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 رئي�ص حركة النه�سة
 حممد ذويبي:

 عثمـــــــانية يـــــــريد 
 الهيمـــــــــنة  عـــــــــلى
�ص4 موؤ�س�سات احلزب

جمل�ص الأمة

عر�س م�سروع قانون 
 حمــــاية املــــــــ�ستهلك 

و قمـــــــــــع الغــــــــ�س  
بعد قطع عالقاته مع اإيران 

البولي�ساريو تفند 
»اكذوبة« املغرب 

 الفيدرالية الوطنية
 للعمال املتقاعدين

املطالبة مبوا�سلة 
دعـــــم ال�ســـــندوق 
الوطــني للتـــــقاعد 

م�ستغامن 

العثور على قارب �سيد 
مغربي على و�سك الغرق

مترنا�ست

 اإرهابي ي�سلم 
نف�سه لل�سلطات

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

برملان

دويل

تقاعد

هجرة

اأمني

•      علي ذراع: و�سائط التوا�سل 
االجتماعي �سالح ذو حدين

•      حدة حزام: البد 
من التحقق من املعلومة 

املن�سورة عرب و�سائط 
التوا�سل االجتماعي

"•      في�سل ميطاوي: الرقابة املفرو�سة 
على ال�سحفيني  دفعتهم للن�سر بالفي�سبوك

الو�سول من  تعاين  "•     ال�سحافة 
 اإىل م�سادر املعلومات



عين

البليدة  بوالية  ال�صناعة  و  التجارة  غرفة  تعتزم 
ف�صاءات  ثالثة  فتح  التجارة  مديرية  مع  بالتن�صيق 
توفري  بهدف  رم�صان  �صهر  خالل  ت�صامنية  جتارية 
الفواكه  و  اخل�رض  كذا  و  الغذائية  املواد  خمتلف 
املعرو�صة يف  بتلك  مقارنة  منخف�صة«  »جد  باأ�صعار 
االأربعاء  اأم�س  عنه  ك�صف  ح�صبما  العادية,  االأ�صواق 

مدير الغرفة يو�صف �صالمي.
على  �صيحت�صن  الفرو�صية  نادي  اأن  �صالمي  واأو�صح 
غرار ال�صنة املن�رضمة الف�صاء التجاري اخلا�س ببيع 
املواد الغذائية كالزيت و ال�صكر و الدقيق و الفواكه 
الريا�صات  متعددة  القاعة  �صتخ�ص�س  فيما  اجلافة, 
و  الفواكه  و  و كذا اخل�رض  اللحوم  لبيع  يعي�س  باأوالد 
هذا على عك�س الطبعة االأوىل لهذه العملية الت�صامنية 

التي خ�ص�صت لبيع املواد الغذائية فقط.
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�شهيلة بن ل�شهب 
تهنئ فّلة

هّناأت الفنانة �صهيلة بن ل�صهب 
مواطنتها فلة اجلزائرية بعد 

تعيينها �صفرية الفن بالعامل 
العربي خالل حفل اأقيم على 

�رضفها يف لبنان, حيث ن�رضت 
خريجة »�صتار اأكادميي« 
�صورة جتمعها ب�صلطانة 

الطرب العربي عرب ح�صابها 
يف موقعالتوا�صل االجتماعي 

»تويرت« واأكدت اأحقيتها 
باللقب.

البليدة 

ثالثة ف�شاءات جتارية ت�شامنية خالل رم�شان 

خبر في 
صورة

 رئي�س اجلمهورية يدعو ال�شحافة 
اإىل اال�شطالع »مبهمتها النبيلة«

ت�شريحات ال�شيا�شيني
وزير التجارة �شعيد جالب :

 هناك نقائ�س يجب تداركها
عر�صه  خالل  جالب  اأم�س   جالب  �صعيد  التجارة  وزير  قال 

لن�س امل�رضوع يف جل�صة علنية تراأ�صها عبد القادر بن �صالح 
القانون  هذا  مراجعة  اأ�صباب  بني  من  انه  املجل�س  رئي�س 
اأحكامه  لبع�س  التاأويل املحتمل  تفادي  و  اللب�س  رفع  هو 
اأ�صار  كما  دقيق.  ب�صكل  تف�صريها  و  تو�صيحها  مت  بحيث 
بع�س  اظهر  امليدان  يف  ال�صابق  القانون  تطبيق  اأن 

النقائ�س التي تتطلب تكييفه مع املتطلبات االقت�صادية و 
فيما  ال�صيما  و  امل�صجلة  النقائ�س  ا�صتدراك  و  االجتماعية 

يتعلق باالإجراءات الرقابية. و من بني  التعديالت الرئي�صية لهذا 
امل�رضوع  ذكر الوزير اإ�صافة عبارة » اإدراج االإحالة على التنظيم« يف املادة 11 بحيث 
لبع�س  املطابقة  متطلبات  و  الإعداد خ�صائ�س  قانونيا  �صندا  الفقرة  هاته  �صتكون 
املتعلقة   16 املادة  اأحكام  تطبيق  كيفيات  و  �رضوط  تاأطري  عن  ف�صال  املنتوجات 

بخدمات ما بعد البيع من خالل اإدراج بند جديد 

 املخزن يقحم اجلزائر 
يف اأزمته اجلديدة

يبدو اأن نظام املخزن ال يفوت اأي فر�صة من اأجل تعليق م�صاكله يف 
�صماعة ا�صمها اجلزائر, اأين نقل موقع “ه�صربي�س” املغربي االإخباري عن 

بوريطة وزير ال�صوؤون اخلارجية املغربي نا�رض بوريطة قوله اإن “مدربني 
ع�صكريني تابعني حلزب اهلل �صافروا اإىل تندوف )يف اجلزائر( لتاأهيل قيادات 

من جبهة البولي�صاريو يف هذا ال�صهر على ا�صتخدام �صواريخ اأر�س-
جو )SAM-9( وال�صواريخ امل�صادة للطائرات )STRELLA(”.ونفى 

بوريطة اأن يكون قرار قطع العالقات مع اإيران مرتبطا باالأو�صاع يف �صوريا 
اأو ال�رضق االأو�صط ب�صكل عام, مو�صحا اأن القرار يخ�صع مل�صالح ثنائية.

 املكرة ربحوا على
 بركة �شريف الوزاين

كان نهائي كاأ�س اجلمهورية يف �صالح فريق احتاد بلعبا�س الذي توج 
باللقب وذلك يف يوم خا�س عرف تواجد املدرب �رضيف الوزاين يف 
حالة �صيام واأدار اللقاء من على دكة االحتياط وهو ما اعتربه اأن�صار 
وحمبو ت�صكيلة »املكرة« فاأل اخلري على فريقهم الذي عاد و�صهد نيل 

لقب ثاين يف تاريخه.

رئي�س جمعية حماية حقوق الطفل، فاحت جلول:

للطفل حق يف االعالم
اأو�صح رئي�س جمعية حماية حقوق الطفل, فاحت 
جلول, اأن و�صائل االعالم الوطنية تتناول ق�صايا 
فيها  تبحث  وال  ب�صطحية  بالطفل  اخلا�صة 
بامل�صاهمة  الوطنية  ال�صحافة  مطالبا  بتعمق, 

للق�صايا  اإيجاد حلول  الطفل من خالل  ترقية  يف 
وامل�صاكل املتعلقة بهذه الفئة .

واأفاد باأن و�صائل االإعالم ال �صيما اخلا�صة منها اأ�صبحت متيل اكرث نحو 
البحث عن االإثارة م�صتدال ببع�س االأمثلة من ق�صايا االختطاف واجلرائم 

التي وقعت يف اجلزائر.
باخل�صو�صيات  امل�صا�س  االإبتعاد عن  اأهمية  املتحدث على  ذات  و�صدد 
 , واالن�صان  االطفال  حقوق  على  حفاظا  وذويهم  االأطفال  لفئة  احرتاما 
الفتا يف نف�س الوقت اىل ان قانون حماية الطفل ال�صادر جويلية 2015 

جاء للمحافظة على خ�صو�صية الطفل.

دعا رئي�س اجلمهورية, عبد العزيز بوتفليقة 
جميع و�صائل االإعالم الوطنية اإىل اال�صطالع 
»الرقيب  النبيلة« من خالل دور  ب«مهمتها 
التي  النقائ�س  »كل  ير�صد  الذي  اليقظ« 

تعتور �صري �صاأننا العام اأو حياتنا اليومية«.
و نوه رئي�س اجلمهورية يف ر�صالة له ع�صية 
ال�صحافة  حلرية  العاملي  باليوم  االحتفال 
عاتق  على  يقع  الذي  »الواجب«  بهذا 
ال�صحفيني من خالل دور »الرقيب اليقظ« 
الذي ير�صد كل النقائ�س التي تعتور ت�صيري 
ال�صوؤون العامة و اخلا�صة, الأن االأمر يتعلق 
و  الت�صحيح  و  االإ�صالحات  ي�صجع  »بدور 

حتى املحا�صبة عند ما يتطلبه االأمر«. 
و ت�صكل هذه »املهمة النبيلة« لل�صحافة من 
خالل انتقاد العمل احلكومي خا�صة عندما 
يتم ذلك ب«�صدق و نزاهة« جزءا هاما من 

اعترب  الو�صع.و  ت�صويب  و  امل�صاكل  حل 
اأن »ثقل و تعدد« املهام  رئي�س اجلمهورية 
املنوطة مبختلف م�صالح الدولة, توؤدي »ال 
االخطاء«  من  عدد  »ارتكاب  اإىل  حمالة« 
ثمة  من  و  النقائ�س«  من  »ق�صط  وجود  و 
احلر�س  »كل  اجلمهورية  رئي�س  حر�س 
لل�صحافة  املركزي«  الدور  ابراز  على 
الوطنية يف »جميع الور�صات« و يف »مواجهة 
يف  اجلزائر  تعرت�س  التي  التحديات  كل 
اأنه يحق  بوتفليقة  الرئي�س  اأكد  م�صريتها«و 
»يفتخر«  اأن  اجلزائري  لل�صعب  و  للدولة 
الوطنية  ال�صحافة  بلغته  الذي  بامل�صتوى 
الع�رضنة«  و  التقدم  »يف  اأ�صكالها  بجميع 
يف  االعالم  م�صاهمة  من  اال�صتفادة  و 
اكد  كما  »مغالبة هذه التحديات«.  
»طليعة  يف  بكونها  اجلزائر  افتخار  على 

الدول التي حترتم حقوق هذه املهنة النبيلة 
ترقيتها«و  اأجل  من  جهد  اأي  تدخر  ال  و 
اأنه  ال�صياق,  الدولة, يف هذا  رئي�س  اأ�صاف 
ت�رضيعها  بتخلي�س  »تعتز  اأن  للجزائر  يحق 
اجلنحة  على  للحرية  �صالبة  عقوبة  كل  من 
لها  يحق  كما  ال�صحفي«,  يرتكبها  قد  التي 
اأن »تفتخر بخلوها من اأي �صحايف م�صجون 
ا�صرت�صل  االإعالمية«و  تاأديته مهمته  ب�صبب 
للجزائر  يحق  اأنه  قائال  بوتفليقة  الرئي�س 
ال�صحافة  حرية  بد�صرتتها  تفتخر  »اأن 
حتى  و  املرئية  و  امل�صموعة  و  املكتوبة 
كل  و  قيد  بدون  االإعالمية  ال�صبكات  على 
د�صتور  القبلية,  الرقابة  اأ�صكال  من  �صكل 
ي�صمن ن�رض املعلومات و االأفكار و ال�صور و 
االآراء بكل حرية مع احرتام ثوابت االأمة و 

قيمها و احرتام حقوق.

بعد 35 عاما من الغياب

»ABBA« تطلق اأغنية جديدة!
ب�صدد  اأنها   ,ABBA االأ�صهر,  ال�صويدية  الفرقة  اأعلنت 
العمل على اإطالق اأغنية جديدة, وذلك بعد غياب 35 عاما 
عن جمهورها الكبري. وانت�رض اخلرب اأول مرة على �صفحة 
الفرقة على اإن�صتغرام, حيث ت�صمن املن�صور: »�صعرنا نحن 
اإذا  ممتعا  اأمرا  �صيكون  عاما,   35 م�صي  بعد  اأنه  االأربعة, 
عدنا وذهبنا �صوية اإىل ا�صتوديو ت�صجيل. وفعال قمنا ذلك. 
وعندها �صعرنا اأن الوقت توقف واأننا مل ننقطع �صوى لرحلة 

ق�صرية. اإنها جتربة ممتعة للغاية!«.
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احتفاال باليوم العاملي حلرية ال�شحافة اإعالميني يجمعون:

الإعالم البديل يفتقد املهنية و يفتقد التاأطري
•         حدة حزام: البد من التحقق من املعلومة املن�شورة عرب و�شائط التوا�شل االجتماعي

•      في�شل ميطاوي: الرقابةاملفرو�شةعلى ال�شحفيني  دفعتهم للن�شر بالفي�شبوك
حدين. ذو  �شالح  التوا�شل االجتماعي  ذراع: و�شائط  •      علي 

اأقر جمع من االإعالميني الذين حلو يوم اأم�س �شيوفا على فوروم يومية »الو�شط« امل�شوم ب« حرية التعبري بني الواقع واملاأمول« باأن مواقع التوا�شل االجتماعي على اختالف اأنواعها اأ�شبحت 
ت�شكل اليوم اإعالم بديل ُيناف�س االإعالم التقليدي ويف غالب االأحيان م�شدر املعلومة التي ي�شتند اإليها يف اإعداد وتقدمي مادته االإعالمية، موؤكدين باأن الرقابة املمار�شة على ال�شحفيني 

هي من تدفعهم اإىل التوجه نحو هذه الف�شاءات االفرتا�شية من اأجل التعبري عما مل ُي�شمح لهم به يف و�شائل االإعالم التي ي�شتغلون حل�شابها.

يحي عواق
وُمديرة  ال�سابقة  ال�ُسحفية   اأقرت 
باأن  حزام  حدة  حاليا  الفجر«  »جريدة 
خمتلف  ت�سكله  الذي  البديل«  »الإعالم 
تُعد  التي  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأحد اأبرز خمرجات العوملة يُعترب م�سدر 
مهم للمعلومة غري اأن ما يغيب عنه ح�سب 
اأكدت  حيث  »املهنية«  عامل  تعبريها 
من  املقدمة  املعلومة  باأن  املتحدثة 
التحري  اإىل  حتتاج  الو�سائط  هذه  قبل 
الت�رسع  والتاأكد من مدى �سحتها وعدم 
يقع  الذي  كم�سلمة وهو اخلطاأ  واأخذها 
اليوم  من  ال�سحفيني  الكثري  مطباته  يف 
م�سرية  الإعالمية،  مادتهم  اإنتاج  عند 
الناجم  ال�رسر  اأن  اإىل  ال�سياق  ذات  يف 
يف  اآلية  هكذا  مبثل  ال�ستعانة  عن 
عملية  يف  وكذا  الإعالمية  املادة  اإنتاج 

ت�سويقها ل يقت�رس فقط على ال�سحفي 
اأو املوؤ�س�سة التي ي�ستغل حل�سابها واإمنا 
ذات  لتم�س  ال�سلبية  تبعاته  متتد  اأي�سا 
الفرد، عائلته وو�سطه الجتماعي الذي 

يعي�س فيه.
بانت�سار  امُلتعلق  ال�سوؤال  على  رده  ويف 
عرب  ملقالت  ال�سحفيني  ن�رس  ظاهرة 
»الفي�سبوك«  على  اخلا�سة  �سفحاتهم 
ي�ستغلون  التي  اجلرائد  عن  وغيابها 
في�سل  الإعالمي  اأكد  فقد  حل�سابها، 
ال�سلوك  هذا  وراء  ال�سبب  باأن  ميطاوي 
قبل  من  املفرو�سة  الرقابة  اإىل  يعود 
م�سوؤويل اجلرائد على ال�سحفيني، حيث 
اأكد باأن »اجلريدة« ونتيجة ملجموعة من 
بجانبها  بالأ�سا�س  متعلقة  العتبارات 
�سريها  خط  وكذا  التمويلي-الإ�سهار- 
ل ت�سمح لل�سحفي باخلو�س يف موا�سيع 
من  مب�سالح  ت�رس  اأن  باإمكانها  اأو  ت�رس 

ميولونها، م�سريا يف ذات ال�سياق اإىل اأن 
الفي�سبوك اليوم اأ�سبح متنف�سا اأمام كرثة 
ال�سحفي  منها  يعاين  التي  ال�سغوطات 
والتي تدفعه ب�سكل مبا�رس اأو غري مبا�رس 

نحو ال�ستعانة بهذه الو�سائط.
فقد  دراع  علي  ال�سابق  الإعالمي  اأما 
اأ�سار اإىل اأن و�سائل التوا�سل الجتماعي 
�سالح دو حدين وجب توخي احلدر عند 
تقدمها  التي  باملعلومات  ال�ستعانة 
يف  يكمن  ل  امل�سكل  اأن  على  موؤكدا 
�سحة املعلومة املقدمة من خالل هذه 
الو�سائط من عدمها بل يف ال�سياق العام 
الذي جاءت فيه )ال�سيا�سي، القت�سادي 
الظرف  اأدق  بعبارة  اأو  والجتماعي( 
الزماين واملكاين، داعيا يف ذات ال�سياق 
لهذه  والتنظيم  التاأطري  من  املزيد  اإىل 
�سياقات  يف  اإدراجها  خالل  الو�سائط 

اإنتاج وت�سويق املنتج الإعالمي.

االإعالمي علي ذراع يف منتدى "الو�شط"

عهد احلزب الواحد كان فيه هام�ش من حرية ال�سحافة 

االإعالمي في�شل ميطاوي يوؤكد من اأو�شط:

ال�سحفي يتحمل امل�سوؤولية الأكرب لو�سعيته

مديرة يومية الفجر حدة حزام تو�شح:

ال�سلطة اأرحم من اخلوا�ش يف ق�سية الإ�سهار

ذراع امل�ست�سار  علي  الإعالمي    اأكد 
يومية  منتدى  »يف  »ال�رسوق  جممع  يف 
باليوم  الحتفاء  مبنا�سبة   « »الو�سط 
العاملي حلرية ال�سحافة  فعهد احلزب 
الواحد كان فيه هام�سا من احلرية لدى 
الن�سالت  طريق  عن  وهذا  ال�سحفيني 
الذين  والنقابيني  الكبرية  لل�سحفيني 
كانوا ينادون مبطالب للحريات النقابية 
واحلريات  القت�سادية  واحلريات 
العدالة  هي  اأن  مو�سحا   ، ال�سيا�سية 
فالبد  وعليه  احلريات  يف  عن�رس  اأهم 
احلريات  لكل  الأول  الدافع  تكون  اأن 
ال�سلطة واملعار�سة  بكل من  املرتبطة 
م�ساحلها  عن  تدافع  الأخرية  فهذه 
وال�سخ�سية  وهذا  واحلزبية  ال�سيقة 
طغت  داخلية  �رساعات  عنها  نتج  ما 
علي  واأ�سار   . املجتمع  م�سلحة  على 
ذراع اأن ال�سلطة ت�سمع دائما  لالأ�سوات 

التي تطالب بحقوقها لكن غياب حركية 
املجتمع حال دون الو�سول اإىل الهدف 
متنح  ل  احلريات  اأن  موؤكدا  املرجو، 
اإىل ن�سالت املجتمع  جمانا بل حتتاج 
لتحقيقها على اأر�س الواقع ، داعيا يف 
املجتمع   تنظيم  اإىل  من  النظام  ذلك 
من جديد لكونه امل�سوؤول الأول والوحيد 
من  التي  التنظيمية  العملية  هذه  على 
ال�سحافة  حرية  �سقف  ترفع  اأن  �ساأنها 
يف اجلزائر مع  �رسورة تنظيم النقابات 
الآونة  يف  بعدما تراجعت  ال�سحفية 
ن�سالت  عرب  هذا  ويتحقق  الأخرية   
من  اجلزائريني  للخروج  ال�سحفيني 
الفو�سى التي يعي�سها  النظام الإعالمي 
والفرع  العمل  غياب  اجلزائري  ب�سبب 
يف  ال�سحفية  للموؤ�س�سات  النقابي 
�سائدا  كان  ما  عك�س  وهذا  اجلزائر 
التعددية  الواحد  قبل  احلزب  عهد  يف 

يف  قدم امل�ست�سار  ولقد  الإعالمية. 
القرتاحات  »ال�رسوق« بع�س  جممع 
اجلزائر  يف  ال�سحافة  بحرية  للنهو�س 
م�ستقبال وهذا عرب فتح قنوات احلوار 
ذراع  مع املجتمع  ملزما يف ذلك علي 
جاد  حوار  بفتح  اجلزائرية  احلكومة 
يتحقق  و  لالأح�سن  التغيري  اأجل  من 
لنف�سها  فئة  كل  تنظيم  هذا  بوا�سطة 

حول املطالب التي تعني قطاعها.
مطاوي  في�سل  الإعالمي  حمل  فيما 
جزءا من م�سوؤولية تراجع حرية التعبري 
مل  الذي  ال�سحفي  اإىل  اجلزائر  يف 
ي�سعى  مل  لكونه  الأ�سا�سي  بدوره  يقم 
احرتام  وعدم  مهنته  حلماية  جاهدا 
والذي  ال�سحفية  املهنة  اأخالقيات 
وفيما  خطر،  يف  ال�سحافة  مهنة  جعل 
ال�سلطة  اأ�سدرتها  التي  القوانني  يخ�س 
مطاوي  قال   بال�سحافة   واملتعلقة 

ب�سبب  الواقع وهذا  باأنها مل جت�سد يف 
فقانون  التاريخية  ال�رسعية  غياب 
الإعالم طبق �سد اجلرائد وال�سحفيني 
كواجهة  القوانني  هذه  و�سع  مت  اأين 

لل�سلطة.
حكيم مالك

باأن  ميطاوي«  »في�سل  الإعالمي  اأكد 
من  الأكرب  اجلزء  يتحمل  ال�سحفي 
امل�سوؤولية للو�سعية التي األ اإليها على 
�سمته  اأن  م�سيفا  املجالت،  كافة 
القرارات  للعديد من  مناق�سته  وعدم 
مهد  الإعالمية  موؤ�س�سته  داخل 
ال�سحفي  اأ�سحى  »كارثية«  لو�سعية 

هو ال�سحية فيها.
واأو�سح ذات املتحدث ملا حل �سيفا 
على منتدى الو�سط يوم اأم�س، مبعية 
حزام«،  »حدة  الفجر  يومية  مديرة 
ذراع«،  »علي  املخ�رسم  والإعالمي 

عديد  من  يعانون  ال�سحفيني  باأن 
مع  ت�سامنهم  عدم  ب�سبب  امل�ساكل 
بع�سهم البع�س يف الكثري من احلالت 
ن�سيان  دون  وهذا  ذلك،  تلزمهم  التي 
احلقوق  من  بالعديد  مطالبتهم  عدم 
بعد  جاءت  التي  املكت�سبات  وحتى 
عانوا  ل�سحفيني  ج�سيمة  ت�سحيات 
ويف  التعددية،  وحتى  الأحادية  زمن 
ذات ال�سياق قال ميطاوي باأن هنالك 
املهنية  يخ�س  فيما  كبري  تراجع 
كان  النقا�س  خ�سم  ويف  ال�سحفية. 
لالإعالمي »علي ذراع« راأي اأخر رغم 

حتميله ال�سحفي بع�س من امل�سوؤولية 
و�سعيته،  اإليها  األت  التي  الو�سعية  يف 
حيث اأكد اأن ال�سلطة ل تريد اأن ترى 
منظما،  القطاعات  من  قطاع  اأي 
وقد  كبرية  قوة  ذو  �سيكون  لكونه 
يجب  اأنه  موؤكدا  لها،  م�ساكل  يخلق 
على ال�سحفيني الت�سامن مع بع�سهم 
»حدة  اأو�سحت  حني  يف  البع�س، 
ال�سحفية  ال�ساحة  واقع  اأن  حزام« 

املزري يتحمله اجلميع.
علي عزازقة   

اأكدت مديرة يومية الفجر »حدة حزام«، 
باأن املال ال�سيا�سي اأ�سبح خطرا كبريا 
خا�سة  اجلزائر،  التعبري يف  حرية  على 
ذلك القادم من اخلوا�س، لكون اجلريدة 
ت�سبح ملزمة على عدم انتقاد املوؤ�س�سة 
تعبريها.  حد  على  لالإ�سهار  املانحة 
واأكدت ذات املتحدثة ملا حلت �سيفة 
باأن  اأم�س،  يوم  »الو�سط«  منتدى  على 
اإ�سهار ال�سلطة اأرحم بكثري من الإ�سهار 
لل�سحيفة،  اخلوا�س  يقدمه  الذي 

انتقاد  عدم  على  ملزمة  ت�سبح  لكونها 
وهذا  الأجنبية،  خا�سة  املوؤ�س�سة  تلك 
حا�سل مع الكثري منها، بحيث ل ميكن 
الدولة  اأي جهة م�سوؤولة يف تلك  انتقاد 
اإذا ما كانت ال�سحيفة مرتبطة بعقد مع 
جهة  ومن  الدولة،  لتلك  تابعة  موؤ�س�سة 
ميطاوي  في�سل  الإعالمي  قال  اأخرى 
ال�سلطة  يريدون  اليوم  املال  باأن رجال 
ال�ساعة  حلد  فعلوه  وما  بها،  والتحكم 
جمرد ال�سيطرة على الإعالم الذي يعترب 

ظل  يف  تعبريه،  حد  على  �سهلة  مهمة 
عدم حماية ال�سحفي باأي قانون خا�س 
به با�ستثناء قانون العمل الذي يعد غري 
اأكرث من  اإىل  ذات امل�سدر  وراح  كافيا، 
ذلك ملا �سدد على اأن التقارير الدولية 
التي تتحدث عن �سعف راتب ال�سحفي 
اأخر  عامل  وهذا  �سحيحة  باجلزائر 
ي�ساعد على تو�سع رقعة �سيطرة املال 

على الإعالم ب�سفة عامة.
علي عزازقة

�شيوف الو�شط:

 ال�سحافة تعاين يف الو�سول
 اإىل م�سادر املعلومات

اليوم  مبنا�سبة  »الو�سط«،  �سيوف  اأكد 
العاملي لل�سحافة، اأن م�سوؤولية احلريات 
بال�سحافة  ربطها  ميكن  ول  �ساملة 
فقط، و�سط غياب احلريات القت�سادية 
اأن  مو�سحني  والجتماعية،  وال�سيا�سية 
ال�سحافة تغرق و�سط كيف ت�سل للمعلومة 
ما  تنا�سي  دون  لالإ�سهار  ت�سل  وكيف 
يتحمله ال�سحفيون من م�سوؤولية بخا�سة 
املهنية واأخالقيات املهنة، ليتو�سلوا اإىل 
اأن ال�سحافة مل تتمكن من احلفاظ على 
ن�سالت  ي�ستوجب  ما  وهو  املكت�سبات، 
جديدة كون احلكومات املتتالية تنق�سي 
وال�سحفي يبقى على حد كلمة الإعالمي 

في�سل مطاوي.
احلريات  اأن  دراع  علي  الإعالمي  اأكد 
مرتابطة كال بكل ول ميكن رهنها بحرية 
جت�سيد  ميكن  ل  كونه  فقط،  ال�سحافة 
حرية مبتورة كون احلرية ل تقت�رس على 
تتمتع  ل  جمتمعية  اأو�ساط  يف  ال�سحافة 
ال�سيا�سية  احلرية  من  بداية  باحلرية 
القت�سادية، يف حني  اإىل  املجتمعية  اإىل 
العاملي  اليوم  يف  »الو�سط«  �سيوف  عاد 
النفتاح  بداية  اإىل  بال�سورة  لل�سحافة، 
�سقف  اأن  موؤكدين  الإعالمية  واحلرية 
اأنه ي�ستوجب  احلرية يف تراجع، يف حني 
ال�سحافة  على  الت�سييقات  اأن  التو�سيح 
لي�ست وليدة فرتة معينة اأو �سلطة بعينها، 
الفجر  جريدة  ن�رس  مديرة  فتحت  حيث 
بالتزامن  جرائد  غلق  ملفات  حزام  حدة 
 Le وال�سنوات الأوىل للتعددية على غرار

.La nation و matin
باملعلقات  ال�سحفيني  بني  عرفت  ما  ثم 
الـ10، وبالعودة مللف احلريات املتنا�سقة 
تراجع  املتحدثون  تناول  جمتمعيا، 
النقابية،  واحلريات  ال�سيا�سية  احلريات 
بني  ما  امل�ساندة  �سعف  ظل  يف  خا�سة 
م�ست�سهدين  الن�سالت،  اأطياف  خمتلف 
باأن حالة التخلي العام عن الن�سال دفعت 
حلبة  لدخول  ال�سحفية  الأطراف  بع�س 
لي�ست حلبتهم على غرار حلبة املعار�سة 
معركتها  يخو�س  اأن  ينبغي  كان  التي 
بع�س  اأن  اإل  احلزبية،  املوؤ�س�سات 
ال�سيقة  م�ساحلها  تف�سل  التي  اجلهات 
ال�سخ�سية  م�ساحلها  احلالت  بع�س  ويف 
الن�سال،  ال�ساحة عن  فراغ  باجتاه  دفعت 
باأن  ال�ستدلل كذلك  اأنه ميكن  م�سيفني 
عن  يدافع  من  هو  العادة  يف  ال�سحفي 
الأدوار  خمتف  ويلعب  اجلهات  خمتلف 

اجلهات  يجد  ل  تعرثه  حالة  يف  اأنه  اإل 
الداعمة رغم اأنه كان منربا لها، وعينات 
عن  غابت  التي  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
تدارك  واإن  دليل،  خري  موؤخرا  ال�ساحة 
املتحدثون باأنه ل ميكن نفي امل�سوؤولية 
التي يتحملها ال�سحفيون، خا�سة ما تعلق 
وا�ستغالل  املهنة،  واأخالقيات  باملهنية 
ال�سحافة عن طريق الت�رسيبات يف توجيه 
بعينهم  اأ�سخا�س  على  ال�سورة  وت�سليط 
�سورة  تبيي�س  مقابل  الف�ساد  ملفات  يف 
اآخرين، وكلها ت�رسب ال�سحافة امل�ستقلة، 
واإن كانت العراقيل لها دورها يف املجال 
والإ�سهار،  للمعلومة  الو�سول  ك�سعوبة 
عنهم  تدافع  جدية  نقابة  توفر  وعدم 

ون�ساطهم حتى دون قانون اأ�سا�سي.
وكاإ�سافة حول ملف احلريات والتي مثلت 
حجم  نتاج  وجاءت  الت�سعينات  من  بداية 
الحتقان الذي بلغه ال�سارع اآنذاك، لتمثل 
خاللها  من  تربز  لل�سلطة  جديدة  واجهة 
ال�سيا�سية  لتغطية احلريات  دميقراطيتها 
نف�س  وهي  والجتماعية،  والقت�سادية 
العربي  الربيع  مع  جتددت  التي  ال�سورة 
حزمة  من  ال�سلطة  به  جاءت  وما 
الإعالمي  املجال  بينها  من  اإ�سالحيات 
اأنها  اإل  الب�رسي،  ال�سمعي  الإعالم  عرب 
عن  اأ�سما  امللف  تركت  الوقت  نف�س  يف 
تتيح  التي  بالقوانني  اإرفاقه  عدم  طريق 

تطبيقه.
 
 

 اإنهاء دور النقابة
 الوطنية لل�شحفيني

 
اإىل  مطاوي  في�سل  اأ�سار  ثانية  جهة  من 
العمل  وزير  الأخرية من طرف  القرارات 
مراد زمايل اخلا�سة با�سرتاط 20 باملائة 
اأجل منح النقابة  ن�سبة متثيل للعمال من 
اعتربت  واإل  والإ�رساب  التفاو�س  حق 
الوطنية  النقابة  اإىل  م�سريا  متثيلية،  غري 
�سمن  موؤخرا  اعتربت  التي  لل�سحفيني 
حني  يف  التمثيلية،  غري  النقابات  قائمة 
جانب  من  ا�ستغاللها  مت  واأن  �سبق  اأنه 
دورها  ينتهي  اأن  قبل  الر�سمي  الطرف 
ن�سال  هناك  كان  لو  اأنه  قائال  موؤخرا، 
امل�سا�س  مت  ملا  فعلي  ومتثيل  حقيقي 

بعدة �سحفيني.
�شارة بومعزة 



�أنه مت  �ىل  م�صادرنا  �أ�صافت  و 
الجتماع  30جو�ن  يوم  حتديد 
�للجنة �ملركزية لالأفالن و �لتي 
حول  �الأخبار  ت�صاربت  لطاملا 
من  تاأجيله  و   ، عقده  موعد 

طرف �الأمني �لعام �حلايل .
ذ�ت  �أكدت   ، �أخرى  جهة  من 
�لعام  �الأمني  �أن  �ىل  �مل�صادر 
�ل�صابق لالأفالن عمار �صعيد�ين 
ماز�لت م�صتمرة مع �لعديد من 
مت  حيث    ، �الأفالن  قياد�ت 
�جتماع  �ل�صابق  �خلمي�س  عقد 
�عتربت  وقد   . بالهام  و�صف 
مت  �لتي  �الأخبار  �أن  م�صادرنا 
�صعيد�ين  تربوؤ  حول  تد�ولها 
من » �لتخالط » لولد عبا�س و 
عبا�س  ولد  �أن�صار  روجها  �لتي 
�أت�صل  �صعد�ين  �أن  �أ�صا�س  على 
عدم  عن  له  وعرب  عبا�س  بولد 
�أن  » �لكول�صة » �صده ، ال تعدو 
فيما   ، جمامالت  جمرد  تكون 
تبقى �جتماعات عمار �صعد�ين 

م�صتمرة .
يحمل  �أن  م�صادرنا  وتوقعت 
�الجتماع �لقادم للجنة �ملركزية 
لالأفالن م�صتجد�ت هامة ، دون 
�أو  تنحية  �مكانية  �ىل  ت�صري  �أن 
�أو  عبا�س  ولد  جمال  ��صتقالة 

نهاية مهمته

�حلديث  مت  قد  موؤخر�  وكان 
�ملركزية  للجنة  �جتماع  عن 
ت�صادف  لكن   ، 23جو�ن  يوم 
�جر�ء  �أيام  مع  �ملوعد  هذ� 
�متحانات �لبكالوريا ، قد يكون 
�ل�صبب يف تاأجيل �الجتماع  �ىل 

30جو�ن
يف  عبا�س  ولد  موؤخر�  وكان 
�جتماعه �الأخري رف�س �حلديث 
جمع  عملية  مع  �لتعاطي  و 
�أياها  ، معترب�  �لتوقيعات �صده 
يرف�س  �أنه  وقال   ، حدث  ال 
لكن   ، �ملا�صي  عن  �حلديث 
ما  ت�صري عك�س  �لرياح  �أن  يبدو 
يتمناه جمال ولد عبا�س ، �لذي 
�الإ�صار�ت  من  �لعديد  �عطى 
على �أ�صا�س �أنه باقي على ر�أ�س 

�الأفالن ، ر�بطا م�صريه مب�صري 
�لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة .

من  �لعديد  ح�صب  ولكن 
�لذي  �لدور  ورغم  �ملوؤ�رش�ت 
و  عبا�س  ولد  جمال  يلعبه 
�خلدمات �لتي يقدمها ، �ال �أن 
�لرئا�صة  �أو  �ل�صلطة  يف  جهات 
مهمة  نهاية  من  البد  �أنه  ترى 
جمال ولد عبا�س د�خل �الأفالن 
، و��صتبد�له بالعب �أقوى يكون 
مع  ال�صيما   ، م�صد�قية  �أكرث 
 ،2019 رئا�صيات  رهان  �قرت�ب 
و�صعوبة �لتحديات ، كون �لرهان 
ر�أ�س  على  �صخ�صية  �ىل  يحتاج 
 ، كاريزما  �أكرث  تكون  �الأفالن 
وم�صد�قية ، خا�صة �أن �الأفالن 
يعد �جلهاز �الأهم د�ئما يف مثل 

جتدر  �لرئا�صية  �حلمالت  هذه 
�الأفالن  قيادة  �أن  �ىل  �الإ�صارة 
كانت م�صممة على عقد �للجنة 
 ، �ملوعد  هذ�  قبل  �ملركزية 
�لعديد  ب�صبب  تاأجيلها  مت  لكن 
تتوقع  كانت  �لتي  �لتقارير  من 
ب�صكل  عبا�س  بولد  �الإطاحة 
ما  وهو   ، ومنتظر  متوقع  غري 
توؤجل  �الأفالن  يف  �لقيادة  جعل 
هذ� �ملوعد ، لكن وبعد �لعديد 
من �ل�صغوطات وكذلك �صغوط 
�التفاق  ، مت  �لقادمة  �لرهانات 
�للجنة  موعد  حتديد  على 
�لقادم  30جو�ن  يوم  �ملركزية 
و �لتي من �ملوؤكد �أنها �صتحمل 
�جلديد بخ�صو�س وجه �حلزب 

�لعتيد .

للعمال  �لوطنية  �لفيدر�لية  طلبت 
�لعمومية  �ل�صلطات  من  �ملتقاعدين 
�لوطني  لل�صندوق  دعمها  مو��صلة 
تو�زنه  ��صتعادة  غاية  �ىل  للتقاعد 
�جر�ء�ت  �تخاذ  خالل  من  �ملايل 
تعومي  �إعادة  �صاأنها  من  منا�صبة«   «

خزينة هذ� �ل�صندوق.
�جتماع  غد�ة  لها  بيان  يف  جاء  و 
�الرتفاع  �أمام  �أنه  �لتنفيذية،  �للجنة 
�لفيدر�لية  ترجو  لالأ�صعار  »�ملذهل« 
»مو��صلة  �لعمومية  �ل�صلطات  من 

للتقاعد  �لوطني  لل�صندوق  دعمها  
�ىل عودة �ال�صتد�مة �ملالية له و ذلك 
�صاأنها  من  منا�صبة  �إجر�ء�ت  باتخاذ 
�إعادة تعومي خزينة هذ� �ل�صندوق«كما 
للعمال  �لوطنية  �لفيدر�لية  طالبت 
لو�ء  حتت  �ملن�صوية  �ملتقاعدين 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام  �الحتاد 
مو��صلة تقدمي ن�صبة زيادة يف �ملنحة 
تعادل ن�صب �لت�صخم �ملعلن عنها من 
لالإح�صائيات  �لوطني  �لديو�ن  قبل 
ب�رشورة  مذكرة   2017 �صنة  نهاية 

حت�صني �لقدرة �ل�رش�ئية لذوي �ملنح 
�الأدنى  �ملنحة  مبلغ  باإعادة  �ل�صغرية 
�لوطني  �الأجر  من  باملائة   100 �إىل 
�ملنح  حتيني  و  �مل�صمون  �الأدنى 

�ملقدمة قبل 2008 .
من جهة �أخرى، دعت �لفيدر�لية �ىل 
تخفي�س  و  �العفاء  عتبة  مر�جعة 
�ل�رشيبة على �لدخل �ل�صامل للمنح 
دج   40000 عن  قيمتها  تقل  �لتي 
لل�رشيبة  تخفي�صات  يف  و�ل�رشوع 
دج   40000 تفوق  �لتي  �ملنح  على 

�عد�د  �أو  دج   100000 عن  تقل  و 
�ل�صامل  �لدخل  على  لل�رشيبة  �صلم 
�أ�صاد  يخ�س �ملتقاعدين فقط كما 
للفيدر�لية  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�صاء 
عبد  �جلمهورية،  رئي�س  مببادرة 
�لعزيز بوتفليقة �لذي قرر �صخ 500 
مليار دج يف ميز�نية 2018 لل�صندوق 
�لوطني للتقاعد من ميز�نية �لدولة 
متقاعد  مليون   3 ل  �ل�صماح  ق�صد 
ب�صكل  �ل�صنة  لهذه  منحهم  با�صتالم 

منتظم.

عر�س  وزير �لتجارة �صعيد جالب 
�أم�س �الأربعاء  �أمام �أع�صاء جمل�س 
�الأمة ن�س م�رشوع �لقانون �ملعدل 
و �ملتمم لقانون رقم 09-03 ل�صنة 
�مل�صتهلك  بحماية  �ملتعلق   2009
جالب  و�أو�صح   . �لغ�س  قمع  و 
يف  �مل�رشوع  لن�س  عر�صه  خالل 
�لقادر  تر�أ�صها عبد   جل�صة علنية 
�نه من  �ملجل�س  رئي�س  �صالح  بن 
�لقانون  هذ�  مر�جعة  �أ�صباب  بني 
�لتاأويل  تفادي  و  �للب�س  رفع  هو 

بحيث  �أحكامه  لبع�س  �ملحتمل 
ب�صكل  تف�صريها  و  تو�صيحها  مت 
دقيق، كما �أ�صار �أن تطبيق �لقانون 
بع�س  �ظهر  �مليد�ن  يف  �ل�صابق 
تكييفه  تتطلب  �لتي  �لنقائ�س 
و  �القت�صادية  �ملتطلبات  مع 
�لنقائ�س  �الجتماعية و ��صتدر�ك 
يتعلق  فيما  ال�صيما  و  �مل�صجلة 

باالإجر�ء�ت �لرقابية.
�لرئي�صية  �لتعديالت  بني   من  و 
�لوزير  ذكر  �مل�رشوع   لهذ� 

�الإحالة  �إدر�ج   « عبارة  ��صافة 
على �لتنظيم« يف �ملادة 11 بحيث 
�صتكون هاته �لفقرة �صند� قانونيا 
متطلبات  و  خ�صائ�س  الإعد�د 
�ملنتوجات  لبع�س  �ملطابقة 
ف�صال عن تاأطري �رشوط و كيفيات 
�ملتعلقة   16 �ملادة  �أحكام  تطبيق 
خالل  من  �لبيع  بعد  ما  بخدمات 
على  ين�س  جديد  بند  �إدر�ج 
بعد  ما  �خلدمة  كيفيات  حتديد 
�لبيع عن طريق �لتنظيم. و من بني 

»حق  ��صتحد�ث  �أي�صا  �لتعديالت 
�لعدول«  لكل عملية بيع منتوجات 
وفقا  ��صتهالك  عقد  �إطار  يف 
��صتبد�ل  مت  كما  �لدولية  للمعايري 
بـ  �ملوؤقت«  »�لرف�س  م�صطلح 
 53 �ملادة  يف  �ملوؤقت«  »�لدخول 
�لتو�صيحات  بع�س  �إ�صافة  مع 
يف  �لغمو�س  لتفادي  �ل�رشورية 
�ملادة 54 و �لتي تو�صح  �أحكامها 
بالدخول  بها  �ملرخ�س  �حلاالت 

�ملوؤقت للمنتجات .

حممد  �لنه�صة،  حركة  رئي�س  وجه 
جمل�س  لرئي�س  �تهامات  ذويبي، 
عثمانية،  �لهادي  حممد  �ل�صورى 
تعطيل  �الأخري  هذ�  حماولة  مفادها 
�ال�صتثنائية  �لدورة  �جتماع  �نعقاد 
ويعمل  �صيا�صية،  الأ�صباب  للمجل�س 
�صيا�صة  ب�صط  على  ذويبي-  -ي�صيف 

غريبة يف �حلركة.
و�أكد ذويبي باأن عثمانية ي�صعي �إىل 
�ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  �ال�صتحو�ذ 
�حلركة  »قامت  قائال:  للحركة، 
�ملجل�س،  لعقد  بعدة  خطو�ت 
�أع�صاء  من  جمموعة  به  و�ت�صل 
�ملجل�س و�أبلغوه ر�صالة منذ حويل 
دعوة  فيه  يطلبون  ون�صف  �صهر 
�ملجل�س لالنعقاد من �أجل در��صة 
و�لتنظيمية  �ل�صيا�صية  �لق�صايا 
رف�س  �أن  موؤكد�  رف�س«،  ولكنه 
عثمانية جاء من �أجل عقد �صفقة 
�أما  �أطر �ملجل�س،  �صيا�صية خارج 
�نعقاد  دعوة  بقانونية  يتعلق  فيما 
للمجل�س  �ال�صتثنائية  �لدورة 
�ملتحدث،  ذ�ت  فاأو�صح  �ل�صورى، 
�أن �ملادة 28 من �لقانون �الأ�صا�صي 
مينح  �لثالثة  �لفقرة  يف  للحركة 
بالدعوة  �أع�صائه  لثلث  �حلق 
عندنا  »�لقانون  قائال:  النعقاده، 
ولالأمني  لرئي�س  �ل�صالحية  يعطي 
�أو الأع�صاء  �لوطني  للمكتب  �لعام  
�ملجل�س �لوطني بالدعوة لالنعقاد 
�ملجل�س وب�رش�حة وال حتتاج �إىل 
�إجتهاد كبري �أو �إىل فقه قانوين كبري 
�الأحز�ب  كل  و  فهمها،  �أجل  من 

من  �لقانون  هذ�  لها  �ل�صيا�صية 
يف  �لثلثني  �أو  لثلث  �حلق  خالل 

عقد مثل هذه �الجتماعات«.
ذويبي  �صدد  �ل�صياق،  ذ�ت  ويف 
على �أن �أع�صاء �ملجل�س بدعوتهم 
عليه  رفعو�  �ملجل�س  لرئي�س 
ي�صتجيب  �أن  كان  و�الأ�صل  �حلرج 
�ل�صيادة  ويرتك  لدعوتهم، 
�لذي  �جتماعه  خالل  للمجل�س 
�صيعقد يف �لر�بع من ماي �ملقبل، 
�أم�س هو  �ل�صادر  بيانه  �أن  معترب� 
و�أع�صائه  للمجل�س  ��صت�صغار 
عليه  �لو�صاية  فر�س  وحماولة 
�لقانوين،  حقيهم  من  وحرمانهم 
ذ�ت  �أو�صح  �أخرى  جهة  من 
مل  �لنه�صة  حركة  �أن  �مل�صدر 
هذه  مثل  م�صريتها  طول  ت�صهد 
يعطل  ح�صبه  مرة  والأول  �حلالة 
�جتماع  �لوطني  �ل�صورى  جمل�س 
�قرت�ح  �أن  �عترب  كما  جمل�صه، 
رئي�س جمل�س �ل�صورى باجتماع ما 
�أجل  من  �حلركة  باأعيان  �أ�صماهم 
�إعد�د وثيقة تقرتح على �ملجل�س 
هو  عليها  �مل�صادقة  �أجل  من 
�حلريات  كل  على  �صارخ  �عتد�ء 
و�لدميقر�طية �لتي حتاول �حلركة 
�إر�صاء قو�عدها، قائال: »�إذ� متت 
�ل�صكل  بهذ�  �لو�صاية  �ملمار�صة 
ف�صالم على �حلريات و�صالم على 
ميكن  ال  �لنه�صة،  حركة  ر�صيد 

قبوله باأي �صكل من �الأ�صكال«.
علي عزازقة

حتديد موعد اللجنة املركزية لالأفالن يوم 30جوان و�سعيداين ي�ستمر يف املناورة  

الفيدرالية الوطنية للعمال املتقاعدين

جمل�س الأمة

ع�سام بوربيع 

هل �ستنتهي مهمة جمال ولد عبا�س 
يوم 30جو�ن �أم �ست�ستمر ؟

�ملطالبة مبو��سلة دعم �ل�سندوق �لوطني للتقاعد 

عر�س م�سروع قانون حماية �مل�ستهلك و قمع �لغ�س  

رئي�س حركة النه�سة حممد ذويبي:

 »عثمانية يريد �لهيمنة
 على موؤ�س�سات �حلزب
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ك�سفت م�سادر جد موؤكدة اأنه مت حتديد موعد اجتماع  اللجنة املركزية لالأفالن بعد �سهر رم�سان 
و يوم 30جوان بال�سبط ،وهو الجتماع الذي ح�سب م�سادرنا �سيحمل اجلديد بخ�سو�س ح�سب 

الأفالن الذي يراأ�سه حاليا جمال ولد عبا�س .

مترنا�ست

�إرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات

بعد قطع عالقاته مع اإيران 

�لبولي�ساريو تفند »�كذوبة« �ملغرب 

�الإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
�جلي�س  وحد�ت  جهود  وبف�صل 
�إرهابي  �ّصلم  �ل�صعبي،  �لوطني 
 ،2018 ماي   01 يوم  نف�صه، 
بتمرن��صت  �لع�صكرية  لل�صلطات 
�ل�صاد�صة.  �لع�صكرية  بالناحية 
»د.  بامل�صمى  �الأمر  ويتعلق 
�لذي  »بالل«،  �ملدعو  عبدي«، 
من  ر�صا�س  م�صد�س  بحوزته  كان 
 )02( وخمزين  كال�صنيكوف  نوع 

ذخرية مملوءين.
ويف نف�س �ل�صياق، ك�صفت ودمرت 
�ل�صعبي  �لوطني  للجي�س  مفرزة 
 )08( ثمانية  بتب�صة/ن.ع.5، 
 )04( و�أربع  لالإرهابيني  خمابئ 
جهة  من  �ل�صنع.  تقليدية  قنابل 
�أخرى ويف �إطار حماربة �لتهريب 

و�جلرمية �ملنظمة، �أوقفت مفارز 
للجي�س �لوطني �ل�صعبي بالو�دي/

ن.ع.4، ثالثة )03( جتار خمدر�ت 
و�صبطت  �ثنني   )02( ومهربني 
مادة  من  قنطار  و)53(  �صاحنة 
�لكيف  من  كيلوغر�م  و)14(  �لتبغ 
عنا�رش  �صبط  حني  يف  �ملعالج، 
�حلدود  وحر��س  �لوطني  �لدرك 
�ملعالج  �لكيف  من  �أخرى  كمية 
باالإ�صافة  كيلوغر�م  بـ)72(  تُقدر 
بكل  مهلو�س  قر�س   )1540( �إىل 
وتلم�صان  تندوف/ن.ع.3  من 

و�صيدي بلعبا�س/ن.ع.2.
غري  �لهجرة  حماربة  �إطار  ويف 
�ل�رشعية، مت توقيف )28( مهاجر 
ورقلة  من  بكل  �رشعي  غري 

وتلم�صان.

ب  �لبولي�صاريو  جبهة  و�صفت 
�لت�رشيحات  �لكبرية«  »�لكذبة 
جبهة  �أن  مفادها  �لتي  �ملغربية 
يف  عالقات  لها  �لبولي�صاريو 
�ير�ن،  مع  �لع�صكري  �ملجال 
�أدلة  بتقدمي  �لرباط  متحدية 
قطع  قرر  �ن  بعد  ل«مز�عمه« 
»ب�صبب  طهر�ن  مع  عالقاته 
�أو�صح  و  للبولي�صاريو«.   دعمها 
بعثة  مع  �لبولي�صاريو  جبهة  من�صق 
��صتفتاء  لتنظيم  �ملتحدة  �الأمم 

تقرير �مل�صري بال�صحر�ء �لغربية، 
�لرباط  موقف  �أن  خد�د  �حممد 
�ل�صيا�صية«  »لالنتهازية  يخ�صع 
على  »�لتحايل  �إىل  �لر�مية 
�ل�صيا�صية  �ملفاو�صات  ��صتئناف 
�الأمم  بها  طالبت  �لتي  �ملبا�رشة 
�لنز�ع  ت�صوية  �أجل  من  �ملتحدة« 
من  �لغربية  بال�صحر�ء  �لقائم 
و  �مل�صري  تقرير  ��صتفتاء  خالل 
هو م�صار ال يز�ل قائما منذ �تفاق 

وقف �طالق �لنار ل�صنة 1991.
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 يف عملية نوعية لأمن

 ولية اجلزائر

حجز 90 كلغ من القنب 
الهندي، 1.75 مليار 

�سنتيم و05 مركبات
والية  امن  م�صالح  حجزت  نوعية،  عملية  يف 
»قنب  املخدرات  من  معتربة  كمّية  اجلزائر 
ذات  ا�صرتجعت  كما  كلغ   90 وزنها  بلغ  هندي« 
قارب  االآخر،   هو  معتربا  ماليا  مبلغا  امل�صالح 
توقيف  باالإ�صافة مركبات، مع  �صنتيم،  مليار  الـ02 
 )40 و   30( بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ص   )04(
ة  خمت�صّ اإجرامية  �صبكة  تفكيك  بعد  وذلك  �صنة 
ال�رشعي  ا�صترياد، نقل، تخزين و االجتار غري  يف 
باملخدرات من النوع املحجوز. اأكرث من 179 رزمة 
من املخدرات من نوع القنب الهندي، هي الكمية 
التي حجزتها م�صالح اأمن والية اجلزائر ممثلة يف 
للمخدرات  ال�رشعي  غري  االجتار  مكافحة  فرقة 
وذلك  الق�صائية   لل�رشطة  ال�رشقية  باملقاطعة 
يف  ة  خمت�صّ �صبكة  عن  مهّمة  معلومة  با�صتغالل 
املتاجرة بالقنب الهندي، لها طابع الن�صاط بقطاع 
الوا�صع للرتاب الوطني.  االخت�صا�ص وكذا النطاق 
اال�صتغالل االأمثل للمعلومة امل�صتقاة مّكن عنا�رش 
الرئي�صي،  فيه  امل�صتبه  هوية  حتديد  من  الفرقة 
على �صوء �صل�صلة من التحريات امليدانية والتقنية، 
مت حتديد مكان تواجد امل�صتبه فيه الرئي�صي، بناءا 
وكيل  عن  ال�صادر  االخت�صا�ص  بتمديد  اإذن  على 
اإىل  الفرقة  توّجهت  اإقليميا،  املخت�ص  اجلمهورية 
د ومراقبة، مّت حتديد  عني املكان وبعد عملية تر�صّ
مركبة  منت  على  كان  الذي  فيه  امل�صتبه  م�صار 
املركبتني  تتّبع  �صغرية،  �صاحنة  ت�صبقه  �صياحية، 
هناك،  االأحياء،  باأحد  م�صتودع  بدخولهما  انتهى 
عملية  والإجناح  ثالث،  �صخ�ص  بانتظارهما  كان 
االحتياطية  االإجراءات  كامل  اتخذت  التوقيف، 
مّت  املكان،  مداهمة  بعد  االأمن،  عنا�رش  قبل  من 
فقد  الثالث  اأما  فيهما،  امل�صتبه  من  اثنني  توقيف 
مّت توقيفه الحقا مبحل اإقامته بعد تن�صيب نقاط 
عن  اأ�صفرت  التفتي�ص  عملية  د.  وتر�صّ مراقبة 
ماليا  ومبلغا  الهندي،  القنب  من  كلغ   )90( حجز 
قارب الـ02 مليار �صنتيم، كما مّت حجز مبقر �صكن 
�صيد،  بندقية  �صيارتني،  الرئي�صي،  فيه  امل�صتبه 
فيه  م�صتبه  توقيف  عن  ناهيك  خرطو�صة،   )206(
رابع كان بالقرب من منزل امل�صتبه فيه الرئي�صي، 
حاول الفرار بعد م�صاهدته لعنا�رش ال�رشطة. بعد 
مّت  بها،  املعمول  القانونية  االإجراءات  ا�صتكمال 
تقدمي امل�صتبه فيهم على اجلهات الق�صائية للنظر 

يف ملفاتهم.

الأمن احل�شري الثاين مبع�شكر 

توقيف مروج للم�سروبات 
الكحولية وحجز 177  وحدة

الق�صائية  ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  موؤخرا  متكنت   
من  مع�صكر،  مبدينة  الثاين  احل�رشي  باالأمن 
و  �صنة  العمر 29  يبلغ من  لن�صاط مروج  و�صع حد 
حجز 177 وحدة م�رشوب كحويل و مبلغ مايل من 
عائدات هذا الن�صاط غري القانوين ، جاء هذا اإثر 
ي�صتغل  فيه  امل�صتبه  بان  تفيد  معلومات  ا�صتغالل 
مع�صكر  مبدينة  املحطة  بحي  العائلي  مل�صكنه 
كمحل لتخزين واإعادة ترويج امل�رشوبات الكحولية 
اأ�صفرت  حيث   ، حتركاته  تتبع  و  له  الرت�صد  ليتم 
 09 و�صبط  مركبة  منت  على  توقيفه  عن  العملية 
مبلغ  و  بحوزته  الكحولية  امل�رشوبات  وحدات من 
مايل، حول اإثرها اإىل مقر االأمن احل�رشي الثاين، 
ملبا�رشة التحقيق معه، نفذ خالله عنا�رش الفرقة 
اأ�صفرت عن حجز  العائلي  تفتي�ص مل�صكنه  عملية 
168 وحدة اأخرى من امل�رشوبات الكحولية، لت�صل 
الكمية االإجمالية اإىل 177 وحدة، ا�صتكملت بعدها  
التي  العدالة  اأمام  وقدم  معه  التحقيق  اإجراءات 

اأمرت بو�صعه رهن احلب�ص.
طالبي.فاطمة

�صتنظر  حمكمة اجلنايات االإ�صتئنافية 
مبجل�ص ق�صاء العا�صمة خالل الدورة 
،  يف ق�صية  االأوىل  اجلنائية  التكميلية 
قامت  اأفراد  من  7  اإجرامية  ع�صابة 
بال�صطو  على 3 منازل يف كل من حي 
ال�صحاولة  و  ابراهيم  دايل  الينابيع، 
مالية  و  مبالغ  على  واالإ�صتيالء 
 3 من  باأزيد  قدرت  قيمة  جموهرات 
ماليري �صنتيم و كذا مبالغ مالية بعملة 
التي  الوقائع  وهي  االأمريكي  الدوالر 
جمعية  تكوين  بتهمة  الأجلها  توبعوا 
و  التعدد  و  بالك�رش  ال�رشقة  و  اأ�رشار 

و جنحتي  ا�صتعمال مفاتيح م�صطنعة 
التزوير و ا�صتعمال املزور.

جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
حني   2012 �صنة  نوفمرب   24 لتاريخ 
الينابيع  بحي  طبيب  م�صكن  تعر�ص 
من  كمية  طالت  التي  لل�رشقة 
املالية  املجوهرات قدرت قيمتها 
نقالة  هواتف  و  �صنتيم   200 و  مبليار 
و جهاز اعالم ايل حممول و كامريتني 
متكنت  ال�صكوى  اإثر  التحقيق  وبعد   ،
الأحد  التو�صل  من  االأمن  م�صالح 
هاتفه  رقم  خالل  من  بهم  امل�صتبه 

النقال والذي ك�صف خالل �صماعه باأنه 
املنزل  �رشقة  على  �رشكائه  مع  اإتفق 
الذي  دلهم  ال�صحية  اإبن  اأخت  مبعية 
وبعد  ل�رشقته  خالته  منزل  على 
�صاحب  غياب  فرتة  خالل  تر�صده 
املنزل و زوجته العاملة قاموا بالولوج 
للداخل و �رشقة تلك االأغرا�ص ، بعد 
بلغت  التي  ال�رشقة  اإيرادات  اإقت�صام 
�رشقة  على  اإتفقوا  �صنتيم  ماليني   6
مت  ومن  اإبراهيم  بدايل  اأخر  منزل 
اإقت�صموا االإيرادات  منزل ال�صحاولة و 
ل�رشاء  باإ�صتغاللها  وقاموا  بينهم  فيما 

كما  نارية  دراجة  و  ك�صيارة  اأغرا�ص 
عملية  لت�صهيل  و  املتهمني  اأحد  قام 
رخ�صة  بتزوير  اجلرمية  اأثار  اإخفاء 
من  كل  توقيف  بذلك  ليتم   ، �صياقته 
على  وحتويله  الق�صية  يف  �صلع  له 
الذكر  ال�صالف  باجلرم  احلال  حمكمة 
مواجهتهم  خالل  به  اإعرتفوا  الذي  و 
ما  اإنتظار  وهذا يف   ، املحكمة  لهيئة 
من  مبثولهم  ت�رشيحاتهم  اإليه  �صتوؤول 
جديد بعد عودة امللف من جديد على 

طاولة الق�صاء .
ل/منرية

املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
اخلم�صة من بينهم ثالثة اأ�صقاء ، بناءا 
االأمن  م�صالح  وردت  معلومات  على 
بتاريخ 9/ 08/ 2017 حول عائلة تتاجر 
الكحولية  امل�رشوبات  و  باملخدرات 
اإنطالقا من م�صكنهم ب�صواحي منطقة 
باب الوادي ، لتقوم ذات امل�صالح بعد 
وكيل  ال�صيد  من  اإذن  على  احل�صول 
دورة  ،  باإجراء  املخت�ص  اجلمهورية 
تفتي�صية للم�صكن حمل البالغ بتاريخ 15 
اأوت ، وخالل عملية املداهمة التي متت 
امل�رشوبات  من  عدد  �صبط  مت   ، ليال 
امل�صكن  م�صتودع  داخل  الكحولية 
املتكون من ثالثة طوابق ، وبعد تفتي�ص 

حميط امل�صكن مت ر�صد �صخ�ص يقوم 
ظهره  ال�صاطئ  وعلى  اإجتاه  بالرك�ص 
�صخمة  كمية  بها  اللون  حمراء  حقيبة 
عملية  وخالل  الكوكايني  م�صحوق  من 
�رش�صان  كلبان  حتري�ص  حاول  توقيفه 
اإ�صطرت  التي  عنا�رش  االأمن  على 
من جهتها للتخل�ص من اأحد الكلبان  ، 
كما متكنت ذات امل�صالح خالل نف�ص 
ب�صدد  كانت  توقيف  فتاة  من  العملية 
امل�صكن  نف�ص  من  الفرار  حماولة 
بذلك  ليتم   ، جدا  متاأخرة  �صاعة  يف 
رفقة  ثالثة  االأخرية  حتويل  هاته 
�صاحب  مع  امل�صكن  نف�ص  من  اأ�صقاء 
نظافة  عامل  وهو  الظهرية  احلقيبة 
مركز  على  الفيال  �صاحبة  العائلة  لدى 
االأمن ، اأين �رشح عامل النظافة  خالل 
حني  الواقعة  يوم  تفاجئ  اأنه  �صماعه 

كان ب�صدد ربط كلباه بحقيبة تلقى من 
م   « املدعو  املتهمني  باأحد  و  النافذة 
يف  منها  التخل�ص  منه  يطلب  ،ريا�ص« 
لديهم  عامل  كونه  اأمره  لينفذ  البحر، 
ترك�ص  االأمن  عنا�رش  بعدها  وي�صاهد 
جهله  على  موؤكدا  عليه  لللقب�ص  خلفه 
رفقة  وبعد حتويله   ، احلقيبة  مبحتوى 
باقي املتهمني على حمكمة االإبتدائية 
بباب الوادي اأ�صدرت يف حقهم عقوبات 
الفتاة  اإفادة  نافذا  و  حب�صا  �صنوات   7
بالرباءة عن جرم املتاجرة باملخدرات 
حمل  واإن�صائ  الكحولية  امل�رشوبات  و 
الق�صية من جديد  قبل عودة   ، للف�صق 
اإ�صتناأناف  بعد  احلال  حمكمة  اأمام 
خالل  متهم  كل  اأنكر  حيث   ، الق�صية 
الغرفة  قا�صي  اأمام  جديد  من  مثوله 
له من جرم  وحاول  ن�صب  اجلزائية ما 

من  لغريه  بن�صبها  فعلته  من  التمل�ص 
اأن  اأكد املتهم االأول  املتهمني  ، حيث 
اأن عامل النظافة  احلقيبة ال تخ�صه و 
من حاول التخل�ص منها و تلفيق الق�صية 
اإعرتف  فيما  العقوبة  من  للتمل�ص  له 
بهدف  الكحولية  امل�رشوبات  بحيازة 
االإ�صتهالك ال�صخ�صي ، يف حني مت�صك 
و  الت�رشيحات  بنف�ص  النظافة  عامل 
ال�صقة  اأ�صحاب  اأوامر  نفذ  باأنه  اأكد 
كما   ، بهم  تربطه  الذي  العمل  لعالقة 
غري  الق�صية  اأن  املتهمني  دفاع  اأ�صار 
قائمة  كونها  موكليهم  حق  يف  موؤ�ص�صة 
 ، النظافة  عامل  ت�رشيحات  على 
ويلتم�ص   ، بالرباءة  باإفادتهم  ويطالبوا 
من جهته النائب العام ت�صديد العقوبة 
اإفادة  مع  االأربعة  املتهمني  حق  يف 

الفتاة من حكم الرباءة .

ل/منرية

فتحت اأم�س الغرفة اجلزائية 
لدى جمل�س ق�شاء العا�شمة 
ملف عائلة م�شرح جمركي 

تتاجر بالكوكايني و امل�شروبات 
الكحولية اإنطالقا من م�شكنهم 
العائلي  ب�شواحي منطقة باب 
الوادي ، مبعية عامل النظافة 

الذي ي�شتغل عندهم وكذا 
فتاة يف العقد الثاين من العمر 

اإ�شتغلوها لإمتهان الف�شق و 
الفعل املخل باحلياء داخل 

نف�س امل�شكن .

متكنت اأم�ص عنا�رش فرقة مكافحة 
الوالئية  بامل�صلحة  املخدرات 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رشطة 
مع�صكر ، من تفكيك جمموعة اأ�رشار 
خمت�صة يف ترويج املخدرات كانت 
ومع�صكر  �صيق  مدينتي  بني  تن�صط 
متكونة من اأربعة اأ�صخا�ص ، ترتواح 
اأعمارهم بني 30 و 40 �صنة وحجز 
 ، املعالج  الكيف  من  �صفيحة   21
قيام  حول  معلومات  ا�صتغالل  اإثر 

الكيف  من  كمية  بنقل  �صخ�صني 
املعالج على منت مركبتهما لغر�ص 
 ، مع�صكر  مبدينة  ترويجها  اإعادة 
ليتم و�صع خطة حمكمة لتوقيفهما 
مبدخل  حمكم  كمني  ن�صب  عرب 
خالله  ر�صد   ، مع�صكر  مدينة 
ثانية  مركبة  تقرب  الفرقة  عنا�رش 
ليتم   ، اآخرين  �صخ�صني  متنها  على 
 ، املجموعة  اأفراد  مداهمة  اإثرها 
توقيف  عن  العملية  اأ�صفرت  حيث 

عملية  وتنفيذ  فيهم   م�صتبه  ثالثة 
مكنت  حقهم  يف  ج�صدي  تلم�ص 
بحوزة  �صفيحة   20 �صبط  من 
�صنة   30 العمر  من  البالغ  اأحدهم 
،كان يخبوؤها باإحكام حتت مالب�صه 
فيما الذ امل�صتبه فيه الرابع بالفرار 
على منت املركبة الثانية ،مت اإثرها 
فتح حتقيق يف الق�صية ، اأف�صى اإىل 
حتديد هوية هذا االأخري وتوقيفه ، 
تفتي�ص مل�صاكن  عمليات  تنفيذ  مع 

حجز  عن  مكنت   ، فيهم  امل�صتبه 
املعالج  الكيف  من  اأخرى  �صفيحة 
مب�صكن اأحدهم البالغ من العمر 40 
االإجمالية  الكمية  بلغت  �صنة ،حيث 
كلغ   01 بــ  قدر  بوزن  �صفيحة   21
اإجراءات  لت�صتكمل   ، غرام   931 و 
�صدهم  اأجنز  ثم   معهم  التحقيق 
اإجراء ق�صائي �صدهم وقدموا اأمام 
رهن  بو�صعهم  اأمرت  التي  العدالة 

احلب�ص.
طالبي.فاطمة

�شتنظر فيها املحكمة اجلنايات الإ�شتئنافية خالل الدورة التكميلية املقبلة

كانت تن�شيط بني مدينتي �شيق و مع�شكر :

ع�سابة قامت بال�سطو على  ثالثة منازل و ا�ستولت 3 ماليري �سنتيم

فرقة مكافحة املخدرات باأمن والية مع�سكر 

,,

,,

متابعة ثالثة اأ�شقاء 

عائلة م�سرح جمركي تتاجر بالكوكايني  وامل�سروبات الكحولية 

.       تفكيك جمموعة اأ�شرار خمت�شة يف ترويج املخدرات 



اجلهوية  القيادة  م�صالح  �صجلت 
باجلنوب  الوطني  للدرك  الرابعة 
 61 العام  هذا  خالل   ، الكبري  
حادث مرور األيم اأ�صفر عن م�رصع 
32 �صخ�صا و اإ�صابة 114  اأخرين 

بجروح متفاوتة اخلطورة .
اأن   ، ر�صمية  اح�صائيات  ك�صفت 
باجلنوب  الوطني  الدرك  م�صالح 
قد  كانت   ، والغربي   ال�رصقي 
اأح�صت خالل هذه ال�صنة 61حادث 
بالطرقات  �صجل  األيم  مرور 
ورقلة  من  بكل  والوطنية  الوالئية 
 ، ايليزي   ، غرداية   ، االغواط   ،
تيندوف   ، ،ب�صار  اأدرار   ، الوادي 

، مترنا�صت و ب�صكرة ، مما اأ�صفر 
وا�صابة  �صخ�صا   32 م�رصع  عن 
متفاوتة  بجروح  اأخرين   114
اخلطورة ،ويف �صياق مت�صل فقد 
اأرجع املحققون االأمنيون اأ�صباب 
اإرتفاع  معدالت اإرهاب الطرقات 
الفرتة  بنف�س  مقارنة  العام  هذا 
االأخرية  �صنوات  اخلم�س  يف 
والتجاوز  املفرطة  ال�رصعة  اإىل 
التزام  عدم  عن  ناهيك  اخلطري 
ال�صارم  بالتطبيق  ال�صائقني 
ت�صجيل  بدليل   ، املرور   لقوانني 
لـ  املعنية  االإخت�صا�س  دوائر 
اأ�صفرت  مرورية  خمالفة   2016

�صياقة  رخ�صة    8177 �صحب  عن 
بني  ترتاوح  لفرتة  التعليق  بغر�س 
الـ 03 و 06 اأ�صهر ، وح�صبما اأفادت 
به نف�س امل�صادر فاإن االإجراءات 
قوانني  خمالفي  �صد  الردعية 
كافية  غري  تبقى  لوحدها  املرور 
للحمالت  الكبري  ال�صح  ظل  يف 
للتعريف  والتوعوية  التح�صي�صية 
االإلتزام  عدم  وعواقب  مبخاطر 

بال�صالمة املرورية .
اأرجعت   فقد  ثانية  جهة  من 
املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
التزايد  اأ�صباب  امللف  بذات 
املرعب حلوادث املرور املروعة 

ل�صبكة  امل�صتمر  التدهور  اإىل 
تعج  التي  الطويلة  الطرقات 

باملئات من النقاط ال�صوداء التي 
عجزت م�صالح االأ�صغال العمومية 

يف معاجلتها .
�شيخ مدقن

اأخبار اجلنوباخلمي�س 3 ماي  2018  املوافـق  لـ  17�شعبان 1439هـ 6

ح�رص اللقاء ما يقارب 450 ممثال 
جمعية   300 من  الأزيد  ممثلة  و 
على  اأ�رصف  و   ، بالوالية  نا�صطة 
العام  االأمني  االأخري  هذا  اإفتتاح 
عن  ممثال  بوزيدي  علي  للوالية 
بزعطوط  مرفوقا  الوالية  وايل 
م�صطفى رئي�س املجل�س ال�صعبي 
الوالئي لوالية ورقلة و مبعية بوبكر 
�صتحونة    مدير ال�صباب  و الريا�صة 
االإفتتاح  وبعد  حيث  ورقلة  لوالية 
مدير  تناول    ، للقاء  الربوتوكويل 
ورقلة  لوالية  والريا�صة  ال�صباب 
الكلمة مرحبا باحل�صور ومتطرقا 
الأجله  نظم  الذي  الرئي�س  للهدف 
هذا اللقاء الوالئي ، حيث اأ�صار يف 
معر�س حديثه اإىل االأهمية البالغة 
و الق�صوى التي يتمتع بها ال�صباب 
للبالد  العامة  املنظومة  يف 
التي  الكبرية  الرعاية  و  واملتابعة 
لفائدة  اجلزائرية  الدولة  توليها 
و  خا�صة  ب�صفة  ال�رصيحة  هذه 
االأخرى  والفئات  ال�رصائح  لباقي 
لرئي�س  ال�صديدة  التوجيهات  وفق 
بوتفليقة  العزيز  اجلمهورية  عبد 
املجهودات  �صتحونة   ثمن  اأين   ،
احلركة  قبل  من  املبذولة 
باإن�صغاالت  التكفل  يف  اجلمعوية 
و  املحلي  الو�صط  اإهتمامات  و 
اجلواري بالوالية ملحاربة االآفات 
املدر�صي   والت�رصب  االإجتماعية 
وتعدد  اإختالفها  على  اجلرائم  و 
حيالها  املمار�س  العنف  مظاهر 
لفظيا كان اأم ج�صديا اأم اإلكرتونيا 
امل�صاهمة  اإىل  اجلميع  داعيا 
هذا  اإثراء  يف  املثمرة  و  الفعالة 
القادمة  للمواعيد  والتجند  اللقاء 
اجلمعوية  احلركة  تنتظر  التي 
و  توجيههم  و  ال�صباب  ملرافقة 
من  و�صلوكياتهم  م�صارهم  تقومي 
خالل حمالت و عمليات و برامج 

مدرو�صة و هادفة .

الدعوة  اإىل برامج 
�شنوية متوا�شلة 
لإحتواء خمتلف 
املظاهر ال�شلبية 

االأمني  اأ�صار  اإىل جانب ذلك فقد 
الوايل  عن  ممثال  للوالية  العام 
املكانة  اإىل    األقاها    كلمة  يف 
احلركة  بها  حتظى  التي  الكبرية 
اأهميتها يف  و  اجلمعوية باجلزائر 
االإ�صتقرار  و  االأمن  حتقيق  �صياق 
للمواطن  الطماأنينة  و  وال�صكينة 
التنمية  يف  امل�صاهمة  وكذا 
للبالد  امل�صتدامة  و  ال�صاملة 
و  حمالت  خالل  من  ذلك  و 
تعنى  دائمة  ب�صورة  تقام  عمليات 
االآفات  تلك  خمتلف  مبحاربة 
النف�صية  ال�صغوط  و  االإجتماعية 
مظاهــــر  و  اأ�صكــــال  خمتلف  و 
كذا مواجهــــة   و  العنف واجلرمية 
املنظمة  اجلرمية  و  االإدمان 
واجلرمية  للحدود  العابرة  و 
ذات  يف  م�صيدا  االإلكرتونية،  
اجلزائرية  الدولة  جلهود  ال�صياق 
احلركة  وم�صاندة  دعم  يف 
 ، ورقلة  بوالية  ال�صيما  اجلمعوية 
و  ال�صوابط    من  جملة  �صن  مع 
�صاكلة  على  لن�صاطها  القوانني 
تتيح   ، من�صجمة  قانونية  تر�صانة 
اجلمعوية  احلركة  ممثلي  لكل 
املدين  املجتمع  فعاليات  و 
مقت�صاها   وفق  العمل  و  الن�صاط 
م�صرتكة  اأو  فردية  ال�صيءب�صورة 
العام  االأمني  حيالها  دعا  ،والتي 
اإىل تنظيم برامج �صنوية متوا�صلة 
الإحتواء خمتلف املظاهر ال�صلبية 
اجلزائري  باملجتمع  تنخر  التي 
وقت  اأي  من  اأكرث  واالإ�صهام 
م�صى يف التقليل من هذه االآفات 
و�صبط  بتنظيم  واالإ�صطالع  

الأكرب  م�صتهدفة  مدرو�صة  برامج 
واملراهقني  ال�صباب  من  قدر 
من  وحمايتهم  خا�صة  ب�صفة 
و  االإنحراف  و  االإدمان  خماطر 
التجربة  اجلرمية م�صتلهمني هذه 
رئي�س  تو�صيات  و  توجيهات  من 
العزيز  عبد  املجاهد  اجلمهورية 
بوتفليقة يف هذا ال�صاأن  و الرامية 
حلماية ال�صباب ودفعهم للم�صاهمة 
االإيجابية يف تنمية و تطوير البالد 
مكت�صباتهم  تثمني  على  والعمل 
الروحية  و  البدنية  طاقاتهم  و 
و�صقل  اجلزائر  خلدمة  الكامنة 
تفجري  على  العمل  و  مواهبهم 
دعا   كما   ، واإمكاناتهم  طاقاتهم 
االأكادميية  اجلهات  العام  االأمني 
يف  االإيجابية  للم�صاهمة  العليا 
و  اجلمعيات  تقييم عمل  و  تقومي 
خمتلف اأطياف احلركة اجلمعوية            
للواقع  دقيقة  و  معمقة  بدرا�صات 
حتليله  و  ت�رصيحه  و  املعي�س 
بالقدر الذي ميكن من اإ�صتنباط و 
اإ�صتجداء اأف�صل الطرق و االأ�صاليب 
املجتمع  خلدمة  و  للمواجهة 
تغليب  اإىل  كلمته  ختام  يف  ،ودعا 
اإف�صاء  و  الت�صاور  و  احلوار  لغة 
الوطنية  امل�صاحلة  و  ال�صلم  روح 
الت�صاركية بني  الدميقراطية  وكذا 
اأطياف املجتمع املحلي بالوالية 

و باجلزائر اأجمع .
وثائقي  �رصيط  بعدها  ليعر�س 
قطاع  و حتديات   اإجنازات  حول 
ورقلة  بوالية  والريا�صة  ال�صباب 
يربز جحافل  والذي    2017 ل�صنة 
منها  اإ�صتفاد  التي  امل�صاريع 
اخلدمة  حيز  دخلت  و  القطاع 
االإجناز  طور  يف  هي  التي  وكذا 
�صعيد  على  النوعي  التطور  و 
و  التكوين  و  الب�رصية  املوارد 
امللتقيات  و  اللقاءات  �صل�صلة 
الوطنية و اجلهوية و الوالئية التي 
االإهتمام  و   ،  2017 �صنة  عرفتها 
من  املركزية  لل�صلطات  الكبري 

الداخليـة  وزارة  م�صالح  خالل 
التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
العمرانية و م�صـالح وزارة ال�صباب 
و الريا�صة بالقطاع وكذا ال�صلطات 
الوالئية لتكرمي و ت�صجيع خمتلف 
االأبطال و املتوجيــن على احلقلني 
ال�صباين و الريا�صي ، لتتاح بعدها 
النمر  ال�صغري  للربعم  الكلمة 
حممد احل�صن من املركز الثقايف 
بالروي�صات بتقدمي مونولوج فردي 
مميز حول املواطنة احلقة و حب 

اجلزائر .

مدخالت متنوعة حول 
دور احلركة اجلمعوية 

يف الوقاية من العنف 

لالأ�صاتذة  الكلمة  بعدها  لتمنح 
قا�صدي  جامعة  من  القادمني 
بداية  تدخل  اأين   ، بورقلة  مرباح 
حممد  عواريب  الدكتور  االأ�صتاذ 
بعنوان  قيمة  مبداخلة  خل�رص 
للوقاية  اآداة  اجلمعوية  *احلركة 
يف  اأنواعه  بجميع  العنف  من 

 * الريا�صي  و  ال�صباين  الو�صط 
احلركة  دور  على  اإ�صتملت  والتي 
خمتلف  حماربة  يف  اجلمعوية 
االأدوار  و  االإجتماعية  االآفات 
امل�صتقبلية لهذه االأخرية خ�صو�صا 
مع التطور التكنولوجي الرهيب ، و 
الطفرة العلمية احلالية لهذا الع�رص 
،والذي  االإنرتنت  بع�رص  املو�صوم 
نقطتني  على  باخل�صو�س  ركز 
يف  االإخال�س  هما  و  اأ�صا�صيتني 
تقدمي اأي عمل جمعوي و �رصورة 
لتليها  بالقدوة  يعرف  ما  توفر 
الدكتور  لالأ�صتاذ  قيمة  مداخلة 
مو�صومة  الفتاح  عبد  ميلود  اأبيب 
اجلمعوية  احلركة  دور   * بعنوان 
االإجتماعية  االآفات  حماربة  يف 
يف الو�صط ال�صباين* و التي تطرق 
احلركة  واقع  اإىل  خاللها  من 
والتحديات  بالوالية  اجلمعوية 
و�صع  م�رصحا   ، تنتظرها  التي 
و  اجلغرايف  وموقعها  الوالية 
الهام  االإ�صرتتيجي  و  االإجتماعي 
الدولة  قوله  ح�صب  توليه  والذي 
داعيا   ، كبرية  اأهمية  اجلزائرية 

العمل  و  االإحتاد  و  للتجند  اإياهم 
وفق نظام الت�صاركية و الت�صابكية 
كل  يف  واملعرفة  العلم  تغليب  و 
واالإ�صت�صارة  املنظمة  العمليات 
البحث  ملخابر  البعدية  و  القبلية 
و  تقومي  اأجل  من  ال�صاأن  هذا  يف 

تقييم ال�صيا�صات و الربامج .
و  ال�صباب  مدير  بعدها  لي�رصع 
اإدارة  يف  ورقلة  لوالية  الريا�صة 
اإىل  واالإ�صتماع  االإجتماع  اأ�صغال 
خمتلف االإن�صغاالت و االإقرتاحات 
اأطياف  خمتلف  بها  تقدمت  التي 
احلركة اجلمعوية احلا�رصة باللقاء    
قبل  من  و  �صخ�صيا  عليها  الرد  و 
املحا�رصين  االأ�صاتذة  ال�صادة 
التو�صيات  تالوة  بعدها  يتم  و   ،
البيان  و  اللقاء   عن  املنبثقة 
ويختتم   ، االأخري  لهذا  اخلتامي 
بالوالية   الريا�صة  ال�صباب و  مدير 
االأخري  هذا  اأ�صغال  بتثمني  اللقاء 
داعيا اجلميع اإىل تفعيل و تكري�س 
كل ما متخ�س عن اللقاء و العمل 
االإ�صكاليات  كل  و حل  على تاليف 

املطروحة ب�صورة ت�صاركية.

اآحت�شنت يف الأيام القليلة املا�شية ولية ورقلة لقاء ولئيا كبريا  مع احلركة اجلمعوية بدار الثقافة مفدي زكريا  بورقلة حتت 
�شعار« اأداء جمعوي راق ... و�شط �شباين متميز »، والذي يندرج يف �شياق اللقاءات و اجلل�شات الدورية الت�شاورية للحوار و املرافقة 

والإ�شغاء مع احلركة اجلمعوية بالولية .

حتت �شعار » اأداء جمعوي راق ...و�شط �شباين متميز » 

 .  �شتحونة : الهدف من اللقاء حماربة الآفات الآجتماعية والت�شرب املدر�شي 

اأحمد باحلاج 

مديرية ال�ضباب والريا�ضة بورقلة تنظم  لقاء والئيا كبريا مع احلركة اجلمعوية 

خلف م�شرع 32  �شخ�شا و114 جريحا

61 حادث مرور األيم باجلنوب الكبري  خالل هذا العام 



احليوية  الفنية  املن�ش�أة  �شتدخل 
مو�شى  اأوالد  ببلدية  عمر"  ب"اأوالد 
الوطني  ب�لطريق  بومردا�س  غرب 
بودواو   - للع��شمة  الث�ين  االإجتن�بي 
)اجلزائر  زرالدة  و  )بومردا�س( 
م�يو   15 يوم  اخلدمة  حيز  الع��شمة( 
بهذه  املرور  حركة  لت�شهيل  اجل�ري 
الطريق التي هي حمل ا�شتقط�ب لعدد 
اأف�د  يومي� ح�شبم�  املركب�ت  من  كبري 
الرحمن  عبد  واأكد   . الوالية  وايل  به 
ه�م�س  على  ت�رصيح  يف  فواتيح  مدين 
لل�شغل،  الع�ملي  اليوم  اإحي�ء   احتف�لية 
اأنه �شيتم ت�شليم هذه املن�ش�أة الفنية و 
يف  االجت�هني  يف  املتن�ول  يف  و�شعه� 
15 م�يو اجل�ري نظرا الأهميته� ب�لن�شبة 
لهذا املقطع من الطريق الوطني الذي 

يعرف حركة �شري مكثفة للمركب�ت .
االإط�ر  هذا  يف  ق�ئال  الوايل  �رصح  و 
،التي  املن�ش�أة  هذه  ت�شليم  "�شيتم  اأنه 
و   2011 �شنة  منذ  االأ�شغ�ل  به�  جتري 
اآنذاك مع الطريق  و�شعت يف اخلدمة 
املرور  حلركة  االإزدواجي  االإجتن�بي 
املذكورة  االآج�ل  يف  موؤقت،  ب�شكل 
من اأجل الق�ش�ء على م�شكل االزدح�م 
التي  احليوية  املرورية  النقطة  بهذه 
بومردا�س  هي  و  والي�ت   4 بني  تربط 
و اجلزائر الع��شمة و البليدة و تيب�زة"  
املوؤ�ش�شة  على  موؤخرا  األح  ب�أنه  وذكر 
املكلفة ب�الإجن�ز، خالل زي�رة املع�ينة 
التي ق�م به� لهذه الور�شة، على اأهمية 
مراع�ة اجل�نب اجلم�يل لهذه املن�ش�أة 
املوؤ�ش�شة  هذه  من  طلب  حيث  الفنية 
على  اجلم�لية"  "اإ�شف�ء  �رصورة 

واجهتيه� .
جتدر االإ�ش�رة اإىل اأن اأ�شغ�ل اإمت�م اإجن�ز 
هذه املن�ش�أة وفتحه� اأم�م حركة ال�شري 
عرفت ت�أخرا ملحوظ� ب�شبب امل�ش�كل 

واجهت  التي  اجليولوجية  و  التقنية 
يف  املتمثلة  و  االإجن�ز  على  الق�ئمني 
عن  ترتب  م�  و  اجلوفية  املي�ه  �شعود 
ذلك من انزالق�ت للرتبة ب�جل�نبني من 
و  املن�ش�أة  يعرب  الذي  الطريق  رواقي 
ك�شف الوايل كذلك عن اأنه �شيتم قريب� 
االنطالق يف اأ�شغ�ل اإ�شتعج�لية الإع�دة 
الطريق  هذا  �شي�نة  و  ترميم  و  تهيئة 
الوطني االجتن�بي ال�رصيع، الذي دخل 
م�ش�فة  على   ،2011 �شنة  اخلدمة  حيز 
ح�لة  و�شعيته  عرفت  بعدم�  كلم   65
من التدهور و االهرتاء ، لالإ�ش�رة ف�ن 
للع��شمة  الث�ين  االجتن�بي  الطريق 
املمتد على م�ش�فة 65 كلم يف حموره 
كل  ب�حت�ش�ب  كلم  و200  االأ�ش��شي 
حموالت  تربطه  والطرق،  املحوالت 
للرويبة  ال�شن�عية  ب�ملنطقة  خ��شة 
�شيدي  اجلديدة  واملدينة  والرغ�ية 
من  الدويل   اجلزائر  ومط�ر  اهلل  عبد 
اإحي�ء  برن�مج  اأخرى فقد ت�شمن  جهة 
مقر  تد�شني  لل�شغل  الع�ملي  العيد 
مبقر  املحلية  االإدارة  ملديرية  جديد 
حي"  "اأح�شن  ج�ئزة  توزيع  و  الوالية 
ال�شهيد  حلي  ع�دت  التي   2018 بر�شم 
"حمدي �شليم�ن " يف حفل اأقيم بنف�س 
ال�شلط�ت  و  ال�شك�ن  بح�شور  احلي 
املحلية و ممثلي خمتلف اجلمعي�ت و 

املجتمع املدين .
تنظيم م�شرية  االحتف�لية  ت�شمنت  كم� 
�شع�ة الربيد التي ج�بت �شوارع مدينة 
بومردا�س و اإجراء نه�ئي ك�أ�س الوالية 
االأمن  فريق  بني  العمل  و  الري��شة  يف 
ج�نب  اإىل  املدنية  احلم�ية  و  الوطني 
بني  اجلزائري  "الع�مل  حول  ندوة 
عدد  تكرمي  و  الواجب�ت"  و  احلقوق 
و  عملهم  يف  املتميزين  العم�ل  من 

املتق�عدين .
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وقد اأ�شندت عملية اإع�دة ت�أهيل هذا 
اجلزء من الطريق ال�شي�ر �رصق-غرب 
"كو�شيدار"  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اإىل 
مل�  وفق�  تعبئة،  �شهرا   20 اآج�ل  يف 
، م�شددا  ال�شيد حممد ك�يف  به  اأف�د 
"مردودية  النفق يف  اأهمية هذا  على 
الطريق ال�شي�ر �رصق-غرب من حيث 

تقلي�س الوقت اأ�ش��ش�" .
اإجن�ز  "ور�شة  اأن  اإىل  ك�يف  واأ�ش�ر 
 1900 طوله  يبلغ  الذي  النفق  هذا 
�شهر  منذ  انطلقت  قد  ك�نت  مرت 
وذلك مب��رصة بعد ا�شتكم�ل الدرا�شة 
االأر�شية  وطبيعة  التقييمية  التقنية 
اإع�دة  م�رصوع  اإط�ر  يف  اأجريت  التي 
درا�ش�ت  مكتب  طرف  من  الت�أهيل 

م�شهور ع�ملي�" .
اإجراء  مت  اأنه  امل�شوؤول  ذات  و�رصح 
اأر�شية  ا�شتهدفت  تقنية  جت�رب 
الكت�ش�ف  اأخرى  ودرا�ش�ت  النفق 

ا�شتكم�له� وذلك  االأر�شية مت  وتقييم 
"اأمن�  اأكرث  ب�أ�شغ�ل  القي�م  اأجل  من 
الطبيعة  اإىل  لفت  ،وبعدم�  وفع�لية" 
املق�مة  الور�شة  لهذه  "املعقدة" 
على اأر�شية "منه�رة ذات انزالق�ت" ، 
اأردف ق�ئال ب�أن طلب� القتن�ء معدات 
تتم��شي وطبيعة هذه العملية ت�إعداده 
اخل�رج.  من  ا�شتالمه  انتظ�ر  يف 

ا�ش��ش�  التدعيم  اأ�شغ�ل  و�شتت�شمن 
حول عملي�ت احلفر وو�شع اخلر�ش�نة 
قبل ال�رصوع يف تكييف الهيكل الفني 
مثل  يف  تفر�س  التي  للتقني�ت  وفق� 
االإ�ش�رة  متت  كم�  احل�الت،  هذه 
اأنه من املرتقب  اإليه واأكد  امل�شدر 
من  ومت�بعة  مراقبة  خمطط  اإعداد 
عملية  م�ش�ر  ك�مل  "مرافقة"  اأجل 

يربط  الذي  النفق  هذا  ت�أهيل  اإع�دة 
بني االأجزاء الغربية وال�شم�ل ال�رصقي 
�رصق-غرب  ال�شي�ر  الطريق  وجزء 

الرابط بني ق�شنطينة والط�رف.
و�ش�ئل  ب�أن  امل�شدر  ذكر  كم� 
اجلولة  �شخرته�  مهمة  واإمك�ني�ت 
من  املحور  هذا  ا�شتع�دة  اأجل  من 

اخلريطة الطرقية الوطنية . 

مت تخ�شي�س غالف مايل بحوايل 7 ماليري د.ج من اأجل اإعادة تاأهيل نفق جبل الوح�س )ق�شنطينة( 
الذي ي�شكل جزء من الطريق ال�شيار �شرق-غرب بعد حدوث انهيار جزئي يف يناير 2014 , ح�شب ما 

ك�شف عنه مدير اجلهة ال�شرقية للوكالة الوطنية للطرق ال�شريعة .

ق�شنطينة

م.�س

7 ماليري دج الإعادة تاأهيل نفق جبل الوح�ش  

والية تب�شة

م�شالح احلماية املدنية بتب�شة

البي�س

م�شتغامن 

تيارت 

حفل تكرمي املوظفني والعمال املحالني على التقاعد

اإخماد حريق قبو متواجد حتت ج�سر

اإجناز 160 كلم من �سبكة االألياف الب�سرية قبل نهاية 2018

العثور على قارب �سيد مغربي على و�سك الغرق

ت�سليم قرارات اال�ستفادة من عقود 
عمل وعتاد ومتويل

مت بتي�رت ت�شليم قرارات اال�شتف�دة 
من عقود عمل غري حمددة املدة 
موؤ�ش�ش�ت  الإن�ش�ء  ومتويل  وعت�د 
م�شغرة وذلك يف اإط�ر االحتف�الت 

ب�ليوم الع�ملي للعم�ل.
التي  املرا�شم  هذه  يف  ومت 
"علي  الثق�فة  دار  احت�شنته� 
مع��شي" ت�شليم قرارات اال�شتف�دة 
حمددة  غري  عمل  عقود  من 
من  عدد  عرب  �شب�ن  لع�رصة  املدة 
العمومية  االقت�ش�دية  املوؤ�ش�ش�ت 
واخل��شة كم� مت ب�ملن��شبة ت�شليم 
من  �ش�ب�   15 ا�شتف�دة  قرارات 
العت�د اأو �شكوك بنكية اأو قرارات 
اال�شتف�دة من متويل م�ش�ريعهم يف 
اإط�ر الوك�لة الوطنية لدعم ت�شغيل 
ال�شب�ب يف جم�الت اأ�شغ�ل الفالحة 
للنب�ت�ت  ال�شحية  واملع�جلة 
املعم�رية  والكهرب�ء  وامليك�نيك 

وجمع النف�ي�ت ور�شكلته�.
لذات  الوالئي  الفرع  مدير  واأف�د 
 4 اأن  �شغري  حممد  الوك�لة 
النف�ي�ت  بجمع  خ��شة  موؤ�ش�ش�ت 

موؤخرا  العمل  يف  انطلقت 
يف  اأخرى  موؤ�ش�شة   25 و�شت�رصع 
 6 تنتظر  فيم�  قريب�  الن�ش�ط 
العت�د  ا�شتالم  اأخرى  موؤ�ش�ش�ت 
الوجه  اع�دة  يف  �شت�ش�هم  والتي 
الالئق بوالية تي�رت بيئي� من اأ�شل 
140 م�رصوع يف خمتلف املج�الت 
كم�   2017 �شنة  خالل  متويله�  مت 
الوطني  ال�شندوق  وك�لة  ق�مت 
للت�أمني على البط�لة ب�لوالية خالل 
�شه�دات  بت�شليم  املرا�شم  هذه 
ل�ش�لح 15 ج�معي� مت تكوينهم من 
يف  ال�شندوق  م�شت�ش�ري  طرف 
جم�ل ان�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت امل�شغرة 
لتج�شيد  حت�شريهم  اأجل  من 

م�ش�ريعهم على اأر�س الواقع.
بعيد  االحتف�ل  برن�مج  وت�شمن 
معر�ش�  اق�مة  بتي�رت  العم�ل 
الت�شغيل  دعم  اأجهزة  ملختلف 
من  وعدد  االجتم�عي  وال�شم�ن 
اجلمعي�ت املهنية مع تنظيم �شب�ق 

ل�شع�ة الربيد. 

 2018 ل�شنة  العم�ل  عيد  مبن��شبة 
كل  من  م�ي  للف�حت  وامل�ش�دف 
بفع�لي�ت  املن��شبة  وبهذه  �شنة 

تكرم  العم�ل  بعيد  االحتف�ل 
املوظفني  االجتم�عية   اخلدم�ت 
التق�عد  على  املح�لني  العم�ل  و 

بح�شور جميع  ال�شلط�ت املحلية 
اهلل  راجني من  واط�رات  واملدنية 
االإ�شتقرار  من  املزيد  وجل  عز 

العزة  بلد  يف  واالزده�ر  والرقي 
والكرامة

عزيزي ر�شيد

الرئي�شيه  الوحدة  تدخلت 
ح�ش�ين  ال�شهيد  املدنية  للحم�ية 
حريق  اإخم�د  الأجل  بتب�شة  دوح 
الدني�  حي  امل�شمى  ب�ملك�ن 

القدمية(   امل�ش�فرين  )حمطة 
احلريق �شب داخل غرفة مهجورة  
متواجدة حتت ج�رص وعند و�شول 
اإخم�د  و  االإطف�ء  رج�ل  م�ش�لح 

تبني وجود �شخ�س داخل  احلريق 
القبو ح��رصته النريان والب�لغ من 
اإنق�ذه  مت  �شنة   36 حوايل  العمر 
يف  له  االأولية  االإ�شع�ف�ت  وتقدمي 

اإىل م�شلحة  املك�ن وحتويله  عني 
�ش�لح   ع�لي�  الطبية  اال�شتعج�الت 

تب�شة.
عزيزي ر�شيد

االإنته�ء  البي�س  بوالية  يرتقب 
من  كلم   160 اجن�ز  اأ�شغ�ل  من 
قبل  الب�رصية  االألي�ف  �شبكة 
ح�شبم�   ، اجل�ري  الع�م  نه�ية 
الوالئي  املدير  لدى  علم 
ال�شلكية  واملوا�شالت  للربيد 
والتكنولوجي�ت  والال�شلكية 
عيم�س  اإبراهيم  واأف�د  الرقمية 
املتعلقة  امل�ش�ريع  هذه  اأن 
ب�شبكة  الوالية  تراب  بربط 
جت�وز  قد  الب�رصية  االألي�ف 
تقدم االإ�شغ�ل به�  ن�شبة ال 70 
من امل�ئة وتتعلق هذه امل�ش�ريع 

اأ�ش��ش� بربط عدد من املح�ور 
غرار  على  ال�شبكة  بهذه  اله�مة 
بدائرة  البي�س  مدينة  ربط 
االأبي�س �شيدي ال�شيخ على طول 
115 كلم، ومدينة بريزينة جنوب 
الت�بعة  بريدة  ببلدية  الوالية 
م�ش�فة  على  االأغواط  لوالية 
اخلطوط  من  وغريه�  كلم   45
واأكد  ح�لي�.  اأ�شغ�له�  اجل�رية 
ال�شبكة  هذه  اأن  املتحدث 
"الع�دي  التدفق  �شت�شمن 
واملنتظم" ل�شبكة االنرتنيت عرب 
تراب الوالية كم� �شت�شمح بربط 

بهذه  احليوية  االإدارات  خمتلف 
موؤ�ش�ش�ت  غرار  على  ال�شبكة 
عرب  املنت�رصة  اجلزائر  بريد 
ب40  واملقدرة  الوالية  تراب 
مكتب بريدي  وقد �شطرت ذات 
خالل  برن�جم�  كذلك  امل�ش�لح 
الع�م اجل�ري ي�شمل  2500 ربط 
 3000 و  اله�تف  بخط  جديد 
عملية تو�شيل ل�شبكة ا الأنرتنيت 
الث�بت، وذلك مت��شي� واالأ�شغ�ل 
الكوابل  لتمديد  ح�لي�  اجل�رية 
اله�تفية لتو�شعة التغطية لت�شمل 
اأكرب عدد من املن�طق احل�رصية 

ب�لوالية.
وينتظر اي�ش�  خالل ذات الفرتة 
من  عدد  ربط  من  االإنته�ء 
االأحي�ء اجلديدة ب�شبكة الكوابل 
اله�تفية على غرار كل من حي 
 95 وحي  ببوقطب  م�شكن   120
م�شكن بع��شمة الوالية، لالإ�ش�رة  
ال�شنة امل��شية اجن�ز 2443  مت 
ب�شبكة  جديدة  ربط  عملية 
 3527 وكذا  اله�تفية  اخلطوط 
عملية ربط بخطوط االنرتنيت 
اجليل  بخطوط  ربط   1287 و 

الرابع ، وفق� لذات املتحدث.

ب�ل�شواحل  الثالث�ء  �شب�ح  مت 
العثور  م�شتغ�من  لوالية  ال�رصقية 
و�شك  على  �شيد  ق�رب  على 
مغ�ربة،  ل�شي�دين  يكون  الغرق 
اأمني  م�شدر  من  علم  ح�شبم� 

حلر�س  الع�ئمة  الوحدات  وق�مت 
ال�شواحل بر�شد هذا الق�رب الذي 
ك�ن ن�شفه يطفو على �شطح امل�ء 
على بعد اأربعة اأمي�ل بحرية )7.5 
�ش�طئ  �شم�ل-�رصق  كيلومرت( 

خل�رص(،  �شيدي  )دائرة  حج�ج 
ي�شيف نف�س امل�شدر ومت --وفق� 
العثور  االأمني--  امل�شدر  لذات 
على  الق�رب  هذا  منت  على 
بح�رة  بثالثة  خ��شة  هوية  وث�ئق 

اجلن�شية  يحملون  )�شي�دين( 
ال�ش�عة  حلد  يزالون  ال  املغربية 
طرف  من  بحث  وحمل  مفقودين 
االإقليمية  املجموعة  وحدات 
حلر�س ال�شواحل لوالية م�شتغ�من.

الطريق الوطني االجتنابي الثاين 
للعا�شمة- بودواو- زرالدة

دخول من�ساأة فنية حيز اخلدمة 
منت�سف ماي
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اإن هدف الكيان ال�شهيوين 
من �شناعة ال�شلطة هو 
حتميلها للأعباء امللقاة 

على عاتق االحتلل 
وتوفري االأمن له داخل 
االأرا�شي الفل�شطينية 
املحتلة وداخل الكيان 

نف�شه والق�شاء على 
منظمة التحرير 

الفل�شطينية، حيث اأعلن 
رابني عام 1993 اأن قيام 

ال�شلطة يعني تلقائيًا 
املوت التدريجي والبطيء 

ملنظمة التحرير اإىل 
حلظة التل�شي،

وجنحت اإدارت بو�س 
و اأوباماوواملت�شهني 

واملتهور ترامب بتوفري 
غطاء عربي ر�شمي 

�شعودي لدعم تنازالت 
قيادة املنظمة، حيث 

راأت وا�شنطون اأن 
حتقيق روؤية الدولتني 

باإقامة دويلة فل�شطينية 
مبوافقة )ا�شرائيل( 

و�شرور نتنياهو يخدم 
االأمن القومي االأمريكي 
واإنقاذاً لـ«ا�شرائيل« من 

نف�شها.

www.elwassat.com

راأي

املفاو�سات وت�سفية ق�سية فل�سطني
د. غازي ح�شني            

التي ولدت من  ال�سلطة  منذ ت�سكيل 
اأو�سلوالذي  يف  الإذعان  اتفاق  رحم 
التحرير  منظمة  رئي�س  وقعه 
باملفاو�سات  رئي�سها    ا�ستمراإر 
مقاومة   على  تعمل  ومل  الكارثية  
املواطن  وحماية  الحتالل 
الفل�سطيني وممتلكاته وتعزيز العمل 
الوطني والوحدة الوطنية والعودة اإىل 
واإمنا  امل�سلحة،  واملقاومة  امليثاق 
ب�سالحيات  املناطق  باإدارة  تقوم 
التعاون  وتوطيد  البلدية،  املجال�س 
الحتالل  اأجهزة  مع  الأمني 
واجتثاث  الثالثة  النتفا�سة  لوقف 
واإ�سعاف  امل�سلحة،  املقاومة 
ال�رصاع  واإنهاء  الوطنية،  احلركة 
على ح�ساب احلقوق الوطنية ل�سعبنا 
واإجناح امل�رصوع ال�سهيوين. وارمتت 
و�سالم  عبا�س  مرحلة  يف  ال�سلطة 
وجربيل  دحالن  وحممد  فيا�س 
رجوب يف اأح�سان الوليات املتحدة 
والكيان ال�سهيوين مما اأدى اإىل تاآكل 
الفل�سطيني  الر�سميني  املوقفني 

والعربي.
لت  حتو و
من  ال�سلطة 
انتقالية  اأداة 
ب  ن�سحا ل
القوات املحتلة 
واإنهاء الحتالل 
وعودة الالجئني 
لدولة  وكيل  اإىل 
ل  حتال ل ا

لتحقيق 
الكيان  م�سالح 
ين  ل�سهيو ا
لح  مل�سا ا و
من  الأمريكية 
اأموال  خالل 
املانحة  الدول 

و روؤية الدولتني.
من  ال�سهيوين  الكيان  هدف  اإن 
حتميلها  هو  ال�سلطة  �سناعة 
لالأعباء امللقاة على عاتق الحتالل 
الأرا�سي  داخل  له  الأمن  وتوفري 
الكيان  وداخل  املحتلة  الفل�سطينية 
نف�سه والق�ساء على منظمة التحرير 
عام  رابني  اأعلن  حيث  الفل�سطينية، 
تلقائياً  يعني  ال�سلطة  قيام  اأن   1993
ملنظمة  والبطيء  التدريجي  املوت 
التال�سي،  حلظة  اإىل  التحرير 
م�ستذكراً م�سري املنظمة ال�سهيونية 

بعد  دورها  �سعف  التي  العاملية 
دولة  )ا�رصائيل(.وح�سلت  تاأ�سي�س 
اإتفاق  خالل  من  البغي�س  الحتالل 
على  والتطبيع  القت�سادي  باري�س 
الدولرات  من  املليارات  مئات 

وم�سادر املياه والرثوات الخرى.
واأكد قادة الكيان ال�سهيوين اأن الهدف 
من اإقامة دويلة فل�سطينية من خالل 
عودة  �سطب حق  هو  الدولتني  روؤية 
يف  وتوطينهم  ديارهم  اإىل  الالجئني 
اأماكن تواجدهم وترحيل فل�سطينيي 
دولتهم  اإىل   )1948( الداخل 
بيهودية  والعرتاف  الفل�سطينية 
يوماً  الأ�سوات  ترتفع  لذلك  الدولة. 
ال�سلطة  يف  النظر  باإعادة  يوم  بعد 
وحلها يف ال�سفة الغربية واإلغاء اإتفاق 
ا�ستمرارها  لأن  او�سلو،  يف  الذعان 
تغيري  على  التغطية  الحتالل  منح 
الوقائع على الأر�س وتهويد القد�س 
واملقد�سات  املحتلني  ب�سطريها 
العائق  ال�سلطة  واأ�سبحت  العربية. 
الحتالل  مقاومة  اأمام  الأ�سا�سي 
وامل�رصوع الوطني الفل�سطيني، كما 
اأن اعتمادها على خيار املفاو�سات 
الأخرى.  اخليارات  اأفقدها  وحده 
واأجهزتها  ال�سلطة  بقاء  واأ�سبح 
اأمريكبة  ا�رصائيلية  م�سلحة  الأمنية 
تطلعات  �سد  وتعمل  �سعودية، 
وحقوقه  الفل�سطيني  العربي  �سعبنا 
الوطنية والقومية، وتخدم الحتالل 
خيار  عن  فالتخلي  وم�ساحله. 
خ�سوع  اإىل  اأدى  املقاومةامل�سلحة 
التحرير  ومنظمة  ال�سلطة  قيادة 
امل�ستمر يف املفاو�سات لالإمالءات 
وتبنيها  وال�رصائيلية  الأمريكية 
اأو�سل  وتربيرها والدفاع عنها، مما 
الو�سع الفل�سطيني اإىل اأ�سواأ مراحله 
والقنوط  اليا�س  وادخل  واأخطرها. 
واُمتنا.  �سعبنا  اأبناء  نفو�س  يف 
قمة  يف  الأمريكي  املوقف  وتراجع 
اإدارة  الثانيةوعهد  ديفيد  كامب 
ترامب،  واملتهور  بو�س  املجرم 
اليهودية  الأطماع  مع  وتطابق 
كل  يف  وال�ستعمارية  وال�سهيونية 
مبا  فل�سطني  ق�سية  بنود  من  بند 
ومرجعية  مدريد  مرجعية  فيها 
القرارات الدولية وتهويد كل القد�س 
العربي  املحتلةوالتطبيع  العربية 
التعنت  من  زاد  مما  اجلماعي، 
والأطماع  والغطر�سة  والت�سلب 
الهيمنة  ال�رصائيليةلفر�س 
الو�سط  ال�رصق  على  ال�سهيونية 

وجعل القد�س عا�سمة العامل.

خطورة روؤية الدولتني

التحرير  منظمة  خروج  بعد 
الفل�سطينية من بريوت يف اأواخر اآب 
الفل�سطينية  ال�ساحة  تبلور يف   1982

نهجان:
والذي  عرفات  قيادة  نهج  الأول: 
�سيا�سية  ت�سوية  اإىل  التو�سل  يريد 
والتخلي  املتحدة  الوليات  برعاية 
والعرتاف  واإدانتها  املقاومة  عن 

با�رصائيل والتفاو�س معها.
والثاين: نهج وطني معاد لالإمربيالية 
وال�سهيونية، ويعترب ال�رصاع مع العدو 
باملقاومة  ويتم�سك  وجود،  �رصاع 
امل�سلحة وامليثاق واحلقوق الوطنية 
القابلة للت�رصف ل�سعبنا  الثابتة غري 

العربي الفل�سطيني.
بريوت  من  املقاتلني  خروج  ود�سن 
مرحلة جديدة طرحت فيها مبادرة 
العربي،  ال�سالم  وم�رصوع  ريغان 
ومرابطة القوات الأطل�سية يف بريوت 
و�ساتيال،  �سربا  جمازر  وارتكاب 
داخل  الفل�سطيني  القتتال  واندلع 
وبع�س  )عرفات(  فتح  وبني  فتح 
واحلركة  الفل�سطينية  الف�سائل 
الوطنية اللبنانية، وحتقيق امل�ساحلة 

بني عرفات ومبارك.
الكيان  وطرح 

روؤية  ال�سهيوين 
والتي  الدولتني 
خاللها  من  ي�سعى 
دويلة  اإقامة 
فل�سطينية مل�سلحته 
يف  وجوده  ولتخليد 

العربي،  الوطن  قلب 
عن�رصية،  معازل  من 

منقو�سة الأر�س وال�سكان واحلقوق 
وال�سيادة واملياه وحممية ا�رصائيلية 
خلدمة م�سالح الكيان ال�سهيوين يف 
ال�سهيوين  فالكيان  العربي.  الوطن 
هو الذي ابتكر حل الدولتني لت�سفية 
فل�سطينيي  وترحيل  العودة،  حق 
العظمى  ا�رصائيل  واإقامة  الداخل، 
الطائفية  الفنت  وخلق  القت�سادية، 
البلدان  داخل  والعرقية  واملذهبية 
دويالت  واإقامة  لتفتيتها،  العربية 
من  وقيادتها  تركيبها  واإعادة  فيها، 
الأو�سط  ال�رصق  م�رصوع  خالل 

اجلديد.
خالل  من  ال�سهيوين  الكيان  ويعمل 
مفهومه  طرح  على  الدولتني  روؤية 
الفل�سطينية  بالدولة  اخلا�س 
الذاتي،  احلكم  اأ�سا�س  على  املبنية 
واملنقو�سة  ال�سالح،  من  واملجردة 

من  ب�سل�سلة  واملحكومة  ال�سيادة، 
اإىل  تتحول  بحيث  الأمنية،  التدابري 
التغلغل  خلدمة  ا�رصائيلية  حممية 
العربي  الوطن  يف  ال�رصائيلي 
العربي.  القومي  الأمن  واخرتاق 
مراقبة  ال�رصائيلية  القوات  وتتوىل 
جمالها  على  وال�سيطرة  احلدود 
اجلوي ومعابرها مع البلدان العربية 
اأمن  على  وحتافظ  املجاورة، 
اجلديد،  النظام  واأمن  )ا�رصائيل( 
عن  الدفاع  با�ستطاعتها  ولي�س 

نف�سها.

املفاو�شات  وحممود 
عبا�س

ارتكب حممود عبا�س خطيئة عظمى 
املقاومة،  خيار  اأ�سقط  عندما 
و�ساهم  بالقذرة،  عملياتها  ونعت 
الأوىل  النتفا�ستني  اإجها�س  يف 
ال�سلطة  اأجهزة  وتتعاون  والثانية، 
اأجهزة الحتالل الأمنية  الأمنية مع 

�سد املقاومة وكر�س النق�سام.
بال�سكل  التفاو�س  عملية  �سري  اإن 
الذي �سارت فيه ومن دون مرجعية 
وخيارات وبدائل غريها �سب وي�سب 
يف م�سلحة العدو 
كما  ال�سهيوين. 
املوقف  �ساعد 
العربي الر�سمي 
ل  ذ ملتخا ا
 ، طئ ا ملتو ا و
اً  جم�سد

بلجنة 
العربية  املتابعة 
وجامعة ت�رص�سل التي وفرت الغطاء 
العربي لدخول عبا�س يف املفاو�سات 
غري املبا�رصة واملبا�رصة على تقدمي 
اأجرم  التنازلت.لقد  من  املزيد 
دخل  عندما  الفل�سطيني  املفاو�س 
المريكية  بالرعاية  املفاو�سات 
على  يجوز  ل  لنه  مرجعية  وبدون 
املفاو�س  يدخل  اأن  الإطالق 
املفاو�سات  ال�سعيف  الفل�سطيني 
�سمانات.  اأو  مرجعية  دون  من 
اللتزام  بدون  املفاو�سات  فدخول 
والقرارات  الدويل  القانون  مببادئ 
الفل�سطيني  ال�سعب  وحقوق  الدولية 
يقود  الأقل  على  العودة  حق  ومنها 
والإمالءات  بال�رصوط  القبول  اإىل 

ال�رصائيلية والأمريكية.
و  بو�س  اإدارت  وجنحت 
ترامب  واملتهور  اأوباماوواملت�سهني 

بتوفري غطاء عربي ر�سمي �سعودي 
لدعم تنازلت قيادة املنظمة، حيث 
روؤية  حتقيق  اأن  وا�سنطون  راأت 
فل�سطينية  دويلة  باإقامة  الدولتني 
نتنياهو  )ا�رصائيل( و�رصور  مبوافقة 
الأمريكي  القومي  الأمن  يخدم 

واإنقاذاً لـ«ا�رصائيل« من نف�سها.
ت�سمن:  م�رصوعاً  اأوباما  واأعلن 
–اإطالق  لال�ستيطان  التام  -الوقف 
املفاو�سات برعاية الإدارة الأمريكية 
بخطوات  العربية  الدول  –وبدء 
تطبيعية مع الكيان ال�سهيوين. ولكنه 
تراجع عن جتميد ال�ستيطان ووافق 
ترامب  نتنياهو.وجاء  موقف  على 
املخطط  وتبنى  اليهودية  واإدارته 
فقدت  وبالتايل  كاماًل  ال�رصائيلي 
�سدقيتها  الأمريكية  الإدارة 
وم�سداقيتها وتعر�س المن وال�سلم 

الدوليني لفدح الخطار.
التفاو�س  عملية  ت�سميم  جرى  لقد 
الأهداف  لتحقيق  و�سناعتها 
والأمنية  وال�سيا�سية  ال�سرتاتيجية 
حلرب حزيران العدوانية التي �سنها 
العدو ال�سهيوين عام  1967بالتن�سيق 
املفاو�سات  توقفت  وا�سنطون.  مع 
جتميد  نتنياهو  رف�س  ب�سبب 
ال�ستيطان مت�سكاً منه بالتحالف يف 
الفا�سية  العنا�رص  اأكرث  مع  حكومته 
�سا�س  وهما  ال�سهيوين  الكيان  يف 
)ليربمان(  و  بيتنا«  »ا�رصائيل  و 
مع  للت�سوية  باأن ل جمال  اأكد  الذي 
من  �سنوات  قبل ع�رص  الفل�سطينيني 
الآن. وطالب بال�سالم مقابل ال�سالم 
»الأر�س  مدريد  مرجعية  على  رداً 
الأمور  وتبقى  ال�سالم«،  مقابل 
ويتعاي�س  الآن،  عليه  هي  ما  على 
مع  ال�رصائيليني  مع  الفل�سطينيون 
واقع  كاأمر  الدولة  يهودية  فر�س 
ال�سعوديى.  مع  العالقات  وتطبيع 
ال�سكان  تبادل  اإىل  ليربمان  ودعا 
الكبرية  امل�ستعمرات  تُ�سم  بحيث 
يف ال�سفة الغربية للكيان ال�سهيوين، 
 1948 الـ  مناطق  بع�س  �سم  مقابل 
املكتظة بالفل�سطينيني مثل اأم الفحم 

والطيبة اإىل الدولة الفل�سطينية.
عليه  اأطلق  ما  اإىل  نتنياهو  ودعا 
حتقيق  اأي  القت�سادي  بال�سالم 
والزدهار  املعي�سي  الرخاء 
تبناه  يظهر  ما  وعلى  القت�سادي، 
�سالم فيا�س ويعمل على حتقيقه يف 
دمية  ترامب  الغربية.وتبنى  ال�سفة 
نتنياهو  خمطط  اليهودية  اللوبيات 
ا�رصائيل  واإقامة  القد�س  لتهويد 
خالل  من  القت�سادية  العظمى 

م�رصوع ال�رصق الو�سط اجلديد.
املفاو�سات  م�سار  اأن  بجالء  وظهر 
من  �سنة  ع�رصين  حوايل  خالل 
ج�سيمة  اأ�رصاراً  اأحلق  التفاو�س 
وبق�سيتنا  الفل�سطيني  باملواطن 
طواقم  روؤ�ساء  تعيني  واإن  العادلة، 
اليهود  من  الأمريكية  املفاو�سات 
التوراتية  بالتعاليم  يوؤمنون  الذين 
والتلمودية ل ميكن اأبداً اأن يقود اإىل 
حتقيق ال�سالم العادل. ويوؤكد عبا�س 
عرفات،  لنهج  ا�ستمرار  نهجه  اأن 

وحدده مبا يلي:
الأق�سى  انتفا�سة  على  -الق�ساء 
واعتماد  امل�سلحة  املقاومة  –اإدانة 
-تطبيق  فقط  املفاو�سات  خيار 
املرحلة الأوىل من خارطة الطريق 
وم�سادرة  املقاومة  باإ�سعاف 
الوثيق  الأمني  –التعاون  �سالحها 
مع اأجهزة الحتالل الأمنية –�سطب 
ديارهم،  اإىل  الالجئني  عودة  حق 
ب�سطريها  موحدة  القد�س  واإبقاء 
ل�سم  الأرا�سي  –وتبادل  املحتلني 
للكيان  الكبرية  امل�ستعمرات  كتل 

ال�سهيوين.
يف  اللبنانية  املقاومة  انت�سار  اإن 

 2000 عام  اأيار 
متوز  حرب  ويف 
 ،2006 عام 
مة  و ملقا ا و
يف  الفل�سطينية 
غزة يف ت�سديها 
جهتها  ا مو و
يف  للمحرقة 
نهاية عام 2008 
عام  وبداية 
ب  حر 2و 0 0 9
عرقلت   2014
م�رصوع  تطبيق 
الأو�سط  ال�رصق 
)اأو  اجلديد 
 ، ) لكبري ا

واأحدثت حتولً ا�سرتاتيجياً يف م�سار 
ال�رصاع العربي ال�سهيوين يوؤكد على 
والتم�سك  املقاومة،  خيار  �سوابية 
وعودة  والقومية  الوطنية  بالثوابت 
امليثاق  اىل  الفل�سطينة  القيادة 
واإيجاد  امل�سلحة،  واملقاومة 
الوطنية  الق�سية  اإنتاج  تعيد  بدائل 
واحلقوق  الأر�س  على  للمحافظة 
امل�سوؤولية  ونقل  العربية  وهويتها 
اإ�رصائيل  وزوال  القادمة  لالأجيال 
كل  يف  الدميقراطية  الدولة  واإقامة 

فل�سطني العربية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي

الأ�ضتاذ/ �ضرابي عبد الكرمي
حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�ضوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM/EMAIL

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 750-749 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نحن الأ�ضتاذ /�ضرابي عبد الكرمي -حم�ضر ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر

الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 
03 �ضارع  لفائدة / ارملة بن �ضنوف امللودة حفيظ مليكة املختارة موطنا لها لدى وكيلتها فرية قرمية الكائن ب : 

قدور ر�ضيد املرادية *اجلزائر*
�ضد : بن من�ضور �ضاعدة 

ال�ضاكنة ب : 12 نهج هرني دونون اجلزائر الو�ضطى 
اجلدول  رقم   2014/04/16 بتاريخ  العقاري  الق�ضم  احممد  �ضيدي  حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم  على  بناءا 
 : رقم  حتت   2015/03/12 بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور   14/02812 الفهر�س  رقم   08/13/08522
2015/502 ، املوؤيد بالقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�ضية 

.14/00041 الفهر�س  رقم   2014/05089
وبناءا على / اأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�س حمكمة العقارية ملحكمة : �ضيدي احممد بتاريخ : 2017/01/21 

، حتت رقم : 17/400
نعلن للجمهور بانه �ضي�ضرع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل �ضقة الكائنة بالطابق احلادي ع�ضر )11( بعمارة 
رقم 12 �ضقة رقم 04 نهج هرني دينو اجلزائر الو�ضطى ت�ضتمل على اأربعة )04( مطبخ ، حمام ، مرحا�س ، و توابع 
اأخرى ، تبلغ م�ضاحتها مائة و اثنان و ع�ضرين مرت مربع و ثمان و �ضبعني دي�ضمرت مربع )122٫78 م2 ( و ن�ضبة اثنا 
للتق�ضيم  الو�ضفي  اجلدول  ح�ضب  10. وهذا  رقم  قطعة  امل�ضرتكة  12/1000 من الأجزاء  الألف  جزء من  ع�ضرة 
اأربعة  قدره  اإفتتاحي  �ضعر  اأ�ضا�س  على   40 رقم   22 حجم   )1986/06/26( يف  باجلزائر  العقارية  باملحافظة  امل�ضهر 
ع�ضر مليون و �ضتمائة و �ضتة و ثمانني األف و ثمامنائة و ثمانية و اأربعني دينار جزائري )14.686.848.00 دج( و ذلك 
تنفيذا للحكم ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد الق�ضم العقاري بتاريخ 2014/04/16 رقم اجلدول 08/13/08522 
رقم الفهر�س 14/02812 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2015/03/12 حتت رقم 2015/502 ، املوؤيد 
بالقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�ضية 2014/05089 رقم 
الفهر�س 14/00041 ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد يوم 2018/05/23 مبحكمة �ضيدي احممد ، الكائن مقرها بنهج عبان 

رم�ضان اجلزائر قاعة رقم : 03 ، على ال�ضاعة : الواحدة و الن�ضف زوال .
بتاريخ  املحكمة  �ضبط  كتابة  لدى  املودعة  البيع  �ضروط  قائمة  يف  الواردة  ال�ضروط  اإىل  اإ�ضافة   : البيع  �ضروط 
اإنعقاد  حال  دفع  فيها  مبا  القانونية  الأعباء  يتحمل  املزاد  عليه  الرا�ضي  فاإن   2016/18 رقم  حتت   ،2016/07/17

اجلل�ضة 1/5 من الثمن و امل�ضاريف  و الر�ضوم امل�ضتحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08  اأيام املوالية لر�ضو املزاد .
اأو  احممد  �ضيدي  حمكمة  �ضبط  كتابة  لدى  البيع  �ضروط  قائمة  على  الإطالع  املزايدة  يف  الراغب  اجلمهور  فعلى 

اخلتم املح�ضر الق�ضائيبديوان املح�ضر الق�ضائي الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله  
�ضرابي عبد الكرمي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
جمل�س ق�ضاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�ضم: �ضوؤون الأ�ضرة

حكم باحلجر
تاريخ   01435/18 الفهر�س:  رقم   00747/18 اجلدول:  رقم 

احلكم: 23/04/18 
علنيا  الأ�ضرة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
الدعوى.  يف  ال�ضري  اإعادة  قبول   : ال�ضكل  يف  ح�ضوريا  ابتدائيا 
عن  املو�ضوع  يف  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  اإفراغ  املو�ضوع:  يف 
حمكمة اجللفة بتاريخ: 25/12/2017 فهر�س رقم: 04186/17 
حممود  اخلبري  قبل  من  املنجز  اخلربة  تقرير  على  وامل�ضادقة 
 08/02/2018 بتاريخ  املحكمة  �ضبط  باأمانة  املودع  خليفي 
املرجع  على  احلجر  توقيع  ثم  ومن   54/18 فهر�س  رقم  حتت 
01/12/1998 بعني  " املولودة بتاريخ  " ع�ضيكر مباركة  �ضدها 
الإبل ولية اجللفة لأبيها بلقا�ضم واأمها اأوباح عائ�ضة. و تعيني 
املرجع ع�ضيكر بلقا�ضم مقدما عليها للقيام باإدارة �ضوؤونها املالية 
والإدارية. واأمر �ضابط احلالة املدنية لبلدية عني الإبل ولية 
اجللفة بالتاأ�ضري باحلجر على �ضهادة ميالد املحجور عليها. بذا 
املنعقدة مبقر  العلنية  واأف�ضح به جهارا باجلل�ضة  �ضدر احلكم 
من  اأ�ضله  اأم�ضي  ل�ضحته  و  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املحكمة 

طرفنا نحن الرئي�س واأمينة ال�ضبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

ولية : البويرة
مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة

م�ضلحة التنظيم العام

قرار رقم 1172املوؤرخ يف 23 افريل 2018

درا�ضة  ا�ضهار  عملية  حول  عمومي  حتقيق  فتح  عن  يعلن 
م�ضنفة  موؤ�ض�ضة  ان�ضاء  مب�ضروع  اخلا�ضة  البيئة  على  التاأثري 
ال�ضيد لعم�س  الرومي لفائدة  من نوع مذبح الدواجن والديك 
تاكو�ضت  قرية  لرقايع  امل�ضمى  باملكان  الكائنة  عمر  بن  ح�ضني 
بلدية الأخ�ضرية  ويعني ال�ضيد جاب اهلل حليم تقني �ضامي يف 
بال�ضيد  ي�ضتخلف  ذلك  تعذر  حالة  ويف  حمققا  حمافظا  البيئة 
ال�ضغال  مبديرية  ق�ضم  رئي�س  �ضامي  تقني  �ضعيد  بودربالة 
العمومية  ويعلق هذا القرار مبقر البلدية املعنية واماكن موقع 
املعمول  للقواعد  طبقا   15 يوما  ع�ضرة  خم�ضة  ملدة  امل�ضروع 
�ضاحب  نفقة  على  وطنيتني  يوميتني  جريدتني  يف  وين�ضر  بها 
مديرة  ال�ضيدة  للولية  العام  المني  ال�ضيد  ويكلف  امل�ضروع 
البيئة وال�ضادة مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة ، مدير ال�ضغال 
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س   ، الخ�ضرية  دائرة  رئي�س   ، العمومية 
يخ�ضه  فيما  كل  املحققني  واملحافظني  الخ�ضرية  لبلدية 
بتنفيذ ما جاء يف هذا القرار الذي ين�ضر �ضمن جمموعة العقود 

الإدارية للولية . 
 الوايل 
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مل يكن من عادة اأولئك الأ�صدقاء، 
اإينا�س،  ال�صابة  على  الطمئنان 
املبكرة،  ال�صاعة  هذه  مثل  يف 
وباإر�صال هذا العدد من الر�صائل 
يف  ال�صك  اأثار  واحدة، مما  دفعة 
نف�صها، والقلق على زوجها العامل 
البط�س"،  "فادي  الفل�صطيني، 
الذي غادر املنزل لإمامة النا�س 

يف �صالة الفجر.
�رسيعا اأجرت ات�صال على هاتف 
اإىل  ياأتي  �صوت  ل  لكن  زوجها، 
م�صامعها �صوى رنني الهاتف، وما 
من اأحد جميب، على غري العادة.

لثالثة  الأم  "اإينا�س"،  اأ�رسعت 
اأطفال، نحو ال�رسفة، لتبحث عن 
وعدم  و�صكوكها،  لقلقها  تف�صري 
ات�صالها،  على  زوجها  اإجابة 
املاليزية  ال�رسطة  فوجدت 
املكان،  اأحاط  قد  والإ�صعاف، 

والنا�س متجمهرين.

ماذا حدث يف اللحظات 
الأوىل

خارج  وهرولت  ثيابها،  ارتدت 
اجلميع  كان   ":" تقول  املنزل، 
�صدمة  يف  كانوا  لقد  يبكون، 
ماذا  اأحدهم  �صاألت  كلما  كبرية، 
يجبون،  ل  فادي،  واأين  يحدث 
اأو  ال�صمت،  اأو  بالبكاء  ويكتفون 

الرد على ا�صتحياء".
علمت  معدودة  دقائق  وبعد 
يد  على  زوجها  مبقتل  "اإينا�س"، 

جمهولني.
مطلع فجر ال�صبت قبل املا�صي، 
توالت الر�صائل تباًعا على الهاتف 
الفل�صطينية،  لل�صيدة  املحمول 
اإينا�س حمودة )31 عاًما(، يطماأن 
مر�صلوها على اأخبارها وزوجها. 
البط�س،  الفل�صطيني  العامل  وقتل 
اأثناء  املا�صي،  ال�صبت  فجر 
املجاور  امل�صجد  اإىل  ذهابه 
املاليزيا،  العا�صمة  يف  ملنزله، 
جمهولني،  بر�صا�س  كوالملبور، 
كانوا ي�صتقلون دراجة نارية، حيث 
اأردته  14 ر�صا�صة،  بنحو  اأ�صابوه 

قتيال على الفور.

�شرية و م�شرية

يعمل  الذي  البط�س  وولد 
ماليزية  جامعة  يف  حما�رسا 
خا�صة، يف خميم جباليا لالجئني 
غزة،  قطاع  �صمايل  الفل�صطينيني 

وهو متزوج واأب لثالثة اأطفال.
وح�صل على درجتي البكالوريو�س 
الهند�صة  يف  واملاج�صتري 
الكهربائية من اجلامعة الإ�صالمية 
يف غزة اأواخر عام 2009، وعقب 
ذلك متكن من احل�صول على قبول 
"ماليا"  جامعة  من  الدكتوراه 

املاليزية.
بعد ح�صوله على درجة الدكتوراه 
وحتقيقه  الكهربائية  الهند�صة  يف 
اإجنازات علمية، �رسعان ما ح�صل 

احلكومية  خزانة  منحة  على 
 Yayasan Khazanah(
الأوىل  وهي  عربي،  كاأول   )2016
يف ماليزيا من حيث جودة املنحة 

ومن اأف�صل اجلوائز العاملية.
احلادث  وقت  عن  اإينا�س  وتقول 
:" لقد خرج كعادته لأداء ال�صالة، 
يف  ي�صت�صهد  اأن  نهائًيا  اأتوقع  مل 
ماليزيا، كان دائما يطلب ال�صهادة 
اأنه  اأعتقد  كنت  ولكن  اهلل،  من 

�صينالها يف غزة، ولي�س هنا".
اإينا�س، خرب مقتل زوجها  وتلقت 
لأن  ت�صف،  كما  "القبول"،  بـ 

"ال�صهادة كانت حلمه".

�شهادات

وتتابع ب�صرب:" يف البداية �صعرت 
اأن الدنيا اأقفلت يف وجهي، لكني 
ا�صتدركت نف�صي فيما بعد"وت�صف 
جًدا،  "احلنون  بـ  زوجها  البط�س 
للغاية معها ومع  والرائع والطيب 
الكبرية،  ان�صغالته  اأطفالها، رغم 
اأ�رسته  عن  يتاأخر  مل  اأنه  اإل 
يوًما"وتتابع:" مل يكن يق�رس معي 
احتياجات  كافة  يلبي  واأب،  كزوج 
م�صاغله  من  بالرغم  منزله، 

واأعبائه الكبرية والكثرية".
وت�صيف:" يف ماليزيا لدينا يومان 
فادي  خ�ص�صه  اأحدهما  اإجازة، 
كان  فيه  للعائلة،  كامل  ب�صكل 
احتياجاتنا،  كافة  لتلبية  يتفرغ 
يكن  مل  وللت�صوق،  للتنزه،  نخرج 
وجنل�س  الت�صوق،  عناء  يكلفني 

نت�صامر ونتحدث".
فقط،  للعائلة  يوًما  كان  "لقد 
ح�صب  اأبدا"،  به  نفرط  نكن  مل 

اإينا�س.
"يوم  يف  املواقف  اأحد  وت�صتذكر 
يف  نت�صوق  كنا  قائلة:"  العائلة"، 
اأحد املرات، وابنتي ت�صع العديد 
املقلية  والبطاط�س  ال�صكاكر  من 
واأنا  الت�صوق،  عربة  يف  والألعاب 
يل،  يقول  كان  لكنه  اأرجعها، 
هذا  اإن  ت�صاء  ما  تاأخذ  دعيها 

�صيفرحها".
دوًما  يخربين  كان  وا�صتدركت:" 
ولي�س  وقت،  اأي  يف  بجانبي  باأنه 
يل  ويقول  فقط،  اليوم  هذا  يف 
كنت  اأو  �صيء،  اأي  يف  رغبتي  اإن 
حمتاجة يل، ل ترتددي بالت�صال 

بي يف اأي وقت، و�صاآتيك فوًرا".

اإح�شا�س بال�شيق

�صعرت  التي  الأيام  هي  وكثرية 
والرغبة  بال�صيق،  اإينا�س  فيها 
طلب  كما  بزوجها  الت�صال  يف 
من  "باأنها هي  تقول  لكنها  منها، 
كانت ترتد يف الت�صال؛ ملعرفتها 
اأنه  من  يقينها  رغم  بان�صغاله، 

�صيتفرغ لها فورا".
الأوقات  بع�س  كنت  وتابعت:" 
اأب�صط  يف  لأ�صت�صريه  به  اأت�صل 
رحابة  بكل  ويجيبني  الأ�صياء، 
ونا�صحا،  يل  معلما  كان  �صدر، 

ا على م�صلحتي جدا". وحري�صً
ابنتها  اإينا�س  اأجنبت  وعندما 

"اأنها  تقول  والثانية،  الأوىل 
باحلزن  زوجها  ي�صعر  اأن  توقعت 
�صعيًدا  كان  لكنه  البع�س،  كما 
باًبا  يل  فتح  لقد  ويقول  جًدا، 

جديًدا للجنة".

يف البيت

ويف املنزل كان ي�صعى "البط�س"، 
مرة  ذات  فهي  زوجته،  لراحة 
غ�صل  يف  تعبها  من  له  ا�صتكت 
هذه  اتركي  لها:"  فقال  الثياب، 
عودته  فور  وبالفعل  يل،  املهمة 
الثياب  بغ�صل  يبداأ  اخلارج  من 

ون�رسها، كانت مهمة اليومية".
بثالثة  البط�س  اغتيال  وقبل 
املنزل،  بطالء  قام  اأ�صابيع، 
وهّمت زوجته يف تنظيف الأر�صية 
باأل  فاأخربها  الطالء،  اآثار  من 
تفعل بل تذهب لتاأخذ ق�صط من 

الراحة، "فهذا عمله هو".

ارتباط مقد�س

وتكمل:" مل يكن لديه م�صكلة اأبدا 
يف اأن يبادر دوما يف اإر�صائي اإن 
وحتى  تفاهم،  �صوء  بيننا  حدث 
واإن كنت اأنا ال�صبب به، كان ياأتي 
يل  ويقول  ويدي،  راأ�صي  ويقبل 
تكوين  اأن  يل  بالن�صبة  �صيء  اأهم 

�صعيدة".
 ،2006 عام  يف  البط�س،  وتزوج 
حياته،  �رسيكة  يف  �رسطه  وكان 
ح�صب  للقراآن،  حافظة  تكون  اأن 

زوجته.
باأنه  يل  قال  اإينا�س:"  واأردفت 
�رسطه،  حققت  لأنني  تزوجني 
واأمه كانت ت�صاأله قبل الزواج هل 
تريد موا�صفات جمالية معينة يف 
قبل  معها  اجللو�س  اأو  العرو�س، 
حفظ  فقط  ل  فيقول  خطبتها، 

القراآن".
يف  غالبًا  الزواج  عادات  وجتري 
ال�صاب،  والدة  تتوجه  اأن  غزة، 
ثم  ومن  خلطبتها،  الفتاة  ملنزل 
يجل�س العرو�صان معا يف ح�صور 
البدء  قبل  للتعارف،  الأهل 

مبرا�صم عقد قران الزواج.

حياته العلمية وحبه 
للعلم

كان البط�س طموًحا جدا، ي�صعى 
عن  يتوقف  ل  دوًما،  لالأف�صل 
املحكمة،  الأبحاث  وعمل  العلم 
كان  الديني،  ال�صعيد  يف  ا  واأي�صً
ومدر�ًصا  الكرمي،  للقراآن  حافًظا 

له، وفق زوجته.
واأردفت:" كان حمّكًما يف العديد 
الأجنبية،  العلمية  املجالت  من 
ون�رس 18 ورقة بحثية يف جمالت 
درجة  على  وح�صل  حمّكمة، 

الإجازة وال�صند يف القراآن".
الكثري  على  ح�صل  وتابعت:" 
من  والعديد  ال�صهادات  من 

اجلوائز".
العديد من  البط�س على  وح�صل 
اخلزانة  جائزة  مثل  اجلوائز، 

واملركز  عربي،  باحث  لأف�صل 
دقائق"،   3" م�صابقة  يف  الأول 
املت�صابقون  فيها  يتحدث  والتي 
دقائق  ثالث  يف  اأبحاثهم  عن 

فقط.
يحثها  كان  باأنه  اإينا�س  وتقول 
دوًما على العلم، "مل اأكن اأفكر يف 
درا�صة املاج�صتري، لكنه �صجعني 
الدكتوراة  اأنهى  وعندما  ب�صدة، 
اأنا  عليها  اأح�صل  اأن  على  اأ�رس 

اأي�صا".
علّي  �صربِت  يل  يقول  كان  "لقد 
خم�س �صنوات عندما كنت اأقدم 
على  م�رّس  اليوم  واأنا  الدكتوراة 
اأن  اأرى  كنت  عليها،  حت�صلي  اأن 
هذا الأمر �صعب ومتعب لأنني اأم 
وزوجة، لكن فادي كان ي�صجعني 

دوما"، وفق اإينا�س.
بطلبة  اإينا�س  التحقت  وبالفعل 
"طرق  جمال  يف  الدكتوراة 
زوجها  اغتيال  لكن  التدري�س"، 
"لكن  العلمي،  م�صوراها  اأوقف 

اأ�رس على اإكماله"، كما تقول.
اأثناء  يل  يقول  كان  واأكملت:" 
اأن  بال�رسورة  لي�س  الدرا�صة، 
تنظفي املنزل كل يوم، اأح�رسي 
ول  ذلك،  يف  لت�صاعدك  عاملة 
باإمكاننا طلبه  تعد الطعام يومًيا 
اأن  املهم  املطاعم،  اأحد  من 

تتفرغي للدرا�صة".
�صاألته  اأنني  مرة،  ذات  "اأذكر 
بلد  اإىل  ن�صافر  اأن  ميكننا  هل 
اأكملي  اآخر، فاأجابني ل بالطبع، 

درا�صتك اأول"، وفق اإينا�س.

واأكملت:" كان يحب العلم كثرًيا، 
ما  وهذا  فيه،  يتعمق  اأن  ويحب 
اأطفاله  ومع  معي  يفعله  كان 

وطالبه".
وذات يوم ومن باب املزاح قالت 
ابنتاي  "�صاأزوج  لزوجها  اإينا�س 
قبل اإمتام تعليمهن اجلامعي، لكنه 
رف�س وقال يل باأنهما عليهما اأن 
ل  اأنا  اجلامعية،  درا�صتهما  يتّما 
كلهم  والأولد،  البنات  بني  اأفرق 

عندي مت�صاوون".

حري�س على مهارات 
الأبناء

زوجته،  تقول  كما  البط�س  وكان 
مهارات  �صقل  على  "حري�س 
كافة،  املجالت  يف  اأبنائهم 
العلوم،  من  الكثري  يجمعوا  واأن 
النوادي  يف  ي�صجلهم  كان  فقد 
والرتفيهية  الدينية  والدورات 

والثقافية".
العلم  �صبيل  يف  اإينا�س:"  وتقول 
م�صتعد فادي اأن ينفق الكثري من 
الأموال، فمثال الر�صوم املدر�صية 
لكن  مرتفعة،  الكربى،  لبنتي 
اأ�صعر  كنت  يدفعها  كان  عندما 
باأنه �صعيد للغاية"وغادر البط�س 
قطاع غزة يف عام 2011، بهدف 
الدكتوراة،  درجة  على  احل�صول 

ح�صب زوجته.

موقف اإ�شرائيل من 

البط�س

و�صائل  بع�س  ت�صنيف  وعن 
لـ"البط�س"،  الإ�رسائيلية  الإعالم 
تقول  حما�س"،  "مهند�س  بـ 
الإ�رسائيلية  الرواية  اإينا�س:" 
له  عالقة  ل  فادي  �صادقة،  غري 
ال�صيا�صي،  اأو  الع�صكري،  بالعمل 

اأو التنظيمي".
مبدع  اإن�صان  فادي  واأكملت:" 
جماله،  يف  عامل  خمرتع  طموح، 
التي  هي  واأبحاثه  علمه  رمبا 
ولأنه  منه،  اإ�رسائيل  اأخافت 
م�صلم،  فل�صطيني  بب�صاطة 
العقول  هذه  قتل  تريد  اإ�رسائيل 

فقط ل اأكرث".
ومل ي�صبق للبط�س اأن تعر�س لأي 
تهديدات، ح�صب زوجته، ومل يكن 
يف ح�صبان الزوجني باملطلق اأنه 
ذو  اإن�صان  "فهو  اغتياله،  �صيتم 
�صخ�صية حمبوبة وودودة من قبل 
جميع من عرفه �صواء م�صلمني اأو 

غري م�صلمني".
كنت  من  اأنا  ل�صت  وا�صتدركت:" 
الكل  فقط،  ومفاجاأة  �صدمة  يف 

تفاجاأ باخلرب".

حياته الدينية

وت�صتذكر اإينا�س عند حلول �صهر 
و�صلوا  عام  اأول  يف  رم�صان، 
يجد  مل  حيث  ماليزيا،  اإىل  فيه 
غري  فيه،  لي�صلي  قريبا  م�صجًدا 
بالقرب  �صبه مهجور  م�صلى كان 
مع  اتفق  واأكملت:"  البيت.  من 
لإحياء  امل�صلي،  عن  امل�صوؤول 
الإمامة  وق�صموا  فيه،  ال�صالة 
اأن�صطة  عدة  ونفذ  بينهم،  فيما 
باأن  ي�صهد  اجلريان  وجميع  فيه، 
البط�س جنح يف اإحياء املكان اإىل 

اأعلى درجة".
وتقول:" اأمانة تربية الأبناء الآن 
لرتبيتهم  �صاأ�صعى  جًدا،  ثقيلة 
تربية تليق بوالدهم ال�صهيد، الآن 
اأنا جال�صة اأجمع نف�صي، لأعرف 

كيف �صاأربي اأبنائي".
واأجنب البط�س ثالثة اأبناء، دعاء 
)6 �صنوات(، واأ�صيل اأربعة اأعوام، 

وحممد عام واحد.

�شفاته وعالقته 
بالآخرين

يف  حوله  هم  مبن  عالقته  وعن 
حمبوًبا  كان  تقول:"  ماليزيا، 
يتحدث  �صحوًكا،  اجلميع،  من 
عن  وي�صاأل  حوله  هم  من  لكل 

اأحوالهم".

واأكملت:" يوم ا�صت�صهاده، زارتني 
امل�صلمة،  غري  ال�صينية  جارتنا 
يل  وتقول  ب�صدة،  تبكي  كانت 
كان  طيب،  اإنه  افتقدته،  لقد 
دوما،  اأبنائي  وعن  عني  ي�صاأل 
كلما التقينا عند امل�صعد، ويفتح 
امل�صعد  دخول  عند  الباب  يل 
مل  اأنه  واأ�صارت  منه".  واخلروج 
يكن يفرق يف معاملته للم�صلمني 
وغري امل�صلمني من كال اجلن�صني، 
اأو بني املحجبة وغري املحجبة.

على الرغم من ان�صغاله يف علمه 
وعمله، اإل اأنه مل يكن مق�رًسا يف 
جمال الدعوة اإىل الإ�صالم، وتقول 
املاليزيني  يُدر�س  كان  اإينا�س:" 
قراءاته  ببع�س  القراآن  والعرب 
ال�صند  على  وح�صل  املختلفة، 
والإجازة بالقراءة بثالث روايات 
للح�صول  ي�صعى  وكان  للقراآن، 

على الرابعة، لكنه ا�صت�صهد".
ومنذ ال�صباح كان يتوجه البط�س 
للمنزل  يعود  ثم  اجلامعة،  اإىل 
ل�صالة  يخرج  ثم  ال�صاد�صة،  عند 
املغرب، يعقد بعدها حلقة تعليم 
ماليزية  موؤ�ص�صة  يف  القراآن، 
يتوجه  وعقبها  لذلك،  خم�ص�صة 
اأحد امل�صاجد لتعليم النا�س  اإىل 
على  اإنه  القراآن،  قراءة  هناك 
عام  من  اأكرث  من  احلال  هذا 
ون�صف العام. ولفتت اإينا�س، اإىل 
"اأن زوجها كان ي�صتكي من تعبه، 
فليكن هذا يف  لها،  يقول  اأنه  اإل 
البط�س  كان  اهلل".  اإر�صاء  �صبيل 
زوًجا طيبا حنونا متفرغ لأ�رسته، 
علمه  يف  الكبري  ان�صغاله  رغم 
وعمله، وي�صعى دوًما للدعوة اإىل 

الإ�صالم، وفق زوجته.

مطلع فجر ال�شبت قبل املا�شي، توالت الر�شائل تباًعا على الهاتف املحمول لل�شيدة الفل�شطينية، اإينا�س حمودة )31 عاًما(، يطمئن 
مر�شلوها على اأخبارها وزوجها.

اغتيال

فادي البط�ش.. ق�صة عامل مل تكتمل
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و�ضدد على ق�ضايا ذات اهتمام 
التي  الأردن  مع  م�ضرتك 
�ضملت  جولة  منهًيا  غادرها؛ 
اإ�رسائيل،  الأردن،  اإىل  اإ�ضافة 
و�ضلها  التي  ال�ضعودية  وقبلها 
البلجيكية  العا�ضمة  من 
اأفريل،   28 ال�ضبت  بروك�ضل، 
بعد ح�ضوره اجتماعات وزراء 
خارجية حلف �ضمال الأطل�ضي 

)ناتو(. 
اتفقت   ،2017 �ضبتمرب  ويف 
ملفاو�ضات  ال�ضامنة  الدول 
وتركيا  رو�ضيا  وهي  اأ�ضتانا، 
مناطق  اإن�ضاء  على  واإيران، 
ت�ضم  �ضوريا  توتر« يف  »خف�ض 
واملناطق  املدن  من  عدًدا 

ال�ضورية. 
اإىل  الأوىل  حمطته  ويف 
وزير  التقى  الريا�ض، 
اجلديد،  الأمريكي  اخلارجية 
 29 الأحد  بومبيو،  مايك 
اأفريل، نظريه ال�ضعودي، عادل 
ال�ضعودي  والعاهل  اجلبري، 
العزيز  عبد  بن  �ضلمان  امللك 
حممد  الأمري  عهده،  وويل 
اإيران  وت�ضدرت  �ضلمان؛  بن 
الأمريكي  اجلانبني  مباحثات 

وال�ضعودي. 
يتحدث  مل  بومبيو،  اأن  ومع 
اخلليجية  الأزمة  عن  �رساحة 
قال  لكنه  وا�ضح،  ب�ضكل 
التعاون  جمل�ض  »وحدة  اإن 
مهم  اأمر  هي  اخلليجي، 
ونحتاج لإجنازها« من منطلق 
اأن  ترى  �ضاملة  اأمريكية  روؤية 
دول  بني  البينية  اخلالفات 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 
الأزمة بني  وا�ضتمرار  العربية، 
ودولة  العربية  املقاطعة  دول 
نفوذ  تعزيز  �ضاأنه  من  قطر 
يف  مبا  املنطقة،  يف  اإيران 
الوقت  اليمن و�ضوريا، يف  ذلك 
الذي ت�ضعى فيه بالده لتحجيم 

النفوذ الإيراين املتنامي. 
الأمريكي،  الرئي�ض  ويعمل 
دونالد ترامب وفق ا�ضرتاتيجية 
جانب  اإىل  تركز  �ضاملة 
على  الإيراين  النووي  امللف 
وا�ضعة من  »مواجهة جمموعة 

مثل  النووية،  غري  التهديدات 
الإيرانية،  ال�ضواريخ  اأنظمة 
وت�ضدير  اهلل،  حلزب  ودعمها 
اإىل  بالوكالة  املقاتلني  اآلف 
�ضوريا وم�ضاعدتها املتمردين 

يف اليمن«. 
املتحدة  الوليات  وتتطلع 
مع  وثيق  ب�ضكل  »العمل  اإىل 
حلفاء اأقويا، مثل اإ�رسائيل، يف 
والرتاجع  التهديدات،  مواجهة 
للتاأثري  الكامل  النطاق  عن 
ي�ضفه  كما  اخلبيث«،  الإيراين 
�ضادق  الذي  بومبيو  مايك 
جمل�ض ال�ضيوخ الأمريكي على 
 26 للخارجية يف  وزيًرا  تعيينه 

اأفريل املا�ضي. 

ر�ؤية من�شجمة جتاه امللف 
النو�ي الإيراين

ال�ضخ�ضيات  اأهم  وتلتقي 
القرار  �ضنع  يف  املوؤثرة 
دونالد  جانب  اإىل  الأمريكي 
من�ضجمة  روؤية  على  ترامب 
الإيراين،  النووي  امللف  جتاه 
يف  ونفوذها  اإيران  ودور 
العا�ضمة  ،ومن  املنطقة 
ال�ضعودية، قال وزير اخلارجية 
موؤمتره  خالل  بومبيو  مايك 
ال�ضحفي امل�ضرتك مع نظريه 
ال�ضعودي عادل اجلبري: »وعلى 
ال�ضابقة،  الإدارة  من  العك�ض 
الأمريكية  )الإدارة  نحن 
اإرهاب  نتجاهل  ل  اجلديدة( 

اإيران الوا�ضع النطاق«. 
تاأكيد  واجلبري جدد هو الآخر 
�ضيا�ضة  »تاأييد  على  بالده 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
وخا�ضة  طهران،  جتاه  ترامب 
التفاق  بتعديل  يتعلق  فيما 
وعلى  اإيران«،  مع  النووي 
على  عقوبات  فر�ض  �رسورة 
الإرهاب،  »لدعمها  اإيران 
الدول  �ضوؤون  يف  وتدخلها 
الإرهاب  وهو  الأخرى«، 
الأمريكي  الوزير  و�ضفه  الذي 

بـ«الوا�ضع النطاق«. 
»تعديل  اأي  ترف�ض  اإيران  لكن 
على التفاق النووي«، حيث اأكد 
الرئي�ض الإيراين ح�ضن روحاين 
يف ات�ضال مع نظريه الفرن�ضي 
التفاق  ذلك  م�ضتقبل  اأن 

 2025 عام  »عقب  النووي 
واأن  الدولية،  القرارات  حتدده 
خارج  قيود  اأية  تقبل  ل  اإيران 
املوقع  ح�ضب  تعهداتها«، 

الر�ضمي للرئا�ضة الإيرانية. 
احلد من تطوير اإيران امل�ضتمر 

لقدراتها ال�ضاروخية
بومبيو  »حملة«  تقت�رس  ول 
خالل جولته على ح�ضد التاأييد 
املنتظر  الإجراءات  لبالده يف 
النووي  امللف  ب�ضاأن  اتخاذها 
اإىل  ذلك  تتعدى  بل  الإيراين، 
يف  احلليفة  الدول  مع  العمل 
تطوير  من  للحد  املنطقة 
لقدراتها  امل�ضتمر  اإيران 
ت�ضتوجب  التي  ال�ضاروخية 
»فر�ض عقوبات على اأي اأفراد 
بربنامج  مرتبطة  كيانات  اأو 
ح�ضب  الإيراين«،  ال�ضواريخ 
هوك،  بريان  ت�رسيحات 
البارز  ال�ضيا�ضي  امل�ضت�ضار 
الأمريكي  الوزير  رافق  الذي 

يف جولته ال�رسق الأو�ضطية. 
الربنامج  اإن  »هوك«،  وقال 
»يطيل  الإيراين  ال�ضاروخي 
ال�رسق  يف  واملعاناة  احلرب 
اأمننا  ويهدد  الأو�ضط، 
القت�ضادية،  وم�ضاحلنا 
ال�ضعودية  ويهدد ب�ضكل خا�ض 

واإ�رسائيل«. 
ترامب  دونالد  فوز  وبعد 
يف  الرئا�ضية  بالنتخابات 
مقعده  ومن  نوفمرب2016، 
الأمريكي،  الكونغر�ض  يف 
النووي  التفاق  بومبيو  و�ضف 
معقول«،  »غري  باأنه  الإيراين، 
تراجع  اإىل  »يتطلع«  واأنه 

الوليات املتحدة عنه. 
بعد 12 ماي

لهجته  من  خفف  بومبيو  لكن 
جل�ضة  اأثناء  ال�ضيء  بع�ض 
وزيًرا  اختياره  على  امل�ضادقة 
يف  الكرة  ملقًيا  للخارجية 
الدبلوما�ضية«،  »اجلهود  ملعب 
واتفاق  اأف�ضل  نتائج  لتحقيق 
املوعد  ماي   12 بعد  اأف�ضل 
الرئي�ض  لتخاذ  املحدد 
لإعادة  قراًرا  الأمريكي 
امللف  اتفاق  على  الت�ضديق 
خطوات  اتخاذ  اأو  النووي 
باجتاه فر�ض عقوبات جديدة 

على اإيران. 
على  عقوبات  فر�ض  �ضيعطي 
اإيران الفر�ضة للجناح الإيراين 
على  لل�ضغط  املحافظ 
الإ�ضالحي،  الإيراين  الرئي�ض 
الروح  لإعادة  روحاين  ح�ضن 
الإيراين،  النووي  للربنامج 
ومنع جلان التفتي�ض من دخول 
الإيرانية،  النووية  املن�ضاآت 
التخ�ضيب  عمليات  وبدء 
بكثري«،  اأكرب  »ب�رسعة  جمدًدا 
اخلارجية  وزير  اأكده  ما  وهو 
 22 يف  ظريف  جواد  الإيراين 

اأفريل املا�ضي. 

الكيان ال�شهيوين يف حالة 
تاأهب

اأعلنت  التي  اإ�رسائيل،  وجتد 
اإغالق  اأفريل   30 م�ضاء 
اأجواءها على احلدود ال�ضورية 
نف�ضها  اجلولن  ومرتفعات 
لهجوم  تاأهب  حالة  و�ضط 
�رسبات  بعد  حمتمل  اإيراين 
�ضاروخية �ضنتها اإ�رسائيل على 
حمافظة  يف  اإيرانية  مواقع 
اأمريكي  وت�ضعيد  حماة، 
النووي  اإ�رسائيلي �ضد التفاق 
الإيراين، وما ك�ضف عنه رئي�ض 
بنيامني  الإ�رسائيلي،  الوزراء 
»اأدلة  وجود  من  نتنياهو 
على  اإ�رسائيل  لدى  قاطعة« 
اإيراين  نووي  م�رسوع  وجود 
دبلوما�ضي  ون�ضاط  �رسي، 
كل  اإبالغ  ت�ضمن  اإ�رسائيلي 
ورو�ضيا  املتحدة  الوليات  من 
اإيران  اإ�رسائيل »�ضتق�ضف  باأن 
اإيراين من  اإذا تعر�ضت لهجوم 

داخل �ضوريا«. 
املا�ضي،  ال�ضهر  وخالل 
اإ�رسائيليون  م�ضوؤولون  تبادل 
والتهديدات  التهامات 
يف  الإيرانيني  نظرائهم  مع 
اأعقاب غارات �ضنتها طائرات 
مواقع  عدة  على  اإ�رسائيلية 
»تدعي«  �ضورية  ع�ضكرية 
اأ�ضلحة  وجود  اإ�رسائيل 

ومقاتلني اإيرانيني فيها. 
ليربمان يف وا�ضنطن

يف  بومبيو  وجود  اأثناء  ويف 
الدفاع  وزير  كان  اإ�رسائيل 
اأفيغدور  »الإ�رسائيلي«، 
للعا�ضمة  زيارة  يف  ليربمان 
الأمريكية لبحث التطورات يف 
الإيرانية،  والتهديدات  �ضوريا 
التقى خاللها نظريه الأمريكي 
على  واتفقا  ماتي�ض،  جيم�ض 
اأن اإيران ت�ضكل اليوم »التهديد 
ال�رسق  ل�ضتقرار  الأكرب 

الأو�ضط«. 
وزير  حتدث  اإ�رسائيل،  ومن 

 29 يف  الأمريكي  اخلارجية 
اأفريل عن احتمالت ان�ضحاب 
بلده من التفاق النووي »اإذا مل 
نتمكن من اإ�ضالحه« يف اإ�ضارة 
اإىل ما �ضبق اأن اأملح اإليه من اأن 
الرئي�ض الأمريكي كان وا�ضًحا 
التفاق  »عيوب  من  موقفه  يف 

النووي ال�ضامل مع اإيران«. 
وترى الوليات املتحدة، وفًقا 
يف  خارجيتها  وزير  ذكره  ملا 
املوؤمتر ال�ضحفي الذي جمعه 
مع رئي�ض الوزراء الإ�رسائيلي، 
»اأمر  اإ�رسائيل  مع  التعاون  اأن 
الن�ضاط  ملواجهة  حا�ضم 
لال�ضتقرار  املزعِزع  الإيراين 
اأنحاء  خمتلف  يف  واخلبيث 
ال�رسق الأو�ضط والعامل اأجمع«؛ 
اإزاء  »العميق«  بالقلق  وت�ضعر 
وتهديداتها  اإيران  ت�ضعيد 
�ضمن  واملنطقة  لإ�رسائيل 
»الهيمنة  يف  املتمثل  طموحها 

على ال�رسق الأو�ضط«. 

اتهامات« الوزير الأمريكي

»اتهامات«  اإيران  ورف�ضت 
حتدث  التي  الأمريكي  الوزير 
اإيرانية  طموحات  عن  فيها 
ال�رسق  على  »بالهيمنة 
ا�ضتقرار  وزعزعة  الأو�ضط«، 
دعمها  خالل  من  املنطقة 
ال�ضوري  النظام  لقوات 
)احلوثي(  اهلل  اأن�ضار  وجماعة 
يف اليمن؛ وهي التهامات التي 
وزارة  با�ضم  املتحدث  و�ضفها 
بهرام  الإيرانية،  اخلارجية 
قا�ضمي باأنها »تكرار لتهامات 
من  لها  اأ�ضا�ض  ل  �ضخيفة 
الإيراين  الوجود  واأن  ال�ضحة«، 
دم�ضق  حلكومتي  والدعم 
ياأتي ا�ضتجابة لطلبات  وبغداد 
وهو  البلدين،  حكومتي  من 
جزء من »مكافحة الإرهاب يف 

املنطقة«. 
جولة يف ثالثة دول

وزير  مباحثات  و�ضملت 
يف  جولته  خالل  اخلارجية 
ذات  ملفات  الثالث،  الدول 

النفوذ  مثل  م�ضرتك  اهتمام 
والتدخالت الإيرانية وال�رساع 
يف  الأهلية  واحلرب  اليمن  يف 
دول  بني  والعالقات  �ضوريا 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 
اإ�ضافة اإىل مواجهة التحديات 
اأمن  على  واحلفاظ  امل�ضرتكة 
ال�ضعودية  احلليفة،  الدول 

والأردن واإ�رسائيل. 

متغريات مهمة يف �شيا�شة 
الوليات املتحدة

اخلارجية  وزير  جولة  وتاأتي 
اأيام  قبل  اجلديد  الأمريكي 
مهمة  متغريات  من  اأ�ضابيع  اأو 
املتحدة  الوليات  �ضيا�ضة  يف 
اأن يُقدم عليها الرئي�ض  يُنتظر 
الأمريكي تتعلق بتاريخ 12 ماي 
كموعد  حدده  الذي  اجلاري 
لتخاذ قرار حول امللف النووي 
بدء  ت�ضبق  اأنها  كما  الإيراين؛ 
الأمريكية  ال�ضفارة  نقل  عملية 
من تل اأبيب اإىل القد�ض يف 14 
ماي ، وهو القرار الذي اتخذه 
واأثار  دي�ضمرب2017  ترامب يف 
اآنذاك ردود فعل عربية ودولية 
غا�ضبة.  وتعرتف اإ�رسائيل منذ 
عام 1994 باإ�رساف الأردن على 
املقد�ضات الدينية يف القد�ض 
ال�رسقية التي �ضمتها اإ�رسائيل 
جوان  حرب  بعد  �ضلطتها  اإىل 
1967 بعد اأن كانت تابعة اإدارًيا 

لالأردن. 

حالة ترقب

كما اأن الوليات املتحدة ودول 
العامل ككل، ترتقب عقد القمة 
ال�ضمالية  كوريا  مع  الأمريكية 
�ضهر  اأو  ال�ضهر  هذا  خالل 
القمة  وهي  القادم،  جوان 
اخلارجية  وزير  لها  اأعّد  التي 
زيارته  خالل  بومبيو  مايك 
 17 يف  الكورية  العا�ضمة  اإىل 
اأفريل 2018، حينما كان ي�ضغل 
ال�ضتخبارات  مدير  من�ضب 

الأمريكية »�ضي اآي اإيه«.

من العا�شمة الأردنية عمان، حمطته الأخرية يف جولته ال�شرق الأ��شطية الأ�ىل، اأكد �زير اخلارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على �شر�رة احلفاظ 
على اتفاق خف�س الت�شعيد جنوب �شوريا. 

تقدير موقف

ق .د

�حل�سد �سد �إير�ن.. عنو�ن جولة »بومبيو« �ل�سرق �أو�سطية 
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عي�شة ق.

على  القبائل  �شبيبة  تعول  بينما 
الكاأ�س  خ�شارة  خيبة  جتاوز 
ايجابية لالقرتاب  بنتيجة  والعودة 
من �شمان البقاء، يف املقابل، لن 
التي جتري مبلعب  تقل املواجهة 
وجتمع  باملحمدية  نوفمرب  اأول 
و�شبيبة  احلرا�س  اإحتاد  فريقي 
على  تلعب  اأين  اأهمية،  ال�شاورة 
جمال  ال  حيث  متباينة،  اهداف 
»ال�شفراء«  ت�شكيلة  اأمام  للخطاأ 
ت�شييع  لتفادي  �رضوري  والفوز 
�شبيبة  تبحث  فيما  البقاء،  اأمل 
من  اال�شتفادة  على  ال�شاورة 
الو�شعية ال�شعبة للمناف�س والعودة 
لعب  ملوا�شلة  ايجابية  بنتيجة 

اأندية  تلعب  فيما  االأوىل،  االأدوار 
املوؤخرة مباريات املو�شم، جتري 
ودفاع  ب�شكرة  احتاد  بني  القمة 
تاجنانت، اأين يعول اأبناء »الزيبان« 
داخل  اللعب  فر�شة  ا�شتغالل 
القواعد للحافظ على الزاد كامال 
�شعبة  و�شعية  يعاين  مناف�س  امام 
وال يزال ي�شارع البقاء، بينما يجد 
اوملبي املدية نف�شه امام و�شعية 
الزاد  على  للحفاظ  راحة  اكرث 
ي�شت�شيف  عندما  مبلعبه  كامال 
البليدة  احتاد  النازلني  اأول 
اخلطر،  منطقة  عن  واالبتعاد 
العا�شمي  الداربي  �شيكون  بينما 
بارادو  ونادي  بلوزداد  �شباب  بني 
ملزما الأبناء العقيبة الفوز بنقاطه 
على  اللعب  موا�شلة  اأجل  من 

اجلولتني  ح�شابات  وتفادي  البقاء 
االأخريتني للمو�شم احلايل.

برنامج املباريات

�شباب ق�شنطينة / �شبيبة 
القبائل

احتاد احلرا�س / �شبيبة 
ال�شاورة

اأوملبي املدية / احتاد 
البليدة

�شباب بلوزداد / نادي بارادو
احتاد ب�شكرة / دفاع 

تاجنانت
املباريات تنطلق ابتداء من 

ال�شاعة 16:00

اجلولة 28 من الرابطة املحرتفة الأوىل
الرائد لالقرتاب من اللقب و�ضراعات البقاء يف احتدام
تكتمل غدا اجلولة 28 من الرابطة املحرتفة الأوىل باإجراء خم�س مقابالت متبقية 

يف الربنامج، و�شتكون املواجهة التي يحت�شنها ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة 
وجتمع فريقي �شباب ق�شنطينة و�شبيبة القبائل واجهة املباريات، حيث يعول املت�شدر 

على ا�شتغالل فر�شة اللعب مبلعبه من اجل حتقيق الفوز وتو�شيع الفارق عن اأقرب 
مطارديه اإىل خم�س نقاط، و�شيكون على بعد فوز لرت�شيم تتويجه بلقب البطولة 

الوطنية

4 م�ضتفيدين 
من تاأهل الريال 

اإىل نهائي 
ال�ضامبيونزليغ

نهائي  االإ�شباين  مدريد  ريال  بلغ 
الثالث  اأوروبا للمو�شم  اأبطال  دوري 
اأم�س  اول  تعادله  رغم  التوايل  على 
االأملاين  ميونخ  بايرن  �شيفه  مع 
ريال مدريد  وا�شتفاد   ،2-2 بنتيجة 
من فوزه ذهابا خارج الديار بنتيجة 
من  ميونخ  بايرن  ليق�شي   ،1-2

ن�شف نهائي البطولة.

كايلور نافا�س

كيلور  الكو�شتاريكي  احلار�س  نال 
جماهري  ور�شا  ا�شتح�شان  نافا�س 
الفريق  يف  ورفاقه  مدريد  ريال 
الذي  الرائع  امل�شتوى  بعد  امللكي، 
ورد  ميونخ،  بايرن  �شد  قدمه 
نافا�س على امل�شككني يف م�شتواه، 
ال�شيف  يف  برحيله  واملطالبني 
من  خيا  دي  ديفيد  وقدوم  املقبل 
نافا�س  واأنقذ  يونايتد،  مان�ش�شرت 
اأول  مواجهة  خالل  مدريد،  ريال 
هي  �شعبة،  ت�شديدات   8 من  ام�س 
االإق�شائية  االأدوار  يف  له  االأعلى 

بدوري االأبطال.

كرمي بنزمية

عن  بنزمية  كرمي  الفرن�شي  ك�رض 
اأول  رائعة  م�شتويات  وقدم  اأنيابه، 
تعر�شه  رغم  ميونخ،  بايرن  اأمام  اأم�س 
ال�شحافة  جانب  من  للهجوم  الدائم 
يف  مدريد  ريال  وجماهري  االإ�شبانية 
عاما   30 �شاحب  لكن  املا�شية،  الفرتة 
ميونخ،  بايرن  �شباك  يف  ثنائية  �شجل 
مدريد  لريال  اخلطورة  مفتاح  وكان 
وك�شب   ،72 الدقيقة  يف  خروجه  حتى 
امللكي،  جماهري  وثقة  احرتام  بنزمية 
التي �شفقت له وذلك للمرة االأوىل منذ 
اإطالق  على  اعتاد  بعدما  طويلة،  فرتة 

�شافرات اال�شتهجان �شده.

خامي�س رودريغيز

بالرغم من خ�شارة فريقه البافاري، 
من  رودريغيز  خامي�س  اأن  اإال 
ميونخ  بايرن  لقاء  يف  الفائزين 
اأظهر  بعدما  مدريد،  ريال  ونظريه 
عنها  تخلى  التي  الرائعة  اإمكانياته 
زين الدين زيدان مدرب امللكي، يف 
ونال  املا�شي،  ال�شيفي  املريكاتو 
اجلماهري  واإ�شادة  احرتام  خامي�س 
االحتفال  رف�س  عندما  املدريدية 
بعدما  مدريد،  ريال  �شد  بهدفه 
جدران  داخل  موا�شم   3 ق�شى 

النادي االإ�شباين.

زيدان

ريال  مدرب  زيدان  الدين  زين  جنح 
اإىل  امللكي  فريقه  قيادة  يف  مدريد، 
الثالث  للمو�شم  الت�شامبيونزليغ  نهائي 
املتوا�شع  املو�شم  رغم  التوايل،  على 
الذي يعي�شه الفريق بخ�شارة لقبي الليغا 
وكاأ�س ملك اإ�شبانيا، واأ�شبح زيدان، ثاين 
 3 القارية  البطولة  لنهائي  ي�شل  مدرب 
مع  ليبي  مار�شيلو  منذ  متتالية  مرات 
وزيدان   ،1998 حتى   1996 جوفنتو�س 
من اأكرث االأ�شخا�س الفائزين بعبور ريال 
الثالث  لقبه  من  القرتابه  لي�س  مدريد، 
ثقته  الأن  بل  البطولة،  يف  التوايل  على 
نافا�س  وكيلور  بنزمية  الكبرية يف كرمي 

مل تذهب اأدراج الرياح.
ق.ر.

اجلزائر ت�ضارك بثالثة ريا�ضيني يف مونديال امل�ضايفة
كا�س العامل ال�شي�س ذكور

�شتكون اجلزائر ممثلة بثالثة ريا�شيني يف 
اخت�شا�س  للم�شايفة  العامل  كا�س  مرحلة 
ال�شي�س اأكابر رجال املقررة ليومي اجلمعة 
بطر�شبورغ  �شان  مبدينة  املقبلني  وال�شبت 
الربت فريجيل  و�شيتكفل كل من  الرو�شية، 
بابلتي�شت   ياني�س  معبد  و  م�شنف  الغري 
املركز 170 عامليا وفيكتور حميد �شينتا�س 
املركز 681 بتمثيل امل�شايفة اجلزائرية يف 
العنا�رض  وت�شعى  العاملية،  املحطة  هذه 
اإىل  املرحلة  هذه  يف  امل�شاركة  الوطنية 
وح�شد  االأوائل    64 قائمة  �شمن  التواجد 
يف  املهمة  �شعوبة  رغم  النقاط،  بع�س 
االأ�شماء  خرية   م�شاركة  �شتعرف  مناف�شة 

العاملية يف االخت�شا�س .
االحتادية  رئي�س  اأو�شح  اخل�شو�س  وبهذا 
الروؤوف   عبد  ال�شيد  للم�شايفة  اجلزائرية 
التي  بالنتيجة  التكهن  ميكننا  :«ال  برناوي 
حتقيقها  اجلزائر  ممثلي  بو�شع  �شيكون 

خا�شة يف ظل النق�س الكبري يف التح�شريات 
و نق�س املناف�شات«، مو�شحا: »عابد كان 
الذي  فريجيل  خربة  تزال  ال  فيما  م�شا 
لل�شباب  االإفريقية  االألعاب  يف  �شي�شارك 
 ، �شنه  �شغر  اإىل  بالنظر  جدا  متوا�شعة 
بلوغ  االأمل معقود على �شينتا�س يف  ليبقى 
على  االأول  القائم  واأ�شاف   ،»64 قائمة  
االحتادية ان هذه املرحلة من كا�س العامل 
تكت�شي اأهمية كبرية يف م�شعى التح�شريات 
اإىل  التاأهل  و  لل�شباب  االإفريقية  لالألعاب 
�شهر  املقررة  لل�شباب  االوملبية  االألعاب 
هذه  و�شتكون  باالأرجنتني،  املقبل  اأكتوبر 
املناف�شة حمطة �شانحة للريا�شي فريجيل 
لتح�شري االألعاب االفريقية  لل�شباب من ثم 
ك�شب نقاط تزيد من ثقته، وقال: »�شنحاول 
تدارك التاأخر الكبري يف  التح�شريات حتى 
الذي  للغاية«  وان بدت هذه املهمة �شعبة 
بطر�شبورغ  �شان  مرحلة  اهمية  اأن  اأو�شح 

اإفريقيا  بطولة   قبل  تقام  كونها  يف  تكمن 
 6 من  ابتداء  بتون�س  املقررة  لالأوا�شط 
جوان املقبل و �شتكون بذلك املحطة  ما 
قبل  االخرية قبل خو�س غمار بطولة العامل 
املقبل،  جويلية  �شهر  بال�شني  املقررة 
املجموعات  مرحلة  مناف�شات  و�شتقام 
ملرحلة رو�شيا يوم 4 ماي اجلاري فيما  تقام 
اليوم  يف   64 بجدول  اخلا�شة  املناف�شات 
التناف�شية  املحطة  وتعرف هذه  املوايل.  
عامل  يف  المعة  اأ�شماء  م�شاركة  برو�شيا 
االيطاليان  راأ�شهم  الدولية على  امل�شايفة  
ال�شعيد  على  اأول  امل�شنف  دانيال  كاروزو 
ثاين  امل�شنف  الي�شيو  فا�شوين  و  العاملي 
اميبودان  االأمريكي  اإىل  باالإ�شافة   عامليا 
را�س الثالث عامليا، وتن�شط فعاليات هذه 
جمموع  قبل  من  العامل  كا�س  من  املرحلة 

200  مبارز ميثلون خمتلف القارات.
ق.ر.

�شباب ق�شنطينة / �شبيبة القبائل

احتاد احلرا�س / �شبيبة ال�شاورة

ال�ضيا�ضي تعول االقرتاب من التتويج 
والكناري لطي �ضفحة الكاأ�س

ال�ضفراء االنت�ضار اأو االنك�ضار 
وال�ضاورة ت�ضتهدف الو�ضافة

ي�شت�شيف ملعب ال�شهيد حمالوي 
مباراة هامة تلعب باأهداف متباينة 
ق�شنطينة  �شباب  الرائد  جتمع 
حيث  القبائل،  �شبيبة  وال�شيف 
يعول فريق ال�شباب على اال�شتفادة 
من  واجلمهور  االأر�س  عاملي  من 
اأجل ت�شجيل انت�شار جديد يتقدم 
معانقة  نحو  جديدة  خطوة  به 
يف  الثاين  الوطنية  البطولة  لقب 
تاريخه، ويدرك العبو »ال�شيا�شي« 
التتويج  من  االقرتاب  فر�شة  اأن 
مير عرب الفوز غدا على ميدانهم 
خا�شة واأنهم �شيكونون على موعد 
مع خرجة �شعبة اإىل ب�شكرة خالل 
املعطيات  وهي  املقبلة،  اجلولة 
عبد  املدرب  اأ�شبال  جتعل  التي 
القادر عمراين ملزمني يف احلفاظ 
اأي  لتفادي  الديار  نقاط  على 
مفاجاأة غري �شارة جتعلهم يلعبون 

اجلولتني  خالل  ال�شغط  حتت 
املالحقة  ظل  يف  املقبلتني 
ح�شني  ن�رض  للو�شيف  ال�شديدة 
العبو  يدخل  املقابل،  يف  داي. 
امليدان  ار�شية  القبائل  �شبيبة 
خيبة  جتاوز  على  يعولون  وهم 
يف  اجلمهورية  كاأ�س  تاج  خ�شارة 
باحتاد  جمعهم  الذي  النهائي 
بلعبا�س والعمل على طي ال�شفحة 
البقاء،  حتقيق  على  والرتكيز 
و�شعية  اأمام  الفريق  واأن  خا�شة 
يف  البقاء  بح�شم  وملزم  �شعبة 
الذي  االأمر  وهو  االأوىل  الرابطة 
يجعل رفقاء الالعب جرار يعملون 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  على 
�شمان  نحو  خطوة  حتقيق  اأجل 
البقاء الذي ال يف�شلهم عنه �شوى 

ثالث نقاط فح�شب.
عي�شة ق.

نوفمرب  اول  ملعب  �شيكون 
وقع  على  الغد  اأم�شية  باملحمدية 
يف  برجمته  رغم  �شاخن  ة�شفيح 
العقوبة  ب�شبب  اجلمهور  غياب 
احتاد  فريق  على  امل�شلطة 
�شبيبة  ي�شت�شيف  الذي  احلرا�س 
العبو  يدخل  اأين  ال�شاورة، 
االأخ�رض  امل�شتطيل  »ال�شفراء« 
حتت �شعار االنت�شار اأو االنك�شار، 
ال�شعبة  الو�شعية  واأن  خا�شة 
يف  عليه  حتتم  العا�شمي  للنادي 
الفوز  حتقيق  �رضورة  الغد  مباراة 
ال غري وهو الذي يحتل املركز ما 
قبل االأخرية يف جدول الرتتيب وال 
خيار اأمامه �شوى موا�شلة ال�رضاع 
على حتقيق البقاء، والفوز الو�شيلة 
االحتاد  جتعل  التي  الوحيدة 
جولتني  قبل  البقاء  اأمل  مي�شك 

البطولة  عن  ال�شتار  اإ�شدال  على 
الوطنية، حيث يحوم �شبح ال�شقوط 
بالفريق املحلي وبالتايل فاإن غري 
اأجل  من  ي�شاعده  لن  االنت�شار 
النادي  جماهري  مطلب  حتقيق 
الذين يعي�شون كابو�س املو�شم يف 
ظل اأن ال�شقوط يحوم بفريقهم يف 
حال التعرث جمددا داخل القواعد. 
�شبيبة  العبو  يعول  املقابل،  يف 
ال�شاورة ا�شتغالل الو�شعية ال�شعبة 
اأجل  من  امل�شيف  بها  مير  التي 
الديار  اإىل  ايجابية  بنتيجة  العودة 
االأدوار  يلعبون  الزوار  واأن  خا�شة 
ي�شاهم  القواعد  خارج  والفوز 
املو�شم  اإنهائهم  يف  كبرية  بن�شبة 
و�شمان  املقدمة  ثالثي  �شمن 

م�شاركة قارية املو�شم املقبل.
ع.ق.
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عي�شة ق.

حيث يدرك �صعوبة الأمر خا�صة 
لها  تعّر�صت  التي  الهزمية  بعد 
املولودية على ملعبها اأمام احتاد 
الفريق  جتعل  والتي  بلعبا�س 
مر�صح نحو اإحداث تغيريات على 
م�صتوى الت�صكيلة الأ�صا�صية التي 

�صوف تدخل املباراة باعتبار اأن 
اأجل  من  يح�رض  الفني  الطاقم 
اللعب  وطريقة  احل�صابات  تغيري 
النادي  امتحان  جتاوز  اأجل  من 
املغربي ب�صالم، اأين يدرك لعبو 
يف  الفوز  حتقيق  اأهمية  العميد 
اأول خرجة بدور املجموعات من 
اأجل موا�صلة املغامرة مبعنويات 

مرتفعة، و�صتكون الفر�صة مواتية 
اأمام رفقاء الالعب عبد الرحمان 
ح�صود من اأجل ا�صتعادة الثقة يف 
ال�صاحة  اإىل  والعودة  امكانياتهم 
عنها  الغائبون  وهو  بقوة  القارية 
الالعبون  وبالتايل  فرتة  منذ 
اأن�صارهم  مب�صاحلة  ملزمون 
اهداف  جميع  �صيعوا  بعدما 

من  ويقرتبون  احلايل  املو�صم 
عجم  وبالتايل  البوديوم  ت�صييع 
العام  القارية  املناف�صة  لعب 
�صوى  ذلك  يكون  ولن  املقبل 
جويلية   5 ملعب  على  بالفوز 
املنتظر  الأن�صار  وبح�صور 
ت�صجيع  اأجل  من  بقوة  تنقلهم 

فريقهم عن قرب. 

مولودية اجلزائر / الدفاع احل�شني اجلديدي غدا على 20:00
العميد ي�ضر على بداية مثالية يف دور املجموعات

يعود فريق مولودية اجلزائر اإىل ال�شاحة القارية جمددا عندما ي�شتقبل نادي الدفاع احل�شني اجلديدي املغربي �شمن 
اأوىل جوالت دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث �شتكون املواجهة هامة للنادي العا�شمي من اأجل حتقيق بداية 
موفقة يف املناف�شة القارية من اأجل الذهاب فيها اأبعد دور، ويف هذا ال�شدد يعمل الطاقم الفني بقيادة املدرب الفرن�شي 

كازوين على جتاوز املرحلة ال�شعبة التي مير بها النادي يف ظل مرحلة الفراغ التي يتعر�س لها النادي

بوزيدي يطالب العبيه طي ال�شفحة 
والرتكيز على خرجة ق�شنطينة

 اإدارة الكناري تتهم عبيد
 �ضارف بخ�ضارة الكاأ�س

 الوفد و�شل مرهقا والتح�شري
 ملازميبي ينطلق اليوم

 وفاق �ضطيف ي�ضل لومومبات�س
ي بعد رحلة ماراطونية

فريق  وجماهري  اإدارة  وّجهت 
التهامات  اأ�صابع  القبائل  �صبيبة 
�صارف  عبيد  مهدي  احلكيم  اإىل 
هزمية  م�صوؤولية  اإياه  حمملني 
كاأ�س  نهائي  مباراة  يف  فريقهم 
اجلمهورية التي خا�صوها اأول اأم�س 
ملعب  على  بلعبا�س  احتاد  اأمام 
اإدارة  ت�صت�صغ  مل  حيث  جويلية،   5
�رضيف مالل ت�صييع فريقها مباراة 
الفريق  ر�صيد  وتدعيم  النهائي 
خ�رضت  واأنها  خا�صة  الألقاب  من 
�صاد�س نهائي يف كاأ�س اجلمهورية، 
اأين اعتربت اأن عبيد �صارف ت�صبب 
اعتربتها  التي  قراراته  خالل  من 
من  بلعبا�س  احتاد  لفائدة  متحّيزة 
فريقها  على  الكاأ�س  اإ�صاعة  اأجل 
يف �صورة مل يه�صمها حمبو اللونني 

الأ�صفر والأخ�رض.
يف املقابل، طالب املدرب يو�صف 

�صفحة  طي  اأ�صباله  من  بوزيدي 
مقابلة  على  والرتكيز  املقابلة 
�صيكون  اأين  الوطنية،  البطولة 
اإىل  التنقل  مع  موعد  على  الفريق 
مواجهة  اأجل  من  البالد  �رضق 
مباراة  يف  ق�صنطينة  �صباب  الرائد 
�صعبة لأ�صباله حلاجة الفريقني اإىل 
ي�صتفد  مل  حيث  املواجهة،  نقاط 
منذ  و�رضعوا  راحة  من  الالعبون 
البارحة يف ال�صتعداد للقاء املقرر 
البطولة  من   28 اجلولة  �صمن  غدا 
على  بوزيدي  يعول  اأين  الوطنية، 
ن�صيان  اأجل  من  النف�صي  اجلانب 
على  والعمل  النهائي  خ�صارة 
ايجابية  بنتيجة  والعودة  التدارك 
ت�صمح له �صمان البقاء ر�صميا دون 
انتظار ح�صابات البقاء يف اجلولتني 

الأخريتني من البطولة الوطنية.
ع.ق.

�صطيف  وفاق  فريق  وفد  خا�س 
اإىل  رحلة �صاقة ومارطونية قادته 
التي  للمواجهة  ا�صتعداد  الكونغو 
تي  اأمام  املقبل  ال�صبت  تنتظره 
خرجاتها  اأوىل  يف  مازميبي  بي 
رابطة  جمموعات  دور  �صمن 
ا�صطّر  حيث  اإفريقيا،  اأبطال 
الوفد ال�صطايفي اإىل خو�س ثالث 
ظهرية  من  ماراطونية  رحالت 
البارحة من اأجل الو�صول اإىل مقر 
لومومبات�صي  مدينة  يف  اإقامتهم 
و�صلوا  حيث  البارحة،  ظهرية  يف 
اإىل  البارحة  ليلة  منت�صف  قبل 
اأن  قبل  القطرية  الدوحة  مطار 
نحو  ثانية  رحلة  عرب  يتنقلوا 
نريوبي التي حطوا يف مطارها يف 
البارحة  �صبيحة  من  باكر  توقيت 
بني  �صاعة   12 دامت  رحلة  بعد 
الدوحة  بومدين  هواري  مطاري 
الالعب  رفقاء  ووا�صل  ونريوبي، 
نحو  ال�صفرية  جحنيط  اأكرم 

دامت  ال�صبيحة  يف  لومومبات�صي 
حدود  يف  وو�صلوا  �صاعات  اأربع 

الثانية زوال.
خا�صة  الإرهاق  الالعبون  وعانى 
واأنهم كانوا خا�صوا مباراة مقدمة 
نهاية  داي  ح�صني  ن�رض  اأمام 
الأ�صبوع املن�رضم وانهزموا داخل 
املدرب  يجعل  ما  وهو  القواعد 
مليك زرقان امام مهمة �صعبة من 
اجل جتاوز مرحلة الفراغ والعمل 
امام  ايجابية  بنتيجة  العودة  على 
مازميبي من اأجل حتقيق انطالقة 
موفقة يف دور املجموعات، وكان 
الطاقم افني برمج ح�صة ا�صرتجاع 
البارحة بعدما  اأم�صية  لالعبني يف 
غرفهم  يف  الراحة  من  ا�صتفادوا 
بينما تنطلق الأمور اجلدية بداية 
من  الفريق  ي�صتفيد  اأين  اليوم  من 
ح�صتني تدريبيتني خالل اإقامته يف 
لومومبات�صي قبل موعد املقابلة.

عي�شة ق.

 ماندي حمل اهتمام كبا
ر الليغا والربميرليغ

اإدارة لي�ضرت تنتقم من حمرز 
وتبعده عن التوب3

لعبها  من  بطريقتها  الجنليزي  �صيتي  لي�صرت  فريق  اإدارة  انتقمت 

من  ريا�س حمرز  اجلزائري  الدويل  بعدما حرمت لعبها  املتمرد 

لقب اف�صل لعب يف �صفوف النادي هذا املو�صم، حيث اأعلنت اإدارة 

لي�صرت اأول ام�س خالل احلفل ال�صنوي الذي ينظمه النادي عن هوية 

الذي  الأمر بزميله هاري ماغواير  الفائز باجلائزة ويتعلق  الالعب 

تفوق على الثنائي حمرز وفاردي، يف �صورة مفارقة رغم امل�صتويات 

الكبرية التي اأظهرها متو�صط ميدان اخل�رض واأداءه الالفت خا�صة 

يتواجد  مل  اأين  احلايل،  الكروي  املو�صم  من  الثاين  ال�صطر  يف 

�صجلها  التي  الأهداف  رغم  الفريق  يف  لعبني  ثالثة  اأف�صل  �صمن 

وجاء مترد  النادي،  لزمالئه يف  منحها  التي  احلا�صمة  والتمريرات 

حمرز على فريقه خالل مطلع العام احلايل خا�صة بعد ف�صل �صفقة 

انتقاله اإىل مان�ص�صرت �صيتي خالل املركاتو ال�صتوي الفارط ورف�صه 

التدرب عرب املقاطعة التي دامت 10 اأيام جعل اإدارة »الثعالب« تنقم 

من لعبها وجنم الفريق خالل ال�صنوات الثالث الأخرية وتبعده عن 

اإحراز اأي جائزة هذا املو�صم خا�صة واأن الالعب يقرتب من الرحيل 

والتوجه غلى فريق جديد خالل ال�صائفة املقبلة.

حمل  ماندي  عي�صى  الآخر  الدويل  الالعب  يتواجد  املقابل،  يف 

اهتمام كبار الأندية الإ�صبانية واهتمام الفرق الجنليزية، حيث ذكرت 

تقارير اإعالمية ا�صبانية ان املدافع املحوري للخ�رض يتالق ب�صورة 

الأندية  جعل  ما  وهو  بيتي�س  ريال  ناديه  رفقة  املو�صم  هذا  لفتة 

اتلتيكو مدريد  بخدماته على غرار  اهتمامها  تعرب عن  ال�صبانية 

ويتحول  فريقه  عن  الالعب  يرحل  اأن  ي�صتبعد  ل  حيث  وفالن�صيا 

اإىل فريق كبري بنهاية املو�صم احلايل، وح�صب نف�س امل�صادر فاإن 
الوجهة الجنليزية تبقى الأقرب.

عي�شة ق.

اعترب اأن التتويج بالكاأ�س ردا على 
امل�شككني يف ت�شكيلة »املكرة«

بن عياد: قراري بالرحيل 
نهاية املو�ضم ال رجعة عنه

اأن  على  عياد  بن  قدور  بلعبا�س  احتاد  فريق  رئي�س  �صّدد 
�صابق  وقت  يف  اتخذه  الذي  من�صبه  من  بال�صتقاة  قراره 
بن  واأعرب  فيه،  رجعة  ل  املو�صم  هذا  نهاية  ينفذه  و�صوف 
نهائي  مواجهة  نهاية  عقب  اإعالمية  ت�رضيحات  يف  عياد 
وعاد  القبائل  و�صبيبة  فريقه  جمعت  التي  اجلمهورية  كاأ�س 
و�صعادته  افتخاره  عن  »املكرة«  ت�صكيلة  اإىل  التتويج  فيها 
النادي  تاريخ  يف  الثاين  وهو  الالعبون  حققه  الذي  باللقب 
قرار  عن  الرتاجع  رف�س  لكنه  كاأ�صني،  ميلك  ا�صبح  الذي 
الرحيل عن الفريق وترك املن�صب الذي كان اتخذه يف وقت 
�صابق، م�صيفا اأن طريقةا لت�صيري التي عمل على ب�صطها يف 
التتويج  من  فريقه  ومتكن  الأخري  يف  بثمارها  اأتت  الفريق 
حتقيق  طريق  يف  واأنه  خا�صة  املو�صم  ت�صييع  وعدم  بلقب 
املو�صم  بداية  يف  تواجد  التي  ال�صعبة  الو�صعية  بعد  البقاء 
خا�صة عقب خ�صم الحتاد الدويل لكرة القدم �صت نقاط من 
الفريق يف جدول الرتتيب ب�صبب عدم ت�صوية الإدارة  ر�صيد 
ديون لعبني اإفريقيني اثنني. وقال بن عياد اأنه يثق يف قدرة 
بالألقاب يف املوا�صم  الظفر  التناف�س على  اأجل  الفريق من 
اأع�صاء  تواجد  ظل  الفريق يف  عن  رحيله  بعد  حتى  املقبلة 
جمل�س امل�صاهمني، واعترب اأن التتويج بالكاأ�س جاء ردا على 
الت�صكيك يف قدرات ت�صكيلة احتاد بلعبا�س ولعبيها من اأجل 

التناف�س على الألقاب.
ع.ق.

الفيفا يقرتح بطولة الثمانية الكبار
اقرتح جياين اإنفانتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم اإقامة بطولة اأ�صبه بكاأ�س عامل م�صغرة مب�صاركة ثمانية منتخبات كل عامني دون امل�صا�س 
بكاأ�س العامل، و�صتكون البطولة اجلديدة، التي تعرف با�صم »الثمانية الكبار« مبثابة الدور النهائي مل�صابقة الدوري العاملي لالأمم والتي تعد �صمن 
خطط طموحة لتطوير كرة القدم العاملية ويعتقد الفيفا اأنه ميكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولر ملدة 12 عاماً، ويف خطاب اطلعت عليه 
»رويرتز« قال اإنفانتينو اإن جمموعة غري حمددة من امل�صتثمرين عر�صوا 25 مليار دولر للح�صول على حقوق البطولة التي يريد اإقامتها يف اأكتوبر 
و/اأو نوفمرب من كل عام فردي بدءاً من 2021، ويف املقابل، ووفقاً لهذا املقرتح �صيتم اإلغاء كاأ�س القارات التي تقام حالياً كل اأربع �صنوات قبل 

عام واحد من نهائيات كاأ�س العامل.   
ق.ر.



بر�شلونة يبداأ اأوىل خطوات 
�شم غريزمان

بداأ نادي بر�سلونة الإ�سباين التحرك للتعاقد مع الفرن�سي 
اأتلتيكو مدريد والذي من املتوقع  اأنطوان غريزمان جنم 

ان�سمامه للفريق الكتالوين يف املريكاتو املقبل، ووفقا لإذاعة 
�سقيقة  مع  تقابلوا  الكتالوين  النادي  ممثلي  فاإن  كتالونيا،  راديو 

الالعب ووكيلة اأعماله، من اأجل مناق�سة تفا�سيل ان�سمامه لقلعة الكامب نو.
و�سهد الجتماع مناق�سة العديد من التفا�سيل، مثل عقد الالعب والذي من املتوقع اأن يكون 
ملدة 5 موا�سم بالإ�سافة اإىل دفع بر�سلونة ال�رشط اجلزائي يف عقده مع الأتلتي واملقدر بقيمة 
100 مليون يورو، علًما باأن ريال �سو�سيداد �سيح�سل على 20 مليون يورو حتت بند ما ي�سمى 
بحقوق التدريب. يذكر اأن غريزمان البالغ 27 عاما، كان قد �رشح باأنه يريد ح�سم م�ستقبله قبل 
انطالق بطولة كاأ�س العامل وذلك حتى ل يت�ستت تركيزه خالل م�ساركته مع منتخب الديوك 

يف املونديال الرو�سي.
..............................................................

جريارد يوؤكد اقرتابه من تدريب رينجرز
اأكد قائد ليفربول ومنتخب اإجنلرتا ال�سابق �ستيفن جريارد باأنه �سيجري مفاو�سات اإ�سافية مع 
نادي رينجرز ل�سغل من�سب مدرب الفريق ال�ساغر وذلك بعد م�ساورات اأولية اإيجابية، واأقال 
نظيفة  بخما�سية  �سلتيك  التقليدي  اأمام غرميه  الفادحة  اإثر اخل�سارة  رينجرز غريام مورتي 
الأحد  املن�رشم يف الدوري املحلي ليحرز الأخري بقيادة مدربه براندن روجرز اللقب ال�سابع 
لها:  معلقا  يعمل  الذي  �سبورت«  تي  »بي  ل�سبكة  وقال جريارد  ا�سكتلندا،  بطولة  له يف  توالياً 

»هناك اهتمام، عقدنا م�ساورات اأولية والهدف هو موا�سلتها يف الأيام القليلة املقبلة«.
ليفربول �سد روما  ال�سابق  للتعليق على مباراة فريقه  اأم�س  ويتواجد جريارد يف روما م�ساء 
يف دوري اأبطال اأوروبا ومن املتوقع اأن يلتقي م�سوؤويل رينجرز بعد عودته، واأ�ساف: »عقدت 
هذه  موا�سلة  هو  الهدف  لكن  املقبلني  اليومني  يف  م�سغول  اأنا  معهم،  اإيجابية  حمادثات 
امل�ساورات ملعرفة ما اإذا كنا �سنحقق تقدماً«. وكان رينجرز اأو�سح باأنه �سيعلن تفا�سيل عن 
خليفة مورتي يف امل�ستقبل القريب، و�سيتوىل تدريب الفريق ب�سكل موؤقت م�ساعداً املدرب 
رينجرز  كيلمارنوك، ويحتل  للمباراة املقبلة �سد  يوهان�سون  نيكول وجوناتان  ال�سابق جيمي 
املركز الثالث يف الدوري ال�سكتلندي قبل نهاية البطولة بثالث مراحل وبفارق الأهداف عن 

كيلمارنوك الرابع.  

نافا�س: قدمنا مباراة كبرية وحققنا هدفنا
ريال  مرمى  حار�س  نافا�س  كيلور  الكو�ستاريكي  اأعرب 

نهائي  اإىل  فريقه  بتاأهل  �سعادته  عن  الإ�سباين  مدريد 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�سابقة  من  احلالية  الن�سخة 

مرمى  حار�س  نافا�س  كيلور  الكو�ستاريكي  واأكد 
ريال مدريد الإ�سباين اأن فريقه قدم مباراة كبرية 
من  الرغم  على  النهائي  اإىل  التاأهل  وا�ستحق 
ال�سعوبات التي واجهها اأمام بايرن ميونيخ خا�سة 
يف الدقائق الأخرية من مواجهة العودة �سمن اإياب 
ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا والتي انتهت على 

وقع التعادل 2-2، وقال نافا�س: »اأنا �سعيد جداً فقد 
قدمنا مباراة كبرية وو�سلنا الآن اإىل النهائي وكان هذا 

هو هدفنا من بداية انطالق البطولة هذا املو�سم«، واأكد 
يف الوقت ذاته اأن مواجهة بايرن ميونيخ اأمر بالغ ال�سعوبة فهو 

الليلة.فريق كبري ي�سغط دائماً من اأجل حتقيق الفوز وهذا ما حدث يف مواجهة 
وا�ستطرد نافا�س قائاًل: »يف نهاية الأمر كنا جيدين وح�سمنا تاأهلنا اإىل املباراة النهائية، نعم 
دافعنا بقوة و�رشاحة يف نهاية املباراة ولكن هذه هي كرة القدم، لأننا لو كنا فقدنا �سيطرتنا 
على اللقاء لكنا واجهنا �سعوبات كربى«، واختتم حار�س مرمى املنتخب الكو�ستاريكي قائاًل: 
لقد  هدفني  ي�سجل  اأن  وا�ستحق  رائعة  مباراة  اأدى  زمية  بن  كرمي  اأجل  من  جداً  �سعيد  »اأنا 
عمل بجد وتعر�س لنتقادات يف بع�س الأحيان ولكنه حافظ على راأ�سه مرفوعة وعلى ثقته 

بنف�سه«.
وكان كيلور نافا�س اأف�سل لعبي الريال على الإطالق يف اأم�سية مواجهة البايرن، واأنقذ العديد 
اأطلقها لعبو الفريق الأملاين طوال مباراة الإياب، حيث �سدد  من الت�سويبات اخلطرة التي 
لعبو العمالق البافاري 13 ت�سديدة على مرمى الريال جنح يف الت�سدي لثماين ت�سديدات بالغة 
اأحد  نافا�س  ويعد  والعار�سة،  القائمني  اأخرى ذهبت خارج  ت�سديدات   5 مقابل  اخلطورة يف 
الأ�سباب الرئي�سية يف تواجد الفريق امللكي يف املباراة النهائي لدوري الأبطال للمرة الثالثة 
على التوايل و16 يف تاريخ الفريق امللكي، بف�سل تاألقه يف جميع مباريات الفريق خا�سة يف 
الأدوار النهائية من البطولة على الرغم من الأخبار الواردة عن رغبة ريال مدريد يف التعاقد مع 

الإ�سباين دافيد دي خيا حار�س مرمى مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي.

عا�س ريال مدريد اأول ام�س 
يف  الرعب  من  دقيقة   90
بعدما  برنابيو،  �سانتياغو 
و�سل اإىل نهائي دوري اأبطال 
على  الثالثة  للمرة  اأوروبا 
الأنف�س،اأمام  ب�سق  التوايل 
وقف  الذي  ميونخ،  بايرن 
املنيع،  كال�سد  اأمامه  احلظ 
دخل زين الدين زيدان اللقاء 
هما  مهمني  عن�رشين  دون 
اإي�سكو وداين كارفاخال، بينما 
خدمات  هاينك�س  ا�ستعاد 
اأحد  كان  الذي  األبا  دافيد 
اللقاء،  يف  اللعب  مفاتيح 
وبواتينغ  روبن  اأفتقد  ولكنه 

ب�سبب الإ�سابة.

الت�شكيلة الأزمة

اليوم  زيدان  بو�سع  يكن  مل 
بدل  فا�سكيز  اإ�رشاك  �سوى 

يف  امل�ساب،  كارفاخال  من 
نات�سو،  جاهزية  عدم  ظل 
الإ�سباين  اجلناح  لي�سطدم 
خالل  مباراة  باأ�سعب 
ريبريي  الثنائي  مواجهة 
بكل  قاما  اللذان  واألبا 
الي�رشى،  اجلبهة  يف  �سيء 
�سد  عن  مدريد  ريال  عجز 
منبع  كانت  التي  الثغرة  تلك 
خطورة الأملان طوال ال�سوط 
الأول، كما زادت الأزمة بعدم 
كا�سيمريو يف و�سط  م�ساركة 
�سي�ساعد  كان  اإذ  امللعب، 
خطورة  اإحباط  يف  فا�سكيز 
على  األبا  وحتركات  ريبريي 
املدرب  ح�سم  الأطراف. 
كوفا�سيت�س  مب�ساركة  اأمره 
لعالج  كازميريو  من  بدل 
يف  الذهاب  مباراة  م�سكلة 
من  بالكرة  اخلروج  كيفية 
يجيدها  والتي  اخللف، 
بها  يقم  مل  ولكن  الكرواتي 

خط  لقوة  الأمثل  بال�سكل 
عملية  يف  اخل�سم  و�سط 

ال�سغط من الأمام.

ثورة العمالق

املباراة  ميونخ  بايرن  ت�سيد 
واأحكم  الأوىل  الدقيقة  منذ 
جميع  على  قب�سته  هاينك�س 
مقاليد اللعب خا�سة يف و�سط 
ب�سكل  تفوق  الذي  امللعب، 
الإ�سباين  نظريه  على  كامل 
يف �سناعة اللعب للمهاجمني، 
رودريعيز  خامي�س  لعب 
ميار�س  وظل  جيدة  مباراة 
هويته بتمرير الكرات البينية 
هو  �ساعده  وما  للمهاجمني، 
حيوية تولي�سو وتياغو، الذين 
الو�سط  منطقة  يوؤمنوا  كانوا 
الأمام،  اإىل  تقدمه  حال  يف 
اأ�سفى األبا قوة كبرية للجانب 
ما  وهو  ريبريي،  مع  الأي�رش 
فا�سكيز  م�ساركة  مع  تزامن 
ال�سوط  يف  تائها  ظل  الذي 
من  الرغم  على  ولكن  الأول، 
اإل  اجلانب،  هذا  تفوقهم يف 
اإما كانت غري  العر�سيات  اأن 
متقنة اأو يهدرها املهاجمني 

من ناحية اأخرى.

مباراة التفا�شيل

البافاري  الفريق  ي�ستحق  مل 
بهذا  البطولة  من  اخلروج 

الذي  فامل�ستوى  ال�سكل، 
يف  دقيقة   180 طوال  قدمه 
الذهاب والإياب، ي�سعه كاأول 
النهائية،  للمباراة  املتاأهلني 
ولكن افتقد البايرن لتفا�سيل 
لدى  موجودة  كانت  دقيقة 
من  مكنته  مدريد  ريال 
الرغم  على  التاأهل  ح�سم 
معدن  يظهر  معاناته،  من 
يف  دائما  الكبار  الالعبني 
وهو  احلا�سمة،  اللقاءات 
كايلور  احلار�س  به  قام  ما 
نافا�س اأول ام�س، بعدما زاد 
عن مرماه ب�ستى الطرق ومنع 
اأكرث من هدف حمقق، ولكن 
ت�سبب  الأخر  اجلانب  على 
بوقت  هدف  يف  اأولريت�س 
من  املزيد  اإىل  اأدى  قاتل 

ال�سغط على فريقه.
مل يظهر ريال مدريد هجوميا 
باأي �سكل من الأ�سكال، فالأول 
مرة جند رونالدو يقوم بهذا 
العمل الدفاعي، يف حني لعب 
العمر  مباراة  زمية  بن  كرمي 
يف ال�سوط الأول وتاأثر كباقي 
الفريق من ال�سغط البافاري 
يف ال�سوط الثاين، لكن بالنظر 
لثنائي البايرن ليفاندوف�سكي 
يف  معاناته  تكررت  ومولر، 
فبعد  الكبرية،  املباريات 
يف  متوا�سع  ب�سكل  الظهور 
الذهاب، ف�سال يف ترجمة اأي 
فر�سة من �سيل الفر�س التي 

اأتيحت لهما يف الإياب.

رف�س توما�س مولر جنم بايرن ميونخ اإلقاء اللوم على التحكيم 
بعد اإق�ساء فريقه من ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، على 
بالهزمية 4-3 يف جمموع املباراتني، وقال  يد ريال مدريد 
مولر يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة »ماركا« املدريدية: »ل 
مباراة  يف  اأف�سل  ب�سكل  لعبنا  لقد  خل�سارتنا،  اأعذار  توجد 
الذهاب، لكن مل نتمكن من ترجمة ذلك اإىل اأهداف وفوز«، 

اأن التحكيم قام بعمل جيد جدا، نحن مل  واأ�ساف: »اأعتقد 
يف  واأنقذهم  رائعا  اأداء  قدم  نافا�س  كيلور  ب�سببه،  نخ�رش 
منا�سبات عديدة، وهذا لعب دورا حموريا يف ح�سم املواجهة 
ل�ساحلهم«، وكانت املباراة قد �سهدت جدًل حتكيمًيا وا�سًعا، 
�رشبة  �ساكري  كونيت  الرتكي  احلكم  احت�ساب  عدم  ظل  يف 

جزاء لبايرن، بعد مل�سة يد من مار�سيلو، مدافع الريال.

مولر: التحكيم لي�س �شبب الإق�شاء اأمام الريال

رابطة اأبطال اأوروبا

امللكي يعرب البافاري ويتاأهل اإىل نهائي كييف
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خبري ماركا: احلكم اأغفل احت�شاب ركلة جزاء للبايرن
ثار لعبو بايرن ميونخ الأملاين �سد احلكم الرتكي كونيت �ساكري الذي ادار مباراة ريال 
مدريد على ملعب �سانتياغو برنابيو، يف اإياب الدور قبل النهائي لدوري اأبطال اأوروبا، 
لبايرن  الأمين  الظهري  كيميت�س  لعب جو�سوا  الأول،  ال�سوط  الأخرية من  الدقيقة  ويف 
ميونخ كرة عر�سية، ارتطمت بالظهري الأي�رش الربازيلي مار�سيلو لعب ريال مدريد، 
باحت�ساب  الرتكي، مطالبني  احلكم  على  رودريغيز  وزميله خامي�س  كيميت�س  واعرت�س 

ركلة جزاء للبافاري. واأثبتت الإعادة التليفزيونية اأن الكرة ارتطمت باليد الي�رشى لالعب 
الربازيلي، اإل اأن احلكم اأكمل الهجمة التي انتهت اإىل ركلة ركنية، واأكد اخلبري التحكيمي 

لراديو ماركا الإ�سباين اأوليفر اأندوخار، اأن فريق بايرن ميونخ كان ي�ستحق احل�سول على ركلة 
�سحة جزاء ب�سبب يد مار�سيلو، وقال اأندوخار، خالل ت�رشيحات نقلتها �سحيفة ماركا: »يد مار�سيلو كانت  ا و

وهي داخل منطقة جزاء ريال مدريد وقطعت م�سار الكرة«، واأ�ساف: »كان يجب على احلكم اأن مينح بايرن ميونخ ركلة 
جزاء«.



كاين  الأمريكي  الراب  مغني  اأثار 
وي�صت جدلً اأول اأم�س  بعدما و�صف 
العبودية باأنها »اختيار« يف حوار مع 

موقع تي اإم زد الإلكرتوين 
املعني باأخبار امل�صاهري. 
وقال وي�صت خالل احلوار 
ن�رشه  فيديو  مقطع  يف 
املوقع: »عندما ت�صمع عن 
عام،   400 ملدة  العبودية 
اختيار«.  ذلك  اأن  يبدو 
وي�صت  تعليقات  واأثارت 
وهو  لثان،  فان  غ�صب 
باملوقع،  العاملني  اأحد 
فاندفع من غرفة الأخبار 
ليخرب وي�صت اأنه ي�صعر »بخيبة الأمل« 

و«ال�صدمة« اإزاء هذه التعليقات.
املجتمع  يف  بقيتنا  »ا�صطر  وقال: 

التهديدات  هذه  مع  للتعامل 
مع  نتعامل  اأن  علينا  حياتنا،  يف 
عبودية  عن  جنم  الذي  التهمي�س 
اإنها  اأنت  تقول  عام،   400 ا�صتمرت 
اأنه  ويذكر  ل�صعبنا«.  اختياراً  كانت 
للوليات  الأفارقة  ماليني  جلب  مت 
املتحدة الأمريكية كعبيد، بداية من 
القرن ال�صاد�س ع�رش، ومل يتم اإلغاء 
القرن  اأواخر  حتى  املمار�صة  هذه 
ا�صتمرت  ذلك  وبعد  ع�رش،  التا�صع 
التمييز  من  ال�صابقني  العبيد  معاناة 
وي�صت  اأثار  كما  النطاق.  وا�صع 
للرئي�س  دعمه  اأعلن  بعدما  جدلً، 
مت  الذي  ترامب،  دونالد  الأمريكي 

يف  وي�صت  وقال  بالعن�رشية،  اتهامه 
وبعدما  ترامب«.  اأحب  »اأنا  احلوار: 
اأثارت تعليقات وي�صت ب�صاأن العبودية 
انتقادات وا�صعة على مواقع التوا�صل 
ل�صفحته  وي�صت  جلاأ  الجتماعي، 
على تويرت، للدفاع عن نف�صه. وكتب: 
اأعلم  بالطبع  موقفي،  اأو�صح  »لكي 
وو�صعهم  العبيد  تقييد  يتم  مل  اأنه 
احلرة«،  باإرادتهم  قارب  منت  على 
بالن�صبة  اأنه  نظري  »وجهة  م�صيفاً: 
حتى  املوقف  هذا  يف  نبقى  اأن  لنا 
الأرقام  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
م�صتعبدين  كنا  اأننا  يعني  ل�صاحلنا 

عقلياً«.

اأمل  اجلزائرية   الفنانة  توا�صل 
ب�صو�صة ت�صوير دورها يف م�صل�صل 
»اأبوعمر امل�رشي«، الذي جت�صد 
الن�صائية  البطولة  اأدوار  اأحد  فيه 

اأمام الفنان امل�رشي اأحمد عز.
تفا�صيل  العمل   هذا  ويك�صف  
توؤدي  التي  بو�صو�صة،  �صخ�صية 
»هند«،  تدعي  �صحفية  دور 
عاملية،  اأنباء  وكالة  يف  وتعمل 
وفقاً  الأ�صل  فل�صطينية  وهي 
لالأحداث، حيث تلتقي بـ »اأبوعمر 

اأفغان�صتان،  �صحراء  يف  الن�رش« 
ويكت�صف حينها تعر�صها لإ�صابة 
بينهما  وتن�صاأ  قدمها،  يف  بك�رش 
تتطور  متبادل  اإعجاب  عالقة 
وي�صارك  الأحداث.  مرور  مع 
امل�رشي«  »اأبوعمر  بطولة  يف 
اأروى جودة ونادية كوندا وفتحي 
عبدالوهاب و�صربي فواز ومنذر 
�صيناريو  �صالم،  وحممد  رياحنة 
وحوار مرمي نعوم واإخراج اأحمد 

خالد مو�صى.
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كندة علو�ش �سفرية للفتيات 

والأطفال املهم�سني
موقع اأمريكي يك�سف انتحار 

الدي جي ال�سويدي »اأفيت�سي«

مروان حامد: اأ�سعى لعر�ش اأمل بو�سو�سة تتعر�ش لك�سر يف قدمها باأحداث »اأبوعمر 
»تراب املا�ش« يف مهرجان 

انتقادات لكاين وي�ست بعد و�سفه العبودية باأنها »اختيار«

اأعلن م�شروع »نقدر« حلماية وحت�شني �شحة الفتيات، تن�شيب الفنانة ال�شورية كندة علو�س �شفرية 
للم�شروع الذي تطلقه موؤ�ش�شة »بالن انرتنا�شونال«، مب�شاركة موؤ�ش�شة م�شر لل�شحة والتنمية 
امل�شتدامة بهدف الت�شدي لعدم امل�شاواة بني اجلن�شني والعنف القائم على النوع االجتماعي 

والقوالب النمطية.
وك�صفت �صفحة »اإنتي الأهم« التابعة 
الر�صمي  ح�صابها  على  للم�رشوع، 
مهنئة  اخلرب،  عن  اإن�صتغرام  على 
ك�صفرية  اختيارها  على  علو�س 
للم�رشوع الذي يخدم فتيات �صوريا 
كندة  ن�رشت  املقابل،  يف  وم�رش. 
علو�س عرب �صفحتها على اإن�صتغرام، 
»اإنتي  موؤ�ص�صة  ر�صالة  من  جزءاً 
الحتفال  مع  تزامناً  وذلك  الأهم، 
بيوم العمال قائلة: »يف عيد العمال 
ت�صجع »انتي الأهم« كل اإمراأة عربية 
على جناحها وجمهودها ومثابرتها 
رغم  واملخل�س  الدائم  العمل  كل على  تواجهها،  التي  التحديات  وانتي كل  عام  كل  بخري،  وانتي  عام 

ب�صورة  واأرفقتها  راجل«،   100 ب 
اللواتي متيزن  الن�صاء  اأبرز  تت�صمن 
املختلفة.  املهنية  جمالتهن  يف 
يهدف امل�رشوع مل�صاعدة الأطفال 
املهم�صني واملعر�صني للخطر على 
من خالل  الفقر  دائرة  من  اخلروج 
ملتزمني  اأفراد  مع  التعاون  حتقيق 
اأفكار  وابتكار  التنموي  بالعمل 
حتقيق  على  معاً  تعمل  ابداعية 
تغيريات اإيجابية جذرية وم�صتدامة 
يف حياة الأطفال وال�صباب وال�صيدات 

وحمايتهم من كافة اأنواع العنف.

الأمريكي  زي«  اأم  »تي  موقع  ذكر 
امل�صاهري  باأخبار  يعنى  الذي 
م�صتنداً اإىل م�صادر عدة مل يك�صف 
الأ�صطوانات  من�صق  اأن  عنها، 

ال�صويدي ال�صهري اأفيت�صي انتحر.

الذي  افيت�صي  اأن  املوقع  واأ�صاف 
العا�صمة  يف  متوفياً  عليه  عرث 
من  يعاين  كان  م�صقط  العمانية 
اإليه  اأملحت  اكتئاب حاد وهذا ما 
البالغ  املو�صيقي  املن�صق  عائلة 
بيان ن�رش اخلمي�س  )28 عاماً( يف 

املا�صي.
 وقالت عائلة من�صق الأ�صطوانات 
ر�صالة  يف  اأفيت�صي  ال�صويدي 
مفتوحة اإنه كان قبل وفاته »ي�صعى 
اىل ال�صالم الداخلي وو�صل اإىل حد 
مل يعد فيه قادراً على الحتمال«.

تراوده  »كانت  العائلة  واأ�صافت 
الأ�صياء  مبعنى  تتعلق  اأفكار 

واحلياة وال�صعادة«.

من�صقي  اأف�صل  من  اأفيت�صي  وكان 
الأ�صطوانات يف العامل وقد ا�صتهر 
خ�صو�صا باغنية »ويك مي اآب« مع 

املغني »الو بالك« يف عام 2013.
يف  ال�صويدي  الفنان  وحتدث 
م�صاكل  عن  الأخرية  ال�صنوات 
التهابات  مثل  منها  يعاين  �صحية 
يف البنكريا�س ب�صبب الإ�رشاف يف 
العام  يف  وا�صطر  الكحول،  تناول 
2014 اإىل اإلغاء عرو�س ل�صتئ�صال 
وقبل  الدودية،  والزائدة  املرارة 
اأعلن ب�صكل مفاجئ توقفه  �صنتني 

عن تقدمي العرو�س.

حامد  مروان  املخرج  ك�صف 
ذا  جملة  مع  حوار  خالل  من 
تفا�صيل  ريبورتر، عن  هوليوود 
فيلمه ال�صينمائي القادم بعنوان 
يتطلع  والذي  املا�س«،  »تراب 
الدورة  وت�صويقه خالل  لعر�صه 
مهرجان  من  القادمة  الـ75 
�صهر  نهاية  ال�صينمائي  فين�صيا 

اأوت القادم.
الت�صابه  اأوجه  ولفت حامد عن 
بني فيلمه احلايل »تراب املا�س« 
وفيلم »عمارة يعقوبيان«، الذي 
توىل اإخراجه عام 2006، وذلك 
ال�صيا�صي،  الطابع  ناحية  من 
منهما  كل  ق�صة  حتمله  الذي 

من خالل بع�س ال�صخ�صيات.
واأو�صح حامد اأن الفيلم ميتلك 
التي  الأ�صا�صية  املقومات  كل 
ملهرجان  للو�صول  توؤهله 

ل�صيما  ال�صينمائي،  فين�صيا 
واأنه مقتب�س من اإحدى روايات 
الناجحة،  مراد  اأحمد  املوؤلف 
عدة  اإىل  ترجمتها  متت  والتي 

لغات.
حول  اأحداثه  تدور  الفيلم 
مندوب  يعمل  الذي  »طه« 
دعاية طبية يف �رشكة لالأدوية، 
جرمية  تقع  الأحداث  وخالل 
العامل  انهيار  يف  تت�صبب  قتل 
يف  يبداأ  بعدها  به،  اخلا�س 
تدخل  التي  الأ�رشار  اكت�صاف 

به اإىل عامل جديد.
ال�رشكة  تطرح  اأن  املقرر  ومن 
املنتجة الفيلم يف دور العر�س 
عيد  اإجازة  خالل  ال�صينمائي 

الفطر القادم.

»هاري بوتر« على راأ�ش املر�سحني جلوائز توين امل�سرحية
عامل  من  م�رشحية  ان�صمت 
امل�رشحية  اإىل  بوتر«  »هاري 
الإيدز  مر�س  عن  الدرامية 
عر�س  يف  اأمريكا«،  اإن  »اإجنلز 
جديد لها لتهيمنا على تر�صيحات 

جوائز توين امل�رشحية.
جاك�صون  جليندا  ور�صحت 
فئتي  يف  وا�صنطن  ودنزل 
م�رشحيتا  نالت  بينما  التمثيل 
بوب  و«�صبونغ  جريلز«  »مني 
ميوزيكال«  ذا  بانت�س:  �صكوير 
الرت�صيحات  من  عدد  اأكرب 
باثني ع�رش تر�صيحاً لكل منهما 
بينها الرت�صيح لأف�صل م�رشحية 

مو�صيقية.
ونالت م�رشحية »هاري بوتر اآند 

عمل  وهي  ت�صايلد«،  كري�صد  ذا 
ال�صاحر  ق�صة  يتناول  جديد 
ال�صن  يف  كرب  وقد  بوتر  هاري 

بابنه  امل�صطربة  وعالقته 
تر�صيحات  ع�رشة  املراهق، 
واأف�صل  م�رشحية  اأف�صل  بينها 

ممثل للنجم جاميي باركر.
من  املوؤلفة  امل�رشحية  ونالت 
جزاأين وتزيد مدة عر�صها على 
كبرية  اإ�صادة  �صاعات  خم�س 
عندما عر�صت يف برودواي بعد 
اأن ح�صلت على عدد قيا�صي من 
العام  لندن  يف  اأوليفييه  جوائز 

املا�صي.
ونالت م�رشحية اأخرى موؤلفة من 
اأمريكا«  اإن  »اإجنلز  هي  جزاأين 
اإعادة  اأف�صل  بينها  تر�صيحاً   11
ممثل  واأف�صل  م�رشحي  لعمل 
ظهور  واأف�صل  جارفيلد  لأندرو 
روي  دور  يف  لني  لناثان  �رشيف 
كوهن املحافظ الذي يخفي اأنه 

مثلي.



ي�سني بوغازي

 « »ال�سمنداوي  يروى   اأن  ثم 
حتت   متمردا  ل�سان   بعظمة 
حلما  رمبا   ، والأ�رس  احلديد 
مل يكن ان يت�سوره »ال�رسجان  
كان   حلما   ،« اأوليفي  �سارل 
حاول  اأن   مند   « متناه  قد 
وعوامل    ، عوامله  ا�ستك�ساف 
�سغرى اأخرى ،  ملن هم معه ، 
�سدة عنادهم  ، وا�سطبارهم 
التمردية  املغامرة  اأفراح   ،
واأحزانها ، الرجتاج  الإن�ساين 
حقدهم ، غفرانهم ، اأحالمهم 

الربية ، وندمهم ،

كيف هو ؟ و كل �سيء من 
هذا القبيل .

وكاأنه كان مند الأول يريد هذا، 
والأ�سريين مكبلني اأمامه، بدا 
الغريب »يف هذه  الأ�سري   « له 
احلياة  من  اخلالية  الثكنة 
به  الذي يحيط  الليل  ك�سمت 
، فال �سيء �سواهم الأ�سريين 
وهو؟ عا�سق ولهان يف جدارة 
التمرد.ل  ورومان�سية  الطلوع 
بقدر  اإل  �سيئا  عنهما  يعرف 
يف  �سيده  ال�سويف  يعرف  ما 
وخمربان  خلوته،  وح�سة 
ويخفيهم  كذلك،  ي�سميهما 

معنى معكو�سا متاما
اأيامه  �سيق�سى  كمن 

هنا   ، خربه  يتتبع 
وهنالك ، من ذا 

املعمر   ومن 
ذاك ال�سكري، 
�سيتتبعه فئ 
ت  �سا ق�سا
ن�سة  لآ ا
الربجوازية ، 

والتي ل يدري  
حتى الآن ، من 

بتلك  له  تاأتي  اأين 
فيما   ، الأخبار 
تكتبه له ؟  وهاهي 

تاأتيه  فر�سة اأكرث 
فر�سة    ، قربا 
ال�ستماع  من 

وال�ستمتاع  
باحلكى   «
ي   د لتمر ا
 ، عدوا   «

يحكى لعدوه 
 « اغرب  ما   ،

ال�رسجان �سارل اأوليفي » اأين 
 « ال�سمندو  كوندي   « تاأخذه  

وقدرها املريع .
»ميكنك الن�رساف، لو اأنهيت 

عملك »
» واأتركك وحدك بينهما  مون 

�سارجون »
مكبلني،  اأنهما  ترى  كما   «
اإنهاء  اأريد  اأر�سيفا  وعندي 

مراجعته، الليلة »
مون  م�ساءك  »طاب   

�سارجون«
وبقى الثالثة  ، مل ي�سيع  وقته  
 «  : قائال  للغريب  وقال  اأكرث  
 ، عنه  تعرف  ماذا  يل  قل 
 ، يومياته  كيف   ، يعي�ش  اأين 
اأحزانه  م�ساءاته ، قل يل عن 
وم�رساته  ، وملا طلع بالإبهار 
الذي طلع  الإبهار  ،الأهم  كله 
يا  بعده  �سيبقى  وماذا  به! 
مترده   ، يدوم  اأتظنه  ؟  ترى 
يدوم ، قل كل �سيء، كل �سيء 
 « برميال  »بول  ليلة  وكما   «
اإبهاره اأخدا بفي�ش من  اأخذه 
املكبل   « و«الغريب  الأ�سئلة، 
لقد   ، الأ�سئلة  ي�ستوعب   مل 
كانت اأ�سئلة ل تنتظر اإجابات  
للهواج�ش  ا�ستثارة  كانت   ،

وتفريغ اأحا�سي�ش و�سفف .
» مند الأيام الأوىل تريدين اأن 

ابداأ 

 «
رد 

الغريب الأ�سري بحذر ؟

 » مند الأيام الأوىل، نعم »
معه،  كنا  الأوىل  الأيام  من   «
بداأنا قالئل ، ومل نزل  كذلك 
 ، �ساحة  ولنا   ، مركزا  لنا   ،
ولنا   ، قيادة  لنا   ، علم  ولنا 
يف   ، بنادق  لنا  و   ، اأنا�سيد 
مركزا  لنا  البلدات  جميع 
و�ساحة وعلم ، اأجمل اأوقاتي  
؟   برفقته  اق�سيه  التي  تلك 
كنا جائعني ، يف الطريق  من 
»كوندي ال�سمندو » اإىل »دوار 
ال�سوادق » حللنا م�ساءا ، كان 
بني يديه » ك�رسة » وعنقودا 
من  لنا  اأخرجه  ا�سود   عنب 
جيبه ، رمبا كان ع�ساءه لكننا 
تقا�سمنا حبات العنقود ، حبة 
.تقا�سمنا  اآخره  اإىل  حبة   ،
»الك�رسة »  لقمة لقمة ، كان 
كل  بتنا   ، جدا  باردا  الليل 
�سبعة حتت غطاء واحد ، يف 
الفجر  نق�سم  للعلم ب�ساحتنا  
، كل فجر نق�سم ؟ كان �سغريا  
علمنا  ، و�سغرية  �ساحتنا ، 
رمبا ل تعدو مرتا  اأو مرتيني 
، لكن كانت  �ساحتنا الأوىل ، 
ففي قلوبنا كان يرفرف علما  
ب�س�ساعة  الكوندي ، والبلدات 
الأوقات م�رساته،  كل   . كلها 
ل  ما  اأحزانه،  الأوقات  وكل 
اأن�ساه انه كان يرمقنا دائما، 
م�ساءا  �سباحا 
بفرح ل اقدر 
و�سفه  على 

«
كان   «  
كم  ئد قا
قد  و ،

قتل »
ل   «
ي  ر د ا
كان    ،
قت   لو ا
حا  �سبا
وكانت   ، وغائما 
واد   « منحدرات 
ندري  ل   ، »�سعبة  بوكركر 
يكن  مل   ، الرومي  جاء  كيف 
الوادى  �سفوحا  غري  اأمامنا 
اجلميل   ال�سامت   « قال   ،
فالرومي  بالوادي  علينا   «
ما  على   ، تفتي�ش  مهمة  يف 
بداأ  �سيء  كل  .فجاأة  اأظن 
بالر�سا�ش الكولونيايل ، كان 

قربي  قتلى   ، علينا  ر�سا�سا 
، وهنالك بعيدا قليال  ا�سند 
اآخرون خدودهم على �سفوح 
 ، الوادي  �سفوحه   الوادي 
ممن قا�سموين عنقود العنب 
واأنا  اإل   ، ادري  ل  بعدها    ،

اأمامك  مكبال اأ�سريا » .
طرق  قطع ال�سمت املطبق 
، دخل  م�سيو » موران�سكو » 
و »ماجو« الذي ما زال يخفي 
م�سد�سه حتت حزامه الأي�رس 
بع�سكما  اأتعرفان  عجيب   «
من قبل مون �سارجون »  علق 

م�سيو »موران�سكو«  
رد    « اعرفه  ل  اأبدا،  ل،   «
متوج�سا ، وانبثقت يف دهنه 
الغريبة   نظراته  تاويالت 
نهارا ، وهاهو يخاطبه ب�سيء 

من كالم الألغاز م�ساءا .
» وكاأنكما تعرفان بع�سكما ، 
هكذا  بقربه   جلو�سك  حتى 
اأمرا   « �سارجون  »مون   ،
 « وجه  �سفاء  وان   ، عجيبا 
اأمرا    « الو�سخ  العربي  هذا 
خلتكما   ، اأي�سا  عجيبا  
البع�ش من  بع�سكما  تعرفان 
قبل ، كما ترى م�سيو » ماجو 
الكالم  اأح�سن   ل  �رست    «
هذا  الليلة  ، قل مند �سباح 

هذه الليلة  » .
البلدية  عمال  مع  �سباحا  
اأوليفي  �سارل  ال�رسجان   «
واد  اأ�سفل  مقربة   عند   «
حافة  قرب  غربا  ال�سمندو 
دفن   على  ا�رسف  الطريق 
معركة   « املخربني  جثث   «
�سعاب »وادي بوكركر »  ،وقد 
ال�سيارة  يف  للغريب  انتبه 
الع�سكرية  املغادرة  البلدة ، 
يرمق يف اجلثث بلهفة وهلع ، 
» اأيبحث عن ال�سمنداوي بني 
القتلى » لكن ابت�سامة خفيفة  
 ، الغريب  وجه  يف  عر�ست 
تاأكد  لقد   « مبا�رسة  فهمها  
اأن ال�سمنداوي حيا ، والبيان 

، ب�سمته  » 
�سيما  متوترا  يومه  ق�سى 
ال�سمندو«  »كوندي  وان 
؟  يعرفها  ل   ، �سارت غريبة 
بعدما  �سار ي�ست�سعره  مند 

فيها  كرثت  لقد   ، يومني  
املتاريي�ش الأمنية ، وجتوال 
 ، الع�سكرية  ال�رسطة  رجال 
والأوربيني من الدفاع الذاتي 
م�سلحني . لي�ست  اأبدا  تلك 
التي فتحت له ذراعيه عندما 
جاءها اأول مرة ، عرب البلدة 
اإ�سارة  اأية  يرهبون  اأ�سحوا 
اأو من  قومه ، �ساروا  منه ، 
وال�ساحات  الأماكن  يتجنبون 
 ، املتاأخرة  الليل  و�ساعات   ،
و   ، الأوىل  الفجر  و�ساعات 
�سيوفا  وا�ستقبال   ، ال�سفر 
غرباء ،  بل اإن اإقامة الأفراح 
 ، برتاخي�ش  بات  واملاأمت 
متحكما   �سار  �سيء  كل  وان 
املواد  متوينات  حتى   فيه 
تنقل  و  والأموال  الغذائية 
العتقال  اإن   ،ثم  املوا�سي 
بات  واحلب�ش   ، �سهال  غدا 
بعدما  �سيما   ، يوميا  اإجراء 
التدخل  قاعدة  اإقامة 
الع�سكرية  قريبا لي�ش بعيدا 
التوميات.  جبلي  �سفوح  عن 
يبدو اأن اأ�سياء كثرية  تقطعت 
اأ�سحى  فلقد   ، �سبلها  به 
اإل  ل�ست   « نف�سه  يحدث 
خدمة  يف  فرن�سيا  جمندا 
رمت  جمندا   ، �ستنق�سى 
البلدة  هذه  يف  الأقدار  به 
برتبة«   « اأوليفي  �سارل   «
لقناعاته   وفيا   « �سارجنا 
الكولونيالية ، وما اأبداه جتاه 
»  املخربني »  كان انفعالت  
اأخذت اأبعاد م�ستع�سية عنده 
مع الأيام  ، هو ل يخفى ادين  
 « و«املخربني  تعاطف  ذرة 
ابهره  الذي  الطلوع  فقط 
الأمنية  جتاربه  اأوىل  يف 
جعلته  العظيم  النباأ  غداة 
قائدا   اأعلن  بالذي   م�سكونا 
اأدق  يتابع  فراح   ، للمخربني 
يف  نكاية  ف�سول  التفا�سيل 
اأنها  ا�ست�سعر  رمبا  �سجاعة 

تنق�ش

ه ، هذه كل احلكاية ؟ 

»ول ادري ملا  �رست ممقوتا 
»  بدا له مقتا مل يف�سح عن 

ا�سمه �سباح اليوم  » مل تكن 
اأبدا نظرات م�سيو موان�سكو 

بالأم�ش جمرد �سدفة » .
»بابال  م�سيو  منزل   واأمام  
بعيد  من  �سده  ما   ، توقف   «
احلار�سان  اللذان اأمام الباب  
اآل بابال  ، »لي�ست من عادة  
اإىل  توتره  لقد قاده   « ؟  هذا 
هنا ، فال بابال يقطنون اأ�سفل 
الوادي �سمال ، حاول الدخول 
، منع !  اخربه احلار�ش : » األ 
منزلهم مون  لي�سوا يف  بابال 
اندها�ش  »   خرج  �سارجون 
مبهما من وجهه ، لكنه طاف 
كان  فقذ   ، الكبري  باملنزل 
منزل  اأوربيا اأ�سفل يعود اإىل 
بعيدا   ، املا�سي  ع�رسينيات 
اأبهة  لكنه   البلدة  عن  قليال 
يف  ال�سود  الأقدام  املنازل  
�سلمه  عاد  وحني   ، ال�سهل 
 ، ر�سالة  احلار�سان  احد 
الق�سا�سة  اأنها  عرفها  للتو 
ال�سابعة لالآن�سة �سوزان بابال 
الأمور   ، �سارل  حبيبي   « ؟ 
لقد  خطريا  منعرجا  اخدت 
التي  ق�سا�ساتي  ك�سفوا 
م�سيو  اأن  و   ، لك  اأر�سلتها 
موان�سكو ، قد  اأخذها جميعا 
لأول مرة  ، رمبا  من مكتبك 
، حبيبي  الأخبار  ت�سمع هذه 
�سارل لقد �سار اأبي متوح�سا 
غ�سبا  وغ�سب   ، عرف  حني 
�سديدا  كدت اأخاف عليه من 
النهيار الع�سبي ، وان اإقامة 
جربية يف منزلنا قد فر�ست 
راأيت  لعلك   ، حبيبي  يا  على 
احلار�سني ؟ يبدو اأن حكاية« 
املخربني » و » املتمردين » 
الثالثة  العائالت  تعجب  مل 
ر�سالة  يف  و�سف  جمرد   ،
تهمتي   ، بالبلدة  اأقلقهم  
اإىل  النتماء   « حبيي  يا 
وتهمتك   ،  « خمربني  خلية 
خمربيني  مع  التعاطف   «
قراءة  من  تنتهي  عندما    «
م�سيو  يكون  هذا  ق�سا�ستي 
موان�سكو ، وماجو ، واأبي يف  
القيادة القليمة ،، مع حبي ، 

الآن�سة �سوزان بابال »
يتبع ...
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رواية

قندول ال�صخر
تريث قليال واخفي اندها�شه �شريعا ، » اأهو الغريب  من تو�شط له ،  ولد املرهونة 

لإطالقه« رجته �شدمة خفيفة ، وراوده هاج�شا غريبا اأعاد �شره ، واإبهاره  » 
رمبا فر�شة من ذهب ، لأ�شمع  ف�شال اآخر ، قول اآخر » لقد  غمره  اإبهاره  مند 

اأن  راأي الأ�شري ، وهاهو  مرة اأخرى  يعيد حتفيز �شغفه الذي يبدو انه  ميوت  ، 
هاهو اإبهاره  من جديد  ميتلكه ، فقد عزم على �شماعه بع�شمة ل�شان » خمربا  »  

هذه املرة ؟ رمبا فر�شته التي اأرادها مند البادية و مل تت�شن له  اأبدا ، اإل واأ�شري   
�شعاب »وادي بوكركر » عنده .

احللقة الرابعة ع�شر : املكيدة 
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يف اآخر مقالته يف الأهرام

ميلة

ما قاله جابر ع�صفور، عن مملكة 
الفرا�صة لوا�صيني الأعرج

�شمن �شل�شلة  نقدية متخ�ش�شة يكتبها الناقد امل�شري الكبري جابر ع�شفور يف 
يومية الأهرام خ�ش�س هذا الأخري حيزا كبريا لرواية مملكة الفرا�شة  للروائي 

اجلزائري وا�شيني الأعرج 

ق.ث/وكاالت

بدايات �شرورية

التى  االأعرج  وا�سينى  رواية  هى  هذه 
روايته  �سدرت  اأن  بعد  اأ�سدرها 
ال�سابقة »اأ�سابع لوليتا« عن دار االآداب 
لي�ستكمل بها روؤيته اخلا�سة مبواجهة 
اجلزائر،  فى  انفجر  الذى  االإرهاب 
وانتقل منه اإىل بقية االأقطار العربية، 
والفارق  والدمار،  اخلراب  نا�رًشا 
الفرا�سة«  »مملكة  بني  االأ�سا�سى 
الثانية  اأحداث  اأن  لوليتا«،  و»اأ�سابع 
تدور ما بني االأقطار االأوروبية؛ حيث 
فرن�سا  فى  املهاجر  البطل  يقطن 
اأملانيا  اإىل  اإال  منها  يتحرك  ال  التى 
بينما  االأوروبية،  الدول  من  اأو غريها 
تدور اأحداث رواية »مملكة الفرا�سة« 
فى اجلزائر بوجٍه عام، وفى العا�سمة 
ثَم  ومن  خا�ص،  بوجه  اجلزائرية 
فهى تتحدث عن فرتٍة زمنيٍة تقع فى 
اجلزائر نف�سها بعد اأن انتهت احلرب 
باأرواح االآالف من  اأْوَدْت  الب�سعة التى 
دارت  اأهليٍة،  حرٍب  فى  اجلزائريني 
االإ�سالم  جمموعات  بني  ما  رحاها 
ال�سيا�سى واحلكومة اجلزائرية. وكان 
ال�سحية فى هذه احلرب اأبناء وبنات 
ال�سعب اجلزائرى الذى اأنهكته احلرب 
على  له  نظري  ال  اإنهاًكا  هذه  االأهلية 

امتداد العامل العربى واالإ�سالمى.

الزمن الروائي

لـ  الروائى  الزمن  اأما  الكاتب  ي�سف 
الذى  الزمن  فهو  الفرا�سة«،  »مملكة 
فى  االإرهاب  حرب  انتهاء  يعقب 
بعد  ما  مرحلة  بداأت  حيث  اجلزائر؛ 
من  متاًما  تتخل�ص  مل  التى  احلرب 
التى  وتاأثرياتها  املدمرة  احلرب  اآثار 
ُمعلنة  حرب  من  باجلزائر  انتقلت 
و�سامتة.  �رِشّية  اأخرى  حرب  اإىل 
التى دفعت  االأخرية هى  هذه احلرب 
وا�سينى االأعرج اإىل اأن ي�ستهَلّ روايته 
»احلرب  يلي:  ما  فيه  نقراأ  بتقدمٍي 
ومُميتة  ُمعلنة  حرب  اأنواع:  ثالثة 
اجلميع،  مراأى  على  وتبيد  حترق 
وطنيون،  واأبطال  ُكِلّى  خراٌب  نهايتها 
وحرٌب  الب�رش،  مرمى  على  وقبور 
يَكيُد  والياب�ص  االأخ�رش  حترق  اأهلية 
فيها االأخ الأخيه وال يرتاح اإال اإذا �رشق 
فى  واأ�سكن  وحبه  وحياته  بيته  منه 
قتلة  �سيوقظه  ُيَحى،  ال  حقًدا  قلبه 
ى،  ال�رِشّ خرابهم  به  ي�سيدون  قادمون 
ال�سامتة  احلرب  هى  اأخرية  وحرب 
التى ال اأحد ي�ستطيُع تو�سيفها؛ الأنها 
من غري �سجيٍج وال مالمح، وعمياء، 
هو  بيا�ص  فى  غرقنا  الم�سناها  كلما 
اأًيّا  فاحلروب  والكفن،  العدم  بني  ما 
كان نوعها لي�ست فقط هى ما يحرق 
ا ما ي�ستمر فينا  حا�رشنا، ولكنها اأي�سً
حرائق  خمود  بعد  حتى  رماد  من 
تت�سُع  عربيٍة  ُظلمٍة  ظل  فى  املوت 

ب�رشعة الده�سة واخلوف«.

واحلق اأننا اإذا اأردنا اأن نحدد تاريًخا 
»مملكة  فى  الدائرة  للحرب  زمنًيّا 
تدور  اأحداثها  اإن  قلنا  الفرا�سة«، 
ظلت  التى  ال�سامتة  احلرب  فى 
بعد  حتى  اجلزائريني،  بني  م�ستمرة 
حرقت  التى  االأهلية  احلرب  انتهاء 
فيها  قتل  والتى  والياب�ص،  االأخ�رش 
االأخ اأخاه، وبذرْت فى القلوب اأحقاًدا 
امتداد  على  ُم�ستعلة  مُتحى، ظلت  ال 
ع�رش �سنوات. وعندما انتهت احلرب 
االأهلية َعلًنا، فمن الوا�سح اأن احلرب 
نف�سها مل تَنْتَِه، فقد ا�ستمرت على نحٍو 
�سامٍت، دون �سجيٍج وال مالمح، واإْن 
كان لها َملمحها اخلا�ص الذى يت�سافر 
ال�سيا�سى االجتماعى مع  الف�ساد  فيه 
االإرهاب الدينى فى الوقت نف�سه كما 
واحدٍة  لعملٍة  وجهني  االثنان  كان  لو 

جتمع ما بني العدم والكفن.

احلرب ال�شامتة

املدى  هى  ال�سامتة  احلرب  هذه 
فيه  تدور  الذى  اجلزائرى  الزمنى 
اأحداث رواية »مملكة الفرا�سة«، ومن 
ينطوى  نف�سه  العنوان  اأن  الوا�سح 
»مملكة  فـ  اخلا�سة،  رمزيته  على 
الفرا�سة« ت�سري اإىل معاٍن متعددة منها 
اأنها مملكة ال يكن  اله�سا�سة، ومنها 
ب�سيء ملمو�ٍص مت�سك  تَ�سعَر فيها  اأن 
به اأو حت�سه اأو تقب�ص عليه، ومنها اأن 
» فى مملكة الفرا�سة احلب مثل الغيب 
االأكرب: يهل وال يهمل،... وكل �سيء 

تزداد...  يوم  كل  احلياة،  اإال  يت�ساءل 
مملكة  ولي�ست  و�رشا�سة«.  قوة 
فح�سب،  باحلب  مرتبطة  الفرا�سة 
التى  الدالة  لوازمه  له  نف�سه  فاحلب 
�سوف نتحدث عنها فيما بعد، ومنها 
ا اأن مملكة الفرا�سة توازى ممالك  اأي�سً
اأخرى مثل: »مملكة مارك زوكريبريج 
لي�ست  لكنها  جميلة،  الزرقاء...، 
اأن ي�سبح  كلها، بل يكن  فيها احلياة 
اإدمانها خطًرا«. بعبارة اأخرى »مملكة 
االفرتا�سى  بالعامل  اأ�سبه  الفرا�سة« 
الفي�ص  �سفحات  على  نراه  الذى 
حياة  االآخرين  مع  نحيا  حيث  بوك؛ 
االفرتا�سية  احلياة  هذه  افرتا�سية، 
فى  ا  خ�سو�سً بالقطع  �سيئة  لي�ست 
واالأ�سالء،  والدم  باملوت  ُمفعٍم  عامٍل 
العامل  هذا  ال�سميم.  فى  ومعطوب 
القا�سى ت�سبح فيه احلياة االفرتا�سية 
على �سفحة الفي�ص بوك مهرًبا جمياًل 
ي�سعرنا باأننا ما زلنا على قيد احلياة، 
ولذلك  مَتُْت،  مل  للحلم  قابليتنا  واأن 
رها  يحِذّ عندما  الأبيها  البطلة  تقول 
على  االفرتا�سية  احلياة  اإدمان  من 
الفي�ص بوك، موؤكًدا �رشورة اأن تكون 
ملمو�سة  حياة  بني  متوازنة  احلياة 
وحياة  الواقع،  وفى  بالفعل  نعي�سها 
عامل  وفى  بخياالتنا  ن�سنعها  اأخرى 

واإمنا  متاًما  واقعًيّا  لي�ص  افرتا�سى 
كالنَّ�سيم  ُمَهْفِهف  �رشابى  عامل  هو 
وهو  ة.  الَه�َسّ الفرا�سات  اأجنحة  مثل 
التى متيل  االبنة  ترف�سه  الذى  االأمر 
»احلياة  الأبيها:  موؤكدة  احللم،  اإىل 
اأمام  �سيئة  لي�ست  االفرتا�سية... 
رة باملوت والدم واالأ�سالء،  حياة ُمعَطّ
الأنها  جميلة  ال�سميم،  فى  ومعطوبة 
ت�سعرنى باأننا ما زلنا على قيد احلياة، 
الكثري  مَتُْت،  مل  للحلم  قابليتنا  واأن 
عرب  بال�رشورة  متر  احليوات...  من 
ال�سهلة  العوامل  هذه  وعرب  القراءة 

واجلميلة«. 

مملكة زوكريبريغ

»لعنة غرناطة« وهو عنوان امل�رشحية 
التى كتبها »فادى« عن م�رشع ال�ساعر 
لوركا جارثيا  فيديريكو  االإ�سبانى 

 ))Federico García Lorca
امل�ستبد.  فرانكو  ع�سكر  قتله  الذى 
الطريق  فى  وحيدة  »ياما«  ومت�سى 
امل�رشحية  م�ساهدة  من  فراغها  بعد 
»زبري«  والدها  كلمات  متذكرة 
مملكة  ملخاطر  ينبهها  وهو  )زوربا(، 
بوك(  الفي�ص  )خمرتع  زوكريبريج 
قائاًل: »خِلّ احلياة متوازنة، بني حياة 

بخياالتنا،  ن�سنعها  وحياة  ملمو�سة 
طبيعية  لي�ست  اللحظات  من  الكثري 
فى هذه اململكة«. هكذا تدرك اأخرًيا 
�سوى  لي�ست  زوكريبريج  مملكة  اأن 
ر�سائلها  فتحرق  الفرا�سة«،  »مملكة 
اأن   - اأخرًيا   - ُمدركة  فاو�ست،  اإىل 
غبار  ذلك  فى  مبا  اندثر  �سيء  كل 
فى  ومت�سى  امللون،  الفرا�سة  ج�سد 
لنف�سها:  قائلة  املطر  حتت  الطريق 
ال  يكاد  �سغرٍي  بُجرٍح  فرا�سة  »كنُت 
من  الكثرية  االألوان  غمرتنى  يظهر، 
وتغطينى  تلفنى  كانت  اجلوانب،  كل 
فى  غرقت  نور...  من  �ستائر  مثل 
اللون االأزرق الذى ييل نحو االأخ�رش 
والبنف�سجى الذى كان ياأتى من مزيج 
ها ال�سباب املمزوج  االألوان التى غرَيّ
باملطر«. تتناهى اإىل �سمعها اأ�سوات 
باأجنحة  ًنا  ُملَوّ »ياأتى  االأول  حبيبها 
اإىل  ن�سل  ف�سيًئا  و�سيًئا  الفرا�سات«. 
كانت  التى  االأغنية  لرتدد  اخلامتة 
التى  جاز  ديبو  فرقة  مع  ترددها 
للحياة  ن�سيد  اإىل  الزمن  مع  حتَوّلت 
ولل�سباب امُلنك�رش بعد اأن ف�سل نهائًيّا 

فى اأن يجد وطًنا بدياًل:
تُ�رشُق منا االأحالم

عبًثا نبحث عن �ُسفٍن تنقلنا،
عن رياح تع�سف بحوا�سنا و�سم�سنا.

نقل اأزيد من 3700 قطعة 
اأثرية اإىل متحف »�صريتا« 

تفكيك �صبكة خمت�صة يف ترويج الأقرا�ص املهلو�صة
الثقافة  مديرية  م�سالح  قامت 
 03 يفوق  ما  بنقل  ميلة  لوالية 
اإىل  اأثرية  قطعة  و700  اآالف 
الوطني  العمومي  املتحف 
ما  ح�سب  بق�سنطينة،  »�سريتا« 
رئي�ص  من  االأربعاء  اأم�ص  علم 
م�سلحة الرتاث بذات املديرية 

لزغد �سيابة.
الثقافية  املمتلكات  وتتنوع 
يف  �سريتا  متحف  اإىل  املنقولة 
كما  املنق�سي  اأبريل  من   30
م�سكوكات  بني  ما  �سيابة  قال 
مبجموع 3 اآالف و712 م�سكوكة 
و 7 لقى اأثرية عبارة عن اأجزاء 
معدنية الأدوات الزينة لها قيمة 
تعود  كونها  »هامة«  تاريخية 

للفرتات القدية.
وذكر ذات امل�سوؤول باأن م�سالح 
ميلة  بوالية  الثقافة  مديرية 
االأثرية  القطع  هذه  ا�سرتجعت 
االأمنية  امل�سالح  طريق  عن 
الأمن  عمليات   6 مبجموع 

للدرك  واحدة  وعملية  الوالية 
 5 ا�سرتجاع  من  مكنت  الوطني 
وتعد  )م�سكوكات(  نقدية  قطع 
املمتلكات  هذه  نقل  عملية 
�سريتا  متحف  اإىل  الثقافية 
بداية  منذ  نوعها«  من  »الثالثة 
ال�سنة اجلارية ح�سب ما اأفاد به 
الثقايف،  رئي�ص م�سلحة الرتاث 
حيث مت يف العملية االأوىل نقل 
ويف  قطعة   1495 جمموعه  ما 
 781 نقل  مت  الثانية  العملية 
ما  املنقوالت  وتنوعت  قطعة 
م�سكوكات  قناديل،  حلي،  بني 
و�سرياميك  حجرية  اأدوات  و 
معدنية   ولقى  ومنحوتات 
اأن  امل�سدر  نف�ص  واأ�ساف 
اإىل  والتحويل  النقل  عمليات 
على  بناء  تتم  �سريتا  متحف 
الثقافة،  وزارة  من  ترخي�ص 
هذه  حماية  بهدف  ذلك  و 
وحفظها  الثقافية  املمتلكات 

يف ال�رشوط املالئمة. 

باأمن  ال�رشطة  م�سالح  اأطاحت 
كلم   100  ( بحبح  حا�سي  دائرة 
اإجرامية  ب�سبكة  الوالية(  �سمال 
ما  ح�سب  املخدرات،  لرتويج 

علم اأم�ص االأربعاء 

الوالية  باأمن  االإت�سال  من خلية 
خلية  رئي�ص  اأكد  ت�رشيح  ويف 
ال�رشطة  حمافظ  االإت�سال 
فيط�ص �ساعد باأن »هذه العملية 
التي متت بحر االأ�سبوع اجلاري 

م�سالح  تلقي  اإثر  على  جاءت 
حا�سي  دائرة  الأمن  ال�رشطة 
موؤكدة  جد  معلومات  بحبح 
املجموعة  هذه  ن�ساط  حول 

االإجرامية وبعد 

متديد  و  املعلومات  اإ�ستغالل 
غرب  يف  لوالية  االإخت�سا�ص 
البالد من توقيف 6 م�ستبه فيهم 
ترتاوح اأعمارهم ما بني )30 و45 

�سنة( من بينهم اإمراأة«.

بحا�شي بحبح باجللفة

تي�شم�شيلت

 انقطاع التموين باملاء ال�صروب ب16 بلدية
الحتاد الإفريقي يف ادي�س ابابا

راوية ي�صارك يف جلنة وزراء املالية ال15 
تي�سم�سيلت  بوالية  بلدية   16 ت�سهد 
انقطاعا يف التموين باملاء ال�رشوب 
»كدية  ل�سد  اجلر  قناة  ت�رشر  جراء 
انزالق  ب�سبب  عميق  وبئر  الر�سفة« 
الرتبة، ح�سبما اأفاد به اأم�ص االأربعاء 
بن  واأرجع  املائية  املوارد  مدير 
تدخله  خالل  حممد  عي�سى  اأحمد 
تي�سم�سيلت  اإذاعة  اأمواج  على 

االنقطاع  هذا  اأ�سباب   اجلهوية 
قناة  لتفكك  يومني،  منذ  امل�سجل 
الرئي�سية ل�سد »كدية الر�سفة«  اجلر 
عند نقطتي دوار »القدادرة« ب�سيدي 
ملدينة  ال�سمايل  وباملدخل  �سليمان 
مما  للرتبة  انزالق  ب�سبب  متالحت 
بهذه  التزود  يف  انقطاع  اإىل  اأدى 

املادة احليوية عرب 15 بلدية.

يتوجه وزير املالية عبد الرحمان 
اأدي�ص  اىل  االأربعاء  اأم�ص  راوية 
يف  للم�ساركة  )اثيوبيا(  ابابا 
ال15  املالية  وزراء  اجتماع جلنة 
تعترب  الذي  االفريقي  لالحتاد 
بيان  ح�سب  فيه  ع�سوا  اجلزائر 

للوزارة. 
و يندرج هذا االجتماع الذي يعقد 

غدا اخلمي�ص يف اطار تنفيذ قرار 
حكومات  و  دول  روؤ�ساء  ندوة  
االحتاد االفريقي امل�سادق عليه 
كيغايل  املنعقدة يف  القمة  خالل 
)رواندا( يف يوليو 2016 و املتعلق 
باالأليات اجلديدة لتمويل ميزانية 
نف�ص  ي�سيف  االفريقي،  االحتاد 

امل�سدر.

وهران 

 الطبعة الأوىل ل�صالون 
الريا�صة والرتفيه

االتفاقيات  مبركز  االأربعاء  اأم�ص  افتتحت 
االأوىل  الطبعة  بوهران  اأحمد«  بن  »حممد 
ل�سالون الريا�سة و الرتفيه بح�سور وزير ال�سباب 

والريا�سة حممد حطاب.
وقد قام الوزير بزيارة خمتلف اأجنحة ال�سالون 
ال�سابقة  للدورات  املخ�س�ص  ذلك  غرار  على 

االوىل  الطبعة  منذ  املتو�سط  البحر  اللعاب 
املقبلة  الدورة  غاية  اىل  مب�رش   1951 �سنة  يف 
املقررة مبدينة تاراغونا ا�سبانية )2018( وجناح 
جت�سيدها  اجلاري  امل�ساريع  خمتلف  الإبراز 
الحت�سان وهران هذه التظاهرة الريا�سية �سنة 
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معهد تون�صي يتح�صل على براءة 
اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم

حت�صل معهد املناطق القاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رشقي تون�س، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�صاد ملر�س �رشطان الدم، مت ا�صتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد 
وقالت الباحثة التون�صية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�صالة دكتوراه متحورت حول 
الأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رشطانية يف ج�صم امل�صابني 
مبر�س �رشطان الدم«واأ�صافت الباحثة التون�صية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�صل عليها با�صتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رشطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�صات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�صتعمل ب�صكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�صتور 

)حكومي( املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�صمة تون�س 
وبح�صب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�صفات 

وامللكّية ال�صناعّية )حكومي( هو اجلهة التي منحت 
براءة الخرتاع ا�صتنادا اإىل املوا�صفات العاملية يف 
جمال الكت�صاف العلمي يف جمال الأدوية امل�صادة 

ملر�س �رشطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�صليات تتواجد ب�صكل كبري 

يف منطقة �صمال اإفريقيا وخا�صة اجلنوب ال�رشقي 
لتون�س، ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�صة يف 

ف�صلي ال�صتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر عن 
»طقطقة« الأ�صابع

 
ل باحثون يف درا�صة علمية حديثة ملعرفة �رش ال�صوت  تو�صّ

الذي ي�صدر لدى »طقطقة« الأ�صابع، مظهرين اأن �صببه انفجار 
فقاعات جمهرية يف ال�صائل املوجود يف املفا�صل، للتو�صل لهذه 
اخلال�صات، ا�صتند الباحثون الفرن�صيون والأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�صية.
والفر�صية التي طرحوها لي�صت جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �صككت بها درا�صات لحقة، اإل اأن اجلديد 
يف خال�صات الدرا�صة الأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

لإ�صدار هذا ال�صوت، بح�صب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�س.

وكانت درا�صة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �صوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�صّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�صاألة من وجهة نظر ريا�صية، لأن كّل 
الأبحاث ال�صابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�صاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�صياً لو�صف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�س الباحثون يف الدرا�صة املن�صورة يف جملة »�صاينتيفيك 

ريبورت�س« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�صوؤول عن 
اإ�صدار �صوت »القرقعة« لدى »طقطقة« الأ�صابع، ولي�س ت�صّكلها 

ول ت�صبب هذه املمار�صة التهاب املفا�صل، بخالف العتقاد 
ال�صائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

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

واأ�صافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�صاعد 
اأي�صاً على �صبط الع�صارة اله�صمية، فيخفف من ال�صعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�س التفاح ميتاز بتاأثري م�صاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا الأمعاء ال�صارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

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

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

البنكريا�ض ال�صطناعي يغري مر�ض 
ال�صكري  من النوع الأول اإىل الأبد

البنكريا�س ال�صطناعي الثوري يعمل 
الب�رشي  للبنكريا�س  مماثل  ب�صكل 
لالأ�صخا�س  جديداً  اأماًل  ويعطي 
النوع  ال�صكري من  امل�صابني مبر�س 

الأول.
ال�صكري  مر�صى  ا�صطر  الآن،  حتى 
يف  اجللوكوز  م�صتويات  مراقبة  اإىل 
حقن  وحتمل  با�صتمرار  لديهم  الدم 
قيد  على  للبقاء  اليومية  الأن�صولني 

احلياة.
اجلديدة  التكنولوجيا  هذه  تعمل  قد 
وذلك  لهم  املهام  تلك  تاأدية  على 
من  للكثري  حقيقة  اأ�صبح  حلم  يعترب 

املر�صى.

مبداأ عمل البنكريا�س 
اال�شطناعي

الأن�صولني  اإفراز  على  اجلهاز  يعمل 
دم  يف  اجللوكوز  م�صتويات  تغري  مع 
املري�س بطريقة م�صابهة للبنكريا�س 

الب�رشي.
على  اجلهاز  هذا  ي�صاعد  قد  كما 
اأن جميع مر�صى  اإنقاذ احلياة، حيث 
ال�صكري معر�صون خلطر املوت اأثناء 
نق�س  باأعرا�س  وعيهم  لعدم  النوم 

ال�صكر يف الدم.
ال�صطناعي  للبنكريا�س  يكون  قد 
حدوث  خطر  من  احلد  على  القدرة 
باحثون  وجد  مدمرة،  م�صاعفات 
اأك�صفورد  وجامعتي  اليونان  من 
املجهزين  للمر�صى  اأن  وكامربيدج 
ال�صطناعي  البنكريا�س  باأجهزة 
م�صتويات  ا�صتقرار  اأطول من  فرتات 
النهار  خالل  طبيعي  ب�صكل  ال�صكر 

والليل.
كل الأدلة املتاحة من التجارب تظهر 
ال�صناعي  بالبنكريا�س  العالج  اأن 
يح�صن ب�صكل كبري من التحكم يف ن�صبة 
ال�صكر يف الدم مع تقليل عبء نق�س 
امل�صابني  املر�صى  لدى  الدم  �صكر 

بالنوع الأول من داء ال�صكري.

ال�صطناعي  البنكريا�س  اأن  حني  يف 
ينتظره  الذي  العالج  هو  لي�س 
الأول  بالنوع  امل�صابون  الأ�صخا�س 
من داء ال�صكري، ال اأن الدلئل ت�صري 
اإىل اأنه ميكن اأن يحدث اختالًفا كبرًيا 

يف كيفية التحكم باحلالة.
به  القيام  يجب  عمل  هناك  يزال  ل 
للبنكريا�س  الكاملة  الفوائد  لفهم 
احلني  ذلك  اإىل  لكن  ال�صطناعي؛ 

الأ�صخا�س  يتمكن  اأن  ال�رشوري  من 
الأول  النوع  من  بال�صكري  امل�صابون 
املتاحة  التقنيات  اإىل  الو�صول  من 
املراقبة  اأو  امل�صخات  مثل   - حالًيا 
قد  التي   - للجلوكوز  امل�صتمرة 
هذه  مع  التعاي�س  جعل  على  ت�صاعد 

احلالة اخلطرية اأ�صهل قلياًل.
ميثل النوع الأول من ال�صكري حوايل 

10% من جميع حالت ال�صكري.

في�صبوك يعمل على جمع بيانات م�صتخدميه ال�صحية من امل�صت�صفيات �صًرا

اكت�صاف �صر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال

من  ال�صخ�صية  البيانات  جلمع  في�صبوك  يخطط 
من  كجزء  الأمريكية  امل�صت�صفيات  يف  املر�صى 
الجتماعية  ال�صبكة  اأرادت  مقرتح.  بحثي  م�رشوع 
م�صتخدميها  اأمرا�س  تفا�صيل حول  على  احل�صول 
ومعلومات حول و�صفاتهم الطبية، بغر�س م�صاعدة 
املتخ�ص�صني يف املجال الطبي على تطوير خطط 

عالج حمددة للمر�صى.
بيانات  م�صاركة  اأو  جمع  يتم  مل  في�صبوك؛  وفق 
املر�صى يف الواقع؛ فقد جاء يف بيانهم: »مل يتخطى 
هذا العمل مرحلة التخطيط، مل ن�صتلم بيانات اأي 

�صخ�س اأو ن�صاركها اأو نحللها«.
تاأجيل  اأنه قد مت  في�صبوك  بيان من �رشكة  اأ�صاف 
اأخرى  جوانب  على  في�صبوك  ليعمل  امل�رشوع، 
لبيانات  اأف�صل  حماية  توفري  على  العمل  مثل 

الأ�صخا�س.
ف�صيحة  ب�صبب  تعاين  الجتماعية  ال�صبكة  تزال  ل 
مليون   87 حلوايل  ال�صخ�صية  البيانات  م�صاركة 
�رشكة  مع  �صحيح  ب�صكل غري  للفي�صبوك  م�صتخدم 
البيانات الربيطانية كامربيدج اأناليتيكا. كما تعر�س 
 2.2 عددهم  البالغ  م�صتخدميها  ن�صف  من  اأكرث 
جهات  قبل  من  بياناتهم  لف�صح  م�صتخدم  مليار 

خبيثة. قال املدافعون عن اخل�صو�صية اإن م�رشوع 
يلفت  امل�صت�صفيات  مر�صى  من  البيانات  جمع 
اأن يكون لالأ�صخا�س  اأهمية  النتباه مرة اأخرى اإىل 

راأي يف كيفية ا�صتخدام بياناتهم ال�صخ�صية.
بياناتهم  قد يوافق بع�س الأ�صخا�س على م�صاركة 
الطبية لإجراء اأبحاث طبية با�صتخدامها، مع ذلك 
�صيقلق عديدون من و�صول بع�س املعلومات الطبية 

لأطبائهم اأو و�صطاء التاأمني اخلا�س بهم.
حماية  يف  الفي�صبوك  ف�صل  من  املخاوف  اأدت 
بيانات امل�صتخدمني ب�صكل �صحيح اإىل قيام بع�س 
من  كجزء  الجتماعية  ال�صبكة  الأ�صخا�س مبغادرة 

DeleteFacebook# حملة
م�صتخدمي  عدد  عن  في�صبوك  موقع  يك�صف  مل 
لكن  الجتماعية،  ال�صبكة  غادروا  الذين  ال�صبكة 
هذا  ادعى  زوكربريج  مارك  التنفيذي  الرئي�س 
ذا  تاأثري  »اأي  له  يكن  مل  الحتجاج  اأن  الأ�صبوع 

مغزى«.
يجب على النا�س اأن يكونوا على علم بال�صلطة التي 
على  اجلميع  يعمل  اأن  يجب  في�صبوك.  بها  يتمتع 
النا�س  فقد  واإل  اخلا�صة  البيانات  على  ال�صيطرة 

ال�صيطرة على خ�صو�صية حياتهم.

وجدت درا�صة حديثة اأن م�صتويات »هرمون 
اجلوع« ترتفع مع انخفا�س م�صتويات »هرمون 

ال�صبع« يف اأوقات امل�صاء وبحث تقرير نُ�رش 
يف املجلة الدولية لل�صمنة، يف كيفية تاأثري 

�صاعات امل�صاء على ميل ال�صخ�س اإىل 
الإفراط يف تناول الطعام، ا�صتنادا اإىل درا�صة 
اأ�رشفت عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�صن 

يف بالتيمور. واأخذت الدرا�صة يف العتبار 
م�صتويات التوتر لدى امل�صاركني، اإىل جانب 

ا�صتك�صاف اإمكانية تاأثري احلالة النف�صية 
لل�صخ�س على م�صتويات هرمون اجلوع 

اأي�صا واأجرى الباحثون �صل�صلة من التجارب 
مع جمموعة �صغرية مكونة من 19 رجال 

)يعانون من زيادة الوزن( و13 امراأة، ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و50 عاما وخل�س الباحثون 

اإىل اأن النا�س قد يكونوا اأكرث ميال لتناول 
الطعام، ب�صبب زيادة هرمون اجلوع خالل 

اجلزء الأخري من اليوم. وقالت �صارة كارنيل، 
الأ�صتاذة امل�صاعدة يف الطب النف�صي والعلوم 

ال�صلوكية بجامعة جونز هوبكنز: »ت�صري 
نتائجنا اإىل اأن الإفراط يف تناول الطعام 

يزداد يف فرتة امل�صاء، خا�صة اإذا كنت تعاين 
من الإجهاد«. ويف عام 2017، اأفادت منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي، 
يف تقريرها عن ال�صحة العامة، باأن %26.9 
من الربيطانيني ميكن ت�صخي�صهم بال�صمنة 
املفرطة ومنذ الت�صعينيات، زادت معدلت 

ال�صمنة يف بريطانيا بن�صبة %92.
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كيفّية �سالة حتّية امل�سجد
يجب على امل�سلم اإذا دخل امل�سجد اأن يكون ط�هراً، ف�إن مل يكن 
دخل  واإذا  ويتطّهر،  �أ  ليتو�سّ امل�سجد؛  مرافق  اإىل  يتوّجه  اأن  فعليه 
ب�آداب  ب�ً  ُمت�أِدّ ووق�ر  ب�َسكينَة  اليُمنى  بقدمه  فليدُخل  امل�سجد 
امل�سجد، ويقراأ اأثن�ء دخوله دع�ء حتّية دخول امل�سجد، وهو قول 
النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: )اللهَمّ افتْح يل اأبواَب رحمِتك(،]٤[ ثّم 
ي�سلّي �سالة حتّية امل�سجد، وهي عب�رة عن ركعتنَي ي�سلّيهم� امل�سلم 
الة الع�دّية؛ حيث يبداأ بتكبرية الإحرام فيقول: )اهلل  مثلم� يُ�سلّي ال�سّ
اأكرب(، ثّم يقراأ �سورة الف�حتة، ويقراأ بعده� �سورًة ق�سريًة من كت�ب 
اهلل، ثّم يركع ويطمئّن يف ركوعه، فيعتدل ق�ئم�ً من ركوعه ويطمئّن 
بني  يجل�س  ثّم  الأّول،  �سجوده  ويطمئّن يف  �س�جداً  ينزل  ثّم  ق�ئم�ً، 
ويطمئّن  الث�نية  ال�ّسجدة  في�سجد  جلو�سه،  يف  ويطمئّن  ال�ّسجدتنَي 
يف ال�ّسجود، ثّم يقوم لأداء الّركعة الث�نية، ويفعل م� فعله يف الّركعة 
الة على النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم،  د وال�سّ الأوىل، ثّم يجل�س للت�سُهّ

ُمنِهي�ً �سالته ب�ل�ّسالم عن ميينه ثّم عن �سم�له.

كبائر الّذنوب
نوُب واملع��سي يف َوقِعه�   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِته� والأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليه�، ومهم� ك�ن، ف�إنَّه� 

تَ�سرَتُِك يف كوِنه� خط�أ الَعبِد مِلق�ِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلم�ءُ على ت�سنيِف 

غ�ِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكب�ئر، ويف اأ�سم�ئه� دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، ف�لَكب�ئُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعن�ه� العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِره� وتنبيٌه ِلَطِره� وم� 

يرَتتَُّب عليه� اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنه�، وَقد 
َذَكره� اهللُ تَع�ىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَ�ِئَر َم� تُنَْهْوَن  فق�ل: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَ�ِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًي� ﴿، فدَلّ ِذكُره� على 

نوِب اإىل كب�ِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غ�ِئر، وُكلُّه� يف مق�ِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً مل�  ُف ب�ل�سِّ ه� يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، ف�لَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلم�ء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغف�ِر ول 
�سغريَة مع الإ�رضار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكب�ئر اأنَّه� م� يرَتتَُّب عليِه 
ني� اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلم�ِء والِفرِق يف مفهوِم الَكب�ئر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل م� قيَل يف 

تعريفه�؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِته�ِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �شيغة مبالغة 
�شديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�شبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

نن ال�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقه�ء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلن�بلة  وامل�لكية،  وال�س�فعية، 
تَ�أّكده� وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكه�  على  يرَتّتب  م�  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمه�  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  ف�ل�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
ح�بُة  ال�سّ عليه�  وواَظب  فعله�، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّم�  اأِثم،  تركه�  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبع��س  اإىل  فق�ّسموه�  ال�س�فعّية  اأّم� 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكه�  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئ�ت؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموه�  امل�لكّيُة  اأّم�  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوب�ت؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوب�ت  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّم� فقه�ء احلن�بلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن ب�عتب�ر القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفع�ل وهيئ�ت. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيه� الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ ق�ل بع�س العلم�ء : َعلٌَم على الذات ، وق�ل بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندن� يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سي�ء م�ستحيلة ، اأم� الأ�سي�ء املمكنة م� �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا ك�ن على م� هو اأو على غري م� هو ، اأم� واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �س�حب الأ�سم�ء احل�سنى كله� ، ُجمعت الأ�سم�ء احل�سنى كله� يف » اهلل » ف�إذا قلت 
ي� اهلل ، اأي ي� رحيم ي� قوي ي� غني ي� جب�ر ي� منتقم ي� علُيّ ، اإذا قلت : ي� اهلل الأ�سم�ء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كله� اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سه� » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبع�ً املوؤمنون بدافع من اإمي�نهم و تعظيم ربهم ، اأم� الكف�ر 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعم�قهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحل�د �سطحي ، هم يف اأعم�ق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َق�لُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنع�م: 23[ ق�ل تع�ىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَ� َم� ُكنَّ� ُم�رْضِ َواهلَلّ

الأنع�م: 2٤[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  ق�ل امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبح�نه وتع�ىل، ف�أنزل اهلل �سبح�نه وتع�ىل �سورة الإخال�س، واأج�بهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سف�ت اهلل تع�ىل من خالل اآي�ت �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تع�ىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَن� ربََّك، ف�أَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي ق�لوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( ق�َل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وج�ء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، ف�أنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�س�رى �س�ألوا النبّي -عليه ال�سّ

تع�ىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عب��س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فق�لوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخره�(، فق�ل: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لن� ربَّك الذي تعبُد، ف�أنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ

نوب واملعا�سي  اأثر الُذّ
متيََّز الإن�س�ُن عن غرِيه من الك�ئن�ِت ِبنعمِة العقِل الذي هو ِمنحُة اهللِ للّتف�سرِي والتَّحليِل والختي�ر، فك�َن التَّكليُف لالإن�س�ِن ُمرتبط�ً 

�سِد والتَّمييز، فتُفَر�ُس  ِق الُرّ � تُق��ُس الأعم�ُل بتحُقّ ِبوعِيِه ومتييِزِه وُح�سوِر َعقِله، فم� ك�َن من الأعم�ِل ِبغي�ِب الَعقِل فال ميزاَن له، واإَنّ
ني� والإقب�ِل عليه� وعلى �َسهواِته�،  ُف الُقُدراُت وتُقبَُل الُعقود. وقد ُجِبَل الإن�س�ُن يف َخلِقِه على حِبّ الُدّ الُفرو�ُس وتُ�سرَتُ العوراُت وتوَظّ
ِف  ِله، اإَلّ اأنَُّه مَيِلُك اختي�َر البُعِد عنُه والتعُفّ ِر منه والتَّداوي من ت�أ�سُّ بُع البَ�رضُيّ اأمٌر ِفطرٌيّ ل ِقبََل لالإن�س�ِن بكبِحِه اأو التطُهّ وهذا الَطّ
َم منه� اإَلّ اأبَدله� بُطهر، فيخت�ُر امُلكلَُّف م� ي�س�ءُ  هواِت اإَلّ خبيثُه�، وم� حَرّ َم من ال�َسّ ِه عن اآث�ِمه، ذلك اأَنّ اهلل م� حَرّ عن حراِمِه والتنُزّ

نوِب وامَلع��سي، مهم� تدافَع اإىل البِتع�ِد عنه�، ويف �سريِة  ب�حلالِل فيُجزى، ويخت�ُر ب�حلراِم م� ي�س�ءُ فيُجزى، فال يَخلو اآدمٌيّ من الُذّ
ابوَن(. �ئنَي التََّوّ �ءٌ، وخرُي الًطّ الُم: )كُلّ ابِن اآدَم خَطّ الةُ وال�َسّ �سول عليه ال�سَّ الَرّ

العبادات معللة مب�سالح اخللق :
اأيه� الأخوة الأك�رم، ل زلن� يف مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�س�ل بـ: »�سبل الو�سول وعالم�ت القبول« 
األ وهو ال�سوع.  العب�دات ك�لزك�ة معللة مب�س�لح اللق وقد بينت يف اللق�ء ال�س�بق اأن هن�ك 
عب�دات كم� ق�ل عنه� الإم�م ال�س�فعي: معللٌة مب�س�لح اللق، واأن هن�ك طقو�س�ً من �سم�ت 

الدي�ن�ت الو�سعية الأر�سية، الطقو�س حرك�ٌت، و�سكن�ٌت، واإمي�ءاٌت، ومتتم�ٌت ل معنى له�، بينم� 
يِهْم ﴿ ] �سورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العب�دات معللة مب�س�لح اللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
يَ�ُم َكَم� ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ ي� اأَيَُّه� الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ

] �سورة البقرة [
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr



كارلو�س غ�سن رئي�س رينو-ني�سان

 ال�صيارات ذاتية القيادة الآمنة �صت�صل بحلول 2023

اخلمي�س 03 ماي  2018  املوافـق  لـ17�سعبان  1439هـ

�سيارات
21

– ا�صتهر كارلو�س غ�صن  املربع نت 
حتويله  عقب  ال�صيارات  عامل  يف 
مادية  م�صاكل  من  عانتا  ل�رشكتني 
حادة، رينو وني�صان، اإىل حتالف ناجح 
اأن  لدرجة  وا�صع..  عاملي  بح�صور 
الرجل ظهر ك�صخ�صية �صوبرهريو يف 

اإحدى الق�ص�س امل�صورة اليابانية.
ال�صيارات  �صناعة  تواجه  والآن 
حتولت وا�صعة غري م�صبوقة، حتديدا 
الكهربائية  ال�صيارات  جمال  يف 
ويعتقد  الذاتي..  التوجيه  وتقنيات 
رينو-ني�صان،  حتالف  اأن  غ�صن 
بالتعاون مع ميت�صوبي�صي، يف و�صعية 
منا�صبة للمناف�صة ب�صكل قوي يف هذا 
اأن  ويُذكر  املعهود..  غري  امل�صتقبل 
تعدت  غ�صن  يديره  الذي  التحالف 

مبيعاته فولك�س فاجن لي�صبع �صانعة 
ال�صيارات الأكرب يف العامل يف 2017، 

مببيعات 10.61 مليون �صيارة.

هوجن  يف  اأخرية  ت�رشيحات  ويف 
كوجن، اأعلن غ�صن: “حاليا نحن اأكرب 
يف  الكهربائية  لل�صيارات  م�صنعني 
حوايل  التحالف  باع  حيث  العامل”، 
العام  كهربائية  �صيارة  مليون  ن�صف 
 12 لطرح  تخطيطه  مع  املا�صي، 
موديل جديد كهربائي بحلول 2022.

م�صتقبل التنقل الذاتي 

اجلهد  من  الكثري  ا�صتثمرت  ني�صان 
الذاتي  التوجيه  تقنيات  يف  واملال 

حتى الآن، مع اإعالنها يف اأوائل العام 
اأجرة  ل�صيارات  طرحها  عن  اجلاري 
ذاتية يف طوكيو لتناف�س �رشكات مثل 

اأوبر وغريها.
هامة:  نقطة  اإىل  غ�صن  واأ�صار 
“م�صتقبل ال�صيارات الكهربائية ذاتية 
القيادة يتطلب تعاونا مع احلكومات 
حتتية  بنية  لتاأ�صي�س  املحلية 
و�صانعات  امل�صارع،  بهذه  خا�صة 
على  القادرة  هي  فقط  ال�صيارات 
كهذه،  كبرية  مب�رشوعات  القيام 
ل  والتي  اأوبر،  مثل  �رشكات  ولي�س 
لتتكيف  الالزمة  التقنيات  متتلك 
بهذه  اخلا�صة  الحتياجات  مع 

امل�صاريع”.
غ�صن ل يعتقد اأن جوجل وعلى بابا 

مناف�صة جادة  اأي  �صيمثلون  وغريهم 
امل�صتقبل  يف  ال�صيارات  ل�صانعات 
رغم ا�صتثماراتهم الوا�صعة يف تقنيات 
التوجيه الذاتي، “لأن العائد الربحي 
الذي  الربح  من  اأقل  امل�صاريع  لهذه 
جمالتها  يف  ال�رشكات  هذه  حتققه 
اأن  منطقيا  الأمر  فلي�س  احلالية، 
بدون  اأخرى  جمالت  يف  يتو�صعوا 

دافع مادي”.
قدوم  غ�صن  كارلو�س  توقع  واأخريا 
لالأ�صواق  الذاتية  القيادة  تقنيات 
اأن  ورغم   ..2023-2022 بحلول 
من  بالفعل  قادرة  ال�صيارات  �رشكات 
الآن على تقدمي �صيارات ذاتية ح�صب 
ب�صكل  اآمنة  لن تكون  اأنها  “اإل  قوله، 

كامل قبل خم�صة اأو �صتة اأعوام”.

5 اأخطاء �صائعة تدمر حمرك 
ال�صيارة خالل ال�صيف

�صوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ا�صتهالك الوقود 

ي�صاحبه  وما  ال�صيف  ف�صل   – نت  املربع 
متثل  والأتربة،  ال�صديدة  اجلو  حرارة  من 
ويف  وحمركاتها،  ال�صيارات  على  عبئا 
يف  ال�صيارات  قائدي  يقع  الأحيان  بع�س 
الوقت،  مع  �صياراتهم  وتتلف  ت�رش  اأخطاء 
الأخطاء،  تلك  من  عدد  هنا  ون�صتعر�س 

لتفادي ارتكابها.

1( نق�س مياه تربيد 
الردياتري

دورة  يف  ال�صيارة  حمرك  يعتمد 
التربيد على املياه والهواء خلف�س 
الرهيب  الرتفاع  ومع  حرارته، 
ال�صيف  يف  احلرارة  لدرجات 
الردياتري  داخل  املياه  تتناق�س 
درجة  لزيادة  يوؤدي  لتبخرها، مما 
�صديدة  ب�صورة  املحرك  حرارة 
به،  م�صكلة  حلدوث  يوؤدي  مما 
ال�صديدة  املالحظة  فيجب 

مل�صتوى املاء وتزويده دائما.

2( اختيار الزيت 
املنا�سب للمحرك

كل �صيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة 
عند  الزيوت  وتختلف  له،  منا�صب 
الأ�صتخدام يف ال�صيف عن ال�صتاء 
يف درجة اللزوجة، ويجب املتابعة 
يف  خ�صو�صا  للزيوت  الدائمة 
ال�صيف لالرتفاع ال�صديد للحرارة 

للحفاظ على املحرك من التلف.

3( زيادة درجات 
املكيف املفاجئة

عند �صري ال�صيارة وت�صغيل املكيف 
الدرجة  وعلى  مفاجئة  ب�صورة 
املحرك،  لتلف  يوؤدى  الق�صوى 
له،  �صديد  مفاجئ  حمل  لإ�صافة 
املكيف  درجات  ت�صغيل  فيجب 
تدريجيا ويف�صل من و�صع الثبات.

4( مكان ركن ال�سيارة

مكان  يف  ال�صيارة  ركن  عند 
ال�صم�س  لأ�صعة  معر�س  مك�صوف 
عدة  اإىل  يوؤدى  طويلة،  لفرتات 
�صعوبة  ومنها  لل�صيارة  اأ�رشار 
تربيد ال�صيارة �رشيعا، وتاأثر طالء 
اإطارات  وت�صقق  وتاآكله،  ال�صيارة 

ال�صيارة للتلف اأي�صاً.

5( ملء كامل خلزان 
الوقود

الوقود  خزان  ملء  عدم  يجب 
خا�صة يف ف�صل ال�صيف، لالرتفاع 
ال�صديد لدرجة احلرارة مما يوؤدى 
وجود  عدم  ومع  التبخر،  لعملية 
حتدث  قد  اخلزان  يف  م�صاحة 

م�صكلة.

موظفيها  باأن  �صوبارو  اعرتفت 
ا�صتهالك  كفاءة  اأرقام  زيفوا 
الكربونية  والنبعاثات  الوقود 
مطول..  حتقيق  عقب  ل�صياراتها 
اأن  على  ال�رشكة  اأ�رشت  ولكن 
�صيارة   903 على  اأثرت  الأخطاء 
دي�صمرب  بني  �صنعهم  مت  فح�صب 
مل  وبينما   ،2017 ونوفمرب   2012
متعلقة  بيانات  اأي  �صوبارو  جتد 
لإثبات  الالزمة  القيا�س  مبعدات 
اأ�صارت   ،2012 قبل  التزييف 
“احتمالية  اإىل  اليابانية  ال�رشكة 
التالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
والنبعاثات  الوقود  بكفاءة 
اأن  يبدو   .”2002 منذ  الكربونية 
وامل�رشفني  امل�صانع  مفت�صي 
امل�صادر  هم  فيها  العمليات  على 
التزييف، حيث  لعمليات  الرئي�صية 
اأ�رشت �صوبارو اأن الإدارة العليا مل 
تعلم بهذه التغيريات غري القانونية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

الأ�صباب  اأن  �صوبارو  وتعتقد 
امل�صانع  موظفي  لقيام  الرئي�صية 
بتزييف البيانات هو �صغط الإدارة 
العليا علهم لتح�صني معدلت كفاءة 
والنبعاثات  الوقود  ا�صتهالك 
تتما�صى  التي مل  ال�صيارات  لبع�س 

مع املقايي�س الالزمة اآنذاك.
التدريب  اأن  تعتقد  اأي�صا  �صوبارو 
الداخلية  والقوانني  املالئم  غري 
رئي�صي  ب�صكل  �صببت  ال�صعيفة 
اأي�صا يف عمليات التزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  ال�رشكة  اأن 
يكن  مل  حدث  الذي  التزييف 
ا�صتدعاء  اأي  تتطلب  التي  بال�صدة 
�صوبارو  اأكدت  ولكن  ل�صياراتها، 
حممل  على  الأمر  اأخذها  على 
اجلدية ومعاقبتها للم�صوؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل اأ�صفها عن 
�صببته  الذي  والإزعاج  امل�صاكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  امل�صكلة 

وم�صاهمينا”. 

بور�ش كايني 2019 هايربد تك�صف نف�صها ر�صميًا بقوة 455 ح�صان
اأثبتت موديالت بور�س الهجينة بالقاب�س �صعبيتها بني امل�صتهلكني على مدار ال�صنوات املا�صية، وت�صعى ال�رشكة باأن تتابع جناحها، وبذلك ك�صفت 

.2019 E-Hybrid ر�صمياً عن كايني
لدى كايني E-Hybrid حمرك تريبو 3 لرت 6 �صلندر قوة 335 ح�صان و450 نيوتن.مرت من عزم الدوران مع بطارية 14.1 كيلوواط تغذي موتور 

كهربائي يولد 134 ح�صان و400 نيوتن.مرت من عزم الدوران، ما يزيد قوة الكرو�س اأوفر الإجمالية اإىل 455 ح�صان.
على ناحية الأداء، باإمكان كايني E-Hybrid الت�صارع من 0-96.5 كيلومرت خالل 4.7 ثانية مع �رشعة ق�صوى 252 كيلومرت يف ال�صاعة، مع العلم 

اأن املوديل باإمكانه التنقل على الطاقة الكهربائية وحدها م�صافة 44 كيلومرت وبالإمكان �صحن البطارية بالكامل خالل 7.8 اأو 2.3 �صاعة عرب 
القاب�س املنزيل.

تغيريات اخلارجية حمدودة ولكن يت�صمنها مكابح خ�رشاء و�صارات خا�صة وزخرفات خ�رشاء، كما لدى املوديل منفذ خا�س لل�صحن. اأما 
الداخلية فهي تاأتي بزخرفات خ�رشاء، نظام معلومات ترفيهي وعدادات قيا�صات جمهزة لل�صيارات الهجينة، كما لدى املوديل مميزات بينها 

نظام مكّيف اإ�صايف، مل�صة ريا�صية على املظهر، نظام بور�س لإدارة التعليق الهوائي الن�صط.
اإىل جانب اإطالق كايني E-Hybrid، �صتقدم بور�س عدة مميزات جديدة لكايني بينها م�صاحات زجاج مدفئة، �صا�صة عر�س راأ�صية، مقاعد 

تدليك، عجالت 22 اإن�س.
هذا و�صيبداأ �صعر بور�س كايني E-Hybrid 2019 من 79،900 )299،625 ريال(، على اأن تطرح يف الأ�صواق العاملية يف مطلع العام املقبل.

رولز روي�ش كولينان SUV تد�صن اأمام العامل يف 10 ماي
اأفخم SUV يف العامل �صيُزال ال�صتار عنها اأخرياً يف 10 ماي املقبل، حيث اأكدت رولز روي�س ر�صمياً باأن كولينان �صتحتفل بتد�صينها العاملي خالل 

اخلمي�س من ال�صبوع املقبل يف متام ال�صاعة الثانية ظهراً بتوقيت ال�صعودية.
ل تزال حمدودة، لكن كولينان �صت�صتوحي كثرياً من تفا�صيل فانتوم وتتبنى واجهة اأمامية ماألوفة التفا�صيل 

بال�صبك الأمامي املهيب الذي حتيط به م�صابيح اأمامية م�صتطيلة ال�صكل، على اأن حتظى 
بخطوط حادة يف جوانبها، اأبواب انتحارية تفتح ب�صكل عك�صي، عادم 

مزدوج، كما تكون م�صابيحها اخللفية م�صتوحاة من فانتوم ويقع جناح 
باأعلى خلفيتها.

�صيمتلك املوديل داخلية فائقة الفخامة حيث اأظهرت ال�صور 
التج�ص�صية �صابقا تفا�صيل اأف�صل اجللود مع زخرفات خ�صبية 

ومعدنية، كما اأن كولينان �صيكون لديها عدادات قيا�صات رقمية 
وكون�صول و�صطي فريد من نوعه واإعداد معلومات وترفيه ي�صبه بي اإم 

دبليو مالكة ال�رشكة.
هو ما ي�صمى Viewing Suite، حيث مبجرد �صغط مالكها على زر، يخرج له اأكرث ما مييز كولينان 

مقعدين وطاولة كوكتيل من �صندوق الأمتعة. �صت�صتند رولز روي�س SUV على من�صة معمارية الفخامة والتي د�صنت لأول مرة يف فانتوم ومقرر 
ا�صتخدامها يف موديالت ال�رشكة امل�صتقبلية. مبا اأن كولينان �صتكون موجهة للراحة ل الأداء، ميكننا توقع باأنها �صتمتلك نظام تعليق هوائي مثل 

فانتوم والذي يجري ماليني العمليات احل�صابية كل ثانية لي�صبط التوجيه والت�صارع والأداء. هذا وتظل موا�صفات الأداء غري موؤكدة، اإل اأن كولينان 
مقرر اأن ت�صتخدم حمرك فانتوم التريبو املزدوج �صعة 6.75 لرت 12 �صلندر، نتاج لك، ميكننا توقع اأن تدور قوة املوديل يف حدود 563 ح�صان و900 

نيوتن.مرت من عزم الدوران مع ات�صاله بجري اأوتوماتيكي ثماين ال�رشعات ير�صل القوة اإىل نظام دفع على جميع العجالت.
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هل ي�سبح اجللد اأداة لقراءة الر�سائل الواردة؟

م�ستقبليا  جهازا  في�سبوك  طور 
ر�سائل  بقراءة  للم�ستخدمني  ي�سمح 
الن�سية  والر�سائل  الإلكرتوين  الربيد 

با�ستخدام ب�رشتهم.
ويتم ربط اجلهاز على ذراع امل�ستخدم 
لنقل موجات يف اأمناط معينة، ي�سعر 
بها اجللد على �سكل وخزات متثل لغة 

منطوقة اأو مكتوبة.
التكنولوجيا  اإن  املطورون  ويقول 
اإدمان  من  حتد  اأن  ميكن  اجلديدة 
وت�ساعد  بل  الذكية،  الهواتف 
الأ�سخا�ص الذين يعانون من اإعاقات 
ومت  التوا�سل  على  و�سمعية  ب�رشية 
القابل  الأويل  النموذج  عن  الك�سف 
يف  نُ�رشت  بحثية  ورقة  يف  لالرتداء، 

ولكن  ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت 
في�سبوك قدم العمل هذا الأ�سبوع يف 
موؤمتر ُعقد بكندا ويف هذه الدرا�سة، 
للنا�ص  ميكن  كيف  املطورون  يُظهر 
حيث  اجلهاز،  ا�ستخدام  كيفية  تعلم 
اهتزازات  امل�ستخدمون  يتلقى 
يتم  التي  اأذرعهم  على  طفيفة 
 ،»phonemes« ترميزها على �سكل
التي  املحكية  اللغة  من  وحدة  وهي 
تنطبق على جميع اللغات، ما يجعلها 

�سهلة التعلم.
اأن  الدرا�سة  هذه  وتو�سح 
امل�ستخدمني ال�ساذجني ميكنهم تعلم 
وتعميمه  ب�رشعة،  اللم�سي  الرتميز 
وا�ستخدامها  جديدة،  كلمات  على 

اليومي  للتوا�سل  منظمة  جمل  يف 
 3 غ�سون  يف  ذلك  وكل  املنتظم، 
من  امل�ساركون  ومتكن  دقائق. 
�ساعة  بعد  كلمة   100 على  التعرف 
قول  حد  على  التدريب،  من  ون�سف 
علي اإ�رشار، الذي قاد الدرا�سة، وفقا 

.MIT Technology ملعهد
ب�سا�ستني  العمل  طاقم  جتهيز  ويتم 
حتتوي كل منهما على 8 تكتيكات اأو 
ملفات �سوتية، ويتم نقل الهتزازات 
ول  هريتز،   250 برتدد  موجات  يف 
بها  ت�سعر  التي  املو�سالت  تدوم 
الذراع، �سوى حوايل 144 ميللي ثانية. 
ال�ساعد  »ن�ستخدم  الباحثون:  وقال 
كو�سيط لأنه يتمتع بح�سا�سية اأف�سل 

اأقل  وهو  اجل�سم،  اأجزاء  معظم  من 
اليومي  الن�ساط  لتعطيل  احتمال 
نقل  اأجل  اليد«ومن  مع  مقارنة 
اأن  الباحثني  على  كان  ال�سوتيات، 
يتاأكدوا من اأنهم مييزون بني احلروف 
على  لها.  �سوت  ل  والتي  ال�ساكنة 
�سبيل املثال، يتم التعبري عن اأ�سوات 
مثل »ba« و«da« و«ga«، با�ستخدام 
ال�سفتني واللثة واأعلى الفم. وللتمييز 
دفعة  اإما  النظام  ير�سل  الثنني،  بني 

من املوجات اأو موجة واحدة.
مكان  يحل  اأن  اإىل  اجلهاز  ويهدف 
التحقق  اإىل  امل�ستخدمني  حاجة 
اللوحية  واأجهزتهم  هواتفهم  من 

وذاكراتهم الذكية با�ستمرار.

�سركة حتقن 5 ماليني هواتف اأندرويد 
لعالمات رائدة بربجميات خبيثة 

حّذر باحثون اأمنّيون من الربجميات ال�سارة فيما يقرب من خم�سة 
ماليني هاتف اأندرويد يف جميع اأنحاء العامل، حيث مت تثبيت برجميات 

RottenSys ال�سارة على هواتف لعالمات جتارية �سهرية مثل �سام�سوجن، 
و�ساومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مما ي�سمح للمخرتقني 

والربجميات اخلبيثة بالت�سلُّل اإىل نظام اأندرويد.
ووفًقا ل�رشكة Check Point Mobile Security املتخ�س�سة يف 

اأمن املعلومات فاإن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج الأجهزة 
من امل�سانع الأ�سلية. وتقع ال�سبهة على �رشكة تيان باي ال�سينية؛ 

لكونها املوزع الر�سمي لالأجهزة التي قد يتم فيها تثبيت الربجميات 
اخلبيثة، على الرغم من اأن م�سدرها مل يتم تاأكيده بعد. وتظل برجميات 

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظام خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�سطة لب�سعِة اأيام حتى بعد التهيئة الأولية للجهاز، لكنها بعد 

ذلك تت�سل باخلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�ستخدم، وتقوم بعر�ص الإعالنات يف التطبيقات و�سفحات الويب، 

وغالبًا ما ت�ستبدل الإعالنات الأ�سلية، ف�ساًل عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجلهاز امل�ساب اأثناء ال�ستخدام. وذكر باحثو

Security اأن برجميات RottenSys اخلبيثة بداأت يف النت�سار منذ 
�سبتمرب 2016. وبحلول 12 مار�ص 2018، اكت�سفوا وجود 4.96 مليون جهاز 

م�ساب بالفعل، مع اأكرث من 115 األف من الأرباح التي حققها املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 مار�ص فقط. لكن اخلطر الأكرب يكمن يف ال�ستخدام 

ال�سار، ونظًرا لأن RottenSys م�سّمنة يف نظام الت�سغيل ولديها اإمكانية 
ا لأية اأن�سطة اأخرى،  الو�سول اإىل اأذونات اأندرويد؛ ميكن ا�ستخدامها اأي�سً
وذلك با�ستخدام الطريقة نف�سها لعر�ص الإعالنات. ويف بع�ص احلالت، 

مت اكت�ساف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيقات خبيثة من 
�ساأنها تغيري عمل واجهة ال�ستخدام. ول ميكن حتديد موقع املعلومات 
املتعلقة باملخرتقني، ول ميكن تاأكيد توّرط اأي من موظفي تيان باي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا كانت ال�رشكة اأُ�سيبت بنوٍع من الهجوم لإدراج 

الربامج ال�سارة يف اأنظمتها. كما اأن ال�رشكات امل�سّنعة مل تتحدث عن 
الأمر حتى ذلك احلني.

اآبل تطلق خوذا 
 »8K« بتقنيات

للواقع االفرتا�سي
اأنها  مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
للواقع  خوذ  تطوير  على  تعمل 
لكن  واملعزز،  الفرتا�سي 
موؤخرا  اأكدت  مطلعة  م�سادر 
 »VR« اأن ال�رشكة �ستطلق خوذ

.»8K« فريدة مزودة بتقنيات
عن   »CNET« موقع  ونقل 
ال�رشكة  اأن  اآبل  يف  م�سدر 
اخلوذ  هذه  لإطالق  تتح�رش 
عام 2020، حيث من املفرت�ص 
التعامل  على  قادرة  تكون  اأن 
الذكية  الأجهزة  من  العديد  مع 

.Ios العاملة بنظام
اخلوذ  هذه  ميزات  اأهم  ومن 
�ستزود  اأنها  هو  للم�سدر،  وفقا 
 ،»8K« ب�سا�ستني منف�سلتني بدقة
ومعالج ر�سوميات متطور �سيوفر 
اأكرب قدر من الواقعية يف ال�سور 

والفيديوهات ثالثية الأبعاد.
للواقع   »Oculus Rift« خوذة 

�سهر  الفرتا�سياأ
لعام  الفرتا�سي  الواقع  خوذ 

2018
كما من املفرت�ص اأن تخلو هذه 
اخلارجية  الأ�سالك  من  اخلوذ 
كما هو احلال يف اخلوذ احلالية، 
لتت�سل مع جهاز خارجي �سغري 
ل�سلكيا  اخل�رش  على  يثبت 
متطورة  معاجلات  ويحوي 
 Fusion  Apple A11(
اأو   845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini

 �سناب �سات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�سناب  تطبيق  على  القائمون  اأعلن 
�سات ال�سهري اإطالق اجليل الثاين من 

نظارات »Spectacles« الذكية.
على   »Spectacles V2« و�سممت 
�سكل نظارات �سم�سية عادية بهيكل 
ومزود  للماء،  مقاوم  وع�رشي  اأنيق 
اجلانبني  على  �سغرية  بكامريات 
التقاط  على  امل�ستخدم  ت�ساعد 

الدقة،  عالية  والفيديوهات  ال�سور 
توفر  داخلية  بطارية  اإىل  بالإ�سافة 
النظارة  ا�ستعمال  للم�ستخدم 
الفيديوهات  م�ساهدة  اأو  للت�سوير 
اأنها  تبدو  ما  اأما  �ساعات.  لعدة 
عد�سات هذه النظارة، فهي يف الواقع 
ما  عر�ص  ميكنها  متطورة  �سا�سات 
ت�سوره الكامريات مبا�رشة، اأو عر�ص 

الفيديوهات املوجودة يف الهاتف اأو 
بالنظارة  و�سله  بعد  الذكي  اجلهاز 

عرب �سبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف متاجر 
املتحدة  الوليات  يف   »Snap«
ب�سعر  وفرن�سا  وكندا  وبريطانيا 
اأن  املنتظر  ومن  دولر،   129.99

تظهر يف 13 دولة اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�سرتجاع  ال�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�سلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�سعى 

ال�سورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء ال�سطناعي لتعاين 
ال�سورة ب�سكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�سور 
اأ�سكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �سكل 
مبا  الأ�سلية  وا�ستبدال  منها  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �سكل  مع  يتنا�سب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون ال�سور للمجالت واملواقع 

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�سة  احلديث  املت�سفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�سخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�سفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�سابق واأ�سبح باإمكان امل�ستخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�سفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�سبح اأ�رشع من ال�سابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
حممي ب�سكل اأكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع اإ�سافة حلجب الإعالنات 
�سببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
اأن مت�سفح بريف هو اأحد م�ساريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  امل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�ص ال�سهري.
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الفريق اأحمد قايد �شالح وامل�شجلة �شمن الأن�شطة 
الريا�شي 2018-2017,  للمو�شم  الع�شكرية  الريا�شية 
»�شت�شمح للمواطنني خا�شة ال�شباب منهم, بالإطالع 
على تاريخ الريا�شة الع�شكرية منذ ن�شاأتها اإىل يومنا 
وخمتلف  ت�شيريها  طرق  بتنظيمها,  والتعريف  هذا 
الريا�شية  النتائج  اإىل  بالإ�شافة  تطورها,  مراحل 
الع�شكريني  الريا�شيني  طرف  من  عليها  املتح�شل 
التابعني ملختلف الفرق الريا�شية الوطنية الع�شكرية 
والدويل«كما  القاري  العربي,  الوطني,  ال�شعيد  على 
التظاهرة  هذه  �شيح�رض  الذي  اجلمهور  �شيحظى 
�رضفوا  الذين  الع�شكريني  الريا�شيني  نخبة  مبقابلة 
خمتلف  يف  ال�شعبي  الوطني  واجلي�ش  اجلزائر 
متابعة  وكذا  والدولية  الوطنية  الريا�شية  املحافل 
عرو�ش يف خمتلف الخت�شا�شات الريا�شية, الفنون 
القتالية, الفرو�شية و الكوك�شول... الخ, تربز امل�شتوى 

»املرموق« الذي و�شلت اإليه الريا�شة الع�شكرية.
للجمهور  اي�شا  املوجهة  الريا�شية  التظاهرة  هذه 

القاعة  على  بالتعرف  للزوار  »�شت�شمح  والعائالت 
التقنية  ومعداتها  الريا�شات  املتعددة  الأوملبية 
احلديثة, متحف الريا�شات الع�شكرية وكذا خمتلف 

املن�شاآت الريا�شية الع�شكرية التي ت�شمح بالتح�شري 
وال�شرتجاع الأمثل للنخبة الريا�شية«, كما ختم بيان 

وزارة الدفاع الوطني. 

املديرية العامة للأمن الوطني

اللواء هامل ي�ستقبل نائب وزير 
الأمن العمومي ال�سيني 

اأم�ش  الوطني  لالأمن  العام  املدير  هامل  الغني  عبد  اللواء  ا�شتقبل 
الدويل  بومدين<<  ><هواري  مبطار   2018 ماي   02 الأربعاء 
)اجلزائر(, ال�شيد مينغ هونغواي نائب وزير الأمن العمومي بجمهورية 
ال�شني ال�شعبية, رئي�ش املنظمة الدولية لل�رضطة اجلنائية )النرتبول( 
الذي �شي�رضع يف زيارة اإىل عدة من�شاآت وهياكل تابعة للمديرية العامة 

لالأمن الوطني ومقر اآلية الفريبول, رفقة وفد رفيع امل�شتوى.

�سعيدة

 حملة حت�سي�سية للوقاية
من املخدرات

حت�شي�شية  حملة  �شعيدة  لولية  والريا�شة  ال�شباب  مديرية  نظمت 
من  وذلك  الولية.  �شباب  اأو�شاط  لدى  املخدرات  اآفة  من  للوقاية 
خالل التنقل اإىل عدد من الأحياء ال�شعبية والحتكاك مبواطنيها بغية 

حت�شي�شهم بخطورة الآفة.
يحي عواق 

باتنة

 عر�ض اأول قطار »كوراديا« 
ب�سرق البالد

اأول  عر�ش  الأورا�ش  بعا�شمة  القطار  مبحطة  الأربعاء  اأم�ش  مت 
قطار »كوراديا« ال�رضيع ب�رضق البالد على اأن يدخل حيز ال�شتغالل 
التجاري يوم  اليوم اخلمي�ش على خط باتنة - اجلزائر العا�شمة مرورا 
بامل�شيلة و برج بوعريريج و مت عر�ش القطار اجلديد اأمام املواطنني  
للتعرف عليه عن قرب وعلى مزاياه يف حفل رمزي بح�شور مديري 
امل�شافرين بال�رضكة الوطنية للنقل بال�شكك احلديدية �شمري قاموري 
والتكوين جمال حلر�ش وكذا الأمني العام لولية باتنة يو�شف ب�شالوي 

.

�سوق اأهرا�س

ال�سالون الوطني لل�سورة 
الفوتوغرافية 

افتتحت اأم�ش ب�شوق اأهرا�ش  اأجنحة ال�شالون الوطني لل�شورة 
لت�شمل  اأهرا�ش  ب�شوق  الثقافة  مديرية  ببهو  الفوتوغرافية 
ويعد  ال�شامتة  وال�شورة  ال�شارع  يف  وال�شورة  الرتاث  جمالت 
هذا ال�شالون يف طبعته الرابعة لهذه ال�شنة التي �شتتوا�شل اإىل 

غاية ال�شبت املقبل مب�شاركة 25 م�شورا .

ق.م

اخلمي�س 03 ماي  2018  املوافـق  لـ17�شعبان  1439هـ
مبركز جتمع وحت�سري الفرق الريا�سية باجلزائر

اأبواب مفتوحة حول الريا�سة الع�سكرية اليوم 
ينظم اجلي�س الوطني ال�سعبي اليوم اخلمي�س ابتداء من ال�ساعة التا�سعة �سباحا اأبوابا مفتوحة وزيارة اإعلمية 

حول الريا�سة الع�سكرية على م�ستوى مركز جتمع وحت�سري الفرق الريا�سية الع�سكرية ال�سهيد »م�سعود بوجريو« 
بنب عكنون )اجلزائر(, ح�سب ما اأفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني واأ�ساف البيان اأن هذه التظاهرة الريا�سية 

الوطنية التي تنظم حتت اإ�سراف نائب وزير الدفاع الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي

الرباط وطهران 
وامل�ستور

قرر املغرب التخندق يف �سف الدول 

اخلليجية املعادية لإيران من خلل 

ادعاءاته بوجود علقة بني حزب 

اهلل اللبناين و اجلمهورية العربية 

ال�سحراوية,�ساحب التهام اكتفى 

كعادته بالتلويح باتهاماته دون تقدمي 

دليل ملمو�س وهو اأمر يوحي مبا ل يدع 

جمال لل�سك اأن اخللفية احلقيقية لقرار 

قطع العلقة مع طهران هو اأكرب من 

املعلن. ميكن وفق هذا املنطق اأن ن�سمع 

من اأ�سقائنا املغاربة اأن جبهة البوليزاريو 

هي امل�سوؤولة عن ثقب الأوزون ,وهي 

التي ت�سببت يف الحتبا�س احلراري 

نتيجة كثرية تنقل قواتها من و اإىل 

املناطق املحررة. اإخوتنا يف املغرب 

يحتاجون اإىل اإعادة �سبط البو�سلة 

و النخراط يف امل�ساعي الدولية التي 

دعت اإليها الأمم املتحدة ,و التفاقيات 

املوقعة �سابقا بني طريف النزاع. اأعتقد 

يقينا اأن القرار املغربي هو نتيجة 

م�ساومات و رمبا �سفقة متت يف الآونة 

الأخرية حيث حتولت ثنائية ال�سراع من 

الكيان ال�سهيوين و الدول العربية اإىل 

ثنائية جديدة باتت الأكرث قدرة على 

ال�ستقطاب وهي اإيران و دول اخلليج يف 

انتظار اأن يحدث ما ل يحمد عقباه . 

موقف
وزارة الرتبية والتعليم

انطالق الت�سجيالت 
اخلا�سة مب�سابقة 

التوظيف
انطلقت يوم اأم�ش الأربعاء عمليات 

الت�شجيل الإلكرتوين اخلا�شة مب�شابقة 
التوظيف اخلارجي لقطاع الرتبية بغية 

اللتحاق بحوايل 8586 من�شبا موزعة بني 
اأ�شتاذ تعليم يف الطور البتدائي وعدد من 

الرتب الإدارية.
يحي عواق

على م�ستوى اجلزائر 
الو�سطى 

توزيع 1300 قفة 
 رم�سان وفتح 9

 مطاعم الرحمة 
اأكد رئي�ش بلدية اجلزائر الو�شطى, عبد احلكيم 
بطا�ش, اأم�ش الأربعاء باجلزائر العا�شمة, اأنه مت 

»توزيع 1300 قفة رم�شان لفائدة العائالت املعوزة 
كما �شيتم فتح 9 مطاعم للرحمة من طرف اخلوا�ش. 

واأو�شح امل�شوؤول يف ت�رضيح, على هام�ش اإحياء 
الذكرى ال56 لتفجري ميناء اجلزائر من قبل املنظمة 
الفرن�شية ال�رضية امل�شلحة, اأنه مت »الأحد املا�شي 
النتهاء من توزيع قفة رم�شان لفائدة 1300 عائلة« 
مت اإح�شاوؤها  على م�شتوى بلدية اجلزائر الو�شطى. 

واأ�شاف اأنه من بني 1300 ملف مت قبوله 

احلاج # وداد 

 املتحف املركزي للجي�ض 
يحتفل ب�سهر الرتاث

برج عمر اإدري�س باإيليزي 

وحدة جديدة لت�سفية الدم 

ب�سبب »معركته« مع مظلته

الأمريكيون ي�سخرون من ترامب 

تون�س 

 القب�ض على اأحد منفذي 
اغتيال حممد الزواري

باملتحف  الأربعاء  اأم�ش  افتتح 
باجلزائر  للجي�ش  املركزي 
�شعار  حتت  تظاهرة  العا�شمة  
»تراثي م�شتقبلي« يف اإطار فعاليات 
العاملي  اليوم  اإحياء �شهر الرتاث و 
للمتاحف. و ت�شمنت هذه التظاهرة 
غاية  اإىل  فعاليتها  تتوا�شل  التي 

متاحف  م�شاركة  اجلاري  مايو   6
الوطني  املتحف  منها  عمومية 
العمومي الباردو و املتحف الوطني 
لالآثار القدمية  و املتحف الوطني 
للزخرفة و املنمنمات و فن اخلط  
الوطني  املتحف  جانب   اإىل 

للمجاهد.

تعززت الهياكل ال�شحية ببلدية برج 
عمر اإدري�ش ) 750 كلم �شمال ولية 
جديدة  م�شلحة  بدخول   ) اإيليزي 
لت�شفية الدم حيز اخلدمة التي من 
�شاأنها اأن ت�شاهم يف تخفيف معاناة 

نحو  الكلوي  الق�شور  مر�شى  تنقل 
ح�شبما   , ورقلة  و  الولية  عا�شمة 
اأ�شتفيد اأم�ش الأربعاء لدى م�شوؤويل 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  مديرية 

امل�شت�شفيات.

مظلة  انقالب  حادثة  حتولت 
ترامب,  دونالد  الأمريكي,  الرئي�ش 
معها,  التعامل  على  مقدرته  وعدم 
اإىل  طائرته,  �شلم  من  نزوله  اأثناء 
يف  الأمريكيون  بها  يتندر  مادة 

مواقع التوا�شل الجتماعي.
يف   atrupar@ م�شتخدم  ون�رض 
يف  مازحا  احلادثة,  تويرت  موقع 
لي�شت  »هذه  الفيديو:  على  تعليق 

الطريقة التي تعمل بها املظلة«.

تون�ش,  يف  ق�شائي  م�شوؤول  اأكد 
ي�شتبه  كرواتيا,  يف  بو�شني  اعتقال 
املهند�ش  اغتيال  جرمية  تنفيذه  يف 
ال�شلطات  اإن  وقال  الزواري,  حممد 
ت�شليمه  ورف�شت  تدخلت  البو�شنية 
اإعالم  و�شائل  ونقلت  تون�ش.  اإىل 
اجلهة  با�شم  الناطق  عن  تون�شية, 
الق�شائية ملكافحة الإرهاب, �شفيان 
ال�شلطات وجهت  اإن  ال�شليطي, قوله 
ق�شية  يف  دولية  ق�شائية  مذكرات   7

م�رض  من  كل  اإىل  الزواري,  اغتيال 
ولبنان وكوبا وتركيا وبلجيكيا وال�شويد 
على  التعرف  مت  اأن  بعد  والبو�شنة, 
عملية  نفذا  الذين  املتهمني  هوية 
اأن  ال�شليطي,  واأو�شح  الغتيال. 
املتهمني يحمالن اجلن�شية البو�شنية, 
اأحدهما  على  القب�ش  مت  اأنه  موؤكدا 
املا�شي  مار�ش   13 يف  كرواتيا  يف 
تدخلت  البو�شنية  ال�شلطات  اأن  اإل 

ورف�شت ت�شليمه اإىل تون�ش.

بتتويجه بلعبا�ض  احتاد  ُتهنئ   Ooredoo
تتقدم Ooredoo, الراعي الر�شمي لالحتاد الريا�شي ملدينة �شيدي بلعبا�ش, باأحّر التهاين 

لالعبي والطاقم الفني والإداري لنادي عا�شمة املقرة, اإثر تتويجهم. ياأتي هذا اللقب اجلديد 
لحتاد بلعبا�ش ليرُثي �شّجل هذا الفريق العريق الذي ي�شتحق بجدارة هذا اللقب, الثاين يف 
تاريخه. ب�شفته اأي�شا راعي ل�شبيبة القبائل, تهنئ Ooredoo الفريق على م�شواره املتميز 

وتوؤكد ت�شجيعاتها لالعبني والطاقم امل�شرّي لنادي اأ�شود جرجرة. جتدر الإ�شارة اأنه ع�شية 
اللقاء النهائي, قام وفد من Ooredoo بزيارة جماملة وت�شجيعية لالعبي الفريقني. 

كما رافقت Ooredoo الناديني من خالل حملة ات�شالية وت�شجيعية تنادي للروح الريا�شية, 
عرب و�شائل الإعالم.

�سفن الناتو تدخل البحر الأ�سود 
الأ�شود  البحر  حو�ش  الأطل�شي  �شمال  حللف  التابعة  احلربية  ال�شفن  من  جمموعة  دخلت 

وتبحر حاليا بالقرب من حدود رو�شيا.
للناتو   امل�شرتكة  البحرية  القيادة  ح�شاب  على  تغريدة  ظهرت  اخل�شو�ش,  وبهذا 
البحر  للناتو  الثانية   الدائمة  البحرية  املجموعة  »دخلت  »تويرت«:  يف   )MARCOM(
 ROS Regele الرومانية  الفرقاطة  اأم�ش, و�شمنها ع�شوان جديدان, وهما  يوم  الأ�شود, 

 .»BGS Drazki والفرقاطة البلغارية Ferdinand

�شالح,  حممد  امل�رضي  النجم  اختري 
مهاجم ليفربول, كاأف�شل لعب يف ا�شتفتاء 

اإجنلرتا,  يف  القدم  كرة  كّتاب  رابطة 
قليلة  اأيام  من ح�شوله على بعد 

اأف�شل  عب جائزة  ل
الدوري  يف 

ي  جنليز لإ ا
املمتاز.

حممد  وتفوق 
بفارق  �شالح 

�شوتا   20 عن  اأقل 
كيفن  البلجيكي  على 

خط  لعب  بروين,  دي 
يف  �شيتي,  مان�ش�شرت  و�شط 

�شخ�ش,   400 مب�شاركة  جرى  ا�شتفتاء 
بينما اكتفى هاري كني, مهاجم توتنهام 

هوت�شبري, باملرتبة الثالثة.
عر�ش  على  امل�رضي  النجم  ويرتبع 
ليغ,  الربميري  هدايف  قائمة  �شدارة 

بر�شيد 31 هدفا, و�شجل 43 هدفا.

 الفرعون �سالح يفوز
 بجائزة جديدة
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