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تعليم عايل

 الــفــــــعالـــــيـــــة فـــــــر�صة
 لتعريف الطلبة اجلدد 
باجلـــــامعة الــجزائرية

حوادث املرور  

وفاة 24 �صخ�صا 
واإ�صابة 1105 

اآخرين خالل اأ�صبوع

.     يف يوم حزين، تو�شحت فيه اجلزائر �شوادا، حتطمت طائرة ع�شكرية 
من نوع ليو�شني ببوفاريك، خلفت مال يقل عن 257 �شهيدا اغلبهم 

ع�شكريني، وعائالت مدنية  من بينهم رعايا �شحراويني يعاجلون يف 
اجلزائر... احلادثة الأليمة دفعت رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز 

بوتفليقة اإىل اإعالن احلداد لثالثة اأيام فيما تهاطلت التعازي داخليا 
وخارجيا على اجلزائر....

.     بوتفليقة : اإنه لرزء فادح تنفطر له قلوبنا وتدمع له عيوننا جميعا
.    قايد �صالح:  ياأمر بت�صكيل جلنة حتقيق فورية

.   احلكومة تقف دقيقة �صمت على �صحايا الطائرة
.   حداد لثالث اأيام على اأرواح ال�صهداء 

.   ت�صامن دويل وا�صع  مع اجلزائر اإثر الفاجعة الأليمة 
.     اأو�صاط مغربية ت�صتغل وجود �صحايا �صحراويني للتهجم على اجلزائر

 حليلوزيت�س يــــــنفي 
 وجـــــود  اتــــ�صالت 

�ص13 مــــــــع  الـــــفـــــــاف

�ص4

�ص4

�ص4

 تدخلت باأعداد كبرية 
من الأعوان:

احلماية املــدنية 
 توؤازر اجليـــــ�س 

فــــــــي حمـــــــنته

ت�شامن

الأطباء املقيمون يعّلقون 
اإ�صرابهم ب�صبب �صقوط 

الطائرة الع�صكرية

 �صالة الغائب على اأرواح 
�صهداء الواجب الوطني

حجار:

الفريق الوطني
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ق�سنطينة وحامة بوزيان من�ساآت ريا�سية جديدة 

مت و�شع حيز اال�شتغالل لعديد  املن�شاآت التابعة لقطاع ال�شباب 
و الريا�شة ببلديتي حامة بوزيان و ق�شنطينة وخالل املرا�شم 

التي اأ�رشف عليها رئي�س اجلهاز التنفيذي املحلي عبد  ال�شميع 
�شعيدون مت و�شع امللعب اجلديد لبلدية حامة بوزيان ب�شعة 2000 

مقعد حيز  اال�شتغالل.
وتطلب امللعب اجلديد حلامة بوزيان املجهز بجميع املرافق 

الالزمة مثل االأر�شية  املغطاة بالع�شب اال�شطناعي و مدرجات و 
مق�شورة لل�شحفيني و 3 غرف لتغيري املالب�س  اإحداها خم�ش�شة 

للحكام و جناح اإداري و قاعة اجتماعات و قاعة عالج غالفا ماليا  
ب300 مليون دج.

كما يتوفر على م�شمار الألعاب القوى و قاعة للمالكمة و قاعة 
للفنون القتالية  )جيدوي كاراتيهي تايكواندو( و قاعة لكمال 
االأج�شام و قاعة خم�ش�شة للريا�شة  الن�شوية ح�شب ال�رشوح 

املقدمة بعني املكان.
كما مت تد�شني وحدة والئية لل�شحة الريا�شية بعا�شمة الوالية 

�شت�شمن الرعاية  الطبية لريا�شيي خمتلف التخ�ش�شات و مرافقة 
و م�شاعدة احلركة اجلمعوية ح�شب ما مت  اإي�شاحه.

هكذا تطبق ال�سريعة 
ح�سب عبد الرزاق ق�سوم

ماهري"جيا�سكا"
 بالبويرة تغزو ق�سنطينة

الواجب  ال�رشوط  هي  واالأمانة  النزاهة  العدل 
اأكده  ما  ح�شب  ال�رشيعة،  تطبق  لكي  توفرها 
على  م�شددا  امل�شلمني،  العلماء  جمعية  رئي�س 
ت�شري  اجلمعية  يجعل  ال�رشوط  هذه  توفر  اأن 
اأو  دميقراطيا  كان  �شواء  احلاكم  ال�شخ�س  مع 

علمانيا، م�شيفا اأن العدل هو اأ�شا�س ال�رشيعة.

اجتاحت حمى مباراة ن�شف نهائي 
اجلمهورية الواعدة واملنتظرة اأم�شية 

اجلمعة بني ال�شبيبة القبائلية واملولودية 
العا�شمية جماهري وحمبي »جيا�شكا » 
بوالية البويرة من خالل االإ�شتعدادات 

والتجنيد املكثف طيلة هذه االأيام لغزو 
مدينة  اجل�شور املعلقة ومنا�رشة فريق 

القلب عن قرب ، حيث وقفت » الو�شط » 
على االأجواء البهيجة التي ي�شنعها االن�شار 

عرب خمتلف البلديات واملدا�رش التي 
تزينت كلها باالألوان اخل�رشاء وال�شفراء ، 

ومت باملنا�شبة كراء ع�رشات احلافالت من 
احلجم الكبري اإىل جانب مئات ال�شيارات 

اخلا�شة ل�شمان التواجد مبلعب حمالوي 
الذي �شي�شتقبل اأزيد من 40 األف منا�رش 

قبائلي وال حديث يعلو مبناطق البويرة 
�شوى العودة بتاأ�شرية النهائي .

بلقروي يتذكر �سحيتي النادي الإفريقي

الكاأ�س يخلق عداوة بني اإدارتي ال�سبيبة واملولودية

طوارئ يف معاقل اأن�سار احتاد اجلزائر

االإفريقي  ال�شابق  فريقه  منا�رش  مع  بلقروي  ه�شام  اجلزائري  الدويل  الالعب  ت�شامن 
للمباراة  م�شاهدته  اإثر  امللعب  من  خروجه  عقب  مبا�رشة  املنية  وافته  الذي  التون�شي 
ب�شورة  قمي�شا  حمل  حيث  التون�شي،  الدوري  فعاليات  �شمن  ناديه  خا�شها  التي  االأخرية 

املنا�رش وحار�س مرمى االإفريقي عاطف الدخيلي هذا
بالتقاط �شورا يحمل  بلقروي  وقام  املباراة،  اأطوار  بليغة خالل  اإ�شابة  تلقى  كان  االأخري 

قمي�شني ب�شورة ال�شحيتني رفقة زمالئه العبي نادي موريرين�شي الربتغايل.

يبدو اأن لقاء ن�شف النهائي كاأ�س اجلمهورية الذي �شيجمع فريق �شبيبة القبائل مبولودية 
اجلزائر يف ق�شنطينة، بداأ يخلق بع�س امل�شاكل االإدارية بني الفريقني، بعد اأن رف�شت اإدارة 
مالل منح اأن�شار املولودية 5000 تذكرة، ما جعل قا�شي �شعيد يوؤكد اأن ما تقوم به اإدارة 

اجليا�شكا لي�س يف االحرتافية ب�شيء.

راجت  التي  االأخبار  متر  مل 
مباراة  طريف  اأحد  اإقدام  حول 
يونايتد  وبالطو  اجلزائر  احتاد 
حكم  ر�شوة  يف  النيجريي 
الذي  اإفريقي  املقابلة اجلنوب 
�شجة  اإحداث  دون  اأدارها 
وطوارئ يف معاقل ان�شار احتاد 
املعروفة  واالأحياء  اجلزائر 
العا�شمي  النادي  بت�شجيع 
خا�شة يف ظل بقاء ال�شو�شبان�س 
الذي  الطرف  هوية  حول  كبري 
على  مايل  مبلغ  بعر�س  قام 
املقابلة  ترتيب  مقابل  احلكم 
يف  مهمته  وت�شهيل  ل�شاحله 

الفوز باللقاء.

معهد خمت�س يف الهند�سة امليكانيكية  
يعزز جامعة العلوم بوهران 

فاجعة بوفاريك .. اجلزائريون 
يعزون اأنف�سهم يف ال�سحايا 

الهند�شة  معهد متخ�ش�س يف  فتح  املقبل  اجلامعي  املو�شم  يتم خالل 
)اإي�شطو(  بو�شياف  حممد  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  امليكانيكية 

بوهران.
ويتكفل املعهد اجلديد للعلوم التكنولوجية التطبيقية بتكوين الطالب يف 
اخت�شا�شني يتعلق االأول بت�شيري مواقع االنتاج والثاين ب�شيانة املركبات، 
وفق ما اأو�شحه بوزيد حممد على هام�س اأبواب مفتوحة على اجلامعة 
اأكد  بو�شياف. من جهته،  اأم�س، على م�شتوى جامعة حممد  املنظمة، 
املكلف باالإعالم بنف�س اجلامعة معمر بودية باأن اإن�شاء املعهد  اجلديد 
�شيما يف ظل  املجال،  التكوين يف هذا  اإىل  امللحة  احلاجة  لتلبية  جاء 

اإن�شاء عدة م�شانع لل�شيارات بغرب البالد.

عرفت فاجعة طائرة بوفاريك ت�شامنا وا�شعا من طرف املواطنني، 
حيث نقلوا تعازيهم احلارة عرب مواقع التوا�شل االجتماعي، 

خا�شة اأن الكارثة تعد من اأثقل احل�شيالت التي ت�رشب الطريان 
الع�شكري، متناقلني �شور احلادث االأليم الذي اأودى بحياة عنا�رش 
ثلة �شهداء الواجب الوطني، اإىل جانب رعايا �شحراويني، عائدين 
بال�شورة اإىل احلوادث ال�شابقة وكذا اإىل ت�شحيات عنا�رش اجلي�س 

الوطني الوطني ال�شعبي.
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الأربعاء الأ�سود يلقي بظالل حزنه على اجلزائر:

257 فـــقــــــيدا بفـــــــاجعة بــــــــــوفــــاريــــــــــك
اأملت اجلزائر �سبيحة اأم�س، فاجعة األيمة بعد �سقوط طائرة حربية يف مطار بوفاريك الع�سكري راح 

�سحيتها 247 �سهيدا للواجب بني ع�سكريني وعائالتهم، رفقة 10 اأفراد من طاقم الطائرة، يف حني فتحت 
وزارة الدفاع الوطني حتقيقا م�ستعجال لبحث حيثيات احلادثة.

علي عزازقة

�صباح �لأربعاء 11 �أفريل 2018 مل 
�إذ  �جلز�ئريني،  على  عاديا  يكن 
وبعد �أن خرج جلهم متجهني نحو 
مقر عملهم تفاجوؤو� بخرب �صقوط 
متجهة  كانت  ع�صكرية  طائرة 
�لع�صكري  بوفاريك  مطار  من 
بعد  �صقطت  تيندوف،  ولية  نحو 
�إقالعها بدقائق ولول حنكة قائد 
�لذي   1972 يف  �ملولود  �لطائرة 
مكان  يف  ت�صقط  »�ليو�صني«  جعل 

كانت  �أن  بعد  �ل�صكان  من  خال 
�ل�صيار  �لأخرية  �لطريق  وجهتها 
لكانت �لكارثة �أكرب بكثري، لينطلق 
�لذي  �للهب  �أل�صنة  عنان  بعدها 
و�لياب�س  �لأخ�رض  بد�أ ياأتي على 
�ملدنية  �حلماية  م�صالح  ليتدخل 
�أخمدوه  �لذين  �لبليدة  لولية 
�ل�صاعة �لعا�رضة  نهائيا يف حدود 
�صاعتني  بعد  دقائق وذلك  وع�رض 
�لرياح  �صعبت  حيث  �لزمن  من 
عملية  من  �لولية  على  تهب  �لتي 

�لإخماد.

الرئي�س بوتفليقة يعزي ال�سعب اجلزائري يف م�سيبته:

»اإنه لرزء فادح تنفطر له قلوبنا وتدمع له عيوننا جميعا«

للوقوف على خلفيات حتطم طائرة بوفاريك:

قايد �سالح يتنقل ملوقع احلادث وياأمر بت�سكيل جلنة حتقيق فورية

اأثناء اجتماع اأع�سائها يوم اأم�س:

 احلكومة تقف دقيقة �سمت على �سحايا الطائرة

تدخلت باأعداد كبرية من الأعوان:

احلماية املدنية توؤازر اجلي�ش يف حمنته

عبد  �جلمهورية  رئي�س  بعث 
�لأعلى  �لقائد  بوتفليقة،  �لعزيز 
�لدفاع  وزير  �مل�صلحة،  للقو�ت 
�أم�س، بربقية  �لوطني،  يوم 
و�ل�صعب  �ل�صحايا  لأ�رض  تعزية 

�جلز�ئري كافة، هذ� ن�صها:
ق�صى �ملوىل جلت قدرته ول ر�د 
لق�صائه وقدره �أن تفجع �جلز�ئر 
هذ�  يف  �لع�صكرية  و�ملوؤ�ص�صة 
طائر�تها  �إحدى  ب�صقوط  �ليوم، 

�صهد�ء  من  كبري�  عدد�  خملفة 
فادح  لرزء  �إنه  �لوطني،  �لو�جب 
تنفطر له قلوبنا وتدمع له عيوننا 

جميعا.
وت�صيف �لربقية :«ل ي�صعني �أمام 
هذ� �حلدث �لأليم و�لرزء �لعظيم 
وعال  جل  �هلل  �إىل  �أنيب  �أن  �إل 
�ل�صحايا  �أ�رض  �إىل  �أعرب  و�أن 
عن  كافة،  �جلز�ئري  و�ل�صعب 
م�صاعر  و�صادق  �لتعازي  �أخل�س 

للموىل  مت�رضعا  �لتعاطف، 
عزوجل �أن ي�صمل جميع �ل�صحايا 
منزل  وينزلهم  رحمته  بو��صع 
و�ل�صديقني  �ل�صهد�ء  مع  �صدق 
�أولئك  وح�صن  �لنعيم  جنات  يف 
رفيقا، ومين علينا جميعا بال�صرب 
خري�  فيهم  ويعو�صنا  �جلميل 
كثري� ويويف لنا على �ل�صرب �أجر� 

عظيما.
�ل�صحايا  �أ�رض  بكل  و�أهيب  هذ�، 

وتوقن  �ل�صرب  بحبل  تتم�صك  �أن 
باأنني �صاأظل �إىل جانبها يف كل ما 
من �صاأنه �أن يخفف عنها ما تعاين 

من �أحز�ن وما ينتابها من �آلم.
�إذ�  �لذين  �ل�صابرين  »وب�رض 
هلل  �إنا  قالو�  م�صيبة  �أ�صابتهم 
عليهم  �أولئك  ر�جعون  �إليه  و�إنا 
�صلو�ت من ربهم ورحمة و�أولئك 

هم �ملهتدون«.
ع.ع 

 تنقل نائب وزير �لدفاع �لوطني، 
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س 
قايد  �أحمد  �لفريق  �ل�صعبي، 
طائرة  حتطم  مكان  �إىل  �صالح 
�لنقل �لع�صكرية، مبحيط �لقاعدة 
لبوفاريك،  »للوقوف  �جلوية 
و�تخاذ  �خل�صائر  حجم  على 
�لإجر�ء�ت �لالزمة �لتي يتطلبها 

�ملوقف«، ح�صب ما �أفاد به بيان 
لوز�رة �لدفاع.

وجاء يف بيان �لوز�رة :«حتطمت 
�أول  �صباح  ع�صكرية  نقل  طائرة 
مبحيط   2018 �أفريل   11 �أم�س 
لبوفاريك  �جلوية  �لقاعدة 
خايل  زر�عي  حقل  ود�خل 
من  رحلة  �أثناء  �ل�صكان،  من 

وعليه،  بوفاريك-تندوف-ب�صار، 
»قطع �لفريق قايد �صالح زيارته 
�لع�صكرية  بالناحية  �لتفقدية 
مكان  �إىل  فور�  وتنقل  �لثانية 
حجم  على  للوقوف  �حلادث 
�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �خل�صائر 
�ملوقف  يتطلبها  �لتي  �لالزمة 
بت�صكيل جلنة حتقيق  �أمر  حيث 

مالب�صات  على  للوقوف  فوري 
�حلادث«.

�لأليم،  �حلادث  هذ�  �إثر  وعلى 
�صالح  قايد  �لفريق  يتقدم 
لعائالت  تعازيه«  ب«خال�س 
يف  �ياهم  مو��صيا  �ل�صحايا 

حمنتهم �لأليمة.
علي عزازقة

ر�صائل  �حلكومة  �أع�صاء  �أبرق 
و�أهل  عامة  للجز�ئريني  تعزية 
بيان  ح�صب  خا�صة،  �ل�صحايا 
�لأول،  �لوزير  مل�صالح مل�صالح 
�لتي  �حلكومة  �لتزمت  حيث 
عقدت �جتماعا يوم �أم�س، بدقيقة 

�صمت على �أرو�ح �ل�صهد�ء �صحايا 
 : �مل�صدر  ونقل  �ملاأ�صاة.  هذه 
يتقدم  �لأليمة،  �ملحنة  هذه  »يف 
�أع�صاء �حلكومة بخال�س تعازيهم 
هذه  �صحايا  �ل�صهد�ء  لعائالت 
»كما  �لبيان.  �ملاأ�صاة،  ي�صيف 

وعبار�ت  تعازيهم  يتقا�صمون 
�لعليا  �لقيادة  �لت�صامن مع 
وجممل  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س 
�لبيان.  ح�صب  م�صتخدميه«، 
ع�صكرية  نقل  طائرة  »حتطمت 
 2018 �أفريل   11 �ليوم  �صباح 

مبحيط �لقاعدة �جلوية لبوفاريك 
من  خال  زر�عي  حقل  د�خل 
�ل�صكان، �أثناء رحلة من بوفاريك-
يف  ورد  ح�صبما  تندوف-ب�صار«، 

بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.
ع.ع

�ملدنية  �حلماية  �أعو�ن  كان  كعادتهم 
فور �طالق  متو�جدين يف مكان �حلادث 
�أجر��س �لإنذ�ر يف مر�كزهم عرب بلديات 
ولية �لبليدة، �أين متكنو� من �خماد �أل�صنة 
�جلي�س  دعمهم  �أن  بعد  �ملنبعثة  �للهب 

�لوطني �ل�صعبي بالعتاد و�لعدة �لالزمة.
مدعمة  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  متكنت 
�لوطني  �جلي�س  قو�ت  عتاد  مبختلف 
�ل�صعبي يف حدود �ل�صاعة �لعا�رضة و ع�رض 
دقائق من �صبيحة يوم �أم�س �لأربعاء من 
�لع�صكرية �مللتهبة  �لطائرة  �إخماد نري�ن 
من  �إقالعها  بعد  مبا�رضة  �صقطت  �لتي 
)ولية  لبوفاريك  �لع�صكرية  �لقاعدة 

�لبليدة( ، و�أو�صح �ملالزم عادل زغاميي 
�حلماية  مبديرية  بالت�صال  �ملكلف 
بالإ�صافة  �أنه  �لبليدة  لولية  �ملدنية 
�لوطني  �جلي�س  لقو�ت  �لهام  �لعتاد  �إىل 
�ل�صعبي �ملتو�جد بعني �ملكان مت ت�صخري 
�صاحنة  ثالثني  و  �إ�صعاف  �صيارة  �صتني 
�حلماية  مديرية  عون   350 و  �إطفاء 
�جلز�ئر  وكذ�  �لبليدة  لولية  �ملدنية 
و  للتدخل  �لوطنية  و�لوحدة  �لعا�صمة 
�لنري�ن  لإخماد  �لبي�صاء  للد�ر  �لتدريب 
و�لبحث عن �صحايا، كما �رضعت م�صالح 
من  �ل�رضيع  �لتدخل  يف  �ملدنية  �حلماية 
متنقلة  كمر�كز طبية  تن�صيب خيم  خالل 

�أو�صحه  ح�صبما  �حلادث  مبحيط  ذلك  و 
�مل�صدر.  

غلق الطريق الرابط بني 
واد العاليق وبوفاريك

�لوطني  �لطريق  �أخرى مت غلق  من جهة 
و  �لعاليق  و�د  مدينة  بني  �لر�بط   4 رقم 
�صيار�ت  تدخل  ت�صهيل  بغية  بوفاريك 
�ملكلفة  عنه  ك�صفت  ح�صبما  �لإ�صعاف 
�ملجموعة  م�صتوى  على  بالإعالم 
�لأول  �ملالزم  �لوطني  للدرك  �لإقليمية 
�أمال مزهود، و�أو�صحت �أن م�صالح �لدرك 

�لوطني عمدت فور وقوع هذ� �حلادث �إىل 
غلق �لطريق �لوطني رقم 04 �لر�بط بني 
و�د �لعاليق و بوفاريك �أمام حركة �ملرور 
�لتي  �لإ�صعاف  �صيار�ت  تدخل  لت�صهيل 
تتو�فد على موقع �حلادث، و �أ�صافت ذ�ت 
�ملتحدثة �أن �لطريق �ل�رضيع �رضق-غرب 
�جلز�ئر  و  �لبليدة  بني  �لر�بط  �صطره  يف 
�ملوؤدية  �ملحاور  جميع  كذ�  و  �لعا�صمة 
�إليه ت�صهد حركة �صري »�صبه عادية« على 
لفك  �لوطني  �لدرك  عنا�رض  تدخل  �إثر 
�لطريق  هذه  �صهدتها  �لتي  �ملرور  �أزمة 

فور وقوع �حلادث.
علي عزازقة

حداد لثالث اأيام على اأرواح ال�سهداء
�أعلن رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز قبل قليل عن حد�د وطني ملدة 3 

�أيام بعد حتطم �لطائرة �لع�صكرية ببوفاريك، وهي �لفاجعة �لتي �صغلت 
�لر�أي �لعام كله �أم�س، خا�صة �أنها متثل �أكرب فاجعة يف تاريخ �لطري�ن 

�لع�صكري باجلز�ئر.

�سالة الغائب على اأرواح  �سهداء الواجب الوطني
تعليمات  �جلمهورية  رئي�س  �أعطى 
�صالة  تنظيم  �رضورة  على  تن�س 
�لو�جب  �صهد�ء  �أرو�ح  على  �لغائب 
�صقوط  يف  ق�صو�  �لذين  �لوطني 

�لطائرة �لع�صكرية.

�لدينية  �ل�صوؤون  لوز�رة  بيان  وح�صب 
م�صاجد  �صت�صتجيب  و�لأوقاف، 
باإقامة  �لتوجيه  لهذ�  �جلمهورية 
�صالة �لغائب عقب �صالة �جلمعة 13 

�أفريل 2018.

ت�سامن دويل وا�سع مع اجلزائر 
قبل  من  وتعزية  ت�صامن  ر�صالة  �لرئا�صة  تلقت 
�لرئي�س �لتون�صي �لقايد �ل�صب�صي بعيد �حلادثة 
�لع�صكرية  �لطائرة  �لأليمة �ملتمثلة يف �صقوط 
للرئي�س  كان  ر�صالة  �صهيد�،   257 خلفت  �لتي 
ت�صامن  بر�صالة  بعث  �أين  لها،  مثيل  �لرو�صي 
وتعزية هو �لأخر لق�رض �ملر�دية، يف حني وجه 

�هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�س 
و�ل�صعب  �جلز�ئرية  للقيادة  �خلال�صة  تعزيه 
�جلز�ئري وعائلة �صحايا حادث حتطم �لطائرة 

�لع�صكرية �ملنكوبة بالبليدة.
تقدمت  �لفرن�صية  �خلارجية  وز�رة  جهتها  من 

للجز�ئر بتعازيها حول �حلادثة �لأليمة.

وحدت حادثة �صقوط �لطائرة يوم 
و�صخ�صيات  �أحز�ب  كلمة  �أم�س 
تقدمي  �رضورة  على  �صيا�صية 
�لو�جب  �صهد�ء  لعائالت  �لتعازي 

�لوطني .
�لأ�صبق  �لت�صال  وزير  رحابي 
على  �لر�صمية  �صفحته  عرب  غرد 
�خلال�صة  تعازيه  �لفاي�صبوك 
�لوطني،  �لو�جب  �صهد�ء  لعائالت 
جمتمع  حركة  لرئي�س  كان  تعازي 
ن�صيب  مقري  �لرز�ق  عبد  �ل�صلم 
بالآية  تغريدته  �بتد�أ  �إذ�  منها 
�لذين  ابريَن  �ل�صَّ »َوبَ�رّض  �لكرمية 
هلل  �إنَّا  َقالُو�  ُم�صيبٌَة  ابتُْهْم  �أ�صَ �إَذ� 
َعلَيِْهْم  �أولَِئَك  َر�جُعون  �إلَيْه  َو�إنَّا 
َو�أُولَِئَك  َوَرْحَمٌة  َرِبِّهْم  ِمْن  لََو�ٌت  �صَ
باأخل�س  متقدما  �مْلُْهتَُدوَن »،  ُهُم 

منا�صلي  كل  با�صم  �لتعازي 
�لوطني  �لتحالف  حزب  �حلركة. 
�لأخر  �جلمهوري ANR  هو 
�إذ  �ل�صهد�ء  لعائلة  بتعازيه  تقدم 
�لو�صط  حتوز  �لذي  �لبيان  قال 
�ملنا�صبة  بهذه  منه:«  ن�صخة  على 
�لأليمة ل ي�صعنا �إل �أن نتقدم با�صم 
و منا�صلي �لتحالف  �إطار�ت  كافة 
حزب  �جلمهوري، �أما  �لوطني 
جميع  �ألغى  فقد  �لتحرير  جبهة 
حد�د�  �لأ�صبوع  هذ�  �لن�صاطات 

على �صهد�ء �لو�جب �لوطني.
جبهة  حزب  �أعرب  �لأخري  ويف 
ت�صامنه  عن  �ل�صرت�كية  �لقوى 
�خلال�س مع �صحايا �لفاجعة �لتي 

�أملت باجلز�ئر.
جمعها:  علي عزازقة

 الأحزاب ال�سيا�سية تتوحد
 اإثر حادثة بوفاريك

تعزية
بقلوب موؤمنة بق�ساء اهلل وقدره، 

تلقت اأ�سرة جريدتي »الو�سط« و«رقم 
الأعمال«، فاجعة �سقوط طائرة 

ع�سكرية ببوفريك خملفه ح�سيلة 
ثقيلة يف الأرواح الب�سرية، وعلى 

اثر هذا امل�ساب اجللل نتقدم بتعازينا 
اخلال�سة لأ�سر ال�سحايا وللموؤ�س�سة 

الع�سكرية، راجني من اهلل اآن يح�سبهم 
مع ال�سهداء وان يرزق اأهلهم ال�سرب 

وال�سلوان
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ببوفاريك       ع�سكرية  طائرة  حتطم  يف  �سهيدا   257

يف يوم حزين، تو�سحت فيه اجلزائر �سوادا، حتطمت طائرة ع�سكرية من نوع ليو�سني ببوفاريك، خلفت مال يقل عن 257 �سهيدا اغلبهم ع�سكريني، وعائالت مدنية  من بينهم رعايا 
�سحراويني يعاجلون يف اجلزائر... احلادثة الأليمة دفعت رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اإىل اإعالن احلداد لثالثة اأيام فيما تهاطلت التعازي داخليا وخارجيا على اجلزائر....

الـــــــــــــــــــفـــــــــــــاجـــــــــــــــــــعــــــــــــة..

بوتني يعزي بوتفليقة 
بوتني  فالدميري  �لرو�صي  �لرئي�س  تقّدم 
رئي�س  �إىل  بالتعازي  �أم�س  بالتعازي 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة على �إثر 
م�صتوى  على  �لع�صكرية  �لطائرة  حتّطم 
�أودت  و�لتي  ببوفاريك  �لع�صكري  �ملطار 

على  �حلياة  فارقت  �صحية   257 بحياة 
�لرئي�س  عرّب  حيث  �ملوؤمل،  �حلادث  �إثر 
لرئي�س  تعازيه  خال�س  عن  �لرو�صي 
�لذين  �ل�صحايا  وعائالت  �جلمهورية 

و�فتهم �ملنّية.



  
ب�شكل  الأو�شاط  هذه  وراحت 
العديد  يف  عليه  عودتنا  كما  قذر 
املغربية  ال�شحافة  املرات  من 
ا�شتغالل تواجد رعايا �شحراويني 
ال�شحراوية،  الق�شية  ل�رضب 

وا�شتهداف اجلزائر ككل مرة.
الأو�شاط اخل�شي�شة  ون�شيت هذه 
التي مل تقدر م�شاعر اجلزائريني 
و اأرواح ال�شحايا، و اجلو الع�شيب 
التي متر به اجلزائر، اأن الالجئني 
على  متواجدين  ال�شحراويني 
اّلأرا�شي اجلزائرية وفقا لقانون 
مالجئهم  توجد  حيث   ، دويل 
ال�شحراويني  وركوب   ، بتندوف 
مثل  مثلهم  الع�شكرية  للطائرات 
املدنيني اجلزائريني ، اأثناء التنقل 

�شواء لإىل ب�شار اأو تندوف.

التي  املغربية،  الأو�شاط  هذه 
ل�رضب  فر�شة  اأدنى  تفوت  ل 
اليوم  هاهي  اجلزائر،  م�شداقية 
ال�شتثمار  حتاول  �شماتة  وبكل 
يف ق�شية اإن�شانية، معلقة �شماعة 
على  دائما  الق�شية  يف  ف�شلها 
اجلزائر  اأن  ون�شيت   ، اجلزائر 
تتعامل دائما وفق ما ميليه  التي 

الدليل  ولعل   ، الإن�شاين  الوازع 
مع  اجلزائر  تعامل  طريقة  هو 
بداية  العادلة  الق�شايا  خمتلف 
اإ�شافة  الفل�شطينيني،  ق�شية  من 
اإىل ملفات الالجئني ال�شوريني اأو 

الأفارقة .
بتواطوؤ  دائما  املغرب  وتبقى 
اأو�شاط فرن�شية ت�شعى يف كل مرة 

و ترتب�ص باجلزائر من اأجل ثنيها 
 ، ال�شحراوية  الق�شية  دعم  على 
الأمم  يف  مدولة  ق�شية  هي  التي 
الأو�شاط  هذه  لكن   ، املتحدة 
التوقيت   اختيار  اليوم  حت�شن  مل 
راحت  وقذر،  خ�شي�ص  ب�شكل 
تواجد  يف  لال�شتثمار  ت�شعى 
كانت  مهما  �شحراويني  �شحايا 
الع�شكرية  الطائرة  على  �شفتهم 
من  لتجعل   ، بالبليدة  املتحطمة 
العرتاف  تريد  ول  قبة،  احلبة 
اجلزائر  دعم  ومبادئ  بحقيقة 
الأمم  اطار  يف  العادلة  للق�شايا 
املتحدة ، ويف اطار دويل ، �شد 
لالأرا�شي  املغربي  ال�شتعمار 
اأن  اىل  اإ�شافة   ،ّ ال�شحراوية ّ
ركوب ال�شحراويني يف الطائرات 
الع�شكرية لي�ص �رضا ، ل�شيما و اأن 
بتندوف  متواجدة  هي  مالجئهم 

على الأرا�شي اجلزائرية .

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأكد 
الأبواب  فعالية  باأن  حجار  الطاهر 
املنطلقة  اجلامعات  على  املفتوحة 
لتعريف  فر�شة  هي  اأم�ص  يوم  فعالياتها 
اجلدد  البكالوريا  �شهادة  على  احلائزين 
حتوز  وما  اجلزائرية  اجلامعة  على 
وكذا  وخدمات  تخ�ش�شات  من  عليه 
واختيار  الإلكرتوين  الت�شجيل  كيفية 
التخ�ش�شات املراد درا�شتها �شمن هذه 
الوطنية  املكتبة  مقر  �شهد  اجلامعات. 
الإفتتاح  اأم�ص  يوم  بالعا�شمة  احلامة 
املفتوحة  الأبواب  ملعر�ص  الر�شمي 

التعليم  وزير  قبل  من  اجلامعات  على 
حجار  الطاهر  العلمي  والبحث  العايل 
الذي كان مرفوقا يف القيام بهذه العملية 
بكل من وزيرة الرتبية والتعليم نورية بن 
غربيط، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي 
وكذا وايل ولية اجلزائر عبد القادر زوخ، 
اأكد بخ�شو�شها وزير  وهي الفعالية التي 
التعليم العايل الطاهر حجار باأنها عملية 
متتد ليومني با�رضتها كافة اجلامعات عرب 
حت�شريا  للدخول  الوطن  ولية  خمتلف 

اجلامعي املقبل 2019/2018 .
املرافق  الوزاري  الوفد  قام  وقد  هذا 

اأنحاء  يف  بجولة  العايل  التعليم  لوزير 
ممثلي  ح�شور  �شهد  الذي  املعر�ص 
وكذا  العا�شمة  جامعات  خمتلف 
بالولية  املتواجدة  العليا  املدار�ص 
اخلدمات  ديوان  عن  اإىل ممثلني  اإ�شافة 
اجلامعية وديوان املطبوعات اجلامعية، 
عن  �رضوحات  العار�شون  قدم  اأين 
ويف  للطالب.  يقدمونها  التي  اخلدمات 
باأن  حجار  الطاهر  اأكد  ال�شياق  ذات 
اجلامعات  على  املفتوحة  الأبواب  هذه 
هي  الوطن  وليات  كافة  عرب  املقامة 
اجلدد  البكالوريا  طلبة  لتعريف  فر�شة 

والتخ�ش�شات  اجلامعات  خمتلف  على 
العلمية املتواجدة بها، اإ�شافة اإىل تقدمي 
يف  الت�شجيل  كيفيات  عن  �رضوحات 
اجلامعة واإختيار التخ�ش�ص املرغوب يف 
درا�شته وهي العملية التي اأ�شبحت ت�شتند 
بالأ�شا�ص اليوم على تكنولوجيا الرقمنة، 
ليتعرف  فر�شة  الفعالية  باأن  م�شيفا 
الطالب اجلديد على اخلدمات املقدمة 
للخدمات  الوطني  الديوان  طرف  من 
نقل  وكيفية  اإطعام،  اإيواء،  من  اجلامعية 

الت�شجيل بغية ال�شتفادة منها.
يحي عواق

اأكد اأحمد كرو�ص باأن طائرة اليو�شني 
حتوزها  التي  الطائرات  اأقوى  من 
من  الهائل  للكم  نظرا  اجلزائر، 
اأن  مو�شحا  متلكها،  التي  املميزات 
ممت من  الطائرة الرو�شية ال�ُشنع �شُ
اأجل العمل يف كل الظروف املناخية 
التي متر على البلد، يف حني اأكد اأن 
التحقيق �شيك�شف عن عمر الطائرة 

املحطمة يوم اأم�ص.
املتقاعد  الع�شكري  العقيد  وقال 

يوم  »الو�شط«  به  خ�ص  ت�رضيح  يف 
اأم�ص، باأن طائرة اليو�شني ت�شتعملها 
متلكه  ملا  نظرا  الدول،  من  الكثري 
من ميزات خارقة، م�شيفا اأن هنالك 
بع�ص الدول من ت�شتخدمها يف النقل 
على  ع�شكرية  ن�شف  لكونها  املدين 
بع�ص  يقدم  راح  كرو�ص  قوله،  حد 
الطائرة،  هياكل  حول  التفا�شيل 
حمركات   4 لها  باأن  اأكد  التي 
الظروف  جميع  يف  للطريان  ومهياأة 

رو�شية  واأنها  �شيما  املناخية، 
اإ�شرتاتيجية  اإنها  متابعا:«  املن�شاأ، 
طويلة«،  مل�شافات  وتطري  للغاية 
�شقوط  اإىل  املتحدث  ذات  وتطرق 
طائرات مماثلة يف العامل خالل وقت 
املتقاعد  العقيد  اأ�شار  حث  �شابق، 
قليلة  باأعداد  ولكن  ذلك  وجود  اإىل 

ب�شبب متانة الطائرة.
اإىل  ومن جهة  اأخرى  تطرق كرو�ص 
الأ�شباب التي جعلت الطائرة ت�شقط 

بعد 300 مرت فقط من اإقالعها، اأين 
من  يحوي  بها  اخلا�ص  الدفرت  اأكد 
دون اأدنى ال�شك النقاط املهمة التي 
وعدد  امليكانيكية  حالتها  تف�شل 
لل�شيانة،  التي اجتازت فيها  املرات 
موؤكدا يف الأخري اأن التحقيقات التي 
فتحتها وزارة الدفاع هي التي تُف�شح 
جعلت  التي  احلقيقية  الأ�شباب  عن 

الطائرة ت�شقط.
علي عزازقة

الذي  مل يكن احلادث املاأ�شاوي 
�شهدته اجلزائر �شبيحة يوم اأم�ص 
يف بوفاريك ولية البليدة،  والذي 
للواجب  �شهيدا   257 وفاة  خلف 
الطريان  م�شتوى  على  الأول 
باجلي�ص  املرتبط  احلربي 
الطريان  عرف  اإذ  اجلزائري، 
احلوادث  من  العديد  الع�شكري 
وفق  �شتُعر�ص  التي  ال�شابقة 
تلخ�ص  التي  الكرونولوجيا  هذه 
احلوادث ال�شابقة التي مرت على 
اجلوية الع�شكرية اجلزائرية منذ 

ال�شتقالل.
طائرة  حتطم    2003 جوان   30
اجلوية  للقوات  تابعة  ع�شكرية 
هريكولي�ص  نوع  من  اجلزائرية 
�شي 130 عقب �شقوطها على حي 
قرب  مراد  ببني  ال�شكني  فتال 
البليدة   بولية  بوفاريك  مدينة 
�شكان  من   20 مقتل  خلف  مما 
اأفراد  اأربعة من  بينهم  احلي من 
ثالثني  نحو  وت�شجيل  الطاقم 
جريحا وذلك عندما كانت حتلق 
اجلوية  القاعدة  من  بالقرب 
واأ�شابها  لبوفاريك  الع�شكرية 
بعدها  حمركاتها،  يف  فني  خلل 
 13 يف  وحتديدا  �شنوات  بثالث 
تابعة  طائرة  حتطم    2006 اأوت 
للقوات اجلوية اجلزائرية من نوع 
اأثناء  هريكولي�ص   100 اإلـ  لوكهيد 
من  بالقرب   2208 رقم  الرحلة 
” اليطالية و  ” بيات�شنزا  مدينة 
من  املتكون  طاقمها  كل  مقتل 
كانت متجهة  الطائرة  اأفراد،   03
من مطار هواري بومدين الدويل  
الأملاين  فرانكفورت  مطار  اإىل 
اآيل  الطيار  يف  عطل  من  عانت 
ال�شيطرة  فقدان  اإىل  اأدى  مما 
ذات  ويف  وحتطمها.  عليها 
ال�شياق حتطمت طائرة ع�شكرية 
نوع »ميغ 27« يف 27 جانفي  من 
بني  حتد  جبلية  مبنطقة   2010
وليتي مع�شكر و�شيدي بلعبا�ص، 
م�رضع  عن  احلادث  اأ�شفر  حيث 
قائد الطائرة، 09 دي�شمرب 2012 
طائرتني  بني  عنيف  ا�شطدام 
انطلقتا  ميغ  نوع  من  ع�شكريتني 
من القاعدة الع�شكرية بطفراوي 
الفالحية  املناطق  باإحدى 
الواقعة بقرية اخلراريج  03  كلم 
ببلدية  كروف  عني  منطقة  عن 
الطريق  مبحاذاة  النحالة  عني 
ال�شيار �رضق غرب باأق�شى �رضق 
ولية تلم�شان ومقتل 04 طيارين 

�شتة  متنهما،ثم  لقي  على  كانوا 
حتطم  يف  م�رضعهم  اأ�شخا�ص 
طائرة نقل ع�شكرية جزائرية من 
فرن�شا  بجنوب  �شي-130  طراز 
يف نوفمرب 2012 بعد اأن ا�شتعلت 
اأحد حمركاتها عقب  النريان يف 
قرب  جوية  قاعدة  من  اإقالعها 

بوفاريك باجلزائر.
ع�شكرية  طائرة  بعدها حتطمت 
من نوع »�شوخوي« يف 11 اأكتوبر 
ع�شكري  حتليق  مبنطقة   2014
بولية  بحبح  حا�شي  منطقة  يف 
قائدها  مقتل  خملفة  اجللفة 
وذلك خالل عملية تدريب داخل 
ع�شكريني  من  راكب  البالد، 
نحو  رحلة  يف  ع�شكريني  واأبناء 
ق�شنطينة،  ثم  ال�رضق  عا�شمة 
فيفري   11 يف  وحتديدا  بعدها 
2014 حتطم طائرة نقل ع�شكرية 
اجلزائرية  اجلوية  للقوات  تابعة 
من نوع هريكولي�ص �ص 130 بقمة 
البواقي  اأم  بولية  فرطا�ص  جبل 
جوية  رحلة  ت�شمن  كانت  عندما 
نحو  اقنار  مترنا�شت  مطار  من 
مطار حممد بو�شياف بق�شنطينة 
خلف  مما  ورقلة  مبطار  مرورا 
وت�شجيل  ركابها  من   77 مقتل 
نوفمرب   11 يوم  اأما  وحيد،  ناج 
طائرة  �شقوط  عرف  فقد   2014
تابعة  »ميغ-25«  نوع  من  مقاتلة 
اأثناء  اجلزائرية  اجلوية  للقوات 
تنفيذ مترين تدريبي بالقرب من 
بحا�شي  للجو  املركزي  امليدان 
الع�شكرية  الناحية  باإقليم  بحبح 
احلادث  ي�شفر  ومل  الأوىل، 
بعدما  ب�رضية  خ�شائر  اأي  عن 
القفز  من  الطائرة  قائد  متكن 
�شاملاً.  والهبوط  الطائرة  من 
الأليمة مل تتوقف عند  احلوادث 
 20 يوم  �شهد  بحيث  احلد،  هذا 
اأفريل 2015 حادثاً األيماً يف ولية 
اإيليزي على احلدود مع ليبيا بعد 
تابعة  ع�شكرية  طائرة  �شقوط 
بعد  اجلزائرية  اجلوية  للقوات 
مقتل  بلحظات، خملفة  اإقالعها 
لياأتي يوم 27  اثنني من طاقمها، 
مار�ص 2016 اأين حتطمت طائرة 
ع�شكرية حوامة ناقلة للجند، من 
نوع »مي 171«،عندما كانت تقوم 
منطقة  يف  ا�شتطالعية  بجولة 
رقان بولية اأدرار جنوب اجلزائر، 
اأدت اإىل مقتل 12 ع�شكريا، فيما 

اأ�شيب اثنان اآخران.
علي عزازقة

ل�صرب اجلزائر يف ظرف ع�صيب

اأعلن عن انطالق الأبواب املفتوحة على اجلامعات، حجار:

العقيد املتقاعد اأحمد كرو�ش يف ت�صريح للو�صط:

ع�صام بوربيع 

 اأو�ضاط مغربية ت�ضتغل تواجد �ضحايا
�ضحراويني �ضمن الطائرة الع�ضكرية 

الفعالية فر�ضة لتعريف الطلبة اجلدد باجلامعة اجلزائرية

اليو�ضني من اأقوى الطائرات الع�ضكرية التي حتوزها اجلزائر

 فاجعة بوفاريك الأكرب 
على م�صتوى ح�صيلة القتلى :

كرونولوجيا حوادث الطائرات 
الع�ضكرية باجلزائر
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يف الوقت الذي متر اجلزائر بظرف ع�صيب وحداد وطني جراء حتطم الطائرة الع�صكرية التي راح 
�صحيتها 257فردا من جنود وعائالت، راحت اأو�صاط مغاربية ب�صكل خ�صي�ش حتاول ت�صليط النظر 

على تواجد رعايا �صحراوين من ال�صقيقة ال�صحراء الغربية �صمن طاقم الع�صكرية املحطمة.

ديوان املطبوعات اجلامعية

 قر�ص م�ضغوط يحمل 
عناوين اآخر الإ�ضدارات

قام يوم اأم�ص ممثلي ديوان املطبوعات اجلامعية امل�شاركني يف 
فعالية »الأبواب املفتوحة على اجلامعة« املقامة باملكتبة الوطنية 
احلامة بالعا�شمة بتوزيع قر�ص م�شغوط على الزائرين جلناحها 
يحمل عناوين اأخر الإ�شدارات ال�شادرة عن الديون يف خمتلف 

التخ�ش�شات.
يحي عواق

ت�صامنا منهم 

الأطباء املقيمون يعّلقون اإ�ضرابهم 
ب�ضبب �ضقوط الطائرة الع�ضكرية

طالبت التن�شيقية الوطنية لالأطباء 
تعليق  اإىل  املعنيني  كل  املقيمني، 
حادث  ب�شبب  موؤقتا،  الإ�رضاب 
يف  الع�شكرية  الطائرة  �شقوط 
يف  التن�شيقية،  وذكرت  بوفاريك. 

الأربعاء،  اأم�ص  �شدر  لها  بيان 
املقيمني  الأطباء  واجب  من  اأن 
هذه  بعد  امل�شاعدة،  تقدمي 

احلادثة الأليمة
ع�صام.ب

وفاة عائلة باأكملها يف حتطم 
الطائرة الع�ضكرية 

كان من بني ال�صحايا الطائرة الع�صكرية 
املتحطمة يف بوفاريك بالبليدة ، عائلة 

باأكملها وهي عائلة جماج .
ع.ب
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جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب  وعلى 
املحاكمة لدورة روتينية قامت بها 
م�ضالح الأمن مبنطقة باب الزوار 
واأوقفت حينها �ضاب م�ضبوه وبعد 
اأقرا�ص   5 بحوزته  �ضبط  تفتي�ضه 
مهلو�ضة من نوع » ترامادول« كانت 
خمباأة داخل جيب �ضرتته، وبالتو�ضع 
احل�ضول على  وبعد  التحريات  يف 
اإذن من وكيل اجلمهورية املخت�ص 
تنقلت ذات امل�ضالح ملنزل املتهم 
هناك  عرث  اأين  بتفتي�ضه  وقامت 
قاربت  اأخرى  معتربة  كمية  على 
املتهم  قام  مهلو�ص  قر�ص   200
ترويجها  اعادة  بغر�ص  باإخفائها 
ذات  لتقوم  الغري،  على  وعر�ضها 
به  امل�ضتبه  بتحويل  امل�ضالح 
حيازة  بتهمة  احلال  حمكمة  على 
على  عر�ضها  بغر�ص  املخدرات 
احلب�ص  رهن  و�ضعه  بعد  الغري 
العقابية  باملوؤ�ض�ضة  املوؤقت 

باحلرا�ص،  املتهم من جهته انكر 
للرتويج  املخدرات  بعر�ص  قيامه 
او البيع واحد باأنه جمرد م�ضتهلك 
حررها  طبية  �ضهادة  مبوجب  لها 

باإقتناء  له  ت�ضمح  عقلي  طبيب  له 
تلك الكميات،  ليقدم دفاعه هاته 
لالطالع  املحكمة  لهيئة  ال�ضهادة 
علقت  التي  ال�ضهادة  وهي  عليها 

حالة  تخ�ص  باأنها  القا�ضي  عليها 
للمتهم،  وتقرر  اأخرى  مر�ضية 
جلل�ضات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

لحقة.

للدرك  الأبحاث  فرقة    متكنت 
الإطاحة  من  بال�رشاقة  الوطني 
بع�ضابة اإجرامية دولية حترتف الن�ضب 
اأ�ضخا�ص    7 من  مكونة  والحتيال 
تراوح اأعمارهم ما بني 35 و50 �ضنة، 
ين�ضطون عرب اإقليم العا�ضمة.            

الأ�ضبوع  اإىل  تعود  الق�ضية  وقائع 
الأبحاث  فرقة  تلقت  عندما  الفارط 
�ضكوى  بال�رشاقة  الوطني  للدرك 
مفادها  املواطنني  اأحد  طرف  من 
احتيال  و  ن�ضب  لعملية  تعر�ص  اأنه 
اأر�ص  لقطعة  �رشائه  بعد  هذا  و 
ت�رشيحات  اأخد  بعد  مزورة،  بوثائق 
جملة  التحقيق  فوج  با�رش  ال�ضحية 
الأمر  اأن  جليا  ليت�ضح  التحريات  من 
احتيال  و  ن�ضب  بق�ضية  يتعلق  ل 
اأو جمرمني  ب�ضيطة من طرف جمرم 
حمرتفة  �ضبكة  يتعلق  اإمنا  و  عاديني 
اإثرها  على  ليتم  الن�ضب،  عملية  يف 
و�ضع خطة حمكمة حيث مت ا�ضتدراج 
اأفراد ال�ضبكة وتوقيفهم ويتعلق الأمر 

اأ�ضخا�ص واحد منهم ذو جن�ضية  بـ 7 
تقوم  كانت  الع�ضابة  هذه  مغربية 
ال�ضحايا  على  والحتيال  بالن�ضب 
حمالت  بوجود  اإيهامهم  خالل  من 
باإحدى  للبيع  وم�ضاكن  اأر�ضية  وقطع 
خالل  من  العا�ضمة  وذلك  بلديات 
مم�ضية  مزورة  اإدارية  وثائق  منحهم 
وموؤ�رشة باأختام مقلدة م�ضجلة با�ضم 
هذه البلدية، وقد كانت هذه الع�ضابة 
بالبلدية لإيقاع  ت�ضتغل مكتب موظف 
مت  التحقيق  خالل  من  ب�ضحاياها، 
ينحدرون  �ضحية   50 حوايل  اإح�ضاء 
 ، اجلزائر   ( منها  وليات  عدة  من 
ال�ضلف ، تي�ضم�ضيلت ، ب�ضكرة ، وادي 
�ضلبهم  ( حيث مت  بومردا�ص   ، �ضوف 
مبلغ مايل قدر بحوايل مليار �ضنتم،يف 
الإدارية  الوثائق  ا�ضرتجاع  مت  حني 
املهياأة  الأختام  وبع�ص  املزورة 
للتقليد واملواد امل�ضتعملة يف التزوير 
بالإ�ضافة اإىل خم�ص وحدات مركزية 

لأجهزة الإعالم الآيل.

بني  التقارب  �ضيا�ضة  فعليا  بداأت 
امل�ضيلة  بو�ضياف  حممد  جامعة 
والجتماعي،  القت�ضادي  واملحيط 
تعاون و�رشكة بني  اتفاقية  اإطار  ويف 
احل�ضنة  و�رشكة  امل�ضيلة  جامعة 
ادارة  من  ال�رشكة  وطلبت  حليب 
اجلامعة اختيار 12 متخرجا متفوقا 
القريب  يف  لتوظيفهم  املا�ضرت  يف 
العاجل بال�رشكة، وذلك بعد الزيارات 
املكونة  امل�ضرتكة  للجنة  امليدانية 
واإطارات  متخ�ض�ضني  اأ�ضاتذة  من 
تعاون  اتفاقية  لإم�ضاء  ال�رشكة 
التي  املرا�ضلة  وجاء ح�ضب  و�رشاكة 
نحوز على ن�ضخة منها، طلب توظيف 
الكرتو  اأربع مهند�ضني يف اخت�ضا�ص 
تقني، و اأربع مهند�ضني يف اخت�ضا�ص 
اأربع  اإىل  بالإ�ضافة  التجهيزات، 
الهند�ضة  اخت�ضا�ص  يف  مهند�ضني 
جامعة  مدير  امليكانيكية وح�ضب 
بداري،  كمال  الربوفي�ضور  امل�ضيلة 
املخطط  خالل  ومن  اجلامعة  فاإن 
خلم�ص  ميتد  الذي  ال�ضرتاتيجي 
زيادة  اإىل  يهدف  قادمة،  �ضنوات 
الإدماج املهني خلريجي اجلامعة يف 
مع  والتوظيف  الت�ضغيل  تنظيم  اإطار 
املوؤ�ض�ضات القت�ضادية التي مت عقد 

اتفاقات تعاون معها، بحيث بلغ عدد 
 ،2017 نهاية  مع  التوظيف  طلبات 
اأكرث من 50 من�ضبا يف  وبداية 2018 
اىل  تطرق  كما  خمتلفة،  تخ�ض�ضات 
اليجابية  واخلطوات  املجهودات 
حليب  احل�ضنة  �رشكة  قدمتها  التي 
وال�رشاكة  التعاون  اطار  يف  امل�ضيلة 
اجلامعة  مدير  نائب  اأ�ضار  كما 
اأن  اإىل  وا�ضح  بن  الها�ضمي  الدكتور 
مكتب الربط بني اجلامعة واملوؤ�ض�ضة 
تقريب  على  يعمل  القت�ضادية 
مع  التعاون  اإىل  القدامى  اخلريجني 
وفاء مي�ضيه  عقد  اإطار  يف  اجلامعة 
رابط  تخ�ضي�ص  مت  بحيث  املعني، 
امل�ضيلة  جامعة  موقع  م�ضتوى  على 
القدامى  املتخرجني  لن�ضمام 
لهم  مينح  الذي  املكتب  هذا  اإىل 
اإمكانية  اأهمها  املزايا،  من  العديد 
واملراجع،  الكتب  من  ال�ضتفادة 
العلمية  التظاهرات  يف  وامل�ضاركة 
اإىل  اإ�ضافة  اجلامعة،  تنظمها  التي 
الطلبة  بني  الريا�ضية  اللقاءات 
املتمدر�ضني  والطلبة  القدامى 
http://www.univ- حاليا )

. )/msila.dz/blue
عبدالبا�سط بديار

الوطني  الدرك  م�ضالح  متكنت 
لولية  الإقليمية  للمجموعة 
)25750( حجز  من  امل�ضيلة 
املقلدة  ال�ضمة  مادة  من  كي�ص 
للبيع و  من خمتلف الأنواع مهياأة 
على  معباأة  كانت  باإحكام  مموهة 
منت �ضاحنة نوع طيوطا هيليك�ص 
باإجتاه  �ضطيف  مدينة  من  قادمة 
اإيقاف  مت  حيث   ، البي�ص  مدينة 
�ضائق ال�ضاحنة و مرافقه و يتعلق 
�ص   ( و  م(  )ر  بامل�ضميان  الأمر 

 44 و   36 العمر  من  ع ( البالغان 
�ضنة ال�ضاكنان ولية امل�ضيلة، بعد 
اإتخاذ جميع الإجراءات القانونية 
اإطالق  و  املعنيان  �ضماع  مت 
و  حم�رش  حترير  و  �رشاحهما 
اإر�ضاله اإىل ال�ضيد وكيل اجلمهورية 
اأجل  من  بو�ضعادة  حمكمة  لدى 
انعدام الفوترة و ال�ضجل التجاري 
اإىل  ت�ضليمها  و  الب�ضاعة  حجز  و 
مديرية اأمالك الدولة بامل�ضيلة .
  عبدالبا�سط بديار

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة الدار البي�ساء توقيع عقوبة 4 �سنوات حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 200 األف دج يف حق �ساب 
يف العقد الثاين من العمر » �س، حممد« لتورطه ب ترويج وعر�س ما يقارب 200قر�س مهلو�س من نوع »ترامادول ».

اإثر دورة روتينية قامت بها م�سالح الأمن 

 ل/ منرية 

�ساب متابع برتويج املخدرات
 حليازته 200 قر�سا مهلو�سا 

احل�رشي  الأمن  م�ضالح  متكنت 
يف  �ضاب  توقيف  بالعا�ضمة   من 
العقد الثالث من العمر بناءا على 
حقه  يف  ال�ضادر  بالقب�ص  الأمر 
العا�ضمة  بعد تورطه  من حمكمة 
بال�ضطو على منزل �ضقيقة ع�ضيقة 
له رفقة هذا  الولوج  �ضديقه  بعد 
قيمة  جموهرات  الأخري  و�رشقة 

بقيمة فاقت 100 مليون �ضنتيم  .
حمكمة  هيئة  اأمام  املتهم  ليمثل 

الغرفة اجلزائية لدى جمل�ص ق�ضاء 
العا�ضمة لي�ضتاأنف احلكم البتدائي 
ال�ضادر يف حقه عن جرم  ال�رشقة 
وهي  م�رشوقة،  اأ�ضياء  واإخفاء 
جمرياتها  تعود  التي  احلادثة 
اأحد  تعر�ضت  حني  الفارط  للعام 
لعملية  احلرا�ص  باإقليم  امل�ضاكن 
جمهولني  يد  على  خطرية  �ضطو 
اأين مت الإ�ضتيالء على جموهرات 
�ضنتيم  مليون   100 �ضعرها  يفوق 

،وبعد التحريات املنجزة من قبل 
ال�رشقة  اأن  تبني  الأمن  م�ضالح 
مفاتيح  بوا�ضطة  ك�رش  دون  متت 
�ضقيقة  قبل  من  اإ�ضتن�ضاخها  مت 
مع  اتفقت  التي  املنزل  �ضاحبة 
على  احلايل  املتهم  و  ع�ضيقها 
عملية ال�رشقة و �ضلمتهم املفاتيح 
ق�ضد تنفيذ العملية ، ليتم توقيف 
له  ن�ضب  فيما  ع�ضيقها  و  الفتاة 
تواجد  �ضبب  اأن  اأكد  و  جرم  من 

املتهم  هو  مبنزله  املجوهرات 
عنده  كاأمانة  تركها  الذي  الأول 
اأو  م�رشوقة  باأنها  يعلمه  اأن  دون 
من  ليطالب   ، م�ضدرها  له  يف�رش 
ظل  ويف  العام  احلق  ممثل  جهته 
ما �ضلف ذكره توقيع عقوبة عامني 
 100 بقيمة  غرامة  و  نافذا  حب�ضا 
تاأجيل  املحكمة  وتقرر   ، دج  األف 

النطق باحلكم جلل�ضات لحقة .
ل/منرية

اجلزائية  الغرفة  تابعت 
اأم�ص  العا�ضمة  ق�ضاء  مبجل�ص 
بجنحة  العا�ضمة  موظف  مبيناء 
اأجل  من  املخدرات  بحيازة 
على  وعر�ضها  ال�ضتهالك 
على  بحوزته  العثور  بعد  الغري 
خمباأة  املخدرات  من  كميات 
البطاطا  رقائق  اأكيا�ص  داخل 

»ال�ضيب�ص«. 
تعود  احلالية  الق�ضية  وقائع 
م�ضالح  وردت  موؤكدة  ملعلومات 
ن�ضاط  حول  م�ضو�ص  ببني  الأمن 
ترويج  جمال  يف  احلايل  املتهم 
لتقوم  حيه،  اأبناء  بني  املخدرات 
اأين  �ضكناه  ملقر  تفتي�ضية  بدورة 
كان التفتي�ص �ضلبيا غري اأنها عرثت 

بالقرب من مكان تواجده بال�ضارع 
على كمية من الأقرا�ص املهلو�ضة 
خمباأة  اأقرا�ص   6 ب  قدرت 
بال�ضافة  �ضيب�ص  كي�ص  داخل 
للمخدرات،  �ضجائر  بقايا  اإىل 
العقلية،  للموؤثرات  فارغ  ظرف 
حمكمة  على  احالته  بذلك  ليتم 
الأمر  بايداعه  الخت�ضا�ص  مع 

رهن احلب�ص املوؤقت  باملوؤ�ض�ضة 
العقابية باحلرا�ص باجلرم �ضالف 
الذكر، حيث اأنكر خالل مواجهته 
من  له  ن�ضب  ما  املحكمة  لهيئة 
تواجد  �ضادف  باأنه  واأكد  جرم 
كان  عندما  منه  بالقرب  الكي�ص 

يف حيهم .
ل/منرية

حققت م�ضالح امن دائرة عني امللح 
»ب�ضار  الطفلني  اأمنية  بامل�ضيلة 
باأن   « لينة  »عا�ضوري  و  يا�ضني« 
ي�ضبح �رشطني ملدة يوم واحد حيث 
ال�رشطي وقاموا  الزي  ارتديا 

توؤديها عنا�رش  التي  ببع�ص املهام 
ال�رشطة وممار�ضة مهامهم اليومّية 
املواطنني  و�ضالمة  اأمن  ل�ضمان 
املبادرة  هذه  وممتلكاتهم وتاأتي 
توليه  الذي  احلر�ص  من  انطالقاً 

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
املجتمعية  املبادرات  دعم  يف 
�ضيا�ضة  وتطبيق  والإن�ضانية، 
املجتمعية  واأعرب  امل�ضوؤولية 
بتحقيق  �ضعادتهم  عن  الطفلني 

مهام  ميار�ضون  وهم  اأمنيتهم، 
احللم  من  بذلك  مقرتبا  ال�رشطي، 
ولو  حتى  به،  حلموا  طاملا  الذي 

كان الأمر يوما واحدا .
عبدالبا�سط بديار

بتواطوؤ مع �سقيقة ال�سحية الذي �سلمتهم املفاتيح

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ساء العا�سمة 

دائرة عني امللح   

توقيف �ساب قام بال�سطو على منزل ع�سيقة �سديقه

عامل مبيناء اجلزائر يخفي املهلو�سات داخل اأكيا�س »ال�سيب�س« 

اأمن امل�سيلة يحقق اأمنية الطفلني يا�سني ولينة

من بينهم �سخ�س ذو جن�سية مغربية

امل�سيلة

الدرك الوطني بامل�سيلة

فرقة الأبحاث بال�سراقة تطيح ب�سبكة 
حترتف الن�سب والحتيال

توظيف 12 مهند�سا يف اخت�سا�سات 
خمتلفة ب�سركة احل�سنة حليب 

 حجز 25 األف  كي�س 
من مادة ال�سمة املقلدة
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�أكد بوبكر �شتحونة يف ت�رصيح 
�شحفي خ�ص به يومية »�لو�شط 
» ، �أن مديرية �ل�شباب و�لريا�شة 
يوم  �أم�شية  قامت   ، بورقلة 
ت�شليم  مر��شيم  على  �لثالثاء 
بالإنطالق  �مل�شلحية  �لأو�مر 
باإجناز  �خلا�شة  �لأ�شغال  يف 
مع�شو�شبة  جو�رية  مالعب 
بلديات  من  بكل  �إ�شطناعيا 
عني  و  �لروي�شات  و  ورقلة 
�لعالية  و  �حلجرية  و  �لبي�شاء 
�أنقو�شة  و  خويلد  �شيدي  و 
و�لتي  �هلل  عبد  بن  حا�شي  و 
تندرج �شمن �شندوق �شمان و 
�ملحلية   للجماعات  �لت�شامن 
�ل�شباب  مدير  �شدد  �أين   ،
بوبكر  بورقلة  و�لريا�شة 
على  �ل�شياق  ذ�ت  يف  �شتحونة 
�ملن�شاآت  هذه  ت�شليم  �رصورة 
�ملحددة  �لقانونية  �آجالها  يف 
�إحرت�م  و  و كذ� �رصورة توخي 
�لإجناز  معايري  و  �جلودة 
�ل�شياق  ذ�ت  يف  م�شيد�   ،
�ل�شيد  �لولية  مبجهود�ت و�يل 
عبد �لقادر جالوي يف �إتاحة و 

تعميم �ملن�شاآت �لريا�شية على 
�لولية  تر�ب  بكامل  �إختالفها 
من  �ملنتظرة  �لآمال  على  و 
يف  ت�شلمها  �ملتوقع  �مل�شاريع 
و�لتي   2018 �ل�شنة  هذه  �آفاق 
حتقيق  و  للتميز  �شنة  �شتعد 
ل�شباب  و  للريا�شيني  �لنتائج 
من  علم  ح�شبما  و   ، �لولية 
ذ�ت �مل�شوؤول فقد مت �لإتفاق 
على موعد بد�ية �لأ�شغال لكل 
هذه �ملالعب �جلو�رية و �لتي 

ورقلة  ببلدية  بد�يتها  �شتكون 
 2018 12�أفريل  �خلمي�ص  يوم 
�لور�شات  تن�شيب  يتم  �أن  على 
15�أفريل  �لأحد  يوم  �لأخرى 
 ، تقدير  �أق�شى  على   2018
موؤكد� للجميع على فتح �أبو�ب 
ملكاتب  و  للمقاولني  ملديرية 

�لدر��شات لالإ�شت�شارة يوميا .
�أو�مر  ت�شليم  �أن  حفل  ومعلوم 
�إجناز  يف  لالإنطالق  �لتنفيذ 
عرف  �جلو�رية  �ملالعب 

�ملكلفون  �ملقاولون  ح�شور  
�لبلديات  بالإجناز وكذ� ممثلي 
�مل�شاريع  هذه  باإجناز  �ملعنية 
موؤ�ش�شات  ديو�ن  مدير  وكذ�   ،
�ل�شباب يو�شف جودي و رئي�ص 
�لتجهيز  و  �لإ�شتثمار  م�شلحة 
بريكي  �ل�شيد  باملديرية 
�لقادر  عبد  بخالد  و  م�شطفى 
رئي�ص م�شلحة �لتكوين و �إد�رة 
�إطار�ت  و  باملديرية  �لو�شائل 

م�شلحة �لإ�شتثمار .

�لفرقة  �أم�ص  �أول  ليلة  متكنت 
�لتابعة  و�ملالية  �لقت�شادية 
لل�رصطة  �لولئية  للم�شلحة 
من  تندوف  ولية  باأمن  �لق�شائية  
منت  على  �أ�شخا�ص  ثالثة  �إيقاف 
 ، هيود�ي  نوع  من  تربيد  �شاحنة 
فيهم  ،م�شتبه  �لبي�ص  ببيع  يقومون 
�مل�رصوبات  ببيع  يقومون  �أنهم 
�ل�شاحنة  هذه  منت  على  �لكحولية 
حمكمة  عمل  خطة  و�شع  ليتم   ،
فيهم  �مل�شتبه  توقيف  �إىل  �آلت 
و�إخ�شاعهم لعملية �لتفتي�ص �لدقيق 
للمركبة ، ليتم �شبط بحوزتهن 204 
 RED من �مل�رصوبات �لكحولية من
LABEL  خمباأة باإحكام ومموهة 
بكل  �لأمر  يتعلق   ، �لبي�ص  ب�شلعة 
)ب.�ص.�ص،28  01-�ملدعو  من 
�شنة(،02- �ملدعو )�.ج،28 �شنة( ، 
03-�ملدعو )�ص.ع،31 �شنة( ، �أين مت 
حتويلهم على ذمة �لتحقيق �إىل مقر 
جميع  ��شتيفاء  وبعد   ، �لولية  �من 

تقدميهم  مت  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�جلمهورية  وكيل  �ل�شيد/  �أمام 
تهمة  يف  تندوف،  حمكمة  لدى 
و�شيلة  با�شتعمال  �لتهريب  جنحة 
كحولية  م�رصوبات  وحيازة  نقل 
لإجر�ء�ت  وطبقا  �ل�شنع،  �أجنبية 
�ملدعو  �شد  �شدر  �لفوري  �ملثول 
بـ:)18(  حكم  �شنة(  )ب.�ص.�ص،28 
مع  نافذ  حب�ص  �شهر  ع�رص  ثمانية 
قدرها  جمركية  وغر�مة  �لإيد�ع 
وبر�ءة  )20.600.000.00دج(  

�ملتهمني �لآخرين.
اأحمد باحلاج 

ب�شتى  �جلرمية  حماربة  �إطار  يف 
�أنو�عها و �ل�شهر على �أمن �ملو�طن 
و حماية ممتلكاته  �شجلت �مل�شلحة 
باأمن  �لق�شائية  لل�رصطة  �لولئية 
فروعها  جانب  �إىل  تندوف  ولية 
�لثاين  و  �لأول  �حل�رصي  بالأمن 
�ل�شنة  من  �لأول  �لثالثي  خالل 
�جلارية 243 ق�شية تورط فيها 131 
�شخ�ص.           جمموع �لق�شايا 
�إجناز  ن�شبة  و�لبالغ  �مل�شجلة 
يف  تعلقت  ب%44،85  معاجلتها 
�أين مت  جمملها مبختلف �جلر�ئم  
ت�شجيل 95 ق�شية �ملا�شة بالقانون 
�لعام ، 42 ق�شية ما�شة بالأ�شخا�ص 

بامل�شا�ص  خا�شة  ق�شية   87  ،
خا�شتني  ق�شيتني   02، باملمتلكات 
باجلر�ئم �ملا�شة بالأ�رصة و�لآد�ب 
�لعامة مع ت�شجيل 05 ق�شايا تتعلق 
�إىل  و�ملالية  �لقت�شادية  باجلر�ئم 
باجلر�ئم  خا�شة  ق�شايا   03 جانب 
�ملعلوماتية ، �أما يف �إطار مكافحة 
�لإجتار �لغري �مل�رصوع باملخدر�ت 
عاجلت  فقد  �لعقلية   و�ملوؤثر�ت 
مت  ق�شايا    09 �مل�شلحة  ذ�ت 
من  كلغ   9.368 حجز  �إثرها  على 
�لكيف �ملعالج و قر�ص و�حد01من 

�ملوؤثر�ت �لعقلية. 
�شيخ مدقن

�لأمن  م�شالح  متكنت 
�ملتخ�ش�شة يف مكافحة �جلرمية 
�ملنظمة و�لهجرة غري �ل�رصعية 
للدرك  �لقليمية  باملجموعات 
من  �ل�رصقي  باجلنوب  �لوطني 
توقيف و�عتقال 75 رعية �فريقي 
�ل�رصعية  غري  �لإقامة  بتهمة 
بالرت�ب �لوطني . علمت جريدة 
موؤكدة  م�شادر  من   « »�لو�شط 
يف  �ملخت�شة  �لأمن  م�شالح  �أن 
�ل�رصعية  غري  �لهجرة  مكافحة 
 ، غرد�ية   ، ورقلة  بوليات 
 ، �لو�دي   ، �يليزي   ، مترن��شت 
توقيف  من  �لأغو�ط  و  ب�شكرة 
�فريقيا  رعية    75 �عتقال  و 
لدول  جن�شيات خمتلفة  يحملون 
�لكامريون   ، ت�شاد   ، �لنيجر 
 ، �لعاج  �شاحل   ، �ل�شينغال   ،

ليتم حتويلهم  نيجرييا  و  �لغابون 
للم�شالح �ملعنية وبعد ��شتكمال 
�لإجر�ء�ت �لقانونية معهم وبعد 
�جناز �مللفات  �لق�شائية �شدهم 
مت مبوجبها تقدميهم �أمام وكالء 
�جلمهورية لدى حماكم �لوليات 
�إد�نة �جلميع  �أين مت  �ملذكورة ، 
مع  �لنفاذ  موقوفة  �شجنا  ب�شنة 
�ألف  بـ28  منهم  و�حد  كل  تغرمي 
��شتكمال  قبل  جز�ئري  دينار 
�ملعابر  نحو  ترحيلهم  �جر�ء�ت 
�حلدودية متهيد� لرتحيلهم نحو 
بلد�نهم �لأ�شلية . جدير بالذكر 
�أن عملية �لرتحيل �لأخرية تعترب 
خالل  نوعها  من  ع�رصة  �لثالثة 

�ل�شنة �جلارية .
اأحمد باحلاج

قال مدير ال�شباب والريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة ،اإن م�شاحله �شرعت اأم�شية اأول اأم�س ويف اإطار 
التطبيق ال�شارم لتعليمات وتوجيهات وايل الوالية عبد القادر جالوي يف ت�شليم اأوامر التنفيذ 

للموؤ�ش�شات املقاوالتية ال�شبانية من اأجل ال�شروع يف جت�شيد عمليات اإجناز املالعب اجلوارية عرب 
خمتلف بلديات الوالية وهي امل�شاريع ال�شبانية التي �شت�شلم بعد 60 يوما ح�شب قوله .

مدير ال�شباب والريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة لـ«الو�شط » 

 . "امل�شاريع املعنية �شتدخل حيز اال�شتغالل بعد 60 يوما على اأق�شى تقدير"

اأحمد باحلاج 

تنفيذا لتعليمات الوايل قمنا بت�سليم اأوامر باالنطالق يف اإجناز املالعب اجلوارية 

�لأخريين  �ليومني  يف  متكنت 
�ملتنقلة  �لفرقة  عنا�رص 
د�ئرة  باأمن  �لق�شائية  لل�رصطة 
ورقلة   بولية  م�شعود  حا�شي 
متعلقة  ق�شية  معاجلة  من 
�ملخدر�ت  حيازة  بجنحة 
ق�شد  م�رصوعة  غري  بطريقة 
تعود  و  �لغري.   على  �لعر�ص 
�ثر عملية  �لق�شية  على  وقائع 
عنا�رص  بها   قامت  مد�همة 
�لخت�شا�ص  باإقليم  �لفرقة 
ل�شخ�شني  �نتباههم  لفت  حيث 
بكل من  �لمر  يتعلق  م�شبوهني 
�ملدعو/)ع.�إ( و )ع.ت ( �للذين 
لعنا�رص  م�شاهدتهما  مبجرد 
�نه  �ل  �لفر�ر  حاول  �ل�رصطة 
تفتي�شهما  عند  و  توقيفهما  مت 
بحوزتهما  �لعثور  مت  قانونيا 
على كمية من �ملخدر�ت قدرت  
بـ 4.28 غ ، ��شتمر�ر� لتحقيق و 
عند تفتي�ص م�شكن �لذي يقطنه 
�مل�شتبه فيه �لول  �ملدعو/ /
)ع.�إ(  حمل كر�ء لفائدة �مل�شتبه 

به �لثالث �ملدعو )ب.�ص( بناء� 
عن  �شادر  بالتفتي�ص  �ذن  على 
لدى  �جلمهورية  �ل�شيد/وكيل 
حمكمة حا�شي م�شعود مت �لعثور 
على كمية �خرى من �ملخدر�ت 
قدر� بـ 07 غ ، و عليه مت تقدمي 
�لطر�ف �مام وكيل �جلمهورية 
م�شعود  حا�شي  حمكمة  لدى 
�ملخدر�ت  حيازة  جنحة  عن 
ق�شد  م�رصوعة  غري  بطريقة 
�شدر  حيث  �لغري  على  �لعر�ص 
من  كل  فيهما  �مل�شتبه  حق  يف 
�ملدعو /)ع.�إ( و�ملدعو/ )ع.ت 
( عامني حب�ص نافذة مع �ليد�ع 
و غر�مة مالية قدرها 100.000 

دج فيما �شدر يف حق �مل�شتبه 
)ب.�ص(  �ملدعو  �لثالث  فيه 
�ربع )04( �شنو�ت حب�ص نافذ و 
قدرها:200.000  مالية  غر�مة 
دج كونه حمل �أمر بالقب�ص عن 

جرم تكوين جمموعة �أ�رص�ر.
عنا�رص  متكنت  ثانية  جهة  من 
بورقلة  �لر�بع  �حل�رصي  �لمن 
من معاجلة ق�شية تتعلق بحيازة 
�لعقلية  �ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت 
ق�شد  م�رصوعة  غري  بطريقة 
وحمل  �ل�شخ�شي  �ل�شتهالك 
�ل�شنف  من  حم�شور  �شالح 
�رصعي  مربر  دون  �ل�شاد�ص 
 20 �ملدعو)ب.�أ(   فيها  تورط 

�شنة حيث مت �لعثور بحوزته على 
كمية من �ملخدر�ت و �ملوؤثر�ت 
من  غ  بـ16.27  قدرت  �لعقلية 
قر�ص   32 و  �ملعالج  �لكيف 
ريفوتريل  نوع  من  مهلو�ص 
وحمل �شالح �بي�ص حم�شور من 
�ل�شنف �ل�شاد�ص ،بعد ��شتكمال 
ت�شكيل  مت  �لتحقيق  �جر�ء�ت 
ملف جز�ئي ل�شالف �لذكر قدم 
�جلمهورية  وكيل  �مام  مبوجبه 
�حالته  بعد  ورقلة  لدى حمكمة 
�شدر  �لفوري  �ملثول  على 
حب�ص  عامني  حكم  حقه  يف 
مقدرة  مالية  غر�مة  مع  نافذة 
حيازة  جرم  عن  دج   50.000 بـ 
�لعقلية  �ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت 
ق�شد  م�رصوعة  غري  بطريقة 
�شتة  و  �ل�شخ�شي  �ل�شتهالك 
�أ�شهر حب�ص نافذ وغر�مة مالية 
مقدرة بـ 20.000 د ج عن جرم 
حيازة �شالح �بي�ص من �ل�شنف 

�ل�شاد�ص دون مربر �رصعي. 
اأحمد باحلاج

توقيف 03 اأ�شخا�س �شبط بحوزتهم 27 غ من املخدرات و 32 قر�شا مهلو�شا 

اأمن ورقلة يوا�سل حملته �سد املجرمني  بتطبيق خمطط احتالل امليدان 

كانت موجهة للرتويج بطريقة غري �شرعية 

ن�شبة اإجناز معاجلتها قدرت بـ 44.85 باملائة 

بتهمة االإقامة غري ال�شرعية 

اأمن تندوف يحجز 204 قارورة من 
امل�سروبات الكحولية من �سنع اأجنبي 

اأمن تيندوف يعالج 243 ق�سية تورط 
فيها 131 �سخ�سا خالل الثالثي االأول 

ترحيل 75 رعية افريقيا  باجلنوب 
ال�سرقي نحو بلدانهم االأ�سلية 
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وكانت هذه احلملة الوقائية التي 
�شت�شمل كل اإقليم والية غرداية 
بيطريون  اأطباء  ينفذها  والتي 
اأطلقت  قد  معتمدين  خوا�ص 
يف  اجلاري  اأبريل  �شهر  مطلع 
اال�شتباقية  االإجراءات  اإطار 
للوقاية من االأمرا�ص احليوانية 
البيطري  الطبيب  اأو�شح  كما   ,
اإ�شحاق  البيطرة,  مبفت�شية 
العملية  هذه  وتهدف  كتيلة  
خا�ص  ب�شكل  املجانية"   "
ح�شانة  تعزيز  و  تدعيم  اإىل 
و  بالوالية  احليوانية  القطعان 
الك�شف  و  ت�شخي�ص  و  مراقبة 
االأ�شل  ذات  االأمرا�ص  عن 
عالج  يف  ال�رشوع  و  احليواين 
و  الداخلية  الطفيلية  االأمرا�ص 
اخلارجية للموا�شي و االأبقار و 

االأخرى  االأليفة  احليوانات 
تعي�ص  التي  الكالب  ال�شيما 
داخل اإ�شطبالت املربني , كما 
جرى تو�شيحه و �شيتم يف نف�ص 

الك�شف  عملية  اإطالق  االإطار 
و مر�ص  املالطية  لداء احلمى 
العقد  اأورام  داء  كذا  و  ال�شل 
اللمفاوية لدى االأبقار من طرف 

االأطباء البيطريني التابعني 
اأجل  من  البيطرية  للمفت�شية 
تقييم هذه االأمرا�ص احليوانية 
و  باملنطقة  االإنت�شار  وا�شعة 
للرثوة  ال�شحية  الو�شعية  تعد 
اأ�شنافها  بجميع  احليوانية 
بوالية غرداية "مر�شية", مثلما 

الذي  الطبي  االإطار  ذات  اأكد 
اأ�شار اإىل اأن االإجراءات الوقائية 
و  ال�شحية  باحلماية  اخلا�ص 
االإنذار من االأمرا�ص احليوانية 
�شاري املفعول بقوة عرب بلديات 
الوالية من اأجل تعزيز التدابري 
طرف  من  املتخذة  الوقائية 
ذلك  و  العمومية  ال�شلطات 
الو�شع  على  احلفاظ  اأجل  من 

ال�شحي لقطعان املوا�شي .
البيطرة  م�شالح  متكنت  قد  و 

بالوالية خالل ال�شنة املنق�شية 
حالة   5.855 عن  الك�شف  من 
بني  القالعية  احلمى  لداء 
حالة   1.272 و  االأبقار  قطعان 
احليواين  الداء  لذات  اأخرى 
بني قطعان املاعز عرب حوايل 
غرداية  من  بكل  منزال  اأربعني 
القارة  و  �شحوة  بن  وال�شاية 
متت  كما   , متليلي  و  بريان  و 
االإ�شارة اإليه و قد ت�شببت حاالت 
امل�شجلة  القالعية  احلمى 
االإن�شان  لدى  اإ�شابة   213 يف 
و  باحليوانات  االإت�شال  جراء 
 , الطازج  احلليب  ا�شتهالك 
ومنتجات اأخرى من م�شتقاته , 
اإح�شائيات 2017 مل�شالح  وفق 
ال�شكان  و  ال�شحة  مديرية 
و  امل�شت�شفيات   واإ�شالح 
ثروة  غرداية  والية  حت�شي 
 362.000 يف  تتمثل  حيوانية 
 158.000 و  االأغنام  من  راأ�ص 
راأ�ص من املاعز و4.006 راأ�ص 
من االأبقار و 11.350 راأ�ص من 

االإبل. 

ت�ضتهدف حملة التلقيح �ضد داء جدري الأغنام و احلمى القالعية و داء الكلب بني قطعان الأبقار 
التي اأطلقت بولية غرداية ما ل  يقل عن 300.000 راأ�س من الأغنام و 4.000 راأ�س من الأبقار , 

ح�ضبما علم اأم�س الأربعاء من املفت�ضية البيطرية التابعة ملديرية امل�ضالح الفالحية.

غرداية

ق.م

حملة تلقيح �ضد احلمى القالعية لدى االأبقار و جدري االأغنام

وهران

من تنظيم املفت�ضية
 الولئية للعمل مبع�ضكر

ثالث وحدات ثانوية للحماية املدنية ووحدة رئي�ضية  طور االجناز 

من تنظيم املفت�ضية الوالئية 
للعمل مبع�ضكر

 . اأ�ضبوع حت�ضي�ضي حول ظاهرة 
ت�ضغيل الأطفال 

وحدات  ثالث  حاليا  توجد 
ووحدة  املدنية  للحماية  ثانوية 
اإقليم  االجناز عرب  قيد  رئي�شية  
والية وهران ,ح�شبما اأفاد بذلك 
اأم�ص االأربعاء  املكلف باالعالم 

مبديرية احلماية املدنية.
املن�شاآت  هذه  جت�شيد  ويجري 
بكل من حا�شي مف�شوخ والكرمة 
بن�شب  وال�شانيا  الكرمة  وعني 
به  اجناز متفاوتة وفق ما �رشح 
القادر  عبد  باللة  االأول  املالزم 
فور  الهياكل  هذه  و�شت�شمح 
بتعزيز  اخلدمة  حيز  دخولها 
املدنية  احلماية  م�شالح  تواجد 
ودوائر  بلديات  خمتلف  عرب 
عند  ال�رشيع  للتدخل  الوالية 
,كما  كارثة  اأو  حادث  اأي  وقوع 

اأ�شري اليه.
ملو�شم  التح�شري  وبخ�شو�ص 
اأبرز املكلف  القادم  اال�شطياف 
اأن  املديرية  بذات  باالإعالم 
التهيئة  واإعادة  الرتميم  اأ�شغال 
اال�شعاف  مركزي  ب�شاأن  جارية 
الطرقي رقم 1 و 2 املتواجدين 
على طول الطنف الوهراين وكذا 
عبد  بوزيان  املتقدم  املركز 
بنهج  مقره  الكائن  الرحمان 
تتوفر  للتذكري  ال�شحمي  �شيدي 
وحدة   25 على  وهران  والية 
منت�رشة  عملية  املدنية  للحماية 

عرب اقليم الوالية .
لكل  "م�شعف  عملية  اطار  ويف 
م�شالح  بها  بادرت  التي  عائلة" 
 2010 منذ  املدنية  احلماية 

�شخ�ص   4300 زهاء  ا�شتفاد 
بوالية وهران من برنامج تكويني 
يف جمال اال�شعافات االأولية عرب 
واحدة  كل  متتد  تكوينية  دورات 

درو�شا  خاللها  تلقوا  يوما   21
كيفيات  حول  ونظرية  تطبيقية 
اال�شعافات  وتقدمي  التدخل 

االأولية يف حال وقوع اأي حادث

االأطفال  ت�شغيل  ظاهرة  باعتبار 
االإن�شان  حلقوق  �شارخ  انتهاك 
دون  حتول  التي  االأ�شباب  ومن 
وتقدم  الب�رشية  التنمية  حتقيق 
يعد  املقابل  ويف  املجتمعات. 
التي  الظاهرة  هذه  على  الق�شاء 
اجلزائري  املجتمع  ا�شتفحلت 
رئي�شيا  منفذا  بكرثة  موؤخرا 
وجعلها  الفئة  هاته  كرامة  ل�شون 
ذات  حقوقها. ويف  بكافة  تتمتع 
الوالئية  تنظم املفت�شية  ال�شدد 
اأ�شبوعا حت�شي�شيا  للعمل مبع�شكر 
االأطفال  ت�شغيل  "ظاهرة  حول 
انطلقت  والذي  مكافحتها"  و�شبل 
فعالياته يوم اأم�ص باملعهد الوطني 
املهني  التكوين  يف  املتخ�ش�ص 
"بولريال جلول" بخ�شيبية,  والذي 
من  ال12  غاية  اإىل  �شي�شتمر 
خالله  و�شتجوب  اجلاري  ال�شهر 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  املفت�شية 
تراب  عرب  املنت�رشة  التكوينية 
ومراكز  معاهد  من  الوالية 

مثل  ان  تنظيم  ويُذكر  التكوين. 
يُعُد  التظاهرات التح�شي�شية  هذه 
تهدف من خاللها  ايجابية  خطوة 
برنامج  دعم  اىل  املفت�شية  ذات 
والعمل  االطفال  عمالة  حماربة 
امل�شتغلة  الفئة  هذه  حماية  على 
وب�رشورة م�شاهمة كافة الفعاليات 
الظاهر  هذه  ات�شار  من  احلد  يف 
لتبقى  جمتمعنا,  على  الدخيلة 
م�شوؤولية  الظاهرة  هذه  حماربة 
اجلميع تتطلب تظافر املزيد من 
قوانني  �شن  اىل  وحتتاج  اجلهود, 
وعقوبات ردعية على كل من ت�شول 

له نف�شه بان ي�شتغل الطفل.
الوالئية  املفت�شية  ولالإ�شارة فان   
خرجاتها  خالل  مبع�شكر  للعمل 
بها  قامت  التي  املكثفة  امليدانية 
اأي  ت�شجل  مل  املن�رشم  ال�شهر 
البناء  بور�شات  لالأطفال  ا�شتغالل 

واملوؤ�ش�شات االإنتاجية.
طالبي فاطمة

النعامة : 

720 عائلة ت�ضتفيد من جتهيزات الطاقة ال�ضم�ضية خالل 5 �ضنوات 
عائلة من جتهيزات   720 ا�شتفادت 
املولدة  ال�شم�شية  الطاقة 
ال�شكنية  باملناطق  جمانا  للكهرباء 
النعامة  بوالية  الريفية  والتجمعات 
االأخرية  �شنوات  اخلم�ص  خالل 
اأم�ص,  عنه,  اأعلنت  ما  ح�شب   ,

حمافظة  الغابات.
 43 حدود  يف  غالف  خ�ش�ص  وقد 
العملية  هذه  لتمويل  دينار  مليون 
حمافظة  برنامج  �شمن  املدرجة 
الغابات الرامي اإىل تزويد خيم البدو 

املوا�شي  مربي  وعائالت  الرحل 
من  املتجددة  الطاقات  مبعدات 
اخلاليا  هذه  وتركيب  اقتناء  خالل 
اأو�شح رئي�ص مكتب  الطاقوية, كما 
عبد  الريفية  التنمية  برامج  متابعة 

الواحد عقون.
الفرتة  يف  املحافظة  ذات  وقامت 
رعوية  اآبار   3 بتجهيز  نف�شها  
طريق  عن  الكهرباء  توليد  مبعدات 
الطاقة ال�شم�شية التي ا�شتفاد منها 
ب�شحراء  القاطنني  الرحل  ال�شكان 

بادف  في�شيفة  مغرارو  دائرتي 
وتوفري  املعي�شية  ظروفهم  حت�شني 
قطعان  لت�رشيب  ال�شقي   مياه 

موا�شيهم, وفق ذات امل�شدر  .
و ذكر ذات امل�شوؤول" اأن ا�شتخدام 
عدد  تثبيت  يف  �شاهم  التقنية  هذه 
عرب  البدوية  العائالت  من  كبري 
 , والرعوية  الفالحية  حميطاتهم 
التجربة جناحات  هذه  حققت  كما 
الطلبات  عدد  من  جعلت  معتربة 
مزايا  من  باال�شتفادة  اخلا�شة 

الطاقة ال�شم�شية يف تزايد م�شتمر". 
الرامي  عملها  املحافظة  وتوا�شل 
خاليا  من  اأخرى  ح�شة  توفري  اإىل 
خمتلف  خالل  ال�شم�شية  الطاقة 
اأ�شري  كما   , امل�شتقبلية  براجمها 
تو�شيل  تقنية  وتكت�شي   . اإليه  
با�شتعمال  الكهربائية  الطاقة 
اخلاليا ال�شم�شية اأهمية  اقت�شادية 
الربط  تكاليف  يخ�ص  فيما  �شيما 
الريفية  الكهرباء  بربنامج  مقارنة 

بالنظر .

مت توفري بوالية اجللفة زهاء مليوين 
و100 األف جرعة لتنفيذ حملة تلقيح 
اجلذري  داء  �شد  املا�شية  روؤو�ص 
بر�شم ال�شنة اجلارية ح�شب ما علم 

من املفت�شية الوالئية للبيطرة.
�رشيك  بن  املفت�شية  رئي�ص  واأكد 
م�شطفى لواج على هام�ص اجتماع 
نظم  احلملة  هذه  حول  تن�شيقي 
املتو�شط  التكنولوجي  باملعهد 
الفالحي املتخ�ش�ص باأن "الو�شاية 
وفرت اإىل جانب املليوين و100 األف 
املا�شية  لتلقيح  املخ�ش�شة  جرعة 
األف   16 زهاء  اجلذري  داء  �شد 
احلمى  ملجابهة  خم�ش�شة  جرعة 
القالعية وداء الكلب م�شريا اإىل اأن 
هذه احلملة �شي�شتفيد منها كما مت 
االإعتياد عليه يف موا�شم �شابقة ما 

يقارب 8000 موال.
االإجتماع  هذا  جاء  ولالإ�شارة 
اإليه  بادرت  الذي  التن�شيقي 
االأطباء  لفائدة  الوالئية  املفت�شية 
من  ال�رشكاء  وخمتلف  البياطرة 
املحلية  والغرفة  الفالحني  اإحتاد 
احلملة  الإجناح  م�شاعيها  اإطار  يف 
واإعطاء  امل�شطرة  االأهداف  وبلوغ 

التي  العملية  وهي  اأكرث  جناعة 
ال�شهر  من   25 الــ  يف  ر�شميا  بداأت 
اجلاري وت�شتمر حتى بلوغ الربنامج 

امل�شطر.
واأ�شاف رئي�ص املفت�شية باأن "هذا 
به  اأريد  املثمر  التن�شيقي  اللقاء 

الوقوف على 
احلملة يف  تنظم  التي  العمل  اآليات 
امليدان وت�شمن التن�شيق الفعلي بني 
م�شريا  الدوائر  ومفت�شي  البياطرة 
اإىل اأنه وبناءا على الت�شخي�ص الذي 

تقوم به م�شاحله يتم 
طفيفة  اإختالالت  على  الوقوف 
من  وتداركها  ملعاجلتها  يطمح 

خالل هذا اللقاء .
اأن  اإىل  امل�شوؤول  ذات  اأ�شار  كما 
متكن  املنتظم  ب�شكلها  "احلملة 
م�شاكل  من  التخفيف  من  اأي�شا 
ثروته  على  وحتافظ  املوال 
مك�شبا  تعترب  التي  احليوانية 
الدولة  توليها  الوطني  لالقت�شاد 
التلقيح  جمانية  وما  بالغة"  عناية 

يقول ال�شيد بن �رشيك "اإال اأحد 
ال�شلطات  مرافقة  يف  ال�شبل 

العمومية لهذا الن�شاط".

اجللفة :

 توفري مليوين و100 األف جرعة 
لتلقيح روؤو�س االأغنام �ضد داء اجلذري
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جمزرة دير يا�سني الوح�سية وم�سوؤولية احلكومة الربيطانية
قامت الع�سابات الإرهابية اليهودية امل�سلحة �سترين والأرغون ومبوافقة ع�سابة الهاغاناه يف التا�سع من ني�سان عام 1948 باإبادة قرية 
دير يا�سني الفل�سطينية عن بكرة اأبيها، وذلك بقتل جميع �سكانها البالغ عددهم اآنذاك 279 وكلهم من املدنيني ومعظمهم من الأطفال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عام 1937.

ال�سليب الأحمر الدويل 
واملجزرة

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

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

دخول القرية.
فاأجابهم باأنه م�سمم على الذهاب 

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

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

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

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

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

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

املبالغة فيها مهما قيل«.

م�سوؤولية احلكومة 
الربيطانية عن املذبحة

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

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

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

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

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

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

ر�سمية..

     د. غازي ح�سني

اإجرام �سد الن�سانية

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

اإ�سرائيل حوايل 540 قرية فل�سطينية.
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حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا 

ابتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل : قب�ل دع�ى اإعادة ال�شري يف الق�شية. 
يف امل��ش�ع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 
2017/11/30 حتت رقم فهر�س: 17/03840 ق�شت املحكمة 

بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري امل�دعة لدى 
اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2018/01/14 حتت رقم اإيداع 18/32 

وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده بن م�فق الأخ�رس 
امل�ل�د بتاريخ 1995/09/18 ببلدية عم�رة ولية اجللفة لأبيه جتاين 
بن م�فق واأمه ن�شرية قط�شة. ثانيا: تعيني املرجع بن م�فق تيجاين 

كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �ش�ؤونه. على ان يلتزم با�شتئذان املحكمة 
يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من قان�ن 
الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذك�ر 

اأعاله و بح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط.
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�إ�سقاط  من  �سنو�ت  ثالث  بعد 
�نتخابات،  �أول  تنظيم  �سد�م، مت 
نوري  �ل�سيعي  �ل�سيا�سي  وتوىل 
�ملالكي رئا�سة �حلكومة لواليتني 
رئي�س  خلفه  ثم   ،)2014 ـ   2006(
�لعبادي  حيدر  �حلايل  �لوزر�ء 

)�سيعي(.

فو�شى �شاملة

ـ   1979( �سد�م  نظام  عرف 
فقط  لي�س  ب�رص�مته،   )2003
جتاه  حتى  بل  معار�سيه،  جتاه 
ُحكم  �أنه  ويرتدد  منه،  �ملقربني 
على وزير �ل�سحة ريا�س �إبر�هيم 
باالإعد�م  �حلج ح�سني عام 1982 
على  ملو�فقته  بالر�سا�س،  رميا 
بوفاة  ت�سببت  �أدوية  ��ستري�د 
ـ  �لعر�قية  �حلرب  يف  جرحى 

�الإير�نية )1980 ـ 1988(.
عاما   15 مرور  وبعد  �ليوم، 
�لذي  �لنظام  تغيري  على 
بالقمعي  �ملعار�سون  ي�سفه 
عر�قيون  يقول  و�لديكتاتوري، 
دكتاتور  �ألف  ��ستبدلو�  �إنهم 
جميد،  حممد  و�حد  بدكتاتور 
بغد�د،  جامعة  يف  مهند�س  وهو 
قال: "نحن �ليوم ال نقارن �لو�سع 
�حلايل مع �سد�م ك�سخ�س، ولكن 
نقارنه مع �لنظام �لذي كان �سائد� 
�آنذ�ك، �سو�ء من ناحية �خلدمات 
وتنفيذ �مل�ساريع، و�لف�ساد �ملايل 
�الأمني  و�ال�ستقر�ر  و�الإد�ري، 

و�ملجتمعي".

نكن  مل  "�سابقا  جميد:  و�أ�ساف 
على  �لعر�ق  يف  �ملناطق  نعرف 
�جلميع  كان  بل  طائفي،  �أ�سا�س 
��سمه  و�حد  بلد  يف  يعي�س 
دخلت  �لتغيري  وبعد  �لعر�ق، 
وتبناها  �لتق�سيم،  م�ساريع  لنا 
�أو�سلونا  �ن  �إىل  �جلدد،  �ل�سا�سة 
قتل  �لتي  �لطائفية  �حلرب  �إىل 
�رصخا  و�أحدثت  �الآالف،  ب�سببها 
قلب  �ملجتمع"ويف  �رص�ئح  بني 
�لعر�ق  جنوبي  �ل�سيعية  �ملناطق 
�ل�سابق،  للنظام  عد�ء  و�الأكرث 
تظاهر�ت  يف  �لع�رص�ت  هتف 
�الأ�سهر  مدى  على  خرجت 
�سد�م،  لنظام  موؤيدين  �ملا�سية 
با�ست�رص�ء  و�سفوه  ما  ب�سبب 
حكم  يف  �أ�سكاله  بكل  �لف�ساد 

�الأحز�ب �حلالية.

حروب داخلية

�لدميقر�طي  "�لنظام  ظل  يف 
يف  �حلرب  �آلة  هد�أت  �جلديد" 
ثم  فقط،  �سنو�ت  لثالث  �لعر�ق 
 2006 عام  �ندلعت حرب طائفية 
وقتل  �لعر�قيون،  عليها  يعتد  مل 
�ملناطق  وُعزلت  �الآالف  خاللها 
طائفيا، وُمزق �لن�سيج �الجتماعي 
تنظيم  �ندلعت حرب �سد  بعدها 
حتى  �نتهت  �إن  وما  �لقاعدة، 
�سد  دموية  �أكرث  حرب  بد�أت 
ثالث  ��ستمرت  "د�ع�س"  تنظيم 
دي�سمرب  يف  متت  حتى  �سنو�ت، 
م�ساحة  ثلث  ��ستعادة   2017
�لعر�ق �لتي �سيطر عليها �لتنظيم 

منذ عام 2014.
�لنعيمي، وهو �سابط  وقال خليل 
�لعر�قي  �جلي�س  يف  متقاعد 
زمن  يف  "�حلرب  �إن  �ل�سابق، 
على  جترى  كانت  �ل�سابق  �لنظام 
�ملدن،  بها  ت�سعر  وال  �جلبهات، 
�ل�ساروخي  �لق�سف  با�ستثناء 
بعد  �أما  �لع�سكرية،  للقو�عد 
�حلروب  فدخلت   2006 عام 
�أن  �لنعيمي  �ملدن"و�أردف 
موؤ�رص  هي  �لد�خلية  "�حلروب 
على ف�سل �لقادة يف �إد�رة �لبالد، 
د�ع�س  دخول  �إىل  بالن�سبة  فمثال 
ثلث  على  و�سيطرته  �لعر�ق 
على  باللوم  يلقون  �لبالد  م�ساحة 
مناطق  على  �الإرهابيني  �سيطرة 
)�جلارة(  يف  و��سعة  حدودية 
يتو�فق  ال  تربير  وهذ�  �سوريا، 
�لع�سكرية"وت�ساءل  �لقو�عد  مع 
ي�سيطر  مل  "ملاذ�  م�ستنكر�: 
م�ساحة  ثلث  على  مثال  د�ع�س 
�جلو�ب  )؟!(..  �إير�ن  �أو  تركيا 
�لبلد�ن لديها �سيا�سة  �أن تلك  هو 
�أمنية وع�سكرية و��سحة، و�لف�ساد 
�ملوؤ�س�سة  د�خل  يتخلخل  مل 
"بينما  قائال:  �لع�سكرية"وم�سى 
يف �ل�سنو�ت �الأخرية مت يف �لعر�ق 
بناء منظومة ع�سكرية على �أ�س�س 
�لبناء �خلاطئ هو  طائفية، ونتاج 
مئات  ب�سع  �أمام  �رصيع  �نهيار 
)د�ع�س يف �سيف  �الإرهابيني  من 

.")2014
حرب  "خلفت  �لنعيمي:  وتابع 
وماليني  �لقتلى  �آالف  د�ع�س 
و�آالف  �لبالد،  د�خل  �لنازحني 
حتتية  وبنى  خارجها،  �ملهجرين 

مدمرة، وكل ذلك ب�سبب �سوء �إد�رة 
�لتي  �الأحز�ب  جانب  من  �لبالد 
�ل�سابق،  �لنظام  من  بدال  حكمت 
قبل  �ملقارنة  عند  �لبديهي  ومن 
نظام  )�إ�سقاط  �لتغيري  وبعد 
�لعر�قي  �لو�سع  �سيكون  �سد�م( 
يف زمن �لنظام �ل�سابق �أف�سل من 

�الآن".

ف�شل ال�شلطة 
واملعار�شة

�لعلوم  �أ�ستاذ  ت�ساءل  فيما 
�لكوفة  جامعة  يف  �ل�سيا�سية 

�سبب  عن  �لعنرب،  �إياد  )جنوب( 
�سد�م  "نظام  �لبع�س  ��ستح�سار 
بالنظام  ملقارنته  �لدكتاتوري" 
بعد  )�لدميقر�طي(  �ل�سيا�سي 
عظمة  "رغم  �لعنرب:  وقال   2003
دكتاتوري  نظام  و�سقوط  �حلدث 
وح�سي، �إال �أن �لعر�قيني ما يز�لون 
و�ل�سبب  �ملا�سي،  يف  يعي�سون 
و�لقوى  �الأحز�ب  ف�سل  �أن  هو 
�ل�سيا�سية جعل �لعر�قيني يدورون 

يف فلك �ملقارنة باملا�سي".
�ملعار�سة  عقلية  "لعل  و�أردف: 
�خلطاب  يف�سحها  �لتي 
هي  �ل�سلطة،  الأحز�ب  �ل�سيا�سي 
�لوعي  يف  تاأثري�  �الأكرث  �لعامل 

�نعكا�س  و�ل�سلطة  �جلماهريي، 
"�أحز�ب  �أن  للمجتمع"و�أ�ساف 
خطاب  �سوى  تقدم  مل  �ل�سلطة 
د�ئما  ي�ستح�رص  ماأزوم  ما�سوي 
�لطائفية  و�لنز�عات  �خلالفات 
على  �لبغي�سة"و�سدد  و�لعن�رصية 
�الأحز�ب  تعجز  "عندما  �أنه 
تقدمي  عن  �ل�سيا�سية  و�لقوى 
خطاب �سيا�سي قائم على �أ�سا�س 
مزقتها  �أمة  ـ  دولة  لبناء  روؤية 
فبالتاأكيد  �ل�سمولية،  �الأنظمة 
مقارنة  يف  �ملا�سي  ��ستح�سار 
تفكري  يف  فاعال  يكون  �حلا�رص 
�أجل  من  له  وحافز�  �ملجتمع، 

�الأف�سل".

ك�سفت  جديدة  معلومات  �أظهرت 
�لع�سكرية،  �الحتالل  نيابة  عنها 
نفذها  �لتي  �لعملية  تفا�سيل 
�إىل  و�أدت  جر�ر  �أحمد  �ل�سهيد 
مقتل حاخام �سهيوين قرب نابل�س 
�ملا�سي  جانفي  من  �لتا�سع  يف 
�أحمد  �أن  �ملعلومات  وتك�سف 
ع�سو�  كان  قنبع،  �أحمد  جمال 
�مل�ستوطن  قتلت  �لتي  �خللية  يف 
يف �لتا�سع من جانفي مع �ل�سهيد 
خالل  من  جر�ر،  ن�رص  �أحمد 
�إطالق �لنار عليه من د�خل �سيارة 

يف منطقة مفرتق جيت.

وبح�سب �لتفا�سيل فاإنه يف حو�يل 
من  و�لن�سف  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة 
ثاين،  كانون  من  �لتا�سع  م�ساء 
من  ب�سيارة  جر�ر  مع  قنبع  خرج 
 16-M نوع مازد�، ومعهما بنادق
و�أربعة �أم�ساط ذخرية، حيث الحظ 
قنبع حافالت ركاب �سهاينة تنقل 
�أحمد  على  و�قرتح  م�ستوطنني، 
وقتل  �لبا�س،  على  �لنار  �إطالق 
عدد من ركابه، ولكن ب�سبب وجود 
�سيارة جيب ع�سكرية يف �ملكان، 

قرر� عدم �إطالق �لنار.
فاإنه  �الحتالل  ملز�عم  ووفقاً 

جر�ر  مع  قنبع  تو�جد  وخالل 
�سيارة  الحظا   ،60 �سارع  على 
وهي  حمر�ء،  �سوزوكي  نوع  من 
�سيارة �حلاخام، ويف هذه �ملرحلة 
�مل�ستوطن  �أن  �الثنني  الحظ 
�أنه  وقرر�  متطرفة،  مالمح  ذو 
وبد�أت عملية مالحقته،  هدفهما 
كانت  �أخرى،  �سيار�ت  جمتازين 
و�دعى  �سيارته  بجانب  ت�سري 
بعد  "على   : الئحته  يف  �الحتالل 
�أخرج  �ل�سيارة  من  �أمتار  �أربعة 
�أحمد �ل�سالح من �ل�سباك و�أطلق 
عرب  �حلاخام  ر�أ�س  على  �لنار 
ثم  ومن  لل�سيارة،  �خللفي  �لزجاج 
�سيارته  بني  �مل�سافة  قنبع  قل�س 
وقام  مرتين،  �إىل  �سيفاح  و�سيارة 
من  �أخرى  �سلية  باإطالق  �أحمد 
وح�سب  �مل�ستوطن".  على  �لنار 
الئحة �التهام فقد ��ستبدل جر�ر 
�إطالق  وو��سل  �لذخرية  خمزن 
�لنار، فيما كان قنبع يحاول �لهرب 
بال�سيارة ويف نهاية �ملطاف �سلم 
كي  ل�رصيكه  �ل�سيارة  قنبع مفاتيح 

يحرقها ويخفي �الأدلة.

حدودها  �إ�رص�ئيل  و�سعت 
�ل�سمالية يف حالة تاأهب ق�سوى، 
هجمات  من  خماوف  و�سط 
هجوم  على  �إير�نية  �نتقامية 
ع�سكرية  قاعدة  على  �الأحد 
�سورية، ويف حال �رصبة �أمريكية 
�سحيفة  وقالت  �سوريا  يف 
يف  �الإ�رص�ئيلية  "هاآرت�س" 
�إ�رص�ئيل  �إن  �الأربعاء،  عددها، 
�الإير�نية بعد  �لتهديد�ت  تاأخذ 
�جلوية  �لقاعدة  على  �لغارة 
�ل�سورية "�لتيفور"، �الأحد، على 
"مت  و�أ�سافت:  �جلد  حممل 
و�سع �حلدود �ل�سمالية يف حالة 
خماوف  و�سط  ق�سوى،  تاأهب 
من �حتمال هجوم �نتقامي من 
قبل �إير�ن �أو حزب �هلل، �إ�سافة 
حمتملة  �أمريكية  �رصبة  �إىل 
على  رد�  �الأ�سد  نظام  �سد 

هجوم كيميائي يف دوما".
�الإ�رص�ئيلي  �لدفاع  وزير  كان 
علمه  نفى  ليربمان  �أفيغدور 

باجلهة �لتي تقف ور�ء �لهجوم 
يف �سوريا، رغم �تهامات رو�سيا 
الإ�رص�ئيل  و�سوريا  و�إير�ن 
ليربمان  لكن  بامل�سوؤولية 
قائال:  �لثالثاء  �أم�س  ��ستدرك 
�أعرفه  و�حد  �أمر  "هناك 
ب�سكل موؤكد، هو �أننا لن ن�سمح 
�سوريا  يف  بالتمو�سع  الإير�ن 
�لثمن"ولفتت  عن  �لنظر  بغ�س 

�ملجل�س  �أن  �إىل  �ل�سحيفة 
�مل�سغر  �الإ�رص�ئيلي  �لوز�ري 
و�ل�سيا�سية  �الأمنية  لل�سوؤون 
�ليوم  �سيلتئم  "�لكابينت"، 
على  �الأو�ساع  لبحث  �الأربعاء 
وقالت:  �ل�سمالية  �حلدود 
"�ستقدم �لوكاالت �ال�ستخبارية 
عن  تقييماتها  �الجتماع  يف 

�لتطور�ت �الأخرية".

م�شى 15 عاما على اإ�شقاط قوات حتالف دويل تقوده الوليات املتحدة الأمريكية، يف التا�شع من اأفريل 2003، نظام الرئي�س العراقي �شدام ح�شني الذي حكم 
العراق اأربعة وع�شرين عاما بقب�شة من حديد ونار لكن �شيئا ف�شيئا، تبددت فرحـة تغيري نظام حزب البعث يف ظل "النظام الدميقراطي اجلديد"، حتى بداأت 
املدن ال�شيعية التي كانت الأكرث ت�شررا من نظام �شدام، تتمنى لو اأن التغيري مل يحدث اأ�شال يتذكر العراقيون �شعارات ال�شيا�شيني، خا�شة املعار�شني، عقب 
�شيطرة القوات الأمريكية على البالد بعد التا�شع من اأفريل 2003، ويف مقدمتها التعهد ببناء دولة يحكمها القانون والد�شتور كما تعهدوا بوطن يت�شاوى فيه 
اجلميع يف احلقوق والواجبات، وبرثوات تنتقل بالبلد العربي اإىل م�شتوى الدول املتطورة، وهي �شعارات ما يزال يرددها حتى الآن ال�شيا�شيون اأنف�شهم قبل 

انتخابات برملانية مقررة يف الثاين ع�شر من ماي املقبل.
ق. م 

العراق

بعد 15 ع�م� على نظ�م �شدام.. عراقيون غ��شبون من الأحزاب احل�كمة

تف��شيل جديدة.. كيف نفذ ال�شهيد جرار ورفيقه عمليتهم ا؟



دويلاخلمي�س 12 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 26 رجب  1439هـ 11

و�أو�ضح �أكار �أن بالده ترغب بحل 
�ضمن  �إيجة  يف  �حلالية  �مل�ضائل 
وعالقات  �لدويل  �لقانون  �إطار 
ح�ضن �جلو�ر و�ضدد �أن بالده تبذل 
كل جهد بح�ضن نية من �أجل حتويل 
و�ل�ضد�قة  لل�ضالم  بحر  �إىل  �إيجة 
و�لتعاون وخالل جانفي �ملا�ضي، 
�ضهد بحر �إيجة حتركات مع حلول 
ذكرى �أزمة جزيرة »قارد�ق«، �لتي 

وقعت يف 25 دي�ضمرب عام 1996.
�أنه يف �لتاريخ �ملذكور،  ي�ضار �إىل 
حتمل  تركية  �ضفينة  ر�ضت 
جزيرة  على  �أقات«  »فيغن  ��ضم 
بعد  على  �ل�ضخرية«  »قارد�ق 
�ضو�طئ  من  بحرية  �أميال   3.8
وقتها  �لرتكية  »بودروم«  مدينة 
ر�ضت  �ل�ضفينة  �أن  �ليونان  �ّدعت 
يف مياهها �لإقليمية، غري �أن تركيا 
�جلزيرة  �أن  و�أكدت  ذلك  رف�ضت 
تعود لها ورفعت تركيا علمها على 
 30 يف  باملنطقة،  �جلزر  �إحدى 
جانفي 1996، رًد� على فعل مماثل 

لليونان.

�لزيتون،  غ�ضن  عملية  وحول 
�لأن�ضطة  �أن جميع  �إىل  �أكار  �أ�ضار 
�لتي يتم تنفيذها يف �إطار �لعملية 
لبقية  قدوة  يجعلها  ب�ضكل  جتري 
�لإلتز�م  ناحية  من  �لعامل  دول 
و�أكد  و�لع�ضكرية  �لإن�ضانية  بالقيم 
�إطار  يف  م�ضتمرة  �لعملية  �أن 
و�حرت�م  �ملتحدة  �لأمم  قر�ر�ت 
و�أنها  �ل�ضوري،  �لرت�ب  وحدة 

تتنا�ضب مع �لقانون �لدويل و�أ�ض�س 
ذلك  يف  مبا  �لإرهاب،  مكافحة 
�مل�ضتخدمة  و�لذخائر  �لأ�ضلحة 

خالل �لعملية.
و�ضدد على �أن �لعملية ل ت�ضتهدف 
باأي حال �ملدنيني و�لبيئة و�ملو�قع 
يتمتعون  فهم  و�لثقافية،  �لأثرية 
�مل�ضلحة  �لقو�ت  لدى  باحل�ضانة 
�لرتكية و�أو�ضح �أن �جلي�س �لرتكي 

تلبية  �رسعة  يف  ح�ضا�ضية  يبدي 
للمدنيني  �لأ�ضا�ضية  �لحتياجات 
و�أ�ضاف  �لعمليات  منطقة  يف 
كافة  يتخذ  �لرتكي  �جلي�س  �أن 
على  للحفاظ  �لالزمة  �لتد�بري 
�ضالمة �أرو�ح وممتالكات �ملدنيني 
�جلي�س  �أن  و�أكد  �ملنطقة  يف 
�لقدر من  �ضيو��ضل كفاحه بنف�س 
�لت�ضميم و�لعزمية حتى يتم حتييد 
�آخر �إرهابي وذكر �لبيان �أن كل من 
يا�ضار غولر،  �لربية  �لقو�ت  قائد 
ح�ضن  �جلوية  �لقو�ت  وقائد 
�لقو�ت  وقائد  �أقيوز،  كوت�ضوك 
�أكار  ر�فق  �أوزبال  �لبحرية عدنان 

يف جولته �لتفقدية.
و�أطلقت �لقو�ت �مل�ضلحة �لرتكية 
 20 يف  �حلر،  �ل�ضوري  و�جلي�س 
با�ضم  عملية  �ملا�ضي،  جانفي 
 24 يف  متكنت  �لزيتون«،  »غ�ضن 
مار�س �ملا�ضي، من حترير كامل 
�لإرهابيني  من  عفرين  منطقة 
�لزيتون«،  »غ�ضن  قو�ت  وتو��ضل 
خملفات  وتفكيك  مت�ضيط  �أعمال 
�جلماعات �لإرهابية، وتاأمني عودة 

�لأهايل �إىل بيوتهم يف عفرين.

�لحتالل  مدفعية  ق�ضفت 
�لأربعاء  �أم�س  �ضباح  �لإ�رس�ئيلي 
موقعا فل�ضطينيا �رسق مدينة غزة 
ملر��ضل  حملية  م�ضادر  وقالت 
لالإعالم«،  �لفل�ضطيني  »�ملركز 
�أطلقت نحو  �إن مدفعية �لحتالل 
للر�ضد  موقع  باجتاه  قذيفة   15

�رسق  �لفل�ضطينية  للمقاومة  تابع 
�أن  حي �لزيتون مبدينة غزة، دون 
يبلغ عن وقوع �إ�ضابات من جانبه، 
ق�ضف  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  برر 
تعر�س  بعد  جاء  باأنه  �ملوقع 
توغلت  �لتي  �لحتالل  جر�فات 
�إىل د�خل حدود غزة لتفجري عبوة 

حما�س  حركة  حممال  نا�ضفة، 
�مل�ضوؤولية عن ذلك.

جر�فات  �أن  مر��ضلنا  و�أو�ضح 
�ضباح  �ضاعات  توغلت  لالحتالل 
�ليوم باجتاه قطاع غزة يف حماولة 
�أر��ضي  من  مزيد  لتجريف  منها 
�إىل  مر��ضلنا  وي�ضري  �ملو�طنني 

عدة  ذر�ئع  وحتت  �لحتالل  �أن 
جر�فاته  توغل  جعل  �إىل  ي�ضعى 
د�خل  �عتياديا  �أمر�  و�آلياته 
�لقطاع،  يف  �لفل�ضطينية  �لأر��ضي 
وتعّده  �ملقاومة  ترف�ضه  ما  وهو 
وحماولت  »�إٍ�رس�ئيليا«  �نتهاكا 

ل�ضتفز�زها. 

كان لفتاً يف مظاهر�ت �جلمعة 
�لعودة  م�ضرية  من  �لثانية 
�لحتالل  ��ضتهد�ف  �لكربى 
�لذين  لل�ضحفيني  �ل�ضهيوين 
يغّطون �ملظاهر�ت، و�إن جممل 
من  كان  لل�ضحفيني  �ل�ضتهد�ف 
�لذي  �لأمر  �لقنا�ضة،  خالل 
يدلل مبا ل يدع جمالً لل�ضك �أن 
�ل�ضحفيني  ��ضتهدف  �لحتالل 
�ل�ضتهد�ف  متعمد.  ب�ضكل 
�إىل  �أّدى  لل�ضحفيني  �ملتعمد 
��ضت�ضهد  �ضحفيني،   )7( �إ�ضابة 

مرجتى  يا�رس  �ل�ضحفي  منهم 
متاأثر�ً باإ�ضابته بر�ضا�س قنا�س 
يحاول  �لحتالل  �إن  �ضهيوين. 
�إذ  لل�ضحفيني،  ��ضتهد�فه  �إخفاء 
�لر�ضمية  �ل�ضهيونية  �لرو�ية  �أن 
مل جتد تربير�ً لهذ� �ل�ضتهد�ف 
�ل�ضارخ بحق �ل�ضحفيني، نو�ضح  
�أ�ضباب ��ضتهد�ف �لحتالل  لكم 
�لحتالل  �إن    .1 لل�ضحفيني: 
يريد من ور�ء هذه �ل�ضتهد�فات 
�ضد  جر�ئمه  حقيقة  حجب 

�ملتظاهرين.

لل�ضحفي  يريد  ل  �لحتالل    .2
�ملتظاهرين  �ضجاعة  نقل 
يت�ضدون  �لذين  �ل�ضلميني، 
لالحتالل باأدو�تهم �لب�ضيطة. 3.  
�ل�ضحفيني  ي�ضتهدف  �لحتالل 
�لتي  �أدو�ته  ت�ضوير  من  ملنعهم 
ي�ضتخدمها يف قمع �ملتظاهرين، 
�أدو�ت  �لحتالل  ي�ضتخدم  حيث 
لها  يريد  ل  حديثة  تكنولوجية 
من  �ل�ضحفي  يعترب  تنت�رس.  �أن 
لأطر�ف  ميكن  ل  �لتي  �جلهات 
خالل  عليها  �لتعدي  �لنز�ع 

�حلروب،  خالل  �أو  �ملو�جهات 
�لقانون  لأحكام  وفقاً  وذلك 
على  تعٍد  �أي  جّرم  �لذي  �لدويل 
�لحتالل  لكن  �ل�ضحفيني. 
�لأحكام  هذه  �نتهاك  يتعمد 
عدم  ي�ضمن  لأنه  �ضارخ؛  ب�ضكل 
عدد  بلغت  فقد  �مل�ضاءلة، 
منذ  �ل�ضحفيني  على  �لتعديات 
بد�ية �لعام �جلاري �إىل ما يقرب 
�ملظاهر�ت  يف  �عتد�ء   )40(
�لغربية  �ل�ضفة  يف  �ل�ضلمية 

وقطاع غزة.

منذ عهود موغلة يف �لقدم �ضّكل 
و�لعقائدي  �لديني  �ل�ضتقطاب 
ملدينة �لقد�س حالة من حالت 
فمنذ  �لدميغر�يف؛  �لتطور 
�لع�ضور �لكنعانية وما تالها �ضاد 
ما  �ضلة  للقد�س  باأن  �لعتقاد 
�لدنيا  �حلياة  �أي  �حلياتني،  بني 
و�لآخرة، وقد عرب �لقادمون عن 
هذ� �لعتقاد بال�ضكن يف �ملدينة 
بعد  يدفنو�  باأن  و�لتو�ضية  �أزلً 
مماتهم يف �لقد�س، لذلك كرثت 
�لقبور وتناثرت وتفاوتت ما بني 
نقو�س  عليه  كتبت  ب�ضيط  قرب 
و�أ�ضماء، وقرب منمق فخم ي�ضهد 
ويعرتف  بانيه،  مكانة  على  �أولً 
بني  ج�رًس�  �لقد�س  بكون  ثانًيا 

�حلياتني.
"طنطور  يُ�ضمى  ما  جاء  وهكذ� 
زكريا  قرب  وبجانبه  فرعون" 
وقبور بني حزير.. قبور متجاورة 
للجزء  �لغربي  �ل�ضفح  �أ�ضفل  يف 
�لأخري �جلنوبي من جبل �لزيتون 
�ملقابل للجزء �ل�رسقي من �ضور 

�مل�ضجد �لأق�ضى و�لقد�س.

تاريخ الت�شييد

�لقد�س  تاريخ  يف  �لباحث  وقال 
لـ"�ملركز  �ضم�ضية  �أبو  روبني 
�لفل�ضطيني لالإعالم": "لقد �ضمي 
�ل�رسيح �أو �ملبنى �لتذكاري بهذ� 
تاأثر  مدى  على  لي�ضهد  �ل�ضم 
بالفن  �ملحلي  �ملعماري  �لفن 
و�لتناغم  �لفرعوين،  �مل�رسي 
�ليوناين  �لع�رس  و�كب  �لذي 
�ملعمارية  للثقافة  متازج  من  
�ليونانية و�لفرعونية؛ وقد �أرجع 
علماء �لآثار و�لد�ر�ضون على �أن 
هذه �لقبور تعود �إىل �لقرن �لأول 
�لفرتة  �آو�خر  �أي  �مليالد،  قبل 
مفاهيم  �ضادت  حيث  �ليونانية؛ 
�لتح�ضري للدفن ب�ضكل يتو�فق مع 
�مليت  بها  يحظى  �لتي  �ملكانة 
هذه  جاءت  ولذلك  حياته،  �أثناء 
�لقبور متفاوتة من حيث �ملبنى. 
بني  �لتاريخي  �ملعلم  هذ�  يقع 
جنوب  �ملوجود  �لظهور  تل 
�ملبارك   �لأق�ضى  �مل�ضجد 
ر��س  لتلة  �ل�رسقي  و�ل�ضفح 
)و�دي  قـدرون  و�دي  �لعامود يف 
مرمي(..  �ضتنا  و�دي  �أو  �لنار 
�لناه�س  �لتاريخي  �ملعلم  هذ� 
�أبعاده  مكعب  �ضكل  على  جاء 
�ل�ضخر،  من  مقطوع  موحدة  
�ملنقور  �ل�ضخر  عن  ومنف�ضل 
طولً  قيا�ضه  ويت�ضاوى  فيه، 
ا وعمقا 6،80 من �لأمتار،  وعر�ضً
و�رتفاعه نحو 12.80م، ويف كل 
�أعمدة،  �أربعة  �أركانه  من  ركن 
قبة  فوقه  يوناين  �إفريز  يعلوها 
متنا�ضقة  حجارة  من  م�ضيدة 
�أعلى  حتى  �لعمق  يف  ومدرجة 
�لقبة �لتي �ضكلت جم�ضًما لزهرة 
�ل�ضماء،  �إىل  مفتوحة  �لزنبق 
و�ملكعب  �لزنبقة  بني  ويف�ضل 
تهيئ  جمدلة  حجارة  من  �إفريز 
�إىل  �حلفر  حالة  من  �لنتقال 

مرحلة �لت�ضييد.

واجهة فنية

وبقي هذ� �ل�رسح �مل�ضيد �ضمن 
للقرب  �لتزينية  �لو�جهة  مفهوم 
يقع خلفه متاًما  �لذي  �حلقيقي 
1م  م�ضافة  �ل�رسح  عن  وتف�ضله 
قرب جماعي  حفر  تقريبًا؛ حيث 
ل  �رتفاعها  مربعة  و�جهته 
�لو�جهة  ويعلو  �ملرتين  يتعدى 
طر�ز  على  )مثلث(  بناء جملوين 
�ضو�ء  �ليونانية  �ملد�خل  فن 
�أو  �ملعابد  �أو  �لعامة  للمباين 
�لقرب  د�خل  وجلنا  و�إذ�  �لقبور، 
وجدنا �أنف�ضنا يف �ضاحة ملر��ضيم 
تبلغ  �لتي  للقبور  و�لتهيئة  �لدفن 
�لو�جهة  يف  و�حد  قبور،  خم�ضة 
و�ثنان على كل جانب، مما يحدو 
لعائلة  �أنها قبور جماعية  بالظن 

و�حدة.
�ل�ضبعينيات  يف  �لحتالل  �ّدعى 
"�أب�ضالوم  يخ�س  �لقبور  �أحد  �أن 
بن د�ود" موؤكدين �أنه دفن هناك، 
قال  �ضم�ضية  �أبو  �لباحث  �أن  �إل 
�إن �لأبحاث �لتي �أجريت على يد 
�أثبتت  �أنف�ضهم  �لحتالل  قو�ت 
�أي  �ل�ضخ�س  لهذ�  يكن  مل  �أنه 
�أهملت  لذلك  باملكان،  عالقة 
بلدية �لحتالل هذه �لقبور، فال 
ينالها  ول  حر��ضة،  عليها  توجد 
و�أب�ضالوم  �لرتميم.   من  ن�ضيب 
ح�ضب  وهو  �ضليمان،  �بن  هو 
�أبيه  على  ثار  �لتور�تية   �لرو�ية 
�لقرن  يف  بالقتل  حياته  و�نتهت 
�أن  غري  �مليالد.  قبل  �لعا�رس 
�إىل  �أرجعوه  �لآثار  علماء  �أكرث 
وبالتحديد  �ليونانية  �لفرتة 
�لأول  �لقرن  �أي  �لفرتة،  �أو�خر 
�لعلماء  ويعتقد  �مليالد،  قبل 
-ومنهم جو �ضتريجن وزيا�س- �أن 
هذ� �لقرب قد يعود �إىل فرتة بناء 
�ضكنت  �أيدي عو�ئل  �لقبور على 
�ليونانية  �لفرتة  يف  �لقد�س 
منا�ضب  �أو  مكانة  ذ�ت  وكانت 
يف  مرموقة  دينية  �أو  �ضيا�ضية 
�أو  يهوًد�  كانو�  �ضو�ء  �ملدينة 

غريهم.
و�أ�ضاف �أبو �ضم�ضية: "بينما يظل 
طنطور فرعون حمرًي� لكثري من 
ببنائه  �لآمر  حيث  من  �لباحثني 
من  و�حًد�  يبقى  �أنه  �إل  وملن، 
�أهم مباين �لقبور �لتي ت�ضهد على 
عظمة ومهارة �لفن �ملعماري يف 

ذلك �لوقت".

قال رئي�س الأركان العامة الرتكي خلو�شي اأكار، الثالثاء، اإن بالده لن ت�شمح بفر�س اأمر واقع يف 
بحر اإيجة و�شرق املتو�شط واأنها عازمة على اتخاذ كافة التدابري ال�شرورية ملواجهة ذلك جاء ذلك 

يف ت�شريحات اأدىل بها اأكار خالل جولة تفقدية اأجراها اإىل قطعات ووحدات ع�شكرية بحرية 
مبنطقتي �شبه جزيرة »غليبولو« بولية جناق قلعة، ومنطقة »غوجلوك« بولية قوجه ايلي �شمال 

غربي تركيا، بح�شب بيان �شادر عن الأركان الرتكية.

رئي�س الأركان العامة الرتكي خلو�شي اأكار

ق .م

لن ن�سمح بفر�ض اأمر واقع يف بحر اإيجة و�سرق املتو�سط

مدفعية االحتالل تق�سف موقعا �سرق غزة بـ15 قذيفة

ملاذا يتعّمد االحتالل ا�ستهداف ال�سحفيني خالل املظاهرات ؟؟

 "طنطور فرعون".. ال�ساهد على هوية 
القد�ض الكنعانية.. ال�ساهد على هوية 

القد�ض الكنعانية

�لإ�ضالمية  �ملقاومة  حركة  قالت 
�ل�ضهيوين  �لق�ضف  �إن  »حما�س« 
يعك�س  غزة،  يف  �ملقاومة  ملو�قع 
�لتي  و�له�ضرتيا  �لتخبط  حالة 
جر�ء  �ل�ضهيوين  �لكيان  يعي�ضها 
�ل�ضعبي  و�لتفاعل  �لنخر�ط 
وك�رس  �لعودة  م�ضري�ت  يف  �لكبري 

للمقاومة  و�حت�ضانهم  �حل�ضار، 
و�لتفافهم حولها.

فوزي  �حلركة  با�ضم  �لناطق  و�أكد 
جماهري  يزيد  لن  هذ�  �أن  برهوم 
مزيد  �ضوى  �لفل�ضطيني  �ضعبنا 
ومو�جهة  و�ل�ضمود  �لتحدي  من 
وك�رس  �حلقوق  و�نتز�ع  �ملحتل، 

�لت�ضحيات،  بلغت  مهما  �حل�ضار 
�حلامي  �لدرع  �ملقاومة  و�ضتبقى 
يف  عنه  و�ملد�فع  �ل�ضعب  لهذ� 

مو�جهة �لحتالل وخمططاته.
مدفعية  ق�ضفت  قد  وكانت 
�أم�س  �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �ضباح 
�رسق  فل�ضطينيا  موقعا  �لأربعاء 

م�ضادر حملية  وقالت  غزة  مدينة 
�لفل�ضطيني  »�ملركز  ملر��ضل 
�لحتالل  مدفعية  �إن  لالإعالم«، 
�أطلقت نحو 15 قذيفة باجتاه موقع 
للر�ضد تابع للمقاومة �لفل�ضطينية 
�رسق حي �لزيتون مبدينة غزة، ما 

�أ�ضفر عن �إ�ضابة و�حدة.

حما�س

 ق�سف غزة دليل تخبط وه�سترييا اأمام م�سرية العودة الكربى



عي�شة ق.
العبو  يدخل  ال�صدد  هذا  ويف 
امليدان  اأر�صية  القبائل  �صبيبة 
مرتفعة خا�صة يف ظل  مبعنويات 
ي�صجلونها  التي  القوية  العودة 
وهم  االأخرية  االأ�صابيع  خالل 
كبرية  خطوة  يخطون  الذين 
ال�صقوط  من  الفريق  اإنقاذ  نحو 
يف  قريب  وقت  غلى  كان  بعدما 
بالنزول  ومهدد  اخلطر  منطقة 

اإىل الرابطة الثانية، حيث يتواجد 
النادي بثالث مباريات على التوايل 
يف  متتاليني  وفوزين  هزمية  دون 
الوطنية  البطولة  اآخر جولتني من 
ووفاق  اجلزائر  مولودية  اأمام 
�صطيف، اإىل جانب التعادل خارج 
وهي  ب�صكرة،  احتاد  امام  الديار 
العبي  حتفز  التي  املعطيات 
على  املوا�صلة  اأجل  من  الكناري 
اقتطاع  على  والعمل  النهج  نف�س 
مباراة  تن�صط  اإىل  التاأهل  تاأ�صرية 

نهائي كا�س اجلمهورية اأمام احد 
خا�صة  املناف�صة،  اخت�صا�صيي 
الفني  والطاقم  الفريق  اإدارة  واأن 
رفع  اأجل  من  الالعبني  يحفز 
القبائلية  ال�صبيبة  وو�صع  التحدي 
ورفع  النهائي  مقابلة  طريف  احد 
اللقب  معانقة  اجل  من  احللم 
منذ  النادي  خزائن  عن  الغائب 
عام  به  توج  عندما  اأعوام  �صبعة 
2011 على ح�صاب احتاد احلرا�س، 
كما اأن اللقاء فر�صة رفقاء القائد 

تكرار  اأجل  من  بلكاالم  ال�صعيد 
ح�صاب  على  جمددا  االنت�صار 
كانوا  بعدما  العا�صمي  النادي 
انت�رصوا اأمامه االأ�صبوع املن�رصم 

يف البطولة الوطنية.
العبو  يدخل  مت�صل،  �صياق  ويف 
امليدان  اأر�صية  اجلزائر  مولودية 
وهي معّولة على تاأكيد اخت�صا�صها 
كانت  والتي  الكاأ�س  مناف�صة  يف 
قبل  ما  املو�صم  يف  اللقب  نالت 
فر�صة  تكون  و�صوف  املا�صي، 

خيبة  جتاوز  اأجل  من  الفريق 
املو�صم الفارط عندما اأق�صيت من 
اأمام  النهائي  ن�صف  يف  املناف�صة 
موا�صلة  اأجل  من  �صطيف  وفاق 
والعمل  املناف�صة  يف  املغامرة 
القيا�صي  بالرقم  االنفراد  على 
احتاد  فريقي  مع  تتقا�صمه  الذي 
وحّفزت  �صطيف.  ووفاق  اجلزائر 
اجل  من  العبيها  العميد  اإدارة 
والثاأر  غدا  ال�صبيبة  عقبة  جتاوز 
الوطنية  البطولة  مواجهة  لهزمية 

ا�صتثنائية  والتي جرت يف ظروف 
عرفت �صغطا كبريا يف ملعب اأول 
نوفمرب، حيث يعمل الطاقم الفني 
بقيادة املدرب برنارد كازوين على 
النواحي  كافة  حت�صري العبيه من 
للمواجهة،  جاهزين  يكونوا  حتى 
و�صوف تعرف الت�صكيلة العا�صمية 
اأيوب  بن�صبة كبرية غياب املدافع 
يح�رص  الغد حيث  لقاء  عزي عن 
اأجل  من  بوهنة  زميله  كازوين 

الدخول اأ�صا�صيا. 
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ن�شف نه�ئي ك�أ�س اجلمهورية

 �ضبيبة القبائل / مولودية اجلزائر 
غدا ابتداء من 16:00

الكن�ري والعميد على بعد 90 دقيقة من نه�ئي ال�شيدة الك�أ�س

يحت�شن ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة اأم�شية الغد 
مب�راة القمة التي جتمع فريقي �شبيبة القب�ئل ومولودية 

اجلزائر يف كال�شيكو يندرج �شمن مب�راة ن�شف نه�ئي 
ك��س اجلمهورية والتي ت�أتي بعد ع�شرة اأي�م من خو�س 
مواجهة البطولة الوطنية بني الت�شكيلتني، لكن موعد 

الغد خمتلف مت�م� عن �ش�بقه وهو الذي ي�أتي ليجعل اأحد 
الفريقني على بعد 90 دقيقة من تن�شيط نه�ئي من�ف�شة 

ال�شيدة الك�أ�س التي ي�شعه� الطرف�ن هدف� من اأجل 
التتويج بلقبه�.

فريقي  بني  جتمع  مباراة  اليوم  م�صاء  جتري 
احتاد اجلزائر واأوملبي املدية على ملعب عمر 
اللقاء  �صمن  تندرج  والتي  ببولوغني  حمادي 
املتاأخر عن اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة 
لالحتاد،  القارية  امل�صاركة  ب�صبب  االأوىل، 
وهو  امليدان  اأر�صية  العا�صمي  النادي  ويدخل 
واأنه  خا�صة  الثالث  النقاط  ح�صد  على  يعول 
�صيجري  اللقاء  اأن  رغم  القواعد  داخل  يلعب 
دون  اللعب  عقوبة  بعد  �صاغرة  مدرجات  اأمام 
هذا  ويف  الفريق،  على  �صلطت  التي  جمهور 
حمدي  ميلود  املدرب  اأ�صبال  فاإن  ال�صدد 
اأجل  الثالث من  بالنقاط  يعولون على اخلروج 
جدول  و�صافة  وتقا�صم  »البوديوم«  اإىل  العودة 
الرتتيب رفقة مولودية وهران ب�صفة موؤقتة اأين 
يخو�س االأخري غدا لقاءه املتاأخر اأمام �صباب 
بلوزداد، وال ميلك االحتاد من خيار اآخر �صوى 
اأجل  من  ملعبه  يف  كامال  الزاد  على  احلفاظ 
موا�صلة املناف�صة على االأدوار االأوىل و�صمان 
الثالثة  املراكز  اإحدى  �صمن  املو�صم  اإنهاء 
خا�صة  قارية،  مناف�صة  يف  للم�صاركة  املوؤهلة 
هزمية  تدارك  اأجل  من  مواتية  الفر�صة  واأن 

والعودة  بلوزداد  �صباب  امام  ال�صابقة  اجلولة 
جمددا اإىل �صكة النتائج االيجابية.

وال ي�صتبعد اأن ت�صهد مباراة اليوم اإقدام الطاقم 
الفني على اإراحة عدد من الالعبني الكوادر يف 
بالطو  ملقابلة  حت�صريها  اأجل  من  الت�صكيلة 
ال�صاد�س  الدور  اإياب  �صمن  النيجريي  يونايتد 
اإجراء  حال  –يف  الكاف  لكاأ�س  مكرر  ع�رص 
الفر�صة  مينح  اأن  ينتظر  حيث  املقابلة-، 
لالعبني االحتياطيني من اجل اإبراز اإمكانياتهم 
والربهنة عليها يف ظل املناف�صة ال�صديدة حول 
املنا�صب يف الفريق. يف املقابل، يتنقل اوملبي 
ايجابية  بنتيجة  العودة  يبحث عن  املدية وهو 
الفريق  بها  التي مير  ال�صعبة  الو�صعية  يف ظل 
يف موؤخرة الرتتيب اأين ي�صارع من اأجل حتقيق 
البقاء، وهو الذي ال يبتعد عن ثالث املهددين 
بال�صقوط �صوى بنقطة واحدة، وحتقيق ا�صبال 
جديد  تعرث  �صليماين  اأحمد  �صيد  املدرب 
يع�صف بالفريق ويهدده بال�صقوط، خا�صة واأن 
الت�صكيلة متر بفرتة �صعبة اأين مل حتقق الفوز 
يف اآخر خم�س مواجهات من البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

مولودية وهران / �شب�ب بلوزداد

 احلمراوة لت�ضييق اخلناق
  على ال�ضيا�ضي وال�ضياربي

 لتفادي ال�ضقوط

حم�ر يغيب اأم�م املولودية 
فرح�ين ويطو ج�هزان

اإدارة الكناري طرحت 
اأم�س 5 اآالف تذكرة 

للبيع باأول نوفمرب
عملية  القبائل  �صبيبة  فريق  اإدارة  اأم�س  وا�صلت 
الفريق حت�صبا ملباراة ن�صف  الأن�صار  التذاكر  بيع 
نهائي كاأ�س اجلمهورية املقررة غدا اأمام مولودية 
بق�صنطينة،  حمالوي  ال�صهيد  مبلعب  اجلزائر 
اأم�س  اأول  و�صعها  مت  التي  التذاكر  نفذت  حيث 
والتي  وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  �صبابيك  يف 
قدرت مبجموع 15 الف تذكرة ويف ظرف قيا�صي 
منذ  امللعب  اإىل  لالأن�صار  القيا�صي  التنقل  بعد 
لدخول  التذكرة  اقتناء  اأجل  من  الباكر  ال�صباح 
امللعب وت�صجيع الفريق عن قرب، ولهذا الغر�س 
ح�صة  بجلب  مالل  �رصيف  الرئي�س  اإدارة  قامت 
ثانية من التذاكر مبجموع خم�صة اآالف تذكرة مت 
اأول نوفمرب  البارحة يف ملعب  للبيع زوال  طرحها 
من اأجل ال�صماح لالأن�صار الذين مل يقتنوا التذكرة 
االإدارة  قررت  حيث  عليها،  باحل�صول  اأم�س  اول 
األف تذكرة يف ق�صنطينة  القبائلية ترك ح�صة 12 
الواليات  من  الفريق  الأن�صار  ال�صماح  اأجل  من 
االأخرى وغري القادرين على التنقل غلى تيزي وزو 
من اأجل �رصائها من �صبابيك ملعب حمالوي. من 
تاأكد غياب الالعب ويري حمار عن  اأخرى،  جهة 
مواجهة ن�صف نهائي ال�صيدة الكاأ�س اأين مل يتعاف 
التي  املقابلة  يف  تلقاها  كان  التي  االإ�صابة  من 
خا�صها مع فريقه يف اجلولة ال�صابقة من البطولة 
اإىل  حينها  وا�صطّر  �صطيف  وفاق  اأمام  الوطنية 
االآالم،  من  يعاين  وهو  االأول  ال�صوط  يف  اخلروج 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  يدفع  الذي  االأمر 
من  خليفته  عن  البحث  اأجل  من  بوزيدي  يو�صف 
اأجل الدخول يف الت�صكيلة االأ�صت�صية، يف املقابل، 
اندماج  اأم�س  اول  جرت  التي  التدريبات  �صهدت 
الثنائي ن�صيم يطو وهواري فرحاين يف التدريبات 
اجلماعية موؤكدان جاهزيتهما للعب اأمام املولودية 

وهو االأمر الذي اأراح املدرب بوزيدي.
عي�شة ق.

اإحت�د اجلزائر / اأوملبي املدية

 �ضو�ضطارة ت�ضتهدف البوديوم 
واالأوملبي لالبتعاد عن املوؤخرة

وهران  مولودية  فريق  يدخل 
مقابلته املتاأخرة اأمام �صباب 
 25 اجلولة  �صمن  بلوزداد 
بهدف  الوطنية  البطولة  من 
غحراز النقاط الثالث وبعث 
البطولة  بلقب  التتويج  �صباق 
خا�صة  جديد،  من  الوطنية 
وان الت�صكيلة الوهرانية متلك 
فر�صة كبرية من اأجل التتويج 
يف  الوطنية  البطولة  بلقب 
املقرر  بلقاءها  الفوز  حال 
اأحمد  ملعب  على  غدا 
�صتعود  اأنها  باعتبار  زبانة، 
جدول  بو�صافة  االنفراد  اإىل 
عن  الفارق  وتقل�س  الرتتيب 
اإىل  ق�صنطينة  �صباب  الرائد 
يجعل  ما  وهو  فقط  نقطتني 
حظوظ اأ�صبال املدرب معتز 
بوعكاز وفرية من اأجل العودة 
جمددا اإىل من�صة التتويجات 
فريق  اأن�صار  ينتظره  الذي 
اجلزائري  الغرب  عا�صمة 

بفارغ ال�صرب.
زين  الالعب  رفقاء  ويعول 
جتاوز  علت  مكاوي  الدين 
اأمام  الفارطة  اجلولة  هزمية 
وفاق �صطيف من اأجل العودة 
جمددا اإىل �صكة االنت�صارات 
مت�صبثة  البقاء  عن  والبحث 

بلعب حظوظها كاملة من اأجل 
احلمراوة  واأن  خا�صة  اللقب، 
من  تعو�س  الا  فر�صة  اأمام 

اأجل معانقة اللقب.
�صباب  يدخل  املقابل،  يف 
يبحث  وهو  املقابلة  بلوزداد 
الديار  اإىل  العودة  عن  بدوره 
خا�صة  ايجابية  بنتيجة 
بفوزه  منت�صي  الفريق  وان 
اأمام  العا�صمي  بالداربي 
باأخف  وعاد  اجلزائر  احتاد 
ديفوار  كوت  من  االأ�رصار 
كاملة  بحظوظه  بها  احتفظ 
من اجل جتاوز اأ�صيك ميموزا 
جمموعات  دور  اإىل  والتاأهل 
العوامل  وهي  الكاف،  كاأ�س 
رفقاء  معنويات  ترفع  التي 
اأجل  من  دراوي  زكرياء 
بنتيجة  للعودة  التحدي  رفع 
الباهية  عا�صمة  من  ايجابية 
اأين يدركون اأن اأي تعرث �صوف 
يعقد مهمتهم من اأجل البقاء 
باعتبار يف�صلهم نقطتني عن 
ولوج منطقة اخلطر وبالتايل 
ر�صيد  املدرب  اأ�صبال 
بتفادي  ملزمني  الطاو�صي 
الر�صيد  وتدعيم  الهزمية 

بنقطة التعادل على االأقل. 
ع.ق.
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تربئة ذّمة �حتاد �جلز�ئر من �لر�ضوة و�إق�ضاء حمتمل لبالطو يونايتد
ترّباأت ذّمة فريق احت�د اجلزائر من ال�ضكوك التي ط�لته حول التورط يف حم�ولة ر�ضوة احلكم اجلنوب اإفريقي فيكتور غوميز خالل املب�راة التي جمعته الأ�ضبوع املن�ضرم اأم�م 
بالطو يون�يتد النيجريي حل�ض�ب الدور ال�ض�د�س ع�ضر مكرر من من�ف�ضة ك�أ�س الك�ف، حيث ع�د ال�ضح�يف النيجريي الع�مل مرا�ضال يف �ضبكة قنوات "بي بي �ضي" الربيط�نية من 

اأجل التو�ضيح فيم� يتعّلق ب�لتغريدة التي ن�ضره� اأول اأم�س عرب ح�ض�به يف موقع التوا�ضل الجتم�عي "تويرت"

عي�ضة ق.

و�سّدد �أن م�سوؤويل بالطو يونايتد من 
�جلنوب  �حلكام  على  بال�سغط  قام 
ر�سوة  منحهم  �أجل  من  غفريقيني 
مالية تقدر قيمتها 30 �ألف دوالر من 
�أجل ت�سهيل مهتمهم يف �لفوز بنقاط 
�أمام �حتاد �جلز�ئر، وذلك  �ملقابلة 
جرى  �لذي  �لتقني  �الجتماع  خالل 
نائب  ح�سور  و�سهد  �ملبار�ة  ليلة 
��ستمالة  حاول  �لذي  �لفريق  رئي�س 
على  �ملو�فقة  �جل  من  �حلكام 

مهمتهم  وت�سهيل  �لر�سوة  منحهم 
وقامو�  �الأمر  رف�سو�  �ملعنيني  لكن 
و�سعها  مت  �أين  �سوتية  بت�سجيالت 
لكرة  �الإفريقي  �الحتاد  طاولة  على 
�لقدم، هذ� �الأخري فتح حتقيقا حول 
ومت  فيه  �لف�سل  �أجل  من  �ملو�سوع 
من  �مل�ساعد  �لعام  �الأمني  تكليف 
ي�ستبعد  وال  بالق�سية،  �لتكفل  �أجل 
�أن يتم �إق�ساء مناف�س �حتاد �جلز�ئر 
�ملقررة  �الإياب  مبار�ة  جتري  وال 
�الأ�سبوع �ملقبل يف �ر�س �لوطن �أين 
�ستتاأهل ت�سكيلة "�سو�سطارة" بن�سبة 

كبرية على �لب�ساط �الأخ�رض.
�أخرى، ك�سفت م�سادر من  من جهة 
تر�سيح  مت  �أنه  �الحتاد  بيت  د�خل 
من  رحيم  �لدين  وعز  عمور  عمار 
مالك  لر�سيد  �أحدهما  خالفة  �أجل 
للنادي  �لعام  �ملناجري  من�سب  يف 
من  �أم�س  �أول  �الأخري  ��ستقالة  بعد 
�لفر�سة  �ستكون  حيث  من�سبه، 
ممنوحة الحد �أبناء �لفريق من �أجل 
تويل �ملن�سب، بعدما مت �ال�ستنجاد 
بخدماتهما ومت �سمهما �إىل ع�سوية 

ديركتو�ر �لنادي �لعا�سمي.

م�ندي اأحد اأف�ضل مدافعي الليغ� وقيمته ترتفع اإىل 8 مليون اأورو

حمرز مطلب جماهري �ملان �ضيتي
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  حتّول 
�ملطلب  �إىل  حمرز  ريا�س 
فريق  جلماهري  �لرئي�سي 
بعد  �الجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
ربع  �لدور  من  �الأخري  �إق�ساء 
�أبطال  ر�بطة  ملناف�سة  �لنهائي 
ليفربول  مو�طنه  يد  على  �أوروبا 
�الجنليزي، حيث �سّجت خمتلف 
مو�قع  عرب  �لنادي  ح�سابات 

مبطلب  �الجتماعي  �لتو��سل 
يف  جديدة  دماء  �سخ  �رضورة 
�لفريق من خالل ��ستقد�م العبني 
�ل�سيفي  �ملركاتو  خالل  جدد 
�ملقبل، ومت و�سع العب �خل�رض 
مطلبا رئي�سيا من �جل ��ستقد�مه 
�سيتي  لي�سرت  ناديه  �سفوف  من 
مطلبا  �أ�سبح  �أين  �الجنليزي، 

جماهرييا لنادي �ملان �سيتي.

تتو��سل  منف�سل  مو�سوع  يف 
عي�سى  �خل�رض  مبد�فع  �الإ�سادة 
ماندي �لذي �أ�سبح من بني �أف�سل 
حيث  �ال�سباين،  �لدوري  مد�فعي 
ن�رضت �سحيفة ماركا �ال�سبانية" 
�أنه  و�أكدت  �لالعب  حول  تقرير� 
�إ�سبانيا  يف  مد�فع  �أح�سن  ثاين 
�إىل  �لتمرير�ت  منح  يف  ينجح 
نادي  مد�فع  خلف  زمالئه 

قال  �أين  �ألبا،  خوردي  بر�سلونة 
ريال  نادي  العب  �أن  �مل�سدر 
بيتي�س منح جمموع 1672 متريرة 
�ملو�سم، وجاء  �نطالق هذ�  منذ 
يف  قيمته  ليجعل  ماندي  تاألق 
�سوق �النتقاالت ترتفع حيث تبلغ 
قيمته يف �سوق �لتحويالت قيمة 8 

مليون �أورو.
ع.ق.

 �إد�رة �ملان يونايتد ت�ضارع
 خطو�ت �لتعاقد مع غوالم

يقرتب �لالعب �لدويل �جلز�ئري فوزي غوالم من �لظفر ب�سفقة 
�نتقال من �لعيار �لثقيل، بعدما ك�سفت �سحيفة "�إيك�سربي�س" 

�لربيطانية �أن �لالعب يقرتب من خو�س جتربة يف �لدوري 
�الجنليزي عرب بو�بة نادي مان�س�سرت يونايتد �لذي ي�سارع �خلطو�ت 

من �أجل �لتعاقد مع �لالعب �ملحرتف يف �سفوف نادي نابويل 
�اليطايل، �أين ت�رض �إد�رة �ملان يونايتد على ��ستقد�م �لظهري 

�الأي�رض �جلز�ئري وذلك باإيعاز من مدربها �لربتغايل جوزيه مورينيو 
خا�سة و�أنه ميلك نف�س وكيل �الأعمال رفقة �لالعب ويتعلق �الأمر 

بو�طنه خورخي مانديز، �أين ال ي�ستبعد �أن يكون غوالم ح�سب نف�س 
�مل�سدر �أوىل �سفقات ت�سكيلة "�ل�سياطني �حلمر" خالل �لتحويالت 
�ل�سيفية �ملقبلة بالنظر حلاجة �لت�سكيلة �إىل العب يح�سن �للعب يف 

�لرو�ق �الأي�رض ب�سقيه �لدفاعي و�لهجومي.
ويتعاقد غوالم مع نادي �جلنوب �اليطايل �إىل جو�ن 2021 حيث 
ي�سم �لعقد �ملربم بني �لطرفني �رضطا جز�ئريا بقيمة 30 مليون 

�أورو لالأندية �لنا�سطة خارج �لدوري �اليطايل وهو ما يجعل �نتقاله 
�سهل لعدم �ملبالغة يف �ل�رضوط �ملالية وهو �لذي يو��سل عملية 

�إعادة �لتاأهيل من �ال�سابة يف �لركبة و�لتي �أجرى عليها عملية 
جر�حية يف منا�سبتني.

عي�ضة ق.

 حليلوزيت�ش: �أنفي 
وجود �ت�ضاالت مع �لفاف

نفى �لناخب �لوطني �ل�سابق 
وحيد حليلوزيت�س �الأخبار 
�لتي حتّدثت حول �إمكانية 

عودته جمدد� لالإ�رض�ف 
على �لعار�سة �لفنية �لوطنية، 

�أين �أكد �ملدرب �لفر�نكو 
بو�سني يف ت�رضيحات نقلتها 

�أم�س و�سائل �إعالم يابانية 
�أنه ال ميلك �أي �ت�ساالت مع 

�الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم من �جل �لعودة لالإ�رض�ف جمدد� 
على �خل�رض بعدما قاده عام 2014 �إىل حتقيق �إجناز تاريخي يف 
كاأ�س �لعامل بالرب�زيل وتاأهل �إىل �لدور �لثاين من �ملونديال الأول 

مرة يف تاريخ م�ساركات �جلز�ئر، و�سّدد حليلوزيت�س يف نفي �الأخبار 
�لتي قالت �أنه قد يعود �إىل �لعمل يف �جلز�ئر وتدريب منتخبها 

�لوطني، ورف�س �ملعني �لتطرق �إىل م�ستقبله �لتدريبي تاركا �الإبهام 
يحوم حول �الأمر.

ع.ق.

المبارد: �ضالح ي�ضبه مي�ضي يف مهارتني
فر�نك  ت�سيل�سي  �أ�سطورة  �أ�ساد 
حممد  �لدويل  بامل�رضي  المبارد 
كا�سًفا وجه  ليفربول،  �سالح جنم 
بينه وبني العب بر�سلونة  �لت�سابه 
يف  جاءت  �لتي  مي�سي  ليونيل 
لعب  قد  المبارد  وكان  مهارتي، 
خالل  �سالح  مع  جنب  �إىل  جنبًا 
فرتة وجودهما معاً يف �لبلوز عام 
2014، وقال يف ت�رضيحات ل�سبكة 

بخ�سو�س  �سبورت"  تي  "بي 
�أحياًنا  "ن�ساهد  �سالح:  �مل�رضي 
ليونيل مي�سي وهو ر�ئع يف �لتمركز 
�أر�س  على  �ملناطق  بع�س  يف 
�مللعب، و�ختيار �ملكان و�لتوقيت 
�لكرة،  على  للح�سول  �ملنا�سب 
بذلك، يقف يف  �لقيام  بد�أ �سالح 
�إليه  تاأتي  وفجاأة  �ملناطق  بع�س 

�لكرة ويذهب ناحية �ملرمى".

ويف �سوؤ�ل له عما �إذ� كان قد تخيل 
�أن �ساحب 25 عاما �سي�سجل هذ� 
مثلما  �الأهد�ف،  من  �لكبري  �لكم 
فعل خالل هذ� �ملو�سم 39 هدفا 
مل  لكنه  "ال،  �لبلوز:  جنم  �أ�ساف 
الإظهار  كثرية  فر�س  على  يح�سل 
"لكنه  وتابع:  ت�سيل�سي"،  يف  ذلك 
�جلناح، يف  مركز  من  نف�سه  حرر 
كجناح  �إليه  ينظر  كان  ت�سيل�سي 

فقط، مل يكن له تاأثرًي� كبرًي�، كما 
كان هناك �لكثري من �لالعبني لهم 
�الأولوية عنه، �أمثال �إيدين هاز�رد 
�سناً". وو��سل  �أكرب منه  �لذي هو 
حترير  طريق  "عن  المبارد: 
نف�سه من �جلناح، كان قادًر� على 
على  حتى  �لالمع،  ذكاءه  �إظهار 

�ملرمى".
وك�لت

حت�ضب� للت�أهل اإىل نه�ئي�ت ك�أ�س اإفريقي� لالأمم 2018

العبات �خل�ضر تو��ضلن غمار ت�ضفيات �لكان
لكرة  �الأول  �لوطني  �ملنتخب  حافظ 
حظوظه  كامل  عن  �سيد�ت  �لقدم 
للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س �أمم �إفريقيا 
�لت�سفيات،  م�سو�ر  مبو��سلته    2018
�لثاين  �لت�سفوي  �لدور  �إىل  تاأهله  �إثر 
�ل�سينغايل  نظريه   عقبة  جتاوز  بعدما 
�الأول  �ل�سوط  �إنهاء  بنتيجة 2-0 عقب 
�إياب  بر�سم   0-1 �نلتيجة  يف  متقدما 
�لدور �لت�سفوي �الأول، وخالل مو�جهة 
�لذهاب، �نهزمت �جلز�ئر بنتيجة 2-1 
مبدينة بيكني �ل�سينغالية لتتاأهل بف�سل 
�لهدف �مل�سجل خارج �لديار. وعرفت 
�للقاء حذر� �سديد� من عنا�رض  بد�ية 
�إىل  �النتظار  مت  حيث  �لفريقني، 
حقيقة  فر�سة  �أول  لت�سجيل  �لدقيقة 

عندما  �ل�سنغال،  منتخب  ل�سالح  كانت 
باحلار�سة  ندياي  �ملهاجمة  �نفردت  
��سطدمت  قذفتها  لكن  �جلز�ئرية 
�لدقيقة 20  �الأي�رض، بد�ية من  بالقائم 
�خلطر  نقل  �لوطنية  �لت�سكيلة  حاولت 
هجمات  عرب  �ل�سنغالية  �ملناطق   �إىل 
�لوطنية  �لت�سكيلة  حت�سلت  منظمة، 
مل�ست   بعدما  جز�ء  �رضبة  على 
�ملد�فعة �ل�سنغالية �لكرة بيدها د�خل 
منطقة �لعمليات، قائدة �لفريق فاطمة 
�سكو�ن تتوىل �لتنفيذ و ت�سجل �لهدف 
و��سلت  و  �لوطني.  للمنتخب  �الأول 
زميالت �ملهاجمة نعيمة بن زيان �ملد 
�لهجومي الإ�سافة �لهدف �لثاين وتاأمني 
�أخرجت   28 �لدقيقة  ففي  �لنتيجة، 

�لقوية  �لت�سديدة  �ل�سينغالية  �حلار�سة 
ب�سعوبة  بلقا�سم  ليديا  �مليد�ن  لو�سط 
بالغة �إىل �لركنية لينتهي �ل�سوط �الأول 
بو�قع  �ل�سنغال  على  �جلز�ئر  بتقدم  
دخلت  �لثانية،  �ملرحلة  يف   .)0-1(
�لالعبات �ل�سنغاليات بعزمية كبرية من 
�أجل تعديل  �لنتيجة فحاولن �لت�سجيل 
بعد  و  �خلطرية،  مامي�س  عرب خمالفة 
�ست دقائق وجهت نعيمة بوهني ر�أ�سية 
قوية نحو �ملرمى �ل�سينغالية ��سطدمت 
للركنية،  وخرجت  �الأفقية  بالعار�سة 
لتبقى جمريات �للعب يف �أخذ و رد بني 
�للحظات  غاية  �إىل  �لفريقني  عنا�رض  
عندما متكنت  �ملو�جهة،  من  �الأخرية 
�إ�سافة  بن عي�سو�س من  �لبديلة رحمة 

عقب  قوية  ت�سديدة  �إثر  �لثاين  �لهدف 
�حلار�سة  مع   لوجه  وجها  �نفر�دها 

�ل�سينغالية يف �لوقت �ل�سائع.
�الأول  �لوطني  �ملنتخب  تاأهل  وبالتايل 
�لثاين  �لت�سفوي  �لدور  �إىل  لل�سيد�ت 
�ستو�جه  حيث  �إفريقيا،  �أمم  لكاأ�س 
�لدين  عز  �لوطني  �لناخب  العبات 
�سيح منتخب �ثيوبيا �لتي �سحقت ليبيا  
جو�ن  �سهر  و1-7   0-8 و�ياب  ذهابا 
�ملقبل، وتقام �ملناف�سة �الفريقية من 
�ملقبل  دي�سمرب  �لفاحت  �إىل  نوفمرب   17
بغانا، حيث  تتاأهل �لفرق �لثالثة �الأوىل 
�ل�سيد�ت �ملقرر بفرن�سا  �إىل مونديال 

�سنة 2019.
وك�لت



م�سائب بر�سلونة ومان�س�سرت �سيتي فوائد ل�سامباويل
الفني  اجلهاز  �سعادة  عن  اأم�س  �سحفية  تقارير  ك�سفت 

ملنتخب الأرجنتني بقيادة املدرب خورخي �سامباويل، 
بوداع بر�سلونة لدوري اأبطال اأوروبا من ربع النهائي 

ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة  ووفقا  روما،  يد  على 
الكتالونية، فاإن �سامباويل �سعيد بخروج بر�سلونة، 
حيث �سيقلل ال�سغوطات على النجم ليونيل مي�سي 
الالعب  �سيكون  وبالتايل   ،2018 العامل  كاأ�س  قبل 
يف حالة بدنية وذهنية اأف�سل عند انطالق البطولة 

الأمر  نف�س  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  العاملية، 
نيكول�س  املدافع  الأرجنتيني  الثنائي  على  ينطبق 

مان�س�سرت  جنمي  اأغويرو  �سريجيو  واملهاجم  اأوتاميندي 
على  الثمانية  دور  من  الأبطال  دوري  اأي�سا  ودعا  اللذين  �سيتي، 

يد ليفربول. و�ستنطلق بطولة كاأ�س العامل يف رو�سيا يوم 14 جوان املقبل، و�ستلعب الأرجنتني 
�سمن املجموعة الرابعة مع كرواتيا، اآي�سلندا ونيجرييا.

البار�سا يكتوي بنار الرميونتادا اأمام روما
فجر روما الإيطايل مفاجاأة مدوية بتاأهله اإىل ن�سف نهائي 
اأوروبا على ح�ساب بر�سلونة الإ�سباين بعدما  اأبطال  دوري 
فاز يف اإياب ربع النهائي،على ملعب الأوملبيكو بنتيجة 0-3، 
اأحرز اأهداف روما اإيدين دجيكو يف الدقيقة 7، ودانيلي دي 
رو�سي يف الدقيقة 5، ثم اأ�ساف كو�ستا�س مانول�س الهدف 
الثالث يف الدقيقة 82، وكانت مباراة الذهاب على الكامب 
النتيجة  لت�سبح   1-4 بنتيجة  بر�سلونة  بفوز  انتهت  قد  نو 
النهائية ملجموع املواجهتني 4-4، ويتاأهل الذئاب للمربع 

الذهبي باأف�سلية الهدف خارج الأر�س.
ا�ستحوذ  حيث  اجلانبني،  من  هادئة  بوترية  اللقاء  بداأ 
يف  الكرة  يتناقلون  الالعبون  وظل  الكرة  على  البلوغرانا 
منطقة و�سط امللعب دون خطورة حقيقية على املرمى، 
يف حني بداأ الذئاب املباراة بتنظيم دفاعي جيد، نفذ لعبو 
رائع،  ب�سكل  بر�سلونة  عنا�رص  على  ال�سغط  عملية  روما 
منطقة  اإىل  �سواريز  ولوي�س  مي�سي  ليونيل  و�سول  ومنعوا 
جزاء احلار�س األي�سون، واأر�سل دي رو�سي كرة طولية متقنة، 
تعامل فيها دجيكو بذكاء �سديد، م�ستغال �سوء متركز اأومتيتي واألبا ليتمكن املهاجم البو�سني من افتتاح النتيجة و�سط 
حما�س كبري من جماهري الأوملبيكو، ووا�سل روما ال�سغط الهجومي، لإدراك الهدف الثاين ل�ستغالل ن�سوة هدف دجيكو، 
وقام فلورينزي باإر�سال كرة عر�سية مل جتد �سوى راأ�س باتريك ت�سيك اخلايل متاما من رقابة جريارد بيكيه ولكنه اأر�سلها 
خارج املرمى، ومل تظهر الفاعلية الهجومية للخط الأمامي للرب�سا، ففي كل مرة يح�سل فيها و�سط امللعب على الكرة، 

يقومون بالعديد من التمريرات الق�سرية الغري جمدية.
ومع انطالق ال�سوط الثاين �سن ذئاب العا�سمة الإيطالية هجوما �رص�سا على بر�سلونة، الذي تراجع ب�سكل كامل اإىل حدود 
منطقة اجلزاء، يف لقطة مكررة من الهدف الأول، ا�ستفاد ناينجولن من ارتباك و�سط ملعب البلوغرانا لري�سل كرة طولية 
لدجيكو الذي ح�سل على �رصبة جزاء اإثر عرقلته من جريارد بيكيه، ليتوىل القائد دانيلي دي رو�سي مهمة اإحراز الهدف 
الثاين لروما، وعلى الرغم من التاأخر بهدفني مل يحاول بر�سلونة الو�سول اإىل مرمى األي�سون باأي كرة، ومع الدقيقة 82، 
اأحرز مانول�س الهدف الثالث لروما بعدما ارتقى لركنية اأوندير بطريقة رائعة اأودعها يف �سباك تري �ستيغن و�سط ذهول 

من لعبي الفريق الكتالوين، وا�ستمات لعبو روما اأمام �سغط بر�سلونة.

بلغ ليفربول ن�سف نهائي م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بتغلّبه جمدًدا م�ساء اأول ام�س على م�سيفه مان�س�سرت �سيتي 2-1 على 
ملعب »الحتاد« يف اإياب ربع النهائي، ليتاأهل مبجموع املباراتني 5-1 بعد الفوز يف الذهاب بثالثية نظيفة، وتقدم مان�س�سرت 
�سيتي اأّول عرب الربازيلي غابريال جي�سو�س يف الدقيقة الثانية وعادل ليفربول الكّقة عرب امل�رصي حمّمد �سالح يف الدقيقة 
اإىل  الدقيقة 77، وعاد النجم امل�رصي حممد �سالح  الثاين لل�سيوف يف  اأن ي�سيف الربازيلي روبرتو فرمينو الهدف  56 قبل 
اأما ت�سكيلة مان�س�سرت �سيتي  اإيفرتون ب�سبب الإ�سابة،  اأمام  ت�سكيلة ليفربول بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأخرية بالدوري 
الأ�سا�سية، ف�سهدت غياب مفاجئ للنجم الأرجنتيني �سريجيو اأغويرو رغم �سفائه من الإ�سابة، ليلعب جي�سو�س منذ البداية 

باخلط الأمامي اإىل جانب رحيم �سرتلينغ. 
وافتتح مان�س�سرت �سيتي الت�سجيل مبّكرا وبالتحديد يف الدقيقة الثانية، عندما تقدم �سرتلينغ بالكرة ومررها اأمام املرمى اإىل 
جي�سو�س الذي و�سعها بثقة يف ال�سباك، واعرت�س لعبو ليفربول على الهدف بحّجة تعّر�س فان دايك للدفع من قبل �سرتلينغ 
الهدف املبّكر، و�سغطوا بقوة نحو  التلفزيونية، وارتفعت معنويات لعبي �سيتي بعد  اأثبتته بو�سوح لقطات الإعادة  وهو ما 
مرمى ليفربول الذي تراجع كثريا للخلف اإح�سا�سا منه بخطورة املوقف، لكن �ساحب الأر�س ف�سل يف تهديد املرمى ب�سكل 
اأبعد حار�س ليفربول لوري�س كاريو�س كرة عر�سية لدافيد �سيلفا، ووا�سل الربتغايل �سيلفا  حقيقي حتى الدقيقة 30، عندنا 
تاألقه، وتلّقى كرة من البلجيكي كيفن دي بروين لي�سّدد بيمناه كرة مّرت بجوار القائم، واألغى احلكم هدفا ل�سالح �سيتي بعدها 

بدقيقة بحجة ت�سلل �ساحبة لريوي �ساين رغم اأن الإعادة التلفزيونية اأثبتت اأن الكرة جاءته من ميلرن لعب ليفربول.
ووا�سل مان�س�سرت �سيتي النهج ذاته مع بداية ال�سوط الثاين، لكن حدث ما كان يخ�ساه عندما انطلق جورجينو فينالدوم بهجمة 
مرتدة مرر على اإثرها اإىل �سالح الذي منح الكرة اإىل �ساديو ماين الذي حاول مراوغة احلار�س لكّنه �سقط على الأر�س ليلتقط 
�سالح الكرة وي�سعها فوق املدافع الأرجنتيني نيكول�س اأوتامندي داخل ال�سباك، واأ�رصك مان�س�سرت �سيتي مهاجمه الأرجنتيني 
اأغويرو، ثم لعب الو�سط الأملاين اإلكاي غوندوغان، لكن ليفربول قتل املباراة بالهدف الثاين يف الدقيقة 77 عندما خطف 

الربازيلي روبرتو فرمينو الكرة من اأوتامندي ليتقّدم بها وي�ّسدها تدخل املرمى ويقتل اأحالم ال�سيتزينز يف العودة.

ليفربول يخمد ثورة مان�س�سرت �سيتي 
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كلوب: جنونا من العا�سفة
مرمى  اأهداف يف   5 فريقه  ت�سجيل  من  تعجبه  لليفربول  الفني  املدير  كلوب  يورغن  اأبدى 
مان�س�سرت �سيتي، خالل ذهاب واإياب الدور ربع النهائي لرابطة اأبطال اأوروبا، وقال كلوب، يف 
ت�رصيحات نقلتها �سحيفة اإيفينينج �ستاندرد: »�سجلنا خم�سة اأهداف �سد مان �سيتي، وتلقينا 
هدًفا واحًدا فقط، هذه الأرقام غري ممكنة عادًة«، واأ�ساف: »وجد الالعبون حال يف ال�سوط 
الثاين و�سجلنا هدفني، رغم اأنه كان اأمامنا فر�ستني اأو ثالث بالفعل يف ال�سوط الأول، اأعتقد 
اأن  اأر�سه، بثالثية نظيفة، قبل  اأننا جنونا من العا�سفة«. وكان ليفربول قد فاز ذهابا على 
يكرر تفوقه يف الإياب، بهدفني لهدف رغم اأن ال�سيتي تقدم بهدف مبكر، عن طريق غابرييل 

جي�سو�س.
.........................................................

دجيكو: اأموال ت�سيل�سي
 ال ت�سغل تفكريي

فريقه  قيادة  يف  دجيكو  اإيدين  البو�سني  جنح 
من  الإ�سباين،  برب�سلونة  لالإطاحة  الإيطايل  روما 
يف  دجيكو  وقال  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  ربع 

ت�رصيحات لل�سحفيني عقب مباراة الإياب: »مل يوؤمن 
للغاية  �سعيد  اأنا  النهائي،  ن�سف  اإىل  و�سلنا  اأحد،  بنا 

بوجود  النهائي  ن�سف  قرعة  م�ساهدة  اأ�ستطيع  لأنني 
الأندية  كبار  فيها  واجهنا  مرة،  كل  »يف  واأ�ساف:  روما«، 

نكون  عندما  باأننا  القول  ميكننا  اإيجابية،  نتيجة  على  نح�سل 
املف�سلني يف املواجهة، نعتقد اأن الأمر قد يكون �سهاًل«، واأو�سح: »قرار رف�سي لت�سيل�سي 
مل يكن �سهال، لكنني بقيت مع روما، اأنا �سعيد جدا بقراري والنادي اأي�سا �سعيد، بالن�سبة يل 

الأموال ل ت�سغل تفكريي«.

اأتلتيكو مدريد يغري غريزمان بعر�ض خيايل
حماولة  يف  غريزمان  اأنطوان  الفريق  لنجم  خيايل  عر�س  لتقدمي  مدريد،  اأتلتيكو  ي�ستعد 
لالإبقاء على الالعب الفرن�سي داخل جدران الروخي بالنكو�س، ومنعه من الرحيل لرب�سلونة 
ال�سيف املقبل، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« فاإن اإدارة اأتلتيكو مدريد �ستعر�س على 
اأنطوان غريزمان عقد جديد، براتب �سنوي يقدر بقيمة 20 مليون يورو، واأ�سارت ال�سحيفة 
اأن م�سكلة الالعب قد ل تكون الأموال فقط، واإمنا اأي�سا ح�سد الألقاب واملجد ال�سخ�سي، 
حيث اأنه غري �سعيد بتحقيقه لقب وحيد فقط، خالل 4 �سنوات بقمي�س الأتلتي كاأ�س ال�سوبر 
اأمر  غريزمان  على  الإبقاء  ملحاولة  الأتلتي  اإدارة  حترك  اأن  واأو�سحت   .2014 الإ�سباين 
منطقي، خا�سة اأن النادي العا�سمي لن يتمكن من اإيجاد بديل منا�سب لديه نف�س قدرات 
اإىل ذلك فاإن نادي الالعب ال�سابق ريال �سو�سيداد �سيح�سل  �ساحب 27 عاما، وبالإ�سافة 
على 20 مليون يورو من قيمة �سفقة رحيل غريزمان لرب�سلونة اإذا حدثت. ومن املتوقع اأن 
يدفع بر�سلونة قيمة ال�رصط اجلزائي يف عقد غريزمان واملقدر بقيمة 100 مليون يورو، ويف 
حال ح�سول �سو�سيداد على 20 مليون يورو، فاإن ربح اأتلتيكو من ال�سفقة �سيكون 80 مليون 

يورو وهو مبلغ قليل مقارنة مبعايري املريكاتو احلالية.

بو�سكيت�ض: بر�سلونة بحاجة اإىل تغيري كبري
اعتذر �سريجيو بو�سكيت�س لعب بر�سلونة جلماهري فريقه بعدما ودع دوري اأبطال 

اأوروبا، من دور الثمانية على يد روما، وقال بو�سكيت�س، يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة 
»ديلي �ستار« الربيطانية: »لقد كانت ليلة ع�سيبة وحزينة وللن�سيان، نحن ملتزمون 

بالعتذار للجماهري ب�سبب الطريقة التي �سقطنا بها«، واأ�ساف: »هذه اأقوى �رصبة 
موجعة تعر�ست لها خالل فرتة تواجدي يف بر�سلونة، ب�سبب الطريقة التي حدثت 
بها«، وتابع: »�ساأكذب اإذا قلت اإننا ميكننا تعلم الدر�س من هذه الهزمية، لأننا يف 

املو�سم املا�سي خ�رصنا اأي�سا يف ربع النهائي اأمام جوفنتو�س وتقريبا بنف�س الطريقة«، 
واختتم بو�سكيت�س: »نتائجنا يف اأوروبا خالل اآخر عامني مل تكن على ما يرام، نحن نحتاج 

اإىل تغيري كبري اإذا اأردنا الفوز بلقب دوري الأبطال جمددا«.



ويقدم �مل�رسح، باليه »�آنا كارينيا« 
�سايكوف�سكي،  بيوتر  �أحلان  من 

 Lincoln« خ�سبة على 
Center« يف نيويورك.

جولة  ومنظم  �لباليه  منتج  وقال 
�ملاي�سرتو،  �أمريكيا  يف  �مل�رسح 
حديث  ،  يف  د�نيليان،  �سريغي 
�إنه يتوقع �إقباال كبري� على �لباليه 
تذ�كر  �أن  �لعلم  مع  �لرو�سي، 
قد  �ملقبلة  �الأربعة  �لعرو�ض 

بيعت.
و�أ�ساف قائال: »ناأتي �إىل نيويورك 
للمرة �لثالثة بباليه )�آنا كارينينا(. 
عرو�ض  �إن  �لقول  لنا  ويحق 
بنجاح  مرة  كل  حتظى  م�رسحنا 
�لفنية  �جلولة  وتتميز  هائل. 
مرة،  الأول  �أتت  باأنها  �حلالية 
�أورك�سرت�  منذ 20 عاما، ب�سحبة 
فنان  �سيقودها  حية  مو�سيقية 
�ملاي�سرتو  �لرو�سي  �ل�سعب 

نيقوالي �أليك�سييف«.
بالقول:  حديثه  د�نيليان  وتابع 
»�أبدعنا باليه رو�سيا نف�سيا حيث 

و�لنف�سيات  �لعو�طف  تفعيل  مت 
�الأد�ء  طاقة  عن  ف�سال  و�لروح، 
�مل�ساهدين  على  توؤثر  �لتي 
تاأكيد  ��ستطعنا  كما  وجتذبهم. 
و�سعها  يف  لي�ض  رو�سيا  �أن 
�حلفاظ على �لرو�ئع �لكال�سيكية 
فح�سب، بل و�إبد�ع باليه معا�رس 
ر�ئع �الأد�ء، ميكن �أن يثري �هتمام 

�مل�ساهد �لعاملي«.
ماريا  �مل�رسح،  ر�ق�ستا  �أن  يذكر 
تقومان  ريزنيك،  ود�ريا  �أبا�سيفا 

باأد�ء دور �آنا كارينينا يف �لباليه.
»بوري�ض  م�رسح  �أن  يذكر  كما 
�حلكومي  �الأكادميي  �أيفمن« 
باليه  قدم  �أن  �أي�سا  له  �سبق 
�أما  �لبحرين.  يف  كارينينا«  »�آنا 
تقدمي  �سهدت  فقد  �لقاهرة 
لباليه  �أيفمن  بوري�ض  م�رسح 

»�الأخوة كار�مازوف«
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انطالق مهرجان رام اهلل للرق�ص املعا�صر

»ايه كوايت بالي�ص« يت�صدر �صباك باليه »اآنا كارينينا« الرو�صي اإىل نيويورك
التذاكر يف اأمريكا ال�صمالية

تكرمي وائل ج�صار يف عيد الربيع

انطلق مهرجان رام اهلل للرق�س املعا�سر يف اأفريل  اجلاري يف مدينة رام اهلل و�سط ال�سفة الغربية هذا العام حتت �سعار »م�ساحات غري 
تقليدية«، وذلك كجزء من م�سروع »فل�سطني واأوروبا: قيم اإن�سانية م�سرتكة من خالل الأن�سطة الثقافية«، املمول من الحتاد الأوروبي.

�الأوىل  �هلل  ر�م  �رسية  و�ستقوم 
وموؤ�س�سة  �لروز�نا  جمعية  مع 
خالل  من  فرن�سا  من  �الأوفي�سينا 
ر�ق�سة  عرو�ض  باإنتاج  �مل�رسوع 
وتنظيم  ومعا�رسة،  فلكلورية 
غزة  قطاع  يف  رق�ض  دور�ت 
و�إطالق  �لبدوية،  و�ملناطق 
�لرق�ض  معلومات  قاعدة  م�رسوع 
�أ�سبوع  وتنظيم  �لفل�سطيني، 
�إىل  �إ�سافة  بريزيت،  يف  �لرت�ث 
للرق�ض  �هلل  ر�م  مهرجان  تنظيم 
ر�م  �رسية  وتنظم  �ملعا�رس. 
ع�رسة  �لثالثة  �لدورة  �الأوىل  �هلل 
ملهرجان ر�م �هلل للرق�ض �ملعا�رس 
يف   ،2018 �أفريل  19و29  بني 
�لقد�ض ور�م �هلل وبريزيت، وعنبتا 
»م�ساحات  خالقاً  بالطة،  وخميم 
�لثيمة  تقول  كما  تقليدية«  غري 
�لعام،  هذ�  ملهرجان  �الأ�سا�سية 

لتقدم �لفرق �أعمالها يف �ل�ساحات 
و�ملنازل  و�ملتاحف  �لعامة 
�ملهرجان،  يقت�رس  ولن  �لقدمية. 
كعادته، على تقدمي عرو�ض فنية، 
عرو�ض  �إىل  ذلك  �سيتجاوز  بل 
�الإعاقة،  ذوي  من  لر�ق�سني 
وموؤمتر  �لرق�ض،  وور�ض عمل يف 
وعرو�ض  و�ملجتمع،  �لرق�ض 
عر�ض  و�إنتاج  رق�ض،  �أفالم 
م�سرتك،  فرن�سي  ـ  فل�سطيني 
�ملهرجان  يف  �سي�سارك  كما 
وبريطانيا  فرن�سا  من  فرق  عدة 
و�إيطاليا  و�لهند  و�لرنويج  وتون�ض 
�إىل  �إ�سافة  وبلجيكا،  و�سوي�رس� 
عدد  لي�سل  فل�سطني،  من  فرق 
تقدمها  عر�ساً   22 �إىل  �لعرو�ض 
فرق  ع�رس  منها  فنية،  فرقة   15
�أجنبية وفرقة عربية و�حدة و�أربع 
�مل�ساركون  �أما  فل�سطينية.  فرق 

فهم:  �لعام  هذ�  مهرجان  يف 
فرن�سا،  فرقة DYPTIK من 
�مل�رسحي  للرق�ض  ر�ي  وبانتا 
من  كنينغهام  وكلري  �لرنويج،  من 
من  كر�فت  و�آي�ض  بريطانيا، 
�لهند، وكاب �آنا ماريا �أجموين من 
كا�ستيلو  روبريتو  وفرقة  �إيطاليا، 
وماريون  �إيطاليا،  من  للرق�ض 
فرن�سا،  من  ما  كومپاين  �ألزيو 
من  �سمرة  وحمزة  �سربة  و�أمري 
فل�سطني، ورند طه من فل�سطني، 
و�سليم  فل�سطني،  من  عزيز  وعيد 
�سي  وفرقة  تون�ض،  بن �سفية من 
كوبالت من �سوي�رس�، وفرح �سالح 
و و�الأوفي�سينا  فل�سطني،  من 
ARTEFACTDANSE من 
وفرقة NGC25 من  فرن�سا، 
�ستكون  و�لتي  وفل�سطني  فرن�سا 

حفل �خلتام.

»�يه  �لت�سويقي  �لرعب  فيلم  �حتل 
يت�سمن  �لذي  بالي�ض«  كو�يت 
دقائق  ثالث  على  متتد  حو�ر�ت 
يف  �لتذ�كر  �سباك  �سد�رة  فقط، 
�أمريكا �ل�سمالية حمققاً 50 مليون 
�أرقام  �أظهرت  ما  على  دوالر، 
ريلي�سنز«  »�كزيبرت  ل�رسكة  موقتة 
�لفيلم،  حقق  وقد  �ملتخ�س�سة. 
وهو من �إنتاج �رسكة »بار�ماونت« 
ثاين �أف�سل �آد�ء يف �أ�سبوعه �الأول، 
»بالك  ور�ء  �حلالية  �ل�سنة  خالل 
»ديزين/مارفل«.  �إنتاج  من  بانرث« 
كائنات  على  �لفيلم  ويتمحور 
ملتهمة للب�رس جتتاح �الأر�ض وهي 
ميكنها  لكن  �لروؤية  عن  عاجزة 
خالل  من  �سحاياها  تالحق  �أن 
�الأ�سو�ت �ل�سادرة عنهم. وقد نال 
�لفيلم ��ستح�ساناً كبري�ً لدى �لنقاد 
موقع  عرب   %97 عالمة  وحقق 
�ملتخ�س�ض.  تومايتوز«  »روتن 
وتر�جع مت�سدر �الأ�سبوع �ملا�سي 
فيلم »ريدي بالير و�ن« من �إخر�ج 
�ستيفن �سبيلربغ �ىل �ملرتبة �لثانية 
ويتناول  مليوناً.   25.1 حمققاً 
من  وهو  �لعلمي،  �خليايل  �لفيلم 
�إنتاج »و�رنر بر�ذيرز« ق�سة مر�هق 
�فرت��سي  عامل  د�خل  نف�سه  يجد 
�سنة  و�خلطر  باملغامر�ت  يزخر 
2045. وحل يف �ملرتبة �لثالثة فيلم 
جديد �آخر من �إنتاج »يونيفر�سال« 
21.4 مليون  »بلوكرز« حمققاً  هو 
من  كوميدي  فيلم  وهو  دوالر. 

بطولة جون �سينا ولي�سلي مان.
بدء  على  �أ�سابيع  ثمانية  وبعد 
يف  بانرث«  »بالك  ��ستمر  عر�سه 
 8.4 م�سجاًل  جيدة  نتائج  حتقيق 
�لر�بع.  �ملركز  يف  دوالر  ماليني 

�إير�د�ته يف �لواليات  وبلغ جمموع 
�ملتحدة وكند� 665 مليون دوالر، 
وهو فيلم �الأبطال �خلارقني �لذي 
�الآن  حتى  �لعائد�ت  �أف�سل  حقق 

يف تاريخ �لواليات �ملتحدة.
ويف �ملركز �خلام�ض حل فيلم »�آي 
يروي  �لذي  �مياجن«  �أونلي  كان 
م�سيحية  روك  فرقة  مغامر�ت 
وقد  دوالر.  ماليني   8.4 حمققاً 
�الن  حتى  �لفيلم  �إير�د�ت  بلغت 
مليون   69 �ل�سمالية  �أمريكا  يف 
�سبعة  كلف  �أنه  حني  يف  دوالر 
»تايلر  وتر�جع  فقط.  ماليني 
برييز �كرميوين« من �ملركز �لثاين 
�ملركز  �إىل  �ملا�سي  �الأ�سبوع 
حمققاً  �الأ�سبوع  هذ�  �ل�ساد�ض 
يتمحور  وهو  دوالر،  ماليني   8.1
رغبة جاحمة  تتملكها  زوجة  على 
�ل�سابعة  �ملرتبة  �أما  �النتقام.  يف 
»ت�ساباكويديك«  ن�سيب  من  كانت 
 6.2 قدرها  عائد�ت  حقق  �لذي 
�ملرتبة  يف  وتاله  دوالر  مليون 
 5.6 مع  نومز«  »�رسلوك  �لثامنة 
�لتحري  ويحقق  دوالر.  ماليني 
م�ساعده  مع  �ل�سهري  �النكليزي 
ب�ساأن  �لفيلم  يف  و�ت�سون  �لطبيب 
باأقز�م  تعرف  كائنات  �ختفاء 
»با�سيفيك  فيلم  و�حتل  �حلديقة. 
�لتا�سع  �ملركز  �بر�يزينغ«  رمي: 
بعدما كان مت�سدر�ً قبل �أ�سبوعني 
ويت�سمن  دوالر.  ماليني   4.9 مع 
�لفيلم معارك بني روبوتات م�سرية 
ف�سائية  ب�رس وخملوقات  يد  على 

تهدد باإبادة �لب�رسية.
فيلم  �لعا�رسة  �ملرتبة  يف  و�أتى 
�إير�د�ت  »�آيل �وف دوغز« حمققاً 

قدرها 4.6 ماليني دوالر.

من  باباً  خم�سني  حو�ىل  يُطرح 
�ل�سهري  هوتيل"  "ت�سيل�سي  فندق 
�لذي ��ست�ساف �أجياالً من �لفنانني 
بعدما  �ملز�د  يف  نيويورك،  يف 
�أنقذها رجل م�رسد من �لرمي يف 

�لنفايات.
�لذين  �مل�ساهري  قائمة  وتطول 
جاني�ض  من  �لفندق  يف  نزلو� 
جوبلني �إىل مادونا مرور�ً بليونارد 
كوهني وجيمي هندريك�ض ومارك 
تو�ين وجاك كريو�ك وبوب ماريل 
وهامفري بوغارب وجوين ميت�سل 
وجميعهم  و�رهول...  و�أندي 

مقر�ً  هوتيل"  "ت�سيل�سي  �ختارو� 
�أو  �أ�سابيع  �أو  �أيام  لب�سعة  لهم 

�أحياناً �سنو�ت.
وقد خلّد ليونارد كوهني خ�سو�ساً 
�ملوؤلف من 12  �ملبنى  ق�سة هذ� 
نيويورك  يف   23 �ل�سارع  يف  طبقة 
"ت�سيل�سي هوتيل  �أغنية  من خالل 
منرب 2". و�فتتح �لفندق يف 1884 
�أن  على  للرتميم   2011 يف  و�أغلق 
�الأمامية  �لو�جهة  فقط  تبقى 

للمبنى على حالتها �الأ�سلية.
�إىل  �لفندق  �أعاد  جمهوالً  �أن  غري 
فبعدما  �أخري�ً.  �الهتمام  د�ئرة 

بني  هوتيل"  "ت�سيل�سي  يف  عا�ض 
�ملكان  من  وُطرد  و2011   2002
بدل  ت�سديد  عن  عجزه  ب�سبب 
يف  جورجيو  جيم  �ختار  �ل�سكن، 
�ملقابل  �لر�سيف  �ملطاف  نهاية 
كلبه  برفقة  له  م�سكناً  للفندق 

تيدي.
يهمون  عماال  �ساهد   2012 ويف 
وجنح  �لقدمية  �الأبو�ب  برمي 
منها  خم�سني  حو�ىل  �إنقاذ  يف 
�رلني  وفق  له،  �أ�سدقاء  مب�ساعدة 
"غرين�سي"  د�ر  رئي�ض  �يتينغر 
�ملح�سلة،  ويف  للمز�د.  �ملنظمة 

 22 بني  �لربط  يف  جورجيو  جنح 
ونال  �مل�ساهري،  من  ونزالء  باباً 
�لعام  "غرين�سي"  د�ر  مو�فقة 
�ملز�د  يف  طرحها  على  �ملا�سي 
من  بالرف�ض  طلبه  ووجه  بعدما 

دور �أخرى عدة.
بات  بل  يعد جورجيو م�رسد�ً  ومل 
رغم  لكن  له،  �أ�سدقاء  لدى  يعي�ض 
منح  قرر  �إمكاناته  حمدودية 
ملنظمة  �ملز�د  عائد�ت  ن�سف 
�حلكومية  غري  هارف�ست"  "�سيتي 
يف  �جلوع  �سحايا  ت�ساعد  �لتي 

نيويورك. 

مزاد على اأبواب لغرف فنانني م�صاهري يف فندق »ت�صيل�صي هوتيل« التاريخي

و�ئل  �للبناين،  �ملطرب  �أحيا 
م�ساء  �لربيع،  عيد  حفل  ج�سار، 
�ل�سم�ض  نادي  د�خل  �أم�ض  �أول 
�لريا�سي يف م�رس، بح�سور �الآالف 
من �أع�ساء �لنادي. و��ستهل ج�سار 
يام�رس«،  »بحبك  باأغنية  �حلفل 
و�سيحات  هتافات  �نتزعت  �لتي 
�لنادي  �إد�رة  لت�سعد  �جلمهور، 
�للبناين،  �ملطرب  لتكرمي  بعدها 

بعدد  �لغناء  ج�سار  و��سل  ثم 
»جرح  منها  �أغنياته،  �أبرز  من 
خال�ض،  م�سيت  جبال،  �ملا�سي، 
كما  وبت�ساأليني«،  �لنا�ض،  غريبة 
عيونها«  رم�ض  »على  �أغنية  غنى 
�لهو�«  علينا  و«ن�سم  �ل�سايف  لوديع 
لفريوز.  و�أعرب ج�سار عن �سعادته 
باإحياء �حلفل، متمنياً دو�م �الأعياد 

على م�رس.
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الرئي�س والكونغر�س والقرار ال�سيا�سي اخلارجي الأمريكي

وكاالت

يطرح الكاتب العراقي �صباح عبد الرزاق كبة يف كتابه جملة من الت�صاوؤالت حول ماهية العالقة بني اأهم مركزين ل�صناعة القرار يف الواليات املتحدة االأمريكية، 
وهما الرئي�س املنتخب دميقراطيًا، والكونغر�س املنتخب اأي�صًا دميقراطياً، ولكن على خلفية راأ�س املال والتحالفات والتكتالت ال�صيا�صية واالقت�صادية. ويت�صاءل عن 

، وتوؤثر يف عاملنا وتتالعب  الغرف املغلقة وما يدور يف اأروقتها بعيداً عن االإعالم، واالأ�صرار واخلفايا لتلك املنظومتني احل�صا�صتني حيث تطبخ داخلها القرارات التي تغريرّ
مب�صائره.

عمر  من  طويلة  عقود  وخالل 
الأمريكي  ال�سيا�سي  النظام 
املتحدة  الوليات  �سهدت 
الرئي�س  بني  متباينة  �سيا�سة 
بني  تراوحت  والكونغر�س 
املرونة  وبني  واجلذب،  ال�سّد 
خالل  اتخذت  وقد  والت�سلّب، 
�سيا�سية  قرارات  العقود  تلك 
بعلم  الروؤ�ساء  قبل  خارجية من 
وتعاون  علم  باأدنى  اأو  م�سبق، 
وغالباً،  الكونغر�س.  مع  �سابق 
ما يقوم الروؤ�ساء بتربير �رسعة 
اتخاذ قرارات خارجية، انطوت 
دون  من  ع�سكرية  اأعمال  على 
بدواٍع  الكونغر�س  اإىل  اللجوء 
الرئي�س  فيها  يعتقد  اأمنية 
اأنها  القرارات  بتلك  املعني 
النتظار.  اأو  التاأين  حتتمل  ل 
الروؤ�ساء  بع�س  متادي  وب�سبب 
يف اتخاذ قرارات دون العودة اإىل 
الكونغر�س، عمد الكونغر�س اإىل 
اإ�سدار قانون يحّد من �سلطات 
الرئي�س احلربية يف العام 1973، 
 War احلرب �سلطات  قانون 
 . Powers Resolution
ورغم الآثار ال�سلبية التي ترتتب 
مع  الروؤ�ساء  جتاوب  عدم  على 
فقد  القانون،  هذا  مفردات 
اإىل  اأف�ست  حدثت انتهاكات له 
كثري من الأزمات بني ال�سلطتني 

التنفيذية والت�رسيعية.
ف�سول  ت�سعة  يف  الكتاب  يقع 
ال�سيا�سي  القرار  تناولت 
والعالقة  الأمريكي،  اخلارجي 
التي  والكونغر�س  الرئي�س  بني 

حتكم هذا القرار.
 

دور الكونغر�س يف النظام 
ال�صيا�صي االأمريكي

الف�سل  يف  املوؤلف  ي�ستعر�س 
التاريخية  اجلذور  الأول 
اإىل  تعود  التي  للكونغر�س، 
املتحدة  الوليات  انبثاق 
وا�ستقاللها عن التاج الربيطاين 
يوليو   – متوز  من  الرابع  يف 
يف  مَتّ  حيث   ،1776 العام  من 
ال�ستقالل  اإعالن  التاريخ  هذا 
ثالث  حينها  و�سمل  الأمريكي، 
ع�رسة ولية اأمريكية، وقد منت 
بعد  الوليات  رقعة  وتطورت 
امل�ساحة  حيث  من  ال�ستقالل 
وال�سكان لت�سبح لحقاً خم�سني 
مقاطعات،  �ست  مع  ولية 
كونها  كولومبيا  مقاطعة  اأهمها 
ت�سم العا�سمة وا�سنطن. ولهذه 
الوليات واملقاطعات احلق يف 
لختيار  التمهيدية  امل�ساركة 
لالنتخابات  الأحزاب  مر�سحي 

الرئا�سية الأمريكية.

�سلطة  اأعلى  هو  والكونغر�س 
البالد  يف  فدرالية  ت�رسيعية 
ويتاألف من )535( نائباً و�سيخاً، 
جمل�س  هما  جمل�سني،  ومن 
 )435( اأع�سائه  وعدد  النواب 
ويتاألف  ال�سيوخ  وجمل�س  نائباً، 
�سيخني  بواقع  �سيخ  مائة  من 
النظر  ب�رسف  ولية،  كل  عن 
ال�سكان  وعدد  م�ساحتها  عن 

فيها.
ويلعب الولء احلزبي دوراً مهماً 
الكونغر�س،  اأع�ساء  عمل  يف 
العديد  حيال  مواقفهم  ويحدد 
والت�رسيعات  اللوائح  من 
بيد  يتخذها،  التي  والقرارات 
العام  ال�سيا�سي  الجتاه  اأن 
املتفق عليه يف عمل الكونغر�س 
يجرب الأع�ساء التقّيد باملعايري 
وتف�سيل  والوطنية،  الأخالقية 
م�ساحلهم  على  بلدهم  م�سالح 
احلزبية  اأو  ال�سخ�سية 
والفئوية. وحول �سيا�سة كل من 
واجلمهوريني  الدميقراطيني 
الكاتب  يرى  الكونغر�س  داخل 
اأن الدميقراطيني يركزون على 

القوة اأكرث من اجلمهوريني.

العملية الت�صريعية
 يف الكونغر�س

ي�ستند املوؤلف يف احلديث عن 
املادة  اإىل  الت�رسيعية  العملية 
من  الأوىل  الفقرة  من  الأوىل، 
تن�س  التي  الأمريكي،  الد�ستور 
ال�سالحيات  جميع  اأن  على 
الت�رسيعية املمنوحة يف الوثيقة 
توؤول اإىل الكونغر�س الذي يتكون 
والنواب.  ال�سيوخ  جمل�سي  من 
الت�رسيعية  العملية  وحتتل 
مهمة  مكانة  الكونغر�س  يف 

وحمورية، اإذ ميار�س الكونغر�س 
طرح  يف  كبرياً  دوراً  مبجل�سيه 
اللوائح ومناق�ستها عرب �سل�سلة 

الإجراءات  من  ومعقدة  طويلة 
ابتداء  والقانونية،  التنظيمية 
واحدة  يف  مقرتح  طرح  من 
وهي:  رئي�سة  اأ�سكال  اأربعة  من 
امل�سرتك،  والقرار  الالئحة، 
والقرار املتوافق عليه، والقرار 
الب�سيط. ومتر تلك اللوائح عرب 
الكونغر�س  جمل�سي  قنوات 
ملناق�ستها،  املختلفة  وجلانه 
عليها.  املوافقة  ثم  ومن 
الإجراءات  كل  ا�ستكمال  وبعد 
بالالئحة  املتعلقة  الت�رسيعية 
تر�سل اإىل البيت الأبي�س لتحمل 
توقيع الرئي�س خالل ع�رسة اأيام 
التنفيذ،  ملزم  قانوناً  وت�سبح 
�سالحية  ميتلك  والرئي�س 
النق�س )الفيتو( لأي من اللوائح 
والكونغر�س  اإليه،  املرفوعة 
ال�سلطة  ميتلك  اأي�ساً،  باعتباره 
يبقي  اأن  حقه  فمن  القانونية 
اأو  )الفيتو(،  النق�س  حق  على 

رف�سه.
يتناول  الثالث  الف�سل  ويف 
الكونغر�س  �سلطة  املوؤلف 
عن  امل�سوؤول  فهو  املالية، 

املالية  والأمور  املوازنة  اإقرار 
كما هو مثبت يف املادة الأوىل، 
الد�ستور،  من  الثامنة  والفقرة 

الكونغر�س-  -اأي  يتمتع  كما 
ب�سالحيات فر�س ال�رسائب، 
اجلمركية،  والتعريفات 
التجارة  تنظيم  وكذلك 
الداخلية واخلارجية، اإ�سافة 
الوطنية  العملة  �سك  اإىل 
وو�سع  قيمتها،  وتقدير 
حالت  تنظم  التي  القوانني 
العقوبات  وفر�س  الإفال�س، 
وهو  التزوير.  اأنواع  كل  على 
تقرير  عن  اأي�ساً،  امل�سوؤول 
وبراءات  الطبع  حقوق 

الخرتاع. لذلك فاإن من م�سلحة 
التجاوب مع توجيهات  الرئي�س 
ويف  الكونغر�س.  مالحظات  اأو 
اإىل  املوؤلف  ي�سري  الإطار،  هذا 
الثانية  بو�س  الرئي�س  اإدارة  اأن 
 2007 العام  مطلع  يف  �سهدت 
خالفات مع ال�سلطة الت�رسيعية، 
مالية  تخ�سي�سات  منحه  ب�ساأن 
لتمويل  الطوارئ  ميزانية  من 
الأمريكية  القوات  متطلبات 
تواجدها  من  �ساعفت  التي 
الع�سكرية  �سيا�سته  اإطار  يف 
وللكونغر�س  العراق،  حرب  يف 
ا�ستمرار امل�ساعدات  احلق يف 
معينة  لدول  املايل  والتمويل 

دون غريها من الدول.

 
ال�صراع الد�صتوري بني 

الكونغر�س والرئي�س بو�س 
االإبن

على  ال�سوء  املوؤلف  ي�سلّط 
الإبن  بو�س  الرئي�س  طلبات 
املالية  والتخ�سي�سات  للمنح 
اخلارجية،  �سيا�سته  لدعم 
يف  احلربية  عملياته  ومتويل 
دميومة  اأهمية  ويبني  اخلارج، 
الرئي�س  بني  الإيجابية  العالقة 
رف�س  حال  ويف  والكونغر�س. 
الرئي�س،  لطلبات  الكونغر�س 
فاإن من حقه -اأي الكونغر�س- 
اأو  املحفظة(،  )قوة  ا�ستخدام 
الأ�سا�س  �سالحه  وهي  اجليب، 
والت�سدي  الرئي�س  مواجهة  يف 
ا�ست�سارته  عدم  حال  يف  له 
معه،  التعاون  اأو  للكونغر�س 
ال�سالحية  تلك  ي�ستخدم  حيث 
الرتاجع  على  الرئي�س  لإجبار 
اتخذها  واأن  �سبق  قرارات  عن 
اخلارجية.  ال�سيا�سة  ميدان  يف 
املالية  الكونغر�س  قوة  اأن  كما 
يف  املطلقة  و�سالحياته 
يف  تقلي�سه  اأو  املايل  الإنفاق 
قد  اخلارجية،  ال�سيا�سة  حقل 
ي�سغي  اأن  على  الرئي�س  جترب 
اإىل ما تقوله ال�سلطة الت�رسيعية 
مفردات  بع�س  اأو  كامل  حيال 
ول�سيما  اخلارجية،  �سيا�سته 
قرارات  تت�سمن  التي  تلك 
حروب وزج قوات قتالية خارج 

الوليات املتحدة.

والكتاب هو الكتاب الثالث للموؤلف الذي يبحث يف ال�صيا�صة 
اخلارجية االأمريكية، ورمبا تكون احلرب على العراق يف 

العام 2003، اأحد االأ�صباب الرئي�صة التي دفعت بالكاتب 
للبحث يف ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية، الأن قرار 

م البيت واالإدارة االأمريكية مبا  احلرب على العراق ق�صرّ
فيها الكونغر�س ما بني موؤيد ومعار�س للغزو. لكن الرئي�س 
االأمريكي جورج بو�س االإبن، ورغم القانون �صالف الذكر 

الذي يحد من اأحادية اتخاذ اأي قرار ع�صكري، اتخذ قراره 
وكانت احلرب التي ملا تنتِه بعد.
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الدكتورعمار مهدي اأ�ستاذ اللغة والأدب العربي بجامعة امل�سيلة 

الرواية اجلزائرية الآن تبحث عن اثبات الذات
هو ناقد ذكي مفتوح على الثقافة العربية ، باحث جاد باقتدار ، مثقل بهم اجلزائر ، مت�سل اإىل حد الطهارة بحمام ال�سلعة م�سقط راأ�سه ،حمبوب وحمب ، عفوي يف معامالته  
اإىل حد الت�سلل اإىل النفوذ اإىل عمق اللغة ، متماهي مع اللغة اأىل حد التوا�سج والتفاعل والن�سهار ، قادر على اخللق و�سياغة ال�سورة التي تعطي للقارئ ف�سحة للدخول يف 

مغامرة البحث  والتكوين الأكادميي وقد عهدته قويا يف لعبه باللغة ، موهبة عالية وكفاءة اأكادميية وعلمية ت�سعه يف �سدارة الدكاترة  القادرين على مواجهة اأعتى النقاد  
ب�ستى الأدوات والأ�ساليب ، هو الدكتور عمار مهدي اأ�ستاذ الغة والأدب العربي بجامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة من مواليد 6 مار�س عام 1972 بحمام ال�سلعة ، تلقى تعليمه يف 

املراحل الأوىل يف م�سقط راأ�سه حمام ال�سلعة بداية من مدر�سة 11 �سهيدا اإىل اكمالية عمر بن اخلطاب و�سول اإىل ح�سوله على �سهادة البكالوريا من ثانوية ال�سريف الإدري�سي 
�سعبة الآداب والفل�سفة ، �سهادة اللي�سان�س يف اللغة والدب العربي من جامعة فرحات عبا�س ب�سطيف ،  التحق ب�سلك التعليم حيث عمل اأ�ستاذا يف التعليم املتو�سط والثانوي ثم 
اأ�ستاذا جمازا يف التعليم البتدائي ليكمل بعدها الدرا�سات العليا يف جامعة عبا�س لغرور بخن�سلة متح�سال على �سهادة املاج�ستري يف اللغه والأدب العربي ليلتحق بجامعة حممد 

بو�سياف بامل�سيلة كاأ�ستاذ لالأدب العربي احلديث ثم يتح�سل على �سهادة الدكتوراه علوم يف 2017

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

هل تعتقد اأن الكتابة رديف 
للواقع و اأّن الهام�س منبت 

للمبدعني ؟

عن  الكتابة  تعرب  الأحيان  بع�ض  يف 
متنح  لكنها  بق�ضاياه  وتلتزم  الواقع 
والتهومي  للخيال  عديدة  فر�ضا 

النف�ضي
واملركز  الهام�ض  جمال  اأما 
املبدع  بعالقة  دائما  متعلق  فهو 
ومركز  بال�ضلطة  عموما  واملثقف 

�ضناعة القرار

هل يوؤمن عمار مهدي 
بامللتقيات الأدبية كخلفية 

ل�سقل املوهبة و زرع الأ�سئلة 
اجلمالية ؟

معظم  ففي    ، ل   ... �رصاحة  
املجامالت  طغت  امللتقيات 
اجلاد  البحث  اأ�ضئلة  معها  وطم�ضت 
ل  ذلك  ومع  احلقيقية  املوهبة  عن 
معظم  على  كالمنا  نعمم  اأن  يجب 
وظلم  تع�ضف  ذلك  ففي  امللتقيات 

للبع�ض القليل منها 

هل الكتابة ال�سردية جتاوز 
للحكائية املعتادة ؟

مع  املعا�رصة  ال�رصدية  الكتابة 
الأدوات  يف  تطور  من  حققته  ما 
احلكائية  جتاوزت  فعال  الإجرائية 

املعتادة
جمالية  عوامل  خلق  من  مكنها  مما 

وفنية راقية جدا .

ا�ضكاليات  هي  ما  اليك  بالن�ضبة 
خا�ضة  اجلزائرية  الروائية  الكتابة 

والعربية عامة ؟
عن  تبحث  الآن  اجلزائرية  الرواية 
جتاوز  خالل  من  الذات  اثبات 
ف�ضاءات  وطرق  املا�ضية  التجارب 
اأكرث  بعد  ذات  مناذج  لتقدم  اأرحب 
الرواية  اما  ن�ضجا  واأكرث  عمقا 
عربي  واقع  يف  تاهت  فقد  العربية 
ان  حتاول  وهي  و�ضادم  متاأزم 

ت�ضتوعب هذا الواقع .
 

�سريورة الرواية اجلزائرية 
هل ميكن القول اأنها تعرف  

.. الختالف – التجاوز - 
ال�سافة ؟

الرواية اجلزائرية مرت بالعديد من 
الختالف  عرفت  ومعها  املراحل 
مراحلها  ويف  الولء  وعرفت 
الكثري  التجاوز يف  املتاأخرة عرفت 
الرواية  قدمت  كما   ، الأمور  من 
لالأدب  رائعة  ا�ضهامات  اجلزائرية 
اح�ضن  ومثلته  والعربي  اجلزائري 

متثيل.
يبعثه  متلقيا  يحتاج  الأدبي  املنتوج 
والعربي  اجلزائري  لكن  �ضمته  من 
عامة ل يقراأ ، كيف جنعل املعادلة 

ت�ضتقيم ؟
من  لبد  ا�ضكالية  هي  �ضدقت  نعم 
مواجهتها من خلق ثقافة املطالعة 

وال�ضداقة مع الكتاب لي�ض يف الدب 
املعرفة  �ضنوف  �ضتى  يف  بل  فقط 
اأما النتاج الأدبي لبد له من جهود 
اأكادميية ور�ضمية تقربه من القارئ

فيه  ن�ضتثمر  اأن  يجب  القارئ  هذا 
للتعليم  ونخلقه من املراحل الأوىل 
كافة  ق�ضية  هو  القارئ  وبالتايل 

موؤ�ض�ضات املجتمع �رصاحة.

كيف ترى الرواية اجلزائرية 
من منطلق النقد ؟

الرواية اجلزائرية خا�ضة املعا�رصة 
بع�ض  التجريب  اأعماق  يف  غا�ضت 
لنا  وقدمت  ا�ضتوعبته  التجارب 
منتوجا روائيا متميزا والبع�ض الآخر 
مل يتمكن من مقومات هذا النوع من 

الكتابه فقدم مناذج متوا�ضعة

ب�ضبب  اأزمة  يف  العربي  النقد  هل 
تاأخره عن املواكبة ودائماً هو قابع 

يف ظالل الرتجمة ملا يحدث ؟
نقدا  ننتج  اأزمة نحن ل  نعم هو يف 
تابع ملدار�ض  بل هو  عربيا خال�ضا 
املعرفية  اأ�ض�ضها  لها  عربية 
التى  اجلمالية  وحتى  والفل�ضفية 
تختلف عن ثقافتنا وتراثنا هذا من 
النقد  اأخرى حتى  جهة ، ومن جهة 
الغربي املرتجم عندنا لي�ض واحدا 
ب�ضبب ا�ضكاليات عديدة لعل واأهمها 
امل�ضطلحات  اإ�ضكالية  تعلم  واأنت 
وما ينجم عنها من تاأويالت اأفقدت 
للمفاهيم  و�ضبطه  دقته  امل�ضطلح 

النقدية.
الأنثى بجميع جتلياتها جانبا  حتتل 
ملحوظا بني ثنايا كتابات الروائيني 
الغائب  ال�ضوؤال  الأنثى  تعترب  هل   ،
الذي يبحثون عنه بني ركام الأ�ضئلة 

املقلقة ؟
ن�ضا  متثل  هي  �ضدقت  فعال 
واأحيانا  مزعجا  وهاج�ضا  غائبا 
املبدع  ذاتية  يف  غام�ضة  م�ضاحة 
لنقل  اأو  كنكهة  ت�ضوق  اأ�ضبحت  كما 
عليها  يقبل  التي  التوابل  من  كنوع 
فالأنثى  وبالتايل  القراء  من  بع�ض 
حا�رصة يف حلظة الكتابة ويف حلظة 

القراءة.

ما راأيك مبقولة الرواية “ 
كاأنها حياة على الورق ت�سبه 

حياتنا اليومية لكنها اأكرث 
عمقا ودللة وجمال “  ؟

من  فكثري  وجميلة  رائعة  مقولة 
املوجودة  احلياة  هذه  تفا�ضيل 
تفا�ضيل  ومتاثل  ت�ضابه  الورق  على 
وواقع حياتنا اليومية وتتقاطع معها 
لكنها تختلف يف قدرتها على جتاوز 
من  الواقعية  احلياتية  الظروف 
بوؤ�ضه  الواقع  �رصامة  جتاوز  خالل 
لتحلق بك يف عوامل املتخيل وهذا 

ما يخلق املتعة واجلمال

ما هي اأوجه الت�سابه و 
الختالف بني الرواية 

اجلزائرية املكتوبة بالعربية 
واملكتوبة باللغة الفرن�سية ؟

من ناحية الأمور ال�ضكلية واملتعلقة 
معروف   الأمر  لغة  كل  بخ�ضائ�ض 
يجمع  ما  فاإن  العام  الطار  اأما 
التي  امل�ضامني  هي  الروايتني  بني 
بالوطن  الرتباط  هواج�ض  تعك�ض 
عادات  من  الثقافية  واملقومات 
اأما  ومتنوع  ثري  وتراث  وتقاليد 
الن�ضج  يف  فيظهر  الختالف 
باعتبار الرواية املكتوبة بالفرن�ضية 
الفن  هذا  كتابة  تقنيات  ا�ضتوعبت 
منجزات  اأهم  واأن  خا�ضة  جيدا 

النقد الروائي غربية

هل اأنت مع اأم �سد م�سطلح 
الأدب الن�سوي ، وما راأيك 

يف املنتج ال�سادر عن الأقالم 
الن�سائية فى اجلزائر ؟

امل�ضطلح  هذا  �ضد  ل�ضت  اأنا 
كل  يف  تقريبا  موجود  فهو  �رصاحة 
الآداب العاملية التي تربز فيها اأقالم 
ن�ضائية اأما التجارب اجلزائرية ومن 
زهور  كتابات  على  اطالعي  خالل 
وربيعة  م�ضتغامني  واأحالم  وني�ضي 
هناك  نقول  اأن  ن�ضتطيع  جلطي 
متميزة  ن�ضائية  روائية  جتارب 

وناجحة .

اأي متيزات ميكن حلظها بني 
الق�سة والرواية من حيث 
البنية وامل�سمون واللغة ؟

فروقات  هناك  البنية  حيث  من 
ال�ضخ�ضيات  تعدد  حيث  من  كثرية 
والأمكنة  والأزمنة  والأحداث 
وهذا  الرواية  يف  واحلبكة  والرواة. 
ما ل جنده يف الق�ضة بالإ�ضافة اىل 
يف  واجلزئيات  بالتفا�ضيل  العتناء 
الرواية  لأن  الق�ضة  بخالف  الرواية 
من  اأما  م�ضاحة كربى  املبدع  متنح 
حيث  من  فالرواية  امل�ضمون  حيث 
العديد من  للواقع فهي تطرح  ر�ضم 
ا�ضتنادا  واحد  وقت  يف  امل�ضامني 
الواقع فهي  على ت�ضابك وتعقيدات 
اأما  متعددة  م�ضامني  تطرح  بذلك 
م�ضمون  على  تركز  فعادة  الق�ضة 
من  و  لذاته  املبدع  يق�ضده  نوعي 
دقيقة  الق�ضة  فلغة  اللغة  ناحية 
اجلانب  على  ت�ضتند  وم�ضبوطة 
لأن  الأحيان  من  كثري  يف  البياين 
وحم�ضور  حمدد  عادة  مو�ضوعها 
تتعدد  التي  الرواية  لغة  بخالف 
ال�رصدي  اخلطاب  م�ضتويات  معها 
فتجد  ال�ضخو�ض  مل�ضتويات  تبعا 
اأحيانا املزح بني لغة البيان الراقية 
ولغة العوام اأو ما ن�ضميه بالعامية اأو 

الدارجة

رواج الروائية  اأدى اإىل تراجع 
ال�سعر ، علمًا باأن ال�سعر كان 
دائمًا اأقل مبيعًا من الرواية 
منذ القرن التا�سع ع�سر اىل 

اليوم ؟

الرواية اأقرب من ال�ضعر اإىل الواقع 
فى  ال�ضعر  قدرة  من  الرغم  على 

عند  ال�ضعر  لكن  الواقع  ت�ضوير 
من  حالة  ظني  ح�ضب  املتلقى 
من  كثري  يف  والطرب  النت�ضاء 
الأحيان تكون عابرة بعك�ض الرواية 
يالزم  بواقع  يومي  ارتباط  فهي 
على  القبال  جتد  لذلك  الذاكرة 

الرواية اأكرث من ال�ضعر.

ق�سية �سراع الأجيال ، 
فال�سراع بني اجليل الأكرب �سًنا 

واجليل الأ�سغر �سًنا ، والذي 
جتَلّى خالل الربيع العربي ، ل 
يزال م�ستمًرا حتى يومنا هذا 

ويت�ساعد من اآن لآخر ؟

مفتعل  لكنه  موجودة  جتلياته  نعم 
�رصاع  من  تعلم  واأنت  بداية 
احل�ضارات اإىل �رصاع الثقافات اإىل 
�رصاع الديانات لياأتي �رصاع الأجيال 
هذه  هو  ذلك  كل  من  والغر�ض 
املوؤامرة التي تتعر�ض لها منطقتنا 
تداعيات  بعد  العربي  العامل  ونعني 
كان  واإن  العربي  بالربيع  �ضمي  ما 
لنا  جلب  ماذا  ولننظر  خريف  فهو 
الدبابة  ظهر  على  اجلديد  اجليل 
الدميقراطية  با�ضم  الأمريكية 
ال�ضهيونية  املخابر  يف  املح�رصة 
خ�ضي�ضا لعاملنا العربي والإ�ضالمي 
جلبت لنا اخلراب والدمار بداية من 
العراق واأفغان�ضتان و�ضول اإىل ليبيا 

واليمن وال�ضومال و�ضوريا الآن .

هناك من يقول مل يعد 
للرواية جمهور هل تتفق مع 

هذا الراأي ؟

بها  متر  حرجة  فرتات  هي  نعم 
القبال  ظاهرة  حيث  من  الرواية 
تكنولوجيا  مذهل  ع�رص  يف  فنحن 
املعا�رص  الن�ضان  هذا  امام  فتح 
اآفاقا اخرى نازعت خمتلف الفنون 
ومنها  املتلقى  على  �ضيطرتها  يف 

الرواية
ال�رصعة  ع�رص  يف  ال�ضعب  فمن 
كليب  والفيديو  باك  والفال�ض 
التوا�ضل  �ضبكات  وخمتلف 
او  اجلمهور  يتفرغ  ان  الجتماعي 
عدد  رواية  لقراءة  عموما  املتلقي 

�ضفحاتها 400 �ضفحة
تاأخذ منه �ضاعات واأياما

 
اأين هو موقع الرواية املغاربية 

من ح�ساب الرواية العربية ؟

الريادة  حتتل  املغاربية  الرواية 
ماقدمه  اىل  بالنظر  �رصاحة 
غرار  على  املغاربة  الروائيون 
العرج  ووا�ضيني  �ضكري  حممد 
والطاهر وطار وغريهم من مناذج 

راقية

هناك من يقول مل يعد 
للرواية جمهور هل تتفقون 

مع هذا الراأي؟

بفرتات  متر  ادبي  كجن�ض  الرواية 
قل فيها جمهورها �رصاحة لكن من 
حني لأخر تظهر اعمال متميزة تعيد 
وجمهورها  واألقها  بريقها  للرواية 
بثالثية  مثال  اأ�ضتدل  اأن  يكفي 
احلايف  واخلبز  م�ضتغامني  اأحالم 
لأع�ضاب  ووليمة  �ضكري  ملحمد 
والنهر  اأنانا  و  حيدر  حليدر  البحر 
اعادت  اأعمال  كلها  بركات  حلليم 

الألفة بني الرواية وجمهورها .

اأعتقد اأن ثمة فرق بني ما 
يكتبه روائي باملغرب العربي 
و اخر يف امل�سرق العربي ، ما 
اأ�سباب هذه الفروقات ح�سب 

اعتقادكم ؟

نعم هذا �ضحيح من الناحية الفنية 
الرواية املغاربية تتفوق على رواية 

باعرتاف  وهذا  العربي  امل�رصق 
وحتى  انف�ضهم  امل�ضارقه  النقاد 
ان  الثاين  والأمر  منهم  الروائيني 
التي  والظروف  الجتماعي  الواقع 
اختالفا  تختلف  الكاتب  يعي�ضها 
للواقع  النظرة  تختلف  وثمة  كليا 

وللكون واحلياة

بالإ�سافة اىل احتكاك 
الروائيني املغاربة بالغرب 

والتاأثر بهم وبنتاجاتهم األ 
ت�سعر اأن العالقات و التبادل 

الأدبي �سعيف بني املغرب 
العربي و الأقطار العربية 
الأخرى خ�سو�سا بال�سرق 

العربي ، ما اأ�سباب ذلك كيف 
ميكن معاجلة هذه امل�سكلة ؟

نعم التبادل �ضعيف بني اأقطار الوطن 
العربي رغم بع�ض املحاولت التي 
من  الأدبية  ال�ضاحة  يف  ن�ضهدها 
امل�ضابقات  اأو  التظاهرات  خالل 
بع�ض  برعاية  تتم  التي  واجلوائز 
اجلهات الر�ضمية من بع�ض الأقطار 
وال�ضبب يرجع اإىل عدة عوامل منها 
حتى  ومنها  الفني  ومنها  ال�ضيا�ضي 
التبادل  هذا  ولت�ضجيع  اجلغرايف 
�ضواء  اجلهود  كل  ح�ضد  من  لبد 
والأكادميي  الر�ضمي  ال�ضعيد  على 
من  انف�ضهم  املبدعني  بني  وحتى 

خالل امللتقيات والتظاهرات

كلمة اأخرية للجريدة والقراء

�ضخ�ضيا  اأنت  اإليك  اأتوجه  اأول 
بخال�ض ال�ضكر على اتاحتك يل هذه 
الق�ضايا  بع�ض  ملناق�ضة  الفر�ضة 
اأتوجه  وثانيا   ، والثقافية  الفكرية 
القائمني على  لكل  بال�ضكر اجلزيل 
اجلبارة  املجهودات  على  اجلريدة 

التي يبذلونها لأجل
 خلق فعل وحراك ثقايف متميز.
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جمففات الأيدي يف 
 املراحي�ض العامة
 قد تكون »قاتلة«!

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن جمففات الهواء ال�ساخن 
يف احلمامات العامة »متت�س« البكترييا من املراحي�س 
امللوثة وت�سري النتائج اجلديدة اإىل اأن اإ�سدارات هذه 

الأجهزة الأقل قوة ميكنها »امت�سا�س« البكترييا 
املنت�سرة يف احلمامات، مع العلم اأن درا�سات �سابقة 
ك�سفت هذه املجففات ميكن اأن تن�سر اجلراثيم من 

اأيدي النا�س اإىل الأ�سطح املحيطة.
جامعة  من  علماء  وحلل 
جمففات   ،Connecticut
من  العديد  يف  ال�ساخن  الهواء 
للرجال  العامة  احلمامات 
والن�ساء، يف اأحد املراكز ال�سحية 
الأكادميية ووجدوا اأنه عندما يتم 
على  حتتوي  برتية  اأطباق  حفظ 
احلمامات  يف  بكتريي«  »طعام 
اليدوية،  املجففات  من  اخلالية 

يف  مر�سية  م�ستعمرات   6 تنمو 
بـ 254  غ�سون 18 �ساعة، مقارنة 
بعد تعري�سها للمجففات مدة 30 

ثانية فقط، وفقا للدرا�سة.
وميكن اأن ت�سبب جمففات الأيدي 
اجلراثيم،  نقل  على  القادرة 
الكلو�سرتيديوم  عدوى  انت�سار 
الإ�سهال  ت�سبب  والتي  ديفي�سيل، 
اجلفاف  اإىل  املوؤدي  املائي 

ال�سديد، وفقا للعلماء.
وت�سري النتائج املن�سورة يف جملة 
التطبيقية  الدقيقة  الأحياء  علم 
والبيئية، اإىل اأن جمففات الأيدي 
 Bacillus ميكن اأن تن�رش بكترييا
يتم  نف�سه،  الوقت  ويف   .PS533
مبر�سحات  املجففات  جتهيز 
هواء ذات كفاءة عالية، تعمل على 
اجل�سيمات  من   %99.97 اإزالة 

الدقيقة، ما يوؤدي اإىل تقليل تعداد 
البكترييا بحوايل 4 مرات.

اأن  بعد  الدرا�سة  هذه  وتاأتي 
نُ�رشت،  التي  الأبحاث  اأظهرت 
اأن  املا�سي،  جانفي  �سهر  يف 
قد  احلياة  تهدد  التي  البكترييا 
ال�سحون.  غ�سالت  يف  تكمن 
املطبخ  مواد  حتوي  اأن  وميكن 
البكترييا،  اأنواع  جميع  الأ�سا�سية 

مبا يف ذلك القولونية، التي ت�سبب 
للحياة،  املهدد  الغذائي  الت�سمم 
اأخرى  اأمرا�ض  م�سببات  وكذلك 
البولية  امل�سالك  بعدوى  مرتبطة 
لدرا�سة  وفقا  وذلك  واجللد، 
يف   Ljubljana جامعة  اأجرتها 

�سلوفينيا.
وعلى الرغم من اأن هذه البكترييا 
غري �سارة، اإل اأنها قد تكون قاتلة 

بالن�سبة للأ�سخا�ض الذين يعانون 
من �سعف يف جهاز املناعة، مثل 
للعلج  يخ�سعون  الذين  اأولئك 
الأع�ساء  زراعة  اأو  الكيميائي 
البكترييا  اأن  العلماء  وي�سيف 
غ�سالت  تدخل  قد  والفطريات 
ال�سنبور،  مياه  عرب  ال�سحون 
الأغذية  خلل  من  وكذلك 

امللوثة.

ما الذي ينقذ مر�صى »عيوب القلب« اخللقية؟
تو�سل باحثون اأمريكيون اإىل ا�ستنتاجات جديدة حول الن�ساطات 
الوفاة  للتقليل من خطر  القلب ممار�ستها  التي ميكن ملر�سى 

املبكرة.
الباحثني، يف كلية الطب بجامعة �ستانفورد يف  ون�رشت درا�سة 
وين�سح   .»MedicalXpress« جملة  يف  املتحدة،  الوليات 
اأطباء اجلامعة مبمار�سة ن�ساط بدين معتدل جلميع الأ�سخا�ض 
الدموية،  والأوعية  القلب  اأمرا�ض  من  يعانون  الذين  فيهم  مبن 

حتى اأولئك املولودين مع اأمرا�ض قلبية منذ الولدة.
خلل  �سخ�ض  األف   482 من  جمعها  مت  بيانات  العلماء  وحلل 
املتطوعون  فيها  اأ�سار   ،»Biobank« لـ  الأمد  طويلة  درا�سة 
اإىل م�ستوى ن�ساطهم البدين، وقي�ست لديهم قوة ع�سلت اليدين 
ووزن اجل�سم. كما خ�سع 468 منهم اإىل اختبارات جينية. وات�سح 
الإ�سابة  احتمال  تقليل  على  �ساعد  الن�سطة  احلياة  اأ�سلوب  اأن 
الأذيني.  والرجفان  الدماغية  وال�سكتة  التاجية  القلب  باأمرا�ض 
بعيوب خلقية  املولودين  لدى  املنتظمة،  التمارين  �ساعدت  كما 
يف القلب والأوعية الدموية، على تقليل خطر الإ�سابة باأمرا�ض 

القلب التاجية بن�سبة 49% والرجفان الأذيني بن�سبة %60.

اأطفال الأنابيب اأكرث عر�صة 
للإ�صابة باأمرا�ض خطرية

التلقيح  طريق  عن  املولودين  الأطفال  اأن  جديد  بحث  اأكد 
ال�سطناعي، يزداد لديهم خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب مقارنة 

باملولودين ب�سكل طبيعي.
اأن العلج  اأدلة متزايدة على  اأن هناك  ويدعي خرباء اخل�سوبة 
الذي ت�ستخدم فيه جرعات عالية من الأدوية القوية لتحفيز اإنتاج 
البوي�سات، ميكن اأن يوؤدي اإىل ولدة اأطفال م�سابني بارتفاع يف 
�سغط الدم و�رشايني اأكرث �سمكا من املعتاد، وهذا ما قد يزيد 
عند  الدماغية  وال�سكتات  القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  خطر  من 

البلوغ.
وي�ستخدم نهج »التحفيز العايل« عادة من قبل عيادات اخل�سوبة، 
من  ت�ساعف  الطريقة  هذه  اأن  اجلديدة  النتائج  اأظهرت  وقد 
الوزن  انخفا�ض  احتمالت  من  وتزيد  املبكرة  الولدة  خطر 
عند الولدة، مقارنة بالولدة الطبيعية وتعترب هذه النتائج مهمة 
اأو �سغرية  الأنابيب يف �سن مبكرة  اأطفال  اأن  تك�سف  باعتبارها 
لديهم احتمالت اأكرب يف تطور الأمرا�ض املزمنة طويلة الأمد، 

مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب وال�سكري من النوع الثاين.
و�سددت جيتا نارجوند، رئي�سة املوؤمتر ال�سنوي للجمعية الدولية 
الدرا�سة،  هذه  نتائج  �سيناق�ض  الذي  لندن،  يف   )ISMAAR(
باعتبارها  اخل�سوبة  عيادات  لدى  الوعي  زيادة  �رشورة  على 
اتباع  اأن  الدرا�سات  وتظهر  اأ�سحاء  اأطفال  ولدة  عن  م�سوؤولة 
قد  طفل،  لإجناب  الن�ساء  من  الكثري  تتحملها  قا�سية  اأنظمة 
توؤدي يف كثري من الأحيان اإىل �سعف نوعية البوي�سات والأرحام 
التي تتعر�ض للخطر من خلل التعر�ض مل�ستويات مفرطة من 
�سحة  على  يوؤثر  اأن  ميكن  بدوره  وهذا  الأ�سرتوجني،  هرمون 

الطفل على املدى الطويل.

الطلق خطر يهدد �صحة الدماغ!
حديثة  اأمريكية  درا�سة  تو�سلت 
والعجز  واحلرمان  الطلق  اأن  اإىل 
املايل، عوامل تزيد من �سيخوخة 
اأربعة  بحوايل  الأ�سخا�ض  اأدمغة 

اأ�سهر.
»حدثا  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
قد   ،)FLE(»واحدا م�سرييا 
الإجها�ض،  حالت  اأي�سا  ي�سمل 
مناطق  �سيخوخة  يف  يت�سبب  قد 
املرتبطة  ال�سن  كبار  اأدمغة  يف 
وقال  والتفكري  والنتباه  بالذاكرة 
�سون  الدكتور  الدرا�سة  معد 
يف  كاليفورنيا  جامعة  من  هاتون، 
�سان دييجو، اإن »وجود املزيد من 
منت�سف  يف  امل�سريية  الأحداث 
يتعلق  ما  يف  خا�سة  العمر، 
اأحد  وفاة  اأو  النف�سال  بالطلق/ 
بتقدم  الأ�رشة، كان مرتبطا  اأفراد 

ال�سيخوخة يف الدماغ«.
ت�سبب  اإىل  يرجع  هذا  اأن  ويعتقد 

»الإجهاد  يف  احلوادث  هذه  مثل 
تلف  اإىل  يوؤدي  ما  الداخلي«، 
املناعة  وانخفا�ض  اخلليا 
للباحثني  وفقا  اجلينية،  والتغريات 
ومن غري الوا�سح ما اإذا كانت هذه 
من  تزيد  �سنا«  »الأكرب  الأدمغة 

خطر تعر�ض الأ�سخا�ض لأمرا�ض 
مثل اخلرف اأو ا�سطرابات ال�سحة 
العقلية وحلل الباحثون بيانات 359 
رجل ترتاوح اأعمارهم بني 57 و66 
م�سرييا  »حدثا  اأن  ووجدوا  عاما، 
ب�سكل  التاأثري  باإمكانه  واحدا« 

�سلبي على �سحة الإن�سان وخا�سة 
على ال�سحة العقلية.

للدرا�سة،  الرئي�ض  املعد  وبح�سب 
الدكتور اأر�سيد اأويومي من جامعة 
جيدا  تاأثريا  للزواج  فاإن  اإميوري، 
على �سحة الإن�سان حيث ينخف�ض 
املوت  خطر  املتزوجني  لدى 
مع  مقارنة  �سبب  اأي  من  املبكر 
مل  الذين  اأو  املطلقني  اأولئك 
الباحثون  ويعتقد  اأبدا.  يتزوجوا 
اأن �سبكات الدعم الجتماعي التي 
اإىل جانب جتنب  الزواج،  تاأتي مع 
للطلق،  واملايل  العاطفي  التوتر 
على  القلب  مر�سى  بقاء  يعزز  قد 
النتائج  هذه  وتوؤكد  احلياة  قيد 
�سابقة  درا�سات  اإليه  تو�سلت  ما 
من  ي�ستفيدون  القلب  مر�سى  باأن 
جانبهم  اإىل  وزوجات  اأزواج  وجود 
حيث يقودهم ذلك اإىل اتباع اأمناط 

حياة �سحية.
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اهلل  اإىل  والرجوع  للّتوبة  فر�صًة  الإمهال  يكون  وقد   
�صبحانه وتعاىل، فمن �صفاته اأّنه حليم، اأو اأّن املظلوم 
الواقع  الظلم  اأحد يف حياته، فيكون  له ظلم  قد �صبق 
-�صبحانه  اهلل  اإّن  ال�صابق.  ُظلمه  على  له  عقوبًة  عليه 
وتعاىل- توّعد للظاملني بتعجيل العقوبة لهم يف الدنيا؛ 
اأ�رضاره على املجتمع، حيث قال  ل�صوء الظلم، وكرثة 
اهللُ  اأُِطيَع  �صيءٌ  )لي�س  و�صلّم:  عليه  اهلل  �صلّى  الّر�صول 
-تعاىل- فيه اأعجَل ثواباً من �صلَِة الرِحِم، ولي�س �صيءٌ 
فاإّن  ولذلك  حم(،  الَرّ وقطيعِة  البْغِي  من  عقاباً  اأعجَل 
عقوبة الظامل يف الدنيا قد تظهر يف خامتته، فتكون 
قال  حيث  للمظلوم،  انتقاماً  �صديدًة؛  األيمًة  نهايته 
للظامِل،  ليُملي  اهللَ  )اإن  و�صلّم:  عليه  اهلل  �صلّى  الّر�صول 
ْخُذ  اأَ حّتى اإذا اأخذه مل يفلتُْه، قال: ثّم قراأ: )َوَكَذِٰلَك 
اأَِليٌم  ْخَذهُ  اأَ اإَِنّ   ٰ َظامِلٌَة  َوِهَي  الُْقَرىٰ  اأََخَذ  اإَِذا  َرِبَّك 
الظامل  يخزي  وتعاىل-  -�صبحانه  اهلل  اأّن  كما  �َصِديٌد( 
يف الدنيا، ويذيقه مرارة احلياة وذلّها، ثّم يذيقه عذاب 
الدنيوّية  العقوبة  مظاهر  ومن  القيامة،  يوم  الآخرة 
للظامل احلرمان من الربكة وزوال الِنّعم، فقد قال اهلل 
الذين  اجلّنة  اأ�صحاب  عن  القلم،  �صورة  يف  -تعاىل- 
)اإِنَّا  منها:  حّقهم  الفقراء  اإعطاء  عدم  على  عزموا 
ُمنََّها  نَِّة اإِْذ اأَْق�َصُموا لَيَ�رْضِ َحاَب اجْلَ بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَا اأَ�صْ

ِبَّك  َرّ ن  ِمّ ِبِحنَي*َوَل يَ�ْصتَثْنُوَن*َفَطاَف َعلَيَْها َطاِئٌف  ُم�صْ
ِبِحنَي*اأَِن  مِي*َفتَنَاَدْوا ُم�صْ ِ بََحْت َكال�رَضّ َوُهْم نَاِئُموَن*َفاأَ�صْ
َوُهْم  اِرِمنَي*َفانَطلَُقوا  �صَ ُكنتُْم  اإِن  َحْرِثُكْم  َعلَى  اْغُدوا 
�ْصِكنٌي*َوَغَدْوا  ِمّ َلّ يَْدُخلَنََّها الْيَْوَم َعلَيُْكم  يَتََخاَفتُوَن*اأَن 
الُّوَن*بَْل  لَ�صَ اإِنَّا  َقالُوا  َراأَْوَها  ا  َقاِدِريَن*َفلََمّ َحْرٍد  َعلَى 
اهلل  -�صلّى  اهلل  ر�صول  اأخرب  وقد  ُروُموَن(.  َمْ نَْحُن 
اأّن دعاء الإن�صان بالظلم غري ُم�صتجاب،  عليه و�صلّم- 
ومن ذلك الّدعاء باإثٍم، اأو بقطيعة رحم؛ حيث قال: )ل 
يزاُل يُ�صتجاُب للعبِد ما مل يدُع باإثٍم، اأو قطيعِة رحٍم(، 
ومن �صور العقوبة التي حتّل بالظامل يف احلياة الدنيا 
و�صيلًة  الِق�صا�س  تعاىل-   - اهلل  جعل  فقد  الِق�صا�س، 
)َوَكتَبْنَا  تعاىل:  اهلل  قال  الظامل، حيث  من  احلّق  لأخذ 
نَف  َواْلأَ ِبالَْعنْيِ  َوالَْعنْيَ  ِبالنَّْف�ِس  النَّْف�َس  اأََنّ  ِفيَها  َعلَيِْهْم 
ا�ٌس  ُروَح ِق�صَ ِنّ َواجْلُ َنّ ِبال�ِصّ ِباْلأَنِف َواْلأُُذَن ِباْلأُُذِن َوال�ِصّ
 ُ ا اأَنَزَل اهلَلّ ْ يَْحُكم ِبَ اَرةٌ لَُّه َوَمن مَلّ َق ِبِه َفُهَو َكَفّ َدّ َفَمن تَ�صَ
امِلُوَن(، كما اأّن اهلل -�صبحانه وتعاىل-  َفاأُولَِئَك ُهُم الَظّ
الظاملني يف احلياة  يُ�صّل  اأّنه  الكرمي  القراآن  اأخرب يف 
�صد وال�صالح، حيث قال اهلل  الدنيا، ول يهديهم اإىل الُرّ
ُ الَّذيَن اآَمنوا ِبالَقوِل الّثاِبِت يِف احَلياِة  تعاىل: )يُثَِبُّت اهلَلّ
ما   ُ اهلَلّ َويَفَعُل  الّظامِلنَي   ُ اهلَلّ ُلّ  َويُ�صِ الآِخَرِة  َويِف  نيا  الُدّ

يَ�صاءُ(.

جز�ء �لظامل يف �لدنيا
هل النا�س الظامل وال يعّجلوا لهم العقوبة؛ حِلَكم كثرية، منها: ا�شتدراج الظامل لياأخذه اهلل -تعاىل- على اأقبح حاٍل واأ�شنع  ق�شى اهلل -�شبحانه وتعاىل- اأن يمُ

ِهنٌي( ْم َعَذاٌب ممُّ وا اإِْثًما َوَلهمُ ْم ِلَيْزَدادمُ ِلي َلهمُ ْ ا نمُ َ �شورٍة، ويف ذلك قال اهلل �شبحانه وتعاىل: )اإَِنّ

 �أدعية م�ستجابة
 جللب �لرزق

 اللّهم لك احلمد وال�ّصكر كما ينبغي جلالل 
وجهك وعظيم �صلطانك. اللّهم لك احلمد 
وال�ّصكر كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم 

�صلطانك. اللهم اكفني بحاللك عن حرامك 
واغنني بف�صلك عن من �صواك. اللّهم اإّن 

اأحمدك حمداً كثرياً واأ�صكرك �صكراً كثرياً يليق 
بجالل وجهك وعظيم �صلطانك. ال�صتغفار 

يجلب كل خري، فاأكرثوا منه تنالون ما ترجون، 
قال عّز وجّل: )َفُقلُْت ا�ْصتَْغِفُروا َربَُّكْم اإِنَُّه َكاَن 
ْدَراراً، َوُيِْدْدُكْم  َماء َعلَيُْكم ِمّ اراً، يُْر�ِصِل ال�َصّ َغَفّ
ِباأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َويَْجَعل لَُّكْم 

ِ َوَقاراً، َوَقْد َخلََقُكْم  ا لَُكْم ل تَْرُجوَن هلِلَّ اأَنَْهاراً، َمّ
دقة جتلب  اأَْطَواراً( �صورة نوح 10 - 14. ال�صّ

دقة، اإّنا يزيده  الّرزق، فما ينق�س املال من ال�صّ
با َويُْرِبي  ُ الِرّ و يبارك فيه، قال تعاىل: ) َيَْحُق اهلَلّ

اٍر اأَِثيٍم ( البقرة،  ُ ل يُِحُبّ ُكَلّ َكَفّ َدَقاِت َواهلَلّ ال�صَّ
276. اللّهم اإن كان رزقي يف ال�ّصماء فاأنزله، واإن 
كان يف الأر�س فاأخرجه، واإن كان بعيداً فقّربه 
واإن كان قريباً في�رّضه، واإن كان قلياًل فكرّثه، 
واإن كان كثرياً فبارك يل فيه. احلمد هلل الذي 
ل ين�صى من ذكره، احلمد هلل الذي ل يخيب 

من رجاه، احلمد هلل الذي من توّكل عليه كفاه، 
احلمد هلل الذي من وثق به مل يكله اإىل غريه، 
احلمد هلل الذي هو ثقتنا حني ت�صوء ظنوننا 

باأعمالنا، احلمد هلل الذي هو رجاوؤنا حني ينقطع 
احليل واحلبل منا. احلمد هلل الذي توا�صع كل 

�صيء لعظمته، احلمد هلل الذي ا�صت�صلم كل �صيء 
لقدرته، احلمد هلل الذي ذّل كل �صيء لعزته، 

احلمد هلل الذي خ�صع كل �صيء مللكه.

�أ�سباب �أخرى للرزق
 ال�صعي يف حت�صيله بالأ�صباب املقدرة له من جتارة، اأو �صناعة، اأو زراعة، اأو وظيفة، اأو غري ذلك، فقال تعاىل: )ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلأَْر�َس َذلُوًل َفاْم�ُصوا يِف َمنَاِكِبَها َوُكلُوا 
َرجاً َويَْرُزْقُه ِمْن َحيُْث َل  َ يَْجَعل لَُّه َمْ ْزِقِهۖ  َواإِلَيِْه النُّ�ُصوُر(]امللك: 15[. تقوى اهلل تعاىل وطاعته بكافة اأوامره، والبتعاد عن نواهيه، حيث قال تعاىل: )َوَمن يَتَِّق اهلَلّ ِمن ِرّ
يَْحتَ�ِصُب(]الطالق: 2-3[، فمن اأطاع اهلل جعل له مرجاً من كل �صيق، ورزقه من حيث ل يعلم. كرثة ال�صتغفار، فقال تعاىل اإخباراً عن نبيه ور�صوله نوح عليه ال�صالم: 
اأَنَْهاراً( ]نوح:10- 12[. التوكل على اهلل،  ِباأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َويَْجَعل لَُّكْم  ْدَراًرا * َوُيِْدْدُكم  َماَء َعلَيُْكم ِمّ اًرا *يُْر�ِصِل ال�َصّ اإِنَُّه َكاَن َغَفّ )َفُقلُْت ا�ْصتَْغِفُروا َربَُّكْم 
ِ َفُهَو َح�ْصبُُه( ]الطالق: 3[، وهذا يعني اأن من يعتمد على اهلل وحده  ْل َعلَى اهلَلّ وال�صتعانة به يف احل�صول على الرزق، فمن توكل على اهلل كفاه، فقال تعاىل: )َوَمن يَتََوَكّ
يف ح�صوله على ما يريد فاإن اهلل �صيعينه، ويكفيه. الدعاء بح�صول الرزق، فاهلل هو الرزاق، فقال تعاىل: )َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن اأَ�ْصتَِجْب لَُكْم(]غافر: 60[، حيث اأمر تعاىل 

بالدعاء، وتكفل بالإجابة اإذا مل ينع الرزق مانع من مع�صية، مثل ترك واجب، اأو فعل مرم، اأو اأكل حرام.

ثمار غ�ض �لب�سر
اإن لغ�س الب�رض الكثري من الفوائد والثمرات 

د  الإيجابية، التي تنعك�س على من يلتزم به، ونَُعِدّ
منها:

يقوي الإيان واليقني عند امل�صلمني؛ لأن فيه 
طاعة وامتثال لأوامر اهلل ور�صوله.

يورث مبة اهلل ور�صاه على امل�صلم.
يطهري ويقوي للقلب، حيث يورث فيه ال�رضور 

والفرح، ويقوي احلكمة والفرا�صة والب�صرية لدى 
امل�صلم.

يف غ�س الب�رض راحة نف�صية كبرية؛ لأنه ينع 
من الوقوع يف احل�رضة والأمل من وراء النظر اإىل 

املحرمات.
ي�صد باباً من اأبواب جهنم، فهو من اأعظم 

الو�صائل التي تعني امل�صلم وامل�صلمة على حفظ 
الفرج، فاإطالق الب�رض هو ذريعة للوقوع يف الزنا 

والعالقات املحرمة. فالأمر كما قال ال�صاعر: 
نظرة فابت�صامة ف�صالم، فكالم فموعد فلقاء! 
فاإطالق الب�رض هو اأول خطوة يف طريق الزنا.

حماية للمجتمع من انت�صار الفواح�س والرذيلة 
فيه.

 �رتباط �لرزق
 بعقيدة �مل�سلم 

اليقني باأّن الأرزاق كلها من 
عند اهلل تعاىل، فكل ما يف هذه 

الدنيا من بنني، واأموال، وق�صور، 
وم�صاكن، ومراكب، و�صحة، 

وعلم. من �صفات اهلل تعاىل الدالة 
على ربوبيته اأنه ما من ملوق 

يف هذا الكون اإل وقد ي�رض هلل له 
رزقه. تق�صيم الأرزاق بني النا�س 

ل عالقة له بالن�صب والن�صب، ول 
بالذكاء، والوجاهة، واملكانة، ول 
بالطاعة، والع�صيان. على امل�صلم 

اأن يعلم باأن اهلل يجري الرزق 
خللقه لي�صتعينوا به على طاعته. 

ل يُطلب الرزق اإل من اهلل جل 
وعال. اإن عطاَء اهلل للعبد، 

واإغداَق الرزِق عليه، ل يدل على 
مبته له ور�صاه عنه، اأو على 
عدم الر�صا، اأو عدم املحبة.

دعاء �ملظلوم 
تعّهد اهلل -�صبحانه وتعاىل- با�صتجابة دعاء املظلوم ولو كان كافراً، حيث ورد 
عن الّر�صول �صلّى اهلل عليه و�صلّم: )اّتقوا دعوة املظلوم، واإن كان كافراً، فاإّنه 
لي�س دونها ِحجاب(، وبذلك فقد جعل اهلل -�صبحانه وتعاىل- الّدعاء �صالحاً 

ن ظلمه،  للمظلوم؛ لريفع به الظلم عن نف�صه، فين�رضه اهلل تعاىل، وينتقم له ِمّ
وقد ُجِعل لدعاء املظلوم �صاأن عظيم يف ال�صماء، ويف ذلك قال الّر�صول �صلّى 

مواِت،  اهلل عليه و�صلّم: )دعوةُ املظلوِم حُتَمُل على الَغماِم، وتُفتَُح لها اأبواُب ال�َصّ
تي َلأن�رُضَنَِّك ولو بعَد ِحنٍي(؛ وال�ّصبب يف ذلك اأّن  ُبّ تباَرك وتعاىل: وِعَزّ ويقوُل الَرّ

املظلوم يكون منك�رضاً، ومتاجاً، وملّحاً، ومتذلاًل هلل -تعاىل- يف دعائه، كما 
يكون �صعيفاً ل يلك ن�رضة نف�صه، ول ال�صتن�صار بغريه من الّنا�س لدفع الظلم 

عن نف�صه.

عباد�ت تكفر �لذنوب وتزيد �لتقوى
 قد يقع من االإن�شان تق�شري يف االمتثال الأوامر اهلل 

واجتناب نواهيه، اإاّل اأّن هناك العديد من مكّفرات اخلطايا 
غفر له باإذن اهلل وتزيد تقواه، مثل:  التي يوؤديها امل�شلم ليمُ

الو�شوء، وال�شالة، وال�شوم، والقيام، والعمرة، وال�شدقة، 
والذكر، وال�شرب على امل�شائب.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- 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�س 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�س 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�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اأقوى تخترب  ال�سني  ت�سال"..  ""قاتلة 

 �سيارة كهربائية يف العامل!
�أمتت �رشكة "XING" �ل�صينية �ختبار�ت �صيارتها �لكهربائية "MISS-R"، و�لتي يفرت�ض �أن ت�صبح �أقوى 

�صيارة كهربائية يف �لعامل.
ويطلق �خلرب�ء يف �ل�صني على هذه �ل�صيارة ��صم "قاتلة ت�صال" نظر� لإمكانياتها �ملتفوقة و�لتي تخولها زيادة 

�لت�صارع من 0 �إىل 100 كلم/�صاعة يف غ�صون 1.8 ثانية فقط، ومتكن �ل�صائق من �لو�صول �إىل �رشعة 200 
كلم/ �صاعة يف غ�صون 5 ثو�ن تقريبا.

وي�صري �ملطورون يف "XING" �إىل �أنهم زودو� �لنموذج �حلايل من "MISS-R" ببطاريات متطورة و�أربعة 
حمركات كهربائية بعزم 1341 ح�صانا، ميكن زيادة عزمها �إىل 1500 ح�صان.

كما يعمل �لفنيون على تطوير تقنيات جديدة لهذه �ل�صيارة ت�صمح لبطارياتها باحل�صول على �لطاقة من 
�أجهزة �ل�صحن �لأر�صية �لتي �صتطرح م�صتقبال يف بع�ض �صو�رع �لعامل.

اأف�سل 13 
�سيارة 

 SUV
وبيك اأب 

ميكنك 
االعتماد 

عليها الأطول 
زمن ممكن

مع �إزياد متو�صط فرتة 
�إمتالك �ملركبات لـ 6 

�صنو�ت ون�صف، فاإن 
�إمكانية �لإعتماد طويل 

�لأمد �أ�صبح �أحد �أهم ما 
يبحث عنه عمالء �ل�صيار�ت 

عامة و�صاحنات �لبيك �أب 
و�لـ SUVs خا�صة.

 JD Power لذلك قامت 
لالأبحاث بدر��صة �صملت 

35،000 عميل �متلك 
�صيارته ملدة 3 �صنو�ت �أو 
�أكرث، لتك�صف نتائج تلك 

�لدر��صة عن قائمة باأف�صل 
13 �صيارة ميكنك �لإعتماد 

عليهم لفرتة �أطول، وقد 
�أحتلت مركبات تويوتا 

ولكز�ض �أغلب مر�كز تلك 
�لقائمة. �إل �أن مركبات 

تويوتا ولكز�ض مل حت�صد� 
كثري� من �لتف�صيل فيما 

يتعلق باملز�يا �لتكنولوجية 
و�لرتفيهية، فكال من 

�صانعتي �ل�صيار�ت ماز�لتا 
تعمالن على تطوير 

دمج كل من �لإعتمادية 
و�لرفاهية يف نف�ض 

�ملركبة. 1- بي �إم دبليو 
X3 2- �صفرولية �صيلفر�دو 
HD �جم�ض �صيري / HD

3- جم�ض يوكون
4- هوند� ريدج لين
5- هيوند�ي تو�صان

RX 6- لكز�ض
7- كيا �صبورتاج

8- ني�صان مور�نو
9- تويوتا فور ر�نر

10- تويوتا FJ كروزر
11- تويوتا هايالندر

12- تويوتا �صيينا
13- تويوتا تندر�

عليك �لهتمام مبوؤ�رش �ل�رشعة يف 
�لأمان  م�صادر  من  لأنه  �ل�صيارة، 
�ل�صيار�ت  �رشكات  توفرها  �لتي 
قر�ءة  �ملوؤ�رش  �عطى  و�ن  لك، 
�ىل  يوؤدي  قد  فهذ�  �صحيحه  غري 
و�صعك حتت طائلة �مل�صوؤولية، ما 

�صينتج عنه خمالفة �ملرور لك.
�ما عن كيفية قر�ءة عد�د �ل�رشعة 
ل�رشعة �ل�صيارة، فاإن ذلك يتم من 
خالل كابل ممتد �ىل علبة �لرتو�ض 
بناقل �حلركة �ملثبت يف  �خلا�صة 
معدل  قيا�ض  على  ويعمل  �ل�صيارة 
�لكهربائية  �لنب�صات  يف  �لتغري 

�لناجتة عن �حلركة.
�ل�رشعة  موؤ�رش  يقوم  ذلك  بعد 
وقيا�ض  �لنب�صات  تلك  برتجمة 
و�أخرى،  �إ�صارة  كل  بني  �ملدة 

ومن خاللها ميكنه قر�ءة �ل�رشعة 
�ل�صيارة وعند  تتحرك عليها  �لتي 
لوحة  يف  خافته  ��صو�ت  �صماع 
�لولية  �لعالمات  يعترب  �لعد�د�ت 
قبل  �ل�رشعة  كابل  ي�صدرها  �لذي 

تعر�صها للتلف
�ل�صو�صاء  تلك  ي�صاحب  كما 
قفز�ت ملوؤ�رش �ل�رشعة بني �لأرقام 
�ملوجودة يف لوحة �لعد�د�ت، وهو 
و��صح  خلل  وجود  �إىل  ي�صري  ما 
لحظت  و�ذ�  �إليه  �لنتباه  يجب 
باأن عد�د �ل�رشعة قفز من �رشعة 
�ىل �خرى دون �ملرور بال�رشعات 
عد�د  كابل  �ن  يعني  فهذ�  �لبينية 
�و  للتلف  تعر�ض  قد  �ل�رشعة 
تر�صل  تعد  مل  �ل�صت�صعار  �جهزة 
�ل�رشعة  �إ�صار�تها بدقه �ىل عد�د 

�مل�صكلة  هذه  حل  ميكن  كما 
�لذي  �لفنيني  �أحد  بو��صطة 
�ل�رشعة،  كابل  با�صتبد�ل  �صيقوم 
�حل�صا�صات  بتنظيف  �صيقوم  �أو 

و�مل�صت�صعر�ت �لأخرى.
�ل�رشعة  عد�د  باأن  �صاهدت  و�ن 
�ل�رشعة  موؤ�رش  �أو  قر�ءة  ل يظهر 
“�صفر”  �لرقم  على  �إل  ي�صري  ل 
يدل  فهذ�  لل�صيارة،  قيادتك  رغم 
�أن كابل �ل�رشعة قد �نقطع،  على 
للتلف  �أو �حل�صا�صات قد تعر�صت 
متاًما. ومن �أبرز ��صباب �لتي تقوم 
�ل�رشعة  عد�د  و�نقطاع  بتعطيل 
من  �جلوية  �لعو�مل  هي  وتلفها 
�حلر�رة،  يف  و�نخفا�ض  �رتفاع 
ت�صري  �لتي  �ملختلفة  و�لطرق 

عليها �ل�صيارة.

 2019 فور  ر�ف  تويوتا  �نطلقت 
�ل�صبوع  خالل  كلياً  �جلديدة 
فهي  بال�صابق  مقارنة  �ملا�صي، 
�أكرب ب�صكل طفيف باأبعاد ج�صدها 
م�صاحة  حت�صني  عنه  نتج  ما 
مق�صورتها، لكن كما يبدو، �صانعة 
�ل�صيار�ت �ليابانية تفكر يف تقدمي 

ن�صخة �أخرى �صخمة منها.
ياأتي هذ� ح�صب جاك هوليز مدير 
�ل�صمالية،  باأمريكا  تويوتا  عام 

�إطالق  يوؤكد  مل  �أنه  و�صحيح 
ن�صخة بـ 7 مقاعد للكرو�ض �أوفر، 
وترك  �لفكرة  ي�صتبعد  مل  �أنه  �إل 
“هنالك   مفتوحة  �لحتمالية 
مقاعد، لكن قر�ر �صنعها ل �أملك 
تقدم  وتويوتا  حالياً،  عليه  �إجابة 
بالفعل �صيار�ت SUV بـ 7 مقاعد 
لذ� �إطالق ن�صخة ر�ف فور �صخمة 

لي�ض �صمن �أولوياتنا”.
 3 بـ  تقّدم  بالفعل  كانت  فور  ر�ف 

�أ�صفف مقاعد منذ ب�صعة �صنو�ت 
لذ�  و�ليابان،  �ل�صمالية  �أمريكا  يف 

فعلياً، �لفكرة قد طّبقت �صابقاً.
�أي�صاً، بالرغم من �أن �لكرو�ض �أوفر 
�جلديدة �أعلن بالفعل عن تو�فرها 
يف ن�صخة هجينة، �إل �أن هوليز مّلح 
باأن ر�ف فور قد حتظى م�صتقبال 
بن�صخة “كهربائية”، بدون �لك�صف 
و�كتفاءه  �لتفا�صيل  من  مزيد  عن 

بقوله “كونو� على ترقب معنا”.

كيف تعرف اإذا كان موؤ�سر �سرعة ال�سيارة واقعيا اأم ال؟

تويوتا تلمح الإطالق راف فور بـ 7 مقاعد ون�سخة اأخرى كهربائية منها

 �سيفروليه تاهو 2018 حت�سل 
على اإ�سدار منت�سف الليل

رولز روي�ض كولينان 2019 �ستعر�ض اختباراتها 
النهائية على نا�سيونال جيوغرافيك

�أعلنت �صيفروليه ر�صمياً تقدميها �إ�صد�ر منت�صف �لليل �إىل تاهو 2018 
�صيتوفر �لإ�صد�ر بفئة LS، و�صعرها يبد�أ من 45،995 ومقرر بدء 

تو�صيلها للعمالء بالوليات �ملتحدة خالل �لربيع �جلاري.
ت�صميمها يحوز على مل�صات للطرق �لوعرة و�ملت�صمنة طالًء �أ�صود على 

�ل�صبك �لأمامي، �لعتبات �جلانبية، جنوط 18 �إن�ض، �إطار�ت جوديري 
ر�جنلر دور�تر�ك، ما مييزها عن �لن�صخة �لقيا�صية لل�صيارة على ناحية 

�ملعد�ت �ملقدمة يف تاهو منت�صف �لليل، فهي تت�صمن �صا�صة مل�صية 
8 �إن�ض لنظام �ملعلومات و�لرتفيه، �أبل كاربالي و�أندرويد �أوتو، �ت�صال 
4G، نقطة و�ي فاي، 5 منافذ USB، كامري� للروؤية �خللفية، �لت�صغيل 

عن بعد، منط لقيادة �ملر�هقني.
 �لمامي، مقعد تنبيه �ل�صالمة، م�صابيح �أمامية �أوتوماتيكية، تنبيه  

�لأوتوماتيكية.
 ،SUV باإمكان �لعمالء �لختيار بني ن�صخ �لدفع �لأمامي �أو �لرباعي للـ

على �أن يقع �أ�صفل �لغطاء حمرك 5.3 لرت 8 �صلندر بقوة 355 ح�صان 
و518 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، بقدرة على �صحب حتى 2،993 
كيلوجر�م ومتو�صط ��صتهالك وقود 10.2 لرت عن كل 100 كيلومرت 

تقطعه على �لطرق �ل�رشيعة.

�صتنهي رولز روي�ض �آخر �ختبار�ت كولينان 2019 �أمام �لعامة، حيث 
�أعلنت تعاونها مع نا�صيونال جيوغر�فيك لن�رش مقاطع فيديو و�صور 

ت�صتعر�ض عمليات تطويرها. ي�صمى “�لتحدي �لنهائي” و�صتظهر فيه 
كولينان 2019 �أثناء �ختبارها يف مو�قع مثل �أوروبا و�لوليات �ملتحدة 

و�ل�رشق �لأو�صط لآخر مرة قبل تد�صينها �لعاملي يف وقت لحق من 
�لعام �جلاري.

�صتكون كولينان �أول SUV تطلقها �صانعة �ل�صيار�ت �لربيطانية، وتتميز   
ت�صتهدف رولز روي�ض توفري �أف�صل جودة جتربة قيادة يف �لعامل مع 
كولينان حيث تقول �أن موديلها �جلديد �صيثبت نف�صه “يف كل �أنحاء 

�لأر�ض” – �أي عرب �لختبار�ت �لتي �صيتم عر�صها للـ SUV للعامة.
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»VK« الرو�صي يطلق خدمة املكاملات ال�صوتية

بع�ض  عن   »iGuides« موقع  نقل 
للتوا�صل   »VK« موقع  على  القائمني 
�صيوفر  املوقع  اإن  قولهم  االجتماعي 
ال�صوتية  املكاملات  خدمة  قريبا 
للمعلومات  ووفقا  للم�صتخدمني. 
املتوفرة فاإن املوقع اأطلق حاليا ن�صخة 
الهواتف  على  للعمل  خم�ص�صة  جتريبية 

االت�صال  خدمة  توفر  الذكية  واالأجهزة 
�صتطرح  جناحها  حال  ويف  ال�صوتي، 

قريبا جلميع امل�صتخدمني.
للم�صتخدم  يكفي  االت�صال  والإجراء 
ويختار  االأ�صدقاء  قائمة  اإىل  يدخل  اأن 
االت�صال  زر  على  ي�صغط  ثم  ال�صخ�ض 
اأن  ميكن  اأو  ا�صمه،  قرب  يظهر  الذي 

احلوار  مربع  من  العملية  بتلك  يقوم 
بينه وبني اأي �صخ�ض كان قد را�صله عرب 
 »VK« موقع  اأن  ويذكر   .»VK« خدمة 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأهم  يعترب 
املواقع  اأكرث  من  وواحدا  رو�صيا،  يف 
الدول  رابطة  بلدان  يف  امل�صتخدمة 

امل�صتقلة.

 وات�س اآب قد
 يحرج امل�صتخدمني 

باإر�صال ت�صجيالت 
�صوتية »دون علمهم«

يخترب تطبيق وات�ض اآب ميزة جديدة 
على نظام اأندرويد ميكن اأن ت�صبب 

االإحراج للم�صتخدمني حول العامل، من 
خالل اإر�صال ر�صائل �صوتية عن طريق 
اخلطاأ وت�صمح امليزة املطورة بت�صغيل 

الت�صجيل »املقفل« من خالل النقر 
على امليكرفون واالحتفاظ به ملدة 

ن�صف ثانية.
ولكن من املرجح اأن يوؤدي التغيري 

احلا�صل اإىل قيام م�صتخدمي التطبيق 
اململوك من قبل في�صبوك، بت�صجيل 

ال�صوت عن طريق اخلطاأ واإر�صاله اإىل 
االأ�صدقاء، دون اأن يدركوا ذلك ويف 
االإ�صدار احلايل من وات�ض اآب على 
اأجهزة اأندرويد، عند رفع االإ�صبع 

عن رمز امليكرفون يف اأي نقطة من 
احلديث، ف�صتفقد الر�صالة بالكامل. 
ويف حماولة للتخل�ض من هذا العائق، 
يبداأ تطبيق املرا�صلة يف اإدخال ميزة 
»قفل ال�صوت« على النظام االأ�صا�صي، 
لالختبار التجريبي يف هواتف اأندرويد.

ومن املتوقع اأن يتم اإطالق امليزة 
للم�صتخدمني يف امل�صتقبل القريب، 

حيث لن تتطلب �صوى القيام بال�صغط 
على امليكرفون ورفع االإ�صبع اإىل 

االأعلى، و�صي�صتمر التطبيق بالت�صجيل 
حتى يتم ال�صغط على خيار االإلغاء اأو 

االإر�صال.
ومع ذلك، ميكن اأن يتم اإر�صال 

مالحظات �صوتية حمرجة ومربكة اإىل 
جهات ات�صال غري مرغوب فيها، من 

دون ق�صد.

ت�صريب وا�صح ل�صكل هاتف 
علوي نتوء  يظهر   LG G7
يبدو اأن LG G7 مل حتر�ض على مفاجاأة حمبيها اأو 
م�صتخدمي الهواتف الذكية ب�صكل عام، حيث ظهرت 
الكثري من الت�رسبيات خالل ال�صهريني املا�صيني عن 
هاتفها اجلديد LG G7 بداأً بت�رسبيات حول ال�صا�صة 

ومن ثم ظهرت ت�رسيبات حول اإ�صافتها لزر جديد 
وت�رسيب ملوعد �صدور الهاتف. اأخرياً ظهرت �صورة 
قام بت�رسيبها موقع AndroidHeadlines حيث 

يظهر �صورة ت�صويقية �صت�صتخدمها �رسكة LG يُظهر 
 LG صكل الهاتف ب�صكل وا�صح واالألون التي �صتطرحها�
لهاتفها القادم LG G7 حيث �صيكون الهاتف بخم�صة 

األوان. 

 �صام�صونغ »ت�صرق« 
اأحدث ميزات اآيفون

ذكرت مواقع كورية جنوبية اأن هاتف »Galaxy S10« املنتظر 
من �صام�صونغ �صياأتي مبيزات �صبيهة بهواتف »اآيفون«ومن اأهم هذه 
امليزات وفقا للت�رسيبات هي اأن ال�صا�صة �صتغطي معظم م�صاحة 

الواجهة االأمامية للجهاز، وذلك الأن �صام�صونغ �صتحاول دمج 
الكامريا االأمامية وم�صت�صعرات ال�صوء �صمنها لت�صتغل 97% من 
م�صاحة الواجهة. كما من املفرت�ض اأن يتميز »S10« عن هواتف 

�صام�صونغ ال�صابقة باأن ما�صح ب�صمات االأ�صابع �صيكون مدجما يف 
ال�صا�صة، و�صيزود بكامريا اأ�صا�صية مزدوجة، من بني اأف�صل كامريات 

الهواتف يف االأ�صواق.

فايرفوك�س وكروم يدعمان معيار 
ت�صجيل الدخول بال كلمة مرور اجلديد

ت�صجيل  ا�صلوب  اأن  الويب  W3C ملعايري  FIDO ومنظمة  اأعلن حتالف 
با�صم  يعرف  والذي  مرور  كلمات  بال  اجلديد  الهوية  وتاأكيد  الدخول 
WebAuthn قد تلقى دعماً من اثنني من اأكرب مت�صفحات الويب حالياً 

وهما فايرفوك�ض و كروم.
ويف اأحدث ن�صخة متاحة حالياً من فايرفوك�ض اأ�صبح يدعم املعيار املفتوح 
اجلديد WebAuthn و خالل االأ�صهر القادمة �صي�صل الدعم اإىل مت�صفح 
كروم وبعدها مت�صفح اإيدج. وي�صمل هذا الدعم كافة اأنظمة الت�صغيل ويندوز 

ولينك�ض و اأندرويد.
منظمة  قبل  من  عامني  منذ   WebAuthn معيار  على  املوافقة  ومتت 
W3C لكن اليوم خطوة اأكرب نحو اعتماده فعلياً من خالل دعم املت�صفحات 
له. ومل تعلّق اآبل حول املو�صوع اإن كانت �صتدعمه يف مت�صفح �صفاري اأم 
املعيار  تطوير  على  عملت  التي  املجموعة  يف  ع�صو  اأنها  من  بالرغم  ال 

اجلديد.
ويعتمد هذا املعيار على عنا�رس جديدة يف تاأكيد هوية امل�صتخدم بعيداً 
عن االأ�صلوب التقليدي عرب كلمات املرور من خالل موؤ�رسات حيوية كب�صمة 

.USB االأ�صبع والعني والوجه اأو الذواكر الفال�صية التي تو�صل عرب
وتدعم في�ض بوك وقوقل حالياً ت�صجيل الدخول وتاأكيد هوية امل�صتخدمني 
عرب هذه الطرق، لكن االأهم هو دعم املت�صفحات لها كونها البوابة التي تتم 

من خاللها ت�صجيل الدخول اإىل ح�صابات امل�صتخدمني.
ال  حيث  امل�صتخدمني  ح�صابات  حماية  بزيادة  اجلديد  االأ�صلوب  وي�صمح 
ميكن اخرتاقها يف حال ت�رسيب كلمات املرور الأنه ال توجد اأ�صاًل كلمات 
مرور لت�رسيبها، كما ت�صاعد على جتنب املواقف ال�صعبة واملحرجة وكثرية 

التكرار يف حال ن�صيان اأو �صياع كلمة املرور.

طريقة معرفة ما اإن مت ا�صتخدام بياناتك يف ف�صيحة 
cambridge analytica

اأمازون الأعلى اإنفاقًا على البحث والتطوير يف اأمريكا

�صفحًة  بوك   في�ض  اأطلقت 
من  متكنهم  مل�صتخدميها 
ا�صتخدام  مت  اإن  ما  التعرف 
احلادثة  يف  بياناتهم 
املعروفة بف�صيحة كامربيدج 
ت�رسيب  مت  والتي  اناليتكا 
من  ح�صاب  مليون   87 قرابة 
في�ض  م�صتخدمي  ح�صابات 
بعد   �صتتمكن  حيث  بوك، 
والتي  ال�صفحة  هذه  زيارة 
معرفة  العربية  باللغة  تتوفر 
بياناتك  ا�صتخدام  مت  هل 
كان  لقد  ال،  اأم  وحتليلها 
تطبيق  طريق  عن  الت�رسيب 
 This“ ي�صمى  ثالث  طرف 

 ”is your digital life
امل�صتخدمون  قام  والذي 
فيه  الدخول  بت�صجيل 
في�ض  بوا�صطة ح�صاباتهم يف 
اإ�صتخدام  مت  وبذلك  بوك 
وحتليلها  امل�صجلني  بيانات 
ترامب  حملة  يف  وتوظيفها 

االإنتخابية.
اإحدى  يف  قاطن  كنت  اإن 
على  فاإنك  العربية  االأوطان 
اأوالئك  من  تكن  مل  االأغلب 
التطبيق  بتنزيل  قاموا  الذين 
لنا  تاأكد  كهذه  اأخبار  ولكن 
وجهدها  بوك  في�ض  �صلوك 
ما  ت�صحيح  يف  امل�صتمر 

م�صتخدميها  واإعطاء  ح�صل 
مزيد من الو�صوح، ففي وقٍت 
اأداة  باإطالق  قامت  �صابق 
متكن امل�صتخدمني من حذف 
تطبيقات الطريق الثالث دفعة 
واحد، وال�صماح للم�صتخدمني 
بحذف حمادثاتهم يف تطبيق 
املحادثة في�ض بوك م�صتجر 
حجم  بتقليل  اأي�صاً  وقامت 
من  جتمعها  التي  الباينات 
والر�صائل  املكاملات  �صجل 
دورياً  بحذفها  وذلك  الن�صية 
كل عام، واأ�صافت اأنه �صتقوم 
املعلنني  هويات  من  بالتاأكد 

ذوي االأن�صطة ال�صيا�صية.

حول  جديد  تقرير  ك�صف 
االأمريكية  ال�رسكات  اإنفاق 
عن  والتطوير  البحث  على 
من  جمموعة  ت�صم  قائمة 
وغري  التقنية  ال�رسكات 
ت�صدرتها  التي  التقنية 
 22.6 اأنفقت  حيث  اأمازون 

مليار دوالر.
االإنفاق  القائمة  هذه  تخ�ض 
العام املا�صي واإجماالً اأنفقت 
االأوىل  اخلم�ض  ال�رسكات 
دوالر.  مليار   76 من  اأكرث 
العام  اأمازون  اإنفاق  وقفز 

مقارنة   %40 بن�صبة  املا�صي 
بالعام ال�صابق، وكانت خدمة 
 AWS ال�صحابية  احلو�صبة 
األيك�صا  ال�صوتي  وامل�صاعد 
من اأكرث امل�صاريع ا�صتقطاباً 
يف  والتطوير  البحث  الأموال 
العمل  اإىل  باالإ�صافة  اأمازون 
الروؤية  مثل  تقنيات  على 
ال�صتخدامها  احلا�صوبية 
بال  املتجر  م�رسوع  يف 
 ،Amazon Go حما�صب 
تكون  اأن  م�صتغرباً  ولي�ض 
االأوىل  اخلم�ض  ال�رسكات 

البحث  على  اإنفاقاً  االأعلى 
تقنية  والتطوير هي �رسكات 
اإنتل  و  األفابت  جاءت  حيث 
بعد  واآبل  ومايكرو�صوفت 

اأمازون على التوايل.
من  بوك  في�ض  �رسكة  ولعل 
العام  هذا  منواً  االأف�صل 
 13 املركز  من  قفزت  حيث 
اإىل املركز التا�صع بنمو %32 
ب�صبب ما يعرف با�صم املبنى 
Building  8 8 وهو خمترب 
ال�رسية  بوك  في�ض  م�صاريع 

لتطوير العتاد واالأجهزة.



ح�صيلة  �أثقل  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
بوفاة  �لعا�صمة  �جلز�ئر  والية  �صجلت يف 
4 �أ�صخا�ص و جرح 150 �آخريــن على �إثـر 
166 حادث مروري. ويف �صياق �آخر قامت 
تدخال   958 بـ  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
منزلية  منها  حريق   644 باإخـماد  �صمح 
فيمــا  �أمــا  خمتلفـة.  وحر�ئق  �صناعية 
يخ�ص �لعمليات �ملختلفة فقامت وحد�ت 
�حلماية �ملدنية بـ 5040 تدخـل فـي نف�ص 
�لفرتة لتغطية 4463 عملية �إ�صعاف و �إنقاذ 

�الأ�صخا�ص يف خطر.

 املدر�سة الوطنية
 للري بالبليدة: 

احتياجات �سوق 
العمل تفوق عدد 

الطلبة املتخرجني 
�أكد مدير �ملدر�صة �لوطنية للري بالبليدة 
ميهوبي  كمال  م�صطفى  �لربوفي�صور 
�ل�صغل  �صوق  �حتياجات  �أن  �الأربعاء 
من  �صنويا  �ملتخرجني  �لطلبة  تفوق عدد 
عمل  طلبات  ت�صجل  �لتي  �ملدر�صة  هذه 
�لعمومية  �ملوؤ�ص�صات  طرف   من  كثرية 
و�أو�صح  �ملتخرجني.  لتوظيف  �خلا�صة  و 
هام�ص  على  لو�أج  ميهوبي  �لربوفي�صور 
�جلامعة  على  �ملفتوحة  �الأبو�ب  فعاليات 
�أن عدد �لطلبة �ملتخرجني �صنويا من هذه 
�ملدر�صة و �لبالغ عددهم نحو 80 مهند�ص 
يلبي  ال  دولة  مهند�ص  ما�صرت   65 و  دولة 
غر�ر  على  �ل�صغل  �صوق  �حتياجات  جميع 
�ملياه  و تطهري  �لري �حل�صاري  تخ�ص�ص 

�مل�صتعملة و�رصف و�صقي �ملياه.
�ملتحدث  ذ�ت  ك�صف  �أخرى  جهة  من 
متهيني  كتكوين  �ملقاوالتية  �إدر�ج  عن 
�لكال�صيكي  �لدر��صي  �مل�صار  على  زيادة 
بهدف  �ملقبل  �جلامعي  �لدخول  خالل 
خا�صة  �لطلبة  لدى  �ملبادرة  روح  �إنعا�ص 
�بتكار�ت.كما  �أو  مل�صاريع  �حلاملني 
�أي�صا  للري  �لوطنية  �ملدر�صة  ت�صتعد 
جديدة  تكوينية  عرو�ص  قريبا  الإطالق 
�صتجمع بني �ملاء و �لطاقة م�صري� �إىل �أن 
جميع �لتخ�ص�صات �لتي توفرها �ملدر�صة 
تطبقها  �لتي  �لبيد�غوجية  �لرب�مج  وكذ� 
�جلديدة  �حلكومة  توجهات  مع  تتما�صى 
�أخرى  �ملتعلقة باقت�صاد �ملياه. من جهة 
دحلب  �صعد  جامعة  رئي�ص  نائب  ك�صف 
�ملكلف بالبيد�غوجيا �صيد �أحمد �صنو�صي 
عن �إجر�ء جديد �صتعتمده �جلامعة خالل 

�لت�صجيالت �جلامعية �ملقبلة و �خلا�ص 
�صيحظى  حيث  �لتخ�ص�صات  باختيار 
بفر�صة  �جلدد  �لبكالوريا  �صهادة  حاملي 
عدم  حالة  يف  �لتخ�ص�ص  �ختيار  �إعادة 
�حرت�م رغباتهم يف �ملرة �الأوىل. و�أ�صاف 
�ملفتوحة  �الأبو�ب  هذه  �أن  �صنون�صي 
للتعرف  �لنهائية  �الأق�صام  لتالميذ  فر�صة 
توفرها  �لتي  �جلديدة  �لتخ�ص�صات  على 
�جلامعة و �آفاق �لت�صغيل �لتي يوفرها كل 
�ختيار  على  م�صاعدتهم  بهدف  تخ�ص�ص 
قدر�تهم  مع  يتالءم  �لذي  �لتخ�ص�ص 
نف�ص  يف  �ملهنية  وطموحاتهم  �لفكرية 

�لوقت.
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حوادث املرور : 

وفاة 24 �سخ�سا واإ�سابة 1105 اآخرين خالل اأ�سبوع
لقي 24 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 1105 اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة خالل الفرتة املمتدة ما 

بني 01 اىل 07 من ال�سهر اجلاري يف 1013 حادث مروري عرب خمتلف جهات الوطن.

كلية العلوم الإن�سانية بجامعة اجلزائر 2

برج بوعريربج  

بعد توقيف7  اأ�سخا�س م�ستبه فيهم

يوم اإعالمي حول الرتاث الثقايف 

تون�س: 

 مقتل ع�سكري يف ا�ستباكات
 مع اإرهابيني غرب البالد 

بوهران 

تقدمي م�سروع طريق ذكي مبنا�سبة  اإحياء يوم العلم

ملتقى وطني حول الدور الريادي  للمدار�س القراآنية والزوايا

اأمن والية اجلزائر يحجز 696 قر�سا مهلو�سا 

 يف �إطار �إحياء �صهر �لرت�ث نظمت كلية �لعلوم 
�الإن�صانية بجامعة �جلز�ئر 2 �أبو �لقا�صم �صعد 
�لوطني  �لعمومي  �ملتحف  مع  بالتن�صيق  �هلل 
للزخرفة وفن �خلط و�ملتحف �لعمومي �لوطني 
�لبحري يوما �إعالميا حول » �لرت�ث �لثقايف يف 
 2018 �أفريل   09 �الثنني  يوم  وذلك   « �جلز�ئر 
بقاعة �ملحا�رص�ت �لكربى للجامعة ببوزريعة. 
تعليمية  ور�صات  �أربعة  �ملعر�ص  ت�صمن  وقد 
تثقيفية حول �أ�صا�صيات �لزخرفة وتعليم �خلط 
�الأدو�ت  ��صتخد�م  وكيفية  �ملختلفة  باأنو�عه 
�لفنية كالق�صبة و�لري�صة ومزج �الألو�ن و�حلرب 
للكتابة  �صالح  لي�صبح  �لورق  حت�صري  وكيفية 

بالق�صبة و�حلرب، وقد �صارك يف هذه �لور�صات 
�ملبادرة  هذه  ��صتح�صنو�  �لطلبة  من  عدد 

ومتنو� �إعادة تنظيمها مر�ت �أخرى
حما�رصة  �إلقاء  �الإعالمي  �ليوم  ت�صمن  كما 
�لرت�ث  �أهمية  حول  وهيبة  قطو�ص  الأ�صتاذة 
حول  ومعر�ص  �جلز�ئر  يف  �لعثماين  �لثقايف 
من  جمموعة  �صم  �لبحري  �لثقايف  �لرت�ث 
�ل�صور لتطور تاريخ �لبحرية �جلز�ئرية خالل 
�إىل  باالإ�صافة  �جلز�ئر  يف  �لعثمانية  �لفرتة 
�لرت�ث  عن  �لبحث  يف  �مل�صتعملة  �الأدو�ت 

�ملغمور باملياه.
خل�سر بن يو�سف

م�صلحة  ��صتباكات  يف  تون�صي  ع�صكري  قتل 
وجمموعة  �لتون�صي  للجي�ص  تابعة  وحدة  بني 
�لثالثاء  ليلة  جرت  �مل�صلحني  �الإرهابيني  من 
�لو�قعة  مغيلة  جبل  منطقة  يف  �الأربعاء،  �إىل 
بني حمافظتي �صيدي بوزيد و�لق�رصين بغرب 
تون�ص، ح�صبما �أعلنه �لناطق با�صم وز�رة �لدفاع 
�لتون�صية �أم�ص. وقال �لعقيد بلح�صن �لو�صالتي 
يف  �لدفاع  وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق 
ت�رصيحات �إذ�عية �إن »�لرقيب باجلي�ص �لوطني، 
�أحمد �ل�صعايدي، لقي حتفه يف �مل�صت�صفى بعد 
جمموعة  مع  ��صتباكات  �أثناء  الإ�صابة  تعر�صه 
�أن  و�أو�صح  �ملغيلة«.  جبل  يف  �الإرهابيني  من 

هذه �ال�صتباكات �ندلعت عندما ت�صدت وحدة 
من  ت�صللو�  �الإرهابيني  من  ع�صكرية ملجموعة 
جبل �ملغيلة �إىل �ملنازل �ملحاذية للجبل بحثا 
�ال�صتباكات  هذه  وتعد  �لتموينية.  �ملو�د  عن 
�ملناطق  ت�صهدها  �لتي  �لثانية  هي  �مل�صلحة 
�جلبلية يف غرب تون�ص، يف غ�صون �أربعة �أيام، 
�أعلنت،  �أن  �لتون�صية  �لدفاع  لوز�رة  �صبق  حيث 
يوم �جلمعة �ملا�صي، �أن وحدة ع�صكرية تابعة 
من  جمموعة  مع  ��صتبكت  �لتون�صي،  للجي�ص 
�لعنا�رص �الإرهابية يف منطقة »زرزورة« �لو�قعة 
و«و�دي  �لكاف  حمافظة  من  »�لطويرف«  بني 

مليز« من حمافظة جندوبة.

�صيتم عر�ص م�رصوع بيد�غوجي لطريق ذكي يخ�ص  
�الإنارة �القت�صادية لل�صو�رع م�صمم من طرف طلبة 
و�لطاقوية  �لكهربائية  للهند�صة  �لعليا  �ملدر�صة 
�لعلم  يوم  مبنا�صبة  وذلك  �أفريل   16 يف  لوهر�ن 
لهذه  �لعلمي  �لنادي  رئي�ص  لدى  �أ�صتفيد  ،ح�صبما 
ذكي يف  تطبيق  �البتكار يف  ويتمثل هذ�  �ملوؤ�ص�صة. 
و�صي�صمح  �لطاقوية  �لفعالية  يحقق  �الإنارة  جمال 
�ل�صوء على طول  م�صافة حمددة   مبر�قبة عن بعد 
�زدحام   وقوع  بدون  بال�صارع  �لر�جلني  مرور  وكذ� 
ذكره   ملا  وفقا   ، �الإ�صاءة  كثافة  �نخفا�ص  حالة  يف 
على  �لذكي  �لنظام  هذ�  �هلل.ويتوفر  عبد  جالل 

�حلمر�ء  حتت   لالأ�صعة  �ال�صتقبال  و  �لبث  �أجهزة  
�الأعمدة   ل�صوء  �جليد  �لتحكم  مع  بعد  عن  تر�قب  
و�صتحت�صن ذ�ت  لذ�ت �ملتحدث.  �إ�صتناد�   ، �النارة 
�أي�صا معر�صا مل�صاريع  �لعايل  �لتعليم  �ملوؤ�ص�صة من 
تتعلق   �لطلبة  بيد�غوجية م�صممة من طرف  �أخرى 
.ومن  �ملعلوماتية  و�لربجمة  بااللكرتونيك   �أ�صا�صا 
جهتهم �صيعر�ص طلبة معهد �لعلوم �لتقنية �لتطبيقية  
لوهر�ن م�صاريع �أخرى على غر�ر ذر�ع �آيل ذي �أربعة 
درجات من �حلرية يتم �لتحكم فيه عن بعد بو��صطة 
�لبلوتوت  وذر�ع يتم �لتحكم فيه عن بعد عرب موجات 

�الأ�صعة حتت �حلمر�ء وغريها من �البتكار�ت.

�حلفاظ   « يف  و�لزو�يا  �لقر�آنية  �ملد�ر�ص  دور   �صكل 
�إنطلقت  وطني  ملتقى  �أ�صغال  و�لتحرير«  حمور 
بربح  �لو�دي  ر��ص  ببلدية  �لثالثاء  �م�ص  �ول  فعالياته 
تاأ�صي�ص  على  قرن  مرور  مبنا�صبة  .وذلك  بوعريريج 
و�لذي  �ملذكور  �مللتقى   ، بلعي�صاوي  �ل�صيخ  ز�وية 
نخبة  �أّطره  �لطاهر  ،  حممد  �صخارة  قاعة  �إحت�صنته 
زو�يا  عدة  و�صيوخ  و�لعلماء  و�لباحثني  �الأ�صاتذة  من 
على م�صتوى  �لوطن ، عرف يف يومه �الأول تكرمي عدة 
�لعزيز  �جلمهورية  »عبد  رئي�ص   ، �أبرزها  �صخ�صيات 
برج  والية  و�يل  عنه  نيابة  هديته  �إ�صتلم   « بوتفليقة 
�مللتقى  �لذي ح�رص   ،  « �ل�صالح  �لعفاين   « بوعريريج 

رفقة �ل�صلطات �ملحلية و�لوالئية ، �ملدنية و�لع�صكرية 
وتتو��صل   ، بغرفتيه  �لربملان  نو�ب  بع�ص  وكذلك   ،
من  يومان  �أ�صغاله  تدوم  �لذي  �مللتقى  هذ�  جمريات 
خالل تقدمي مد�خالت وحما�رص�ت بعدة م�صاجد من 
من  جمموعة  تنظيم  وكذلك   . وباحثني  دكاترة  �إلقاء 
و�صو�حيها  �لتكافلي  باملدينة  مناطق  لعدة  �لزيار�ت 
�جلدير  �جلز�ئري  �ملجتمع  يف  �لقر�آنية  للزو�يا 
�أن �مللتقى متيز بح�صور مميز للموؤ�ص�صات  باالإ�صارة، 
�لر�صمية و�لهيئات و�صائل �الإعالم، ملا لهذ� �ملو�صوع 

من �أهمية وداللة روحية و�إميانية و�أخالقية.
ر/ بالل

�أمن والية �جلز�ئر، 3 ق�صايا  عاجلت م�صالح 
يف  �ملتاجرة  و  باحليازة  متعلقة  خمتلفة 
�ملخدر�ت وترويج �الأقر��ص �ملهلو�صة، حيث 
مّت توقيف 7  �أ�صخا�ص م�صتبه فيم، مع حجز 
)696( قر�ص مهلو�ص )4.2( مليون �صنتيم، 6 
قارور�ت من �ل�صو�ئل �ملهلو�صة، قطعتان من 

»�لقنب �لهندي« و�أ�صلحة بي�صاء.
م�صالح  عاجلتها  �لثانية  و  �الأوىل  �لق�صية 
ر�ي�ص،  مر�د  لبئر  �الإد�رية  �ملقاطعة  �أمن 
على  �لق�صائية  �ل�رصطة  فرقة  ��صتندت  حيث 
معلومات �أمنية مفادها قيام بع�ص �الأ�صخا�ص 
�مل�صتبه فيهم، برتويج �الأقر��ص �ملهلو�صة ،و 
�ملخدر�ت و�ملتاجرة فيها بقطاع �الخت�صا�ص، 
�لتي  حترياتها  �لفرقة  ذ�ت  با�رصت  عليه، 
�أف�صت بعد عمليات تر�صد �إىل توقيف �أخوين 
و�حلبوب  �ملخدر�ت  يروجان  فيهما  م�صتبه 
بعني  �الأحياء  �أحد  م�صتوى  على  �ملهلو�صة 
�ملالم�صة  لعملية  �إخ�صاعهما  وبعد  �لنعجة 
بتفتي�ص  �إذن  وبا�صت�صد�ر  �لقانونية  �جل�صدية 

منزلهما، مّت �لعثور على )448( قر�ص مهلو�ص، 
يف  �أما  �أبي�ص،  و�صالح  خمدر  �صائل  قارورة 
�صخ�صني  توقيف  مت  فقد  �لثانية،  �لق�صية 
قر�ص   19 بحوزتهما  �صبط  فيهما،  م�صتبه 
دينار من   )31000( قدره  مايل  ومبلغ  مهلو�ص 

عائد�ت �لرتويج لالأقر��ص.
�لق�صية �لثالثة عاجلتها م�صالح �أمن �ملقاطعة 
مفادها  �أمنية  معلومة  �إثر  لبوزريعة  �الإد�رية 
برتويج  �مل�صبوهني  �الأ�صخا�ص  بع�ص  قيام 
�الأقر��ص �ملهلو�صة باأحد �الأوكار �مل�صبوهة، 
�ملكان،  عني  �إىل  �مل�صالح  ذ�ت  تنقلت  عليه 
حيث �أوقفت �صخ�ص م�صتبه فيه، بعد تفتي�صه، 
مهلو�ص،  قر�ص   )169( على  بحوزته  �صبط 
باالإ�صافة �إىل مبلغ مايل قدره )11500( دينار 
�لعقلية،  �ملوؤثر�ت  يف  �ملتاجرة  عائد�ت  من 
توقيف  مّت  فيه،  �مل�صتبه  لت�رصيحات  ��صتناد� 
فيه  �مل�صتبه  مع  متورطان  �آخر�ن  �صخ�صان 
�الأول، �صبط بحوزتهما على 60 قر�ص مهلو�ص 

و6 قارور�ت من �ل�صو�ئل �ملهلو�صة.

منظمة ال�سحة العاملية:

اإطالق ا�سرتاتيجية للق�ساء على وباء 
احلمى ال�سفراء يف اإفريقيا بحلول 2026 

�أعلنت منظمة �ل�صحة �لعاملية عن ��صرت�تيجية 
للق�صاء على وباء �حلمى �ل�صفر�ء يف �إفريقيا، 
ت�صمل تطعيم ما يقرب من مليار �صخ�ص �صد 
�حلمى �ل�صفر�ء بحلول عام 2026 ، يف 27 بلد� 

�إفريقيا، يو�جه تهديد� خطري� ب�صبب �لوباء.
ت�صارك  �لتي  �ال�صرت�تيجية  هذه  و�أطلقت 
�رصيكا   50 من  و�أكرث  �ليوني�صف  منظمة  فيها 
يف  �إقليمي  �جتماع  يف  �ل�صحي،  جمال  يف 
منظمة  عام  مدير  بح�صور  بنيجرييا،  �أبوجا 
�لنيجريي.  �ل�صحة  ووزير  �لعاملية  �ل�صحة 
ونقل مركز �أنباء �الأمم �ملتحدة عن مدير عام 

منظمة �ل�صحة �لعاملية  حتذيره من خماطر 
�ل�صفر�ء ال�صيما  تف�صي �حلمى  تز�يد حدوث 
ب�صكل  للخطر  معر�صة  تعد  �لتي  �إفريقيا  يف 
»�إن هذ� �اللتز�م غري �مل�صبوق  خا�ص، قائال 
�إفريقيا  تكون  �أن  �صي�صمن  �لبلد�ن  قبل  من 
عام  بحلول  �ل�صفر�ء  �حلمى  �أوبئة  من  خالية 
�ال�صرت�تيجية حماية  �أهد�ف  وت�صمل   .»2026
�ل�صكان �ملعر�صني للخطر من خالل حمالت 
�لتح�صني  وبر�مج  �ل�صامل  �لوقائي  �لتح�صني 
�لروتينية، ومنع �النت�صار على �لنطاق �لدويل، 

و�حتو�ء تف�صي �ملر�ص ب�رصعة.

لدغة مغربية 
جديدة

يف اللحظة التي كانت قلوب اجلزائريني 

متعلقة ب�سا�سات التلفزيون ملتابعة  فاجعة 

الطائرة الع�سكرية التي �سقطت يف بوفاريك 

و ا�ست�سهاد الع�سرات من جنودنا البوا�سل 

،يف تلك اللحظات كانت كثري من الأقالم 

املغربية املاأجورة تتقاطر �سما و �سغينة 

ومل تبد حتى واجب املوا�ساة،بل وراحت 

تت�سابق يف ن�سر معلومات كاذبة ملغالطة 

الراأي العام املحي و الدويل عرب الرتكيز 

على ما �سمي ببعثة البوليزاريو التي لقيت 

م�سرعها يف احلادث..الهذيان املغربي و�سل 

حد ن�سر قوائم مزيفة ملن �سمتهم باإطارات يف 

البوليزاريو و قالت اأنهم كانوا يف العا�سمة 

يخططون حلرب يف املناطق ال�سحراوية 

املحررة ..هي النذالة و احلقارة يف اأرف 

�سورها و اأو�سح جتلياتها.لأن وجود اإخواننا 

ال�سحراويني يف الطائرات الع�سكرية مل 

يكن �سرا من من الأ�سرار الع�سكرية  بل هو 

اأمر معروف و مك�سوف للكثريين و قد كتبت 

عنه و�سائل الإعالم اجلزائرية يف كثري من 

املرات..هم ح�سب بيان للرئا�سة ال�سحراوية 

جمموعة من املر�سى  كانوا يف امل�ست�سفيات 

اجلزائرية مرفوقني بذويهم الأمر الذي 

مل ي�سفع لهم لدى  اإخواننا املغاربة..حتى 

يف حلظات الأمل  الكبرية يطعننا اإخواننا 

يف الظهر يف حني كانت برقيات التعازي 

تتواىل من كل اأنحاء العامل..رحمة اهلل 

على �سهداء الطائرة ورحمة اهلل اأي�سا على 

على من كنا نظنهم اإخوانا ي�ساطروننا احلزن 
و الفرح. 

موقف
 يف اإطار الدورة العادية

 الـ37 ملجل�س اإدارة الحتاد 
الإفريقي  للربيد

اأويحيى ي�ستقبل 
املدير العام 

لالحتاد الربيدي 
العاملي

��صتقبل �لوزير �الأول �أحمد �أويحيى، �أم�ص، 
باجلز�ئر �لعا�صمة �ملدير �لعام لالحتاد 

�لربيدي �لعاملي عبد �لرحمن ح�صني �لذي 
يقوم بزيارة عمل �إىل �جلز�ئر يف �إطار �لدورة 
�لعادية �ل37 ملجل�ص �إد�رة �الحتاد �الإفريقي  

للربيد، ح�صبما ورد يف بيان مل�صالح �لوزير 
�الأول. وجرى �للقاء بح�صور وزيرة �لربيد و 
�ملو��صالت و �لتكنولوجيات و�لرقمي �ميان 
هدى فرعون.ويذكر �أن �أ�صغال �لدورة �ل37 
ملجل�ص �إد�رة �الحتاد �الإفريقي  للربيد قد 

�نطلقت، �أم�ص، باجلز�ئر �لعا�صمة.
وياأتي تنظيم هذ� �ملجل�ص �لذي يعقد الأول 
مرة باجلز�ئر عقب مذكرة �لتفاهم �ملوقع 
عليها يف 18 يناير �لفارط من قبل �ل�صيدة 
فرعون و �الأمني �لعام لالحتاد �الإفريقي 
للربيد، يون�ص جربين.   ومن �ملزمع �أن 

ي�صادق �ملجل�ص على تقرير �لدورة �ل36 
�لتي �نعقدت من 8 �إىل 10 ماي 2017 بنريوبي 

بكينيا. كما يرتقب �أن يو�فق على تقارير 
وتو�صيات �للجان �الإد�رية و �لتقنية مع حتديد 

مو�صوع �ليوم �الفريقي للربيد ل�صنة 2019.
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