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�س4خرباء اقت�ساديون يقيمون تو�سيات بعثة �سندوق النقد الدويل:

ا�ستعادة التوازن املايل للجزائر يتطلب خيارات �سعبة

تاأجيل بكالوريا2018 اإىل مابعد رم�سان

 �س6

 �س3

 بعد الإجراءات اجلديدة
 املتبعة  من قبل احلكومة:

اآلية مـــــراقبة اأ�سعار 
 ال�ســــــــــيارات بيــــــن
 مرحـــب  و متحـــــفظ

�س12

م�سوؤولو النادي الغاين رف�سوا الك�سف 
عن موعد التحاقهم ب�سطيف

 حمار: منلـك الــــتجربة
  الــقــــــاريـــــة الكــــــافية
�س13 لعبــــور  اأدوانا �ســــتارز

�س3

�س5-6

 �س6

 �س4

 �س2

.     احزاب

.     جنوب

.     بو�سعادة بامل�سيلة

.     �سحة
نائب رئي�س بلدية حمر العني بتيبازة، كمال حلياين:

اإ�سماعيل لملا�س : تعومي العملة اجلزائرية لي�س حال على الإطالق          •

كمال رزيق : زيادة تعومي  الدينار اجلزائري �سيوؤدي اإىل الت�سخم         •
فرحات اآيت علي : تو�سيات �سندوق النقد الدويل مل تاأت بجديد          •

 مقري:  حــمـ�س �سـتعـود
 للحكومـــة يف 2022 
حنون: نطالب 

 بقانون مالية 
تكميلي جديد 

 ظروفه ال�سحية و ملف
 ال�سغل يعجالن برحيله

اأنباء عن اإحـــالة  والــــي عني  
�سالح املنتدب على التقاعد 
25 مليار �سنتيم لإنت�سال 800 ن�سمة من املياه القذرة 

وايل مترنا�ست يفك العزلة 
عن قاطني قرية تقرمبيات

 تاأخر  غري مربر يف توزيع 
 ال�سكنات  الجتماعية  

 3 حــــــــــــــالت يـــــــــ�ســــــــــتبه  
يف ا�سابتها بـ"البو حمرون"

مولودية اجلزائر / مونتاين اأوف 
فاير النيجريي اليوم على 19:00

العميد ي�ستهدف
 العودة اإىل كبارة 

القارة ال�سمراء

يوم حت�سي�سي لفائدة الزبائن

»بي اأم بي باريبا« تتجه اإىل رقمنة كافة العمليات امل�سرفية



اأدرار  لوالية  بزيارة  بنقالدا�س  دولة  �سفري  اأم�س  اأول  قام 
وتباحث  حمو  بكو�س  الوالية  وايل  طرف  من  ا�ستقبل  حيث 
الطاقة  جمال  يف  خ�سو�سا  اال�ستثمار  اإمكانية  حول 
وقف  كما  املنطقة  خ�سو�سيات  اإيل  والفالحة  وتطرق 
ال�سفري بعدة مواقع وتعرف على مقومات املنطقة وما تزخر 
ملناطق  املعمارية  بالهند�سة  اأعجب  ال�سفري  كنوز  من  به 
تعك�س  رمزية  بهدية  الوايل  طرف  من  كرم  كما  الق�سور 
انطبعا  ال�سفري  زيارة  تركت  حيث  للوالية  احل�ساري  التاريخ 
ح�سنا ووعده ب�رضورة العودة مع ت�سجيع رجال االأعمال من 
بنغالدا�س ال�ستثمار وتبادل اخلربات يف عدة جماالت ترجع 
بالفائدة على الدولتني كما ح�رض اأ�سغال اليوم العاملي حلماية 

امل�ستهلك وكرم باملنا�سبة رفقة وايل ادرار.
بو�سريفي بلقا�سم
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ر�ؤية من الواقع
تتكرر يف كل حلظات  االأ�سى واخلزي      م�ساهد 
تبقى  لالأ�سف  و  املواطن،  مع  امل�سوؤول  تعامل 
منها  ناأخذ  وال  للعيان  ماثلة  دائما  ال�سور  تلك 
الطيبة  بالكلمة  اجلروح  تلك  اونداوي  العرب 
املت�ساربة  الت�رضيحات  ،وبع�س  )احللو(  والل�سان 
اإىل  االحتقان  حدة  من  ،تزيد  االحتقار  ونظرة 
غري  وتداعيات  مزايدات  فيها  يقع  انه  درجة 
والعنف  الغ�سب  يتولد  ومنها  العواقب  حممودة 
تليق مبكانة  ال  ب�سفات  املواطن  يو�سف  .حينما 
مع  التعامل  يكون  وكيف   ، الوا�سف  �سخ�سية  وال 
اإر�ساء  غر�سها  اتهامات  منه  ت�سدر  منتخب 
املواطنني  اإليه على ح�ساب  والتقرب  ما  م�سوؤول 

اللحظة  ال�سعب ويف  الظرف  نحتاجهم يف  الذين 
على  حتتوي  �سناديق  يف  الكفة  مليل  احلرجة 
انتخابي  وعاء  اأو  خزان  نعتربهم  النا�س  اأ�سوات 
الدفاع  اأو  باآدميتهم  االإح�سا�س  ،دون  اال  لي�س 
املو�سوع  لهذا  اأتطرق  ؟،ماجعلني  كرامتهم  عن 
نائب  بطلها  كان  التي  املاأ�ساوية  احلادثة  هو 
املخزي  وموقفه  اجللفة  االنتخابية  الدائرة  عن 
ال�سكان  بها  قام  التي  العارمة  االحتجاجات  من 
مبنا�سبة زيارة وزير ال�سكن والعمران ،و لوال تدخل 
الوايل وحماورته للغا�سبني الأخذت اأبعادا اأخرى ، 
واإمنا كان  ال�سكن  ومل يكن غ�سب املحتجني عن 
وغياب  والتع�سف  واحلقرة  البريوقراطية  ب�سبب 

هي  كانت  التعقل  دعوات  ،لكن  الفر�س  تكافوؤ 
واختيار  التعقل  اإىل  املحتجون  لري�سخ  ال�سائدة 
دورا  اأي  وا�ستعمال احلكمة يف غياب  لغة احلوار 
للمنتخبني اأن على امل�ستوى املحلي اأو الوطني ، 
و لوال العناية االإلهية لوقع االنفالت حينما ي�سف 
نائب برملاين املحتجني بالغوغاء وباأنهم ) زاطلني 
وماكلني احلب ( وهو يحاول اأن يهداأ من روع الوايل 
.وكان الوايل اأكرم من املنتخب ، هذا االأخري الذي 
جنح ب�سبب اأ�سوات الغالبة يف القائمة املعنونة بـ 
) اأبناء ال�سعب ( حيث رد عليه برد اأفحم اجلميع 
وانه وايل  ال�ساكنة  اأهان  ال�سايف ملن  الرد  واعترب 
 . املواطنني  كل  وعلى  والزاطل  ال�ساحي  على 

ورغم اأنها �سقطة من النائب ال ميكن اآن تغتفر اإال 
اأنها بينت على م�ستواه احلقيقي وعالقته بال�ساكنة 
اإىل  يكون  اأن  املفرو�س  من  اذ  انتخبه  من  ومع 
�سواء  ان�سغاالتهم  ويرفع  باآالمهم  ويح�س  جانبهم 
كانو )زاطلني( اأم يف حالتهم الطبيعية . ولهذا جند 
واملواطنني  املنتخبني  بني  العالقة  �سيئة  دائما 
الأنهم يف احلقيقة بعيدون كل البعد عن اهتماماتهم 
واإمنا الغر�س من الرت�سح هو جمع املال والرتبح 
،واحلادثة  امل�سوؤول  من  التقرب  و  املن�سب  من 
يتعامل الربملاين  لنا كيف  بينت  موؤ�سفة وا�ستثناء 

مع من و�سعوا فيه الثقة .

نائب رئي�س بلدية حمر العني بتيبازة، كمال حلياين:

3 حاالت ي�ستبه  يف ا�سابتها بـ"البو حمرون"
حلياين،  كمال  ك�سف 
حمر  بلدية  رئي�س  نائب 
العني، عن ت�سجيل ثالث 
على  فيها  ي�ستبه  حاالت 
يف  "للح�سبة"،  اأنها 
امل�سالح  باأن  اأكد  حني 
ال�سحية يف  والية تيبازة 
على  دائم  ب�سكل  تعمل 
االإ�سابات  من  التاأكد 
وهذا دون ن�سيان واجبها 
التالميذ عرب  متابعة  يف 

ابتدائيات الوالية.
امل�سدر  ذات  واأكد 

به  خ�س  ت�رضيح  يف 
احلاالت  باأن  "الو�سط" 
تعود  بها  امل�ستبه 
يدر�سون  تالميذ  لثالث 
اإبراهيم  ابتدائية  يف 
التاأكد  يجري  عمر،  بن 
 " للح�سبة  اأنها  على 
اأن  البوحمرون"، م�سيفا 
ال�سلطات املحلية تعمل 
مبعية  منها  التاأكد  على 
لوالية  ال�سحة  مديرية 
على  جوابه  ويف  تيبازة، 
�سوؤال "الو�سط" املتعلق 

بالرتتيبات التي اتخذتها 
املحلية  امل�سالح 
هذا  تاأثريات  ملواجهة 
موؤكدا،  كان  اإن  االأمر 
عقدت  البلدية  باأن  اأكد 
ون�سقت  اجتماعات 
اجلهات  مع  دائم  ب�سكل 
لل�ساأن  املتابعة  الو�سية 
�سيتم  حيث  ال�سحي، 
مت  اإن  اأزمة  خلية  اإن�ساء 
االإ�سابات  من  التاأكد 

امل�ستبه بها.
ع.ع

ك�سف و تدمري �ستة خمابئ 
لإرهابيني بتيزي وزو

اإرهابي ي�سلم نف�سه 
باإن اأمنا�س 

�سفري دولة  بنغالدا�س 
يف زيارة لوالية اأدرار

اخلمي�س  اأم�س  نف�سه  اإرهابي  �سلم 
فيما  اأمنا�س،  الأن  الع�سكرية  لل�سلطات 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي من 

ك�سف و تدمري �ستة خمابئ 
اأفادت  ما  ح�سب  وزو،  بتيزي  الإرهابيني 
و  لها  بيان  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  به 
مكافحة  اإطار  يف   " اأنه  البيان  يف  جاء 
اجلي�س  قوات  جهود  وبف�سل  االإرهاب 
امل�سمى  االإرهابي  �ّسلم  ال�سعبي،  الوطني 
 ،2018 مار�س   15 يوم  نف�سه،  �سعيد"  "م. 
لل�سلطات الع�سكرية بالقطاع العملياتي اإن 
اأمنا�س بالناحية الع�سكرية الرابعة"، فيما 
الوطني  للجي�س  مفرزة  دمرت  و  ك�سفت 
الع�سكرية  بالناحية  وزو  بتيزي  ال�سعبي 
لغما  و  الإرهابيني  خمابئ  "�ستة  االأوىل  

تقليدي ال�سنع".

باب الع�سة بتلم�سان

اإحباط حماولة تهريب 57 كلغ من الكيف 
متكنت عنا�رض املجموعة االإقليمية 
الع�سة  لباب  احلدود  حلر�س  ال19 
اإحباط  يوم اخلمي�س من  )تلم�سان( 
حماولة تهريب نحو الرتاب الوطني 
الكيف  مادة  من  كلغ   57 حلوايل 
املعالج قادمة من املغرب ح�سب ما 
علم لدى م�سالح الدرك الوطني وقد 
متت هذه العملية بناء على ا�ستغالل 
�سبكة  باعتزام  تفيد  معلومات 
للمخدرات  الدويل  االجتار  حترتف 
انطالقا من املغرب بتهريب �سحنة 
من املخدرات عن طريق متريرها 
اأين  عرب ال�رضيط احلدودي الغربي 
مت و�سع ت�سكيل اأمني من قبل حر�س 

احلدود مكن من �سبط الكمية التي 
مت نقلها عن طريق الدواب.

املخدرات  مهربو  اأ�سحى  وقد 
يف  خمتلفة  طرق  اىل  يلجوؤون 
قب�سة  يف  الوقوع  لتفادي  التهريب 
االإجراءات  بحكم  االأمنية  امل�سالح 
االأمنية امل�سددة التي متيز عمليات 
�سيما  ال  االإقليم  وحماية  مراقبة 
م�سالح  ت�سكيالت  خمتلف  قبل  من 

الدرك الوطني اإىل جانب 
التجهيزات الهند�سية املنجزة على 
الغربي  احلدودي  ال�رضيط  طول 
يف  االجنازات  هذه  �ساهمت  "كما 
ظاهرة  يف  كبري  تراجع  ت�سجيل 

لت�سييق  نظرا  املخدرات  تهريب 
االجتار  �سبكات  على  اخلناق 
ذات  اأ�سافه  ما  وفق  باملخدرات" 
اأن م�سالح  اأ�سار اىل  امل�سدر الذي 
الدرك الوطني بتلم�سان قد فتحت 

حتقيقا حول هذه الق�سية. 

�سيادة النايب وال�سعب ) املزطول(

ال�سرب  ت�ستطع  مل  �ساحلي  نعيمة  النائب  اأن  يبدو 
هاجمت  اأن  فبعد  البهلوانية،  خرجاتها  عن  طويال 
تنتقد  راحت  "القبايلي"  بطيفهم  وحتديدا  االأمازيغ 
لنادي  التابعة  "تورينو"  الغنائية  الفرقة  االأ�سبوع  نهاية 
تهاجمها  الفرقة  اأن  اأكدت  حيث  اجلزائر"،  "مولودية 
لكنها  �سابههم،  ومن  "املاك"  �سد  ت�رضيحاتها  بعد 
عرب  ملتابعيها  اأ�سمعتها  التي  االأغنية  تلك  اأن  تعلم  ال 
قبل  و�سدرت  جدا  قدمية  الفاي�سبوك  على  �سفحتها 

ثالث �سنوات، وكاأن �ساحلي تقول "املهم نهدر".

نعيمة �ساحلي توا�سل 
خرجاتها "الغريبة"

احلفنـاوي بن عامـر غــول

جماهري غاالتا�سراي تتعاطف مع فيغويل 
جماهري  طرف  من  الدعم  فيغويل  �سفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
ناديه غاالتا�رضاي الرتكي بعد ا�ستبعاده عن قائمة املنتخب الوطني املعنية 
مت�سدر  جماهري  تعاطفت  حيث  واإيران،  تنزانيا  اأمام  املواجهتني  بخو�س 
الدوري الرتكي بطريقتها مع اأحد الركائز االأ�سا�سية يف ت�سكيلة املدرب فاحت 
اأمام الغرمي  التي تنتظر ناديهم  تريمي ورفعت معنوياته قبل املباراة الهامة 

فرنيات�سي. 

الدرك الوطني بامل�سيلة 

توقيف 7 اأ�سخا�س وا�سرتجاع 56 راأ�سا من الغنم
الوطني  الدرك  م�سالح  ا�سرتجعت   
منف�سلتني  عمليتني  يف  موؤخرا  بامل�سيلة 
"ال�سالل"  من  بكل  الغنم  من  راأ�سا   56
من  اأم�س  علم  ما  ح�سب   " و"املطارفة 
االإقليمية  باملجموعة  باالإعالم  املكلف 
االأوىل  العملية  فاإّن  الوطني   للدرك 
بعد  املطارفة  بلدية  م�ستوى  على  متت 
طرف  من  ل�سكوى  امل�سالح  ذات  تلقي 
ل�رضقة  تعر�سه  مفادها  املواليني،  اأحد 

جمهولني  طرف  من  ما�سية،  راأ�س   40
ا�ستغالل للمعلومة بعد قيام اأفراد الفرقة 
االأماكن  مت�سيط  و  بالبحث  االإقليمية 
املجاورة مت ا�سرتجاع املا�سية و توقيف 
و   28 بني  اأعمارهم  يرتاوح  اأ�سخا�س   03
30 �سنة ويف العملية الثانية متكن عنا�رض 
الفرقة االإقليمية للدرك الوطني بال�سالل 
من ا�سرتجاع 16 راأ�س ما�سية، حيث كان 
تفقد  عودته  عند  و  املنزل  عن  غائبا 

ما�سيته ليقوم بتغذيتهم الحظ نق�س يف 
عددهم، حيث راودته ال�سكوك يف راعي 
التحقيق  و(.بعد  )�س  امل�سمى  القطيع 
و  فيهم  امل�ستبه  هوية  حتديد  مت  معه 
م(،  )خ  خ(،  )خ  بامل�سمون  االأمر  يتعلق 
بو�سعادة،  ببلدية  ع(،القاطنني  ا(،)ع  )ب 
كما مت ا�سرتجاع املركبة نوع بيجو 404 

امل�ستعملة يف �رضقة املوا�سي .
ع.ب

لكرة  البرتويل  الريا�سي  املجمع  نادي  مدرب  اأ�سحى 
الوادي  مدينة  يف  عليه  مغ�سوب  زغيلي  ر�سا  اليد 
اأوملبيك  رئي�س  من طرف  طالته  التي  االتهامات  بعد 
وو�سفهم  الوادي  نادي  العبي  ب�ستم  واتهمه  الوادي 
بداء "البوحمرون" وذلك خالل امل�سادة التي جمعتهم 
اأين  الفريق ممثل اجلنوب،  مب�سريي وعدد من العبي 
اإىل  الوادي  اأوملبيك  اإدارة  من طرف  مطالب  رفع  مت 

االحتادية اجلزائرية للعبة من اأجل معاقبة زغيلي 

زغيلي مغ�سوب 
عليه يف الوادي 
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اال�ست�سارة توؤيد  بـ71 باملائة

تاأجيل بكالوريا دورة  2018  اإىل 19 جوان

�سارة بومعزة

التي   التعليقات  تراوحت 
اأما  التاأجيل،  �ضد  و27.60 
الثانوي  التعليم  اأ�ضاتذة 
فاأيد تاأجيله 61.75 باملائة، 
 38.25 رف�ض  مقابل 
باملائة، واملديرون 67.20 
باملائة مع تغيري املواعيد، 
واملفت�ضون  �ضده،  و32.80 
مقابل  مع  باملائة   69.09

رف�ض 30.91 باملائة.

تذيلت الإعالن عرب مواقع 
الجتماعية  التوا�ضل 
»فاي�ضبوك«،  للوزيرة 
املرحبني  بني  و«تويرت«، 
بني  امل�ضتنكرين،  وبني 
فر�ضة  اعتربها  من 
اجل  من  للتالميذ  جديدة 
اأنها  خا�ضة  التدارك، 
اإ�رضابات  فرتة  اأعقبت 
بلغت درجة الـ3 اأ�ضهر على 
وبجاية،  البليدة،  م�ضتوى 

وال�ضماح لهم بتجاوز عقبة 
والتي  بال�ضيام،  المتحان 
مل�ضجب  حتولت  ما  كثريا 
حني  يف  الأمر،  به  يربر 
اأخرى  تعليقات  جاءت 
للنظر  داعني  راف�ضة، 
اجلنوب  اأبناء  ظروف  يف 
احلرارة،  درجات  وارتفاع 
التالميذ  على  وانعكا�ضها 
والأهم  العطل،  وتاأجيل 

الت�ضجيالت اجلامعية.

اأعلنت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، اأم�س، عرب ح�سابها بالتويرت، عن نتائج اال�ست�سارة اخلا�سة مبواعيد 
البكالوريا، كا�سفة عن �سريها يف اجتاه تاأجيل االمتحان ملا بعد �سهر رم�سان، حيث حددت نتائج اال�ست�سارة اأن 71.3 باملائة 

�سوتوا ل�سالح تاأجيلها اإىل ما بني 19 اإىل 24 من جوان املقبل، مقابل 28.70 �سوتوا لالحتفاط مبواعيد من 3 اإىل 7 جوان، حيث 
�سّوت املرت�سحون للبكالوريا بن�سبة 72.40 ل�سالح تاأجيله.

على الوزارة حتمل التبعات، بوديبة:

ال دليل يثبت م�سداقية نتائج اال�ست�سارة
اعترب املكلف بالإعالم بالكنابا�ضت، 
نتائج  اأن  اأم�ض،  بوديبة،  م�ضعود 
ال�ضت�ضارة اخلا�ضة بتاأجيل مواعدي 
تاأييد  عن  اأفرجت  والتي  البكالوريا، 
املدعمة  بغري  اعتربها  التاأجيل، 
باأدلة على م�ضداقية نتائجها، داعيا 
وما  القرار  نتائج  لتحمل  الو�ضاية 

�ضيليه من تبعات.
على  بالإعالم  املكلف  انتقد 
للتدري�ض  الوطني  املجل�ض  م�ضتوى 
م�ضعود  »كنابا�ضت«،  الأطوار  ثالثي 
لـ«الو�ضط«،  ت�رضيح  يف  بوديبة، 
نظرتهم  اأن  قائال  التاأجيل،  قرار 
البكالوريا،  تواريخ  تاأجيل  �ضد  ثابتة 
التوقيت يف حد ذاته غري  اأن  معتربا 
ال�ضت�ضارة  نتائج  اأن  م�ضيفا  مالئم، 

مدى  من  للتاأكد  به  يعتد  معيار  دون 
الأ�ضاتذة  غالبية  اأن  موؤكدا  �ضحتها، 
مل ي�ضاركوا وامل�ضاركون منهم �ضوتوا 
النتائج  اأن  حني  يف  التاأجيل،  �ضد 
و�ضط الأ�ضاتذة تفيد بتاأييد التاأجيل 
بن�ضبة 61 باملائة. وحذر بوديبة من 
حددها  والتي  التاأجيل،  قرار  تبعات 
و�ضط  النف�ضية  النتائج  من  بداية 
عليهم  ال�ضغوط  ومتديد  التالميذ، 
اأن  كما  العيد،  بعد  اإ�ضايف ملا  لوقت 
لها تبعات و�ضط اأبناء اجلنوب، وهي 
للطرح  تبادرت  التي  الت�رضيحات 
اطالق  الوزارة عن  اإعالن  من  بداية 
اأبناء  لأخذ  اإياها  داعني  ال�ضت�ضارة، 
املنطقة وحر ال�ضيف بعني العتبار 
على  المتحان.  مواعيد  تعديل  عند 

اأولياء  جمعية  رئي�ض  اأكد  النقي�ض 
مقرتح  اأن  خالد،  اأحمد  التالميذ 
خطوتهم  كان  البكالوريا  تاأجيل 
بالوزيرة  جمعهم  لقاء  خالل  الأوىل، 
قرار  عن  الكنابا�ضت  اإعالن  قبل 
التاأجيل  اأن  معتربا  اإ�رضابه،  تعليق 
للتالميذ،  تقدم  هدية  اأح�ضن  هو 
فهو من جهة يتفادى مطالب العتبة، 
وكذا مطالب الدورة الثانية اأو الدورة 
اخلا�ضة على م�ضتوى البليدة وبجاية، 
نظرا  تاأخرا  الأكرث  الوليتان  كونهما 
على  بهما  الكنابا�ضت  لإ�رضاب 
مدار 3 اأ�ضهر. اأما بخ�ضو�ض ارتفاع 
على  وتاأثريها  احلرارة  درجات 
التالميذ باجلنوب، فقال اأن احلرارة 
ترتفع على م�ضتوى اجلنوب بداية من 

اأواخر جوان، يف  ولي�ض فقط  اأفريل 
اجلماعات  على  ي�ضتوجب  اأنه  حني 
والتكفل  بدورها  القيام  املحلية 
باملكيفات  املوؤ�ض�ضات  بتجهيز 
الهوائية عرب اجلنوب، ولي�ض التكال 
موعد  لتحديد  الرتبية  وزارة  على 
ينا�ضبهم وينا�ضب الظروف الطبيعية، 
م�ضت�ضهدا بالدورة ال�ضتثنائية لل�ضنة 
الفارطة، حيث قال انه مت التكفل بها 
توفري  لالأحرارومت  بالن�ضبة  وحتى 
واإن  اأنها  تدارك  حني  يف  مكيفيات، 
ب�ضبب  النقطاعات  بع�ض  عرفت 
الكهربائي،  للتيار  ال�ضتهالك  حجم 
 14 ال�ضاعة، عرب  تتجاوز  مل  اأنها  اإل 

ولية باجلنوب.
�سارة بومعزة

حم�س �ستعود للحكومة معززة يف 2022، مقري:

اجتماع والة اجلزائر – فرن�سا تغلل فرن�سي يف االإدارة اجلزائرية
ال�ضلم  جمتمع  حركة  رئي�ض   ك�ضف 
عن  اأم�ض،  مقري،  الرزاق  عبد 
خطوات احلركة م�ضتقبال، قائال اأنها 
مكرمة«  »معززة  للحكومة  �ضتعود 
ت�رضيعيات 2022، حمددا متوقع  مع 
ل  واأنه  الأحزاب  اأقوى  مع  احلركة 
والأفالن  الأرندي  �ضوى  يناف�ضها 

مب�ضاعدة من ال�ضلطة، بح�ضبه.
واأو�ضح مقري، خالل افتتاحه الندوة 
احلركة،  بوظائف  املتعلقة  الفكرية 
مرهونة   2019 رئا�ضيات  اأن  اأم�ض، 
عنها  �ضتفرج  التي  ال�ضور  بطبيعة 
اإما  اأنها  مو�ضحا  القادمة،  الأيام 
»كما  للجزائريني  الأمل  تعطي  اأن 
مرحلة  يف  البلد  تدخل  اأن  ميكنها 
على  رد  حني  يف  �ضعوبة«،  اأكرث 
�ضخ�ض  حول  التوافق  اإمكانية  طرح 
الرئا�ضيات  خالل  بوتفليقة  الرئي�ض 

جرة  لأبو  �ضابق  كطرح  القادمة، 
�ضلطاين، قال مقري »نحن ل نتوافق 
على الأ�ضخا�ض ولكن على الربامج«، 
»اأذكرك رف�ضنا امل�ضاركة يف  مذكرا 
احلكومة بعد ت�رضيعيات 2017، لأننا 

رف�ضنا برنامج الرئي�ض«.
القادم  ال�ضابع  املوؤمتر  حول  اأما 
مقري،  الرزاق  عبد  قال  للحركة، 
»الدميقراطية  هو  مييزه  ما  انه 
واملفتوح  والنزيه  احلر  والتناف�ض 
من  اأن  موؤكدا  م�رضاعيه«،  على 
التوجه  عليهم  الرت�ضح  يف  يرغبون 
لالأبواب املعلنة، ول يحتاجون للعمل 
التناف�ض  الذي ل يكون فيه  املوازي 
اأبو جرة  على  رادا  النزيه،  النقد  ول 
اأخرى  اأفكار  لديه  »«من  �ضلطاين 
ميكن اأن يطرحها يف جمل�ض ال�ضورى 

القادم«.

يف  مقري،  انتقد  ثانية  جهة  من 
مبوقع  �ضفحته  على  له  من�ضور 
»فاي�ضبوك«،  الجتماعي  التوا�ضل 
بنظرائهم  اجلزائريني  الولة  اجتماع 
التي  الزيارة  مبنا�ضبة  الفرن�ضيني، 
الداخلية  الدولة وزير  يقوم بها وزير 
الفرن�ضي جريار كولومب،  والديانات 
الوثيقة  ال�رضاكة  �ضبب  م�ضتغربا 
احلالية  ال�ضلطة  تربم  اأن  تريد  التي 
فيه  تعاين  وقت  يف  باري�ض،  مع 
حقيقية  اقت�ضادية  اأزمة  من  فرن�ضا 
بعيدة  اأنها  كما  ح�ضبه،  ووا�ضحة 
عك�ض  على  اجلزائري  املحيط  عن 
تت�ضامن فيما  التي  الأوروبية،  الدول 
اقت�ضادياتها. واأفاد  لإنقاذ  بينها 
مدى  تعك�ض  اخلطوة  اأن  مقري 
اجلزائرية  الإدارة  يف  فرن�ضا  تغلغل 
يقول  مردفا  تعبريه،  حد  على 

اأزمات  ا�ضتغلت  التي  فرن�ضا  باأن 
ا�ضتطاع  الت�ضعينيات،  منذ  اجلزائر 
رجالها اأن يكونوا راجحني يف الدولة 
ي�ضتغلون  والآن  الوقت،  ذلك  منذ 
الو�ضع  و�ضعف  املوؤ�ض�ضات  �ضعف 
على  وال�رضاع  للبلد،  القت�ضادي 
ال�ضلطة داخل الدولة من اأجل النفوذ 
باأن  اأكرث فيها. واأ�ضار نف�ض امل�ضدر 
فرن�ضا التي اأخذت احل�ضة الأوفر من 
املداخيل الوافرة من البرتول والغاز 
�ضناعتها  وا�ضتفادت  اجلزائري، 
وفالحتها وموؤ�ض�ضاتها اخلدمية اأكرث 
اكت�ضف  اجلزائري،  القت�ضاد  من 
اجلميع اخلداع بال�ضناعات الرتكيبية 
نقل  من  خلت  والتي  الفرن�ضيني،  مع 
ذيع  مثلما  واملعرفة  التكنلوجيا 

�ضابقا.
�سارة بومعزة 

 عدم اخل�سوع للعتبة 
هو اأكرب مك�سب، نواري:

اال�ست�سارة اأكرب �سربة للنقابات

لقاء والة اجلزائر - فرن�سا

 التنمية االقت�سادية املحلية 
اأبرز موا�سيع االجتماع 

الرتبوي  لل�ضاأن  املتابع  اأكد 
ت�رضيح  يف  اأم�ض،  نواري،  كمال 
ا�ضت�ضارة  نتائج  اأن  لـ«الو�ضط«، 
تاأجيل مواعيد البكالوريا يعد �رضبة 
للنقابات، خا�ضة اأن ال�ضت�ضارة متت 
ات�ضعت  كونها  عنها،  بعيد  ب�ضكل 
اإداريني  املعنيني من  لت�ضم خمتلف 
املرت�ضحني،  التالميذ  والأهم 
ا�ضقاطا  العملية  من  يجعل  ما  وهو 
النقابات، ي�ضاف لها  للورقة من يد 
ال�ضت�ضارة،  يف  الأ�ضاتذة  م�ضاركة 
منهم  باملائة   62 قرابة  وموافقة 

على التاأجيل.
اأنهم  فقال  النتائج،  بخ�ضو�ض  اأما 
يف  �ضارك  من  كل  راأي  يحرتمون 
البكالوريا،  لتاأجيل  ال�ضت�ضارة  هذه 

م�ضيفا:  �ضلبا،  اأو  اإيجابا  �ضواء 
اإجناح  يف  امل�ضاهمة  الكل  »وعلينا 
حني  يف  و�ضفه،  حد  على  العر�ض«، 
اإعادة امل�ضداقية  للرتكيز على  دعا 
الذي  ال�ضىء  اأن  م�ضيفا  لالمتحان، 
حتديد  عدم  هو  التاأجيل  يف  حتقق 
التالميذ من  ا�ضتعمال  العتبة وعدم 
ال�ضارع  اإىل  النقابات للخروج  طرف 

للمطالبة بتحديد العتبة .
اأما بخ�ضو�ض التالميذ على م�ضتوى 
املحلية  ال�ضلطات  فدعا  اجلنوب 
اأجهزة  لتوفري  اجلنوب  وليات  يف 
المتحان  مراكز  لقاعات  التربيد 
قبل اجرائها اأو على الأقل ت�ضليحها 

وهو وقت كاف للقيام بذلك.
�سارة بومعزة

اجلمهورية  اجتماع ولة   خل�ض 
اجلزائريني بنظرائهم الفرن�ضيني   اأول 
اإىل  العا�ضمة  اأم�ض  باجلزائر 
امل�ضاريع  ا�ضتقطاب  كيفية  تبادل 
عر�ض  حيث  القت�ضادية  املحلية 
اجلزائر  ولة  على  الفرن�ضية  التجربة 

ق�ضد ال�ضتفادة منها .
منا�ضفة  وزير  تراأ�ضه  الذي  اللقاء 
و  بدوي  الدين  نور  الداخلية  البلدين 
وزيرالدولة وجريار كولومب  ياأتي وقتي 
اقت�ضادية  اأزمة  اجلزائر  فيه  ت�ضهد 
عن  تبحث  احلكومة  جعلت  ومالية 
التنمية  لتفعيل  جديدة  مقاربة 
الأمر  وهو  ال�ضتثمار  وبعث  املحلية 
بطريقة  النظر  اإعادة  اإىل  دفع  الذي 
املحليني.  واملنتخبني  الولة  عمل 
العام  املدير  الإطار  ك�ضف  هذا  ويف 
وزارة  لدى  القليم  جاذبية  و  لتهيئة 
�ضعادة  ك�ضف  عن  جميد  و  الداخلية 
فيما  الجتماع  خا�ضة  هذا  اأهمية 
منطقة  كل  خ�ضو�ضية  بتثمني  يتعلق 
على  يقوم  متنا�ضق  برنامج  �ضمن 

تعميم  كذا  و  الت�ضيري  يف  الالمركزية 
اجلديدة  التكنولوجيات  ا�ضتعمال 
لالإعالم و الت�ضال ف�ضال عن  تعزيز 
هذا  يف  املتدخلني  خمتلف  قدرات 
ظهور  على  تعتمد  كما  التطوير 
مناطق  اجناز  و  جاذبية  اأقطاب 
تاأهيل  و  و  جديدة  مدن  و  �ضناعية 
الكربى و كذا مرافقة  ع�رضنة املدن 
 . جاذبية  و  جتهيزا  الأكرث  الأقاليم 
كوت  األب  مقاطعة  وايل  و�ضف  فيما 
هذا  اأن  دارتو  )مر�ضيليا(  بيار  اآزور 
املخطط »هام جدا« للجزائر  لكونها 
يوؤهلها  ما  القدرات  »من  متبك 
ال�ضتقطاب  رهان  حت�ضني  ملواجهة 
لالإقليم  قائال  القت�ضادية  التنمية  و 
اأنه  اإل  اختالف  البلدين  اأنه رغم 
و  مماثلة  لدينا  مالحظات  توجد 
معاجلة  حيث  من  متقاربة  طرق 
وبالتايل  احللول«  اقرتاح  و  امل�ضاكل 
فهذا القاء  �ضي�ضمح لنا بالتقارب اأكرث 

لتبادل جتارب البلدين.  
حكيم مالك

حنون تطالب بقانون مالية تكميلي جديد 
لويزة  العمال  العامة حلزب  الأمينة  دعت 
األقتها  التي  كلمتها  يف  اأم�ض  يوم  حنون 
الوطنية  التن�ضيقية  اجتماع  مبنا�ضبة 
الثورة  اأجل  من  ل�ضباب  ا  ملنظمة 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  بالعا�ضمة 
اإ�ضدار قانون مالية تكميلي  اإىل  بوتفليقة 
مواجهة  اأجل  من   2018 ل�ضنة  جديد 
خمتلف  ت�ضهدها  التي  امل�ضاكل  خمتلف 
نف�ض  يف  الوزارية،م�ضددتا  القطاعات 

الوقت على �رضورة اللتفات اإىل احلراك 
الذي ت�ضهده بع�ض وليات اجلنوب نتيجة 

التهمي�ض. 
الآثار  اإىل  حنون  لويزة  واأ�ضارت  هذا 
اأ�ضيا�ضات  عنه  اأ�ضفرت  التي  ال�ضلبية 
التق�ضف املتبعة من قبل احلكومة بدليل 
احلركات  خمتلف  معاجلة  عن  عجزها 
الأ�ضاتذة  ق�ضية  غرار  على  الحتجاجية 
رئي�ض  ال�ضياق  نف�ض  يف  داعيتا  والأطباء، 

اإىل  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
باإ�ضدار قانون مالية تكميلي ل�ضنة  القيام 
امل�ضاكل  التكفل مبختلف  اأجل  2018 من 
املطروحة على اجلبهة الجتماعية الأمر 
جتنيب  يف  ي�ضاهم  اأن  �ضاأنه  من  الذي 
ح�ضب  حمتملة  اجتماعية  هزات  البالد 

ذات املتحدثة.
ويف �ضياق ذي �ضلة دعت لويزة حنون اإىل 
�ضكان  احتجاجات  اإىل  اللتفاف  �رضورة 

الأمر  بالتهمي�ض  و�ضفته  ما  من  اجلنوب 
الذي من �ضاأنه اأن يقطع الطريق اأمام من 

يريد اللعب با�ضتقرار البالد
العمال  حلزب  العامة  الأمينة  ثمنة  كما 
الراف�ضة  اجلزائرية  باملقاومة  اأ�ضمته  ما 
الرامية  الأخالقية  غري  املحاولت  لكل 
يف  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض  اإ�رضاك  اإىل 

حروب خارج احلدود. 
يحي عواق
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خرباء اقت�ساديون يقيمون تو�سيات بعثة �سندوق النقد الدويل للجزائر:

ا�ستعادة التوازن املايل للجزائر يتطلب خيارات �سعبة
الإطالق على  حال  لي�س  اجلزائرية  العملة  تعومي   : لملا�س  اإ�سماعيل  القت�سادي  •        اخلبري 

بجديد   تاأت  مل  الدويل  النقد  �سندوق  تو�سيات   : علي  اآيت  فرحات  املايل  •       اخلبري 
الت�سخم اإىل  �سيوؤدي  اجلزائري  تعومي  الدينار  زيادة   : رزيق  كمال  •       املحلل 

القت�سادي توازنها  لتحقيق  فر�سة  اأمام  اجلزائر  الدويل  :  النقد  �سندوق  بعثة  •       فريق 
حكيم مالك

وهذا ما يجعل اجلزائر اأمام خيارات �صعبة 
بوا�صطة  االقت�صادية   وهذا  اأزمتها  حلل 
بني  التوازن  حتقق  �صيا�صات  على  االعتماد 
اإجراء  مع  والنمو  االقت�صادي  االإ�صالح 
ال�صبط املايل على اأ�صا�س من اال�صتمرارية 
متويلية  ا�صرتاتيجية  على  اعتمادا  والتدرج، 
من  االقرتا�س  منها  ي�صتبعد  النطاق  وا�صعة 
على  بهدف  امل�صاعدة  املركزي  البنك 
كتلة  هذا  بتنفيذ  االقت�صاد  ويتعني  تنويع 
حني  يف  الهيكلية  االإ�صالحات  من  حرجة 
عادلة وعلى  بطريقة  االإ�صالح  اأعباء  توزع 
اأن  اقت�صاديون،  خرباء  يرى  االأ�صا�س  هذا 
الدويل  جاءت  النقد  �صندوق  تو�صيات 
نتيجة التحديات التي  الزلت تواجه اجلزائر 
منذ  النفط  اأ�صعار  هبوط  يفر�صها  كمهمة 
هذه  املقرتحات  اأن  �صنوات  معتربين  اأربع 
التي  االقت�صادية  لالأزمة  احلل  متثل  ال 

تعي�صها اجلزائر يف الوقت الراهن .
 

 اخلبري االقت�سادي اإ�سماعيل الملا�س 
: تعومي العملة اجلزائرية لي�س حال 

على االإطالق
 

جمعية  ورئي�س  االقت�صادي  اخلبري  وقال 
اإ�صماعيل  للت�صدير«  ا�صت�صارات  »اجلزائر 
كدليل  جاءت  االنتقادات  اأن  الملا�س، 
تبعات  مواجهة  يف  احلكومة،  تخبط  على 
باقت�صاد  ع�صفت  التي  النفطية  االأزمة 
اإجراءات  خطورة  البالد  كما  حذر من 
فتبعات  وعليه  العجز.  ل�صد  النقد  طباعة 

الظهور  يف  اأعرا�صها  �صتبداأ  النقد،  طباعة 
بعد  اأي  واملتو�صط  الق�صري  املديني  على 

نحو 8 �صهور من االآن«.
اقرتاح  �صندوق  الملا�س  اأن  واعترب 
للعملة  جزئي  بتعومي  الدويل  النقد 
على  حال  يعترب  ال  خيار  اجلزائرية،  اأنه 
االإطالق،  لكون  الدينار اجلزائري ال يخ�صع 
�صعر  ت�صيري  وا�صحة..  اقت�صادية  ملعايري 
ال�رصف يتم بقرارات �صيا�صية واإدارية ولهذا 
الدينار  تعومي  عن  احلديث  ال�صبب  ميكن 
فقدان  من  �صيزيد  وتعوميه  الطريقة،  بهذه 
عن  للبحث  ويدفعهم  اجلزائريني،  ثقة 
)داخل  كالعقارات  الأموالهم  اآمنة  مالذات 

وخارج البالد( والعمالت االأجنبية«.
 

اخلبري املايل فرحات اآيت علي : 
تو�سيات �سندوق النقد الدويل مل 

تاأت بجديد »
 

علي«،  اآيت  »فرحات  املايل  ويرى اخلبري 
اأنها  الدويل،  النقد  �صندوق  تو�صيات  ب�صاأن 
اجلزائرية،  االأزمة  حلل  بجديد  تاأت  مل 
و2016،   2017 عامي  اقرتح  مبا  مقارنة 
على  واقت�رصت  مقبولة  غري  عموما  وكانت 
�صيء اإ�صايف وحيد وهو ما تعلق بتحذيرات 
قد  العجز موؤكدا  اأنه  ل�صد  النقد  طباعة 
20 خبريا جزائريا احلكومة  واأن حذر  �صبق 
من اللجوء خليار اإ�صدار النقد ل�صد العجز، 
للتحذيرات« فاحلكومة  ت�صتمع  مل  لكنها 
النقدي،  االإ�صدار  مرافقة  على  قادرة  غري 
ال�صدمات  امت�صا�س  �صاأنها  من  باإجراءات 
االأ�صعار  بارتفاع  املتعلقة  وتلك  الت�صخمية، 

وانهيار القدرة ال�رصائية للمواطنني«. 
ال�صندوق  مقرتح  علي  اأن  و�صف  اآيت  فيما 
واملتمثلة  املحلية  للعملة  اجلزئي  بالتعومي 
يف »الدينار اجلزائري »، بـ »الغريب، م�صريا 
اإىل  طبق  لو  تداعياته  ت�صل  اأن  ميكن  اأنه 
حني  ال�صوارع«.  يف  يف  لل�صعب  احتجاجات 
تدريجيا  اجلزائري  الدينار  تعومي  باأن  برر 
�صي�صل بقيمته اإىل اأ�صعار ال�رصف املتداولة 
اإجراء  وهذا  )املوازية(،  ال�صوداء  ال�صوق  يف 
االأ�صول املوجودة يف  تاأثري على  له  �صيكون 
توزيع  اإعادة  ا�صرتاتيجية  غياب  يف  البالد 

املداخيل«.
 

املحلل كمال رزيق : زيادة 
تعومي  الدينار اجلزائري �سيوؤدي اإىل 

الت�سخم
 

واأ�صتاذ  املحلل  رزيق،  كمال  اأو�صح  كما 
اأن  احلكومية،  البليدة  بجامعة  االقت�صاد 
حاليا،  املنخف�صة  املحلية  العملة  تعومي 
لن�صب  اأكرث  تفاقم  يف  يت�صبب  اأن  �صاأنه  من 
الت�صخم، ويزيد يف تدهور القدرة ال�رصائية، 
ال�صارع  اإىل  ال�صعيفة  بالفئات  يدفع  وقد 

لالحتجاج«.
 

فريق بعثة �سندوق النقد الدويل  : 
اجلزائر اأمام فر�سة لتحقيق توازنها 

االقت�سادي
 

النقد  �صندوق  بعثة  اتفق  فريق  ولقد 
اجلزائرية  يف  ال�صلطات  الدويل  مع 
حتقيق  يف  املتمثل  املزدوج  هدفها 

والعمل  الكلي  االقت�صادي  اال�صتقرار 
واحتواًء  ا�صتدامة  اأكرث  منو  حتقيق  على 
بيانها  يف  املجتمع  وجاء  �رصائح  لكل 
الرابعة  املادة  اخلتامي  لزيارة  م�صاورات 
عنه  نتجت  الذي  اجلزائر   اإىل   2018 لعام 
العديد من التو�صيات  واال�صتنتاجات االأولية 
التوازن  لتحقيق  فر�صة  اجلزائر اأمامها  باأن 
فالدين  والنمو  االقت�صادي  االإ�صالح  بني 
اخلارجي  والدين  ن�صبيا  املنخف�س  العام 
القليل يف�صحان املجال لتقوية املالية العامة 
ب�صورة تدريجية وينبغي �صبط اأو�صاع املالية 
يتالءم  مبا  االإنفاق  م�صتوى  لتعديل  العامة 
ذلك  لكن  االإيرادات،  م�صتوى  انخفا�س  مع 
اللجوء  دون  متدرجة  بوترية  حتقيقه  ميكن 
البنك املركزي مع  النقدي من  التمويل  اإىل 
ال�رصف  �صعر  يف  تدريجي  خف�س  اإجراء 

ميكن اأن يدعم االإ�صالح االقت�صادي مع بذل 
املوازية  ال�رصف  �صوق  على  للق�صاء  جهود 
م�صتعدا  املركزي  البنك  يظل  اأن  وينبغي 
تنح�رص  مل  اإذا  النقدية  ال�صيا�صة  لت�صديد 
ال�صغوط الت�صخمية واإذا وقع االختيار على 
خلق النقود لتمويل العجز، فالبد من  و�صع 
�صمانات وقائية قوية ت�صمل هذه ال�صمانات 
التمويل  على  �صارمة  وزمنية  كمية  حدودا 
�صعر  ح�صب  التمويل  هذا  وت�صعري  النقدي، 
الفائدة ال�صائد يف ال�صوق »وبغ�س النظر عن 
ال�صلطات،  تعتمده  الذي  ال�صيا�صات  مزيج 
االإ�صالحات  من  حرجة  كتلة  وجود  يتعني 
بقيادة  متنوع  اقت�صاد  ظهور  تدعم  الهيكلية 
على  االعتماد  من  وحتد  اخلا�س  القطاع 
النفط والغاز ولتحقيق ذلك، يتعني التحرك 
جبهات  عدة  على  املنا�صب  الوقت  يف 

فر�س  وحت�صني  االإداري،  الروتني  من  للحد 
احلوكمة،  وتعزيز  التمويل،  على  احل�صول 
ال�صفافية واملناف�صة، وفتح االقت�صاد بدرجة 
كفاءة  ورفع  االأجنبي،  اال�صتثمار  اأمام  اأكرب 
اأ�صواق العمل وحت�صني التوافق بني الوظائف 
زيادة  وت�صجيع  العمالة،  ومهارات  املتاحة 
العمل  ولتعزيز  �صوق  يف  االإناث  م�صاركة 
فعلى  االقت�صادية،  ال�صيا�صات  فعالية 
اأطر �صيا�صاتها  اجلزائر املوا�صلة يف تقوية 
االقت�صادية،  بغية تعزيز اإدارة املالية العامة 
اإطار  وتقوية  العام،  االإنفاق  كفاءة  رفع  مع 
االإجراءات االحرتازية واال�صتعداد لالأزمات 
التجارية  ال�صيا�صات  على  بالرتكيز  وذلك 
بدال  ال�صادرات  طريق  ت�صجيع  عن  وهذا 
الواردات حلواجز غري جمركية  اإخ�صاع  من 

ت�صويهية.

يف اختتام زيارة م�ساورات املادة الرابعة لعام 2018 اإىل اجلزائر قدمت بعثة ال�سندوق 
النقد الدويل  باجلزائر جملة من االقرتاحات �سمت  ت�سريحات عن فرق خرباء 

ال�سندوق الذي يرتاأ�سه جون فرن�سوا دوفان ب�ساأن اال�ستنتاجات االأولية امل�ستخل�سة 
بعد زيارة اجلزائر املركزة املناق�سات على مزيج ال�سيا�سات واالإ�سالحات الرامية اإىل 

ا�ستعادة التوازنات االقت�سادية الكلية وتعزيز النمو امل�ستدام واالحتوائي.

يوم حت�سي�سي لفائدة الزبائن

»بي اأم بي باريبا« تتجه اإىل رقمنة كافة العمليات امل�سرفية

بعد االإجراءات اجلديدة املتبعة من قبل احلكومة:

اآلية مراقبة اأ�سعار ال�سيارات بني مرحب و متحفظ
.        يو�سف نبا�س: جلان املراقبة األية هدفها ذر الرماد يف العيون      .      ب�سري م�سيطفى: على جلان املراقبة الرتكيز على ن�ساط الوكالء

اأم�س  باريبا«  بي  اأم  »بي  بنك    نظم 
ب�صيدي  اجلديدة  الرقمية  بالوكالة 
الزبائن  لفائدة  يوما حت�صي�صيا  يحيى 
و  اجلديدة  التقنيات  �رصح  فيه  مت 
احلديثة للتعامالت البنكية . و ح�رص 
»مونيا  اجلهوية  من  املديرة  كل 
اآخرين  مديرين  اإىل  »اإ�صافة  حميتي 
بتقدمي  قاموا  و  بالبنك  موظفني  و 
التعامل  كيفية  يف  ال�رصوح  من  مزيد 
اإعطاء  و  الرقمية اجلديدة  بالتقنيات 
املبا�رص  التوا�صل  و  للتحاور  فر�صة 
يعترب  البنك  الذي  و  الزيون  بني 
التعامالت  لتطوير  الوحيد  ال�صبيل 
ويرمي  ملمو�صة.  ب�صفة  امل�رصفية 

لدى  امل�رصيف  الرقمي  التحّول 
رقمنة  اإىل  باريبا«  بي  اأم  »بي  بنك 
التقليدية  امل�رصفية  العمليات  كافة 
توفري  بهدف  وذلك  للزبائن  املتوّفرة 
واخت�صار  للعمالء  اأف�صل  خدمة 
الإمتامها وت�صمل  امل�صتلزم  الوقت 
اآالت  الرقمية  امل�رصفية  اخلدمات 
حيث  االأوتوماتيكية  النقود  �رصف 
ميكنك اإيداع ال�صيك يف جهاز ال�رصف 
االآيل فيتم اأوتوماتيكيا اإي�صال ا�صتالم 
ب�صكل  اأوحتويل  دفع  �صواءا  ال�صيك 
اإلكرتوين اإىل احل�صاب املراد مبا�رصة 
ويفيِ اأي �صاعة من اليوم وهذه اخلدمة 
مطالبون  هم  الذين  الزبائن  ت�صاعد 

حيث  معني  وقت  يف  �صيك  بدفع 
ال�صيك  ب�رصف  اخلدمة  هذه  ت�صمح 
اإىل غاية �صاعات متاأخرة، كما اأطلقوا 
باإجراء  الزبون  متكن  مبا�رصة  خدمة 
بالدخول  ذلك  و  العمليات امل�رصفية 
لوحات  عرب  االت�صال  و  الوكالة  اإىل 
رقمية مب�صت�صار االت�صال املبا�رص  و 
مبا�رصة  عمليات  وهي  اال�صتف�صار 
البنك  موقع  خدمات  نف�س  لتقدمي 
من �صحب ودفع وحتويل دون احلاجة 
اإىل االنتظار. وقالت الدمرية اجلهوية  
»مونيا حميتي »تعد املن�صات الرقمية 
مبثابة  باريبا  اليوم  بي  اأم  بي  لبنك 
تقدم  ومتكاملة  جديدة  رقمية  بنوك 

الفورية  امل�رصفية  اخلدمات  جميع 
االنتظار  دون  و  رقمية  قنوات  عرب 
اخلدمات  من  العديد  اإىل  اإ�صافة 
بي  اأم  االأخرى   كتطبيق »بي  الرقمية 
بالعمليات  اخلا�س  االلكرتوين  باريبا« 
االنرتنت  والهاتف  عرب  امل�رصفية 
 ..SMS املحمول والر�صائل الق�صرية
  وي�صعى بنك »بي اأم بي باريبا اجلزائر » 
لتطبيق اأحدث التقنيات لع�رصنة نظام 
خدمات  تقدمي  و  املالية  التبادالت 
�صهولة  اأكرث  بطرق  للزبون  ع�رصية 
بعد  للعمالء  خ�صو�صا  خدمة  وي�رص 

اأوقات العمل اأو من اأماكن خمتلفة .
 ف.ن�سرين 

بعدقرار وزارة التجارة ا�صتحداث جلان رقابية من 
اأجل مراقبة اأ�صعار ال�صيارات وحماربة امل�صاربة 
واأراء  انطباعات  ر�صد  الو�صط  جريدة  حاولت 
اخلرباء واملخت�صني يف املجال حول جدوى هذه 

االألية من عدمها.
يف  م�صيطفى  ب�صري  االقت�صادي  اخلبري  اأكد 
اللجان  باأن  »الو�صط«  بجريدة  جمعه  ات�صال 
وزارة  م�صالح  قبل  من  امل�صتحدثة  الرقابية 
التجارة من اأجل مراقبة اأ�صعار ال�صيارات امُلركبة 
باأنها  بالوطن  االإنتاجية  الوحدات  خمتلف  عرب 
ن�صاط يندرج �صمن ال�صالحيات املخولة قانونيا 
خالل  من  تهدف  التي  التجارة  وزارة  مل�صالح 
اآليات لي�س فقط الوقوف عند اأ�صعار  مثل هكذا 
ال�صيارات بل كذا خمتلف اأ�صعار ال�صلع واملنتجات 
املحلية،  ال�صوق  يف  املتواجدة  اال�صتهالكية 

مرتاحة  مرادي  بن  حممد  وزارة  اأن  اإىل  م�صريا 
ال�صيارات على  اأ�صعار  يتعلق مبراقبة  حاليا فيما 
العدد  منتوج حمدود  ال�صيارات  منتوج  اأن  اعتبار 
اإ�صافتا  اال�صتهالكية  املنتجات  بباقي  مقارنتا 
ت�صويق  م�صتواها  على  يتم  التي  االأ�صواق  اأن  اإىل 
هذا املنتج خا�صعة لل�صلطات املبا�رصة للم�صالح 
املخت�صة على م�صتوى وزارة التجارة، م�صيفا باأن 
امل�صانع املعتمدة لرتكيب ال�صيارات هي االأخرى 

حتت املراقبة 
هذا وقد دعا ب�صري م�صيطفى اإىل �رصورة توجيه 
ن�صاط هذه اللجان الرقابية اإىل الرتكيز على ن�صاط 
الوكالء املتعاملني مع ُمركبات ت�صنيع ال�صيارات 
واالألية التي يقومون من خاللها بت�صويق منتوجهم 
معتربا اإياهم ال�صبب الرئي�صي وراء ارتفاع اأ�صعار 
�صدد  حيث  الوطني،  ال�صوق  داخل  ال�صيارات 

مع  يتعاملون  ب�صورهم  الوكالء  باأن  املتحدث 
اأكرث  اإىل  االأحيان  بع�س  يف  ي�صلون  قد  و�صطاء 
من ثالثة االأمر الذي يوؤدي اإىل ارتفاع رهيب يف 

اأ�صعار ال�صيارات قبل عر�صها على الزبون.
ال�صيارات  لوكالء  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأما 
يف  اأقر  فقد  نبا�س  يو�صف  اخلدمات  متعددي 
فحوى االت�صال الهاتفي الذي جمعه ب«الو�صط« 
وزارة  م�صالح  قامت  التي  املراقبة  جلان  باأن 
التجارة با�صتحداثها موؤخرا ماهي اإىل ذر للرماد 
يف العيون م�صريا اإىل اأنه لو كانت هناك نية جادة 
ال�صيارات  �صوق  ملراقبات  املخت�صة  للم�صالح 
باجلزائر لقامت بت�صكيل جلنة حتقيق يف االأ�صعار 
الرهيبة التي و�صلت اإليها املركبات  وهي داخل 
ُمركبات الت�صنيع اأي قبل دخولها ال�صوق وو�صولها 
اإىل يد الوكالء م�صريا يف ذات ال�صياق اإىل   وجود 

امل�صوؤولني  متهما  للفواتري  معقول  غري  ت�صخيم 
على حتديد اأ�صعار ال�صيارات داخل هذه امل�صانع 
بالنهب م�صتذال ب�صعر �صيارة »�صامبول بوان 02« 
من  جزائري  دينار  األف   114 حدود  و�صلت  التي 

امل�صنع وهو �صعر غري منطقي 
يف  يباع  ال�صيارات  من  النوع  نف�س  باأن  مقرا 
املغرب ب 70 األف دينار، االأمر الذي ي�صري ب�صكل 
التي  االأ�صعار  يف  الرهيبة  املفارقات  اإىل  وا�صح 
ي�صتوجب من امل�صالح املخت�صة البث فيها على 

م�صتوى مركبات تركيبها.
كما اأ�صار املتحدث اإىل اأن مركب �صوفاك يحقق 
اأرباح تقدر ب 80 األف دينار جزائري عرب منتوجه 
» اأوكتافيا« وهي االأرقام التي ال يقبلها ذهن عاقل 

بح�صبه.
يحي عواق 

قال اإن اجلزائر اأوقفت طمعها املتزايد، اأحمد ميزاب:

 م�ساعي وا�سنطن بالتواجد 
يف �سمال اإفريقيا تبخرت

اأكد »اأحمد ميزاب« باأن حماوالت وا�صنطن 
�صمال  يف  االفريكوم  قاعدة  الإن�صاء  من 
امليدانية  ا�صطدمت  باحلقائق  اإفريقيا 
يف  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  حققها  التي 
تنوه  جعلها  ما  االإرهاب،  حماربة  جمال 
به اجلزائر يف  الذي قامت  الكبري  بالدور 
هذه الفرتة التي تعرف انفالتا اأمنيا رهيبا 

يف ال�رصق االأو�صط دون ا�صتثناء.
ت�رصيح  يف  االأمني  اخلبري  وقال 
الت�رصيحات  باأن  »الو�صط«  به  خ�س 
للجزائر،  بالن�صبة  االأمريكية  الت�صجيعية 
م�صوؤوليها  على  وليدة  توافد  تكن  مل 
هي  بل  الفرتة  احلالية،  اجلزائر خالل 
يف  مبتغاها  حتقيق  يف  لف�صلها  امتداد 
ال�صاحل،  منطقة  يف  »االأفريكوم«  اإن�صاء 
�رصورة  يف  وا�صنطن  حجج  اأن  م�صيفا 
التواجد يف املنطقة اأ�صبحت جد �صعيفة 
تتبعها  التي  االأمنية  ال�صيا�صة  ب�صبب 
ميزاب-  -ي�صيف  اأ�صبحت  التي  اجلزائر 
الدول  مع  االأمني  للتن�صيق  مهما  قطبا 
من  اأكرث  اإىل  امل�صدر  ذات  وراح  الكربى، 
لكل  اجلزائر  تك�صري  على  �صدد  ذلك، ملا 
الفو�صى  خلق  يف  اخلارجية  املحاوالت 
امتداد  االإفريقي، رغم وجود  ال�صمال  يف 
وما  ليبيا  يف  الدائرة  احلرب  ل�صظايا 
جهة  ومن  املايل،  ال�صمال  يف  كذلك  يقع 
اجلزائر  باأن  االأمني  اخلبري  اأو�صح  اأخرى 
لديها كل االإمكانات من اأجل جمابهة كل 
ويف  حاليا  تهددها  التي  االأمنية  االأخطار 
العمليات  �صيا�صة  اأن  م�صيفا  امل�صتقبل، 
اجلي�س  اأفراد  يتبعها  التي  اال�صتباقية 
الوطني  الرتاب  داخل  ال�صعبي  الوطني 

اأتت  االإرهابية  اجلماعات  بقايا  �صد 
يف  اإيجابية،  بنتائج  تاأتي  والزلت  باأكلها 
عليها  يحوز  التي  الكبرية  االإمكانات  ظل 
اجلي�س، واالأخطار التي تهدد اجلزائر من 

كل جهة.
مع  التعاون  من  مزيد  اإىل  تتجه  اجلزائر 

وا�صنطن
م�صدرها  اأف�صحت  عرب  االأنا�صول  وكالة 
وات�صاالت  عن وجود م�صاورات  االأمني 
والواليات  اجلزائر  بني  وعلنية  �رصية 
مكافحة  حول  االأمريكية  املتحدة 
االإرهاب يف منطقة ال�صحراء الكربى، اأين 
التعاون  من  املزيد  اجلزائر  نحو  تتجه 
ملكافحة  وا�صنطن  مع  االأمني  والتن�صيق 
وال�صحراء،  ال�صاحل  منطقة  يف  االإرهاب 
وا�صنطن  باأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
تزايد  من  ال�صديد  قلقها  اجلزائر  اأبلغت 
مايل  يف  االإرهابية  اجلماعات  ونفوذ  قوة 
والنيجر حيث ين�صط فرع تنظيم القاعدة 
ال�صاحل  منطقة  يف  املغرب  بالد  يف 
االإفريقي، مطالبة اإياها ب�رصورة التدخل 
مكافحة  عمليات  يف  فاعلية  اأكرث  ب�صكل 
ت�صم:  التي  ال�صاحل،  دول  يف  االإرهاب 
وبوركينافا�صو،  النيجر  موريتانيا،  مايل، 
عن  للجزائر  وا�صنطن  ابالغ  عن  كا�صفا 
فاعلية  اأكرب  ب�صكل  التعاون  يف  رغبتها 
على  للق�صاء  اجلزائري،  اجلي�س  مع 
املنظمات االإرهابية املتمركزة يف النيجر 
ومايل، وقد جاءت زيارة نائب وزير الدفاع 
هذه  �صمن  للجزائر  باتر�صون  االأمريكي 

امل�صاورات.
علي عزازقة



بو�سعادة بامل�سيلة

الأغواط

اأدرار

تر�سدها يوم اجتياز ابنتهما ل�سهادة التعليم الأ�سا�سي

 ت�أخر  غري مربر يف توزيع  
ال�سكن�ت  االجتم�عية 

 االأمن يوقف نيجريي بتهمة
 حي�زة املخدرات

 توقيف فت�ة  بحوزته� 
30 قر�س� مهلو�س� 

مت�سرف اإداري يح�ول قتل طليقته 
بتهمة اخلي�نة الزوجية

وقعت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ساء نهاية الأ�سبوع الفارط عقوبة 10 �سنوات �سجنا نافذا يف حق مت�سرف اإداري حاول قتل 
طليقته و تقطيع جثتها بوا�سطة �ساطور و �سكني » بو�سية« لي�سفي غليله  من خيانتها له عندما كانت على ذمته منذ اأزيد من اأربعة �سنوات 

وهي الوقائع التي توبع لأجلها بتهمة حماولة القتل العمدي مع �سبق الإ�سرار و الرت�سد .

مدينة بو�سعادة  يت�ساءل �سكان 
امللحوظ  عن التاأخر   ،
ال�سكن  ح�سة  توزيع  يف 
حتوزها  التي  االجتماعي 
عددها حوايل  واملقدر  البلدية 
مرور  رغم  م�سكن+200   1000
ال  حيث  اإجنازها،  اأ�سهر  من 
اإحدى  بو�سعادة  بلدية  زالت 
اأقدم واأكرب بلديات الوالية التي 
مل تنف�ض الغبار عن نف�سها ومل 
»املحظوظني«  قائمة  تن�رش 
اأن  رغم  من امل�ستفيدين 
ومل  مدة  منذ  جاهزة  ال�سكنات 
املفاتيح  ت�سليم  �سوى  يتبق 
بع�ض  وح�سب  الأ�سحابها، هذا 
املواطنني املغلوب على اأمرهم، 
خا�سة  اأمده  طال  الو�سع  فاإن 
تتن�سل  ال�سلطات البلدية  واأن 
تتحجج  كونها  م�سوؤوليتها  من 
دوما باأن عملية درا�سة امللفات 
واإعداد القائمة هي بيد الدائرة 
ح�سبهم،  البلدية  بيد  ولي�ض 
من  مطلعة  م�سادر  جهتها  من 
اأن عملية  توؤكد  الدائرة  م�سالح 
اإعدادها  مت  قد  القائمة  اإعداد 
خا�سة   ، الوالية  اإىل  واإر�سالها 

ملفات طالبي  درا�سة  وان جلنة 
الزالت  ال�سكنات  النوع من  هذا 
الذي  االأمر  بدورها  وهو  تقوم 
اخذ اأكرث من حقه.وعلى �سعيد 
من  لبع�ض  ا عرب   ، ي ز ا مو
على  ببو�سعادة  متتبعي ال�سكن  
ون�رش  التوزيع  عملية  تاأخر  اأن 
اأكرث  �سلبياتها  لها  القائمة 
عدم  اأن  باعتبار  من ايجابياتها 
وعدم  موجود  هو  ما  ت�سليم 
�سيحرم  مربمج  هو  ما  اإكمال 
البلدية ومواطنيها من اال�ستفادة 
تقلل  اأخرى  من ح�س�ض �سكنية 
وتخفف من ال�سغط املفرو�ض 
وقد  على حمدودي الدخل هذا 
ا�ستاء العديد من املواطنني من 
امل�سبوهني  امل�ستفيدين  بع�ض 
الذين حولوا �سكناتهم اإىل منازل 
ودب  وخري  هب  وملن  للكراء 
االأمن  م�سالح  تفكيك  هو  دليل 
الدعارة  �سبكات  من  لعديد 
تعر�ض  هو  اأي�سا  واالأغرب 
للتخريب  املنازل  من  العديد 
اآخرها احرتاق �سكن عن كاملها 

بحي 320 التي وزعت موؤخرا
هواري ب 

الوطني  االأمن  عنا�رش  اأوقف 
االأمني  احلاجز  م�ستوى  على 
ملدينة  اجلنوبي  باملدخل  الثابت 
من  اإفريقية  االأغواط،رعية 
العمر31  من  يبلغ  نيجريية  جن�سية 
لنقل  حافلة  منت  على  �سنة،كان 
امل�سافرين،حيث �سبط بحوزته اأربع 
�سفائح من القنب الهندي يقدر وزنها 

غ،ومبلغ  و420  كلغ  بـ03  االإجمايل 
 03 جانب  دج،اىل   3500 قدره  مايل 
نقالة ورخ�سة �سياقة منتهية  هواتف 
معه  التحقيق  مت  ال�سالحية،حيث 
حيازة  بتهمة  للعدالة  تقدميه  قبل 
ونقل وت�سدير مواد خمدرة بطريقة 

غري �رشعية ق�سد البيع.
ع.ق

اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
على  والق�ساء  اأنواعها  ب�ستى 
االإقليم  ظاهرة املخدرات داخل 
البحث  فرقة  متكنت  احل�رشي 
والتحري باالأمن احل�رشي الثاين 
لدي امن ادرار  اأول اأم�ض وعلى 
االخت�سا�ض  باإقليم  دوريات  اثر 
ي�ستبه  لفتاة  انتباههم  لفت  حيث 
من  بالقرب  �سكر  حالة  يف  اإنها 
وت�سحيم  غ�سل  حمطات  اإحدى 
مت  ادراروعلية  مبدينة  ال�سيارات 
توقيفها وحتويلها اإىل مقر االأمن 
تفتي�سها  بعد  الثاين  احل�رشي 
ال�رشطيات  احد  طرف  من 

 03 على  مالب�سها  بداخل  �سبط 
مهلو�ض  قر�ض   30 بها  �سفائح 
وبعد    mg  150  yricaنوع من 
اأنها  �رشحت  معها  التحقيق 
املتورط  االأ�سخا�ض  الأحد  ملك 
اأين  �سنة  العمر25  من  يبلغ  الذي 
و  قيا�سي  ظرف  يف  توقيفه  مت 
اتخاذ االإجراءات يف حقهما ومت 
ال�سيد  امام  عر�سهم  مبا�رشة 
حمكمة  لدي  اجلمهورية  وكيل 
ادرار بتهمة حيازة موؤثرات عقلية 
انتظار  يف  احلب�ض  اأيداهما  ومت 

حماكمتهم الحقا  .
بو�سريفي بلقا�سم 

وقائعها  تعود  التي  الق�سية  يف 
حدود  يف   2017 ماي   24 لتاريخ 
�سباحا  وربع  الثامنة  ال�ساعة 
بدورة  االأمن  م�سالح  مرت  حني 
باب  منطقة  اأحياء  باأحد  روتينية 
اإنتباههم  الوادي بالعا�سمة و لفت 
�رشعته  باأق�سى  يرك�ض  �سخ�ض 
وينزف  ملحفظة  حامال  وهو 
فقامت  يده  م�ستوى  على  ب�سدة 
تفتي�ض  بعد  واإكت�سفت  باإيقافه 
من  �سخم  �سالح  وجود  حمفظته 
مع  دماء  اأثار  عليه  بو�سية«   « نوع 
حتمل  مع  الفتات  اأخر  �ساطور 
عبارات  مناه�سة للخيانة الزوجية 
، واأثناء التحقيق الق�سائي املنجز 
 « املدعو  املوقوف  املتهم  حول 
�ض ، م�سعود«  تبني  باأنه قام بيوم 
الوقائع باالإعتداء على طليقته وهي 
النا�سطة  اجلمعيات  اأحد  رئي�سة 
و  ال�رشطان  مكافحة  جمال  يف 
حممد  م�ست�سفى  يف  املتواجدة 
ملني دباغني بعدما قام بطعنها 5 
مرات على م�ستوى منطقة  الظهر 
بوا�سطة  اليمنى والرقبة  اليد  و 
مواجهته  ،وبعد  »بو�سية«  �سكني 
بيوم  قام  باأنه  اإعرتف  باالأمر 
اأثناء  طليقته  برت�سد  الوقائع 

الإجتياز  اإبنتهما  الإي�سال  توجهها 
ومبجرد  االأ�سا�سي  التعليم  �سهادة 
بها  تقيم  التي  للعمارة  و�سولها 
قام بحمل ال�سكني وقام بطعنها به 
على م�ستوى منطقة الظهر و اليد 
الإرغامها على االإعرتاف بخيانتها 
له عندما كانت على ذمته لت�سقط 
اأحد  تدخل  ذلك  واأثناء  اأر�سا 
اأ�سحاب املحالت التجارية ليقوم 
بطعنه هو االأخر لت�ستغل ال�سحية 
اأبناء  ويقوم  بعيدا  تفر  و  الفر�سة 
ال�رشعة  وجه  على  بنقلها  احلي 
للم�ست�سفى اأين اأجريت لها عمليات 
لها  حررت  و  الإ�سعافها  جراحية 
يوما   30 عجز  مبدة  طبية  �سهادة 

التحريات  خ�سم  يف  تبني  كما   ،
املنجزة اأن املتهم يف يوم الوقائع 
و  طليقته  روح  اإزهاق  حاول  قد 
ال�ساطور  بوا�سطة  جثتها  تنكيل 
و  منها  اإنتقاما  بحوزته  كان  الذي 
من خيانتها له رغم مرور ما يزيد 
عن 4 �سنوات و رغم اأن املحكمة 
اخليانة  جرمية  عن  اأدانتها  قد 
حتويل  بذلك  ليتم   ، الزوجية 
اجلنايات  حمكمة  على  املتهم 
والذي   ، الذكر  �سالف  باجلرم 
للمحاكمة  مثوله  خالل  حاول 
التن�سل من فعلته من خالل �رشد 
احلادثة  حول  اأخرى  تفا�سيل 
الواقعة  بيوم  توجه  باأنه  مفادها 

للتحدث مع طليقته واإجبارها على 
االإعرتاف من خيانتها له غري اأنها 
قامت بحمل �سكني وحاولت طعنه 
به فقام ب�سدها  وطعنها ب�سالحها 
الذي كانت حتمله لدفاع عن نف�سه 
وحياته وهي الت�رشيحات التي مل 
تقنع هيئة املحكمة وواجهته الأداة 
اجلرمية التي كان حامال اإياها يف 
حمفظته مع ال�سعارات التي كانت 
ليطالب   ، الزوجية  باخليانة  تندد 
من جهته النائب العام ويف ظل ما 
�سلف ذكره بتوقيع عقوبة 20 �سنة 
�سجنا نافذا يف حق املتهم قبل اأن 
�سالفة  بالعقوبة  املحكمة  تدينه 

الذكر .
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اأكد تعر�سه و زوجته للتخدير 

�س�ب يقتل  �سديقه  بتهمة االعتداء اجلن�سي بب�ب الزوار

اأمن ولية الأغواط

حمالت حت�سي�سية لف�ئدة تالميذ املدار�س ومرتب�سي التكوين املهني

اجلنايات  حمكمة  فتحت 
ق�ساء  جمل�ض  لدى  االإ�ستئنافية 
الفارط  االأ�سبوع  نهاية  العا�سمة 
ملف ق�سية قتل ب�سعة جرت بحي 
بالعا�سمة  الزوار  بباب  ال�سومام 
بني �سديقني اأين قام فيها  اجلاين 
بذبح رفيقه من الوريد للوريد مع 
اأنحاء  كافة  على  طعنة   75 طعنه 
عليه  اإعتدى  اأنه  بحجة  ج�سده 
جن�سيا و اإختلي بزوجته للممار�سة 
الفاح�سة معها  داخل عقر منزله 
بعد تنوميه  عن طريق   م�سحوق 

منوم  .
هذا وقد عادت ق�سية  احلال من 
جديد اأمام حمكمة احلال ا�ستنادا 
على تقارير  اخلربة الطبية العقلية 
املتهم  املنجزة  على  ال�سابعة 
وال  عقليا  �سليم  اأنه  اأثبتت  والتي 
ذهنية  ا�سطرابات  اأي  من  يعاين 

اإرتكابه  يف  �سببا  تكون  اأن  ميكن 
وقائعها  تعود  للجرمية  التي 
لتاريخ  11 جانفي 2001 حني تلقت 
م�سالح االأمن بالعا�سمة لبالغ من 
هذا  ارتكاب  حول  املتهم  والد 
االأخري جلرمية قتل �سد �سديقه 
م�ستوى  على  متواجدا  كان  الذي 
غارق  هامدا  و  وهو  جثة  منزله 
طعنة   75 جراء  من  دمائه  يف 
ج�سده  اأنحاء  كافة  على  تلقاها 
كانت  التي  الذبح  الأثار  باالإ�سافة 
املتهم  ليقوم   ، الوفاة  وراء  �سببا 
مرور  بعد  طواعية  نف�سه  بت�سليم 
 ، التحريات  من  اإنطالق  ثالثة 
ويك�سف تفا�سيل جرميته ال�سنعاء 
قرر  اأنه  بخ�سو�سها  اأكد  التي 
�سديقه  اأن  حقيقة  اإكت�ساف  بعد 
عليه جن�سيا  يعتدي  كان  املقرب 
و يزين بزوجته االإنتقام منه فقام 

منزله  يف  اأخفاه  �سكني  ب�رشاء 
يف  رفقته  للمكوث  بدعوته  وقام 
فرتة غياب زوجته بحجة احت�ساء 
امل�رشوبات الكحولية وبعد مرور 
الوقائع  بيوم  قام  كامل  اأ�سبوع 
للوريد  الوريد  من  �سديقه  بذبح 
كافة  على  طعنة   75 طعنه  مع 
اأنحاء ج�سده بنف�ض اأداة اجلرمية 
ما  لها  اإقتنائه  على  مر  التي 
يقارب 15 يوما و يفر بعد اإرتكابه 
ارتكاب  تفا�سيل  وعن   ، للجرمية 
بزوجته  الزنا  لواقعة  �سديقه 
يرتدد  كان  ال�سحية  باأن  فاأكد 
على منزله و يقوم بد�ض م�سحوق 
منوم يف م�رشوبه ليختلي بزوجته 
ومن مت يزين بها مع قيامه اأي�سا 
وهو  جن�سيا  عليه  باالعتداء 
وارء  كان  الذي  املبا�رش  ال�سبب 
 ، ال�سنعاء  اجلرمية  لهاته  ارتكابه 

بجرم  القتل  متابعته  بذلك  ليتم 
 ، والرت�سد  االإ�رشار  �سبق  مع 
عقلية  م�سحة  على  حتويله  مع 
بفران�ض فانون بالبلدية للتاأكد من 
قواه العقلية بناءا على الت�رشفات 
خالل  عليه  البادية  طبيعية  الغري 
مثوله للمحاكمة وبعد �سل�سلة من 
تلك اخلربات التي بلغت 7 تقارير 
اأي  اأنه ال يعاين من  اأجمعت على 
اإ�سطرابات عقلية مت حتويله من 
جديد على حمكمة احلال باجلرم 
حاول  والذي   ، الذكر  �سالف 
ملحكمة  مواجهته  خالل  اإنكاره 
ليطالب   ، االإ�ستئنافية  اجلنايات 
عقوبة  توقيع  العام  النائب  له 
املحكمة  تدينه  اأن  قبل  االإعدام 
بح�سور  القانونية  املداولة  بعد 
ال�سجن  بعقوبة  اإدانته  املحلفني 

املوؤبد .

الذي  االت�سايل  اجلواري  للعمل  جت�سيدا 
االأغواط،ن�سم  اأمن  م�سالح  به  تقوم 
لفئات  حت�سي�سي  ن�ساط  باملنا�سبة 
املجتمع االأغواطي تنوههم بها مبخاطر 
املرورية  ال�سالمة  ا�سا�سها  �سملت  عدة 
اال�ستعمال   - املخدرات  اآفة  خماطر   –
االألعاب  خماطر   – لالنرتنت  االأمن 
املحافظة  و  البيئة  حماية   - االلكرتونية 
على املحيط – ظاهرة اإختفاء االأطفال- 
تالميذة  لفائدة  باإقامة حما�رشات  وهذا 

مبختلف  تربوية  موؤ�س�سة  اأكرث)60( 
االأطوار،وهذا با�ستفادة املتمدر�سني على 
م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية من اكت�ساب 
املوا�سيع  ملختلف  كبري  معريف  ر�سيد 
�سالفة الذكر والقت ا�ستح�سانا منهم ومن 
امل�رشفني على هذه املوؤ�س�سات.و يف نف�ض 
مديرية  مع  التن�سيق  من خالل  و  ال�سياق 
اأي�سا مت ت�سطري برنامج اأ�سبوعي  الرتبية 
واأوليائهم  املدار�ض  تالميذ  ي�ستهدف 
انطلق بتاريخ ال�ساد�ض من ال�سهر اجلاري 

نهاية  حتى  �سيتوا�سل  اأخر  توعوي  عمل 
ظاهرة  مو�سوع  حول  الدرا�سي  املو�سم 
مبخاطرها  والتح�سي�ض  االأطفال  اختفاء 
خمت�سني  و  اإطارات  من  باإ�رشاف  هذا  و 
نف�سانيني تابعني الأمن الوالية ،حيث القت 
اأولياء  من  كبريا  ترحيبا  املبادرة  هذه 
التالميذ و القائمني على هذه املوؤ�س�سات 
باعتبارها جت�سد اهتمام املديرية العامة 
مناحي  كل  يف  بالتالميذ  الوطني  لالأمن 
حياتهم،ق�سد حتقيق �سالمتهم و جناحهم 

العمل  اأعمتد  التعليمية.كما  م�سريتهم  يف 
الوطني  املعهد  طلبة  اإىل  التح�سي�سي 
احمد  املهني  التكوين  يف  املتخ�س�ض 
اإقباال  �سهد  باالأغواط،وقد  الزبري  بن 
الذي  الطلبة  طرف  من  كبريا  تفاعال   و 
التي  املبادرة  هذه  ثمنوا  و  ا�ستح�سنوا 
معاهد  و  مراكز  ثمانية)08(  �ست�سمل 
للتكوين  على م�ستوى والية االأغواط ملدة 

15 يوما.
ع.ق

ل/منرية 



الأ�سبوع  منت�سف  يحل  اأن  يرتقب 
النقل  وزير  بورقلة  اجلاري 
والأ�سغال العمومية يف زيارة عمل 
وتفقد  اأين �سيعاين ويد�سن جملة 
من امل�ساريع التابعة لقطاعه بكل 
الإدارية  املقاطعة  و  ورقلة  من 
عديد  على  �سيقف  كما   ، تقرت 
لحقت  لطاملا  التي  ال�سوائب 

قطاع الأ�سغال العمومية .
وزير  الأثنني  هذا   �سباح  ي�ستهل 
عبد  العمومية  والأ�سغال  النقل 
امليدانية  زيارته  زعالن  الغني 
لعا�سمة اجلنوب ال�رشقي بتد�سني 
اإدخاله  و  ورقلة  ترامواي  م�رشوع 
يعترب  حيث   ، اخلدمة  حيز 
نوعه  من  الأول  املك�سب  هذا 
كما  الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
اأزمة  من  التخفيف  من  �سيمكن 
من  انطالقا  وذلك  احلادة  النقل 
باخلفجي  املعروف  الن�رش  حي 
مرورا  اجلديد  العمراين  التو�سع 
الأحياء مبا فيها اجلامعية  بعديد 
و�سول  ال�سكنية  والتجمعات 
للتجمع التجاري ، واإن كان اجلميع 
قد  ال�رشقي  اجلنوب  بعا�سمة 
ال�سخم  امل�رشوع  هذا  على  اأثنى 
الذي بلغت تكلفة اجنازه وجتهيزه 

الإ   ، �سنتيم  مليار   4000 من  اأكرث 
فاعلة  هناك جميعات  حملية  اأن 
وجمعويون  حقوقيون  ون�سطاء 
يف  اإن�سغالتهم  لتقدمي  ي�ستعدون 
واملتمثلة  للوزير  امل�رشوع  هذا 
يف ا�ستكمال �سطره الأخري املمتد 
من نقطة نهايته باملجمع التجاري 
لالإ�ستفادة  احلجر  ل�سوق  و�سول 
التي  النقل هذه  و�سيلة  منافع  من 
مكنت من اإ�ستحداث ما يفوق عن 
445 من�سب عمل لفائدة العاطلني 

خريجي  فيهم  مبا  العمل  عن 
و  العليا  واملدار�س  اجلامعات 
املعاهد الكربى  ومرتب�سي مراكز 

التكوين املهني والتمهني .
فر�سة  �ستكون  ثانية  جهة  من   
والأ�سغال  النقل  وزير  تواجد 
ل�سكان  منا�سبة  بورقلة  العمومية 
الولية من اأجل طرح له ان�سغالني 
با�ستكمال  الأمر  ويتعلق  مهمني 
ال�سطر الأخري من الطريق الرابط 
الإدارية  واملقاطعة  ورقلة  بني 

الأ�سغال  م�سالح  رغم   ، ملنيعة 
ا�ستكملت  بورقلة  العمومية 
فاإنتظار  ال�سطر املح�سوب عليها 
امل�سافة  لإ�ستكمال  غرداية  ولية 
اخت�سا�س  اقليم  على  املح�سوبة 
مل�رشوع  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س   ،
ال�سكة احلديدية الرابط بني قرية 
اأمقيدن وورقلة الذي ا�سبح عبارة 
 ، الأدراج  حبي�سة  خمططات  عن 
ل  اأخرى   ان�سغالت  عن  ناهيك 
واملتمثلة  الأول  عن  اأهمية  تقل 
الطريقني   تاأهيل  اإعادة  اأ�سا�سا يف 
حا�سي  و  ورقلة  بني  الرابطني  
عن  العزلة  لفك  الربمة  و  م�سعود 
امل�سافرين و اأ�سحاب �ساحنة نقل 
الق�ساء  يف  الأ�رشاع  مع  الب�سائع 
على النقاط ال�سوداء امل�سجلة عرب 
عدد هام من الطرقات الولئية و 
الوطنية دون ن�سيان مطلب جت�سيد 
من  للتقليل  ازدواجيتها  م�ساريع 
اإرهاب  ملعدلت  املقلق  التزايد 
الطرقات التي ح�سدت على مدار 
من  الع�رشات  الأخرية  ال�سنوات 

اأرواح الأبرياء  .
�أحمد باحلاج

املجاهدين  م�ستقبل  يواجه 
نظريه  اليوم  مترنا�ست  بولية 
الأمل الريا�سي لبلدية عني �سالح 
حل�ساب اجلولة الثالثة من مرحلة 
قبل  ما  الق�سم  ببطولة  الإياب 
ال�رشيف ، من اأجل موا�سلة الزحف 

نحو كوكبة املقدمة .
متو�سط  املتاألق  رفقاء  ي�سعى   
دقدوقة  ه�سام  الهجومي  امليدان 
المل  اأمام  اليوم  مقابلة  يف 
الريا�سي لبلدية عني �سالح حل�سد 
تدارك  اأجل  من   ، الثالث  النقاط 
املتوقع  وغري  الأخري  التعرث 
اجلمهور  اأمام  و  القواعد  داخل 
جمعهتهم  التي  املواجهة  يف 
حيث   ، اينغر  وداد  الزائر  اأمام 
الريا�سي  امل�ستقبل  لعبي  ظهر 
للمجاهدين بوجه �ساحب وهو ما 
كلفهم اخل�سارة القا�سية وبرباعية 
الفني  الطاقم  �سعى  حيث  كاملة، 
لتجاوز  املن�رشم  الأ�سبوع  طيلة 
الفريق  بها  مير  التي  الفراغ  فرتة 
الالعبني  وذلك من خالل مطالبة 

والرتكيز  الأخرية   اخليبة  بن�سيان 
اأجل ح�سد  اليوم من  على مقابلة 
الإعتبار  واعادة  الثالث  النقاط 

لأنف�سهم والت�سالح مع الأن�سار .
بيت  من  الواردة  ال�سداء  وح�سب 
للمجاهدين   الريا�سي  امل�ستقبل 
امل  �سيواجه  الأخري  هذا  فاإن 
اليوم  اأم�سية  �سالح  عني  بلدية 
هدافه  خدمات  من  منقو�س  
و�سانع اأفراحه ه�سام بوكار الذي 
مل يتعافى من الإ�سابة التي يعاين 
بعد اأين �سيعو�سه ر�سميا املهاجم 
�ستعرف  كما  باحلاج  حمزة 
الأول  احلار�س  عودة  الت�سكيلة 
للفريق عبد النور بن مالك اإ�سافة 
الهجومي  امليدان  و�سط  لثالثي 
حمو  و  بوغراري  ملني  حممد 
رقاين وعبد املالك زقري وهو ما 
الفريق  مدرب  مينح  اأن  �ساأنه  من 
اخليارات  عديد  حيلو  خل�رش 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  معامل  ل�سبط 

املعول عليها ملواجهة الأمل .
�أحمد باحلاج

املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية  مع  قام 
دومي  مترنا�ست  ولية  وايل 
جياليل بزيارة عمل وتفقد لقرية 
من  جملة  عاين  اأين   ، تقرمبيات 
امل�ساكل وتعهد بحلحلتها خا�سة 
اإذا علمنا اأنها  عمرت طويال دون 

اأن جتد طريقها للحل.
على  الأول  امل�سوؤول  اأكد 
بتمرنا�ست  التنفيذية   الهيئة 
م�ساحله   اأن   ، جياليل  دومي 
امل�رشوع  اإجناز  مقررة  قدمت 
املياه  �ستعرب  للبلديةوالذي 
الأنابيب  خالله  من  امل�ستعملة  
 13 املقدرة  املراحل  بع�س  يف 
كلم  املحاطة بالقرية والتي تبلغ 
اأجل  من  �سنتيم  مليار   25 تكلفته 
امل�رشوع  هذا  وجتهيز  اإجناز 
والتقنية  القانونية  للمعايري  وفقا 
اأجال  اإحرتام  مع  بها  املعمول 
عليه  تن�س  ملا  وفقا  الت�سليم 

دفاتر ال�رشوط .
الغنب  معامل  لرفع  منه  و�سعيا 
�سهادة  بتقدمي  الولية   وايل  قام 
اإ�ستفادة  لرئي�س املجل�س ال�سعبي 
لتوزيع   مترنا�ست  لبلدية  البلدي 
72 طرد غدائي للمعوزين بالقرية 
 32 لـ  اإ�سافة  خيمة   16 توزيع  مع 
غطاء �ستوي وكذا 32 طرد غدائي 
مواجهة لفائدة  البدو الرحل ويف 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق  اإطار 
لتج�سيد  الرامي   احلكومة 
الهادفة  امل�ساريع  من  جملة 

مبناطقهم  القرى  �سكان  لتثبيت 
بالولية  الأول  الرجل  قام  فقد 
للم�ستفيدين  اإعانة   28 بتوزيع 
مببلغ  الريفي  ال�سكن  �سيغة  من 
م�ستفيد  لكل  دج   1000.000.00
لإجناز  مقررات  بتقدمي  قام  كما 
مو�سوع  ويف  التنموية،  امل�ساريع 
قرية  تدعمت  فقد  مت�سل 
ملعب  اإجناز  مب�رشوع  تقرمبيات 
الإ�سطناعي  بالع�سب  جواري 
مببلغ 11.869.000.00 دج  وكذا 
العمومية  الإنارة  اجناز  م�رشوع 
دج   800.000.00 مببلغ  بالقرية 
العائالت  من  الع�رشات  لإنت�سال 
ناهيك   ، الدام�س  الظالم  من 
مراحي�س  اإجناز  م�رشوع  عن 
الإبتدائية  باملدر�سة  للبنات 
 2.415.000.00 مببلغ  بالقرية 
دج  واإعادة الإعتبار بقاعة العالج 
مببلغ  بالقرية  وظيفي  م�سكن  مع 
اأن  ومعلوم   . 3.433.000.00دج 
وايل ولية مترنا�ست دومي جياليل 
على  تعيينه  منذ  جاهدا  ي�سعى  
ملعاجلة  التنفيذي  اجلهاز  راأ�س 
عن  ورثها  التي  الرتاكمات  عديد 
�سابقيه وهو ما بعت  الإرتياح لدى 
املحلية  واجلمعيات  املواطنني 
دعمها  عن  اأعلنت  التي  الفاعلة 
لرجل  والالم�رشوط  املطلق 

الأول بالولية  .

�شيخ مدقن  

 

 ك�سفت م�سادر رفيعة امل�ستوى 
الوايل  اأن    ،« »الو�سط  جلريدة 
التابعة  �سالح  بعني  املنتدب 
مترنا�ست  التقليدية  للولية 
اإحالته  تقرر  قد  �سدا�س  خل�رش 
لتوفر  نظر  وذلك  التقاعد  على 
اأبرزها  من  لعل  اأ�سباب  عدة 
املطمئنة  غري  ال�سحية  ظروفه 
يف  الفادح  عجزه  عن  ناهيك   ،
التجاوزات  طال�سم   تفكيك 
م�سكوت  ظل  التي  واخلروقات 
عنها مبلف اليد العاملة حيث اأن 
مقلق  ارتفاع  قابله  الو�سع  هذا 
بوكالة   البطالني امل�سجلني  لعدد 
�سالح  بعني  املحلية  الت�سغيل 
اينغر  بطايل  معها  ت�سم  التي 
وفقارة الزواى ، وح�سبما اأفادت 
احتجاجية  وعرائ�س  �سكاوى  به 
موجودة على مكتب الوزير الأول 
الداخلية  وزير  و  اأويحي  اأحمد 
الدين  نور  املحلية  واجلماعات 
يظهر  الوايل  عجز  فاإن  بدوي 
على  القدرة  عدم  يف  جليا 
املوؤ�س�سات  م�سوؤويل  تروي�س 
املقاطعة  برتاب  امل�سغلة 
الإدارية عني �سالح و املتمردين 
على تعليمة الوزير الأول الأ�سبق 
عبد املالك �سالل الرامية ملنح 
اأولوية التوظيف لبطايل املنطقة 
لإحتواء غليان البطالني بكل من 
عني �سالح و اينغر الذين هددوا 

باخلروج لل�سارع للمطالبة باحلق 
جتد  مل  ما  حالة  يف  العمل  يف 

مطالبهم اأذانا �ساغية .
�رشبت  فقد  ذلك  جانب  اىل 
كبري  تناق�س  موثوقة  م�سادر 
واحتياجات  العمل  عرو�س  بني 
فقد  الأرقام  بلغة  و  البطالني 
عني  الإدارية  املقاطعة  �سجلت 
 574 زهاء   ، بتمرنا�ست  �سالح 
موؤ�س�سة م�سغلة فيما بلغت ن�سبة 
البطالة  14 باملائة ، يف وقت مت 
من خريجي  باملائة   60 ت�سجيل 
الكربى  واملعاهد  اجلامعات 
عن  عاطلني  العليا   واملدار�س 

العمل .

ويف مو�سوع مت�سل فقد حذرت 
تقارير اأمنية مرفوعة من طرف 
مبتابعة  املكلفة  الأمنية  اللجان 
بجنوب  الجتماعي  احلراك 
ال�سلطات  اىل  الكبري  البالد 
املركزية �سواء الإدارية اأو الأمنية 
من مغبة احتقان ال�سارع املحلي 
من  الوقت  نف�س  يف  حمذرين   ،
تكرار �سيناريو انتفا�سة م�سابهة 
لأزمة الغاز ال�سخري التي كلفت 
خزينة الدولة جهود كبري و اأموال 

�سخمة لإحتوائها .
اإثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
للت�سغيل  املنتدب  املدير  فاإن 
�سالح  عني  الإدارية  باملقاطعة 

اخلطوط  جتاوز  قد  بتمرنا�ست 
احلمراء وذلك على خلفية الدو�س 
الرامية  احلكومة  تعليمات  على 
ممثلي  مع  احلوار  قنوات  لفتح 
اإحتقانهم  وحما�رشة  البطالني 
، حيث  ال�رشاحة  بلغة  وحراكهم 
دوائر  فيها  حتقق  �سكوى  اتهم 
امل�سوؤول  املعنية  الإخت�سا�س 
حلقيبة  القطاع  بتحويل  ذاته 
متنقلة ب�سبب غيابه املتكرر عن 
مكتبه وهي النقطة ال�سلبية التي 
املنتدب  الوايل  على  حتت�سب 
مديرياته  يف  التحكم  العاجزعن 
املنتدبة ح�سبما اأفاد به مهتمون 

ب�سوق ال�سغل .

واليات�جلمعة 16 - �ل�شبت  17مار�س 2018 �ملو�فـق   لـ29 جمادى�لثاين  1439ه 6

   . » �ملدير �ملنتدب للت�شغيل  حول �لقطاع حلقيبة متنقلة  » 
تتجة �ل�شلطات �لعليا وبناء على تقارير �إد�رية و �أمنية   �إحالة و�يل والية عني �شالح �ملنتدبة بالوالية �لتقليدية 

مترن��شت على �لتقاعد يف �الأ�شابيع �لقليلة �لقادمة وذلك  لعدة ��شباب من �أبرزها ظروفه �ل�شحية �لتي ال تبعث عن 
�الرتياح ناهيك عن عجزه �لفادح يف معاجلة تركمات خا�شة ما تعلق ب�شوق �ل�شغل ب�شبب �لتجاوزت و�خلروقات 

�لتي ظل م�شكوت عنها .

�لظروف �ل�شحية �ملتدهورة و�لعجز يف معاجلة تر�كمات �ل�شغل تعجل برحيله  

حتقيق : �أحمد باحلاج

وايل عني  �صالح املنتدب يعد اأيامه االأخرية قبل اإحالته على التقاعد 

لتد�شني م�شروع تر�مو�ي ورقلة ومعاينة م�شاريع تابعة لقطاعه 

وزير النقل واالأ�صغال العمومية مرتقب منت�صف االأ�صبوع بورقلة 

25 مليار �شنتيم الإنت�شال 800 ن�شمة من 
�ملياه �لقذرة و توزيع 100 طرد غذ�ئي 

�لالعبون جتاوز �أزمة �لهزمية �لنكر�ء 
�شد ود�د �ينغر 

وايل مترنا�صت جياليل دومي يفك 
العزلة عن قاطني قرية تقرمبيات

م�صتقبل املجاهدين جاهز 
لالإطاحة باأمل عني �صالح 
والثاأر من نتيجة الذهاب



القا�صدون  املواطنون  يعاين 
مدينة  يف  بريد املركزي  ملركز 
م�صاكل  بو�صعادة  بامل�صيلة  من 
عطل  مما  املركز   مع  جمة 
املرات،  من  الكثري  يف  م�صاغلهم 
املعنية  امل�صالح  حترك  اأن  دون 
وح�صب  امل�صاكل.  حلل  �صاكنا 
مع  ات�صال  يف  البلدية  �صكان 
تقف  التي  امل�صاكل  الو�صط  فاإن 
املواطنني  م�صالح  تعطل  وراء 
املركز  على  املرتددين  من 
الربيدي تتلخ�ص يف تدين م�صتوى 
القائمني  اكرتاث  وعدم  اخلدمات 
على  بالوقوف  املرفق   هذا  على 
التي  العمومية  اخلدمة  تلبية 

من  للمواطنني   تقدميها  يفرت�ص 
غري  الطوابري  يف  وقوفهم  خالل 
يوميا  تفر�صها  التي  املنتهية 
يق�صده  املركزي  الربيد  كون 
ال�صبيل ومن خمتلف  حتى عابروا 
اآلتي  تعطل  ب�صبب  البلديات 
ال�صحب االلكرتوين اخلارجية كانت 
الذي  الطلب  لتلبية  ت�صتغل  واحدة 
امل�صلحة  هذه  عاتق  على  يقع 
جدة  طويلة  توقفت ملدة  وبعدها 
االطالع  منها  ،و  ال�صهر  فاقت 
االأموال  �صحب  و  االأر�صدة  على 
التي  االأخرى  اخلدمات  وخمتلف 
االلكرتوين  ال�صحب  اآلة  توفرها 
كان  الذي  العمومي  وهذا املرفق 

من  املثل  به  ي�رضب  ال�صابق  يف 
التقليدية  وطريقته  بنائه  حيث 
واليوم  بالقبب  وبنائه  االأ�صيلة 
اأ�صبح �صكان املدينة يذهبون اىل 
البلديات املجاورة والقرى كتام�صة 
البع�ص  وح�صب   ، واملعاريف 
الو�صع  فاإن  املنطقة  �صكان  من 
هو  املركز  ي�صهده  الذي  املتدين 
ال�صكاوي  ورغم  �صهور   عدة  وليد 
التي مت تقدميها اأو االإف�صاح عنها 
�صفهيا مل جتد نفعا، وذهب البع�ص 
املحلية  االإدارة  اتهام  اإىل  االآخر 
بعني  االأخذ  وعدم  بالتقاع�ص 
على  املرتددين  ان�صغال  االعتبار 
ح�صبهم  تبذل  ومل  املرفق،  هذا 

اإىل  اإ�صافة   ،  ، يذكر؛  جهد  اأي 
حاالت التوقف التي تطال اجلهاز 
املتوفر  املركز  خارج  الوحيد 
ت�صغيله.  اإعادة  الزبائن  وانتظار 
املفرو�ص،  الو�صع  هذا  ظل  ويف 
بو�صعادة  و  بلدية  مواطنو  ينا�صد 
قا�صدو املركز ال�صلطات املحلية 
متكني  و  امل�صكل،  وحل  التدخل 
املنطقة اال�صتفادة من اأب�صط حق 
اأنزلقت  العمومية.واإال  يف اخلدمة 
يحمد  ال  ما  اىل  وت�صل  االأمور 
التقتهم  ممن  الكثري  ح�صب  عقباه 

"الو�صط"
هواري ب

امل�صتهلك  حماية  جمعية  �صجلت 
نقل  اأ�صعار  يف  زيارات  ادرار  لوالية 
النقل  مبحطة  امل�صافرين  مركبات 
مبدينة  املتواجدة  البلديات  مابني 
اأين  والقانون  تتنايف  ادرار  والتي 
ومديرية  املحطة  �صاحب  را�صلت 
بعدم  لتخطرهم  والتجارة  النقل 

جتربها  التي  الزيادة  قانونية 
املحطة على املواطنني امل�صافرين 
انطالقا من مدينة ادرار اإيل خمتلف 
ب20  تقدر  زيادة  بفر�ص  البلديات 
ت�صاءلت  اأين  م�صافر  كل  على  دج 
كيف  الر�صالة  ذات  يف  اجلمعية 
انطالقا  دج   380 يدفع  اأن  للم�صافر 

من مدينة متيمون متوجها اإيل ادرار 
العك�ص  يحدث  فيما  القانون  ح�صب 
اأي  دج   400 ال�صفر  تذكرة  بدفع 
زيادة دون �صند قانوين مربر وح�صب 
مدير املحطة اأن هذه الزيادة تعود 
املحطة  توفرها  التي  للخدمات 
تدين  من  امل�صافرين  ي�صتكي  فيما 

اأر�صية  وان  خ�صو�صا  اخلدمات 
غري  رملية  كلها  احلافالت  توقف 
معبدة مع غياب االأمن واأمور اأخري 
ويف ظل هذا يبقي املواطن هو الذي 
القانون  عن  �رضيبة  خارجة  يدفع 

اإيل حني تدخل م�صالح املراقبة
بو�سريفي بلقا�سم

الق�صائية  ال�رضطة  قوات   متكنت 
امن  لدي  الرابع  احل�رضي  باالأمن 
�رضقة  جرمية  لغز  حل  اأدرار من 
م�صاكن  احد  من  �صنتيم  مليون   370
املواطنني  و اإلقاء القب�ص على جمعية 
اأ�صخا�ص  اأربعة  من  متكونة  اأ�رضار 
متهمون يف ال�رضقة  و ترتاوح اأعمارهم 
مبدينة  �صنة  مقيمني   20 و   18 بني 

الق�صية  بداية  وقائع  تعود  و  اأدرار 
مركز  اأمام  تقدم  اجلاري  اأين  ال�صهر 
تاجر  يعمل  والذي  ال�صحية  ال�رضطة 
لرفع �صكوى ر�صمية اثر تعر�ص م�صكنه 
الواقع بالقرب من طريق الوزن الثقيل 
لل�رضقة من قبل جمهول ا�صتهدف  مبلغ 
مايل  و�صل اىل370 مليون �صنتيم  وعليه 
البحث  الق�صية  مع  فتح حتقيق يف  مت 

قوات  متكنت  اأن    اإيل  التحري  و 
االأ�صخا�ص  اىل  الو�صول  من  ال�رضطة 
من  جزء  ا�صرتجاع  ومت  الفاعلني 
الفاعلون  اقراأ  امل�رضوق  اأين  املبلغ 
الق�صائية  ال�صبطية  اأمام  بفعلتهم 
حالة  ال�رضيك  اخر يف  يبق  حني  يف  
وا�صرتجاع  التحقيق  اإمتام  فرارو بعد 
مايل  مبلغ  يف  واملتمثلة  امل�رضوقات 

قدره 235  مليون �صنتيم حيث مبا�رضة 
وكيل  ال�صيد  اأمام  االأطراف  عر�ص  مت 
اجلمهورية لدى حمكمة ادرار الذي اآمر 
بو�صعهم احلب�ص يف انتظار حماكمتهم 
حرمة  واقتحام  ال�صطو  بتهمة  الحقا 

منزل و�رضقته 

بو�سريفي بلقا�سم  

لل�صيد  ا�صتنادا  االأمر  يتعلق  و 
يف  بطفل  اجلمعي  حمد  حممد 

العا�رضة من عمره كان 
م�صلحة  م�صتوى  على  يتواجد 
اجلامعي  بامل�صت�صفى  االإنعا�ص 
فران�ص فانون حيث لفظ اأنفا�صه 

متاأثرا  اليوم  م�صاء  االأخرية 
باإ�صابات تعر�ص لها على م�صتوى 

الدماغ خالل هذا احلادث.
باقي  اأن  املتحدث  اأو�صح  و 
على  املتواجدة  ال�صتة  االإ�صابات 

م�صتوى كل من امل�صت�صفى 
اجلامعي فران�ص فانون و م�صت�صفى 
ح�صيبة بن بوعلي يخ�صعون حاليا 

للعالج يف الوقت 
اأ�صخا�ص  خم�صة  فيه  غادر  الذي 

من بني امل�صابني امل�صت�صفى بعد 
حت�صن و�صعيتهم ال�صحية.

طفلة  تخ�صع  اأن  املنتظر  من  و 
تبلغ من العمر 12 �صنة يوم االأحد 

املقبل لعملية جراحية مب�صت�صفى 
مدير  يقول  بوعلي  بن  ح�صيبة 
الطفل  حالة  تبقى  فيما  ال�صحة 

ذي 11 

هو  خ�صع  الذي  و  امل�صاب  �صنة 
بنف�ص  جراحي  لتدخل  االآخر 

امل�صت�صفى يف "حالة م�صتقرة".
للتحقيق  االأولية  النتائج  اأن  يذكر 
الذي  احلادث  هذا  اأ�صباب  حول 
مبحاذاة  الباردة  عني  بحي  وقع 
متقنة "ال�صهيد العقبي" و ابتدائية 
منت�صف  حممد"  "حمزة  ال�صهيد 
بينت  قد  املن�رضم  الثالثاء  يوم 
اأن ال�صائق الذي يعاين من اأمرا�ص 
و  الدم  �صغط  )ارتفاع  مزمنة 
�صحية  بوعكة  اأ�صيب  ال�صكري( 
اإىل  اأدى  للمركبة مما  اأثناء قيادته 
فقدانه التحكم فيها و اال�صطدام 
يف  به  �رضح  ح�صبما  مارة  بعدة 
وقت �صابق رئي�ص ديوان وايل والية 

البليدة، اآيت احمد حممد .

والياتاجلمعة 16 - ال�سبت  17مار�س 2018 املوافـق   لـ29 جمادىالثاين  1439ه 7

توفيت م�ساء اخلمي�س ال�سحية اخلام�سة يف حادث ا�سطدام �سيارة نفعية مبارة على م�ستوى بلدية 
بوقرة )�سرق البليدة( الفارط و الذي خلف وقتها وفاة اربعة اأ�سخا�س و اإ�سابة 12 اآخرين بجروح متفاوتة 

اخلطورة، ح�سبما اأكده لواأج املدير الوالئي لل�سحة.

البليدة

ق.م

 وفاة ال�سحية اخلام�سة 
يف حادثة الده�س ببوقرة 

ديوان موؤ�س�سات ال�سباب لواليةادرار يطلق

عني احلجل بامل�سيلة 

امل�سيلة 

امل�سيلة

جمعية حماية امل�ستهلك لوالية اأدرار

اأدرار

م�سابقة امليكروفون 
 الذهبي الأح�سن 

من�سط هاو

فوج الر�ساد للك�سافة 
 ي�سارك يف حملة للوقاية 

من حوادث املرور

االأمن يحيي اليوم الوطني 
لذوي االحتياجات اخلا�سة

معاناة بالربيد املركزي ببو�سعادة

زيادات غري قانونية يف حمطة النقل مابني البلديات

توقيف جماعة اأ�سرار �سرقت 370 مليون من م�سكن مواطن 

قام ديوان موؤ�ص�صات ال�صباب لوالية 
ادرار من اإطالق برنامج والئي حول 
م�صابقة اأح�صن من�صط املكروفون 
الذهبي اأمام ال�صباب الهاوي حيث 
تقدم اأكرث من 150 �صاب من الذكور 
واالإناث للت�صجيل يف هذه امل�صابقة 
والتي  الوالية  بلديات  جميع  عرب 
عرب  ت�صفيات  �صكل  يف  انطلقت 
دائرة  من  البداية  وكانت  الدوائر 
جلنة  حتت  الوالية  جنوب  اأولف 
حتكيم لها خربة فى ميدان تن�صيط 
انتقاء  غاية  اإيل  ال�صباب  وت�صتمر 
15 من�صط يتم تكوينهم على مدار 
اأ�صبوع ومنه يتم موا�صلة امل�صابقة 
من�صط  اأح�صن  اختيار  يتم  اأن  اإيل 
ولد  الديوان  مدير  ح�صب  والذي 
احلاج حممد يتم توظيفه بالتوقيت 
اجلزئي وي�صبح ي�صهر على تن�صيط 
ما  وكل  والندوات  املهرجانات 

اأن�صطة  اأمام  بالتقدمي  يتعلق 
فر�صة  وهي  بالوالية  ال�صباب 
وت�صجيعهم  املواهب  الكت�صاف 
الذي  التن�صيط  جمال  موا�صلة  يف 
على  فيه  يعتمد  وعلما  فنا  اأ�صبح 
املو�صوع  يف  والتحكم  احلركة 
والتقدمي  وبعد  االإلقاء  وطريقة 
هذه  خالل  ت�صفيات  من  االنتهاء 
اأح�صن  العطلة  فان م�صابقة 
الذهبي  امليكروفون   " من�صط 
تفاعلي  برنامج  �صكل  يف  تقام   "
بيت  كامل  اأ�صبوع  طيلة  تن�صيطي 
ال�صباب متنطيط مع �صمان االإيواء 
واالإطعام للم�صاركني خالل االأ�صبوع 
االأول من �صهر ماي القادم مرحلة 
" الكا�صتينغ " االنتقاء االأويل على 

م�صتوي الوالية
بو�سريفي بلقا�سم . 

للك�صافة  الر�صاد  فوج  وا�صل 
احلجل  عني  بدائرة  اال�صالمية 
خرجاته  الدائرة  اأمن  رفقة 
التح�صي�صية   وحمالته  امليدانية 
املرورية  ال�صالمة  ثقافة  لن�رض 
بني م�صتعملي الطريق الوطني رقم 
املراقبة  نقطة  م�صتوى  على   08
مبنا�صبة  املبادرة  هذه  وجاءت   ،
امل�صادف  للمعاقني  الوطني  اليوم 
�صملت  وقد   ،  2018 مار�ص   14 لـ 
واإر�صادات  ن�صائح  تقدمي  احلملة 
املرور  قانون  احرتام  حول 
الرابط   08 رقم  الوطني  بالطريق 

بني ال�صمال واجلنوب .
التح�صي�صية  احلملة  خالل  مت  كما 

حتث  ومطويات  منا�صري  توزيع 
جميعها على احرتام قانون املرور 
ب�صاعة  حول  �صورا  تت�صمن  كما   ،
وج�صامة حوادث املرور التي يكون 
العن�رض الب�رضي اأهم مت�صبب فيها 
، يف الوقت الذي تعرف فيه اأفراد 
الفوج  على اأهم امل�صالح االدارية 
املنوطة  واملهام  لل�رضطة  التابعة 
بهم ، موؤكدين يف اخلتام اإىل جناح 
لقيت  التي  التح�صي�ص  عمليات 
اأثنوا  الذين  ال�صواق  من  جتاوبا 
وتواجده  االأمن  قطاع  عمل  على 
الدائم يف الطريق �صواء للوقاية اأو 

ردع خمالفي قانون املرور.
خل�سر بن يو�سف 

امل�صيلة  والية  اأمن  م�صالح  اأحيت 
اليوم  الوطن  واليات  باقي  غرار  على 
ة  اخلا�صّ االإحتياجات  لذوي  العاملي 
 ، ال�رضطة  مبدر�صة  ال�رضطة  اأ�رضة  من 
الوالية  اأمن  رئي�ص  نائب  اإ�رضاف  حتت 
من  واأعوان  رتباء  اإطارات،  وبح�صور 
فئة  من  كبري  وعدد  امل�صالح  خمتلف 
اأفراد  من  ة  اخلا�صّ االحتياجات  ذوي 
مت   ،" وذويهم  احلقوق  ذوي  ال�رّضطة 
توزيع هدايا على 57 عن�رض  من خالله 
االإحتياجات اخلا�صة املتمثلة  من ذوي 
يف كرا�صي متحركة ، بطانيات ، ع�صي 
خا�صة باملعاقني حركيا ، ع�صي خا�صة 
باملكفوفني ، كتب قراآن من نوع برايل، 

جمالت ثقافية وتعليمية ، علب حفاظات 
من احلجم الكبري لفائدة املعاقني حركيا 
اأثناء  وامل�صابني   ، االإرهاب  �صحايا   ،
التاأمني  على  املحالني   ، املهام  تاأدية 
لذوي  هدايا  توزيع  مت  كما   ، العجزي 
احلقوق  ذوي  من  اخلا�صة  االإحتياجات 
 ، واملتقاعدين  ال�رضطة  موظفي  من 
وتوزيع هدايا رمزية لفائدة املتقاعدين 
،يف  املعاقني  االإرهاب  �صحايا  من 
العامة  املديرية  عليها  داأبت  التفاتة 
ال�رضيحة  لهذه  تقديرا  الوطني  لالأمن 

من عائلة االأمن الوطني .
                                                                                                                            
عبدالبا�سط بديار 
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ُم�ؤَتر �لَبيت �لأَبَي�ض، �أقَلمة �أم َتدويْل

�نفجار غزة.. ��ستهد�ٌف ل�طن

بقلم/ �سميح خلف

راع  تزّعم غرينبالت ُموؤمتًرا يف الَبيت الأَبي�س للَبحث يف �ُسبل اخُلروج الإن�ساين لأَزمات ِقطاع غزة بعَد َمقال كان قد َن�سرُه بّي فيه الّتوُجهات الأمريكية للحّل ال�سيا�سي وُم�ستقبل ال�سّ
اغها للَعمل بها يف َمناطق ال�ّسلطة الِفل�سطينية وهذا ما اأّكده وزير خارجّية اأِمريكا الأَ�سبق ُجون  الِفل�سطيني الإ�سراِئيلي، ويبدو اأّن ُهناك َتعدياًل َطراأ على ِخّطة بلري الإقت�سادية الأمنّية التي �سَ
ها بَبع�س،  ادي، وقد ُنالحظ ُهنا اأن الّرئي�س ترامب يقِطف ِثمار ال�ّسيا�سات الأمِريكية ال�ّسابقة ويدِمج بع�سَ كريي بال�سِتمرارية يف اإحَداث اإخرَتاق للّت�سوية من ِخالل مفُهوم احلّل الأمني الإقت�سَ

راع مع اإ�سراِئيل اأو بلَورة ُجغرافيا �سيا�سّية للمنطقة باأ�سِرها من ِخالل نتائج ما ُي�سّمى الّربيع الَعربي. �سواًء على ُم�ستوى الأُطروحات التي َتتناول حّل ال�سّ

امُل�ؤمتر  َهذا  ِمن  نفهم  َقد 
َمدخلُها  َكان  والّتي  واأُطروحاته 
لتَط�ير  اإن�سانّية  بَرامج  ِف  البَحث 
ِقطاع  اأزَمات  وفّك  الّتحتية  البُنية 
ِدول  ُمعظم  َح�رضها  والتي  غّزة 
الإقليم وُح�س�ر َدويل وا�ِسع ماَعدا 
احُل�س�ر  رَف�ست  التي  ال�ّسلطة 
والّتعامل مع الأُطروحة الأمريكّية، 
ف ِحني اأّن ِدول الّط�ق كما َذكْرت 
واإذا  امُل�ؤمتر،  َهذا  ح�رَضت  قد 
َكان عّبا�س قد اأَدار َظهره لأمريكا 
بَعد َقرارها بنقل ال�ّسفارة للُقد�س، 
وِدول  اأِمريكا  اأّن  ا  اأي�سً فيبُدو 
لَرئي�س  َظهرها  اأَدارت  قد  الإقليم 
خَمارج  تطَرح  وبداأت  ال�ّسلطة 
ُعق�بات  عن  بعيًدا  غّزة  لأزَمات 
لإعاَدة  عّبا�س  حمم�د  وفر�سّيات 
ال�طن  ل�َسطري  الَ�طنية  الِ�حدة 

كما يّدعي.
ُه�  غِرينبالت  َطرحه  الذي  احلّل 
ًة  وخا�سّ الإقليمي  لالأَمن  تعزيز 
والإ�رضائيلي  امِل�رضي  الأمن 
التي حتِمل  الّدول  وهي  والأُردين، 
�سيا�ِسي  ِنظاٍم  لأّي  امَلفاتيح 
�سيا�سّية  ُجغرافيا  اأو  ِفل�سطيني 
وبالّتايل  ُم�ستقبلية،  ِفل�سطينية 
اأّي  اأّن  غرينبالت  يُ�ؤكد  عندما 
احُل�سبان  ف  يَاأُخذ  اأن  يِجب  حّل 
والأُردن  وِم�رض  اإ�رضائيل  اأمن 
وت�سّ�ر  �سيا�سّي  َطرح  ُهناك  فاإّن 
�سيا�سي كاخِتاق ِمن ِخالل احلالة 
القت�سادّية التي يُعاين ِمنها ِقطاع 
َغزة، اإًذا ما ُه� امُل�ستقبل ال�ّسيا�سي 
يُريد  الذي  وال�ّسلطة  الِفل�سطيني 
لَها  تن�سيًطا  يُحدث  اأن  عّبا�س 
قاِدم  وَطني  جمل�س  ِخالل  ِمن 
بكيفّية ُمعّينة واإعداٍد ُمعني، وماذا 

�سيا�سًيا  امَلجل�س  هذا  �سيطَرح 
�سابًقا  َطرُحه  قد مت  َكان  ما  غري 
ي 1967م  بحّل الّدولتني على اأرا�سِ
الأمريكّية  الإَدارة  اأّن  يبُدو  ولكن 
دولة  على  اّتفق�ا  قد  والأُوروبيني 
اإ�رضاِئيل،  َجانب  اإىل  ِفل�سطينية 
ولكن لي�س بالكيفّية التي يطرُحها 
الِفل�سطيني  ال�ّسيا�سي  الَبنامج 
دولة  اأي  الّتحرير،  ُمنظمة  بقيادة 
ما  لها  ويخ�سع  غزة  مركزيتَها 
فة الغربية اإدارًيا ف  تبّقى ِمن ال�سّ
اأُردين  واأَمني  اإداِري  اإ�رْضاف  ِظل 
واإ�رْضاف  فة  ال�سّ على  اإِ�رضائيلي 

اأمِني اإداِري ِم�رضي على غّزة.
اإًذا، هل نحُن قاِدرون على ُم�اجهة 
فقة الَقرن على امُل�ست�ى الذاّتي  �سَ
والإقِليمي؟، فيبُدو اأّن ِدول الإقِليم 
تُريد اأن تُنهي ال�رّضاع بقيادٍة بديلة 
غري ِقيادة حمم�د عبّا�س ف ال�سفة 
عليها  الّت�افق  يتم  ِقيادة  الَغربية، 
ِفل�سطينًيا واإقليمًيا ف غّزة ف ِظل 
ِقيادة ُم�حدة فل�سطينية تتَ�افق مع 
واأبَعادها  فقة  ال�سّ اأُطروحات هذه 
وعلى  الإقليم  على  الّدمي�غرافية 

املن�ُس�ب الذاّتي.
اكتَملت  قد  واإ�رَضائيل  اأِمريكا 
الغربية،  فة  ال�سّ ف  خُمّططاتهما 
ال�سفة  م  �سَ على  يّتفق  واجَلميع 
الغربية اأو اإحلاقها بَدولة غّزة، هل 
برناِمج  طرح  على  قاِدرين  نحُن 
امُلعاجَلات  ي�سع  ح  وا�سِ �ِسيا�سي 
وما  واجُلغراف؟،  ال�طني  بُعمقها 
ُه� م�ِقف ال�ّسعب الِفل�سطيني من 
وال�ّسيناري�هات،  الأُطروحات  ُكل 
ولن  الُقد�س،  �ع  م��سُ انتهى 
َح�سب  ُم�اجهته  اأحٌد  ي�ستِطيع 
والُق�ى  امَلطروحة،  امُلناخات 

واإ�رضاِئيل  الِفل�سطينية،  الّذاتية 
فة  ال�سّ من   %45 على  تُ�سيطر 
م�س�ؤُوليات  حتت  فعلًيا  الَغربية 
ُمبا�رضة لالإحتالل، اأما غّزة ففيها 
�سالٌح وفيها ُمقاومة وفيها َف�سائل، 
واأكُب ِتلك الَف�سائل امُل�سلّحة َحركة 
َحما�س، حما�س تَ�ستطيع اأن تُقاوم 
ولكن َهل تَ�ستطيع اأن تُقاوم جبهًة 
اإقليمية َدولية َكاملة، ف ظّل َخنٍق 
�ستَتعامل  اأم  غزة،  ِلقطاع  كامل 
ومع  الَقرن  فقة  �سَ اأُطروحات  مع 
بَدائل للقيادة الِفل�سطينية احَلالية، 
عنُه حركة  اأعلَنت  بَرنامج  ف ظّل 
على  ينُ�س  وِثيقتها  ف  حما�س 
عام  ي  اأرا�سِ على  بَدولة  الُقب�ل 
1967م اأو ف ِظل اأُطروحاٍت َقدمية 
مع  الأَمد  ط�يلة  كُهدنة  َجديدة 
الإحتالل. َحّققت اإ�رضائيل ُحلمها 
يُه�دا  ناتنياه� ف  قال  كما  كاماًل 
بحنا  اأ�سْ نحن  وبالّتايل  وال�ّسامرة، 
اأُ�س�س  بُخ�س��س  بابية  ف حالٍة �سَ
ومقّ�َماتها  الِفل�سطينية  الق�سّية 
اإّتاه  ف  واِحد  ممٌر  وَعنا�رِضها. 
اخُلط�ط  ُمتعّدد  غري  واِحد 
ممٌر  وامُلتَقاِطعات،  وامُلتَ�اِزيات 
وَطني يتعّمق بالّذات الِفل�سطينية، 
تُك�ن  وكيف  وُوُج�دها  َمكانها 
هذه  ف  امَلطل�ب  ُه�  وَما 
الّت�ستيت  َم�ساريع  اأَمام  امَلرحلة 
الّثقاف  والّت�ستيت  الدمُي�غراف 
وِغياب  امُلجتمعي  والّت�ستيت 
َنطّية  الَغري  واحُلل�ل  الإبداع 
�َسبيل  ف  امُلعاجلات  َو�سع  ف 
اجُلغرافّية  ال�طنّية  اله�ّية  اإنقاذ 
ُه�  ما  خُمّططات  ِمن  والّثقافية 
تُك�ن  وِعندما  ُمعلن،  وغري  ُمعلن 
الإرادة الِفل�سطينية َقد حتّ�لت اإىل 

اإَرادات ُمتفّرقة وانتَقلت من َم�قع 
ال�ّسيا�سي  اخَل�سم  اأو  اخُل�ُس�مات 
واِقعها  تُ�سفي  و�ُسل�كّيات  لُغة  اإىل 

بلُغة الّتناق�س الّرئي�سي.
ل  َم�قف  ف  الفل�سطينّي�ن 
بطبيَعة  وهذا  َعليه،  يُح�سدوَن 
عَب  الِفل�سطينّية  القيادة  تَعاُمل 
اأكَث ِمن َعقد َمع اأبجدّيات ال�رّضاع 
الأخَطاء  من  تخلُ�  مْل  والتي 
واخَلَطايا، حيُث اأ�سبَح م�رُضوعهم 
الَ�طني ف َمهّب الّريح. تَراُجعات 
ذاتّية  وُم�ؤّثرات  تَراُجعات  ثم 
الإنِطالق  تَعل  وَدولية  واإقِليمية 
لالأَمام للِ�حدة ِخيار َوحيد اإّل َمن 
ع  وو�سْ الَ�طني  ف  ال�سّ َعن  َخرج 
وُهنا  الَقرن،  �سفَقة  يَد  ف  يده 
اأن  يِجب  اأّنه  قاِعدة  على  نُرّكز 
اإ�ستاِتيجي  برناِمج  ُهناك  يُك�ن 

مع ِم�رض وبرنَامج اإ�ستاتيجي مع 
الأُردن ُمدجمني ف برنَامج واِحد 
الَعربي  الَق�مي  الأمن  يَحفظ 
الِفل�سطينية ف  احُلق�ق  ويحَفظ 
ِظل برنَامج ُمنّظمة الّتحرير الذي 
اّت�سم ب�ِسيا�سة الَ�اقعية كما يّدع�ن 
)الّدولة على حدود 1967م( وبُدون 
مع  ُم�ّحدة  اإ�ستاتيجّية  َو�سع 
الِفل�سطينيني  فاإّن  والأُردن  ِم�رض 
لن  فغّزة  �سيٍء،  ُكل  �سيَخ�رَضون 
تِقف اأَمام الَك�ن، واإن َكانت تتحلّى 
اأن  مُيكن  ول  وامُلقاومة،  بالإَرادة 
الّدرجة،  َهذه  اإىل  ُط�باويني  نُك�ن 
الَ�اقع  مع  الّتعامل  يجب  بل 
تعِبئة  ِخالل  وِمن  وِبدّقة  بحَذر 
الِفل�سطيني  لل�ّسعب  و�َساملة  عاّمة 
اأن  مُيكن  التي  الإقليمّية  والُق�ى 
ِتلك  على  َكثرية  تَعديالت  ع  ت�سَ

اأِمريكا  تن�ُسجها  التي  فقة  ال�سّ
ِل�سالح اإ�رَضائيل َفقْط.

نُريد  ول  الّتدويل  تُ�اجه  غّزة 
مُيكن  فكان  امَلا�سي،  نَبكي  اأن 
امُلعاجلات  ع  ي�سَ اأن  للَما�سي 
تطّ�ر  وقبل  احَلدث  ُحدوث  قبل 
باإداَراتها  الأمريكية  ال�ّسيا�سة 
فقة،  ع ِمثل تلك ال�سّ امُلختلفة لت�سَ
على  �ستُك�ن  ُمتغريات  ُهناك 
تَذويب  ف  ا  اأي�سً الإقليم  ُم�ست�ى 
خمة، اإًذا اأين  ُحدود واإن�َساء ُمدن �سَ
امُلتغرّيات  تلك  ِمن  الِفل�سطينينّي 
البَحر  َقناة  الِفل�سطينيني ِمن  واأيَن 
ِمن  الِفل�سطينيني  واأيَن  املّيت، 
ِقطاع  �َساطئ  على  الَغاز  ُحُق�ل 
غّزة التي َجعلت ِمن الِقطاع رقًما 
ُمهًما بالّن�سبة لأمريَكا وِدول الإقِليم 

مبا ِفيها اإ�رَضائيل.

اأحمد احليلة

وال��سع  النق�سام  ُحلكة  ف 
�ساهدنا  البائ�س،  الفل�سطيني 
انفجار غزة الذي ا�ستهدف م�كب 
 ،)3/13( احلمداهلل  ال�زراء  رئي�س 
وتابعنا بان�راما الت�رضيحات التي 
مبا�رضة،  النفجار  عقب  اأُعلنت 
وعّب عنها اأكث من م�سدر ر�سمي 
الرئا�سة  مقدمتها  وف  م�س�ؤول، 
الفل�سطينية التي حّملت »حما�س« 
اأكد  حيث  مبا�رضة،  امل�س�ؤولية 
»اأن هذه اجلرمية  عبا�س  الرئي�س 
الأهداف  ومعروفة  لها  خمطط 
كل  مع  وتن�سجم  واملنفذين، 
متكني  من  للتهرب  املحاولت 
ف  عملها  ممار�سة  من  احلك�مة 
امل�ساحلة،  واإف�سال  غزة،  قطاع 
امل�سب�هة  الأهداف  مع  وتلتقي 
بعزل  ال�طني  امل�رضوع  لتدمري 
لإقامة  الغربية،  ال�سفة  عن  غزة 

دولة م�سب�هة ف القطاع«.
تلك  ت�جيه  �رضعة  لفتاً  كان 
ما  »حما�س«،  حلركة  التهامات 
يبدو  الذي  املنطق  حفيظة  اأثار 

�سياقات  عن  يك�ن  ما  اأبعد  اأنه 
الدبل�ما�سي  اأو  ال�سيا�سي  العمل 
كان  فقد  احلا�رض؛  وقتنا  ف 
الأجدى برجالت ال�سلطة العتيدة 
حتى  اأيام،  لعدة  ول�  النتظار 
حتى  اأو  احلدث،  معامل  تتجلى 
معق�ل  زمني  مبر  هناك  ي�سبح 
التي  التهامات  تلك  لإطالق 
�سيا�سية  اأنها  عنها  يُقال  ما  اأقل 
اأو  القان�ن  عن  البعد  كل  بعيدة 
يُدرك  فالعاقل  العدالة.  جمريات 
الفعل  لهذا  املبا�رض  املت�رضر  اأن 
جنحت  التي  »حما�س«  حركة  ه� 
»فتح«  حركة  اإحراج  ف  ن�سبياً 
عن  تنازلها  عب  عبا�س  والرئي�س 
وال�سالحيات  ال�سلطات  اأغلب 
قطاع  عن  احل�سار  فك  بهدف 
امل�ساحلة  اإجناح  وبهدف  غزة، 
ال�طنية كمدخل لإعادة بناء البيت 
الفل�سطيني عب اإعادة بناء منظمة 
اأ�س�س  على  الفل�سطينية  التحرير 
ا�ستناداً  و�سيا�سية  دمي�قراطية 
اأن  كما  ال�طني.  ال�فاق  ل�ثيقة 
ا�ستهداف  اأو  الأمني  ال�سطراب 
يعني  احلمداهلل،  ال�زراء  رئي�س 
ال�طنية  امل�ساحلة  ت�قفامًل�سار 

حركة  لهروب  ومبراً  املتعث، 
»فتح« من ا�ستحقاقات امل�ساحلة 
»حما�س«لي�ست  حركة  اأن  بذريعة 
�رضيكاً وطنياً ي�ثق به، وه� الأمر 
ول  »حما�س«  به  ترغب  ل  الذي 
�ستعني  ترجمته  لأن  يخدمها، 
واملعاناة  احل�سار  من  مزيداً 
للمدنيني، وتفاقماً لل�سغ�ط عليها 
وعلى املقاومة الفل�سطينيةلدفعها 
عبا�س  الرئي�س  ب�رضوط  للقب�ل 
بت�سليم اأمن غزة و�سالح املقاومة 
مبا�رض  ب�سكل  اإّما  اأو�سل�  ل�سلطة 
ف  الق�سام  كتائب  دمج  عب  اأو 
الأمن ال�طني الفل�سطيني، متهيداً 
ل�ستئناف  اأو  القرن  �سفقة  لعب�ر 
التي  ال�سيا�سية  الت�س�ية  قطار 
ال�طنية.  املقد�سات  كل  حّطمت 
حركة  قيادات  م�اقف  ت�سارع  اإن 
عقب  اأو�سل�  و�سلطة  »فتح« 
الن�ايا  ك�سف  مبا�رضة،  النفجار 
عبا�س  الرئي�س  وف�سحت�جهات 
قاعدة  على  امل�ساحلة  برف�سه 
اإما  فاملطل�ب  ال�طنية؛  ال�رضاكة 
واملقاومة  »حما�س«  ترفع  اأن 
اأن  اأو  البي�ساء  الراية  الفل�سطينية 
ذلك  عدا  وما  احل�سار،  يت�ساعد 

�سيا�سية  تكتيكات  جمرد  فه� 
وهذا  العي�ن.  ف  للرماد  وذراً 
باآخر  اأو  ب�سكل  يرتبط  الأمر 
الت�س�ية  م�سار  با�ستحقاقات 
ت�سكل  زالت  ما  التي  ال�سيا�سية 
عبا�س  للرئي�س  يتيماً  خياراً 
وحلركة »فتح« التي ت�سعى لتقدمي 
ووحيداً  �رضعياً  ممثاًل  نف�سها 
عن  بدياًل  الفل�سطيني  لل�سعب 

الفل�سطينية، ولن  التحرير  منظمة 
املقاومة  ذراع  ِبلَْي  اإل  ذلك  يك�ن 
احل�سن  متثل  التي  الفل�سطينية 
القرن  �سفقة  م�اجهة  ف  الأخري 

و�سيا�سات الته�يد والتطبيع.
عبا�س  الرئي�س  م�اقف  اإن 
و�سيا�سات �سلطة اأو�سل�، اأو�سحت 
الذي حدث ف غزة،  اأن النفجار 
رئي�س  م�كب  لي�ستهدف  يكن  مل 

ال�زراء احلمداهلل، واإنا ا�ستهدف 
اإدامة  برّمتها عب  ال�طنية  احلالة 
يُعّد  ما  واحل�سار،  النق�سام 
اإعادة  ت�ستدعي  وطنية  جرمية 
واآليات  ا�ستاتيجيات  ف  النظر 
الداخلية،  ال�سيا�سية  العالقات 
يعتمد  ووا�سح  دقيق  مليزان  وفقاً 
معياراً  ال�طنية  والث�ابت  احلق�ق 

للقيا�س.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية : اجللفة 

دائرة : م�سعد
بلدية : م�سعد

رقم: 478/2018

�إعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن 
يعلن عن فتح �سجل يو�سع حتت ت�سرف املواطنني الإبداء مالحظاتهم واأرائهم حول م�سروع 

اإ�ستغالل موؤ�س�سة م�سنفة ) مذبح االأغنام واملاعز ( مو�سوع طلب ال�سيد: بوزيد دحمان مبنطقة 
�سادن ق�سم 17 جمموعة ملكية 109 بلدية م�سعد. يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير اأثار ا�ستغالل 

هذا النوع من امل�ساريع على اجلوانب املتعلقة بال�سكينة واالأمن والنظافة والنقاوة العمومية 
للجوار. لهذا على كل من له مطالب اأو اعرتا�سات اأن يدونها يف ال�سجل املو�سوع بامل�سلحة التقنية 

الكائنة بال�سوق الفالح �سابقا ملدة �سهر واحد ابتداءا من تاريخ ام�ساء هذا االعالن.
          

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية : اجللفة 

دائرة : م�سعد
بلدية : م�سعد

رقم: 478/2018

�إعــــــــــــــــــــــــــــالن 
يعلن عن فتح �سجل يو�سع حتت ت�سرف املواطنني الإبداء مالحظاتهم واأرائهم حول م�سروع 

اإ�ستغالل موؤ�س�سة م�سنفة ) مذبح االأغنام واملاعز ( مو�سوع طلب ال�سيد: بوزيد دحمان مبنطقة 
�سادن ق�سم 17 جمموعة ملكية 109 بلدية م�سعد. يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير اأثار ا�ستغالل 

هذا النوع من امل�ساريع على اجلوانب املتعلقة بال�سكينة واالأمن والنظافة والنقاوة العمومية 
للجوار. لهذا على كل من له مطالب اأو اعرتا�سات اأن يدونها يف ال�سجل املو�سوع بامل�سلحة التقنية 

الكائنة بال�سوق الفالح �سابقا ملدة �سهر واحد ابتداءا من تاريخ ام�ساء هذا االعالن.
         

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

 �إ�شهار جتديد مكتب
 جمعية حملية 

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
لقد مت هذا اليوم 13 مار�س  2018  جتديد 
ت�سكيلة الهيئة القيادية  للجمعية املحلية  

امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد النعيم 
النعيمي .

امل�سجلة حتت رقم :27 بتاريخ 
االجتماعي  ومقرها     09/04/1975
ببلدية اأوالد �سليمان دائرة بن �سرور 

والية امل�سيلة  
يرتاأ�سها ال�سيد :عقوين معا�س .

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س 
ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<

�عالن عن جل�شة �لبيع باملز�د �لعلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�س جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح بوعكوير اجلزائر .   

�سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية 
، حميد ، ابت�سام و مرمي . و بناء على قائمة �سروط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�سبط 

مبحكمة القليعة يف 10/10/2017 حتت رقم 21/2017 نعلن عن جل�سة البيوع املربجمة 
لتاريخ 02/04/2018 على ال�ساعة العا�سرة �سباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة 

ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ساحلة للبناء م�ساحتها ثالثة 
وع�سرون ار وت�سعني �سنتيار2.390 م² منف�سلة من ملكية اكرب م�سيد عيلها بناية مكونة من 

جمرد طابق ار�سي مق�سم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، حو�س وبئر  وهي حمدودة 
على النحو التايل : من ال�سمال: طريق والئي .من اجلنوب : ممر عر�سه05م.من ال�سرق:باقي 

امللكية .من الغرب: طريق ، ب�سعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه االمر االت�سال 
مبكتب املح�سر الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �سروط البيع .    

املح�سر الق�سائي

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقةجمل�س 
ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<

�عالن عن جل�شة �لبيع باملز�د �لعلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�س جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح بوعكوير اجلزائر . 

�سد : ورثىة�سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، 
حميد ، ابت�سام و مرمي . و بناء على قائمة �سروط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�سبط 

مبحكمة القليعة يف 10/10/2017 حتت رقم 21/2017نعلن عن جل�سة البيوع املربجمةلتاريخ 
قطعة  تعيينه:  للعقار  القليعة  حمكمة  مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  على   02/04/2018

ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ساحلة للبناء م�ساحتها ثالثة 
وع�سرون ار وت�سعني �سنتيار2.390م² منف�سلة من ملكية اكرب م�سيد عيلها بناية مكونة من 

جمرد طابق ار�سي مق�سم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، حو�س وبئر  وهي حمدودة على 
النحو التايل : من ال�سمال: طريق والئي .من اجلنوب : ممر عر�سه05م.من ال�سرق:باقيامللكية 
.من الغرب: طريق ، ب�سعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه االمر االت�سال مبكتب 

املح�سر الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �سروط البيع . 
   املح�ضر الق�ضائي 

 �إ�شهار جتديد مكتب
 جمعية حملية 

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 13 مار�س 2018 جتديد 
ت�سكيلة الهيئة القيادية للجمعية املحلية 
امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد النعيم 

النعيمي .
امل�سجلة حتت رقم :27 بتاريخ 

09/04/1975 ومقرها االجتماعي ببلدية 
اأوالد �سليمان دائرة بن �سرور والية 

امل�سيلة 
يرتاأ�سها ال�سيد :عقوين معا�س .

 �إ�شهار جتديد مكتب
 جمعية حملية 

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 28 فيفري 2018 

جتديد ت�سكيلة الهيئة القيادية للجمعية 
املحلية 

امل�سماة :اجلمعية الدينية مل�سجد 
االأن�سار . امل�سجلة حتت رقم :116 بتاريخ 

حي  االجتماعي  ومقرها   13/02/2002
العائدين بلدية اأوالد عدي القبالة دائرة 

اأوالد دراج والية امل�سيلة 
يرتاأ�سها ال�سيد :�سهمي خل�سر .

Décès
 Les familles AMRAH et AKHROUF ont la
 douleur de faire part du décès de leur mère,

 belle-mère et grand-mère,  Yasmina AMRAH,
 née AKHROUF, survenu dans la matinée de

 au domicile familial à 2018 mars 15 ce jeudi
.Bordj-Bou-Arréridj

Sa fille Lila, son gendre Kamel et ses petits-
 enfants Walid, Wassil et Djallel ainsi que
l'ensemble de ses autres enfants et petits-

 enfants, affligés par cette douloureuse perte,
 remercient toutes celles et tous ceux qui

 se sont joints à leur deuil et informent que
 mars au 16 l'enterrement aura lieu ce vendredi

.cimetière de Bordj Bou-Arréridj
 Ils prient Dieu d'accueillir de couvrir la
 défunte de Sa Sainte Miséricorde et de

.l'accueillir en Son Vaste Paradis
 A Dieu nous sommes et à Lui nous

.retournons

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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خارطة طريق قرطاج.. بداية النهاية حلكومة ال�شاهد؟ 
انتهى اجتماع الرئي�س التون�سي، الباجي قايد ال�سب�سي، مع املوقعني على "اتفاق قرطاج"، اإىل اإقرار ت�سكيل جلنة لإعداد خارطة 

طريق لالإ�سالحات القت�سادية والجتماعية ذات الأولوية وراأى �سيا�سيون وخرباء، يف اأحاديث ، اأن ما متخ�س عنه الجتماع ميثل 
خطوة جدية يف اجتاه تغيري حكومة يو�سف ال�ساهد، القائمة منذ �سبتمرب 2016 و"اتفاق قرطاج" هي وثيقة حتّدد اأولويات احلكومة، 

وقع عليها، يف جويلية 2016، كل من: "الحتاد العام التون�سي لل�سغل" )اأكرب نقابلة عمالية(، والحتاد التون�سي لل�سناعة والتجارة 
وال�سناعات التقليدية" )الأعراف(، واحتاد املزارعني" )م�ستقل(، واأحزاب �سيا�سية، اأبرزها "النه�سة" )68 نائبا من اأ�سل 217( و"نداء 

تون�س" )56 نائبا(.

اليمن بانتظار  كارثي  �شيف  العرب" يحذرمن  الأطباء  "احتاد 
الأمني  ال�شمريي،  القوي  عبد  حذر 
العام امل�شاعد لحتاد الأطباء العرب 
"كارثة �شحية"  من  )غري حكومي(، 
ال�شيف  بحلول  اليمن  يواجهها  قد 
املقبل عرب انت�شار اأمرا�ض عديدة، 
يف ظل نق�ض الأدوية وانهيار البنية 
املتوا�شلة  احلرب  ب�شبب  التحتية، 

منذ نحو ثالث �شنوات.
املوالية  القوات  بني  احلرب  وتدور 
للحكومة ال�رشعية مدعومة بتحالف 
من  ال�شعودية،  اجلارة  تقوده  عربي 
"اأن�شار  جماعة  وم�شلحي  جهة، 
بتلقي  املتهمني  )احلوثيني(  اهلل" 
دعم اإيراين، من جهة اأخرى واأ�شاف 
ال�شمريي، وهو ميني، يف مقابلة مع 
اليمن  يف  الأو�شاع  اأن  الأنا�شول، 
تتفاقم �شحيا، ويحتاج اليمنيون اإىل 
اجتماع  وخالل  عاجلة  م�شاعدات 
القاهرة  يف  العرب  ال�شحة  لوزراء 
وزير  نا�شد  اجلاري،  مار�ض  مطلع 
نا�رش  الدكتور  اليمني  ال�شحة 
باعوم، الدول العربية �رشعة تقدمي 
الدعم ال�شحي لبالده واأو�شح باعوم 
اأن احلرب اأدت اإىل نتائج كارثية يف 
القطاع ال�شحي، اإذ يفتقد 16 مليون 
�شخ�ض )من اأ�شل اأكرث من 27 مليون 
ويعاين  ال�شحية،  للرعاية  ن�شمة( 
التغذية،  �شوء  من  مليون طفل   1.5

فيما يعاين 17 مليون �شخ�ض انعدام 
من   %  50 وبات  الغذائي،  الأمن 
اأو  جزئيا  مغلقة  ال�شحية  املرافق 

كليا.

�سيف كارثي

الذي  الحتاد  م�شاعدات  وب�شاأن 
قال  لليمن،   ،1962 عام  تاأ�ش�ض 
وال�شيادلة  الأطباء  نقيب  ال�شمريي، 
بخم�شة  حظي  "اليمن  اإن  اليمنيني، 
اأولها  الحتاد،  من  اإغاثية  م�شاريع 
عام 2008، واأحدثها م�رشوع ا�شتمر 
املا�شي،  العام  �شهرين  من  اأكرث 

ملكافحة وباء الكولريا".
واأو�شح اأن "الو�شع ال�شحي يف اليمن 
كان �شعبا للغاية قبل �شنوات طويلة، 
على  اليمني  املواطن  يح�شل  ومل 
رعاية �شحية متكاملة، وكان يفتقر 
ال�شحية  الرعاية  اإىل  الأرياف  يف 
الأولية"و�شدد على اأن "الو�شع ازداد 
على  النقالب  بعد  وتعقيدا  �شوءا 
توقفت  حيث  اليمن،  يف  ال�رشعية 
موارد وزارة ال�شحة، وتعطل الكادر 
وزادت  ال�شحية،  واملقار  الطبي 

الأمرا�ض".
"النقالب"  بـ  ال�شمري  وي�شري 
احلوثيني  امل�شلحني  �شيطرة  اإىل 

 21 يف  �شنعاء  العا�شمة  على 
ي�شيطروا  اأن  قبل   ،2014 �شبتمرب 
وجم�شدا  اأخرى  حمافظات  على 
اإن  قال  اأعداد،  يف  اليمن  ماأ�شاة 
مليون   14 اإىل  ماليني   7 بني  "ما 
الرعاية  تغطية  خارج  كانوا  ميني 
ثم  النقالب،  قبل  الأولية  ال�شحية 
مليون   18 من  الآن  عددهم  اقرتب 
ن�شمة"واأ�شاف اأن "هذه الإح�شاءات 
خمفية، والأمرا�ض املتوطنة عادت، 
عاد  كما  حدثا،  �شارت  والكولريا 
موؤ�رشات  وهذه  الدفترييا،  مر�ض 
على  مقبلون  "نحن  خطرية"وتابع: 

حمى  تظهر  اأن  ونتوقع  ال�شيف، 
اأن  اهلل  ون�شاأل  واملالريا،  الدجن 
كارثة  من  اليمني  بال�شعب  يلطف 
ال�شحة  منظمة  �شحية"واأعلنت 
العاملية يف 28 ، ارتفاع الوفيات يف 
حالة   72 اإىل  الدفترييا  اليمن جراء 
منذ   ،23 اأ�شل  من  20 حمافظة  يف 
هذا  انت�شار  ويتزامن  املا�شي  اأوت 
املر�ض مع تف�شي وباء الكولريا منذ 
وفاة  عن  اأ�شفر  الذي   ،2017 اأفريل 
فيما  حالة،  و200  األفني  من  اأكرث 
جتاوزت احلالت امل�شتبه باإ�شابتها 
واأردف  املنظمة  وفق  حالة،  مليون 

ال�رشعية  "احلكومة  اأن  ال�شمريي 
والإ�شالمي  العربي  العاملني  دعت 
للقطاع  عاجل  دعم  تقدمي  اإىل 
كارثة  وقوع  دون  للحيلولة  ال�شحي، 

�شحية مع اقرتاب ال�شيف".

م�ساهد قا�سية

قال  املنطقة،  يف  الو�شع  وملخ�شا 
العربي  "الإن�شان  اإن  ال�شمريي 
ب�رشية  ظل  يف  مت�رشرا  �شيبقى 
تعي�ض خلال، ب�شبب �رشاع يدور يف 
الأربعة  بني  �شعيفة  عربية  منطقة 
املتحدة  الوليات  وهم:  الكبار، 
وفرن�شا،  وبريطانيا،  الأمريكية، 
اأن  مو�شحا  ورو�شيا"وم�شى 
"الكوارث تالحق منطقتنا، وم�شاكل 

الإن�شان تتفاقم يوما بعد اآخر".
وعن امل�شاهد القا�شية خالل عمله 
"الروهنغيا  بقوله:  اأجاب  الإغاثي 
)اأقلية م�شلمة م�شطهدة يف ميامنار( 
وهم ي�شريون على الأقدام مل�شافات 
حاملني  بنغالد�ض،  �شوب  طويلة 
ب�رشا اأحياء على اأعواد من اخل�شب، 
اأو موتى يبحثون لهم عن قبور"ويظل 
بح�شب  ت�رشرا  الأكرث  هم  الأطفال 
من  الأم  "تفقد  اإذ  ال�شمريي، 
الروهنغيا ابنها غرقا اأو مر�شا اأثناء 

جانب  )من  بهم  يفعل  مما  الهروب 
ويُقتل  بوذية(،  وملي�شيات  اجلي�ض 
الع�رشات من اأطفال �شوريا بغازات 
يف  الطفل  ويُرى  و�شواريخ،  �شامة 
م�شابا  الأخري  النزع  يف  وهو  اليمن 

باجلفاف ول عالج ينقذه".

ن�ساط الحتاد

امل�شوؤول  قال  اليمن،  اإىل  واإ�شافة 
الإغاثة  جلنة  اإن  العربي  الإغاثي 
العرب،  الأطباء  لحتاد  التابعة 
مثل  املعاناة،  "دول  يف  تن�شط 
وال�شومال  والعراق  فل�شطني 
اأن  وال�شودان"واأ�شاف  و�شوريا 
عملية  األف  ثالثني  قدمت  "اللجنة 
ف�شال  اإفريقيا،  يف  لالإب�شار 
اإغاثية  م�شاعدات  تقدميها  عن 
لالجئني  بنغالد�ض  يف  و�شحية 
اللجنة  و�شلت  الروهنغيا"واإجمال، 
م�رشوع   600 عرب  دولة   26 اإىل 
ثمانية  نحو  منها  ا�شتفاد  اإغاثي، 
 2004 عامي  بني  اإن�شان  ماليني 
وختم  ال�شمريي  بح�شب  و2016، 
حديثه بالتعهد بـ "ا�شتمرار الحتاد 
مواجهة  يف  الإغاثي  ن�شاطه  يف 
املعاناة والظروف ال�شعبة املحيطة 

بالعامل".

نحو تغيري احلكومة

التون�شي  العام  لالحتاد  العام  الأمني 
الذي  الطبوبي،  الدين  نور  لل�شغل، 
اأن  اعترب  الثالثاء،  اجتماع  �شارك يف 
حكومة ال�شاهد هي "حكومة ت�رشيف 
ت�رشيح  يف  الطبوبي،  اأعمال"ورف�ض 
التعديل  تاأجيل   ، حملية  لإذاعة 
النتخابات  بعد  ما  اإىل  احلكومي 
البلدية، يف ال�شاد�ض من ماي املقبل.

التي  احلكومة  اإن  الطبوبي  وقال 
)جلنة  امل�شغر  احلوار  عن  �شتنبثق 
اإىل  تون�ض  �شتقود  قرطاج(  اجتماع 
نهاية الفرتة الربملانية احلالية )نهاية 
خريف 2019( وهو ما رد عليه رئي�ض 
اإن  اأم�ض،  بقوله،  التون�شية،  احلكومة 
اأول  لل�شغل  التون�شي  العام  "الحتاد 
ت�رشيف  حكومة  ل�شنا  اأننا  يعلم  من 
ت�رشيحات  ال�شاهد، يف  اأعمال"وتابع 
"طرحت  حكومته  اأن  اإعالمية، 
يتعلق  فيما  جوهرية  اإ�شالحات 
بقطاع الوظيفة العمومية واملوؤ�ش�شات 
احلكومية"فيما ذهب اأمني عام حزب 
ريا�ض  )و�شط(،  الوطني"  "البناء 
ال�شعيبي، اإىل وجود "اإجماع وطني بني 
كل القوى ال�شيا�شية والجتماعية على 
تغيري حكومي جذري وعميق"واأ�شاف 
وطني  اإجماع  "يوجد  اأنه   ، ال�شعيبي 
حالة  على  الفاعلني  خمتلف  بني 
حكومة  تعي�شها  التي  الكبري  الف�شل 

ال�شاهد".
احلكومي  "التغيري  اأن  واأردف 
من  حمذرا  كثريا"،  وتاأخر  �رشوري 
احلكومة  رئي�ض  تغيري  "تاأجيل  اأن 
واأع�شائها �شيعمق الأزمة القت�شادية 

والجتماعية التي تعي�شها البالد".

قرطاج،  اجتماع  من  خروجه  وعقب 
"نداء  حلزب  التنفيذي  املدير  قال 
احلكومة(،  يف  )م�شارك  تون�ض" 
الرئي�ض(  ال�شب�شي )جنل  قايد  حافظ 
)التعديل(  "التحوير  اإن  ل�شحفيني، 

الوزاري مرتبط بخارطة الطريق".
التحوير  يكون  اأن  نريد  "ل  واأ�شاف: 
على  ومبنيا  العمق،  يف  بل  �شكليا، 
الأولويات القت�شادية والجتماعية".

ويف وقت تتحدث فيه تقارير اإعالمية 
وت�رشيبات عن تخلي "نداء تون�ض" عن 
ال�شاهد، تتعمق الأزمة القت�شادية يف 
النقد  احتياطات  وتراجعت  تون�ض، 
منذ  م�شتوياتها  اأدنى  اإىل  الأجنبي 
الجتماعي،  الباحث  واعترب  �شنوات 
ه�شام احلاجي، اأن "ان�شحاب الحتاد 
والحتاد  لل�شغل  التون�شي  العام 
دعم  من  والتجارة  لل�شناعة  التون�شي 
احلكومة  هذه  جعل  ال�شاهد  حكومة 
يف حكم املنتهية �شيا�شيا"وتابع بقوله، 
اإن ت�شكيل اللجنة من جانب املوقعني 
حكومة  لتقييم  قرطاج  اتفاق  على 
ال�شاهد هو "انطالق لت�شكيل حكومة 
املتحدث  حتفظ  فيما  جديدة". 
يف  )م�شاركة  "النه�شة"  حركة  با�شم 
احلكومة(، عماد اخلمريي، عن تاأييد 
حكومي،  تغيري  باإجراء  القائل  الراأي 
عمل  نتائج  من  ذلك  يكون  اأن  قبل 
اللجنة. وقال اخلمريي، ، اإن "اللجنة 
هذا  اأن  راأت  واإذا  عملها،  يف  مت�شي 
يوؤدي اإىل تعديالت )حكومية ( فنحن 
ل منانع.. اللجنة ت�شتدعي )ت�شتغرق( 

مدة �شهر لإنهاء اأعمالها".

التعديل.. "ر�سائل �سيئة"
احلبيب  ال�شيا�شي،  املحلل  وفق 

ال�شيا�شية يف  "الطبقة  فاإن  بوعجيلة، 
تون�ض تبعث بر�شائل �شيئة اإىل الداخل 
واخلارج )ب�شاأن ال�شتقرار( من خالل 

التغيريات احلكومية املت�شارعة".
اأطاحت  التي  ال�شعبية  الثورة  وبعد 
بن  العابدين  زين  الأ�شبق،  بالرئي�ض 
تون�ض  مرت   )2011-1987( علي 
بثماين حكومات، هي: حكومة حممد 
)جانفي-  والثانية  الأوىل  الغنو�شي 
الباجي قايد  مار�ض 2011(، وحكومة 
دي�شمرب   -2011 )مار�ض  ال�شب�شي 
اجلبايل  حمادي  وحكومة   ،)2011

)دي�شمرب 2011 – فرباير 2013(.
وكذلك حكومة علي العري�ض )مار�ض 
2013- جانفي 2014(، وحكومة مهدي 
جمعة )فرباير 2014- جانفي 2015(، 
وحكومة احلبيب ال�شيد )فرباير 2015 
ال�شاهد  حكومة  ثم   ،)2016 اأوت   –
منذ �شبتمرب 2016 واأ�شاف بوعجيلة، 
اأ�شبحت  ال�شيئة  "الر�شائل  اأن   ،
برنامج  لغياب  نظرا  اإدمان،  اأو  عادة 
ال�شيا�شيني،  الفاعلني  بني  م�شرتك 
ال�رشاع  يف  اأخرى  عوامل  ودخول 
من  واأحيانا  جهوية  اأحيانا  ال�شيا�شي 
خيارات  واأحيانا  الف�شاد،  لوبيات 
الباحث  فيه  اتفق  ما  �شخ�شية"وهو 
الجتماعي، ه�شام احلاجي، بقوله اإن 
الأزمات  اإنتاج  مرحلة  دخلت  "تون�ض 
احلكم،  اأ�شكال  من  ك�شكل  الدورية، 
احلكومة  ت�شكيل  على  مي�ض  فلم 
اأمام  اأنف�شنا  وجند  ق�شري،  وقت  اإل 
�رشورة ت�شكيل حكومة جديدة"ولفت 
اإىل  يدعو  "البع�ض  اأن  اإىل  احلاجي 
�رشوط  لتوفري  احلكم  نظام  مراجعة 
ال�شتقرار ال�رشوري لتتمكن احلكومة 

من اأداء مهامها".

انتقد،  التون�شي  الرئي�ض  وكان 
يف  �شحيفة  ت�رشيحات  يف 
احلكم  نظام  �شبتمرباملا�شي، 

احلايل.
فيما دعا قياديون يف "نداء تون�ض" اإىل 
تغيريات يف الد�شتور، ملراجعة نظام 
احلكم  من  تخوفات  واأبدوا  احلكم، 
الد�شتور  اإليه  يدعو  كما  املحلي، 
حزب  عام  اأمني  لكن  )الالمركزية( 
ال�شعيبي،  ريا�ض  الوطني"،  "البناء 
اعترب اأنه "ل يوجد بديل جدي للو�شع 
ال�شاهد  باإقالة  واأطالب  احلايل، 
القت�شادية  اخليارات  ومراجعة 
من  حكومة  وت�شكيل  والجتماعية، 

الأغلبية النتخابية املوجودة الآن".

م�سري النتخابات البلدية

احلكومي  التغيري  تاأثري  وحول 
النتخابات  م�شار  على  املحتمل 
ال�شب�شي  قايد  حافظ  رد  البلدية، 
على اأ�شئلة �شحفيني يف ق�رش قرطاج 
الثالثاء باأن "جميع الأطراف تعهدت 
باأن امل�شار النتخابي لن مُي�ّض"فيما 
العام  لالحتاد  العام  الأمني  اأعرب 
التون�شي لل�شغل، نور الدين الطبوبي، 
احلكومي  التعديل  تاأجيل  رف�شه  عن 
)يف  البلدية  النتخابات  بعد  ما  اإىل 
م�شددا  املقبل(،  ماي  من  ال�شاد�ض 
ت�رشف  م�شتقلة  "هيئة  وجود  على 
اإنه  قائال  وم�شى  النتخابات".  على 
لن  احلكومة  ا�شتقالت  حال  يف  حتى 
التنفيذي،  اجلهاز  يف  فراغ  يحدث 
حيث تبقى احلكومة لت�شيري الأعمال.

"موعد  اأن  بوعجيلة  اعترب  فيما 
الفاعلني،  على  ي�شغط  النتخابات 

تاأجيل  اإىل  متجهة  النّية  وكانت 
اأن  اإل  النتخابات،  بعد  التحوير 
وعالقة  الجتماعي  الحتقان 
يف  يحدث  مثلما  بالنقابات  احلكومة 
اأعداد  ت�شليم  )النقابة رف�شت  التعليم 
تلبي  اأن  قبل  الإدارة  اإىل  الطالب 
يجعل  قد  املادية(  مطالبها  الوزار 
النتخابات"وحتدث  قبل  التغيري 
ت�شكيل  يف  رغبة  وجود  عن 
النتخابات  "مفاجاأة  قبل  احلكومة 
لدى  موجودة  "رغبة  وهي  البلدية"، 
تون�ض  ونداء  الجتماعية  املنظمات 
النه�شة"وم�شى  �شبح  من  خوفا 
بــ"وجود  ذلك  مو�شحا  بوعجيلة 
ورقة  النه�شة  تك�شب  اأن  من  خوف 
رئي�شي  كفاعل  البلدية  النتخابات 
بعد  ذلك  اإذا مت  احلكومة  ت�شكيل  يف 

النتخابات"اأما بالن�شبة للحاجي فاإن 
على  �شيوؤثر  حاليا  احلكومة  "تغيري 
تاأجيل  مت  واإذا  البلدية،  النتخابات 
النتخابات  �شتتم  احلكومي  التغيري 
تتم  اأن  لبد  النتخابات  وقتها..  يف 
احلالية"ويف  وباحلكومة  وقتها  يف 
با�شم  املتحدث  ذهب  نف�شه  الجتاه 
بت�شديده  اخلمريي،  "النه�شة"، عماد 

على "�رشورة اأن تتم النتخابات".
وختم باأن "الأح�شن للبالد هو اأن يكون 
احلكومي  التغيري  ا�شتقرار..  هناك 
ازدحام  جتنب  ويجب  هدفا،  لي�ض 
�رشورة  اإىل  اإ�شارة  يف  الأجندات"، 
األ يتالزم التغيري احلكومي مع اأجواء 

النتخابات.
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الهند�سة اخلارجية:

مالمح �ملوجة �لثالثة من �لتناف�س �لدويل و�لإقليمي على �إفريقيا

بعد اتهامات بريطانية

�صيناتور يوؤكد توقف رو�صيا عن �إنتاج غاز �لأع�صاب منذ زمن
حما�س ترف�س �تهامات �لرئا�صة لها وتعُدّ ��صتهد�ف

 �حلمد �هلل �صربا للوحدة

الهند�سة اخلارجية:
ا�ست�ساف مركز "امل�ستقبل للأبحاث والدرا�سات املتقدمة"، يف 8 مار�س 2018، كًلاّ من: الدكتور حمدي عبدالرحمن، الأ�ستاذ بكلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية يف جامعة زايد بدولة الإمارات العربية املتحدة، والدكتورة اأماين الطويل، مدير وحدة العلقات الدولية والربنامج الإفريقي مبركز 
الدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية بالأهرام، وذلك للحديث حول اأبعاد تدافع القوى الدولية على اإفريقيا، وخا�سة منطقة القرن الإفريقي.

اأ�شار الدكتور حمدي عبدالرحمن  وقد 
الإفريقية  القارة  اأن  اإىل  البداية-  -يف 
من  الثالثة"  "املوجة  اأ�شماه  ما  ت�شهد 
املوجة  اأن  مو�شًحا  الدويل،  التكالب 
الأول  برلني  موؤمتر  مع  بداأت  الأوىل 
بتق�شيم  قام  والذي   ،)1885  -  1884(
الأوروبية  القوى  بني  الإفريقية  القارة 
الثانية،  املوجة  اأما  اآنذاك.  الرئي�شية 
بني  الباردة  احلرب  مع  بداأت  فقد 
املتحدة،  والوليات  ال�شوفيتي  الحتاد 
اإحدى  الإفريقية  القارة  كانت  وقد 

�شاحات التناف�س الرئي�شي بها.
اأحد  اأن  عبدالرحمن  الدكتور  واأ�شاف 
التكالب  من  الثالثة  املوجة  مالمح 
وزير  زيارة  هي  اإفريقيا  على  الدويل 
اخلارجية الأمريكي "ريك�س تيلر�شون" 
مار�س  يف  اإفريقية  دول  خم�س  اإىل 
يجد  الزيارات  لهذه  فاملتابع   .2018
الرئي�شية  القوى  لزيارة  �شعى  اأنه 
والتي  الأمريكية،  للم�شالح  املهمة 
مقر  حتت�شن  التي  اإثيوبيا  يف:  تتمثل 
وهما  وت�شاد  وكينيا  الإفريقي،  الحتاد 
مكافحة  يف  لوا�شنطن  احلليفة  من 
باأهمية  تتمتع  التي  وجيبوتي  الإرهاب، 
اجلديد  املمر  باعتبارها  ا�شرتاتيجية 
التي  نيجرييا  واأخرًيا  العاملية،  للتجارة 

تتمتع باأهمية نفطية كبرية.

متغريات اإقليمية ودولية

يف  الطويل  اأماين  الدكتورة  اأ�شارت 
اأ�شا�شية  متغريات  ثالثة  اإىل  مداخلتها 

اأوجزتها يف النقاط التالية:
1- احتدام ال�رصاع ال�شيني-الأمريكي: 
املرة  الدويل هذه  التدافع  ارتبط  وقد 
بع�س  يف  الطبيعية  الثورات  باكت�شاف 
وحماولة  النفط،  خا�شة  القارة،  دول 
ما  وهو  منه،  ال�شتفادة  الدولية  القوى 
يتمثل يف ارتفاع حجم التبادل التجاري 
بني الدول الإفريقية وال�شني اإىل حوايل 
وقد   .2014 عام  يف  دولر  مليار   220
اأثار الدور ال�شيني ال�شاعد يف اإفريقيا 
تتبنى  فبداأت  الأمريكية،  املخاوف 

مبادرات لتطويق نفوذ ال�شني هناك.
ال�شرتاتيجي  التقرير  اأكده  ما  وهو 

من   2006 يف  ال�شادر  القومي  لالأمن 
اأهمية ا�شرتاتيجية وجيو�شيا�شية للقارة 
املتحدة  للوليات  بالن�شبة  الإفريقية 
للقيادة  وا�شنطن  اإن�شاء  ثم  الأمريكية، 
)يو  اإفريقيا  يف  الأمريكية  الع�شكرية 
ومن   .2008 عام  يف  اأفريكوم(  اإ�س 
جهة ثانية، فاإن ت�شاعد الدور ال�شيني 
اأدوار القوى الآ�شيوية  اإىل ت�شاعد  اأدى 
التحالف  �شوء  يف  خا�شة  له،  املناوئة 
الهندي-الياباين لتحجيم النفوذ ال�شيني 

يف اإفريقيا.
هذه  رغم  ال�شني،  متكنت  وقد 
يف  نفوذها  تعزيز  من  املحاولت، 
يف  و�شح  ما  وهو  الإفريقية،  القارة 
م�رصوع "احلزام والطريق" الذي اأعلنت 
اإقامة  اإىل  يهدف  والذي  بكني،  عنه 
تقدر  بتكلفة  بري وبحري  ممر جتاري 
والتي  دولر،  تريليون  مائة  بحوايل 
تاأ�شي�ًشا  باعتبارها  البع�س  اإليها  نظر 
"العوملة ال�شينية". ومير املمر  حلقبة 
باب  من  بكٍلّ  امل�رصوع  لهذا  البحري 
�شعت  وقد  ال�شوي�س.  وقناة  املندب 
ال�شني كذلك لتعزيز وجودها الع�شكري 
التي  البحرية  القاعدة  خالل  من 

افتتحتها هناك.
عن  كثرًيا  يختلف  ل  ال�شيني  الدور 
نظريه الأمريكي اأو الغربي، فعلى الرغم 
من اأن الغرب يتهم ال�شني بالإمربيالية؛ 
قامت  بكني  اأن  نغفل  األ  علينا  اأن  اإل 
الإفريقية  الدول  من  العديد  مب�شاعدة 
يف  وتطويرها،  التحتية،  بنيتها  بناء  يف 
دورها  ارتبط  الغربية  الدول  اأن  حني 
ال�رصاعات  يف  بالتدخل  تاريخًيّا 
الدول  �شهدتها  التي  الأهلية  واحلروب 
يجب  اآخر،  جانب  وعلى  الإفريقية. 
تكلفته  له  ال�شيني  الدور  اأن  نغفل  األ 
الإفريقية،  الدول  على  تنموًيّا  ال�شلبية 
املوارد  با�شتنزاف  يتعلق  فيما  �شواء 
خالل  من  اأو  القارة،  لدول  الطبيعية 
ال�شعر  متدنية  منتجات  ال�شني  ت�شدير 
الوطنية  بال�شناعات  اأ�رصت  واجلودة 
يف القارة الإفريقية، مثل ت�رصر م�شانع 
واإغالق  ال�شنغال،  يف  املن�شوجات 
مناف�شة  عن  عجزها  ب�شبب  بع�شها 

املنتجات ال�شينية. 

2- ت�شاعد الدور الإيراين: بداأ الن�شاط 
وذلك   ،1991 عام  اأفريقيا  يف  الإيراين 
ارتباطاً بتوتر العالقات ن�شبياً بني م�رص 
طهران  ا�شتطاعت  حيث  وال�شودان، 
وقدمت  ال�شودان،  مع  عالقاتها  توثيق 
يف  لإيران  بحرية  ت�شهيالت  اخلرطوم 
لل�شمال يف حربه مع  مقابل م�شاندتها 

اجلنوب خالل هذه ال�شنوات.
منذ  نفوذها  لتعزيز  اإيران  �شعت  كما 
�شد  اإ�رصائيل  حرب  عقب   ،2006 عام 
وذلك يف حماولة  اللبناين،  اهلل"  "حزب 
بحرياً  الإقليمي  نفوذها  ملد  منها 
وحماولة حما�رصة دول اخلليج العربية، 
الأرا�شي  ت�شتخدم  اإيران  كانت  ؛ حيث 
اإىل  الأ�شلحة  لتهريب  كقناة  ال�شودانية 
حما�س وحزب اهلل، و�شعت اأي�شاً لتعزيز 
 ،2009 عام  يف  اإريرتيا  مع  عالقاتها 
التفاقيات  من  عدد  اإبرام  خالل  من 
ت�شهيالت  على  مبوجبها  ح�شلت  التي 

ع�شكرية.
ونظراً لهذا اخلطر الإيراين، فقد �شعت 
ال�شعودية  ومنها  العربية،  الدول  بع�س 
عالقاتها  تعزيز  اإىل  والإمارات، 
القت�شادية مع القارة الأفريقية، فعلى 
ال�شتثمارات  حجم  بلغ  املثال  �شبيل 
اإثيوبيا  يف  والإماراتية  ال�شعودية 
حوايل 13 و2 مليار دولر على التوايل، 
وركزت هذه ال�شتثمارات على القطاع 
مبحاولة  ترتبط  اأنها  خا�شة  الزراعي، 

الدولتني �شد فجوة الأمن الغذائي.
وجودها  تن�شيط  يف  م�رص  وبداأت 
الع�شكري يف هذه املنطقة احليوية، وهو 
ما و�شح يف تد�شني الأ�شطول اجلنوبي 
البحر  مبحافظة  �شفاجا  مدينة  يف 
ت�شاعد   -3  .2017 جانفي  يف  الأحمر 
الدور الرتكي: فقد بداأت تركيا يف تبني 
الإفريقية،  الدول  جتاه  ن�شطة  �شيا�شة 
خا�شة تلك املطلة على البحر الأحمر، 
ع�شكرية  قاعدة  تقيم  اأن  فا�شتطاعت 
لها يف ال�شومال، بالإ�شافة اإىل التواجد 
ال�شودانية،  �شواكن  جزيرة  يف  الرتكي 
اإمكانية حتويلها لقاعدة  واحلديث عن 
اخلطوط  افتتاح  عن  ف�شاًل  ع�شكرية، 
مالحية  خطوًطا  الرتكية  اجلوية 
بالإ�شافة  دولة،   29 من  اأكرث  تُغطي 

بها  قام  التي  الر�شمية  الزيارات  اإىل 
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 
وقد  الإفريقية.  الدول  من  العديد  اإىل 
ال�شابقة  الثالثة  التطورات  عن  نتج 
البحر  اإىل  النظر  بالإمكان  يعد  مل  اأنه 
بل  عربية،  بحرية  باعتباره  الأحمر 
والإفريقية  العربية  الدول  اأ�شبحت 
اأ�شا�شًيّا  فاعاًل  والدولية  والإقليمية  بل 
املنطقة،  هذه  يف  الأمن  ترتيبات  يف 
ذلك من حتديات، خا�شة يف  رتبه  مبا 
الإقليمية  القوى  بع�س  تواجد  اأن  �شوء 
�شار ميثل تهديًدا مبا�رًصا لأمن الدول 

العربية.

اأو�ساع داخلية ماأزومة:

القارة  على  والدويل  الإقليمي  التكالب 
الإفريقية يرافقه تراجع يف املوؤ�رصات 
الدول  من  العديد  تزال  فال  التنموية، 
الإفريقية تعاين من الفقر، على نحو ما 
واإريرتيا،  هو وا�شح يف حالتي جيبوتي 
ت�شهد  الأخرى  الدول  بع�س  اأن  كما 
تراجًعا لالأو�شاع الأمنية بها؛ اإذ ت�شهد 
�شباب  حلركة  وا�شًحا  تنامًيا  ال�شومال 
عملياتها  �شهدت  والتي  املجاهدين، 

امل�شلحة ازدياًدا وا�شًحا.
وجنحت يف ا�شتهداف مناطق حيوية يف 
قواعد  وا�شتهداف  مقدي�شو،  العا�شمة 
ع�شكرية يف مناطق متفرقة من جنوب 
اأن  املتوقع  ومن  البالد،  �رصق  وجنوب 
تزداد وترية العمليات الإرهابية، خا�شة 
الإفريقي  الحتاد  "بعثة  قوات  بدء  مع 
وجودها  تقلي�س  يف  ال�شومال"  يف 
الكامل  الن�شحاب  اإىل  و�شوًل  هناك 
بحلول 2020، يف الوقت الذي مل تتمكن 
"اأحمد  ال�شومايل  الرئي�س  فيه حكومة 
على  �شيطرتها  ب�شط  من  فرماجو" 

البالد.
واأ�شاف الدكتور عبدالرحمن اأن منطقة 
الأخرى  هي  ت�شهد  الإفريقي  ال�شاحل 
الإرهابي، خا�شة مع  للن�شاط  ت�شاعًدا 
التابعة  الإرهابية  املجموعات  ان�شواء 
"ن�رصة  جماعة  لواء  حتت  للقاعدة 
اإىل  بالإ�شافة  وامل�شلمني"،  الإ�شالم 

يف  "داع�س"  تنظيم  ن�شاط  ت�شاعد 
بحالة  ارتباًطا  وذلك  املنطقة،  هذه 
الأمنية  واله�شا�شة  ليبيا  يف  ال�شيولة 
عن  ف�شاًل  وال�شحراء،  ال�شاحل  لدول 
عنه  اأعلن  الذي  التمويل  كفاية  عدم 
اإفريقية  قوة  لت�شكيل  الأوروبي  الحتاد 
منطقة  يف  الإرهاب  ملحاربة  م�شرتكة 
مليار  مائة  بحوايل  رة  وامُلقَدّ ال�شاحل 
الدول  جيو�س  واأن  �شيما  ل  دولر، 
حتتاج  ال�شاحل  منطقة  يف  الإفريقية 
عن  ف�شاًل  وفني،  ت�شليحي  دعم  اإىل 
والع�شكرية  الأمنية  املوؤ�ش�شات  تاأمني 
التنظيمات  جانب  من  الخرتاق  من 

الإرهابية.

ملمح املوجة الثالثة

الرئي�شية  العمل  ورقة  على  تعقيباً 
حمدي  الدكتور  اأكد  النقا�شية،  للحلقة 
عبدالرحمن اأن هناك �شمتني اأ�شا�شيتني 
للموجة الثالثة من التكالب الدويل على 
الهند�شة   -1 وهما:  الأفريقية،  القارة 
الإقليمية  القوى  اإن  اإذ  اخلارجية: 
القرن  منطقة  يف  الفاعلة  والدولية 
على  نفوذها  تفر�س  باتت  الإفريقي 
دول القارة، وت�شيغ �شكل العالقات بني 
اإرادة  دون  والإفريقية،  العربية  الدول 

من جانب الأفارقة اأنف�شهم. 
الوليات املتحدة  فاإن  ثانية  ومن جهة 
من  جندي  اآلف   4 بحوايل  حتتفظ 

للطائرات  وقاعدة  املارينز  قوات 
اإىل  بالإ�شافة  جيبوتي،  يف  طيار  بدون 
يف  جهودها  لدعم  درونز،  من�شات 
منطقة  يف  �شواء  الإرهاب،  مكافحة 
ومن  اليمن.   يف  اأو  الإفريقي،  القرن 
الأخرى  هي  فرن�شا  بداأت  ثالثة،  جهة 
غرب  يف  الع�شكري  وجودها  تعزيز  يف 
ال�شيا�شة  على  طراأ  واإن  اإفريقيا، 
الفرن�شية تغري وا�شح، وذلك من خالل 
م�شرتكة  اإقليمية  قوة  اإن�شاء  دعمها 
)موريتانيا،  اخلم�س  ال�شاحل  دول  من 
ومايل، والنيجر، وبوركينافا�شو، وت�شاد( 
يف  اجلهادية  املجموعات  ملكافحة 
اتفق  اخلتام،  ويف  املنطقة.  تلك 
على  النقا�س  حلقة  يف  امل�شاركون 
اإفريقيا،  يف  العربي  الدور  تراجع 
الدول  بني  البينية  اخلالفات  ب�شبب 
الدول  بع�س  ميل  عن  ف�شاًل  العربية، 
الغربية -خا�شة فرن�شا- اإىل الربط بني 
والإرهاب  والإ�شالم من جانب،  العرب 
الإفريقي من جانب اآخر، حيث ن�شطت 
هذه الأطروحات مع تنامي التنظيمات 
الإفريقي  القرن  منطقة  يف  الإرهابية 
وال�شاحل،  وثمة �رصورات ق�شوى تتعلق 
مبتطلبات الأمن الوطني للدول العربية 
من  مبزيٍد  اأفريقيا  حتظى  اأن  ت�شتلزم 
الدول  كافة  من  القت�شادي  الهتمام 
العربية لعدم حتويل اأفريقيا اإىل �شاحة 
خلفية للنفوذ الإقليمي الذي يعمل �شد 

م�شالح الدول العربية.

اإيغور  الرو�شي  �شيناتور  اأكد 
رو�شيا  اأن  الثالثاء،  موروزوف، 
الأع�شاب  غاز  اإنتاج  عن  توقفت 
ادعت  »نوفيت�شكوك«،  امل�شمى 
ت�شميم  عند  ا�شتخدامه  بريطانيا 
ال�شابق  ال�شتخبارات  �شابط 
واأ�شاف  �شكريبال  �شريغي 
اأمن  موظف  وهو  موروزوف، 

كل  من  تخل�شت  رو�شيا  اأن  �شابق 
�شابقا،  الغاز  هذا  من  احتياطاتها 
دوليني  مراقبني  اإ�رصاف  حتت 
الأ�شلحة  حظر  ملنظمة  تابعني 
لالتفاقات  وفقا  وذلك  الكيميائية، 
الدولية. واأكد اأن الكيلوغرام الأخري 
ال�شامة مبا  الكيميائية  الغازات  من 
مت  قد  و«الزامان«  »الزارين«  فيها 

تدمريه يف �شبتمرب املا�شي، م�شريا 
اإنتاج  عن  توقفت  رو�شيا  اأن  اإىل 
الت�شعينات  يف  الكيميائية  الأ�شلحة 
من القرن املا�شي واأفاد ال�شيناتور 
»نوفيت�شوك«  غاز  اإنتاج  ميكن  اإنه 
رغم  يدويا  ب�شيطة  ظروف  يف 
خطورة الأمر. وقال اإن ذلك يتطلب 
خا�شة  ومعدات  خمتربية  اإمكانات 
م�شريا  منا�شبني،  واخت�شا�شيني 
اأي �شخ�س عادي ل ميتلك  اأن  اإىل 
هذه الإمكانيات ل ميكنه اإنتاج هذا 
اأن  على  موروزوف  و�شدد  الغاز. 
اتهامات لندن ملو�شكو هي جزء من 
العتداء املمنهج، وما قد يتبعه هو 
الرو�س من  الدبلوما�شيني  ا�شتدعاء 
بريطانيا، وتعزيز قوات الناتو قرب 
حدود رو�شيا، وا�شتعدادات التحالف 
الدويل لتنفيذ �رصبات جديدة على 

القوات ال�شورية احلكومية.

املقاومة  حركة  رف�شت 
التهامات  »حما�س«  الإ�شالمية 
الرئا�شة  من  »اجلاهزة« 
ا�شتهداف  مبحاولة  الفل�شطينية 
احلمد  رامي  احلكومة  رئي�س 
اأن ما جرى جرمية،  موؤكدة  اهلل، 
باأمن قطاع غزة  للعبث  وحماولة 
وامل�شاحلة.  للوحدة  و�رصب 
عقب  �شحفي،  ت�رصيح  ويف 
رئي�س  موكب  ا�شتهداف  حماولة 
الناطق  قال  بغزة،  احلكومة 
اإن  برهوم،  فوزي  حما�س  با�شم 
ا�شتهداف  جرمية  تدين  حركته 
موكب د. رامي احلمد اهلل، وتعّد 
هذه اجلرمية جزًءا ل يتجزاأ من 
حماولت العبث باأمن قطاع غزة، 
و�رصب اأي جهود لتحقيق الوحدة 
ذاتها  الأيدي  وهي  وامل�شاحلة، 
التي اغتالت ال�شهيد مازن فقها، 

توفيق  اللواء  اغتيال  وحاولت 
اإن حركة  كما  واأ�شاف  نعيم.  اأبو 
التهامات  ت�شتهجن  اإذ  حما�س 
اجلاهزة من الرئا�شة الفل�شطينية 
اأهداف  حتقق  والتي  للحركة، 
اجلهات  لتطالب  املجرمني، 
بفتح  الداخلية  ووزارة  الأمنية، 
حتقيق فوري وعاجل لك�شف كل 
وحما�شبة  اجلرمية،  مالب�شات 

مرتكبيها، وتقدميهم للعدالة.

احلكومة  رئي�س  موكب  وتعر�س 
عقب  ل�شتهداف  الثالثاء،  اليوم 
حاجز  من  غزة  قطاع  دخوله 
بيت حانون »اإيرز« دون اأن ي�شاب 
الداخلية  وزارة  وقالت  اأحد. 
والأمن الوطني بغزة، اإن املوكب 
ل�شتكمال  طريقه  يف  ا�شتمر 
موؤكدا  اليوم،  املقررة  الفعاليات 
يف  حتقق  الأمنية  الأجهزة  اأن 

ماهية النفجار.



�سبيبة ال�ساورة / 
اأوملبي املدية

العبو ال�ساورة 
ال�ستعادة �سكة 

االنت�سارات 
واأبناء التيطري 
لتفادي املوؤخرة

ي�سعى فريق �سبيبة ال�ساورة 
اإىل ا�ستعادة �سكة االنت�سارات 
عندما ي�ست�سيف اأم�سية اليوم 

ال�سيف اوملبي املدية يف 
مباراة جتري باأهداف متباينة 
بني الت�سكيلتني، ويلعب اأبناء 

اجلنوب اجلزائري اللقاء وهم 
يعولون على حتقيق الفوز الذي 
يغيب عنهم يف �ست مباريات 
على التوايل باعتبار اأن اأي 

تعرث جديد قد يع�سف بالفريق 
لالبتعاد عن مراكز املقدمة، 
ويجعل حظوظه تنعدم من 

اأجل لعب االأدوار االأوىل، ولهذا 
الغر�ض فاإن املدرب اجلديد 

للت�سكيلة نبيل نغيز يبحث على 
ا�ستعاده العهد مع الفوز من 
خالل ت�سجيل اأول انت�سار له 

منذ تعيينه على راأ�ض العار�سة 
الفنية للفريق، وهو يعول 

على انتفا�سة اأ�سباله لتحقيق 
االأهم وا�ستعادة الثقة مع 

االأن�سار للت�سالح معهم خا�سة 
بعد مرحلة الفراغ التي ميّر 
بها النادي والتي يعول على 

جتاوزها باأ�رسع وقت.
و�سيكون عنوان مقابلة اليوم 
لرفقاء الالعب عبد الرحمان 

بوردمي اخلروج بالنقاط الثالث 
التي ت�سمح لهم باالقرتاب من 
اأندية املقدمة، خا�سة واأن 

الفوز ي�سمح للت�سكيلة بال�سعود 
اإىل املركز الثالث يف جدول 
الرتتيب والتواجد على بعد 
نقطتني من ثالثي املقدمة.
بينما �ستكون مهمة اأوملبي 
املدية �سعبة عندما يجد 
نف�سه اأمام تنقل �سعب اإىل 
مدينة ب�سار من اأجل العمل 

على العودة بنتيجة ايجابية، اأين 
يعول العبو املدرب �سيد اأحمد 

�سليماين على ت�سجيل نتيجة 
ايجابية رغم �سعوبة املهمة، 

خا�سة واأن اي تعرث جديد يهدد 
ت�سكيلة اأبناء »التيطري« بلعب 

البقاء يف ظل تعقد الو�سعية يف 
موؤخرة جدول الرتتيب.

ع.ق.
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مولودية وهران / احتاد ب�سكرة

 الو�سيف لت�سييق اخلناق على ال�سدارة
 واأبناء الزيبان للتم�سك بالبقاء

يدخل الو�سيف مولودية وهران مقابلة اليوم عندما ي�ست�سيف احتاد ب�سكرة وهو يعول على 
اخلروج بنقاط الفوز خا�سة واأنه ي�ستفيد من عاملي الأر�س واجلمهور عندما جتري املواجهة 

على اأر�سية اأحمد زبانة ابتداء من ال�ساعة الرابعة زوال، و�سوف تكون الفر�سة مواتية 
لت�سكيلة عا�سمة الغرب اجلزائري من اأجل ف�س ال�سراكة يف املركز الثاين مع احتاد اجلزائر 

والنفراد جمددا بالو�سافة 

عي�سة ق.

معز  املدرب  اأ�سبال  يعول  اأين 
الزاد  اقتنا�ض  على  بوعكاز 
اأجل  ومن  ملعبهم  من  كامال 
حظوظهم  على  ال�رساع  موا�سلة 
حول  التناف�ض  على  التناف�ض  يف 
خا�سة  الوطنية،  البطولة  للقب 
اأجل  من  مواتية  الفر�سة  واأن 
املت�سدر  على  الفارق  تذليل 
اإىل  وتقلي�سه  ق�سنطينة  �سباب 
ورغم  فح�سب،  نقاط  اأربع 
عليها  تواجد  التي  املعنويات 
اخل�سارة  بعد  »احلمراوة«  العبو 
اللقاء  يف  �سجلوها  التي  املهينة 

اجلزائر  مولودية  اأمام  ال�سابق 
برباعية  العا�سمة  يف  و�سقوطهم 
على  يعولون  اأنهم  اإال  نظيفة 
من  الهزمية  وتدارك  االنتفا�سة 
وا�ستعادة  الثقة  ا�ستعادة  اأجل 
حققوا  التي  االنت�سارات  �سكة 
على  انت�سارات  ثالث  خاللها 
املدوي  ال�سقوط  قبل  التوايل 

اأمام مولودية اجلزائر.
بقيادة  الفني  الطاقم  ان  واالأكيد 
يعمل  بوعكاز  التون�سي  املدرب 
من  اأ�سباله  بطاريات  �سحن  على 
االأن�سار  مع  العهد  جتديد  اأجل 
تنقلهم  عقب  معهم  والت�سالح 
منت�سف  العا�سمة  اإىل  القيا�سي 

االأ�سبوع احلايل وعودتهم خائبني 
اإىل الديار بعد الهزمية الثقيلة.

ب�سكرة  احتاد  يتنقل  املقابل،  يف 
اإىل مدينة وهران من اأجل العودة 
قليال  واالبتعاد  ايجابية  بنتيجة 
وان  خا�سة  اخلطر  منطقة  عن 
اي تعرث اليوم قد يع�سف بت�سكيلة 
اأبناء الزيبان رفقة الثالثي املعني 
بال�سقوط وهو ما يعول الالعبون 
خا�سة  فيه،  الوقوع  تفادي  على 
مرحلة  بدخول  مهددون  واأنهم 
تلقيهم هزميتني على  بعد  ال�سك 
ال�سابقتني  اجلولتني  يف  التوايل 
ق�سنطينة  �سباب  فريقي  اأمام 

واحتاد اجلزائر.

 اأ�سبال �سريف الوزاين يوا�سلون
 م�سوار حتقيق البقاء

 احتاد بلعبا�س يوؤكد قوته 
خارج الديار

البطولة الإفريقية للتن�س اأوا�سط

 تاأهل بن قدور وريحان
 اإىل ربع النهائي

بلعبا�ض  �سيدي  احتاد  فريق  عاد 
لفوز ثمني من خارج القواعد على 
جرى  الذي  بارادو  نادي  ح�ساب 
اجلولة  عن  املقدمة  اللقاء  �سمن 
23 من الرابطة املحرتفة االأوىل، 
حيث �سمح هذا االنت�سار لت�سكيلة 
�رسيف  الطاهر  �سي  املدرب 
الوزاين بالعودة بثالث نقاط ثمينة 
من  القوي  ال�سباق  لهم يف  حت�سب 
دوري  �سمن  البقاء  حتقيق  اجل 
على  الثاين  االنت�سار  وهو  الكبار 
اجلولة  فوز  عقب  للفريق  التوايل 
احتاد  ح�ساب  على  ال�سابقة 
البليدة، حيث يتوجه العبو ت�سكيلة 
بعد  البقاء  حتقيق  نحو  »املكرة« 
انت�سار اول ام�ض والذي �سمح لهم 

باالبتعاد عن منطقة اخلطر بفارق 
املهددين  ثالث  عن  نقاط  ثماين 

بال�سقوط.
وجّدد فريق احتاد بلعبا�ض التاكيد 
االأمر  يتعلق  عندما  قوته  على 
القواعد  خارج  مبارياته  بخو�ض 
ويعترب  ايجابية  نتائج  ي�سجل  اأين 
البطولة  يف  فريق  اأف�سل  ثاين 
الوطنية خارج الديار بعدما متكن 
ملعبه  خارج  نقطة   15 ح�سد  من 
عرب حتقيق اأربع انت�سارات وثالث 
تعادالت فيما �سجل خم�ض هزائم 
على  �ساعدته  التي  النقاط  وهي 
االبتعاد عن ثالثي موؤخرة جدول 

الرتتيب.
ع.ق.

ليندة  اجلزائريان  الالعبان  تاأهل 
االأربعاء  ريحان  ويو�سف  قدور  بن 
نهائي  ربع  الدور  اىل  املن�رسم 
للبطولة   41 الطبعة  مناف�سات  من 
التي  للتن�ض  »اأوا�سط«  االفريقية 
مار�ض   17 اإىل   12 من  جترى 
فوزهما  عقب  املغربية  مبراك�ض 
�سارة  امل�رسية  اأمام  التوايل  على 
عدنان  يون�ض  واملغربي  الغزويل 
و�سيطرت  �سفر،  مقابل  ب�سوطني 
مناف�ستها  على  وهران  مدينة  ابنة 
ب�سوطني ل�سفر 6-3، 6-4 مثلما هو 
ال�ساأن ملواطنها ريحان الذي جتاوز 
 ،1-6  ،4-6 عدنان  املغربي  عقبة 
اىل  البرتويل  املجمع  العبا  وو�سل 
هذا الدور بعد فوزهما على التوايل 
اإينا�ض ب�سري بوهايل  اأمام املغربية 
7-6، 7-5 والكامريوين بول برينال 

وامبا نغوادجيو 1-6، 3-6.
االإفريقية  البطولة  ا�ستقطبت  و 

-من الدرجة الثانية- املقامة على 
الالعبني  من  عددا  ترابية  اأرا�سي 
�سواء  جيد،  عامليا  ترتيبا  ميلكون 
بني  من  االإناث،  اأو  الذكور  عند 
هوؤالء اجلنوب اإفريقي فليب هنينغ 
يا�سري كيالين  59 عامليا واملغربي 
76عامليا باالإ�سافة اىل البوروندية 
نهيمانا 46 عامليا واملغربية  �سادا 
يف  و  عامليا،   85 اجلردي  �سياء 
جدول الزوجي، تلعب بن قدور اىل 
اأفومو  �سيل�ستني  الغابونية  جانب 
اإيال بعدما تاأهلتا اإىل الدور الثاين، 
ثنائي  لقاءهما  يف  واجهتا  حيث 
ب�سري  اإينا�ض  من  يتكون  مغربي 
جهته،  من  رقيم،  �سارة  وبوهايل 
خرج الزوجي ريحان وامل�رسي اآدم 
غابر يف الدور االأول بعد خ�سارتهما 
يا�سري  املغربي  الثنائي  امام   1-2

كيالين ويون�ض لعالمي لعرو�سي.
وكالت 

اأكد اأن م�سوؤويل النادي الغاين رف�سوا الك�سف عن موعد التحاقهم ب�سطيف

حمار: منلك التجربة القارية الكافية لعبور اأدوانا �ستارز
عرّب رئي�ض فريق وفاق �سطيف ح�سان حمار عن ثقته يف قدرة 

فريقه على جتاوز عقبة مناف�سه 
مل�سابقة  ع�رس  ال�ساد�ض  الدور  اإياب  مقابلة  يف  �ستارز  اأدوانا 
دور  اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  وحجز  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
االإذاعية  للقناة  ت�رسيحات  يف  حمار  وا�ستطرد  املجموعات، 
لكن  رد  دون  بهدف  الذهاب  مباراة  يف  انهزم  فريقه  اأن  االأوىل 
التاأهل مل يح�سم بعد والوفاق ميلك التجربة القارية الكافية التي 
ت�سمح له بتجاوز عقبة مناف�سه الغاين، مو�سحا اأنه ي�سع الثقة يف 
العبيه من اجل تاأكيد تاريخ الوفاق يف املناف�سة القارية. واأ�ساف 

املتحدث ان ت�سكيلة الوفاق متلك االمكانيات الكافية من اجل لعب االأدوار االأوىل يف خمتلف املناف�سات لكن 
الت�سجيل يف ظل  ا�سبح عاجزا عن  الفريق  اأن  املو�سم، مو�سحا  الت�سكيلة هذا  نتائج  اأثر على  الهجوم  م�سكل 
اأدوانا  للقاء  الوفاق يح�رسون  اأن العبي  التج�سيد داخل املرمى، لكن قال  التي يتم خلقها دون ايجاد  الفر�ض 
�ستارز ب�سورة عادية دون التاأثر �سلبا بالهزمية التي تلقوها منت�سف االأ�سبوع املن�رسم اأمام احتاد اجلزائر �سن 
املقابلة املقدمة عن اجلولة 23 من البطولة الوطنية، ومتنى ح�سم التاأهل يف رابطة اأبطال اإفريقيا، واأ�سار  حمار 
اأن وفد �ستارز مل يعلن عن موعد التحاقه باأر�ض الوطن وتعامل مع االأمر ب�رسية راف�سا الك�سف عن تاريخ قدومه 
اإىل مدينة �سطيف، م�سريا انه ينتظر اأن يكون و�سل ظهرية ام�ض ح�سبه. وتطرق حمار اإىل قائمة الناخب الوطني 
رابح ماجر التي اأعلنها حت�سبا للقاءين الوديني اأمام زامبيا واإيران يومي 22 و27 مار�ض القادم، حيث اأكد اأن املعني 
م�سوؤول على العنا�رس الوطنية التي اختارها للعب الوديتني ولديه الثقة فيه، متمنيا النجاح له وللنخبة الوطنية، وحول 
اأحقية عدد من العبيه مكان  اأنه كاإداري لديه نظرة حول  اأ�ساف  الوفاق  العوة الأي العب من ت�سكيلة  عدم توجيه 
�سمن الت�سكيلة الوطنية لكن ماجر ميلك نظرة مغايرة له واأدرى باخليارات التي قام بها وما على اإدارته �سوى احرتام 
خياراته، م�سيفا ان الالعب املحلي ا�سرتجع مكانته يف عهدة الطاقم الفني الوطني وما عليه �سوى ا�ستغالل الفر�سة 
من اأجل �سمان مكانته وموا�سلة فر�ض نف�سه يف اللقاءات املقبلة، خا�سة واأن هذه الفر�سة ال تعو�ض ح�سبه لتواجد 

املحليني با�ستمرار يف الت�سكيلة الوطنية.
عي�سة ق.
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العميد ي�ضتهدف العودة اإىل كبارة القارة ال�ضمراءمولودية اجلزائر / مونتاين اأوف فاير النيجريي اليوم على 19:00
يعود فريق مولودية اجلزائر اإىل املغامرة القارية عندما ي�ستقبل �سيفه نادي 

مونتاين اأوف فاير من نيجرييا حل�ساب مباراة اإياب الدور ال�ساد�س ع�سر من 
مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث يعول العبو النادي العا�سمي على تدارك 
هزمية الذهاب التي عادوا بها من نيجرييا قبل اأ�سبوع من اأجل حتقيق انت�سار 
ي�سمح لهم ببلوغ دور املجموعات لرابطة اأبطال اإفريقيا الذي يغيبون عنه منذ 

�سبعة اعوام كاملة عند اآخر م�ساركة يف امل�سابقة القارية عام 2011

عي�سة ق.

والأكيد ان تكرار ال�سيناريو جمددا 
يتطلب حتقيق الفوز بفارق هدف 
على الأقل يف ظل اخل�سارة هدفني 
يف  الالعبون  �سجلها  التي  لواحد 
الفني  الطاقم  ويدرك  الذهاب، 
برنارد  الفرن�سي  املدرب  بقيادة 
بجدية  التح�سري  اأهمية  كازوين 
الأقدام  و�سع  اأن  باعتبار  للقاء، 
على الأر�ض �رضوري لأ�سباله بعد 
خا�سة  اليجابية  النتائج  ت�سجيل 
الفوز  اآخرها  الوطنية  البطولة  يف 
مولودية  اأمام  نظيفة  برباعية 

اجلدية  منح  و�رضورة  وهران، 
لتفادي  النيجريي  للفريق  التامة 
�سارة  غري  مفاجاأة  اي  ت�سجيل 
�سهرة اليوم والتي قد تع�سف بحلم 
اأن�سار املولودية الذين يرغبون يف 
كبار  بني  جديد  من  فريهقم  روؤية 
رفقاء  ويتواجد  ال�سمراء.  القارة 
مبعنويات  مباراكو  زيدان  الالعب 
اليجابية  النتائج  بعد  مرتفعة 
املناف�سة  يف  ي�سجلونها  التي 
عقبة  جتاوز  يف  وجناهم  املحلية 
الدور الأول من املناف�سة القارية، 
وهي الورقة التحفيزية التي يعول 
عليها الطاقم الفني للمولودية من 

على  والعمل  اأ�سباله  حتفيز  اأجل 
ا�ستغاللها للتاأهل اإىل الدور املقبل 
رغم  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  من 
واحليطة  احلذر  لواجب  اإدراكه 
عليهم  يتفوق  الذي  املناف�ض  من 
و�سع  و�رضورة  الذهاب  بنتيجة 
األف ح�ساب له، اأين يتواجد تعداد 
خو�ض  اجل  من  جاهزا  »العميد« 
تعداد  كازوين  وميلك  املقابلة 
ابراهيم  غياب  عدا  ما  مكتال 
الإ�سابة  من  يعاين  الذي  بدبودة 
هذه  له  وت�سمح  طويلة  فرتة  منذ 
املعطيات باختيار اأف�سل العنا�رض 

للعب يف الت�سكيلة الأ�سا�سية.

نكانا الزامبي / �سباب بلوزداد

اأبناء العقيبة اأمام فر�ضة نيل تاأ�ضرية التاأهل
يدخل فريق �سباب بلوزداد مباراته اليوم اأمام نكانا الزامبي وهو يعول على العودة اإىل الديار بتاأ�سرية 

التاأهل للدور ال�ساد�ض ع�رض مكرر من مناف�سة كاأ�ض الكاف، حيث يتواجد ممثل اجلزائر يف املناف�سة 

القارية مبدينة كيتوي الزامبية منذ وقت باكر لأول اأم�ض والتي و�سلوها بعد رحلة طويلة �ساقة اأرهقت 

الالعبني، حيث يعول الطاقم الفني على جتاوز عامل الإرهاق من خالل الرتكيز على اجلانب النف�سي 

الذي ي�سمح للت�سكيلة بتجاوز الظروف ال�سعبة التي يتواجدون فيها بزامبيا.

ويتواجد رفقاء احلار�ض عبد القادر �ساحلي بزامبيا باأف�سلية نتيجة مباراة الذهاب عندما فازوا على 

ملعبهم 20 اأوت بثالثية نظيفة �سوف تكون حافزا معنويا لهم من اأجل ت�رضيف الألوان الوطنية والنادي 

للعودة بتاأ�سرية التاأهل التي ت�سمح لهم ملوا�سلة لعب املناف�سة القارية وخو�ض الدور الأخري قبل دور 

جمموعات كاأ�ض الكاف، وتعاين ت�سكيلة ال�سباب من غيابات نوعية بعد ت�سجيل عدم تنقل الثنائي ملهان 

وبن قابلية دون تو�سيح الأ�سباب بال�سافة اإىل املدافع �سفيان بو�سار الذي يعاين الإ�سابة.

عي�سة ق.

املان �سيتي ي�سطدم بليفربول ومهمة يف املتناول ن�سبيا للبار�سا
اليويف والنادي امللكي يف �ضدام ثاأري برابطة اأبطال اأوروبا

بالعودة جّنبت قرعة دور ربع النهائي من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا الكال�سيكو  الطامح  وبر�سلونة  اللقب  حامل  مدريد  ريال  بني  حملت لرفع الكاأ�ض من جديد، القرعة التي اأقيمت منت�سف نهار اأم�ض املبكر  ال�سوي�رضية،  نيون  مدينة  الأوروبي يف  الحتاد  �ستحتم مبقر  حيث  اأخرى،  و�سيئة  الفرق  لبع�ض  �سعيدة  خ�سارته على ريال مدريد تكرار مواجهة النهائي الأخري مع نادي اأخبارا  بعد  الثاأر  مب�ساعر  �سيلعب  الذي  الكبري، جوفنتو�ض،  الأوروبي  باللقب  التتويج  عدة برباعية وحرمانه من  يف  التقيا  قد  امللكي  والنادي  البيانكونريي  األيغري وكان  اأ�سبال  ومتكن  الأخرية،  بال�سنوات  لعام منا�سبات  النهائي  ن�سف  الدور  يف  مدريد  ريال  اإق�ساء  عادوا من  زيدان  الدين  زين  املدرب  اأ�سبال  ولكن  ن�سخة 2015،  نهائي  العجوز، وذلك يف  ال�سيدة  الإنتقام من  الفوز اإىل  بعد  الويلزية  كارديف  مدينة  يف  املا�سي  املو�سم 
فر�سة لغوارديول للثاأر من خ�سارته يف الدوري الجنليزي اأمام يورغن املباراة الوحيدة التي �ستقام بني فريقني من ذات الدولة و�ستكون مان�س�سرت �سيتي اأحد اأكرب املر�سحني للقب �سيواجه ليفربول، يف برباعية ورفع الكاأ�ض.

كلوب، 
الذي متكن من اإيقاف �سل�سلة ال�سيتيزنز يف الدوري هذا املو�سم بتغلبه على 

والذي ل مير هذا وباأ�سلوب نال الإ�سادة.رجال غوارديول  الإيطايل  روما  اأمام  نظريا  باملتناول  مواجهة  �سيكون يف  بر�سلونة  فاإن  الأخرى،  املواجهات  وكاالتي�سعى لتكرار ثالثية اأخرى بعد تلك التي حققها عام 2013.�سيكون يف مهمة �سعبة اأمام العمالق بايرن ميونيخ، والذي اأ�ستعاد م�ستوياته املميزة مع مدربه يوب هاينك�ض والذي املو�سم باأف�سل م�ستوياته مع املدرب دي فران�سي�سكو.يف حني اأن اإ�سبيلية �ساحب اكرب مفاجاأة يف الدور ثمن النهائي ويف 

ت�ضريحات
زايد الج رئي�س جمل�س اإدارة مولودية اجلزائر

 رغبة كبرية لالعبينا من اأجل القتال 
على  عدة جبهات هذا املو�ضم

عرّب رئي�ض جمل�ض الإدارة لفريق مولودية اجلزائر زايد لج عن تفاوؤله بقدرة فريقه جتاوز عقبة مناف�سه مونتاين اأوف 
ت�رضيحات  اأم�ض يف  قال  اإفريقيا، حيث  ابطال  رابطة  مناف�سة  دور جمموعات  اإىل  التاأهل  بتاأ�سرية  والحتفاظ  فاير 
اأنه يثق يف قدرة لعبيه من اجل �سمان موا�سلة امل�ساركة يف املناف�سة القارية والذهاب بعيدا فيها بالنظر  اإذاعية 
للرغبة الكبرية التي اأبداها رفقاء احلار�ض فوزي �ساو�سي ح�سبه، حيث اأو�سح اأن املباراة تبقى يف متناول لعبيه من 
اأجل جتاوز عقبة ممثل الكرة النيجريية وتفاوؤله نابع من الرغبة الكبرية للت�سكيلة يف اإنهاء املو�سم احلايل بقوة يف ظل 
املعنويات الكبرية التي ميلكونها، م�سريا ان املولودية كانت ترغب يف العودة بالفوز من نيجرييا لكن الظروف الإفريقية 
منعتها من ذلك، و�سّدد اأن الطاقم الفني بقيادة املدرب الفرن�سي برنار كازوين ميلك حلول كثرية من اأجل و�سع الت�سكيلة 
الأ�سا�سية املنا�سبة يف ظل تواجد التعداد مكتمل . وك�سف لج اأن اإدارته تنتظر جواب الحتاد الإفريقي لكرة القدم 
بخ�سو�ض الطلب الذي اأر�سلوه من اأجل تقدمي مباراة مونتاين اأوف فاير اإىل ال�سابعة م�ساء عو�ض التا�سعة اإل ربع ليال، 
حيث ت�سمنت املرا�سلة موافقة الفريق الزائر، وتطرق املتحدث اإىل امل�ساركة يف البطولة العربية لالأندية اأين عرب عن 
تاأ�سفه لعدم اختيار فريقه للعب الطبعة احلالية واأكد اأنهم جاهزون للتناف�ض على اأربع جبهات يف حال مت اختيارهم 
اليوم يف ا�ستدعاء الالعبني املنتهية  اأن الإدارة �سوف ت�رضع مبا�رضة بعد مباراة  كثالث فريق ممثل للجزائر، م�سيفا 

عقودهم هذا املو�سم من اأجل جتديدها وال�رضوع باكرا يف حت�سري املو�سم املقبل.

 ر�سيد الطاو�سي مدرب �سباب بلوزداد

اأثق يف اأ�ضبايل على العودة بالتاأهل من زامبيا
اأكد مدرب �سباب بلوزداد ر�سيد الطاو�سي على ثقته يف لعبيه من اأجل ت�رضيف الألوان الوطنية والعودة بالتاأهل من 
زامبيا اإىل الدور ال�ساد�ض ع�رض مكرر ملناف�سة كاأ�ض الكاف، حيث اأكد املدرب املغربي اأم�ض يف ت�رضيحات اإذاعية 
اأن الوفد البلوزدادي واجه �سعوبات كبرية من اجل اللحاق بزامبيا ب�سبب ال�سفرية ال�ساقة والطويلة اإىل جانب الظروف 
ال�سعبة التي يواجهونها يف مدينة كيتوي التي تلعب فيها املقابلة وهم الذين مل ي�ستفيدوا �سوى من ح�سة تدريبية واحدة 
يف �سورة للعراقيل التي يواجهونها يف اأدغال اإفريقيا، وا�ستطرد الطاو�سي انه حتدث اإىل لعبيه من اأجل الرتكيز على 
اجلانب املعنوي وهم الذين وعدوه بجلب التاأهل ح�سبه، م�سددا اأنه يثق يف قدرة اأ�سباله على حتقيق الهدف امل�سطر، 

رغم ال�سغط الذي يعي�سونه يف زامبيا يف ظل حديث اأن�سار املناف�ض على الفوز عليهم بثالثية.
اأجل  من  الوطن  ار�ض  بقي يف  ه  اأن  او�سح  اأين  زامبيا  اإىل  ال�سفر  من  بوطالب  �سعيد  م�ساعده  غياب  الطاو�سي  وبرر 
الإ�رضاف على تدريبات املجموعة التي بقيت يف ار�ض الوطن وتغيبت عن ال�سفرية ناف�سا وجود اأي خالفات معه، بينما 

ك�سف اأنه �سيقوم بطلب تربيرات من عدد من الالعبني الذين تغيبوا عن ال�سفر مع زمالئهم بدون اأ�سباب مربرة.
عي�سة ق.

اإدارة ليت�ضر تعّول على حمرز لتجاوز ت�ضيل�ضي
اجلزائري  الدويل  الالعب  يجد 
ريا�ض حمرز اأمام م�سوؤولية كبرية 
�سيتي  لي�سرت  فريقه  مباراة  قبل 
حل�ساب  غدا  ت�سيل�سي  ونادي 
مناف�سة  من  النهائي  ربع  الدور 
حيث  الجنليزي،  الحتاد  كاأ�ض 
لي�سرت ثقتها  اإدارة وجماهري  ت�سع 
من  م�ستوياته  باأف�سل  تواجده  يف 
اأجل جتاوز عقبة ت�سكيلة املدرب 
خا�سة  كونتي،  اأنتونيو  اليطايل 
الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  واأن 
الوطنية ا�ستعاد بريقه وم�ستواه يف 
الن�سف الثاين من املو�سم الكروي 
امام  ي�سعه  ما  وهو  اجلاري 
بقيادة  له  ت�سمح  خا�سة  م�سوؤولية 

الأمان  بر  اإىل  »الثعالب«  ت�سكيلة 
الذهبي  املربع  تاأ�سرية  واقتطاع 
من مناف�سة الكاأ�ض خا�سة وظانها 
املناف�سة الوحيدة التي بقيت اأمام 
عليها  التناف�ض  اأجل  من  لي�سرت 
بالتتويج  املو�سم  هذا  واخلروج 
قد  لي�سرت  اإدارة  وكانت  بلقب، 
ن�رضت عرب ح�سابها اخلا�ض على 
موقع التوا�سل الجتماعي »تويرت« 
على  حمرز  �سجله  لهدف  فيديو 
�سابقة  مباراة  يف  ت�سيل�سي  مرمى 
جمعت بني الفريقني م�سيدة بتاألق 

خريج نادي لوهافر الفرن�سي.
ع.ق. 
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كا�ضيمريو ي�ضتبعد ان�ضمام نيمار لريال مدريد
تتواىل التقارير التي تتحدث عن احتمال ان�سمام نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان 
اإىل �سفوف ريال مدريد االإ�سباين خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة عقب نهاية املو�سم 
اجلاري، ويف هذا ال�سدد يعتقد الربازيلي كا�سيمريو العب و�سط ريال مدريد اأن مواطنه نيمار 
لن يجد اأي م�سكلة يف التاأقلم مع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم املريينغي، وذلك يف حال 
الفريق املدريدي، وقال كا�سيمريو يف ت�رصيحات الإذاعة  ال�سامبا ل�سفوف  ان�سمام جوهرة 
كادينا كوبي االإ�سبانية: »نيمار رائع دائما، ومنذ اأن كان يف 11 من عمره وهو يفعل 
اأ�سياء مذهلة«، وا�ستدرك الالعب الربازيلي: »ال اأعتقد اأن هناك اأي فر�سة 
الن�سمام نيمار اإىل ريال مدريد، فهو �سعيد للغاية يف باري�س، ولكن عليكم 
اأن ت�ساألوا رئي�س النادي فلورنتينو برييز«، وتابع: » نيمار يعرف اأن الباب 
اأن  اأمتنى  بالتاأكيد  باري�س،  �سعيد يف  لكنه  مدريد  اأمامه يف  دائما  مفتوح 
ين�سم لنا اإنه العب كبري، فهو اأحد اأف�سل ثالثة العبني يف العامل يف الوقت 

الراهن، اأعتقد اأنه �سيتفاهم ب�سكل جيد جدا مع كري�ستيانو رونالدو«.
وعن الالعب االأف�سل يف العامل، قال كا�سيمريو: »ليونيل مي�سي العب عظيم 
العامل«،  اأف�سل العب يف  بالن�سبة يل رونالدو هو  لكني �ساأختار كري�ستيانو، 
ل�ست  »اأنا  بقوله:  خ�سن  ب�سكل  باللعب  اتهامه  عن  املريينغي  مدافع  واأجاب 
خ�سنا، ولكني اأي�سا ل�ست ناعما باأ�سلوبي، ودليل ذلك اأنني مل اأح�سل على البطاقة احلمراء يف 
اأكرث من 100 مباراة خ�ستها لغاية االآن مع ريال مدريد«، وبالن�سبة ملدربه زيدان قال: »اأنه باق 
املو�سم املقبل، فهو مدرب  عظيم، فاز بلقبني متتاليني لدوري االأبطال، وهو ما مل يحققه 
مدرب اآخر، نحن �سعداء للغاية معه، اإنه مدرب رائع ويتعامل بعدالة مع اجلميع، وهو اأف�سل 

العب و�سط يف جميع الع�سور«.

اليبزيغ ي�ضعى لتاأخري تتويج بايرن ميونيخ
يرغب اليبزيغ و�سيف بطل املو�سم املا�سي يف تاأخري 

تتويج بايرن ميونيخ بلقبه ال�ساد�س على التوايل 

عندما ي�ست�سيفه غدا على ملعب »ريد بول« يف 

ختام املرحلة 27 من الدوري االأملاين، يبتعد بايرن 

ميونيخ بفارق 20 نقطة عن اأقرب مطارديه �سالكه 

وبات تتويجه م�ساألة وقت لي�س اإال حيث يحتاج اإىل 

4 نقاط يف مبارياته الثماين االأخرية، فيما يحتل 

اليبزيغ املركز ال�ساد�س بر�سيد 40 نقطة اأي بفارق 26 

نقطة عن الفريق البافاري، ح�سابيا، ميكن اأن يح�سم بايرن 

ميونيخ لقب الدوري غدا ومعادلة رقمه القيا�سي يف التتويج قبل 7 مراحل من نهاية 

الدوري والذي كان حققه مو�سم 2013-2014، يف حال فوزه وتعرث اأقرب مطارديه 

املبا�رصين �سالكه اأمام م�سيفه فولف�سبورغ وبورو�سيا دورمتوند الثالث امام �سيفه 

هانوفر،   وي�سعى �سالكه اإىل فوزه اخلام�س على التوايل للحفاظ على املركز الثاين 

عندما يحل �سيفا على فولف�سبورغ اخلام�س ع�رص، وهي املباراة الثانية على   مع 

ماينت�س املركز الذي يجرب �ساحبه على خو�س امللحق مع ثالث الدرجة الثانية، 

ويواجه �سالكه مناف�سة �رص�سة على املركز الثاين مع بورو�سيا دورمتوند واينرتاخت 

فرانكفورت وبايرن ليفركوزن واليبزيغ، وياأمل بورو�سيا دورمتوند يف ا�ستغالل عاملي 

االأر�س واجلمهور عند ا�ست�سافته غدا هانوفر 12 لتحقيق الفوز واالنق�سا�س على 

املركز الثاين يف حال تعرث �سالكه، واالأمر ذاته بالن�سبة لباير ليفركوزن عندما يواجه 

م�سيفه كولن غدا.

ت�ضابي 
األون�ضو مهّدد 

بال�ضجن 8 �ضنوات ون�ضف
اأعلن م�سدر ق�سائي اإ�سباين اأّن م�سلحة ال�رصائب التي تتهم العب 
ريال مدريد وبايرن ميونيخ االأملاين �سابقاً ت�سابي األون�سو بالتهرب 

بني 2010 و2012 طلبت له عقوبة ال�سجن 8 �سنوات ون�سف، وح�سب 
امل�سدر نف�سه، يوجه حمامي الدولة الذي ميثل م�سلحة ال�رصائب يف 

هذه الق�سية، اإىل العب الو�سط الدويل ال�سابق ثالث تهم تتعلق بتهربه من 
ال�رصائب عن عائداته من حقوق ال�سورة، يف حني مل تك�سف النيابة العامة 

بعد مطالبها، وبح�سب ال�سكوى املقدمة �سد الون�سو، تهرب الالعب من دفع  
اإىل �رصكة تتخذ مقرا لها   جزيرةالتي تعترب اإحدى املالذات ال�رصيبية وكلفت 

حمكمة مدريد بداية النظر بهذه الق�سية، لكنها اأقفلت امللف معتربة ان 
املق�سود ال يتجاوز حدود رفع م�ستوى الدخل، لكن النيابة العامة وم�سلحة 
ال�رصائب اأطلقتا نهاية 2017 الق�سية من جديد، واعترب ق�ساة اال�ستئناف 
اإن التهم املوجهة اإىل الون�سو ت�ستند اإىل اأ�س�س كافية العادة فتح امللف. 
ووجهت م�سلحة ال�رصائب  يف ال�سنوات االأخرية اتهامات مماثلة لبع�س 

النجوم الذين ف�سلوا ت�سوية اأو�ساعهم على الذهاب اإىل ال�سجن 
ومنهم الت�سيلي اليك�سي�س �سان�سيز واالأرجنتيني خافيري ما�سكريانو  

والربازيلي مار�سيلو، يف املقابل ف�سل االأرجنتيني ليونيل مي�سي 
املواجهة ففر�ست   غرامة   2،1 مليون يورو وعقوبة 
بال�سجن 21 �سهرا حولت يف النهاية اإىل غرامة مالية، 

ويتهم النجم االأخر يف ريال مدريد الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو بالتهرب ال�رصيبي عن 

مبلغ 14،7 مليون يورو لكنه ينفي 
ذلك. 

ويل�ضري يعود اإىل ت�ضكيلة املنتخب االإجنليزي
عاد العب و�سط نادي اأر�سنال جاك ويل�سري للمرة االأوىل منذ نحو �سنتني 

اإىل ت�سكيلة من 27 العباً ملنتخب اإجنلرتا �ستخو�س وديتي هولندا واإيطاليا 
نهاية ال�سهر احلايل، كما ا�ستدعى املدرب غاريث �ساوثغيت للمرة االأوىل 
ثنائي برينلي مفاجاأة الدوري بحلوله يف املركز ال�سابع، املدافع جيم�س 

تاركوف�سكي واحلار�س نيك بوب، واملدافع اإلفي ماو�سون �سوان�سي 
باالإ�سافة اإىل لوي�س كوك العب و�سط بورمنوث الذي مل يخ�س اأية 
مباراة دولية، وعاد ويل�سري بعد ابتعاده منذ خيبة كاأ�س اأوروبا 2016 
واخلروج اأمام اأي�سلندا وتراجع م�ستواه اإىل اإ�سابات حلقت به وذلك 

بعد اكت�سابه موقعاً اأ�سا�سياً يف ت�سكيلة اأر�سنال.
وعلق �ساوثغيت يف موؤمتر �سحايف على ا�ستدعاء ويل�سري: »جاك 

ميلك موهبة ال جدال فيها، االأهم بالن�سبة اإيل اأنه يخو�س 
املباريات البارزة الأر�سنال ويلعب جيداً، مظهراً قدرته التقنية 

ويف التمرير«، وعن الالعبني اجلدد، اأ�ساف �ساوثغيت: »م�ستوى 
نيك كان ممتازاً وهذا فخر كبري لبرينلي ومدربه �سون داي�س 
اأن ي�ستدعى العبان من خطه الدفاعي«، وتابع املدرب الذي 

ا�ستبعد قلب الدفاع غاري كايهل لقلة اللعب مع ت�سيل�سي: »نيك 
ال ميلك خربة �سابقة معنا، لذا نريد معرفة املزيد عنه بحال 

اإ�سابة اأحد حرا�سنا االأ�سا�سيني، اأداوؤه يربر قدومه اإىل املجموعة« 
وتلعب اإجنلرتا مع هولندا يف 23 اجلاري يف اأم�سرتدام قبل ا�ست�سافة 

اإيطاليا يف 27 منه على ملعب وميبلي، ويغيب عن املنتخب هداف 
توتنهام والدوري هاري كاين الذي تعر�س الإ�سابة يف اأربطة كاحله 

�ستبعده حتى ال�سهر املقبل، ويفتتح املنتخب االإنكليزي م�سواره يف 
النهائيات �سد تون�س يف 18 جوان املقبل يف فولغوغراد، قبل مواجهة بنما 

وبلجيكا.

الدوري الأوروبي

تاأهل اأر�ضنال اأتلتيكو �ضي�ضكا واإق�ضاء بوري�ضيا دورمتوند
بالتاأهل  االإجنليزي جدارته  اأر�سنال  اأّكد 
فوزه  كّرر  بعدما  النهائي  ربع  الدور  اإىل 
على �سيفه ميالن االإيطايل 3-1 يف اإياب 
الدوري  النهائي من م�سابقة  ثمن  الدور 
االأوروبي، برغم متكن ميالن من افتتاح 
بعيدة  �ساروخية  ت�سديدة  عرب  النتيجة 
ت�سالهانوغلو  هاكان  الرتكي  من  املدى 
عاد اأر�سنال ليتدارك �رصيعاً بف�سل ركلة 
ل عليها ونفذها داين ويلبيك  جزاء حت�سّ
الثالث  الهدف  اإ�سافة  من  متكن  الذي 

يف  ت�ساكا  غرانيت  �سبقه  حني  يف  اأي�ساً 
باالإ�سارة  جدير  الثاين،  الهدف  حتقيق 
»�سان  يف  ذهاباً  فاز  كان  اأر�سنال  اأّن 
�سريو« بنتيجة 2-0. بينما اأق�سى �سي�سكا 
الفرن�سي  ليون  م�سيفه  الرو�سي  مو�سكو 
 2-3 عليه  بفوزه  االأوروبي  الدوري  من 
معه  بتعادله  النهائي  ربع  بالتايل  ليبلغ 
مبجموع مباراتي الذهاب واالإياب، افتتح 
األك�سندر غولوفني باب الت�سجيل للفريق 
الرو�سي وعادل اأ�سحاب االأر�س النتيجة 

اأن  قبل  كورنيه،  ماك�سويل  غنايل  عرب 
الهدف  مو�سى  احمد  النيجريي  ي�سيف 
ويرنبلوم  بونتو�س  وال�سويدي  الثاين 
االإ�سباين  املهاجم  وقلّ�س  الثالث، 
الدومينيكاين ماريانو دياز النتيجة لليون 
الدقائق  يف  املباراة  لت�ستعل   3-2 اإىل 
للفريق  ال�سائعة  الفر�س  و�سط  االأخرية 
رو�سيا  الذهاب يف  لقاء  وكان  الفرن�سي، 
دون  بهدف  ليون  اأوملبيك  بفوز  انتهى 

الرو�سي  الفريق  اأن  بيد  مقابل، 

تاأهل باأف�سلية االأهداف امل�سجلة خارج 
دورمتوند  بورو�سيا  ف�سل  فيما  اأر�سه. 
النهائي  ربع  الدور  بلوغ  يف  االأملاين 
بتعادله دون اأهداف مع م�سيفه �سالزبورغ 
النم�ساوي، وخ�رص دورمتوند ذهاباً على 
بفارق  بالفوز  مطالباً  وكان   ،2-1 ملعبه 
اإىل الدور القادم  اأكرث للمرور  اأو  هدفني 
لكن زمالء روي�س ف�سلوا يف زيارة �سباك 
الفريق النم�ساوي، وتاأهلت فرق اأوملبيك 
والزيو  الفرن�سي  مر�سيليا 

اإىل  االأملاين  واليبزيغ  االإيطايل  روما 
ربع  مر�سيليا  وبلغ  النهائي،  ربع  الدور 
النهائي بفوزه على اأتلتيك بلباو االإ�سباين 
على  ذهاباً  فاز  مر�سيليا  وكان   ،1-2
اأر�سه 3-1، وتدارك الزيو تعادله ذهاباً 
اأر�سه  خارج  وفاز   ،2-2 ملعبه  على 
بثنائية نظيفة على م�سيفه دينامو كييف  
التاأهل  ببطاقة  االأملاين  اليبزيغ  وعاد   ،
انتهاء  رغم  الرو�سي  زينيت  اأر�س  من 
لكن   ،1-1 االإيجابي  بالتعادل  املباراة 

ذهاباً  فوزه  من  ا�ستفاد  االأملاين  الفريق 
�سبورتينغ  اأخرى، ح�سم  مباراة  2-1، يف 
خ�سارته  رغم  تاأهله  الربتغايل  ل�سبونة 
بعد  الت�سيكي  بلزن  فيكتوريا  اأمام   2-1
ا�ستفاد  الربتغايل  الفريق  لكن  التمديد، 
وكّرر  نظيفة،  بثنائية  ذهاباً  فوزه  من 
اأتلتيكو مدريد االإ�سباين فوزه الكبري على 
يف  وهزمه  الرو�سي  مو�سكو  لوكوموتيف 
النهائي  ربع  اإىل  فتاأهل   ،1-5 داره  عقر 

8-1 مبجموع املباراتني.



فنياجلمعة 16 - ال�سبت  17مار�س 2018 املوافـق   لـ29 جمادىالثاين  1439ه 15

جنم هوليود مايكل كاين يتجه العتزال التمثيل
ك�سف املمثل الربيطاين ال�سهري مايكل كني -احلا�سل على لقب »�سري«- اأنه يتجه العتزال التمثيل قريبا، بعد م�ساركته يف 

اأكرث من 167 فيلما واأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« االإلكرتوين املعني باأخبار امل�ساهري باأن كني )85 عاما( عربرّ عن رغبته 
باالعتزال رغم اأنه ال يرغب يف االبتعاد عن ال�سا�سة الكبرية.

ونقل املوقع الإلكرتوين عن 
كنت  »لطاملا  القول  كاين 
اأقول اإنك ل تعتزل الأفالم، 
التي  هي  الأفالم  ولكن 

تعتزلك«.
يحيلوين  مل  »اإنهم  واأ�ضاف 
ولكنني  بعد،  التقاعد  اإىل 
فاأنا  اآٍت،  ذلك  باأن  اأ�ضعر 
اخلام�س  عامي  �ضاأمت 
الأ�ضبوع،  هذا  والثمانني 
يف  ال�ضتيقاظ  اأن  واأرى 

والن�ضف  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة 
�ضت  ملراجعة  �ضباحا 
�ضفحات من ن�س احلوار.. 

ل يروق يل«.
من ناحية اأخرى، اأكد النجم 
يرف�س  مل  اأنه  الأ�ضطوري 
اأبدا،  عليه  ُعر�س  عمل  اأي 
اأي  اأرف�س  »مل  قال  حيث 
عمل قط، ولكني ندمت على 
الأفالم  قليل جدا من  عدد 
قدمتها«وا�ضرتجع كني  التي 

عام  الأدوار  اأحد  تقدميه 
�ضوارم«  فيلم »ذي  1978 يف 
اعتربه  الذي  ب(  )ال�سرّ
الأفالم  اأ�ضواأ  من  البع�س 
الإطالق،  على  اأُنتجت  التي 
حيث قال عن الفيلم -الذي 
غزو  حول  اأحداثه  تدور 
ولية  النحل  من  اأ�ساب 
اإنه  الأمريكية-  تك�ضا�س 
فيلم  اأ�ضواأ  يل  »بالن�ضبة 

قدمته«.

نان�سي عجرم تطلق االإعالن الدعائي 
لـ«ومعاك«

عجرم  نان�ضي  النجمة  طرحت 
الر�ضمي  الدعائي  الإعالن 
الغنائية  اأعمالها  لأحدث 
الفيديو  طريقة  على  امل�ضورة 
“ومعاك”،  ا�ضم  حتت  كليب 
عرب قناتها الر�ضمية على موقع 
طرحه  واملقرر  “يوتيوب”، 

الفرتة املقبلة.
خالل  من  “عجرم”  وتاألقت 
الربومو وخطفت اأنظار حمبيها، 
ومبهرة،  �سيعة  لقطات  يف 
مقطع  مع  تفاعلوا  والذين 
الفيديو ومت تداوله ب�ضكل وا�ضع 
اأغنيات  اإحدى  “ومعاك”  اأغنية 
عجرم  نان�ضي  األبومات  اأحدث 
الغنائية “حا�ضة بيك”، وهي من 
واأحلان  رفاعي،  حممد  كلمات 

هادي  وتوزيع  يحيى،  حممد 
نان�ضي عجرم  �سارة. وطرحت 
عرب قناتها الر�ضمية على موقع 
األبوماتها  اأحدث  “يوتيوب” 
بيك”،  “حا�ضة  بعنوان  الغنائية 
وتتنوع  اأغنية،   14 ي�ضم  والذي 
لهجاته بني امل�سية واخلليجية 
“نان�ضي”  وكانت  واللبنانية. 
اأغنية  كليب  موؤخرا  اأ�ضدرت 
كلمات  من  بيك”،  “حا�ضة 
ال�ضاعر الغنائي خالد تاج الدين، 
واإخراج  عز،  خالد  واأحلان 
كنعان،  ليلى  اللبنانية  املخرجة 
كبريا  جناحا  الكليب  وح�ضد 
طرحه  من  اأيام  خالل  وحقق 
اأكرث من 5 ماليني م�ضاهدة على 

موقع “يوتيوب”.

رواية »املعلم ومارغريتا« تعود لل�سينما بروؤية جديدة

اأبطال »اأبو العرو�سة« يحتفلون
 بانتهاء ت�سويره

عي�سى املرزوق يك�سف موعد طرح “من اأنت”

الفيلم  يعر�س  اأن  املقرر  من 
»املعلم  اجلديد  الرو�ضي 
ومارغريتا« عام 2021، حيث بلغت 
روبل  مليون   800 اإنتاجه  ميزانية 

)ما يعادل 14 مليون دولر(.
امل�ضتوحى  الفيلم،  اإنتاج  وتوىل 
الرو�ضي  الكاتب  رواية  من 
القناة  مدير  بولغاكوف،  ميخائيل 
الأوىل،  الرو�ضية  التلفزيونية 
ق�ضطنطني اآرن�ضت، ورئي�س �سكة 
تول�ضتونوف،  اإيغور  »بروفيت«، 
برودك�ضن«،  »ميديا  ورئي�س �سكة 
املخرج  اأما  بالفاتنيك.  ليونارد 
الرو�ضي، نيقولي ليبيديف، فتوىل 

اإخراج الفيلم وكتابة ال�ضيناريو.

اإن  اأرن�ضت  ق�ضطنطني  وقال 
التكنولوجيا والتقنيات امل�ضتخدمة 
ت�ضمح  الرو�ضية  ال�ضينما  يف  حاليا 
الذي  املذهل  اخليال  با�ضتعادة 
ميخائيل  الرو�ضي  الكاتب  اأبدعه 
القرن  ثالثينيات  يف  بولغاكوف، 
البولندي  املخرج  وكان  املا�ضي. 
من  اأول  فايد،  اأجنيه  امل�ضهور، 
اأخرج الفيلم امل�ضتوحى من رواية 
بولغاكوف »املعلم ومارغريتا«، ثم 
يوري  الرو�ضي،  املخرج  دور  اأتى 
كارا، الذي نقل الرواية اإىل ال�ضا�ضة 
واأخريا،   .1994 عام  ال�ضينمائية، 
بورتكو،  فالدميري  املخرج،  قدم 

ن�ضخته ال�ضينمائية للرواية.

»اأبو  م�ضل�ضل  اأ�سة  احتفلت 
ت�ضوير  من  بالنتهاء  العرو�ضة« 
الفنادق  اأحد  داخل  م�ضاهده  اآخر 
الأول،  التجمع  مبنطقة  الكربى 
بني  امل�ضاهد  هذه  جمعت  حيث 
الفقي  ونرمني  �ضيد رجب  كل من 
ومدحت �ضالح. واأح�ست املنتجة 
منى قطب تورتة لالحتفال بانتهاء 
الت�ضوير، كما ح�س الفنان اأحمد 
علي  العمل  اأبطال  لتهنئة  �ضالمة 
جناحهم الكبري. ومن جانبها قالت 
�ضحافية،  ت�سيحات  يف  قطب، 

اإنها �ضعيدة باحلالة اجلمالية التي 
اجلديد،  م�ضل�ضلها  عليها  ظهر 
مرتفعة  م�ضاهدة  لن�ضبة  وحتقيقه 
الف�ضائية،  املحطات  اإحدى  على 
من  ثاٍن  جزء  وجود  اإىل  لفتة 
تنفيذه  املقرر  من  امل�ضل�ضل، 
وي�ضارك  املقبلة.   الفرتة  خالل 
�ضو�ضن  العرو�ضة«  »اأبو  بطولة  يف 
وحممود  �ضوقي  فريد  ورانيا  بدر 
وكوكبة  ال�سيف  وولء  حجازي 
من النجوم، من تاأليف هاين كمال 

واإخراج كمال من�ضور.

ك�ضف الفنان عي�ضى املرزوق عرب ح�ضابه 
“اإن�ضتقرام”،  موقع  على  ال�ضخ�ضي 
الغنائية  اأعماله  اأحدث  عن موعد طرح 
والتي حتمل ا�ضم “من اأنت”، عرب قناته 
وقال  “يوتيوب”  موقع  على  الر�ضمية 
“املرزوق”: “غدا راح انزل لكم الأغنية 
عي�ضى  اأنت(  )من  األبومي  من  الرابعة 

املرزوق،  عي�ضى  واأطلق  املرزوق” 
موؤخًرا عدة اأعمال غنائية اأخرها “فيها 
�ضجن”، عرب قناته الر�ضمية على موقع 
عي�ضى  اأحلان  من  وهي  “يوتيوب”، 
الدبي�س،  عذبي  كلمات  ومن  املرزوق، 

وتوزيع ومك�س حممد ال�ضطي.
“اآخر  اأغنية  املرزوق،  عي�ضى  وطرح 

عذبي  وكلمات  اأحلانه،  من  وهي  حبة” 
الدبي�س، وتوزيع ومك�س حممد ال�ضطي، 
عجيبة”  “ثامن  اأغنية  اإىل  بالإ�ضافة 
كليب،  الفيديو  طريقة  على  امل�ضورة 
وهي من كلمات عذبي الدبي�س، وتوزيع 
 3 من  اأكرث  وح�ضدت  اإبراهيم،  حممد 

ماليني م�ضاهدة.
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جملة "ج�سور" حتتفي بالأديب الأوروغواين غاليانو

للكاتب ال�سحايف �سالح الفكي

»اأحزان لها تاريخ« وحكايات تعب مل تنتِه

املتحف امل�سري يعر�ض "مومياء فرعونية �سارخة" لأول مرة

الثقافية"  الجتماعية  "الفجرية 
ت�سارك يف ملتقى القراءة بعجمان

اإنقاذ م�سجد القرم الأثري
 من الندثار

ت�سمن العدد اجلديد من جملة ج�سور الثقافية الف�سلية التي ت�سدرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب بوزارة الثقافة موا�سيع متنوعة يف 
الفن والأدب وال�سيا�سة مرتجمة من لغات خمتلفة اإ�سافة لعر�س اإ�سدارات عاملية يف جمال الرتجمة و�سخ�سية العدد الباحث والروائي 

الأوروغواين ادواردو غاليانو.
وكالت

 9 الرقم  حمل  الذي  العدد  بداأ 
ال�سوري  الثقافة  لوزير  بكلمة 
حممد الأحمد بعنوان “عيد ميالد 
�سعيد وج�سور ثقافية بخري” جاء 
اأن  اإىل  الثقافة  وزارة  تتطلع  فيها 
تعمل ج�سورا ثقافية مع �سقيقاتها 
الفكر  مواجهة  على  الأخريات 
الإرهابي بنقل املعرفة واإبداعات 
الطابع  ذات  ال�سعوب  وثقافات 
القارئ  اإىل  التقدمي  الإن�ساين 
العربي لرفع م�ستوى وعيه الوطني 
اخلري  قيم  وتعزيز  والجتماعي 
يف  الأ�سيلة  واجلمال  والعدالة 
الكتاب املهتمني  �سعبنا واجتذاب 

مب�سائل الرتجمة من جميع البلدان 
العربية لتكون ال�سورة اأكرث �سمول 
ج�سور  �سفحات  واأول  وكمال. 
ح�سام  التحرير  لرئي�س  جاءت 
اإجنازات  بعنوان  خ�سور  الدين 
اإىل  م�سريا  طموحات  اإخفاقات 
حفلت  املا�سية  ال�سنة  اأعداد  اأن 
درا�سات  يف  جديدة  باأ�سياء 
الرتجمة ونظرياتها وتاريخها ويف 
الثقافة العامة واملجال الإبداعي 
بع�س  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  لفتا 
امللفات  اإجناز  يف  الإخفاقات 
القارئ  املجلة  بها  وعدت  التي 
اآ�سيا  بلدان �رشق  اآداب بع�س  عن 
ذلك  يحول  اأن  دون  عدة  لأ�سباب 
يف حتقيق طموحات اأ�رشة املجلة 

بابا ج�سور  العام احلايل. وت�سمن 
ودرا�سات  مقالت  والعلم  الفكر 
كعلم  الرتجمة  وهي  متنوعة 
الدكتور  ترجمة  بار�سني  لأندريه 
خدمة  ومزود  ا�ستنبويل  ابراهيم 
�ساندريني  لبيرت  العربية  اللغة 
فيما  الدين خ�سور  ترجمة ح�سام 
اأبي�س  ملكة  الدكتور  ترجمت 
يعمل املرتجم  ماذا  بعنوان  مقال 
ومقدمة  با�ستان  لريو  جلورج 
عدنان  ترجمة  البيئي  الطب  يف 
افريقيا  �سارت  وكيف  علي ح�سن 
�ساهني  هدى  ترجمة  �سوداء 
وظهور طبابة منط العي�س ترجمة 
ت�سمن  كما  رومية  معني  الدكتور 
العدد ترجمات لن�سو�س اأدبية يف 

الق�سة الق�سرية وال�سعر لكتاب من 
اأرمينيا وبيالرو�س والهند والفلبني 
ونيجرييا ورو�سيا وت�سيلي واأمريكا 
وفرن�سا  واإ�سبانيا  واأ�سرتاليا 
و�سلطت  وكولومبيا.  وت�سيكيا 
اإ�سدارات  على  ال�سوء  املجلة 
عاملية يف درا�سات الرتجمة اإعداد 
حما�سن  التحرير  اأمني  وتقدمي 
كا�سوحة منها املرتجمون وعملهم 
األن  اإي�سرت  تاأليف  يعني  ماذا 
واملرتجمون  برنوف�سكي  و�سوزان 
ودرا�سات  كني  ملا�سارديه  الكتاب 
والأدب  با�سنت  ل�سوزان  الرتجمة 
بو�سفه ترجمة والرتجمة بو�سفها 
كورتي  كري�ستوفر  تاأليف  اأدبا 

وجمي�س كوريل.

تعد رواية »اأحزان لها تاريخ«، 
�سالح  ال�سحايف  للكاتب 
الروايات  اإحدى  الفكي، 
الكثري  مبعانيها  حتمل  التي 
حرفياً،  عنوانها  دللت  من 
منيت  اأحزان  تلو  فاأحزان 
عانت  التي  البالد  تلك  بها 
واأخرى  احتاللية  نظم  من 

تلو  وانقالبات  ظاملة.. 
الأخرى تع�سف بهذا ال�سعب 
من  وتاأكل  ع�سفاً  امل�سكني 

انتمائه لوطنه.
وجند العمل �سديد الرتباط 
حقبة  وعن  املرير،  بالواقع 
ال�سودان  تاريخ  من  وا�سعة 
اأمد  وحتى  ال�ستقالل  قبل 

يتناق�س  ل  ورمبا  قريب، 
وكما  البعيد.  وذاك  كثرياً 
ارتباطاً  الرواية  هذه  ترتبط 
كونها  مع  بالواقع  وثيقاً 
لكن  مميزة،  اأدبية  حكاية 
ولي�ست  واقعياً  ن�سيجاً  تظل 

حم�س عمل خيايل.
اأدبي  باأ�سلوب  الفكي  وميتاز 

نتبينه  ومثري  م�سوق  مميز 
التي  الرواية  هذه  يف  بجالء 
موؤ�س�سة  عن  اأخرياً  �سدرت 
لال�ستثمارات  الأمة  علوم 
يف  م�رش،  يف  الثقافية 
القطع  من  �سفحة   232

املتو�سط.
وكالت

مومياء  عر�س  م�رش،  تعتزم 
مرة،  لأول  �سارخة،  فرعونية 
عاما،   132 قبل  اكت�سافها  منذ 
وذلك مبتحفها و�سط العا�سمة 

القاهرة.
رئي�سة  �سالح،  اإلهام  وقالت 
قطاع املتاحف، يف بيان لوزارة 

ال�سارخة،  "املومياء  اإن  الآثار، 
امللك  لنجل  تكون  اأن  يرجح 
ع�رش  من  الثالث  رم�سي�س 
 1153-1185(  20 الأ�رشة 

ق.م(".
واأو�سحت �سالح، اأن "املومياء 
يف  موجودة  كانت  ال�سارخة 

تابوت داخل املتحف، ومل يتم 
عر�سها من قبل".

�سيتم  العر�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 
امل�رشي  املتحف  "بهو  يف 

بالتحرير هذا الأ�سبوع".
�سباح  قالت  ذاته  البيان  ويف 
املتحف  مديرة  الرازق،  عبد 

"املومياء  اإن  امل�رشي، 
عام  عليها  ُعرث  ال�سارخة 
عاما(   132 قبل  )اأي  1886م 
الأرز  خ�سب  من  تابوت  داخل 
ومت  الأغنام،  جلد  يف  ملفوفة 
وقت  �ساحبها  عمر  تقدير 
واأنه  الع�رشينات  ببداية  الوفاة 

رمبا مات م�سموما".
احتمال  "هناك  اأن  واأ�سافت 
اأبناء  لأحد  املومياء  هذه  اأن 
الأمري  ويدعى  الثالث  رم�سي�س 
بنتاوؤور، الذى حاول اأن يتخطى 
يف  وا�سرتك  العر�س،  على  اأبيه 

موؤامرة �سد اأبيه".

لآخر  وقت  من  م�رش  وت�سهد 
اأثرية،  اكت�سافات  عن  الإعالن 
لعهد  تعود  باآثار  البالد  وتزخر 
بنوا  الذين  امل�رشيني  قدماء 
عجائب  اإحدى  الأهرامات 

الدنيا ال�سبع.
وكالت

الفجرية  جمعية  ت�سارك 
فعاليات  يف  الثقافية  الجتماعية 
الذي  للمعلمني"  القراءة  "ملتقى 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظمه 
5 فرباير  اإىل   4 من  الفرتة  خالل 
املعلمني  معهد  يف  اجلاري 
يف  امل�ساركة  وتتمثل  بعجمان 
للمعلمني  تدريبية  ور�س   6 تقدمي 
والإجنليزية؛  العربية  باللغتني 
املو�سوعات  من  عدد  تتناول 
الأ�رشة  دور  تعزيز  مثل،  املهمة، 
�سلوكيات  تغيري  يف  واملجتمع 
وحث  الأفراد،  لدى  القراءة 
الطفولة  مراحل  يف  الأطفال 
بالقراءة  الهتمام  على  املبكرة 
الإعالم  دور  وتفعيل  وممار�ستها، 
الوطنية  الإ�سرتاتيجية  دعم  يف 
تعليم  فنون  وت�سمني  للقراءة، 

ويقدم  املناهج.  يف  القراءة 
اأع�ساء  من  مميزة  نخبة  الور�س 
الظنحاين،  اآمنة  وهم،  اجلمعية 
الهربة،  عزت  م�سطفى  ود. 
ودلل ال�سيخ طه، وفرح م�سطفى 

الهربة.
بجناح  اجلمعية  ت�سارك  كما 
خا�س �سمن املعر�س امل�ساحب 
التعريف  بهدف  وذلك  للمتلقى، 
الوطنية  اجلمعية  مب�سرية 
واخت�سا�ساتها ودورها ون�ساطاتها 
ال�سعيدين  على  ومبادراتها 
املحلي والدويل. ويت�سمن اجلناح 
اجلمعية  من�سورات  بع�س  عر�س 
تاريخ  تتناول  التي  والإ�سدارات 
الفجرية القدمي واحلديث، اإ�سافة 
اإىل اأهم املنجزات احل�سارية يف 
اأ�سدرها  والتي  الفجرية  اإمارة 

حلكومة  الإعالمي  املكتب 
الرئي�س  واأو�سحت  الفجرية. 
يف  والإيجابية  لل�سعادة  التنفيذي 
اأن  الدهماين،  هدى  اجلمعية، 
تعزيز  بهدف  جاءت  امل�ساركة 
موؤ�س�سات  خمتلف  مع  التعاون 
الثقافة املجتمعية  الدولة، ون�رش 
والوعي باأهمية القراءة لدى فئات 
حر�س  موؤكدًة  كافة،  املجتمع 
الفاعلة  امل�ساركة  على  اجلمعية 
الوطنية  الفعاليات  خمتلف  يف 
التي ت�سطلع بدور مهم يف اإي�ساح 
تقدم  من  الدولة  اإليه  و�سلت  ما 
الثقافية واملعرفية  يف املجالت 

والتعليمية.
وكالت

واجلناح  اخلان  جامع  يخ�سع 
جزيرة  �سبه  خان  لق�رش  اجلنوبي 
ال�سامل،  للرتميم  الرو�سية  القرم 
الأوىل من هذا  العملية  اأنها  علما 
النوع منذ بنائهما يف القرن الـ 16.
مدينة  يف  املهند�سون  ويقوم 
خان  عا�سمة  �رشاي،  بخ�س 
برتميم   ،18 الـ  القرن  قبل  القرم 
مل�سلمي  بالن�سبة  املقد�سات  اأهم 
اأعمالهم  �ستنتهي  حيث  القرم، 

بحلول �سهر اأفريل املقبل.
ون�سبت فوق �سقف الفناء الداخلي 
ملعب  مب�ساحة  واقية  قبة  للبناء 
الق�رش  �سقف  اأما  القدم.  كرة 
خا�سة  بحجارة  تغطيته  فتمت 
مت  فيما  القدمي.  القرميد  حتاكي 
حديدية  باأعمدة  جدرانه  تدعيم 
وطوق خا�س مقاوم للزلزل، قادر 
 8 بقوة  اأر�سية  هزات  حتمل  على 

درجات.
كبري  اأوماروف،  ر�ستم  وقال 
املهند�سني املعماريني يف الق�رش، 
للجناح  اجلنوبية  البناية  اأهمية  اإن 
تعود  اخلان  ق�رش  يف  الرئي�س 
العريق،  القرم  خانية  تاريخ  اإىل 
قامت  التي  التاريخية  والزيارة 
كاترين  الرو�سية  الإمرباطورة  بها 
حتتوي  كما   .1787 عام  الثانية 
على نافورة الدموع التي تغنى بها 
األك�سندر  العظيم  الرو�سي  ال�ساعر 
�سبه  يف  اإقامته  اأثناء  بو�سكني 

جزيرة القرم.
واأ�ساف اأن عدد النوافري يف ق�رش 
اخلان كان كبريا، ووجهت جميعها 
اإىل مكة املكرمة، با�ستثناء نافورة 
الدموع التي نقلت من ق�رش اخلان 

ال�ستوي اإىل ق�رشه ال�سيفي.
غالبية  اأن  اإىل  اأوماروف  واأ�سار 

اأن  علما  دمرت،  الق�رش  بنايات 
الثامن  القرن  يف  بلغت  م�ساحته 
ع�رش 14 هكتارا. اأما الآن فهناك 
البنايات،  من  فقط  هكتارات   4
ال�سقور  وبرج  الأ�رشحة  فيها  مبا 
الكبري  واجلامع  اخلان  ومطبخ 
)ارتفاع مئذنته 28 مرتا، وبني عام 

.)1532
وكالت



القرن  مند  فرن�سي  جرناال  لعله 
اأوىل  حفر  من   ع�رش  الثامن 
على  املختار   وخميمه  اأوتاده، 
االآن  اأثره  �سامر  نهر  �سفاف 
الدارجة  اأحالته  نطقا  ورمبا   ،
ب�سحرها  فجعلته   ال�سعبية 
؟  كوندي  الوقت،  عرب  ي�ستنطق 
ثم  ي�ستنطق بعد حني ، كدية ؟ ثم 
ت�سويها  واملعنى  النطق  �ساع  اأن 
الفرن�سي،  للنطق  ع�سوائي  خبط 

وكلمة خميم املخيم ؟
مند  اخلطرة   منحدراتها   عند 
تلك  ال�سهداء  رو�سة  اأعايل  
،نهر  اخلالد  نهرها  �سفوح  اإىل 
ال�سمندو، تبادلك البلدة عرب ظهر 
الكدية طوال انحدارك  تلويحات 
الذكريات اجلريحة �سيما لو كنت 
باملا�سي  خميالهم  ميلوؤون  ممن 
وحكايا التاريخ والذكريات ،و يزيد 
املوغلة  احلميميات  من  فائ�ض  
من  وكثري   ، واالآ�سي  بالفرح 
االأ�سماء التي ترتاكم خلف الفكرة 
االأوىل لبلدة �سمت النحيف البهي 
وزعه  الذي  ا�سمه  اأعطاها  من   ،
ر�سائل من دمه ، فرفعته ال يطال 
اأن �سقة احلياة كانت ق�سرية  ولو 
مبخا�سها املوؤمل وماآالت جريحة 
اأحايني  يف  نرهب  اأو   ، ن�ستحي 

نكاية يف   ، ا�ستذكارها  كثرية من 
التي  رجولته  عن  ناق�سة  رجولة 
ع�سافري  كما  بظاللها  رفرف 
يف  املذبوحة  اجلزائري  ال�رشق 

منعطفات االجنراف .
تبدو  ،ه�سبة  ال�سمندو  كندي   
للناظرين  متاما   منك�سفة   غري 
كانت  واأ�سجار  حجر  يغطيها   ،
واإن  ؟  تخف  اأخذت  لكنها  كثيفة 
جتد   كانت  لطاملا  باردة   رياحا 
اخلريف  ف�سويل  م�ستقرا يف  لها 
�رشيبة  هنا   لالأعايل   . وال�ستاء 
بطعم الغ�سب ،فال ت�ستفز مطلقا 
؟ وحني تدخلها من اجلهة الغربية  
ال�سمالية  ال�سواطئ  من  قادما 
فجاأة  اأمامك   تتفتح  ال�سكيكدية 
 ، القدمي  الطراز  من  بلدة 
كولونيايل فرن�سي ت�رشخ �سوارعه 
وقد  القدمية   ،وبيوته  ،ودكانيه 
بها ترميميات حديثة دون  عبثت 
حزن  �سوى  ت�سف  فلم   ، جدوى 
املرتاكمة  االألوان  من  البقايا 
تلبث  ال  بلدة   . الطالئني  بهواة 
اأن تبوح ب�رشها ، عفو و بحزنها 
املعلق يف ذاكرة تاريخها اجلريح 
فيها  ق�سيت  ما  اإذ   ، اأ�سماءها   ،

يوما اأو يومني ؟
قليال  تعلو   ، ال�سمندو  كدية  بلدة 

ه�سبات  من  يجاورها  عما 
�سيجت   وقد   ، ال�سغرية  اجلبلية 
جميعها ف�سح  االأرا�سي اخل�سبة 
مع  والتي   ، املختبئة  ال�سغرية 
لي�ست  بلدة  اأ�سحت  الوقت 
 ، بال�سغرية  هي  وال   ، بالكبرية 
وم�سات  اأرياف  اأحاطتها  وقد 
عبق  تتنف�ض  جميعها  واأحياء   ،
لو  يالم�سك  يكاد  الذي  التاريخ  
قاربت جدارا ، اأو ا�ستنطقت بيتا 

كما قالت  الق�سيدة ال�سهرية .
االأق�سى  وفى   ، البلدة  هذه  يف 
 ، ريفها  من  حولها  املرتامي  
التنب  م�ساتي  تنت�رش  اأين  هنالك 
وامل�ساتي  الطني،  وم�ساتي    ،
ودوا   ، الق�سديرية  حظا  االأوفر 
يف  هنالك  كرث  لها  واأ�سماء  وير 
 ، ال�سمنداوي  ولد  االأيام   غفلة 

وطلع الرجل . 
اأن  اإىل  بلدته   ع�سقته  الذي  وان 
وا�سما   ، اأبدية  ذكرى  فيها  ذاب  
البلدة  ا�ستعارته  يفنى  ال  جمازي 
الرياح  مقارعة  يف  ت�ستمر  لكي 
تهداأ  ال  التي  واملفاجئة  الباردة 
وكاأنها  بلدة   وهذه   ، طلع   .
 ، العربي  العقد  كما  مزخرفة  
اأن  اإىل  االأر�ض  بطني  ف�سففت 
االأو�ساج فاأعطته متاأ�سل  غمرت 

بال�سجر  و�سهدت   ، ينحنى  ال 
و   ، قب�سته  الزيتوين على �سالبة 
التي  الروح  طهارة  و  يده  �سفاء 

الثالث  العقد  بعد  ما  اإىل  امتدت 
املاء  ينابيع  و  ؟  اأب  ظل  دون 
العذب فطهره ال�سمال ق�سنطيني 

باحلزن واالنتقام .
التى  بلدته   ، ال�سمندو  كندي 
 ، قيامه  �ساعة  قرب  عن  عاينت 
ومعاركه االأوىل ، اأ�سماءه ال�رشية 
و املعلنة والراحلني االأوائل  مثلما 
حمائم ال�سفق ال�سئيلة املكوث ،  
كوندي ال�سمندو ، اله�سبة والبلدة 
انتظرته عائد من انتفا�سه الثاين 
اأ�سحت  التي  انت�ساراته  ومن   ،
كما عني ال�سم�ض ال تطيق االإنكار 
وخيانات   ، وخيباته   ، واأحزانه   ،
 . املقيم  حزنه  ،واالهم   رمبا 
ورمبا احلزن  ال�سمنداوي  وحنني 
البلدة التي ما يزال ماكث ي�رشخ 
حني ي�ستنطق يليق ب�سرية الرجل  
 ، ال�سوادق  دوار  �سبي    ، البهي 

اليتيم ،البهي ، الثائر ..
التاريخ  ما يكفيه  بلدته لها  من 
اأن يثق يف دوامها ، وكان لطاملا 
ي�ستف�رش عن �رشها ، فمند مطالع  
يومه يف دوار ال�سوادق ق�سى جله 
كوندي  املدينتني   ، البلدتني  بني 

ال�سمندو ، وق�سنطينة .
اأم�سكته    فقد  االبتعاد   يطيق  مل 

مراهقا  �سابا  القدمية   دروبها 
،وكثري ما احت�سنته جائعا خائفا 
لطاملا  الوفرية  واأ�سجارها   ،

ظللته من �سهد ال�سم�ض احلارقة 
، اأحجارها ، ومقاهيها  الفرن�سية 
ال�ساربة يف املا�سي ، منحدراتها 
ون�سائم  املت�ساعدة   طرقها   ،
و  �سوارعها  ت�ستبيح  الذي  الهواء 
مثلما   كلها  الكولونيالية   بيوتها 
كما  تركت  وقد  متاما  املا�سي 
هي حبي�سة املا�سي ، وقد اآن اأن 
ت�ستدفع �سوب بوابات الغ�سب  ،و 

كتابات الثورة .
ال�سمندو  كوندي  كذلك  كانت   
الكولونيالية  االأوربية  البلدة   ،
هي  تكون  تكاد  اليوم  وهي   ،
الطالءات   من  قليل  ،غري   هي 
الزاهية االألوان وتقنيات العمران 
احلديث ، وبع�ض من الرتميم  يف 
 ، وهنالك  هنا  تلمحه  ا�ستحياء 
تهتف  ملا   االإ�سغاء   حني  لكنك 
ي�ست�سعره  ال  ومبا   ، البلدة  به 
ما  اأنا  اأن   ، عليك  تلقى  االآخرين 
اأزال  كدية  الغ�سب ؟ اأنا هنا ما 
اأنا فال تعبث بالعابرين  اأزال كما 
املعلقني  اأو   ، جراحا  املثخنني  
هواج�ض  و  اخليانة  حبال  على 
اأعبء  ال   ، القاتلة  احلميميات 
و  الطني  وطاأة  على  بال�سامتني 
الطويلة  االأيام  �سمت  يف  اأنينه  

الطويلة التي  قاربت ما قاربت ، 
ولن ي�ستيقظ اأحدا .

على كل حال ، ل�ست معنى كثريا 

بالبهارج ، والن بلدة كدية ال�سمندو 
تغريك لل�سعود على ظهر التاريخ 
عند  املرتامي  االأ�سفل  مند 
بواباتها التي ظلت هي هي . اإىل 
عمرانها الذي يدعوك للولوج اإىل 
اعباق احلكي الثوري وكتب االأمل  
، ويبدو اأنها  بلدة م�رشة اأن تقف  
 ، ال�سمنداوي  ، عن  لرواية حكيه 
حتى  ا�ستمر  و  رجل  طلع  الذي 
الغياب . واأن تقف للنا�ض واملدن 
لي�ست  رمبا  �سهادة   بالتاريخ   و 
ال�سمندو، ه�سبة  كندي  االأخرية. 
الغ�سب  بلدة   ، احلكي  قطعة   ،
لها من اال�ستقاقات ما لها ، ولها 
من ترامي  حوا�سي �سرية القيام 
طينها  اأعلى  من  .ولها   الكثري 
فتت�رشبل   تنحدر  اأرا�سيها   كما 
من  واأ�رشاها  ومكامنها   طرقها 
�سقها  يف  ه�سبة   . اأ�سفل  اعلي 
�سل�سلة  و  متال�سقة  و  االأعظم 
ال�سغرية  بني  ترتاوح  جبلية 
والكبرية ،وهي يف اإجمالها بلدة ، 
احل�سن  هادئة يف  �سغرية  مدينة 
ق�سنطينة  عن  البعيد  ال�سخري 
،رياحها  اجلرح  من  والقريب   ،
الباردة بن�سمات اأورا�ض النمام�سة 

�رشا اأبديا .
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رواية 

زيغود يو�صف... قندول ال�صخر
كندي ال�سمندو ، اأو كدية ال�سمندو ه�سبة  

ترتفع و�سط الفجاج واله�سبات ال�سغرية  
مبحاذاة الوادي الذي اأخذت ا�سمه ، ه�سبة  

ت�ستقبلك مبجرد اأن تنهي تلك الطريق 
املت�ساعدة من �سفوح جبل التوميات اإىل اأعايل 

رو�سة ال�سهداء ، لت�ستلمك املنحدرات اجلبلية  
وقد اأ�سحت طريقا معبدا  اإىل اأمام مداخل 

الكدية ،و�سحر البلدة الغريب ، فلأ�سمها تاأويل 
كما اأ�سياء كثرية من  تاريخها القدمي ، والقدمي 

القريب .

ي�سني بوغازي

احللقة الأوىل
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حت�ضري  يف  الّزبدة  ت�ضتخدم  ما  وكثرياً   
الأكالت املختلفة، وذلك ملا تقّدمه 
تلك  ومن  كبرية،  فوائد  من 
الفوائد ما يلي: 

تلّي 
وتعالج  املعدة 

 . ك م�ضا لإ ا
حت�ّضن 

اأكرث مرونًة وطراوًة. حتمي  �ضّحة اجللد وجتعله 
اجل�ضم  تقي  كما  احلوام�ض،  اآثار  من  الأع�ضاب 
من الإ�ضابة باأمرا�ض الأع�ضاب، مثل: الّزهامير، 
اأنواع  بع�ض  تذيب  وغريها.  والباركن�ضون، 
الفيتامينات ب�ضبب احتوائها على الّدهون املفيدة، 
فهذه الفيتامينات ل تذوب اإّل يف الّدهون املفيدة 
املوجودة يف الّزبدة، وذلك كي يتمّكن اجل�ضم من 
الّزبدة  حتتوي  منها.  وال�ضتفادة  امت�ضا�ضها 
مثل  للج�ضم،  مهّمة  فيتامينات  عّدة  على 
وغريها.  »هـ«،  »ب«،  »اأ«،  فيتامينات 

كاملغني�ضيوم،  ال�ّضورّية،  بالأمالح  اجل�ضم  تزّود 
بناء  يف  تدخل  والتي  والكال�ضيوم،  والف�ضفور 
وديوم. تقّوي الأع�ضاب  العظام، بالإ�ضافة اإىل ال�ضّ
تزيد من قدرته على  كما  املّخ،  وتعّزز من عمل 
الّتفكري والإبداع. حتتوي على الكول�ضرتول املفيد 
واإنتاج  اخلاليا،  جميع  تركيب  يف  يدخل  الذي 
لإنتاج  �ضورّي  اأّنه  كما  اجلن�ضّية،  الهرمونات 
هذا  ويدخل  للعظام،  ال�ّضورّي  »د«  فيتامي 
فراء ال�ضورّية  الكول�ضرتول يف تكوين ع�ضارة ال�ضّ
وبالّتايل  الأمعاء  حركة  ولتحفيز  الّدهون،  له�ضم 

ت�ضهيل عملّية اله�ضم. تعمل على حت�ضي ال�ضّحة 
الّنف�ضّية وحت�ضي املزاج، لأّنها ترّبد الكبد وحتمي 

اأع�ضابه
عدم  �ضورة  اإىل  الّتنويه  من  بد  ل  مالحظة: 
زيادة  على  تعمل  فهي  الّزبدة  تناول  من  الإكثار 
من  �ضئيلة  ن�ضبة  على  حتتوي  اأّنها  كما  الوزن، 
من  الكثري  ت�ضّبب  التي  اّرة  ال�ضّ الثاّلثّية  الّدهون 

الأمرا�ض للقلب وال�ّضايي

 عالج فرط 
الغدة 

الدرقية
 و يتمثل يف العالج اجلراحي 

والعالج الإ�ضعاعي والعالج 
الدوائي ، اأما العالج 

اجلراحي فيتم من خالله 
اإزالة جزء من الغدة الدرقية 

اأو كامل الغدة الدرقية 
، ولكن هناك خطر اأن 
توؤثر هذه العملية على 

ال�ضوت وذلك ب�ضبب مرور 
الأع�ضاب التي تتحكم 

باحلبال ال�ضوتية خالل 
الغدة الدرقية كذلك من 

م�ضاعفات العملية احتمال 
جتمع الدم يف منطقة الغدة 
الدرقية اأو معاناة املري�ض 

من نق�ض دائم يف اإفراز 
الغدة الدرقية وحاجته 

لليفوثريوك�ضي مدى احلياة 
اأو اإزالة الغدد جارات 

الدرقية مع الغدة الدرقية 
واإ�ضابة املري�ض بنق�ض 

مزمن يف م�ضتوى الكال�ضيوم  
اجلراحة للتجميل اأو يف 

حالة عدم ا�ضتجابة املري�ض 

عالج مر�ض ُفقدان ال�صهّية 
كن  بداية اإذا مّت التعرمُف على الأ�ضباب جيداً؛ فاإنه من خاللها ممُ
املمُ�ضاعدة ب�ضكل كبري يف عملية العالج والتخلمُ�ض من املر�ض 
بالإ�ضابة  العرتاف  هو  اأهمية؛  الأكرث  والأمر  نهائي،  ب�ضكل 
باملر�ض، حيثمُ اأّن العرتاف هو ن�ضف العالج، اإذ غالباً يرفمُ�ضون 
فكرة حاجتهم لزيادة الوزن، اأو حتى ل يمُدِركون وجود �ضيء لي�ض 
على ما يمُرام. قد ل يلجاأ املري�ض بفمُقدان ال�ضهّية -غالباً- ملمُ�ضاعدة 
اأحد ويمُخفي اأمر مر�ضه، الذي قد ت�ضل اأحيانا ل�ضنوات رمبا؛ لأنهم 
خائفون، حيثمُ ترتِكز عملية العالج على اأمرين مهمي وهما: الأول: 
القيام  اإن  ن.  بالتح�ضمُ الّرغبة  الثاين:  باملر�ض  العرتاف 
من  ذاتّية  �ضاعدة  ممُ عليه  يرتّتب  الأول؛  بالأمر 
خالل اعرتافك بذلك، واإخبَار الأمر اإىل 
اإىل  نف�ِضك  وا�ضطحاب  بهم،  تِثق  من 
على  وتمُوجب  ّت�ض،  ممُ دكتور 
املمُ�ضاعدة  طلب  مّت  مْن 
ا�ضطحاب  منه 
اإىل  ال�ضخ�ض 
 ، ملمُختَ�ض ا
ثقِته  وزيادة 
وتقدمي  بنف�ِضه 
و�ضح  له  الّدعم 

الأمور بب�ضاطة.

الِعالج الطبيعي لُفقدان ال�صهّية
موم التي تكوّنت فيه من خالل تناولك  ارة امَلعّدية يف   لعل احلديث -هنا- موجه اإىل بع�ض الِعالجات الطبيعية بالتف�ضيل كما يلي: املياه الّدافئة: حيث تمُ�ضاعد يف تّطهري اجلهاز اله�ضمي من ال�ضمُّ ب كوب من املاء كل �ضاعتي يمُوؤدي اإىل زيادة العمُ�ضَ تقال: حيث اأّن �ضمُ عور باجلمُوع واإيجاد الّرغبة بالأكل. ع�ضري الربمُ احلمو�ضة يمُحّفز املعدة على زيادة العمُ�ضارة امَلعّدية.احلليب املمُحلّى بالع�ضل. الِقرفة: تمُ�ضتخدم يف الّطب الآ�ضيوي لتن�ضيط ال�ضهّية. البقدون�ض: يمُ�ضاعد على التخلمُ�ض من انتفاخ البْطن وزيادة ال�ضهّية. الطماطم: اإن احتواء الطماطم على املياه الدافئة �ضباحا على الّريق، وتمُ�ضاعد بال�ضمُ

فوائد بيا�ض البي�ض للع�صالت
مثل:  لذلك  ال�ّضورّية  الفيتامينات  لوجود  وذلك  الع�ضالت  Aيبني    
فيتامي ب 12، و  يبني اأن�ضجة الع�ضالت وذلك لوجود ما مقدارة غرامي 
اإعادة  من الربوتي يف بيا�ض البي�ض، وهو من العنا�ض املفيدة لعملّية 
الاّلزمة  بالّطاقة  اجل�ضم  وميّد  حرارّية،  �ضعرات  يعطي  الأن�ضجة.  بناء 
لعمل متارين بناء الع�ضالت، اإذ يحتاج لعب بناء الأج�ضام اإىل �ضعرات 
�ضب  ل  ويف�ضّ الع�ضالت،  بناء  متارين  يف  جهداً  ليبذل  عالية  حرارّية 
الاّلزمة.  بالّطاقة  ليمّد اجل�ضم  �ضباح  كّل  احلليب يف  مع  البي�ض  بيا�ض 
ل  التي  وامل�ضبعة  ال�ّضورّية  غري  الّدهون  وجود  عدم  يف  تكمن  قيمته 
يرغب بها كّل من يريد بناء ع�ضالته وخ�ضو�ضاً لعبي كمال الأج�ضام. 
الّلو�ضي.  مثل  الع�ضالت  لبناء  �ضورّية  اأمينّية  اأحما�ض  على  يحتوي 

تناول  ل  للّريا�ضّي يف�ضّ بيا�ض البي�ض امل�ضلوق 
غب  ا لّر يف بناء ع�ضالتها

فوائد زبدة املاعز

العلماء يكت�صفون 5 اأنواع جديدة ملر�ض ال�صكري ت�صيب البالغني
اأكد العلماء اأن الوقت قد حان 

للتخل�س من الفكرة ال�سائدة باأن 
مر�س ال�سكري ينق�سم اإىل نوعني 

فقط، بعد اأن  ك�سف بحث جديد عن 
وجود خم�سة اأنواع ملر�س ال�سكري 

لدى البالغني.

ويقول العلماء من جامعة لوند ال�ضويدية، اإن جميع 
الأنواع الفرعية لل�ضكري امل�ضنفة حديثا، متميزة 
وراثيا، ولها اختالفات عديدة، مبا يف ذلك العمر 
املعر�ضي  اأولئك  حتديد  على  ي�ضاعد  قد  الذي 
ويقول  الكلى.  اأمرا�ض  مثل  امل�ضاعفات،  خلطر 
ت�ضلط  اإليها  تو�ضلوا  التي  النتائج  اإن  البحث  فريق 
ال�ضوء على �ضبب ا�ضتجابة بع�ض مر�ضى ال�ضكري 
ب�ضكل متلف جدا للعالج عن غريهم، م�ضيفا اأن 
اإليه ميكن اأن ي�ضاعد يف حتديد اأولئك  ما تو�ضلوا 
الذين يواجهون خطرا كبريا من امل�ضاعفات التي 
تدفعهم لتباع عالج م�ض�ض لهذا املر�ض ويقول 
اأ�ضتاذ ال�ضكري واأمرا�ض الغدد ال�ضماء يف جامعة 
النتائج  اإن  البحث،  قاد  والذي  غروب(  )ليف  لوند 
"بالن�ضبة للمري�ض، اأعتقد اأنها �ضتعني معاجلة اأكرث 

فردية، ونوعية حياة اأف�ضل".
ويف الوقت احلا�ض، ي�ضنف مر�ض ال�ضكري �ضمن 
اأ�ضا�ضيي، وكالهما له عالقة بعلم الوراثة،  نوعي 
اأما بالن�ضبة للنوع الأول، فهو حالة املناعة الذاتية، 
حيث ل يتم اإنتاج الأن�ضولي الهرموين، والتي تتطور 

عموما يف مرحلة الطفولة اأما النوع الثاين فهو الأكرث 
الأن�ضولي،  من  القليل  اجل�ضم  ينتج  وفيه  �ضيوعا، 
اجللوكوز  امت�ضا�ض  يف  دوره  يوؤدي  ل  قد  الذي 
وقت لحق  يتطور يف  وعموما  اجل�ضم،  من خاليا 

العلماء  ويقول  بالبدانة.  ويرتبط  العمر  تقدم  مع 
الأول  النوع  من  ال�ضكري  داء  اأن  تظهر  النتائج  اإن 
ال�ضكري،  ملر�ض  املتاأخر  الذاتية  املناعة  و�ضكل 
ميكن جتميعها معا ك�ضكل واحد، يطلق عليه ا�ضم 

النوع  لكن  ال�ضديد"،  املناعي  ال�ضكري  "مر�ض 
اأربع  ي�ضمل  الواقع  يف  املزمن  املر�ض  من  الثاين 
فئات، واحد منها يطلق عليه ا�ضم " ال�ضكري �ضديد 
نق�ض الأن�ضولي"، والذي يظهر ميزات ماثلة للنوع 
الأول من ال�ضكري، وهذا النوع يرتبط ب�ضكل كبري 
"ال�ضكري  فت�ضمى  الثانية  الفئة  اأما  العي  مبر�ض 
الفئة  هذه  وترتبط  لالأن�ضولي"،  املقاومة  �ضديد 
ما  الأن�ضولي،  حلقن  ت�ضتجيب  ل  وهي  بالبدانة، 
يزيد من احتمال وجود اأمرا�ض يف الكبد واأمرا�ض 

الكلى املزمنة.
اأما الفئتان الأخريان فهما �ضكالن معتدلن للمر�ض 
مرتبطان غالبا بتقدم العمر، اأحدهما يعرف با�ضم 
"ال�ضكري املعتدل املرتبط بال�ضمنة"، وهو مرتبط 
"ال�ضكري  هو  والثاين  العايل،  اجل�ضم  كتلة  مبوؤ�ض 
املعتدل املرتبط بالعمر"، والذي يوجد عادة لدى 
املر�ضى الأكرب �ضنا ويقول العلماء اإن كلتا الفئتي 
واتباع   ا�ضت�ضارة اخلرباء  فيهما عرب  التحكم  ميكن 
لكنهم  ال�ضكري،  ملر�ض  متلفة  مراحل  جمرد 
من  مزيد  اإىل  بحاجة  تزال  ما  الدرا�ضة  اأن  اأكدوا 
العالج  تقدمي  يف  اأكرب  ب�ضكل  ت�ضاعد  كي  العمل 
حتليل  خالل  من  النتائج  هذه  والفعال   الناجع 
بيانات حوايل 15 األف مري�ض �ضكري من البالغي، 
قيا�ض  ت�ضمل  متلفة،  ت�ضنيف   من  متكنوا  وقد 
الت�ضخي�ض،  عند  والعمر  الدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتوى 
وموؤ�ض كتلة اجل�ضم، ووجود اأج�ضام م�ضادة معينة 
مرتبطة مبر�ض ال�ضكري املناعي الذاتي، وقيا�ضا 

باحل�ضا�ضية لالأن�ضولي.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

�سر�بيل تقيكم �حلّر
هل فكرت يوماً عزيزي القارئ باأهمية اللبا�س الذي 
�سخره اهلل لك؟ وهل تعلم اأن املخلوق الوحيد على 
وجه الأر�س الذي ي�سرت ج�سده هو الإن�سان؟ دعونا 

نتاأمل ما اأنباأ به القراآن....
يف بحث جديد ن�رش موؤخراً، يقول العلماء اإن اخرتاع 
عن  وغريبة  نوعها  من  فريدة  عملية  هو  اللبا�س 
لها  لي�س  احلية  الكائنات  فجميع  املخلوقات،  بقية 
للوقاية من  اأ�سلوب  اأي  تطوير  ت�ستطع  مالب�س ومل 

خماطر ال�سم�س اأو الربد..
الب�رش وجدت  فلوريدا على جينات  درا�سة جلامعة 
 170000 قبل  املالب�س  لب�سوا  الب�رش  اأن  على  دليل 
وهناك  املالب�س(..  قمل  درا�سة  خالل  )من  �سنة 
من  انحدروا  الب�رش  جميع  اأن  توؤكد  �سابقة  درا�سة 

اأن  ونوؤكد  �سنة..   250000 قبل  عا�س  واحد  رجل 
العلماء لو تابعوا البحث �سوف يجدون اأن اأول اإن�سان 
لب�س املالب�س.. وهو �سيدنا  ُوجد على الأر�س قد 

اآدم عليه ال�سالم.
اأ�ساًل  ت�سميمها  مت  احليوانات  اإن  العلماء  ويقول 
اأو  ملالب�س  احلاجة  دون  اأج�سامها  تعمل  بحيث 
بحماية  تقوم  اأنها  احليوانات  جلود  فطبيعة  ثياب، 
نف�سها من الربد واحلرارة من خالل طبقات اجللد 
ج�سدها..  يغلف  الذي  الكثيف  ال�سعر  اأو  والفرو 

وبالتايل لي�س هناك حاجة لهذه املالب�س.
ف�سوف  مالب�س  دون  من  تُرك  لو  الإن�سان  بينما 
والتي  ال�سارة  البنف�سجية  فوق  لالأ�سعة  يتعر�س 
ت�سبب �رشطان اجللد كما يحدث مع الذين يعر�سون 

على  طويلة  ولفرتات  ال�سم�س  لأ�سعة  اأج�سادهم 
�سواطئ البحار.

القرود وعلى الرغم من اأنها خملوقات حديثة ن�سبياً 
وعا�ست ملاليني ال�سنني اإل اأنها مل تتمكن من تطوير 
مالب�س.. وهذا يناق�س ما يدعيه علماء التطور اأن 
اللبا�س تطور عرب الزمن.. بل ن�ساأ فجاأة مع ظهور 

الإن�سان الأول.
ال�سم�س،  �رّش  لتقيه  للمالب�س  بحاجة  الإن�سان  اإذاً 
اكت�ساف هذه املالب�س  العلماء من طريقة  ويعجب 
ولكن  طورها...  وكيف  الإن�سان  اكت�سفها  ومتى 
الذي  تعاىل  اهلل  كتاب  احلقيقية جندها يف  الإجابة 
احلرارة  من  ويقيه  يزّينه  بلبا�س  الإن�سان  على  مّن 

والربدة..

�أحاديث �لر�سول 
عن �ل�سرب 

الأحاديث التالية هي الأحاديث الواردة عن ر�سول 
اهلل يف مو�سوع ال�سرب : 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ما ي�سيب املوؤمن 
اأذى  ول  حزن  ول  هم  ول  و�سب  ول  ن�سب  من 
من  بها  اهلل  كفر  اإل  ي�ساكها  ال�سوكة  ول غم حتى 
خطاياه رواه البخاري و م�سلم . ويف رواية مل�سلم 
�سقم  ول  ن�سب  ول  و�سب  من  املوؤمن  ي�سيب  ما 
به من �سيئاته.  اإل كفر  الهم يهمه  ول حزن حتى 
النبي �سلى  الو�سب: املر�س قال  التعب  الن�سب: 
اهلل عليه و�سلم: من يرد اهلل به خريا ي�سب منه  رواه 

البخاري .
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اإن عظم اجلزاء مع 
عظم البالء واإن اهلل  تعاىل اإذا اأحب قوما ابتالهم 
ال�سخط   فله  �سخط  ومن  الر�سا  فله  ر�سي  فمن 

رواه الرتمذي .
م�سيبة  من  ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
ال�سوكة  بها حتى  اهلل عنه  كفر  اإل  امل�سلم  ت�سيب 

ي�ساكها  رواه البخاري وم�سلم .
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ل ي�سيب املوؤمن 
خطيئته   من  بها  اهلل  نق�س  اإل  فوقها  فما  �سوكة 

رواه م�سلم .
البالء  يزال  ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
باملوؤمن واملوؤمنة يف نف�سه وولده وماله حتى يلقى 

اهلل تعاىل وما عليه خطيئة رواه 
الرتمذي وقال حديث ح�سن �سحيح واحلاكم . 

�لدعوة �إىل �هلل �أ�سا�ُس �سلة �لأرحام
يف  م�ستوى  اأعلى  اأن  اأراه  الذي  اأنا 
اهلل،  اإىل  بيده  تاأخذ  اأن  ال�سلة  هذه 
معظم  عند  وهٌم  هناك  وباملنا�سبة 
ل  للدعاة،  اهلل  اإىل  الدعوة  النا�س: 
لكن  م�سلم،  كل  على  عني  فر�س 
ملاذا ت�سلي ؟ لأن ال�سالة فر�س، ما 
اهلل  اإىل  الدعوة  اأن  اأقنعتك  لو  قولك 
فر�س كال�سالة ؟ الدليل: قال تعاىل:  
 )2( ٍ نرْ�َساَن لَِفي ُخ�رشرْ إِ ِ )1( اإَِنّ الرْ َوالرَْع�رشرْ

اإَِلّ )3( .  ) �سورة الع�رش (
ربع  للنجاة،  اأركان  اأربعة  عندنا   
وهي  اهلل،  اإىل  الدعوة  الأركان  هذه 
َوَعِملُوا  اآََمنُوا  الَِّذيَن  اإَِلّ  النجاة:   من 
ورْا  َوتََوا�سَ ِقّ  َ ِباحلرْ ورْا  َوتََوا�سَ اِت  احِلَ ال�سَّ
ُقلرْ    ) الع�رش  �سورة   (   .)3(  ِ ربرْ ِبال�سَّ
رَيٍة  ِ َعلَى بَ�سِ َهِذِه �َسِبيِلي اأَدرُْعو اإِىَل اهلَلّ

�سورة   (   .  )108( اتَّبََعِني  َوَمِن  اأَنَا 
على  اهلل  اإىل  تدُع  مل  فاإن  يو�سف(  

ب�سرية فل�ست متبعاً لر�سول اهلل.
هناك اآية خميفة، قال تعاىل:  ُقلرْ اإِنرْ 

 (   .  )31( َفاتَِّبُعوِن   َ اهلَلّ بُّوَن  ُتِ ُكنرْتُمرْ 
�سورة اآل عمران(  فاإن مل تتبع ر�سول 
اهلل فاأنت ل تب اهلل، لأن الدعوة اإىل 

اهلل فر�س عني على كل م�سلم.

الهداية  ظلمني  ملن  متنيت  رب  يا 
والتوبة ومتنى هالكي وتدمريي ول 
حول ول قوة اإل بك اللهم خذ حقي 
�سئت   وكيف  مبا�سئت  ظلمني  ممن 
َغـِٰفاًل   َ اٱهلَلّ �َسَبَّ  َترْ تعاىل:َولَ  قال 
َا يُوؤَّخُرُهمرْ  ـٰمِلُوَن اإَِنّ ا يَعرَْمُل اٱلَظّ َعَمّ

اُٰر  َخ�ُس ِفيِه اٱلأبرْ�سَ ِليَورٍْم تَ�سرْ
 ِ اهلَلّ َر�ُسوَل  اأََنّ   ِ اهلَلّ َعبرِْد  برِْن  َعنرْ َجاِبِر 
لرَْم  ُ َعلَيرِْه َو�َسلََّم َقاَل اتَُّقوا الُظّ لَّى اهلَلّ �سَ
لرَْم ُظلَُماٌت يَورَْم الرِْقيَاَمِة رواه  َفاإَِنّ الُظّ

م�سلم 
َقاَل  َقاَل  َعنرُْه   ُ اهلَلّ َي  َر�سِ اأَنَ�ٍس  َعنرْ 

ُ َعلَيرِْه َو�َسلََّم انرْ�رُشرْ  لَّى اهلَلّ ِ �سَ َر�ُسوُل اهلَلّ
لُوًما َفَقاَل َرُجٌل  ا اأَورْ َمظرْ اأََخاَك َظامِلً
لُوًما  ِ اأَنرْ�رُشُهُ اإَِذا َكاَن َمظرْ يَا َر�ُسوَل اهلَلّ
نرْ�رُشُهُ  اأَ َكيرَْف  ا  َظامِلً َكاَن  َذا  اإِ يرَْت  اأََفَراأَ
لرِْم َفاإَِنّ  ُجُزهُ اأَورْ مَترْنَُعُه ِمنرْ الُظّ َقاَل َترْ

ُهُ رواه البخاري  َذِلَك نَ�رشرْ
ُ َعلَيرِْه  لَّى اهلَلّ َعنرْ اأَِبي َذٍرّ َعنرْ النَِّبِيّ �سَ
ِ تَبَاَرَك َوتََعاىَل  َو�َسلََّم ِفيَما َرَوى َعنرْ اهلَلّ
لرَْم  ُت الُظّ مرْ اأَنَُّه َقاَل: يَا ِعبَاِدي اإِِنّ َحَرّ
ًما  َرّ ُمَ بَيرْنَُكمرْ  َوَجَعلرْتُُه  نَفرْ�ِسي  َعلَى 

َفاَل تََظامَلُوا رواه م�سلم 
اأخربنا معمر عن قتادة اأو احل�سن - 

اأو كليهما - قال : الظلم ثالثة : ظلم 
ل يغفر ، وظلم ل يرتك ، وظلم يغفر 
، فاأما الظلم الذي ل يغفر فال�رشك 
باهلل واأما الظلم الذي ل يرتك فظلم 
الظلم  واأما   ، بع�سا  بع�سهم  النا�س 
فيما  نف�سه  العبد  فظلم  يغفر  الذي 

بينه وبني ربه. 
بَيرْنَُه  لَيرْ�َس  َفاإِنَُّه  لُوِم  َظرْ املرْ َوَة  َدعرْ َواتَِّق 
من  البخاري  رواه  ِحَجاٌب   ِ اهلَلّ  َ َوبنَيرْ

حديث معاذ

�أحاديث قد�سية عن �لظلم
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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تويوتا اجلديدة �ستطيح بـ"كامري" عن عر�ش املبيعات

عمالق  طرحت 
عة  �صنا

ال�صيارات تويوتا �صورا وفيديوهات جديدة ل�صيارة 
"Avalon" القادمة املتوقع اأن تلقى رواجا كبريا 
هذا  فاإن  للمعلومات  ووفقا  العاملية.  الأ�صواق  يف 
النموذج من ال�صيارات من املفرت�ض اأن يغزو اأ�صواق 
وخ�صو�صا  واآ�صيا  واأوروبا  املتحدة  الوليات 
اأن ال�صيارة ب�صعرها املقبول ن�صبيا حتوي 
موا�صفات ممتازة ت�صاهي املوا�صفات 
املوجودة يف �صيارات مر�صيدي�ض من 
�صيارات  وحتى  اجلديدة   "E" الفئة 

"BMW 5" الأخرية.
وال�صور  للر�صومات  وبالنظر 
اأن  مالحظة  ميكن  املطروحة 

ال�صيء  بع�ض  ت�صبه  ال�صيارة 

�صيارات "كامري" التي اأنتجتها تويوتا يف ال�صنوات 
الأخرية، لكن ت�صميمها اخلارجي يتمتع بقدر اأكرب 
ب�صبكها  الأمامية  واجهتها  و�صكل  الن�صيابية  من 
اإ�صاءة  باأ�رشطة  املزودة  امل�صابيح  مع  العري�ض 
والأناقة  الفخامة  من  املزيد  مينحانها  مميزة 

وحتى �صيئا من الطابع الريا�صي.
مك�صّو  بفر�ض  الداخل  من  ال�صيارة  هذه  �صتزود 
باأفخم اأنواع اجللود، ف�صال عن لوحة حتكم مزودة 
بالأ�صوات  التحكم  كو�صائط  التقنيات،  باأحدث 
على  الثبات  كاأنظمة  ال�صيارة  ميزات  من  والكثري 
املنعطفات والتحكم بالإ�صاءة اخلارجية والداخلية 
ودوران العجالت واأجهزة التكييف احلديثة واأنظمة 

الأمان.

موديل ريا�سي من بي اإم دبليو i3 الكهربائية بـ860 األف جنيه
اأطلقت �رشكة بي اإم دبليو املوديل الريا�صي S من �صيارتها i3 الكهربائية، والذي يحمل ال�صم i3s. واأو�صحت 
ال�رشكة الأملانية اأن املوديل الريا�صي i3s يعتمد على �صواعد حمرك كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 ح�صان، 
مع عزم دوران اأق�صى 270 نيوتن مرت. وبف�صل هذه القوة تت�صارع ال�صيارة الكهربائية الريا�صية من الثبات اإىل 
100 كلم/�ض يف غ�صون 9ر6 ثانية، يف حني ت�صل �رشعته الق�صوى اإىل 160 كلم/�ض. واأ�صارت بي اإم دبليو اإىل اأن 
مدى ال�صري الكهربائي لل�صيارة الريا�صية اجلديدة يبلغ 290 كلم، كما ميكن طلب ال�صيارة جمهزة بنظام تو�صيع 
مدى ال�صري اأو ما يعرف با�صم "Range Extender"؛ حيث ينب�ض حتت الغطاء الكربوين حمرك بنزين بقوة 
28 كيلووات/38 ح�صان لت�صغيل اأحد املولدات، وبذلك يتم انتاج التيار الالزم لدفع ال�صيارة 180 كلم اإ�صافية. 
اإطارات  مع  امل�صار  وو�صعت  التعليق  جمموعة  على  تعديالت  باإجراء  دبليو  اإم  بي  قامت  اأخرى  ناحية  ومن 

واأعلنت  التوجيه.  نظام  التح�صينات  هذه  طالت  كما  بي اإم دبليو اأن �صعر املوديل الكهربائي i3s اأعر�ض، 
يبداأ  األف الريا�صي   41 و150 يورو.من 

املهتمة  املواقع  بع�ض  �رشبت 
بال�صيارات �صورا ل�صاحنة �صغرية مميزة 

عن  يونغ"  "�صانغ  �رشكة  طورتها  الوعرة  للطرق 
ووفقا  الدفع.  رباعية   "Rexton" �صياراتها 
 "Rexton Sports" �صاحنة  فاإن  للمعلومات 
كبري  حد  اإىل  ت�صبه  مبوا�صفات  �صتاأتي  اجلديدة 
�صيارات "Rexton G4" التي اأنتجتها �صانغ يونغ 
اأتت  الداخلية  مق�صورتها  اأن  وخ�صو�صا  موؤخرا، 
مطابقة ملق�صورة تلك ال�صيارات، وكذلك ال�صكل 
اخلارجي للواجهة الأمامية ورغم حتفظ ال�رشكة 

على 
ر  ل�صو ا

اأن  اإل  ال�صاحنة،  بهذه  تتعلق  التي  واملعلومات 
الأول  بنموذجني،  �صتاأتي  اأنها  توؤكد  الت�رشيبات 
�صيكون ب�صندوق خلفي متو�صط احلجم خم�ص�ض 
لال�صتخدام ال�صخ�صي وطول ال�صيارة �صي�صل اإىل 
ب�صندوق  ف�صياأتي  الثاين  النموذج  اأما  اأمتار.   4.5
اأكرب واأطول �صيمكن امل�صتخدم من نقل الب�صائع 

الكبرية وحينها �صي�صل طول ال�صيارة اإىل 5 مرت.

يونغ" تطلق  "�سانغ 
�ساحنة مميزة 
للطرق الوعرة

الكامن  اإم دبليو X6، لتوقظ الوح�ض  اأيقونة بي  اأجرت �رشكة مانهارت تعديالت تقنية وت�صميمية على 
بداخلها وحتولها اإىل �صيارة اأرا�صي وعرة حقيقية. واأو�صحت �رشكة التعديل الأملانية اأن ن�صختها املعدلة 
الدوران  لعزم  مرت  نيوتن  ح�صان/1200   900 بقوة  تزاأر   Concept  Dirt²  MHX6 ال�صم  حتمل 

الأق�صى. وجنحت مانهارت يف الو�صول اإىل هذه املعدلت بف�صل التعديالت ال�صاملة على املحرك 
ولتتنا�صب  اجلديدة.  العادم  وجمموعة  احلركة  ونقل  التربيد  نظام  وحت�صني  الرتبو  و�صاحن 

نواب�ض  وطاقم  للمكابح،  فائق  بنظام  جتهيزها  مت  اجلديدة  املعدلت  مع  ال�صيارة 
خا�ض ملجموعة التعليق، كما مت زيادة اخللو�ض الأر�صي ب�صكل وا�صح. 

املعدلة   Concept  Dirt²  MHX6 ال�صيارة  وتتميز 
من  امل�صنوعة  الكبرية  اجلنوط  خالل  من 

وقف�ض  بو�صة،   21 قيا�ض  خفيف  معدن 
املزيد  لتوفري  النقالب  احلماية من 

اأنبوب  ومب�صاعدة  ال�صالمة.  من 
ال�صيارة  ملحرك  ميكن  التنف�ض 

الكربون  األياف  غطاء  حتت 
الالزم  الهواء  على  احل�صول 
اجتياز  اأثناء  لعملية الحرتاق 
واأ�صارت  املائية.  املمرات 
ن�صختها  اأن  اإىل  مانهارت 
على  اإنتاجها  يقت�رش  املعدلة 

يف  طرحها  يتم  فقط،  ن�صخ   5
الأ�صواق ب�صعر يبداأ من 395 األف 

يورو.

اأودي S7 �سبورت باك 2019 تظهر 
بدون متويهات قبل تد�سينها

باك 2019 اجلديدة  �صبورت   S7 اأودي ظهرت 
كلياً يف دولة الدمنارك بدون متويهات، مقارنة 
بالقيا�صية A7، فاإن S7 اأكرث عدوانية بالواجهة 
مل�صات  ذلك  ويت�صمن  واخللفية  الأمامية 
جمموعة  على  الإبقاء  مع  باملقدمة  جريئة 
م�صت�صعرات بال�صبك الأمامي لتفعيل الأنظمة 
امل�صاعدة لل�صائق، اإ�صافة م�صتت هواء خلفي، 
للداخلية،  تتوفر �صور  ال�صكل مل  دائري  عادم 
نف�صها  هي  املق�صورة  اأن  املوؤكد  من  ولكن 
التي راأيناها يف A7 مع تغيريات حمدودة على 

مقاعد ريا�صية.
 ،S7 اأي مولد طاقة �صت�صتخدمه مل يتم تاأكيد 
اإما  املحرك  اأن  تقول  �صائعات  هنالك  لكن 
�صيكون تريبو مزدوج 2.9 لرت 6 �صلندر نف�صه 
 440 بقوة   4S بانامريا  بور�ض  يف  امل�صتخدم 
ح�صان، اأو 4 لرت 8 �صلندر بقوة 460 ح�صان ل 
نعلم متى �صيتم تد�صينها، ولكن مبا اأن منوذج 
S7 �صبورت باك بال�صور اإنتاجي فذلك يعني اأن 
للغاية، رمبا يف معر�ض جنيف  املوعد قريب 

لل�صيارات 2018.

X6 مانهارت توقظ الوح�ش بداخل بي اإم دبليو
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous n°1650
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  Android P قد ياأتي مبزايا 
اأكرث حلجب املكاملات

ت�شري  �أدلة  �أندرويد  مطوري  �كت�شف 
�أندرويد  من  �لقادم  �لإ�شد�ر  �أن  �إىل 
قد يوفر مز�يا �أكرث حلجب �ملكاملات 

مدجمة مبا�رشة يف تطبيق �لإت�شال.
�رشكة  مهند�شي  �أحد  و�أ�شاف 
م�رشوع  �إىل  برجمية  �شيفر�ت  �شوين 
لو  عنا�رش  �مل�شدر  مفتوح  �أندرويد 
مت تطبيقها فعاًل فاإنها �شتعطي مرونة 
حجب  يخ�ص  فيما  للم�شتخدم  كبرية 
�ملعايري  ومن  �لو�ردة  �ملكاملات 
حجب  تطبيقها  ميكن  �لتي  �جلديدة 
غري  �أرقام  من  �لو�ردة  �ملكاملات 
�أرقام  �لإت�شال،  جهات  يف  م�شجلة 
خدمة  وفق  تظهر  ل  �أي  خا�شة 
من  �أرقام  �لإت�شالت،  �رشكة  من 

�أي  تعر�ص  ل  �أرقام  عمومية،  هو�تف 
معلومات عن �ملت�شل وميكن ل�رشكات 
هو�تف  يف  �مليزة  حجب  �لإت�شالت 
بيعها  ميكنهم  بالتايل  �مل�شتخدمني، 
ومن  منف�شلة.  خارجية  كخدمات 
�شيقدم  بي  �أندرويد  �أن  �لقول  �ملبكر 
حجب  يف  �لإ�شافية  �خليار�ت  هذه 
خيار�ت  لكنها  �لو�ردة،  �ملكاملات 
ممكنة بالفعل �جلدير بالذكر �أن ن�شخ 
�ل�رشكات  ببع�ص  �خلا�شة  �أندرويد 
هذه  تقدم  و�شام�شوجن  �شاومي  مثل 
�ملز�يا منذ �شنو�ت، لكن نتحدث هنا 
من  �خلام  �لن�شخة  يف  توفريها  عن 
�ل�رشكات  باقي  على  لتوفر  �أندرويد 

عناء �لتطوير �خلا�ص بها.

هاتف �سام�سونغ غاالك�سي S9 �سيحتفظ

 بقارئ الب�سمة يف اخللف
�أطلقت �شام�شونغ هاتف غالك�شي S8 مع ما�شح �شوئي لب�شمات �لأ�شابع يف �جلزء �خللفي 

على غري عادتها، وكان موقعه بجو�ر �لكامري� مما �إىل و�شع غري مريح للم�شتخدمني �أثناء 

�ملا�شح  تعمل على دمج  �أنها  �لرغم من  �لكامري�، وعلى  فتح �جلهاز وحدوث لطخات يف 

مع  لطرحه  يز�ل غري جاهز  ل  �أنه  �إل   ،2016 �أكتوبر  منذ  �ل�شا�شة  للب�شمة حتت  �ل�شوئي 

تقليدي  للب�شمة  ما�شح �شوئي  �شي�شتخدم  �لقادم  �لهاتف  فاإن  لذلك   ،S9 هاتف غالك�شي

�شيتم و�شعه حتت عد�شة �لكامري� يف �جلزء �خللفي، وقد مت ك�شف هذ� �لأمر من قبل بع�ص 

لقطات �ل�شا�شة من تطبيق Samsung Health. وتظهر تلك �للقطات عملية قيا�ص معدل 

�رشبات �لقلب، وتظهر �أن �إعد�د �لكامري� �شوف ل يز�ل لديه نف�ص �مل�شت�شعر�ت و�لفال�ص 

على �جلانب �لأمين لهم بينما مت تغيري موقع قارئ ب�شمات �لأ�شابع فقط، و�ملوقع �جلديد 

يجب �أن يكون �أ�شهل بكثري للو�شول. هاتف غالك�شي S9 لي�ص من �ملرجح و�شوله �إىل2018  

CES يف ل�ص فيغا�ص، لذلك نحن ل نز�ل يف �نتظار موعد �إطالقه من �شام�شونغ.

اإطالق ابتكارات تقنية 
متقدمة يف جمال احلوا�سيب 

دائمة االت�سال باالإنرتنت

�لرئي�ص  نائب  ماير�شون،  تريي  �شعد 
يف  و�أجهزته  ويندوز  ملجموعة  �لتنفيذي 
�رشكة مايكرو�شوفت، �إىل �ملن�شة بجانب 
ا عن �لتقدم �لذي �أحرزه  �آمون ليقدم عر�شً
�لأ�شهر  خالل  �ل�رشكتني  بني  �لتعاون 
ويندوز  نظام  تقدمي  يف  �ملا�شية  �لقليلة 
�لنقالة.  �شنابدر�جون  من�شة  على   10
و�ن�شم �إليهما لحًقا جريي �شني، �لرئي�ص 
�لتنفيذي ل�رشكة �آ�شو�ص، ليعلن عن �إطالق 
�أول جهاز ي�شّغل نظام ويندوز على من�شة 
نوفاجو  �أ�شو�ص  جهاز  هو  �شنابدر�غون: 
يف  متاًحا  يكون  �أن  يتوقع  �لذي   ،1 يف   2
�لأ�شو�ق مطلع �لعام �ملقبل. و�ن�شم كيفن 
�لعام  و�ملدير  �لرئي�ص  نائب  فرو�شت، 

�رشكة  يف  �ل�شخ�شية  �مل�شتهلك  لأنظمة 
�ملن�شة  على  �آمون  �إىل  باكرد  هيوليت 
ا لالإعالن عن �حلا�شوب �لنقال »�إت�ص  �أي�شً
بي �إنفي �إك�صHP ENVY x2( »2( ذو 
ا جهاز  �أي�شً للف�شل، وهو  �لقابلة  �ل�شا�شة 
يعمل بنظام ويندوز بالعتماد على من�شة 
�لفئة  هذه  وتدعم  �لنقالة.  �شنابدر�جون 
�لت�شال  جتربة  �حلو��شيب  من  �جلديدة 
�لد�ئم بالإنرتنت من خالل �رشعة �ت�شال 
�إي. وهي تقدم  �إل تي  من رتبة جيجابت 
يوم  من  لأكرث  �جلهاز  ت�شغل  بطارية 
ونحيف وخال من  �أنيق  ت�شميم  كامل مع 

�ملر�وح.
�لنقال  �لهاتف  �شبكات  م�شغلو  و�أظهر 

ملبادرة  دعمهم  �لقمة  خالل  ا  �أي�شً
وكان ممثلهم جونرت  تكنولوجيز،  كو�لكوم 
للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أوتيندورفر، 
�أعلن  �لذي  �شربينت،  �رشكة  يف  �لتقنية 
جديدة  �حلو��شيب  لفئة  �رشكته  دعم 
باقات  �إىل تقدمي  �ملت�شلة د�ًئما وتطلعه 
ويندوز  �أجهزة  �إىل  حمدودة  غري  بيانات 

�ملعتمدة على من�شة �شنابدر�جون.

احلوا�سيب دائمة االت�سال باالإنرتنت

كو�لكوم  ل�رشكة  �لتابعة  تكنولوجيز  كو�لكوم  �رشكة  �أعلنت 
�إنكوربوريتد عن جمموعة من �لتطور�ت على م�شتوى �لعمالء 
و�ملنظومة �لبيئية و�لتقنيات خالل قمة تقنية �شنابدر�جون 
�ل�شنوية �لثانية، وتهدف �ل�رشكة من �إطالق هذه �لتح�شينات 
�إىل حتقيق قفزة كربى يف قطاع �لهو�تف �لنقالة مبجموعة 
من �لبتكار�ت �ملتقدمة وتقنيات �حلو��شيب �ملت�شلة د�ئًما 
بالإنرتنت. و�شهدت �لقمة �رشوحات م�شتفي�شة ملجموعة 
�ل�رشكات  ت�شممها  �لتي  و�ملنتجات  �لتقنيات  من  و��شعة 
�لأجهزة  ل�شتخد�م  �ملتفوقة  �لتجربة  لدعم  �ملختلفة 
�شنابدر�غون  كو�لكوم  من�شات  على  بالعتماد  �لنقالة 
من  كل  �لقمة  من�شة  على  �ل�رشوحات  تلك  وقدم  �لنقالة. 
كو�لكوم  ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  �آمون،  كري�شتيانو 
كاتوزيان،  و�أليك�ص  تي،  �شي  كيو  ورئي�ص �رشكة  تكنولوجيز 
نائب �لرئي�ص �لأول و�ملدير �لعام لق�شم �لأجهزة �لنقالة يف 
�رشكة كو�لكوم تكنولوجيز، وكبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني من 
باكرد  وهيوليت  و�شربينت  و�آ�شو�ص  مايكرو�شوفت  �رشكات 

و�إيه �إم دي و�شياومي و�شام�شونغ.

توقعات: الك�سف عن 
هاتف Honor اجلديد 

االأ�سبوع هذا   2  Magic

من �ملقرر �أن تك�شف هو�وي عن هاتف ذكي جديد تابع 
ل�رشكة Honor هذ� �لأ�شبوعاملل�شق �لرتويجي للحدث 
ل يك�شف بال�شبط عن �جلهاز �لذي �شيتم �لك�شف عنه، 
ومع ذلك، نظًر� ملكان �لنظار�ت �ل�شم�شية يف �ل�شورتني 
يف  �ملوجود   ”4“ عدد  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شيني،  للفنان 
�لو�شط، فيمكننا ��شتنتاج �أن �لهاتف �جلديد على �لأقل 
و�أمامية  خلفية  مزدوجة  كامري�  باإعد�د  يتميز  �شوف 
قد  فاإننا  �حلدث،  توقيت  �إىل  وبالنظر  �شو�ء  حد  على 
�لذي   ،Honor Magic لـ  �إطالق هاتف خليفة  نرى 
ظهر لأول مرة منذ �ثني ع�رش �شهًر� بال�شبط، و�لذي 

كان �أول هاتف من
 هو�وي يركز على �لذكاء �ل�شطناعي.

االإعالن عن املن�سة النقالة 
�سنابدراجون 845 

�أعلن كاتوزيان عن �جليل �لر�ئد �ملقبل من تقنية كو�لكوم تكنولوجيز 
�لنقالة: من�شة �شنابدر�جون 845 �لنقالة، و�لتي ك�شفت كامل مز�ياها 

ومو��شفاتها �ليوم �لأربعاء 6 دي�شمرب.
ثم عاد �آمون �إىل خ�شبة �مل�رشح لدعوة �إي �إ�ص جونغ، �لرئي�ص و�ملدير 
�لعام لأعمال �شناعة �لرقاقات يف �شام�شوجن لالإلكرتونيات. ليوؤكد �أن 
م�شنع �شام�شوجن للرقاقات �ملدجمة �شينتح رقاقة �شنابدر�جون 845، 
لتطوير  مًعا  تعمالن  وكو�لكوم-  �شام�شوجن  �ل�رشكتان-  �أن  �إىل  و�أ�شار 
عملية ت�شنيع رقاقات �ل�شيليكون. ولت�شليط �ل�شوء على �لتز�م كو�لكوم 
ا يل جون، موؤ�ش�ص  �أي�شً �إىل �ملن�شة  �ل�شني، �شعد  تكنولوجيز ب�شوق 
�رشكة �شياومي ورئي�ص جمل�ص �إد�رتها ورئي�شها �لتنفيذي، ليوؤكد على 
�لعالقة �لوثيقة بني �شياومي وكو�لكوم تكنولوجيز يف جمال �لهو�تف 
�لذكية عالية �مل�شتوى، و�أعلن �أن �لهاتف �لذكي �لر�ئد �ملقبل لل�رشكة 

�شيعتمد على من�شة �شنابدر�جون 845.

مقابل 400 مليون دوالر
 Shazam اآبل توؤكد ا�ستحواذها على تطبيق

�أعلنت �آبل �أم�ص ��شتحو�ذها على Shazam، وقد مت �لإبالغ عن تلك �ل�شفقة لأول مرة من 
لـ  TechCrunch �لأ�شبوع �ملا�شي، و�لتي كانت مقابل 400 مليون دولر، وذلك وفًقا  قبل 
و�لرب�مج  و�لأفالم  �لأغاين  على  �لتعرف  للم�شتخدمني  يتيح   Shazam وتطبيق   ،Recode
�لتلفزيونية، و�لإعالنات �لتجارية من خالل مقاطع �شوتية ق�شرية. وقال �ملتحدث با�شم �آبل 
 Apple Music Shazam �ملوهوبني لآبل، و�أن تطبيق  �إنهم �شعد�ء بان�شمام فريق عمل 
وتقدمي جتارب  �ملو�شيقى  �كت�شاف  �شغف  ويتقا�شمان  كبرية،  بدرجة  متنا�شبان   Shazamو
�إنهم  بيان  يف   Shazam با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  وقال  للم�شتخدمني.  �لر�ئعة  �ملو�شيقى 
�لأعلى  �لتطبيقات  من  و�حد  هو   Shazam تطبيق  و�أن  لآبل  �ن�شمامهم  ب�شاأن  متحم�شون 
ت�شنيًفا يف �لعامل، ويحبه مئات �ملاليني من �مل�شتخدمني، و�أنهم ل ميكنهم �أن يجدو� مكان 
ومن  للم�شتخدمني.  �لر�ئعة  جتاربهم  وتقدمي  �لبتكار  مو��شلة  من  ليتمكنو�  �آبل  من  �أف�شل 
بلغت مليار  و�لتي  �لفعلية،   Shazam �أبعد ما تكون عن قيمة  �ل�شتحو�ذ  تكلفة  �ن  �لو��شح 
دولر عند تقييمها يف �آخر جولة متويل، ولكن �ل�رشكة و�جهت �شعوبة يف �لعثور على منوذج 

�أعمال قابل لال�شتمر�رية، وحققت فقط 54 مليون دولر يف �إير�د�تها عام 2016.
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يف ملتقى دويل احت�سنته دار الثقافة مب�ستغامن

باحثون يدعون �إىل �إنتاج �إعالم ثقايف متخ�ص�ص
خرج امللتقى الدويل املنظم حول االإعالم الثقايف وال�سناعات الثقافية واالبداعية الذي امتد على مدار 
يومني كاملني بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي مب�ستغامن بتو�سيات ركزت على االهتمام باالإعالم 

الثقايف املتخ�س�ص
حممد اأمني

حمركا  وجعله 
االإبداعية  لل�سناعات 
مع  ابتكاريه  بطرق 
ا�ستيعاب  على  العمل 
التقنية  املتغريات 
اجلديدة  والتكنولوجية 
اإعالم  خللق  وتوظيفها 
كما  تفاعلي  ثقايف 
العرب  الباحثون  �سدد 
اأ�سغال  يف  امل�ساركون 
جامعات  من  امللتقى 
املنت�سبني  ولبنان  العراق 
العربية  الرابطة  اإىل 

االت�سال  على  لبحوث 
ا�سرتاجتيات  و�سع 
وتثمني  الثقايف  لالإعالم 
التي  الثقافية  التعددية 
وجتمع  الهوية  حتفظ 
واملعا�سرة  االأ�سالة  بني 
امل�ساركون  اأو�سى  كما 
بدعم  امللتقى  يف 
االأكادميية  البحوث 
التطبيقي  الطابع  ذات 
لك�سف  والتجريبي 
امل�سببات  من  املزيد 
حتول  التي  والعوائق 
ثقايف  اإعالم  ظهور  دون 
�سياغة  على  العمل  ثم 

يتما�سى  ثقايف  اإعالم 
وتطلعات املجتمع واآفاقه 

وبعد  هذا  االت�سالية 
اإلقاء بيان التو�سيات 

النادي الهاوي للريا�سات 
امليكانيكة لوالية �سعيدة 

 80 م�صاركا
 يف �لطبعة �لأوىل 

لر�يل �لعقبان
نظم النادي الهاوي للريا�ضات 

امليكانيكية لوالية �ضعيدة يوم اأم�س 
الطبعة االأوىل لرايل الدراجات النارية 

الذي اأقيمت فعالياته بجبل �ضيدي 
حمد الزقاي باأعايل الوالية مب�ضاركة 

80 متناف�س يف فئتني خمتلفتني 
يحي عواق 

املغرب يقدم ر�سميا:

ملف تر�صحه 
ل�صت�صافة 

مونديال 2026
قدم املغرب ر�ضميا لالحتاد الدويل 
لكرة القدم »فيفا« ملف تر�ضحه من 
اأجل ا�ضت�ضافة مونديال 2026 حيث 
اأو�ضح بيان اللجنة املكلفة برت�ضح 
املغرب الحت�ضان املونديال اأنها 

و�ضعت ملفا ميتاز بجودة عالية يحوز 
على ال�رضوط االأربعة ال�رضورية 

من اأجل احت�ضان هكذا تظاهرات 
واملتمثلة يف املالعب، و�ضائل النقل، 
مراكز التدريب وكذا اأماكن االإقامة.

يحي عواق

البويرة

ن�صاطات ت�صامنية 
مع �أطفال ذوي 

�لإحتياجات �خلا�صة

احت�ضن اأم�س املركز النف�ضي 
البيداغوجي » بن اأعراب بوجمة 
» الكائن بحي 338 مبدينة البويرة 
مبنا�ضبة حلول اليوم الوطني لفئة 

ذوي االإحياجات اخلا�ضة امل�ضادف 
ل 14 مار�س من كل �ضنة عدة 

ن�ضاطات واإحتفاالت اأ�رضفت عليها 
اإدارة املركز بالتن�ضيق مع اجلمعيات 
اخلريية املتمثلة يف جمعية » ال�ضالم 

الوالئية » وجمعية » اآث اخلري » 
وجمعية » مفاتيح اخلري » وجمعية » 
اأ�ضدقاء املري�س » وتخلل الربنامج 
امل�ضطر عرو�س م�رضحية واألعاب 

بلهوانية و�ضحرية ورق�ضات تقليدية 
وع�رضية اأبدعت فيها فرقة » رو�ضة 

الكاهنة » وما زاد احلفل رونقا وجماال 
احل�ضور املميز الأولياء االطفال الذين 
�ضاركوا فلذات اأكبادهم فرحتهم بهذه 
املنا�ضبة التي مت فيها توزيع الهدايا 
واالألعاب وامل�رضوبات و�ضط اأجواء 
بهيجة ا�ضتح�ضنها جميع احلا�رضين 
الذين �ضكروا يف ت�رضيحاتهم ليومية 
» الو�ضط » هذه املبادرة القيمة من 

طرف اجلمعيات اخلريية واإدارة 
املركز ، ومن جهتها اأبهجت اجلمعية 
اخلريية » االأيادي املمدودة » بذات 

املنا�ضبة املقيمني على م�ضتوى مركز 
امل�ضاعدة عن طريق العمل واملزرعة 
البيداغوجية بالبويرة بق�ضاء يوم كامل 

معهم يف جو اإحتفايل مميز وبهيج .
اأح�سن مرزوق

 امل�سيلة

�سهام بن �سدرين

�لقب�ص على �صابني  حاول قتل �أربعة �أ�صخا�ص 

ن�صر وثائق تف�صح نهب فرن�صا 
لرثو�ت �لتون�صيني

األقت م�ضالح االأمن احل�رضي الثالث باأمن 
/ن  مدعوان  على �ضابني  امل�ضيلة  والية 
ب�ضبب  توقيفهما  /ومت  و  /�س  والثاين  ر/ 
اال�رضار  �ضبق  مع  العمدي  القتل  حماولة 
زائد  اأبي�س  �ضالح  بوا�ضطة  والرت�ضد 
�ضكني زائد �ضيف زائد حجارة  ، حيثيات 
تاريخ 2018.02.08 ،  اإىل  تعود  الق�ضية 
حني تلقت قوات ال�رضطة مكاملة هاتفية 
الإعتداء  �ضحايا  اأربعة  تعر�س  مفادها 
بي�ضاء ) �ضيف + �ضكاكني + حج باأ�ضلحة 

بوا�ضطة  م�ضابني  اجلميع  ارة .. اإلخ ( ، 
بعملية  ال�رضطة  قوات  لتقوم   ، حادة  األة 
البحث والتحري من اأجل اإيقاف الفاعلني 
، حيث مت اإيقاف ال�ضالفي الذكر ، مت فتح 
ق�ضائي  ملف  واإجناز  الق�ضية  يف  حتقيق 
ال�ضيد/ وكيل  اأمام  ، مت تقدميهم  �ضدهم 
حيث   ، امل�ضيلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اإ�ضتفاد  فيما  املدعو ) ن،ر( ،  اأمرباإيداع 

املدعو ) �س،و( من رقابة ق�ضائية .
هواري  ب 

معها  و  الكرامة  و  نفذت هيئة احلقيقة 
و  وعيدها  �ضدرين  بن  �ضهام  رئي�ضتها 
ذلك بك�ضف الوثائق التي وقعت باأيديها 
حول م�ضاألة “اإ�ضتقالل البالد و �ضيادتها 
اأي  يبقى  مل  مبا  تبني  حيث  الوهمية”، 
�ضك نهب فرن�ضا لرثوات التون�ضيني منذ 

االإ�ضتقالل املوهوم و حتى يومنا هذا.
تفا�ضيل  و  مزلزلة،  و  �ضادمة  وثائق 
اإحتالل  ياأبى  حر  تون�ضي  لكل  موؤملة 
نهائيا  تطيح  وثائق  وطنه،  اإذالل  و 
هذه  تعري  و  االأكرب”  “املجاهد  بكذبة 
و  خونة  كلهم  نعم  لالأبد،  امل�رضحية 
للمحتل  ال�ضعب  هذا  ذمة  باعوا  كلهم 

الفرن�ضي.
ال حكومة وطنية واحدة منذ االإ�ضتقالل 
و حتى اليوم مهما كانت اإنتمائها، اجلميع 
اأال  الفرن�ضيني،  اأحذية  اإ�ضتثناء لعق  دون 

الذين  اأوالئك  م�ضعاهم،  خاب  و  خابوا 
�ضدعوا روؤو�ضنا بوطنيتهم الكاذبة و يف 
احلقيقة كانوا بيادق لدى ح�رضة املقيم 
العام الفرن�ضي ينفذون اأوامره و يطيعونه 

طاعة الكالب الأ�ضيادها.

مديرية التجارة لوالية �سعيدة 

134 تدخال خالل �أ�صبوعني 
على  املخت�ضة  امل�ضالح  جددت 
م�ضتوى مديرية التجارة لوالية �ضعيدة 
املواد  حمالت  الأ�ضحاب  حتذيراتها 
البيع  قانونية  بخ�ضو�س عدم  الغذائية 
به  يقوم  الذي  للحليب  اال�ضرتاطي 

يوم   15 يف  باأنه  مذكرتا  منهم  البع�س 
 134 ب  الرقابة  اأعوان  قام  االأخرية 
من  العديد  حترير  اإىل  اأف�ضت  تدخال 

املخالفات.
يحي عواق

 ��صتدعاء مكتتبي �صكنات عدل
 لت�صديد �ل�صطر �لثاين بادر�ر

والت�ضيري  الرتقية  ديوان  م�ضالح  ك�ضفت 
بحر  خالل  باأنه  ادرار  لوالية  العقاري 
على  وبناءا  يتم  �ضوف  االأ�ضبوع  هذا 
خالل  والعمران  ال�ضكن  وزير  توجيهات 
اأخر زيارة له للوالية موؤخرا باإعالن قوائم 
ت�ضديد  بهدف  عدل   ل�ضكنات  املكتتبني 
م�ضتحقات قيمة ال�ضكن لل�ضطر الثاين كما 

املكتتبني  العقارية  لرتقية  الديوان  يدعو 
بالتقرب اإيل م�ضاحله ل�ضحب اأوامر الدفع 
 500 ح�ضة  من  الوالية  ا�ضتفادت  حيث 
�ضكن عدل مت اجناز منها 320 �ضكن هي 
جاهزة لل�ضكن وتبقي 180 �ضكن مل ينطلق 

يف اجنازها
بو�سريفي بلقا�سم .....
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عبد�هلل �صاكري..

�لكتابة و �ملوت
عبداهلل �ساكري  �ساعر جزائري من 
الذين كانوا �سهودا على املحنة التي 

مرت بها اجلزائر يف الت�سعينيات و دفع 

حياته ثمنا جلنون حرا�ص النوايا ليلة 
و  �ساعرا  كان   ،  1994 نوفمربعام   18

اعالميا ا�سطرته ظروفه االجتماعية 
اأن ينخرط يف �سفوف االأمن الوطني 

،و مل مي�ص وقت طويل حتى �سقط يف 
 �ساحة ال�سرف على غرار املئات 

من زمالء املهنة
تقف ن�سو�ص املرحوم على هام�ص 

االأحداث اليومية التي عرفتها 
اجلزائرو تقب�ص على اللحظات 

الهاربة من الذاكرة املفعمة 
باجلراحات،كافة املنابر االعالمية 

التي كانت ت�سدر اآنذاك تعطرت 
با�سمه و احت�سنت جنونه البهي،كتب 

عن املدن التي متوت يف �سمت 
و عن اللحظة الهاربة حتت وقع 

الر�سا�ص،كان الوطن حا�سرا يف كل 
حيته و بني ثنايا حروفه ،هو املوجوع 

ب�سوارع عنابة و بونة و باالأ�سدقاء 
الذين اختفوا يف الكل اجلهات و عن 

الذين ابتلعتهم الغربة ،وهو الذي 
كتب يف اآخر ر�سالة له ن�سرت يف 

امللحق االأدبي ليومية اجلمهورية 
اآنذاك و املعروف عتبات ..بونة على 
مراأى من الر�سا�ص و كل من قراأ ذلك 

الن�ص ترتاءى له �سدقية النبوءة 
التي اختمرت يف راأ�ص كاتبها ..علمنا 

�ساكري اأن الكتابة هي مواجهة مع 
املوت و خفافي�ص الظالم ولي�ست 

ترفا ميار�سه البع�ص ..رحمك اهلل 
عبداهلل ..دمك مل ولن يذهب هدرا 

من قرير العني وعزاوؤنا اأنك ال تزال 
حيا يف قلوبنا

وداد احلاج:

تعزية
ببالغ االأ�سى واحلزن والقلوب 
املوؤمنة، تقلت اأ�سرة يوميتي 

الو�سط و رقم االأعمال و على 
راأ�سهم ال�سيدة �سفيقة العرباوي 
بخال�ص التعازي اإىل عائلة وزير 
اخلارجية االأ�سبق اأحمد طالب 

االإبراهيمي يف وفاة حرمه �سائلني 
اهلل تعايل اأن يتقبلها يف عباده 

ال�ساحلني و يتغمدها بوا�سع 
رحمته

 اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون

ح�سور العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية و احلزبية

ت�صييع جثمان زوجة �أحمد طالب 
�لإبر�هيمي �إىل مثو�ها �لأخري

�ضيع اأم�س اجلمعة مبقربة �ضيدي يحيى بالعا�ضمة 
 ، االأ�ضبق  اخلارجية  وزير  زوجة  الراحلة  جثمان 
ال�ضخ�ضيات  من  العديد  ح�رضته  مهيب  جو  يف 

ال�ضيا�ضية و الوطنية .
طالب االإبراهيمي الذي كان مرفوقا بابنيه اأحدهما 
حممد ب�ضري االإبراهيمي ، كان يتو�ضط كل من رئي�س 
الوزير  وكذلك   ، فلي�س  بن  علي  ال�ضابق  احلكومة 
طالب  يتما�ضك  مل  حيث   ، ال�ضعيد  حممد  ال�ضابق 
حياته.  رفيقة  دفن  حلظات  بالبكاء  وجه�س  نف�ضه 
املقربة  اىل  ال�ضخ�ضيات  من  العديد  وقد ح�رضت 
لت�ضييع جثمان الراحلة ، منهم  االأمني العام لالأفالن 
ورئي�س احلكومة اال�ضبق عبد العزيز بلخادم الذي 
وكذلك ال�ضابق �رضيف رحماين،واالمني العام ال�ضابق 
حلركة اال�ضالح  جهيد يون�ضي ،حمالوي عكو�ضي 
، ومن االأفافا�س االأمني العام للحزب حممد احلاج 
علي  احلزب  يف  الرئا�ضية  الهيئة  وع�ضو   ، جيالين 
الع�ضكري ، وكذلك الهادي ح�ضني من جمعية العلماء 
امل�ضلمني و الذي قراأ تاأبينية الراحلة ، وتطرق اإىل 
عراقة العائلة ، ال�ضيما و اأن طالب االإبراهيمي هو 
ابن العالمة الب�ضري االإبراهيمي. وقد لوحظ غياب 
ال�ضلطات الر�ضمية  با�ضتثناء املدير العام للحماية 

املدنية العقيد  لهبريي
الراحلة  جثمان  لت�ضييع  احلا�رضين  اأول  فكان 
اجلرنال بن يل�س ، وكذلك رفيق طالب االإبراهيمي 
يف مرحلة بومدين وزير االإعالم ال�ضابق حمي الدين 
عميمور ، وكذلك وزير االإعالم ال�ضابق نا�رض مهل 

اال�ضتعالمات  و  االأمن  ال�ضابق يف جهاز  والعقيد   ،
العقيد  وكذلك   ، ال�ضالم  عبد  الطاهر  حممد 
املتقاعد من نف�س اجلهاز �ضفيق م�ضباح ، وكذلك 
الوايل االأ�ضبق ب�ضري فريك . ورغم الثقل التاريخي 
االإبراهيمي  طالب  م�ضار  يحمله  الذي  ال�ضيا�ضي  و 
تكن  مل  اجلنازة  فاإن  مالحظني  وح�ضب  فاإنه   ،

بامل�ضتوى املطلب ، حيث كان غياب العديد 
ع�سام بوربيع
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