغري  مل  وال�ضلطة 
كل الأمور �ضتكون ذاتها، لهذا نحن نركز الآن 
على املجل�س التاأ�ضي�ضي الوطني الذي يحاول 
ايجابياته  وذكر  به  التعريف  منا�ضلو احلزب 

عرب القرى واملدا�رص يف 48 ولية. 
 

بع�ص اأحزاب املعار�سة خرجت 
مببادرة اختيار �سخ�سية واحدة 

تواجه به مر�سح ال�سلطة يف 
الرئا�سيات، اأين هو حزب العمال منها؟

 
مبادرات،  هكذا  مثل  اأن�ضار  من  ل�ضنا  نحن 
قد  اإطالقا،بل  البلد  تخدم  نراها  ل  التي 
تكون �ضببا يف اندلع حرب اأهلية مثلما وقع 
يف الكثري من الدول الأفريقية خا�ضة ونحن 
بلد اإفريقي، ويجب اأن نقول ونو�ضح اأن مثل 
هكذا �ضيناريو غريب عن الدميقراطية التي 
يعني  ل  هذا  لكن  بتطبيقها،  اجلميع  يرغب 
حزب  فكل  مبادرات  هكذا  مثل  ن�ضفه  اأننا 
حر بالتفكري كيفما �ضاء والتناف�س يكون على 

الربامج.
 حاوره: علي عزازقة

ب�سبب م�ساكل تلقاها من منا�سرة خالل م�سار الندماج
  مقري يتحفظ على ع�دة حركة البناء 

بقيادة بن قرينة اإىل حم�س

ملواجهة مر�سح ال�سلطة يف الرئا�سيات، جياليل �سفيان:

 و�سع املعار�سة امل�ستت ي�سعب اختيار �سخ�سية ت�افقية

ا�ضتبعدت م�ضادر جد مطلعة اأن  يح�ضل اأي حتالف اأو 
اأي ائتالف بني حركة حم�س التي يراأ�ضها عبد الرزاق 
الوزير  يرتاأ�ضها  اأ�ضبح  التي  البناء  حركة  وبني  مقري، 
عبد  حم�س  يف  ال�ضابق  والقيادي  لل�ضياحة  ال�ضابق 
وجود  خلفية  على  م�ضادرنا  وقالت  قرينة.  بن  القادر 
عبد  اأن  حم�س،  بيت  اإىل  البناء  عودة  حول  م�ضاعي 
الرزاق مقري لن يقبل باأي حتالف مع بن قرينة اأو اأي 
ان�ضمام، م�ضيفة اأن مقري لن يعيد اخلطاأ الذي ارتكبه 
التغيري عندما  رئي�س حركة  مع عبد املجيد منا�رصة 
�ضلمه ت�ضيريا دوريا حلركة حم�س. و اأرجعت م�ضادرنا 
املطلعة على ملف حم�س، ف�ضل اأي حماولة اأو م�ضعى 
من خالل حتالف  �ضواءا   ، اىل حم�س  البناء  لن�ضمام 
اأول   ،ّ الأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  اأو  ان�ضهار  اأو   ، جديد 
لتحفظ مقري من �ضخ�ضية بن قرينة ، وثانيا للتجربة 
مع  مقري  خا�ضها  التي  م�ضادرنا  ح�ضب  جدا  ال�ضيئة 
 ، بالتداول  امل�ضرتكة  حم�س  رئا�ضة  خالل  منا�رصة 
حيث ت�ضري ذات امل�ضادر اىل اأن حزب حم�س كاد اأن 
م�ضادرنا  تك�ضف  ال�ضدد  هذا  . ويف  مقري  من  ي�ضيع 

حقائق خطرية، عندما قالت اأن جماعة منا�رصة رئي�س 
حركة التغيري  الذي توىل قيادة حم�س يف اإطار حتالف 
راأ�س  على  للبقاء  جاهدا  �ضعى  6اأ�ضهر،  ملدة  حزبي 
طريق  عن  التدخالت  اأ�ضكال  كل  م�ضتعمال  حم�س، 
وزارة الداخلية من اأجل منع موؤمتر اإعادة الرئا�ضة لعبد 
تغلب  اأن مقري  اىل  وت�ضيف م�ضادرنا  الرزاق مقري. 
خالله  من  الذي  املوؤمتر  رخ�ضة  اأفتك  و  الأخري  يف 
م�ضادرنا  فح�ضب  لذلك   ، احلركة  رئا�ضة  ا�ضرتجع 
فاإن مقري لن يغامر مرة اأخرى و لن يعيد تكرار هذا 
قرارا  اتخذت  احلركة  قيادة  م�ضادرنا  وقالت  اخلطاأ. 
يق�ضي ب�رصورة حل اإي حزب قبل ان�ضمامه اإىل احلركة 
الأم يف اإ�ضارة اإىل حركة البناء.  و اأ�ضارت م�ضادرنا اإىل 
اأن عبد الرزاق مقري ي�ضع يف خمياله منظورا جديدا 
وروؤيا جديدة يف التعامل مع ال�ضلطة، بعيدا عن طريقة 
اأن  اىل  م�ضيفة  �ضلطاين،  جرة  اأبو  اأو  نحناح  حمفوظ 
مقري ي�ضع يف اأولوياته م�ضلحة الوطن فوق كل اعتبار، 

ور�ضالة يتم جت�ضيدها .
ع�سام بوربيع 

اتفاق  مهمة  ب�ضعوبة  �ضفيان  جياليل   اعرتف 
اأحزاب املعار�ضة على �ضخ�ضية واحدة متثلهم 
القائم  للو�ضع  نظرا  املقبلة،  الرئا�ضيات  يف 
ظل  ويف  عامة،  ب�ضفة  املعار�ضة  �رصح  داخل 
التي  ال�ضخ�ضيات  جل  بني  املوجود  التنافر 

متثلها على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية.
 وقال رئي�س جيل جديد خالل ت�رصيح خ�س به 
اأحزاب املعار�ضة  بع�س  باأن تخوف  »الو�ضط« 
ال�ضخ�ضيات  بع�س  اأطلقتها  التي  املبادرة  من 
على  التوافق  اأجل  من  املا�ضي  ال�ضهر  خالل 
�ضخ�ضية واحدة متثل املعار�ضة ب�ضكل عام يف 
الأمور  لكون  جدا،  مقبول  املقبلة  الرئا�ضيات 
منذ  اإطالقا  م�ضتوية  غري  الأحزاب  هذه  بني 
اأكرث  اإىل  ت�رصيعيات 2017، وراح ذات امل�ضدر 
باجلزائر  املعار�ضة  تيار  و�ضف  ملا  ذلك  من 
املبادرات  من  الكثري  يجعل  ما  املوحد  بغري 
ل  ال�رصح  هذا  من  اأحزاب  قبل  من  املقدمة 
م�رصوع  تخدم  كانت  واإن  حتى  اإجماعا  تلقى 

التغيري الذي يرغب اجلميع بتحقيقه، يف حني 
اأكد اأن نية مقدمي هذه املبادرة همهم مل �ضمل 
املعار�ضة اأكرث واأكرث يف ظل النق�ضام الظاهر 
يف �ضفوفها وال�ضغوطات التي متار�ضها ال�ضلطة 
عليهم.  ويف الأخري عاد الرجل الأول يف جيل 
جديد اإىل ملف التوافق على �ضخ�ضية منا�ضبة 
ملواجهة مر�ضح ال�ضلطة حيث اأكد باأن هنالك 
املعار�ضة  اأحزاب  مع  الت�ضالت  من  العديد 
التي  ال�ضخ�ضيات  اختيار  يف  ال�رصوع  اأجل  من 
لكنه عاد  الأحزاب،  نقا�س بني  قد تكون حمل 
بع�س  بعيدة  لزالت  الأمور  اأن  على  لي�ضدد 
اآخر  �ضياق  ويف  جديد،  اأي  حتمل  ومل  ال�ضيء 
تطرق ذات املتحدث اإىل رغبة الإ�ضالميني من 
عدمها بالتعامل مع هذه املبادرة، اأين اأكد باأن 
كل الأحزاب كانت حا�رصة يوم احتفالية احلزب 
يف العا�رص من مار�س املا�ضي، والتي تاأتي من 

بينها اأحزاب و�ضخ�ضيات اإ�ضالمية.
علي عزازقة
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يو�سف يو�سفي يطالب م�سانع الرتكيب بال�سفافية يف الأ�سعار

انهيار اأ�سعار ال�سيارات جراء حملة املقاطعة و�سغط البنوك
.       م�سانع تقر تخفي�سات جتاوزت الـ 50 مليون �سنتم

 ف.ن�سرين  

واملناجم  ال�صناعة  وزير   طالب 
م�صانع  من  يو�صفي،  يو�صف 
باإنتهاج  تركيب  ال�صيارات 
الأ�صعار  اإعتماد  يف  ال�صفافية 
اإياهم اىل �رضورة النتقال  داعيا 
الكتفاء  بدل  ال�صناعة  نحو 
خالل  من  ذلك  و   ، بالتجميع 

الجتاه نحو املناوبة  
هام�ش  على  الوزير  اأبرز  و 
اأم�ش اىل برج  الزيارة التي قادته 
ب�صدد  م�صاحله  بوعريريج   اأن 
لقطاع  احلالية  الو�صعية  درا�صة 
ال�صيارات يف اجلزائر من  تركيب 
كل نواحيه و جوانبه، مبا يف ذلك 
الدولة  ان  الأ�صعار م�صريا  ق�صية 
الرتكيب  لي�ش  و  الت�صنيع  ت�صجع 

قطاع  ن�صجع  »نحن  قائال  فقط 
ال�صناعة ال�صيارات و لي�ش جمرد 

تركيبها و جتميعها فقط
بعد  يو�صفي  ت�رضيحات  وجاءت 
ال�صجة التي �صاحبت ك�صف الوزارة 
الأ�صعاراحلقيقية  لل�صيارات  عن 
من  خروجها  خالل  املركبة 
اىل  اأدى  ما  هو  و  امل�صنع 
مقاطعة  حلملة  ن�صطاء  اإعالن 
�صوق  يف  ركود  اإىل  وا�صعة  اأدت 
جممع  �صاحبه اإعالن  ال�صيارات 
تخفي�صات  موتورز«  غلوبال   «
عالمة  �صيارات  اأ�صعار  يف  هامة 
من  البتدائي  ال�صعر  ليبلغ  »كيا« 
بيكانتو«   « رواجا  الأكرث  طرازها 
كان  اأن  بعد  �صنتيم  مليون   139
�صعرها قبل اأيام فقط  189 مليون 
�صوفاك  وكذلك  جممع  �صنتيم 

تخفي�صات  الآخر  هو  اأقر  الذي 
�صنتيم  مليون   47 و   20 بني  ما 
على خط �صيارات م�صنع الرتكيب 
بغليزان النفعية »كادي« التي اأعلن 
املجمع  اأنها متوفرة لزبائنه عرب 

فروع »�صوفاك » يف48 ولية
و هو ما ‘تربه مالحظون ا�صتجابة 
التي  ال�صيارات  مقاطعة  حلملة 
و  الأ�صواق  عرب  نا�صطون  �صنها 
مواقع التوا�صل الجتماعي حتت 
براأي  ت�صدي«  لكن  »خليها  ا�صم 
وكالء  منهم ممثل  و  خمت�صني 
العالمات  املتعددة  ال�صيارات 
للو�صط  ت�رضيح  يو�صف يف  نبا�ش 
نتيجة  جاء  النخفا�ش  فاإاأن 
على  العمومية  البنوك  �صغط 
التي  ال�صيارات  تركيب  م�صانع 
ملزمة  هي  و  بقرو�ش  لها  تدين 

للبنوك  �صهرية  اأق�صاط  دفع  على 
التي تعمل وفق خمطط ل�صرتجاع 
قرو�صها  و حملة املقاطعة لقيت 
تخوف  اىل  اأدى  وا�صع  �صدى 
البنوك و بخ�صو�ش ال�صعار بعد 

اأن ال�صعار  نبا�ش  التخفي�ش قال 
موا�صلة  يجب  و  مرتفعة  تزال  ل 
لتخفي�صها  املقاطعة  ال�صعب 
�صعرها  اىل  لت�صل  بامئة  اربعني 

املعقول ح�صبه

على هام�ش اإحياء 
اليوم العاملي 

للتح�سي�ش بالتوّحد، 
حزبالوي:

التكفل مبر�سى 
التوحد التزام 
حكومي وجب 

تنفيذه
اأكد وزير ال�صحة وال�صكان 

واإ�صالح امل�صت�صفيات خمتار 
حزبالوي باأن برنامج اللجنة 

الوطنية امل�صرتكة بني القطاعات 
 )CNIA ( للتكفل مبر�ش التوحد

�صيتعزز باآليات جديدة اأكرث 
فاعلية من اأجل التكفل ب�رضيحة 

الأطفال امل�صابني بالتوحد.
واأقر وزير ال�صحة يف كلمته التي 

قدمها مبنا�صبة اإحياء اليوم 
العاملي ملر�صى التوحد، اأم�ش، 

باملعهد الوطني لل�صحة العمومية 
بالعا�صمة باأن التكفل مبر�صى 

التوحد يحتاج اإىل م�صاركة كافة 
القطاعات وخا�صة ال�صحةـ 

الرتبية والتعليم وقطاع الت�صامن، 
م�صريا اإىل اأن اجتماعا وزاريا بني 

م�صالح وزارته مع نظرائهم من 
وزارة الت�صامن �صيعقد خ�صي�صا 

من اأجل التباحث حول الآليات 
اجلديدة واملتما�صية ومتطلبات 

الواقع املعا�ش اليوم من اأجل 
تكفل اأمثل ب�رضيحة الأطفال 

امل�صابني بداء التوحد.
اأما بخ�صو�ش واقع الداء 

باجلزائر فقد اأكد املتحدث 
باأن الداء يف وترية ت�صاعدية 

الأمر الذي وجب معه التحرك 
ال�رضيع والفعال بغية التحكم 

فيه، مثنيا يف هذا ال�صاأن على 
اجلهود التي يبذلها القائمون 

على اللجنة الوطنية امل�صرتكة 
بني القطاعات )CNIA( من 
اأجل التكفل باملر�صى بالداء 

وحماولة التحكم فيه، موؤكدا باأن 
الت�صخي�ش املبكر للمر�ش من 
قبل الأولياء وتقدمي م�صابهم 
للعالج دون اأي تردد من �صاأنه 

اأن ي�صاهم ب�صكل كبري يف عالج 
الطفل امل�صاب.

الوزير يوؤكد : حتكمنا يف 
داء البوحمرون 

ويف رده على �صوؤال ال�صحفيني 
حول وباء البوحمرون الذي عاد 
لالنت�صار وب�صفة رهيبة اأدت اإىل 
�صقوط 09 �صحايا عرب خمتلف 

وليات الوطن فقد اأكد حزبالوي 
باأن الوباء قد مت التحكم فيه 

مرجعا ال�صبب الرئي�صي وراء عودة 
انت�صاره بهذا ال�صكل يف جزائر 

2018 اإىل عدم احرتام املواطنني 
اأجندتهم اللقاحية �صد الفريو�صات 

يف مقدمتهم فريو�ش احل�صبة.
هدا ورف�ش الوزير جملة وتف�صيال 

التحدث عن واقع قطاع ال�صحة 
الذي يرتبع عليه خا�صة مع 

ا�صتمرار اإ�رضاب الأطباء املقيمني 
وحتى املخت�صني منهم.

يحي عواق

اأجمع خمت�سون على اأن مر�ش التوحد داء يحتاج ملرافقة جميع القطاعات الوزارية، مع �سرورة لعب اأ�سر 
املر�سى الدور الرئي�سي للتدارك.

غياب املناهج التعليمية املخ�س�سة للم�سابني بالتوحد يعيق اندماجهم

ما يقارب 3000 م�ساب بداء التوّحد يف اجلزائر

املدير  علي  �صاك  حممد  اأكد 
العمومية  ال�صحة  لرتقية  الفرعي 
يف  واملخت�ش  ال�صحة  بوزارة 
مر�ش  باأن  العقلية  الأمرا�ش 
كافة  مرافقة  يحتاج  التوحد 
القطاعات الوزارية للتكفل الأمثل 
تكون  وحتى  بالداء  بامل�صابني 
داخل  واإدماجهم  ال�صفاء  ن�صب 
اأعلى  ن�صب يف  الأ�رضة واملجتمع 

م�صتوياتها.
املخت�ش  علي  حممد  واأقر  هذا 
ت�رضيح  يف  العقلية  الأمرا�ش  يف 
الحتفال  هام�ش  على  للو�صط«، 
التوحد  ملر�صى  العاملي  باليوم 
كل  من  اأفريل  ل02  امل�صادف 
به  الحتفال  يدخل  والذي  �صنة 
باأن  الثالث  عامه  اجلزائر  يف 
اإ�صابة  اإىل  العاملية ت�صري  الأرقام 
مولود   160 بني  من  واحد  طفل 
جديد عرب العامل غري اأن الأرقام 

بدقة،  م�صبوطة  اجلزائر غري  يف 
امل�صابني  عدد  اأن  اإىل  م�صريا 
اإىل   2500 بني  ما  يرتاوح  بالداء 
ربوع  خمتلف  عرب  حالة   3000
مرجعا  تقديره  بح�صب  الوطن 
ال�صبب الرئي�صي لغياب اإح�صائيات 
اإىل  امل�صابني  لعدد  م�صبوطة 
التوحد،  مر�ش  اأنواع  اختالف 
التوحد  اإىل  اخلفيف  التوحد  من 
ذات  يف  م�صريا  احلدة،  �صديد 
لقاء اللجنة  اأن  اإىل  ال�صياق 
الوطنية امل�صرتكة بني القطاعات 
نقا�ش  اإىل  �صيتطرق   )CNIA (
والتي من  النقطة احل�صا�صة  هذه 
عدد  �صبط  من  التمكني  �صاأنها 
امل�صابني ب�صورة دقيقة على حد 

تعبريه.
املتحدث  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 
باأن داء التوحد داء عوي�ش يحتاج 
تكاثف جهود كافة القطاعات على 

والتعليم،  الرتبية  ال�صحة،  غرار 
قطاع  وكذا  املهني  التكوين 
الأمثل  التكفل  بغية  الت�صامن 
اإدماجهم  وحماولة  بامل�صابني 
)الأ�رضة(  القريب  حميطهم  يف 
املجتمع  يف  املتمثل  والبعيد 
اللجنة  به  تقوم  الذي  العمل  وهو 
الوطنية امل�صرتكة بني القطاعات 
�صنة  تن�صيبها  منذ   )CNIA (
ال�صفاء  اإمكانية  عن  اأما   .2016
اأكد  من املر�ش من عدمها فقد 
اأول  يتعلق  الأمر  باأن  املتحدث 
بنوع التوحد امل�صاب به املري�ش 
م�صريا  باخل�صو�ش،  الطفل  اأو 
التوحد  ملر�ش  اأنواع  وجود  اإىل 
اإمكانية  ومعها  �صّدتها  تختلف 
اإىل  م�صريا  عدمها،  من  ال�صفاء 
قبل  من  للداء  املبكر  الك�صف  اأن 
الأولياء وعر�ش طفلهم للعالج هي 
اأوىل اخلطوات التي من �صاأنها اأن 

ت�صاهم يف عالج امل�صاب، وحول 
هذه النقطة بالذات دعا املخت�ش 
حممد  العقلية  الأمرا�ش  يف 
التحلي  �رضورة  اإىل  الأولياء  علي 
وحماولة  املري�ش  مع  بال�صرب 
معاملته معاملة ح�صنة موؤكدا باأن 
العمل على الإن�صان يحتاج الكثري 

من الوقت وال�صرب.
هذا واأكد رئي�ش م�صلحة الأمرا�ش 
واملراهقني  لالأطفال  العقلية 
جميد  ثابتي  ال�رضاقة  مب�صت�صفى 
باأن مر�ش التوحد هو يف احلقيقة 
بها  يولد  اإعاقة  بل  مر�ش  لي�ش 
مئة  وراثية  الطفل  نتائجها 
اإمكانية  اأن  على  موؤكدا  باملائة 
ال�صفاء من الداء تعتمد بالأ�صا�ش 
على الك�صف املبكر للداء وعر�ش 
الطفل امل�صاب للطبيب املخت�ش 
م�صددا يف ذات ال�صياق على الدور 
وكيفية  املري�ش  لعائلة  املهم 

مل�صابهم  ومرافقتها  تعاملها 
�صلحت  اإن  التي  املعاملة  وهي 
ل�صاهمت ب�صكل كبري باإعادة دمج 
الجتماعي  حميطه  يف  الطفل 

ح�صب تقديره.
ال�صمان  �صندوق  ممثلة  اأما 
فقد  بوذيبة  نعيمة  الجتماعي 
اأقرت للو�صط باأن 30 دار ح�صانة 
العا�صمة  م�صتوى  على  متواجدة 
يف  امل�صابني  الأطفال  حتتوي 
ح�صب  امل�صكل  اأن  غري  التوحد 
املخت�صني  غياب  هو  تعبريها 
الذين  الدور  هذه  عن  واخلرباء 
من �صاأنهم مرافقة هوؤلء الأطفال 
الأمر  وهو  و�صعيتهم  وحت�صني 
املتحدثة  طالبت  الذي  املهم 
من القائمني على اللجنة الوطنية 
القطاعات  بني  امل�صرتكة 

) CNIA( العمل على توفريه.
يحي عواق

فيما وا�سلوا مقاطعة امتحان التخ�س�ش

الأطباء املقيمون يف�سلون يف قرار اإ�سرابهم اليوم 
يف  املقيمون  الأطباء  دخل 
عرب  ماراطونية  اجتماعات 
الرتاب الوطني ملناق�صة الوثيقة 
الوزارة  مع  لها  تو�صلوا  التي 
وت�صمنت جملة من القرارات يف 
الو�صاية،  مع  ختام  اجتماعهم 
م�صاء اأول اأم�ش، وذلك للم�صادقة 
عليها اأو رف�صها للخروج بالقرار 

النهائي اليوم.  
الذي  الجتماع  تقرير  يف  وجاء 
ن�رضته التن�صيقية الوطنية لالأطباء 
»حتديد  يلي:  ما  املقيمني 
 3 املدنية  من  اخلدمة  مدة 
ملدن  بالن�صبة  �صنوات   4 اإىل 
على  تتوفر  التي  البالد  �صمال 

�صنتني  اإىل  �صنة  ومن  جامعات، 
مبا  الأخرى  للمدن  بالن�صبة 
التي  تتوفر  اجلنوب  مدن  فيها 
مت  اأنه  م�صيفا  جامعات«،  على 
كذلك اتخاذ قرار ب�صاأن ال�صكن، 
هذا  يف  التن�صيقية  واأ�صارت 
اأنه »مت التفاق على  اإىل  ال�صدد 
�صكن خا�ش جمهز،  توفري  مبداأ 
يف  التعيني  قبل  ولئق  مكيف 
اإطار اخلدمة املدنية يف وليات 
اجلنوب و اله�صاب العليا و املدن 
الواقعة على بعد 100 كم اأو اأكرث 
املعني«  الطبيب  �صكن  مقر  عن 
عدم  حالة  يف   « اأنه  اإىل  م�صرية 
على  يجب  فاإنه  امل�صكن  توفر 

لتوفري  يلجاأ  اأن  املوؤ�ص�صة  مدير 
م�صكن عن طريق الكراء«.

فاإن  الجتماع  تقرير  وح�صب 
يف  املعني  املخت�ش  الطبيب 
يف  يبداأ  املدنية  اخلدمة  اإطار 
تعيينه،  راتبه فور  ال�صتفادة من 
ذات  يف  التن�صيقية  اأ�صارت  كما 
ال�صحة  وزير  اأن  اإىل  الوثيقة 
هذه  تطبيق  مقابل  ا�صرتط 
و  الإ�رضاب«  »وقف  الإجراءات 

»ا�صتئناف العمل«.
الأطباء  ممثل  و�صف  وفيما 
حممد  الدكتور  املقيمني 
»بالإيجابية  اللقاء  طيلب  نتائج 
»  اإل اأن هنالك من رف�ش جملة 

املتفق  القرارات  تف�صيال  و 
حرب  جمرد  واعتربها  عليها 
ممثل  مع  ات�صال  ورق  ويف  على 
لالأطباء  الوطنية  التن�صيقية 
املقيمني لولية تيزي وزو مهليل 
بو�صاعد قال اإن ما ورد يف الوثيقة 
جمرد تالعبات من طرف الوزير، 
و طالب با�صتحداث قانون خا�ش 
واعتربها جمرد وعود كما حدث 
اأي  يج�صد  مل  حيث   2011 عام 
القرار  الواقع و  اأر�ش  منها على 
النهائي �صيبت فيه بعد ا�صت�صارة 

القاعدة. 
اأم�ش  وا�صل  اأخرى  جهة  من 
ال�رضعي،  الطب  اأطباء  من  كل 

الأطفال،  ،جراحة  الفك  جراحة 
طب املفا�صل، جراحة الأع�صاب 
،طب اإنعا�ش الأطفال مقاطعتهم 
لمتحان  الثانية  للدورة 
القرار  انتظار  يف  التخ�ص�ش 
الذي  العامة  النهائي  للجمعيات 

�صتفرج عنه اليوم الثالثاء.
األف   15 الـ  مطالب  وتتمحور 
طبيب مقيم عرب الرتاب الوطني 
الطابع  الإلزامي  »اإلغاء  حول 
من  والإعفاء  املدنية  للخدمة 
�صمان  و  الع�صكرية  اخلدمة 
بيداغوجي  منا�صب  تكوين 

ومراجعة القانون الأ�صا�صي«.
ف.ن�سرين



تورط بها 27 �صخ�صا من » براقي » و« الكالبيتو�س« الف�صل الأحد املقبل يف ق�صية »تالني«:

جماعة اإرهابية متّول " داع�ش« 
عن طريق اأموال "قفة امل�ساجني"  نيابة تيبازة تلتــــــم�ش اأحـــــكاما تــــــــــــ�سل اإىل خم�ش �سنوات حـــــــب�سا نافذا 

التم�صت نيابة حمكمة تيبازة يف جل�صة حماكمة h�صتمرت ل�صاعات متاأخرة من ليلة الأحد اإىل الثنني اأحكاما ت�صل ل 5 �صنوات نافذة فيما 
اجلنايات �صي�صدر احلكم الأحد القادم، للف�صل فيما بات يعرف بق�صية قرية »تالني«  �ستنظر  حمكمة 

اجلنائية  الدورة  خالل  الإبتدائية 
املزمع  املقبلة  الإبتدائية 
انطالقها منت�سف ال�سهر اجلاري 
لتجنيد  اإجرامية  �سبكة  ملف  يف 
الإرهابية  اجلماعات  ومتويل 
عن  داع�ش«   « باخلارج  النا�سطة 
يتم  التي  املالية  الإعانات  طريق 
م�ساعدة  غطاء  حتت  جمعها 
عائالت امل�ساجني املتورطني يف 
من  واملتكونة  الإرهابية  الق�سايا 

27 �سخ�سا .
بعد  كان  ال�سبكة  لهاته  التو�سل 
يدعى«ز،م«  �سخ�ش  توقيف 
عبد  م�سعب  اأبو  املكنى« 
فرقة  م�سالح  قبل  الودود«من 
والتحري�ش  الرهاب  مكافحة 
لل�رشطة  الولئية  بامل�سلحة 
 ، اجلزائر  باأمن ولية  الق�سائية 
بخ�سو�ش تورطه بتجنيد عدد من 
ال�سباب اجلزائري بكل من منطقة 
لاللتحاق  والكاليتو�ش  براقي 
امل�سمى  الرهابي  بالتنظيم 
»بتنظيم الدولة الإ�سالمية بالعراق 
وال�سام«داع�ش« ، وبعد ا�ستجوابه 
تبنينّ باأنه على  عالقة باجلماعات 
عن   2011 عام  منذ  الإرهابية 
طريق اإبن حيه املكنى«اأبو م�سعب 
�سمن  حاليا  املتواجد  الغريب« 
عر�ش  قد  كان  والذي  التنظيم 
عليه فكرة اللتحاق بالتنظيم  اإل 
له،  ت�سمح  مل  املالية  ظروفه  اأن 
فظل على توا�سل مع هذا الأخري 
، وبعدها  »تليغرام«  تطبيق  عرب 
لقب  عليه  واأطلق  بتزكيته  قام 
وخالل   ، الودود«  عبد  »م�سعب 
�سمن  الن�ساط  معه يف  بدايته 
جتنيد  مبهمة  التنظيم  تكفل 
من  �سخ�سان  اأولهما  اجلزائريني 
على  وكان  »الكاليتو�ش«،  منطقة 
اأبو   « املكنى  مع  دائم  اإت�سال 
املكلف  ب�سفته  البتار«  دجانة 
اجلدد  العنا�رش  مع  بالتن�سيق 

وكان يت�سلم الأموال ل�سمان حلاق 
ومن  التنظيم  ملعاقل  املجندين 
تكفل  الذي  الأ�سخا�ش  �سمن 
�سابني  املتهم  ذات  بتجنيدهم 
ويتعلق  الكاليتو�ش  من  اآخرين 
و«اأبو  باملكنى«اأبوحذيفة«،  الأمر 
اإيقافهما على  اللذان مت  عبيدة«، 
هواري  الدويل  املطار  م�ستوى 
مرة  اللحاق  من  ومتكنا  بومدين، 

اأخرى بعد اإخالء �سبيلهما.
الأمنية  التحريات  ك�سفت  كما 
ال�سبكة  احلالية  اأن  املنجزة 
اجلماعات  بتمويل  تتكفل  كانت 
التربعات  طريق  عن  الإرهابية 
اإطار  يف  جمعها  يتم  التي  املالية 
امل�ساجني  عائالت  م�ساعدة 
الإرهابية  الق�سايا  يف  املتورطني 
من  انطلقت  التي  الفكرة  وهي 
اأحد  لعائلة  تربعات  جمع  خالل 
التي  و  ال�سجن«  » قفة  امل�ساجني 
اجلماعة  خاللها  متكنت من 
ت�سل  قد  طائلة  اأموال  جمع  من 
عمليات  لتليها  دج  األف  ل40 
تربعات اأخرى ذهب ريعها ل�سالح 
بذلك  ليتم  الإرهابية،  اجلماعات 
التو�سل لعنا�رش ال�سبكة املتورط 
جلهم  27  �سخ�سا  حوايل  فيها 
داع�ش«   « مبعاقل  متواجدين 
جمعية  بجرم  تكوين  واملتابعني 
الدعم  التمويل،  التجنيد،  اأ�رشار، 
لاللتحاق  جزائري  �سباب  وا�سناد 
مبا  الرهابي  التنظيم  ب�سفوف 
يف  ال�سالمية  بالدولة  ي�سمى 
حماولة  ال�سام«داع�ش«،  و  العراق 
الرهابي  بالتنظيم  اللتحاق 
الوطن«داع�ش«  خارج  النا�سط 
الإرهابية،  بالأعمال  بالإ�سادة 
التزوير وا�ستعمال املزور، الن�سب 
والت�سرت  التبليغ  عدم  والحتيال 
على جمرمني مع امل�ساركة، وهذا 
اإنتظار ما �ست�سفر عنه جل�سة  يف 

املحاكمة من تفا�سيل اأكرث .
ل/منرية  

باأعايل جبل �صنوة 
املتعلقة بالتعدي على 

ملكية عقارية

حممد  الرئي�سي  املتهم  ويتابع 
جمعية  »تكوين  بجنحة  حاجي 
الن�سب  جلنحة  لالإعداد  اأ�رشار 
مبمار�سة مهنة مرقي عقاري دون 
ا�ستعمال  و  »التزوير  و  رخ�سة« 
داخل  بناية  و«ت�سييد  املزور« 
جتزئة مل يتح�سل لها على رخ�سة 
ملكية  على  »التعدي  و  جتزئة« 
و  اأر�سية«  قطع  »بيع  و  عقارية« 
خمالفة »تعرية اأرا�سي غابية بدون 

رخ�سة«.
طويلة  حماكمة  اأطوار  يف  و 
اإنطلقت ظهر اأم�ش و اإ�ستمرت اإىل 
غاية ال�ساعة العا�رشة ليال اإلتم�ش 
اجلمهورية  وكيل  النيابة  ممثل 
خيار  تيبازة  مبحكمة  امل�ساعد 
حق  يف  �سنوات   3 اأحكام  حممد 
و  موقوفني  اأ�سخا�ش  �سبعة 
يوجدون رهن احلب�ش الإحتياطي 
نافذة يف حق  �سجنا  �سنوات   5 و 
فرار  حالة  يف  اإثنني  متهمني 
منهما املتورط الرئي�سي �ساحب 

امل�رشوع املدعو حممد حاجي.
تيبازة  نيابة حمكمة  التم�ست  كما 
ال�سادر  بالقب�ش  الأمر  تثبيت 
عن قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
الرئي�ش  املتهم  حق  يف  تيبازة 
امل�رشوع  �ساحب  حاجي  حممد 
و اأحد �رشكائه مع ت�سليط غرامة 

لكل  دينار  األف  ب500  تقد  مالية 
واحد منهما.واأما باقي املتهمني 
تهم  التحقيق  قا�سي  لهم  فوجه 
مبمار�سة  »الن�سب  بجنحة  تتعلق 
اإعتماد«  مهنة مرقي عقاري دون 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  »جنحة  و 
لالإعداد جلنحة« و »جنحة التعدي 

على ملكية عقارية«.
تعزيزات  و�سط  ويف جل�سة علنية 
املحاكمة  اأطوار  لتاأمني  اأمنية 
كثيفا  ح�سورا  �سهدت  التي 
اإ�ستمعت  وعائالتهم  لل�سحايا 
را�سية  القا�سية  اجلل�سة  رئي�سة 

�سهادات  و  اأقوال  اإىل  غزال  بن 
جميع الأطراف الذي فاق عددهم 
70 ما بني متهم و �سحية و �ساهد 
لوحظ.  ما  ح�سب  مدين  وطرف 
براءة  عن  املتهمني  دفاع  ورافع 
موكليهم املو�سوعني رهن احلب�ش 
الإحتياطي م�ستندين يف ذلك اإىل 
منهم  اربعة  بحوزة  التي  الوكالة 
القانون  بقوة  لهم  ت�سمح  والتي 
�ستى  يف  الرئي�سي  املتهم  بتمثيل 
التعامالت معتربين جنحة تكوين 
لها على  اأ�سا�ش  اأ�رشار ل  جمعية 
اإتفاق  اأنه مل يحدث بينهم  اإعتبار 

ما.واأما  جلنحة  لالإعداد  م�سبق 
فدافع  الآخرين  الثالث  املتهمني 
على  براءتهم  عن  املحامون 
لي�ست  ب�سطاء  عمال  اأنهم  اإعتبار 
لهم اأي م�سوؤولية يف ت�سيري و اإدارة 

امل�رشوع.
ق�سية  تفا�سيل  تعود  للتذكري 
التي  تالني«  ال�سياحية  »القرية 
الإعالم  و�سائل  اإهتمام  اأثارت 
اإىل  ومعار�ش  موؤيد  بني  الوطنية 
�سهر �سبتمرب املا�سي اأين اأ�سدرت 
للدرك  القليمية  املجموعة 
الوطني بتيبازة بيانا قالت فيه انه 
التابعة  الأبحاث  ف�سيلة  متكنت 
لنف�ش الهيئة من و�سع حد لن�ساط 
 6 من  متكونة  اأ�رشار  جمموعة 
والحتيال  بالن�سب  قامت  اأفراد 
للمواطنني«.  اأرا�سي  بيع قطع  يف 
ال�سبكة  هذه  اأن  البيان  واأ�ساف 
على  اأرا�سي  قطع  ببيع  »تقوم 
الالزمة  الوثائق  على  حتوز  اأنها 
ورخ�سة البناء وت�سرتط بناء ن�سبة 
الإجمالية،  امل�ساحة  من  معينة 
حيث قامت باإجراء اأزيد من 200 
له من  اأ�سا�ش  نقل ملكية ل  عقد 
اأمام  تقدميهم  ال�سحة«.وعند 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
على  الق�سية  ملف  اأحيل  تيبازة 
بدوره  اأمر  الذي  التحقيق  قا�سي 
الع�سابة  اأفراد  باإيداع  يومها 
على  الإحتياطي  احلب�ش  رهن 
»الن�سب  بتهمة  التحقيق  ذمة 
الأمالك  التعدي على  والإحتيال، 
غابية،  اأرا�سي  تعرية  العقارية، 
اإىل  اإ�سافة  رخ�سة،  بدون  البناء 

التزوير يف حمررات ر�سمية«.
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حّر�س باقي املنا�صرين على عرقلة عمل م�صالح الأمن

منا�سر »املوب« يعتدي على �سرطي اأوقف قريبه املدمن مبلعب 5 جويلية
ولية  من  ينحدر  منا�رش  اأحدث 
بجاية لدى قدومه مللعب 5 جويلية 
بن  مبنطقة  عارمة  فو�سى  حالة 
بتحري�ش  قيامه  ب�سبب  عكنون 
اإحداث  عدد من املنا�رشين على 
اأعمال �سغب بعد توقيف �سديقهم 
املدمن  مع تعديه على اأحد رجال 
انطالق  املباراة  عقب  الأمن 
مولودية  فريق  جمعت  التي 
اإطار  اجلزائر يف  ومولودية  بجاية 
لكاأ�ش  النهائي  ت�سفيات  الن�سف 

اجلمهورية .
لأجلها  توبع  التي  الوقائع   وهي 
مراد  بئر  حمكمة  قبل  من  املتهم 
اجتياح  بتهم  بالعا�سمة  راي�ش 
اأر�سية ميدان اأثناء القيام بتظاهرة 
ال�سري احل�سن  وعرقلة  ريا�سية 
الإهانة  الأمنية،  للرتتيبات 
والتعدي بالعنف على موظف اأثناء 
وقائعها  تعود  والتي  مهامه،  تاأدية 
لتاريخ 2مار�ش 2018 ، حني كانت 
بحماية  املكلفة  الأمن  م�سالح 
تفتي�سية  بدورة  امللعب  تقوم 
لكافة املنا�رشين القادمني للملعب 
التي  املباراة  لنطالق  ا�ستعدادا 
مولودية  فريقي  من  كل  جمعت 
اإطار  بجاية يف  ومولودية  اجلزائر 
لكاأ�ش  النهائي  الن�سف  ت�سفيات 

اجلمهورية ، و لدى مرورها باأحد 
امللعب  نحو  املتوجهة  احلافالت 
قامت بتوقيف �ساب من منا�رشي 
ب�سبب  بجاية  مولودية  فريق 
املخدرات  من  لكمية  حيازته 
ليتدخل  قريبه ويحدث فو�سى من 
خالل  حتري�سه  لباقي املنا�رشين 
الذين حاولوا عرقلة عمل ال�رشطة 
ويقوم نف�ش ال�سخ�ش بالتعدي على 
ال�رشطي الذي قام بتوقيف قريبه 
قوات  تدخل  ا�ستدعى  ما  وهو   ،

الدعم التي قامت بف�ش الفو�سى و 
توقيف املتهم الذي كان �سببا فيها 
مع حتويله وفقا لإجراءات املثول 
حمكمة الخت�سا�ش  على  الفوري 
راي�ش وجرت حماكمته  ببئر مراد 
اأنكر  ، حيث  الذكر  �سالف  باجلرم 
لقا�سي  من جهته خالل مواجهته 
اأكد  اجلنح ما ن�سب له من جرم و 
باأن عنا�رش الأمن من اأ�ساءت فهم 
ت�رشفه و اأن تدخله يف يوم الواقعة 
و  لقريبه  التو�سط  بهدف  كان 

�سلمية  بطريقة  ال�رشطي  حمادثة 
قريبه كونه  �سبيل  اإخالء  بغية 
من  باأنه  م�سريا   ، ال�سن  �سغري 
عنا�رش  قبل  من  لل�رشب  تعر�ش 
ممثل  جهته  من  ليطالب   ، الأمن 
احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره 
بتوقيع عقوبة 6اأ�سهر حب�سا نافذا 
دج يف حق  20األف  بقيمة  وغرامة 
املحكمة  تدينه  اأن  قبل   ، املتهم 

ب3 اأ�سهر حب�سا موقوف النفاذ .
ل/منرية

م.�س

حمكمة بئر مراد راي�س

توقيف مغرتب بربيطانيا يجوب 
البحر بباخرة دون ترخي�ش 

راي�ش  مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
مغرتب  اأعمال  رجل  بالعا�سمة 
بتهمة  �سنة   30 منذ  بربيطانيا 
الإبحار دون رخ�سة بعد توقيفه 
من قبل حرا�ش ال�ساحل للدائرة 
يبحر يف  باجلزائر وهو  البحرية 
م�ستعمال  العا�سمة  �سواطئ 
على  احل�سول  دون  باخرة 
بالفرار  ويلوذ  الإبحار  رخ�سة 

بعد حماولة التقرب منه  .
وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع 
ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة 
 2017 5ماي  لتاريخ  يعود 
نوع  من  باخرة  ر�سد  مت  حني 
عر�ش  جتوب   « الأطل�ش   «
حماولة  وبعد  بالعا�سمة،  البحر 
الباخرة  التقرب من  احلرا�ش 
الأخري  هذا  لذ  الربان  لتوقيف 
يخطرون  جعلهم  مبا   ، بالفرار 
من  قامت  التي  ال�ساطئ  اإدارة 

الباخرة  جهتها بالتاأكد من  رقم 
اخلا�سة  املعلوماتية  و البطاقة 
الذي  ل�ساحبها  للو�سول  بها 
بدولة  مغرتب  مواطن  باأنه  تبني 
بعد  و  �سنة،   30 منذ  بريطانيا 
على حمكمة  توقيفه مت حتويله 
الذكر  �سالف  باجلرم  احلال 
اإجراءات  من  ا�ستفادته  بعد 
حيث  املبا�رش،  الإ�ستدعاء 
مواجهته  خالل  جهته  من  نفى 
ن�سب  ما  اأم�ش  اجلنح  لقا�سي 
مل  باأنه  اأكد  و  جرم  من  له 
عام  منذ  الباخرة  تلك  ي�ستعمل 
اأخر  و  باعها  ل�سخ�ش   2012
مالية  م�ساكل  ب�سبب   2015 عام 
الوطني  الرتاب  غادر  وبعدها 
احلق  ممثل  بذلك  له  ليلتم�ش   ،
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام 

بتطبيق القانون .
ل/منرية
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اأحمد باحلاج

رئي�س الوكالة املحلية للت�سغيل بتمرنا�ست بوجمعة �سهبون للو�سط: 

ب�سبب حمدودية اإمكانيات البلدية ماديا

تن�صيب 700عامل وا�صتحداث 250 من�صب اإدماج  خالل الثالثي االأول

نق�ص املياه ، الكهرباء والبطالة ثالوث يحا�صر املنيعة بغرداية 

املحلية  الوكالة  رئي�س  اأكد  
جمعة  بو  بتمرنا�ست  للت�سغيل 
اأن وكالته جنحت خالل  �سهبون ، 
اجلارية  ال�سنة  من  الأول  الثالثي 
 ، عمل  طالب   700 تن�سيب  من 
من�سب   250 لإ�ستحداث  اإ�سافة 
على  امل�ساعدة  جهاز  اإطار  يف 

الإدماج املهني .
قال بوجمعة �سهبون رئي�س الوكالة 
يف  بتمرنا�ست  للت�سغيل  املحلية 
به جريدة  ت�رصيح �سحفي خ�س  
الوكالة  اأن  اأم�س  »الو�سط » �سباح 
املحلية للت�سغيل مترنا�ست �سجلت  
موؤ�رصات جد اإيجابية فيما يخ�س 

ابتداء من مطلع  ن�ساطها  ح�سيلة 
�سهر  ح�سيلة  اأي   2018 جانفي 
جانفي  فيفري  مار�س ، وذلك من 
خالل تن�سيب اكرث من 700 طالب 
رئي�س  عنه  ك�سف  ح�سبما   ، عمل 
موؤكدا  بوجمعه،  �سهبون  الوكالة 
التن�سيبات  اأن  ال�سدد   ذات  يف 
اأخذت  قد  الكال�سيكي  الإطار  يف 
وكالة  �سجلت  الأ�سد، حيث  ح�سة 
يف  مترنا�ست  للت�سغيل  املحلية 
الأول  الأ�سهر  الثالث  يل  ح�سيلة 
يف   430 تن�سيب    2018 عام  من  

اطار الكال�سيك.
اأما عن عدد التن�سيبات امل�سجلة 

الدماج  على  امل�ساعدة  اإطار  يف 
تن�سيبا،   250 بلغ  فقد  املهني 
املحلية،  الوكالة  رئي�س  ح�سب 
اإطار  يف  تن�سيبا   20 لها  ي�ساف 
عقود العمل املدعم وهذا بف�سل 
التي  امليدانية  الزيارات  تكثيف 
تقوم بها اإطارات الوكالة للبحث عن 
عرو�س العمل، وكما قامت الوكالة 
لإدماج  تكويني  برنامج  بو�سع 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�سباب 
تعمل  كما  �سنة(.  و20   16( بني 
على تكثيف زياراتها امليدانية اإىل 
ال�رصكات واملوؤ�س�سات القت�سادية 
والزراعي،  الفالحي  الطابع  ذات 

ح�سة  رفع  يف  للم�ساهمة  �سعيا 
القطاع  بهذا  اخلا�سة  التن�سيبات 

احل�ّسا�س.
ك�سف  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
بوجمعة �سهبون يف خ�سم حديثه 
رفقة  جاهدا  ي�سهر  اأنه   ، معنا 
للت�سغيل  املحلية  الوكالة  اإطارات 
ال�رصعة  اأجل  من  بتمرنا�ست 
مع  العمل   عرو�س  معاجلة  يف 
البطالني  مع  احلوار  قنوات  فتح 
والإ�ستماع لإن�سغالتهم مع ال�سعي 
خلف التكفل بها ح�سب الأولويات 

والإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج

املنيعة  بلدية  �سكان  يعي�س 
ال�سخط  من  حالة   ، بغرداية 
تاأخر  ب�سبب  الكبريين  وال�ستياء 
التجاوب  يف  املحلية  ال�سلطات 
يف  املتمثلة  ان�سغالتهم  مع 
النق�س الفادح يف املياه ال�ساحلة 
م�سكل  عن  ناهيك   ، لل�رصب 
الظالم الدام�س الذي يخيم على 
التف�سي  اإىل  اإ�سافة   ، الأحياء 
الرهيب لظاهرة البطالة . اأرجعت 
املقاطعة  من  حملية  م�سادر 
لولية  التابعة  املنيعة  الإدارية 
ال�سلطات  عجز  �سبب   ، غرداية 
ان�سغالتهم  معاجلة  يف  الو�سية 
ال�سيولة  غياب  اإىل  القائمة 

املالية ، رغم  النق�س الفادح يف 
لل�رصب،  ال�ساحلة  باملياه  التزود 
مربر  الغري  التاأخر   جراء  وذلك 
يف جتديد �سبكة املياه ال�ساحلة 
حتم  مما  املهرتئة،  لل�رصب 
لالأحياء  التنقل  العائالت  على 
قطرات  عن  للبحث  املجاورة 
ال�رصورية  حاجياتها  ل�سد  املاء 
التنازيل  العد  بدء  مع  خا�سة 
املعروف  ال�سيف  ف�سل  حللو 
فيما  احلرارة،  درجات  ارتفاع 
ف�سلت عائالت اأخرى  ال�ستعانة 
ب�سهاريج املياه ال�ساحلة لل�رصب 
من  الباهظة،  تكاليفها  رغم 
جمعيات  �سددت  فقد  جهتهم 

التنموي  بال�ساأن  مهتمة  حملية 
مرفوعة  عديدة  مرا�سالت  يف 
�رصورة  على  املحلية  لل�سلطات 
ان�سغالهم  يف  النظر  اإعادة 
�سبح  رفع  يف  املتمثل  الرئي�سي 
يخيم  الذي  الدام�س  الظالم 
منذ  ن�سمة   8700 يوميات   على 
ل�سنوات طويلة  ، وهي الو�سعية 
انت�سار  يف  ت�سببت  التي  املزرية 
مظاهر �رصقة املنازل واملرافق 
عن  احلديث  دون  اخلدماتية 
وترويج  تعاطي  ظاهرة  تف�سي 
جهة  من   . واخلمور  املخدرات 
من  الع�رصات  طالب  فقد  ثانية 
بوكالة  امل�سجلني  البطالني 

الولية  بذات  املحلي  الت�سغيل 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
الدين  عز  بغرداية  الولية  وايل 
احل�سة  عن  للك�سف  م�رصي  
لفائدتهم  املوجهة  احلقيقية 
من منا�سب ال�سغل على م�ستوى 
والأجنبية  الوطنية  ال�رصكات 
ناهيك  البلدية،  برتاب  العاملة 
ال�سعبي  مبطلبهم  مت�سكهم  عن 
يف  حتقيق  فتح  يف  املتمثل 
منا�سب  يف  احلا�سل  التالعب 
الإدماج  على  امل�ساعدة  جهاز 

املهني  .
�سيخ مدقن

فيما مت معاجلة 41 خمالفة متعلقة بالعمران 
والبيئة و حترير 16 اإعذارا

اجتماعات مارطونية للتكفل مب�سكل �سعود املياه القذرة وتاأهيل احلديقة 

من خالل توفري كافة الإمكانيات املادية 
والب�سرية الالزمة 

اأمن والية تندوف تراقب 5000 
�صيارة و �صحب 205 رخ�صة 

�صياقة خالل الثالثي االأول 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي يحا�صر احتقان املواطنني بلغة ال�صراحة 
مما ل يختلف عليه اثنان بورقلة ،اأن وايل الولية عبد القادر جالوي جنح اإىل حد بعيد يف حلحلة الرتاكمات 

التي تتعلق بالتدهور امل�ستمر الذي طال حديقة الت�سلية والرتفيه بعا�سمة الواحات ، مع توجيه تعليمات �سارمة 
لدوائر الإخت�سا�س املعنية للتكفل مب�سكل ظاهرة �سعود املياه القذرة والق�ساء على امل�سكل القائم قبل حلول �سهر 

رم�سان املبارك  .

ثالث واليات حدودية حت�صر لرتحيل 
2000 مهاجر قبل رم�صان 

لالأمن  الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
العمومي باأمن ولية تندوف خالل 
الثالثي الول من ال�سنة اجلارية ، 
05 حوادث مرور ج�سمانية اأ�سفرت 
اأ�سخا�س   )07( �سبعة  اإ�سابة  عن 

بجروح متفاوتة اخلطورة .
خالل  من  امل�سلحة  ذات  متكنت 
املرورية  املراقبة  حواجز 
على  والراجلة  الراكبة  والدوريات 
من  الخت�سا�س  اإقليم  م�ستوى 
خمتلف  من  مركبة   5000 مراقبة 
ت�سجيل  مع  والأ�سناف  الأحجام 
يف  تعلقت  مرورية  جنحة   41
النارية  الدارجات  بقيادة  جمملها 
دون احليازة على رخ�سة ال�سياقة 
،عدم  التامني  �سهادة  انعدام  مع 
التقنية  املراقبة  حما�رص  �رصيان 
للمركبات و ال�ستمرار يف قيادتها 
رغم التبليغ ب�سحب رخ�سة ال�سياقة 

،عدم �رصيان �سهادة التامني
ال�سياقة  رخ�سة  بدون  القيادة  و   

اإىل جانب 19 خمالفة تن�سيقية.
�سمحت  الإح�سائيات  نف�س   
 119 منها  خمالفة    516 بت�سجيل 
خمالفات من الدرجة الأوىل ، 23 
 323 ، الثانية  الدرجة  خمالفة من 

و51  الثالثة  الدرجة  من  خمالفة 
يف   ، الرابعة  الدرجة  من  خمالفة 
ذات ال�سياق اأح�ست ذات امل�سالح 
للمركبات  توقيف  حالة   88
ا�ستوجبت  النارية  والدراجات 
و�سع 25 حالت يف احلظرية ، مع 
اإح�ساء 06 حالت توقيف  خا�سة 
بالدراجات النارية ، ليتم يف نف�س 
�سحب  حالة   205 ت�سجيل  ال�سياق 
157حالة  منها  ال�سياقة  رخ�سة 
لغر�س  ال�سياقة  لرخ�س  �سحب 
التعليق ملدة 03 اأ�سهر و 48 حالة 
لغر�س  ال�سياقة  لرخ�س  �سحب 
.عالوة  اأ�سهر   06 ملدة  التعليق 
فرقة  �سجلت  فقد  ذلك  على 
البيئة  وحماية  العمران  �رصطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
متعلقة  خمالفات   41 ت�سجيل  يف 
 16 حترير  و  والبيئة  بالعمران 

اإعذار .
اأحمد باحلاج

املحلي  لل�ساأن  املتتبعون  اأجمع 
لهم  ت�رصيح  يف  ورقلة  بولية 
اأن  على  »الو�سط«  جريدة  مع 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
جالوي  القادر  عبد  التنفيذية 
الرامي  عمله  خمطط  اإطار  ويف 
ممثلي  مع  احلوار  قنوات  لفتح 
خلف  وال�سعي  املواطنني 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
املتاحة  والإمكانات  الأولويات 
التكفل  يف  بعيد  حلد  جنح  فقد 
اجلذري بعديد الإن�سغالت وعلى 
�سبيل املثال ل احل�رص و  تنفيذا 
بالولية  الأول  الرجل  لتعليمات  
حديقة  تهيئة  عملية  مبا�رصة  مت 
من  بورقلة،  والرتفية  الت�سلية 
العملية  و  البلدية  م�سالح  طرف 
الإنارة  و  التنظيف  ت�سمل  الأولية 
املرفق  لهذا  الإعتبار  لإعادة 
عر�سة  ظل  الذي  الرتفيهي 
الو�سع  والالمبالة هذا  لالإهمال 
مبطلب  العائالت  مت�سك  قابله 
احلديقة   هذه  تـاأهيل  �رصورة 
وجعلها متنف�سا حقيقيا للعائالت 
يف  فادح  نق�س  من  ت�سكو  التي 

مرافق الرتفيه والت�سلية مع حلول 
كل �سائفة .

ممثلي  قال  ثانية  جهة  من 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
الإ  ينكره  ل  مما  اأنه  بالولية 
جالوي  القادر  عبد  فاإن  جاحد 
التنفيذية   هيئته   مبعية  يبذل 
باملجل�س  ال�سعب  وممثلي 
جمهودات  الولئي  ال�سعبي 
مب�سكل  التكفل  اأجل  من  جبارة 
 ، القذرة  املياه  �سعود  ظاهرة 
جمع  الذي  اللقاء  عقب  حيث 
وبعد  الوزارية  اللجنة  مع  الوايل 

للتطهري  الولئي  املدير  تن�سيب 
تقرر  فقد  ورقلة  لولية  اجلديد 
�سبكة  و�سعية  درا�سة  مبا�رصة 
التطهري مبا فيها حمطات الدفع 
امليدانية  املعاينة  مع   ، الرفع  و 
اىل  بال�سافة  حمطات  لكافة 
ببوغفالة  كو�سيدار  ا�سغال  ور�سة 
تنفيذا  العام  املدير  طلب  اأين 
الأ�سغال  اإمتام  الوايل  لتعليمات 

قبل �سهر رم�سان الكرمي.
التاأكيد  مت  فقد  ثانية  جهة  من 
من طرف ال�سلطات الولئية على 
اإلزامية تنظيف �ساملة ملحطات 

اإىل  بالإ�سافة  الرفع  و  الدفع 
و  املحطات  لباقي  ت�سخي�س 
امل�سجلة  بالنقائ�س  تدعيمها 
اأن  ومعلوم  الآجال.  اقرب  يف 
بولية  املدين  املجتمع  جمعيات 
عن  اأعلنت  قد  كانت  ورقلة 
والالم�رصوط  املطلق  دعمها 
ي�سعى  الذي  الولية  وايل  لعمل 
حلول  اإيجاد  اأجل  من  جاهدا 
اجلبهة  لن�سغالت  جذرية 
ما  خا�سة  املحلية  الجتماعية 
�سلة  لها  التي  بالقطاعات  تعلق 

بيوميات املواطن املحلي .

 03 بـ  املعنية  ال�سلطات  با�رصت 
�سبط  حدودية  جنوبية  وليات 
كافة الإمكانيات املادية والب�رصية 
رعية   2000 لرتحيل  الالزمة 
افريقي يحملون جن�سيات خمتلفة 
حلول  قبل  الأ�سلية  بلدانهم  نحو 

�سهر رم�سان املبارك .
علمت يومية »الو�سط » من م�سادر 
املعنية  ال�سلطات  اأن   ، مطلعة 
ومترنا�ست  اأدرار   ، ب�سار  بوليات 
،النيجر  مايل  دول  مع  احلدودية 
با�رصت  قد   ، املغربية  واململكة 
الإدارية  والإجراءات  الرتتيبات 
رعية   2000 لرتحيل  بها  املعمول 
افريقي يحملون جن�سيات خمتلفة 
 ، ت�ساد   ، ،النيجر  مايل  لدول 
نحو  ت�ساد   ، ،ال�سينغال  الكامريون 
متهيد  احلدودية  العبور  مراكز 
 ، الأ�سلية  بلدانهم  نحو  لرتحيلهم 
وذلك لعدة اأ�سباب لعل من اأبرزها  
الحتجاجية  والعرائ�س  ال�سكاوى 

دوائر  عليها  حت�سلت  التي 
الإخت�سا�س املعنية مفادها تورط 
الأجانب يف جرائم  الرعايا  بع�س 
على  كالإعتداء  للقانون  خمالفة 
جرائم  يف  والتورط  الأ�سخا�س 

ترويج الأفات الإجتماعية .
جدير بالذكر اأن الوليات املذكورة 
من  الأول  الثالثي  خالل  �سهدت 
ال�سنة اجلارية 07 عمليات ترحيل 
�سملت  دفعات   10 �سكل  على 
املعابر  نحو  اإفريقي  رعية   1800
الكبري  البالد  بجنوب  احلدودية 
بلدانهم  نحو  مبا�رصة  ثم  ومن 
ثمن  فقد  جهته  من   . الأ�سلية 
باجلنوب  املدين  املجتمع  من�سق 
الكبري عبد القادر تقار  جمهودات 
والأمنية  الإدارية  ال�سلطات 
الرعايا  ترحيل  مطلب  اأخذ  يف 
الأفارقة من وليات اجلنوب نحو 

دولهم الأ�سلية بعني الإعتبار .
اأحمد باحلاج



والياتالثالثاء 03 اأفريل2018 املوافـق   لـ 17 رجب  1439ه 7

ق. م

الطارف

ورقلة 

تو�صيع نظام ال�صقي بالتقطري من اأجل تطوير �صعبة الطماطم ال�صناعية

خم�ص �صنوات �صجنا نافذا ملرتكب جناية االجتار باالأ�صخا�ص

�إىل  �للجوء  بتو�سيع  �لتو�سية  متت 
زر�عة  يف  بالتقطري  �ل�سقي  نظام 
يوم  خالل  �ل�سناعية  �لطماطم 

حت�سي�سي �حت�سنته بلدية �بن 
�مل�سالح  من  مببادرة  مهيدي 
�لفالحية و �أو�سح �ملدير �ملحلي 
كمال  �ل�سيد  �لفالحية  للم�سالح 
تطوير  �أهد�ف  باأن  �سغري  بن 
تظل  �ل�سناعية  �لطماطم  �سعبة 
�لتقنية  هذه  بتعميم  "متعلقة" 
�لإنتاج   على  �حلفاظ  �أجل  من 
ت�ساقط  يف  �لتذبذب  مقابل 
�لأمطار  و �أمام جمع من منتجي 
�لطماطم �ل�سناعية و ممثلني عن 
�لفالحة  بغرفة  �لتحويل  وحد�ت 

للتعا�سد  �جلهوي  �ل�سندوق  و 
ممثلي  �إىل  �إ�سافة  �لفالحي 
�ل�سناعية  للزر�عة  �لتقني  �ملعهد 
�أو�سح ذ�ت �مل�سوؤول باأنه من �أ�سل 
�مل�ساحات  من  هكتار  �آلف  �ل5 
حملة  بر�سم  ��ستهد�فها  �ملزمع 
غر�س �لطماطم �ل�سناعية ملو�سم 
 60 معدله  ما  �إخ�ساع  يتم   2018
باملائة من هذه �مل�ساحات لنظام 
�ل�سقي بالتقطري و �أ�ساف باأن هذ� 
�لنظام ي�سمن "�أف�سل مردود" من 
حيث �لكمية و �لنوعية مبعدل 750 

قنطار يف �لهكتار.
تو�سيع  عن  حتدث  �أن  بعد  و 
�مل�ساحات �ملخ�س�سة لهذ� �لنوع 

�لإنتاج  باأن  �أو�سح  �لفالحة  من 
بحو�يل  �ل�سنة  هذه  يقدر  �ملتوقع 
�لطماطم  من  قنطار  ماليني   3
عرب  جنيها  �سيتم  �لتي  �لطازجة 
من  بكل  �أ�سا�سا  �لو�قعة  �حلقول 
�سبيطة  و  �لذرعان  و  �لب�سبا�س 

خمتار و �بن مهيدي.
طرح  �للقاء  هذ�  خالل  مت  كما 
يو�جهها  �لتي  �لعر�قيل  عديد 
و  �ل�سقي  جمال  يف  �ملنتجون 
خالل  �لطويلة  �لنتظار  �سال�سل 
ذكر  �أن  بعد  و  ت�سويق حما�سيلهم 
�ملمنوحة  �لإد�رية  بالت�سهيالت 
حتدث  �لفالحية  �ل�سعبة  لهذه 
�خل�سو�س  وجه  على  �سغري  بن 

�ل�سنة  هذه  من  �نطالقا  فتح  عن 
�لطماطم  لتحويل  وحدتني 
�إحد�هما على م�ستوى �ل�سط )�بن 
مهيدي( بقدرة حتويل 1000 طن و 

�أخرى بولية قاملة 
�لنقائ�س  لتعزيز  موجهتني 
�مل�سجلة يف هذ� �مل�ستوى ل�سيما 
يف  �لطويلة  �لنتظار  طو�بري 
فيما  و  �ملعلبات  �سناعة  معامل 
�لذي  �ملرجعي  بال�سعر  يتعلق 
�أنه  ي�ستكي منه �ملنتجون و يرون 
�أو�سح  يكبح منو �لقطاع �لفالحي 
�لن�سغال  هذ�  باأن  �مل�سدر  ذ�ت 
�سكل حمور �هتمام جمل�س مهنيي 

�لقطاع �لذي مت �إن�ساوؤه موؤخر�.

�جلنايات  حمكمة  ق�ست 
ورقلة  ق�ساء  �لإ�ستئنافية ملجل�س 
�لأحد  �ليوم  يف جل�ستها �ملنعقدة 
بعقوبة خم�س �سنو�ت �سجنا نافذ� 

�سد �مل�سمى
)د – د 38 �سنة ( �حلامل للجن�سية 
قدرها  مالية  وغر�مة   ، �ملالية 
�إد�نته  بعد  دج  مليون   )1( و�حد 
بالأ�سخا�س  �لإجتار  بجناية 
�لهيئة  ذ�ت  نطقت  �ملقابل  ويف 
 )7( �سبعة  برب�ءة  �لق�سائية 
�أ�سخا�س �آخرين ترت�وح �أعمارهم 
ما بني 23 و59 �سنة كانو� متابعني 

با�ستغالل  �لق�سية  هذه  �إطار  يف 
و  لل�سحايا   �لإ�ست�سعاف  حالة 
تعود وقائع هذه �لق�سية - ح�سب 
�إىل   - �لق�سائية  �لإحالة  حم�رض 
وردت  حني   2017 �أبريل  �سهر 
�لدرك  م�سالح  �إىل  معلومات 
�لوطني باأدر�ر تفيد بقيام �مل�سمى 
)د- د( بجلب فتيات قا�رض�ت من 
 11 بني  ما  �أعمارهن  ترت�وح  مايل 
و 16 �سنة و�إدخالهن بطريقة غري 
�إىل �لرت�ب �لوطني للعمل  �رضعية 
يف �لبيوت مبدينة �أدر�ر كخادمات 

مقابل 

مابني  قيمتها  ترت�وح  مالية  مبالغ 
�ألف دج تتقا�ساها  �آلف و 15   10

كل فتاة �سهريا.
و�سمحت �لتحريات �لتي قامت بها 
على  بالتعرف  �لأمنية  �جلهة  ذ�ت 
ي�سغلون  كانو�  �لذين  �لأ�سخا�س 
بيوتهم  يف  �لقا�رض�ت  �لفتيات 
نف�س  مكنت  كما   ، وتوقيفهم 
�لتحريات من معرفة �أن �ملتورط 
وعن  يقوم  كان  )د-د(  �لرئي�سي 
بجمع  �لو�سيطات  �إحدى  طريق 

�لأمو�ل 
�لفتيات  عليها  تتح�سل  �لتي 

باأنه  �إياهن  موهما  عملهن  مقابل 
�سري�سلها �إىل �أهالهن غري �أنه كان 
كانت ممثلة  و  لنف�سه  بها  يحتفظ 
�حلق �لعام قد �أكدت يف مر�فعتها 
ثبوت  على  �لق�سية  هذه  ب�ساأن 
�لوقائع �ملن�سوبة لكافة �ملتورطني 
�إد�نة �مل�سمى )د- د( ب  ملتم�سة 
15 �سنة �سجنا نافذ� وغر�مة مالية 
قدرها 2 مليون دج ، �إ�سافة �إىل 3 
�سنو�ت حب�سا نافذ� و غر�مة مالية 
بقيمة 300 �ألف دج لكل و�حد من 
يف  �ملتورطني  �لأ�سخا�س  بقية 

نف�س �لق�سية.

اأدرار ق�سنطينة 

البليدة 

ا�صتقبال اأكرث من 90 ملفا 
الإن�صاء موؤ�ص�صات م�صغرة 

تاأ�صي�ص املجال�ص املهنية ل12 �صعبة فالحية 
مت تاأ�سي�س املجال�س املهنية ل12 �سعبة فالحية بوالية ق�سنطينة تنفيذا لتو�سيات وزارة 

الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري

االجتاه نحو ا�صتعمال الطاقة 
ال�صم�صية يف االإنارة العمومية 

�لقر�س  وكالة  م�سالح  �أكدت 
بان  �در�ر  بولية  �وجنام  �مل�سغر 
بد�ية  منذ  ��ستقبلت   م�ساحلها 
�ل�سنة �جلارية نحو 98 ملفا متعلق 
لفائدة  م�سغرة  موؤ�س�سات  باإن�ساء 
�ل�سباب يف خمتلف �لأن�سطة بغية 
متويلها وتعمل ذ�ت �مل�سالح على 
بعد  �لتمويل  عملية  يف  �لإ�رض�ع 
�مللفات  در��سة  من  �ل�ستكمال 
ي�سمح  مما  �ملو�فقة  و�إعطاء 
لأ�سحاب �مل�ساريع �ل�ستفادة من 

قرو�س حيث حت�سلت �لوكالة على 
م�ساريع   7 لتمويل  �لبنوك  مو�فقة 
�قتناء  بغية  �لوكالة  قبل  من  و8 
ل  مبقد�ر  وغريها  �لأولية  �ملو�د 
و�أ�ساف  �سنتيم  مليون   25 يتجاوز 
�أيل  ت�سعي  �لوكالة  بان  �مل�سدر 
لإ�سهام  �مللفات  �أغلبية  متويل 
�أو�ساط  يف  �لبطالة  من  �حلد  يف 

�ل�سباب خ�سو�سا �حلرفيني

بو�سريفي بلقا�سم

كل  تنظيم  �إىل  تدعو  �لتي 
ح�سبما  حدى،  على  �سعبة 
�مل�سالح  مدير  به  �أفاد 
�لفالحية لولية ق�سنطينة، 
�أو�سح  و  غديري  يا�سني 
ت�رضيح  يف  �مل�سوؤول  ذ�ت 
�أن "عمليات �لتاأ�سي�س متت 
�جلمعيات  �نعقاد  عقب 
خالل  �ل�سعب  لهذه  �لعامة 
و  �ملن�رضم  فرب�ير  �سهر 
�ملجل�س  مكتب  �نتخاب 
�سعبة  لكل  �لولئي  �ملهني 
هذه  �أن  �إىل  م�سري�   "
"ف�ساء  تعترب  �ملجال�س 
يلتقي فيه كل مهنيو �ل�سعب 
تكون  �قرت�ح  قوة  لت�سكيل 
يف خدمة �ملجال �لفالحي 
�لأمر  ويتعلق  بق�سنطينة." 
غديري-  �ل�سيد  -ح�سب 
�للحوم  و  "�حلبوب  ب�سعب 
و   �لبي�ساء  و  �حلمر�ء 
و  �لزيتون   و  �لطماطم 
�حلليب و �لأ�سجار �ملثمرة 
و  �لثوم  و  �لبقوليات  و 

و  �لنحل  تربية  و  �لب�سل 
�خل�رضو�ت."

�ملتحدث  لذ�ت  ��ستناد�  و 
�سعبة  كل  "تنظيم  فاإن 
على  ي�سمل  حدى  على 

طرح  �خل�سو�س  وجه 
تقدمي  و  �لن�سغالت 
�لتي  �لبناءة  �لقرت�حات 
�لإنتاج  تطوير  �ساأنها  من 
�لزر�عي و خلق �لتناف�سية"، 

 11 �نتخاب  مت  �أنه  مربز� 
�ملهني  باملجل�س  ع�سو� 
من  فالحية  �سعبة  لكل 
خمتلف �لفاعلني يف �ملجال 
منتجني  من  �لفالحي 
بنك  من  لكل  ممثلني  و 
�لفالحة و�لتنمية �لريفية و 
�ل�سندوق �جلهوي للتعا�سد 
�لفالحي و�ملعاهد �لتقنية 
�مل�سالح  مديريتي  و 
و  و�لتجارة  �لفالحية 
للفالحة  �لولئية  �لغرفة 
�أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أكد 
"�ملرحلة �ملقبلة �ملزمعة 
تنظيم  برنامج  �سمن 
�ست�سهد  �لفالحية  �ل�سعب 
ممثلي  �نتخاب  �إعادة 
معربا  �ملهنيني"  خمتلف 
عن تفاوؤله مب�ستقبل قطاع 
ق�سنطينة  بولية  �لفالحة 
�لتي  �لعملية  هذه  نتيجة 
�سك  دون  من  لها  �سيكون 
ممار�سي  على  �إيجابي  �أثر 

�لفالحة.

�لولئية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة  تتجه 
�لبليدة  بولية  �إنارة"  "متيجة 
بالطاقة  لال�ستعانة  م�ستقبال 
�لطاقة  عن  كبديل  �ل�سم�سية 

�لكهربائية  يف �لإنارة �لعمومية،
�لأحد  �ليوم  عنه  ك�سف  ح�سبما 
عثماين  �حلفيظ  عبد  مديرها 
ومن �ملنتظر �أن يتم قريبا جت�سيد 
بلدية  م�ستوى  على  م�رضوع  �أول 
�لولية(  )�رضق  �ملعزولة  �جلبابرة 
بتقنية  �ل�ستعانة  يف  �ملتمثل  و 
�لإنارة  يف  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�لعمومية و هذ� يف �نتظار تعميمها 
�لبلديات،  باقي  على  تدريجيا 
يقول عثماين ويف هذ� �ل�سدد �أكد 
ذ�ت �مل�سوؤول �أن �لطاقة �ل�سم�سية 
�حلديثة  �لتقنيات  �أكرث  من  تعد 
يف  �مل�ساهمة  حيث  من  جناعة 
تخفي�س �لأعباء �ملالية من خالل 

�لطاقة  ��ستعمال  من  �لتقليل 
�كت�ساب  �إىل  م�سري�  �لكهربائية، 
موؤ�س�سة متيجة �إنارة خربة يف هذ� 
�ملجال و�أ�ساف �ل�سيد عثماين �أن 
�سبعة  �لآن  حلد  �أجنزت  م�ساحله 
م�ساريع مماثلة على م�ستوى عدة 
وليات جنوبية، �إىل جانب قيامها 
بنحو 20 در��سة خا�سة با�ستخد�م 
لفائدة عدد من  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�لوليات على غر�ر �إليزي و تيبازة 
و عني �لدفلى و غليز�ن و �جللفة.

ذ�ت  �أكد  �ل�سياق  هذ�  ويف 
تتوفر  �ملوؤ�س�سة  �أن  �مل�سوؤول 
�ملوؤهل  �لب�رضي  �ملورد  على 
�لدر��سات  �إعد�د  يف  �ملتخ�س�س 
للتكفل  يوؤهلها  و كذ� �لإجناز مما 
بنوعية  مماثلة  م�ساريع  باإجناز 
�أي�سا  ��ستعد�ده  مبديا  عالية، 
جمانية  تقنية  ��ست�سار�ت  لتقدمي 
�ل�ستعانة  يف  �لر�غبة  للبلديات 
موؤ�س�سة  �أن  يذكر  �لتقنية  بهذه 
 2016 �سنتي  خالل  قامت  متيجة 
�لر�مية  �جلهود  �إطار  يف   2017 و 
ب27  �لكهربائية  �لطاقة  لقت�ساد 
�إعادة  و  بتجديد  متعلقة  عملية 
�لعمومية  �لإنارة  �سبكة  تاأهيل 
 2700 قر�بة  ��ستبد�ل  مت  بحيث 
وحدة �سوئية من �لزئبق مب�سابيح  

�ليد �لقت�سادية.
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اإ�سرائيل اأخطر كيان اإرهابي يف العامل
د. غازي ح�سني

الإرهاب هو ا�ستخدام العنف بهدف التخويف واإمالء ال�سروط وك�سر الإرادات، وهو ال�ستخدام غري امل�سروع للقوة اأو التهديد با�ستخدامها، لإحلاق الأذى 
فه بع�ص الفال�سفة باأنه ا�ستخدام و�سائل القهر والقوة والتهديد با�ستخدامها لإحلاق الأذى بالأ�سخا�ص واملمتلكات من اأجل حتقيق  وال�سرر بالآخرين. ويعِرّ

اأهداف غري قانونية اأو مرفو�سة اجتماعيًا. ين�ساأ الإرهاب من طبيعة النظم ال�ستعمارية والعن�سرية والدكتاتورية، وهو اأخطر الظواهر التي مار�ستها 
ومتار�سها مثل هذه الدول بحق �سعوبها و�سعوب العامل والإن�سانية جمعاء. 

ينابيع الإرهاب

تعود ينابيع الإرهاب الإ�رسائيلي 
واإيديولوجية  دينية  مرجعية  اإىل 
مغرقة يف القدم، حيث ترجع اإىل 
التعاليم التي ر�سّخها كتبة التوراة 
اليديولوجية  وتبنتها  والتلمود، 
الإ�رسائيلية  والدولة  ال�سهيونية 
وال�سيا�سية  الأمنية  وموؤ�س�ساتها 
وقادة  واحلاخامات  والع�سكرية 
وحتى  واملنظمات  الأحزاب 

ال�سعب الإ�رسائيلي نف�سه.
ال�سهيوين  فالإرهاب  وبالتايل 
التاريخ  يف  الإرهاب  اأنواع  اأقدم 
الب�رسي واأخطرها على الإطالق 
اليهودية  لأن  وح�سية،  واأكرثها 
اإىل  دفعوه  واإ�رسائيل  العاملية 
مرتبة القدا�سة الدينية، وجت�ّسد 
يف املقررات واملخططات التي 
ال�سهيونية،  املوؤمترات  اأقرتها 
ومنها  والعلنية  ال�رسية 
�سهيون.  حكماء  بروتوكولت 
)التوراتية(  الدينية  فالن�سو�ص 
تتحدث  ال�سهيونية  والأدبيات 
اإبراهيم  لن�سل  يهود  وعد  عن 
يف الأر�ص العربية من النيل اإىل 
الفرات، وعن �سعب اهلل املختار، 
وعا�سمتها  اليهود  مملكة  وعن 
ترحيل  وجوب  وعن  القد�ص، 
وممار�سة  واإبادتهم  العرب 
بحقهم  الإرهاب  اأ�سكال  كل 
فل�سطني.  وطنهم  من  لرتحيلهم 
مبا  الغربية  ال�سفة  اأن  ويعلنون 
حمررة  اأرا�ص  القد�ص  فيها 
لتربير ال�ستعمار  ولي�ست حمتلة 
والإرهاب. ر�ّسخ تيودور هرت�سل، 
ال�سهيونية  احلركة  موؤ�س�ص 
والعن�رسية  الإرهاب  العاملية 
يف  وترحيلهم  العرب  واإبادة 
لإقامة  ال�سهيونية  الإيديولوجية 
دولة اليهود الإرهابية والعن�رسية 
وال�ستعمارية يف فل�سطني وو�سع 
وا�ستخدام  احلق  فوق  القوة 
على  لل�سيطرة  والإرهاب  القوة 
العامل، وبالتايل �سار املوؤ�س�سون 
الطريق  نف�ص  على  ال�سهاينة 
ومنهم  هرت�سل،  ر�سمه  الذي 
وبيغن  وتروت�سكي  جابوتن�سكي 
وبري�ص  و�سارون  و�سامري 

واحلركة  اإ�رسائيل  قادة  وجميع 
ال�سهيونية. 

الإرهاب هو النهج العنيف الذي 
وينتهك  الإن�سانية،  �سد  ميار�ص 
وجميع  الدويل  القانون  مبادئ 
العهود واملواثيق الدولية، وي�سكل 
الن�سالخ احلقيقي عن الإن�سانية 
والبتعاد عن قيم احلق والعدالة. 
وي�ستخدمه الأقوياء يف فل�سطني 
لل�سيطرة  والعراق  واأفغان�ستان 
امل�ست�سعفة  ال�سعوب  على 
وعلى ثرواتها. وي�ستهدف اإخافة 
ال�سعوب على اأموالها وممتلكاتها 
اإرادتها  وك�رس  واأرواحها 
اإىل مطالبها التع�سفية  والر�سوخ 

ولرتويع املدنيني.
على  اإمرباطوريات  وقامت 
اأ�سا�ص ا�ستخدام القوة والإرهاب 
ولكنها زالت لأن الإمرباطوريات 
وتهرم  وت�سيخ  ت�سب  كالإن�سان 
املوؤ�س�سون  تندثر.وو�سع  ثم 
احلق  فوق  القوة  ال�سهاينة 
لإغت�ساب  القوة  واإ�ستخدام 

فل�سطني.
اعتمدت الإيديولوجية ال�سهيونية 
الدينية  التعاليم  ا�ستغالل  على 
واملبالغة  العن�رسية  واملفاهيم 
يف ن�ساط احلركات الال �سالمية 
وجرائمها  النازية  وا�ستغالل 
لتربير ممار�سة الإرهاب والإبادة 
ر�سمية  ك�سيا�سة  والعن�رسية 

للكيان ال�سهيوين.

الإرهاب املنظم 
رة  والطرود املتفِجّ

والغتيالت ال�سيا�سية

اأدخل  َمْن  اأول  اليهود  وكان 
والطرود  املنظم  الإرهاب 
رة والغتيالت ال�سيا�سية  املتفِجّ
الربيطانيني  وال�سباط  للوزراء 
امل�ستعمرات  وزير  ومنهم 
القاهرة(  يف  موين  )اللورد 
ومنهم  الدوليني  واملبعوثني 
يف  )برنادوت  الدولة  الو�سيط 
القد�ص(، واأول من قاموا بتفجري 
وال�ساحنات املفخخة  ال�سيارات 
واملتاجر  اخل�سار  اأ�سواق  يف 
والقد�ص  ويافا  حيفا  العربية يف 

من  والأربعينات  الثالثينات  يف 
القرن الع�رسين.

ذروته  ال�سهيوين  الإرهاب  وبلغ 
الع�سابات  اغت�ساب  ع�سية 
امل�سلحة  الإرهابية  اليهودية 
العربية  فل�سطني  من  جلزء 
وارتكاب  »اإ�رسائيل«  وتاأ�سي�ص 
ومئات  العدوانية  احلروب 
دير  ومنها  اجلماعية  املجازر 
زعبل  واأبو  قا�سم  وكفر  يا�سني 

و�سربا و�ساتيال وقانا وغريها.
ال�سهيوين  الإرهاب  انطلق 
اإىل  الدينية  العقيدة  من 
الإيديولوجية والأدب ال�سهيوين، 
والأحزاب  املنظمات  واإىل 
اإىل  ثم  اإ�رسائيل،  واإىل  اليهودية 
وال�رسطة  واملخابرات  اجلي�ص 

واملجتمع الإ�رسائيلي.
الإ�رسائيلي  اجلي�ص  وورث 
الإرهابية  والتجارب  الأ�ساليب 
والأرغون  الهاغاناه  لع�سابات 
واأ�سبح قادة  الإرهابية.  و�سترين 
روؤ�ساء  الإرهابية  الع�سابات 
الدولة  يف  وقادة  ووزراء  وزارات 
واجلي�ص واملجتمع الإ�رسائيلي. 

الإرهاب الإ�سرائيلي

الإ�رسائيلي  الإرهاب  ي�سمل 
اجلماعية،  املجازر  ارتكاب 
العدوانية،  احلروب  واإ�سعال 
الكهرباء  حمطات  وتدمري 
واجل�سور  النفط  وم�سايف 
واملوؤ�س�سات ال�سناعية والزراعية 
املنازل  وتدمري  والعمرانية، 
بطائرات  قاطنيها  روؤو�ص  على 
واإلقاء   ،16 وفانتوم  الأبات�سي 
وعلى  املنازل  على  ال�سواريخ 
لغتيالهم،  والكوادر  القيادات 
ممثلي  من  العديد  واغتيال 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
وفر�ص  الأوروبية،  العوا�سم  يف 
على  اجلماعية  العقوبات 
واملدن  والقرى  املخيمات 

الفل�سطينية.
وظهر بجالء اأن جمرمي احلرب 
وبيغن  �سارون  الإ�رسائيليني: 
وبري�ص  وباراك  ورابني  و�سامري 
جمرمي  من  اأ�سواأ  ونتنياهو 

احلرب النازيني واأ�سواأ القتلة يف 
تاريخ الب�رسية.

اإرهاب الدولة

والإرهاب  الدولة  اإرهاب  د  يج�ِسّ
الإ�سرتاتيجيتني  جوهر  الدويل 
وتقود  والأمريكية  الإ�رسائيلية 
الأمريكية  والإدارة  اإ�رسائيل 
الدويل  والإرهاب  الدولة  اإرهاب 
وال�ستباقية  الوقائية  واحلروب 
»منطقة  بلدان  على  للهيمنة 
ونهب  الكبري«  الأو�سط  ال�رسق 
وحماربة  فيها  والرثوات  النفط 
العديد  اإرادات  وك�رس  الإ�سالم 
وتدجينهم  العرب  احلكام  من 
املخلوع  الرئي�ص  مع  فعلوا  كما 

ح�سني مبارك.
الأمريكية  الإدارة  تاأييد  ويعترب 
متار�سه  الذي  الدولة  لإرهاب 
ال�سعب  بحق  اإ�رسائيل 
الإرهاب  ذروة  الفل�سطيني 
الأمريكي  العداء  وذروة  الدويل 
وملدينة  وامل�سلمني  للعرب 

القد�ص ب�سطريها املحتلني.
والحتالل  الإرهاب  مقاومة  اإن 
م�رسوع  عمل  الإ�رسائيلي 
القانون  مبادئ  مع  يتما�سى 
املتحدة  الأمم  وميثاق  الدويل 
الأوروبية  ال�سعوب  جتارب  ومع 
النازي،  الحتالل  حماربة  يف 
وطبيعي  م�رسوع  واملقاومة حق 
لل�سعوب الرازحة حتت الإرهاب 
والحتالل انطالقاً من ال�رسائع 
الو�سعية  والقوانني  ال�سماوية 
لذلك يجب التفريق بني الإرهاب 
لالإرهاب  والت�سدي  واملقاومة 

ودعم املقاومة وتاأييدها.
جذور  على  الق�ساء  اأجل  ومن 
املعايري  احرتام  يجب  العنف 

التالية:
حترمي احلروب العدوانية واإلزام 
والأمريكي  الإ�رسائيلي  املعتدي 

بدفع التعوي�سات.
الق�ساء على الحتالل وال�ستعمار 

وامل�ستعمرات  ال�ستيطاين 
والكيانات ال�ستيطانية.

اأينما  العن�رسية  على  الق�ساء 
وجدت وعلى عن�رسية ال�سهيونية 

واإ�رسائيل.
ال�سهيوين  الكيان  قادة  تقدمي 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

ملحاكمتهم كمجرمي حرب.
واملياه       واحلقوق  الأر�ص  اإرجاع 
لالجئني  العودة  حق  وتنفيذ 

الفل�سطينيني.
اأو  القوة  ا�ستخدام  عن  التخلي 
العالقات  با�ستخدامها  التهديد 

الدولية.
والعدالة  احلق  مبادئ  احرتام 

وال�سلم والأمن الدوليني.
اإن احرتام هذه املعايري يعود اإىل 
اجتثاث جذور الإرهاب من عامل 
نظام  وزوال  املنطقة  يف  الغد 
والنظام  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
يف  املتبقي  الوحيد  العن�رسي 
العامل من فل�سطني العربية وهو 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  كيان 

اليهودي يف فل�سطني العربية.
يف  اإ�رسائيل  ارتكبت 
اإرهابيَّاً  2014/12/7عدواناً 
�سورية  و�سيادة  حرمة  على 
بق�سف  احلربية  طائراتها  بقيام 
املدين  دم�سق  ومطار  الدميا�ص 

.

اإ�سرائيل املجموعات 
الإرهابية يف �سوريا

�سياق  يف  العدوان   هذا  وجاء 
اإ�رسائيلية  و�سيا�سات  خمططات 
الإرهابية  التنظيمات  لدعم 
..وتدعم  �سورية  يف  امل�سلَّحة 
الإرهابية  املجموعات  اإ�رسائيل 
والعتاد  بال�سالح  التكفريّية 
ريف  يف  جرحاهم  ومعاجلة 
اجلولن  يف  ودرعا  القنيطرة 

املحتل ويف م�ست�سفياتها .
املّتحدة  الأمم  تقارير  وك�سفت 
متزعمي  بني  مَتّ  قد  59لقاًء  اأَنّ 

الإرهابيَّة  املجموعات 
و�سباط  املعتدلة(  )املعار�سة 
اآذار  يف  ال�سهيوين  العدو  جي�ص 

وني�سان واأيار من العام احلايل .
اآذار  يف  العدو  قّوات  وقامت 
مواقع  على  بالعتداء  املا�سي 
حمافظة  يف  ال�سوري  اجلي�ص 
الطريان  وق�سف  القنيطرة،  
اآيَّار2013مركز  يف  الإ�رسائيلي 

البحوث العلمية يف جمرايا .
اإَنّ العتداءات الإ�رسائيلّية  على 
باحتالل  وال�ستمرار  �سورية 
عام1967ونهب  منذ  اجلولن 
اجلوّية  والغارات  مياهه، 
العربي  اجلي�ص  مواقع  على 
توّرط  بجالء  تظهر  ال�سوري 
دعم  يف  النخاع  حتى  اإ�رسائيل 
املجموعات التكفريية لإ�سعاف 
اجلي�ص والدولة ال�سورية لت�سفية 
ق�سية فل�سطني واإقامة التحالف 
الأمريكيَّة  الإمربيالية  بني 
والرجعّية  العامليَّة  وال�سهيونيَّة 
وثاين  �سعود  باآل  ممّثلًة  العربيَّة 
العربي  ال�رساع  لإنهاء  ونهيان 
البلدان  وتفتيت  ال�سهيوين 
على  تركيبها  واإعادة  العربية 
اأ�س�ص طائفيَّة ومذهبيَّة وعرقيَّة 
العظمى  اإ�رساثيل  لإقامة 
م�رسوع  خالل  من  القت�ساديَّة 

ال�رسق الأو�سط اجلديد .
اعتداءاتها  يف  اإ�رسائيل  وتنتهك 
و�سوريَّة  ولبنان  فل�سطني  على 
وميثاق  الدويل  القانون  مبادئ 
العهود  وبقّية  املّتحدة  الأمم 

واملواثيق الدوليَّة .
واملجازر  احلروب  وتوؤَكّد 
والعتداءات  اجلماعيَّة 
باحتالل  ومت�ّسكها  الإ�رسائيلّية 
�سبعا  ومزارع  واجلولن  القد�ص 
واإغتيال  وقتل  �سوبا  كفر  وتالل 
اأخطر  اإ�رسائيل  اأّن  املدنيني 
كيان اإرهابي يف العامل، ولميكن 
التعاي�ص معها والقبول بوجودها 
يف  خبيثة  �رسطانّية  غدة  لأّنها 
وم�سريها  العربية  الأمة  ج�سد 

اإىل الزوال .
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حمللون يوؤكدون

الدولية  الأجندة  الفل�سطينيني" اإىل  "الالجئني  ق�سية  العودة" ُتعيد  "م�سريات 

بعد امل�صادقة على بناء 3000 وحدة يف "غيلو"

1054 وحدة ا�ستيطانية يجري بناوؤها يف م�ستوطنات القد�س

يعتقد حمللون �صيا�صيون فل�صطينيون اأن م�صريات "العودة وك�صر احل�صار" ال�صلمية التي انطلقت، اجلمعة املا�صية، 
على طول املناطق ال�صرقية احلدودية الفا�صلة بني قطاع غزة واإ�صرائيل، ُتعيد طرح ق�صية الالجئني الفل�صطينيني 

وحق "عودتهم" اإىل الأرا�صي التي ُهّجروا منها عام 1948، على اأجندة ال�صيا�صة "الدولية والإقليمية واملحلية". 
فيه  حتاول  الذي  الوقت  ويف 
اجلديدة  الأمريكية  املقاربة 
اأطلق  والتي  الفل�سطينية،  للق�سية 
الدوليني  املراقبني  بع�ض  عليها 
ت�سفية  القرن"،  "�سفقة  ا�سم 
تفكيك  وحماولة  الالجئني  ق�سية 
الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة 
العودة  م�سريات  اأن  اإل  "اأونروا"، 
قد متنع ذلك، كما قال املحللون 
تهمي�ض  اأن  املحللون  ويرى 
الأطراف الدولية لق�سية الالجئني 
احلايل،  الوقت  يف  الفل�سطينيني 
ما  ظل  يف  �سعباً؛  اأمراً  يبدو 
يعتقدون اأنه جناح لتلك امل�سريات 
بتوجيه الأنظار الدولية والإقليمية 

لق�سيتهم. 

حق العودة

امل�سريات،  تلك  اأعادت  كما 
وحق  "الالجئني"  ق�سية  بطرحها 
املراحل  اأبواب  فتح  العودة، 
الفل�سطيني  ال�رصاع  من  الأوىل 
اعتقدت  والتي  –الإ�رصائيلي، 
على  �سارفت  اأنها  اإ�رصائيل 
اإنهاء  يف  �ستنجح  واأنها  اإغالقها 
الدويل  ال�ساهد  "اأونروا"؛  عمل 

على هجرة الفل�سطينيني. 
العودة،  م�سرية  وا�ستقطبت 
املا�سية،  اجلمعة  انطلقت  التي 
الإقليمية  الأطراف  اأنظار 
والأطراف  والإ�سالمية،  العربية 
الدولية، جتاه قطاع غزة، وق�سية 
"الالجئني" ،ونددت تلك الأطراف 
الإ�رصائيلي  اجلي�ض  با�ستهداف 
للمتظاهرين  احلي،  بالر�سا�ض 
الذين  ال�سلميني  الفل�سطينيني 
�ساركوا يف تلك امل�سريات، لإحياء 
حدود  على  الأر�ض"  "يوم  ذكرى 
 17 ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر  ما  غزة؛ 

فل�سطينياً واإ�سابة املئات. 
مدر�ض  عامر،  اأبو  عدنان  وقال 
الأمة  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم 

)خا�سة( مبدينة غزة، والباحث يف 
اأن  �سك  ل  الإ�رصائيلية:"  ال�سوؤون 
العديد من  لديها  العودة  م�سريات 
وامليدانية  ال�سيا�سية  الإيجابيات 
البعيد،  املدى  على  حتى 

ال�سرتاتيجية". 
تلك  اأهم  حديثه:"  يف  وتابع، 
طرح  اإعادة  هي  الإيجابيات 
ق�سية الالجئني الفل�سطينيني على 
اأجندة ال�سيا�سة الدولية والإقليمية 
ما  ظل  يف  خا�سة  واملحلية"، 
حت�رصرّ له "�سفقة القرن"، من اإلغاء 
طرحها  واإعادة  الالجئني،  لق�سية 

لتوطني الالجئني وتعوي�سهم". 
الذي  "العودة"،  م�سطلح  واأعاد 
ال�سلمية،  امل�سريات  ا�سم  حملته 
لجئني  بوجود  العامل  تذكري 
اإىل  بالعودة  يُطالبون  فل�سطينيني 
عام  منها  روا  ُهجرّ التي  اأرا�سيهم 

1948، بح�سب اأبو عامر. 

ظهور م�صطلح العودة

العودة"،  "حق  م�سطلح  وظهر 
التي  "النكبة"  عقب  الأوىل  للمرة 
 ،1948 عام  بالفل�سطينيني  حلت 
مذابح  �سل�سلة  اأ�سفرت  اأن  بعد 
ال�سهيونية  الع�سابات  ارتكبها 
واملدن  القرى  ع�رصات  بحق 
 800 نحو  نزوح  اإىل  الفل�سطينية 

األف فل�سطيني. 
ويعترب، اأبو عامر، تلك امل�سريات 
الالجئني  لق�سية  طرح  اإعادة 
القرار  �سناع  على  الفل�سطينيني 
امل�سرية  حققت  �سواء  الدوليني، 
"حتقيق  وهو  منها  العام  الهدف 
اأن  يعني  ما  ل،  اأو  العودة"  حق 
"اأونروا"  اإلغاء  عن  احلديث 
الالجئني  ق�سية  تهمي�ض  اأو 
يف  �سعباً  يكون  قد  الفل�سطينيني 
،وتفنرّد  قال  كما  احلالية،  الفرتة 
عامر،  اأبو  وفق  امل�سريات،  تلك 
اخلا�سة  الإ�رصائيلية  الرواية 

ن�سوا  قد  الفل�سطينيني  باأن  بها 
يف  اإ�رصائيل  ت�سع  كما  ق�سيتهم، 
زاوية �سعبة، على م�ستوى الإعالم 
توؤكد  امل�سرية  واأ�ساف:"  الدويل 
زالت  ل  الفل�سطينية  الق�سية  اأن 
ح�سار  جمرد  لي�ست  واأنها  حية، 
مطالب  اأو  معي�سي،  اقت�سادي 

بتوفري الطعام وال�رصاب". 
يف  الإ�رصائيلي  ال�سلوك  وعن 
اأبو  يقول  امل�سرية،  مع  تعامله 
"هناك تعليمات �سارمة  اإن  عامر 
ال�سماح  بعدم  الإ�رصائيلي  للجي�ض 
لأي فل�سطيني بالقرتاب من خط 
غزة  بني  الفا�سل  )ال�سياج  الهدنة 

واإ�رصائيل( اأو حماولة اجتيازه". 
التعليمات  ت  ن�سرّ الوقت،  نف�ض  يف 
ب�رصية  خ�سائر  اإيقاع  عدم  على 
باإ�سعال  ال�سماح  لعدم  كبرية 
على  وامليدانية،  الأمنية  الأو�ساع 
واأ�ساف:"  عامر  اأبو  قول  حد 
الثاين  لكن  حتقق،  الأول  الهدف 
�سحايا  �سقوط  بدليل  يتحقق  مل 
ب�رصية كرث مل ي�سكلوا خطرا على 

حياة اجلنود". 
وتتخوف اإ�رصائيل، وفق اأبو عامر، 
م�سريات  ا�ستمرار  اإمكانية  من 
احتمالية  ظل  يف  خا�سة  العودة 
ت�ساعدها يف املنا�سبات الوطنية؛ 
الذي  الفل�سطيني  الأ�سري  كيوم 
اأو  اجلاري،  ال�سهر  من   17 يوافق 
الفل�سطينية" يف  "النكبة  يف ذكرى 

15 ماي املقبل. 
يتفق معه، حمزة اأبو �سنب، الكاتب 
الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  واملحلل 
قائاًل:" اإن تلك امل�سريات اأعادت 
طرح الق�سية اجلوهرية يف ال�رصاع 
وال�رصاع  –الإ�رصائيلي،  العربي 
وهي  الفل�سطيني-الإ�رصائيلي، 
ق�سية الالجئني الذين مت تهجريهم 

من اأرا�سيهم عام 1948". 
تلك  خروج  توقيت  يتزامن  كما 
مع  �سنب،  اأبو  بح�سب  امل�سريات، 
اعرتف  الذي  الأمريكي  القرار 

بالقد�ض عا�سمة لإ�رصائيل، ون�ضرّ 
على نقل ال�سفارة من تل اأبيب اإىل 
ماي  منت�سف  املقد�سة،  املدينة 

املقبل. 

ال�صتعداد ل�صطب 
حق العودة

ظل  يف  ياأتي  كما  واأ�ساف:" 
العودة  حق  ل�سطب  ال�ستعداد 
اأي  من  اأو  املفاو�سات  طاولة  من 
)بني  لل�سالم  تطرح  قد  مبادرة 
اإىل  والفل�سطينيني("  اإ�رصائيل 
الحتفالت  موعد  اقرتاب  جانب 
اإ�رصائيل،  يف  عقدها  املزمع 
على  عاماً   70 مرور  مبنا�سبة 
توجيه  يف  ورغبتها  تاأ�سي�سها، 
للم�ساركة  روؤ�ساء  لعدة  دعوات 

بالحتفال. 
م�سريات  اأن  �سنب  اأبو  ويرى 
على  امل�ساركني  وتاأكيد  العودة، 
كهم بحقهم، وو�سول �سوتهم  مت�سرّ
والإقليمية،  الدولية  لالأطراف 
اإ�رصائيل  لدى  عائقاً  ل  �سي�سكرّ
لالحتفال  الروؤ�ساء  دعوة  يف 
توؤكد  ال�سياق،  ذات  يف  بتاأ�سي�سها 
تلك امل�سريات، بح�سب اأبو �سنب، 
"الوهمية  امل�ساريع  كافة  اأن  على 
مقبولة  غري  الالجئني"  لتوطني 

عاماً   70 مرور  ورغم  ومرفو�سة، 
على تهجريهم من اأرا�سيهم، تخرج 
اليوم،  لالجئني  العودة  م�سريات 
لتوؤكد اأن القرارات التي جتاوزت، 
لن  بالعودة،  حقهم  �ستتجاوز  اأو 
وفق  الفل�سطيني،  ال�سعب  يقبلها 

اأبو �سنب. 
على  بذلك  �سنب  اأبو  وي�ستدل 
 1955 عام  الفل�سطينيني  انتفا�سة 
ومعني  البلعاوي،  "فتحي  بقيادة 
التوطني  م�رصوع  �سد  ب�سي�سو"، 
الإدارة  طرحته  والذي  �سيناء  يف 
حق  لإلغاء  1953؛  عام  الأمريكية 
الفل�سطينيون  وتابع:"  العودة 
جنحوا يف اإ�سقاط ذلك امل�رصوع، 
م�ساريع  اإ�سقاط  يف  و�سينجحون 
فهم  الالجئني،  ق�سية  �سطب 

قادرين على تغيري املعادلت". 
اإبراهيم،  م�سطفى  معهما  يتفق 
ال�سيا�سي،  واملحلل  الكاتب 
العودة  م�سريات  اإن  يقول  حيث 
الالجئني  ق�سية  طرح  "اأعادت 
الفل�سطينيني على اأجندة ال�سيا�سة 
التحرك  الدولية"واأ�ساف:" 
اجلميع،  فاجاأ  الأخري  ال�سعبي 
ل  حتمرّ الدويل  املجتمع  وعلى 

م�سوؤولياته". 
امل�سريات  تلك  ان  اإبراهيم  ويرى 
م�سوؤولياته  اأمام  العامل  "�ست�سع 

كما  والأخالقية  القانونية 
بالق�سية  الوعي  �ستعيد  اأنها 

الفل�سطينية". 
"تفاعالت  وجود  اإبراهيم  ويتوقع 
دولية يف حال ا�ستمرت التحركات 
بهذا  غزة  حدود  قرب  ال�سعبية 
تلك  ت�سع  قد  كما  الزخم" 
اأمام  اجلميع  الدولية،  التفاعالت 
يتعلق  فيما  خا�سة  م�سوؤولياته 
لالأمم  العامة  اجلمعية  بقرار 

املتحدة )194(.
لالأمم  العامة  اجلمعية  واأ�سدرت 
املتحدة يف دي�سمرب/كانون الأول 
 )194( رقم  قرار   ،1948 عام 
بالعودة  ال�سماح  "بوجوب  القا�سي 
لالجئني  ممكن  وقت  اأقرب  يف 
ديارهم  اإىل  العودة  يف  الراغبني 
جريانهم"،  مع  ب�سالم  والعي�ض 
لت  القرارو�سكرّ من   11 البند  وفق 
لالأطراف  �سدمة  امل�سريات  تلك 
اعتقدت  التي  والدولية  العربية 
مع  �سيت�ساوقون  "الفل�سطينيني  اأن 
�سفقة القرن"، كما قال اإبراهيم. 

ال�سعبية  التحركات  تلك  اأن  ويرى 
النظام  تخدم  اأن  �ساأنها  من 
عليه  الذي  الفل�سطيني؛  ال�سيا�سي 
اأن يلتقط املبادرة ويتحرك ب�سكل 

اأقوى من ذي قبل.

النقاب عن  ك�سفت م�سادر عربية 
اأن 1054 وحدة ا�ستيطانية جديدة 
يجري بناوؤها يف عدة م�ستوطنات 
بعد  وذلك  املحتلة،  بالقد�ض 
بـ"اللجنة  ي�سمى  ما  �سادقت  اأن 
لبلدية  التابعة  للتنظيم"  املحلية 

الآف  ثالثة  بناء  على  الحتالل 
وحدة جديدة يف م�ستوطنة "غيلو" 

وحدها.
اأن  هعري"  "كول  اأ�سبوعية  وذكرت 
للبناء  �سمعون"  ت�رصفتي  "�رصكة 
باإقامة  املا�سي  الأ�سبوع  بداأت 

يف  جديد  ا�ستيطاين  م�رصوع 
م�ستوطنة "ب�سغات زئيف"، يتكون 
اأربعة  يف  �سكنية  وحدة   90 من 
فيها  الطوابق  عدد  يرتاوح  مبان، 

بني 6 - 8 طوابق.
مدير  نائب  ت�رصفتي  اآيف  وقال 
و�سع  احتفال  يف  ال�رصكة  عام 
امل�رصوع،  لإقامة  الأ�سا�ض  حجر 
من  الأوىل  املرحلة  هي  هذه  باأن 
 300 �سيت�سمن  الذي  امل�رصوع 
قرب  تقام  جديدة،  �سكنية  وحدة 
املخرج ال�سمايل للم�ستوطنة قرب 

�سارع 90 و�سكة القطار اخلفيف.
اأهارون"  "ع.  �رصكة  واأنهت 
الأ�سبوع املا�سي ت�سويق 65 وحدة 
ا�ستيطانية يف م�رصوع "البارك يف 

ب�سغات زئيف" الذي اأقيم يف �سارع 
متنزه  مقابل  هولت�سبريغ  �سمحه 
اأ�سجار وقرب مراكز جتارية و�سكة 
ثانية  جهة  من  اخلفيف  القطار 
م�رصوعاً  "اأزورمي"  �رصكة  تنفذ 
يف م�ستوطنة "مو�سيه عيليت"على 
وحدة   221 يت�سمن  جبل  �سفح 
�سكنية ومتكنت من اإنهاء املرحلة 
الأوىل من امل�رصوع والتي تت�سمن 

91 وحدة �سكنية.
 55 م�ساحة  على  امل�رصوع  ويقام 
 16 مب�ساحة  متنزه  منها  دومناً، 
اأن ت�سل كلفة  دومناً ومن املتوقع 
ماليني  �سبعة  حوايل  امل�رصوع 
"دونه"  �رصكة  وتنفذ  �سيكل 
م�رصوع "دونه غيلو" يف م�ستوطنة 

غيلو واأعلنت عن ت�سويق 64٪ من 
م�ساكن امل�رصوع البالغ عددها 113 
وحدة �سكنية تقام يف خم�سة مبان، 
يتكون من ع�رصة طوابق  منها  كل 
وقال اإيهود �سبان نائب مدير عام 
ال�رصكة: "هذه منطقة مل تقم فيها 
طويلة".  فرتة  منذ  كبرية  م�ساريع 
للتنظيم  املحلية  "اللجنة  وكانت 
قد  الحتالل  بلدية  يف  والبناء" 
ثالثة  لبناء  م�رصوع  على  �سادقت 
�رصق  جنوب  �سكنية  وحدة  اآلف 
امل�ستوطنة يف �سارع �سلومو دوغه 

و�سط حي "اأحوزه"
اإ�رصائيل"  "يورو  �رصكة  واأعلنت 
من  �سكنية  وحدة   20 بيعها  عن 
يف  زئيف"  ب�سغات  "يورو  م�رصوع 

الذي  زئيف،  ب�سغات  م�ستوطنة 
القطار  م�سار  حدود  على  يقام 
الت�سوق  مركز  وقرب  اخلفيف 
ب�سغات زئيف، والذي يت�سمن 122 

وحدة �سكنية.
هذه  يف  املذكورة  ال�رصكة  وتنفذ 
ا�ستيطانية،  م�ساريع  اأربعة  الأيام 
"ب�سغات  م�ستوطنة  منها يف  اثنان 
زئيف"، يتكون الأول من 24 وحدة 
وحدة،   122 من  والثاين  �سكنية 
اإقامته  فتتم  الثالث  امل�رصوع  اأما 
جبل   - حومه  "هار  م�ستوطنة  يف 
ابو غنيم - ويتكون من 122 وحدة 
يف  م�رصوعاً  تنفذ  كما  �سكنية، 
يتكون  يعقوب"  "النبي  م�ستوطنة 

من 78 وحدة �سكنية.
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الوالية الرئا�سية الثانية لل�سي�سي.. 6 حتديات
باإ�سدال ال�ستار على االقرتاع الرئا�سي مب�سر، ينتهي ف�سل متوقًع بفوز "كا�سح" للرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي يف رئا�سة بالده لـ4 

�سنوات مقبلة، يعلن اليوم الحقا ب�سكل ر�سمي، و�سط حديث ال�سلطة عن م�ساركة وا�سعة للناخبني مقابل "ت�سكيك" معار�سني.  لكن الوالية 
الثانية لل�سي�سي )توىل رئا�سة م�سر يف جوان2014(، قد ت�سطدم بـ6 حتديات داخلية وخارجيةوهذه التحديات متعلقة بـ"هند�سة احلياة 
ال�سيا�سية، وخطوات ت�سليم ال�سلطة، واالأو�ساع االأمنية واالقت�سادية واالإقليمية املرتبطة بدعم اخلليج، وم�ستقبل م�سر املائي، يف ظل 

تاأثريات �سلبية حمتملة ل�سد النه�سة االإثيوبي على ح�سة بالده ال�سنوية من مياه النيل". 

م�ساران  ذلك  اإىل  وي�ساف 
افرتا�سيان من التحديات اأي�سا، 
وفق كاتب م�رصي بارز، يتمثالن 
�سيا�سي  حزب  "ت�سكيل  يف 
امل�رصي  البيت  لرتتيب  حاكم 
رئا�سي  ومتديد  الداخل،  من 
قد  د�ستورًيا  تعدياًل  يقت�سي 
معار�سني"ويرجح  غ�سب  يثري 
م�ساع  االفرتا�سيان  امل�ساران 
امل�رصي،  للنظام  موؤيدين 
يف  املا�سية،  االأ�سهر  طوال 
احل�سول على ما يعده مراقبون 
عرب  العام"  القبول  بـ"�رصعية 
تنوع الفت يف ا�ستخدام و�سائل 
اإىل  كثيف  جماهريي  حل�سد 
انتخابات  يف  اقرتاع  �سناديق 

كانت حم�سومة النتائج. 
التقديرات،  وبتفاوت وا�سح يف 
عرب  التاأكيد  اإىل  موؤيدون  �سعى 
كثافة  على  خمتلفة؛  و�سائل 
امل�ساركة يف االقرتاع الرئا�سي، 
معار�سون  "ت�سكيك"  لدح�ض 
بخواء اللجان وح�سد موظفني، 
اعتربتها  اأحاديث  وهي 
لالنتخابات  الوطنية  الهيئة 
�سابقة  بيانات  يف  )م�ستقلة(، 
كارهي  من  واأكاذيب  "�سائعات 
الوطن" وطوال ال�سنوات االأربع 
اخل�سومة  يتخلل  املا�سية، 
و"جماعة  ال�سي�سي  بني  العلنية 
منذ  امل�سلمني"،  االإخوان 
اأول  مر�سي،  مبحمد  االإطاحة 
رئي�ض مدين منتخب دميقراطيا 
لل�سلطات  انتقادات   ،2013 يف 
احلريات  تراجع  من  مب�رص 
على  مفرو�سة  وقيود  العامة 
تنفيه  ما  وهو  العام،  املجال 

احلكومة امل�رصية عادة. 

حديث القبول والت�سكيك 

"�رصعية  على  للح�سول  �سعًيا 
القبول العام"، يعترب اأ�ستاذ علم 
باجلامعة  ال�سيا�سي  االجتماع 
اأن  �سادق،  �سعيد  االأمريكية، 
اأولوية االقرتاع الرئا�سي متثلت 
ب�رصعية  ال�سي�سي  فوز  يف 
اجلديدة؛ للح�سول على تفوي�ض 

ميكنه من حتقيق �سيا�ساته. 
ووفق ما يراه �سادق يف حديث 
، "جرى االقرتاع الرئا�سي رغم 
الأهداف  م�سبًقا؛  نتائجه  ح�سم 
يقع يف �سدارتها تاأكيد �رصعية 
وك�سب  الداخل،  يف  النظام 
�رصعية دولية لتاأكيد اال�ستقرار 
ويتابع:  اال�ستثمارات"  وجذب 
جرت  الهدف  هذا  "لتحقيق 
وال�سيا�سية؛  االإعالمية  التعبئة 
من اأجل تعظيم ن�سب امل�ساركة 
احلقيقي  الرهان  لكونها 
ال�رصعية  على  احل�سول  يف 
قريبة  م�سافة  وعلى  اجلديدة" 
من الطرح ال�سابق، يوؤكد عاطف 
ال�سيا�سي  اخلبري  �سعداوي، 
اال�سرتاتيجي  االأهرام  مبركز 
لالأنا�سول،  للدولة(  )مملوك 
املرتفعة  امل�ساركة  "ن�سبة  اأن 
احلايل  ال�سيا�سي  النظام  متنح 

مظلة �رصعية قوية". 
ومبكًرا حتدث الكاتب امل�رصي 
يف  ال�سناوي،  اهلل  عبد  البارز، 
اإجراء  اأيام من  قبل  ن�رص  مقال 
الدوريات  باإحدى  االنتخابات 
عن  االنت�سار،  ذائعة  امل�رصية 
بني  التعار�ض  يف  "مع�سلة 

م�سلحتني". 
مقاله:  يف  ال�سناوي  يقول  اإذ 
"توؤكد  امل�سلحتني  اإحدى  اأن 
احلايل  احلكم  نظام  حاجة 
العام،  القبول  �رصعية  الإثبات 
وهذه لي�ست م�ساألة اأرقام بقدر 
اأمام  وت�رصفات  اأجواء  هي  ما 
جلان االقرتاع" واالأخرى تدعو 
لرفع  طريقة  باأية  ال�سعي  اإىل 
تقل  ال  بحيث  الت�سويت  ن�سب 
عن اأي معدالت �سابقة )اأعالها 
فى  تدخل  اأنها  باعتقاد   ،)%52
�سميم �رصعيته، وفق ال�سناوي. 

الوالية الثانية.. م�ساران 

ثقل  ذو  كاتب  وهو  ال�سناوي 
مب�رص، حتدث يف مقال حديث 
قبل اأيام عن اأن "هناك م�سارين 
الذى  التاىل،  لليوم  افرتا�سيني 

تبداأ به الوالية الثانية". 

ملف  حت�سني  "ي�سمل  فاالأول 
وحقوق  العامة  احلريات 
ال�سيا�سية  والبيئة  االإن�سان 
مظامل  اأية  ورفع  واالإعالمية، 
ال�سجون  ق�سبان  خلف 
ال�سيا�سات  يف  النظر  واإعادة 
واالأولويات، التي ا�ستدعت عدم 
ممن  غالبة  قطاعات  م�ساركة 
لهم حق االقرتاع، كاأنه احتجاج 
�سامت"، م�سريا اإىل اأن "هناك 
ذلك  تزكى  متواترة  ت�رصيبات 

امل�سار، لكنها غري موؤكدة". 
ال�سناوي،  الثاين وفق  اأما االأمر 
فهو "مزعج كاأن ي�سيق املجال 
العام اأكرث، وتت�سع �سطوة الدولة 
على موؤ�س�سات املجتمع املدين 
ترويع  حالة  كلها  وتدخل م�رص 
ت�رصب فى اال�ستقرار وفر�سه، 
وي�ساعد  و�رصوراته،  واالأمن 

االإرهاب على التمركز". 
يتحدث  ال�سدد،  هذا  ويف 
حزب  تاأ�سي�ض  احتمالية  عن 
�سلطة جديد من داخل ائتالف 
االأغلبية  )ائتالف  م�رص  دعم 
"غطاء  لتوفري  بالربملان(، 
يف  الرئي�ض  يفتقده  �سيا�سى 
مبا  الد�ستور  تعديل  م�ساألة 
بغري  الرئا�سة  فرتات  يفتح 
مبكرا  بالفعل  �سقف"وبدات 
كتاب  من  مبا�رصة  غري  دعوات 
لل�سلطة - بينهم عماد  موؤيدين 
اأديب - لتعديل الد�ستور  الدين 
بواليتني  ي�سمح  الذي   -
الواحد  لل�سخ�ض  رئا�سيتني 
برت�سح  ي�سمح  مبا   - فقط 

ال�سي�سي يف 2022.
اأن  املقابل  يف  ي�سري  ال�سناوي 
هناك لالآن "التزام رئا�سي معلن 
يف  بالد�ستور"،  التالعب  بعدم 
اإ�سارة لتاأكيد الرئي�ض امل�رصي 
ثالثة  لوالية  تر�سحه  عدم  على 
وهو  الفقي،  م�سطفي  ويقول 
مفكر م�رصي بارز موؤيد، يرتاأ�ض 
)حكومية(،  االإ�سكندرية  مكتبة 
موؤخرا  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
ال  للرئي�ض  �سنوات   8 "مدة  اإن 

تكفي". 

حتديات   6

وفق  ي�سري  ال�سناوي،  حديث 
ال�سعداوي و�سادق، اإىل حتدينينْ 
احلياة  بـ"هند�سة  مرتبطنينْ 
ال�سلطة"  وت�سليم  ال�سيا�سية 
احلياة  هند�سة  و"حتدي 
ال�سعداوي،  وفق  ال�سيا�سية" 
"االنتخابات  اأن  اإىل  يرجع 
الرئا�سية اأظهرت حياة �سيا�سية 
مقبولة"،  غري  �سعيفة  وحزبية 

يف اإ�سارة لرت�سح مناف�ض واحد 
وتراجع اآخرين. 

هذا  يف  �سادق  وي�ستقرئ 
املعار�سة  م�ستقبل  التحدي 
واالإ�سالميني يف الوالية الثانية، 
قائال: "�سيوا�سل ال�سي�سي حربه 
يرتاجع  ولن  االإ�سالميني  �سد 
ولن يت�سالح؛ الأن �سعبيته قامت 
على �رصعية 30 جوان )2013(، 
غري  ومن  بهم،  االإطاحة  وهي 
املعقول اأن يعيدهم للم�سهد، ال 
�سيما يف ظل مواقفهم الراف�سة 

له". 
التي  املعار�سة  "اأما  وي�سيف: 
تعود  اأن  ميكن  بالنظام  تقبل 
اأنه  يبدو  الذي  للم�سهد  قليال 
وتعديالت  تغيريات  يحمل 
للنظام  االإعالمي  ال�سكل  يف 
لتقدميه ب�سكل خمتلف"وت�سليم 
ها�سم  عمرو  يعتربه  ال�سلطة 
مركز  رئي�ض  نائب  ربيع، 
ال�سيا�سية  للدرا�سات  االأهرام 
يف  )حكومي(،  واال�سرتاتيجية 
التحديات،  اأبرز  من   ، حديث 
قائال: "البد اأن يجعل ال�سي�سي 
م�رص م�ستعدة لرئا�سيات 2022" 
حيث لن يحق له وقتها الرت�سح 
مبوجب  ثالثة،  رئا�سية  لفرتة 
التحدي  احلايل.اأما  الد�ستور 
يف  االقت�سادي  وهو  الثالث 
"�سادق"،  يراه  الثانية،  الوالية 

هو االأخطر.
"رغم  بالقول:  ذلك  ويو�سح 
�سعر  يف  الطفيف  التح�سن 
يريدون  فامل�رصيون  اجلنيه، 
املعي�سية،  اأحوالهم  تخفيف 
واقع  مع  ي�سطدم  وهذا 

الدعم  لتقليل  يتجه  اقت�سادي 
دولية،  التزامات  وفق  اأكرث، 
ولن  االأزمات  �ستزيد  وبالتايل 

تقل". 
ومنذ اأيام، حتدث رئي�ض وزراء 
يف  اإ�سماعيل  �رصيف  م�رص، 
قد  "الوطن  اأن  �سحفي  بيان 
�سديدة  مرحلة  جتاوز  يف  جنح 
ال�سعوبة ال �سيما على ال�سعيد 
اإ�سماعيل  االقت�سادي".ولفت 
املقبلة  "ال�سنوات  اأن  اإىل 
البناء  جهود  ا�ستمرار  �ست�سهد 
اكتمال  مع  التنمية  ثمار  وجني 

امل�رصوعات".
"�سادق"  وفق  الرابع  التحد 
بالقول  ويو�سحه  اإقليمي،  فهو 
باملنطقة  مهم  رقم  "م�رص  اإن 
�سيواجهها  حتديات  ولديها 
خا�سة  اإقليميا،  ال�سي�سي 
القرن  ب�سفقة  يعرف  فيما 
الق�سية  حلل  اأمريكي  )ت�سور 
الليبي  والو�سع  الفل�سطينية(، 
م�رص،  على  وتاأثريته  املعقد 
والعالقات امل�رصية مع داعمها 
مالية  اأزمات  ظل  يف  اخلليجي 

يواجهها االأخري". 
االأمني  وهو  اخلام�ض  التحدي 
البارز  امل�رصي  الباحث  وفق 
كمال حبيب، يعد اأي�سا من اأبرز 
التحديات التي تواجه ال�سي�سي 
حبيب  الثانيةويو�سح  واليته  يف 
اأن  لالأنا�سول  حديث  يف 
�ستحتاج  ومواجهته  "االإرهاب 
للنتائج  التو�سيح  من  مزيد 
عملية  الأية  الت�سدى  وكيفية 

ومعاجلة االأخطاء ال�سابقة". 
اأعلنت  اجلاري،  فرباير   9 ويف 

املجابهة  خطة  انطالق  م�رص 
من  البالد  لتطهري  ال�ساملة 
ال  مناطق  بعدة  االإرهاب 
�رصقي  �سمال  �سيناء،  �سيما 
االأخرية،  ال�سنوات  البالدويف 
اإنها  ال�سلطات امل�رصية،  تقول 
�سيما  اإرهابية ال  اأعماال  تواجه 
يف �سمال �سيناء )�سمال �رصق(، 
اأغلب  "داع�ض"  تنظيم  ويتبنى 
بينما  مب�رص،  العمليات  تلك 
نادرة  تبدو  "القاعدة"  ب�سمات 
ال�ساد�ض  التحدي  وعن  للغاي 
ي�سيف  باملياه،  املرتبط 
املائي  "امل�ستقبل  اأن  "حبيب" 
من اأكرب التحديات؛ الأن اثيوبيا 
وم�رص  ال�سد،  ملف  يف  ما�سية 
ح�ستها  ت�رصر  من  قلق  يف 

املائية وخطر ال�سح". 

وينتظر ان تبدا اإثيوبيا 
يف ت�سغيل ال�سد خالل 

الويالة الثانية لل�سي�سي.

اخلطر  هذا  على  وي�ستدل 
املتخذة  املواجهة  بخطوات 
امل�رصية،  احلكومة  قبل  من 
تر�سيد  بدعوات  واملتمثلة 
حتلية  ومعاجلة  اال�ستهالك، 
نق�ض  واأزمة  البحر،  مياه 
القاهرة  الري.وتتخّوف  مياه 
ل�سد  حمتمل  �سلبي  تاأثري  من 
ح�ستها  تدفق  على  "النه�سة" 
 55.5( النيل  نهر  من  ال�سنوية 
مليار مرت مكعب( م�سدر املياه 

الرئي�سي يف م�رص.
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الكناري ي�صرون على الفوز والعميد لالقرتاب من اللقب
عدة ا�شماء يف قائمة اإدارة اإحتاد اجلزائر 

خلالفة حمدي يف العار�شة الفنية

�صرار ي�صافر 
اليوم اإىل املغرب 
ملفاو�صة الزاكي

ي�سافر رئي�س ديريكتوار فريق احتاد اجلزائر عبد 
احلكيم �رسار اليوم اإىل املغرب وذلك منت اأجل الدخول يف مفاو�سات 

ر�سمية مع املدرب بادو الزاكي الذي يعترب اأحد اهتمامات اإدارة النادي 
من اجل تعيينه على راأ�س العار�سة الفنية للفريق يف نهاية املو�سم 

احلايل وخالفة املدرب ميلود حمدي الذي اتفق على ف�سخ العقد مع 
اإدارة النادي، حيث يبقى احلار�س ال�سابق للمنتخب املغربي ومدرب 
ت�سكيلة »ا�سود الأطل�س« املر�سح الأول لتويل العار�سة الفنية لفريق 

احتاد اجلزائر بعدما مت تر�سيحه على راأ�س قائمة املدربني التي 
و�سعتها اإدارة النادي العا�سمي من اأجل اختيار اأحدهم لتدريب الفريق، 

وح�سب م�سادرنا من داخل بيت الحتاد فاإن بادو الزاكي بن�سبة كبرية 
املدرب اجلديد لت�سكيلة »�سو�سطارة«، اأين �سوف تكون �سفرية �رسار 

من اجل التفاق مع الزاكي الذي �سبق له تدريب �سباب بلوزداد يف 
املو�سم ما قبل املا�سي ونال معه لقب كاأ�س اجلمهورية والتفاق حول 

خمتلف تفا�سيل العقد معه قبل تر�سيم ال�سفقة.
ويغادر حمدي العار�سة الفنية لحتاد اجلزائر بنهاية املو�سم 

وهوز الذي يق�سي جتربته التدريبية الثانية على م�ستوى العار�سة 
الفنية لالحتاد بعدما �سبق له تدريب رفقاء القائد زمامو�س مو�سم 

2016/2015 اأين ن�سط معهم نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا الذي خ�رسوه 
امام تي بي مازميبي الكونغويل وتوج بلقب البطولة الوطنية، حيث دفع 
توايل النتائج ال�سلبية التي ي�سجلها الالعبون من جولة اإىل اأخرى اإدارة 

الفريق من اأجل اإحداث تغيري على العار�سة الفنية.
لالإ�سارة �سهدت قائمة اإدارة احتاد اجلزائر تواجد عدد من الأ�سماء 

التي مت اقرتاحها من اأجل تدريب الت�سكيلة خالل املو�سم املقبل والتي 
جاء فيها كل من املغربيني بادو الزاكي وح�سن عموتة، الفرن�سي رولن 

كوربي�س وعادل عمرو�س
عي�شة ق.

 عمراين �شرع اأم�س
 يف حت�شري اأ�شباله لتنقل ب�شار

 ربيح يغيب عن املناف�صة
 اإىل نهاية املو�صم

يفقد فريق �سباب ق�سنطينة خدمات لعبه اأبو بكر ربيح اإىل غاية 
نهاية املو�سم والذي لن ي�ستطيع العودة غلى املناف�سة فيما تبقى من 

املباريات ال�ست للمو�سم اجلاري، حيث يعاين املهاجم من اإ�سابة 
على م�ستوى الع�سلة جعلت الطاقم الفني لل�سباب يفتقد خدماته وهو 

الغياب الذي �سوف يتوا�سل خالل الفرتة املقبلة اأين لن يكون معنيا 
ببقية املناف�سة، باعتبار اأن الفحو�سات الطبية اأكدت عدم قدرته 

على اللعب والتعايف لن يكون �رسيعا باعتبار اأن هذا النوع من الإ�سابة 
يتطلب فرتة كافية من الراحة من اأجل ا�ستعادة امكانياته، وبالتايل 

فاإن عودة ربيح اإىل امليادين لن تكون �سوى يف املو�سم املقبل، وهو 
مكا يجعل عمراين يفقد اأحد اأوراقه الرابحة وتدفعه للبحث عن 

البديل لالعتماد عليه يف اخلط الأمامي بداية من التنقل ال�سعب الذي 
ينتظرهم نهاية هذا الأ�سبوع اإىل اجلنوب اأين يواجهون �سبيبة ال�سارة 

�سمن اجلولة 25 من البطولة الوطنية.
يف املقابل، �رسع اأم�س اأ�سبال املدرب عمراين يف التح�سري للخرجة 

ال�سعبة التي تقودهم اإىل ب�سار ملواجهة �سبيبة ال�ساورة، حيث ا�ستاأنف 
الالعبون التدريبات بعدما نالوا اأول اأم�س راحة عقب اللقاء الذي 

اأجروه نهاية الأ�سبوع املنق�سي خارج القواعد اأمام اوملبي املدية، 
وهي املباراة التي �سوف تعرف عودة هداف البطولة الوطنية اأم�سن 

عبيد الذي ا�ستنفذ العقوبة التي �سلطتها عليه جلنة الن�سباط اإىل 
جانب زميله الذي غاب عن اللقاء ب�سبب ح�سوره جنازة جده.

و�سوف تقوم اإدارة »ال�سيا�سي« مبنح الالعبني منحة التعادل الذي عادوا 
به من املدية واملقدرة بقيمة 10 مليون �سنتيم من اأجل رفع املعنويات 

قبل �سفرية ب�سار للعودة بنتيجة ايجابية ت�ساهم يف موا�سلتهم بخطى 
نحو ثابتة نحو التتويج بلقب البطولة الوطنية، ويف هذا ال�سدد قررت 

اإدارة الفريق التنقل اإىل ب�سار عرب طائرة خا�سة.
عي�شة ق.

كيليني: رامو�س اأف�صل مدافع يف العامل

يحت�شن ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو مباراة القمة التي جتمع بني فريقي �شبيبة القبائل ومولودية اجلزائر يف لقاء متاأخر عن 
اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث جتري هذه املواجهة مبعايري خمتلفة و�شوف تكون ب�شت نقاط بالنظر لأهمية 

نقاطها يف ح�شابات الفريقني، وتدخل �شبيبة القبائل املباراة وهي حتوز عاملي الأر�س واجلمهور اأين يدرك لعبو الفريق اأهمية 
نقاط لقائهم اليوم باعتبار ان الفوز اأكرث من �شروري من اجل احتفاظ الفريق بحظوظهم يف حتقيق البقاء 

ريال  لعبي  على  جوفنتو�س  مدافع  كيليني  جورجيو  اأثنى 
اليوم  الفريقني على  مدريد قبل املواجهة املرتقبة بني 

ملعب األيانز �ستاديوم يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا، واأجرى الدويل الإيطايل مقابلة مع �سحيفة 
»املوندو« �سدد فيها على خطورة ريال مدريد، يف 
بفوزه  م�ست�سهدا  اأوروبا،  اأبطال  دوري  مباريات 
وقال  كارديف،  يف  املا�سي  باملو�سم  النهائي  يف 
ولكن  الأف�سل  تتعلم من  اأن  دائما  »عليك  كيليني: 
ل حتل حمله، ل ميكنني اأن اأحظى باجلودة الفنية 

اأف�سل  هو  رامو�س،  ب�سريجيو  اخلا�س  والندفاع 
تلك  خو�س  كيفية  جيدا  ويعلم  العامل  يف  دفاع  قلب 

املباريات«، وتابع: »اخل�سارة اأمام ريال مدريد وبر�سلونة 
املراحل  يف  الهزمية  خمتلفة،  ظروفا  حملت  نهائيني  يف 

باأننا  مقتنعون  ولكننا  موؤملة،  تكون  ما  دائما  املو�سم  من  الأخرية 
املاج�ستري  درجة  على  احلا�سل  الالعب  وحتدث  عظيما«.  اأداء  قدما 

وباقي  جوفنتو�س  بني  املالية  الفوارق  عن  القت�ساد  يف 
للو�سول  لالأمام  نتقدم  اأن  »يجب  وقال:  اأوروبا،  كبار 
وبر�سلونة  يونايتد  ريال مدريد ومان�س�سرت  مل�ستوى 
متاأكد  اأنا  ولكن  القت�سادية،  والقوة  الت�سويق  يف 
يف  �سواء  نيمار  مع  التعاقد  باإمكانه  اليويف  اأن 
الوقت احلايل اأو ال�سنوات املقبلة«، وبخ�سو�س 
»لقد غري  اأ�ساف:  رونالدو،  كري�ستيانو  مواجهة 
طريقة لعبه، اأ�سبح يوفر طاقته موؤخرا للبطولت 
الأوروبية، كما اأنه حتول من الالعب رقم 7 الذي 
قاتل«،  مهاجم  اإىل  الأطراف  على  كثريا  يرك�س 
يختلف عن طريقة  »هو  قال:  مي�سي،  وب�سوؤاله عن 
رونالدو ولكنهما يت�سابهان يف اأمور اأخرى، لديه �رسعة 
ويحرز  امللعب  يف  مكان  اأي  من  ياأتيك  دائما  وح�سية، 

الأهداف، ل ميكنك مراقبته«.
وكالت

عي�شة ق.

منطقة  يف  الفريق  يتواجد  اأين 
اأمام  اخلطر وبالتايل فاإنه ل خيار 
الفوز  نقاط  اإحراز  �سوى  الت�سكيلة 
داخل  كامال  بالزاد  والحتفاظ 
القواعد، والذي �سيكون حبل النجاة 
يف  احلمراء  املنطق  من  واخلروج 
الفريق  واأن  الرتتيب خا�سة  جدول 
اإىل اكرب عدد من  يف حاجة ما�سة 
ىعلى  الدفاع  ملوا�سلة  النقاط 
وتفادي  البقاء  حظوظه يف حتقيق 
الأمر  الثانية،  الرابطة  غياهب 
الفني  الطاقم  جيدا  يدركه  الذي 
يو�سف  املدرب  بقيادة  للكناري 
مع  اللهجة  �سّدد  الذي  بوزيدي 
اأ�سباله واأ�رّس عليهم �رسورة اإحراز 
الثالث، يف مواجهة �سوف  النقاط 
غفريا  جماهرييا  ح�سورا  ت�سهد 
اإدارة  بعد قرار  ال�سبيبة  من جانب 
الفريق فتح الأبواب اأمامهم جمانا 
من  عدد  اأكرب  ا�ستقطاب  اجل  من 
امللعب.  مدرجات  ومالأ  الأن�سار 

مولودية  ت�سكيلة  فاإن  املقابل،  يف 
مدينة  اإىل  اليوم  تتنقل  اجلزائر 
العودة  على  وعينها  وزو  تيزي 
ملوا�سلة  الديار،  اإىل  كامال  بالزاد 
بلقب  التتويج  على  التناف�س 
ت�ستهدف  حيث  الوطنية،  البطولة 
ت�سكيلة »العميد« النفراد بو�سافة 
الفارق  وتقلي�س  الرتتيب  جدول 

ق�سنطينة  �سباب  املت�سدر  عن 
اأن  والكيد  فح�سب،  ثالث  غلى 
حال  يف  اليوم  املولودية  انت�سار 
يف  الطاولة  يقلب  �سوف  حدث 
ال�سدارة ويعيد ح�سابات اللقب اإىل 
ال�سفر، والأكيد اأن ا�سبال املدرب 
يدركون  كازوةين  برنار  الفرن�سي 
نوفمرب  اأول  ملعب  نقاط  اأهمية 

البطولة  منعرج  تكون  �سوف  التي 
يغيب  الذي  اللقب  نيل  حلم  وتعيد 
ثمانية  منذ  املولودية  خزائن  عن 
اأعوام كاملة، و�سوف ت�سهد ت�سكيلة 
ما  مكتمال  التعداد  تواجد  العميد 
عدا غياب الثنائي اإبراهيم بدبودة 
وامللغا�سي اأمادا اللذان يغيبان عن 

املواجهة.

حل�شاب بطولة البحر املتو�شط للم�شارعة

اجلزائر حت�صد 88 ميدالية منها 41 ذهبية
اجلزائرية  املنتخبات  حت�سلت   
 41 منها  ميدالية   88 على  للم�سارعة 
ذهبية، 29 ف�سية و18 برونزية خالل 
لبطولة  الثالثة  الطبعة  يف  امل�ساركة 
البحر املتو�سط للم�سارعة امل�سرتكة 
اأوا�سط  اأ�سبال،  الفئات  جلميع 
اختتمت  التي  ذكور-اإناث  واأكابر 
املن�رسم  الأ�سبوع  نهاية  فعالياتها 
الوملبي  باملركب  البي�سوية  بالقاعة 
هذا  يف  و�سارك  بو�سياف،  -حممد 
 11 ميثلون  ريا�سي   230 املوعد 
دولة، خالل اليوم الأول من املناف�سة 
رجال  اأكابر  الوطني  املنتخب  نال 
 11 ذهبية،   11 ميدالية   30 و�سيدات 
ف�سية و8 برونزيات وهي النتيجة التي 
اعتربها املدرب  الوطني  للم�سارعة 
الغريقية-الرومانية الروماين كورنيل 
يف  جدا،  >مر�سية   دمييرتي  ري�سي 
الغريقية-الرومانية،  امل�سارعة 

املناف�سات  الوطني  املنتخب  اأنهى 
ف�سية  ذهبيات،   8 ميداليات  بع�رس  
وبرونزية متفوقا على نظريه اليوناين 
ومتكن  بذهبيتني،  اكتفى  الذي 
فر�س  من  اجلزائريون  امل�سارعون 
الفرق  ح�سب  ترتيب  على  �سيطرتهم 
اليونانيني  امل�سارعني  على  متفوقني 

اأ�سحاب هذا التخ�س�س.
اأحرز  احلرة،  امل�سارعة  ويف 
ميداليات  ع�رس  اجلزائريون 

كما  برونزيات،  و6  ف�سية  3ذهبيات، 
هذه  يف  الن�سوية  امل�سارعة  �ساهمت 
من  الأول  اليوم  خالل  التتويجات 
ميداليات  لع�رس  بح�سدها  املناف�سة 
تاألق  9 ف�سيات وبرونزية. من جهته، 
خالل  لالأوا�سط  الوطني  املنتخب 
 25 مبجموع  توج  حيث  املوعد  هذا 
و6  ف�سيات   5 ذهبية،   14 ميدالية 
برونزيات، يف املناف�سة احلرة، حقق 
منتخب الذكور املرتبة الأوىل ح�سب 

ميداليات  لت�سع  اإحرازه   بعد  الفرق 
اأي�سا  وتاألق  وبرونزيتان،  ذهبيات   7
امل�سارعة  يف  الذكور  منتخب 
اإحرازه  بعد  الغريقية-الرومانية 
لت�سع ميداليات 4 ذهبيات، 3 ف�سيات 
الن�سوية،  ، يف امل�سارعة  وبرونزيتان 
ميداليات  �سبع  اجلزائريات  خطفت 
يف  وبرونزيتان  ف�سيتان  ذهبيات،   3
املنتخب  فيه  حت�سل  الذي  الوقت 
ب�ست  الأوىل  املرتبة  على  التون�سي 
خالل  وف�سية،  ذهبيات   5 ميداليات 
املناف�سة،  من  والأخري  الثالث  اليوم 
الأ�سبال 33 ميدالية 15 ذهبية،  حقق 
14 ف�سية و 4 برونزيات، وجاءت هذه 
الن�سوية  امل�سارعة  بف�سل  احل�سيلة 
بر�سيد  املناف�سة  على  تربعت  التي 
ف�سيات   5 ذهبيات،   5 ميدالية   11

وبرونزية.
وكالت
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فيغويل: كنت م�ضرا على الت�ضجيل ومرتاح يف غاالتا�ضراي�سّجل �سابع اأهدافه هذا املو�سم يف الدوري الرتكي

اأبان الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل عن ارتياحه عقب الفوز 
الثمني الذي حققه فريقه غاالتا�سراي خالل املقابلة التي جمعته م�ساء 
اأول اأم�س بال�سيف طرابزون �سبور �سمن اجلولة 27 من الدوري الرتكي، 

وقال فيغويل انه كان مهما الفوز بالنقاط الثالث اأمام �سيفه، خا�سة واأنهم 
كانوا باأم�س احلاجة اإليها من اأجل موا�سلة االحتفاظ ب�سدارة جدول ترتيب 

الدوري الرتكي .
عي�سة ق.

ت�رصيحات  يف  فيغويل  و�أو�ضح 
�إعالمية ن�رصتها �ل�ضحافة �لرتكية 
كان  حققوه  �لذي  �لفوز  �أن  �أم�س 
دوما  �لبقاء  �جل  من  لهم  مفيد� 
�مل�ضو�ر  ومو��ضلة  �ل�ضد�رة  يف 
�أن  م�ضيفا  باللقب،  �لتتويج  نحو 
مبار�ة �لذهاب بني �لفريقني مرت 
�أحد�ث  بعد  مغايرة  ظروف  يف 
�أطو�رها  �ضهدتها  �لتي  �لعنف 
العب  له  تعر�س  �لذي  و�لطرد 
دفعه  �لذي  �الأمر  وهو  �خل�رص، 

ي�رص  وهو  �للقاء  دخل  �أنه  للقول 
�للقاء  يف  �الأهد�ف  ت�ضجيل  على 
�ملطاف  نهاية  يف  حدث  ما  وهو 
عندما �ضجل هدفا لفريقه �ضاهم 
به يف �الحتفاظ بالز�د كامال على 

ملعبهم.
غرونوبل  نادي  خريج  وعبرّ 
�إىل  للعب  �رتياحه  عن  �لفرن�ضي 
ولينا�س  ماريانو  زميليه  جانب 
تقدمي  يف  ي�ضاعد�نه  و�للذ�ن 
مردود �أف�ضل على �أر�ضية �مليد�ن، 
يف  بالتو�جد  �ضعيد  �أنه  م�ضيفا 
غاالتا�رص�ي  مثل  فريق  �ضفوف 

يحمل قمي�ضه.
لفريقي  �ل�ضابق  �لالعب  وكان 
هام  وو��ضت  �ال�ضباين  فالن�ضيا 
�لفوز  �إىل  فريقه  قاد  �الجنليزي 
�أمام طر�بزون �ضبور بعدما �ضجل 
باب  و�فتتح عبه  �للقاء  هدفا يف 
دقائق  �ضبع  مرور  عقب  �لت�ضجيل 
بعدما  �ملقابلة،  �نطالق  على 
زميله  من  �لعمق  يف  كرة  ��ضتلم 
�لقائم  يف  ��ضتقبلها  ماريانو 
وهو  ب�ضهولة  �ل�ضباك  ليودعها 
�لدوري  يف  له  �ل�ضابع  �لهدف 

�لرتكي هذ� �ملو�ضم. 

امللكي من  الثاأر  فر�ضة  اأمام  اليويف   

ت�ضد قمة ملعب »�أليانز �ضتاديوم« بتورينو �ضهرة �ليوم �الأنظار �إليها وهي �لتي تعيد �ضيناريو نهائي ر�بطة 

�أبطال �أوروبا �ملو�ضم �ملا�ضي عندما جتمع فريقي جوفنتو�س �اليطايل وريال مدريد �ال�ضباين يف ذهاب 

�لدور ربع �لنهائي من �مل�ضابقة �لقارية �الأم، �أين جتري هذه �ملو�جهة يف �ضياق نهائي مبكر بني �لفريقني، 

وكان نهائي �لعام �ملا�ضي جمع ريال مدريد مع جوفنتو�س يف كارديف، وفاز �الأول بقيادة مدربه �لفرن�ضي 

زين �لدين زيد�ن 4-1، وثاأر خلروجه من �لدور ن�ضف �لنهائي للم�ضابقة مو�ضم 2014-2015 عندما جرده 

جوفنتو�س من �للقب بالفوز عليه 2-1 يف تورينو وتعادلهما 1-1 يف مدريد، وكانت �ملرة �الأخرية يخ�رص 

فيها �لنادي �مللكي يف �مل�ضابقة �لقارية �لتي يحمل لقبها يف �لعامني �الأخريين و�لرقم �لقيا�ضي يف عدد 

�الألقاب مبجموع 12 لقب.

�ألقابه كالعب  لباكورة  تاألقه وح�ضده  �لتي �ضهدت  �إىل �ملدينة  �الأوىل كمدرب  للمرة  زيد�ن غد�ً  و�ضيعود 

و�لكاأ�س   1997 عام  �الإيطالية  �ل�ضوبر  و�لكاأ�س  و1998   1997 عامي  �الإيطايل  �لدوري  يف  بلقبني  بتتويجه 

�لذهبية  �لكرة  �إىل  باالإ�ضافة  �لعام  نف�س  »�إنرتكونتيننتال«  �لقارية  و�لكاأ�س   1996 عام  �الأوروبية  �ل�ضوبر 

الأف�ضل العب يف �لعامل 1998 قبل �نتقاله عام 2001 �إىل ريال مدريد �لذي و�ضفه بـنادي حياته.               

و�أر�ح زيد�ن جنمه رونالدو يف �ملبار�ة �الأخرية يف �لدوري �ضد م�ضيفه ال�س باملا�س 3-0 الدخار جهوده حتى 

يكون يف قمة م�ضتو�ه يف تورينو، فيما تاألق �لويلزي غاريث بايل بت�ضجيله ثنائية، ويف �لوقت �لذي يخو�س 

فيه زيد�ن �ملبار�ة بكامل جنومه، فاإن ما�ضيميليانو �أليغري يوجد يف حرية ب�ضبب غياب ركيزتني �أ�ضا�ضيتني 

�إىل  باالإ�ضافة  بيانتي�س،  مري�ليم  و�لبو�ضني  بنعطية  �ملهدي  �ملغربي  �الإيقاف  ب�ضبب  و�لو�ضط  �لدفاع  يف 

�ل�ضكوك �لتي حتوم حول م�ضاركة �لب�زيلي �أليك�س �ضاندروو�ملهاجمني فيديريكو برناردي�ضكي و�لكرو�تي 

ماريو ماندزوكيت�س ب�ضبب �الإ�ضابة.

كو�ضتا  دوغال�س  و�لب�زيلي  ديباال  وباولو  هيغو�ين  غونز�لو  �الأرجنتينيني  مهاجميه  على  �أليغري  ويعول 

لتحقيق نتيجة �إيجابية تقرب �لفريق من دور �الأربعة خالفاً ملو�جهته لتوتنهام �الجنليزي يف ثمن �لنهائي 

عندما �ضقط يف فخ �لتعادل على �أر�ضه 2-2 قبل �أن ينتزع فوز�ً قاتاًل �إياباً يف لندن.

وكاالت

تلقى ال�سوء االأخ�سر من الفيفا لف�سخ العقد مع ال�سباب

بن يطو حمل اهتمام فريقني من قطر
�لتعاقد معه خالل  يرغبان يف  بن يطو عر�ضا من فريقني قطريني  �لالعب �جلز�ئري حممد  ميلك 

�ضفوف  يف  �ملحرتف  �لالعب  �أن  �ضعودية  �إعالمية  تقارير  ك�ضفت  حيث  �ل�ضيفية،  �لتحويالت  فرتة 

�ل�ضباب �ل�ضعودي يندرج �ضمن �هتمام فريقني ين�ضطان يف �لدوري �لقطري لكنها مل تك�ضف عن هوية 

�لفريقني، م�ضرية �أن م�ضوؤويل �لناديني ي�رصون على ��ضتقد�مه و�ال�ضتفادة من �مكانياته �لتي �أبرزها يف 

�ضفوف فريقه �حلايل �ل�ضباب �ل�ضعودي، ويف هذ� �ل�ضدد فاإن نف�س �مل�ضدر ك�ضف �أن �لالعب �ل�ضابق 

لفريق وفاق �ضطيف رفع �ضكوى �ضد �إد�رة ناديه �ل�ضباب �ل�ضعودي على م�ضتوى �الحتادية �لدولية لكرة 

�لقدم لعدم ��ضتالم م�ضتحقاته �ملالية �ملتمثلة يف �أربعة �أجور �ضهرية وتلقى مر��ضلة من �لهيئة �لكروية 

�لدولية متنحه �ل�ضوء �الأخ�رص من �أجل ف�ضخ �لعقد مع ناديه وفق �لقو�نني �لتي ت�ضري عليها.

وال ي�ضتبعد �أن يقرر بن يطو تغيري �الأجو�ء خالل �ل�ضائفة �ملقبلة رغم �أن �إد�رة �ل�ضباب تدر�س �جللو�س 

�إىل طاولة �ملفاو�ضات مع بن يطو من �أجدل �إقناعه بالبقاء مع �لفريق ومو��ضلة �مل�ضو�ر يف �ضفوفه، 

خا�ضة و�أنه فغي حال رحيله بنهاية �ملو�ضم �حلايل فاإنه �ضيكون باملجان عب ف�ضخ �لعقد بني �لطرفني 
من طرف و�حد.

ع.ق.

ك بالبقاء يف الليغا حل�ضن يفوز رفقة ماالغا ويتم�ضّ
�ملو�ضم يف حتقيق �لبقاء يف �لدرجة �الأوىل �ال�ضبانية رغم �ضعوبة �ملهمة، حيث تتو�جد ماالغا يف موؤخرة جدول بعد �ضل�ضلة �أكرث من ع�رص مباريات دون فوز لرفقاء متو�ضط ميد�ن �خل�رص �ل�ضابق بالتم�ضك باآمالهم يف خروجه بالبطاقة �حلمر�ء بعدما كان نال �إنذ�ر� يف �لدقيقة 66 من �ملبار�ة، و�ضمح هذ� �لفوز �لذي جاء دخل يف �لت�ضكيلة �الأ�ضا�ضية �أين لعب 79 دقيقة قبل �أن يقوم مدرب ماالغا بتغيريه باأحد زمالئه خوفا من دون رد، وكان �أد�ء حل�ضن يف �مل�ضتوى طيلة �لدقائق �لتي خا�ضها على �مل�ضتطيل �الأخ�رص خا�ضة و�أنه ��ضت�ضاف خالله فياريال و�لذي جرى �ضمن �جلولة 30 من �لدوري �ال�ضباين حيث �نتهت �لنتيجة بهدف قاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري �ملعتزل مهدي حل�ضن فريقه ماالغا �إىل حتقيق فوز ثمني يف �للقاء �لذي  نهاية  ثمان جوالت على  قبل  �أجل مغادرة منطقة �خلطر  نقطة من  بعد 11  �لرتتيب وعلى 

ع.ق. �لليغا.

رئي�س االتفاق يظهر يف التدريبات بقمي�س اخل�سر

مبوحلي ي�ضقط يف ودية الفتح
�ضقط �حلار�س �لدويل �جلز�ئري 
فخ  يف  مبوحلي  وهاب  ر�ي�س 
�لودية  �ملبار�ة  خالل  �لهزمية 
رفقة  �أم�س  �أول  خا�ضها  �لتي 
�أمام  �ل�ضعودي  �التفاق  ناديه 
�ملو�جهة  وهي  �لفتح  مناف�ضه 
�لبنامج  �ضمن  تندرج  �لتي 
مبوحلي  لرفقاء  �لتح�ضريي 
�ل�ضعودي  �لدوري  توقف  بعد 
�أين يح�رص  �أ�ضابيع  لفرتة ثالثة 
رفقاء مبوحلي للخرجة �ل�ضعبة 
�ملقبل  �جلمعة  تنتظرهم  �لتي 
�أمام �حتاد جدة حل�ضاب �جلولة  

�ل�ضعودي،  �لدوري  من   25
كبرية  م�ضوؤولية  تقع  حيث 
مبوحلي  �حلار�س  عاتق  على 
�لقيادة  �ضارة  منحه  مت  �لذي 
يف  فريقه  م�ضاعدة  �أجل  من 
وتفادي  �يجابية  بنتيجة  �لعودة 
يقدم  و�نه  خا�ضة  �لهزمية 
�لتحاقه  منذ  كبرية  م�ضتويات 
بالدوري �ل�ضعودي و�لتعاقد مع 
�التفاق خالل �ملركاتو �ل�ضتوي 
�لعقد  ف�ضخ  عقب  �ملن�رصم 
ر�ن  ملعب  �ل�ضابق  فريقه  مع 

�لفرن�ضي.

من جهة �أخرى، �ضهدت �حل�ضة 
ناد  �أجر�ها  �لتي  �لتدريبية 
�لفريق  رئي�س  ح�ضور  �التفاق 
و�لذي  �لدبل  خالد  �ملهند�س 
وهو  ناديه  تدريبات  يف  ظهر 
�ملنتخب  قمي�س  يرتدي 
�لوطني يف �ضورة توؤكد �حرت�مه 
ر�ي�س  �ل�ضديد حلار�س �خل�رص 
�ملعاناة  يو��ضل  �لذي  مبوحلي 
من �لتهمي�س من طرف �لنخب 
�لوطني ر�بح ماجر رغم تو�جده 

يف �أف�ضل م�ضتوياته.
ع.ق.

النادي البافاري ي�ضتهدف مباغتة اإ�ضبيلية
تنتظر ع�ضاق �لكرة قمة �إ�ضبانية �أملانية و�عدة �ليوم يف �إطار ذهاب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا، �إذ يحل 

بايرن ميونخ �ضيفا ثقيال على ملعب »ر�مون �ضان�ضيز بيزخو�ن« ملالقاة ��ضبيليه �لذي حقق مفاجاأة كبرية 

باإق�ضائه مان�ض�ضرت يونايتد �الجنليزي، بف�ضل ثنائية مهاجمه �لفرن�ضي من �أ�ضول تون�ضية و�ضام بن يدر، 

وبلوغه ربع �لنهائي للمرة �الأوىل منذ 1958، و��ضتعاد بايرن قوته وعافيته مع مدربه �جلديد �لقدمي يوب 

هاينك�س �لذي يحلم بتكر�ر �جناز 2013 حني قاده �ىل �لثالثية، ويت�ضدر �لفريق �لبافاري �لدوري �ملحلي 

�لكاأ�س  نهائي  ن�ضف  وبلغ  �لدوري،  نهاية  من  مر�حل   6 قبل  �ضالكه  مناف�ضيه  �أقرب  عن  نقطة   17 بفارق 

�ملحلية حيث �ضيو�جه باير ليفركوزن يف 17 �فريل، وهي �ملرة �الأوىل �أوروبيا �لتي �ضيتو�جه فيها بايرن 
ميونيخ مع ��ضبيليه.

و�و�ضح هاينك�س �أنه مل تكن هناك �حتفاالت لالعبيه عندما �أ�ضفرت �لقرعة عن مو�جهة ��ضبيلية، وقال »مل 

يكن �لفريق �ضعيد�، كان رد فعلهم هادئا جد�«، و�أ�ضاف: »بالطبع، ريال مدريد وبر�ضلونة ومان�ض�ضرت �ضيتي 

تلعب ب�ضكل جيد للغاية، ليفربول يلعب ب�ضكل جيد، ولكن كان لدينا خم�ضة فرق �إجنليزية يف ثمن �لنهائي 
ونحن نتحدث عن �أف�ضل دوري يف �لعامل، وبالتايل يجب �أن ناأخذ ذلك بجدية«.

يف �ملقابل، يدخل ��ضبيلية �ملبار�ة مبعنويات عالية بعد �لتعادل �لثمني �لذي حققه �أمام �ضيفه بر�ضلونة 

2-2 يف �لدوري، علما بانه تقدم بثنائية نظيفة حتى �لدقيقتني �الأخريتني، وقال مدربه �اليطايل فينتن�زشو 

مونتيال �لذي ت�ضلم �ملن�ضب قبل 3 �أ�ضهر: »�لثالثاء يجب �ن نحاول �حل�ضول على �كب عدد من �لكر�ت من 
�أجل �لرك�س مل�ضافات �أقل«.

وكاالت
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�أتلتيكو مدريد ي�ضتغل تعادل بر�ضلونة

مل يفّوت اأتلتيكو مدريد فر�صة تذليل الفارق مع بر�صلونة وانت�رص ب�صعوبة بالغة على ديبورتيفو الكورونيا 0-1 
اأول ام�س يف املرحلة 30 من م�صابقة الدوري االإ�صباين، وح�صد اأتلتيكو مدريد ثالث نقاط مهمة جداً قبل 
لقاء �صبورتينغ ل�صبونة الربتغايل اخلمي�س املقبل يف يوروبا ليغ وقبل مواجهة ريال مدريد يف الدوري االإ�صباين 
االأحد املقبل اأي�صاً، وجاء انت�صار اأتلتيكو مدريد الذي غاب عنه جنمه الفرن�صي غريزمان، بف�صل الفرن�صي 
االآخر غامريو �صاحب هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء و�صار الفارق بني بر�صلونة املتعادل مع اإ�صبيلية 2-2 
واأتلتيكو مدريد الو�صيف ت�صع نقاط. بينما وا�صل فالن�صيا ال�صغط على قطبي العا�صمة اأتلتيكو مدريد الثاين 
اإىل املهاجم رودريغو  بفوزه  فالن�صيا  ليغاني�س 1-0، ويدين  الثمني على م�صيفه  بفوزه  الثالث  وريال مدريد 
مورينو الذي �صجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 62 ومن اأول ت�صديدة لفريقه على مرمى م�صيفه، رافعاً ر�صيده 
اإىل 14 هدفا هذا املو�صم، وهو الفوز الرابع على التوايل لفالن�صيا و19 هذا املو�صم فعزز موقعه يف املركز 
الفارق اإىل نقطة واحدة بينه وبني ريال مدريد الثالث والذي كان عاد بفوز  الرابع بر�صيد 62 نقطة معيداً 
غال وكبري من اأر�س م�صيفه ال�س باملا�س 3-0، كما قلّ�س فالن�صيا الفارق موؤقتاً اإىل نقطتني بينه وبني اأتلتيكو 

مدريد الذي ي�صت�صيف ديبورتيفو الكورونيا الحقاً، يف املقابل جتّمد ر�صيد ليغاني�س عند 36 نقطة.
تغلب على �صيفه  االأوىل عندما  الدرجة  البقاء يف  ال�صئيلة يف  اآماله  االأخري  واأنع�س ماالغا �صاحب املركز 
فياريال 1-0 �صجله العب الو�صط االأوروغوياين كا�صرتو يف الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وهو الفوز الرابع مللقا 
هذا املو�صم واالأول منذ 10 دي�صمرب املا�صي عندما تغلب على م�صيفه ريال �صو�صييداد 2-0، ورفع ملقا 
ر�صيده اإىل 17 نقطة بفارق 3 نقاط خلف ديبورتيفو ال كورونيا 19 و4 نقاط خلف ال�س باملا�س 18 لكنه يبتعد 
عن ليفانتي 17 بفارق 11 نقطة. يف املقابل، توقفت �صحوة فياريال عند فوزين متتاليني ومني بخ�صارته 11 
هذا املو�صم والتي كلفته ات�صاع الفارق بينه وبني فالن�صيا الرابع اإىل 15 نقطة وبالتايل ت�صاءلت حظوظه يف 
املناف�صة على البطاقة الرابعة االأخرية املوؤهلة مل�صابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل، وتعادل اإيبار 

مع �صيفه ريال �صو�صييداد �صلبا.

ليون يو��ضل �ل�ضحوة وي�ضغط على مر�ضيليا
ا�صتمرت �صحوة ليون الرابع وحقق فوزه الثالث توالياً بعد ثالثة تعادالت على ح�صاب 

م�صيفه تولوز الذي ي�صارع للهروب من �صبح الهبوط، 2-0، ورفع ليون ر�صيده اإىل 
وقف  نقطتني، يف حني  اإىل  الثالث  مر�صيليا  وبني  بينه  الفارق  واأعاد  نقطة   60
له  يبق  ومل  البطوالت  من  جميع  ليون  وخرج  نقطة   30 عند   17 تولوز  ر�صيد 
�صوى املقعد الثالث املوؤهل ل�صمان امل�صاركة يف دوري اأبطال اأوروبا املو�صم 
املقبل، وافتتح ليون الت�صجيل بوا�صطة الهولندي ممفي�س ديباي اإثر عر�صية من 

ال�صوط  ليون  واأنهى  احلار�س الفون،  قوية على ميني  بيمناه  تابعها  ح�صام عوار 
االأول بهدف ثان لديباي الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء ت�صبب بها االإيفواري اإبراهيم 

�صنغاريه اإثر عرقلته لتانغي ندومبيلي، ويف ال�صوط الثاين، �صنحت لكّل من الفريقني عدة 
اإبطال مفعول معظمها. بينما فاز مونبلييه على  فر�س منا�صبة للت�صجيل جنح احلار�صان يف 

م�صيفه كاين 3-1 لي�صعد للمركز اخلام�س موؤقتاً، وتقدم مونبلييه بهدفني يف دقيقتني خالل ال�صوط االأول عن طريق االإيفواري 
جوفاين �صيو والتون�صي اإليا�س ال�صخريي، ويف ال�صوط الثاين، اأ�صاف �صيو الهدف الثاين ال�صخ�صي والثالث لفريقه قبل اأن ي�صجل 
اإيفان �صانتيني هدف ال�رصف لكاين، وانتقل مونبلييه اإىل املركز اخلام�س بر�صيد 45 نقطة بفارق االأهداف اأمام رين الذي تاأجلت 
مباراته مع موناكو حامل اللقب اإىل االأربعاء ب�صبب خو�س االأخري نهائي كاأ�س الرابطة، وا�صتفاد مونبلييه من خ�صارة نانت اأمام 
�صيفه �صانت اإتيان بثالثية بي�صاء �صجلها ماتيو دوبو�صي ورميي كابيال ثنائية، وتوقف ر�صيده عند 44 نقطة، وبقي ني�س مالحقاً 
ملونبلييه بعد اأن بقي متخلفاً بفارق االأهداف عنه وعن رين اأي�صاً، وذلك اإثر فوزه على م�صيفه تروا بهدفني �صجلهما احل�صن بليا. 
وخ�رص ليل قبل االأخري اأمام اأميان 0-1 �صجله الكولومبي �صتيفن مندوزا، بينما وتعادل �صرتا�صبورغ مع �صيفه متز االأخري بهدفني 

للكامريوين �صتيفان بوهاكن واأرن�صت �صيكا مقابل هدفني الإميانويل ريفيري من ركلة جزاء وفلوران موليه.

فوز تاريخي لتوتنهام على ت�ضيل�ضي

 1990 منذ  مرة  الأول  ت�صيل�صي  على  يفوز  توتنهام 
اإ�صافية من  بريدج« ويقرتب خطوة  »�صتامفورد  يف 
اأين  اأوروبا،  اأبطال  دوري  اإىل  التاأهل  معركة  ح�صم 
م�صيفه  ح�صاب  على  تاريخياً  فوزاً  توتنهام  حقق 
 32 املرحلة  حل�صاب   1-3 ت�صيل�صي  اللندين  وجاره 
من الدوري االإجنليزي املمتاز، رغم تقّدم ت�صيل�صي 
يف  موراتا  األفارو  االإ�صباين  جنمه  عرب  النتيجة  يف 
واأدرك  العودة  ا�صتطاع  توتنهام  اأن  اإال   ،30 الدقيقة 
يف  اإيريك�صن  كري�صتيان  الدمناركي  عرب  التعادل 
الدقيقة 45+1، ثم اأ�صاف ديلي اأيل الهدف الثاين يف 
الدقيقة 62، قبل اأن يعود اأيل لت�صجيل الهدف الثالث 

يف الدقيقة 66.
بهذا الفوز الثمني رفع توتنهام ر�صيده اإىل 64 نقطة 
يف املركز الرابع بفارق 8 نقاط عن ت�صيل�صي الذي 
اخلام�س  املركز  يف  نقطة   56 عند  ر�صيده  جتمد 
اأوروبا  اأبطال  اإىل دوري  التاأهل  اآماله يف  وت�صاءلت 
توتنهام  جناها  كثرية  مكا�صب  املقبل،  املو�صم 
خالل هذه املواجهة، فباالإ�صافة اإىل ابتعاده بفارق 
على  تاريخي  لفوز  وحتقيقه  ت�صيل�صي  عن  نقاط   8
هدافه  الفريق  ا�صتعاد  بريدج«،  »�صتامفورد  ملعب 
يف  ودخوله  االإ�صابة  من  تعافيه  بعد  كني  هاري 

الدقيقة 74 مكان الكوري اجلنوبي هيونغ مني.

مارتينيز يحذر �لبافار من مفاجاآت �إ�ضبيلية
قال خايف مارتينيز العب بايرن ميونخ االأملاين اإن على الفريق البافاري الكفاح وتقدمي اأف�صل ما لديه، من اأجل جتاوز عقبة اإ�صبيلية 
االإ�صباين يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، حيث يحل اليوم بايرن ميونخ �صيفا على اإ�صبيلية يف ذهاب دور الثمانية من دوري اأبطال 
اأوروبا، وقال مارتينيز، يف ت�رصيحات ل�صبكة »اإي اإ�س بي اإن« ن�رصتها اأم�س: »رمبا يعتقد النا�س اأن اإ�صبيلية لي�س بكفاءة فرق مثل 
بر�صلونة وريال مدريد، ولكنني ال اأتفق مع ذلك«، وتابع »اإذا مل نظهر باأف�صل م�صتوياتنا، قد يتغلبوا علينا«، وكان اإ�صبيلية قد �صعد 
اإىل دور الثمانية بالفوز على مان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي 2-1، يف جمموع مباراتي الذهاب واالإياب ثمن النهائي، واأو�صح مارتينيز 
اأن ما حققه اإ�صبيلية ي�صكل مثاال جيدا ملا ميكن اأن يحدث.، وحتدث الدويل االإ�صباين عن تتويج اإ�صبيلية بلقب الدوري االأوروبي 3 
مرات متتالية يف 2014 و2015 و2016، م�صيدا بقدرة الفريق على التعامل مع ال�صغوط التي حتملها املباريات الدولية املهمة، وقال 

مارتينيز: »يعرفون كيفية التعامل مع املباريات املهمة، وطريقة جتاوزها«.

..........................................................

كلوب يتعهد بالإثارة �أمام مان�ض�ضرت �ضيتي
تعهد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالكثري من االإثارة عندما يلعب فريقه اأمام غرميه 
االإجنليزي مان�ص�صرت �صيتي يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا املقررة غدا قائال اإن 
فريقه ي�صتطيع وهو يف قمة م�صتواه حتدي كافة التوقعات، وبلوغ الدور قبل النهائي 

للبطولة،ـ و�صيحل �صيتي �صيفا على ليفربول يف اأنفيلد يف ذهاب دور الثمانية، ليوا�صال 
وقال  بينهما،  جمعت  مباراتني  اآخر  يف  هدفا   12 ت�صجيل  �صهد  والذي  بينهما  ال�رصاع 

كلوب لل�صحفيني: »اإذا ما كان لدي اخليار مل�صاهدة مباراة يف دوري االأبطال يوم االأربعاء، 
فاإنني �صاأ�صاهد تلك املباراة«، واأ�صاف: »اأعتقد اأن املباراة �صتكون خططية لكن االإثارة �صوف 

تعم اأجواء اللقاء وهذا رائع، �صتقام يف اأنفيلد على اأي حال فاإن االأجواء �صتكون رائعة ملتابعتها«، وخ�رص 
ليفربول 5- 0 يف الدوري على ملعب االحتاد يف �صبتمرب املا�صي، عقب طرد املهاجم �صاديو ماين لكن ليفربول ثاأر لهزميته بالفوز 

يف اأنفيلد 4-3 جانفي املا�صي، وظلت هذه هي الهزمية الوحيدة ل�صيتي يف الدوري هذا املو�صم.
واأقر كلوب باأنه �صيكون من ال�صعب االإطاحة ب�صيتي عرب مباراتي دور الثمانية بدوري االأبطال، وقال: »هل كنا نعتقد قبل املباراة 
اأننا منتلك فر�صة نعم«،  اأننا �صنفوز 4-3 ال، لكن هل كنا ندرك  الثانية  اأننا �صنخ�رص 5- 0 ال، هل كنا نعتقد قبل املباراة  االأوىل 
واأ�صاف: »بدا هذا وا�صحا من قبل لكن يظل �صيتي هو املر�صح االأوفر حظا، يف املقام االأول يجب اأن ننهي املباراة ونحن بكامل 
ت�صكيلتنا«، ووا�صل: »�صيكون هذا رائعا رغم �صعوبته«، واأردف: »نت�صاوى معهم يف امل�صتوى يف حلظات معينة لكنهم يت�صمون بات�صاق 

االأداء ب�صكل اأكرب ولهذا يتفوقون يف الدوري«، وختم: »نعرف اأن لدينا فر�صة لكننا ندرك اأنها �صتكون �صعبة ب�صكل ال ي�صدق«.
..........................................................

�لبايرن ي�ضم رودريغيز ب�ضفة نهائية
ا�صتقر م�صئولو نادي بايرن ميونخ االأملاين على تعزيز �صفوف الفريق خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل، باإبرام �صفقة من نادي ريال 
مدريد االإ�صباين، واأكدت �صحيفة ماركا االإ�صبانية، اأن اإدارة النادي البافاري قررت تفعيل البند اخلا�س ب�رصاء �صانع االألعاب خامي�س 
رودريغيز، املعار من ريال مدريد ملدة مو�صمني، رغم اأن لديها الفر�صة لالنتظار لعام اإ�صايف، واأ�صافت ال�صحيفة، اأن بايرن يرى اأن 
الوقت احلايل االأن�صب ل�صم رودريغيز ب�صكل نهائي مقابل 42 مليون يورو، املن�صو�س عليها يف عقد االإعارة اإ�صافة اإىل 13 مليوًنا 

قيمة ا�صتعارة الالعب، اأي اأن ال�صفقة تتكلف اإجمااًل 55 مليون يورو.
مع  باأهميته  و�صعر  زمالئه،  مع  الكولومبي  الالعب  ان�صجم  بعدما  خامي�س  موافقة  على  االأملاين ح�صل  العمالق  اأن  اإىل  واأ�صارت 
كارلو  بايرن ميونخ كانت متذبذبة حتت قيادة  بداية رودريغيز مع  اأن  الفريق ال �صيما منذ تويل يوب هاينك�س امل�صئولية، ولفتت 
اأن�صيلوتي، اإ�صافة اإىل عدم تاأقلمه �رصيًعا مع االنتقال اإىل بلد وبطولة خمتلفة، واأكدت اأن الالعب الكولومبي انتظم يف درو�س لتعلم 
اللغة االأملانية، و�صاهمت يف زيادة ان�صجامه مع الفريق، وذكرت »ماركا« اأن يوب هاينك�س املدير الفني احلايل لبايرن ميونخ، اأعاد 
لرودريغيز بريقه وبات من الركائز االأ�صا�صية للفريق بعدما �صجل 5 اأهداف و�صنع 11 يف بطوالت الدوري، الكاأ�س ودوري االأبطال، 

علما باأنه غاب 10 مباريات يف بطولة الدوري لعدم تاأقلمه ومعاناته من م�صاكل بدنية.
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ترامب يف م�سل�سل تلفزيوين م�ستوحى 
من »نار وغ�سب«

الفنان الرتكي »مهند« ي�سارع الديوك يف فيلمه اجلديد

فيلم »Ready Player One« يت�سدر الإيرادات

املمثل هاريف كيتل يف فيلم رو�سي ناطق بالإجنليزية

املخرج  يقوم  اأن  املتوقع  من 
بت�صوير  روت�ش  جاي  الأمريكي 
من  م�صتوحى  تلفزيوين  م�صل�صل 
كتاب، مايكل وولف، »نار وغ�صب: 

داخل بيت ترامب الأبي�ش«.
وقالت �صحيفة  اأمريكية اإن روت�ش 
�صيتوىل اإنتاج امل�صل�صل التلفزيوين 
ال�رشكة  تعرف  ترامب، يف مل  عن 

التي �صتتوىل عر�صه.
الأمريكية  الإعالم  و�صائل  وكانت 
املا�صي،  يناير  يف  اأفادت،  قد 
داخل  وغ�صب:  »نار  كتاب  باأن 
�صي�صكل  الأبي�ش«  ترامب  بيت 

باأن  الفيلم، علما  ل�صيناريو  اأ�صا�صا 
 »Endeavor Content»رشكة�
»�صينمة«  حق  ا�صرتت  التي  هي 
ال�صا�صة  اإىل  )نقله  الكتاب 
ال�صينمائية(. وتقدر قيمة ال�صفقة 
ح�صب �صحيفة »هوليوود ريبورتر« 

مباليني الدولرات.
قاطع  ب�صكل  البي�ش  البيت  ونفى 
املحامي  اأما  الكتاب.  حمتويات 
اإىل  فبعث  ترامب  لـ  ال�صخ�صي 
فيها  طالبه  بر�صالة  وولف  مايكل 

بوقف ن�رش الكتاب وترويجه.

تتويج الفيلم اليوناين »بوليك�سيني« باجلائزة الكربى ملهرجان تطوان

الفيلم  اأحداث  وتدور 
ق�صة  من  امل�صتوحاة 
يتيمة  فتاة  حول  واقعية 
تبناها  »بوليك�صيني« 
اأ�رشة  من  يونانيان  زوجان 
عريقة اأوا�صط اخلم�صينات 
عائليا  ا�صما  ومنحاها 
بحبهما  واأحاطاها 

وتتفاعل  وعنايتهما، 
يف  واحلب  الغرية  م�صاعر 

الفيلم ب�صكل تراجيدي.
وتناف�ش 20 فيلماً يف هذه 
دول  خمتلف  من  الدورة 
املتو�صط  الأبي�ش  البحر 
واملخرج  املمثل  وح�صل 
بكري  حممد  الفل�صطيني 

ممثل  اأح�صن  جائزة  على 
�صادي«  »اأبو  دوره  عن 
بينما  »واجب«  فيلم  يف 
الإيطالية  املمثلة  توجت 
بجائزة  لويزازانريي 
فيلم  يف  ممثلة  اأح�صن 
ملخرجه  »فالينو«، 
وتوج  اوليفاري�ش.  »ديغو 
القطري  املغربي  الفيلم 
العراقية  ملخرجته 
حديد  تال  املغربية 
بجائزة  البادية«  يف  »بيت 
وثائقي  فيلم  اأح�صن 
ب�صبب  اجلائزة  وحجبت 
عدم ح�صور اأي من طاقم 
الفيلم  وح�صل  الفيلم 
»�صالة  البلغاري  ال�رشبي 
جنائزية« ملخرجه بوجان 
جائزتي  على  فولوتيك 
اخلا�صة  التحكيم  جلنة 
املهرجان  و�صهد  والنقد، 

الإيطالية  املمثلة  تكرمي 
عر�ش  التي  بونايطو  اأنا 
مولي�صتو«  فيلمها«لمور 

�صمن هذه الدورة.
كما كرمت م�صاء اأول اأم�ش 

اأي�صاً املمثلة امل�رشية منة 
�صلبي التي �صبق وح�رشت 
املهرجان  دورات  اإحدى 
كما  التحكيم  جلنة  �صمن 
بجائزة   2016 يف  فازت 

فيلمها  عن  ممثلة  اأح�صن 
اأن  للدورة  و�صبق  نوارة 
كرمت خالل حفل الفتتاح 
املمثلة املغربية منى فتو 
والإ�صبانية لوي�صا جابا�صا.

فاز الفيلم اليوناين »بوليك�سيني« باجلائزة الكربى )متودا( للدورة 24 ملهرجان تطوان ل�سينما البحر الأبي�ض املتو�سط الذي 
اختتم فعاليته م�ساء اأول اأم�ض  وت�سلمت املخرجة دورا ما�سكالفانو جائزة املهرجان من جلنة التحكيم الذين اأ�سادوا بالفيلم 

وقالوا اإنه »ميثل تراجيديا قدمية حديثة تتقا�سمها بلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط«.

كفاجن  الرتكي  الفنان  ي�صتعد 
بـ  عربيا  املعروف  توغ،  تاتلي 
يف  لعب  دور  لتج�صيد  »مهند«، 
اجلزء  يف  الديوك،  م�صارعة 
منظمة«،  »اأعمال  لفيلم  الثاين 
اأفالمه  �صل�صلة  �صمن  وذلك 

يف  ي�صارك  مل  مهند  اجلديدة 
الذي  الفيلم  من  الأول  اجلزء 
م�رشوع  وتاأجل   ،2005 عام  �صور 
ت�صوير اجلزء الثاين لفرتة طويلة، 
وهو من اإخراج الفنان الكوميدي 
املعروف يلماز اأردوغان، بح�صب 

مهند  .واعتاد  تركية  �صحيفة 
باأدواره اجلديدة،  مفاجاأة حمبيه 
املرة  هذه  عليهم  يطل  حيث 
يف  ي�صارك  الذي  الالعب  بدور 
يف  الديوك،  م�صارعة  م�صابقات 
دور مل يتوقعه حمبوه فيه ولفتت 
ال�صتعدادات  اأن  اإىل  ال�صحيفة 
واأن  الفيلم،  ت�صوير  لبدء  اكتملت 
اأي�صا،  حت�صرياته  ا�صتكمل  مهند 
على اأن يبداأ الت�صوير قريبا، دون 
حتديد تاريخ ذلك وفيلم »اأعمال 
منظمة« يف جزئه الأول، يتحدث 
عن ع�صابة تعمل على التخطيط 
ب�صكل جيد لال�صتيالء على اأموال 
غري  ب�صكل  والأغنياء،  النا�ش 

�رشعي، ولكن بخطط ذكية، قبل 
اأعمالها، حيث قدم  اأن تقع ب�رش 
وحقق  كوميدي.  اإطار  يف  العمل 
تركيا  يف  كبريا  جناحا  الفيلم 
تاريخ  يف  حمفورا  وبقي  اآنذاك، 
من  الثاين  اجلزء  اأن  اإل  ال�صينما، 
الفيلم مل ي�صور بعد، على اأن تبداأ 
عمليات الت�صوير قريبا مب�صاركة 
مهند  وا�صتهر  اآخرين  جنوم 
العربي،  العامل  يف  عاما(   35(
عدة  يف  اأدوار  عدة  لعب  اأن  بعد 
م�صل�صالت دبلجت للعربية، لقت 
ا�صتح�صانا يف العامل العربي، منها 
م�صل�صل »نور«، وم�صل�صل »الع�صق 

املمنوع«.

فيلم  ايرادات  موؤ�رشات  قفزت   
 Ready Player« اخليال العلمي
One«، للمخرج الأمريكي �صتيفن 
�صبيلربج، من حاجز الـ45 اإىل 53 
اأكرث  بعد عر�صه يف  مليون دولر 
�صينمائي  عر�ش  دار   4000 من 

حول العامل.
اأوليفيا  الفيلم  بطولة  يف  ي�صارك 
وبن  �صرييدان  وتاي  كوك 

وتي  بيغ  و�صاميون  مندل�صون 
جي ميلر، وهو مقتب�ش من رواية 
اأحداثه  وتدور  كالين،  لإرن�صت 
العامل  حول  جمهول  م�صتقبل  يف 
ولية  يف  حتديداً  الإفرتا�صي، 
اأوهايو عام 2045، اإذ تعي�ش النا�ش 
بع�صها  مرتاكمة  ع�صوائيات  يف 
العامل  تكد�ش  ب�صبب  بع�ش،  فوق 
والفقر  ال�صكاين  النمو  مب�صاكل 

والف�صاد والتغري املناخي.
يح�صد  اأن  املتوقع  من  وكان 
الفيلم ما يقارب 12 مليون دولر 
وفقاً  املا�صي،  اخلمي�ش  يوم 
تنامي  ولكن  النقاد،  لتقديرات 
توقعها  ت�صري كما  الفيلم  اإيرادات 
 50 الفيلم  بح�صد  عليه  القائمون 
مليون دولر فى اأول اأ�صبوع، وهو 

ما حققه بالفعل.

اإيرادات  م�صرية  املوقع  واأبرز 
اأفالم املخرج �صبيلربغ، التي تبداأ 
باأرقام �صغرية و�رشعان ما تتنامى 
امل�صتوى  على  وتنجح  �صعوداً 
التي  الفيلم  لتكلفة  ووفقاً  البعيد، 
دولر  مليون   155 بني  تراوحت 
اإىل 175 مليون دولر، فاإن النقاد 
تكلفته  الفيلم  يح�صد  اأن  توقعوا 

قبل انتهاء ماي املقبل.

يقوم املمثل الأمريكي امل�صهور، 
رئي�ش  دور  باأداء  كيتل،  هاريف 
بالإجنليزية  ناطق  فيلم  اأول  يف 
لونغني،  بافيل  الرو�صي،  للمخرج 
كيتل  هاريف  »اإي�صاف«.  بـ  ي�صمى 
البالغ من العمر 78 عاما  معروف 
كنجم يف اأفالم »من الغ�صق حتى 
امللعونة«  و«الكالب  الف�صق« 

و«ق�صة بولي�صية«.
الرو�ش  املمثلني  اإن  كما« 
اأ�صكينازي،  ليئور  والأجانب: 
بريي�صيلد،  يوليا  اإيفانري،  مارك 
يف  �صي�صاركون  رابوبورن،  ك�صينيا 
ت�صوير  اأن  يذكر  الفيلم.  ت�صوير 
اجلاري،  اأفريل  يف  �صيبداأ  الفيلم 

و�صيعر�ش عام 2019.



عن مركز الفكر اال�سرتاتيجي للدرا�سات برتكيا

»القوة الناعمة« يف املنطقة العربية.. روؤى وا�سرتاتيجيات
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وجان-كلود”كتاب يك�سف اأ�سرارا جديدة عن موت هتلر “كري�ستو  بجائزة  “ق�سائد” يفوز 

�سارك يف اإعداد الكتاب الذي يتاألف من 319 �سفحة، 4 باحثني عرب متخ�س�سون بال�ساأن االإفريقي والرتكي والعربي واالإيراين، وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر.
حتظى درا�سة القوة الناعمة وتاأثريها يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول، مبكانة خا�سة يف فهم اأدوات النفوذ، وتوجهات ال�سيا�سات اخلارجية.

وكاالت

جاء  والدوافع،  الأ�سباب  لهذه 
كتاب »القوة الناعمة يف املنطقة 
العربية«، ال�سادر عن مركز الفكر 
)عربي  للدرا�سات  ال�سرتاتيجي 
اإ�سطنبول(،  يف  مقره  تركي 
الدول  على  ال�سوء  ي�سلط  الذي 
املحورية الثالث، تركيا واململكة 

العربية ال�سعودية واإيران.
بح�سب  الدرا�سة،  هذه  ت�سعى 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  اإىل  املركز، 
وال�سرتاتيجيات  بالروؤى  تتعلق 
هذه  من  دولة  كل  تتبناها  التي 
توظيف  يف  الثالث  الدول 
م�سادر  ومنها:  الناعمة،  اأدواتها 
عليها  تعتمد  التي  الناعمة  القوة 
ال�سعودية وتركيا واإيران يف اإدارة 
نفوذها؟  مناطق  يف  م�ساحلها 
ا�ستخدمت  مدى  اأي  واإىل 
على  الناعمة  القوة  الدول  هذه 
م�ستوى ال�سيا�سة اخلارجية؟ وما 
مع  والت�سبيك  التن�سيق  م�ساحة 
مناطق  يف  املحلية  املوؤ�س�سات 
النفوذ؟ واأين تكمن نقاط ال�سعف 
الثالث  الدول  توظيف  والقوة يف 

للقوة الناعمة؟
يف  �سارك  املركز،  وبح�سب 
من  يتاألف  الذي  الكتاب  اإعداد 
عرب  باحثني   4 �سفحة،   319
الإفريقي  بال�ساأن  متخ�س�سني 
والإيراين،  والعربي  والرتكي 

وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر.
رئي�س  احلباب  م�سطفى  قال 
املركز، اإن »اأهمية الكتاب تكمن 
يف حقل القوى غري التقليدية، مع 
اأدوات التوا�سل ال�سيا�سي،  تطور 
و�رسعة الو�سول اإىل املجتمعات 

وتاأثري ذلك على ال�سيا�سة«.
واأ�ساف يف ت�رسيحات لالأنا�سول، 

اأن »البحث يف دور القوة الناعمة 
املنطقة  يف  املوؤثرة  للقوى 
جديدا  جمال  يعد  العربية، 
وجديرا بالهتمام، نظرا لأهمية 
املنطقة العربية، وما ت�سهده من 
الدويل  الت�سابق  كذلك  حتولت، 
نفوذ  مناطق  خلق  على  الوا�سح 
تاأمني  من  والقرتاب  خالقة، 
احليوية  امل�سالح  من  جمموعة 

للدول الإقليمية الكربى«.

اأهمية الكتاب
 للقارئ العربي

يوؤكد  »الكتاب  احلباب:  تابع 
من  جزء  اأنه  العربي  للقارئ 
عملية هذا التفاعل التي حتدثها 
وهذه  الناعمة،  القوة  اأدوات 
ممار�سة  اإىل  ت�ستند  الأدوات 
فكرا  ال�سيا�سي  بالنموذج  الإقناع 
وممار�سة، يف الوقت الذي تعي�س 
اأزمة حقيقية  العربية  البالد  فيه 
وبناء  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  يف 

الدولة القوية«.
وجها  يقدم  »الكتاب  اأن  واأو�سح 
ال�رساع،  اأوجه  من  للقارئ  اآخر 
واأداة نفوذ باتت حمل اهتمام من 

خمتلف الدول والقوى الفاعلة«.
وم�سى قائال: »واإذا اأمعنا النظر 
التي  العربية  املنطقة  واقع  يف 
ال�رساع،  رقعة  فيها  تو�سعت 
الإقليمية  النفوذ  اأدوات  وتعددت 
لدرا�سة  والدولية، تظهر احلاجة 
دول  ثالث  يف  الناعمة  القوة 
وهي  الأو�سط،  بال�رسق  حمورية 
اململكة العربية ال�سعودية وتركيا 

واإيران«.
اهلل،  جار  عاتق  قال  جانبه،  من 
اخلبري بال�ساأن الرتكي، اإن »تركيا 
منظور  من  وخا�سة  اليوم،  تعد 

ومنوذجا  جناح،  ق�سة  عربي، 
النجاح  بف�سل  به،  يحتذى 
القت�سادي والتحولت ال�سيا�سية 
وامل�سكالت  حققتها،  التي 
يف  جنحت  التي  الجتماعية 

مواجهتها«.
واأ�ساف جار اهلل ، اأن »النجاحات 
عموم  دفعت  تركيا  التي حققتها 
من  والكثري  العربية  ال�سعوب 
املثقفني ملتابعة التجربة الرتكية 
باهتمام، واملطالبة بتحولت يف 
تركيا  حققته  ما  متاثل  اأوطانهم 

خالل ال�سنوات املا�سية«.
تركيا  قوة  م�سادر  »تكمن  وتابع: 
الإدارة  توظيف  يف  الناعمة 
البالد  ملوقع  اجلديدة  الرتكية 
)املركزي(،  اجليو�سرتاتيجي 
التاريخي  الإرث  اإىل  بالإ�سافة 
عدا  املتنوعني،  والدميوغرافيا 
والتجربة  القت�سادية  النه�سة 

الدميقراطية التي ت�سهدها«.
النجاح  »عوامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
فر�سة  تعد  تركيا  حققتها  التي 
ح�سور  تعزز  ا�سرتاتيجية  وثروة 
لكنها  الدويل،  النادي  يف  تركيا 
حتديات  الوقت  ذات  يف  متثل 
اأدوات  تتوفر  مل  ما  وعقبات 

تدعمها وحتميها«.
ال�ساأن  يف  الباحث  اأكد  بدوره، 
اأن  القحطاين،  �سعد  ال�سعودي 
يف  الو�سيط  دور  لعبت  »تركيا 
مثل  الكربى،  الدولية  امللفات 
الإ�رسائيلي،  العربي  اخلالف 
وحاليا  الإيراين،  النووي  وامللف 

يف امللف ال�سوري مع رو�سيا«.
يف  تفوقت  »تركيا  اأن  اإىل  واأ�سار 
وباتت  الناعمة،  القوة  جمال 
فهي  الكربى،  الدول  فيه  تزاحم 
حول  دولة   30 اأكرث  من  واحدة 
الناعمة،  للقوة  ا�ستخداما  العامل 

الربيطاين  املوقع  بح�سب 
املتخ�س�س   )softpower30(
توظيف  يف  الدول  اأداء  بر�سد 

القوة الناعمة«.
اأن  اإىل  القحطاين  واأ�سار 
 Free Media( مركز  »تقرير 
 In RFE/RL: Unfree
Societies( اأكد اأن الدبلوما�سية 
الرتكية تاأتي يف املرتبة اخلام�سة 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات  بعد 
من  وبريطانيا  ورو�سيا  وال�سني 

حيث التفاعل والتاأثري«.
يف ال�سياق، قال مطهر ال�سفاري 
اإن  الإيراين،  ال�ساأن  يف  الباحث 
الرتكية  الناعمة  القوة  »تاأثري 
بحكم  اأكرب  العربية  املنطقة  يف 
التاريخ والدين، وكذلك املواقف 
كالق�سية  وال�سيا�سية  الإن�سانية 
وحتى  والفل�سطينية،  ال�سورية 
بورما  يف  امل�سلمني  ق�سايا 

وال�سومال«.
ح�سني  اأحمد  الباحث  وقال 
اإن  الإفريقي،  بال�ساأن  اخلبري 
اأربعة  تت�سمن  الكتاب  »ف�سول 

الف�سل  خ�س�س  رئي�سية،  ف�سول 
تاأ�سي�سي  نظري  كمدخل  الأول 
الناعمة،  القوة  مفهوم  تناول 
يف  وتاأثرياتها  اأدواتها،  واأنواع 
بالإ�سافة  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
اإىل عالقتها بالقوة ال�سلبة للدول 
ي�سهدها  التي  التطورات  ظل  يف 
الأ�سعدة،  خمتلف  على  العامل 
التوا�سل  و�رسعة  �سهلت  والتي 

والتاأثري بني الأمم«.
املتبقية،  الثالثة  الف�سول  وعن 
»خ�س�ست  اأنها  ح�سني  اأو�سح 
لدول الدرا�سة )ال�سعودية، تركيا، 
مكونا  منها،  لكل  ف�سال  اإيران(، 
ت�سمنت  مباحث،  ثالثة  من 
الدول  الثالث  روؤية  يف  قراءة 
واإ�سرتاتيجيتها،  الناعمة  للقوة 

وامل�سادر اخلا�سة لكل منها«.
الدرا�سة  »ركزت  قائال:  وم�سى 
لهذه  الناعمة  القوة  اأدوات  على 
بها  تعمل  التي  والكيفية  الدول، 
الدول يف تعزيز نفوذها، وخل�ست 
القوة  اأثر  تقييم  اإىل  الف�سول 
من  جمموعة  خالل  من  الناعمة 

املوؤ�رسات«.
يف  املركز  وفق  الكتاب  �سين�رس 
عادية  بيع  نقطة   32 من  اأكرث 
دولة   12 يف  موزعة  واإلكرتونية، 
تركيا  هي:  واإ�سالمية  عربية 
وم�رس واململكة العربية ال�سعودية 
واجلزائر  وتون�س  واملغرب 
و�سلطنة عمان والإمارات العربية 
املتحدة والأردن والكويت وقطر 

والعراق.
امل�سادر  على  العتماد  مت 
الدول  عن  ال�سادرة  املكتبية 
اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  حمل 
والدولية  املحلية  التقارير  بع�س 
ممار�سات  وحتليل  ال�ساأن،  بهذا 

ومواقف الدول املبحوثة.
الناعمة  القوة  اأهمية  وتزداد 
نتيجة  باطراد   )Soft Power(
ثورة التكنولوجيا، وهيمنة و�سائل 
التوا�سل الجتماعي التي عززت 
ال�سيا�سات  الفرد يف مراقبة  دور 

وتقييمها.

 ،1945 اأفريل  من  الثالثني  يف 
توجه اجلي�س الأحمر ال�سوفياتي 
برلني،  الأملانية  العا�سمة  نحو 
يحتمي  الذي  امللجاأ  وحا�رس 
هتلر  اأدولف  النازي  الزعيم  فيه 
تذكر  حيث  براون،  اإيفا  وزوجته 
اأحرقتا يف  اأن جثتيهما  امل�سادر 

املكان نف�سه.
حامت  التي  ال�سكوك  اأن  غري 
بها  مات  التي  الطريقة  حول 
اأمام  وا�سعا  الباب  فتحت  هتلر 
املنطق،  جاوز  بع�سها  فر�سيات 
مثل خرب ت�سلله من برلني وتوجهه 
ذكر  كما  الالتينية،  اأمريكا  نحو 
ما  وهذا  ال�سهود،  بع�س  ذلك 
جعل نهاية »الفوهرر« اإحدى اأبرز 

األغاز القرن الع�رسين.
هذه  يف  التحقيق  �سياق  ويف 
البارزة،  التاريخية  املحطة 

بريزار،  كري�ستوف  جان  قام 
الدكتاتوريات  يف  املتخ�س�س 
ال�سحفية  مع  بالعمل  املعا�رسة، 
جمهودهما  وتوج  بار�سينا،  لنا 
»موت  بعنوان  كتاب  باإ�سدار 
ن�رس  دار  عن  ال�سادر  هتلر«، 
 372 يف  الفرن�سية  »فايار« 

�سفحة.
مع  املحادثات  من  عامني  وبعد 
ال�سلطات الرو�سية، �ُسمح لربيزار 
اأر�سيف  على  بالطالع  وبار�سينا 
�رسي ي�سم ا�ستنطاقا لأ�سخا�س 
�سهدوا الأيام الأخرية لهتلر، كما 
املخابرات  تقارير  على  اطلعوا 
ت�سمل  ب�رسية  وبقايا  الرو�سية، 
والفك،  اجلمجمة  من  عظاما 
خا�سة  اإنها  الكرميلني  يقول 

بالزعيم النازي.
وكاالت

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي 
وبالتعاون مع جمموعة اأبوظبي 
يف  الفائز  عن  والفنون  للثقافة 
جائزة  من  ال�ساد�سة  الدورة 
والذي  وجان-كلود‘  ’كري�ستو 
ال�سنوية  اللجنة  اختارته 

املخت�سة لهذه اجلائزة.
م�رسوع  امل�سابقة  يف  وفاز 
“ق�سائد”  التفاعلي  اجلناح 
ال�سعر  من  امل�ستوحى 
توقيع  حمل  والذي  الإماراتي، 
املعمارية  الهند�سة  طالبتي 
مرام  اأبوظبي،  جامعة  يف 
و�سيتم  اأيوب،  ومرمي  ك�ساب 
حرم  �سمن  امل�رسوع  افتتاح 
يوم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
21 نوفمرب 2018. ومن املقرر 
املبدعتان  الفائزتان  تقوم  اأن 
ببناء اجلناح يف جامعة اأبوظبي 

وعدد من املواقع الأخرى على 
الفتتاح،  قبيل  اأ�سهر   9 مدى 
مالية  جائزة  على  و�ستح�سالن 
اأمريكي  اآلف دولر  قدرها 10 
دولر  اآلف  و5  العمل  لإجناز 
كري�ستو  من  مقدمة  اإ�سافية 
امل�سي  يف  الفنانتني  مل�ساعدة 
قدماً مب�سريتهما الفنية. وقالت 
اأبوظبي  جمموعة  موؤ�س�س 
ابراهيم  هدى  والفنون  للثقافة 
بتقدمي  نعتز  “نحن  اخلمي�س: 
كلود،  وجان  كري�ستو  جائزة 
�سم�سة  ال�سيخة  رعاية  حتت 
نهيان، كمن�سة  اآل  بنت حمدان 
عاملية،  مبعايري  فني  ابتكار 
الإبداع  لإمكانات  تطوير  واأداة 
تربُز  الإماراتي،  ال�سباب  لدى 
لديهم،  التي  اخلالقة  الروح 
قبل  اأطلقناها  التي  فاجلائزة 

مع  بالتعاون  �سنوات  خم�س 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
باتت  كري�ستو  العاملي  والفنان 
الت�سكيليني  لإبداعات  منرباً 
ومراآة  الدولة،  يف  النا�سئني 
اقرتاح  عرب  املهني  لتطورهم 
وعر�سه  واإجنازه  العمل  فكرة 
الإماراتية،  جولته  يف  للجمهور 
الت�سميم  يف  ال�رسوع  مع 
والدرا�سة  الفنية  وال�ست�سارة 
و�ستحظى  للم�رسوع”.  املالية 
بالدعم  امل�رسوع  �ساحبتا 
التاأ�سي�س،  عملية  طوال  الالزم 
من  نخبة  تواجد  عرب  وذلك 
ومنهم  املحرتفني  اخلرباء 
اإميلي دوهرتي، مدير اجلائزة؛ 
ومايا األي�سون، املدير املوؤ�س�س 
القّيمني  ورئي�سة  الفن  لرواق 
نيويورك  جامعة  يف  الفنيني 

فريقها  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
يف  املتخ�س�سني  من  املكون 
متحف الفنون وق�سم كلية اإدارة 
جامعة  يف  الب�رسية  الفنون 
اإىل  باإ�سافة  اأبوظبي  نيويورك 
الدكتور  امل�رسف،  املدرب 
با�سم عيد حممد. اأ�رسة لل�سعر 
من  “ق�سائد”  جناح  ويتكون 
اإيحاءات  يحمل  خ�سبي  هيكل 
الإماراتي  لل�سعر  اآ�رسة  ب�رسية 
وميّثل  ال�سحراء،  و�سف  يف 
لطاملا  التي  الفرح  حلظات 
احليوية  الق�س�س  رواة  ر�سمها 
على  الطويلة  الأم�سيات  خالل 
ي�سلط  كما  الرملية،  الكثبان 
الدائمة  الأهمية  على  ال�سوء 
الثقافة  يف  الإبداعي  لالأدب 

الإماراتية.
وكالة اأنباء ال�سعر  
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ميهوبي ومرموري يوؤكدان يف ندوة وطنية م�سرتكة بفندق الأورا�سي :

»النهو�ض بال�سياحة الثقافية يكمن يف الرتويج ل�سمعة اجلزائر الدولية«
اأقيمت اأم�س  الندوة الوطنية حول تطوير 

ال�سياحة الثقافية وترقيتها بفندق الأورا�سي 
والتي كانت حتت �سعار ال�سياحة الثقافية 
�سراكة م�ستدامة يف خدمة وجهة اجلزائر 

والتي عرفت ح�سور  وزير الثقافة عز الدين 
ميهوبي ووزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية 
ح�سان مرموري ،ووايل ولية  اجلزائر العا�سمة 
عبد القادر زوخ ورئي�س جلنة الثقافة والإعالم 

وال�سبيبة وال�سياحة مبجل�س الأمة ورئي�س 
جلنة الثقافة وال�سياحة والت�سال باملجل�س 

ال�سعبي  الوطني وممثلي القطاعات الوزارية 
واإطارات الدولة من اأ�سالك الأمن املختلفة 

واجلمارك اجلزائرية   .

حكيم مالك 

الدين  عز  الثقافة  وزير  واأكد 
ميهوبي اأن  تنظيم   الندوة الوطنية 
الثقافية  ال�سياحة  تطوير  حول 
اإعطاء  بغر�ض  ياأتي  وترقيتها 
دفع لل�سياحة الثقافية يف اجلزائر 
التنمية  روافد  من  رافد  وجعلها 
مت  والتي  امل�ستدامة  الوطنية 
اإدراجها يف خمطط عمل احلكومة 
اجلمهورية  رئي�ض  لربنامج  تنفيذا 
اإ�رشاك  مت  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 
كافة الفاعلني يف هذا امليدان من 
ومن  القطاعني  كال  من  متعاملني 
بغر�ض  املعنية  الوزارية  الدوائر 
ومنهجية  حقيقية  �رشاكة  اإر�ساء 
بربامج  للخروج  م�سرتكة  عمل 
املديني  على  للتطبيق  قابلة  عمل 

الق�سري واملتو�سط .

 اإعداد خريطة اأثرية 
للجزائر  

 
الثقايف  امل�سعى  اأن  الوزير  واأ�سار 
بال�رشورة  يتطلب  القت�سادي 
على  تقوم  والتي  حمكمة  عمل 
احرتام التنظيمات والنظم ودفاتر 
�سالمة  ي�سمن  مبا  ال�رشوط 
تراثا  هو  الذي  الثقايف  الرتاث 
متوازنة  وظيفية  عالقة  يف  ه�سا 
القت�سادية  امل�سلحة  بني  جتمع 
احلماية  متطلبات  واحرتام 
واحلفظ وهذا عن طريق مراجعة 
هذا  وياأتي  الثقايف  الرتاث  قانون 
عرب و�سع اآليات عمل م�سرتكة بني 
امل�ستوى  املعنية على  القطاعات 
التي  العقبات  لتذليل  املحلي  
وتوفري  املتعاملني  اأداء  على  توؤثر 
خدمات نوعية لل�سوح واإعادة بعث 
وال�سناعات  والأن�سطة  احلرف 
بجوار  اأو  باملواقع  التقليدية 
خريطة  كاإعداد  الأثرية  املواقع 
اأثرية  للجزائر  لتعريف مبختلف 
حترير  مع  اجلزائر  املناطق 
مع  للرتاث   الإقت�سادي  اجلانب 
قطاعي  وطاقات  و�سائل  ت�سخري 
وال�سناعة  وال�سياحة  الثقافة 
املحلية  واجلماعات  التقليدية 
ال�سياحية  الوجهة  ترقية  بغر�ض 
من  والرفع  للجزائر  الثقافية 
ال�سياحيني  املر�سدين  قدرات 

اللم�سة  ترقية  على  العمل  وكذا 
اخلدمات  يف  اجلزائرية  الفنية 
الفندقية ويف هند�ستها املعمارية 

ويف تهيئتها الداخلية .

 حت�سني اأ�ساليب الرتويج 
لل�سياحة الثقافية يف 

اجلزائر
 

امل�ساركني  كافة  ميهوبي  ودعا   
اأر�سية  و�سع  اإىل  الور�سات  يف 
التن�سيق  على  تقوم  م�سرتكة  عمل 
والتوا�سل الدائمني بني املتعاملني 
توظيف  واإىل  القطاعني  كال  يف 
قدراتهما لتح�سني اأ�ساليب الرتويج 
لل�سياحة الثقافية يف اجلزائر واإىل 
يف   لل�سياحة  الثقايف  البعد  اإدراج 
الب�رشية   منظومة تكوين الطاقات 
املوؤ�س�سات  يف  للعمل  املوؤهلة 
واملتاحف  والفندقية  ال�سياحية 
والتاريخية  الأثرية  واملواقع 
ويتحقق  فيها  املر�سدين  بتوفري 
هذا عرب اإعداد الدعائم الإر�سادية 
ال�سياحية  باملقومات  والتعريفية 
على امل�ستوى املحلي ،  ول�سيما 
معاهد  على  تتوفر  اجلزائر  اأن 
متخ�س�سة يف هذا املجال، داعيا  
ال�سياحية  الوكالت  الثقافة  وزير 
القدرات  ل�ستغالل  والأ�سفار 
تتوفر عليها  التي  الهائلة  الثقافية 
ربط  طريق  عن  وهذا  اجلزائر 
موؤ�س�سات  مع  عمل  عالقات 
يف  للمرافقة  امل�ستعدة  الثقافة 
بغية  وهذا  اجلوانب  من  الكثري 

حتديد  امل�سالك ال�سياحية .

  الدخول يف عامل ال�سناعات 
الثقافية خلدمة وجهة 

اجلزائر ال�سياحية

على  الثقافة   وزير   واقرتح   
امل�سوؤولني القائمني على ال�ستثمار 
بت�سيريها  الفندقية  املرافق  يف 
اجلزائري  الفني  الطابع  وتثمني 
ومن  الثقايف  تراث  من  امل�ستلهم 
يف  اجلزائري  الإن�سان  عبقرية 
وترقية  وجتهيزها  الفنادق  تهيئة 
الطبخ والزي اجلزائريني وهذا من 
خالل تخ�سي�ض ف�ساءات لت�سويق 

والأعمال  احلرفية  ال�سناعات 
يف  اجلزائريني  للمبدعني  الفنية 
اأن  معتربا  ال�سياحية   املركبات 
لقاء الثقافة ال�سياحية  الذي عرف 
الوزارية   الدوائر  ممثلي  ح�سور 
اتخاذ  اإىل  ي�سفي  اأن  �ساأنه  من 
اإجراءات لتحقيق الرغبة امل�سرتكة 
الثقافية  بال�سياحة  النهو�ض  يف 
والت�سغيل  الأقاليم   لرتقية  كعامل 
الدولية  اجلزائر  ل�سمعة  والرتويج 
وخدمة  وجهة اجلزائر ال�سياحية 
ال�سناعات  عامل  يف  والدخول 
الثقافية الذي ت�سكل فيه ال�سياحة 

الثقافية عن�رشا اأ�سا�سيا .  

 ربط ال�سياحة بالرتاث 
احل�ساري للجزائر

ال�سياحة  وزير  اأو�سح  جهته  ومن 
ح�سان  التقليدية،  ال�سناعات  و 
الندوة  هذه  اأن  مرموري   
للعمل  عميق  مغزى  لها  الوطنية  
ال�سياحية،  اجلزائر  وجهة  على 
من  جملة  على  تتمحور  التي  و 
الن�سغالت املرتبطة بالبحث عن 
اأجنع ال�سبل لتطوير و ترقية قطاع 
ال�سياحة و ال�سناعات التقليدية و 
و  التقارب  ج�سور  مد  و  الثقافية، 
ق�سد  بينهما  ال�رشاكة  و  التفاهم 
حيث   امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 
ي�ستمد �سعار هذه الندوة واملتمثل 
�رشاكة  الثقافية«  ال�سياحة  يف 
م�ستدامة يف خدمة وجهة اجلزائر 
ثقل  و  يحملها  التي  املعاين  عمق 
و  لتمريرها،  يتطلع  التي  الر�سائل 
على  تعمالن  الوزارتني  فاإن  لهذا 
ال�رشاكة،  هذه  تدعيم  و  ترقية 
ازدهار  و  تطوير  على  تعمل  التي 
مبثابة  هذا  ويعد   ال�سياحة   
ال�سياحة  يربط  الذي  اجل�رش 
وهذا  للجزائر  احل�ساري  بالرتاث 
ل�سناعة  م�سارا  جعله  اأجل  من 
ترقية  �ساأنها  من  وفاعلة  متكاملة 
لت�سكل  ال�سياحية  اجلزائر  وجهة 
املرموقة  املقا�سد  اأحد  بذلك 
التي توفر تنوع املنتجات الرتاثية 
والتاريخية والطبيعية يف املنطقة 
والوجهات املختلفة بجودة عالية 

وتناف�سية.

تنويع القت�ساد وت�سجيع 
ال�ستثمار الوطني والأجنبي

اجلزائر  اأن  ال�سياحة  وزير  واأكد   
للتنمية  جديدا  منطا  اعتمدت 
طرف  من  بتوجيه  هذا  وياأتي 
يرمي  والذي  اجلمهورية  رئي�ض 
نا�سئ  وطني  اقت�ساد  تكري�ض  اإىل 
اإىل  ترمي  حديثة  مقاربة  وتبني 
تنويع القت�ساد وت�سجيع ال�ستثمار 
يحظى  الذي  والأجنبي  الوطني 
يف  خ�سو�سا  عديدة  بامتيازات 
املجالت ال�سناعية والتكنولوجية 
والفالحية وال�سياحية وهذا بغر�ض 
اجلزائر  من  جتعل  وثبة  اإحداث 
ي�ساف   متو�سطيا  �سياحيا  قطبا 
الإجنازات  من  ر�سيدها  اإىل 
املحققة يف ظل الأمن وال�ستقرار 
والزدهار حيث ارتفع عدد ال�سياح 
يف �سنة 2017 بـ 7 باملائة مقارنة 
التي كانت منذ 7 �سنوات  بالن�سبة 
واملتمثلة يف 4 باملائة  وعلى هذا 
التوافد الدويل  الأ�سا�ض فلقد بلغ 
وافد  مليون   و322  مليار  لل�سياح 
الوجهات  كانت  حيث  العامل  يف 
الوجهات  راأ�ض  على  املتو�سطية 
ال�سدارة   اأوروبا يف  بقاء  العاملية  
املمتازة  نتائجها  عرب  وهذا 
بن�سبة  اإفريقيا  تقدم  مع  كالعادة  

منو 08 باملائة .  

تن�سيط احلركية ال�سياحية 
الثقافية لتحقيق التنمية 

املحلية

هذه  اأن   مرموري   اأو�سح   كما 
الندوة ت�سكل ف�ساء مالئما لتبادل 
وتن�سيط  والتجارب  اخلربات 
احلركية ال�سياحية الثقافية مع خلق 
ا�ستغالل  وراء  من  حقيقية  ثروة 
املادية  الثقافية  املمتلكات 
ندرك  اأننا   قائال  والالمادية  
الثقافية  ال�سياحة  تنمية  اأن  جيدا 
با�ستغالل الإمكانات الهائلة كفيل 
بتحرك النمو القت�سادي والتنمية 
الهوية  الجتماعية واحلفاظ على 
العالقة  يخ�ض  وفيما  الوطنية  
اأنه  اأكد  وال�سياحة  الثقافة  بني 
تفعيل  خالل  من  تتدعم  اأن  يجب 

واملتاحف  الأثرية  املواقع  دور 
باإ�رشاك ال�سكان يف هذه ال�سياحة 
املهرجانات  يف  يحدث  كما 
ال�سناعة  �سوق  فيها  تنتع�ض  اأين 
مما  والإيواء  والنقل   التقليدية 
ي�ساهم يف لعب دور هام يف التنمية 

املحلية.

البعد الثقايف والرتاثي 
للجزائر عن�سر مكمل 

لل�سياحة الوطنية

التقليدية  لل�سناعة  وبالن�سبة 
وال�سناعات  ال�سياحة  وزير  اأ�سار 
طياتها  اأنها جتمع يف  التقليدية   
للجزائر  والرتاثي  الثقايف  البعد 
والتي تعد عن�رشا مكمال لل�سياحة 
هذا  حظي  فلقد  وعليه  الوطنية  
ا�سرتاتيجيني  مبخططني  املحور 
لتنمية ال�سناعة التقليدية ، كا�سفا 
التقليدية  ال�سناعة  وترية  اأن  
بت�سجيل  ملحوظا  تزايدا  تعرف 
 2017 �سنة  نهاية  يف  الإح�سائيات 
 346.000 تاأ�سي�ض  خالل  من 
 89.000 حوايل  بتوفري  ن�ساط 
الناجت  يف  مب�ساهمة  �سغل  من�سب 
الداخلي اخلام بـ 254 مليار دينار 

جزائري  .

احلظرية الفندقية الوطنية 
بلغت طاقة ا�ستيعابها بـ 

�سرير  112.264

ت�سجيل  مت  اأنه  مرموري  وك�سف 
احلظرية  اأن  تفيد  اإح�سائيات 
طاقة  بلغت  الوطنية  الفندقية 
وعدد  �رشير   112.264 ا�ستيعابها 
 1289 الفندقية  املوؤ�س�سات 
موؤ�س�سة موزعة عرب الرتاب الوطني 
والأ�سفار و�سل  ال�سياحة  ووكالت 
وقدر    ، وكالة   2220 اإىل  عددها 
املحلية  ال�سياحة  مكاتب  عدد 
ميدان  يف  يعمل  مكتب  مبائة 
والتوجيه  وال�ستقبال  الرتقية 
ال�سياحي اإ�سافة اإىل دور ال�سيافة 
حيث  م�ستمر  تزايد  �سهد  الذي 
من  النوع  هذا  نحو  توجه  لوحظ 
اأمناط الإيواء ، ل �سيما يف مناطق 

اله�ساب العليا واجلنوب الكبري  .

اجلزائر تزخر بـ 282 منبع 
حموي

ال�سياحة   وزير  �سلط   املقابل  ويف 
املعدنية  احلمامات  على  ال�سوء 
هامة  قدرات  اجلزائر  متتلك  التي 
تتمثل يف 282 منبع حموي   وعليه 
يف  يكمن  احلمامات  هذه  فمزايا 
املواقع  �سمن  يقع  الذي  موقعها 
يجمع  مما  والتاريخية  الأثرية 
احلموية  اخلدمات  من  ال�ستفادة 
وكذا  ال�ستجمامية    اأم  ال�سحية 
وطابعها  تاريخها  على  التعرف 
املعماري الذي يعود اإىل ح�سارات 
�سابقة     ولقد عر�ض ممثل وزارة 
الثقافة  يف هذه  الندوة الوطنية حول 
وترقيتها  الثقافية  ال�سياحة  تطوير 
خدمة  يف  الثقافية  املقومات    ،
الثقافية  ال�سياحة  وترقية  تطوير 
للممثل  اآخر  عر�سا  و�سملها  من 
وزارة ال�سياحة وال�سناعة التقليدية 
ال�سياحة  وتثمني  تنمية  بـ  املعنون 
يف  والرتاث   بالثقافة  املرتبطة 
اجلزائر  اإ�سافة ل3 ور�سات  حيث 
ملو�سوع  الأوىل  الور�سة  تطرقت 
واملعامل  الأثرية  املواقع  ا�ستغالل 
والن�ساطات  لالأغرا�ض  التاريخية 
العام  املدير  تراأ�سها  ال�سياحية  
وا�ستغالل  لت�سيري  الوطني  للديوان 
املمتلكات الثقافية املحمية  ونبيل 
ال�سياحية  بالرتقية  املكلف  ملوك  
وال�سناعة التقليدية وور�سة اأخرى 
حول املهن والتكوين يف ال�سياحة 
والتي  املهارات  وتثمني  الثقافية 
زعرور  بن  �سكري  برئا�سة  كانت 
التقليدية  لل�سناعة  العام  املدير 
وال�سناعة  ال�سياحة  بوزارة 
التقليدية ومدير الإدارة والو�سائل 
بوزارة الثقافة عبد العزيز بوزغاية  
خ�س�ست  ثالثة   لور�سة  اإ�سافة 
والتقنيات  والت�سويق  لالإت�سال 
احلديثة لتطوير ال�سياحة الثقافية 
مدير  من  كل  تراأ�سها  والتي 
الت�سال والتعاون بوزارة ال�سياحة 
وجهيدو  التقليدية  وال�سناعة 
بالدرا�سات  املكلفة  ميهوبي 
بالإعالم  واملكلفة  والتلخي�ض 

والت�سال بوزارة الثقافة  .  
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»�صمغ النحل« �صر �صحة 
وجمال الب�صرة

اأوردت بوابة اجلمال »هاوت.دي« الأملانية اأن مادة الربوبولي�س 

»Propolis« اأو »�صمغ النحل« تعد �رش �صحة وجمال الب�رشة، اإذ حتارب 

البثور والتهيج من ناحية ومتنح الب�رشة مظهراً م�رشقاً ي�صع �صباباً وحيوية 

من ناحية اأخرى واأو�صحت اأن مادة »الربوبولي�س« متتاز بتاأثري م�صاد 

للبكترييا والفطريات، وتعمل على تخفيف الأمل وتطرد ال�صموم من 

اجل�صم وبف�صل تاأثريها املثبط لاللتهابات، تعمل »الربوبولي�س« اأي�صاً على 

تهدئة الب�رشة املتهيجة، وت�صاعد يف عالج حروق ال�صم�س، وال�صتجابات 

التح�ص�صية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، تتمتع مادة »الربوبولي�س« بتاأثري لطيف 

على الب�رشة، ما يجعلها مثالية للجلد احل�صا�س ومن ناحية اأخرى، تزخر 

مادة »الربوبولي�س« باملعادن، مثل الكال�صيوم والبوتا�صيوم واملغني�صيوم، 

والفيتامينات، مثل فيتامني H، والأحما�س الأمينية والإنزميات ومركبات 

الفالفونويد وت�صكل كل هذه العنا�رش اأ�صا�صاً مثالياً لب�رشة ن�رشة ونقية ت�صع 
�صحة وجمال.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
ل باحثون يف درا�صة علمية حديثة ملعرفة  تو�صّ

مظهرين اأن �صببه انفجار فقاعات جمهرية يف ال�صائل �رش ال�صوت الذي ي�صدر لدى »طقطقة« الأ�صابع، 
ا�صتند الباحثون الفرن�صيون والأمريكيون اإىل مناذج املوجود يف املفا�صل، للتو�صل لهذه اخلال�صات، 
ريا�صية. والفر�صية التي طرحوها لي�صت جديدة، 

درا�صات لحقة، اإل اأن اجلديد يف خال�صات الدرا�صة وهي ظهرت لأول مرة قبل 70 عاماً ثم �صككت بها 
الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي لإ�صدار 
هذا ال�صوت، بح�صب عبد اهلل بركات الباحث يف 

الكلية التقنية يف باري�س. وكانت درا�صة اأجريت يف 
العام 2015 حتدثت عن اأن �صوت »القرقعة« ياأتي 

من ت�صّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 
املراقبة«نواأ�صاف: »حاولنا بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�صية، لأن كّل الأبحاث ال�صابقة كانت تعتمد على بركات: »رّكزنا على هذه امل�صاألة من وجهة نظر 

ريا�صياً لو�صف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�صة املن�صورة يف جملة 
ال�صغرية هو امل�صوؤول عن اإ�صدار �صوت »القرقعة« »�صاينتيفيك ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات 

هذه املمار�صة التهاب املفا�صل، بخالف العتقاد لدى »طقطقة« الأ�صابع، ولي�س ت�صّكلها ول ت�صبب 
ال�صائد.

عالج هرموين ميكن الن�صاء 
امل�صابات بالعقم من احلمل
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن الن�صاء اللواتي يعانني 

خ�صعن لعالج بهرمونني رئي�صيني واأ�صبحت 54.3% من العقم لديهن قدرة على احلمل بن�صبة 50% اإذا 
من بني الن�صاء امل�صابات بالعقم اللواتي يخ�صعن 

لعمليات التلقيح ال�صطناعي، بعد حماولتني 
حية، وذلك بف�صل تلقي هرمونات النمو اإ�صرتاديول فا�صلتني، حوامل وكان لـ 51.4% منهن ولدات 

والربوجي�صرتون، وفقا لنتائج الدرا�صة احلديثة.
17.1% فقط ويعتقد اأن الإ�صرتاديول والربوجي�صرتون الثالثة من دون احل�صول على الهرمونات، ت�صل اإىل بالعقم، اللواتي يخ�صعن للتلقيح ال�صطناعي للمرة ويو�صح البحث اأن ن�صبة حمل الن�صاء امل�صابات 
لزراعة البوي�صة امللقحة ويخطط الباحثون للتحقيق يح�صنان تدفق الدم اإىل بطانة الرحم، ويعدانها 
يف ما اإذا اأمكن حتديد الن�صاء املنا�صبات ملثل 

هذا العالج، قبل ال�صطرار اإىل حتمل حالت ف�صل 
عمليات التلقيح ال�صطناعي املتكررة.

 خل التفاح يحارب النتفاخ 
ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �صديق للمعدة، حيث يعمل على 
تن�صيط اله�صم ويحارب اآلم البطن والنتفاخ واأ�صافت املجلة املعنية بال�صحة 

واجلمال، اأن خل التفاح ي�صاعد اأي�صاً على �صبط الع�صارة اله�صمية، 
فيخفف من ال�صعور املزعج بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح 

ميتاز بتاأثري م�صاد للبكترييا ويحارب بكترييا الأمعاء ال�صارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�صيوم واملغني�صيوم وال�صوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�صاً للمفا�صل والغ�صاريف وحذرت »فرويندين« من اأن تناول 

كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �صلبية لذا 
ينبغي تخفيفه باإ�صافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

فوائد ل ت�صدق.. ل ترموا ق�صور الليمون بعد اليوم!
اإذا كان ع�صري الليمون م�صدراً مهماً للفيتامني C مما يجعله مفيداً يف جمال تفتيح الب�رشة واحلفاظ على اإ�رشاقها، فاإن ق�صوره تتمتع اأي�صاً بفوائد متعددة لدى 

الفاكهة، وقوموا بتجفيفها من خالل تعري�صها لأ�صعة ال�صم�س ثّم ا�صتعمالها ب�صكل مو�صعّي على الب�رشة. فال ترموا ق�صور الليمون بعد ع�رش هذه 
حولوها اإىل بودرة تُ�صتعمل يف اخللطات التالية:

- قناع ق�صور الليمون واحلليب:
بال�صم�س مع مقدار فنجان قهوة من احلليب ال�صائل اخلطوا حفنة من بودرة ق�صور الليمون املجففة 

القطن على ب�رشة الوجه، على اأن ترتكوه ملدة ن�صف الطازج. وطّبقوا هذا اخلليط بوا�صطة قطعة من 
�صاعة قبل غ�صله باملاء البارد.

على نتائج فّعالة يف جمال تفتيح واظبوا على ا�صتعمال هذا القناع يومياً للح�صول 
املطلوبة.الب�رشة العادية والدهنية، واإك�صابها الن�صارة 

- قناع ق�صور الليمون وماء جوز الهند:
املجففة مع مقدار فنجان اخلطوا ملعقة كبرية من بودرة ق�صور الليمون 

هذا اخلليط على اآثار حب قهوة من ماء جوز الهند، وطّبقوا 
على الب�رشة طوال الليل اإذا ال�صباب ملدة �صاعة اأو اتركوه 

كان الأمر ممكناً.
يومي لتالحظوا حت�صناً يف ا�صتعينوا بهذه اخللطة ب�صكل 

لون الب�رشة، فالعنا�رش اآثار حب ال�صباب ويف تفتيح 
املوجودة يف ق�صور الليمون امل�صادة للميكروبات 

حب ال�صباب والندبات جتعل منها مكّوناً مثالياً لعالج 
الناجتة عنه.

وماء الورد:- قناع ق�صور الليمون، اخليار 
باأحما�س األفا هيدروك�صي تتمّيز ق�صور الليمون بغناها 

اأما عند خلطها برب�س حبة التي تتمتع مبفعول مبّي�س للب�رشة، 
الورد فهي تتحّول اإىل قناع من اخليار و3 مالعق كبرية من ماء 

3مرات اأ�صبوعياً.فّعال يف جمال تفتيح لون الب�رشة خا�صًة اإذا مّت ا�صتعماله 
- مق�رّش الليمون والع�صل:

مع الكمية نف�صها من النخالة، والع�صل. اأ�صيفوا ح�رّشوا مق�رشاً طبيعياً عرب خلط ملعقة كبرية من ق�صور الليمون املجففة 
اإىل املزيج قلياًل من احلليب ال�صائل للح�صول على عجينة رخوة تطّبقونها بحركات دائرية على الوجه للتخلّ�س من اخلاليا امليتة مما ي�صاهم يف احل�صول على 

ب�رشة م�رشقة ومنتع�صة.
- مق�رّش الليمون والزبادي:

ميكن تطبيق هذا املق�رّش على الوجه واجل�صم، وهو ي�صاعد على تفتيح الب�رشة والتخلّ�س من البقع الداكنة. يكفي خلط كمّية مماثلة من ق�صور الليمون املجففة 
مع الزبادي وتطبيقها على الب�رشة ملدة 30 دقيقة قبل اإزالتها بحركات دائرية تخلّ�س اجللد من اخلاليا امليتة املرتاكمة على �صطحه. اإن ا�صتعمال هذا املق�رّش 

3 مرات اأ�صبوعياً �رشورّي للح�صول على النتائج املرجوة
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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 
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 م�سائب �لدنيا حتدث حلكمة بالغة ال يعلمها �إال �هلل
فلذلك امل�صائب لها حكمٌة بالغٌة 
وجهلها  عرفها  من  عرفها  بالغة 
علماء  بع�ض  لذلك  جهلها  من 
تذكر  اأن  ينبغي  اأنه  يرى  العقيدة 
مثنى  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  بع�ض 
يذل  معاً،  املذل  املعز  مثنى، 
يخف�ض  الرافع،  اخلاف�ض  ليعز، 
لريفع، ال�صار النافع، ي�رض لينفع، 

املعطي املانع، مينع ليعطي.
دار  الدنيا  اإن هذه   (( ورد:  لذلك 
ترٍح  ا�صتواء، ومنزل  دار  التواء ال 

مل  عرفها  فمن  فرح،  منزل  ال 
ومل  ـ  موؤقت  الأنه  ـ  لرخاء  يفرح 
قد  ـ  موؤقت  الأنه  ـ  ل�صقاء  يحزن 
جعلها اهلل دار بلوى وجعل االآخرة 
الدنيا  بالء  فجعل  عقبى،  دار 
لعطاء االآخرة �صبباً، وجعل عطاء 
عو�صاً،  الدنيا  بلوى  من  االآخرة 

فياأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي((
] من كنز العمال عن ابن عمر 

�هلل جّل جالله خلقنا 
لريحمنا و ي�سعدنا :
بادئ ذي بدء: اهلل جّل جالله خلقنا 
لريحمنا، خلقنا لي�صعدنا، وقد يقول 

قائل: فما بال هذه امل�صائب وما 
اأكرثها؟ نقول: املركبة ال�صيارة �صنعت 

من اأجل اأن ت�صري، علة �صنعها ال�صري، 
ما بال املكبح فيها؟ املكبح من حيث 
املنطلقات يتناق�ض مع علة �صنعها، 

املكبح يوقفها و�صنعت كي ت�صري، لكن 
املكبح اأعظم �صمانٍة ل�صالمتها، اأعظم 
�صمانة ل�صالمة املركبة املكبح مع اأنه 

يتناق�ض فكرياً مع علة �صنعها.

�حلب �أ�سٌل يف �لدين 
َعَل  اإذاً االآية االأوىل ..﴿ َولَْو �َصاَء َربَُّك َلَ

ًة َواِحَدًة ﴿  ] �صورة هود  النَّا�َض اأَُمّ
االآية: 118 [  كان من املمكن اأن 

يحملنا ربنا ق�رضاً على الهداية، هذه 
الهداية الق�رضية ال ت�صعدنا اإطالقاً، 

لذلك اأراد اأن تكون عالقته بنا عالقة 
يِن ﴿  ]  حب، قال:  ﴿ اَل اإِْكَراهَ ِف الِدّ

�صورة البقرة االآية: 256 [  اأراد 
اهلل اأن تكون عالقته بنا عالقة حب 
ال عالقة ق�رض ما اأرادنا اأن ناأتيه اإال 

طائعني، اإال خمتارين، اإال مببادرٍة منا، 
قال: ﴿ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه ﴿  ] �صورة 

املائدة االآية: 54 [  قال: ﴿ َوالَِّذيَن 
ِ ﴿  ] �صورة البقرة  اآََمنُوا اأَ�َصُدّ ُحّباً هلِلَّ

االآية: 165 [  اأي ما اأراد اهلل اأن تكون 
عالقته بنا عالقة ق�رض، وال قهر، وال 

اإكراه، عالقة حب.
فلذلك احلب اأ�صٌل ف الدين الأن 

االإن�صان ف االأ�صل عقٌل يدرك، وقلٌب 
يحب، وج�صٌم يتحرك، وغذاء العقل 

العلم، وغذاء القلب احلب، وغذاء 
ال�صم الطعام وال�رضاب.

�أهمّية تعليم �ل�سغري �لقر�آن 
اأن  م�صلٍح  كل  على  لزاماً  كان  لذلك 
واأن   ، نف�صه  تب�صري  على  يحر�ض 
طاملا  ثوباً  الد  �صاعِد  عن  َر  يُ�َصِمّ
عنده،  خري  كَلّ  غطى  حتى   ، اأُر�صل 
 – ، بل كان �صبباً  اإ�صالح عرفه  وكَلّ 
مبا تراكم عليه من �ُصبٍَه وت�صويه – ف 
بحبل  االعت�صام  عن  النَّا�ِض  �رضف 
، وال�صري  ، وبدينه القومي  اهلل املتني 

على �رضاطه امل�صتقيم .
 ، العظيم  القرءان  ف  اأَنّ  واعلموا 
و�صري   ، امل�رضفة  النبوية  وال�صنة 
من  كبرياً  كّماً  االأمة  هذه  �صلف 
واالآداب  واملعاين   ، والقيم  املباديء 
اأن  يجب  التي  الرتبوية  واالأ�صاليب   ،

قلبه  وي�رضب   ، ال�صغري  عليها  يَُربَّى 
االأخذ بها منذ نعومة اأظفاره .

واإَنّ من اأعظم ما يجب �رضف الهمم 
تعليمهم   ((  : االأبناء  تربية  ف  اإليه 

كتاب اهلل تعاىل (( . 
َكاَن  َما  نَبَاأُ  ِفيِه  الذي  الكتاب  هذا 
َما  َوُحْكُم  بَْعَدُكم،  َما  َوَخَبُ   ، َقبْلَُكم 
 ، ِبالَْهْزل  لَيْ�َض  ـُل  الَْف�صْ َوُهَو  بَيْنَُكم، 
َمُه اهلل ، َوَمِن  َمْن تََرَكُه ِمْن َجبَّاٍر َق�صَ
لَُّه اهلل ، َوُهَو  ِه اأَ�صَ ابْتََغى الُْهَدى ِف َغرْيِ
ِكيم  ْكُر احْلَ امْلَِتني ، َوُهَو الِذّ  ِ َحبُْل اهلَلّ
َاُط امْلُ�ْصتَِقيم ، ُهَو الَِّذي  ، َوُهَو ال�رِضّ
ِبِه  تَلْتَِب�ُض  َوالَ   ، االأَْهَواء  ِبِه  تَِزيُغ  الَ 
االأَلْ�ِصنَة ، َوالَ يَ�ْصبَُع ِمنُْه الُْعلََماء ، َوالَ 

ي  تَنَْق�صِ َوالَ   ، ّد  الَرّ َكرْثَِة  َعلَى  يَْخلَُق 
اإِْذ  ُنّ  اْلِ تَنْتَِه  مَلْ  الَِّذي  ُهَو   ، َعَجاِئبُه 
�َصِمَعتُْه َحتَّى َقالُوا ] اإِنَّا �َصِمْعنَا ُقْراآًنا 
�ْصِد َفاآَمنَّا ِبِه [  َعَجبًا يَْهِدي اإِىَل الُرّ
َدق ، َوَمْن َعِمَل ِبِه اأُِجر  َمْن َقاَل ِبِه �صَ
اإِلَيِْه  ِبِه َعَدل ، َوَمْن َدَعا  ، َوَمْن َحَكَم 

َهَدى اإِىَل �رِضَاٍط ُم�ْصتَِقيم .

 �ليقني ينبغي �ملحافظة عليه ورعايت
ينبغي  اليقني  هذا   
ورعايته  عليه  املحافظة 
اأقدار  ف  التاأمل  بدوام 
ف  املبثوثة  تعاىل  اهلل 
وبتغذيته  االإن�صانية،  تاريخ 
عز  اهلل  كتاب  ف  بالتاأمل 
ب�رضيات  من  فيه  وما  وجل 
ملن يح�صنون القول والعمل 
الطاعة  على  وباملداومة 
االإميان يزيد وينق�ض،  فاإن 
وبالبعد  اليقني  وكذلك 
واأ�صحاب  املحبطني   عن 
الذين  ال�صوداوية  النظرة 
الكوب  ن�صف  اإال  يرون  ال 
قراءة  وباإح�صان  الفارغ 
فيه  ما  فرغم  الواقع 
اإال  وماآ�صي  االالآم  من 
ومتحي�ض  تربية  فيه  اأن 
ُ الَِّذيَن اآَمنُوا  �َض اهلَلّ }َوِليَُمِحّ
]اآل   } الَْكاِفِريَن  َومَيَْحَق 
}ِليَِميَز   ]141 عمران: 
ِيِّب  الَطّ ِمَن  ِبيَث  اخْلَ  ُ اهلَلّ
ُه  بَْع�صَ ِبيَث  اخْلَ َويَْجَعَل 
َجِميًعا  َفرَيُْكَمُه  بَْع�ٍض  َعلَى 
اأُولَِئَك  َجَهنََّم  ِف  َفيَْجَعلَُه 

ا�رِضُوَن { ]االأنفال:  ُهُم اخْلَ
خري  لنا  وليخرج   ]37
و�صفهم  الذين  املعادن 
اَل  }ِرَجاٌل  بقوله  تعاىل  اهلل 
َعْن  بَيٌْع  َواَل  اَرةٌ  ِتَ تُلِْهيِهْم 
اَلِة َواإِيتَاِء  ِ َواإَِقاِم ال�صَّ ِذْكِر اهلَلّ
تَتََقلَُّب  يَْوًما  يََخاُفوَن  َكاِة  الَزّ
اُر{  َوااْلأَبْ�صَ الُْقلُوُب  ِفيِه 
واالأمم   ]37 ]النور: 
مهما اأ�صابها من جراحات 

وخ�صائر ال متوت.
واأخريا نقول: القلب املمتلئ 
باليقني  العامر  باالإميان 
فرج  بقرب  حوله  من  يُقنع 

املعتقد  ف  خالفه  واإن  اهلل 
بن  عثمان  قال  والتوجه، 
الكعبة  نفتح  :”كنا  طلحة 
االثنني  يوم  الاهلية  ف 
)النبي  فاأقبل  واخلمي�ض 
يوما  �صلى اهلل عليه و�صلم( 
مع  الكعبة  يدخل  اأن  يريد 
ونلت  النا�ض فغلظت عليه، 
يا  قال:  ثم  عني  وحلم  منه 
هذا  �صرتى  لعلك  عثمان 
اأ�صعه  بيدي  يوما  املفتاح 
لقد  �صئت!!،فقلت:  حيث 
وذلت  يومئذ  قري�ض  هلكت 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ،فقال 

عمرت  بل  و�صلم:  عليه 
وعزت يومئذ، ودخل الكعبة 
موقعا  مني  كلمته  فوقعت 
ظننت اأن االأمر �صي�صري اإىل 

ما قال” ]االكتفاء[.
ومل  م�رضكا  كان  وعثمان 
يكن بيد النبي �صلى اهلل عليه 
�صولان  اأو  �صلطان  و�صلم 
حتى تقع كلمته من عثمان 
الذي  اليقني  ولكنه  موقعا  
ي�رضي من نف�ض لنف�ض ومن 
العني  تراه  حتى  لروح  روح 

واقعا ملمو�صا.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد 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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"Changan" رو�سيا تنتج اإحدى اأبرز �سيارات

ووفقا  الدفع  الرباعية  �سياراتها  اأ�سهر  اإحدى   "CS75" باإنتاج  �ستبداأ  رو�سيا  اأن  ال�سينية   "Changan" �رشكة  اأكدت 
للمعلومات فاإن ال�رشكة ال�سينية بداأت املفاو�سات مع ال�رشكاء الرو�س لإنتاج هذا النموذج الذي لقي رواجا وا�سعا العام 

الفائت، حيث من املنتظر اأن يجّمع يف اإحدى امل�سانع التابعة لـ "Changan" يف �سواحي مدينة لبيت�سك.
�ستاأتي "CS75" املذكورة بعدة ن�سخ مزودة مبحركات بنزين توربينية ب�سعة 1.8 ليرت وعزم 163 ح�سانا، ف�سال عن علب 
�رشع اأوتوماتيكية بـ 6 �رشعات. ي�سل �سعر الن�سخة العادية من هذه ال�سيارة اإىل نحو 20 األف دولر، اأما ن�سخة "لوك�س" 

الفاخرة في�سل ثمنها اإىل 30 األف دولر.

 LC لكز�س
بقوة  قادمة   F

621 ح�سان 
ملناف�سة 

مر�سيد�س 
 S63

 AMG
كوبيه

املربع نت – يبدو اأننا على 
موعد مع لكز�س LC F الأكرث 
قوة يف تاريخ ال�سانع الياباين 

وذلك لتنزل على ال�ساحة 
 AMG S63 ملناف�سة مر�سيد�س

.M8 كوبيه وبي اإم دبليو
ياأتي هذا ح�سب لقاء املجلة 

 Lawrence اليابانية
Motorcycle X Car مع 
م�سوؤول بلكز�س مل تف�سح عن 

ا�سمه، وقد اأّكد اأن LC F �ستاأتي 
مبحرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 

�سلندر بقوة 621 ح�سان، لتطلق 
كوبيه قوية بالأداء مع احلفاظ 

على فخامتها.
يقول امل�سدر اأي�ساً اأن لكز�س 
قد ت�ستخدم البوليمر املقوى 
 ،LC F بالألياف الكربونية يف
وذلك لتخفي�س وزنها بن�سبة 

7% اأي اأنها لن تزيد عن 1،780 
كيلوغرام.

هكذا تغيريات ميكانيكية واأداء 
عاٍل لن يكون رخي�ساً بالطبع، 

حيث يقول م�سوؤول لكز�س 
املجهول اأن LC F �ستطرح 

ب�سعر يدور بحدود 20 مليون ين 
وهو ما يعادل 176،اأي 660،900 

ريال، ويجدر بالذكر اأنه باملقابل 
فمر�سيد�س AMG S63 كوبيه 

املتاحة بقوة 603 ح�سان 
�سعرها 176، )662،800 ريال( يف 

الوليات املتحدة.
وبالأخري، ما يدعم هذا 

التقرير هو اأن لكز�س قامت 
يف فرباير املا�سي بت�سجيل 

 LC ملكيتها للعالمة التجارية
F بالوليات املتحدة، وقد 

كانت ال�سائعات ترتدد باأنه �سيتم 
تد�سينها يف معر�س طوكيو 

لل�سيارات باأكتوبر املا�سي، اإل 
اأن ذلك مل يحدث.. بذلك ميكننا 
التخمني باأننا �سرناها يف وقت ما 

بعام 2018.

6 حقائق عليك معرفتها عن
 المبورجيني اأورو�س 2019

ح�سان..   650 بقوة  مزدوج  تريبو   V8 اأورو�س مبحرك  تاريخها،  يف   SUV �سيارة  ثاين  عن  اأخريا  ك�سفت  لمبورغيني 
ونعر�س لكم فيما يلي 6 حقائق عليكم معرفتها عنها.

ال�سيارة ماأخوذ من نوع من املا�سية، حتديدا نوع منقر�س اأطلق 1- ا�سم 
عليه ا�سم اأورو�س او الأُْرُخ�س، على العك�س من �سيارات 
ثريان  اأ�سماء  حملت  والتي  الأخرى،  لمبورغيني 

م�سارعة معا�رشة.
2- اأورو�س �ستكون اأول 
لمبورجيني  �سيارة 
�سية  بخا
املفعل  ال�سابط 
لأنه  للدحرجة، 
ازداد  كلما 
وارتفاع  حجم 
ال�سيارة، كلما 
جت  حتا ا

املزيد  من اإىل 
مع  تعاملها  اأثناء  ت التحكم  ملنعطفا ا

حلمايتها من التدحرج للجوانب.
3- ح�سلت اأورو�س على عجالت ومكابح �سخمة مقارنة مبوديالت لمبورجيني الأخرى، حيث يبلغ طول العجالت 21 
بو�سة مع توفر عجالت اأخرى اختيارية بطول 23 بو�سة، مبكابح �سرياميكية كربونية قيا�سية بطول 17.3 بو�سة يف الأمام 

و14.5 بو�سة يف اخللف.
4- اأورو�س حتظى باأف�سل ن�سبة وزن-اإىل-قوة بني اأي �سيارة SUV يف العامل، كما اأن �رشعتها الق�سوى هي الأعلى عامليا 
يف فئة SUV كذلك، وت�سارعها مماثل لت�سارع جراند �سريوكي تراك هوك ذات الـ 707 ح�سان، حيث تدعي لمبورجيني 

اأن ن�سبة الوزن-اإىل القوة يف ال�سيارة هي 7.57 رطل لكل ح�سان، بف�سل وزنها البالغ 2،200 كيلوجرام وقوة 650 ح�سان.
5- باإمكان ال�سائق حتويل نظام التوجيه اإىل دفع خلفي ب�سكل جزئي من نظام الدفع الرباعي، حيث ير�سل املحرك %40 
من عزم الدوران اإىل العجالت الأمامية و60% اإىل العجالت اخللفية ب�سكل قيا�سي، مع اإمكانية تغيري هذه الن�سبة اإىل حد 

اأق�سى 87.5% اإىل العجالت اخللفية والباقي لالأمامية بناء على الظروف.
6- �سا�سيه ال�سيارة م�سنوع من ال�سلب والألومنيوم بالكامل، على العك�س من �سيارات لمبورجيني الريا�سية والتي ت�ستخدم 

األياف الكربون ب�سكل مكثف.

اأكدت  ال�سيارات �سورا ومقاطع فيديو  ب�سوؤون  بع�س املواقع املهتمة  تداولت 
اأنها ل�سيارة لندروفر "Defender" اجلديدة املنتظرة.

 "Defender" اأن  يالحظ  اأن  للمتابع  ميكن  واملقاطع  ال�سور  لتلك  وبالنظر 
�ستاأتي بحلة جديدة خمتلفة كليا عن �سابقاتها، وبالفعل فاإن مظهرها اخلارجي 
يوؤكد املعلومات التي طرحتها لندروفر �سابقا والتي اأكدت اأنها �ستاأتي �سبيهة 

ب�سياراتها الـ "Range Rover Sport" و"Discovery" الأخرية.
ووفقا للمعلومات فاإن ال�سيارة اجلديدة �ستكون اأكرث قوة من �سابقاتها ومزودة 
ع�ساق  و�سيالحظ  امل�ستخدم.  لراحة  ال�رشورية  التقنية  الو�سائل  باأحدث 
لندروفر الختالف الكلي يف �سكل امل�سابيح الأمامية، والتي لن تاأتي م�ستديرة 
تلك  تاأتي  اأن  املنتظر  ومن  ال�سابقة    "Defender" مناذج  يف  عهدوها  كما 
ال�سيارة بنظام تعليق ميّكن من التحكم بدوران كل عجلة على حدة، بالإ�سافة 
البنزين  اأو  بالديزل  يعمل  اأ�سطوانات  باأربع   Ingenium نوع  من  اإىل حمرك 

وعلب �رشعة مكيانيكية واأوتوماتيكية.
�ستطرح لند روفر منوذجها اجلديد اأواخر العام املقبل اأو اأوائل 2019، حيث 

من املتوقع اأن يباع منها نحو 50 األف �سيارة يف ال�سنة.

 "Defender" الندروفر حتيي
ب�سيارة جديدة كليا

الريا�سي ""وح�س" �سوبارو 
 يخطف االأنظار

ا�ستعر�ست �رشكة �سوبارو موؤخرا م�رشوع �سيارة "Viziv" التي بدت كمركبة من 
اأفالم امل�ستقبل ولفت انتباه ع�ساق �سوبارو ت�سميم ال�سيارة املميز، اإذ تداخلت 
فيه حدة املظهر والن�سيابية العالية والع�رشية التي عك�ستها اأ�سكال امل�سابيح 

مع الهيكل الأنيق.
ووفقا للمعلومات، �ستح�سل هذه ال�سيارة على عدد من الأنظمة املتطورة التي 
نف�سها  بتوجيه  لل�سيارة  وال�سماح  الرحلة  اأثناء  ال�سرتخاء  من  ال�سائق  �ستمكن 
ذاتيا، بالإ�سافة اإىل منظومة الركن الذاتي التي �ستمكنها من التوقف حتى يف 

الأماكن ال�سيقة.
الأول  بالبنزين،  يعمالن  اجلديدة مبحركني   "Viziv" تزود  اأنت  املنتظر  ومن 

توربيني ب�سعة 1.6 لرت وعزم 170 ح�سانا، واآخر ب�سعة 2 لرت بعزم 300 ح�سان.

�سيارات "Jimny" ال�سهرية 
تعود اإىل االأ�سواق بحلة جديدة !

اأكدت �رشكة �سوزوكي اليابانية، اأنها ك�سفت موؤخرا عن منوذجها اجلديد 
 "Suzuki" وحاولت  ال�سهرية   "Jimny" �سيارات  من 
اإعادة اإحياء الروح القدمية ل�سياراتها اجلديدة، من 
خالل الهيكل ذو الزوايا القائمة املتميز عن هياكل 
ال�سيارات اجلديدة ذات الإن�سيابية العالية ويتوقع 
اأن تزود ال�سيارة مبحركات بنزين توربينية بعزم 
لرت  ب�سعة 1.2  بنزين  اأح�سنة، وحمركات   110

وعزم 120 ح�سانا.
املعدين  الهيكل  على   "Jimny" و�ستحافظ 
ع�ساق  عليه  اعتاد  الذي  واملتني  املدعم 
�سوزوكي، ف�سال عن اأنها �ستاأتي بنظام دفع رباعي 

وعلب �رشعة اأوتوماتيكية.

ميت�سوبي�سي ت�ستعر�س �سيارة 
جديدة معدلة من بيك اآي 

"L200" ال�سهرية
جديدة  ن�سخة  الربيطانية،  الديار  يف   "Mitsubishi" �رشكة  اأطلقت 

ومعدلة من بيك اآب "L200" امل�سهورة عامليا وجاءت الن�سخة اجلديدة 

من ال�سيارة مبحركات ديزل توربينية ب�سعة 2.4 لرت وعزم 181 ح�سانا، 

تعمل مع علب �رشعات ميكانيكية بـ 5 مراحل، واأخرى اأوتوماتيكية بـ 6 

مراحل. وتتميز الن�سخة املعدلة "Barbarian Svp II" باألوان الهيكل 

التي دجمت الأ�سود والربتقايل ب�سورة فريدة ت�سفي على ال�سيارة طابعا 

ريا�سيا. وزود الهيكل اخلارجي  للن�سخة اجلديدة، بعنا�رش بال�ستيكية 

املربد  و�سبكة  واخللفية  الأمامية  امل�سابيح  زينت  نوعها،  من  فريدة 

بالإ�سافة اإىل مقاب�س الأبواب والقمرة الداخلية لل�سيارة.
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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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موقع TENAA يك�صف عن موا�صفات هاتف نوكيا 6 )2018(
بالإ�ضافة  جديد،  معالج  �ضيدعم  والذي   ،)2018(  6 نوكيا  هاتف  موا�ضفات  جميع  عن   TENAA موقع  ك�ضف 
 HMD  .ولكن ال�ضا�ضة والبطارية �ضتبقى كما هي يف نوكيا 6 الأ�ضلي ، اإىل اإعادة ت�ضميم الهيكل اخلارجي قليلاً
Global �ضوف تطلق هاتف نوكيا 6 )2018( مبعالج Snapdragon 630 ثماين النواة مقرتن ب�رشيحة ر�ضوميات 
Adreno 508، كما �ضياأتي ب�ضا�ضة 5.5 بو�ضة بدقة FullHD، ولن ياأتي بن�ضبة عر�ض اإىل ارتفاع 18:9 بل �ضتكون 

الن�ضبة العادية 16:9.
و�ضياأتي الهاتف بذاكرة و�ضول ع�ضوائي 4 جيجابايت، مع وجود خيارين من �ضعة التخزين الداخلية وهما 32 اأو 
64 جيجابايت قابلني للتو�ضيع حتى 128 جيجابايت، كما تك�ضف القائمة عن وجود فتحة SIM مزدوجة هجينة. 
و�ضتبقي دقة الكامريات كما هي مثل هاتف نوكيا 6 الأ�ضلي، حيث �ضتكون اخللفية بدقة 16 ميجا بك�ضل، والأمامية 
�ضتكون بدقة 8 ميجا بك�ضل، و�ضيتم نقل م�ضت�ضعر الب�ضمة اإىل اخللف اأ�ضفل اإعداد الكامريا هاتف نوكيا 6 )2018( 

�ضيكون متوفر باللون الأبي�ض والأزرق والأ�ضود، وقريباًا �ضنعرف تفا�ضيل ال�ضعر واأماكن توفره.

تهديد بحجب  تويرت يف رو�صيا

بالك بريي تطلق »�صبحها« قريبا!

 »Ghost« ن�رش املدّون ال�ضهري »اإيفان بل�ض« تغريدة على تويرت اأظهر فيها �ضورة هاتف
بلك  ن�رشتها  التي  لل�ضور  وتبعا  قريبا  بريي  بلك  �رشكة  تطلقه  اأن  املنتظر  ال�ضبح  اأو 
بريي، فاإن هاتف ال�ضبح �ضياأتي ب�ضا�ضة عالية الدقة دون اإطارات جانبية وباأبعاد »18:9« 
خالية من اأية اأزرار، وممتدة على كامل الواجهة الأمامية للهاتف كما �ضيزود الهاتف بهيكل 
يتمو�ضع  الأ�ضابع  لب�ضمات  وما�ضح  لل�ضدمات واخلدو�ض،  والزجاج املقاوم  من املعدن 

.Android على الواجهة اخللفية، ونظام ت�ضغيل

دثة من iPad تدعم قلم اآبل للطالب واملعلمني ب�صعر ا�صتثنائي طلق ن�صخة محُ اآبل تحُ
اآبل  الأمريكية  العملقة  تهتم  ما  كثرياًا 
وذلك من  واملعلمني  املدار�ض  بطلب 
خلل تقدمي الأجهزة العملية للدرا�ضة، 
العملية  تفيد  التي  التطبيقات  وحتديث 
الطالب  اأجل  من  ذلك  وكل  التعلمية 
بريقها  ت�ضتعيد  اآبل  هي  وها  واملعلم. 
هو  فكما  الطلب،  لدعم  بالعودة 
ّدثة  محُ اإ�ضدارات  تَطرح  اآبل  متوقع، 
قلم  بدعم   ”iWork“ تطبيقات  من 
اأعلنت  حيث   ”Apple Pencil“ اآبل 
تَعليمي  ا خلل حدث  موؤخراً اآبل  �رشكة 
يف  الثانوية  املدار�ض  باإحدى  عقدته 
ن�ضخة  عن  الأمريكية،  �ضيكاغو  مدينة 
“iPad” تَدعم  اآيباد  دثة من جهاز  محُ
خم�ض�ض   ،”Apple Pencil“ القلم 

للطلب وب�ضعر منا�ضب.
من  املحُحدثة  الن�ضخة  موا�ضفات   

:iPad
 Retina �ضا�ضة  اجلديد  الآيباد  يحمل 
الرقمي  القلم  يدعم  اإن�ض،   9.7 بحجم 
هو  كما   ”Apple Pencil“ اآبل  من 

الو�ضع يف  اآيباد برو.
ويعمل مبعالج ” Fusion A10” الذي 
فهذا  املعزز،  الواقع  تقنيات  يدعم 
بن�ضبة  اأ�رشع  اأداء  �ضيقدك  املعالج 
40% ليقدم للطلب جتربة  �ضهلة عند 
واحد  اآن  تطبيق يف  اأكرث من  ا�ضتخدام 
بن�ضبة  اأ�رشع  جرافيك  ر�ضومات  واأداء 

50%، مع بطارية تدوم لـ 10 �ضاعات.
للكامريا فهو يدعم كامريا  بالن�ضبة  اأما 
خلفية بدقة 8 ميجا بك�ضل، اأما الكامريا 
فهي   ،Touch ID“ فتدعم  الأمامية 

.HD بتقنية FaceTime كامريا
الرقمي  القلم  املحُحدثة  الن�ضخة  تدعم 
من  العديد  للطلب  يقدم  الذي  لآبل 
فالقلم  اجلديدة،  والتقنيات  املميزات 
�ضيوفر لهم جتربة ر�ضم �ضل�ضة وممتعة، 
ب�رشعة  امللحظات  تدوين  دعم  مع 
قائقة بف�ضل املعالج القوي الذي يعمل 
به الآيباد، مع اإتاحة الرتكاز باليد على 
بدون  القلم  ا�ضتخدام  اأثناء  ال�ضا�ضة 

حدوث اأي م�ضكلة. 

 واأو�ضح تويرت يف ر�ضالة اإىل »رو�ضيا املنفتحة«، اأن الإيعاز جاء من 
امل�ضلحة الفيدرالية للرقابة يف جمال الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات 

والتوا�ضل اجلماهريي، بناء على مطالبة الدعاء العام بحجب ح�ضاب 
املنظمة، التي اأدرج موقعها الإلكرتوين يف 11 دي�ضمرب على قائمة 

املوارد املحظورة وقالت »رو�ضيا املنفتحة« يف ر�ضالة جوابية اإنها ل 
تن�رش معلومات خمالفة للقانون وتعترب حترك م�ضلحة الرقابة والدعاء 

العام »�ضغطا �ضيا�ضيا على حرية التعبري«وكان الدعاء العام الرو�ضي 
يف اأبريل املا�ضي قد قرر اإدراج »رو�ضيا املنفتحة«، و«احلركة املدنية 
الرو�ضية املنفتحة« امل�ضجلتني يف بريطانيا، و«معهد رو�ضيا احلديثة« 

امل�ضجل يف الوليات املتحدة، على قائمة ما ي�ضمى باملنظمات 
الأجنبية »غري املرغوب فيها«واأ�ضارت ال�ضلطات اآنذاك اإىل اأن هذه 

املنظمات، املرتبطة باملعار�ض الرو�ضي املقيم يف اخلارج ميخائيل 
خودوركوف�ضكي، ت�ضتهدف »التحري�ض على تنظيم الحتجاجات وزعزعة 
ال�ضتقرار الداخلي، ما يهدد اأ�ض�ض النظام الد�ضتوري يف الحتاد الرو�ضي 

واأمن الدولة«،بدورها، �ضبق اأن اأكدت اإدارة »رو�ضيا املنفتحة« اأن هذه 
احلركة الأهلية الرو�ضية ل متت ب�ضلة للمنظمات الأجنبية املذكورة.

ر�صميا: مايكرو�صوفت تتيح 
التحكم بالأجهزة عن بعد 

عرب مت�صفح الإنرتنت

من خدمة  املعاينة  ن�ضخة  عن  ا  موؤخراً مايكرو�ضوفت  �رشكة  اأعلنت 
والتي  الويب،  ملت�ضفحات  املخ�ض�ضة   Remote Desktop
�ضتمكن امل�ضتخدم من التحكم يف اأي جهاز حا�ضوب واإدارة تطبيقاته 
عن بعد من خلل مت�ضفح الإنرتنت اخلا�ض به، من غري احلاجة اإىل 

تن�ضيب اأية اأدوات اأو برامج اإ�ضافية على حا�ضوبه،
تطبيقات  على  يعتمد  امل�ضتخدم  كان  �ضابقة  اأوقات  ويف  اأنه  حيث 
وبرامج الطرف الثالث من قبيل الأداة ال�ضهرية TeamViewer  اأو 
برنامج مايكرو�ضوفت الر�ضمي RD الذي ياأتي ب�ضكل افرتا�ضي مع 
اأغلب ن�ضخ نظام الت�ضغيل ويندوز، مما يجعل احلل اجلديد من ال�رشكة 
الأم لنظام ويندوز يعفي امل�ضتخدمني من اأية م�ضكلت اأو م�ضاريف 
ميكن اأن يتطلبها اإدارة والتحكم يف جهاز حا�ضوب عن بعد،و�ضتمكن 
بعد  عن  باأجهزتهم  التحكم  من  امل�ضتخدمني  هذه  املعاينة  ن�ضخة 
الن�ضو�ض بني  اإمكانية ن�ضخ ول�ضق  واإدارة تطبيقاتها، واأي�ضا �ضتتيح 
احلا�ضوبني، وت�ضدير امللفات ب�ضيغة  PDF، كما اأن مايكرو�ضوفت 
خدمتها  يف  جديدة  اأخرى  خ�ضائ�ض  واإ�ضافة  تفعيل  على  �ضتعمل 

اجلديدة بناءاً على طلبات واآراء امل�ضتخدمني،
وا�ضتخدام  اإعداد  عملية  حول  التفا�ضيل  من  مزيد  على  وللإطلع 
مايكرو�ضوفت:  من  الر�ضمي  امل�ضتند  زيارة  ميكن  اخلا�ضية 

Microsoft Docs – Remote Desktop Web Client
الطلب  �ضيمنح  الذي   ”11  iOS“ الت�ضغيل  بنظام  اجلهاز  و�ضيعمل 
ا يف نف�ض  العديد من املميزات اأهمها ال�ضماح بت�ضغيل تطبيقني معاً
 Files تطبيق  ودعم  التطبيقني،  بني  النتقال  �ضهولة  مع  ال�ضا�ضة، 

لإدارة امللفات ب�ضهولة.
وقد اأعلنت اآبل اأن الن�ضخة املحُحدثة من iPad اأ�ضبحت متوفرة يف 

ال�ضوق ابتداءاً من اليوم بالألوان الذهبي، والف�ضي، والرمادي.
اأما بالن�ضبة للأ�ضعار، فكانت هي مفاجاأة اآبل للجميع، فقد �ضبق واأن 
قامت اآبل العام املا�ضي بتخفي�ض �ضعر جهاز الآيباد لي�ضل اإىل 329 
دولر، ولكنها اليوم تفاجئ الطلب واملعلمني ب�ضعر جديد للن�ضخة 
املحُحدثة من الآيباد لي�ضبح �ضعر اجلهاز للمدار�ض 229 دولر فقط، 

امنا للم�ضتخدم العادي �ضيكون كما هو 329 دولر.
 89 للمدار�ض  �ضعره  ف�ضيكون  منف�ضل  �ضعر  له  �ضيكون  القلم  ولكن 
دولر، وللم�ضتخدم العادي 99 دولر، لي�ضبح بذلك �ضعر الآيباد والقلم 

للمدرا�ض 388 دولر.

�صام�صونغ غالك�صي اإ�س 9 وغالك�صي اإ�س 8.. ما الفرق بينهما؟ 
اأوجه الت�صابه

 Galaxy S9 على ما يبدو اأن �رشكة �ضام�ضونغ �ضعيدة بلغتها الت�ضميمية احلالية، لذا اأبقت الأمور متطابقة تقريباًا، حيث يكاد يكون جهاز
ا جهاز Galaxy S8، مع انخفا�ض يبلغ 1.2 مم فقط يف الطول و 8 جرام يف الوزن، بينما املعدن والزجاج على حد �ضواء  هو نف�ضه متاماً

اأكرث �ضمكا.
وفيما يخ�ض حجم ال�ضا�ضة، فاإنه ل يزال كما هو 5.8 بو�ضة يف ن�ضبة العر�ض، بنف�ض الدقة واجلوانب املنحنية والأركان امل�ضتديرة وغطاء 
زجاجي، وجميع الأزرار يف اأو�ضاع �ضبه متماثلة، مبا يف ذلك زر Bixby على اجلانب الأي�رش اأ�ضفل الروك ال�ضوتي. يف الداخل لديك نف�ض 
�ضعة التخزين 64 جيجابايت )بالإ�ضافة اإىل فتحة بطاقة SD(، وذاكرة الو�ضول الع�ضوائي �ضعة 4 جيجابايت، وال�ضحن الل�ضلكي، كما اأنها 

مل حت�ضن �رشعات ال�ضحن ب�ضكل ملحوظ، تاركة الأ�ضياء عند م�ضتويات 2.0.

الختالفات يف الإ�صدار اجلديد

التغيري الأكرث جوهرية يف Galaxy S9 هو اإعداد الكامريا، حيث يتاألف من م�ضت�ضعر Dual Pixel جديد وعد�ضة ذات فتحة متغرية 
 Galaxy S8 مادياًا. يقدم امل�ضت�ضعر حبيبات خمف�ضة ب�ضكل كبري ومعاجلة م�ضنة للحواف املتقدمة، وهي كانت نقطة ح�ضا�ضة جلهاز

ا للحركة البطيئة، وهو ما يتجاوز نطاق  ا فائقاً يف امل�ضاهد منخف�ضة الإ�ضاءة. كما مينح امل�ضت�ضعر اجلديد Galaxy S9 �رشعة 960 اإطاراً
Galaxy S8 ب�ضكل كبري.

وعلى الرغم من اأن البطارية مل تعد كبرية، فاإن Galaxy S9 يحتوي على معالج اأكرث كفاءة ميكنه امل�ضاعدة قليلاً يف طول عمرها ب�ضكل 
عام، �ضواء ح�ضلت على اإ�ضدار Snapdragon 845 اأو Exynos 9 ، فكل من املعاجلات تكون اأكرث اقت�ضادا مع الطاقة للمهام العادية 

والتي يف النهاية �ضتوفر لك البطارية.
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توقيف اإطارين اختل�شا اأمواال مـن �شركة تاأمني عمومية يعمالن بها
متكنت الفرقة االإقت�شادية واملالية الأمن والية بومردا�س من و�شع حد لن�شاط اإطارين اإثنني كانا 

يقومان باإختال�س االأموال من �شركة تاأمني عمومية يعمالن بها من خالل تزوير وثائق.
م.�س

كرميو  الأول  املالزم  واأو�ضح 
الإعالم  خلية  م�ضوؤول  تواتي 
ب�أن  الولية  ب�أمن  الإت�ض�ل  و 
تواط�أ  املوقوفني  الإط�رين 
ب��ضتعم�لهم� حليل و طرق غري 
الإختال�س  عملية  يف  ق�نونية 
من�ضبهم�  ي�ضتغالن  ك�ن�  حيث 
الوظيفي للقي�م بتزوير حمررات 
ذلك  �رصفية ومتكن� من خالل 
 6 عن  يزيد  م�  اختال�س  من 
ماليني دج من اأموال املوؤ�ض�ضة. 

ا�ضتن�دا  التحقيق�ت  وك�ضفت 
اأحد  ب�أن  امل�ضدر  نف�س  اإىل 
ي�ضغل  ك�ن  الذي  املوقوفني، 
من�ضب حم��ضب يف املوؤ�ض�ضة، 
الإجرامي  عمله  يف  يقوم  ك�ن 
ن�ضخ  الوث�ئق من خالل  بتزوير 
واإيداع  وتكوين  بنكية  و�ضولت 
مرور  بحوادث  تتعلق  ملف�ت 
على  للح�ضول  وهمية  م�دية 
ب�إيداع  يقوم  ثم  م�دي  تعوي�س 
اأحد  يف  امل�لية  املب�لغ  هذه 
الذي  اليوم  نف�س  يف  البنوك 

يقوم فيه بعملية الإختال�س.

 وزارة الدفاع
  الوطني تك�شف 

:TNT عن 5 قوالب

توقيف عن�شري 
دعم للجماعات 

االإرهابية بباتنة 
الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
عن�رصي  اأم�س،بب�تنة  ال�ضعبي، 
الإره�بية  للجم�ع�ت  دعم   )02(
لوزارة  بي�ن  به  اأف�د  م�  - ح�ضب 

الدف�ع الوطني.
اإط�ر  »يف  انه  البي�ن  يف  وج�ء 
وبف�ضل  الره�ب  مك�فحة 
للمعلوم�ت،  اجليد  ال�ضتغالل 
الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
 2018 اأفريل   01 يوم  ال�ضعبي، 
دعم  عن�رصي  بب�تنة/ن.ع.5، 

للجم�ع�ت الإره�بية ».
اإط�ر  »يف  انه  اأخرى  جهة  من 
املنظمة،  اجلرمية  حم�ربة 
الوطني  للجي�س  مفرزة  �ضبطت 
و)05(  مركبة  قزام/ن.ع.6،  بعني 
تي  اأن  التي  م�دة  من  قوالب 
و)08(  كب�ضولة  و)20(   )TNT(
اأمت�ر من الفتيل ال�ض�عق ونظ�رة 

)01( ميدان«.
عن��رص  اأوقفت  جهته�  من   
احلدود  وحر�س  الوطني  الدرك 

)32( مه�جرا غري �رصعي 
من  بكل  خمتلفة  جن�ضي�ت  من 

�ضعيدة  وتلم�ض�ن/ن.ع.2.

يف مواجهة ظاهرة 
االإرهاب 

اجلامعة العربية 
 تدعو لتظافر 

اجلهود االإعالمية 
اأكدت اجل�معة العربية، اأهمية  تظ�فر اجلهود 
الإعالمية يف مواجهة ظ�هرة الإره�ب التي 
تهدد اأمن وا�ضتقرار دول املنطقة والع�مل، 
داعية اإىل �رصورة تفعيل القرارات ال�ض�درة 
من قبل فرق العمل  والجتم�ع�ت الوزارية 
املعنية بدور الإعالم يف الت�ضدي ملح�ربة 
الإره�ب. ج�ء ذلك خالل كلمة امل�ضت�ض�ر 
فوزي الغويل مدير الأم�نة الفنية ملجل�س 
وزراء الإعالم العرب اأم�م الجتم�ع ال 19 
لفريق اخلرباء الدائم املعني مبت�بعة دور 

الإعالم العربي يف الت�ضدي لظ�هرة الإره�ب 
الذي انطلقت اأعم�له اليوم مبقر اجل�معة 
العربية مب�ض�ركة ممثلي الدول الأع�ض�ء 

لدى اجل�معة وعدد من املنظم�ت والهيئ�ت 
املم�ر�ضة مله�م اإعالمية يف منظومة جمل�س 

وزراء الإعالم العرب. وحذر الغويل من 
خطورة املرحلة التي متر به� الأمة العربية، 
موؤكدا اأنه� ت�ضتدعي العمل على تنفيذ ك�فة 
القرارات التي ت�ضدر عن الفريق على اأر�س 
الواقع وترجمته� اإىل برامج ملواجهة ظ�هرة 

الإره�ب.

يف امل�شيلة 

امل�شيلة

اإح�شائيات االأمن الوطني للمواطن احل�شرية:

العثور على جثتني ل�شخ�شني مرميتني على الطريق 

اختتام االأيام الوالئية مل�شرح الطفل بقلعة بني حماد

وفاة �شخ�ص واإ�شابة 100 اآخرين نهاية االأ�شبوع 

�ضب�ح  امل�ضيلة  لولية  املدنية  احلم�ية  عن��رص   عرث 
ل�ضخ�ضني فقد  الطريق  اأم�س على جثتني مرميتني على 
اأم�ضلم  اأولد  الأول مرمية بحي  ال�ضحية  العثور على  مت 
الب�لغ  )ل.د(  للمدعو  ال�ضلعة  حم�م  دائرة  ونوغة  ببلدية 
ملقى يف حقل فالحي ليقوم  وجد   ، �ضنة   76 العمر  من 
حفظ  م�ضلحة  اإىل  بنقله�  املدنية  احلم�ية  عن��رص 
احلم�ية  عن��رص  وعرث  الزهراوي  مب�ضت�ضفى  اجلثث 

املدنية الوحدة الث�نوية بن �رصور على جثة ث�نية للمدعو 
)ع.�س( الب�لغ من العمر 35 �ضنة وجد ملقى على الأر�س و 
م�ضلحة  اإىل  اجلثة  بنقل  املدنية  احلم�ية  عن��رص  ق�م 
الدرك  حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى بن �رصور وفتح عن��رص 
الوطني  حتقيقني حول اأ�ضب�ب وف�ة ال�ضحيتني التي تبقى 

حلد الآن جمهولة .
عبدالبا�سط بديار

بولية  املع��ضيد  ببلدية  اأم�س  م�ض�ء  اختتمت 
مل�رصح  الولئية  الأّي�م  امل�ضيلة فع�لي�ت 
الهواء  م�رصح  على  وق�ئعه�  جرت  الطفل التي 
علي  املع��ضيد  لبلدية  الثق�يف  ب�ملركز  الطلق 
اجلمهور  به�  ا�ضتمتع  متت�لية  اأي�م  ثالثة  مدار 
الرتفيهية  الأي�م  هذه  ملثل  املتعط�س  الغفري 
املدر�ضية ب�لعرو�س  عطلتهم  اي�م  الثق�فية 
قّدمته�  التي  املقّدمة  الّرائعة  امل�رصحية 
املنّظمة  التظ�هرة  هذه  وترمي  الفرق  خمتلف 

ال�ضعبية  للثق�ف�ت  من  جمعية القلعة  مبب�درة 
الرتفيهية  والألع�ب  وال�ضي�حة  الرتاث  وحم�ية 
لبلدية املع��ضيد اإىل تفعيل م�رصح الطفل وخلق 
حركية  واإعط�ء  امل�رصحية  الفرق  بني  احتك�ك 
للفّن ولقت املب�درة جن�ح� كبريا وا�ضتح�ض�ن� من 
الأولي�ء الذين متّنوا من امل�ضوؤولني امل�ض�همة يف 
دعم هذه الن�ض�ط�ت لإبع�د اأطف�لهم عن ال�ض�رع، 

ة يف فرتات العطل والّراحة . خ��ضّ
 عبدالبا�شط بديار 

اآخرون   100 واأ�ضيب  حتفه  �ضخ�س  لقي 
على  �ضجل  مروري  ح�دث   89 بجروح يف 
يومي  للوطن  احل�رصية  املن�طق  م�ضتوى 
30 و31 م�ر�س الف�رط، ح�ضب م� ورد يف 

ح�ضيلة للمديرية الع�مة لالأمن الوطني.
ب�لدرجة  احلوادث  هذه  اأ�ضب�ب  وتعود 
ح�لة  واىل  الب�رصي  العن�رص  اإىل  الأوىل 
الطرق�ت واملحيط وبدرجة اأقل اإىل ح�لة 
املركب�ت.   ويف جم�ل الوق�ية والتح�ضي�س 

من حوادث املرور جتدد املديرية الع�مة 
لالأمن 

الع�م  الطريق  دعوته� مل�ضتعملي  الوطني 
ال�ضي�قة  اأثن�ء  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
جت�وز  وعدم  املرور  ق�نون  احرتام  مع  
املراقبة  تغ��ضي  دون  املحددة  ال�رصعة 
الدورية للمركبة ل�ضيم� مع �ضوء الأحوال 
اجلوية خالل هذه الأي�م يف بع�س املن�طق 

من الوطن.
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آخر خبر24
االنتخابات امل�شرية

الرئي�ص بوتفليقة 
يهنئ  عبد الفتاح 

ال�شي�شي 
هن�أ رئي�س اجلمهورية  عبد العزيز بوتفليقة، 

الرئي�س امل�رصي، عبد الفت�ح ال�ضي�ضي، مبن��ضبة 
اإع�دة انتخ�به، حيث بعث له كد له من خالله� 
عزمه الرا�ضخ وا�ضتعداده الت�م للعمل معه على 

تعزيز عالق�ت التع�ون بني البلدين والرتق�ء 
به� اإىل م�ضتوى اأعلى ي�ضتجيب مل� يطمح اإليه 

ال�ضعب�ن ال�ضقيق�ن.
وكتب رئي�س اجلمهورية يف برقيته: "يطيب يل، 

مبن��ضبة اإع�دة انتخ�بكم رئي�ض� جلمهورية م�رص 
العربية وجتديد ال�ضعب امل�رصي ال�ضقيق ثقته 
يف �ضي�دتكم،اأن اأعرب لكم، ب��ضم اجلزائر �ضعب� 
وحكومة واأ�ض�لة عن نف�ضي، عن خ�ل�س الته�ين 

واأطيب التمني�ت، �ض�ئال اهلل جل وعال اأن ميتعكم 
مبوفور ال�ضحة والع�فية وينعم على  ال�ضعب 

امل�رصي ال�ضقيق ب�طراد التقدم والرخ�ء".
واأردف الرئي�س بوتفليقة خم�طب� الرئي�س 

ال�ضي�ضي: ''لقد اأثبت ال�ضعب امل�رصي، 
مرة  اأخرى، مب�ض�ركته يف اإجن�ح النتخ�ب�ت 

الرئ��ضية، وعيه الع�يل و�ضلوكه احل�ض�ري  
املتميز واإرادته القوية يف تخطي ال�ضع�ب 

وامل�ضي قدم� بكل ثقة وثب�ت يف بن�ء  م�ضتقبله 
يف كنف الأمن و ال�ضتقرار حتت قي�دتكم 

احلكيمة".
واأ�ض�ف يف ذات ال�ضي�ق: "اإنه� لفر�ضة �ضعيدة 

اأغتنمه� لأعرب لكم عن ارتي�حن�  للعالق�ت 
املتميزة الق�ئمة بني بلدين� ال�ضقيقني، ولأوؤكد 

لكم عزمن� الرا�ضخ  وا�ضتعدادن� الت�م للعمل 
معكم من اأجل تعزيز عالق�ت التع�ون وال�رصاكة 

الق�ئمة  بني بلدين�، والرتق�ء به� اإىل م�ضتوى 

اأعلى ي�ضتجيب مل� يطمح اإليه �ضعب�ن�  ال�ضقيق�ن، 
وي�ضمن لهم� املزيد من التقدم والنم�ء ويعود 

عليهم� ب�ملنفعة واخلري  العميم".

 ق.و 
وداد احلاج:

رئي�ص احلكومة 
اال�شبانية يقوم بزيارة 

اإىل اجلزائر اليوم
م�ري�نو  ال�ضب�نية  احلكومة  رئي�س  يقوم 
اجلزائر  اإىل  بزي�رة  اليوم،  براي،  راخوي 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  من  بدعوة 
للم�ض�ركة يف الدورة ال7 لالجتم�ع الثن�ئي 

اجلزائري-ال�ضب�ين الرفيع امل�ضتوى 
ح�ضب بي�ن مل�ض�لح الوزير الأول.

و اأكد ذات امل�ضدر اأنه » بدعوة من الوزير 
الأول اأحمد اأويحيى، يقوم رئي�س احلكومة 
ال�ضب�نية م�ري�نو راخوي براي بزي�رة اىل 
يف   2018 اأبريل   3 الثالث�ء  يوم  اجلزائر 
اط�ر انعق�د الدورة ال7 لالجتم�ع الثن�ئي 

اجلزائري-ال�ضب�ين الرفيع امل�ضتوى«.
و ح�ضب بي�ن م�ض�لح الوزير الأول، �ضينظم 
ب�جلزائر  جزائري-ا�ضب�ين  اأعم�ل  منتدى 
الوزاري  الجتم�عي  هذا  ه�م�س  على 

امل�ضرتك الرفيع امل�ضتوى«.

ال�شالون الدويل 27 لالإعالم االآيل واملكتبية واالت�شال 

  Ooredoo  تعر�ص ابتكاراتها الرقمية 
ملحرتيف قطاع تكنولوجيات االعالم 

 تُ�ض�رك Ooredoo للمرة الت��ضعة، يف ال�ض�لون الدويل لالإعالم الآيل واملكتبية والت�ض�ل 
/2018SICOM ، يف طبعته ال�ض�بعة والع�رصين، والذي جتري فع�لي�ته من  02 اإىل 06 اأفريل 

2018 بق�رص املع�ر�س-ال�ضنوبر البحري ب�جلزائر الع��ضمة، حتت �ضع�ر »ابتك�ر ورقمنة«. وي�أتي 
احلدث حتت رع�بة وزيرة الربيد وتكنولوجي�ت الإعالم والت�ض�ل، ووزير الت�ض�ل، واملنظم من 
قبل ال�رصكة الوطنية للمع�ر�س SAFEX وMIRA Cards Edition، ُموجه ملحرتيف قط�ع 
تكنولوجي�ت العالم والت�ض�ل، واملكتبية وكذا م�ضوؤويل تقني�ت املعلوم�تية )IT( واجلمهور 
العري�س. و�ضتُ�ض�رك Ooredoo يف الطبعة الـ 27 لل�ض�لون الدويل لالإعالم الآيل واملكتبية 
والت�ض�ل بف�ض�ء عر�س، لتقدمي جتربته� يف الّرقمنة. كم� يتواجد م�ضت�ض�رو البيع يف عني 
املك�ن لالإج�بة على اأ�ضئلة الزوار من املحرتفني واجلمهور ولالقرتاح لهم خمتلف عرو�س 

وحلولOoredoo . وتُق�م جت�رب خ��ضة بـ Sahla box، احلل اجلديد للجيل الرابع 
لـ Ooredoo الذي يقرتح لزب�ئنه من اخلوا�س واملوؤ�ض�ض�ت العديد من املزاي� لل�ضوت والإنرتنت.

التوقيع على برنامج تعاون يف التكوين املهني 

 اأويحيى ي�شتقبل وزير ال�شوؤون
 اخلارجية الروماين 

ال�شحراء الغربية:

 ال مفر لالحتالل املغربي 
من اخل�شوع لل�شرعية الدولية 

ا�ضتقبل الوزير الأول اأحمد اأويحيى، اأم�س، ب�جلزائر 
وزير ال�ضوؤون اخل�رجية الروم�ين تيودور ميليت�ض�نو 
الذي يقوم بزي�رة ر�ضمية اىل اجلزائر ح�ضبم� اأ�ض�ر 
اإىل ذات  اإليه بي�ن مل�ض�لح الوزير الأول. وا�ضتن�دا 
الق�در  عبد  بح�ضور  اللق�ء  جرى  فقد  امل�ضدر 
رئي�س  ال�ضوؤون اخل�رجية.وقد �رصع  م�ض�هل، وزير 
يف  امل��ضي  ال�ضبت  منذ  الروم�نية  الديبلوم��ضية 
بدعوة  يومني  تدوم  اجلزائر  اإىل  ر�ضمية  زي�رة 
اأجراه�  التي  املح�دث�ت  وعقب  م�ض�هل.   من 
اأن  الروم�ين  الوزير  اأكد  الأحد،  اأم�س  م�ض�هل  مع 

ال�رصك�ء  اأهم  اأحد   « لبلده  ب�لن�ضبة  متثل  اجلزائر 
ان�ض�ء  البلدان  قرر  فقد  وعليه  القت�ض�ديني«. 
جمموعة عمل تكلف ب�إعداد » خ�رطة طريق« ق�ضد 

عر�س �ضبل  و�ض�ئل تعزيز التع�ون الثن�ئي.
امك�نية  اإىل  التطرق  مت  انه  اإىل  الوزير  واأ�ض�ر 
اللجنة امل�ضرتكة يف املج�ل القت�ض�دي  ا�ضتدع�ء 
املن��ضبة،  وبهذه  ممكن«.   وقت  اأقرب  يف   «
يف  تع�ون  برن�مج  على  روم�ني�  و  اجلزائر  وقعت 
نقل  ل�ضيم�  �ضم�ن  بهدف  املهني  التكوين  جم�ل 

التكنولوجي� و تب�دل اخلربات. 

البولي�ض�ريو  بجبهة  الوطنية  الأم�نة  ع�ضو  اأكد 
)مينور�ضو(،  بعثة  مع  ال�ضحراوي  واملن�ضق 
اأم�م  اآخر  خي�ر  ل  اأنه  اأم�س،  خداد،  احممد 
لل�رصعية  اخل�ضوع  غري  املغربي  الحتالل 
قوة  اأن  اإىل  م�ضريا  الدويل،  والق�نون  الدولية 
احلل  نحو  الفعلي  والدفع  ال�ضحراوي  الواقع 
املحدد يف قرارات جمل�س الأمن املوؤكدة على 
ال�ضتعم�ر  ت�ضفية  يف  ال�ضحراوي  ال�ضعب  حق 
املغربي  املحتل  »ح��رصت  امل�ضري،  وتقرير 
ودفعته لتحويل الأنظ�ر عن هزائمه املتت�لية«. 

والبي�ن�ت  الت�رصيح�ت  �ضل�ضلة  على  رده  ويف 
جلنتي  اجتم�ع  عقب  �ضدرت  التي  والتهديدات 
املغربي،  الربمل�ن  مبجل�س  واخل�رجية  الدف�ع 
»املحتل  اإن  خداد:  ال�ضيد  ق�ل  الأحد،  اأم�س 
اخل�ضوع  غري  اأم�مه  خي�ر  ل  اليوم،  املغربي، 
اأي  لأن  الدويل،  والق�نون  الدولية  لل�رصعية 
يف  �ضتجعله  ال�ضلمية  امل�ض�عي  لعرقلة  حم�ولة 
واأي  جديد..  من  املتحدة  الأمم  مع  مواجهة 
مواجهة  نف�ضه يف  �ضيجد  الواقع  لتغيري  حم�ولة 

مع جي�س  التحرير ال�ضعبي ال�ضحراوي«.
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