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تقاريرحتذر من مغبة تاأجيج الغليان وال�سركات البرتولية مهددة باخل�سائر 

احتجاجات البطالني حتا�سر وايل اأدرار 

�س4

 �س6

 دعا اإىل حل توافقي ، 
عبد الرزاق مقري :

 حمــــــ�س لن تـــــكون
 اأرنــــبا �سيــــــا�سيا يف 
الرئا�سيات القادمة

اأويحي يحتفظ باأغلبية فريقه الوزاري

بوتفليقةيكتفي بتعديل جزئي يف احلكومة
�س3

حمافظ البنك املركزي، حممد لوكال

ال�صريفة االإ�صالمية ال تتعدى 2 % من ال�صريفة العامة 
حتايل و غ�ض خلدمة اأغرا�ض �صخ�صية

مدير وكالة اإ�سهارية يتكلم با�سم  رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س

 �س4

 �س3

�س13

.    بودي�سة:   اجلزائر جد متاأخرة يف جمال املخابر

يف �سابقة خطرية، قام اأحد وكالء الت�سال والإ�سهار، ميلك وكالة خا�سة تن�سط يف جمال جمع الإعالنات 
املتعلقة مبحا�سر التبليغ من عند املح�سرين الق�سائيني،

�س4

�س24

.     احتجاج

.     اأمني

 اإ�سراب وطني متبوع
 بوقفات احتجاجية ولئية

التكتل النقابي ي�سل 
القطاعات ويتوعد 
احلكومة بالت�سعيد

 الناحية الع�سكرية 
ال�ساد�سة بتمرنا�ست

اإرهـابي ي�سلم نـف�ســه

فقد اأع�سابه وقام بالعتداء ج�سديا 
على اأحد اأعوانه ملعب تيزي وزو

�ساو�سي معّر�س

 

  اإىل عقوبة قا�سية
 من جلنة االن�سباطذ

حمدي يتخلى عن خدمات اأربعة 
لعبني يف �سفرية نيجرييا

بادو الــزاكي مـــــدربا 
الحتاد اجلزائر ر�سميا 
�س13املـــــــو�ســــــم الــــــمقبل

.      �سعد التكتل النقابي، اأم�س، من لهجته، 
من خالل تنظيم اإ�سراب �سامل، �سل من خالله 

املوؤ�س�سات يف حني �سعد من خطوته  بتنظيم 
وقفات احتجاجية اأمام مقار الوليات رافعني 

�سعارات موحدة عرب خمتلف الوليات �سن 
التكتل النقابي



 

كان مدرب �سبيبة القبائل اأحد اأبطال مباراة الكال�سيكو 
تيزي  ملب  يف  اجلزائر  ومولودية  فريقه  جمعت  التي 
من  �سده،  حت�سب  ريا�سية  غري  بلقطة  قام  اأين  وزو، 
خالل اإقدامه من خط التما�س على �سحن العبيه من 
خالل  من  "الذبح"  بلقطة  القيام  عرب  الت�سجيل  اأجل 
و�سع يده على م�ستوى الرقبة وهو الت�رصف الذي فتح

عليه النار خا�سة واأنه مّت اتهامه بافتعال توتري االأجواء 
بني الفريقني والت�سجيع على العنف.
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نهاية  م�ستغامن  بوالية  �ستنطلق 
اإجناز  اأ�سغال  اجلاري  ال�سهر 
فنلندي  جزائري  �سناعي  مركب 
والطاقة  الع�سوي  ال�سماد  الإنتاج 

الكهربائية 
اأم�س  اأ�ستفيد  ح�سبما  والغازية 
البيئة  مديرة  من  االأربعاء 

بالنيابة.
يف  �سولة  بن  مرمي  واأو�سحت 
امل�رصوع  "هذا  اأن  ت�رصيح 

الوطني  ال�سعيد  على  النموذجي 
على  باالعتماد  اجنازه  �سيتم 
اخلربة الفنلندية يف جمال ر�سكلة 
و�سيقام على  وتدويرها  النفايات 
التي  العمومية  املفرغة  م�ستوى 
حا�سي  ببلدية  موؤخرا  غلقها  مت 

مما�س".
ويهدف امل�رصوع الذي يندرج يف 
لل�رصكة  اخلا�س  اال�ستثمار  اطار 
اجلزائرية-الفنلندية  املختلطة 

على  احلفاظ  اإىل  "بيوما�س" 
البيئة من خالل معاجلة النفايات 
وخ�سو�سا  اأنواعها  مبختلف 
وحتويلها  واخلا�سة  املنزلية 
ميكن  طبيعي  ع�سوي  �سماد  اإىل 
الفالحي  املجال  يف  ا�ستعماله 
واإنتاج  االأرا�سي  وا�ست�سالح 
والغازية  الكهربائية  الطاقة 
ال�ستعمالها يف التدفئة با�ستخدام 

غاز امليثان . 

وايل  م�سطفاوي  قنونة  تنا�سد 
مت  ان  بعد  ان�سافها  تيارات  والية 
امل�ستفيدين  قائمة  من  اق�سائها 
التي  االجتماعية  ال�سكنات  من 
�سوقر  ببلدية  موؤخرا  توزيعها  مت 
وتقول املعنية يف �سكوى حت�سلت 
تنتظر  انها   " "الو�سط  عليها 
من  ازيد  منذ  االجتماعي  ال�سكن 
دون  تعي�س  وهي  �سنوات  خم�س 
اجتماعية  ظروفا  وتعاين  معني 
قا�سية وقد اودعت منذ عام 2012 
ال�سكن  من  لال�ستفادة  كامال  ملفا 

تفاجئت  انها  اىل  االجتماعي 
امل�ستفيدين  قائمة  من  باق�سائها 
طعن  بتقدمي  دفعها  الذي  االمر 
لدى م�سالح والية تيارات ومرا�سلة 

يراعي  ان  امل  على  الوالية  وايل 
و�سعيتها  املحليون  امل�سوؤولون 
حد  على  ال�سعبة  االجتماعية 

تعبريها م .امني 

�سكيكدة

�إرهــــــــــــابـــــــــــي ي�ســــــــــلم نفـــــــ�سه للــــــ�سلطات
يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�سل جهود وحدات 

اجلي�س الوطني ال�سعبي، �سّلم، يوم 03 اأفريل 
الع�سكرية  لل�سلطات  اإرهابي نف�سه   ،2018

ب�سكيكدة/ن.ع.5، وبحوزته بندقية ن�سف اآلية 
من نوع �سيمونوف وكمية من الذخرية. يتعلق 

الأمر بامل�سمى "جـ. م�سطفى" املكنى "اأبو رواحة "، 
الذي التحق باجلماعات الرهابية  �سنة 2014.
يف نف�س ال�سياق، ك�سفت ودمرت مفارز للجي�س 

الوطني ال�سعبي اإثر عمليات بحث ومت�سيط بكل 
من ال�سلف وعني الدفلى/ن.ع.1، قنبلتني )02( 

تقليديتي ال�سنع.

�سطيف 

ت�سليم م�سروع �لرت�مو�ي 
يوم �لثامن ماي �ملقبل

بوزيدي يحّر�ض 
على �لعنف

مدينة  ترامواي  م�رصوع  ت�سليم  �سيتم 
�سطيف يف االآجال املحددة له اأي يف " 8 
ماي املقبل"، ح�سبما اأكده اأم�س االأربعاء 
ب�سطيف مدير امل�رصوع �سالح الدين بن 

عبيد.
و اأو�سح ذات امل�سوؤول يف ت�رصيح اأن كل 
ق�سد  اتخذت  قد  االإجراءات  و  التدابري 
املقبل  ماي  ال8  يوم  امل�رصوع  ت�سليم 
االأ�سغال  مراحل  كل  باأن  كذلك  كا�سفا 
كما  باملائة"   100" بن�سبة  تقدمت  قد 
�ستنتهي  التجارب  جميع  مرحلة  اأن 
 10 يوم  اأي  املقبل"  االأ�سبوع  "خالل 
من  اأفريل   11 يوم  ليكون  اجلاري  اأبريل 
انطالق مرحلة �سري  ال�سهر موعد  نف�س 
العربات بدون ركاب . و طماأن املتحدث 
باأن املوؤ�س�سة املكلفة باالإجناز �ست�ستمر 
يف عملها املتعلق بتهيئة بع�س االأر�سفة 
املوازية على طول اخلط التي لن تنتهي 
دخول  بعد  كاملة  ب�سفة  االأ�سغال  بها 

الرتامواي حيز اخلدمة .

مترنا�ست

�جلي�ض يحجز �سالحا ناريا و كمية من �لدخرية
الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
مهربني   )05( بتمرنا�ست/ن.ع.6، 
وكمية   )01( ناريا  �سالحا  وحجزت 
الدفع  رباعيتي  ومركبتني  الذخرية  من 
الغذائية  املواد  من  طن   )01( وواحد 
تنقيب  ومعدات  الوقود  من  لرت  و)600( 
 )4250( �سبط  مت  فيما  الذهب،  عن 

وحدة من مادة التبغ بب�سكرة/ن.ع.4.
من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز م�سرتكة 
مهاجرا   )15( ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
بكل  جن�سيات خمتلفة  من  �رصعي  غري 

من تلم�سان وغرداية.

م�ستغامن

 �إجناز مركب �سناعي جز�ئري فنلندي
 لإنتاج �ل�سماد �لع�سوي 

حتلم ب�سكن منذ �سنوات

هل يعيد و�يل تيارت �لأمل ملو�طنة من ببلدية �ل�سوقر

بلكالم يعود بقوة �إىل �لكناري
احلقيقي  مل�ستواها  القبائل  �سبيبة  فريق  عادت 
هذه  وجاءت  واإفريقيا  وطنيا  به  تظهر  كانت  الذي 
اال�ستفاقة  بعدما عاد  الالعب املدافع �سعيد بلكالم 
الكناري  اأك�سب  مما   ، املعتاد  فريقه  اإىل  جديد  من 
هجمات  وقف  �سد  و�سامدا  م�ستميتا  قويا  دفاعا 
مولودية اجلزائر التي انهارت اأمام ال�سبيبة بنتيجة 3 

مقابل هدف واحد يف ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو.

رونو يقارن بني م�سنع و�د تليالت  وم�سنع طنجة باملغرب
ك�سفت برقية لوكالة االأنباء الفرن�سة، 
املتواجد  "رونو"  م�سنع  اأن   ، اأم�س 
احتفل  املغربية،  طنجة  مبدينة 
�سيارة �سنويا  مليون  بت�سنيع  موؤخرا 
من  تخرج  �سيارة   1200 يعادل  ما 
امل�سنع كل يوم، وفور اإنتاجها يتم نقل 
ال�سيارات عرب القطار اإىل امليناء يف 
مدة اأق�ساها 40 دقيقة، ليتم ت�سدير 
جزء هام من االإنتاج نحو 74 دولة يف 
من  واإفريقيا.   اخلليج  دول  اأوروبا، 

اأن  الربقية،  ذات  اأكدت  اأخرى،  جهة 
اجلزائر بعيدة كل البعد عن ما تعرفه 
اإنتاج  حيث  من  املغرب  يف  نظريتها 
تواجد م�سنع  بالرغم من  ال�سيارات، 
خمت�س  وهران،  يف  تليالت  بوادي 
احتل امل�سنع  نف�س املجال وقد  يف 
املغربية،  طنجة  مبدينة  املتواجد 
من  االأوىل  اخلم�س  املراتب  اإحدى 
للمجمع  االإنتاج  مواقع  اأح�سن  �سمن 

الفرن�سي.

لبودرة  مبخزن  اأم�س،  اليوم  �سبيحة  مهول  حريق  اندلع 
وخلف  الطارف،  بوالية  خمتار  �سبيطة  ببلدية  احلليب 
خ�سائر مادية كبرية و يبلغ حجم م�ساحة املخزن حوايل 
18 األف مرت مكعب، وكانت بودرة احلليب املخزنة مل مير 
عليها 10 اأيام، يف حني ال تزال باخرة اأخرى بامليناء تنتظر 
يف  احلريق  حيث ت�سبب  البودرة،  من  اأخرى  كمية  تفريغ 

اإتالف 3 اآالف طن من بودرة احلليب التي كانت خمزنة 

حريق يلتهم خمزنا لـ بودرة 
�حلليب يف �لطارف 
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                                                      اأويحي يحتفظ ب�أغلبية فريقه الوزاري

بوتفليقةيكتفي بتعديل جزئي يف احلكومة

ع�ص�م بوربيع

و  لل�شباب  وزيرا  حطاب,  حممد 
علي  ولد  للهادي  خلفا  الريا�شة 
�شعيد  اأخرى,  ملهام  امل�شتدعى 
خلفا  للتجارة  وزيرا  جالب, 
امل�شتدعى  مرادي  بن  ملحمد 
بن  القادر  عبد  اأخرى,  ملهام 
م�شعود, وزيرا لل�شياحة و ال�شناعة 
مرموري  للح�شن  خلفا  التقليدية 
امل�شتدعى ملهام اأخرى ,حمجوب 
الربملان  مع  للعالقات  وزيرا  بدة, 
امل�شتدعى  خاوة  للطاهر  خلفا 

ملهام اأخرى«.
احلكومي  التغيري  هذا  وياأتي 
ب�شيطا  و  جزئيا  تغيري  يعد  الذي 
من  العديد  و  وا�شع  جدل  بعد   ,
الت�رسيبات التي حتدثت عن تغيري 
ت�رسيب  حد  اىل  و�شل   , �شخم 

قائمة باأكملها عن الوزراء اجلدد.
ب�شيطا  التغيري  هذا  ياأتي  كما 
اأن  بعد   , متوقع  هو  ملا  مقارنة 
حول  الأخبار  من  العديد  راجت 
تغيري قد مي�س حتى من�شب الوزير 
الأول اأحمد اويحيى , و العديد من 

الوزارات .

وقد اقت�رس هذا التغيري على بع�س 
والتي كما هو   , الوزارية  احلقائب 
عرفت  قطاعات  هي  مالحظ 
امل�شاكل  من  العديد  الأخرى  هي 
و  ال�شباب  وزير  تغيري  من  بداية   ,
حيث   , علي  ولد  الهادي  الريا�شة 
م�شاكل  يف  الريا�شة  قطاع  يعي�س 
تراجع  عن  ناهيك   , عميقة 
املنتخب الوطني الذي يقوده رابح 
ماجر , اإ�شافة اىل م�شاكل الفيفا و 
لكرة  الوطنية  الرابطة  مع  زط�شي 
عديدة  و�رساعات   , قرباج  القدم 
من بينها �رساع الوزير مع برياف , 

قد تكون لها رابط بتنحية الهادي 
ولد علي من قطاع الريا�شة.

وزير  تغيري  عن  ال�شيء  ونف�س 
هذا   , مرادي  بن  حممد  التجارة 
ي�شهد  الذي  الآخر  هو  القطاع 
بداية  امل�شاكل  من  العديد  اأي�شا 
 , ال�شترياد  ممنوعات  قوائم  من 
ورغم اأنه قرار حكومي اظطراري 
التململ فيه وعدم �شبط  اأن  ال   ,
خلق  �شل�شة  بطريقة  القوائم  هذه 
 , خارجية  وحتى  داخلية  فو�شى 
التجارة  وزيرة  اأ�شتاءت  لدرجة 
هذه  من  ام�س  اأول  ال�شبانية 

القائمة , ناهيك عن الفو�شى التي 
مل ي�شبق لها مثيل حول فو�شى �شوق 
ال�شيارات , والتي من املحتمل اأن 
بابعاد  مبا�رسة  عالقة  لها  تكون 
رواج  بعد  خا�شة   , التجارة  وزير 
التي   « ت�شدي  خليها   « ق�شة 
كما   . احلدود  جميع  اىل  و�شلت 
ال�شياحة  وزير  التغري  هذا  م�س 
ح�شن مرموري , والذي من املوؤكد 
دفعا  يعطي  الأخري مل  هذا  ل  اأنه 
ملحوظا لقطاع ال�شياحة الذي يعد 
 , الوطني  القت�شاد  ركائز  احدى 
وكان   , البرتول  اأزمة  بعد  ل�شيما 

اأداء الوزير مرموري جد حمت�شم .
وزير  التغيري  هذا  م�س  كما 
الطاهر  الربملان  مع  العالقات 
العائد  بالوزير  ا�شتبداله  و   , خاوة 
بدة حمجوب , وعرف عن الطاهر 
بعد   , للجدل  مثري  وزير  اأنه  خاوة 
اأن قد �رسب �شده موؤخرا ف�شيحة 
تبوؤ  نيته  , و احلديث عن  اجلامعة 
اىل  اإ�شافة   , العدل  وزير  من�شب 
ق�شيته مع بع�س اإطارات الربملان 
و الوزارة , والتي تكون هي الق�شية 
حمل  خاوة  الطاهر  جعلت  التي 

ا�شتهذاف اىل اأن متت تنحيته .

.         الطاهر خاوة ..الطموح الزائد  و ف�سيحة اجلامعة ..ت�سرع برحيله      
.        فو�سى ال�سيارات و » خليها ت�سدي » تطيح بنب مرادي

.          الهادي ولد علي ..امل�ساكل مع قرباج و برياف ..تراجع الفريق الوطني...
.          ح�سان مرمروي ...ركود تام يف ال�سياحة ..

اأجرى رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأم�س الأربع�ء تعديال يف احلكومة م�س وزارات ال�صب�ب والري��صة و التج�رة و ال�صي�حة وال�صن�عة 
التقليدية وكذا العالق�ت مع الربمل�ن , ح�صب بي�ن لرئ��صة اجلمهورية.  وج�ء يف البي�ن اأنه »طبق� لأحك�م امل�دة 93 من الد�صتور و بعد ا�صت�ص�رة 

الوزيرالأول قرر رئي�س اجلمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, هذا اليوم اإجراء تعديل يف احلكومة .ومن ثمة ق�م رئي�س اجلمهورية ب�لتعيين�ت الت�لية:

دع� اإىل حل توافقي , عبد الرزاق مقري :

حم�س لن تكون اأرنبا �سيا�سيا يف الرئا�سيات القادمة
رئي�س حركة  الرزاق مقري  نفى عبد 
حم�س حتفظه من التحالف والوحدة 
عبد  يراأ�شها  التي  البناء  حركة  مع 
القادر قرينة , معتربا اأي�شا اأن ما قيل 
الأخرى  الأحزاب  على  ا�شرتاطه  عن 
حل  حم�س  مع  الوحدة  تريد  التي 

اأحزابها اأول اأنه كالم غري �شحيح .
ندوة  يف  مقري  الرزاق  عبد  وقال 
للجنة  ندوة  هام�س  على  �شحفية 
حلركة  ال�شابع  للموؤمتر  التح�شريية 
مع  الوحدة  م�رسوع  اأن   , حم�س 
من  التوجه  قريبة  الأخرى  الأحزاب 
املوؤمتر  وقرار   , قائم  مازال  حم�س 
مكتوبة  ن�شو�س  وهناك  اخلام�س 
حول هذا , م�شيفا اأنه �شعيد بالتقارب 
اإ�شارة  ,يف  البناء  حركة  مع  املوجود 

منه اإىل بع�س التاأويالت .
النقطة  ذات  حول  دائما  مقري  وقال 
اأن ندخل  اأن هناك اتفاق , ول ميكن 
قبل  اأنه  , م�شيفا  الآن  الإجراءات  يف 
هناك  �شيكون  الوحدة  اإىل  الو�شول 

حوار .
نية  حول   , اآخر  �شوؤال  على  رده  ويف 
تغيري  حم�س  حركة  رئي�س  مقري 
امتالكه  و  ال�شلطة  مع  تعامله  طريقة 
الطريقة  عن  خارجة  جديدة  روؤيا 
ال�شلطة  مع  التعامل  يف  النحناحية 
يف  هذا  ي�شع  مل  اأنه  مقري  ك�شف   ,
 , له طريقة جديدة  ولي�س   , احل�شبان 
توافقية  روؤية  وفق  ن�شري  نحن  معقبا 
بعد املوؤمتر اخلام�س اجتهنا  , حيث 
هناك  يكون  اأن  اأجل  ,من  لل�شغط 
ميثاق  هناك  كان  و   , �شيا�شي  توافق 
اإىل  واجتهنا   , ال�شيا�شي  الإ�شالح 
للخروج  الأطراف  جميع  مع  احلوار 

من الأزمة .
اأن  روؤوا  ملا  اأنه  مقري  واأ�شاف 
اإليها ,جلاأنا  التوافقية مل يتم الو�شول 
التوافق  لعر�س  التغيري  التن�شيقية  اإىل 
حتقيق  مت  وقد   , الت�شاور  هيئة  ثم   ,

العديد من الإجنازات .

و اأكد مقري بذلك على التوافق لأننا 
ا�شتعال  ظل  يف  حقيقية  اأزمة  نعي�س 
و  و الحتجاجات  اجلبهة الجتماعية 
الأزمة القت�شادية , حيث ل ت�شتطيع 
الأمور  كل  على  ال�شيطرة  حكومة  اأية 
, داعيا اإىل التوجه اإىل توافق بني كل 

اجلزائريني .
واأعترب مقري اأن التداول على ال�شلطة 
اأف�شل من اأن ندخل يف كوارث ,حيث 
هذه الروؤية ح�شبه هي روؤية وطنية من 
اأجل م�شلحة البالد , حممال  الأطراف 
التي ل تريد التوافق حتمل امل�شوؤولية 
املناف�شة  يف  بعدها  الدخول  ليتم   ,
نتائج  على  حم�س  بقدرة  متفائال   ,
التناف�س  اىل  الجتاه  حل  يف  اإيجابية 
, منتهيا اىل اأن احلركة خطها توافقي 
نف�شها  الوقت حت�رس  نف�س  لكن يف   ,
بالظروف  املتعلقة  الحتمالت  لكل 

ال�شيا�شية .
وحول تر�شح حركة حم�س للرئا�شيات 
رئي�س  �شابقة  كالم  مقري  اأكد   ,
اللجنة  ورئي�س  ال�شوري  املجل�س 
حلم�س  ال�شابع  للموؤمتر  التح�شريية 
�شترت�شح  احلركة  اأن  قدودة  ابوبكر 
لي�س  تر�شح   , �شيا�شية  روؤية  �شمن 
احلركة  اأن  معقبا   , الرت�شح  ملجرد 

الرئا�شيات  �شيا�شيا يف  اأرنبا  تكون  لن 
ظروف  هناك  كانت  اإذا  ,اأما  القادمة 
ال�شورى  فمجل�س   , جديدة  �شيا�شية 

�شيف�شل فيه .
وبدوره اعترب رئي�س اللجنة التح�شريية 
للموؤمتر ال�شابع للحركة ابوبكر قدودة 
اأن  ال�شحافة  اأ�شئلة  على  رده  يف 
املوؤمتر ال�شابع لي�س معدا على مقا�س 
,موؤكدا  مقري  الرزاق  عبد  الرحيل 
 , احلركة  اأبناء  داخل  التجان�س  على 
الرئي�س  مع  حاد  �رساع  وجود  نافيا 
 , �شلطاين  ابوجرة  للحركة  الأ�شبق 
نتمنى  ب�شيطة  اختالفات  هي  والتي 
فقط اأن تكون يف الأطر , م�شتدل اأنه 
ل اأحد من منتقذي احلركة ا�شتدعي 
اىل جلنة الإن�شباط , منتهيا اإىل اأن ما 
يهمهم الآن هو اأن تكون احلركة قوية 

خدمة للجزائر
التح�شريية  اللجنة  اأن  قدودة  اأكد  و 
حريتها,  كامل  يف  تعمل  للموؤمتر 
القادم  حم�س  موؤمتر  اأن  م�شيفا 
اأكرث  البلد  اأمور  يف  للتفكري  �شيكون 
معتربا   , للحركة  الداخلي  ال�شاأن  من 
حم�س  حركة  يف  الداخلي  ال�شاأن  اأن 

م�شتقر.
ع�ص�م بوربيع 

حت�يل و غ�س خلدمة اأغرا�س �صخ�صية

 مدير وكالة اإ�سهارية ين�سب نف�سه ناطقا با�سم
 رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س
يف �شابقة خطرية, قام اأحد وكالء الت�شال والإ�شهار, ميلك 

وكالة خا�شة تن�شط يف جمال جمع الإعالنات املتعلقة 
مبحا�رس التبليغ من عند املح�رسين الق�شائيني, بتن�شيب 

نف�شه ناطقا با�شم رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س, حيث 
ادعى, كما ن�رسته  ثالث جرائد يومية معروفة,  بتاريخ 01 

اأفريل 2018, دون ذكر ا�شمه, اأن رئي�س املحكمة حمل الذكر, 
طالب من حم�رس ق�شائي اإعادة التبليغ الر�شمي ملح�رس 

عن طريق الن�رس يف جريدة وطنية مقروءة ولي�س ما ن�رسه ذات املح�رس يف جريدة يومية غري مقروءة ح�شب مزاعمه, 
وح�شب م�شادرنا فان هذه الواقعة لي�س لها اأي اإثبات وهي من ن�شج خيال املتعامل يف جمال الإ�شهار الذي ا�شتغل هذه 

اجلرائد ون�شب نف�شه ناطقا ر�شميا با�شم رئي�س املحكمة لل�شيطرة على �شوق اإعالنات املح�رسين الق�شائيني. كما 
تبينه الأدلة التي بحوزتنا, حيث جلاأ هذا املتحايل الغ�شا�س, اإىل ا�شتخدام  املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية 
والإدارية والتي بينت �رسوط التبليغ عن طريق الن�رس يف يومية وطنية ب�رسيح العبارة دون زيادة اأو نق�شان, كما نبينه  

لحقا.

 ماذا تقول املادة 412 من قانون
 الإجراءات املدنية والإدارية؟   

املادة 412 :  بني امل�رسع اجلزائري يف ن�س املادة 412 اأنه يف حالة التبليغ 
الر�شمي لل�شخ�س الذي ل ميلك موطنا معروفا اأنه على املح�رس الق�شائي 

اأن يحرر حم�رسا ي�شمنه الإجراءات التي قام بها ,ويتم التبليغ الر�شمي بتعليق 
ن�شخة منه بلوحة الإعالنات مبقر املحكمة ومقر البلدية التي كان املبلغ له بها 

اآخر موطن اإ�شافة اإىل ذلك اأ�شار امل�رسع اجلزائري اأنه اإذا رف�س الأ�شخا�س 
املخولون ا�شتالم التبليغ الر�شمي تطبق اأحكام الفقرة الأوىل اأعاله  وعالوة 

على ذلك ير�شل حم�رس التبليغ الر�شمي بر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار بال�شتالم اإىل اآخر موطن له. كما بني امل�رسع 
اجلزائري انه يثبت الإر�شال امل�شمون والتعليق بختم اإدارة الربيد اأو تاأ�شرية املجل�س ال�شعبي البلدي اأو املوظف 

املوؤهل لذلك اأو تاأ�شرية اأمناء ال�شبط عند احلالة. كما بينت هذه املادة اأنه اإذا كانت قيمة اللتزام تتجاوز 500.000 
دج يجب اأن ين�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية باإذن من رئي�س املحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ 
وعلى نفقة طالبه . وبني امل�رسع اجلزائري انه يف جميع الأحوال ي�رسى اأجل التبليغ الر�شمي من تاريخ اآخر اإجراء اإذا 

ح�شل وفق هذه الطرق, ويعترب التبليغ الر�شمي بهذه الطرق مبثابة التبليغ ال�شخ�شي. 

 ماعالقة الوكالة الن�سطة يف جمع اإعالنات 
املح�سرين بقناة املغاربية؟ 

يتحدث �شاحب الوكالة ال�شهارية التي حتاول ال�شيطرة على اإعالنات التبليغ من خالل ال�شغط على املح�رسين 
الق�شائيني, عن طريق ا�شتغالل جرائد يتعامل معها يف جمال الإعالنات ,   كما  يزعم ال�شخ�س حمل الذكر عالقته بقناة 

املغاربية املعار�شة التي تبث من لندن, دون حتديد طبيعة هذه العالقة..يف اإيحاء منه لإمكانية ا�شتغالل القناة ل�رسب 
مناف�شيه يف �شوق الإعالنات, وهو ما يتطلب التحقق من هذه الدعاءات. 

التحرير
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العملية خلفت �سعفا يف مراقبة الواردات، بودي�سة:

اجلزائر جد متاأخرة يف جمال املخابر

�سارة بومعزة

�ضيفا  حلوله  خالل  بودي�ضة،  وركز 
دعوة  على  »املجاهد«،  منتدى  على 
املخابر،  دور  لتفعيل  التجارة  وزارة 
خمرب   240 توفر  ظل  يف  خا�ضة 
املواد  وخمتلف  الغيار  قطع  مت�س 
لتح�ضني و�ضمان جودة  اال�ضتهالكية، 
تو�ضيح  وكذا  امل�ضتوردة  املواد 
اأمام  االأجنبية  الدول  �رشوط  دفاتر 
عرفته  ما  اأن  مو�ضحا  م�ضدرينا، 
حماوالت بع�س امل�ضدرين مل ت�ضبقها 
دفاتر  عن  للم�ضدرين  دقيقة  فكرة 
االآن  ويجب  الدول،  لهذه  ال�رشوط 
جميع  ت�رشح  اقت�ضادية  وثيقة  توفري 
دفاتر ال�رشوط لدول اأوروبا واإفريقيا 

وباقي دول العامل، مو�ضحا اأن هيئتهم 
مع  توقيعات  ولها  ات�ضاالت  متلك 
�ضاأنها  من  الدولية  الهيئات  خمتلف 
كما  املجال.  يف  الفعال  الدور  لعب 
�رشورة  توفر  على  املتحدث  اأكد 
واملراقبة  التفتي�س  وهيئات  املخابر 
باجلزائر، من اأجل حماية امل�ضتهلك 
اجلزائري وحماربة ال�ضلع املغ�ضو�ضة 
على  املحلية،  بال�ضوق  املنت�رشة 
حوتها  التي  امل�رشطنة  املواد  غرار 
حتدث  والتي  املنتجات،  من  عدد 
عن دخولها اإىل اجلزائر وزير التجارة 
اجلمارك  م�ضالح  واأكدتها  موؤخرا، 
تطرق  ثانية  جهة  من  اجلزائرية 
ملو�ضوع م�ضانع تركيب ال�ضيارات يف 
امل�ضانع  هذه  اأن  اجلزائر، مو�ضحا 

الفتية تقابلها خمابر قللية باملجال، 
داعيا ال�ضتحداث خمابر يف امليكانيك 
من  ومتكينها  الغيار،  قطع  ومراقبة 
تلقائية  اأي وقت بطريقة  التدخل يف 
ملراقبة املنتوج الذي يباع باجلزائر، 
وقانون  �رشوط  دفرت  خالل  من 
عامة«. واأو�ضح  الن�ضاط  هذا  ينظم 
مبجال  تن�ضط  هيئته  باأن  بودي�ضة 
واملجال  وال�ضناعة  وال�ضكن  ال�ضحة 
تعدد  باأن  م�ضريا  كذلك،  االلكرتوين 
التي  املخابر  عمل  يف  املجاالت 
موجود  منها  االعتماد  على  حت�ضل 
باجلزائر، لكن كمية املخابر والهيئات 
اخلا�ضة باملطابقة التي ح�ضلت على 
الن�ضاط  لتغطية  كافية  غري  االعتماد 
ذلك  يف  ال�ضبب  مرجعا  الوطني، 

اجلزائرية  املخابر  حتكم  عدم  اإىل 
وافتقارها  الدولية،  املعايري  يف 
الالزمة  واملوا�ضفات  لالإمكانيات 
وكذا  عامة،  ب�ضفة  املخابر  لتنظيم 
التقنية  بالقوانني  التحكم  يف  العجز 
كيفية ح�ضول  وعن  تعبريه.  على حد 
نف�س  اأكد  اعتماد،  على  املخابر 
على  ملزمة  م�ضاحله  باأن  امل�ضدر 
التي  للمخابر  التطابق  �ضهادة  تقدمي 
املخابر  التزام  �رشيطة  ملفا،  تقدم 
بال�رشوط االأ�ضا�ضية للمعايري الدولية 
مردفا  امليدان،  هذا  يف  املو�ضوعة 
واإذا  طلبا،  تقدم  املخابر  باأن  يقول 
ال�رشورية  املعايري  على  توفرت 
الفتا  االعتماد،  �ضهادة  لها  تعطى 
الدورية،  املراقبة  اأن هيئته عرب  اإىل 

ت�ضحب �ضهادة االعتماد من املخابر، 
احرتام  عدم  مالحظة  مت  حال  يف 
�ضحب  عن  كا�ضفا  االأولية،  ال�رشوط 
حلد  خمربين  من  العتمادين  هيئته 
هيئته  بن�ضاط  بودي�ضة  االآن. واأ�ضاد 
من  االعرتاف  على  ح�ضلت  التي 
املنظمة الدولية لالعتماد، مربزا باأن 
هذه االأخرية تقّيم »اأجلرياك« وتراقب 
كل امللفات املعاجلة من طرفها، ما 
مع  بال�رشامة  ملتزمة  هيئته  يجعل 
لل�رشوط  م�ضتوفية  الغري  املخابر 
على  احلفاظ  اأجل  من  واملعايري، 
وجتنب  اجلزائرية،  املخابر  �ضمعة 
هيئته،  من  الدويل  االعرتاف  �ضحب 
بنظام  ال�رشر  اإحلاق  لتفادي  وكذا 

االعتماد باجلزائر عموما. 

رئي�س حركة البناء الوطني، 
عبد القادر بن قرينة:

لقاء الوحدة مع 
حم�س �سيكون بعد 

موؤمترهم اال�ستثنائي
موعد  عن  قرينة  بن  القادر  عبد  اأف�ضح 
ال�ضلم  جمتمع  حركة  قيادة  مع  االجتماع 
للحديث عن االإجراءات التنفيذية املرتبطة 
احلركتني،  بني  االندماجية  بالوحدة 
موؤمترها  حم�س  اإجراء  بعد  �ضيكون  الذي 
اال�ضتثنائي، يف حني اأكد اأن الوحدة ال تعني 
العودة حلم�س اإطالقا، موؤكدا يف االأخري باأنه 
�ضي�ضتقيل من رئا�ضة احلركة يف حال ف�ضل 

الوحدة مع حم�س.
خالل  الوطني،  البناء  حركة  رئي�س  وك�ضف 
اأم�س عن حمتوى  منتدى يومية احلوار يوم 
والرئي�س  القيادي  من  تلقاها  ن�ضية  ر�ضالة 
املجيد  عبد  ال�ضلم  جمتمع  حلركة  االأ�ضبق 
ما  لتثبيت  فيها  ا�ضتعجله  حيث  منا�رشة، 
يجب تثبيته من اإجراءات للعمل على م�رشوع 
الوحدة االندماجية بني احلركتني، ما يعطي 
جمتمع  حركة  يف  القيادة  اأن  على  ت�ضورا 
خطوة  الوحدة  يف  ترى  االأخرى  هي  ال�ضلم 
اال�ضالمية،  االأحزاب  جل  تخدم  اإيجابية 
ويف خ�ضم حديثه عن الوحدة عاد  بن ڨرينة 
ليوؤكد اأنها ال تعني اأبدا دعوة احلم�ضيني اإىل 
العك�س، بل هي  اأو  بالبناء  �رشورة االلتحاق 
دعوة من اأجل خلق حيز ا�ضالمي ي�ضم جميع 
االأحزاب االإ�ضالمية الن�ضطة باجلزائر، ومن 
ملف  اإىل  امل�ضدر  ذات  تطرق  اأخرى  جهة 
والبناء  العدالة  النه�ضة  اأجل  من  االحتاد 
حيث قال:« م�ضاألة االحتاد ورغم ما يح�ضل 
اال�ضرتاتيجية  تخدم  ال  اأمور  من  فيها 
جهد  اأي  تذخر  لن  البناء  اأن  اإال  الوحدوية 
ليعود  التحالف«،  هذا  خدمة  اأجل  من 
لها عالقة  التي  باالإجنازات املحققة  وينوه 
تقدما  هنالك  كان  اأنه  اأكد  اأين  باالحتاد، 

ملحوظا يف الكثري من النقاط.

لهذا ان�سحب بلمهدي من 
رئا�سة البناء

االأ�ضباب  قرينة  بن  اأو�ضح  اأخر  �ضياق  ويف 
بلمهدي  م�ضطفى  ال�ضيخ  جعلت  التي 
الوطني،  البناء  حركة  رئا�ضة  من  ين�ضحب 
والتي تتقدمهم رغبته يف روؤية احلركة تتفتح 
املوجودة  امللفات  من  العديد  على  اأكرث 
تاأثر  اأنه  على  زيادة  ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  يف 
ينهار  واالعتدال  الو�ضطية  منهج  لروؤية 
بدعواته  له  ينربي  جعله  ما  رهيب  ب�ضكل 
�ضيا�ضي  �رشح  خلق  �رشورة  اإىل  املتكررة 
االأكرب  واالأمر  اال�ضالمية،   االأحزاب  يجمع 
هو  حمدثنا  ي�ضيف  ين�ضحب  جعله  الذي 
رغبته وهو غري عاجز، لكون العجز �ضيجعل 
االن�ضحاب ال يدخل يف اطال التداولية الذي 

هدف اإليه. 

لدينا اقرتاحات داخلية 
ب�ساأن الرئا�سيات

اإىل  امل�ضدر  ذات  تطرق  اأخرى  جهة  ومن 
حيث  فيها،  البناء  وراأي  الرئا�ضيات  �ضق 
العديد االقرتاحات يف هذا  باأنه توجد  اأكد 
تعمل  والقيادات  ال�ضورى  وجمل�س  ال�ضاأن 
اأو  بالتحالف  كان  �ضواء  مناق�ضتها،  على 
�ضدد  منف�ضل  �ضياق  ويف  اأخرى،  خطوة  اأي 
حا�رشة  دائما  كانت  البناء  على  قرينة  بن 
من  العديد  عرفتها  التي  االحتجاجات  يف 

القطاعات خالل االأ�ضهر املا�ضية.

من يرفع ال�سالح لي�س 
اخوانيا..

امللف  اإىل  قرينة  بن  تطرق  االأخري  ويف 
ال�ضوري، حيث اأكد اأن ما يح�ضل هنالك من 
يحمل  �ضخ�س  كل  اأن  موؤكدا  وخراب،  دمار 
فهو  اخواين  اأنه  على  ويدعي  هنالك  �ضالح 
لي�س من منهجهم  االإخوان  الأن  كذلك،  غري 
قال  حني  يف  الدولة،  وجه  يف  ال�ضالح  رفع 
اإن الدعم اخلارجي للجماعات امل�ضلحة يف 
�ضوريا ما هو اإال دليل يو�ضح على اأن الثورة 
تهدف  كانت  بل  احلريات  اأجل  من  تكن  مل 
م�ضتنقع  اإىل  ليبيا  واالأن  �ضوريا  جعل  اإىل 

الهدف منه الدمار.
علي عزازقة

اأعلن حمافظ البنك املركزي، حممد لوكال اأن ن�سبة التعامل بال�سريفة البديلة يف ال�سوق امل�سريف اجلزائري ال تتعدى الـ 2 
يف املائة داعيا  لتعميم ال�سريفة البديلة اإىل العديد من البنوك النا�سطة يف اجلزائر.باعتبارها طريقة ت�ساعد يف تن�سيط 
االقت�ساد الوطني موؤكدا رهان احلكومة لتطوير هذا الفرع بهدف ا�ستغالل االأموال املكتنزة واملتداولة يف ال�سوق املوازية.

انتقد رئي�س الهيئة اجلزائرية لالعتماد نور الدين بودي�سة، واقع رقابة املخابر باجلزائر، مو�سحا اأن اجلزائر جد متاأخرة يف املجال ب�سكل يوؤثر على نوعية 
املواد امل�ستوردة وكذا الغرق يف العراقيل خارجيا اأمام امل�سدرين اجلزائريني، م�ست�سهدا بت�سدير اخل�سر اجلزائرية اإىل دولة قطر ال�سنة املا�سية، التي ك�سفت 

عن جهل العديد من امل�سدرين اجلزائريني لدفاتر �سروط الدول االأجنبية بخ�سو�س التجارة العاملية، داعيا اإىل �سرورة و�سع وثيقة اقت�سادية ت�سرح كل 
دفاتر ال�سروط لهذه الدول، من اأجل ت�سهيل ن�ساط امل�سدرين املحليني وجتنب تكرار اإعادة ال�سلع اإليهم.

حمافظ البنك املركزي، حممد لوكال

 يف يوم اإ�سرابي معزز بوقفات احتجاجية والئية

ال�سريفة اال�سالمية ال تتعدى 2 % من ال�سريفة العامة 

التكتل النقابي ي�سل القطاعات ويتوعد احلكومة بالت�سعيد

ويف كلمته اأم�س خالل اليوم الربملاين 
حول التمويل وال�ضريفة اال�ضالمية، 
يف  املالية  جلنة  نظمته  الذي 
ك�ضف  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
البنوك  من  باملائة   87 اأن  لوكال 
خدمات  بعد  تدرج  مل  وامل�ضارف 
منتجاتها،  يف  البديلة  ال�ضريفة 
احلكومة  ت�ضعى  التي  الن�ضبة  وهي 

هذه  وتعميم  لت�ضجيع  ال�ضتغاللها 
رقعة  اأكرب  وتغطية  املالية  االأدوات 
ال�ضياق،  جغرافية ممكنة لذلك ويف 
من  واحد  بنك  اأن  املتحدث  اأكد 
اأ�ضل ثالثة بنوك وطنية وبنك واحد 
للح�ضول  ملفات  قدمت  خا�س، 
من  اعرتا�س  عدم  رخ�ضة  على 
البنك املركزي لالنطالق يف عملية 

البنك  اأبلغ  حيث  البديلة،  ال�ضريفة 
التكفل  ب�رشورة  املعنية  امل�ضارف 
يف  �ضجلها  التي  النقائ�س  ببع�س 
تقدميها ويف  تنوي  التي  املنتجات 
بنك  حمافظ  قال  ال�ضياق،  نف�س 
م�رشوع  اإعداد  �ضيتم  اأنه  اجلزائر، 
ملجل�س  واملوافقة  للدرا�ضة  نظام 
ال�ضريفة  حول  والقر�س  النقد 

�ضي�ضفي  الذي  االأمر  االإ�ضالمية، 
للمتطلبات  التو�ضيح  من  املزيد 
واالإجرائي  التنظيمي  اجلانب  من 

واملحا�ضبي.
من جهة اأخرى، اأكد لوكال باأن البنك 
ال�ضامنة  الهيئة  هو  لي�س  املركزي 
التي  امل�رشفية  املعامالت  لتوافق 
اإ�ضالمية  اأنها  على  البنوك  تقدمها 

مع ال�رشيعة اال�ضالمية، مربزا باأنه 
رخ�ضة  على  بنك  اأي  ح�ضول  بعد 
عدم االعرتا�س، يتعني عليه التقرب 
من الهيئة ال�رشعية املعنية باالفتاء 
يف هذا اجلانب للح�ضول على طابع 
للح�ضول  ال�رشيعة  االمتثال ملبادئ 

على ذلك.
ف.ن�سرين

من  اأم�س،  النقابي،  التكتل   �ضعد 
اإ�رشاب  تنظيم  خالل  من  لهجته، 
املوؤ�ض�ضات  خالله  من  �ضل  �ضامل، 
خطوته  بتنظيم  من  �ضعد  حني  يف 
مقار  اأمام  احتجاجية  وقفات 
موحدة  �ضعارات  رافعني  الواليات 
التكتل  �ضن  الواليات  خمتلف  عرب 
النقابي، اأم�س، اإ�رشابا وطنيا منفذا 

حيث  للحكومة،  ال�ضابق  لوعيده 
املن�ضوية  الـ13  النقابات  عمدت 
خمتلف  �ضل  على  لوائه  حتت 
من  بداية  العمومية،  القطاعات 
الربيد،  االإدارة،  ال�ضحة،  الرتبية، 
عززوا  حني  يف  املهني،  والتكوين 
بتنظيم  االحتجاجية  خطوتهم 
الواليات  مقرات  اأمام  وقفات 

وهران،  ق�ضنطينة،  راأ�ضها  على 
�ضعارات  رافعني  البويرة،  االأغواط، 
توؤكد على مت�ضكهم مبطالب التكتل 
الثالثية: القدرة ال�رشائية، والتقاعد 
واحلريات  العمل  وقانون  امل�ضبق، 
النقابية، وهي املطالب التي عرفت 
احلكومة  بني  ما  متتالية  ت�ضعيدات 
نوفمرب  احتجاج  من  بداية  والتكتل 

بالتقاعد  بامل�ضا�س  اخلا�س   2016
امل�ضبق مع اإ�رشابات ت�ضعيدية، يف 
افتكاك  من  التكتل  يتمكن  مل  حني 
تاأجيل  عدا  احلكومة،  من  مطالبه 
تدخل  بعد  امل�ضبق  التقاعد  اإلغاء 
كما   .2019 اإىل  اجلمهورية  رئي�س 
الت�ضييق  رفع  مطلب  التكتل  اأردف 
موؤخرا،  النقابية  احلريات  على 

على  بالت�ضييق  احلكومة  متهمني 
العمل النقابي والتع�ضف يف اإ�ضتعمال 
ال�ضلطة واللجوء الدائم للعدالة لف�س 
عو�س  اجلماعية  النزاعات  كافة 
تطبيق االآليات املن�ضو�س عليها يف 
القانون 02/90 من خالل امل�ضاحلة 

اأو الو�ضاطة يف التحكيم.
�سارة بومعزة

النقابات امل�ستقلة ملختلف القطاعات

اإ�سراب وطني ووقفات احتجاجية اأمام مقر الواليات

رف�س التعاون مع برياف يف التح�سري لالألعاب االإفريقية 

االإ�سرار ب�سورة الريا�سة اجلزائرية ُيخرج ولد علي من الوزارة

امل�ضتقلة  النقابات  تكتل   دخل 
االإ�رشاب  يف  القطاعات  ملختلف 
اأ�ضابيع،  قبل  اإليه  دعا  الذي  العام 
اأمام  احتجاجية  لوقفات  تنظيمه  مع 

مقار الواليات.
 12 من  يت�ضكل  الذي  النقابي  التكتل 

“التعليم،  لقطاعات  تنتمي  نقابة 
الدينية،  ال�ضوؤون  الربيد،  ال�ضحة، 
دخل   ، والنقل  املهني  التكوين 
واحد  للتنديد  ليوم  اإ�رشاب  يف 
اجلاد  االجتماعي  احلوار  بغياب 
النقابية،  واملنظمات  احلكومة  بني 

واعتماد طرق متعمدة للت�ضييق على 
العمل النقابي والتع�ضف يف ا�ضتعمال 
للعدالة  االآيل  واللجوء  ال�ضلطة 
اجلماعية  النزاعات  كافة  لف�س 
املن�ضو�س  االآليات  تطبيق  عو�س 
خالل  من   02/90 القانون  يف  عليها 

التحكيم  يف  الو�ضاطة  اأو  امل�ضاحلة 
اإ�ضافة اإىل ا�ضتمرار خرق القوانني و 
احلقيقي  التكفل  عدم  و  الت�رشيعات 
العمالية  االن�ضغاالت  و  بامللفات 
النقابي يف  التكتل  وتتمحور  مطالب 
اأمام  احتجاجية  وقفات  نّظم  الذي 

مقر واليات كل من االغواط، وهران 
م�رشوع  على  البويرة  و  وق�ضنطينة 
اإىل  اإ�ضافة  والتقاعد  العمل  قانون 
النقابية  احلريات  من  كل  حماية 

والقدرة ال�رشائية
ف.ن�سرين

اجلزئي  احلكومي  التعديل  م�ّس 
اجلمهورية  رئي�س  به  قام  الذي 
اأم�س قطاع  العزيزبوتفليقة  عبد 
بعدما  والريا�ضة،  ال�ضباب  وزارة 
الو�ضاية  م�ضوؤول  مهام  اإنهاء  مّت 
خطوة  يف  علي،  ولد  الهادي 
الكثري  الكالم  بعد  كانت منتظرة 
الذي كان انت�رش خالل االأ�ضابيع 

مغادرة  بخ�ضو�س  االأخرية 
اأول  ملبنى  الو�ضيكة  املعني 
ولد  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف  ماي، 
التي  اخلالفات  ثمن  دفع  علي 
االأوملبية  اللجنة  برئي�س  جمعته 
برياف  م�ضطفى  اجلزائرية 
�ضورة  على  اأثر  الذي  وال�رشاع 
اخلارج  يف  اجلزائرية  الريا�ضة 

الوزير  اإ�رشار  ظل  يف  خا�ضة 
االعرتاف  بعدم  مهامه  املنتهية 
لعهدة  برياف  انتخاب  ب�رشعية 
»الكوا«  راأ�س  على  جديدة 
التن�ضيق  يف  مرة  كل  يف  والف�ضل 
الريا�ضية  املواعيد  بخ�ضو�س 
والتي حت�رش  بالدنا  تنتظر  التي 
االألعاب  مقدمتها  يف  لتنظيمها 

االإفريقية لل�ضباب املقررة خالل 
البحر  واألعاب  اجلاري  العام 
مدينة  يف  املربجمة  املتو�ضط 
الوزير  وهران عام 2021، رف�س 
على  االأول  امل�ضوؤول  مع  التعاون 
اللجنة االأوملبية للتح�ضري لهذين 
جلنة  تن�ضيب  وعدم  املوعدين 
اأ�رّش  االألعاب املتو�ضطية  تنظيم 

خارجيا  اجلزائر  ب�ضورة  كثريا 
األعاب  ب�ضحب  مهددة  وجعلها 
وهران،  مدينة  من  املتو�ضط 
بقرار  الثمن  علي  ولد  ليدفع 
�ضحب الب�ضاط من اأقدامه بقرار 

من ق�رش املرادية.
عي�سة ق.



يف اليوم الأول من فرتة تقدمي الطعون  ن�صب على تاجر

مئات العائالت حتتج ب�سبب ال�سكن موظف يدعي اأنه حمافظ �سرطة بباب الزوار 
متكنت م�صالح الأمن ب�صرق العا�صمة من توقيف موظف ب�صركة اإلكرتونية اإنتحل �صفة حمافظ �صرطة مبركز اأمن 

باب الزوار للن�صب على �صاحب حمل جتاري لبيع الهواتف والأجهزة الإلكرتونية و جتريده من هواتف و اأجهزة 
اأخرى بقيمة 151 مليون �صنتيم .

�ضهدت القاعة متعددة الريا�ضات 
بوالية  بو�ضا�ش-  -االأخوة 
اإقبال املئات  اأم�ش  �ضكيكدة يوم 
باحلي  القاطنة  العائالت  من 
من  الطيور  بحرية  الق�ضديري 
خلفية  على  طعون  تقدمي  اأجل 
عدم ورود اأ�ضمائهم �ضمن قائمة 
امل�ضتفيدين من ال�ضكن ال�ضادرة 
بتاريخ الفاحت من اأفريل اجلاري.

من  العديد  اأم�ش  يوم  توافد 
االإخوة  قاعة  على  العائالت 
االإخوة  بحي  املتواجدة  بو�ضا�ش 
�ضكيكدة  والية  و�ضط  �ضاكر 
االأوىل،  ال�ضباح  �ضاعات  منذ 
تدافع  القاعة  مدخل  �ضهد  اأين 
و�ضل  املواطنني  قبل  من  كبري 
حفظ  اأعوان  مع  االحتكاك  حد 
�رسعامنا  الذين  العام  النظام 
احل�ضود  احتواء  اإ�ضتطاعو 
املتدافعة واإعادة تنظيمها. هدا 
وتاأتي عملية تقدمي هده الطعون 
بحرية  حي  �ضكان  قبل  من 
عن  االإعالن  مت  ما  بعد  الطيور 
ال�ضكنات  قائمة امل�ضتفيدين من 
اأفريل   01 االأحد  يوم  اجلديدة 
توزيعها  املزمع  من  التي   2018
مللفات  النهائية  الت�ضوية  بعد 
العملية  وهي  املقدمة  الطعون 

برنامج  اإطار  يف  تندرج  التي 
الق�ضديرية  البيوت  على  الق�ضاء 
امل�ضالح  با�رستها  التي  واله�ضة 
اأ�ضهر   07 يقرب  ما  من  الوالئية 
اأين مت ترحيل قرابة 2393 عائلة 
من احلي الق�ضديري » املاط�ش« 
 «  01 »الزفزاف  �ضكان حي  وكذا 
و«الزفزاف 02.« ويف ذات ال�ضياق 
 « املواطنني  من  جمع  اأعرب 
واالإجحاف  الظلم  عن  للو�ضط« 
الذي تعر�ضو له من قبل امل�ضالح 
ال�ضكنات  هذه  بتوزيع  املعنية 
اأكد  حيث  تعبريهم،  ح�ضب 
االأوائل  ال�ضكان  من  باأنه  »م.�ش« 
الق�ضديري  باحلي  اأقامو  الذين 
عن  يزيد  ما  منذ  الطيور  بحرية 
اإ�ضمه مل  اأن  �ضنة غري  اإثنا ع�رس 
امل�ضتفيدين  قائمة  �ضمن  يكن 
من  ا�ضتفادته  عدم  اإىل  م�ضريا 
ط.ب«   « اأما  قبل،  من  �ضكن  اأي 
املواطنني  بع�ش  باأن  اأكد  فقد 
احلي  يف  �ضكن  اأي  ميلكون  ال 
اأ�ضمائهم جائت  اأن  املذكور غري 
امل�ضتفيدين.  قوائم  راأ�ش  على 
هذا وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن عملية 
تقدمي الطعون �ضت�ضتمر اإىل غاية 

12 اأفريل اجلاري.
عواق يحي

جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
بجل�ضة  دار  ما  على  وا�ضتنادا 
اأحد  بها  تقدم  ل�ضكوى  املحاكمة 
ن�ضب  لعملية  تعر�ضه  التجار حول 
مزيف  �رسطة  حمافظ  يد  على 
حيث اأكد هذا ال�ضحية يف م�ضمون 
اأنه تعرف على املتهم من  �ضكواه 
خالل تردد هذا االأخري على حمله 
اأنه  اأ�ضا�ش  اأين قدم له نف�ضه على 
باب  اأمن  �رسطة مبركز  حمافظ 
الزوار و عر�ش عليه يد امل�ضاعدة 
عدل«   « ب�ضيغة  �ضقة  اإيجاد  يف 
املحل  على  يرتدد  راح  هنا  ومن 
التي  و  الأخذ مقابل هاته اخلدمة 
هواتف  عدة  عن  عبارة  كانت 
من  التلفزيون  �ضا�ضات  و  نقالة 
من  غريها  و  �ضام�ضونغ«   « ماركة 
قيمة  تفاقمت  اأن  حلني  االأجهزة 
يقارب 151  ملا  االأغرا�ش  هاته 
التعجيل  منه  فطلب  �ضنتيم  مليون 
تلك  اإرجاع  اأو  الوعد  تنفيذ  يف 
يف  يقدم  املتهم  فراح  االأغرا�ش 
بادئ االأمر حجج واهية و يتماطل 
عن تنفيذ املطلوب ومن مت اختفى 

عن االأنظار فقام ال�ضحية بالتوجه 
ملركز االأمن للتاأكد من هوية املتهم 
ويكت�ضف حينها باأنه لي�ش حمافظا 

وال تربطه اأي عالقة بجهاز االأمن 
احلال  �ضكوى  رفع  حينها  ويقرر 
التي اأ�ضفرت عن توقيف املحافظ 

حمكمة  على  حتويله  و  املزيف 
البي�ضاء بجرم  بالدار  االخت�ضا�ش 
ا�ضتفادته  مع  االحتيال  و  الن�ضب 
املبا�رس  اال�ضتدعاء  اإجراءات  من 
، حيث نفى خالل مواجهته لهيئة 
املحكمة ت�رسيحات ال�ضحية و اأكد 
باأن عالقته مع هذا االأخري جمرد 
خاللها  يقوم  كان  جتارية  عالقة 
النقالة  الهواتف  بع�ش  بجلب 
متوا�ضعة  اأ�ضعار  مقابل  لل�ضحية 
وهي الهواتف التي كان ي�ضتوردها 
يدعي  مل  باأنه  م�ضريا  فرن�ضا  من 
جمرد  اأنه  و  �رسطة  حمافظ  باأنه 
وعن   ، اإلكرتونية  �رسكة  يف  عامل 
فاأ�ضار  الق�ضية  يف  توريطه  �ضبب 
قبل  من  فعل طبيعي  رد  باأنها 
منه  االنتقام  اأراد  الذي  ال�ضحية 
التعامل  عن  التوقف  قرر  بعدما 
التي  املعلومات  ب�ضبب  معه 
ال�ضوق  �ضمعته يف  �ضوء  وردته عن 
احلق  ممثل  جهته  من  ليطالب   ،
حب�ضا  عامني  عقوبة  توقيع  العام 
األف   200 بقيمة  وغرامة  نافذا 
دج يف حق املتهم ، وقبل اأن تقرر 
النطق باحلكم  تاأجيل  املحكمة 

جلل�ضات الحقة .
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اأكد باأنها تخ�س �صيخا متقاعدا كلفه ب�صراء �صيارات من فرن�صا 

�ساحب �سركة يحاول تهريب مليار �سنتيم ب 55 �سيكا بنكيا

خالل زيارة العمل والتفقد بالولية امل�صيلة 

وزير ال�سباب والريا�سة يبدي ارتياحه عن اأداء قطاعه

البي�ضاء  الدار  حمكمة  تابعت 
�رسكة  �ضاحب  اأم�ش  بالعا�ضمة 
خمالفة  بتهمة  البناء  مقاوالت 
االأموال  روؤو�ش  وحركة  الت�رسيع 
توقيفه  بعد  اخلارج  واإىل  من 
تهريب  حماولة  ب�ضدد  متلب�ضا 
تهريب 56 األف اأورو اأي ما يعادل 
مليار �ضنتيم عن طريق 55 �ضيكا 
لدولة  للمخال�ضة  قابال  بنكيا 

فرن�ضا .
هذا وقد جرى توقيف املتهم من 
قبل م�ضالح ال�رسطة بالتن�ضيق مع 
م�ضتوى  على  اجلمارك  م�ضالح 
بومدين  هواري  الدويل  املطار 
على  لفرن�ضا  متوجها  كان  حني 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  منت 
على  بحوزته  عرث  تفتي�ضه  بعد  و 
للمخال�ضة  قابال  بنكيا  �ضيكا   55
مالية  بقيم  �ضخ�ضا   53 يخ�ش 
و   100 تراوحت بني  متفاوتة 
�ضخ�ش  لكل  �ضنتيم  مليون   200
على حمكمة  بذلك حتويله  ،ليتم 

احلال بحكم اأن ال�ضيكات القابلة 
يلجاأ  التي  احليل  من  للمخال�ضة 
االأموال  لتهريب  االأ�ضخا�ش  لها 
املحكمة  لهيئة  مواجهته  ،وبعد 
تخ�ش  ال�ضيكات  تلك  باأن  اأكد 

اأبناء قريته  53 �ضيخ متقاعد من 
اأنه  و  القبائل  جبال  باأعايل 
ق�ضد  لفرن�ضا  نقلها  كان ينوي 
م�ضتوى  على  هناك  خمال�ضتها 
ا�ضتعمال  بغية  البنكية  اأر�ضدتهم 

من  ال�ضيارات  ل�رساء  النقود  تلك 
يف  املخت�ضة  ترادك�ش«   « �رسكة 
وهو  امل�ضتعملة  ال�ضيارات  بيع 
املتهم  اعتربه  الذي  الت�رسف 
التي  الدولة  القت�ضاد  كخدمة 
 ، ال�ضيارات  بيع  اأزمة  من  تعاين 
كما نوه دفاعه اأن املتهم قام قبل 
اأ�ضحاب  بت�ضليم  لفرن�ضا  تنقله 
بالدينار  مالية  مبالغ  ال�ضيكات 
 ، ال�ضيكات  تلك  ت�ضلمه  نظري 
مرافعته  خالل  الدفاع  عرب  كما 
االإتهام  توجيه  من  ا�ضتغرابه  عن 
حمل  ال�ضيكات  اأن  بحكم  ملوكله 
من  تعترب  احلالية  املتابعة 
قيمة  ال  التي  املالية  ال�ضندات 
يطالب بذلك  و  اجلزائر  يف  لها 
باإفادته بالرباءة التامة ، ليلتم�ش 
ويف  العام  احلق  ممثل  جهته  من 
توقيع عقوبة  ذكره  �ضلف  ما  ظل 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�ضا  عام 

بنف�ش قيمة املخالفة .
ل/منرية 

والريا�ضة  وزيرال�ضباب  اأعرب 
عن  اأم�ش  علي«  ولد  »الهادي 
ارتياحه مل�ضتوى تطور الريا�ضة 
الذي تعرفه والية امل�ضيلة وقال 
هام�ش  على  علي«  ولد  »الهادي 
اإن  للوالية  تفقد  و  عمل  زيارة 
ال�ضنوات  يف  عرفت  امل�ضيلة 
االأخرية نه�ضة يف قطاع ال�ضباب 
نوعية  يف  كذا  و  والريا�ضة 
االإجناز مثمنا جمهود وايل والية 

امل�ضيلة »حاج مقداد » القا�ضي 
باالإ�ضهام الكبري والفعال يف تنمية 
م�ضريا  والريا�ضة  ال�ضبيبة  قطاع 
اأن وزارة الداخلية مركزيا ووايل 
امل�ضيلة حمليا �ضاهما يف اإن�ضاء 
على  جديدة  ريا�ضية  من�ضات 
لعب مع�ضو�ضبة  �ضاحة   20 غرار 
االإ�ضهام  �ضانها  من  ا�ضطناعيا 
اجلوارية  الريا�ضة  ترقية  يف 
كان  الذي  الوزير،  واأكد  بالوالية 

والية  اإن  امل�ضيلة  وايل  برفقة 
املخططات  �ضمن  ا�ضتفادت 
 243 من  ال�ضابقة  التنموية 
8مليار  تتجاوز  بقيمة  م�رسوعا 
من  الدعم  يتوا�ضل  كما  دج 
اجلماعات املحلية الجل اجناز 
واأو�ضح  امل�ضتقبل  يف  م�ضاريع 
الوزير يف ت�رسيح لل�ضحافة على 
ب�ضيدي  م�ضبح  معاينته  هام�ش 
تعليمات  اعطاء  مت  انه  عي�ضي 

ال�ضباب  بيوت  فتح  مبوجبها 
الجل �ضمان املبيت للم�ضاركني 
والثقافية  الفنية  التظاهرات  يف 
والعلمية وانها وجدت الجل دعم 
بالوالية نافيا ان يكون  ال�ضياحة 
املبيت  الأ�ضعار  مراجعة  هناك 
تدخل  التي  املرافق  هذه  يف 
�ضمن �ضبكة وطنية ودولية لبيوت 

ال�ضباب .
عبدالبا�صط بديار 

ل/منرية

الدرك الوطني بامل�صيلة 

 انطالق م�سروع رخ�سة الراجلني 
لالأطفال املتمدر�سني

بوار�ش   « مبدر�ضة  اأم�ش  انطلقت 
مدينة  بو�ضط   « الرحمان  عبد 
التوجيهية  الدرو�ش  امل�ضيلة 
لفائدة اأطفال املدار�ش االبتدائية 
املجموعة  طرف  من  املنظمة 
االقليمية للدرك الوطني و مديرية 
التي  التظاهرة  بالوالية   الرتبية 
وايل  انطالقها  على  اأ�رسف 
بح�ضور   « مقداد  »حاج  امل�ضيلة 
للدرك  االقليمية  املجموعة  قائد 
بالوالية  الرتبية  مدير  و  الوطني 
لفائدة  عر�ش  تقدمي  مت  حيث 
خماطر  من  للتح�ضي�ش  التالميذ 

جتنبها،  �ُضبل  و  املرور  حوادث 
االلتزام  �رسورة  على  التاأكيد  مع 
وي�ضعى  املرور  قانون  بتعليمات 
الإ�رساك  العملية  على  القائمون 
جيل  اإعداد  عملية  يف  االأطفال 
ال�ضيارات،  قيادة  �ضوابط  يحرتم 
الوقاية  على  الرتكيز  خالل  من 
العالج  التكوين،و  و  التعليم  عرب 
بعد وقوع حوادث مميتة وهذا كله 
يف اإطار التقليل من فاتورة حوادث 
الثقافة  غر�ش  اأجل  من  و  املرور 

املرورية لدى تالميذ املدار�ش .
عبدالبا�صط بديار 
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اأحمد باحلاج

تقاريرحتذر من مغبة تاأجيج الغليان وال�سركات البرتولية مهددة باخل�سائر 

بلدية اأوالد جالل بب�سكرة  

من بينها 88 مكاملة خا�سة بالتبليغ 

الإ�سقاط  �سائعات التي تروج حول  
ترتيب اللقاء 

احتجاجات البطالني حتا�شر وايل اأدرار وت�شع م�شوؤويل ال�شغل يف قلب املدفع  

ترحيل 10 رعايا اأفارقة بتهمة الإقامة غري ال�شرعية 

اأمن تندوف ي�شتقبل 263 مكاملة 
خالل الثالثي الأول لـ2018

نبيل نغيزي�شحن بطاريات لعبيه 
لالإطاحة بالرائد ال�شيا�شي

ادرار  بوالية  ال�شغل  ملف  يعي�ش 
ب�شبب  �شاخن  �شفيح  وقع  على 
�شناع  من  حقيقية  ارادة  غياب 
التجاوزات  لردع  بالوالية   القرار 
م�شكوت  ظلت  التي  واخلروقات 
على  القائمني  طرف  من  عنها 
العاملة املحلية خا�شة  اليد  ملف 
العمل  البطالني  باأحقية   تعلق  ما 
العاملة برتاب  النفطية  بال�رشكات 

الوالية.
من  جمعيون  نا�شطون  حذر 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
اجلبهة  غليان   تاأجيج  عن  تنجر 
االجتماعية املحلية ب�شبب مت�شك 
 ، تيرنكوك  ببلديات  البطالني 
الوالية  وعا�شمة  رقان   ، تيميمون 
اأدرار بالئحة املطالب املرفوعة 
االأمن  وم�شالح  الوالئية  لل�شلطات 
ر�شالة  اي�شال  مقدمتها  يف  وتاأتي 

املحتجني للوايل و املدير الوالئي 
الوكالة  رئي�ش  بتغيري   للت�شغيل 
املرغوب  غري  للت�شغيل   الوالئية 
فيه ، مع النظر يف عرو�ش العمل 
�رشكة  ومنها  بال�رشكات  اخلا�شة 
االم �شونطراك اإ�شافة لو�شع حد 
لتف�شي مظاهر التوظيف املبا�رش 
دون املرور على الوكاالت املحلية 
مع  يتنافى  ما  وهو  للت�شغيل 
تعليمات  الوزير االأول االأ�شبق عبد 
املالك �شالل الرامية ملنح اأولوية 
النفطية  بال�رشكات  التوظيف 
لفائدة  الكبري  باجلنوب  العاملة 

البطالني املحليني .
ممثلي  �شدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
البطالني املحتقنني يف ت�رشيحات 
"الو�شط"  لهم مع جريدة  متفرقة 
جلنة  تكوين  �رشورة  على 
العمل  عرو�ش  ملراقبة  خمت�شة 

لهذه  باخلروج  ال�رشكات  ومراقبة 
ممثل  بح�شور  ميدانيا  ال�رشكات 
املنتدب  واملدير  البطالني  عن 
االإدارية  باملقاطعة  للت�شغيل 
ورئي�ش  العمل  ومفت�ش  تيميمون  
الوكالة والنائب عن البلدية والوايل 
با�شتمرار   يكون  15يوم  فرتة  يف 
مع توفري منا�شب ال�شغل يف اجل 

اق�شاه5ايام 
بطالو  حث  فقد  ثانية  جهة  من 
املقاطعة االإدارية متيميون التابعة 
اإلغاء  �رشورة  على  اأدرار  لوالية 
الق�شرية املدى وال�رشوط  العقود 
)ال�شن-اخلربة- التعجيزية 
مبنا�شب  وا�شتبدالها  امل�شتوى( 
املهنية  بالكفاءة  فقط  دائمة 
وذوي ال�شهادات العليا مع التحقيق 
بوكالة  ال�شابقة  العمل  عرو�ش  يف 
الت�شغيل بنف�ش املنطقة من  فرتة 

من 2011ايل  يومنا هذا.
نف�ش ال�شيء بالن�شبة لبطايل بلدية 
تيرنكوك الذين جلاأو لتنظيم م�شرية 
احتجاجية تطالب ب�رشورة تدخل 
جاد من طرف ال�شلطات املركزية 
يف  االإ�رشاع  مطلبي  مع  للتجاوب 
مبا�رشة  �شغل  منا�شب  ا�شتحداث 
النفطية  بال�رشكة  مبا�رشة  وغري 
مع  االأبار  يف  االأ�شغال  امل�شماة 
حتقيق  فتح  باأحقية  التم�شك 
اأمني و اإداري معمق يف مالب�شات 
ظل  التي  واخلروقات  التجاوزات 
م�شكوت عنها بخ�شو�ش ت�رشيف 
القوائم  و�شبط  العمل  عرو�ش 
املر�شحني  للبطالني  االأ�شمية 

الإجراء انتقاء الفح�ش املهني .
اأحمد باحلاج

اجلاري  االأ�شبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
ال�رشعية  غري  الهجرة  مكافحة 
للدرك  االإقليمية  بالكتيبة 
االإدارية  باملقاطعة  الوطني 
اأوالد جالل بب�شكرة من توقيف 
اأفارقة  رعايا   10 اإعتقال  و 

يحملون جن�شيات خمتلفة لدول 
مايل ،ت�شاد ،الكامريون والغابون 
ليتم حتويلهم للم�شلحة املعنية 
االإجراءات  اإ�شتكمال  وبعد 
القانونية معهم و اإجناز ملفات 
مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  حتويلهم 

اأين  جالل  اأوالد  حمكمة  لدى 
مت اإدانة جميع الرعايا االأجانب 
النفاذ  موقوفة  �شجنا  ب�شنة 
منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
اإ�شتكمال  قبل  دينار  األف  بـ28 
اإجراءات ترحيلهم نحو املعابر 
احلدودية بعني قزام وتيمياوين 

الرتحيل  عملية  اإ�شتكمال  قبل 
االأ�شلية  بلدانهم  نحو  النهائي 
ال�رشعية  غري  االإقامة  بتهمة 
بالرتاب الوطني وفق ما اأوردته 

م�شادرنا .
اأحمد باحلاج 

ملكاملات  اال�شتقبال  اإطار  يف 
بان�شغاالتهم  والتكفل  املواطنني  
باأمن  العمليات  قاعة  ا�شتقبلت 
والية تندوف خالل الثالثي االأول 
ل�شنة اجلارية  263 مكاملة هاتفية 
اخل�رشاء  االأرقام  على  موزعة 
الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية 
 ،17 النجدة  وخط   104 و   15/48
املكاملات  خمتلف  �شمحت  حيث 
الواردة من معاجلة عديد الق�شايا 

مكاملة  فيمايلي:   متثلت   ،
تقدمي  بطلب  )01(خا�شة   واحدة 
)12(، االإغاثة  و  امل�شاعدة  يد 

مكاملات خا�شة بطلب اال�شتعالم 
خا�شة  مكاملة    )88(، والتوجيه 
تتعلقان  مكاملتني   )02(  ، بالتبليغ 
اال�شتف�شارات  خمتلف  بطلب 
لطلب  مكاملة   )160( جانب  اإىل 

خمتلف التدخالت.
�سيخ مدقن

الأجواء  ال�شاورة  �شبيبة  عادت 
 ،1955 اأوت   20 مبلعب  التح�شريات 
حت�شبا لقمة اجلولة الـ 25 من بطولة 
املحرتف االأول من دوري موبيلي�ش 
برائد  اجلنوب  اأبناء  �شتجمع  والتي 
ي�شعى   . ق�شنطينة  �شباب  الرتتيب 
ال�شحراء  لن�شور  الفني  الطاقم 
لتجهيز الالعبني من جميع النواحي 
خا�شة من اجلانب املعنوي لتجاوز 
جتنانت  دفاع  اأمام  االأخري  التعرث 
تعترب  حيث   ، االأخري  هذا  مبلعب 
�شعبة  اجلمعة  غدا  يوم  مواجهة 
حلاجة   نظرا  للفريقني  املنال 
حيث   ، الثالث    لنقاط  الفريقني 
على  باالإبقاء  مطالبة  ال�شبيبة  اأن 
قواعدها  داخل  الثالث  النقاط 
املراتب  على  التناف�ش  الإعادة 
االأوىل ل�شمان م�شاركة يف املناف�شة 
الكروي  املو�شم  نهاية  مع  القارية 
بالن�شبة  ال�شيء  نف�ش   ، احلايل 
ل�شباب ق�شنطنية الذي تكفيه نقطة 
مهما  ال�شدارة  يف  للبقاء  واحدة 
املالحقني  مقابلتي  نتيجة  كانت 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  املبا�رشين 
اجلزائر  ومولودية  وهران  مولودية 
اأن�شار  يتخوف  مت�شل  �شياق  ويف   ،
حقيقة  من  املذكورين  املالحقني 

ترتيب  عن  تروج  التي  املعلومات 
وهو  وال�شاورة  ال�شيا�شي  بني  اللقاء 
حظوظهما  يقل�ش  اأن  �شاأنه  من  ما 

يف ال�رشاع على اللقب .
الطاقم  �شعى  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ت�شحيح  ال�شاورة  لن�شور  الفني 
املقابلة  يف  امل�شجلة  االأخطاء 
خا�شة  جتنانت  دفاع  اأمام  الفارطة 
من  املرتكبة  البدائية  االأخطاء 
ناهيك   ، بوقا�شم  احلار�ش  طرف 
عن البحث عن حلول جذرية لتفعيل 
ل�شمان  للفريق  االأمامية  القاطرة 
الذي  ال�شيا�شي  اأمام  انتفا�شتها 

ميلك خط دفاعي قوي .
من جهة ثانية فقد نفت م�شادر من 
بيت ال�شاورة حقيقة هذه ال�شائعات 
املقابلة  اأن  ال�شدد  ذات  يف  موؤكدة 
االأخ�رش  امل�شتطيل  على  �شتلعب 
باإ�شتغالل  مطالبون  والالعبون 
حل�شد  واجلمهور  االأر�ش  عاملي 
اإدارة  اأن  ومعلوم   . الثالث  النقاط 
�شبيبة ال�شاورة قد قررت ر�شميا ف�شخ 
عقد احلار�ش مقراين بالرتا�شي بعد 
الطاقم  رفعه  الذي  االأ�شود  التقرير 

الفني يف حق هذا الالعب .
اأحمد باحلاج

االأمن احل�سري االأول  بتندوف يكثف 
ن�ساطه للحد من اجلرمية

ملوا�سلة م�سرية االإنعا�س التنموي بالتعليم العايل،الطرقات وهيئات اإدارية  

�شنتينا حب�شا نافذا  ل�شاب �شبط 
بحوزته 11.9 غ من املخدرات 

وايل ورقلة يكثف من خرجاته امليدانية الفجائية  مل�شاريع قطاعية عديدة 
قام منت�سف االأ�سبوع اجلاري وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي بخرجات ميدانية فجائية لعديد امل�ساريع 

القطاعية للوقوف على ما مدى تقدم اأجال االإجناز ، مع توجيه تعليمات �سارمة للو�سايا من اأجل متابعة االأ�سغال 
عن كثب و ال�سهر على ت�سليم جميع املرافق املوجودة يف طور االإجناز وفقا للمعايري القانونية والتقنية املعمول بها 

مع اإحرتام اأجال الت�سليم .

" الت�سليم  مبواعيد  املعايري وااللتزام  اإحرتام  �سرورة  على   . "�سدد 

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
االأمن  م�شالح  متكنت  اأنواعها 
احل�رشي االأول خالل �شهر مار�ش 
من ال�شنة اجلارية من معاجلة عدة 
واأخرى  بال�رشقة  خا�شة  ق�شايا 
داخل  املخدرات  برتويج  خا�شة  
ال�شياق  ، يف هذا  األ�شباين  الو�شط 
بحوزته  �شخ�ش  توقيف  من  مت 
حيث   ، املخدرات  من  كمية 
معلومات  اثر  على  العملية  جاءت 
احد  ،بقيام  م�شاحلنا  اإىل  واردة 
االأ�شخا�ش باملتاجرة باملخدرات 
من  بالقرب  املهلو�شة  واالقرا�ش 
التاأكد من  ال�شوق االأ�شبوعي، بعد 
امل�شتبه فيه مت توقيفه من طرف 
بعملية  والقيام  ال�رشطة  عنا�رش 

ثم  حيث  له  اجل�شدي  التلم�ش 
املخدرات  من  كمية  على  العثور 
قدر وزنها بـ:  11.9 غ ، وعليه مت 
حتويله مبا�رشة اإىل مقر امل�شلحة 
ا�شتيفاء  بعد   ، التحقيق  ذمة  على 
االأويل  التحقيق  اإجراءات  جميع 
مت تقدمي امل�شتبه فيه اأمام ال�شيد 
وكيل اجلمهورية الذي اأحال املتهم 
الفوري  املثول  اإجراءات  مبوجب 
�شدر  اأين  اجلل�شة  على  مبا�رشة 
احلب�ش  رهن  اإيداع  اأمر  حقه  يف 
مالية  وغرامة  ب�شنتني)02(نافذة 
جزائري  دينار  األف  مئتي  قدرها 

)200.000دج(.
اأحمد باحلاج

على  االأول  امل�شوؤول  ا�شتهل 
عبد  بورقلة  التنفيذية  الهيئة 
امليدانية  القادر جالوي خرجاته 
م�رشوعي  مبعاينة  الفجائية 
1000 �رشير  اإقامة جامعية  اإجناز 
اجلامعة  باالإقامة  �رشير  و500 
يتوخى  التي   03 رقم  بالقطب 
على  املفرو�ش  اخلناق  فك  منها 
االإقامات اجلامعية �شواء من حيث 
�شمحت  كما   ، االإيواء  اأو  االإطعام 
لقطاع  امليدانية  الزيارة  هذه 
قا�شدي  بجامعة  العايل  التعليم 
م�رشوع  مبعاينة  بورقلة  مرباح 
بالقطب  للريا�شة  قاعتني  اإجناز 
اجلامعي رقم 03 و معاينة م�رشوع 
بالقطب  ميدياتيك  مركز  اإجناز 
ن�شيان   دون   ،03 رقم  اجلامعي 
اإدارة  مقر  اإجناز  م�رشوع  معاينة 
�شياق  ويف   ، اجلامعي  بالقطب 
مت�شل فقد وقف جالوي على  ما 
مدى تقدم اأ�شغال اإجناز  م�رشوع 
مقعد   600 مركزية  مكتبة  اإجناز 

بالقطب الريا�شي.
ثانية  وحر�شا منه على  من جهة 

التعليم  م�شاريع  ا�شتالم  �شمان 
العايل يف اأجالها املحددة ل�شمان 
فقد   العر�ش  مع  الطلب  توافق 
اأر�شية  ذاته   امل�شوؤول  عاين 
مقعد   6000 اإجناز  م�رشوع 
رفع عنه  الذي  بيدغوجي جامعي 

التجميد موؤخرا.
االأ�شغال  قطاع  بخ�شو�ش  اأما 
الوايل  وقف  فقد   العمومية 
ميدانيا على  معاينة م�رشوع اإجناز 
امل�شت�شفى  اإىل  املوؤدي  الطريق 
نف�ش  بورقلة،  اجلهوي  الع�شكري 
ال�شيء بالن�شبة مل�رشوع اإزدواجية 

الن�رش  حي  بني  الرابط  الطريق 
واأحياء بامنديل وورقلة الذي كان 
امليدانية  الزيارة  من  ن�شيب  له 
التي  القطاعية  امل�شاريع  لعديد 
بالوالية  االأول  الرجل  بها  قام 

مرفوقا بهيئته التنفيذية.
معاينة  مت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
متعددة  قاعدة  اإجناز  م�رشوع 
اخلدمات و  م�رشوعي اإجناز مقر 
مفت�شية اأق�شام اجلمارك بورقلة و  
للجمارك  اجلهوية  املديرية  مقر 
اإ�شافة ملعاينة اإجناز م�رشوع مقر 
وكذا  للميزانية  اجلهوية  املديرية 

معاينة اإجناز م�رشوع مقر االأمانة 
للعمال  العام  لالإحتاد  الوالئية 

اجلزائرين.
الزيارة  خالل  الوايل  وجه   كما 
للم�شاريع  االأخرية  امليدانية 
التعليمات  املذكورة  القطاعية 
اأجل  من  الالزمة  التوجيهات  و 
واجليدة  امل�شتمرة  املتابعة 
على  والتاأكيد  امل�شاريع  ملختلف 
اخلرجات امليدانية الدورية لدفع 
وترية �شري االأ�شغال الإ�شتالمها يف 

اآجالها التعاقدية.
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عني متو�شنت 

وهران

دخول جزئي حيز اال�شتغالل ل�شبكة املراقبة االأمنية بالكامريا

عدم ت�شجيل اأي خ�شائر جراء الهزة االأر�شية التي �شهدتها بلدية عني طلبة 
مل ت�سجل �أي خ�سائر ب�رشية كانت 
�لأر�سية  �لهزة  جر�ء  مادية  �أو 
�أم�س  �سباح  �سهدتها  �لتي 
)عني  طلبة  عني  بلدية  �لأربعاء 
�سدتها  بلغت  �لتي  و  متو�سنت( 
ري�سرت,  �سلم  على  درجات  9ر3  
ح�سبما علم لدى م�سالح �حلماية 

�ملدنية بالولية.
�حلماية  وحد�ت  ت�ستقبل  مل  و 
�ملدنية �أي ند�ء �إ�ستغاثة �أو تدخل 

�لتي  �لأر�سية  �لهزة  هذه  عقب 
طلبة  بلدية عني  �سكان  بها  �سعر 
لها,  �ملجاورة  �لبلديات  بع�س  و 
�حلماية  مدير  �أو�سحه  ح�سبما 
�لعقيد  متو�سنت  بعني  �ملدنية 
وقد  هذ�  بلم�سطفى  م�سطفى 
�لإرتباك  حالت  بع�س  �سادت 
لدى بع�س من �لعائالت �ملقيمة 
�سيدي  و  طلبة  عني  بلديات  عرب 
�لولية ب�سبب  بن عدة و عا�سمة 

هذه �لهزة �لأر�سية ح�سب بع�س 
و  ميد�نيا.  �مل�ستقاة  �لأ�سد�ء 
�لأر�سية  �لهزة  هذه  �سجلت  قد 
حدود  يف  �لأربعاء  �أم�س  �سباح 
دقيقة   12 و  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة 
درجات  9ر3  �سدتها  بلغت  حيث 
على �سلم ري�سرت بعني طلبة بولية 
�أفاد  ما  ح�سب  متو�سنت  عني 
بيان ملركز �لبحث يف علم �لفلك 
و�جليوفيزياء  �لفلكية  و�لفيزياء 

حدد  �لهزة  مركز  حدد  قد  و 
طلبة  عني  غرب  جنوب  كلم  ب6 
و  �مل�سدر  ذ�ت  �أو�سحه  ح�سبما 
�لثانية  �لأر�سية  �لهزة  هذه  تعد 
�لتي  تلك  بعد  �سهر  من  �أقل  يف 
�لفارط  مار�س   6 بتاريخ  �سجلت 
و  متو�سنت(  )عني  �ساف  ببني 
على  درجات  7ر3  �سدتها  بلغت 
�سلم ري�سرت وحدد مركزها ب 45 

كلم �سمال بني �ساف.

�نطالق  �إ�سارة  �إعطاء  بوهر�ن  مت 
من  �جلزئي  �ل�ستغالل  عملية 
طرف م�سالح �لمن �لولئي ل�سبكة 
�ملر�قبة عن طريق �أجهزة �لكامري� 
وذلك يف �إطار عملية عرفت ح�سور 
ويتم  و�لع�سكرية  �لولئية  �ل�سلطات 
يف هذ� �لإطار �ل�رشوع يف ��ستغالل 
�خلا�سة  �ل�سبكة  من  جزء  �أول 
وهر�ن  لولية  �حل�رشي  باملجمع 
و�لتي �ستبلغ تغطية �أمنية �ساملة بعد 
�لكامري�ت  و�سع  عملية  ��ستكمال 
�لإقليم  بذ�ت  عددها  �سيبلغ  و�لتي 
ما  وفق  جهاز   3004 جمموعه  ما 
بال�سق  �ملكلفني  �لإطار�ت  �أبرزه 
�لتقني لهذ� �مل�رشوع. ومن �ملنتظر 
�أن يتم �لنتهاء من هذه �لعملية يف 
�ستزود  حيث  �جلاري  �لعام  غ�سون 
و�لف�ساء�ت  �ل�سو�رع  خمتلف 

�لعمومية  و�ملر�فق  و�ل�ساحات 
يف  ومتنقلة  ثابتة  كامري�  باأجهزة 
�إطار تعزيز �لتغطية �لأمنية لالإقليم 
ل �سيما بهدف تطوير عملية تاأمني 
وبالن�سبة  و�ملمتلكات  �لأ�سخا�س 
�سبكة  من  فيت�سكل  �لأول  للجزء 
تغطي   399 عددها  كامري�  �أجهزة 
�حل�رشي  لالأمن  مر�كز   7 ف�ساء 
�لعملياتي  مركزها  يتو�جد  حيث 
"�لفيديو"  حمتويات  ي�ستقبل  �لذي 
�حل�رشي  �لأمن  مقر  م�ستوى  على 
10 �لكائن بحي "�لزيتون" �أين جرت 
�نطالق  �إ�سارة  �إعطاء  مر��سيم  
�لعملية. ومن �ملنتظر �أن يتم قريبا 
ثان من  �ل�ستغالل جزء  و�سع حيز 
مركزه  �سيكون  و�لذي  �ل�سبكة  ذ�ت 
�لأمن  مقر  م�ستوى  على  �لعملياتي 
جي�س  ب�سارع  �لكائن   16 �حل�رشي 

�لبحر  )و�جهة  �لوطني  �لتحرير 
تغطية  �ست�سمن  حيث  لوهر�ن( 
�أمنية من خالل ��ستغالل 654 جهاز 
ثابتة  وحد�ت  على  تتوزع  كامري� 
�ملخ�س�س  �لعتاد  ويتميز  ومتنقلة  
تكنولوجية  مبعايري  �لعملية  لهذه 

"رفيعة" وفق ما �أ�سري 
�ملقدمة  �ل�رشوحات  خالل  �إليه 
مز�يا  �إبر�ز  مت  �أين  باملنا�سبة 
�لت�سوير من جانب �لدقة وكذ� من 

�ملحتويات  ��ستيعاب  طاقة  حيث 
ومناهج معاجلتها �آنيا يف �إطار �لعمل 
�مل�رشوع  هذ�  �ساأن  ومن  �مليد�ين 
يف  �لعملياتية  �لقدر�ت  يعزز  �أن 
ب�ستى  �لإجر�م  مكافحة  جمال 
�ل�سيار�ت  �أنو�عه على غر�ر �رشقة 
بت�سيري  �لأح�سن  �لتكفل  جانب  �ىل 
تدفق حركة �سري �ملرور وتنظميها 
ح�سبما �أبرزه �إطار�ت م�سالح �لأمن 

�لولئي لوهر�ن. 

غرداية ق�شنطينة 

تي�شم�شيلت 

480 مليون دج لتحيني اأدوات 
التعمري عرب بلديات الوالية 

اإطالق برنامج للزيارات الطبية ي�شتهدف املناطق النائية 
�شيتم "عما قريب" اإطالق برنامج للزيارات الطبية ي�شتهدف املناطق النائية بوالية ق�شنطينة من طرف املديرية 

املحلية لل�شحة و  ال�شكان , ح�شب ما علم من اإطار بهذه املديرية و اأو�شح رئي�س م�شلحة ال�شكان مبديرية ال�شحة و 
ال�شكان حممد عديل دعا�س اأن هذا الربنامج امل�شطر ي�شمل املناطق الريفية التي مل ت�شتفد من زيارات طبية منذ 

�شنة 2016 على غرار بلديات م�شعود بوجريو و عني �شمارة و ابن زياد و اأردف يف هذا ال�شدد باأن تنظيم هذا الربنامج 
من خالل قوافل طبية يندرج يف اإطار توجيهات الوزارة الو�شية التي ت�شتهدف تكثيف ن�شاطات اخلدمات ال�شحية 

لفائدة �شكان املناطق التي تتوفر على عدد قليل من الهياكل ال�شحية اجلوارية و �شيتم ت�شخري فرق طبية متخ�ش�شة 
ت�شم اأطباء عامني و خمت�شني يف االأوبئة و الطب الوقائي و اأعوان �شبه طبيني من اأجل جت�شيد هذا الربنامج, وفق ما 

اأفاد به ذات امل�شدر, م�شريا اإىل اأنه �شيتم تدعيم هذه الفرق ب�شيارات اإ�شعاف جمهزة طبيا.

توقيف خم�شة اأ�شخا�ص 
متورطني يف عملية 
التنقيب عن االآثار  

قيمته  تتجاوز  مايل  غالف  ر�سد 
�ل�سنو�ت  خالل  دج  مليون   480
حتيني  و  لدر��سات  موجه  �لأخرية 
عرب  �لتعمري  و  �لتهيئة  �أدو�ت 
بلديات ولية غرد�ية, ح�سبما علم 
�لتعمري  مديرية  من  �لأربعاء  �أم�س 
و  �لبناء  و  �ملعمارية  �لهند�سة  و 
و  �إعد�د  يف  �لدر��سات  تلك  تتمثل 
حتيني 13 خمطط توجيهي للتهيئة 
 131 و  �لولية  لبلديات  �حل�رشية 
كذ�  و  �لأر��سي,  �سغل  خمطط 

�إعد�د 18 در��سة جيوتقنية, كما 
�لعزيز  عبد  �لقطاع  مدير  �أو�سح 
حد  �إىل  ��ستكمال  مت  و  �سيودة. 
للتهيئة  توجيهني  خمططني  �لآن 
متت  و�لتي  فقط  �حل�رشية 
خم�س  وت�سمل  عليها  �مل�سادقة 
و  لفحل  حا�سي  و  بريان   ( بلديات 
متليلي و �لقر�رة و حا�سي �لقارة(, 
�لثمانية  �ملخططات  تظل  فيما 
من  عليها  �مل�سادقة  �نتظار  يف 
�لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�س  طرف 
ذ�ت  �أو�سح  مثلما  للقانون,  وفقا 
�ملديرية  ذ�ت  كانت  و  �مل�سوؤول 

�سنتني  منذ  و��ستكملت  �أجنزت  قد 
�ثنتني 131 خمطط �سغل 

�لولية,  بلديات  ملختلف  �لأر��سي 
�سيودة  �لعزيز  عبد  �ل�سيد  ي�سيف 
و من �أجل تخ�سي�س �أوعية عقارية 
ت�ستجيب للمعايري �لتقنية �ملطلوبة 
م�ساريع  �إجناز  و  ت�سييد  بغر�س 
 18 �إعد�د  حاليا  يجري  �لبناء, 
در��سة جيوتقنية من طرف خمابر 
و  �إليه  �لإ�سارة  متت  كما  خمت�سة, 
تهدف هذه �لعملية �خلا�سة بتحيني 
للتهيئة  �لتوجيهية  �ملخططات 
جمموع  م�ستوى  على  �حل�رشية 
حتديد  �إىل  غرد�ية  ولية  بلديات 
مر�فقة  و  �لعقارية  �ملمتلكات 
وثائق  وو�سع  �ملكانية  �لتحولت 
تعمري ت�سمح باإعادة هيكلة و �إعادة 
تاأهيل �لف�ساء�ت �حل�رشية من �أجل 
حت�سني �لإطار �ملعي�سي للمو�طنني 
من  �ملدن  هذه  جاذبية  دعم  و 
للرثوة  موفر  منتج,  ��ستثمار  �أجل 
ح�سبما  �ل�سغل,  ملنا�سب  من�سئ  و 
�لهند�سة  و  �لتعمري  مديرية  ذكرت 

�ملعمارية و �لبناء لولية غرد�ية. 

�لزيار�ت  برنامج  ي�ستهدف  و 
نوعية  لتح�سني  �لر�مي  �لطبية 
ل�سكان  �ل�سحية  �خلدمات 
�ملناطق �لريفية بالدرجة �لأوىل 
�لطبقات �ملعوزة و �لأ�سخا�س 
و  مزمنة  باأمر��س  �مل�سابني 
ل  �لذين  �مل�سنني  �لأ�سخا�س 
من  يعانون  و  دخال  ميلكون 
طبية  متابعة  تتطلب  �أمر��س 
و  �ل�سكري  غر�ر  على  �سارمة 
, ح�سب  �ل�رشياين  �لدم  �رتفاع 

ما �أردفه ذ�ت �ملتحدث.
يف  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أو�سح  و 
خرجة   96 باأن  �ل�سياق  نف�س 
ممار�سني  لأطباء  ميد�نية 
�لنائية  �ملناطق  ��ستهدفت 
�سنة  خالل  ق�سنطينة  بولية 
2017 مكنت من �لقيام ب1093 
�أنه  �إىل  م�سري�  طبي  فح�س 
كلم   2890 م�سافة  قطع  مت 

�لنائية  �لريفية  �ملناطق  يف 
طرف  من  �لفرتة  هذه  خالل 
تعد  و  �لطبية  �لفرق  هذه 
مكي  �سنويف  و  �إزباك  م�ساتي 
عفر�ويل  و  بادي�س  �بن  ببلدية 

عزيز  مز�رع  و  عبيد(  )عني 
�إىل  �إ�سافة  بول�سفار  و  بلقا�سم 
و  رحمون(  )�أولد  �سيال  دو�ر 
�لباز  جنان  و  �ملارة  م�ساتي 
و  حميد�ن  ببني  �ل�سف�سافة  و 

عني �لد�لية و �سفرتونة و عني 
يو�سف  زيغود  مبنطقة  �لذهب 
�سملتها  �لتي  �ملناطق  بني  من 
متت  ما  ح�سب  �لعملية  هذه 

�لإ�سارة �إليه.

بولية  �ل�رشطة  م�سالح  متكنت 
�لأ�سبوع  نهاية  تي�سم�سيلت 
خم�سة  توقيف  من  �ملا�سي 
عملية  يف  متورطني  �أ�سخا�س 

�لتنقيب عن �لآثار , 
ملكتب  بيان  يف  جاء  ح�سبما 
�لت�سال و�لعالقات �لعامة لالأمن 

�لولئي.
�لفرقة  حتقيقات  و�أف�ست 
مل�سلحة  و�ملالية  �لقت�سادية 
توقيف  بعد  �لق�سائية  �ل�رشطة 
ح�سا�س  جهاز  بحوزته  �سخ�س 
توقيف  �إىل  �ملعادن  للك�سف عن 
لهم  �آخرين  �أ�سخا�س  �أربعة 

�لتحقيق  حمل  بالق�سية  عالقة 
وكان  �مل�سدر  ذ�ت  �إىل  ��ستناد� 
�أثرية  �ملتهمون يقومون باأبحاث 
دون ترخي�س على م�ستوى ولية 
�جلهاز  حيازة  مع  تي�سم�سيلت 
يف  ي�ستعمل  �لذي  �ملذكور 
ومت  �لأثرية  �لأماكن  يف  �لتنقيب 
وكيل  �أمام  �ملوقوفني  تقدمي 
برج  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
حق  يف  �أ�سدر  �لذي  بونعامة 
و�لرقابة  �إيد�ع  �أمر  �سخ�سني 
�لق�سائية يف حق ثالثة �أ�سخا�س 
يف  �ساد�س  �سخ�س  يبقى  فيما 

حالة فر�ر. 
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جي�ش الذبح الإ�سرائيلي يف مواجهة م�سرية ال�سعب الكربى

اأوح�س اجليو�س واأحقرها  على كوكب  الأر�س 

  جمزرة كفر قا�سم منوذجًا

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ل ي�ستحي رئي�س حكومة العدو بنيامني نتنياهو عندما ي�سف جي�س كيانه باأنه من اأكرث جيو�س العامل مناقبيًة وان�سباطًا، ومن اأكرثها التزامًا بالأخالق 
العامة، واأ�سدها حر�سًا على حقوق الإن�سان، واأنه من اأكرثها التزامًا بالتعليمات الع�سكرية، واحرتامًا للرتاتبية القيادية، التي حتا�سب جنودها على 

اأخطائهم، وتعاقبهم يف حال اإدانتهم، ول ت�سمح لهم بالإ�ساءة اإىل �سمعة كيانهم.
قام  ما  على  جي�شه  هناأ  فقد  ولهذا 
ال�رشقية  احلدود  على  جنوده  به 
التي  املذبحة  بعد  غزة،  لقطاع 
بحق  الأخالقي  جي�شه  ارتكبها 
يف  خرجوا  الذين  العزل،  ال�شكان 
ول  فيها  �شالح  ل  �شلمية  م�شرية 
متفجرات، ول قنابل ول بنادق، ومل 
التي  ال�شائكة  الأ�شالك  من  يقرتبوا 
تبعد عن جنودهم ع�رشات الأمتار، 
اجلي�ش  بهذا  افتخر  فقد  ذلك  ومع 
ع�رش  خم�شة  قتل  الذي  النظامي 
اأكرث  بجراح  واأ�شاب  فل�شطينياً، 
اإ�شابة  منهم،  وخم�شمائٍة  األف  من 
بع�شهم خطرة، وكانت قيادة جي�شه 
القنا�شة  ع�رشات  ا�شتجلبت  قد 
براعتهم  اإظهار  يف  تناف�شوا  الذين 
قن�ش  يف  مهارتهم  وا�شتعرا�ش 
ال�شبان وال�شابات، الذين خرجوا مع 
اأن  دون  عائالتهم،  واأفراد  اأ�رشهم 
يكون يف اأيديهم حجارة اأو اأي �شيٍء 

اآخر قد يخيف جنود الحتالل.
نتنياهو  ي�شحك  هل  اأدري  ل�شت 
على نف�شه، اأم يكذب على جي�شه، اأم 
يخدع املجتمع الدويل، اأم يحاول اأن 
وميحوها  بل�شانه،  احلقائق  يطم�ش 
بكالمه، اأو يوهم نف�شه مبا تخرف، 
الت�رشيحات،  بهذه  يتبجح  عندما 
التي  الأو�شاف  بهذه  ويت�شدق 
تخالف احلقيقة، وتتنافى مع الواقع، 
وال�شور  والأرقام  الأحداث  وتكذبها 
وامل�شت�شفيات،  وال�شهود  والوثائق 
وم�شتوطنوه،  اإعالمهم  ويدح�شها 
ت�رشيحاته،  بع�شهم  رف�ش  الذين 
وكذب �شهادته، ونفى روايته، واأنكر 
وا�شتعر�شها  �شاقها  التي  املربرات 

لت�رشيع القتل وجواز القن�ش.
نفرتي،  ول  عليهم  ندعي  ل  نحن 
فيهم،  لي�ش  مبا  و�شفهم  نحاول  ول 
اأو اإل�شاق التهم بهم وهم منها براء، 

من  وهم  اأعداوؤنا،  هم  كانوا  واإن 
اأبناءنا  ويقتلون  علينا  النار  يطلقون 
حقنا  ومن  �شعبنا،  ويحا�رشون 
ننتقده  واأن  ونهاجمه،  نتهمه  اأن 
املرة  هذه  انتقاده  اأن  اإل  وندينه، 
فهذا  مواطنيه،  ل�شان  على  جاء 
ليفي  الإ�رشائيلي جدعون  ال�شحفي 
الذي  الإ�رشائيلي  »اجلي�ش  يقول 
قبل  ومن  الدبابات،  من  النار  يطلق 
لي�شوا  متظاهرين  على  القنا�شني، 
ول  اجلدار،  خلف  وهم  م�شلحني، 
ويتفاخر  اجلنود،  حياة  يهددون 
جي�ٌش  هو  اأر�شه،  يف  فالٍح  بقتل 
ي�شمى  اأن  وي�شتحق  مبذبحٍة،  يقوم 
بجي�ش الذبح الإ�رشائيلي«.   جي�ش 
قاتٌل،  جي�ٌش  ال�شهيوين  الكيان 
وجنوده جمرمون، وقادته اإرهابيون، 
و�شيا�شته عن�رشية، وعقليته �شادية، 
العنف،  ومنهجه  فا�شية،  وتعليماته 
واأفكاره التطرف، ومفاهيمه الت�شدد، 
اأن  حكومتهم  رئي�ش  ي�شتطيع  ول 
ينفي هذه ال�شفات عن جي�شه، مهما 
حاول اأن يزينه ويزخرفه، واأن يح�شنه 
بادية  القبيحة  �شفاته  فاإن  وينقحه، 
طاغية  العن�رشية  و�شيا�شته  عليه، 
هذه  القتل  ميار�شوا  مل  وهم  فيه، 
املرة فقط، اإمنا ميار�شونه كل يوٍم، 
على  النار  اإطالق  يف  يرتددون  ول 
اأو  اأطفالً  كانوا  �شواء  الفل�شطينيني 
فتياٍت  اأو  وكهولً،  اأو رجالً  �شيوخاً، 
بال�شحايا  يبالون  ل  فهم  ون�شاء، 
الفل�شطينيني اأياً كانت اأعمارهم، ول 
يل�شقونها  التي  التهم  من  يربوؤونهم 
والعتداء  قتلهم  بها  ويربرون  بهم، 
جرائمهم  على  وال�شواهد  عليهم، 
امليداين  الإعدام  وحالت  كثرية، 

التي نفذوها يف ال�شوارع عديدة.
وقيادته  احلر  العامل  ينتظر  هل 
اأكرث  م�شاهد  الدميقراطية 

يوم  يف  غزة  يف  حدث  مما  و�شوحاً 
القطاع  �شكان  خرج  فقد  الأر�ش، 
املحا�رشين ومعهم اأطفالهم الر�شع 
وامل�شابون  واملر�شى  وال�شغار، 
وال�شيوخ وطلبة  والن�شاء  واملعاقون، 
وما  املدار�ش،  وتالميذ  اجلامعات 
اأن ير�شق العدو  اأحدهم  كان يف نية 
بحجٍر واإن كان هذا من حقهم، وقد 
املركزية  الهيئة  تعليمات  �شدرت 
الحتكاك  مبنع  الكربى  للم�شرية 
القرتاب  ومنع  العدو،  جنود  مع 
وكانت  معهم،  ال�شتباك  اأو  منهم 
تعلم  العدو  جي�ش  اأركان  قيادة 
اأن الذين خرجوا من بيوتهم،  متاماً 
يبيتوا  ومل  القتال،  ينوون  كانوا  ما 
اأن  همهم  كل  وكان  ال�شتباك،  نية 
ر�شالة  ر�شالتهم،  كله  للعامل  يعلنوا 
احل�شار وال�شطهاد، والقيد والأ�رش 
واحلرمان، واملعاناة والفقر واجلوع 
فقد  ذلك  رغم  والأمل   واملر�ش 
ترب�ش بهم جي�ش نتنياهو »املوؤدب«، 
املناقبية  »ذات  قنا�شته  واأطلقت 
حتمل  فتاٍة  على  ر�شا�شها  العالية« 
علماً، وعلى �شاٍب يجري اأمام اإخوانه، 
اللعب مع رفاقه، ومن  واآخر يحاول 
الدبابات  قذائف  جنوده  اأطلق  قبل 
وقتلت  اأر�شهم،  يف  املزارعني  على 
دباباته  زالت  وما  حقله،  يف  �شاباً 
الآلية  تطلق حمم قذائفها، وبنادقه 
مت�شط الأر�ش وتطلق النار ع�شوائياً 
يف  الفل�شطينيني  املواطنني  على 
حقولهم،  يف  عملهم  واأثناء  اأر�شهم، 
وكبار  حربهم  وزير  يتوقف  ول 
املزيد  اإطالق  عن  جي�شه  �شباط 
للفل�شطينيني،  التحذيرات  من 
اإطالق  يف  نيتهم  على  والتاأكيد 
الغا�شبني،  املحتجني  على  النار 
لعل  امل�شاملني.  املتظاهرين  وعلى 
قيادته  واأركان  العدو  رئي�ش حكومة 

اأبعاد  يدركون  والأمنية  الع�شكرية 
يتطلع  التي  والآفاق  امل�شرية،  هذه 
اإليها امل�شاركون فيها، فهم يدركون 
ال�شعب م�رٌش على موا�شلة  اأن هذا 
لي�شل  الأ�شكال املمكنة  ن�شاله بكل 
التي  اأهدافه،  ويحقق  غايته،  اإىل 
احل�شار  رفع  يف  فقط  لي�شت  هي 
الكرمي،  العي�ش  من  ال�شعب  ومتكني 
لكنهم يعلمون اأن هذا ال�شعب يتطلع 
ا�شتعادة  واإىل  دياره،  اإىل  العودة  اإىل 
وطنهم  يف  والعي�ش  وحقوقه،  اأر�شه 
اأدرك  وقد  باأمالكهم،  وال�شتمتاع 
وعرفوا  فهربوا،  ذلك  امل�شتوطنون 
يثبت  فخافوا.  الفل�شطينيني  نية 
اأنهم  اآخر  بعد  يوماً  الفل�شطينيون 

املواجهة،  واأبطال  املقاومة  �شادة 
واأنهم  والتحدي،  املحن  ورجال 
ن�شالية  و�شائل  يبتكرون  دوماً 
خمتلفة،  مقاومة  واأ�شكال  جديدة، 
من  �شكٍل  على  يجمدون  ل  فهم 
يح�رشون  ول  املقاومة،  اأ�شكال 
فقد  وحيٍد،  اأ�شلوٍب  يف  ن�شالهم 
فجروا هباٍت وانتفا�شاٍت، وخا�شوا 
مع  وا�شتبكوا  ومعارك،  حروباً 
امل�شتوطنني،  وواجهوا  اجلي�ش 
العبوات  وزرعوا  النار  واأطلقوا 

واملتفجرات.
لكنهم هذه املرة يخو�شون م�شرية 
ال�شمت، وي�شنعون منها �شياًل جارفاً 
ل يرد، واإرادًة عظيمًة ل تقهر، ولعل 

الإ�رشائيليني،  يخيف  الآلف  زحف 
و�رشاخ  يرعبهم،  الأطفال  و�شعي 
الأطفال يقلقهم، فهوؤلء ل ين�شون، 
ميوتون،  ل  واأجدادهم  واآباوؤهم 
حقوقهم،  اأولدهم  يورثون  بل 
وي�شتودعونهم اأماناتهم، فهل يقوى 
جي�ش العدو على ا�شتئ�شال العقيدة 
اليقني،  و�شع�شعة  الوعي  وكي 
وقتل الأمل واغتيال احلنني، اأم اأنه 
ال�شامتة  امل�شريات  هذه  اأن  يدرك 
لي�شت اإل م�شريات ما قبل الزحف، 
الطوفان،  قبل  ما  ومظاهرات 
ولعلهم  الجتياح،  قبل  ما  وح�شود 
مثلنا يرونه قريباً، وي�شعرون بدنوه 

يقيناً.

د. غازي ح�سني

وقعت جمزرة كفر قا�شم الرهيبة يف 
ت�رشين  من  والع�رشين  التا�شع  م�شاء 
اليوم  نف�ش  يف  1956م،  عام  الأول 
الإ�رشائيلي  العدو  فيه  اأ�شعل  الذي 
حرب ال�شوي�ش العدوانية على م�رش 
ال�شقيقة على اإثر تاأميم الرئي�ش جمال 
انطالقاً  ال�شوي�ش  قناة  النا�رش  عبد 
على  ال�شيادة  يف  م�رش  حق  من 
القانون  مبادئ  مع  مت�شياً  اأرا�شيها 
املذبحة  يوم  نف�ش  ففي  الدويل. 
ال�شوي�ش  حرب  »اإ�رشائيل«  بداأت 
الدولتني  م�شالح  خلدمة  العدوانية 
وفرن�شا  بريطانيا  ال�شتعماريتني 
ال�شتعمارية  م�شاحلها  وخدمة 
والعدوانية وتدمري اجلي�ش امل�رشي 
الأكاذيب  لتحقيق  �شيناء  واحتالل 
التوراة  كتبة  ر�شّخها  التي  والأطماع 

والتلمود واحلركة ال�شهيونية.
يف نف�ش اليوم الذي اأ�شعل فيه اجلي�ش 
الإ�رشائيلي احلرب العدوانية ارتكب 
اخلوف  لإدخال  قا�شم  كفر  جمزرة 
العربية  الأقلية  نفو�ش  يف  والذعر 
 1948 عام  املحتلة  فل�شطني  داخل 
الإرهاب  ممار�شة  يف  وال�شتمرار 
للتعاليم  تطبيقاً  اجلماعية  والإبادة 

وال�شهيونية   والتلمودية  التوراتية 
غري  اإبادة  ترفع  التي  وال�رشائيلية 
اإىل  العرب  خا�ش  وب�شكل  اليهود 
حتقيقاً  الدينية  القدا�شة  مرتبة 
لأطماع اليهودية العاملية يف الأر�ش 
يف  خا�ش  وب�شكل  العربية  والرثوات 

فل�شطني ومدينة القد�ش.
قامت  الأ�شود  اليوم  ذلك  نف�ش  يف 
الرائد  بقيادة  ع�شكرية  جمموعة 
�شموئيل ملين�شكي واتخذت مواقعها 
كفر  لقرية  الرئي�شية  املعابر  على 
قد  ملين�شكي  الرائد  وكان  قا�شم. 
ي�شخار  قائده  من  تعليمات  تلقى 
على  التجول  حظر  بفر�ش  �شدمي 
من  كل  على  النار  واإطالق  القرية 

ينتهك حظر التجول.
العمال  بقتل  تعليمات  واأعطاه 
والفالحني املتواجدين خارج القرية 
من  عودتهم  بعد  التجول  حظر  قبل 
اأماكن عملهم ومزارعهم بعد ال�شاعة 
ملين�شكي  �شاأل  وعندما  اخلام�شة. 
اأجابه  م�شريهم  عن  �شدمي  قائده 
اهلل  عواطف،  اأريد  »ل  قائاًل: 

يرحمهم«.
الإ�رشائيلي  اجلي�ش  قوات  احتلت 
وتوجه  واأقفلتها،  القرية  مداخل 
القرية  خمتار  اإىل  ملين�شكي  الرائد 

اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف  واأخربه 
على  التجول  حظر  بفر�ش  ربعاً  اإل 
اخلام�شة  ال�شاعة  من  بدءاً  القرية 
�شباحاً،  ال�شاد�شة  وحتى  م�شاًء 
من  العديد  بوجود  املختار  فاأخربه 
ول  القرية  خارج  والفالحني  العمال 
التجول  بحظر  اإبالغهم  ي�شتطيع 
خالل ربع �شاعة، فاأكد له الرائد يف 
لن  جي�شه  باأن  الإ�رشائيلي  اجلي�ش 

مي�شهم ب�شوء اأو باأذى.
م�شددة  تعليمات  ملين�شكي  واأ�شدر 
بت�شفية  الكتيبة  وجنود  ل�شباط 
التجول،  حظر  ينتهك  عربي  كل 
والفالحون«  »العمال  وبالتحديد 
يعرفون  ول  منازلهم  اإىل  العائدون 

بحظر التجول.
بداأ العمال والفالحون العرب بالعودة 
عملهم  من  النتهاء  بعد  القرية  اإىل 
بال�شيارات  ال�شم�ش  غروب  وقبيل 
على  و�شرياً  والدراجات  والعربات 

الأقدام.
ال�شيارة  الإ�رشائيلي  اجلي�ش  اأوقف 
الأوىل التي و�شلت، وطلب اجلنود من 
واأمروهم  لتفتي�شهم  النزول  الركاب 
بالوقوف، و�شدر الأمر »اح�شدوهم« 

واأبادوا جميع ركاب ال�شيارة.
وو�شلت �شيارة اأخرى بعد فرتة وجيزة 

فاأوقفها  الأوىل  الدفعة  اإبادة  من 
ركابها  واأمر  الإ�رشائيلي  اجلي�ش 
واأمروهم  التفتي�ش  بحجة  بالنزول 
بالوقوف يف �شف واحد وح�شدوهم 

عن بكرة اأبيهم.
فيها  وكان  الثالثة  ال�شيارة  وو�شلت 
وتابعت  رجال  و)4(  امراأة   )14(
اجلنود  وطالبها  توقف،  دون  �شفرها 
اجلنود  فاأمر  فتوقفت  بالتوقف 
الركاب بالنزول، ولكن الن�شاء اللواتي 
�شاهدن اجلثث على جانبي الطريق، 
بهن،  الراأفة  اجلندي  يتو�شلن  اأخذن 

ولكنه مل ي�شتجب اإىل تو�شالتهن.
ال�شيارة  ركاب  جميع  نزل  وعندما 
النار  الإ�رشائيليون  اجلنود  اأطلق 
حنا  وجرحت   )17( فقتلوا  عليهم 
راأ�شها  يف  �شنة(   14( عامر  �شليمان 

ورجلها وبدت وكاأنها ميتة.
و�شاهد  الرابعة  ال�شيارة  وو�شلت 
�شائقها اجلثث املنت�رشة على جانبي 
اأوامر  اإىل  ي�شتجب  فلم  الطريق، 
ب�شيارته  الإ�رشائيلي، وهرب  اجلي�ش 
يطلقون  واجلنود  �رشعة  باأق�شى 
اإىل  وو�شل  ال�شاحنة  على  الر�شا�ش 
القرية ليجد بداخل ال�شاحنة العديد 

من القتلى واجلرحى.
بغل  يجرها  عربة  و�شلت  وعندما 

بدير  وتوفيق  بدير،  عقاب  وفيها 
اأوقفها اجلنود واأوقفوا معهم العديد 
من راكبي الدراجات واأمروهم بو�شع 
والوقوف  العربة  بجانب  دراجاتهم 
الذين  جمموع  وبلغ  واحداً،  �شفاً 
اأوقفهم اجلي�ش الإ�رشائيلي يف ال�شف 
اليهود  باجلنود  جندي  و�شاح   )13(
فح�شدوهم  »اح�شدوهم«  املتاأهبني 
من  م�شطفى  املدعو  متكن  ولكن 
الهرب. حدثت اإبادة ركاب ال�شيارات 
دون  والدراجات  والعربة  الأربع 
كفر  قرية  داخل  يف  اأحد  يعلم  اأن 
قا�شم مبا حدث عند حاجز اجلي�ش 

الإ�رشائيلي على مدخل قريتهم.
املجزرة  الإ�رشائيلي  اجلي�ش  فتابع 
خرج  عندما  وذلك  القرية  داخل 
 5 العمر  من  البالغ  الأطفال  اأحد 
من  �شجائر  علبة  لإح�شار  �شنوات 
املجاور  الدكان  �شاحب  منزل 
ملنزل والده، وعندما �شاهده اجلنود 
على  ووقع  الر�شا�ش  عليه  اأطلقوا 
اأُمه  الفور يتخبط بدمائه، فاندفعت 
ولإنقاذه  لحت�شانه  نحوه  راك�شة 
و�شقطت  عليها  الر�شا�ش  فاأطلقوا 
بدم  دمها  واختلط  الأر�ش  على 
طفلها، حمت�شنة فلذة كبدها ولفظا 
املجزرة  ليختتما  �شوية  اأنفا�شهما 

بلغت  التي  الرهيبة  اجلماعية 
املدنيني  من  قتياًل   )51( ح�شيلتها 
اجلن�شية  يحملون  الذين  العرب 
الإ�رشائيلية. انت�رشت اأخبار املجزرة 
عام  املحتلة  الأرا�شي  عرب  و�شط 
العربي  العام  الراأي  اإىل  ومنها   1948
اإىل  باإ�رشائيل  دفع  مما  والعاملي 
�شورية  حماكمة  اإىل  القتلة  تقدمي 
واأ�شدرت  العامني،  حوايل  ا�شتمرت 
احلكم على الرائد ملين�شكي بال�شجن 
دهان  جربائيل  واملالزم  �شنة(   17(
اأحكام  و�شدرت  �شنة(،   15( بال�شجن 
بحق اجلنود الذين ا�شرتكوا باملجزرة 
خم�ش  اإىل  ت�شل  مدداً  بال�شجن 
�شنوات، ولكن مل يق�ش اأي واحد من 
املجرمني مدة احلكم ال�شادر بحقه، 
ال�شتئناف  حمكمة  قررت  حيث 
الأحكام  اأن  الإ�رشائيلية  العليا 
قام  ثم  فخففتها،  و�شارمة  �شديدة 
كما  وخففها،  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
خففها رئي�ش الدولة وجلنة الإعفاء، 
الإ�رشائيلية  ال�شلطات  واأفرجت 
وعني  اليهود،  املجرمني  جميع  عن 
املجرم ميخائيل دهان رئي�شاً للق�شم 

العربي يف بلدية الرملة.



�إ�شهاراخلمي�س 05 اأفريل2018 املوافـق   لـ 19 رجب  1439ه 9
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة 

م�شلحة التنظيم العام
الرقم :16/2018

و�شل ت�شجيل �لت�شريح 
بتا�شي�س جمعية حملية
مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 

امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ,مت هذا الي�م 
2018/03/27 ت�صليم و�صل الت�رصيح بتا�صي�س اجلمعية ال�الئية 

ذات الطابع  ثقايف امل�صماة :
جمعية ات حناتي ورقلة 

الكائن مقرها :بحي غرب�ز –ورقلة 
لرئي�س اجلمعية ال�صيد)ة( :مليكة دادي 

تاريخ ومكان امليالد :1958/02/05 ب�رقلة 
العن�ان ال�صخ�صي :بحي غرب�ز –ورقلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

دائرة احلجرية
بلدية احلجرية 

الرقم :004/2018

و�شل ت�شجيل �لت�شريح 
بتا�شي�س جمعية حملية
مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 

امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ,مت هذا الي�م 
2018/01/30 .بت�صليم و�صل الت�رصيح بتا�صي�س اجلمعية املحلية 

ذات الطابع الثقايف امل�صماة :
-جمعية �صباب 08 ماي 1945 باحلجرية

-الكائن مفرها :حي 08 ماي  بلدية احلجرية 
-لرئي�س اجلمعية ال�صيد :زكريا بن ال�صيخ 

-تاريخ ومكان امليالد :1983/09/16 باحلجرية 
العن�ان :حي 08 ماي احلجرية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

الرقم :153/2017

و�شل �إ�شعار بتجديد 
�ملكتب

طبقا االحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 
1433 امل�افق ل 12 يتاير 2012 املتعلق باجلمعيات وردا على مذكرة 
التعديالت امل�ؤرخة يف 2016/11/30 حتت رقم 11/07 املتعلق بتغري 

ت�صكيلة املكتب التنفيدي للجمعية املحلية امل�صماة :
الرابطة ال�الئية للجيدو ب�رقلة 

امل�صجلة حتت رقم :38 بتاريخ 1999/14/27 الكائن مقرها ب:القاعة 
متعددة ريا�صات م�صطفى بن ب�لعيد ب�رقلة 

ي�رصفني ان احيطكم علما مب�افقتنا هذا الي�م 2017/08/20 على 
جتدبد مكتب اجلمعية التي يرتا�صها ال�صيد :يا�صني ريغي 

تاريخ ومكان االزدياد :1976/05/13 بباتنة
العن�ان ال�صخ�صي :حي احلدب الروي�صات ورقلة 
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Nous suivre sur:
PUB

- 

مكتب االأ�شتاذ : جاليل خالد حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بو�شعادة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء امل�شيلة حي اله�شبة رقم 02/57 بو�شعادة

الهاتف الثابت رقم 035.42.86.86   الهاتف املحمول رقم : 06.62.09.99.63

 اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني طبقا 
للمادة 748  و 750 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

نحن االأ�صتاذ : جاليل خالد حم�رص ق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء امل�صيلة الكائن مكتبه  بحي 
اله�صبة رقم 02/57 ب��صعادة

و بطلب من : بنك التنمية املحلية املديرية اجله�ية ل�ص�ر الغزالن – وكالة ب��صعادة 127
�صد : �صدي ن�رص الدين بن عمر ال�صاكن : بحي اله�صبة رقم 58/02 ب��صعادة 

-بناء على عقد رهن اتفاقي عقاري – باإ�صافة لقر�س مت��صط املدى )ا�صتثمار( املحرر بتاريخ 
2008/02/04 رقم الفهر�س 0113 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية املحررة بتاريخ 2016/04/07 حتت رقم 

2016/29
-و بناءا على عقد رهن اتفاقي عقاري – باإ�صافة لقر�س مت��صط املدى )ا�صتثمار( املحرر بتاريخ 

2015/11/07 رقم الفهر�س 01531 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية املحررة بتاريخ 2016/04/28 حتت 
رقم 2016/32 عن املكتب العم�مي للت�ثيق اأمام االأ�صتاذ /ل�ن�س �صعد بن الطاهر الكائن مكتبه ب�صارع 

ق�رص العدالة حي اله�صبة ب��صعادة 
و بناء على قائمة �رصوط البيع امل�دعة لدى اأمانة �صبط حمكمة ب��صعادة 2017/09/11 حتت رقم 

17/02
نعلن عن البيع باملزاد العلني للعقار املبني اأدناه مبحكمة ب��صعادة 

بتاريخ  2018/04/09 على ال�صاعة الثانية زواال بقاعة جل�صات حمكمة ب��صعادة 
تعيني العقار

قطعة اأر�س �صاحلة للبناء م�صيدة عنها ح�صرية بها م�صت�دع من هيكل معدين + حجرة للحار�س + مقر 
االإدارة + م�صت�دع من هيكل ا�صمنتي �صقفه من حديد T.N 40 + بئر جمهز احل�صرية حماطة بحائط 

بعل� 3 م2  + حائط �صاند من جهة واد ال�صفى كائنة مبيطر  منطقة الن�صاط و التخزين ببلدية ب��صعادة 
و من دائراتها املدنية و العقارية م�صاحتها )6028.00 م2 ( و حدودها كالتايل : 

�صماال : حجيلة مقران  - جن�با : �صارع – �صارقا : واد ال�صفى – غربا : رحم�ن ال�صديق و حجيلة 
مقران و الذي ال اإليه مب�جب عقد بيع قطعة اأر�س حمرر مبكتب الت�ثيق بب��صعادة لالأ�صتاذ/ مقري�س 

اإبراهيم بتاريخ 1998/11/23 رقم 1998/1341 و امل�صجل بب��صعادة بتاريخ 1998/11/25 و�صل رقم 
13212 و امل�صهر باملحافظة العقارية بب��صعادة بتاريخ 1999/02/22 حجم 23 رقم 136 اإيداع رقم 

251-04
ال�صعر االفتتاحي : لقد حدد ال�صعر االفتتاحي للبيع مببلغ )92.996.562,00دج( اثنان و ت�صعني ملي�ن و 

ت�صعمائة و �صتة و ت�صعني األف و خم�صمائة و اثنان و �صتني دينار جزائري .
االطالع على قائمة �رصوط البيع

يج�ز لكل �صخ�س االطالع على قائمة �رصوط البيع مبكتب االأ�صتاذ / جاليل خالد املح�رص الق�صائي 
لدى جمل�س ق�صاء امل�صيلة و حماكمه اأو باأمانة �صبط حمكمة ب��صعادة . 

املح�رص الق�صائي 
ANEP N°:   809761 الو�شط:2018/04/05

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

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Campagne emailling

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

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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تفا�صيل �صادمة

كيف ت�صلل "بار�ك" لزرع �أجهزة تن�صت ب�صوريا وم�صر؟
اأنهى اإيهود باراك  رئي�س الوزراء ال�صابق يف الكيان ال�صهيوين ، اإعداد كتاب �صي�صدر قريبًا باللغة االإجنليزية، يف الواليات املتحدة، 

يك�صف فيه عن عمليات جت�ص�س واغتياالت �صرية مت تنفيذها باأيدي جنود الكوماندوز، والتي قادها �صمن ن�صاطه الع�صكري يف 
دول عربية عدة، مثل م�صر و�صوريا ولبنان وغريها.

الذي  كتابة  يف  "باراك"  وك�شف 
حياتي:  "بالدي،  ا�شم  حمل 
القتال من اأجل اإ�رسائيل، البحث 
عمليات  عن  ال�شالم"،  عن 
من  اأكرث  طوال  جمهولة  كانت 
اأع�شاء  �شمح  وقد  �شنة،   50
رئي�س  برئا�شة  الوزارية  اللجنة 
"بنيامني  الإ�رسائيلي  الوزراء 
الكتب  تفح�س  التي  نتنياهو"، 
امل�شوؤولني  كبار  يوؤلفها  التي 
ال�شابقني، لزميلهم ال�شابق اإيهود 
يف  اأماكن  اإىل  بالو�شول  باراك 
الأر�شيفات ال�رسية، مل يُ�شمح لأي 
كاتب "اإ�رسائيلي" بو�شولها  "ومن 
معلومات  جمع  عمليات  بينها 
يف  �رسية  الأكرث  هي  ا�شتخبارية 
يف  �شاهمت  وكيف  "اإ�رسائيل"، 
النت�شار "الإ�رسائيلي" يف حرب 
الأيام ال�شتة �شنة 1967، وكان من 
املمكن اأن متنع ف�شل "اإ�رسائيل" 
كما   ،"1973 اأكتوبر  حرب  يف 

يقول.
الق�ش�س  هذه  الكتاب،  ويحكي 
"باراك"  ق�شة  من خالل عر�س 
من  كواحد  ال�شخ�شية،  نف�شه 
القيادة  لوحدة  الأوائل  القادة 
متكال  "�شيريت  اخلا�شة 
اأركان  لرئا�شة  التابع  )الكوماندو 
ال�شتخبارات  و�شعبة  اجلي�س( 
قاد  وقد  )اأمان("،  الع�شكرية 
النوع،  هذا  من  الأوىل  العمليات 
الأرا�شي  عمق  يف  نفذت  التي 

ال�شورية وامل�رسية.

الت�صلل اإىل �صوريا

لأول  باراك  ي�شف  كتابه  ويف 
وجهة  ومن  بالتف�شيل،  مرة، 
العمليات  �شخ�شية،  نظر 

ال�شتخباراتية التي �شارك فيها، 
كيف ت�شلل اإىل الأرا�شي ال�شورية 
اأغ�شط�س  يف  قدميه  على  م�شيا 
اأمراً  تلقى  عندما   ،1963 )اآب( 
جمموعة  لت�شلل  بالتخطيط 
مرتفعات  اإىل  جنود  خم�شة  من 
جهاز  ربط  اأجل  من  اجلولن، 
للجي�س  ات�شالت  بخط  تن�شت 

ال�شوري. 
ال�شاب  املالزم  اإر�شال  "ومت 
ت�شفي  الأركان  رئي�س  لإطالع 
ت�شور، وهو الإجراء الذي اأ�شبح، 
من  للعديد  معياراً  بعد،  فيما 
اإعطاء  قبل  الدورية  عمليات 
ال�شوء الأخ�رس للمخاطرة بحياة 
خم�شة جنود يف اأرا�شي العدو"، 
لأول  كتابه،  يف  باراك  ويف�شل 
اأدت  التي  العملية  تفا�شيل  مرة، 
اإىل اخرتاق ا�شرتاتيجي وتاريخي 
"الإ�رسائيلية"وقد  للمخابرات 
حمل  الذين  الطاقم،  اأفراد  عرب 
عوزي  ر�شا�س  منهم  واحد  كل 
ال�شمال  اإىل  احلدود  وقنبلتني، 
حلول  بعد  دان"  "كيبوت�س  من 
اأوامر  لديهم  كانت  الظالم، 
بعد   1:15 ال�شاعة  يف  بالعودة 
يف  مروا  ولكنهم  الليل،  منت�شف 
�شوريني  جنود  بثالثة  طريقهم 
نهر  لعبور  وا�شطروا  نائمني، 
مياهه  كانت  الذي  بانيا�س، 
الأخرية،  الأمطار  منذ  م�شتعرة 
من  واأو�شع  عميقا  النهر  وكان 
اختار  التي  النقطة  يف  املتوقع 
تلقى  وعندما  عبورها  باراك 
باراك الأمر بالعودة، اأمر رجاله 
باإطفاء جهاز الت�شال، وبعد ربط 
عمود  راأ�س  على  التن�شت  جهاز 
"اإ�رسائيل"  اإىل  عادوا  الهاتف، 
بعد  ولكن  اأحد،  يراهم  اأن  دون 

املوعد  من  �شاعات  ثالث 
ا�شتقبالهم  يف  وكان  املحدد، 
رئي�س املخابرات  على احلدود، 
ويف  عميت"،  "مئري  الع�شكرية، 
�شندوق  و�شل  التايل،  اليوم 
اإىل  فرن�شية  �شمبانيا  زجاجات 
مع  متكال(  )�شيريت  قاعدة 
تهنئة من رئي�س الأركان، ويروي 
كذلك، كيف نفذ بعدها عمليات 
واأ�شبحت  اجلولن،  يف  اأخرى 
اجلهاز  من  الواردة  املعلومات 
مركزياً  عاماًل  تركيبه،  مت  الذي 
بعد اأقل من اأربع �شنوات، عندما 
"الإ�رسائيلي"  اجلي�س  ا�شتوىل 
على مرتفعات اجلولن يف حرب 

الأيام ال�شتة خالل 36 �شاعة.

التن�صت على م�صر

مل  ال�شورية  اجلبهة  لكن 
الرئي�شي   القلق  م�شدر  تكن 
ال�شتينيات،  يف  لـ"اإ�رسائيل" 
جي�س  اأكرب  لديها  كان  فم�رس 
على  م�شممة  وكانت  عربي، 
�شد  العربي  العامل  توحيد 

"اإ�رسائيل".
اجلي�س  على  التن�شت  وكان 
امل�رسي يف عمق �شيناء يتطلب 
ولي�س  بكثري،  واأقوى  اأكرب  جهازا 
ظهر  على  حمله  ميكن  جهازا 
ذلك  يف  الكوماندو�س،  جنود 
اجلوية  القوات  ت�شلمت  الوقت، 
من  كبرية  نقل  مروحيات  اأول 
 ،58s  -  S �شيكور�شكي  طراز 
العملية  باراك  يقود  اأن  وتقرر 
متكال«  »�شيريت  لوحدة  الأوىل 
بوا�شطة  تنفيذها  �شيتم  التي 
تزال  "ل  ويكتب:  املروحيات، 
التن�شت  برنامج  تفا�شيل  معظم 

على الت�شالت امل�رسية �رسية"، 
من  الكثري  يوفر  فاإنه  ذلك،  ومع 
التفا�شيل اجلديدة، مبا يف ذلك 
ت�شاوروا  املخططني  اأن  حقيقة 
مع اجليولوجيني، لتحديد اأف�شل 
التن�شت،  اأجهزة  لو�شع  الأماكن 
تطويرها  مت  التي  والأ�شاليب 
جنود  اأنظار  عن  لإخفائها 

ال�شحراء امل�رسيني.
ول يذكر باراك كيف مت تو�شيل 
اجلهاز يف بداية عام 1964 بخط 
واإخفائه،  امل�رسي  الت�شالت 
اأع�شاء  جميع  اأن  يك�شف  لكنه 
بالتاأكد  الفريق اخلم�شة، طولبوا 
العودة  قبل  تركيبه  مت  اأنه  من 
اإىل نقطة اللتقاء مع املروحية، 
املروحية،  مع  اللقاء  لكن 
الكثيف  ال�شباب  لأن  يتم  مل 
وكادت  ال�شحراء،  على  خيم 
قبل هبوطها.  تتحطم  املروحية 
الأوىل  هي  املهمة  هذه  وكانت 
رئي�س  عليها  وافق  التي  لباراك، 
رابني،  اإ�شحق  اجلديد،  الأركان 
اأخرى  م�شابهة  عمليات  وتبعتها 

الإ�رسائيلية  للمخابرات  �شمحت 
وا�شحة  �شورة  على  باحل�شول 

عن حتركات اجلي�س امل�رسي.
لرتكيب  الثالثة  العملية  واأما 
�شارك  التي  التن�شت،  معدات 
وقعت  فقد  باراك،  اإيهود  فيها 
هذه  يف  ال�شبعينيات،  اأوائل  يف 
اإىل  حاجة  هناك  كانت  العملية، 
العملية  و�شملت  اأكرب،  مروحيات 
الهجوم على من�شاآت م�رسية من 

اأجل اإخفاء املهمة احلقيقية.
قناة  فوق  املروحيات  وحلقت 
�شابقة،  ال�شوي�س، وكما يف مهام 
تركيب  اأن  باراك  فريق  اكت�شف 
كانا  واإخفاءه  التن�شت  جهاز 
وكاد  املتوقع،  من  بكثري  اأ�شعب 
انتهائها  قبل  العملية  اإلغاء  يتم 
تقريبا لكن كبار القادة يف مركز 
القيادة، اأبلغوا الطاقم عرب جهاز 
من  الكثري  اأمامه  باأن  الت�شال، 
العملية  اكتملت  وهكذا  الوقت، 
وكتب  ال�شم�س،  �رسوق  قبل 
اأن  منذ  الأوىل  "للمرة  باراك: 
ح�شلت  �شيناء،  باحتالل  قمنا 

على  اأخرى  مرة  "اإ�رسائيل" 
من  مبا�رس  بث  يف  ات�شالت 
ت�شمية  متت  لقد  م�رس"  داخل 
باأنها  وغريها  الأجهزة  هذه 
"امل�شادر اخلا�شة"، وت�شتخدمها 
الإمكان  قدر  للحد  "اإ�رسائيل" 
من خطر اكت�شافها، ع�شية حرب 
لفرتة  تفعيلها  مت  الغفران  يوم 
ق�شرية جداً، ولو مت ا�شتخدامها 
متكنت  لرمبا  اأو�شع،  نطاق  على 
من توفري معلومات ا�شتخباراتية 
امل�رسية  اخلطة  حول  حيوية 
ال�شورية للهجوم يف يوم الغفران 

عام 1973.
هذا  على  باراك  مكتب  وعلق 
الن�رس قائال: املقالة بتفا�شيلها، 
يف  �شيظهر  ما  بدقة  تعك�س  ل 
طباعته،  جتري  الذي  الكتاب 
حاليا، و�شيتم ت�شويقه بعد خم�شة 
بالنتظار  نو�شي  نحن  اأ�شابيع، 
عن  غني  نف�شه،  الكتاب  وقراءة 
التذكري اأن الكتاب اجتاز الرقابة 

الع�شكرية واللجنة الوزارية.

“حق  بعد �شاعات من حديثه عن 
اليهود” يف وطن خا�س بهم، ت�شاءل 
اإعالمي قطري “هل كان ويل العهد 
اليهود  حق  عن  يتحدث  ال�شعودي 
يف بالده”، على اعتبار اأنه ل يحق 
املحتلة  فل�شطني  احلديث عن  له 
حممد  ال�شعودي  العهد  ويل  وكان 
بن �شلمان اعترب يف حديث ملجلة 

لليهود  يحق  اأنه  اأتالنتيك”  “ذا 
العي�س يف وطن خا�س بهم، م�شريا 
اأي  لديها  لي�س  ال�شعودية  اأنه  اإىل 
م�شكلة مع اليهود فـ”النبي حممد 

تزوج امراأة يهودية”.
عبد  القطري  الإعالمي  ودون 
اإ�شحق على ح�شابه يف  اآل  العزيز 
هل  بريء:  “�شوؤال  تويرت  موقع 

بني  يهود  حق  �شلمان  ابن  يق�شد 
الن�شري  بني  يهود  حق  اأم  قريظة 
له  يحق  ل  اأنه  )طاملا  اأر�شهم  يف 
؟  فل�شطني املحتلة(  احلديث عن 
اأم اأنه ل يعترب ليهود “يرثب” حق 
فعاًل  موجودين  لأنهم  اأر�شهم  يف 
الآن و”يحكمونها”؟  وتناول  فيها 
تغريدة  يف  القطري  الإعالمي 
اأخروؤى اتهام بن �شلمان “الإخوان” 
رغم  في�شل،  ال�شعودية  ملك  بقتل 
اآل  عائلة  من  فردا  ان  املوثق  ان 
و  بالعملية،  قام  اذي  هو  �شعود 
“عاظ”  ل�شحيفة  �شورة  ن�رس 
املو�شوع!  اأبرزت  التي  ال�شعودية، 
ل�شورة  تغريدة  ن�رس  اأعاد  كما 
ي�شيد  �شعودية  ل�شحيفة  قدمية 
بـ”الإخوان”،  املغتال  امللك  فيها 

عك�س رواية بن �شلمان.

الأ�شبق  المريكي  الرئي�س  قال 
ال�شالم ل  اأن عملية  كلنتون  بيل 
اإ�رسائيل ترى  وان  ت�شهد تقدماً 
ويف  �شعيفاً  طرفاً  الفل�شطينيني 
العا�رسة  للقناة  خا�شة  مقابلة 
كلينتون  حتدث  ال�رسائيلية، 
املفاو�شات  دفع  حماولت  عن 
الفل�شطينيني  بني  الدبلوما�شية 
م�شاعدته  وعن  وال�رسائيليني، 
ال�شباق  يف  بري�س  �شمعون 
نتنياهو  �شد  النتخابي 
ل  املفاو�شات  اأن  واأ�شاف": 
الطرفني حتى  تزال متعرثة بني 

يومنا هذا".
عاد  عندما  اإنه  كلينتون  وقال 
احلكومة  رئا�شة  اإىل  نتنياهو 
كان   ،2009 عام  الإ�رسائيلية 
الغربية  بال�شفة  الأمني  الو�شع 
اأبو  بف�شل  جيدة  ب�شورة  ي�شري 

احلكومي  الئتالف  لكن  مازن، 
يرى  ا�رسائيل  يف  احلايل 
من  ا�شعف  اأنهم  الفل�شطينيني 
اأن ي�شكلوا �شغطاً عليهم، ويرون 

بالو�شائل الأمنية حاًل.
من  يوم  يف  ياأمل  م�شيفا"اأنه 
بالعملية  تقدم  يتحقق  اإن  الأيام 
الرئي�س  ال�شلمية".وكلينتون 

الأمريكي الوحيد الذي عمل مع 
ا�رسائيليني  وزراء  روؤ�شاء  اأربعة 
يف  حا�رساً  وكان  خمتلفني 
دراماتيكية،  الأكرث  اللحظات 
بري�س  �شمعون  مواجهة  كانت 
انتخابات 1996،  نتنياهو يف  مع 
حيث عمل كلينتون على م�شاعدة 

بري�س.

اإعالمي قطري ملحمد بن �صلمان

وماذ� عن حق �ليهود يف �ل�صعودية؟
بيل كلينتون 

�صعف �ل�صلطة �مام ��صر�ئيل �صبب تعطل عملية �ل�صالم
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فرتة ال�ضي�ضي الثانية.. 3 خيارات اأمام املعار�ضة
بانتخابات رئا�صية خلت من مر�صحني معار�صني بارزين، تبداأ املعار�صة امل�صرية فرتة ثانية مع الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي، ولي�س 

اأمامها �صوى ثالثة خيارات، هي االندماج يف احلياة ال�صيا�صية، اأو ا�صتمرار الرف�س والعزوف، اأو الدخول يف �صراكات ملنع تعديل الد�صتور 
واال�صتعداد لالنتخابات املقبلة، عام 2022.

حديث  يف  اخلرباء،  ه�ؤالء  اأحد 
اأن  البد  املعار�ضة  اأن  اعترب   ،
تتمثل  م�ضرتكة  ر�ؤية  على  تتفق 
ال�ضلطة، عام  بت�ضليم  التم�ضك  يف 
2022، �رف�ض اأي تعديل د�ضت�ري 
 63( ال�ضي�ضي  با�ضتمرار  ي�ضمح 
عاما( يف احلكم، اإذ ين�ض الد�ضت�ر 
رئا�ضيتني  فرتتني  على  امل�رصي 

فقط.
ت�ضتعد  اأن  اآخر  خبري  راأى  فيما 
املحليات،  النتخابات  املعار�ضة 
 ،2020 عام  �الربملان،   ،2019 يف 
اأن  اأمل  على  عدة،  تكتالت  عرب 
االنتخابات  يف  مناف�ًضا  ت�ضبح 
 2022 عام  املقبلة،  الرئا�ضية 
اإىل  دعت  املعار�ضة  �كانت 
الرئا�ضية،  االنتخابات  مقاطعة 
املا�ضي،  مار�ض  يف  اأجريت  التي 
معار�ض  رمز  من  اأكرث  �تعر�ض 
اتهامات  اإثر  �احلب�ض،  للت�قيف 
قلب  بـ«حما�لة  متعلقة  ينف�نها 

نظام احلكم«.
اإقبال  عن  ر�ضمي  حديث  �رغم 
ي�ضككك،  معار�ض  �اآخر  تاريخي 
يف  ر�ضميا،  ال�ضي�ضي،  فاز 
من   %  97.08 بن�ضبة  االنتخابات 
مناف�ضه،  ح�ضل  فيما  االأ�ض�ات، 
)ليربايل(،  »الغد«  حزب  رئي�ض 
على  م��ضى،  م�ضطفى  م��ضى 
م�ضاركة  ن�ضبة  ظل  يف   ،%2.92
باطلة  �اأ�ض�ات   %41.05 بلغت 

فاقت ما ح�ضل عليه م��ضى.

معار�صة الفرتة 
االأوىل

من  �ضن�ات  اأربع  مدار  على 
 8 يف  بداأت  ال�ضي�ضي،  رئا�ضة 
يخل  مل   ،2014 حزيران  ي�ني�/ 
حديث املعار�ضة من �ج�د قي�د 
�ت�جيه  حك�مية  �م�ضايقات 
احلق�قي  لل��ضع  انتقادات 
يجتمع  �مل  م�رص،  يف  �ال�ضيا�ضي 
مرة  اإال  املعار�ضة  مع  ال�ضي�ضي 

�احدة منذ ت�ليه الرئا�ضة.
بني  ال�ا�ضح  اخلالف  �ا�ضتد 
ت�قيع  اإبان  �معار�ضيه،  ال�ضي�ضي 
جزيرتي  م�رص  ت�ضليم  اتفاقية 
البحر  يف  �«�ضنافري«،  »تريان« 
االأحمر، عام 2016، اإىل ال�ضع�دية. 
�ضهت  اجلزيرتني  لت�ضليم  �رف�ضا 
عهد  يف  نادرة  مظاهرات  م�رص 
من  مئات  خلفت  ال�ضي�ضي، 
املعار�ضني املحب��ضني، على ذمة 
اأغلبهم  ق�ضايا تظاهر متت تربئة 
حمد�دة  احتجاجات  �تلتها  منها 
اقت�ضادية  الإجراءات  رف�ضا  ا  اأي�ضً
حك�مية، يف ن�فمرب 2016، �ضميت 

بـ«احتجاجات اخلبز«.
امل�رصية  ال�ضلطات  ق�ل  �رغم 
التعبري  حلرية  بدعمها  مراًرا 

اأن  اإال  االإن�ضان،  �حق�ق  �الراأي 
املعار�ضة يف اأغلب بياناتها كانت 
تتحدث عن �ج�د انتهاكات �غلق 
ملن�ضات  �حجب  ثقافية  ملقار 
اإلكرت�نية،  اإخبارية  �م�اقع 
اإىل  معار�ضني  حق�قيني  �حت�يل 
حماكمات، على ذمة ق�ضايا متعلقة 
من  �منعهم  احلق�قي،  بن�ضاطهم 
�ا�ضح  تقارب  يحدث  �مل  ال�ضفر 
احلاكم،  �النظام  املعار�ضة  بني 
االإرهابية،  العمليات  اإدانة  يف  اإال 
بانتقادات  حمف�ف  تقارب  لكنه 
لل�ضلطة تعيب عليها الرتكيز فقط 
ال�ضري  د�ن  االأمني،  احلل  على 
�ه�  مت�اٍز،  ب�ضكل  عدة  حل�ل  يف 
ال�ضلطات  عليه  ترد  كانت  ما 
تنم�ية  اأبعاد  �ج�د  باإعالن  عادة 
�اجتماعية، بخالف الع�ضكرية يف 

م�اجهة االإرهاب.
املعار�ضة  بني  التباين  هذا 
دي�ضمرب   13 يف  ��ضل  �النظام 
اأحزاب  ثمانية  اإعالن  اإىل   2017
عامة  �ضخ�ضية   150 من  �اأكرث 
اإنها  قال�ا  مدنية«  »حركة  ت�ضكيل 
�ضديد  تده�ر  م�اجهة  ت�ضتهدف 
ال�ضعيدين  على  االأ��ضاع،  يف 
�اأ�ردت  �االقت�ضادي  ال�ضيا�ضي 
اإعالن  ميثاق  يف  ال�ليدة،  احلركة 
�رص�رة  منها  بندا،   11 مبادئها، 
�خلق  العام،  العمل  جمال  »فتح 
�م�اجهة  �ضيا�ضي،  حراك 
�ال�ضيا�ضي  االقت�ضادي  التده�ر 
يف البالد«لكن مل تاأت رياح احلكم 
املعار�ضة،  �ضفن  ت�ضتهى  مبا 
اله�ة  زادت   ،2018 جانفي  ففي 
مع  �النظام،  املعار�ضة  بني 
الرئا�ضية،  االنتخابات  اقرتاب 
�اإلغاء  بالنزاهة  مطالب  ��ضط 
منذ  القائمة  الط�ارئ،  حالة 
اأن هذا مل يتم  اأفريل 2017. غري 
بيانات  �فق  دافعا،  �كان  اأي�ضا، 
مقاطعتها  اإعالن  اإىل  املعار�ضة، 
لالنتخابات، �ه� ما دفع م�ؤيد�ن 
انتقاد  حمالت  �ضن  اإىل  للنظام 
�تقدمي بالغات ق�ضائية �ضد رم�ز 
املعار�ضة، متخ�ضت عن ان�ضحاب 
مناف�ضني حمتملني ��ضجن اآخرين، 
الأركان  االأ�ضبق  الرئي�ض  بينهم 
اجلي�ض، �ضامي عنان، لك�نه اأعلن 
اعتزامه الرت�ضح �ه� ما يزال على 

ق�ة االحتياط الع�ضكرية.
اإ�ضافة اإىل حب�ض الرئي�ض ال�ضابق 
للمحا�ضبات  املركزي  لللجهاز 
حك�مية(،  رقابية  هيئة  )اأعلى 
رئي�ض  �ت�قيف  جنينة،  ه�ضام 
)معار�ض(،  الق�ية«  »م�رص  حزب 
�اأمني  الفت�ح،  اأب�  املنعم  عبد 
على  الق�ضا�ض،  حممد  حزبه 
متعلقة  ينف�ها  اتهامات  خلفية 

بـ«حما�لة اإ�ضقاط النظام«.
االأربع  ال�ضي�ضي  �ضن�ات  خالل 
االإخ�ان  جماعة  كانت  الرئا�ضية 
م�رص  يف  املحظ�رة  امل�ضلمني، 
ت�رص  باخلارج،  لها  مقاًرا  �تتخذ 
على رف�ض القب�ل باأي �رصعية له، 
�تنتقده  �ضده،  مظاهرات  �تق�د 
قياداتها  حماكمات  مقار  يف 

�ضابقة  ت�رصيحات  �يف  �ك�ادرها 
االإخ�ان،  با�ضم  املتحدث  قال   ،
طلعت فهمي، اإنهم لن يك�ن �ضه�د 
ز�ر حلل اأزمة �ضيا�ضية اندلعت اإثر 
االإطاحة مبحمد مر�ضي )املنتمي 
كرئي�ض  من�ضبه  من  لالإخ�ان(، 
حني   ،2013 ج�يلية   3 يف  مل�رص، 

كان ال�ضي�ضي �زيرا للدفاع.

معار�صة �صاكنة

اعترب  احلايل  لل�اقع  �بالن�ضبة 
خمتار غبا�ضي، املحلل ال�ضيا�ضي 
املركز  رئي�ض  نائب  امل�رصي، 
ال�ضيا�ضية  للدرا�ضات  العربي 
�االإ�ضرتاتيجية )غري حك�مي مقره 
املعار�ضة  م�ضطلح  اأن  القاهرة(، 
»م�رص  الأن  حاليا،  م�ج�د  غري 
االآن بني م�ؤيد اأ� �ضاكن«. �اأ��ضح 
غبا�ضي، يف حديث لالأنا�ض�ل، اأنه 
تعمل  مرئية  معار�ضة  ت�جد  »ال 
حاليا  اجلميع  �ضحيح..  ب�ضكل 
ال�ضيا�ضي،  امل�ضهد  نطاق  خارج 
غالبية املعا�ضة ت�ارت، �ال ت�جد 
ال�ضارع،  يف  حم�ض��ضة  حركة  لها 

ك�نها بال ظهري �ضعبي«.
ما  دائما  »املعار�ضة  �تابع: 
�لدينا  الربملان،  على  تنعك�ض 
�حتى  م�ؤيد،  غالبيته  برملان 
املعار�ضني فيه، �هم تيار 30/25 
)13 نائبا من 596(، كلهم نخب�يني، 
اأما املعار�ضة احلقيقية، التي لها 
فهي  ال�ضارع،  يف  �اأر�ضية  ق�اعد 
ال�ضيا�ضية،  اللعبة  نطاق  خارج 

�هي تيار االإ�ضالم ال�ضيا�ضي«.

اخليارات حتى 2022

من املت�قع، �فق خرباء، اأن يك�ن 
خيارات  ثالثة  املعار�ضة  اأمام 
الرئا�ضية  ال�ضي�ضي  فرتة  خالل 
الثانية، �هي: االندماج يف احلياة 
ل�ضيا�ضية، اأ� امل�ضاركة امل�رص�طة 
من الطرفني، اأ� اأ�ضتمرار الرف�ض 
ال�ضدد  هذا  يف  القائم  لل��ضع 
اأ�ضتاذ  امل�رصي،  االأكادميي  قال 
العل�م ال�ضيا�ضية، طارق فهمي، اإن 
اأربع  خريطة املعار�ضة تتمثل يف 
ال�ضخ�ضيات  هي  اأ�لها  �رصائح، 

العامة، التي مل تن�ضم ل�ضف�ف اأي 
�تبدي مالحظات على  معار�ضة، 

كيفية اإدارة امل�ضهد ال�ضيا�ضي.
اأن   ، حديث  يف  فهمي،  �اأردف 
�رصيحة  هي  الثانية  »ال�رصيحة 
االأحزاب  �هي  ال�ضعبي،  التيار 
�الثالثة  امل�ج�دة،  الر�ضمية 
امل�ضلمني  االإخ�ان  جماعة  هي 
عليها،  املح�ض�بة  �االأحزاب 
الق�ى  تيارات  �رصيحة  �اأخريا 
اأهمها،  �ه�  الث�رية،  اال�ضرتاكية 
�ي�ضمل  كثريا،  �ضبابا  ت�ضم  الأنها 
�لها  كبرية،  جمتمعية  خريطة 
»ي�جد  اأنه  �راأى  كبري«.  تاأثري 
املعار�ضة،  اأمام  �ضيناري�هان 
االأ�ل ه� االلتحاق باإدارة امل�ضهد، 
االنفتاح  خيار  الد�لة  تبنت  اإذا 
على الق�ى ال�ضيا�ضية، �هذا �ارد، 
عرب حتريك املياه الراكدة، بحيث 
تبداأ االأحزاب يف ممار�ضة د�رها، 
د�ر  لها  يك�ن  اأن  يحتاج  ما  �ه� 
ق�ي عرب الدمج بني بع�ضها«. اأما 
االأكادميي  بح�ضب  الثاين،  اخليار 
ال�ضيناري�  فه�«  امل�رصي، 
االإق�ضائي، عرب دفع املعار�ضة اإىل 
العز�ف  اإىل  لتتجه  الها�ية،  حافة 
باملعار�ضة  �تكتفي  ال�ضيا�ضي، 
الت�ا�ضل  ��ضائل  االإلكرت�نية، عرب 
اأجاب  احلل  �عن  االجتماعي«. 
فهمي باأنه »ت�جد انتخابات حملية 
 ،2020 عام  �برملانية   2019 يف 
يف  الدخ�ل  اجلميع  على  �يجب 
�رصاكة �ضيا�ضية، رغم حتفظاتهم، 
�اأن تغري املعار�ضة من خطابها، 
الدائم  االتهام  دائرة  من  �تخرج 

على  �اقعيا  د�را  �تلعب  للد�لة، 
االأر�ض، بدال من اخليار ال�ضفري 
احلايل«�حذر من اأنه »اإذا ف�ضلت 
�العز�ف  االن�ضحاب  املعار�ضة 
امل�ت  ف�ضت�اجه  ال�ضيا�ضي 
النهائي«. �ح�ل التيار االإ�ضالمي، 
قال اإن »�رصعية الرئي�ض ال�ضي�ضي 
طرد  على  بُنيت  االأ�ىل  �اليته  يف 
جماعة االإخ�ان من احلكم، �بناًء 
عليه ال اأعتقد اأنه حتى االآن ت�جد 

فر�ضة« اأمام هذا التيار.

رف�س تعديل الد�صتور

اأكادميي  نافعة،  ح�ضن  اأما 
املعار�ضة  اأن  فراأى  م�رصي، 
كبرية«،  م�ضداقية  اأزمة  »ت�اجه 
مهما  يراه  ثالثا  �ضيناري�  �طرح 
هذا  املعار�ضة  م�ضتقبل  ب�ضاأن 
 ، نافعة  حديث  �فق  ال�ضيناري�، 
ه� اتفاق املعار�ضة على م�رص�ع 
مل�رص،  م�ضرتكة  ر�ؤية  يف  يتمثل 
�جتا�ز اأمرا�ضها ال�ضابقة ال�ضيما 
��ضدد  االنق�ضام.  م�ضت�ى  على 
امل�ضرتكة  الر�ؤية  هذه  اأن  على 
عن  للدفاع  اال�ضتعداد  يف  تتمثل 
تعديل  اأي  �رف�ض  الد�ضت�ر، 
يجرى له، �اال�ضتعداد لالنتخابات 
�ال   2022 عام  املقبلة،  الرئا�ضية 
الد�ضت�ر  �فق  لل�ضي�ضي،  يحق 
رئا�ضية  لفرتة  الرت�ضح  امل�رصي، 
�اإعالميني  مفكرين  لكن  ثالثة، 
م�ؤيدين له يتحدث�ن عن اأن ثماين 
�ضن�ات لي�ضت مدة كافية للرئي�ض 

يف م�رص.
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رفقاء بن علجية قدموا مباراة حاّرة بدعم الأن�صار

الكناري يرف�صون ال�صقوط وي�صرون على نقاط الوفاق
اجلولة 25 للرابطة املحرتفة الثانية

 �صراع ال�صدارة
 يف قمة ال�صومام 
وقمة متباينة يف 

الأورا�س وتلم�صان
جتري اأم�سية الغد مباريات اجلولة 25 من 

الرابطة املحرتفة الثانية والتي �سوف تعرف 
خو�ض مباراة القمة التي جتمع الرائدين �سبيبة ومولودية بجاية 
يف داربي ال�سومام، اأين ال ي�ستبعد اأن تعرف اجلولة انفراد اأحد 

الفريقني اأو جمعية عني مليلة التي ت�ستقبل ال�سيف جمعية وهران 
بال�سدارة، وتعترب قمة ال�سومام بني املوب واجليا�سمبي فر�سة 

الأحد الفريقني من اأجل اقتطاع خطوة نحو حتقيق ال�سعود 
واالقرتاب من العودة اإىل دوري الكبار، حيث الفوز يكفي احدهما 

من اأجل االنفراد بال�سدارة بينما قد يجد املنهزم نف�سه يرتاجع يف 
مركز الرتتيب اإىل املركز الثالث يف حال ا�ستغالل الرائد ال�سابق 

جمعية عني مليلة فر�سة ا�ستقباله ال�سيف جمعية وهران من اأجل 
تدعيم الر�سيد بثالث نقاط ثمينة وتر�سد العودة اإىل ال�سدارة 

يف حال تعادل القمة ببجاية اأو االنفراد بالو�سافة يف حال خ�سارة 
اأحدهما. يف املقابل، جتري مباراة مثرية ال تقل اهمية يف غرب 

البالد جتمع وداد تلم�سان واهلي برج بوعريريج وباأهداف متباينة 
اين ي�سارع الفريقني على الفوز من اأجل االبتعاد عن منقطة اخلطر 

بالن�سبة للزيانيني الذين يبحثون تاأكيد ال�سحوة عقب ت�سجيل 
فوزين متتاليينت، فيما »الكابا« تعّول على انت�سار حتفظ من خالله 
حظوظها يف ال�رصاع على ال�سعود، وهو نف�ض الهدف الذي تن�سده 

جمعية ال�سلف عندما ت�ست�سيف مولودية �سعيدة، يف املقابل جتري 
قمة اأندية املوؤخرة وجتمع �سباب عني الفكرون �ساحب املركز ما 

قبل االأخري مبولودية العلمة، اأين يبحث االأول احلفاظ على الزاد 
كامال للتم�سك بحظوظه يف البقاء، و�ستكون قمة االأورا�ض باأهداف 

متباينة اأي�سا عندما يواجه �سباب باتنة ال�سيف �سبيبة �سكيكدة 
خا�سة واأن الكاب ي�سارع على البقاء فيما يبحث اأبناء »رو�سيكادا« 

على االحتفاظ بحظوظ ال�سعود.

جدول املباريات

 �صباب عني الفكرون / مولودية العلمة
�صريع غليزان / اأمل بو�صعادة

وداد تلم�صان / اأهلي برج بوعريريج
رائد القبة / غايل مع�صكر

�صبيبة بجاية / مولودية بجاية
جمعية علني مليلة / جمعية وهران

جمعية ال�صلف / مولودية �صعيدة
�صباب باتنة / �صبيبة �صكيكدة

بطولة افريقيا للكرة الطائرة رجال

اأوملبي امليلية يناف�س على املراكز 9و12

ح�صم فريق �صبيبة القبائل مباراة الكال�صيكو التي جمعتهم مبولودية اجلزائر ل�صاحلها يف مباراة جرت حتت وترية عالية على 
اأر�صية امليدان واملدرجات يف ظل حاجة ال�صبيبة املا�صة للنقاط الثالث، ويف هذا ال�صدد �صمح النت�صار العري�س للت�صكيلة 

القبائلية يف التم�صك بحظوظها يف حتقيق البقاء بالرابطة املحرتفة الأوىل، خا�صة واأن النقاط الثالث التي حققوها على ملعب 
اأول نوفمرب �صمحت لهم مبغادرة منطقة اخلطر والبتعاد بنقطتني عن منطقة اخلطر

فاز ممثل اجلزائر فريق اأوملبي 
نيمو  نادي  نظريه  على  امليلية 
اأ�سواط  �ستارز االأوغندي بثالثة 
لواحد )بر�سم اللقاء الرتتيبي ما 
بني املركزين التا�سع و16، �سمن 
االإفريقية  البطولة  مناف�سات 
اجلارية  رجال  الطائرة  للكرة 
القاهرة،  امل�رصية  بالعا�سمة 
على  االأ�سواط  نتائج  وجاءت 
 ،23-25  ،25-18 التايل:  النحو 
الفوز،  وبهذا   ،13-25  ،21-25
لقاء  امليلية  اوملبي  يخو�ض 

 12 اإىل  التا�سع  من  اآخر  ترتيبيا 
اإمام نادي اجلامعة الزميبابوي، 
عن  اأخرى  ترتيبية  مواجهة  ويف 
مواجهة  جمعت  املراكز،  نف�ض 
جمهورية  من  االمل  نادي 
فاب  و  الدميقراطية  الكونغو 
يف  الفائزان  الكامريوين.ويلتقي 
بينهما  فيما  املواجهتني  هاتني 
اأما  و10،   9 املركزين  اجل  من 
اللقاء   يف  فيلتقيان  املنهزمان 

الرتتيبي 12-11.
اأق�سي  امليلية  اوملبي  اأن  يذكر 

املناف�سة  لهذه  االأول  الدور  من 
انت�سارات  ثالثة  �سجل  بعدما 
 0-3 االإثيوبي  اأواليتا  نادي  اأمام 
وكامباال االأوغندي 3-0 وامليناء 
الكامريوين 3-1 مقابل هزميتني 
الكيني  �رصفي�ض  جينريال  اأمام 
امل�رصي  اجلي�ض  و طالئع   3-1

.3-0
الدور  ين�سط  اأخرى،  جهة  من 
اأندية  ثالثة  النهائي  ن�سف 
اجلي�ض  طالئع  وهي  م�رصية 
باالإ�سافة  و�سموحة  واالهلي 

الليبي،  ال�سويحلي  ت�سكيلة  اإىل 
الدور  لقاءات  يف  فوزها  بعد 
االثنني،  التي جرت  النهائي  ربع 
باملباراة  املناف�سة  وتختتم 
وي�سارك  اخلمي�ض،  يوم  النهائية 
 24 القارية  املناف�سة  هذه  يف 
اأربع  على  توزيعهم  مت  ناديا، 
جمموعات، حيث  تاأهل �ساحبا 
اإىل  الثاين  و  االأول  املركزين 
حتى  املبا�رص  االإق�ساء  مرحلة 

بلوغ  املباراة النهائية.
ق.ر.

عي�صة ق.

الالعب  لرفقاء  ي�سمح  الفوز  هذا 
امل�سوار  موا�سلة  جعبوط  عادل 
من  الفريق  اإنقاذ  اأجل  من  بقوة 
ال�ست  اجلوالت  خالل  ال�سقوط 
الوطنية  البطولة  من  املتبقية 
والروح  احلما�ض  وان  خا�سة 
الت�سكيلة  بها  لعبت  التي  القتالية 
انتباه  حمل  كانت  القبائلية 
مباراة  قّدموا  والذين  املتتبعني 
الوفاء  خاللها  من  اكدوا  كبرية 
بالوعد الذي قطعوه على االأن�سار 
وتنقلوا  املوعد  يف  كانوا  الذين 
منهم  االآالف  بقي  غفرية  باأعداد 
احلظ  ي�سعهم  ومل  امللعب  خارج 
من  املقابلة  ومتابعة  للدخول 

املدرجات.
املدرب  اأ�سبال  اهتمام  ويتحول 
التح�سري  نحو  بوزيدي  يو�سف 
للمواجهة التي تنتظرهم نهاية هذا 
ال�سبت  ي�ستقبلون  عندما  االأ�سبوع 
مباراة  يف  �سطيف  وفاق  املقبل 

امللزمون  للكناري  نقاط  ب�ست 
موا�سلة  اأجل  من  الفوز  بتحقيق 
خا�سة  البقاء،  لتحقيق  م�سوارهم 

وينتظر  مبلعبهم  ي�ستقبلون  واأنهم 
حدث  مثلما  اآخره  عن  ميتالأ  اأن 
اإدراك جماهري  اأول ام�ض يف ظل 

وقوفهم  �رصورة  القبائلي  النادي 
الفرتة  خالل  فريقهم  جانب  اإىل 

احلالية الإنقاذه من ال�سقوط.

�صبيبة ال�صاورة / �صباب ق�صنطينة
ال�صاورة تبحث الأدوار الأوىل 

اأجل الغد. يف املقابل، يجد الرائد �سباب ق�سنطينة نف�سه اأمام تنقل �سعب يقوده نحو �سفحة اخلالف مع املدرب نغيز وينتظر ان يعتمد على خدماتهم حت�سبا ملقابلة ت�سكيلة اأبناء مدينة ب�سار عودة الثالثي طوبال، بوردمي ويحي �رصيف الذين طووا الت�سبث للعب االأدوار االأوىل فيما تبقى من جوالت املو�سم احلايل، و�سوف تعرف بدعم الر�سيد والزحف نحو مراكز املقدمة يف جدول الرتتيب من اأجل موا�سلة ال ميلك خيار اآخر �سوى دفع اأ�سباله اإىل احلفاظ على الزاد كامال والذي ي�سمح له ا�سرتجاع الثقة والتوازن يف البطولة الوطنية، ولهذا الغر�ض فاإن املدرب نبيل نغيز املحلي يعول على تدارك هزمية اجلولة الفارطة اأمام دفاع تاجنانت والبحث على امليدان باحثني عن النقاط الثالث واحلفاظ عليها داخل الديار خا�سة واأن الفريق ي�سطرانها اإىل نهاية املو�سم، ويف هذا ال�سدد يدخل العبو �سبيبة ال�ساورة اأر�سية على حتقيق الفوز حلاجتهما اإىل النقاط الثالث املواجهة حت�سبا لالأهداف التي ق�سنطينة التي تندرج �سمن اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة االأوىل، واللذان يبحثان ي�ستقبل غدا ملعب 20 اأوت بب�سار مباراة قوية جتمع فريقي �سبيبة ال�ساورة و�سباب وال�صيا�صي لتاأمني ال�صدارة من  ايجابية  بنتيجة  العودة  على  ال�سباب  العبو  يعّول  اأين  الغربي،  من اجلنوب  عليه  اخلناق  ت�سييق  ظل  يف  املالحقني،  اأمام  النقاط  فارق  على  عي�صة ق.بعد حتقيق رفقاء الالعب �سيد علي العمري اآخر لقاءين دون هزمية.العمل على تفادي الهزمية اأمام ال�ساورة من اأجل موا�سلة ال�سيطرة على البطولة فريقي مولودية وهران ومولودية اجلزائر، وال خيار اأمام ت�سكيلة »ال�سيا�سي« �سوى احلفاظ 

فتح النار على اإدارة احتاد اجلزائر

قا�صي ال�صعيد: هزمية تيزي وزو لن حترمنا اللقب و�صا�صوي دافع عن نف�صه
هّون رئي�ض فريق مولودية اجلزائر 
الهزمية  من  ال�سعيد  قا�سي  كمال 
�سبيبة  اأمام  فريقه  لها  تعر�ض  التي 
ت�رصيحات  يف  اكد  حيث  القبائل، 
اأن  املواجهة  نهاية  عقب  اإعالمية 
الهزمية التي تعر�سوا لها كانت فوق 
اأر�سية امليدان، مو�سحا اأن ال�سبيبة 
مل ت�رصق االنت�سار وكل ما يف االأمر 
عن  الثالث  بالنقاط  فازوا  اأنهم 
جدارة وا�ستحقاق، وعرب املتحدث 
لها  تعر�ض  التي  للهزمية  اأ�سفه  عن 
فريقه خا�سة واأنه �سدد عن رغبتهم 
يف حتقيق االنت�سار من اأجل االنفراد 
وموا�سلة  الرتتيب  جدول  بو�سافة 
اإحراز  اأجل  من  الريا�سة  مطاردة 
الوطنية، وعرّب قا�سي  البطولة  لقب 
العبي  بنجاح  تفاوؤله  عن  ال�سعيد 

امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  فريقه 
من  حظوظهم  كافة  لعب  وموا�سلة 
اجل اإحراز اللقب يف نهاية املو�سم 

التي اعتربها الزالت قائمة.
قا�سي  دافع  اأخرى،  جهة  من 
�ساو�سي  ال�سعيد عن حار�سه فوزي 
مقدوره  يكن يف  اأنه مل  اأكد  عندما 
اللعبة  اأن  رغم  اأع�سابه  يف  التحكم 
يتفهم  اأنه  مو�سحا  ذلك،  تتطلب 
يف  امللعب  عون  نحو  فعله  ردة 
تعّر�ض  الذي  الكبري  ال�سغط  ظل 
خا�سة  املقابلة  وبعد  اأثناء  قبل  له 
من  �سمعها  التي  ال�ستائم  ظل  يف 
�سوف  اأنه  وقال  ال�سبيبة،  اأن�سار 
يف  التحكم  اجل  من  اإليه  يتحدث 
اع�سابه لعدم تكرار نف�ض ال�سيناريو 
م�ستقبال، واأو�سح اأن �ساو�سي يبقى 

اأن  م�سيفا  ح�سبه،  كبريا  حار�سا 
اأن  احلكم ت�رّصع يف طرده يف ظل 
عن  الدفاع  حالة  يف  كان  الالعب 

النف�ض.
قا�سي  فتح  اأخرى،  جهة  من 
اجلار  اإدارة  على  النار  ال�سعيد 
ك�سف  عندما  اجلزائر،  احتاد 
تلقي اإدارة بارادو ر�سالة الكرتونية 
من اإدارة االحتاد من اأجل برجمة 
الفريقني على ملعب  الداربي بني 
اأن  رغم  ببولوغني  حمادي  عمر 
بارادو كانوا يرغبون يف اللعب يف 
اأنه مل يفهم  5 جويلية، م�ستطردا 
يف  االحتاد  م�سوؤويل  تدخل  �سبب 

مباراة لي�سوا طرفا فيها.
ع.ق.
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�ضاو�ضي معّر�ض اإىل عقوبة قا�ضية من جلنة االن�ضباطذفقد اأع�سابه وقام باالعتداء ج�سديا على اأحد اأعوانه ملعب تيزي وزو
.       ت�سرفه ي�سع ماجر يف حرج

�سنعت اللقطة غري الريا�سية التي قام بها حار�س فريق مولودية اجلزائر فوزي �ساو�سي 
خالل لقاء الكال�سيكو اأمام �سبيبة القبائل اأول ام�س احلدث، خا�سة واأن �ساو�سي قام ب�سفع 

اأحد اأعوان ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو بعد اإقدام االأخري على �ستم والدته على مراأى 
اجلميع عندما كان متوجها جللب الكرة من وراء املرمى، اإىل جانب تعر�سه اإىل الر�سق 

باحلجارة من املعني الذي كان بادر يف التعر�س ل�ساو�سي لفظيا

عي�سة ق.

هذ� �لأخري مل يتم�صك يف �أع�صابه 
بعدما  طرفه،  من  قويا  �لرد  وكان 
عليه  بالرد  وقام  �خللف  �إىل  رجع 
على  ب�صفعه  يقوم  �أن  قبل  لفظيا 
مر�أى حكم �ملو�جهة �أعر�ب �لذي 
جعله  ما  وهو  �لأحد�ث  جتاوزته 
�ملبار�ة  من  �لطرد  �إىل  عر�صة 
من  تبقى  ما  يكمل  فريقه  تاركا 
منقو�صا  �لثاين  �ل�صوط  �أطو�ر 
�بن  بها  قام  �لتي  �للقطة  عدديا، 
معر�صا  جتعله  منايل  برج  مدينة 
�صده  قا�صية  عقوبة  ت�صليط  �إىل 
�لتابعة  �لن�صباط  من طرف جلنة 
�لقدم،  لكرة  �ملحرتفة  للر�بطة 

ملزما  كان  �حلار�س  و�ن  خا�صة 
�لتحكم يف �أع�صابه وعدم �لدخول 
�لذي  وهو  �مل�صاكل  هذه  مثل  يف 
يعترب حار�صا دوليا و�حلار�س �لأول 
�أن  ي�صتبعد  ول  �لوطني،  للمنتخب 
�لعميد نف�صه  يجد حارل�س عرين 
تلك  ب�صبب  طويلة  لفرتة  مق�صيا 

�للقطة غري ريا�صية.
ت�رصف  فاإن  �أخرى،  جهة  من 
�ملعني ي�صع �لناخب �لوطني ر�بح 
ماجر يف حرج وهو �لذي ل طاملا 
و�عتربه  عنه  �لدفاع  على  �صّدد 
خا�صة  �إفريقيا  يف  حار�س  �أح�صن 
باحلار�س  �لت�صحية  ف�صل  و�أنه 
�أجل  من  مبوحلي  وهاب  ر�ي�س 
للخ�رص  �حلار�س  �صاو�صي  جعل 

وهي �لو�صعية �لتي ت�صع �مل�صوؤول 
�لأول على �لعار�صة �لفنية �لوطنية 
�أن ت�رصفات مثل  يف حرج باعتبار 
�إىل  معّر�صا  �صاو�صي  جتعل  تلك 
�أن  باعتبار  �خل�رص  من  �لطرد 
ت�رصفه ذلك ي�رّص ب�صورته و�صورة 
�ملنتخب �لوطني، وهو �لأمر �لذي 
�أمره،  من  حرية  �أمام  ماجر  يجعل 
بعيد�  باملنطق  �لتعامل  حال  ويف 
�للقطة  تلك  فاإن  �لعاطفة  عن 
تكلف �حلار�س غاليا رغم �أنه تلقى 
باحلجارة  و�لر�صق  بو�لدته  �ل�صتم 
قبل  لها  خمططا  كامن  عملية  يف 
م�صتهدفا  �صاو�صي  كان  �أين  �للقاء 
من �أن�صار �ل�صبيبة وهو �لذي �صبق 

له �أن حمل �ألو�ن فريقهم.

حمدي يتخلى عن خدمات اأربعة العبني يف �سفرية نيجرييا

بادو الزاكي مدربا الحتاد اجلزائر ر�ضميا املو�ضم املقبل
�أعلنت �إد�رة فريق �حتاد �جلز�ئر ر�صميا عن هوية مدربها �جلديد، ويتعلق �لأمر باملدرب �ملغربي بادو �لز�كي �لذي 

منح مو�فقته �لر�صمية من �أجل �ل�رص�ف على �لعار�صة �لفنية للفريق �بتد�ء من نهاية �ملو�صم �لكروي �جلاري، �ين 
يو��صل �ملدرب �حلايل ميلود حمدي مهامه على ر�أ�س �لعار�صة �لفنية �إىل غاية �جلولة �لأخرية من �لبطولة �لوطنية 

قبل �لرحيل بعدما طالب �إنهاء عقده ومغادرة �لفريق، حيث �أقنع رئي�س ديركتو�ر �لحتاد عبد �حلكيم �رص�ر �حلار�س 
�لدويل �ملغربي �ل�صابق بالعودة للعمل يف �جلز�ئر بعدما كان ��رصف �ملو�صم ما قبل �ملا�صي على فريق �صباب بلوزد�د 
وهو �لذي �صافر �إىل مدينة �لد�ر �لبي�صاء �ملغربية مرفوقا باملناجري ر�صدي مالك، حيث �قتنع �لز�كي مب�رصوع �إد�رة 

�لحتاد ومنح مو�فقته �لنهائية على �لعمل مع �لفريق، ويف �ل�صياق نف�صه �أعلنت �إد�رة �لنادي �لعا�صمي عن تدعيم 
�لعار�صة �لفنية مبدرب م�صاعد ويتعلق �لأمر بالفر�نكحو جز�ئري عمار بوميالط حيث �صيكون م�صاعد� ومكح�رص� 

بدنيا وهو �لذي يحمل �صهادة �لتدريب من �لحتادية �لفرن�صية لكرة �لقدم، �أين �صبق له �لعمل يف �لطاقم لنادي �صيون 
�ل�صوي�رصي و�ملنتخب �لأوملبي �لإيفو�ري، وينتظر �أن يلتحق بادو �لز�كي باأر�س �لوطن بعد �أ�صبوعني من �أجل �ل�رصوع 

يف �لعمل رفقة �أع�صاء �لديركتو�ر وبد�ية �لتح�صري للمو�صم �لكروي �ملقبل.
وعلمت �لو�صط من م�صادرها د�خل �لفريق �أن �لإد�رة و�صعت قائمة ت�صم �صبعة لعبني معنيني بالت�رصيح نهاية هذ� 

�ملو�صم دون �لك�صف عن هويتهم.
من جهة �أخرى، غادرت ظهرية �أم�س ت�صكيلة »�صو�صطارة« �أر�س �ولطن نحو مدينة �لد�ر �لبي�صاء �ملغربية قبل 

مو��صلة �مل�صو�ر �إىل نيجرييا من �أجل لعب مو�جهة بالطو يونايتد �ل�صبت �ملقبل حل�صاب ذهاب �لدور �ل�صاد�س 
ع�رص مكرر، ويف هذ� �ل�صدد فاإن وفد �لحتاد �صهد تنقل 20 لعبا وجه لهم �ملدرب حمدي �لدعوة من �أجل �لتو�جد 

يف �ل�صفرية وهي �لقائمة �لتي �صهدت ��صتبعاد �ربعة لعبني ويتعلق �لأمر بكل من �صعيودن بودربال، �لهجهوج وبن 
�صيخون.

�سكتة قلبية تودي بحياة حار�س الرديف 

يف �ملقابل، �صهدت �حل�صة �لتدريبية �لتي خا�صها رديف �حتاد �جلز�ئر �صباح �أم�س وفاة حار�صه عبد �لرحمان 
بويرمان و�لذي و�فته �ملنية قبل �نطالق �لتدريبات وذلك ب�صبب تعر�صه �إىل �صكتة قلبية جعلته يلفظ �أنفا�صه يف ملعب 

عمر حمادي ببولوغني يف �صورة هّزت عائلة �لإحتاد.
عي�سة ق.

اإدارة ال�ضباب تف�ضخ عقد بن يطو وحتتفظ ببلعمري
ف�صخ �لالعب �جلز�ئري حممد ب يطو �لعقد �لذي كان بربطه باإد�رة ناديه �ل�صباب �ل�صعودي، حيث 

ك�صفت تقارير �إعالمية �صعودية �أم�س �أن بن يطو تو�صل �إىل �تفاق رفقة م�صوؤويل فريقه من �أجل ف�صخ 

�لعقد بالرت��صي خا�صة و�أنه كان تلقى �ل�صوء �لأخ�رص من طرف �لحتادية �لدولية لكرة �لقدم من �أجل 

�إنهاء �لعقد مع نادي �ل�صباب بعد �ل�صكوى �لتي رفعها على م�صتوى �لهيئة �لكروية �لدولية و�لتي متثلت 

يف عدم ح�صوله على م�صتحقاته �ملالية خلم�صة ��صهر متاأخرة، وهو �لأمر �لذي جعل �لفيفا تو�فق على 

ف�صخه للعقد مع �ل�صباب و�لذي يربطه به �إىل جو�ن 2019، وميلك بن يطو �هتمام عدة �أندية �صعودية 

وقطرية ترغب يف �حل�صول على خدماته و�لتعاقد معه حت�صبا للمركاتو �ل�صيفي �ملقبل، وبالتايل فاإن 

خطوة ف�صخ �لعقد متنح بن يطو �لفر�صة من �أجل �لتفاو�س مع �لأندية �لتي �أعربت �هتمامها بخدماته، 

ومن بينها فريقه �ل�صابق وفاق �صطيف حيث �أعربت �إد�رة �لرئي�س ح�صان حمار عن رغبتها يف ��صتعادة 

خدماته من �أجل �ل�صتفادة منه يف لعب دور جمموعات ر�بطة �أبطال �إفريقيا.

يف �ملقابل، فاإن غد�رة �ل�صباب �ل�صعودي تعتزم �لحتفاظ بخدمات مد�فعها �جلز�ئري جمال بلعمري 

�لذي يعاين من �لإ�صابة ويعمل على عالجها و�ل�صفاء منها من �أجل �لعودة �رصيعا �إىل �ملناف�صة.

ع.ق. 

دل بيريو: ريال مدريد فريق ال يرحم

جوفنتو�س  �أ�صطورة  �صكك 
�ألي�صاندرو دل بيريو يف طريقة 
�إد�رة ما�صيمليانو �أليغري مدرب 
ملبار�ة  �لعجوز«،  »�ل�صيدة 
�أبطال  ذهاب ربع نهائي دوري 
�أوروبا 3-0 �أول �أم�س �أمام ريال 
ل�صبكة  بيريو  دل  وقال  مدريد، 
�صكاي �صبورت�س: »ريال مدريد 
يف  و�صط  خط  �أف�صل  ميلك 
خبيث،  فريق  �إنهم  �لعامل، 
ومتى  يهاجمون  متى  يعرفون 
يد�فعون«، و�أردف: »كري�صتيانو 
رونالدو هو �لأف�صل يف �لعامل، 
للغاية  جيد  ب�صكٍل  يلعب 
كمهاجم، لكنه يف �لو�قع لعب 
�إثارة جميع  ينجح يف   ،10 رقم 
وعن  لعبه«،  بطريقة  حوله  من 
قال:  وهيغو�ين،  ديبال  �أد�ء 

لالنتقاد�ت،  يتعر�صان  »�صوف 
ر�ئع  بت�صٍد  قام  نافا�س  لكن 
ديبال  هيغو�ين،  �أمام  للغاية 
هو  �صيًئا،  يفعل  �أن  حاول 
وحدهما،  كو�صتا  ودوغال�س 
�صيء  تقدمي  ي�صتطيعان  من 

�إ�صايف جلوفنتو�س«.
للمبار�ة،  �أليغري  �إد�رة  وحول 
به  »�أ�صدت  بيريو:  دل  �أجاب 
قر�ر�ته  ب�صبب  عديدة  مر�ت 
�جليدة، لكنه كان باإمكانه تغيري 
�صيء ما، خا�صًة بعد ما حدث 
�ملا�صي«،  �لعام  نهائي  يف 
يجب  ذلك،  »مع  و��صتطرد: 
يبلي  مدريد  ريال  �إن  �لقول 
بالًء ح�صًنا، يف هذه �مل�صابقة، 
ولديهم حافز �أكرب للفوز بدوري 
�لثالثة  للمرة  �أوروبا،  �أبطال 

�لتاريخ«،  و�صنع  �لتو�يل،  على 
ن�صيان  »�صيكون  وو��صل: 
على  �صعبًا  �أمًر�  �لنتيجة  هذه 
جوفنتو�س، لكنه ناٍد لديه �أفكار 
�مل�صار  �إىل  و�صيعود  و��صحة، 
�ل�صحيح«، وب�صاأن بوفون، قال: 
عن  �صيتوقف  متى  �أعرف  »ل 
�لالعب  بالتاأكيد  لكن  �للعب، 
�لبطل، يجب �أن يتوقف عندما 
يقدمه،  فيما  �ل�صغف  ميلك  ل 
يتطور  �أن  ي�صتطيع  ل  وعندما 
�أن يتوقف«،  �أكرث، حينها يجب 
�أو�صح:  م�صتقبله،  وبخ�صو�س 
�أنني  رغم  بعد،  �أقرر  »مل 
لدخول  �أكرث  متحفًز�  �أ�صبحت 
�لكثري  لأن  �لتدريب،  عامل 
�لآن  �أ�صبحو�  عا�رصوين  ممن 

مدربني«.

ليفربول االأكرث اإنفاًقا

 

 يف الربمييريليغ على اأجور الوكالء
�لدوري كخام�س �أكرث �لأندية �إنفاقا بعدما دفع 13.3 مليون جنيه �إ�صرتليني لوكالء �لالعبني.�ليونايتد �ملركز �لر�بع يف �لقائمة بعدما �أنفق 18 مليون جنيه �إ�صرتليني، وظهر و�تفورد �صاحب �ملركز11 يف جنيه �إ�صرتليني، ثم يليه مان�ص�صرت �صيتي مت�صدر �لدوري �ملمتاز مببلغ 23.4 مليون جنيه �إ�صرتليني، ويحتل �ملا�صي، وهو ما ي�صم �آخر فرتتي �نتقالت، وجاء ت�صيل�صي يف �ملركز �لثاين، بعدما �أنفق 25.1 مليون �إنفاقا للوكالء بعدما دفع 26.8 مليون جنيه �إ�صرتليني، خالل �لفرتة من �أول فيفري 2017 وحتى 31 جانفي قيا�صي خالل �لعام �ملا�صي، وبزيادة تبلغ 37 مليون جنيه �إ�صرتليني عن 2016. وكان ليفربول هو �لأكرث �ملا�صي، و�أنفقت �أندية �لدوري �ملمتاز 211 مليون جنيه �إ�صرتليني على �أجور وكالء �لالعبني وهو رقم ك�صف �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم حجم �إنفاق �أندية �لربمييريليغ على �أجور وكالء �لالعبني، خالل �لعام 
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امللكي يهني اليويف بثالثية

تغلب ريال مدريد �لإ�ضباين على م�ضيفه جوفنتو�س �لإيطايل بثالثية نظيفة �أول �أم�س يف ذهاب ربع 
نهائي دوري �أبطال �أوروبا على ملعب »�أليانز �ضتاديوم«، �أحرز �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو ثنائية 
و�ضع   ،72 بالدقيقة  �لثالث  �لهدف  مار�ضيلو  ي�ضيف  �أن  قبل  و64،   3 �لدقيقتني  �مللكي يف  للفريق 
ريال مدريد بذلك قدمه يف ن�ضف نهائي �لبطولة �لقارية قبل مبار�ة �لإياب على ملعب »�ضانتياغو 
برنابيو« �لأربعاء �ملقبل، بد�أ ريال مدريد �ملبار�ة با�ضتحو�ذ عاٍل على �لكرة من �أجل فر�س �إيقاعه 
و�أ�ضلوبه على �أ�ضحاب �لأر�س �لذين مل يدخلو� يف �أجو�ء �ملبار�ة ب�ضبب �ل�ضغط �لكبري من لعبي 
�لفريق �مللكي، و�فتتح �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو �لتهديف لفريق ريال مدريد مبكًر� يف �لدقيقة 
3 بعدما قابل عر�ضية �أر�ضية ر�ئعة من �إي�ضكو من �جلبهة �لي�رسى د�خل �ل�ضباك. وخالل �أول ربع 
�ضاعة من �ملبار�ة، حاول جوفنتو�س خلق بع�س �لفر�س على �لكو�ضتاريكي كيلور نافا�س حار�س 
�ملرينغي بف�ضل حتركات جيدة من �لثنائي دوغال�س كو�ضتا على �جلبهة �لي�رسى وغونز�لو هيغو�ين 

يف �خلط �لأمامي
و�ضغط يوفنتو�س �ليويف يف بد�ية �ل�ضوط �لثاين من �أجل معادلة �لنتيجة و�ضط هدوء كبري من ريال 
مدريد، وكاد رونالدو �أن ي�ضجل �لهدف �لثاين له ولريال مدريد بالدقيقة 50 بعدما ��ضتلم متريرة 
كرمي بنزمية لكنها مرت بجو�ر قائم �حلار�س بوفون، و�ضجل �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو �لهدف 
�لثاين يف �لدقيقة 63 من �رسبة مق�ضية ر�ئعة بعد عر�ضية متقنة من د�ين كارفاخال، وتلقى باولو 
يف  كارفاخال  على  �لقوي  تدخله  نتيجة  �لثاين  �لإنذ�ر  على  ح�ضوله  بعد  �حلمر�ء  �لبطاقة  ديبال 
�لدقيقة 66، بينما جنح �لرب�زيلي مار�ضيلو يف ت�ضجيل �لهدف �لثالث لريال مدريد بالدقيقة 71 بعد 

متريرة بينية ر�ئعة من كري�ضتيانو رونالدو و�ضعته يف حالة �نفر�د باحلار�س بوفون. 

رونالدو: �ضكرًا جماهري جوفنتو�س
وّجه كري�ضتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد �ل�ضكر جلمهور نادي جوفنتو�س 

بركلة خلفية مزدوجة  �أحرزه  �لذي  بهدفه �جلميل  �إعجاباً  �لذي �ضفق 
�لليلة  �أوروبا  �أبطال  �لثمانية لدوري  يف �ضباك فريقهم يف ذهاب دور 
�إنه كان ياأمل منذ مدة طويلة  �ملا�ضية، وقال جنم منتخب �لربتغال 
يف �إحر�ز هدف مثري لالإعجاب بهذه �ل�ضورة، وقال يف ت�ضجيل م�ضور 
بثته عدة مو�قع �إ�ضبانّية بعد فوز ريال مدريد يف تورينو: »من �لو��ضح 

�أن �لنا�س يتحدثون عن هديف �لثاين، كان ر�ئعاً، ورمبا كان �أف�ضل هدف 
ب�رسبة  �أحرزت هدفاً  �أن  »�ضبق  رونالدو:  و�أ�ضاف  يل طو�ل م�ضريتي«.  

هذ�  لكن  �ل�ضباك  ودخلت  بالقائم  �لكرة  �رتطمت  �إذ  �ملنتخب  مع  خلفية 
�لهدف كان �أف�ضل قلياًل«. 

على و�أو�ضح رونالدو �أي�ضاً: »كنت �أرغب يف �إحر�ز هدف كهذ� منذ مدة طويلة، لكن �لأمور تعتمد 
ظروف �ملبار�ة و�أحياناً ل تنجح �ملحاولت، لكن عليك دوماً �ملحاولة، و�أنا حاولت و�أحرزت �لهدف«.  وكان 
هدف رونالدو �ل�ضاحر ثاين هدف يحرزه �لالعب �لربتغايل يف �ضباك �أ�ضحاب �لأر�س خالل مبار�ة �لأم�س و�ضفق 
له جمهور بطل �إيطاليا �إعجاباً رغم �أنه يعني هزمية فريقهم، وقال رونالدو عن موقف جمهور يوفنتو�س »كانت 
هذه من �أروع �للحظات، تلقي �لت�ضجيع يف ملعب جوفنتو�س �لذي لعب عليه �لكثري من �لعظماء �ضيء كبري للغاية 

بالن�ضبة يل«.  

البايرن ينتزع فوزا �ضعبا اأمام اإ�ضبيلية

قلب بايرن ميونخ �لأملاين �لطاولة على م�ضيفه 
�إ�ضبيلية �لإ�ضباين بعدما حول تاأخره بهدف �إىل 
�ضان�ضيز  ر�مون  ملعب  على   1-2 بنتيجة  فوز 
دوري  نهائي  ربع  ذهاب  �إطار  يف  بيزخو�ن، 
خي�ضو�س  ميونخ  بايرن  هديف  �ضجل  �لأبطال، 
�ألكانتار�  وتياغو  مرماه  يف  باخلطاأ  نافا�س 
�إ�ضبيلية  )68(، بينما �أحرز بابلو �ضار�بيا هدف 
�لفريق  مد�فع  هوميلز  مات�س  هدد  �لوحيد، 
�لبافاري، مرمى �إ�ضبيلية مبكًر� بر�أ�ضية جاورت 
ركلة  يف  تقدمه  �إثر  للحار�س  �لأي�رس  �لقائم 
ركنية بالدقيقة �لثانية، و�ضنحت فر�ضة لتوما�س 
جز�ء  منطقة  حدود  على  �لكرة  لت�ضديد  مولر 
عن  بعيًد�  �أر�ضلها  �أنها  �إل  �لأر�س،  �أ�ضحاب 
�ضار�بيا  بابلو  و�أهدر   ،10 �لدقيقة  يف  �ملرمى 

�إذ   ،20 �لدقيقة  يف  للت�ضجيل  حمققة  فر�ضة 
د�خل  هوميلز  مات�س  من  عائدة  كرة  ��ضتلم 
�أنها  �إل  �ملرمى  يف  لي�ضددها  �جلز�ء  منطقة 
مرت مبحاذ�ة �لقائم �لأي�رس، وجنح �ضار�بيا، يف 
خطف هدف �لتقدم لإ�ضبيلية يف �لدقيقة 32، 
�إذ  �ملتقنة  ��ضكوديرو  بف�ضل عر�ضية �ضريجيو 
��ضتلم �لكرة، وتخل�س من رقابة خو�ن برينات 
بايرن  و�أجرى  �ل�ضباك،  �لكرة يف  ي�ضع  �أن  قبل 
ميونخ، تغيرًي� ��ضطر�رًيا، بخروج �أرتورو فيد�ل 
منه،  بدلً  رودريغيز  خامي�س  ليحل  لالإ�ضابة، 
عن   37 �لدقيقة  يف  �لنتيجة  �ل�ضيوف  وعادل 
عر�ضية  �أ�ضكن  �لذي  نافا�س،  خي�ضو�س  طريق 
فر�نك ريبريي �لأر�ضية ب�ضباك فريقه باخلطاأ، 
وكاد ريبريي �أن يتقدم لبايرن ميونخ يف �لدقيقة 
�جلز�ء  منطقة  خارج  من  �أر�ضية  بت�ضديدة   48

�إل �أنها ��ضطدمت مبد�فعي �إ�ضبيلية.
للفريق  �لثاين  �لهدف  �ألكانتار�  تياغو  و�أحرز 
�لبافاري يف �لدقيقة 68، بعدما ��ضتغل عر�ضية 
�لو�ضع  من  بر�أ�ضه  لي�ضعها  �ملتقنة  ريبريي 
با�ضكوديرومد�فع  ترتطم  �أن  قبل  طائًر�، 
 72 �لدقيقة  ويف  �ملرمى،  وتدخل  �إ�ضبيلية 
قبل  �لقوية،  خامي�س  لت�ضديدة  �ضوريا  ت�ضدى 
نزونزي  وكاد  �لكرة،  ويبعد  �لدفاع  يتدخل  �أن 
�لأندل�ضي  للفريق  �لتعادل  هدف  ي�ضجل  �أن 
مرت  �أنها  �إل   79 �لدقيقة  يف  ر�ئعة  بت�ضديدة 

مبحاذ�ة �لقائم �لأي�رس.

األيغري: كري�ضتيانو املهاجم الأف�ضل يف العامل
�أ�ضاد ما�ضيمليانو �أليغري �ملدير �لفني جلوفنتو�س، ب�ضلوك �جلماهري �لإيطالية �لتي ��ضتقبلت هدف كري�ضتيانو رونالدو جنم ريال مدريد، 
ب�رسبة خلفية مزدوجة يف مرمى فريقها بالت�ضفيق خالل �ملبار�ة �لتي فاز بها �لنادي �لإ�ضباين بثالثية نظيفة يف ذهاب دور �لثمانية لبطولة 
دوري �أبطال �أوروبا، وقال �ملدرب �لإيطايل: »كري�ضتيانو هو �ملهاجم �لأف�ضل يف �لعامل خالل �لعامني �ملا�ضيني، ميتاز بتاألق ل يتمتع به 
غريه، �جلمهور �أعطى در�ضا، كرة �لقدم عر�س فني، وعندما تكون هناك ملحة مثل هذه، فال�ضيء �ل�ضحيح هو �لت�ضفيق«، و�أعرب �أليغري 
عن ��ضتيائه من �ضوء �حلظ �لذي لزم فريقه خالل �ملبار�ة، و�لذي �عتربه �ل�ضبب �لرئي�ضي خل�ضارته، و�أ�ضاف: »ريال مدريد يتمتع بقدرة 
فائقة على �حل�ضم ولهذ� فهم �لأبطال، مل يكن لدينا حظ، ود�ئما يكون هناك حاجة لبع�س �حلظ، ت�ضويبة ديبال وخطاأ كيلليني وبوفون، كرة 
كارفاخال، وهذ� �لهدف �لذي �ضجله رونالدو، مل يكن لدينا حظ ولكن ل ميكننا �إعادة �للعب«. وتابع: »كان ينق�ضنا فقط ت�ضجيل �لأهد�ف، 
لأنك �إذ� مل ت�ضجل �لهدف فريال ميكنه ح�ضم �ملبار�ة وقد فعل، مل يكن لدينا حظ يف �حلقيقة، لعبنا ب�ضكل جيد يف �ل�ضوط �لأول، وريال 
مدريد قدم �أ�ضياء مهمة �أي�ضا، و�أنقذ حار�ضه هدفا«، و��ضتطرد قائال: »�لآن علينا �أن نفكر يف �لبطولة ويف مبار�ة �لعودة، �لفريقان �لأف�ضل 

هما ريال مدريد وبر�ضلونة، �أحدهما لديه رونالدو و�لأخر لديه مي�ضي، يتمتعان مبيزة كبرية«.
............................................................

زيدان ير�ضخ عقدته للفرق الإيطالية
و��ضل زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد تر�ضيخ عقدته للفرق �لإيطالية، و�لتي جتلت على 

مد�ر �لعامني �ملا�ضيني يف �لبطولت �لأوروبية، وقدم »زيزو« و�حدة من �أف�ضل مبارياته 
دوري  نهائي  ربع  ذهاب  م�ضت�ضيفه جوفنتو�س يف  3-0 على  �لفوز  �أم�س خالل  �أول 

�إيطاليا لي�س جديًد� على زيد�ن، فذلك ما د�أب  �إ�ضقاط كبار  �أوروبا، لكن  �أبطال 
بدل من  4 جانفي 2016  فنًيا يف  ريال مدريد  قيادة  توىل  منذ  �لفرن�ضي،  عليه 
ر�فاييل بينيتيز، وقد بد�أ زيد�ن م�ضل�ضل تفوقه على �لفرق �لإيطالية، مبو�جهة 
تفوق  وحينها   ،2016-2015 مو�ضم  خالل  �لأبطال  دوري  نهائي  ثمن  يف  روما 
نحو  بعدها  �لريال  ليم�ضي   ،0-2 و�إياًبا  ذهاًبا  �لنتيجة  بذ�ت  �مللكي  �لفريق 
�لتتويج بلقبه 11 يف �لبطولة. ويف دور ثمن نهائي �لن�ضخة �ملا�ضية، كرر زيد�ن 

كذلك �نت�ضاره على نابويل ذهاًبا و�إياًبا 3-1، كان هذ� قبل �أن ي�ضطدم �ملدرب 
�لفرن�ضي بفريقه �ل�ضابق جوفنتو�س يف �لنهائي مبدينة كارديف �لويلزية، لي�ضحق 

»�ل�ضيدة �لعجوز« برباعية مقابل هدف وحيد، وجاءت �لطامة �لكربى لليويف �أول �أم�س، 
عندما تكبد �خل�ضارة �لأكرب على ملعبه يف دوري �لأبطال منذ 19 عاما، و�لأكرب يف ملعبه 

�جلديد �لذي مت تد�ضينه يف 2011.
...........................................................

فيورنتينا و�ضمبدوريا ينع�ضان حظوظهما الأوروبية
�أنع�س كل من فيورنتينا و�ضمبدوريا حظوظه يف �ملناف�ضة على بطاقة �لدوري �لأوروبي �ملو�ضم �ملقبل، بفوزيهما �لثمينني خارج �لقو�عد 
على �ودينيزي 2-0 و�تالنتا 2-1 �لثالثاء يف مبار�تني موؤجلتني من �ملرحلة 27 من �لدوري �ليطايل، ويف مبار�ة ثالثة ثالثة موؤجلة، فاز جنوى 
على �ضيفه كالياري 2-1، وكانت �ملباريات �لثالث على غر�ر مباريات بينيفينتو مع هيال�س فريونا، وميالن مع �نرت ميالن، وكييفو فريونا مع 
�ضا�ضوولو، وتورينو مع كروتوين �لتي جرت �أم�س �ضتقام يف �لر�بع مار�س، بيد �أن وفاة قائد ومد�فع فيورنتينا د�فيدي �أ�ضتوري قبل �ضاعات من 
�ملوعد �أدى �إىل تاأجيلها. وو��ضل فيورنتينا �نتفا�ضته وحقق فوزه �خلام�س على �لتو�يل معمقا جر�ح �أودينيزي �لذي مني بخ�ضارته �ل�ضابعة 
تو�ليا وبثنائية نظيفة، و�فتتح فيورنتينا �لت�ضجيل يف �ل�ضوط �لأول من ركلة جز�ء �نربى لها �لفرن�ضي جورد�ن فريتو بنجاح، قبل �ن ي�ضيف 
جيوفاين �ضيميوين جنل دييغو مدرب �تلتيكو مدريد �ل�ضباين، �لهد �لثاين يف �لدقيقة 71. ويف �لثانية، ��ضتعاد �ضمبدوريا تو�زنه بعد ثالث 
هز�ئم متتالية و�نتزع فوز� غاليا من �تالنتا 2-1، وكان �ضمبدوريا �لبادئ بالت�ضجيل عرب جانلوكا كابر�ري يف �لدقيقة 43، و�أدرك �لرب�زيلي 
ر�فايل تولوي �لتعادل لتالنتا يف �لدقيقة 67، لكن �لكولومبي دوفان ز�باتا خطف هدف �لفوز يف �لدقيقة 84، ورفع �ضمبدوريا ر�ضيده �إىل 
47 نقطة و�ضعد �إىل �ملركز �ل�ضابع بفارق �ملو�جهات �ملبا�رسة �أمام �تالنتا وفيورنتينا، وتتخلف �لفرق �لثالثة بفارق 3 نقاط عن ميالن 
�ل�ضاد�س و�ضاحب �ملركز �لأخري �ملوؤهل �ىل م�ضابقة �لدوري �لأوروبي �ملو�ضم �ملقبل، بينما ��ضتعاد جنوى نغمة �لفوز بعد 4 مباريات بتغلبه 
على �ضيفه كالياري بهدفني جلانلوكا لبادول و�لربتغايل لوري ميديرو�س مقابل هدف لنيكول باريال من ركلة جز�ء، و�ضعد جنوى �ىل �ملركز 

12 بر�ضيد 34 نقطة مقابل 29 لكالياري.
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هاين رمزي: ل�ضت غا�ضبًا من 
توقيت عر�ض »ق�ضطي بيوجعني«

فيلم ر�ضوم متحركة رو�ضي يف دور ال�ضينما العربية

الأفالم الرو�ضية حتقق عائدات غري م�ضبوقة يف �ضباك التذاكر

م�ضاركة جورج و�ضوف يف مهرجان  »طابا هايت�ض » مب�ضر

اأبدي املمثل هاين رمزي تفا�ؤله 
»ق�سطي  اجلديد  فيلمه  بنجاح 
بيوجعني«، املقرر عر�سه ، يف 

د�ر ال�سينما امل�رصية.
غا�سباً  لي�س  اإنه  رمزي،  �قال 
من موعد عر�س فيلمه اجلديد 
توقيت  اأن  بدعوي  تردد،  كما 
العر�س اأمر يخ�س جهة الإنتاج 
اأن  م�سيفاً  �حدهما،  �التوزيع 
فكرة  يناق�س  اجلديد  فيلمه 
الفقراء  على  الديون  اأعباء 
طبيعة  اختالف  مع  �الأغنياء، 

امل�سرتيات عند كل طبقة.

�اأ��سح اأنه يحر�س على تقدمي 
رغم  اأفالمه،  يف  فنية  ر�سائل 
اجلمهور  اإ�سحاك  باأن  اإميانه 
�لكنه  ذاته،  حد  يف  ر�سالة 
ال�سحك  بني  للمزج  ي�سعي 
كثرياً  �يجتهد  �امل�سمون، 
للبحث عن �سيناريوهات جيدة 

لتقدميها، ح�سب قوله.
»ق�سطي  بطولة  يف  �ي�سارك 
بيوجعني« ح�سن ح�سني، �مايا 
اأبو�رصيع،  �م�سطفي  ن�رصي، 
اإيهاب  �اإخراج  تاأليف  من 

ملعي.

»ر�ضائل بغداد«.. وثائقي عن جا�ضو�ضة بريطانية اأحبت العراق

مل  لقطات  الفيلم  �يعر�س 
�هو  للعراق  قبل  من  ت�ساهد 
قبل  جديدة  د�لة  اإىل  يتحول 
�ا�ستعان  الزمن.  من  قرن  نحو 
بيل  بر�سائل  بالكامل  ال�سيناريو 
املمثلة  ��رصدته  ر�سمية  ��ثائق 

الربيطانية تيلدا �سوينتون.
ال�سوء  بع�س  الفيلم  ي�سلط   كما 
يواجهها  التي  التحديات  على 
مع  الراهن  الوقت  يف  العراق 
تنظيم  مع  حرب  من  خر�جه 

البالد  ��سعي  الإ�سالمية،  الد�لة 
الطوائف  بني  امل�ساحلة  لتحقيق 
�سابني  �قالت  داخله.  املوجودة 
يف  �ساركت  التي  كراينبول، 
اأ�يلبا�م،  زيفا  مع  الفيلم  اإخراج 
العراقي  »امل�ساهد  العر�س  قبل 
ب�رصية  جتربة  يف  �سينغم�س 
��سيخرج  م�سرتك،  ما�س  عن 
بانطباع عن بغداد متعددة ثقافيا 
القرن  اأ�ائل  يف  باحلياة  �ناب�سة 

الع�رصين«.

 ،2016 عام  الفيلم  عر�س  �بداأ 
�اختري للعر�س يف مهرجان لندن 
اجلمهور  جائزة  �نال  ال�سينمائي، 
ال�سينمائي  بري�ت  مهرجان  يف 

الد�يل.

 دفاع عن التنوع

العراقية  الثقافة  �زارة  �نظمت 
�مناطق  بغداد  يف  الفيلم  عر�س 
عر�سه  �يتزامن  بالعراق،  اأخرى 

مع الذكرى 150 مليالد بيل.
مهمة  قرارات  الفيلم  �ي�رصح 
�سابطة  ب�سفتها  بيل  اتخذتها 
ال�ستعمارية  الإدارة  يف  �سيا�سية 
الربيطانية التي كانت حتكم العراق 

بعد احلرب العاملية الأ�ىل.
�من بني هذه القرارات قرار �سم 
املو�سل التي ت�سكنها اأغلبية �سنية 
�املناطق الكردية يف ال�سمال اإىل 
ي�سكلها  كان  التي  العراقية  الد�لة 
قرار  اإىل  بالإ�سافة  الربيطانيون، 
من  احل�سني  بن  في�سل  اختيار 
ال�سنية  العربية  الها�سمية  الأ�رصة 

ملكا للبالد. �ر�سمت بيل )1868-
اإىل  ا�ستنادا  العراق  حد�د   )1926
ال�سكانية  بالتجمعات  معرفتها 
املحلية التي مرت عليها ب�سفتها 
�سبه  كانت  عندما  م�ستك�سفة 
بني  ما  �بالد  العربية  اجلزيرة 
�سيطرة  حتت  تزال  ل  النهرين 

الإمرباطورية العثمانية.
مع  بيل  تقف  ال�سور  اإحدى  �يف 

العرب ��ن�ستون ت�رص�سل  لوران�س 
امل�رصية.  كما  الأهرام  قرب 
يعر�س الفيلم م�ساهد من حياتها 
لأ�رص  �كذلك  بغداد،  يف  اليومية 
��سخ�سيات من املجتمع اليهودي 

املزدهر اآنذاك.
جريتر�د  »كانت  اأ�يلبا�م  �قالت 
التنوع،  عن  املدافعات  من  بيل 
الثقافة املختلفة  ��قعت يف حب 

يف  العراق  �كان  �سادفتها،  التي 
�كانت  للغاية،  متنوعا  عهدها 
باحلياة،  ناب�سة  مدينة  بغداد 
ن�سعر باأن هذه ر�سالة مهمة للغاية 
التي توفيت  �اأ�س�ست بيل،  اليوم«. 
بغداد،  يف  �دفنت   1926 عام 
الرافدين  بالد  بعا�سمة  متحفا 
ال�سومري  الرتاث  �حفظ  لعر�س 

�البابلي.

فيلم  يعر�س  اأن  املقرر  من 
 « الر��سي  املتحركة  الر�سوم 
ال�رصق  يف  كبري«  �رص  فك�سيكي، 
الأ��سط �اأمريكا الالتينية �كوريا 

اجلنوبية.
»�سنرتال  �رصكة  �اأبرمت 
اتفاقية  بارتنري�سيب« 
 BF« رصكة� مع 

مريكية  Distribution« الأ
د�ر  يف  الفيلم  لعر�س  اجلنوبية 
كل  يف  اجلاري،  الربيع  ال�سينما، 
�بوليفيا  �ت�سيلي  املك�سيك  من 

�الإكواد�ر.
�جاء يف بيان �سدر عن ال�رصكة، 
»غازبر�م  ل�رصكة  فرع  �هي 
فيلم  ت�سويق  تولت  التي  ميديا« 
اأن عر�س  »فك�سيكي، �رص كبري«، 
 13 يبداأ، يف  املك�سيك  الفيلم يف 

اأفريل اجلاري.
م�ساهدي  اأن  البيان  �اأ�ساف 
�كوريا  �بلغاريا  الأ��سط  ال�رصق 
الفيلم  �سي�ساهد�ن  اجلنوبية 

الر��سي قريبا اأي�سا.
لفيلم  الأ�ل  العر�س  اأن  يذكر 
جرى،  كبري«  �رص  »فك�سيكي، 
�جنى  املا�سي،  اأكتوبر   27 يف 
يف  �احد  �سهر  خالل  الفيلم 
امل�ستقلة  الد�ل  �رابطة  ر��سيا 
نحو  يعادل  ما  ر�بل،  مليون   420
الفيلم  �ير�ي  د�لر.  مليون   8.5
ق�سة اأقزام �سغار يعي�سون داخل 
�يقومون  الكهربائية  الأجهزة 
الفيلم  �اأُخرج  باإ�سالحها.  �رصا 
يف ر��سيا اأ�ل كم�سل�سل تلفزيوين، 
طويل  كفيلم  �سياغته  اأعيدت  ثم 

ميكن عر�سه يف د�ر ال�سينما.

من   %50 الر��سية  الأفالم  ح�سدت 
ر��سيا  يف  التذاكر  �سباك  عائدات 
خالل الأ�سهر الثالثة الفائتة، بزيادة 
بلغت 20% عما كانت عليه يف الفرتة 
�بلغت  املا�سي.  العام  من  نف�سها 
العائدات الإجمالية لالأفالم الر��سية 
يف الربع الأ�ل من العام اجلاري 7.6 

مليون   130 يعادل  ما  ر�بل،  مليار 
خالل  عليه  هو  عما  �يزيد  د�لر 
عدد  ازداد  كما  بكامله.   2015 عام 
م�ساهدي الأفالم الر��سية لي�سل اإىل 
31 مليونا، مع العلم اأن هذا املوؤ�رص 
 2017 عام  م�ساهد  مليون   20.2 بلغ 
 .2016 عام  م�ساهد  مليون   14.3�

الأفالم  عائدات  ت�سنيف  �ت�سدر 
بن�سبة %18  »الرتقاء«  فيلم  الر��سية 
من   %37� العائدات  اإجمايل  من 
عائدات الأفالم الر��سية. ��سغل فيلم 
»اجلليد« الذي جنى 9% من عائدات 
الثانية  املرتبة  الر��سية  الأفالم 
اأفالم  بعدهما  �اأتت  الت�سنيف.  يف 

»�زين  م�رصية«،  �اأمرية  عمالقة   3«
يذكر  ال�سنوبر«.  »�سجر  خفيف«، 
عائدات  جنت  التي  الأفالم  ربع  اأن 
هي  الر��سية  ال�سينما  د�ر  يف  كبرية 
�من  ال�سباب،  الر��س  للمخرجني 
�«معجزة«  »اجلليد«  اأفالم  بينها 

�«�سكيث« �«اأ�ك�سانا �سوكولوفا«.

ال�سوري  املطرب  ��سل 
طابا  مدينة  اإىل  ��سوف  جورج 
اأ�ل  اأم�س  م�ساء  امل�رصية، 
ا�ستعداداً حلفله الغنائي املقرر 
يف  املقبلة،  اجلمعة  اإقامته، 
»طابا  مهرجان  فعاليات  اإطار 
م�ساركة  ي�سهد  الذي  هايت�س«، 
كرم  جنوى  اللبنانية  املطربة 

�مواطنها ملحم زين.

�كان يف ا�ستقبال ��سوف عدد م  
بالإ�سافة  املهرجان،  م�سوؤ�يل 
الذين  حمبيه  من  جمموعة  اإىل 
�قام  »اأبو�ديع«،  بلقبه  هتفوا 
الأخري بالتقاط ال�سور التذكارية 
معهم رغم �سوء حالته ال�سحية. 
يذكر اأن مهرجان »طابا هايت�س« 
يف  ال�سياحة  لتن�سيط  يهدف 

�سيناء.

�سهد فيلم »ر�سائل من بغداد« الوثائقي عن غريترود بيل، الكاتبة وامل�ستك�سفة واجلا�سو�سة وال�سابطة ال�سيا�سية 
الربيطانية التي �ساعدت يف ت�سكيل معامل العراق احلديث؛ اأول عر�س له يف البالد، وقوبل بت�سفيق حار من اجلمهور 

املوؤلف من اأكادمييني ودبلوما�سيني و�سحفيني وغريهم.
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قندول ال�صخر
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احللقة ال�صابعة: يوم الق�صا�صة  
انه الأحد، ومل يكن هذا اليوم كما الآحاد التي �صلفت، مطره يهطل بغزارة �صديدة، فلم يتوقف مند منت�صف ليلة 

الأم�س ؟اأمطار غري معهودة  الغزارة ، وهي عادة  جتعل البلدة  فارغة ، فال يخرج  غري امل�صطر ، وهم قليل  من املجربون 
على اخلروج،  فيخرجون  ، اخلما�صة ، وخدم بيوت املعمرين ، وفى اإ�صطبالتهم ، وبع�س اخلبازين ، وقليل اآخر .

ي�صني بوغازي 
يف  البلد  عرب  من  �سواهم  فما 
م�ساتيهم ، وفى دواويرهم  حمتمني  
ل�ستاء  احتاطوا   وقد   ، اأيام  مند 
مو�سم  ،فبعد  الغا�سبة  العام  هذا 
 ، ال�ستوي  الزيتون   حب  تع�سري  
الرائع  ال�سحري  الزيت   يحمل 
واالحرتام   الهيبة  من  له   ، فيخزن 
هنا ما له ، عرب البلد  اآووا  جميعا 
اإىل  بيوتهم مبئونة  ال�ستاء ، دقيق 
اأو   ، ال�سلب  القمح  من  مطحونا 
�سعريا ، زيت الزيتون ذاك ، وامللح 
وبع�س التمر الياب�س ، وبقول جافة 
ملن ا�ستطاع ، وهذه  عادة  قدمية 
 ، الناحية  بهذه  البلدة   عرب  يف 
حت�سري  البارد  ال�ستاء  فلمجابهة 

يدوم  طويال. 
اآل  م�سيو   « كان  اليوم   هذا   يف 
واقفا    ، نافذته  » خلف  موران�سكو 
توقفت  التي   �سيارته  ينتظر 
،وخادمه  يهرول م�رسعا : »م�سيو 
�سمت  بعد    « حا�رسة  ال�سيارة 
يردف  » لقد طلبا مني م�سيو بابال 

وابنته ، املرور عليهما »
اآل   « اأجابه   « افعل   »ح�سنا، 
�سيارته  داخل  من    ،« موران�سكو 
ال�سوداء، كطالع  هذا اليوم الباكي 
مطرا ، وما يخفيه اأخره عن  هو�س 

انطلقت  التي  اال�ستعدادات  تلك  
�سباحا يف الق�سم االأوربي .

بلدة كان ال�سارع الرئي�سي املنحدر 
احلقيقة  يف   ، البلدة  و�سط  اإىل 
جميع �سوارع » ال�سمندو » رئي�سية 
قالب  على  البلدة  �سيدت   فقد 
تتفجر   ، اأوربي  جنمي  هند�سي  
من و�سطه  طرائق  كثرية يف جميع 
تلك  تتجمع جميع  و   ، االجتاهات 
الطرائق يف و�سط البلدة . طرائق 
كانت جميعها حتت  زخات  املطر  

يف بلدة �سبه  مهجورة ؟ 
قارئ     « موران�سكو  م�سيو   و« 
ملهما يف عالمات  الفراغ ، وطوالع  
ومو�سيقي  واالأ�سجار  اجلداران 
قراأ   لقد  ؟  الغزيرة  املطر  زخات 
 ، �سمت  يف  النهاية   عالمات 
وخبث �سارخني .غري  بعيد  �سعدا 
»  م�سيو  بابال » وابنته  » االآن�سة 
�سوزان » ال�سيارة  بتوقيت املوعد 
،  وانطلق جميعا يف اجتاه  البلدية 

.
والقاعة    ، غزيرا  املطر  ظل 
من  العلوي   الطابق  يف  الكربى 
 ، جيدا  زينت   قد    ، البلدية 
ر�سمية   كرا�سي   ثمان  فاأخرجت  
بقما�س  الكبرية  الطاولة  ،وغلفت 
الف�سة  مطرزا  ب�رسا�سيف خيوط 
كمائم  كما  االأ�سفل  نحو  امل�سدلة 

اأطباق   الطاولة   على   ، االأزهار 
متنوعة من الفاكهة ، وقنان خمرا 
، وبع�س املاء ال�رسوب ، يف اأق�سى 
كبرية   �سينيات   كانت  الطاولة 
 ، راقية  فرن�سية  حلويات   عبئت  
هنالك حيث  اأحاطت بهن فناجني  
ذهبية  ومعاليق    ، للقهوة  �سغرية 

مرموقة .
موعد  على  باأناقة،  اعد  �سيء  كل 
كانت  فيما  ؟  املنتظر  االجتماع 
االأربعة  الطويلة  النوافذ  �ستائر 
و�رسبلت  مبهارة،   نظفت  قد 
مبهارة اأكرث، يف تنا�سق لوين، وافق 
وقد  احلائطية  الزيتية  اللوحات 
؟  كذلك  تكن  ومل  �سبطا،  �سبطت 
اإليه  يبدو ان االجتماع الذي دعت 
العائالت الثالثة مهم جدا، جدا ؟

كان » ال�رسجان �سارل » وقد األتحق 
االأ�سقر  وجهه  م�سفرا   ، باكرا 
 ، املا�سية  ليلته   ينم  مل  وكاأنه   ،
�سكن  الذي   « ال�سمنداوى   « رمبا 
عليه اأحالمه وهواج�سه ، قد غدا 
كاأن   اأو   . نومه  وبني  بينه  يحول 
»  يف  �سوزان  االآن�سة   « كتبته   ما  
ورقتها االأوىل  زاده  تعبا اأ و�سففا  
الظن  اغلب  ؟  واملزيد  املزيد  يف 
اأنه خاطر نف�سه  بخواطر ، واأماين 
انتظره  الذي  االجتماع  هذا   يف  
؟  يريد  عما  �سيغنيه  انه   ، طويال 
يعول  انه     ،، �سادتي  يا   ، ويبدو  
اإبهاره  باأخبار  عن  يزوده  اأن  عليه 
الذي �سكن جبينه مند النباأ العظيم 

؟ لهذا  كان اأول امللتحقني .
وكان روؤ�ساء العائالت الثالثة  من 
اآل   « عائلة  وكبري   ،  « لوجا  اآل   «
بريي »  بدورهما هناك وملا دخل 
» اآل رامون�سكو »  اكتملت ال�سورة 
العائالت  بنات  من  االجتماع  ؟ 
م�ستن�سخا  كان   واإن   ، الثالثة 
اأخرى  يف  بلدات  ما عقد يف  عن 

ال�سهرين املنق�سيني . 
دخول » اآل رامون�سكو »  وم�سيو » 
بابال  » وابنته » �سوزان » اأوقف  » 
ولد املرهونة » مرحبا ؟ ومل يعطيه 
ال�رسطة  مكتب  رئي�س  التحاق 
حفاوة  الإبداء  فر�سا  الع�سكرية  
والن�ساب    ، هنا  كلهم  ؟  الرتحاب  
مكتمل  » ال�رسجان �سارل »  روؤ�ساء 

العائالت و البقية .
االآن�سة »�سوزان »  ظلت ترمق » اآل 
موران�سكو » نظرات خاطفة ، كان  

يبادلها اأحيانا ،
واالآخرون   « املرهونة  ولد   «
جتلى   يف   فر�ستهم  ينتظرون  

�رس  ومعرفة   ، االأوىل  احلقيقة 
 ، طلع  وكيف   « »ال�سمنداوي 

يحدثون   فقد   ، مبهرا  طلع   كما 
؟  خواطر   هكذا  مبثل  اأنف�سهم  
وقد لف االإبهار  القاعة كما االأوىل 
النباأ  �ساعة  اأجواء   �سكن  ،الذي 
وهي   « �سوزان   « .االآن�سة  العظيم 
الثالثة  العائالت  روؤ�ساء   تلمح  
تذكرت فجاأة تاريخا كبريا  م�سى 
، من املظامل ، وكيف اأن االأرا�سي 

من اأمالك  بالعثماين ، من ا�سماه  
 ، الثالثة  العائالت  هوؤالء  اأجداد  
، عائالت  اأولئك املتوح�سني  ورثة 
»الكور » وعائلة »بوفارين »  �رسكة 
الكولون »نوذو »  واآالف الهكتارات  
ال�رسق  واأق�سى  ق�سنطينة  بني  ما 
؟  اأ�سماءهم  على  جردت  كيف   ،
تذكرت »اجلرنال دوزيز » واأرا�سي  
تذكرت   ، و�سكيكدة   ، عنابة  مدن 
وكيف   « نيكوال  االإخوة  و«  ج�سع  
غدت  مئات الهكتارات لهم ببع�س 
ما  تدكرت   ، القدمي  الفرنك  من 
قالته لل�رسجان �سارل » يف مدخل 
اأرغموا  كيف   : �سباحا  البلدية 

يف  اخلما�سة  على  البلد   عرب 
الب�ساتني ،و كيف ناموا يف  العراء ، 

وكيف اأكلوا التمر الياب�س ، والعنب 
املاغز  وحليب  املقدد،  الياب�س 
املخلوط مباء الوادي ، تذكرت ما 
تذكرته وكان وجه  » اآل موران�سكو 
» متجليا اأمامها مغت�سبا  للغابات 
كلها ، ولل�سهول  كلها ، ولالأرا�سي  
كلها تلك  املحيطة باملدن الكربى 
 ، لهم  �سلمت  وكيف   ، بينها  وما   ،

واأ�سحوا مالكا كبارا ؟
من  اأكرث  متحررا  بدا    « �سارل   «
الفرن�سية  الع�سكرية  االيديولوجية 
من  متجردة  بدت    « و«�سوزان   ،
ارث  والدها » بابال »  الكولونيايل  
يجعل  فيما  مت�سى  هي  .رمبا  
حبيبها  اقرب واقرب ؟ ما يجعله 
وما   ، ترويه  مبا  اأمامها  مقيدا 
جتمعه عن ال�سمنداوي ، الذي غدا 
ثالث اثنينهما ، كما الظل ال�ساحر  
االآن�سة   اكت�سفت   ، بينهما  غدا 
املتجردة  اأن » ال�سمنداوى » لي�س 
خمربا وح�سب ، كما يقول اأبيها و 
الق�سم االأوربي ، لقد اأ�سحى  حبل 
على   ، حبيبا  يبقي  اأن  ميكنه  ود 

االأقل لكي  تبادله الر�سائل »
بداأت عالقة  من الغرام  املغمو�س 
وقد  الكولونيايل   النري  بفداحة  
الغرام   من  عالقة    ، قلبيهما  �سق 
بوجاهة التمرد الذي  يرت�سم  بهيا 
ال�سمنداوى  جبني  على  ماأموال 
الذي طلع ، جبينه  معاك�سا متاما 
ملا ر�سمته  هنالك  مدينته  » ليون 
حذرته  ومبا   ، اأ�سهر  ثالثة  مند   «
عن  �رسا م�ستطريا   يجوب وجوه 

، ويف  ال�رسق  البلد  يف هذا  عرب 
هذا اليوم املاطر الباكي ، ويف هذا 
»الكوندي ال�سمندو »النائم  متو�سدا 
بني  باأحالمه  و�سارحا  اله�سبات 
الفجاج ، رمبا اأخطا الفهم ، لي�س 
االأوىل  بلدته  رمبا  اأو  ؟  منها  اإال 
الثانية  بلدته  تعطى  مل  الفرن�سية 
مل  الأنها  الغ�سب،  من  حقها  االآن 
تعطى عربها حقهم من االإن�سانية. 
متح�رسج  �سوت  دوى   ، ادن  ودون 
اآل   « كان    ، القاعة  يف  ومتعب  

موران�سكو » :
مكان  كل  يف  املخربني  اأعزائي   «
ال�سمندو  يف    -11-1  ، ليلة  و   ،
ثكنة  على  منفردا  تكن هجوما  مل 
ال�رسجان �سارل ، ياأ�سفني  ، القول 
، اأنه كان  هدفا من اأهداف كثرية 

ملخربي ليلة 54-11-1«
» تقرير القيادة االقليمة ، واحلاكم 
�سهرين  مند  ر�سد  وما   ، العام 
اآل  م�سيو  قاله  ما  توؤكد  كلها   ،

موران�سكو » 
» اإننا اأمام تهديد تخريبي م�سلح » 
 « موران�سكو  اآل   « عائلة  كبري  رد  
على  �سابط ال�رسطة الع�سكرية ، 
بعد  القاعة   ،ادخل  �سمتا  فر�س 
التفا�سيل  من  هوجاء  يف  ذلك  
 « �سارل  »ال�رسجان   ، والتو�سيات 
 ، ثرثرة  من  تال  كثريا مبا  يعباأ  مل 
اإليه  دفعت   قد    « »�سوزان  كانت 
بخد  كتبت   ، ورقية   بق�سا�سة  
االأوىل  :الق�سا�سة  يلي  ما  يدها 
؟  متمردين  هم  ال  املخربني!    «
هنا  كان  حبيبي  يا   ، ال�سمنداوى 
نائبا ، كثريا ما جل�س رمبا يف احد 
هذه الكرا�سي ، مدافعا عن الفقراء 
واحلقوق املدنية ، ورمبا جل�س يف 
عليه  جتل�س  الذي  الكر�سي  ذات 
اأنت االآن ، يا حبيبي �سارل ؟ جل�س 
ال�سحية  التوعية  للربامج  مف�رسا 
 ! ، املخربني  ال�سمندو  كوتدي  يف 

الال ، ال ت�سدقه، رمبا متمردين »
يتبع ...

»ال�صمندو » الآن ، اأو » الكوندي » اأو » احلي بن العربي »  
تبدو غري معنية تبدو غري معنية بتلك ال�صتعدادات 
، كما تاريخها  القدمي ، الذي اأبقى جنمية هند�صتها،  

وزاد  �صعبا ، ودواويرا ، وم�صات اأحاطت كالهالل العربي 
ب�صفوح ال�صمندو ، انه الوقت  نف�صه ، بدل اأ�صماءه  

القدمية باجلديدة.

كتبت �صيئا من هذا ودفعته اإىل » ال�صرجان �صارل »  
يف لقائهما ال�صباحي ذاك ، وقد مر �صريعا لقد بداأت 

عالقة غري عجيبة تن�صاأ من جديد بني » �صارل 
و�صوزان » حول هذه الطاولة الكبرية ، عالقة  لي�صت  
متاما كتلك التي كانت قبل النباأ العظيم ، قبل  دخول 

ال�صمنداوي عوامل العا�صقني الفرن�صيني الكولونياليني 
.
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فل�سطني

متحف رغم اأنف العدو امل�شتمر يف تقتيل �شعبها الأعزل!
�سوؤال اأنتابني وعرب ذهني اأثناء جتويل 

يف الطابق ال�سفلي الواقع ي�سار مدخل معهد 
العامل العربي الذي مازال يحقق جناحات 
معتربة مبراهنته اأكرث من اأي وقت م�سى 
على معار�س حتمل اأهمية مبدئية تزداد 

�سموخا من يوم لأخر بعد اأن اأ�سحت ت�سكل 
حدثا ثقافيا يفر�س على جهات عربية 

امل�ساهمة يف رعايته ماليا وي�سمن جمهور ا 
فرن�سيا واأجنبيا يف حاجة اإىل مقاربة عامل 

عربي واإ�سالمي ح�ساري ومعريف وفني 
يقطر رونقا و�سحرا و�سالما بعيدا عن وطاأة 

اإعالم مغر�س حوله اإىل بوؤرة اإرهاب غري 
م�سبوق.

يكتبها بوعالم رم�ساين 

وحق  وممكن  جماين  احللم  لأن 
ل  ملاذا  احلالت،  كل  يف  م�رشوع 
�سفري  �سنرب  اإليا�س  الأ�ستاذ  يحلم 
بباري�س  اليون�سكو  يف  فل�سطني 
منري  الأ�ستاذ  املناوب  وال�سفري 
ان�ستاز بت�سجيع من الطموح والعنيد 
الآخر جاك لنغ مبتحف  و احلامل 
ترامب  انف  رغم  فل�سطني  يف 
العرب  احلكام  بع�س  من  واتباعه 
اليوم  يخ�سغون  الذين  وامل�سلمني 
با�سم  الإ�رشائيلي  للعدو  جهرا 

حماربة الإرهاب الإ�سالمي!

غاين العالين و�سحر اخلط 
العربي 

املعار�س  جمهور  متتع  املرة  هذه 
وال�ساعر  اخلطاط  مبعر�س 
الكبري  العراقي  القانوين  والباحث 
متعته  يعمق  ان  قبل  العالين  غاين 
فل�سطني  اأجل  من  مبعر�س«متحف 
ماي   13 غاية  حتى  »امل�ستمر 
امل�سوؤولني  ي�سع  الذي  الأمر 
اإليا�س �سنرب  العربيني يف اليون�سكو 
العدو  حتدي  امام  ان�ستاز  ومنري 
جربوته  يف  املا�سي  الإ�رشائيلي 
)كما يثبت هذه الأيام عدد �سحايا 
ويف  العزل(  الفل�سطينيني  من  ه 
حموه لذاكرة وتاريخ وهوية ال�سعب 
املعر�س  هو  و  الأبي،  الفل�سطيني 
ابناء  الكثري من  الذي يذكر بخيانة 
اجللدة القومية والدينية الواحدة، و 
الذين اأداروا ظهورهم لعدو تاريخي 
بالإحتواء  جميعا  ي�ستهدفهم 
مرحلة  يف   . اخلبيث!  التدريجي 
الفرن�سي  اجلمهور  اكت�سف  اوىل 
بالقدر  املطلع  غري  والجنبي 
الكايف على احل�سارة العربية الفنان 
الأ�سم  الكرخ  ابن  املبدع  العراقي 
غاين عالين البالغ من العمر 82 من 
خالل لوحاته ال�ساحرة الكا�سفة عن 
ا�رشار و�سحراخلط العربي العربي 
الإ�سالمي املج�سد ملدر�سة بغداد 

للخط العربي .
الإعالمية  لل�سورة  وخالفا 
عن  عامليا  تروج  اأ�سبحت  التي 
والعرب  والعراقيني  الفل�سطينيني 
وامل�سلمني بوجه عام ،فاإن غاين مل 
ميثل يف معر�سه) الذي اأ�سدل �ستاره 
قبل يوم اأم�س( املذهبية القاتلة التي 
مزقت بلدا عربيا عظيما واأ�سبحت 
بل  الأعداء،  الأخوة  بتقاتل  تربط 
الآ�رشة ح�سارة  لوحاته  عك�س عرب 
انواع  كافة  تتجاوز  بديعة  عربية 
املميتة  الهوياتية  اليديولوجية 

معلوف(  اأمني  تعبري  حد  )على 
لتعانق كل ع�ساق اجلمال الفني من 
كافة اأ�سقاع الدنيا وتغمرهم �سعادة 

ب�رشية �ساملة .

�سورة دروي�س كرمزية 
�سمود:

اأجل  من  »متحف  معر�س  مادام 
على  حتما  يحيلنا   « فل�سطني 
حممود دروي�س من منظور �سيا�سي 
من  لبد  ،كان  ابدي  رمزي  وادبي 
�سميولوجيا،  و  بيداغوجيا  الإ�سارة 
عند  للجمهور  ا�ستقباله«   « اأن 
مدخل املعر�س جم�سدا يف �سورة 
الرمزية  اأن  يعني   ، فوتوغرافية 
امل�ستويات  واملتعددة  ال�ساملة 
املعر�س،  يعك�سها  التي  واملعاين 
مرادفة  تكون  اأن  اإل  ميكن  ل 
ذاكرة  فل�سطيني دخل  �ساعر  ل�سم 
الن�سال الإن�ساين ولي�س الفل�سطيني 
جتاوزه  ي�ستع�سى  باب  من  فقط 
ب�سعره  دروي�س  ،وح�رش  وغلقه 
التي  �سورته  امام  املعلق  اخلالد 
ون�سه)نحن  ترفييه  مارك  التقطها 
اإىل  وبزيارته   ،) احلياة  اأي�سا  نحب 
فل�سطني،  مثل  ال�سهيدة  �رشاييفو 
والتي حركت م�ساعر وقلمي الكاتبني 
خوان غايت�سيلو وجان جينيه اللذين 
بالأبي�س  �سور  عرب  دروي�س  جاورا 
�سدت  التي  ال�سور  وهي   ، والأ�سود 
�سور  عند  مطول  توقف  ا  جمهور 
ولوحات ت�سكيلية اأهداها اأ�سحابها 
من العرب وغري العرب اىل فل�سطني 
ت�سحياتها  يف  واملا�سية  ال�سامدة 
اليومية رغم وح�سية العدو الغا�سب 
. اجلمهور الذي مازال يرتدد بكرثة 
كلمة  يحمل  الذي  املعر�س  على 
التي  املناف�سة  رغم  و-  فل�سطني 
حول  احلدث  املعر�س  �سيفر�سها 
الزائر  ج�سدته   ،  - ال�سوي�س  قناة 
تاأملت  التي  ال�سابة  الفرن�سية  ة 
وتفح�ست كل لوحات املعر�س مدة 
حوايل �ساعة ب�سكل لفت ، ووقوف 
الفنان  لوحات  عند  مطول  ال�سابة 
قري�سي  ر�سيد  الكبري  اجلزائري 
وح�ساري  فكري  تراث  يف  الغارقة 
هي  عريق  وا�سالمي  عربي  وفني 
تعط�س  على  تعرب  اخرى  حقيقة 
وابداعي  ا�سيل  هو  ما  لكل  غرب 
عند خري امة حولها معظم حكامها 
اإىل �رش اخرجوه للنا�س بقوة احلديد 
كثرية  فوتوغرافية  .�سور  والنار 
وبالألوان  والأ�سود  بالأبي�س  اأخرى 
�سكلت حمطات تاريخية واجتماعية 

خا�سة  فل�سطينية  ودينية  و�سيا�سية 
وعامة  هامة  ح�سارية  واإن�سانية 
مثل �سور برونو فري التي متثل دير 
و�سربا  وحو�سة  اإميان  وكفر  ال�سيخ 
اهلل  ورام  جاك  لفارنيديز  و�ساتيال 
امل�سيجة  وقلندية  مارك  ملولر 
عن  املعربة  ماري  ماري  ان  لفليري 
فل�سطينيني  على  م�رشوب  ح�سار 
اأبدي  ا�رشائيلي  �سجن  يف  يعي�سون 
على  ومفتوح   ، جديد  ا�سعار  حتى 
عك�سته  حمدود  غري  عذاب  تاريخ 

لوحة نوا�س اأحمد التجريدية 
املجه�سة  الفل�سطينية  الثورة   .
اأن  نتمنى  )والتي  ودوليا  عربيا 
لوحات  يف  م�ستقبال  اأكرث  جت�سد 
املاأ�ساة  م�ستوى  اإىل  ترقى  و�سور 
جمددا  (،ح�رشت  الفل�سطينية 
من  ثورة  كلمة  باأحرف  م�سكلة 
خالل الراحل حامد عبد اهلل )1917 
ال�ساءات  هذه  -1975(،ورغم 
والوم�سات التي عربت عنها ال�سور 
واللوحات املذكورة ،يبقى الت�سامن 
العاملي والعربي �سيا�سيا كان اأو فنيا 
املذكورة  اللوحات  عنه  عربت  كما 
ا�رشائيلي  بط�س  م�ستوى  غري  يف 
امام  حدثا  ي�سكل  يعد  مل  م�ستمر 
وا�سالمي  عربي  عامل  يعرفه  ما 
غري  ماأ�ساوي  م�ستنقع  يف  غارق 
م�سبوق . ولأن اللوحات املعرو�سة 
ماأ�ساة  بتاريخ  فقط  خا�سة  لي�ست 
يف  مت  كما  الفل�سطيني  ال�سعب 
املنفى  متحف  مع  اإفريقيا  جنوب 
،مل يكن اجلزء الغالب من اللوحات 
الفل�سطينية،  املاأ�ساة  بتاريخ  يتعلق 
ولعل املقاربة غري ال�سيقة �سيا�سيا 
تف�رش  التي  هي  وفنيا  واإن�سانيا 
فني  فل�سطيني  متحف  م�رشوع 
الرئي�س  باركه  ومعا�رش  حديث 
تعليمات  اأعطى  و  عبا�س  حممود 
الأمر  وهو  اإجنازه،  يف  للم�سي 
امل�سوؤولون  عليه  يحر�س  الذي 
يف  والثقافيون  الديبلوما�سيون 
اإليا�س  ومنهم  بباري�س،  اليون�سكو 
يف  لفل�سطني  احلايل  ال�سفري  �سنرب 
منري  املناوب  وال�سفري  اليون�سكو 
ان�ستا�س، وقبلهما الراحل عزالدين 
ثقافيا  قربه  من  اأخرج  الذي  قلق 
ون�ساليا على ل�سان امل�سوؤول الثاين 

يف حديث هاتفي »للو�سط ».

اإليا�س �سنرب :امل�سروع غري« 
الواقعي« يتقدم مع مرور 

الأيام. 

والإن�سانية  الفنية  املقاربة 

اإىل  �ستو�سل   ، وال�ساملة  الوا�سعة 
وح�سا�سيات  ا�سوات  فل�سطني 
واوروبية  وفرن�سية  عربية  ت�سكيلية 
واجنبية عديدة من منطلق حداثي 
متحف  ت�سمية  تربرها   ، ومعا�رش 
واملعا�رش  احلديث  للفن  فل�سطني 
ال�سعب  اأن  للعامل  �سيوؤكد  والذي   ،)
فقط  املوت  يحب  ل  الفل�سطيني 
الإ�رشائيلي  العدو  عنه  يقول  كما 
والت�سليلي  الت�سويهي  بخطابه 
جت�سيدا  والفن  احلياة  ويحب   ،
ل�سعر الإبن البار واخلالد دروي�س ، 
والتجريدية  الت�سخي�سية  واللوحات 
والأ�رشطة  وال�سور  والنطباعية 
املر�سومة لغري العرب ... كانت كلها 
ومتنوعة  خمتلفة  تعبربية  عالمات 
اإىل  ،ونقلها  الفنية  بخ�سو�سيانها 
واجانب  فرن�سيني  با�سم  فل�سطني 
الت�سامن  بركب  �سيلتحقون  اخرين 
يعد حتديا غري  الإن�سانيني  والتربع 
على  الإ�رشائيلي  لالإحتالل  م�سبوق 
»للو�سط  انا�ستاز  منري  تعبري  حد 
نظر  يف  واقعي  »غري  ورمبا   «
م�رشوع  فعالية  يف  �سككوا  الذين 
تعبري  حد  على  فل�سطني  متحف 
يف  فل�سطني  �سفري  �سنرب  اإليا�س 
جمعية  بيان  من�سور  يف  اليون�سكو 
والذي   ، للت�سامن  فل�سطني  فرن�سا 
اأن  انانا�ستاز  مثل  م�سيفا  اأردف 
الواقعي قد  »امل�رشوع احللم وغري 
اأ�سبح حقيقة تفوز مع مرور الأيام 

بت�سامن واقبال كبريين ».
نظم  الذي  الأول  املعر�س  بعد 
اإىل  فرباير   25 )من  املا�سي  العام 
جمعيتي  بني  (بتن�سيق  اأفريل   23
ومتحف  للت�سامن  فل�سطني  فرن�سا 
واملعا�رش  احلديث  للفن  فل�سطني 
�سفارة  ورعاية  اإ�رشاف  وحتت 
مع  وبالتعاون  باري�س  يف  فل�سطني 
معهد العامل العربي ،ياأتي املعر�س 
وت�سامن  فني  بوهج  احلايل  الثاين 
عنهما  عربت  جديدين  ان�سانيني 
لوحة هرني كويكو الذي رحل العام 
املا�سي وح�رش بروحه املكرمة يف 
ولوحته   ، له  اأهدي  الذي  املعر�س 
»كالب جتري »واحدة من اللوحات 
)اأكرث  ال�ساعة  حد  اإىل  املجموعة 
من 140( التي تزين م�سرية م�رشوع 
متحف من اأجل فل�سطني اإىل جانب 
كلود فيال وروبري كومبا وارفيه دي 
بالل  انكيه  و  �سكمال  وروبري  روزا 
وجو�س ذراع وروبري لبوجاد وكلود 
منال واآخرين كرث تربعوا باعمالهم 
�سحية  فل�سطني  تبقى  ل  حتى 
املكان  ت�سوه  اإ�رشائيلية  دعاية 

على  وتق�سي  الفل�سطينني  والزمان 
واجلمال  احلرية  انتزاع  يف  حقه 
والتوا�سل مع ان�سانية توؤمن بن�ساله 

ومب�ستقبله.

منري انا�ستاز : الإحتالل 
الإ�سرائيلي هو التحدي 

الوحيد 

التحدي  هو  الإ�رشائيلي  »الإحتالل 
ان�ستا�س  منري  رد  جملة   ، الوحيد« 
اليون�سكو  يف  املناوب  ال�سفري 
الذي   « »الو�سط  �سوؤال  على  ردا 
لبيان جمعية  ا�ستوحناه من قراءتنا 
»فرن�سا فل�سطني ت�سامن: » �سنة بعد 
اإطالق م�رشوع متحف يف فل�سطني 
، ورغم تبعات الظرف يف فل�سطني 
املجاورة،يعرف  البلدان  ويف 

امل�رشوع تقدما يوما بعد يوم » .
رفع التحدي يف نظر اأن�ستاز ا�سبح 
العملي  الواقع  يف  دامغة  حقيقة 
بف�سل  ويزحف  يقوى  مل�رشوع 
التربعات والدعم املختلف الأ�سكال 
بينها  ،ومن  املحققة  املكا�سب  و 
الت�سكيلية  اللوحات  اإغناء جمموعة 
على  فل�سطني  متحف  �ستكون  التي 
ال�رشقية  القد�س  يف  تقع  اأر�س 
املعماريني  من  العديد  وا�ستعداد 
حد  على  ت�سميمه  يف  للم�ساركة 
حتت  نعتقد  كنا  ملا  خالفا   . قوله 
اإ�سالمي غارق  و  واقع عربي  وطاأة 
�سعبا  الفل�سطينني  م�ساومة  يف 
م�رشوع  اأن  انا�ستاز  ،اكد  وقيادة 
متحف من اجل فل�سطني ل يعرف 
اي تباطوؤ من �ساأنه ان يعرقل م�سار 
ه وم�سري ه وكل املوؤ�رشات خ�رشاء 
و ت�سمح بالعبور اإىل �ساطىء احللم 

املمكن والواقعي .
يجهله  الذي  امل�رشوع  تاريخ  عن 
متت   »: ان�ستاز  قال  الكثريون 
نهاية  يف  بباري�س  اأوىل  حماولت 
فل�سطينيني  اأيدي  على  ال�ستينيات 
الذي  قلق  عزالدين  الراحل  مثل 
 ، فنية  قطعة   250 حوايل  جمع 
اثر  الدوام  لها  يكتب  مل  ولالأ�سف 
اإ�رشائيل لبريوت عام 1982  اجتياح 
وبذلك مت طي  منها  الكثري  و�سياع 
 -،  2000 عام  مطلع  .يف  امل�رشوع 
الفل�سطيني  ال�سفري  يقول  اأ�ساف 
الفرن�سي  الفنان  بف�سل   »: املناوب 
امل�رشوع  احياء  مت  فوازان  جريار 
خالل  قطعة   70 حوايل  وجمعت 
ا  وامتداد  تكري�سا  �سنوات   10
�سمري  مع  بذلتها  التي  للمجهودات 
بعد  اأكرث  امل�رشوع  ،ون�سج  �سالمة 

امر جت�سيده  وا�سحى   ،  2006 عام 
متحف  �سكل  يف   2015 عام  ممكنا 
الذي  املنفى  متحف  طريقة  على 
اجنز يف جنوب اإفريقيا والأرجنتني 
من  ن�ستطيع  ما  يومها  ،وبذلنا 
ارن�ست  الفنان  بف�سل  جمهودات 
بينو �ساحب اخلربة الكبرية يف هذا 

املجال ».
على  �سيا�سيا  امل�رشوع  �سبح  اأ 
الرئي�س  باركه  اأعلى م�ستوى حينما 
تعبري  حد  على  عبا�س  حممود 
يف  ثقافيا  تبنيه  وبعد  ان�ستاز 
�سنرب  اإليا�س  يد  على  اليون�سكو 
وعلى يدي ون�ستطيع القول -ا�ساف 
الواقعي  التج�سيد  -ان  يقول 
وامللمو�س امل�رشوع احللم هو ثمرة 
اإرها�سات تاريخية و�سيا�سية وفنية 
بت�سامن  وتكللت  الظل  يف  متت 
من  املطلق  التجاوب  يف�رشه  كبري 
الذين  والفنانني  املتربعني  طرف 
يزدادون من يوم لخر اميانا منهم 
اأقرب  كان  الذي  بفل�سطني، واحللم 
اىل الوهم يف نظر البع�س حتول اإىل 
على  ادل  ول  الأر�س،  على  مك�سب 
ذلك تربع حوايل 105 فنان ت�سكيلي 
بلوحات  واجنبي  وفرن�سي  عربي 
تعزيز  مل  اأ  ،و  ومتنوعة  خمتلفة 
جمموعة اللوحات املقتناة بلوحات 
اأخرى وارد ح�سب ان�ستاز باحل�سول 
بلجيكيني  فنانني  من  اأخرى  على 
وبرتغاليني والبانيني واأجانب اآخرين 
. اأخريا تكلم امل�سوؤول الديبلوما�سي 
حما�سية  بروح  اليون�سكو  يف  الثاين 
وتفاوؤلية مطلقة رغم عدم حتديده 
املالية  واأهميتها  التربعات  ن�سبة 
من  عدد  ا�ستعداد  ولعل  والفنية، 
املعماريني لتقدمي خرباتهم جمانا 
خري مربر لتفاوؤله ال�سحي والواقعي 
التي  الأر�س  معاينة  عن  ف�سال 
وكما  املتحف.  بناية  عليها  �ستقام 
انا�ستاز جاك  كان منتظرا ... كرم 
العربي  العامل  معهد  رئي�س  لنغ 
جمموعة  بحرارة  يحت�سن  الذي 
املتحف  بناء  انتظار  يف  اللوحات 
يف القد�س ال�رشقية م�سيدا بدعمه 
ومذكرا   ، والالم�رشوط  املطلق 
اإثر  ترامب  الرئي�س  على  بهجومه 
اإعالنه عن نقل ال�سفارة الإ�رشائيلية 
اإىل القد�س، وهو الت�رشيح الذي مل 
م�سوؤول  اأي  به  التفوه  على  يتجراأ 
عربي كما قلنا له الأمر الذي مكننا 
عادت  هاتفية  �سحكة  تبادل  من 
على  والطريف  النف�سي  باخلري 
الإثنني بعد حوار ا غرق امل�ستجوب 

وامل�ستجوب يف جدية كاملة !.
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حت�ضري  يف  الّزبدة  ت�ضتخدم  ما  وكثرياً   
الأكالت املختلفة، وذلك ملا تقّدمه 
تلك  ومن  كبرية،  فوائد  من 
الفوائد ما يلي: 

تلّي 
وتعالج  املعدة 

 . ك م�ضا لإ ا
حت�ّضن 

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

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

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

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

الأمرا�ض للقلب وال�ّضايي

 عالج فرط 
الغدة 

الدرقية
 و يتمثل يف العالج اجلراحي 

والعالج الإ�ضعاعي والعالج 
الدوائي ، اأما العالج 

اجلراحي فيتم من خالله 
اإزالة جزء من الغدة الدرقية 

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

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

باحلبال ال�ضوتية خالل 
الغدة الدرقية كذلك من 

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

من نق�ض دائم يف اإفراز 
الغدة الدرقية وحاجته 

لليفوثريوك�ضي مدى احلياة 
اأو اإزالة الغدد جارات 

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

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

حالة عدم ا�ضتجابة املري�ض 

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

الأمور بب�ضاطة.

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

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

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

فوائد زبدة املاعز

ارتفاع �صغط الدم قبل احلمل يزيد من خطر الإ�صابة بالإجها�ض
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن 
ارتفاع �سغط الدم قبل احلمل 

يزيد من خطر تعر�س 
املراأة للإجها�س بن�سبة 

واأظهرت  تقريبا   20%
الدرا�سة الأمريكية اأن 
�سغط اللواتي لديهن قراءات 

دم اأعلى 
من 

املعدل 
ال�سحي، 

 80
ميلليمرت/ زئبق، 

هن الأكرث عر�سة 
للإجها�س.

وت�سيف نتائج الدرا�سة اأن 
خطر الإجها�س يرتفع اإىل 

%18 لكل زيادة يف �سغط الدم 
مبقدار 10 ميلليمرت/ زئبق.

وخل�س الباحثون اإىل 
اأن النتائج ت�سلط 

ال�سوء على اأهمية 
اتباع اأ�سلوب حياة 

�سحي، من خلل 
اتباع نظام غذائي 

�سحي وممار�سة 

التمارين الريا�سية لتقليل �سغط 
الدم لدى الن�ساء من اأجل جتنب 

خماطر الإجها�س لحقا واأكد 
الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة، 

الدكتور اإنريكي �س�سرتمان، من 
معهد "يوني�س كنيدى �سرايفر 

الوطني ل�سحة الطفل والتنمية 
الب�سرية" يف ولية ماريلند 

الأمريكية: "ت�سري النتائج التي 
تو�سلنا اإليها، اإىل اأن احل�سول على 

�سغط دم �سليم قبل احلمل، لي�س 
له فوائد �سحية يف وقت لحق من 

احلياة فح�سب، بل يقلل اأي�سا من 
فر�س فقدان احلمل". مو�سحا اأن 

احلفاظ على �سحة جيدة قبل 
احلمل من خلل تغيريات 

منط احلياة، ميكن اأن 

ي�ساعد يف منع الإ�سابة باأمرا�س 
القلب لحقا، وميكن اأي�سا اأن 

يح�سن ال�سحة الإجنابية.
ويجب على الأطباء الذين 

ي�سرفون على معاجلة الن�ساء يف 
�سن الإجناب، النتباه اإىل ارتفاع 

�سغط الدم نظرا لرتباطه قبل 
احلمل ويف بدايته بزيادة خماطر 

الإجها�س، وهو ما قد ي�ساعد 
الآلف من الأزواج على الإجناب.
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

 �لأ�سل يف �لأ�سياء �لإباحة
الأ�شياء  يف  الأ�شل  اأن  اهلل  منهج  يف  الأوىل  القاعدة  الكرام،  الأخوة  اأيها 
الإباحة، ول يحرم �شيء اإل بالدليل القطعي والثابت، قطعي الدللة، وثابت 
ول  الإباحية،  ال�شيء  فالأ�شل يف  وال�شنة،  الكتاب  الوحيني  اأمة  نحن  نقاًل، 

يحرم �شيء اإل بالدليل القطعي والثابت، والدليل قال تعاىل:
َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِض َجِميعاً ِمنُْه ﴾  ] �شورة اجلاثية  َر لَُكْم َما يِف ال�َشّ ﴾ َو�َشَخّ

الآية: 13 [
يِف  َما  لَُكْم  َر  َو�َشَخّ اأن تكون حمرمة،﴾  ، ل ميكن  لنا  الأ�شياء م�شخرة  هذه 
ُروَن  يَاٍت ِلَقْوٍم يَتََفَكّ َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِض َجِميعاً ِمنُْه ﴾ ﴾ اإَِنّ يِف َذِلَك َلآَ ال�َشّ
﴾  ] �شورة اجلاثية [  دليل من ال�شنة النبوية؛ يقول عليه ال�شالة وال�شالم:  
  )) َعْفو  وما �شكت عنه فهو  م فهو حرام،  وما حَرّ اأحَلّ فهو حالل،  فما   ((
]اأخرجه اأبو داود عن عبد هلل بن عبا�ض [  �رشع �شيئاً وحرم �شيئاً، و�شكت 
عن �شيء، ل حتاول اأيها الأخ الكرمي اأن ت�شاأل عن حكم الأ�شياء التي �شكت 

ال�رشع عنها.

مي�سي هونًا ل ينطق من غري حاجة :
كان مي�شي هوناً خاف�ض الطرف من توا�شعه، متوا�شل 

الأحزان، فالإن�شان اإذا حقق اأهدافه باحلياة ل يعنيه النا�ض، 
لكن هناك اإن�شان ت�شاأله كيف حالك؟ يقول: واهلل اأنا ل يوجد 

عندي م�شكلة، لكن اأنا متاأمل ملا يعانيه امل�شلمون، اإن مل 
تبِك ملا يقع يف بالد امل�شلمني من قتل، ومن نهب ثروات، 

ومن اعتداء على احلرمات، اأنت األ�شت م�شلماً؟ األي�ض هوؤلء 
قومك؟ كان مي�شي هوناً، خاف�ض الطرف، متوا�شل الأحزان، 

دائم الفكرة، ل ينطق من غري حاجة، كالمه هادف، يبتعد 
عن اللغو

اَلِتِهْم َخا�ِشُعوَن *  ﴾ َقْد اأَْفلََح امْلُوؤِْمنُوَن * الَِّذيَن ُهْم يِف �شَ
وَن ﴾ طويل ال�شكوت، كان يُرى  َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِر�شُ

اأكرث دهره �شامتاً فاإذا تكلم بّذ القائلني، اإذا تكلم تكلَم 
بجوامع الكلم، كالم مركز، كالم وا�شح، كالم معرب، ل يوجد 

لغو بكالمه، واملوؤمن اإذا عّد كالمه من عمله �شبط ل�شانه.
)) ل ي�شتقيم اإميان عبد حتى ي�شتقيم قلبه ول ي�شتقيم قلبه 

حتى ي�شتقيم ل�شانه (( ]اأخرجه الإمام اأحمد عن اأن�ض بن 
مالك [

�لعمل �ل�سالح مظهٌر لالإميان و 
برهاٌن عليه 

اأيها الأخوة الكرام، العمل ال�شالح مظهٌر لالإميان، برهاٌن 
عليه، بل اإن الإميان بال عمل كال�شجر بال ثمر، ل قيمة 

لالإميان اإطالقاً من دون عمل، لأنه لو اأن ال�شم�ض �شاطعة 
واأنت اأجهدت ذهنك ونطقت بهذه احلقيقة قلت: ال�شم�ض 

�شاطعة، اأنت ماذا فعلت؟ هي �شاطعة  الإميان بال عمل 
كال�شجر بال ثمر اإن قلت: �شاطعة ما اأ�شفت �شيئاً، اإن قلت: 

لي�شت �شاطعة تتهم يف عقلك، فاإذا اآمنت فقط ما فعلت 
�شيئاً، اإذا اآمنت اأن هذا املر�ض اجللدي ل �شمح اهلل �شفاوؤه 

الوحيد هو التعر�ض لل�شم�ض واأنت قابٌع يف غرفٍة قميئٍة، 
مظلمة، رطبة، ما قيمة اإميانك؟ ل قيمة لهذا الإميان 

اإطالقاً ما مل تتعر�ض لأ�شعة ال�شم�ض لذلك:
لٌَه َواِحٌد  ا اإِلَُهُكْم اإِ َ ا اأَنَا بَ�رَشٌ ِمثْلُُكْم يُوَحى اإَِلَّ اأََنّ َ ﴾ ُقْل اإَِنّ
﴾  ] �شورة ف�شلت الآية: 6 [  ﴾ َفَمْن َكاَن يَْرُجوا ِلَقاَء 

احِلاً ﴾  ] �شورة الكهف الآية: 110 [   َرِبِّه َفلْيَْعَمْل َعَماًل �شَ
﴾ َفَمْن َكاَن يَْرُجوا ِلَقاَء َرِبِّه ﴾ فليتحرك ﴾ َفلْيَْعَمْل َعَماًل 

احِلاً ﴾ �شَ
وما اإن ت�شتقر حقيقة الإميان يف قلب املوؤمن اإل وتعرب عن 
ذاتها بحركة نحو اخللق، يح�رش جمل�ض علم، ي�شاأل عاملاً 

عن ق�شية فيها �شبهة، ي�شاأل ربه عز وجل اأن يهبه عماًل 
�شاحلاً كما جاء يف الدعاء، ي�شاأل اهلل العمل ال�شالح.

 ل ت�ساألو� عن �أ�سياء �سكت عنها �ل�سرع
عنه  �شكت  هذا   ، واأثاث  كرا�شي،  ببيته  اإن�شان 
على  الأر�ض،  على  جتل�ض  اأن  حتب  ال�رشع، 
اأ�شياء  هناك  اأي  عنها،  ال�رشع  �شكت  كرا�شي، 
اإىل اهلل »احلالل«، وهناك  لها عالقة بتقريبك 
»احلرام«،  اهلل  عن  بحجبك  عالقة  لها  اأ�شياء 
ول  اإيجابي  اأثر  لها  لي�ض  حيادية  اأ�شياء  هناك 
�شلبي، �شكت عنه ال�رشع، فما �شكت عنه ال�رشع 
اأمر  الذي  بالغة، ل تقل عن حكمة  فيه حكمة 

به اأو نهى عنه.
اهلل  اأحل  ما   (( وال�شالم:   ال�شالة  عليه  يقول 
يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما 
�شكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهلل عافيته فاإن 
اهلل مل يكن ن�شيا ثم تال هذه الآية ثم تال هذه 
َربَُّك نَ�ِشّياً ﴾((  ]البزار يف  َوَما َكاَن  الآية :  ﴾ 

م�شنده و احلاكم من حديث اأبي الدرداء[
والت�رشفات  والأفعال  الأ�شياء  يف  الأ�شل 

الثابت،  بالدليل  اإل  �شيء  يحرم  ول  الإباحية، 
قطعية  معناها  حمكمة  اآية  �شحيح،  حديث 
ثابت  دليل  اإىل  يحتاج  فالتحرمي  الدللة، 

فيها  الأ�شل  واحلقائق  العبادات  اأما  وقطعي، 
القطعي  بالدليل  اإل  عبادة  ت�رشع  ول  احلظر، 

والثابت هذه القاعدة الأوىل.

لربنامج  اأوىل  مقدمة  مع  الأكارم،  الأخوة  اأيها 
وعالمات  الو�شول  �شبل  عنوانه:«  جديد 
القبول«، ينطلق هذا الربنامج اجلديد من قوله 
ا اأَنَا بَ�رَشٌ ِمثْلُُكْم يُوَحى اإَِلَّ ﴾  َ تعاىل:  ﴾ ُقْل اإَِنّ

]�شورة الكهف الآية: 110 [
 بعد معرفة اهلل ي�شاأل الإن�شان: كيف اأ�شل اإليه؟ 
الوحي  لنا  �شيلخ�ض  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  كاأن 

هنا.

ا اإِلَُهُكْم  َ ا اأَنَا بَ�رَشٌ ِمثْلُُكْم يُوَحى اإَِلَّ اأََنّ َ ﴾ ُقْل اإَِنّ
  ] 110 الآية:  الكهف  �شورة   [   ﴾ َواِحٌد  اإِلٌَه 
َرِبِّه  ِلَقاَء  هذا هو التوحيد. ﴾ َفَمْن َكاَن يَْرُجوا 
َرِبِّه  ِبِعبَاَدِة  ْك  يُ�رْشِ َوَل  احِلاً  �شَ َعَماًل  َفلْيَْعَمْل 

اأََحداً ﴾  ] �شورة الكهف الآية: 110 [
�شوؤال كبري،  ين�شاأ عنده  اهلل  اإذا عرف  الإن�شان 
كيف اأ�شل اإليه؟ حدثتك عن ملك عظيم، تقول 
ل: هل من �شبيل لأ�شل اإليه؟ اإذا كانت اأ�شماء 

اهلل عز وجل، فهذا  بذات  تعريفاً  اهلل احل�شنى 
الربنامج كيف ن�شل اإىل اهلل جّل جالله �شاحب 
وكاأن  الف�شلى؟  وال�شفات  احل�شنى  الأ�شماء 
هذا الربنامج يتكامل مع الربنامج ال�شابق، اهلل 
اأ�شماوؤه ح�شنى، و�شفاته  عز وجل ذات كاملة، 
الو�شائل  ما  اإليه؟  اأ�شل  كيف  ال�شوؤال:  ف�شلى، 
لَيَْك َرِبّ  اإِ التي تعجل الو�شول اإليه؟.﴾ َوَعِجلُْت 

ى ﴾ ] �شورة طه [ ِلَتْ�شَ

�أ�سماء �هلل �حل�سنى تعريف بذ�ت �هلل عز وجل :
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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 التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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3D اأول �سيارة كهربائية يف العامل مطبوعة بتقنية

باهظة  باأ�سعار  الكهربائية  ال�سيارات  غالبية  تباع 
كهربائية  �سيارة  طوروا  الباحثني  ولكن  الثمن، 
 10 �سوى  تكلف  ال   3D بتقنية  مطبوعة  جديدة 

اآالف دوالر.
�سيارة   "XEV Limited" �رشكة  و�سممت 
اأيام  "LSEV" ال�سغرية، حيث تتطلب طباعتها 3 
فقط، مع قدرتها على قطع م�سافة 150 كم ب�سحنة 
واحدة، كما ميكنها الو�سول اإىل �رشعة ق�سوى تبلغ 
 ،"Polymaker" �رشكة  وتقوم  كم/ال�ساعة   70
من  ج�سمها  ببناء  ال�سيارة،  طباعة  عن  امل�سوؤولة 
يف  االأ�سا�سية  املواد  ت�ستخدم  ولكنها  البال�ستيك، 
الطباعة  خالل  ومن  والهيكل.  املحرك  ت�سميم 
تكاليف  تخفي�ض  ميكن  لل�سيارة،  االأبعاد  ثالثية 

 XEV اإىل 90%، وفقا ل�رشكة  بن�سبة ت�سل  االإنتاج 
.Limited

وتُ�ستخدم 60 قطعة فردية ل�سناعة ال�سيارة، مقارنة 
ما  العادية،  ال�سيارة  م�ستخدمة يف  قطعة   2000 بـ 
قد  حني  ويف  التجميع  يف  واأ�سهل  اأ�رشع  يجعلها 
ت�سعر بالقلق حول مدى اأمان ال�سيارة البال�ستيكية، 
اإ�سافة  "XEV Limited" اأنه متت  توؤكد �رشكة 
ح�سوة اإ�سافية تزيد من القوة، ومتت�ض التاأثري عند 
حدوث الت�سادم وتاأمل ال�رشكة بطباعة 6 �سيارات 
بحلول نهاية �سهر يوليو املقبل، كما تقول اإن حوايل 
20 األف منوذج ميكن بيعه يف اأوروبا واآ�سيا، بحلول 

نهاية العام املقبل.

موديل ريا�سي من بي اإم دبليو i3 الكهربائية بـ860 األف جنيه
اأطلقت �رشكة بي اإم دبليو املوديل الريا�سي S من �سيارتها i3 الكهربائية، والذي يحمل اال�سم i3s. واأو�سحت 

ال�رشكة االأملانية اأن املوديل الريا�سي i3s يعتمد على �سواعد حمرك كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 ح�سان، 

مع عزم دوران اأق�سى 270 نيوتن مرت. وبف�سل هذه القوة تت�سارع ال�سيارة الكهربائية الريا�سية من الثبات اإىل 
100 كلم/�ض يف غ�سون 9ر6 ثانية، يف حني ت�سل �رشعته الق�سوى اإىل 160 كلم/�ض. واأ�سارت بي اإم دبليو اإىل اأن 
مدى ال�سري الكهربائي لل�سيارة الريا�سية اجلديدة يبلغ 290 كلم، كما ميكن طلب ال�سيارة جمهزة بنظام تو�سيع 
مدى ال�سري اأو ما يعرف با�سم "Range Extender"؛ حيث ينب�ض حتت الغطاء الكربوين حمرك بنزين بقوة 
28 كيلووات/38 ح�سان لت�سغيل اأحد املولدات، وبذلك يتم انتاج التيار الالزم لدفع ال�سيارة 180 كلم اإ�سافية. 
اإطارات  مع  امل�سار  وو�سعت  التعليق  جمموعة  على  تعديالت  باإجراء  دبليو  اإم  بي  قامت  اأخرى  ناحية  ومن 

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

املهتمة  املواقع  بع�ض  �رشبت 
بال�سيارات �سورا ل�ساحنة �سغرية مميزة 

عن  يونغ"  "�سانغ  �رشكة  طورتها  الوعرة  للطرق 
ووفقا  الدفع.  رباعية   "Rexton" �سياراتها 
 "Rexton Sports" �ساحنة  فاإن  للمعلومات 
كبري  حد  اإىل  ت�سبه  مبوا�سفات  �ستاأتي  اجلديدة 
�سيارات "Rexton G4" التي اأنتجتها �سانغ يونغ 
اأتت  الداخلية  مق�سورتها  اأن  وخ�سو�سا  موؤخرا، 
مطابقة ملق�سورة تلك ال�سيارات، وكذلك ال�سكل 
اخلارجي للواجهة االأمامية ورغم حتفظ ال�رشكة 

على 
ر  ل�سو ا

اأن  اإال  ال�ساحنة،  بهذه  تتعلق  التي  واملعلومات 
االأول  بنموذجني،  �ستاأتي  اأنها  توؤكد  الت�رشيبات 
�سيكون ب�سندوق خلفي متو�سط احلجم خم�س�ض 
لال�ستخدام ال�سخ�سي وطول ال�سيارة �سي�سل اإىل 
ب�سندوق  ف�سياأتي  الثاين  النموذج  اأما  اأمتار.   4.5
اأكرب واأطول �سيمكن امل�ستخدم من نقل الب�سائع 

الكبرية وحينها �سي�سل طول ال�سيارة اإىل 5 مرت.

يونغ" تطلق  "�سانغ 
�ساحنة مميزة 
للطرق الوعرة

تراجع �سادرات ال�سيارات 
 الكورية اجلنوبية 
بن�سبة 8% �سنويا 

اأظهرت بيانات حكومية �سادرة 
اأم�ض الثالثاء تراجع �سادرات 
كوريا اجلنوبية من ال�سيارات 
خالل ال�سهر املا�سي بن�سبة 
8% عن ال�سهر نف�سه من العام 
املا�سي ب�سبب بطء مبيعات 

ال�سيارات املتو�سطة وال�سغرية 
احلجم.

واأظهرت البيانات ال�سادرة عن 
وزارة التجارة وال�سناعة والطاقة 

اأن �سادرات ال�سيارات خالل 
ال�سهر املا�سي بلغت 237083 
�سيارة بانخفا�ض ن�سبته %8 
�سنويا، يف حني زادت قيمة 

ال�سادرات خالل ال�سهر نف�سه 
بن�سبة 4ر3% اإىل 07ر4 مليار 
دوالر، بف�سل زيادة مبيعات 
ال�سيارات ال�سالون الكبرية 

وال�سيارات الريا�سية متعددة 
االأغرا�ض )اإ�ض.يو.يف(.

X6 مانهارت توقظ الوح�ش بداخل بي اإم دبليو
اأجرت �رشكة مانهارت تعديالت تقنية وت�سميمية على اأيقونة بي اإم دبليو X6، لتوقظ الوح�ض الكامن بداخلها 
وحتولها اإىل �سيارة اأرا�سي وعرة حقيقية. واأو�سحت �رشكة التعديل االأملانية اأن ن�سختها املعدلة حتمل اال�سم 
Concept Dirt² MHX6 تزاأر بقوة 900 ح�سان/1200 نيوتن مرت لعزم الدوران االأق�سى. وجنحت مانهارت 
يف الو�سول اإىل هذه املعدالت بف�سل التعديالت ال�ساملة على املحرك و�ساحن الرتبو وحت�سني نظام التربيد 
ونقل احلركة وجمموعة العادم اجلديدة. ولتتنا�سب ال�سيارة مع املعدالت اجلديدة مت جتهيزها بنظام فائق 
للمكابح، وطاقم نواب�ض خا�ض ملجموعة التعليق، كما مت زيادة اخللو�ض االأر�سي ب�سكل وا�سح. وتتميز ال�سيارة 
Concept Dirt² MHX6 املعدلة من خالل اجلنوط الكبرية امل�سنوعة من معدن خفيف قيا�ض 21 بو�سة، 
اأنبوب التنف�ض ميكن ملحرك ال�سيارة  وقف�ض احلماية من االنقالب لتوفري املزيد من ال�سالمة. ومب�ساعدة 
حتت غطاء األياف الكربون احل�سول على الهواء الالزم لعملية االحرتاق اأثناء اجتياز املمرات املائية. واأ�سارت 

يقت�رش  املعدلة  ن�سختها  اأن  اإىل  اإنتاجها على 5 ن�سخ مانهارت 
االأ�سواق  يف  طرحها  يتم  ب�سعر يبداأ فقط، 

من 395 األف يورو.

قبل  تنفد  "ماكالرين" اجلديدة 
عر�سها يف الأ�سواق

ال�ساخنة   "Senna" �سيارة  الربيطانية   "McLaren" �رشكة  اأطلقت 
وذلك ن�سبة اإىل الراحل اآيرتون �سينا، اأ�سطورة رايل "فورموال 1".واأطلقت 
ال�سيارة للم�ساركة يف ال�سباقات، لكن ميكن ا�ستخدامها اأي�سا يف الطرق 
اأخرى  ت�سمية  اجلديدة  �سيارتها  على  ال�رشكة  اأطلقت  وقد  العادية. 
احلركية  وموا�سفاتها  اخلفيف  لوزنها  وذلك  تي"  "جيرب-جي  وهي 
املمتازة، وحمركها الذي يولد قوة 800 ح�سان. وجاءت ال�سيارة بهيكل 
"RaceActive Chasis Control" املزود مبمت�سات �سدمة يتغري 
الكربون.  من  م�سنوعة  مواد  من  فم�س�سم  ال�سالون  اأما  ال�سائل.  فيها 
وت�سبه لوحة العدادات ما هو عليه يف �سيارات "فورموال 1". وهناك اأي�سا 
�سا�سة مل�ض واأنظمة مولتيميديا وت�ستخدم ال�سيارة اأقوى حمرك بنزين 
قوة  يولد  لرتات،   4 �سعته  الثنائي  املاركة، وهو حمرك تريبو  تاريخ  يف 

800 ح�سان.

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

باك 2019 اجلديدة  �سبورت   S7 اأودي ظهرت 
كلياً يف دولة الدمنارك بدون متويهات، مقارنة 
بالقيا�سية A7، فاإن S7 اأكرث عدوانية بالواجهة 
مل�سات  ذلك  ويت�سمن  واخللفية  االأمامية 
جمموعة  على  االإبقاء  مع  باملقدمة  جريئة 
م�ست�سعرات بال�سبك االأمامي لتفعيل االأنظمة 
امل�ساعدة لل�سائق، اإ�سافة م�ستت هواء خلفي، 
للداخلية،  تتوفر �سور  ال�سكل مل  دائري  عادم 
نف�سها  هي  املق�سورة  اأن  املوؤكد  من  ولكن 
التي راأيناها يف A7 مع تغيريات حمدودة على 

مقاعد ريا�سية.
 ،S7 اأي مولد طاقة �ست�ستخدمه مل يتم تاأكيد 
اإما  املحرك  اأن  تقول  �سائعات  هنالك  لكن 
�سيكون تريبو مزدوج 2.9 لرت 6 �سلندر نف�سه 
 440 بقوة   4S بانامريا  بور�ض  يف  امل�ستخدم 
ح�سان، اأو 4 لرت 8 �سلندر بقوة 460 ح�سان ال 
نعلم متى �سيتم تد�سينها، ولكن مبا اأن منوذج 
S7 �سبورت باك بال�سور اإنتاجي فذلك يعني اأن 
للغاية، رمبا يف معر�ض جنيف  املوعد قريب 

لل�سيارات 2018.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  
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نوكيا  حتيي هاتفها الأ�سطوري "2010"
�أن   "Android Authority" موقع  ذكر 
هاتف  من  مطورة  ن�سخ  �إطالق  تنوي  نوكيا 
"2010" �لذي نال �سهرة و��سعة يف ت�سعينيات 

�لقرن �ملا�سي.
�ستطرح  نوكيا  �أن  �إىل  �ل�سائعات  وت�سري 
�لـ  �ل�سنوية  �لذكرى  يف  �جلديدة  �لن�سخة 
 ،"2010  Nokia" هاتف  �أول  لإطالق   25
و�ستزودها ب�سا�سات ملونة و�أجهزة ��ستقبال 
 4G" و�إر�سال خم�س�سة للتعامل مع �سبكات
�آ�سيا  وبلد�ن  �ل�سني  يف  تعمل  �لتي   "LTE

و�إفريقيا.
ويذكر �أن نوكيا تعمل منذ مدة على ��ستعادة 
عدد  طرح  طريق  عن  �لأ�سو�ق  يف  موقعها 
من �لهو�تف �لذكية �ملتطورة، وحتى �إعادة 
�إحياء هو�تفها �لقدمية �ل�سهرية بن�سخ �أكرث 
ن�سخة  ��ستعر�ست  مدة  فمنذ  ع�رصية، 
�لعام  "E-71"، وطرحت  مطورة من هاتف 

�لفائت ن�سخا جديدة من هاتف "3310".

هاتف �سام�سونغ غالك�سي S9 �سيحتفظ

 بقارئ الب�سمة يف اخللف
�أطلقت �سام�سونغ هاتف غالك�سي S8 مع ما�سح �سوئي لب�سمات �لأ�سابع يف �جلزء �خللفي 

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

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

مع  لطرحه  يز�ل غري جاهز  ل  �أنه  �إل   ،2016 �أكتوبر  منذ  �ل�سا�سة  للب�سمة حتت  �ل�سوئي 

تقليدي  للب�سمة  ما�سح �سوئي  �سي�ستخدم  �لقادم  �لهاتف  فاإن  لذلك   ،S9 هاتف غالك�سي 

�سيتم و�سعه حتت عد�سة �لكامري� يف �جلزء �خللفي، وقد مت ك�سف هذ� �لأمر من قبل بع�ض 

لقطات �ل�سا�سة من تطبيق Samsung Health. وتظهر تلك �للقطات عملية قيا�ض معدل 

�رصبات �لقلب، وتظهر �أن �إعد�د �لكامري� �سوف ل يز�ل لديه نف�ض �مل�ست�سعر�ت و�لفال�ض 

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

يجب �أن يكون �أ�سهل بكثري للو�سول. هاتف غالك�سي S9 لي�ض من �ملرجح و�سوله �إىل2018  

CES يف ل�ض فيغا�ض، لذلك نحن ل نز�ل يف �نتظار موعد �إطالقه من �سام�سونغ.

اإطالق ابتكارات تقنية 
متقدمة يف جمال احلوا�سيب 

دائمة الت�سال بالإنرتنت

�لرئي�ض  نائب  ماير�سون،  تريي  �سعد 
يف  و�أجهزته  ويندوز  ملجموعة  �لتنفيذي 
�رصكة مايكرو�سوفت، �إىل �ملن�سة بجانب 
ا عن �لتقدم �لذي �أحرزه  �آمون ليقدم عر�سً
�لأ�سهر  خالل  �ل�رصكتني  بني  �لتعاون 
ويندوز  نظام  تقدمي  يف  �ملا�سية  �لقليلة 
�لنقالة.  �سنابدر�جون  من�سة  على   10
و�ن�سم �إليهما لحًقا جريي �سني، �لرئي�ض 
�لتنفيذي ل�رصكة �آ�سو�ض، ليعلن عن �إطالق 
�أول جهاز ي�سّغل نظام ويندوز على من�سة 
نوفاجو  �أ�سو�ض  جهاز  هو  �سنابدر�غون: 
يف  متاًحا  يكون  �أن  يتوقع  �لذي   ،1 يف   2
�لأ�سو�ق مطلع �لعام �ملقبل. و�ن�سم كيفن 
�لعام  و�ملدير  �لرئي�ض  نائب  فرو�ست، 

�رصكة  يف  �ل�سخ�سية  �مل�ستهلك  لأنظمة 
�ملن�سة  على  �آمون  �إىل  باكرد  هيوليت 
ا لالإعالن عن �حلا�سوب �لنقال »�إت�ض  �أي�سً
بي �إنفي �إك�ضHP ENVY x2( »2( ذو 
ا جهاز  �أي�سً للف�سل، وهو  �لقابلة  �ل�سا�سة 
يعمل بنظام ويندوز بالعتماد على من�سة 
�لفئة  هذه  وتدعم  �لنقالة.  �سنابدر�جون 
�لت�سال  جتربة  �حلو��سيب  من  �جلديدة 
�لد�ئم بالإنرتنت من خالل �رصعة �ت�سال 
�إي. وهي تقدم  �إل تي  من رتبة جيجابت 
يوم  من  لأكرث  �جلهاز  ت�سغل  بطارية 
ونحيف وخال من  �أنيق  ت�سميم  كامل مع 

�ملر�وح.
�لنقال  �لهاتف  �سبكات  م�سغلو  و�أظهر 

ملبادرة  دعمهم  �لقمة  خالل  ا  �أي�سً
وكان ممثلهم جونرت  تكنولوجيز،  كو�لكوم 
للعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أوتيندورفر، 
�أعلن  �لذي  �سربينت،  �رصكة  يف  �لتقنية 
جديدة  �حلو��سيب  لفئة  �رصكته  دعم 
باقات  �إىل تقدمي  �ملت�سلة د�ًئما وتطلعه 
ويندوز  �أجهزة  �إىل  حمدودة  غري  بيانات 

�ملعتمدة على من�سة �سنابدر�جون.

احلوا�سيب دائمة الت�سال بالإنرتنت

كو�لكوم  ل�رصكة  �لتابعة  تكنولوجيز  كو�لكوم  �رصكة  �أعلنت 
�إنكوربوريتد عن جمموعة من �لتطور�ت على م�ستوى �لعمالء 
و�ملنظومة �لبيئية و�لتقنيات خالل قمة تقنية �سنابدر�جون 
�ل�سنوية �لثانية، وتهدف �ل�رصكة من �إطالق هذه �لتح�سينات 
�إىل حتقيق قفزة كربى يف قطاع �لهو�تف �لنقالة مبجموعة 
من �لبتكار�ت �ملتقدمة وتقنيات �حلو��سيب �ملت�سلة د�ئًما 
بالإنرتنت. و�سهدت �لقمة �رصوحات م�ستفي�سة ملجموعة 
�ل�رصكات  ت�سممها  �لتي  و�ملنتجات  �لتقنيات  من  و��سعة 
�لأجهزة  ل�ستخد�م  �ملتفوقة  �لتجربة  لدعم  �ملختلفة 
�سنابدر�غون  كو�لكوم  من�سات  على  بالعتماد  �لنقالة 
من  كل  �لقمة  من�سة  على  �ل�رصوحات  تلك  وقدم  �لنقالة. 
كو�لكوم  ل�رصكة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  نائب  �آمون،  كري�ستيانو 
كاتوزيان،  و�أليك�ض  تي،  �سي  كيو  ورئي�ض �رصكة  تكنولوجيز 
نائب �لرئي�ض �لأول و�ملدير �لعام لق�سم �لأجهزة �لنقالة يف 
�رصكة كو�لكوم تكنولوجيز، وكبار �مل�سوؤولني �لتنفيذيني من 
باكرد  وهيوليت  و�سربينت  و�آ�سو�ض  مايكرو�سوفت  �رصكات 

و�إيه �إم دي و�سياومي و�سام�سونغ.

توقعات: الك�سف عن 
هاتف Honor اجلديد 

الأ�سبوع هذا   2  Magic

من �ملقرر �أن تك�سف هو�وي عن هاتف ذكي جديد تابع 
ل�رصكة Honor هذ� �لأ�سبوعاملل�سق �لرتويجي للحدث 
ل يك�سف بال�سبط عن �جلهاز �لذي �سيتم �لك�سف عنه، 
ومع ذلك، نظًر� ملكان �لنظار�ت �ل�سم�سية يف �ل�سورتني 
يف  �ملوجود   ”4“ عدد  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سيني،  للفنان 
�لو�سط، فيمكننا ��ستنتاج �أن �لهاتف �جلديد على �لأقل 
و�أمامية  خلفية  مزدوجة  كامري�  باإعد�د  يتميز  �سوف 
قد  فاإننا  �حلدث،  توقيت  �إىل  وبالنظر  �سو�ء  حد  على 
�لذي   ،Honor Magic لـ  �إطالق هاتف خليفة  نرى 
ظهر لأول مرة منذ �ثني ع�رص �سهًر� بال�سبط، و�لذي 

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

الإعالن عن املن�سة النقالة 
�سنابدراجون 845 

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

ومو��سفاتها �ليوم �لأربعاء 6 دي�سمرب.
ثم عاد �آمون �إىل خ�سبة �مل�رصح لدعوة �إي �إ�ض جونغ، �لرئي�ض و�ملدير 
�لعام لأعمال �سناعة �لرقاقات يف �سام�سوجن لالإلكرتونيات. ليوؤكد �أن 
م�سنع �سام�سوجن للرقاقات �ملدجمة �سينتح رقاقة �سنابدر�جون 845، 
لتطوير  مًعا  تعمالن  وكو�لكوم-  �سام�سوجن  �ل�رصكتان-  �أن  �إىل  و�أ�سار 
عملية ت�سنيع رقاقات �ل�سيليكون. ولت�سليط �ل�سوء على �لتز�م كو�لكوم 
ا يل جون، موؤ�س�ض  �أي�سً �إىل �ملن�سة  �ل�سني، �سعد  تكنولوجيز ب�سوق 
�رصكة �سياومي ورئي�ض جمل�ض �إد�رتها ورئي�سها �لتنفيذي، ليوؤكد على 
�لعالقة �لوثيقة بني �سياومي وكو�لكوم تكنولوجيز يف جمال �لهو�تف 
�لذكية عالية �مل�ستوى، و�أعلن �أن �لهاتف �لذكي �لر�ئد �ملقبل لل�رصكة 

�سيعتمد على من�سة �سنابدر�جون 845.

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

�أعلنت �آبل �أم�ض ��ستحو�ذها على Shazam، وقد مت �لإبالغ عن تلك �ل�سفقة لأول مرة من 
لـ  TechCrunch �لأ�سبوع �ملا�سي، و�لتي كانت مقابل 400 مليون دولر، وذلك وفًقا  قبل 
و�لرب�مج  و�لأفالم  �لأغاين  على  �لتعرف  للم�ستخدمني  يتيح   Shazam وتطبيق   ،Recode
�لتلفزيونية، و�لإعالنات �لتجارية من خالل مقاطع �سوتية ق�سرية. وقال �ملتحدث با�سم �آبل 
 Apple Music Shazam �ملوهوبني لآبل، و�أن تطبيق  �إنهم �سعد�ء بان�سمام فريق عمل 
وتقدمي جتارب  �ملو�سيقى  �كت�ساف  �سغف  ويتقا�سمان  كبرية،  بدرجة  متنا�سبان   Shazamو
�إنهم  بيان  يف   Shazam با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  وقال  للم�ستخدمني.  �لر�ئعة  �ملو�سيقى 
�لأعلى  �لتطبيقات  من  و�حد  هو   Shazam تطبيق  و�أن  لآبل  �ن�سمامهم  ب�ساأن  متحم�سون 
ت�سنيًفا يف �لعامل، ويحبه مئات �ملاليني من �مل�ستخدمني، و�أنهم ل ميكنهم �أن يجدو� مكان 
ومن  للم�ستخدمني.  �لر�ئعة  جتاربهم  وتقدمي  �لبتكار  مو��سلة  من  ليتمكنو�  �آبل  من  �أف�سل 
بلغت مليار  و�لتي  �لفعلية،   Shazam �أبعد ما تكون عن قيمة  �ل�ستحو�ذ  تكلفة  �ن  �لو��سح 
دولر عند تقييمها يف �آخر جولة متويل، ولكن �ل�رصكة و�جهت �سعوبة يف �لعثور على منوذج 

�أعمال قابل لال�ستمر�رية، وحققت فقط 54 مليون دولر يف �إير�د�تها عام 2016.
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اعتقلت عددا منهم

الأمن يجه�ض الوقفة اجلهوية للتكتل النقابي بالبويرة
اأجه�صت �صبيحة اأم�س قوات الأمن الوقفة الإحتجاجية اجلهوية للتكتل النقابي لعمال الرتبية التي كان 

من املقرر تنظيمها اأمام مقرالولية ، حيث طوقت ذات امل�صالح املكان منذ اأوىل �صاعات ال�صبيحة وكذا 
ال�صوارع الرئي�صية للمدينة ،

اأح�صن مرزوق

بع�رشات  اأدى  الأمرالذي 
املحتجني الذين توافدوا من 6 
وليات الو�سط اىل تغيريوجهة 
الوقفة اإىل مقرمديرية الرتبية 
ال�سغب  مكافحة  قوات  لكن 
اأنهم  لهم  موؤكدين  لهم  ت�سدت 
من  الرتخي�ص  ميلكون  ل 
ويف  الوقفة  لتنظيم  ال�سلطات 
املحتجون  �رشع  الوقت  هذا 
مناوئة  �سعارات  ترددين  يف 
على  الإ�رشار  مع  لل�سلطة 
عدم الرتاجع اإىل الوراء ما نتج 
واحتكاكات  مواجهات  اندلع 
اإىل اعتقال  اأدت  بني الطرفني 
التكتل  من  ع�سوا   15 حوايل 

النقابي ويفرتق بعدها اجلميع 
تطلبت  اأجواء م�سحونة  و�سط 
اإ�سافية  اأمنية  تعزيزات 
م�سددة عربكافة اإقليم املدينة 

 « يومية  لحظته  ما  ح�سب 
الو�سط » التي ر�سدت م�ساركة 
الوطنية  ال�سخ�سيات  بع�ص 
بالإعالم  غراراملكلف  على 

كنابا�ست  نقابة  م�ستوى  على 
وممثلني   « بوديبة  »م�سعود 
الرتبية  وعمال  الكنا�ص  عن 

وغريهم .

عنابة 

وقفة احتجاجية 
للتكتل النقابي لعمال 

الوظيف العمومي
جتمع حوايل 100 �سخ�ص ميثلون قطاعات الرتبية 

وال�سحة والتكوين و التعليم املهنيني والربيد 
واملوا�سالت اليوم الأربعاء اأمام مقر  ولية عنابة 
يف وقفة احتجاجية جهوية نظمها التكتل النقابي 

لعمال الوظيف العمومي ح�سبما لوحظ وميثل 
امل�ساركون يف هذه الوقفة وفود عن عدة وليات 

من �رشق البالد من بينها عنابة وقاملة و الطارف 
و�سوق اهرا�ص و�سطيف وباتنة التي لبت الدعوة 

للم�ساركة يف هذه احلركة اجلهوية ملنطقة �رشق 
البالد و ذلك متهيدا حلركة وطنية لتكتل النقابات 
امل�ستقلة لعمال الوظيف العمومي مرتقبة لحقا 

كما اأفاد به ممثل املكتب الولئي لحتاد عمال 
الرتبية والتكوين بعنابة عبا�ص بلعربي  ورفع 

املحتجون خالل هذه الوقفة �سعارات راف�سة 
لقانون العمل ومطالب تتعلق بتح�سني القدرة 
ال�رشائية و احلفاظ على املكا�سب اخلا�سة 

بالتقاعد بالإ�سافة اإىل »�سمان حرية املمار�سة 
النقابية وعدم تهمي�ص النقابات امل�ستقلة وفتح 

حوار جدي مع وزارة الرتبية ب�ساأن مطالب عمال 
القطاع«.ودامت الوقفة الحتجاجية اجلهوية 

لهذا التكتل النقابي حوايل �ساعة و ذلك و�سط 
اإجراءات اأمنية عادية قبل اأن يتفرق املحتجون 

يف هدوء. 

 هبوط  تاريخي
للريال الإيراين 

انخف�ص �سعر العملة الإيرانية اأمام الدولر يف 
الأيام الأخرية اإىل م�ستوى غري م�سبوق يف تاريخ 

البالد، حيث جتاوز الدولر حاجز اخلم�سة 
اآلف تومان بعد اأربعة اآلف تومان يف اأكتوبر 

املا�سي، وفيما ت�ستمر العملة الإيرانية بالهبوط، 
متتنع حمالت ال�رشافة يف ال�سوق الرئي�سية يف 

�ساحة فردو�سي و�سط طهران عن بيع الدولر اأو 
اليورو، بانتظار ا�ستقرار ال�سوق.

جتربة اأول درون 
 »�ساعي بريد« 

يف رو�سيا
قطع درون تابع ل�رشكة »بريد رو�سيا« 

م�سافة 15 كيلومرتا حامال طردا بوزن 
كيلوغرامني، يف رحلة جوية اختبارية 

بجمهورية بورياتيا �رشقي �سيبرييا 
الرو�سية وا�سطدم الدرون بعد و�سوله 

ببناء �سكني يف مدينة اأولن اأوده، 
بح�سور ال�سحفيني واملوظفني من اإدارة 
ال�رشكة. وقالت �سحيفة »مو�سكوف�سكي 
كوم�سومولي�ص« اإن الأ�رشار الناجتة عن 
حتطم الكرون تقدر بـ 1.2 مليون روبل، 

ما يعادل نحو 20 األف دولر. واأ�سافت اأن 
الدرون عبارة عن مروحية متعددة املراوح 

بال طيار، �سنعتها �رشكة »رودرون« 
الرو�سية. وجرى اختباره يف اإطار م�رشوع 

تطبيق التكنولوجيا اجلديدة اخلا�سة بنقل 
الربيد. وقد مت تاأجيل اختبار دروننينْ 

اآخرين من هذا النوع.
وقد اأفادت و�سائل الإعالم الرو�سية، يف 
نهاية مار�ص املا�سي، باأن �رشكة »بريد 

رو�سيا« تعتزم البدء يف نقل الب�سائع 
با�ستخدام الطائرات من دون طيار يف 

املناطق الرو�سية النائية، وب�سورة خا�سة 
يف بع�ص مناطق �سيبرييا ال�رشقية.

الناحية الع�صكرية ال�صاد�صة بتمرنا�صت

تلم�صان

ت�صمم عقربي 

امل�صيلة

اإرهـــــــابي يــــــــ�سلم نـــــــف�ســــــــه

حجز ثالثة قناطري من الكيف املعالج

58  �سحية عرب 16 ولية يف 2017  

وفاة طفلة بعدما ده�ستها �ساحنة يف حادث مرور 

قوات  جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
نف�سه، �سباح  اإرهابي  �ّسلم  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص 
اأم�ص 04 اأفريل 2018، لل�سلطات الع�سكرية بالناحية 
الأمر  ويتعلق  بتمرنا�ست.  ال�ساد�سة  الع�سكرية 

بامل�سمى »م. خاطري«، املدعو »اأبو عائ�سة«، الذي 
 .2012 �سنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  قد  كان 
الإرهابي كان بحوزته م�سد�ص)01(  ر�سا�ص من نوع 

كال�سنيكوف وثالثة )03( خمازن  ذخرية مملوءة

�سبط  املنظمة،  اجلرمية  مكافحة  اإطار  ويف 
معتربة  كمية  ن.ع.2،   / بتلم�سان  احلدود  حرا�ص 
من الكيف املعالج تقدر بثالثة )03( قناطري و)67( 

الوطني،  الدرك  عنا�رش  اأوقف  حني  يف  كيلوغرام 
بحوزتهما  خمدرات   )02( تاجري  بوهران/ن.ع.2، 

)7920( قر�سا مهلو�سا.

عرب  العقربي  بالت�سمم  وفاة  حالة   58 �سجلت 
�سمن  املن�رشمة،  ال�سنة  خالل  ولية   16
ح�سيلة �سنوية اأح�ست 45.120 ل�سعة عقرب، 
ح�سبما اأفادت اأم�ص الأربعاء م�سوؤولة مركزية 
بوزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات  
وتتوزع ح�سيلة هذه الوفيات بني الذكور بن�سبة 

الإناث،  من  ال�سحايا  وبقية   ، املائة  يف   51
حيث ي�سكل الأطفال ن�سبة 80 يف املائة، كما 
ذكرت الدكتورة فريدة عليان املكلفة بربنامج 
الو�سية  بالوزارة  العقربي  الت�سمم  مكافحة 
حول  جهوي  ملتقى  اأ�سغال  افتتاح  خالل 

الت�سمم العقربي.  

�سنوات  �ستة  العمر  من  تبلغ  طفلة  لقيت 
م�رشعها بعدما ده�ستها �ساحنة يف حادث 
ببلدية   اأم�ص  �سباح  وقع  خطري  مرور 
تارمونت دائرة حمام ال�سلعة ولية امل�سيلة 
ووقع احلادث بقرية ام ال�سوا�سي اأين قامت 
الطفلة  بده�ص  �ساكمان  نوع  من  �ساحنة 
،بالقرب  املكان  بعني  وفتها  اإىل  اأدى  مما 

ال�سوا�سي   ام  بقرية  ابتدائية  مدر�سة  من 
املدنية  احلماية  م�سالح  بعدها  لتتدخل 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو  اجلثة  لإجالء 
بحمام  الإ�ست�سفائية  العمومية  باملوؤ�س�سة 
ال�سلعة فيما فتحت م�سالح الدرك الوطني 

حتقيقا ملعرفة مالب�سات احلادث .
عبدالبا�صط بديار 

ب�صواحي ال�صراقة و زرالدة 

الإطاحة بع�سابة احرتفت ال�سطو على املنازل 

املديرية العامة للأمن الوطني

  الإجتماع الـ 11 لروؤ�ساء
 وحدات مكافحة اجلرائم الرقمية 

 ابتكار »رقاقة للقلب« 
تغري  لونها كاحلرباء!

الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  متكنت 
ال�رشاقة  لكتيبة  التابعة  اجلميل  باملنظر 
حد  و�سع  من  موؤخرا  اجلزائر  بولية 
اأربعة  من  مكونة  اإجرامية  ع�سابة  لن�ساط 
اأ�سخا�ص احرتفوا �رشقة املنازل ب�سواحي 
يف  اليوم  جاء  ح�سبما   ، زرالدة  و  ال�رشاقة 
الوطني  للدرك  القليمية  للمجموعة  بيان 
توقيف  ان  البيان  اأو�سح  و  بالعا�سمة 
امل�ستبه فيهم و هم اربعة اأ�سخا�ص ترتاوح 

اأعمارهم بني 20 و 30 �سنة يعود اإىل ال�سبوع 
املن�رشم، اثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك 
الوطني باملنظر اجلميل �سكوى من طرف 
مواطن مفادها تعر�ص منزله لل�رشقة اأثناء 
تاأديته ملنا�سك العمرة رفقة زوجته، حيث 
اكت�سف بعد عودته من البقاع املقد�سة انه 
مليون   50 قدره  مايل  مبلغ  ل�رشقة  تعر�ص 
قدرت  جموهرات  اىل  بالإ�سافة  �سنتيم 

قيمتها ب 100 مليون �سنتيم.

العامة  اجلمعية  رئي�ص  اللواء  اأ�رشف 
الوطني،  لالأمن  العام  املدير  لالأفريبول، 
مرا�سم  على   2018 اأفريل   04 اأم�ص 
احلادي  الإجتماع  اأ�سغال  انطالق 
مكافحة  وحدات  لروؤ�ساء  ع�رش)11( 
الأو�سط  ال�رشق  لدول  الرقمية  اجلرائم 
فعالياته  جرت  التي  اإفريقيا،  و�سمال 
الوطني،  لالأمن  وال�سيطرة  القيادة  مبقر 
الدولية  املنظمة  ممثل  ال�سيد  بح�سور 
املدير  »الأنرتبول«،  اجلنائية  لل�رشطة 

التنفيذي لآلية الأفريبول، وم�ساركة خرباء 
لالبتكار  العاملي  الأنرتبول  جممع  عن 
وروؤ�ساء  ممثل   80 من  اأكرث  ب�سنغافورة، 
لدول  الرقمية  اجلرمية  مكافحة  وحدات 
ممثلي  افريقيا،  و�سمال  الو�سط  ال�رشق 
ممثلي  والقليمية،  اجلهوية  املنظمات 
يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�رشكات 
الأمن  من  خرباء  احلديثة،  التكنولوجيات 
الأ�سالك  خمتلف  عن  وممثلني  الوطني 

الأمنية والدوائر الوزارية ذات ال�سلة.

من  علمية  جمموعة  ابتكرت 
احليوية مبعهد  الإلكرتونات  خمترب 
بجامعة  احليوية  الطبية  الهند�سة 
اجلنوب ال�رشقي يف نانكني ال�سينية 
تغيري  على  قادرة  للقلب«  »رقاقة 
تقنية   .. علمي  اخرتاق  لونها 
من  �سيء  اأي  باإنتاج  ت�سمح  مطورة 
الهواء!اخرتاق علمي.. تقنية مطورة 

ت�سمح باإنتاج اأي �سيء من الهواء!
اأو  القلب  ع�سلة  انقبا�ص  وعند 
لونها،  الرقاقة  تغري  انب�ساطها، 
وبذلك، ميكن لالأطباء مراقبة هذا 

على  الدواء  تاأثري  ملعرفة  التغري 
عالج  يف  فعاليته  ومدى  املر�سى 
وميكن  املختلفة  القلب  اأمرا�ص 
اأن حتل م�ستقبال  التكنولوجيا  لهذه 
على  جتري  التي  التجارب  مكان 
تاأثري  لدرا�سة  احلية  الكائنات 
ا�ستوحى  وقد  املختلفة.  الأدوية 
ت�ساو  الربوفي�سور  برئا�سة  العلماء 
مراقبتهم  من  الفكرة  �سينغ،  يوان 
الرقاقة  بتزويد  وقاموا  للحرباء، 
ب�رشية  بنية  له  بهالم  املجهرية 

خا�سة.
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املخزن و التلويح 
باملواجهة الع�سكرية

 قبل اأيام �صرح برملاين مغربي اأن بلده  يف 

حلظة انت�صاء مريبة ان بلده قد تلجاأ 
للخيار الع�صكري حل�صم اخللف مع املمثل 

ال�صرعي لل�صعب ال�صحراوي و كان الرجل 

يلمح ب�صكل غري م�صبوق اإىل خميمات 

اللجئني ال�صحراويني يف تندوف،.بطبيعة 

احلال هو كلم اليائ�س بعد اخل�صارات 

الكثرية التي منيت بها الدبلوما�صية املغربية 

يف كثري من املحافل و خا�صة على ال�صعيد 

الفريقي و بداية حتول كبري يف  املوقف 

الأمريكي و بدرجة اأقل املوقف الفرن�صي
الأكيد اأن يف املغرب ال�صقيق كثري من 

العقلء الذين يرف�صون هاته الهرطقات 

التي ل ميكن الت�صديق بكونها من بنات 

اأفكار برملاين مغمور و اإمنا هي وليدة  نخبة 

فا�صلة  تريد تربير ف�صل الدبلوما�صية 
املخزنية يف ا�صتقطاب التعاطف الدويل 

و ك�صر الإرادة ال�صحراوية يف الرتويج  
مبادئها الكربى و على راأ�صها ال�صتقلل.

بع�س املتتبعني للملف يرون اأن حلظات 

الياأ�س التي مير بها �صناع القرار يف اململكة 

املغربية قد يرتكبون حماقة تاريخية 

باملراهنة على القوة فكل املعطيات توؤكد اأن 

اجلي�س اجلزائري ميلك كل مفاتيح احل�صم 

ال�صريع و احلا�صم �صد اأي تهديد حلرمة 
الرتاب الوطني اأو 

مع ذلك فالتهديد بتحريك خيار املواجهة 

الع�صكرية يف املنطقة قد يكون هو الآخر 

�صمن خمطط كبري لفتح ثغرة يف اجلنوب 

اجلزائري و هنا علينا النتباه اأن اجلزائر 

تقع يف مرمى ال�صتهدافات الإقليمية ،و 

�صمن اأجندة دول لن تتوانى على  الدفع 

بهذا اخليار نحو  املواجهة املبا�صرة لإعادة 

ا�صتن�صاخ التجربة الليبية و ال�صورية يف 

اجلزائربعدما حققت املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

و امل�صالح الأمنية انت�صارا حا�صما �صد 
الرهاب  ميدانيا و ب�صكل يثري اإعجاب 

الراأي العام الدويل.

وداد احلاج:

نيمار يقتني 
�سيارات باهظة 

الثمن!
الربازيلي  الالعب  اأن  اإعالمية  تقارير  ك�سفت 
جريمان  �سان  باري�ص  جنم   ، �سيلفا  دا  نيمار 
»فرياري  �سيارة  اقتنى  القدم،  لكرة  الفرن�سي 
اإىل  قيمتها  ت�سل  جميل  برونق  اإيطاليا«،   458
 »458 »فرياري  وتعد  يورو  األف   183 من  اأكرث 
لدى  ب�سدة  املرغوبة  ال�سيارات  من  واحدة 
الأملاين  من  كل  وميتلك  القدم،  كرة  لعبي 
بالوتيلي،  ماريو  والإيطايل  اأوزيل،  م�سعود 

والفرن�سي لوي�ص �ساها، واحدة منها.
ووفقا ل�سحيفة »ذا �سن«، فاإن النجم الربازيلي 
مليون   222 الباري�سي  النادي  كلّف  الذي 
لديه  اأ�سبوعيا،  يورو  األف   890 ويك�سب  يورو، 
الثمن  الباهظة  الفاخرة  ال�سيارات  من  العديد 
»فولك�سفاغن«،  »بور�ص«،  »مازيراتي«،  مثل 
»فرياري«، »اأودي«، اإ�سافة لطائرة خا�سة يبلغ 

ثمنها 6.8 ماليني يورو.
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