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الذكرى 45 لتاأ�سي�ص جبهة البوليزاريو

600مدين  �شحراوي  
 مــــــفـــــــــــقـــــــــود  و60 

�شـــــــــجينا �شـــــــــــيا�شيا 
�ص3

�ص3

�سوناطراك

اتفــاق مع تـــــــــوتال 
لإنـــــــــ�شاء مـــــ�شنع 
برتوكيمياء باأرزيو

مطالب بالتدخل النت�سال 05 
قطاعات من التعفن 

مـــــــــ�شوؤول نافذ يقـــود 
حمــــــــــلة لتكـــــــــــــــــــ�شري 

جمهودات والـــي اأدرار

 قال اإن الهيئة العليا �ستح�سن 
من ن�سو�سه، دربال:

القانون الع�شوي
 11  -16 اأظهر 

ثغرات  عديدة

الدورة ال127 ملجل�ص احتاد 
الغرف العربية 

رئي�س غرفة التجارة 
يدعو اإىل ال�شتثمار 

بــــــــــــاجلــــــــزائر 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

اللعب غادر نيوكا�سل وعاد 
اأدراجه اإىل لي�سرت �سيتي

بينيتيز ي�شتغني 
 ر�شميــــــــا عـــــــــن 
خدمات �شليماين

وعود بتطبيق املر�سوم الرئا�سي قبل نهاية ال�سهر 

 الف�شل يف ملف حاملي بكالوريا + 3 الأحد املقبل  

�ص13

طاقة

جنوب

�سيا�سة

اإقت�ساد

زوخ :

 نتـــوفر عــــــلى العقار 
 لـــــــبـــنـــــاء 10 اآلف 
وحدة �شكنية "األبيا"

النائب يو�شف عجي�شة : حم�س اأمام حتدي النتقال الدميقراطي 

�ص5

 

.    عقبةال�سالك: 51 اأ�سري 
حرب يف ال�سجون املغربية



عين

ا�ستغالل  وبف�سل  الإرهاب   مكافحة  اإطار  يف 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش  مفارز  اأوقفت  املعلومات، 
يوم 08 ماي 2018، اأربعة )04( عنا�رص دعم للجماعات 
الإرهابية بكل من بومردا�ش والبليدة/ن.ع.1 وتب�سة/

ن.ع.5.
بربج  ومت�سيط  بحث  عملية  واإثر  ال�سياق  نف�ش  ويف 

للجي�ش  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  بوعريريج/ن.ع.5، 
قنابل  و)08(  لالإرهابيني  )12( خمباأ  ال�سعبي  الوطني 
اأخرى  مفرزة  ا�سرتجعت  حني  يف  ال�سنع،  تقليدية 
بندقية م�سخية وكمية من الذخرية وك�سفت ودمرت 
خمباأين )02( ومعدات تفجري ومواد غذائية واأغرا�ش 

اأخرى بجيجل. 

يف اإطار املهام املنوطة بعنا�رصنا العاملة بامليدان 
وخا�سة يف �سقها املتعلق مبحاربة اجلرمية مبختلف 
باملخدرات  ال�رصعي  الجتار غري  �سيما  اأنواعها، ل 
واملوؤثرات العقلية وا�ستغالل ملعلومات مفادها قيام 
والأقرا�ش  املخدرات  برتويج  ال�سباب  من  جمموعة 
على  بالقليعة،  كركوبة  حي  م�ستوى  على  املهلو�سة 
الفور مت ر�سم خطة ميدانية حمكمة بتوزيع عنا�رص 

اأين  املذكور،  املكان  يف  الر�سمي  بالزي  ال�رصطة 
القب�ش  اإلقاء  من  وجيز  ظرف  ويف  العملية  تكللت 
برتويج  يقومون  تلب�ش  حالة  يف  فيهم  امل�ستبه  على 
هذه ال�سموم، اأين مت �سبط وحجز بحوزتهم  ، كمية 
املخدرات املحجوزة قدرت بـ:  14 غرام  ، قارورات 
م�سيلة للدموع ، مبلغ مايل يقدر بـ 13000.00دج من 

عائدات الإجتار باملخدرات والأقرا�ش املهلو�سة.
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باتنة 

 هالك طفلني 
اثنني غرقا يف 

بركة مائية 
العمر  من  يبلغان  طفالن  هلك 
13 و16 �سنة غرقا يف بركة مائية 
»احلماميد«  امل�سمى  باملكان 
باتنة  بولية  �سفيان  ببلدية 
الأربعاء  اأم�ش  به  اأفادت  ح�سبما 
م�سالح احلماية املدنية ، واأو�سح 
وقعت  احلادثة  باأن  امل�سدر 
مت  حيث  الثالثاء  اأم�ش  م�ساء 
انت�سال جثتي الطفلني من طرف 
مواطنني ليتم نقلهما بعد ذلك من 
طرف اأعوان احلماية املدنية اإىل 
م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

نقاو�ش .
م�ستقاة  اأولية  معلومات  واأفادت 
بعني املكان - ي�سيف امل�سدر- 
من  البالغ  الأول  الطفل  باأن 
العمر 13 �سنة دخل الربكة ق�سد 
الثاين  وحاول  فغرق  ال�سباحة 

جندته لكنه غرق بدوره.

بكل من بومردا�س والبليدة و وتب�شة

القب�ض على اأربعة عنا�صر دعم لالإرهابيني

اأمن دائرة القليعة 

و�صع حد لن�صاط مروجي املخدرات والأقرا�ض املهلو�صة

خبر في 
صورة

على م�شتوى م�شالح اال�شتعجاالت

توظيف 600 طبيب عام 
ال�شحة  وزارة  تعتزم 
اإ�شالح  و  ال�شكان  و 
امل�شت�شفيات توظيف 600 
خمتلف  عرب  عام  طبيب 
اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات 
املراكز  و  العمومية 
اجلامعية  اال�شت�شفائية 
التكفل  »حت�شني«  بهدف 
م�شالح  م�شتوى  على 
ح�شبما  اال�شتعجاالت, 
لدى  االأربعاء  اأم�س  علم 
لوالية  ال�شحة  مديرية 

اجلزائر.
مدير  اأكد  ت�شريح,  يف  و 
اجلزائر  لوالية  ال�شحة 
حممد مرياوي اأن الوزارة 
يف  �شرعت  »قد  كانت 
املرت�شحني  اإح�شاء« 
على  التغلب  بغية 
تواجهها  التي  ال�شعوبات 
يف  اال�شتعجاالت  م�شالح 
عرب  ال�شحة  موؤ�ش�شات 
الوطن, م�شريا اإىل اأن هذا 
اأية  له  »لي�س  التوظيف 

االأطباء  باإ�شراب  عالقة« 
اأن  اأو�شح  كما  املقيمني 
»�شيتم  العامني  االأطباء 
عقد  اإطار  يف  توظيفهم 
ان  قبل  �شنتني  اإىل  ميتد 
يتم تر�شيمهم يف منا�شبهم 
م�شابقة«و  اجتياز  دون 
ي�شيف  الوقت,  نف�س  يف 
»�شي�شتفيد  امل�شوؤول, 
هوؤالء االأطباء من تكوين 
طبيب  اخت�شا�س  يف 

م�شعف ب�شكل دوري«. 

ت�شريحات

رئي�س م�شلحة الرتاث 
مب�شتغامن  , حممد قندوزي:

 الهوية اجلزائرية 
يف الهند�صة اأمر �صروري

قال رئي�س م�شلحة الرتاث مبديرية الثقافة, 

حممد قندوزي, اأن هدف  �شهر الرتاث هو بحث 

يف اآليات و�شبل اإبراز املوروث الثقايف من خالل 

دور املهند�س املعماري يف احلفاظ على الرتاث 

و«اإلهام الدرا�شات امل�شتقبلية بغية خلق ن�شيج 

عمراين له عالقة وارتباط بالن�شيج االجتماعي 

والهوية اجلزائرية«,واأ�شاف قندوزي اأن املهند�س 

املعماري وخالل اإجناز الت�شاميم مطالب مبراعاة 

مل�شات الهند�شة املعمارية ال�شاربة يف عمق 

الرتاث والثقافة اجلزائرية موازاة مع ا�شتعمال 

التكنولوجيات احلديثة ودون التاأثر ال�شلبي 

بالعوملة, م�شتدال بالهند�شة املعمارية لق�شبة 

تن�س العتيقة التي تتميز منازلها بوجود فناء 

وغرف تربز من خالل الن�شاطات اجلماعية 

للعائلة العالقات االجتماعية والت�شامنية التي 
يعرف بها اجلزائريون.

اأ�صوات متنافرة يف  موؤمتر حم�ض

منا�سبة  اإىل  ال�سلم  جمتمع  بحركة  اخلا�ش  ال�ساد�ش  املوؤمتر  حتول 
اأن  بعد  املوؤمترين،  التخوين بني  وال�سب وحتى  التهم  تبادل  اأجل  من 
حلم�ش  جعل  لكونه  بال�ستمرار  مقري  يطالب  منهم  العديد  اأ�سبح 
قاعدة �سيا�سية وا�سحة، يف حني يرى البع�ش الأخر يوؤكد اأن اأبو جرة 
�ستكون له كلمة يف هذا املوؤمتر لأنه يتبنى خط الراحل حمفوظ نحناح 

املرتبط بامل�ساركة.

الالعب الأ�صبق الليبي داود عمر يف ذمة اهلل

تويف لعب �سبيبة القبائل الأ�سبق ولعب املنتخب الليبي عمر داود 
 1982 �سنة  املولود  اللعب  اأم�ش،  اأول  ليلة  ماأ�سوي  مرور  اإثر حادث 
مبدينة �سحات اللليبية، لعب لعدة اأندية ليبية اأهمها نادي طرابل�ش 
الذي انتقل اإليه بعد اأن احرتف يف نادي �سبيبة القبائل، تويف بعد اأن 

حقق ال�سعود مع ناديه ال�سداة الليبي.

وهران 

�صبط39 كلغ من الكيف املعالج
�سبطت مفرزة م�سرتكة للجي�ش الوطني ال�سعبي )39( 
كيلوغرام من الكيف املعالج بوهران/ن.ع.2، يف حني 
اأوقف عنا�رص الدرك الوطني خم�سة )05( اأ�سخا�ش 

ال�رصعية  غري  الهجرة  لعمليات  �سبكة  يف  متورطني 
)13( مهاجر غري �رصعي  توقيف  كما مت  مب�ستغامن. 

بعني �سالح/ن.ع.6.
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و�شط حتفظ اأبو جرة  من الرت�شح لرئا�شة احلركة:

حم�س بني راديكالية مقري وانفتاح منا�سرة ولعور
جتاذبات وت�شريحات »ا�شتفزازية« بني املنا�شلني هي ال�شمة املميزة داخل حركة جمتمع ال�شلم قبل موؤمترها الوطني ال�شابع »اال�شتثنائي« الذي �شينطلق 

اليوم، و�شط حتفظات اأبو جرة �شلطاين من الرت�شح من عدمه لرئا�شة احلركة، ورغبة عبد الرزاق مقري يف »اال�شتمرارية«، ونية منا�شرة وبن نعمان لعور يف 
»التغيري«  وال�شري »تدريجيا« نحو امل�شاركة يف جميع  موؤ�ش�شات الدولة اجلزائرية.

علي عزازقة

يُ�سمون  كما  �أو  »�حلم�سيون« 
موعد  على  �جلز�ئر«،  »�إخو�ن 
رئي�س  �ختيار  �أجل  من  �ليوم 
جديد للحركة بعد �الندماج �لتام 
وجبهة  �ل�سلم  جمتمع  حركة  بني 
و�سط   ،2017 �سيف  يف  �لتغيري 
�رص�ع »خفيف« بني من يرى خيار 
�ملقاطعة ومن يرون �أن �مل�ساركة 
منها،  بد  ال  خطوة  �حلكومة  يف 
وبني هذ� ذ�ك فاإن �رصيحة كبرية 
من �ملنا�سلني يف �حلركة ال ترغب 
�لرز�ق مقري«  ��ستمر�ر »عبد  يف 
�سيا�سته  ب�سبب  للحركة  رئي�سا 
�ملتناق�سة مع نف�سها قبل �أن تكون 

عنها  قال  �سيا�سة  �أخر،  �سيء  مع 
الأنها  مفهومة  غري  باأنها  �الأكرثية 
و�خلطاب  �ملعار�سة  على  ترتكز 
»�لر�ديكايل« لكنها يف نف�س �لوقت 
�لربملان  يف  للم�ساركة  تدعو 
بغرفتيه ويف �لبلديات، و�قع جعل 
باأنها  يوؤكدون  �ملنا�سلني  �أغلبية 
�إ�سرت�تيجية �أفقدت حم�س هيبتها 
وهويتها �لتي خلقها فيها �مل�سايخ 
�لبع�س  يرى  حني  يف  �الأولون، 
�لر�غب يف �ل�سري مع مقري باأنها 
لتكون  توؤ�س�س  مل  وحم�س  و�جبة 
يف �حلكومة رغم �أنها كانت ت�سكل 
تن�سحب  �أن  قبل  رئا�سيا  حتالفا 
�لربيع  رياح  هبت  �أن  بعد  منه 
�جلمهوريات.  بع�س  على  �لعربي 

م�سدر  �ل�سدد  ك�سف  هذ�  ويف 
عن  �حلركة  د�خل  يف  موثوق 
يف  �حلم�سيني  �أغلبية  ر�سا  عدم 
�حل�سيلة  ب�سبب  مقري،  ��ستمر�ر 
وغري  بال�سعيفة  و�سفوها  �لتي 
�ملجدية، وهذ� يف ظل عدم قدرته 
و��سح  �سيا�سي  خط  �ختيار  على 
ت�سري عليه حم�س، ويحاجون هذ� 
�إن  نعلم  ال  �ليوم  حم�س  بقولهم:« 
كانت ت�سارك �أم ال، فهي موجودة 
برملان  الأ�سوء  �ل�سفلى  �لغرفة  يف 
وحتالفت  �جلز�ئر،  به  مرت 
يف  و«�الفالن«  »�الأرندي«  مع 
يف  ت�سارك  ال  لكنها  �لبلديات، 
على  ت�سور�  يعطي  ما  �حلكومة، 
م�سدرنا  �لكبري«،  مقري  تناق�س 

�أكد �أن �الأغلبية ال ترغب يف مقري 
من  الأنهما  جرة  �أبو  �سيخ  وحتى 
تريد  و�الأكرثية  �لقدمية،  �لوجوه 
تطرق  �أخر  �سياق  ويف  �لتجديد، 

�أبو جرة  تر�سح  �إىل ملف  حمدثنا 
من عدمه، حيث �أكد باأنه ال يرغب 
وبن�سبة 80 باملائة لن يرت�سح، و20 
�سببا يف  �لباقية قد تكون  باملائة 

تو�فق  كان هنالك  �إذ� ما  تر�سحه 
عليه وحثه �جلمع على ذلك، �سيما 
عك�س  خيار�ته  يف  و��سح  و�أنه 

مقري ح�سبه.

قال اإن الهيئة العليا �شتح�شن من ن�شو�شه، دربال:

القانون الع�سوي11-16 اأظهر ثغرات عديدة يف امليدان

وعود بتطبيق املر�شوم الرئا�شي قبل نهاية ال�شهر 

 اللجنة امل�سرتكة تف�سل يف ملف حاملي بكالوريا + 3 الأحد املقبل  

النائب عن حركة جمتمع ال�شلم يو�شف عجي�شة »للو�شط »:

حم�س اأمام حتدي النتقال الدميقراطي ال�سل�س

�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  رئي�س  �أف�سح 
�لوهاب  �النتخابات عبد  ملر�قبة 
مقرتح  لتقدمي  �لتح�سري  عن  دربال 
�لقانون  ن�سو�س  لتح�سني  ي�سبو 
�لع�سوي11-16 �ملتعلق بالهيئة، �لذي 
و�لفجو�ت  �لثغر�ت  �لعديد من  �أظهر 
�أثناء مرحلة �لتطبيق خالل �ملو�عيد 

�النتخابية �ل�سابقة.
�سيفا  حل  ملا  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
باأن  �الأوىل،  �الإذ�عية  �لقناة  على 
هذ�  �سياغة  يف  �ملبذول  �ملجهود 
ال  ببالدنا  جديدة  كتجربة  �لقانون 
يكفي لتحقيق �لتو�فق مع �ملادة 194 

�لد�ستوري  �مل�رصع  عليه  ن�س  �لتي 
�أن  م�سيفا  هيئته،  مبهام  تعلق  فيما 
مرحلة تطبيق �لقانون �سهدت �رتكاب 
�لكثري من �الأخطاء من �أع�ساء �لهيئة 
غام�سة  كانت  �لن�سو�س  الأن  ذلك 
ملا  نهاية  تقدم  وال  و��سحة  وغري 
�لتي  �القرت�حات  �الإخطار، ومن  بعد 
تقدمت بها �لهيئة مثال �إتاحة �لفر�سة 
�لرت�سح  �أجل  من  ق�سائيا  للمتابع 
نهائي  بحكم  �إد�نته  تثبت  ماد�مت مل 
حتى  ح�سانته  تعلق  فوزه  حال  ويف 

تبث بر�ءته.
ولدى تطرقه للتكوين �عترب دربال �أن 

�لتز�م د�ستوري وحلقة هامة  �لتكوين 
من �حللقات �ل�رصورية الإجناح �لعملية 
باآخر دورة تكوينية  �النتخابية مذكر� 
 5 �لـ  يوم  �لهيئة  �إ�رص�ف  حتت  جرت 
ماي �لفارط حول مر�قبة �النتخابات 
فيها  �سارك  و�لتي  �لطعون  �سياغة  و 
وت�سحيح  لدر��سة  حزبا   40 نحو 
يف  ت�سجيلها  مت  �لتي  �الأخطاء  بع�س 
على  �ل�سابقة  �النتخابية  �ملو�عيد 
غر�ر جمع �لتوقيعات ومر�جعة �لهيئة 
�لرت�سيحات  قائمة  و�إيد�ع  �لناخبة 
تنظيم  �إىل  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب  د�عيا 
ور�سات تكوينية مب�ساركة �لهيئة �لعليا 

�مل�ستقلة ملر�قبة �النتخابات.
�لهيئة  رئي�س  ذ�ت  �أفاد  �الأخري  ويف 
�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  بتنظيم 
دور�ت   8 لـ  �النتخابات  ملر�قبة 
تكوينية حتى �الآن يف �نتظار تنظيم  4 
�لقادم  �أكتوبر  �سهر  �أخرى  دور�ت 
�أعطى  �لذي  �لتكوين  �أهمية  مربز� 
�لتي  �لفارطة  �ملحليات  خالل  ثماره 
�ملرت�سحني  عدد  فيها  ت�ساعف 
1542د�ئرة  يف  بالت�رصيعيات  مقارنة 
قال  كما  �ملر�قبة  �أن  �إال  �نتخابية 

كانت يف �مل�ستوى. 
علي عزازقة

 حددت �للجنة �مل�سرتكة بني نقابة عمال 
�سوناطر�ك وفدر�لية �سوناطر�ك و�أع�ساء 
�الأحد  للموؤ�س�سة،  �لعامة  �ملديرية  من 
�ملقبل من �أجل مبا�رصة �لعمل على ق�سية 
بكالوريا+3  �جلامعية  �ل�سهاد�ت  حاملي 
�سنو�ت و�لف�سل فيها نهائيا على م�ستوى 
�ل�سهر  من   30 �لـ  قبل  �سوناطر�ك  �رصكة 
�أن  �لعمال  عن  ممثلون  و�أكد  �حلايل.  
�الأ�سبوع  بد�ية  حددت  �مل�سرتكة  �للجنة 
وتطبيق  �لعمل  مبا�رصة  �أجل  من  �جلاري 
مكانه  ير�وح  �لذي  �لرئا�سي  �ملر�سوم 

�جتماع  �أن  �أو�سحو�  حيث   ،2014 منذ 
�التفاقيات  جلنة  تن�سيب  �سجل  �لثالثاء 
�أعمالها  مبا�رصة  �نتظار  �جلماعية  يف 
ماي   6 موعد  تاأجيل  بعد  �ملقبل،  �الأحد 
يجمع  �أن  يفرت�س  كان  �لذي  �ملا�سي 
ل�سوناطر�ك  �لعامة  �ملديرية  من  �أع�ساء 
وممثلني عن �لنقابة �لوطنية و بح�سور 3 
على  وهذ�  �لعمال،  تن�سيقية  من  ممثلني 
على  �مل�سوؤولة  �الأطر�ف  تلقي  خلفية 
�لعام  �الأمني  من  �أو�مر  �لنقابي  �مل�ستوى 
عبد  �جلز�ئريني  للعمال  �لعام  لالحتاد 

�ملجيد �سيدي �ل�سعيد لكل من �أمني عام 
�لفدر�لية  عام  و�أمني  �سوناطر�ك  نقابة 
لت�رصيع �لف�سل يف مطالب �لعمال مبا فيها 
مو�فقة �لرئي�س �ملدير �لعام ل�سوناطر�ك 
كانت  �لتي  �لق�سية  يف  �لف�سل  بت�رصيع 
�سنو�ت  فيها يف  قد ف�سل  �ملفرو�س  من 
�الإد�رية  م�ساحله  �أن  �لتاأكيد  مع  �سابقة، 
جاهزة للت�سوية �لنهائية قبل نهاية �سهر .

�سونطر�ك  تن�سيقية عمال  بخ�سو�س  �أما 
بكالوريا  �جلامعية  �ل�سهاد�ت  حاملي 
من  جملة  �سنت  و�أن  �سبق  و�لتي   ،3+

�أفريل   30 وقفة  �آخرها  �الحتجاجات 
تتلق  فلم  للعمال،  �لعاملي  لليوم  حت�سري� 
�أجل  من  ر�سمية  دعوة  �أية  �ليوم،  لغاية 
�حل�سور يف �جتماع 13ماي �لقادم، وذلك 
لهم  �لتي قدمت  �مل�سبقة  رغم  �ملو�فقة 
�لوطنية  �لنقابة  طرف  من  ماي   6 يوم 
تخ�س  �لتي  �ملحاور�ت  يف  باإ�رص�كهم 
�أخطاء،  تقع  ال  حتى  ق�سيتهم  م�سري 
�لنقابة  �تهمو�  و�أن  �سبق  �أنهم  خا�سة 

بتحوير مطالبهم.
�شارة بومعزة 

�أكد يو�سف عجي�سة  باأن �ملوؤمتر 
�لوطني �ال�ستثائي حلم�س عادي 
بعد  �لوحدة  جاء  لكونه  طبيعة، 
حني  يف  �لتغيري،  جبهة  مع 
�أنه  يعلم  �جلميع  �أو�سح  باأن 
يجب �النطالق فيه بخطى �أكيدة 
وبروؤى و��سحة، الأن ما �سيتحقق 
فيه در��سة هذه �مللفات كالقانون 

�الأ�سا�سي و�لقانون �لد�خلي.
�ل�سفلى  �لغرفة  يف  �لنائب 
خ�س  ت�رصيح  ويف  للربملان، 
�ختالف  �إىل  تطرق  �لو�سط  به 

�حلم�سيني،  بني  �لنظر  وجهات 
بني  لي�ست  باأنها  قال  �لتي 
�ملعار�سة  بل  وبني  �مل�ساركة 
ما يخدم �حلركة �أوال وما يخدم 
هذ�  �أن  كا�سفا  ثانيا  �جلز�ئر 
�ملوؤمتر �لوطني �ل�سابع  �سينبثق 
عنه جمل�س �سورى �لذي �سيكون 
موؤ�س�سة  و�أعلى  �ل�سيد  هو 
للموؤمترين �أين �سيتم فيه �ختيار 
رئي�س حركة جمتمع �ل�سلم لعهدة 
عن  �حلديث  �سيتم  �أين  كاملة 
�لتي  �لروؤى و�ملنهج و�ل�سيا�سات 

»  بعد  »حم�س  حركة  �ستتبعها 
هذ� �ملوؤمتر .

يو�سف  �أو�سح  جهته  ومن 
للتحديات  عجي�سة  بالن�سبة 
حلركة  جمتمع  �لقادمة 
�سية  ل�سيا � حز�ب   ولالأ ل�سلم   �
و�لعمل �ل�سيا�سي وللجز�ئر ب�سفة 
يف  عملية  تكمن  و�لتي  عامة 
�أننا  حيث  �لدميقر�طي  �النتقال 
�أين  للم�ساركة  �أكرب  فر�س  نريد 
�سيكون لالأحز�ب  �ل�سيا�سية دور 
�أكرب من �أجل مو�جهة �لتحديات 

و�ل�سيا�سية  وكذلك  �القت�سادية 
حتيط  �لتي  �الإقليمية  �ملخاطر 
ودوليا  �إ�سالميا  عربيا  باجلز�ئر 
حقيقة  كانت  فاإذ�  وبالتايل 
جتابه  �أن  على  عازمة  �ل�سلطة 
�لبرتول  وم�سكلة  �أ�سعار  �نهيار 
�القت�ساد فالبد من �النفتاح عن 
ب�سكل  دميقر�طي  �نتقال  طريق 
�أمن  يحفظ  �أن  �ساأنه  �سل�س  من 
�لبالد و�لقوى وموؤ�س�سات �لدولة 

�جلز�ئرية .
حكيم مالك

وزير التجارة �شعيد جالب

 نعول على جهود جمعيات
حماية امل�ستهلك 

�سعيد  �لتجارة  وزير  ��ستقبل 
�أم�س �الأربعاء باجلز�ئر  جالب 
و  �ملنظمات  ممثلي  من  عدد 
�مل�ستهلك  حماية  جمعيات 
�للقاء�ت  �إطار  يف  ذلك  و 
�لت�ساورية  مع خمتلف �لفاعلني 
�لتجارة  قطاع  يف  و�ملهنيني 

حيث دعاها 
�إىل تكثيف ن�ساطها  يف �مليد�ن 
 ، �مل�ستهلك  للمو�طن  خدمة 

ح�سبما �أفاد به بيان للوز�رة .
و قد حتادث �لوزير خالل هذه 
ب�سكل  نظمت  �لتي  �للقاء�ت 
رئي�س  من  كل  مع  منف�سل 
حلماية  �جلز�ئرية  �ملنظمة 
م�سطفى  �مل�ستهلك   وتوجيه 
زبدي و رئي�س �الحتاد �لوطني 
حرزيل  �مل�ستهلك  حلماية 
�جلمعية  رئي�س  و  حمفوظ 
و�حلرفيني  للتجار  �لوطنية 
طاهر بلنو�ر ف�سال عن ممثلي 
يف  �لنا�سطة  �جلمعيات  بع�س 

ميد�ن حماية �مل�ستهلك .
لهوؤالء   فر�سة  كانت  �ملنا�سبة 
لقطاع  و�ملهنيني  �لفاعلني 
من  جملة  لتقدمي  �لتجارة 
�ساأنها  من  �لتي  �القرت�حات 
مع  و�ل�رص�كة  �لعمل  تو�سيع 
حماية  �أجل  من  �لقطاع 
�لغذ�ئي  و�أمنه  �مل�ستهلك 

للمزيد  �لوزير  �ل�سيد  د�عني 
وكذ�  �لت�ساورية  �للقاء�ت  من 
�لتي  �لتكوينية  �لور�سات 
�لعمل  يف  �أكرب  فر�س  متنحهم 
�لذي  �لتوعوي  �جلو�ري 

يقومون به  .
�جلهد  ثمن جالب   جانبه  من 
�لهيئات  هذه   به   تقوم  �لذي 

و�جلمعيات ذ�ت 
�لطابع �لوطني و�ملحلي و�لتي 
�ملفاهيم  ن�ساطها  يف  جتاوزت 
�ل�سكاوي  تقدمي  من  �لتقليدية 
�إىل تقدمي �القرت�حات و�لرقي 

بفكرة �لعمل �جلماعي .
ومن  �سيوفه  �لوزير  دعا  كما 
�جلمعيات  باقي  خاللهم 
هذ�  يف  �لنا�سطة  �الأخرى 
ملو��سلة   �حل�سا�س   �حلقل 
خدمة  و�الجتهاد  �ملثابرة 

لل�سالح �لعام .
�لوزير  حث  �الأخري   يف  و 
�ملنظمات  و  �جلمعيات  هذه 
�أي�سا  �الهتمام  �رصورة  على 
�حلديثة  �لو�سائط  با�ستعمال 
�مل�ستهلك  مع  �لتو��سل  يف 
�لتو��سل  �سبكات  خالل  من 
تنوعها  على  �الجتماعي 
�مليد�ين  �لعمل  �إهمال  دون 
هو  يبقى  �لذي  و�جلو�ري 

�الأ�سا�س.



»يل  الفرن�سية  لل�سحيفة  ت�رصيح  يف  و 
»طوينا  قائال  قدور  ولد  اأو�سح  ايكو«, 
الأولوية  و  نهائي  ب�سكل  ال�سفحة 
اأن  اإىل  م�سريا  الأعمال«,  ملجال  الآن 
ال�ستثمار  املجمع  تلزم  ل  احلكومة 
�سعار  حتت  و  اجلزائر.  يف  �سوى 
انطالقة  اإ�سارة  تعطي  »�سوناطراك 
اقتناء  ال�سحيفة  ذكرت  تدويلها«, 
باإيطاليا  تكرير  مل�سنع  �سوناطراك 
لدى ايك�سون, م�سيفة اأن ولد قدور قد 
اأن هذا القتناء يندرج يف اطار  اأو�سح 
ا�سرتاتيجية التنمية باخلارج كما اأ�سارت 

ان  القت�ساد  يف  املخت�سة  ال�سحيفة 
اجلزائرية  الغازية  و  النفطية  ال�رصكة 
ايك�سون  التكرير  م�سنع  �ستقتني 
كذا  و  )�سقلية(,  باأوغو�ستا  موبيل 
مربزة  باإيطاليا,  نفطية  نهائيات  ثالثة 
اأم�س  ال�سفقة  عن  الإعالن  �سيتم  اأنه 
املدير  الرئي�س  نوه  و  بروما.  الأربعاء 
هذا  »يعترب  يقول  ل�سوناطراك  العام 
على  الكربى  م�ساريعنا  اول  املك�سب 
الهدف  اأن  مو�سحا  الدولية«,  ال�ساحة 
الأول يتمثل يف حت�سني تزويد اجلزائر 
بالوقود الذي يتزايد عليه الطلب ب�سكل 
متنامي نظرا لنتعا�س �سوق ال�سيارات. 
كما قال ذات امل�سوؤول »نحن بلد منتج 
للبرتول لكننا جمربون على ا�سترياد ما 

املنتوجات  من  دولر  مليار   2 يقارب 
لهذا  حد  و�سع  يجب  لذا  املكررة. 
م�سنع  اأن  اىل  م�سريا  التناق�س«, 
للخام  منفذا  �سي�سمن  هذا  التكرير 
اجلزائر  تزويد  حت�سني  مع  اجلزائري 
»�سيمنحنا  قائال  اأو�سح  كما  بالوقود. 
اأقل  بتكلفة  و  اأكرب  ا�ستقاللية  ذلك 
ال�سل�سلة«,  كامل  يف  �سنتحكم  اأننا  مبا 
اجلزائرية  ال�رصكة  اأن  اىل  م�سريا 
با�رصت برنامج اإعادة العتبار و تو�سيع 
طاقات  ترقب  مع  للتكرير  م�سانعها 
اأربع  ذلك  »يتطلب حتقيق  لكن  جديدة 
اأ�سار  الأقل«و  على  �سنوات  خم�س  اإىل 
من  متكنا  اوغو�ستا,  خالل  »من  قائال 
ب�سكل  اإ�سافية  طاقات  على  احل�سول 

ايك�سون  اأ�سول  اأن  مربزا  فوري«, 
اإ�سرتاتيجية  اطار  يف  »تندرج  باإيطاليا 
تدويل على املدى الطويل«. و يف هذا 
اأن �سوناطراك  اأعلن ولد قدور  ال�ساأن, 
يف  ن�ساطها  �رصيع«  »ب�سكل  �ستدعم 
اأن  اإىل  م�سريا  املحروقات,  �سوق 
من  �رصيك  عن  البحث  ب�سدد  املجمع 
اأجل تكوين �رصكة خمتلطة و من جهة 
املجمع  اأن  امل�سوؤول  ذات  اأكد  اأخرى, 
من  طوطال  �رصكة  مع  للتوقيع  يتاأهب 
باأرزيو  برتوكيمياء  م�سنع  اإن�ساء  اجل 
اأول  »�ستكون  قائال  اأ�ساف  و  )وهران( 
البوليربوبيلني  و  الربوبيلني  اإنتاج  وحدة 
باجلزائر �سيتم ت�سدير جزء اأكرب منهما 

نحو اأوروبا«.

 ن�سطت اأم�س »اللقاءات مع نوادي 
الكربى  امل�ساريع  وت�سيري  الطاقة 
ال�سم�سية« يف  الطاقة  يف جمالت 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  مقر 
ركز  حيث  بالعا�سمة  »الأف�سيو« 
هذا اللقاء  على �رصورة ا�ستغالل 

طرف  من  املتجددة  الطاقات 
هذه  تكاليف  لكونها  اجلزائر 
بالن�سبة  الأخرية منخف�س مقارنة 
كالكهرباء  على  الأخرى  للطاقات 
امل�ساركون  واأكد  التحديد.  وجه 
�ستدوم  التي  اللقاءات  هذه  يف 

اأ�سغالها على مدار يومني متتاليني 
اجلاد  العمل  على  »الأف�سيو«  يف 
وبالتايل  لتحقيق �سناعة جزائرية 
يخ�س  هوؤلء  فيما  برر  فلقد 
قبل  ذي  ح�سل  من  الذي  التاأخر 
يف جمال الطاقات املتجددة  هو 

مبثابة ربح للوقت  وفر�سة لتطبيق 
والنماذج  التكنولوجيات  اأحدث 
التي  الأخطاء  لتجنب  احلديثة 
يف  الدول  من  الكثري  فيها  وقعت 

هذا املجال .
 حكيم مالك 

لالأ�سالك  الوطنية  النقابة  انتقدت 
بقطاع  املهنيني  والعمال  امل�سرتكة 
الذي  الجتماعي  املو�سم  الرتبية 
اأنه  معتربة  النتهاء,  على  يو�سك 
وتو�سيع  العمايل  الواقع  �رصب  عزز 
والأجور  ال�رصائية  القدرة  بني  الهوة 
بخا�سة للفئات اله�سة, متهمني القرار 

ال�سيا�سي باغتيال هاته الفئات.
لالأ�سالك  الوطنية  النقابة  اتهمت 
خالل  املهنيني,  والعمال  امل�سرتكة 
الوطني  ملجل�سها  ال�ستثنائية  الدورة 
بوهران  حممد  �سيدي  عالل  بثانوية 
بالقرار  و�سفته  ما  اتهمت  موؤخرا, 
ال�سيا�سي باغتيال الأ�سالك امل�سرتكة 
الرتبية  بقطاع  املهنيني  والعمال 
من  التوايل  على  مرات   6 الوطنية 
خالل فتح القانون الأ�سا�سي والنظام 
وا�ستثناء  الرتبويني  لفئة  التعوي�سي 

العمال الب�سطاء.
للو�سع  املجل�س  تطرق  كما 

مع  بخا�سة  والقت�سادي  الجتماعي 
اجلاري,  الجتماعي  املو�سم   نهاية 
عرف  باأنه  املو�سم  املجل�س  فقيم 
النقابية  احلقوق  يف  كبريا  انهيارا 
و�سفه  ما  اإىل  ذلك  مرجعا  والعمالية 
التي  الظاملة  التع�سفية  بالقرارات 
اأقدمت عليها احلكومة بدء من مترير 
الأ�سالك  لفئة  الأ�سا�سي  القانون 
بعيد  اأنه  قالوا  الذي  امل�سرتكة 
�رصبا  ثم  الت�ساركية,  املقاربة  عن 
التوظيف  باإقرار  العمومية  للوظيفة 
املادة  وفق  التعاقدي  بالنظام 
للوظيفة  العام  القانون  من   22  -19
م�سل�سل  يف  وا�ستمرارا  العمومية, 
الأ�سا�سية  املواد  عن  الدعم  رفع 
و�رصب  املعي�سة  غالء  اإىل  املف�سي 
القدرة ال�رصائية خا�سة لهذه الفئتني؛ 
الإ�رصار على جتميد  ل�سيما يف ظل 
تن�سل  �سيا�سة  تر�سيخ  وكذا  الأجور, 
جتاه  الجتماعي  واجبها  من  الدولة 

الب�سطاء؛ عرب �رصب احلقوق  العمال 
كل  عليها  اأقدمت  التي  الجتماعية 

احلكومات املتعاقبة, بح�سبهم.
كما اأكدت النقابة اأن واقع فئتهم بعيد 
العامل,  كرامة  حتقيق  عن  البعد  كل 
اله�سة  الفئات  عمال  اأن  موؤكدين 
مع  مدقع,  فقر  من  يعانون  بالرتبية 
وباأجر  الكرمي,  العمل  �رصوط  غياب 
هزيل ودون �رصوط الأمن وال�سالمة, 
الأول  ال�سهيد  »روح  م�ستح�رصين 
عبد  �ساملي  النقابي  التنظيم  بهذا 
لقمة  اأجل  من  احلكرة  �سهيد  الكرمي 
والإق�ساء  التهمي�س  �سهيد  العي�س,  
موؤكدين  العميقة«,  اجلزائر  تخوم  يف 
على الو�ساية واحلكومة ككل �رصورة 
للعمال  احلقيقية  الو�سعية  حت�سني 
واإلغاء  الأجور  يف  بالزيادة  الب�سطاء 
والتي  لهم  الدخل  عن  ال�رصيبة 
و�سفوها »هذه ال�رصيبة التي ت�ستحوذ 
منها  وت�ستفيد  املادية  حقوقهم  عن 

خزينة الدولة«, معتربين اأن ذلك راجع  
للغياب التام للقرار ال�سيا�سي ال�سائب 
تتماطل  التي  احلكومة  طرف  من 
اأدنى  فيه  تتوفر  ل  وقت  يف  وتراوغ 
والأمن  وال�سكينة  الطمئنان  �رصوط 

العام وال�سالم الجتماعي.
مللف  النقابة  عادت  ثانية  جهة  من 
الأجور معتربة اأن  اأجر 17000 دج لن 
يغري �سيئا من معاناة العمال الب�سطاء 
  I.R.G مادامت ال�رصيبة على الدخل
ال�سارية  مكرر   87 واملادة  قائمة 
نهائيا,  لإلغائها  دعوا  التي  املفعول  
من  اإق�سائهم  من  �سكواهم  يدعمها 

القانون اخلا�س  
ي�سمل  اأ�سبح  الذي  الرتبية,  بقطاع 
اأن املهام  العلم  الأخرى مع  فئة دون 
فيه مرتبطة, وكل فئة تكمل الأخرى, 
ومن�سوون حتت مظلة واحدة األ وهي 

وزارة الرتبية الوطنية .
 �سارة بومعزة 

دعا رئي�س الغرفة اجلزائرية للتجارة 
العرب  امل�ستثمرين  عمر  بن  حممد 
اأن  قائال  اجلزائر  يف  ال�ستثمار  اىل 
لهم  ومتنح  الثاين  بلدهم  اجلزائر 
فر�سا لال�ستثمار يف جمالت ال�سناعة 
واخلدمات  والزراعة  وال�سياحة 

والطاقات املتجددة.
افتتاحية  كلمة  يف  عمر  بن  واأكد 
فر�س  حول  اقت�سادي  منتدى  خالل 

ال�ستثمار باجلزائر يقام على هام�س 
فعاليات الدورة ال127 ملجل�س احتاد 
�سوق  اجلزائر  ان  العربية  الغرف 
جميع  على  بال�ستقرار  تتميز  واعدة 
نحو  كبرية  اآفاقا  وتفتح  الأ�سعدة 
كما  والأوروبية  الإفريقية  الأ�سواق 
ي�سهد اقت�سادها منوا معتربا بالنظر 
اإىل الأرقام املحققة يف هذا املجال 

.

احتاد  رئي�س  قال  اأخرى  جهة  من 
الكباريتي   نائل  العني  العربية  الغرف 
اأن هناك �رصورة لتوحيد اجلهود من 
العربية  الدول  اقت�سادات  تنمية  اأجل 
كل  اغتنام  اأهمية  موؤكدا  وتكاملها 
الفر�س املتاحة لال�ستثمار والتطوير 
يف العامل العربي و اأو�سح اأن اأكرب حتد 
م�ساهمة  هو  العربي  العامل  يف  اليوم 
رجال الأعمال العرب يف تنمية الدول 

العربية .
ويفيِ نف�س ال�سياق قدمت جمموعة من 
املداخالت من طرف ممثلي قطاعي 
و  ال�سياحة  و  ال�سناعة  و  التجارة 
ال�ستثمار  للرتقية  الوطنية  الوكالة 
متحورت حوا الإجراءات املتخذة من 
لت�سجيع  العمومية   ال�سلطات  طرف 

ال�ستثمار 
ف .ن�سرين      

الوطنية  اللجنة  رئي�س  اأكد 
الإن�سان  حلقوق  ال�سحراوية 
املدنيني  عدد  باأن  ال�سالك  عقبة 
فاق 600  ال�سحراويني املفقودين 
اأكرث  وجود  اإىل  اإ�سافة  مفقود 
ب�سجون  �سيا�سي  �سجني   60 من 

الحتالل املغربي
الوطنية  اللجنة  اأقررئي�س 
الإن�سان  حلقوق  ال�سحراوية 
له  ت�رصيح  يف  ال�سلك  عقبة 
الحتفالت  اإطار  يف  »للو�سط« 
لتاأ�سي�س   45 للذكرى  املخلدة 
الحتالل  البوليزاريو«باأن  »جبهة 
املغربي يف تعامالتهم مع ال�سعب 
انتهك كافة املواثيق  ال�سحراوي 
املتعلقة  الدولية  والأعراف 
باعرتاف  وذلك  الإن�سان  بحقوق 
كافة الفواعل الدولية يف مقدمتهم 
اإىل  م�سريا  الأوروبية,  املحكمة 
ال�سحراويني  املدنيني  عدد  ان 
�سخ�س   600 جتاوز  املفقودين 
جراء حمالت الختطاف الق�رصي 
الحتالل  قوات  به  تقوم  الذي 
ال�سياق  ذات  يف  املغربي,م�سيفا 
باأن عدد املعتقلني ال�سيا�سيني قد 
يعانون  �سحراوي  معتقل   60 بلغ 
ال�سجون  غياهب  داخل  الأمرين 
اأن  اإىل  اأ�ساراملتحدث  املغربية, 
ت�ستثني  مل  العتقالت  عمليات 
املدافعة  الدولية  البعثات  حتى 
م�ستدل  الإن�سان  حقوق  عن 
اأما  احلقوقي,  بنيزيغ  بجماعة 
ال�سحراويني  احلرب  اأ�رصى  عن 
املغربية  بال�سجون  املعتقلني 
عددهم  باأن  املتحدث  اأكد  فقد 

قد بلغ 51 ا�سري.
اأما عبد ال�سالم عمر حل�سن رئي�س 
جمعية اأولياء املعتقلني ال�سيا�سيني 
فقد  ال�سحراويني  واملفقودين 
ال�سحراويني  عدد  باأن  اأقر 
الحتالل  بداية  مند  املفقودين 
ال�سحراوية  لالأرا�سي  املغربي 
وهي  مفقود   4500 قارب  قد 
اأخرى  مرة  تثبت  التي  الأرقام 
ق�رصي  اختطاف  ن�سبة  اأكرب  باأن 
ال�سعوب  حقوق  يف  ممار�س 
يف  املمار�س  هوذاك  امل�ستعمرة 
حق ال�سعب ال�سحراوي. ويف ذات 
بعثة  باأن  املتحدث  اأكد  ال�سياق 
جلان  على  حتتوي  ل  املينور�سو 
حقوق  جمال  يف  خمت�سة  للدفاع 
نتائج  يجعل  الذي  الأمر  الإن�سان 
ت�سخي�سية  غري  نتائج  تقاريرها 
للواقع امليداين املعا�س, م�سيفا 
باأن الأرا�سي ال�سحراوية املحتلة 
العامل  يف  الوحيدة  الأرا�سي  هي 
ملكتب  ن�ساط  فيها  لي�س  التي 
هذا  الدويل.  الأحمر  ال�سليب 
ومل يفوت املتحدث فر�سة اإحياء 
اجلبهة  لتاأ�سي�س  ال45  الذكرى 
ال�سعبية لتحرير ال�ساقية احلمراء 
املجهود  وثمن  اإل  الدهب  وواد 
اجلزائر  قبل  من  املبذول  الكبري 
ال�سعب  دعم  يف  و�سعبا  �سلطتا 
الدعم  باأن  موؤكدا  ال�سحراوي, 
لل�سعب  اجلزائر  قبل  من  املقدم 
ال�سحراوي ل ميثل ثلث ما قدمه 

كافة الفواعل الدولية. 
خميم اأو�سرد لالجئني ال�سحراويني 

بتيندوف:عواق يحي  

�سوناطراك

مقر منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات »الأف�سيو«

الفئات اله�سة بقطاع الرتبية 

الدورة ال127 ملجل�س احتاد الغرف العربية 

م.�س

اتفاق مع �شركة توتال الن�شاء 
م�شنع برتوكيمياء باأرزيو

ندوة حول ا�شتغالل الطاقة ال�شم�شية يف ال�شناعة 

املو�شم االجتماعي احلايل فاقم من اأزمتنا

رئي�س غرفة التجارة يدعو اإىل اال�شتثمار باجلزائر 

الذكرى 45 لتاأ�سي�س جبهة البوليزاريو

 600مدين �شحراوي مفقود 
و60 �شجينا �شيا�شيا 

.    عقبةال�سالك: 51 اأ�سري حرب يف ال�سجون املغربية
.    عبد ال�سالم حل�سن: بعثة املينور�سو ل حتوز على 

خمت�سني يف جمال حقوق الإن�سان
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.         االأولوية لدخول عامل االأعمال دوليا
اأكد الرئي�س املدير العام ملجمع �سوناطراك عبد املومن ولد قدور اأم�س الأربعاء اأن جمال الأعمال 

تعد اأهم اأولويات ال�سركة  النفطية الوطنية, مربزا اقتحامها ال�ساحة القت�سادية الدولية.

التن�سيقية الوطنية امل�ستقلة لالأطباء املقيمني

 مت�شك باالإ�شراب ومقاطعة 
املناوبة بامل�شت�شفيات  

امل�ستقلة  الوطنية  التن�سيقية  اأكدت 
لالأطباء املقيمني, اأم�س الأربعاء باجلزائر 
العا�سمة, مت�سكها بالإ�رصاب الذي ي�سنه 
اأ�سهر  خم�سة  من  اأزيد  منذ  ال�سلك  هذا 
�سمان  وعدم  املناوبة  مقاطعة  وموا�سلة 
احلد الأدنى للخدمة بامل�ست�سفيات ودعا 
اأع�ساء املكتب الوطني للتن�سيقية, خالل 
ندوة �سحفية, اجلهات الو�سية اإىل »تغليب 
ال�ستجابة  خالل  من  العامة«  امل�سلحة 
ملطالبهم التي و�سفوها ب«ال�رصعية«ويف 
هذا ال�سدد, ذكر الناطق با�سم التن�سيقية, 
دفعت  التي  بالأ�سباب  طيلب,  حممد 
الأطباء املقيمني اىل الدخول يف اإ�رصاب 
مرجعا   ,2017 نوفمرب   14 منذ  مفتوح 
حاليا  ال�سحة  قطاع  يعي�سه  الذي  الو�سع 
الو�سية  الوزارة  مع  احلوار  »انقطاع  اإىل 
يف  ودعا  ملطالبهم«.  ا�ستجابتها  وعدم 
اإىل �رصورة فتح »حوار جاد  ال�سياق  ذات 
اأن  معتربا  الو�سية,  الوزارة  مع  ومثمر« 
القرتاحات التي تقدمت بها الوزارة خالل 
التن�سيقية ب«�سيا�سة  اأع�ساء  مع  لقاءاتها 
ول  املنظومة  ل  تخدم  ل  التي  الرتقيع 
واعتربت  املقيم«.  الطبيب  ول  املري�س 
مبكتب  ع�سو  حاجب,  مرمي  جهتها  من 
ال�سحة  وزارة  اقرتاحات  اأن  التن�سيقية, 

العائلي  التجمع  على  باملوافقة  املتعلقة 
وتوفري ال�سكن الوظيفي والظروف املادية 
والب�رصية وامل�سالح التقنية يف اإطار تاأدية 
الطبيب املقيم للخدمة املدنية هي »حق 
ال�سحة«, م�سرية  بقطاع  �سيما  كل عامل, 
اخلدمة  اإجبارية  اأن  اىل  الوقت  ذات  يف 
ال�سارية  القوانني  كر�ستها  التي  املدنية 
قدا�سة  بقدر  مقد�سة  »لي�ست  املفعول 
--كما  ي�ستدعي  مما  املواطن«,  �سحة 
وفيما  فيها«.  النظر  »اإعادة  اأ�سافت-- 
 20000 بني  ما  ترتاوح  التي  باملنح  يتعلق 
اأن  املتحدثة  ذات  قالت  دج,  و60000 
وهي  فقط  وليات  باأربع  تتعلق  »اأعالها 
اليزي وتندوف ومترنا�ست واأدرار, يف حني 
الطبيب  احتياجات  تغطي  ل  اأدناها  اأن 
التي  الأخرى  املعزولة  باملناطق  املقيم 
ذات  ويف  العمل«.  �رصوط  على  تتوفر  ل 
املنحى, طالب اأع�ساء التن�سيقية ب�رصورة 
»اإعفاء الأطباء املقيمني من اأداء اخلدمة 
الوطنية باعتبارهم يوؤدون اخلدمة املدنية 
املهنية  حياتهم  من  جزءا  تاأخذ  التي 
التكوين  نوعية  حت�سني  وكذا  واخلا�سة 
البيداغوجي واإعطاء اأكرث �سفافية لقانون 

الطبيب املقيم«.
م.�س
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املحكمة اجلنائية الإ�شتئنافية 

لدى جمل�س ق�شاء العا�شمة

حماولة قتل بع�سرة طعنات 
ب�سبب هاتف نقال !!

اإعتداء خطرية  العمر حلادثة  الثاين من  العقد  تعر�ض �شاب يف 
ب10   بطعنه  قام  الذي  جاره  يد  على  بحياته   تودي  اأن  كادت 
اإثرها 3  اأنحاء ج�شده ق�شى  على  طعنات خنجر على خمتلف 
اأيام داخل غرفة العناية املركزة ، و حررت له �شهادة طبية مبدة 

عجز 60 يوما ب�شبب هاتف نقال حاول املتهم �رسقته منه .
تلقت   حني   2016 اأوت   1 لتاريخ  وقائعها  تعود  التي  الق�شية  يف 
م�شت�شفى  من  لنداء  الق�شائية  لل�رسطة  الليلية  املناوبة  فرقة 
على  خطرية  لإ�شابة  تعر�ض  ل�شخ�ض  تلقيها  حول  طاية  عني 
اأنحاء ج�شده وهو موجود داخل غرفة العناية املركزة  خمتلف 
لعدة  تعر�ض  قد  امل�شاب  اأن  اأ�شفرت  التي  التحريات  لتنطلق   ،
طعنات خنجر من جاره املدعو » ب ،طارق« اإثر �شجار جمعهما 
حول هاتف نقال ، بعدما تعر�ض ال�شحية ل�رسقة هاتفه النقال 
من قبل املتهم  قبل يوم من الوقائع وبعد ما توجه حليه باليوم 
املوايل يف حدود ال�شاعة احلادية ع�رسة ليال وحاول ا�شرتجاعه 
بطريقة ودية حدثت بينهما مناو�شات كالمية اإنتهت بعراك مت 
ف�شه من قبل اجلريان غري اأن املتهم اأ�رس على الإنتقام وغادر 
 10 حوايل  ال�شحية  طعن  يف  اإ�شتعمله  خنجر  لإح�شار  ملنزله 
مرات على م�شتوى منطقة الفخذ و الذراعني و منطقة ال�شدر 
على  نقل  خطرية  جد  اإ�شابات  له  خلفت  التي  ال�رسبات  وهي 
اإثرها للم�شت�شفى اأين قبع حوايل 3 اأيام يف غرفة العناية املركزة 
وحررت له �شهادة طبية مبدة عجز 60 يوما ، ليتم بذلك حتويل 
املدعو » ب،طارق« على  م�شلحة التحقيق الق�شائي و الأمني 
وبالتايل على حمكمة اجلنايات الإ�شتئنافية  بجرم حماولة القتل 
العمدي مع �شبق الإ�رسار و الرت�شد ، وهي التهمة التي اإعرتف 
بها خالل مواجهته لهيئة املحكمة ،  غري اأنه اأجاء بوقائع  مغايرة 
متاما مفادها اأن ال�شحية توجه له بيوم الوقائع و اإتهمه بح�شور 
جميع اأ�شدقائه ب�رسقة هاتفه النقال و بعد اأن اأنكر الأمر و اأً�رس 
اأنه غري م�شوؤول عن ال�رسقة قام ال�شحية باإخراج مفك براغي 
به يف  ويطعنه  ويح�رس خنجرا  ليتوجه ملنزله  به  وحاول طعنه 

حالة دفاع عن النف�ض .
ل/منرية

 ف�شيلة الأبحاث للدرك 
الوطني باجلزائر

 تفكيك �سبكة خمت�سة 
 يف تزوير املحررات 
الإدارية  للمركبات 

متكنت ف�شيلة الأبحاث للدرك الوطني باجلزائر العا�شمة 
اجرامية  �شبكة  �شكلوا  �شخ�شا   13 توقيف  من  موؤخرا 
خمت�شة يف تزوير الوثائق الإدارية للمركبات على م�شتوى 
عدة وليات و بتواطوؤ من موظفني اإداريني، ح�شبما  جاء 
اأم�ض الأربعاء يف بيان خللية الت�شال للمجموعة القليمية 
ف�شيلة  اأن  البيان  اأو�شح  باجلزائر.و  الوطني  للدرك 
من  موؤخرا  متكنت  بالعا�شمة  الوطني  للدرك  البحاث 
الطاحة ب�شبكة اجرامية مكونة من 13 �شخ�شا ين�شطون 
بطاقات   ( للمركبات  الدارية  الوثائق  تزوير  جمال  يف 
ذلك  و  مراقبة(  بطاقات  و  بالبيع  ت�رسيحات  و  الت�شجيل 
على م�شتوى عدة وليات على غرار اجلزائر العا�شمة و 
وهران و تب�شة و البليدة و  بتواطوؤ من موظفني اداريني. 
الق�شية منذ دي�شمرب  التحقيق يف هذه  الف�شيلة  تابعت  و 
التحقيق من حتديد طريقة عمل  2017 حيث متكن فوج 
الدويل  التهريب  يف  املتمثل  و  الإجرامية  الع�شابة  هذه 
بلدان  من  م�شتعملة  مركبات  اإدخال  للمركبات،من خالل 
و  الوطن  اأر�ض   اإىل  و�شول  ا�شبانيا  موانئ  عرب  اأوروبا 
داخل  لحقا  ياأتي  الع�شابة  اأفراد  دور  البيان،فان  ح�شب 
ار�ض الوطن حيث يتكفلون بنقل هذه املركبات من الغرب 
البالد  و�شط  اإىل  اأفارقة  برعايا  بال�شتعانة  اجلزائري 
اىل  بالإ�شافة  اجلزائر،  و  البليدة  وليتي  اإقليم  ل�شيما 
و ن�شب ملكيتها اىل �رسكائهم عن طريق  تزوير ملفاتها  
ت�شجيل  بطاقات  ن�شخ  و  مزورة  بالبيع  ت�شاريح  حترير 
م�شطوبة مزورة و ن�شخ بطاقات مراقبة مزورة و ايداعها 

لدى مكتب بطاقات الت�شجيل بتواطوؤ من موظفني .
اأن عنا�رس ال�شبكة يقومون بعدها بت�شويق  ي�شيف البيان 
هذه املركبات بكل �شهولة عرب اأرجاء الوطن بعد احل�شول 
البلديات و  التاأكيد بتواطوؤ موظفني ببع�ض  على بطاقات 
اأ�شفرت العملية عن توقيف جميع اأفراد ال�شبكة و عددهم 
13 �شخ�شا ينحدرون من وليات اجلزائر و البليدة و قاملة 
و تب�شة ، كما مت حجز 5 مركبات بالإ�شافة اإىل 35 ملفا 
قاعديا للمركبات املزورة و و�شل اإيداع بطاقة ت�شجيل و 

�شهادة اإقامة.
البيان-- اول  و مت تقدمي جميع امل�شتبه فيهم --ح�شب 
ام�ض امام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة احلرا�ض و الذي 

اأمر باإيداعهم احلب�ض مبوؤ�ش�شة اإعادة الرتبية باحلرا�ض.

فتحت  حمكمة اجلنايات الإ�شتئنافية 
راح  عمدي  قتل  ق�شية    ، اأم�ض   ،
 19 العمر  من  يبلغ  �شاب  �شحيتها 
ومروج  جن�شيا  �شاذ  يد  على  �شنة 
خمدرات يكربه ب 10 �شنوات كاملة 
والذي تورطت رفقته والدته القابلة 
توبعت رفقته بجرم امل�شاركة  التي 
بقلب  جرت  التي  اجلرمية  وهي   ،
بني  نزاع  �شببها  وكان  العا�شمة 
يف  املنطقة  زعامة  حول  الطرفان 

ن�شاط ترويج املخدرات. 
وعلى  احلال  ق�شية  جمريات 
املحاكمة  بجل�شة  دار  ما  ح�شب 
حني   2016 جانفي   25 لتاريخ  تعود 
دائرة  باأمن  ال�رسطة  م�شالح  تلقت 
اجلزائر الو�شطى لبالغ حول جرمية 
قتل �شنعاء جرت بحي 1 ماي بقلب 
العا�شمة ولدى تنقل عنا�رس الأمن 
مل�رسح اجلرمية وجمعها للمعلومات 
من  يبلغ  �شاب  ال�شحية  اأن  تبني 

العمر 19 �شنة قد تعر�ض حلوايل 4 
طعنات على م�شتوى منطقة ال�شدر 
ال�شدري  القف�ض  اخرتقت  احداها 
الوفاة  وراء  املبا�رس  ال�شبب  وكانت 
�شاذ  له  التي وجهها  الطعنات  وهي 
اثناء  طريقة  باعرتا�ض  قام  جن�شيا 
تواجده على م�شتوى �شيارته من نوع 
كالمية  مناو�شات  وبعد  »هاربني« 
م�شتوى  على  مرتان  بطعنه  قام 
ال�شدر وهو على منت ال�شيارة ولدى 
حماولته الفرار رك�ض وراءه وطعنه 
طعنتان اخرتان على م�شتوى نف�ض 
منطقة  اخرتقت  احداها  املنطقة 
داخل  بوفاته  وت�شببت  القلب 
مب�شت�شفى  ال�شتعجالت  م�شلحة 
اجلامعي م�شطفى با�شا ، يف الوقت 
والدته �رسيكتا يف هاته  كانت  التي 
ال�شجار  يف  تدخلت  حني  احلادثة 
قتل  على  ولدها  بتحري�ض  وقامت 
العتداء  اأ�شباب  وعن  ال�شحية، 

فاأ�شفرت التحريات اأنها تعود لليوم 
ال�شحية  من  كل  جمع  حني  ال�شابق 
فيه  هدده  اأخر  �شجار  واملتهم 
املتهم بالقتل ب�شبب خالف بينهما 
جمال  يف  املنطقة  زعامة  حول 
حينها  طلب  اأين  للمخدرات  ترويج 
ل�شاحله  العمل  ال�شحية  املتهم من 
ن�شاطه  تاأ�شي�ض  فكرة  عن  والتخلي 
ومزاحمته يف  املنطقة  اخلا�ض يف 
ذلك ، ليتم بذلك حتويله على حمكمة 
جناية  بجرم  والدته  رفقة  احلال 
ال�رسار  �شبق  مع  العمدي  القتل 
بالقتل  وامل�شاركة  لالأول  والرت�شد 
العمدي مع �شبق الإ�رسار والرت�شد 
الأول  املتهم  اعرتف  اأين  للثانية، 
املحكمة  لهيئة  مواجهته  خالل 
نفى  انه  غري  جرم  من  له  ن�شب  ما 
باأن تكون خلفية ال�شجار ما جاء يف 
م�شمون قرار الإحالة حيث اأكد انه 
قد قام بقتل ال�شحية دون وعي منه 

العتداء  الأخري  هذا  حاول  بعدما 
بناءا  براغي  مفك  بوا�شطة  عليه 
معه  جمعته  الذي  خاله  طلب  على 
�شكنهما  ب�شبب  خالف  والدته  ومع 
وكان يف كل منا�شبة ي�شتفزهما وقام 
بتحري�ض ابن �شقيقته بيوم الوقائع 
من  قبل  قام  ال�شحية  باأن  اأكد  كما 
لطلب  باإبتزازه  الواقعة  من  يوم 
طبية  �شهادة  طريق  عن  الأموال 
نفيه  مع  يوم   15 مزورة مبدة عجز 
التام بوجود اي خالف حول زعامة 
باملنطقة  ترويج املخدرات  ن�شاط 
هذا  ممار�شة  عن  توقف  قد  كونه 
داخل  بوظيفة  والتحق  الن�شاط 
عقده  بعد  والكربيت  التبغ  موؤ�ش�شة 
يف  احلالية  زوجته  على  لقرانه 
يف   ، اأحواله  لإ�شالح  منه  حماولة 
يف  م�شاركتها  الوالدة  اأنكرت  حني 

اجلرمية. 
ل/منرية 

ل/منرية

هذا وقد توقيف املتهمتني اإثر معلومات 
وردت م�شالح الأمن حول تردد  طالبتني 
بكلية احلقوق  اإحداهما طالبة   جامعتني 
والثانية باملعهد الوطني للتجارة الدولية ، 
على حمل م�شبوه لبيع البيتزا بغر�ض �رساء 
املخدرات وبيعه داخل احلرم اجلامعي ، 
لتقوم م�شالح الأمن برت�شد املبلغ عنهما 
الفارط  اأفريل  �شهر  باأواخر  توقيفهما  و 
على  الق�شائية  ال�رسطة  فرقة  قبل  من 
كن  اأين   ، اإبراهيم  دايل  منطقة  م�شتوى 

»اأودي »  على منت  �شيارة فخمة من نوع 
ثالثة  برفقتهن  و  اجلامعة  قرب  مركونة 
فتيات ب�شدد التدخني و بعد التقرب منهن 
اإثنني منهم  وتفتي�ض املركبة  عرث بحوزة 
على قطعة خمدرات من نوع القنب الهندي 
بوزن 9غرام  كانت خمباأة داخل حقيبتهما 
، و بعد توقيفهن و حتويلهن على م�شلحة 
تلك  باإقتناء  قمن  باأنهن  ك�شفن  التحقيق 
البيتزا  لبيع  الكمية من عند عامل مبحل 
وهو ممولهن الرئي�شي ،وهو املتهم الذي 
من  25فيفري2018،  بتاريخ   توقيفه  مت 
الق�شائية  لل�رسطة  املتنقلة  الفرقة  قبل  
اإثر دورة روتينية لها  اأين قام حينها ذات 

برمي  اأمامه  من  مرورهم  بعد  املتهم 
لذ  و  »كيتيل«  نوع  من  مهلو�ض  قر�ض 
اأجريت  التي  التحريات  بعد  و   ، بالفرار 
يف حيه عن طريق القبعة التي خلفها بعده 
مت التو�شل لهويته بعدما اأجمع اأبناء حيه 
باأنه من كبار مروجي املخدرات مبنطقة 
تق�رساين وما جاورها ، ليتم بذلك حتويله 
ورود  بعد  احلال  اأمام حمكمة  من جديد 
 ، الفتاتان  ل�شان  على  جديد  من  اإ�شمه 
�شماعه  وخالل  الأخري  هذا  جهته  من 
املتاجرة  يخ�ض  فيما  له  ن�شاط  اأي  اأنكر 
�شلم حقيقة  قد  باأنه   اأكد  و  باملخدرات 
على  بناءا  املتهمة  ل�شديقته  الكمية  تلك 

طلبها بهدف ال�شتهالك ال�شخ�شي بعدما 
�شلمته باملقابل مبلغ  15األف دينار وهي 
اإقتناها �شخ�شيا  القطعة التي ك�شف باأنه 
لي�شتفيد من قطعة  من  منطقة �رس�شال 
التي  الت�رسيحات  نف�ض  وهي   ، جمانية 
اأدىل بها اأمام هيئة املحكمة بعد حتويله 
املخدرات  ترويج  بجرم  املحاكمة  على 
باملوؤ�ش�شة  املوؤقت  احلب�ض  رهن  وهو 
العقابية باحلرا�ض ، يف الوقت الذي نفت 
يخ�ض  فيما  ن�شاط  اأي  الطالبتان  فيه 
اجلامعي  احلرم  داخل  املخدرات  ترويج 
لهاته  م�شتهلكات  د  جمر  باأنهما  اأكدتا  و 

ال�شموم

طالب ممثل احلق العام لدى 
حمكمة بئر مراد راي�س توقيع 
عقوبة 10 �شنوات حب�شا نافذا 
يف حق بائع مبحل لبيع البيتز  

،  لتورطه رفقة طالبتني 
جامعيتني برتويج املخدرات 

مبحيط  احلرم اجلامعي والتي 
طالب لهما النائب العام توقيع 

عقوبة  6 اأ�شهر حب�شا نافذا بعد  
توقيفهما موؤخرا و بحوزتهما  

كمية من املخدرات خمباأة 
داخل حقيبتهما اليدوية 

بالقرب من اجلامعة .

اجلزائر  ولية  امن  م�شالح  متكنت 
اأ�شخا�ض من جن�شيات   8 توقيف  من 
جزائرية ودول افريقية  �شكلوا �شبكة 
باملخدرات  للمتاجرة  اإجرامية  
ال�شلبة من نوع الكوكايني و الهريويني 
الهريوين  مادة  من  كلغ   1 مع حجز   ،
اخلام،ح�شبما علم اأم�ض الأربعاء عن 
من  �شعودي  لل�رسطة  الأول  املالزم 

خلية الت�شال لأمن الولية.
واأو�شحت املالزم �شعودي اأن م�شالح 
امن املقاطعة الإدارية للدار البي�شاء 

لن�شاط  و�شع حد  موؤخرا من  متكنت 
عرب  تن�شط  دولية  اإجرامية  �شبكة 
حمور جنوب اجلزائر باجتاه اجلزائر 
من  املخدرات  تهريب  يف  العا�شمة 
النوع ال�شلب )الكوكايني و الهريويني( 
غري  الن�شاط  حماربة  اطار  يف 
بطريقة  املقيمني  لالأفراد  ال�رسعي 
و  الوطني.   بالرتاب  �رسعية  غري 
 8 توقيف  من  العلمية  هذه  مكنت 
ا�شخا�ض 5 منهم رعايا دول افريقية، 
من  كلغ   1 ا�شرتجاع  و  حجز  مت  كما 

مادة الهريويني.
على  بناء  العملية متت  اأن  اأ�شافت  و 
اأفراد  ن�شاط  حول  موؤكدة  معلومات 
فتح حتقيق  بعدها  ليتم  ال�شبكة  هذه 
يف الق�شية، و بعد تفتي�ض منزل احد 
امل�شتبه فيهم )رعية اإفريقي( و الواقع 
العا�شمة(  الكيفان )�رسق  برج  ببلدية 
 20 و  الهريويني  من  كلغ   1 حجز  مت 
لتتم  هاتف نقال و 22 مليون �شنتيم، 

بعدها توقيف باقي اأفراد ال�شبكة.
امل�شتبه  فان  امل�شدر  ذات  وح�شب 

 26 و   20 بني  اأعمارهم  ترتاوح  فيهم 
يف  و  الأفارقة  للرعايا  بالن�شبة  �شنة 
للم�شتبه  بالن�شبة  الأربعينات  حدود 
م�شيفة  جزائرية،  جن�شية  من  فيهم 
ان كمية املخدرات املحجوزة كانت 

على �شكل كب�شولت و م�شحوق .
اأم�ض  فيهم  امل�شتبه  تقدمي  مت  و 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  الأربعاء 
حمكمة الدار البي�شاء  من اأجل النظر 
يف ملفهم و حتويلهم للعدالة من اجل 

الف�شل يف الق�شية، ي�شيف امل�شدر.

فيما قامت والدته بتحري�شه على القتل وتوبعت رفقته بامل�شاركة

اأمن ولية اجلزائر

جرمية قتل لحتكار ترويج املخدرات يف �ساحة اأول ماي 

توقيف �سبكة اإجرامية دولية و حجز 1 كلغ من الهريويني اخلام 

,,

,,

حمكمة بئر مراد راي�س

طالبتان جامعيتان تروجان املخدرات يف الو�سط اجلامعي



بوالية  ال�رضائب  قطاع  يعي�ش 
مترنا�ست على وقع �سفيح �ساخن 
، مما بات ي�ستدعي تدخل اجلهات 
بني  القائم  ال�رضاع  حلل  الو�سية 
ت�سجيل  لتفادي  والعمال  املدير 
حلول  ع�سية  احتجاجات  موجة 

�سهر رم�سان املبارك .
ت�ساءلت اللجنة املت�ساوية االأع�ساء 
 ، بتمرنا�ست  ال�رضائب  مبديرية 
الوالئي  املدير  رف�ش  �رض  عن 
بتعليمات  االإلتزام  يف  للقطاع 
�سريورة  ل�سمان  الرامية  الو�سايا 

القطاع مبا يخدم امل�سلحة العامة 
تبحث  التي  العمومية  واخلزينة 
التبعية  الإنهاء  حقيقية  بدائل  عن 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 
العاملية   البور�سات  يف  اأ�سعاره 
الده�سة  من  الكثري  يثري  ومما   ،
واالإ�ستغراب يقول املت�رضرين من 
امل�ساكل العالقة انه  مت املوافقة 
املوظفني  ترقية  على  باالجماع 
مبح�رض ر�سمي من جلنة مت�ساوية 
نف�سه  املدير  وبام�ساء  االع�ساء 
تطبيق  رف�ش  االأخري  هذا  ولكن 

يرقي  عليه وح�سب هواه  اتفق  ما 
البع�ش  ترقية  ويرف�ش  البع�ش 
العلم  مع  احلق،   لهم  لي�ش  بحجة 
والعرائ�ش  ال�سكاوى  ت�سيف 
يثبت  املح�رض  فاإن  االإحتجاجية 
يف  وا�سح  القانون  وان  العك�ش 
ملوظفي  ويعطي  ال�سياق  هذا 
اجلنوب الكبري حق الرتقية ملن له 
7 �سنوات خدمة فعلية  ، ومما يحز 
املت�رضرين  املوظفني  نفو�ش  يف 
،تعر�سهم  القائم  امل�سكل  من 
من  احل�سابات  وت�سفية  للإنتقام 
لل�رضائب  الوالئي  املدير  طرف 
�سكاوى  برفع  قيامهم  بذريعة 
باإن�سغاالتهم  بالتكفل  تطالب 
يتنافى  �سوابط  الذي  االأمر  وهو 
 ، –ح�سبهم-  املهنة  اخلقيات 
اإيداع  فرتة  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
م�ستوى  على  الرتقية  ملفات 
وهو  اإنتهت  قد  العمومي  الوظيف 
االأمر الذي حال دون متكني عدد 
ال�رضائب  قطاع  موظفي  من  هام 
على  احل�سول  من  بتمرنا�ست 
حقهم االإداري ب�سبب تعنت املدير 
الو�سايا  بتعليمات  اإاللتزام  يف 

لتقدمي  الرامية  املعنية  والوزارة 
ال�سعوبات  تذليل  و  الت�سهيلت 
لرفع من م�ستوى خدمة ال�رضائب 
. من  بوالية مترنا�ست احلدودية  
منتخبون  �سدد  فقد  ثانية  جهة 
�رضورة  على  بالوالية،  حمليون 
امل�سالح  طرف  من  جاد  تدخل 
ال�رضائب  مدير  لتقدمي  املعنية 
ب�سبب  القانونية  امل�ساءالت  اأمام 
حتويله ل�سلحيات الرتقية مللكية 
خا�سة ، و�سعا بات ينذر باإنفجار 
الذين  املوظفني  وغليان  احتقان 
وهو  االإداري  للتع�سف  تعر�سوا 
االأمر الذي قد يدفع بهم للت�سعيد 

من لهجة خطابهم  .
اإنتظار تدخل جاد من طرف  ويف 
لل�رضائب  اجلهوية   املديرية 
الت�سنج  حالة  يف  للف�سل  بورقلة 
التي تخيم على مديرية ال�رضائب 
على   لزاما  يبقى  بتمرنا�ست 
حق  من  املحرومني  املوظفني 
املزري  الو�سع  معاي�سة  الرتقية 

الأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج
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اأدرار  بوالية  االأ�سوات  تعالت 
من  جاد  تدخل  ب�رضورة  املطالبة 
واجلماعات  الداخلية  وزير  طرف 
اأجل  الدين بدوي من  نور  املحلية 
فتح حتقيق اأمني و اإداري معمقا يف 
حيثيات احلرب التي ي�سنها م�سوؤول 
نافذ بالوالية وهو ما �ساهم ب�سكل 
خمطط  على  الت�سوي�ش  يف  كبري 
 ، بكو�ش  حمو  الوالية  وايل  عمل 
حيث مل تخفي م�سادر املقربة من 
حميط الوايل التاأكيد على اأن هذا 
امل�سوؤول ي�سعى لتحويل مقر الوالية 
وتك�سري  احل�سابات  لت�سفية  �ساحة 
بالوالية  االأول  الرجل  جمهودات 
ومعاجلة  الرتاكمات  حلحلة  يف 
عن  ورثها  التي  ال�سائكة  امللفات 
�سكاوى  �سددت  حيث   ، �سابقيه 
مرفوعة  اإحتجاجية  وعرائ�ش 
مل�سالح وزير الداخلية واجلماعات 

التدخل  �رضورة  على  املحلية 
العاجل الإيفاد جلان حتقيق وزارية 
حقيقة  لتق�سي  امل�ستوى  عالية 
الت�سنج  وحالة  والغليان  االإحتقان 
التي تخيم على قطاعات التجارة ، 
ال�سغل ، ال�سكن، ال�سحة  و التنمية 

مو�سوع  ويف  عام،  ب�سكل  املحلية 
امل�سادر  ذات  ذهبت  فقد  مت�سل 
اىل اأبعد من ذلك عندما اأكدت اأن 
جميع تعليمات وايل الوالية للبحث 
عن حلول جذرية بالقطاعات التي 
االحتجاجات  وقع  على  تعي�ش 

حرب  جمرد  ظلت  واالإحتقان 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . ورق   على 
والعرائ�ش  ال�سكاوى  ذات  حذرت 
العواقب  مغبة  من  االإحتجاجية 
تطور  عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 
اإيجاد حلول  والتماطل يف  ال�رضاع 
اإ�سارة  العالقة يف  للم�ساكل  جذرية 
ممثلة  اجلهات  نف�ش  من  وا�سحة 
اأنها  فاعلة  حملية  جمعيات  يف 
اإ�ستخراج  وتف�سيل  جملة  ترف�ش 
املذكورة  للقطاعات  وفاة  �سهادة 
حذرت  فقد  ثانية  جهة  من   .
املقلق  التزايد  من  اأمنية  تقارير 
االإحتجاجية  احلركات  ملعدالت 
على  ذلك  وتاأثري  العام  هذا  خلل 
بالوالية  احلكومة  عمل  خمطط 
اجلبهة  باإن�سغاالت  للتكفل  الهادف 
خلل  من  املحلية  االإجتماعية 
االأولويات  ح�سب  مبداأ  تطبيق 
واالإمكانات املتاحة وفق ما اأوردته 

م�سادرنا .

اجلاري  االأ�سبوع  منت�سف  كرم   
بورقلة  والريا�سة  ال�سباب  مدير 
ومدير  ال�سحفي   ، �ستحونة  بوبكر 
الو�سط  ليومية  اجلهوي  املكتب 
باليوم  االحتفاالت  مبنا�سبة   ،
امل�سادف  التعبري  حلرية  العاملي 
تكرمي   . �سنة  كل  من  ماي   03 لـ 
الو�سط  ليومية  اجلهوي  املدير 
ال�سحفي املحرتف اأحمد باحلاج،  
االإعلمية  جمهوداته   نظري   جاء 
اجلبارة التي يبذلها يف مرافقة واقع 
وافاق القطاع اعلميا ، حيث تعترب 
الو�سائل  اأبرز  من  »الو�سط«  يومية 
االإعلمية التي رافقت القطاع من 
خمتلف  ن�ساطات  مواكبة  خلل 
 ، والريا�سة  ال�سباب  مديريات 
احل�رضية  التغطية  عن  ناهيك 
للم�ساريع  امليدانية  واملتابعة 

املوجودة يف طور االإجناز .
مدير  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بوبكر  بورقلة  والريا�سة  ال�سباب 

�ستحونة يف ر�سالة موجهة للأ�رضة 
قد  كانت   ، بالوالية  االإعلمية 
ن�سخة   « »الو�سط  يومية  ت�سلمت 
االعلمية  ال�ساحة  اأن   ، منها 
يف  وتنوعا  زخما  ت�سهد  الوطنية 
تعي�ش  ،كما  االإعلمية  املنابر 
كبريا  هام�سا  اجلزائرية  ال�سحافة 
نوعه  من  االأول  يعد  احلرية  من 
االإ�سقاء  ب�سهادة  العربي  الوطن  يف 
املنابر  و�سلت  وقد   ، العرب 
املكتوبة  ال�سحافة  يف  االعلمية 
اإىل اأزيد من 100 �سحيفة يومية و 
اأ�سبوعية ، وهذا دليل على االهتمام 
الذي توليه اجلزائر حلرية التعبري ، 
اأين اعتربها العديد من االعلمني 
زائدة يف هذا املجال ، وال�ستكمال 
احلزائر  فتحت  الريادة   هذه 
املتعاملني  لكل  وا�سعا  املجال 
جمال  يف  للإ�ستثمار  اخلوا�ش 

ال�سمعي الب�رضي .
�شيخ مدقن 

الع�سل  اأم  ببلدية  االأو�ساع  تاأزمت 
بتيندوف  ،ب�سبب متاطل ال�سلطات 
جذرية  حلول  ايجاد  يف  املحلية 
املواطنني  حنفيات  �سح  مل�سكل 
باخلروج   هددوا  بدورهم  الذين 
من  باإنت�سالهم  للمطالبة  لل�سارع 
.  اأعرب  احلادة  العط�ش  اأزمة 
التجمعات  قاطني  من  الع�رضات 
بوالية  الع�سل  اأم  ببلدية  ال�سكنية 
ت�رضيح  يف   ، احلدودية  تيندوف 
عن   ،  « »الو�سط  يومية  مع  لهم 
ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
م�سكل  مع  معاناتهم  اإ�ستمرار  من 
املاء  توفري  احلا�سل يف  التذبذب 
على  الرابع  لليوم  لل�رضب  ال�سالح 
حجم  من  فاقم  ما  هو  ،و  التوايل 
بني  للتنقل  بهم  ودفع  معاناتهم 
الفلحية  واملحيطات  االأحياء 
لل�رضب  �ساحلة  غري  مبياه  للتزود 
ال�رضورية  حاجياتهم  ل�سد 

ال�سديدة  احلر  موجة  وجمابهة 
حم�سو�سا   اإرتفاعا  تعرف  التي 
حمل  فقد  ذلك  مع  ،موازاة 
حمدثونا ال�سلطات املحلية وعلى 
للمياه  اجلزائرية  وحدة  راأ�سها 
بدائرة تيندوف  وم�سالح بلدية اأم 
مطلبهم  جتاهل  م�سوؤولية  الع�سل 
تاأجيج  عنه  نتج  الذي   ، امل�رضوع 
غليان اجلبهة االجتماعية املحلية 
باخلروج  هددت  بدورها  التي 
ال�سلطات  على  لل�سغط  لل�سارع 
البحث  نحو  بها  والدفع  الو�سية 
 ، للرتاكمات  جذرية  حلول  عن 
هوؤالء  ي�سيف  علمنا  اذا  خا�سة 
اأن الغمو�ش ال يزال يكتنف م�سري 
تاأهيل  باعادة  اخلا�سة  امل�ساريع 
ال�سبكات الفرعية الرابطة بالقناة 
ال�ساحلة  املياه  لتوزيع   الرئي�سية 

لل�رضب  .
�شيخ مدقن

متكنت يف اليومني االأخريين  خلية 
البحث والتحري بالكتيبة االقليمية 
الرابط  بالطريق  الوطني  للدرك 
وعا�سمة  م�سعود  حا�سي  بني 
�ساحنة  توقيف  من  ورقلة  الوالية 
خم�سيني  يقودها  رونو  نوع  من 
للقيام  منه  التقرب  وخلل   ،
القانونية  التلم�ش  باإجراءات 
�سبط بحوزته 3120 قارورة خمر 
حملية واأجنبية ال�سنع من خمتلف 
للرتويج  موجهة  واالأنواع  اال�سكال 
ليتم  �رضعية  غري  بطريقة  حمليا 

وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 
لدوائر االخت�سا�ش املعنية بغر�ش 
، فيما مت حتويل �ساحب  اتلفها 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  ال�ساحنة 
القانونية  االجراءات  ا�ستكمال 
معه واإعداد ملف ق�سائي �سده مت 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى   مثوله 
حمكمة حا�سي م�سعود  للنظر يف 
و�سعيته بتهمة احليازة واملتاجرة 
قانونية  غري  بطريقة  بالكحوليات 

.
�شيخ مدقن

علمت جريدة »�لو�شط » �أن �شر�ع خفي يدور مبقر والية �أدر�ر بني �لو�يل وم�شوؤول نافذ ي�شعى 
لتحري�س �أطر�ف ح�شا�شة لتك�شري جمهود�ت �مل�شوؤول �الأول على �لهيئة �لتنفيذية وهو �الأمر 

�لذي حال دون متكني هذ� �الأخري من �نت�شال 05 قطاعات من �لتعفن و �حتو�ء �حتقان �ملوظفني 
و�ملو�طنني على حد �شو�ء .

مطالب بالتدخل النت�شال 05 قطاعات من �لتعفن 

�أحمد باحلاج 

م�سوؤول نافذ يقود حملة لتك�سري جمهودات وايل اأدرار

االأمن  م�سالح   متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
والتهريب  املنظمة  اجلرمية 
بالكتيبة االإقليمية للدرك الوطني 
اأق�سام  مفت�سية  مع  وبالتن�سيق 
باملنطقة  اجلزائرية  اجلمارك 

بوالية  عمار  حا�سي  امل�سماة 
حماولة  اإجها�ش  من   ، تيندوف 
الوقود  من  لرت   1800 تهريب 
وذلك  للتهريب  موجهة  كانت 
ليتم  �رضي  م�ستودع  اكت�ساف  اثر 
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 

 ، املعنية  االخت�سا�ش  لدوائر 
فيما مت حتويل املوقوفني االأربعة  
للم�سلحة املعنية وبعد ا�ستكمال 
وبعد  معهم  القانونية  االجراءات 
�سدهم  ق�سائية  ملفات  اجناز 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مت مبوجبها 

اجلمهورية لدى حمكمة تيندوف 
اأمر  اجلميع  حق  يف  �سدر  اأين 
باالإيداع رهن احلب�ش املوؤقت يف 
اإنتظار حماكمتهم بتهمة التهريب 

واالإ�رضار باالإقت�ساد الوطني .
�شيخ مدقن 

يف �إطار تطبيق خمطط جتفيف منابع �لتهريب

بعدما حتولت �شالحيات ترقية �ملوظفني مللكية خا�شة  

اإجها�ض حماولة تهريب 1800 لرت من الوقود بتيندوف  

مدير ال�سرائب بتمرنا�ست يقفز بالقطاع نحو املجهول  

�حتفاال باليوم �لعاملي حلرية �لتعبري 

لليوم �لر�بع على �لتو�يل

درك حا�شي م�شعود بورقلة 

مدير ال�سباب والريا�سة بورقلة 
يكرم املدير اجلهوي ليومية الو�سط 

العط�ض يحا�سر �سكان بلدية
 اأم الع�سل بتيندوف  

الإطاحة بخم�سيني بحوزته
 3120 قارورة خمر



لفرقة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
بامل�صلحة  التحري  و  البحث 
الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
اأم�س  نهار  تب�صة  والية  باأمن  
وجود  مفادها  معلومات  اإثر  على 
من  مركبة  منت  على  �صخ�صني 
كمية  بحوزتهما  مر�صيد�س  نوع 
الرتويج  لغر�س  املخدرات  من 
و  مراقبة  نقطة  و�صع  اإثر  على  و 
على  املركبة  توقيف  ليتم  تفتي�س 

اأعمارهما  ترتاوح  �صخ�صني  متنها 
بني 28 و 30 �صنة  مت العثور فوق 
كي�س  على  للمركبة  ال�رشعة  مغري 
العثور  مت  فتحه  بعد  اللون  اأبي�س 
كمية من املخدرات  بداخله على 
يقدر عددها بـ 10 اأ�صابع )مراود( 
غرام   50 بـ  االإجمايل  وزنها  قدر 
كما مت �صبط بحوزة اأحد امل�صتبه 
فيهما على مبلغ مايل قدره 11500 
عليه  و  الرتويج  عائدات  من  دج 

ال�صالفي  و  املركبة  حتويل  مت 
اأمن الوالية و فتح  الذكر اإىل مقر 
حتقيق يف الق�صية حلني ا�صتكمال 
االإجراءات و تقدمي امل�صتبه فيهما 

اأمام اجلهات الق�صائية
كما متكنت قوات ال�رشطة التابعة 
لل�رشطة  الوالئية  للم�صلحة 
جمرمني   4 توقيف  من  الق�صائية 
طرف  من  بالقب�س  اأمر  حمل 
لتورطهم  الق�صائية  اجلهات 

منها  خمتلفة  جرائم   عدة  يف  
للمهلو�صـــــات  وال�رشاء  احل�صول 
املتاجرة  و  �رشعية  غري  بطريقة 
العمدي  اجلرح  و  ال�رشب  و  فيها 
مالية  غرامة  و  االإ�رشار  �صبق  مع 
مع  31.800.00دج  بـ  املقدرة 
حتديد مدة االإكراه البدين بحدها 
اإ�صدار �صيك دون ر�صيد   االأق�صى 

حمكوم عليهم باحلب�س النافذ.
ع/ ر�شيد
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وقد بلغت قيمة اإجناز هذا املرفق 
به  اخلا�صة  واملالحق  الرتفيهي 
قدمت  التي  ال�رشوحات  ح�صب 
مليون   273 من  اأزيد  املكان  بعني 
املدير  عمريو  الطاهر  واأفاد  دج 
اأن  والريا�صة  لل�صباب  املحلي 

عملية اقتناء هذه 
املتنقلة متت من خالل  امل�صابح 
الوالية  بني  ما  مالية  تركيبة 
واملجل�س ال�صعبي الوالئي وقطاع 
ال�صباب والريا�صة بهدف ا�صتيعاب 
تفتقر  التي  النائية  البلديات  اأبناء 
للم�صابح، واحلد من خطر ظاهرة 
واملجمعات  ال�صدود  يف  ال�صباحة 
املائية كما اأبدى روؤ�صاء املجال�س 
ا�صتالمهم  لدى  البلدية  ال�صعبية 
لهذه  كبريا  ا�صتح�صانا  للمقررات 
املبادرة كونها �صت�صمح –ح�صبهم- 
بالتكفل بال�صباب واحلد من م�صكل 
واملجمعات  ال�صدود  يف  ال�صباحة 
التي  البلديات  القريبة من  املائية 
تتوفر  لالإ�صارة  عليها.  ي�رشفون 
والية ميلة ف�صال عن م�صبح �صلغوم 
م�صبحني  اليوم  املد�صن  العيد 

و  ميلة  بلدية  من  بكل  اآخرين 
كما  النوع،  نف�س  من  تاجنانت 
ببلدية  رابع  م�صبح  اإجناز  يجري 
فرجيوة ناهيك عن م�صبح جواري 

ببلدية يحيى بني ق�صة.
امل�صبح  تد�صني  مبنا�صبة  ومت 
يف  جهوية  م�صابقة  تنظيم 
عرفت  االأ�صاغر  لفئة  ال�صباحة 
م�صاركة �صباحني من واليات ميلة 
وق�صنطينة و�صطيف واأم البواقي و 
مت تكرمي الفائزين فيها من طرف 

�صلطات الوالية.
ملعب  تد�صني  مت  ال�صياق  ذات  يف 

جواري بحي عبد اهلل با�صا و�صط 
اإعادة  بعد  العيد  �صلغوم  مدينة 
اال�صطناعي  بالع�صب  تاأهيله 
 5،33 باأزيد من  قدر  بتمويل مايل 
"م�صدورة"  مب�صتة  و  د،ج  مليون 
�صكنا   135 ربط  مت  البلدية  بذات 
من  بتمويل  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة 
مليون   70 فاق  البلدية  ميزانية 
دج  واأو�صح مدير الطاقة بالوالية 
ال�رشيف  حمند  براهم  ال�صيد 
اأن  العملية  هذه  هام�س  على 
يف  الطبيعي  بالغاز  التغطية  ن�صبة 
املائة  يف   75 بلغت  العيد  �صلغوم 

املائة  يف   99 قاربت  وبالكهرباء 
اجلواري  املركز  تد�صني  مت  كما 
من  كل  ي�صم  والذي  لل�رشائب 
قبا�صة ومفت�صية ال�رشائب ح�صب 
املقدمة  ال�رشوحات  يف  ورد  ما 
اأن  فيها  جاء  والتي  املكان  بعني 
فاق  بتمويل  اأجنز  الهيكل  هذا 
158 مليون دج. و عاينت �صلطات 
م�رشوع  كذلك  باملنا�صبة  الوالية 
"ج  �صنف  مدر�صي  جممع  اجناز 
مقعد،   300 ا�صتيعاب  بطاقة   "
للتدري�س وقاعة  اأق�صام   9 يت�صمن 
اإداري،  وجناح  الن�صاطات  متعددة 
"نهاية  ا�صتالمه  املنتظر  ومن 
الوايل  �صدد  املقبل"وقد  �صبتمرب 
و�صعه  عدم  على  املكان  بعني 
حيز اخلدمة قبل تدعيمه مبطعم 
�صارعني  ت�صمية  ومت  مدر�صي 
و  م�صعود  بايل  ال�صهيدين  با�صمي 
املجاهد  زيارة  و  خمنا�س  حاج 
ال�صهيد  واأرملة  حممد  دربال 
املركز  احت�صن  كما  م�صعود  بايل 
ندوة  العيد  �صلغوم  لبلدية  الثقايف 
تاريخية حول جمازر 8 مايو 1945 
ال�صغري  حممد  االأ�صتاذ  ن�صطها 

بو�صبتة.

مت مبدينة �شلغوم العيد )جنوب ميلة( توزيع مقررات اال�شتفادة من م�شابح متنقلة لفائدة 28 بلدية عرب والية ميلة 
تفتقر لهذا النوع من الهياكل الرتفيهية ما يدفع باأبنائها اإىل ال�شباحة يف املجمعات والربك املائية رغم ما فيها من 

خطورة واأ�شرف على عملية توزيع هذه املقررات امل�شوؤول االأول عن اجلهاز التنفيذي بالوالية بعد اأن قام بتد�شني 
م�شبح ن�شف اأوملبي لبلدية �شلغوم العيد مبنا�شبة اإحياء ذكرى جمازر 8 مايو 1945 .

ميلة

ع.ق

 28 بلدية بالوالية ت�ستفيد من م�سابح متنقلة  

م�شالح االمن بتب�شة

م�شتغامن

بعد اأعمال �شغب  �شكيكدة 

توقيف 4 جمرمني حمل بحث من العدالة

اأمن م�ستغامن يكرم االأ�سرة االإعالمية

اإيداع 4 اأ�سخا�س احلب�س املوؤقت و و�سع 4 حتت الرقابة الق�سائية

بتكرمي  م�صتغامن  والية  اأمن  قام 
يف  املحلية  االإعالمية  االأ�رشة 
�رشفهم  على  نظم  احتفالية 
واإعالميون  اأكادمييون  ح�رشها 
عميد  الوالية  امن  رئي�س  وقال 
اأن  خال�صي  �صمري  لل�رشطة  اأول 
عالقة االأمن الوالئي مع ال�صحافة 
تطور  يف  وهي  ممتازة  املحلية 
االأمني  باحل�س  م�صيدا  م�صتمر 
ال�صحافة  كر�صته  الذي  العايل 

املحلية لدى املواطن امل�صتغامني 
تاأ�صي�س  اأهمية  على  موؤكدا 
االأمن  م�صالح  بني  نوعية  �رشاكة 
امليدان  يف  الفاعلني  وال�صحفيني 
العام  املدير  لتعليمات  تنفيذا 
الغني  عبد  اللواء  الوطني  لالأمن 
اإ�رشاك  على  ي�صدد  الذي  هامل 
واملدين  االإعالمي  املجتمع 
هذا  النبيلة  ال�رشطة  مهام  يف 
م�صتغامن  والية  اأمن  رئي�س  وكرم 

ال�صحفيني واملرا�صلني املنت�صبني 
اإىل العديد من العناوين ال�صحفية 
علوم  ق�صم  رئي�س  تكرمي  مت  كما 
بجامعة  واالإعالم  االت�صال 
م�صتغامن الدكتور العربي بوعمامة 
العلمية  ملجهوادته  عرفانا 
جل�صة  ويف  االت�صال  جمال  يف 
مفتوحة نظمها رئي�س اأمن الوالية 
مع االإعالم املحلي اقرتح الدكتور 
تكوين  مرواين  حممد  واالإعالمي 

االت�صال  واإطارات  االإعالميني 
االت�صال  على  الوالية  امن  بجهاز 
واالإعالم االأمني داعيا اإىل �رشورة 
اأن يقرتب االإعالميون من م�صالح 
يف  للم�صاهمة  عديدة  �رشطية 
العمل التح�صي�صي والتوعوي الذي 
تقوم به خلية االت�صال وال�صحافة 

باأمن الوالية
 م.اأمني

حمكمة  لدى  اجلنح  قا�صي  اأمر 
�صكيكدة باإيداع 4 اأ�صخا�س احلب�س 
بينهم  من  اآخرين   4 و�صع  مت  فيما 
الرقابة  حتت  جامعيني  طلبة 
على  االعتداء  بتهمة  الق�صائية 
واالإخالل  العمومية  القوة  رجال 

الغري  ملك  وحتطيم  العام  بالنظام 
الفوري  املثول  اإجراءات  اإطار  يف 
ق�صائي   م�صدر  من  علم  ما  ح�صب 
االأ�صخا�س  هوؤالء  توقيف  مت  قد  و 
اأعمال  بعد  االثنني  اأم�س  م�صاء 
عيا�صي  االإخوة  حي  �صهدها  �صغب 

قام  عندما  �صكيكدة  مدينة  و�صط 
الع�رشات من التجار غري ال�رشعيني 
باحلجارة  ال�رشطة  عنا�رش  بر�صق 
العام  الطريق  تطهري  عملية  اأثناء 
االأمر  ال�رشعية  عري  التجارة  من 
الذي مل يتقبله هوؤالء التجار ح�صب 

ما اأفاد به من جهته م�صدر اأمني و 
دخل التجار يف مواجهات مع اأعوان 
ال�رشطة املتمثلة يف قوات مكافحة 
ال�صغب مما اأ�صفر عن جرح 6 اأعوان 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �رشطة 

قبل اأن يتم توقيف 8 اأ�صخا�س .

ت�صغيل  بعنابة  الثالثاء  اليوم  مت 
مركز لل�صغط العايل موجه للتكفل 
مبونوك�صيد  الت�صمم  ب�صحايا 
املدير  طرف  من  ذلك  و  الكربون 
م�صطفى  املدنية  للحماية  العام 

لهبريي .
من  الثاين  املركز  هذا  ي�صم  و 
بكل  مماثلني  مركزين  بعد  نوعه 
وهران  و  العا�صمة  اجلزائر  من 
العتاد و الو�صائل الالزمة لكي يوؤدي 
طبيب  اأو�صحه  ما  ح�صب  مهمته 
الذي  داودي  كرمي  الدكتور  املركز 
اخلا�س  الهيكل  هذا  باأن  اأو�صح 
)اال�صتعمال  باالأك�صجني  بالعالج 
اجلوي  بال�صغط  لالأك�صجني  الطبي 
حمطة  تد�صني  اأي�صا  مت  العايل(.و 
نيرتوك�س )نفخ قارورات الهواء التي 
على  املاء  يف  الغط�س  يف  ت�صتعمل 

باالإ�صافة  يزيد عن 18 مرتا(  عمق 
ا�صتعمال  يف  خمت�صة  فرقة  اإىل 
الكالب املدربة موجهة للبحث عن 

االأ�صخا�س حتت االأنقا�س.
الهياكل  هذه  تد�صني  خالل  مت  و 
هذه  اأهمية  اخل�صو�س  على  اإبراز 
املكت�صبات التي تدل على املجهود 
الدولة حت�صني  من طرف  املبذولة 
التكفل باملواطن و املحافظة على 
حياته و مت التذكري من جهة اأخرى 
باأن 17 األف عون ملراقبة ال�صواطئ 
مت ت�صخريهم على ال�صعيد الوطني 
يف اإطار مو�صم اال�صطياف املقبل 
االأرتال  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة 
ملكافحة  املوجهة  املتحركة 
ال�صيف  ف�صل  يف  الغابات  حرائق 
اإىل 27  انتقل عددها من 22  الذي 

رتال متحركا عرب الوطن. 

عقارية  وعاءات  وجود  عن  زوخ  
وحدة  اأالف   10 لبناء  ت�صع  بالعا�صمة 
اأنه  م�صريا   ،   lpa ب�صيغة  �صكنية 
املقبلة  االأيام  خالل  االنطالق  �صيتم 
يف اإجناز 5 اأالف و 300 وحدة �صكنية 
االأم�س  يف  زوخ  القادر  ك�صف عبد   .
مبقر  اليوم  ن�صطها  �صحفية  ندوة 
 10 بناء   خمطط  وجود  عن  الوالية 
 lpa برنامج  من  �صكنية  وحدة  اأالف 
را�صل  قد  اأنه  ،مو�صحا  العا�صمة  يف 
عدد  رفع  اأجل  من  ال�صكن  وزير 
هذا  من  للعا�صمة  ال�صكنية  احل�صة 
اأّن  العا�صمة   وايل  واأفاد  الربنامج. 
عمليات الرتحيل التي قامت بها والية 
تطهري  بعمليات  �صمحت  اجلزائر 
للعقار،م�صريا اأن م�صاحله ا�صرتجعت 
على  العقار  من  هكتار   500 من  اأكرث 
م�صتوى تراب والية اجلزائر العا�صمة 
العقاري  الوعاء  ا�صتغالل  مت  ،اأين 
�صكنية  م�صاريع  اإقامة  يف  امل�صرتجع 
ثانويات،  ت�صييد  فيها  مبا  جديدة، 

مدار�س وم�صاحات خ�رشاء.
املرحلة  تفا�صيل  يخ�س  فيما  اأما 
اإعادة    23 الــ  العملية  من  الثالثة 
 09 املرحلة  هذه  �صت�صمل  االإ�صكان 
منها  بلدية،   14 و  اإدارية  مقاطعات 
12 موقع بيوت ه�صة، 08 مواقع نقاط 

االأبيار،  بلدية  م�صتوى  على  �صوداء 
موقع �صاليهات على م�صتوى بلدية بئر 
قبو  و  باالنهيار  مهددة  عمارة  خادم، 
م�صتوى  على  الرتميم  عمارة يف طور 

بلدية اجلزائر الو�صطى
اأما فيما يخ�س تنفيذ املرحلة الثالثة 
ثالثة  على  �صيق�صم   23 العملية  من 
)03( اأيام ، املواقع املعنية بالرتحيل 
يوم اخلمي�س 10 ماي 2018  املقاطعة 
مواقع   05 راي�س   مراد  لبئر  االإدارية 
''بيتايف  امل�صمى  الق�صديري  ،احلي 
ال�صاليهات  ،موقع  بئر خادم  ببلدية   ''
ببلدية  امل�صمى''الربتقال''  باملكان 
 '' اله�صة  ال�صكنات  موقع   ، خادم  بئر 
مزرعة كابو '' ببلدية بئر مراد راي�س 
مزرعة   '' اله�صة  ال�صكنات  ،موقع 
،موقع  راي�س  مراد  بئر  ببلدية  جيرن'' 
الفتح''  ''مزرعة  اله�صة  ال�صكنات 
ب�صعيد حمدين ببلدية بئر مراد راي�س 
،  اأما فيما يخ�س املقاطعة االإدارية 
اله�صة  ال�صكنات  موقع   ، لزرالدة 
 ، زرالدة  ببلدية  ال�صوداء  النقاط  و 
موقع   ، لبوزريعة  االإدارية  املقاطعة 
ملعب  مبحاذاة  القاطنة  العائالت 
على  ال�صوداء  النقاط  موقع   ، االأبيار 

م�صتوى بلدية االأبيار
 اإميان لوا�س 

قائد  بوطبة  �صالح  العميد  اعترب 
املدر�صة التطبيقية ملدفعية امليدان 
ع�صور  ال�صهيد  )امل�صيلة(  ببو�صعادة 
التكويني  ال�رشح  هذا  اأن  م�صطفى 
يربز مدى تطور التكوين الع�صكري يف 
ذات  واأ�صاف  امليدان  مدفعية  جمال 
اإ�رشافه على  ال�صامي خالل  ال�صابط 
"اأبواب مفتوحة" على هذه املدر�صة 

الثانويات  لتالميذ  موجهة  التطبيقية 
مبدينة  املهني  التكوين  ومراكز 
تبذلها  التي  املجهودات  اأن  بو�صعادة 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  قيادة 
بهذه  ال�صباط  و�صف  ال�صباط  مكنت 
يف  اأح�صن  تكوين  تلقي  من  املدر�صة 
مكن  قد  و  امليدان  مدفعية  جمال 
ال�صابط  ذات  ح�صب  التكوين  هذا 
ال�صامي من تفعيل العمل على م�صتوى 
مع  التاأقلم  خالل  من  الوحدات 
�صيواجهها  التي  العملياتية  الظروف 
خريجي  من  �صباط  و�صف  �صباط 
املدر�صة التطبيقية ملدفعية امليدان 
على  املفتوحة"  "االأبواب  و�صمحت 

ال�صورة  ر�صم  من  املدر�صة  هذه 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لهذه  احلقيقية 
العميد  ح�صب  الهدف  وهو  العريقة 
�صيا�صة  اأجله  من  جاءت  الذي  بوطبة 
العليا  القيادة  تنتهجها  التي  االت�صال 
ج�صور  ملد  ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
"جي�س-اأمة"  رابطة  التوا�صل وتعزيز 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  باعتبار 
بالدفاع  ت�صطلع  جمهورية  موؤ�ص�صة 

عن الوطن و�صالمته ووحدة ترابه.
رافق  قد  بوطبة  العميد  وكان 
الثانويات  تالميذ  من  احلا�رشين 
حيث  املدر�صة   اأق�صام  خمتلف  اإىل 
االإمكانات  على  قرب  عن  تعرفوا 
املوجودة  البيداغوجية  والو�صائل 
لالإ�صارة  نوعية   ذي  تكوين  ل�صمان 
ملدفعية  التطبيقية  املدر�صة  فاإن 
التكوين  هيكلة  عن  انبثقت  امليدان 
يف موؤ�ص�صات اجلي�س الوطني ال�صعبي 
�صباط  بتكوين  وتتكفل   1991 عام 
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الهولوكو�ست اإيذاٌن بالظلم وجواٌز بالقتل

راأي

»اإ�سرائيل » دولة ا�ستعمارية وعن�سرية و اإرهابية وم�سريها اإىل الزوال

يريد االإ�شرائيليون من العامل اأجمع، دواًل وحكوماٍت، واأفراداً وجماعاٍت، واأحزابًا وتنظيماٍت، وقادًة وم�شوؤولني، وكتابًا وفنانني، واإعالميني وقانونيني، وغريهم من كل 
الفئات الب�شرية على مدى العامل كله والتاريخ باأكمله، اأن يعرتفوا بجرمية االأفران النازية واملحرقة اليهودية »الهولوكو�شت«، واأن يقروا بها زمانًا ومكانًا، واأال ي�شككوا فيها 

اأو ي�شتخفوا بجرمها، واأال ينكروا وقوعها اأو يكذبوا وقائعها، اأو ينفوا حقائقها وي�شككوا يف اأعداد �شحاياها، اأو ي�شتهينوا مبعاناة من ق�شوا فيها اأو من جنوا منها، واإال يفعلوا ذلك 
فاإنهم �شيتهمون مبعاداة ال�شامية، وظلم اأتباع الديانة اليهودية، وامل�شاركة يف اجلرمية الدولية، وبذا ي�شتحقون الطرد واللعن، وال�شب وال�شتم، واحل�شاب والعقاب، اإال اأن 

يظهروا ندمهم، ويعلنوا توبتهم، ويرتاجعوا عن خطاأهم.
بقلم د. م�شطفى
 يو�شف اللداوي

العامل  �شعوب  الإ�رسائيليون  يطالب 
واإجاللً  احرتاماً  تقف  اأن  كلها 
تبدي  واأن  املحرقة،  ل�شحايا 
باجلاليات  حلق  ما  على  اأ�شفها 
وما  ال�رسقية،  اأوروبا  يف  اليهودية 
اأ�شابهم من اأذى وحل بهم من بالء، 
وكاأنهم يربوؤون اأنف�شهم من الأخطاء 
التي  والفنت  فيها،  وقعوا  التي 
خا�شوا  التي  واملفا�شد  اأ�شعلوها، 
كلها  العامل  �شعوب  ويحملون  فيها، 
واملحنة  له،  تعر�شوا  ما  م�شوؤولية 
مع  �رسكاء  وكاأنهم  بهم،  نزلت  التي 
النازيني يف هذه اجلرمية، يتحملون 
عليهم  فاإن  لذا  امل�شوؤولية،  واإياهم 
التكفري عن جرميتهم، والأ�شف على 
فعلتهم، واإبداء الندم على ما ارتكبوا 
خ�رسوا  عما  وتعوي�شهم  حقهم،  يف 
وفقدوا، وتقدمي العون لهم تكفرياً، 
بامل�شوؤولية  اعرتافاً  وم�شاعدتهم 

وتعوي�شاً عن امل�شيبة.
اأبداً ول ندعو  نحن ل نقبل بالظلم 
له، ول ن�شجع عليه ول ن�شكت عنه، 
اأوروبا  يف  اليهود  حمنة  ننكر  ول 
ول  الثانية،  العاملية  احلرب  اإبان 

ن�شمت يف  ارتكبها، ول  ندافع عمن 
�شحاياها، ول نقول عنها اأنها كذبة 
فهي  وتهويل،  مبالغة  واأنها  وفرية، 
بالن�شبة لنا جرمية اأياً كان حجمها، 
واأياً كانوا �شحاياها، فهم يف حينها 
مل يكونوا اأعداًء لنا، ومل ي�شتوطنوا 
ومل  �شعبنا،  يطردوا  ومل  اأر�شنا، 
ل  فاإننا  لذا  اأهلنا،  على  يعتدوا 
بظلمهم،  نقبل  ول  حمنتهم،  ننكر 
واإظهار  ال�شكوى  من  مننعهم  ول 
احلزن والأمل، ول نطالبهم بالغفران 
والن�شيان، وامل�شاحمة وامل�شاحلة، 
اأ�شى  ول  لكم  �شحقاً  لهم  نقول  ول 
حل  ما  وت�شتحقون  قتالكم،  على 

بكم ونزل فيكم.
لكننا يف الوقت نف�شه ل نقبل اأن تكون 
على  م�شلطاً  �شيفاً  املحرقة  هذه 
يلوحون  ثقيلة  وع�شا  الرقاب،  كل 
�شوته  يرتفع  من  كل  وجه  يف  بها 
اأو معرت�شاً على  ل�شيا�شتهم،  معادياً 
ل�شلوكياتهم،  اأو راف�شاً  ممار�شاتهم، 
الظلم،  عن  للكف  اإياهم  وداعياً 
اجلرمية  ممار�شة  عن  والرتاجع 
ا�شتغلوا  فقد  مرتكبيها،  وحماية 
تعاطف الكثري من دول العامل معهم 
معار�شة  دوليٍة  اأ�شواٍت  اإ�شكات  يف 
اأو  حماكمتهم  يف  و�شاهموا  لهم، 
حقوقهم  من  جتريدهم  يف  ت�شببوا 

التمتع  من  وحرموهم  وممتلكاتهم، 
بواجباتهم،  والقيام  بحقوقهم 
حرق  على  منهم  الكثري  واأجربوا 
فيها،  كتب  مما  والرباءة  كتبهم 
الكثري مما ورد فيها،  والرتاجع عن 

اإر�شاًء لهم وخوفاً منهم.
يدعي  الذي  ال�شهيوين  الكيان  لكن 
مرارة  من  وي�شكو  املظلومية، 
على  ذاته  الظلم  ميار�س  املحنة، 
 ، خا�شًة  الفل�شطيني  ال�شعب 
عامًة،  العربية  الأمة  �شعوب  وعلى 
على  وي�شتويل  عليهم  فيعتدي 
ويقتل  حقوقهم  وي�شادر  اأر�شهم، 
وي�شلبهم  اأهلهم  وي�رسد  اأبناءهم، 
منهم  بالآلف  ويزج  ممتلكاتهم، 
ي�شومهم  ومعتقالته،  �شجونه  يف 
يف  ويجرعهم  العذاب،  �شوء  فيها 
ويذيقهم  األواناً،  املوت  غياهبها 
ويعذب  اأ�شنافاً،  فيها  الأ�شى 
وي�شطهد  واأ�رسهم،  اأهلهم  معهم 
اأبناءهم وعائالتهم، ويفر�س عليهم 
تزيد  واجراءاٍت  ت�شنيهم  عقوباٍت 
يف معاناتهم، ويورثهم اآلماً حتملها 
ذرياتهم،  منها  وتعانى  اأجيالهم 
اأو  لهم  ينت�رس  �شوٍت  اأي  ويرف�س 
للدفاع  يعلو  اأو  اأجلهم،  من  يثور 
وجالء  ق�شيتهم  عدالة  رغم  عنهم، 

حقهم.

�شلطات  تفعله  ما  ي�شبه  األ 
وحكومات  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ال�شعب  حق  يف  املتعاقبة  كيانه 
النازية  فعلته  ما  الفل�شطيني، 
املحور  دول  ارتكبته  وما  بحقهم، 
يحا�رسون  فهم  جمتمعاتهم،  يف 
احلياة،  �شبل  عليه  وي�شيقون  �شعبنا 
العي�س  �شبل  اأب�شط  من  ويحرموننا 
الكرمي واحلياة الإن�شانية الب�شيطة، 
وي�شكبون  بيوتنا،  يحرقون  اإنهم 
اأبنائنا،  اأفواه  يف  احلارقة  املواد 
اأج�شادهم  يف  النار  وي�شعلون 
احلارقة  قنابلهم  ويلقون  الغ�شة، 
الأطفال  لتقتل  الآمنة  البيوت  على 
اأحداً  ومتنع  والأمهات،  والآباء 
الذي  الوقت  يف  م�شاعدتهم،  من 
امل�شتوطنني  حماكمة  فيه  متنع 
اإدانتهم  دون  وحتول  املجرمني، 
حما�شبتهم  وترف�س  معاقبتهم،  اأو 
الكيان  اأن  يبدو  بهم.  امل�شا�س  اأو 
ال�شهيوين يريد اأن ينتقم من العرب 
الفل�شطينيني خ�شو�شاً  ومن  عموماً 
وكاأنهم  الهولوكو�شت،  جلرمية 
بها،  قاموا  اأو  عليها  حر�شوا  من 
تقف  اأن  العامل  دول  من  ويريدون 
عليهم،  حربها  يف  وتوؤيدهم  معهم 
اأفعالها  يف  وترى  منهم،  وانتقامها 
وان�شافاً،  عدلً  �شدهم  امل�شينة 

يحق  اإذ  وق�شا�شاً،  وق�شاًء 
اأن  »املظلوم«  ل�شعبهم 

واأن  وينتقم،  يثاأر 
الأر�س  يف  يهناأ 
واأل  وي�شتقر، 
اأمنه  يتزعزع 
ب�شوٍء  مي�س  اأو 
ل  الذي  كيانه، 
دول  من  يقبل 
خا�شًة  اأوروبا 
تعرت�س  اأن 

تدين  اأن  اأو  عليه 
وعلى  �شلوكه، 

اأن  الدول  هذه 
ت�شلم للكيان ال�شهيوين 

اعرتافاً  به،  يقوم  مبا 
واإقراراً  باخلطاأ،  منها 

بامل�شوؤولية،  منها 
يف  منها  ورغباً 

الندم،  واإبداء  والتعوي�س  التكفري 
والفل�شطينيني  العرب  من  ويطلبون 
اأن يتفهموا مظلوميتهم، واأل ينكروا 

حمرقتهم، واأل يهزاأوا من معاناتهم، 
ويعلنون اأن هذه هي �رسوط الرباءة 
والقبول بهم �رسكاًء، واجللو�س معهم 

للتفاو�س، والعرتاف بهم قادًة.

د. غازي ح�شني

العنف  ا�شتخدام  هو  الإرهاب 
ال�رسوط  واإمالء  التخويف  بهدف 
ال�شتخدام  وهو  الإرادات،  وك�رس 
التهديد  اأو  للقوة  امل�رسوع  غري 
وال�رسر  الأذى  لإحلاق  با�شتخدامها، 
الفال�شفة  بع�س  فه  ويعِرّ بالآخرين. 
والقوة  القهر  و�شائل  ا�شتخدام  باأنه 
لإحلاق  با�شتخدامها  والتهديد 
من  واملمتلكات  بالأ�شخا�س  الأذى 
اأو  قانونية  غري  اأهداف  حتقيق  اأجل 

مرفو�شة اجتماعياً.
النظم  طبيعة  من  الإرهاب  ين�شاأ 
ال�شتعمارية والعن�رسية والدكتاتورية، 
املتطرفة،  الدينية  واليديولوجيات 
مار�شتها  التي  الظواهر  اأخطر  وهو 
الدول  هذه  مثل  ومتار�شها 
و�شعوب  �شعوبها  بحق  واملجموعات 

العامل والإن�شانية جمعاء. 
اإىل  الإ�رسائيلي  الإرهاب  ينابيع  تعود 
مرجعية دينية واإيديولوجية مغرقة يف 
التي  التعاليم  اإىل  ترجع  حيث  القدم، 
ر�شّخها كتبة التوراة والتلمود، وتبنتها 
الدولة الإ�رسائيلية وموؤ�ش�شاتها الأمنية 
واحلاخامات  والع�شكرية  وال�شيا�شية 
وحتى  واملنظمات  الأحزاب  وقادة 

ال�شعب الإ�رسائيلي نف�شه.
اأقدم  ال�شهيوين  فالإرهاب  وبالتايل 
الب�رسي  التاريخ  يف  الإرهاب  اأنواع 
واأكرثها  الإطالق  على  واأخطرها 
العاملية  اليهودية  لأن  وح�شية، 
القدا�شة  مرتبة  اإىل  رفعوه  واإ�رسائيل 
املقررات  يف  وجت�ّشد  الدينية، 
واملخططات التي اأقرتها املوؤمترات 
ومنها  والعلنية  ال�رسية  ال�شهيونية، 
�شهيون.  حكماء  بروتوكولت 

)التوراتية(  الدينية  فالن�شو�س 
ال�شهيونية  والأدبيات  والتلمودية 
اإبراهيم  لن�شل  تتحدث عن وعد يهود 
اإىل  النيل  من  العربية  الأر�س  يف 
الفرات، وعن �شعب اهلل املختار، وعن 
القد�س،  وعا�شمتها  اليهود  مملكة 
واإبادتهم  العرب  ترحيل  وجوب  وعن 
اأ�شكال الإرهاب بحقهم  وممار�شة كل 
لرتحيلهم من وطنهم فل�شطني. ويعلنون 
القد�س  فيها  مبا  الغربية  ال�شفة  اأن 
لتربير  حمتلة  ولي�شت  حمررة  اأرا�س 
تيودور  ر�ّشخ  والإرهاب.  ال�شتعمار 
ال�شهيونية  احلركة  موؤ�ش�س  هرت�شل، 
واإبادة  والعن�رسية  الإرهاب  العاملية 
الإيديولوجية  يف  وترحيلهم  العرب 
اليهود  دولة  لإقامة  ال�شهيونية 
وال�شتعمارية  والعن�رسية  الإرهابية 
احلق  فوق  القوة  وو�شع  فل�شطني  يف 
لل�شيطرة  والإرهاب  القوة  وا�شتخدام 
على العامل. وبالتايل �شار املوؤ�ش�شون 
الذي  الطريق  نف�س  على  ال�شهاينة 
جابوتن�شكي  ومنهم  هرت�شل،  ر�شمه 
و�شارون  و�شامري  وبيغن  وتروت�شكي 
»اإ�رسائيل«  قادة  وجميع  وبري�س 

واحلركة ال�شهيونية. 
الذي  العنيف  النهج  هو  الإرهاب  اإن 
وينتهك  الإن�شانية،  �شد  ميار�س 
العهود  وجميع  الدويل  القانون  مبادئ 
الن�شالخ  وي�شكل  الدولية،  واملواثيق 
والبتعاد  الإن�شانية  عن  احلقيقي 
وي�شتخدمه  والعدالة.  احلق  قيم  عن 
واأفغان�شتان  فل�شطني  يف  الأقوياء 
ال�شعوب  على  لل�شيطرة  والعراق 
امل�شت�شعفة وعلى ثرواتها. وي�شتهدف 
اإخافة ال�شعوب على اأموالها وممتلكاتها 
واأرواحها وك�رس اإرادتها والر�شوخ اإىل 

مطالبها التع�شفية ولرتويع املدنيني.
اأ�شا�س  على  اإمرباطوريات  وقامت 

ا�شتخدام القوة والإرهاب ولكنها زالت 
ت�شب  كالإن�شان  الإمرباطوريات  لأن 

وت�شيخ وتهرم ثم تندثر.
اعتمدت الإيديولوجية ال�شهيونية على 
واملفاهيم  الدينية  التعاليم  ا�شتغالل 
ن�شاط  يف  واملبالغة  العن�رسية 
احلركات الال�شامية وا�شتغالل النازية 
الإرهاب  ممار�شة  لتربير  وجرائمها 
ر�شمية  ك�شيا�شة  والعن�رسية  والإبادة 

للكيان ال�شهيوين.
الإرهاب  اأدخل  َمْن  اأول  اليهود  وكان 
رة  املتفِجّ والطرود  املنظم 
للوزراء  ال�شيا�شية  والغتيالت 
ومنهم  الربيطانيني  وال�شباط 
موين  )اللورد  امل�شتعمرات  وزير 
الدوليني  واملبعوثني  القاهرة(  يف 
يف  )برنادوت  الدويل  الو�شيط  ومنهم 
بتفجري  قاموا  من  واأول  القد�س(. 
يف  املفخخة  وال�شاحنات  ال�شيارات 
يف  العربية  واملتاجر  اخل�شار  اأ�شواق 
الثالثينات  يف  والقد�س  ويافا  حيفا 

والأربعينات من القرن الع�رسين.
ذروته  ال�شهيوين  الإرهاب  وبلغ 
اليهودية  الع�شابات  اغت�شاب  ع�شية 

الإرهابية امل�شلحة جلزء من فل�شطني 
العربية وتاأ�شي�س »اإ�رسائيل« وارتكاب 
املجازر  ومئات  العدوانية  احلروب 
وكفر  يا�شني  دير  ومنها  اجلماعية 
قا�شم واأبو زعبل و�شربا و�شاتيال وقانا 
ال�شهيوين  الإرهاب  انطلق  وغريها. 
من العقيدة الدينية اإىل الإيديولوجية 
املنظمات  واإىل  ال�شهيوين،  والأدب 
»اإ�رسائيل«،  واإىل  اليهودية  والأحزاب 
ثم اإىل اجلي�س واملخابرات وال�رسطة 

واملجتمع الإ�رسائيلي.
الأ�شاليب  الإ�رسائيلي  اجلي�س  وورث 
لع�شابات  الإرهابية  والتجارب 
و�شترين  والأرغون  الهاغاناه 
الع�شابات  قادة  واأ�شبح  الإرهابية. 
ووزراء  وزارات  روؤ�شاء  الإرهابية 
واملجتمع  واجلي�س  الدولة  يف  وقادة 

الإ�رسائيلي. 
الإ�رسائيلي  الإرهاب  وي�شمل 
واإ�شعال  اجلماعية،  املجازر  ارتكاب 
حمطات  وتدمري  العدوانية،  احلروب 
واجل�شور  النفط  وم�شايف  الكهرباء 
والزراعية  ال�شناعية  واملوؤ�ش�شات 
على  املنازل  وتدمري  والعمرانية، 

الأبات�شي  بطائرات  قاطنيها  روؤو�س 
على  ال�شواريخ  واإلقاء   ،16 وفانتوم 
والكوادر  القيادات  وعلى  املنازل 
لغتيالهم، واغتيال العديد من ممثلي 
يف  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
العوا�شم الأوروبية، وفر�س العقوبات 
والقرى  املخيمات  على  اجلماعية 
بجالء  وظهر  الفل�شطينية.  واملدن 
الإ�رسائيليني:  احلرب  جمرمي  اأن 
ورابني  و�شامري  وبيغن  �شارون 
من  اأ�شواأ  ونتنياهو  وبري�س  وباراك 
واأ�شواأ  النازيني  احلرب  جمرمي 
د  يج�ِشّ الب�رسية.  تاريخ  يف  القتلة 
الدويل  والإرهاب  الدولة  اإرهاب 
الإ�رسائيلية  الإ�شرتاتيجيتني  جوهر 
والإدارة  اإ�رسائيل  وتقود  والأمريكية 
والإرهاب  الدولة  اإرهاب  الأمريكية 
الدويل واحلروب الوقائية وال�شتباقية 
ال�رسق  »منطقة  بلدان  على  للهيمنة 
الأو�شط الكبري« ونهب النفط والرثوات 
فيها وحماربة الإ�شالم وك�رس اإرادات 
وتدجينهم  العرب  احلكام  من  العديد 
كما فعلوا مع الرئي�س املخلوع ح�شني 
مبارك. ويعترب تاأييد الإدارة الأمريكية 
لإرهاب الدولة الذي متار�شه اإ�رسائيل 
بحق ال�شعب الفل�شطيني ذروة الإرهاب 
الدويل وذروة العداء الأمريكي للعرب 
وامل�شلمني وملدينة القد�س ب�شطريها 

املحتلني.
والحتالل  الإرهاب  مقاومة  اإن 
يتما�شى  م�رسوع  عمل  الإ�رسائيلي 
وميثاق  الدويل  القانون  مبادئ  مع 
ال�شعوب  جتارب  ومع  املتحدة  الأمم 
الأوروبية يف حماربة الحتالل النازي، 
وطبيعي  م�رسوع  حق  واملقاومة 
الإرهاب  حتت  الرازحة  لل�شعوب 
ال�رسائع  من  انطالقاً  والحتالل 
لذلك  الو�شعية  والقوانني  ال�شماوية 

يجب التفريق بني الإرهاب واملقاومة 
املقاومة  ودعم  لالإرهاب  والت�شدي 
على  الق�شاء  اأجل  ومن  وتاأييدها. 
املعايري  احرتام  يجب  العنف  جذور 

التالية:
واإلزام  العدوانية  احلروب  حترمي 
املعتدي الإ�رسائيلي والأمريكي بدفع 
الحتالل  على  الق�شاء  التعوي�شات. 
وال�شتعمار ال�شتيطاين وامل�شتعمرات 
الق�شاء  ال�شتيطانية.  والكيانات 
وعلى  وجدت  اأينما  العن�رسية  على 

عن�رسية ال�شهيونية واإ�رسائيل.
تقدمي قادة الكيان ال�شهيوين للمحكمة 
اجلنائية الدولية ملحاكمتهم كمجرمي 
واحلقوق  الأر�س  اإرجاع  حرب. 
لالجئني  العودة  حق  وتنفيذ  واملياه 

الفل�شطينيني اإىل ديارهم.
التخلي عن ا�شتخدام القوة اأو التهديد 

با�شتخدامها يف العالقات الدولية.
وال�شلم  والعدالة  مبادئ احلق  احرتام 
هذه  احرتام  اإن  الدوليني.  والأمن 
جذور  اجتثاث  اإىل  يقود  املعايري 
املنطقة  يف  الغد  عامل  من  الإرهاب 
ال�شتيطاين  ال�شتعمار  نظام  وزوال 
املتبقي  الوحيد  العن�رسي  والنظام 
ال�شتعمار  كيان  وهو  العامل  يف 
فل�شطني  يف  اليهودي  ال�شتيطاين 
العربية الغريب عن املنطقة والدخيل 
وملبادئ  ل�شعوبها  واملعادي  عليها 
والن�شاين  العام  الدويل  القانون 
الوطنية  الفل�شطيني  ال�شعب  وحلقوق 
وي�شتغل الهولوكو�شت النازي واملبالغة 
ال�رسائيلي  الهولوكو�شت  لتربير  فية 
اقامة  و  الفل�شطيني  ال�شعب  على 
الدولة الد ميقراطية يف كل فل�شطني 

التاريخية



�شكر على تعاز

اإثر وفاة الأم واجلدة العزيزة)يا�سيا 
حورية56�سنة( يف حادث مرور.وهي والدة 

الإخوة �سابر ومنري وعادل وكذا زوجة 
املرحوم عالك بولرباح.يتقدم اجلار 

الكرمي ال�سيد زايدي حممد  من عني احلجل 
)امل�سيلة(باأحر تعازيه لالأ�سرة الكرمية واإىل 
كل من وا�ساهم يف هذا امل�ساب اجللل راجيا 

من اجلميع اأن يدعوا للفقيدة بالرحمة 
واملغفرة.واأن ي�سكنها املوىل عزوجل ف�سيح 

اجِلنان 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : اجللفة
دائرة :اجللفة

بلدية : اجللفة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم: 25/2018

و�سل ا�سعار بتجديد مكتب جمعية حملية

 12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
 2012 12 يناير  1433 املوافق ل  18 �سفر  املوؤرخ يف 
مذكرة  ا�ستالم  اليوم  هذا  مت  باجلمعيات.  املتعلق 
املتعلقة   2018 اأفريل   17 يف:  املوؤرخة  التعديالت 
املحلية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  بتجديد 
امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد الزبري بن العوام 
بحي بربيح باجللفة امل�سجلة حتت رقم 96 بتاريخ: 
الكائن  جمال  دروم  ال�سيد:  يراأ�سها   25/10/2004
بربيح  حي  العوام  بن  الزبري  م�سجد  بـ:  مقرها 

باجللفة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية مترنا�ست 

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب النتخابات و اجلمعيات 
الرقم : 01/1998

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
ذات طابع اجتماعي

جمادى   17 يف  املوؤرخ   90/31 رقم  القانون  مبقت�سى 
1990 املتعلق  04 دي�سمرب  1411 املوافق ل :  الأوىل عام 

باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 05/01/1998 
ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  و�سل  ت�سليم 

طابع اجتماعي امل�سماة : 
الحتاد الريا�سي لل�سرطة بتمرنا�ست

الكائن مقرها : مقر اأمن ولية مترنا�ست بلدية مترنا�ست  
املالحظة : التاأ�سي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام 
يف  اجلمعية  نفقة  على  الإ�سهار  ب�سكليات  الإجباري 
وطني  توزيع  ذات  و  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة 
 90/31 القانون  من   03 الفرتة   07 املادة  لأحكام  وفقا 

املتعلق باجلمعيات .

ت�شريح ب�شياع
اأنا املم�سية ا�سفله ال�سيدة: جقبوب 

فتيحة املولودة بتاريخ 01/11/1978 
باجللفة واحلاملة لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم:901063 ال�سادرة 
بتاريخ 27/09/2011عن دائرة 

اجللفة اأ�سرح ب�سريف ال�سادق 
واحلقيقي باأنني �سيعت اخلتم 

ال�سخ�سي م�ستطيل ال�سكل يحمل 
العبارة التالية:

جقبوب ف
وهذا منذ تاريخ 08/08/2017 وعليه 

فاإنني اأترباأ من اأي اإ�ستعمال له.

�سركة اأروقة الأمل للجنوب
�سركة ذات اأ�سهم راأ�س مالها 15310.000دج

�ساحة جي�س التحرير الوطني /ورقلة
�س.ت.رقم :07ب0123950

اإعالن
»�س.م«بورقلة  للجنوب  الأمل  اأروقة  �سركة  تت�سرف   
العامة  اجلمعية  حل�سور  م�ساهميها  جميع  بدعوة 
على  جوان2018   22 بتاريخ  انعقادها  املقرر  العادية 
ب�ساحة  الكائن  ال�سركة  مبقر  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 
جدول  يف  للنظر  وذلك  ورقلة  الوطني  التحرير  جي�س 

الأعمال التايل :
ال�سنوية  الجتماعية  احل�سابات  على  -امل�سادقة 

لل�سركة لل�سنة املالية 2017
لأع�ساء  احل�سور  بدل  مكافاأة  منح  على  -امل�سادقة 

جمل�س الإدارة
-امل�سادقة على دليل تعوي�سات نفقات القيام مبهمة

- نقاط خمتلفة
مكتب  م�ستوى  على  ال�سركة  اإدارة  ت�سع   : مالحظة   
الأمانة حتت ت�سرف امل�ساهمني جميع الوثائق القانونية 
املن�سو�س عليها يف املادة 678 من القانون التجاري هذا 

لالإطالع
 ح�سور اجلميع �سروري و اأكيد                                       

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

 ولية ورقلة
دائرة انقو�سة

بلدية انقو�سة
 الرقم : 03/2018

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

 18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر 
 11/04/2018 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات 
اجلمعية  بتاأ�سي�س   الت�سريح  و�سل  ت�سليم 

ذات الطابع الرتبوي
تري�س  التالميذ  اأولياء  جمعية   : امل�سماة 
حممد اأنقو�سة الكائن مقرها بنف�س البتدائية 
الكائنة بحي الثورة انقو�سة لرئي�س اجلمعية 

ال�سيد :حمرز حموية
تاريخ ومكان امليالد : 20/12/1959 بورقلة

العنوان : حي 40م�سكن اأنقو�سة

ANEP N°: 813878 الو�سط:2018/05/10
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   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
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0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation
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12, 14 et15 avril 2018
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ق .د

ت�رصيحات  يف  املحللون  واأجمع 
الأنا�ضول،  لوكالة  منف�ضلة 
اتخاذ  �ضتبداأ  اإ�رصائيل  اأن  على 
منطقة  يف  وقائية  اإجراءات 
التحتية  البنى  "تعزيز  كـ  احلدود 
ورفعه،  وتقويته  الفا�ضل  لل�ضياج 
ون�رص  الرتاب،  من  اأكوام  وو�ضع 
عملية  اأي  حل�رص  اأكرب  قوات 
اخرتاق جماعي مرجحة" ،ودعت 
مل�ضرية  العليا  الوطنية  "الهيئة 
الثنني  احل�ضار"،  وك�رص  العودة 
اإىل  القطاع  �ضكان  املا�ضي، 
الثنني  تظاهرات،  يف  اخلروج 
املقبل املوافق 14 ماي اجلاري، 
رف�ضا لنقل ال�ضفارة الأمريكية من 
والثالثاء  القد�س،  اإىل  اأبيب  تل 
لذكرى  اإحياء  ماي   15 املوافق 

"النكبة" الفل�ضطينية.
اخرتاق  يحدث  اأن  املتوقع  ومن 
ذروة  يف  الأمني  لل�ضياج  جماعي 
واملزمع  امل�ضرية،  فعاليات 
 )15 ـ   14( يومني  ملدة  تنظيمها 

ماي املقبل، بح�ضب املراقبني.
واجه  للم�ضرية،  الأول  اليوم  ومنذ 
املتظاهرين  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
اإىل  اأدى  ما  املفرطة،  بالقوة 
ارتقاء 49 �ضهيدا واإ�ضابة الآلف، 
منذ  امل�ضرية  فعاليات  وانطلقت 
30 مار�س املا�ضي، حيث يتجمهر 
املتظاهرون يف م�ضافة تبعد عن 
ال�ضياج الفا�ضل بني �رصقي قطاع 
مرتا   650 بحوايل  واإ�رصائيل  غزة 
الإ�رصائيلية،  احلكومة  واعتربت 
العودة  م�ضرية  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
"حالة حرب ول ينطبق  جزءا من 
عليها قانون حقوق الإن�ضان"وتلقى 
تعليمات  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
اأي  على  النار  باإطالق  �رصيحة 
ال�ضياج  اخرتاق  يحاول  فل�ضطيني 
الفا�ضل بني قطاع غزة واإ�رصائيل، 
"هاآرت�س"  �ضحيفة  بح�ضب 
�ضابقة،  ت�رصيحات  ويف  العربية، 
الإ�رصائيلي  الدفاع  وزير  هدد 
الفل�ضطينيني  ليربمان،  اأفيغدور 
من  اقرتابهم  باأن  غزة  قطاع  يف 
"�ضيعر�س  اإ�رصائيل  مع  احلدود 

حياتهم للخطر".
مكتبه،  عن  �ضدر  بيان  وبح�ضب 

قال ليربمان: "جميع من يقرتبون 
يعر�ضون  )احلدودي(  ال�ضياج  من 
حمذرا  للخطر"،  حياتهم 
ا�ضتمرار  من  القطاع  فل�ضطينيي 

ما �ضماه "ال�ضتفزازات".

ذروة الفعاليات

اأو�ضح  لالأنا�ضول،  حديث  ويف 
الهيئة  من�ضقي  اأحد  �ضهاب  داود 
العودة  مل�ضرية  العليا  الوطنية 
وك�رص احل�ضار، )قيادي يف حركة 
اجلهاد الإ�ضالمي( اأن الهدف من 
هذه امل�ضرية "هو العودة واقتالع 
التي  ال�ضائكة  والأ�ضالك  احلدود 
و�ضعها الحتالل ليف�ضل بني غزة 

والأر�س املحتلة عام 1948".
الفل�ضطيني  "ال�ضعب  اإن  وقال 
والت�رصيعات  بالقوانني  مت�ضلح 
يف  احلق  تعطيه  التي  الدولية 

العودة لأر�ضه ووطنه".
م�ضرية  فعاليات  ذروة  اأن  وبني 
 )15 ـ   14( يومي  �ضتكون  العودة 
ماي املقبل، لكنها لن تكون نهاية 
ملحطة  انطالقة  اإمنا  امل�ضرية 

جديدة.
لن  امل�ضرية  اأن  �ضهاب  واأكد 
ال�ضلمي  طابعها  عن  تتخلى 
"ت�ضتند  اأنها  اإىل  لفتا  وال�ضعبي، 
لكل الت�رصيعات والقوانني الدولية 

الداعمة للحق الفل�ضطيني".
"الإ�رصائيلي"  اجلانب  وحمل 
تعر�ضه  جراء  الكاملة  امل�ضوؤولية 

للمتظاهرين ال�ضلميني.

اإجراءات وقائية

بدوره، توقع وديع اأبو ن�ضار مدير 
لال�ضت�ضارات  الدويل  املركز 
مبدينة النا�رصة �ضمايل اإ�رصائيل، 
عدة  اإىل  اإ�رصائيل  تلجاأ  اأن 
م�ضرية  لردع  وقائية،  اإجراءات 
يومي  فعالياتها  ذروة  يف  العودة 

الثنني والثالثاء القادمني.
تبداأ تلك الإجراءات بتوجيه  وقد 
اأو  مبا�رصة  اإ�رصائيلية  تهديدات 
اأهداف  بق�ضف  اإما  مبا�رصة  غري 
عمليات  تنفيذ  اأو  غزة،  قطاع  يف 
اأو  فل�ضطينيني،  قادة  �ضد  اغتيال 
جتاه  مبا�رص  ب�ضكل  نريان  اإطالق 

املتظاهرين، وفق اأبو ن�ضار.
اجلي�س  يبداأ  اأن  املرجح  ومن 
الإ�رصائيلي بتعزيز ال�ضياج الأمني 
غزة  قطاع  �رصقي  بني  الفا�ضل 
الإجراءات  تلك  �ضمن  واإ�رصائيل 

الوقائية.
ي�ضتعمل  "قد  ن�ضار:  اأبو  واأ�ضاف 
رادعة  و�ضائل  عدة  اجلي�س 
للمتظاهرين، مثل اإطالق النريان، 
خمتلفة  و�ضائل  وا�ضتخدام 

لتفريقهم".
"توّقع  ميكن  اأنه  اإىل  واأ�ضار 
ا�ضتخدام اجلي�س لكافة الو�ضائل، 
ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  اأن  خا�ضة 
عمل  اأي  على  يغطي  الإ�رصائيلي 
مبعنى  الأمنية،  اأجهزته  به  تقوم 
اأنه يعطي �ضوءا اأخ�رص لأي عملية 

قمع".

القوة املفرطة

من جانبه، راأى خلدون الربغوثي 
ال�ضاأن  يف  املتخ�ض�س  ال�ضحفي 
تعاملت  اأبيب  تل  اأن  الإ�رصائيلي، 
يومها  منذ  العودة  م�ضرية  مع 
قمع  من  املفرطة  بالقوة  الأول 
بهدف  للنريان،  مبا�رص  واإطالق 
ال�ضهداء  من  عدد  باأكرب  الت�ضبب 
يف �ضبيل التاأثري على املتظاهرين 
على  واإجبارهم  وتخويفهم، 

الرتاجع.
حديثه:  يف  الربغوثي  وقال 
فيما  الإ�رصائيلية  "ال�ضيا�ضة 
جتاه  النار  اإطالق  بق�ضية  يتعلق 
حيث  وا�ضحة،  غري  املتظاهرين 
من  اجلي�س  �ضد  ق�ضية  ُرفعت 
قبل موؤ�ض�ضات حقوقية اإ�رصائيلية 
تلك  عن  للك�ضف  وفل�ضطينية 
رف�ضت  اإ�رصائيل  لكن  ال�ضيا�ضة، 
ذلك"ويرجع ذلك لتخوف اإ�رصائيل 
بف�ضيحة  الك�ضف  يت�ضبب  "اأن  من 
حول وجود اأوامر بقتل املدنيني"، 

بح�ضب الربغوثي.
ي�ضتخدم  اأن  الربغوثي  ويتوقع 
"القوة  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
يف  املتظاهرين  جتاه  املفرطة 
جماعي  اخرتاق  حدوث  حال 

لل�ضياج املحيط بغزة".
وفق  القوة،  تلك  توؤدي  وقد 
"جمازر  ارتكاب  اإىل  الربغوثي، 
اأحمر  خطا  ال�ضياج  كون  جديدة، 

بالن�ضبة اإىل الحتالل الإ�رصائيلي، 
مُينع جتاوزه".

تعترب  "اإ�رصائيل  وقال: 
يتجمهرون  الذين  املتظاهرين 
خطرا  الفل�ضطيني  اجلانب  يف 
على اجلنود، ما بالنا اإذا مت عبور 
تهديدا  �ضتعتربهم  فهنا  ال�ضياج 
ورمبا  اجلنود  حلياة  مبا�رصا 
امل�ضتوطنات  داخل  امل�ضتوطنني 
املحتمل  للقطاع"ومن  املحاذية 
القوة  تلك  ا�ضتخدام  يرتافق  اأن 
ت�ضعيد ع�ضكري يف غزة، من  مع 
بع�س  على  غارات  �ضن  خالل 
الأهداف بالقطاع، اأو اغتيال بع�س 
"حما�س" كما  القيادات يف حركة 
الإ�رصائيلي،  اجلي�س  وهدد  �ضبق 
"قد  واأ�ضاف:  الربغوثي  بح�ضب 
يقود ذلك التدحرج يف املواجهة، 
خا�ضة يف حال وجود رد من قبل 
الفل�ضطينية  املقاومة  ف�ضائل 
ا�ضتهداف  اأو  جمزرة  اأي  على 
اإ�رصائيلي، قطاع غزة اإىل مواجهة 

ع�ضكرية جديدة مع اإ�رصائيل".
الع�ضكرية  "املواجهة  وا�ضتطرد: 
التي  ال�رصبات  �ضدة  على  تعتمد 
قد توقعها اإ�رصائيل اإذا ا�ضتهدفت 
قيادات، قد جتر ملواجهة جديدة، 
�ضقوط  اإىل  اأدت  غاراتها  اإذا  اأو 
نحو  يقود  قد  اأي�ضا  هذا  مدنيني 

الت�ضعيد".
اأن  اإىل  اأ�ضار  الوقت  ذات  لكنه يف 
الطرفني )حما�س واإ�رصائيل( غري 
معنيني مبواجهة ع�ضكرية جديدة، 

فيما يبقى كل �ضيء واردا بح�ضب 
طبيعة احلدث والرد عليه.

مفاو�شات مع "اإ�شرائيل"

ويف الوقت الذي تتناقل يف مواقع 
عرب  مفاو�ضات  وجود  اإعالمية 
اجلانبني  بني  اإقليميني  و�ضطاء 
حما�س،  وحركة  الإ�رصائيلي 
بع�س  مقابل  امل�ضريات  لوقف 
غزة،  قطاع  عن  التخفيفات 
ي�ضتبعد الربغوثي التو�ضل اإىل اأي 

حل وفق تلك املفاو�ضات.
�ضغوط  ق�ضية  تطرح  "قد  وقال: 
اأخرى من اأطراف عربية )م�رص(، 
وهذا مت احلديث عنه موؤخرا عرب 
مواقع اإعالمية، لكن قوبل برف�س 

فل�ضطيني".
مبادرة  الربغوثي  ا�ضتبعد  كما 
مفاو�ضات  اأي  بطرح  اإ�رصائيل 
حتريك  مقابل  امل�ضريات  لوقف 
قائال:  الأ�رصى"،  "تبادل  ملف 
"اإ�رصائيل تعترب ملف اجلنود بغزة 
ح�ضا�ضا ويلوي ذراعها، بالتايل لن 

تقدم اأي تنازل فيه".

تنفيذ التهديدات

�ضلحت  اأنطوان  اعترب  بدوره، 
اخلبري يف ال�ضوؤون الإ�رصائيلية، اأن 
باغتيال  الإ�رصائيلية  التهديدات 
"حما�س"،  حركة  من  قيادات 

على  الأو�ضاع  ت�ضاعد  حال  يف 
�ضحن  اأجل  من  تاأتي  غزة،  حدود 
الردع".  "بطارية  ي�ضمى  ما 
من  الغاية  حتقق  عدم  حال  ويف 
هناك  ـ،  الردع  ـ  التهديدات  تلك 
اإ�رصائيل  تتوجه  اأن  كبري  احتمال 
وكان  �ضلحت  بح�ضب  لتنفيذها، 
بل�ضان  املتحدث  اأدرعي  اأفيخاي 
يف  قال  قد  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
ن�ضمح  "لن  "تويرت":  عرب  تغريدة 
الختباء  حما�س  قادة  يوا�ضل  اأن 
الن�ضاء  اإر�ضال  يتم  فيما  غزة  يف 
والأطفال اإىل اجلدار احلدودي". 
الأمر  لزم  "اإذا  اأدرعي  واأ�ضاف 
يف  واأي�ضا  اجلدار،  يف  �ضرند 
وراء  يقف  من  �ضد  القطاع  عمق 
ـ اجلناح  العنيفة  التظاهرات  هذه 

الع�ضكري حلما�س".
وراأى �ضلحت اأن قطاع غزة يعي�س 
يف الوقت احلايل يف خ�ضم الت�ضعيد 
الع�ضكري الإ�رصائيلي، حيث ت�ضن 
اأهداف  على  غارات  اإ�رصائيل 
بدعوى  غزة،  قطاع  يف  متفرقة 
ارتكاب  �ضيادتها"،وعن  "اخرتاق 
حال  وا�ضعة  لعتداءات  اإ�رصائيل 
لل�ضياج  جماعي  اخرتاق  حدوث 
العوامل  اإن  �ضلحت  قال  الأمني، 
الداخلية واخلارجية ت�ضري اإىل اأن 
ارتكاب  على  تقدم  قد  اإ�رصائيل 
لها  اأن  خا�ضة  جديدة،  جمازر 
�ضوابق يف ذلك الأمر، حتى يف ظل 

غياب تلك العوامل الداعمة.

من  باأكرث  النفط  اأ�ضعار  ارتفعت 
2 باملائة يف التداولت ال�ضباحية 
جلل�ضة الأربعاء، مدعومة باإعالن 
من  ان�ضحابها  املتحدة  الوليات 

التفاق النووي مع اإيران.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واأعلن 
متلفز،  خطاب  يف  ترامب 
من  بالده  ان�ضحاب  الثالثاء، 
ووقع  اإيران،  مع  النووي  التفاق 
من  م�ضتوى  اأعلى  بفر�س  قرارا 

العقوبات القت�ضادية عليها.

وتاأتي مكا�ضب اخلام اأي�ضا بعدما 
البرتول  معهد  بيانات  اأظهرت 
الأمريكي، الثالثاء، اأن خمزونات 
النفط اخلام يف الوليات املتحدة 
انخف�ضت الأ�ضبوع املا�ضي بواقع 
1.85 مليون برميل اإىل 430.72 

مليون برميل.
تغ(،   07:37( ال�ضاعة  وبحلول 
خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت 
 / يوليو  ت�ضليم  القيا�ضي  برنت 
ما  اأو  باملائة   2.7 بن�ضبة  متوز 

 77 اإىل  و�ضول  دولرين،  يعادل 
دولرا للربميل.

ناميك�س  الأمريكي  اخلام  وزاد 
ت�ضليم جوان بن�ضبة 2.34 باملائة، 
لي�ضل  دولر   1.65 يعادل  ما  اأو 

اإىل 70.91 دولرا للربميل.
ويعني قرار الن�ضحاب الأمريكي 
النفط  اإمدادات  تعطيل  اإمكانية 
من  واحدة  عادت  التي  الإيرانية 
للخام  امل�ضدرة  الدول  كربى 
العقوبات  رفع  بعد   ،2016 يف 

تقييد  مقابل  عليها  املفرو�ضة 
برناجمها النووي.

فر�ضتها  التي  العقوبات  كانت 
والحتاد  املتحدة  الوليات 
مطلع  طهران  على  الأوروبي 
النووي،  برناجمها  ب�ضبب   2012
�ضادرات  انخفا�س  يف  ت�ضببت 
بلغ  م�ضتوى  من  الإيرانية  النفط 
قبل  يوميا  برميل  مليون   2.5
العقوبات، اإىل نحو مليون برميل 

يوميا.

رجح حمللون �شيا�شيون فل�شطينيون، موا�شلة اجلي�س "ال�شهيوين" ا�شتخدام القوة املفرطة جتاه ع�شرات اآالف املتظاهرين ال�شلميني املتوقع خروجهم 
نحو احلدود ال�شرقية لقطاع غزة، يومي االثنني والثالثاء املقبلني.

ت�شل امل�شرية ذروة فعالياتها يومي 14 و15 ماي املقبلني

كيف �ستواجه اإ�سرائيل م�سرية العودة يف ذكرى النكبة؟ 

برنت و�شل 77 دوالرا، واالأمريكي قرب 71 دوالرا.

مكا�سب قوية للنفط بعد ان�سحاب اأمريكا من االتفاق النووي مع اإيران
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التزام  على  االتفاق  وين�ص 
تقل  ال  ملدة  بالتخلي  طهران 
اأجزاء  عن  �سنوات،   10 عن 
النووي،  برناجمها  من  حيوية 
بهدف  كبري،  ب�سكل  وتقييده 
القدرة على  منعها من امتالك 
مقابل  نووية،  اأ�سلحة  تطوير 

رفع العقوبات الغربية عنها.
االإيرانية  االأن�سطة  اأن  �سك  وال 
اأحد  النووية،  الطاقة  ب�ساأن 
�سغلت  التي  املو�سوعات 
�سنوات  طوال  الدويل  املجتمع 
املزاعم  ظلت  اإذ  م�ست، 
النووي  بالربنامج  املتعلقة 
االإيراين مطروحة على االأجندة 
القرن  مطلع  من  الدولية 
توقيع  حتى  والع�رشين  احلادي 
عليه  واأطلق   ،2015 يف  االتفاق 
ال�ساملة  العمل  »خطة  ا�سم 

امل�سرتكة«.
وخالل تلك الفرتة زعمت بع�ص 
الواليات  مقدمتها  ويف  الدول 
اإيران  اأن  واإ�رشائيل،  املتحدة 
على  القدرة  من  كثريا  اقرتبت 
اإثر  وعلى  نووية،  اأ�سلحة  اإنتاج 
املتحدة  االأمم  اجتهت  ذلك 
لفر�ص  الغربية  الدول  وبع�ص 
عقوبات اقت�سادية على طهران 
بهدف تقييد برناجمها النووي، 

وردع حكومتها.
�سنوات  ثالث  مدار  وعلى 
بني  املفاو�سات  من  تقريبا 
من  كثريا  ت�رشرت  التي  اإيران 
الدول اخلم�ص  وبني  العقوبات، 
يف  الع�سوية  الدائمة  الكربى 
جمل�ص االأمن )رو�سيا والواليات 
وال�سني  وفرن�سا  املتحدة 
وبريطانيا( واأملانيا، مت التو�سل 
اإىل االتفاق النووي املذكور يف 

�سهر يوليو / متوز 2015.
الربنامج  اأن  بالذكر  جدير 
يعود  االإيراين  النووي 

املا�سي،  القرن  خلم�سينيات 
يف  طهران  م�ساعي  وبداأت 
مب�ساعدة  اآنذاك  ال�سدد  هذا 
االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
عام  االإيرانية  الثورة  وبعد 
املتزايد  �سغفها  ا�ستمر   1979

للح�سول على قوة نووية.
داأب   2000 عام  ومنت�سف 
الرئي�ص االإيراين اآنذاك حممود 
اأحمدي جناد، على ترديد رغبة 
بالده ال�سديدة يف امتالك طاقة 
ر�سميا  اأعلن   2006 ويف  نووية، 
دخول بالده م�ساف الدول التي 

متتلك هذه الطاقة.
زعمت  ال�سنوات،  تلك  ويف 
اإ�رشائيل  مثل  الدول  بع�ص 
اإيران  اأن  املتحدة،  والواليات 
قامت باأن�سطة خمتلفة من اأجل 
نووي،  �سالح  على  احل�سول 
اإيران اأكدت اأن برناجمها  فيما 
النووي الأغرا�ص �سلمية، وعلى 
الغربية  الدول  بداأت  ذلك  اإثر 
اقت�سادية  عقوبات  فر�ص 

عليها.
العقوبات،  من  �سنوات  وبعد 
املفاو�سات  من  م�سار  بداأ 
الغربية،  والقوى  طهران  بني 
املفاو�سات  تلك  وا�ستمرت 
 20 من  يقرب  ما  فرتات  على 
ال�سوي�رشية،  جنيف  يف  �سهرا 
فيينا،  النم�ساوية  والعا�سمة 
االتفاق  اإىل  بالتو�سل  وانتهت 
يوليو   14 يف  املذكور  النووي 
يف  التنفيذ  حيز  ليدخل   ،2016

جانفي 2016.

ماذا ت�شمن االتفاق النووي 
بالن�شبة اإىل اإيران؟

يت�سمن  كان  النووي  االتفاق 
اإىل  بالن�سبة  �سعبة  �رشوطا 
لتقييد  تهدف  كانت  اإيران، 
برناجمها النووي، اإذ و�سع حدا 
املركزي  الطرد  اأجهزة  لعدد 

الذي من املفرت�ص اأن ينخف�ص 
اآالف   6 اإىل  جهاز  األف   19 من 
اإيران  ت�ستخدم  اأن  على  و104، 
فقط 5 اآالف و60 منها لتخ�سيب 
يف  �سنوات   10 ملدة  اليورانيوم 
مفاعل ناتانز )جنوب طهران(.

ومبوجب االتفاق يكون مبقدور 
اخلام  اليورانيوم  حتويل  اإيران 
اإىل اأي نوع من الوقود ي�ستخدم 
الطاقة  معامل  ت�سغيل  يف 
�ستخف�ص  اإنها  اأي  النووية، 
ال  بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب 
تتعدى 3.67 % وذلك ملدة 15 

عاما.
بح�سب  اأي�سا  اإيران  قبلت 
خمزونها  تخف�ص  اأن  االتفاق، 
من اليورانيوم القليل التخ�سيب 
من 10 اآالف كيلوغرام اإىل 300، 
بلوتونيوم  اإنتاج  بعدم  وتعهدت 
للت�سليح يف من�ساأة اآراك النووية 
)جنوب  الثقيل  املاء  الإنتاج 

غربي طهران(.
تخ�سب  باأال  طهران  قبلت  كما 
فوردو  من�ساأة  يف  اليورانيوم 
االأر�ص  حتت  امل�سيدة  النووية 
)جنوبي طهران( لـ 15 �سنة، وال 
مادة  على  احل�سول  على  تعمل 
بحوث  باأي  تقوم  اأو  ان�سطارية 
اإىل  �ستتحول  التي  املن�ساأة  يف 
وفيزيائي،  تكنولوجي  مركز 
ون�ص االتفاق على قيام مفت�سي 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
النووية  اإيران  مواقع  مبراقبة 
واملطاحن  اليورانيوم  ومناجم 
املركزي،  الطرد  وحمطات 
والتكنولوجيا  التوريد  و�سال�سل 
املزدوج،  اال�ستخدام  ذات 
»املواقع  تفتي�ص  ميكنهم  كما 

امل�سبوهة«.
وكان الرئي�ص االأمريكي ال�سابق 
هذه  اأن  يرى  اأوباما،  باراك 
اإيران  مبنع  كفيلة  ال�رشوط 
موا�سلة  يف  اال�ستمرار  من 
وكان  �رشا،  النووي  برناجمها 

هو  هذا  اعتقاده  يف  ال�سبب 
قبول طهران فتح من�ساآتها اأمام 

املراقبني الدوليني.

رفع العقوبات االقت�شادية 
املفرو�شة على اإيران

دفع  االإيراين  النووي  الربنامج 
والواليات  املتحدة  االأمم 
املتحدة واالحتاد االأوروبي، اإىل 
ل�سنوات طويلة  فر�ص عقوبات 
منها  الهدف  كان  على طهران، 
احلد من قدرتها على تخ�سيب 
العقوبات  لهذه  كان  اليورانيوم، 
على  وكبرية  خطرية  تداعيات 
لدرجة  االإيراين،  االقت�سادي 
اأن عائدات النفط يف هذا البلد 
بلغت 160 مليار دوالر فقط بني 

عامي 2012 و2015.
النووي يف 2015،  لكن باالتفاق 
اأ�سبح مبقدور اإيران بيع نفطها 
جديد،  من  العاملية  لالأ�سواق 
على  احل�سول  حقها  من  وبات 
يف  جتميدها  مت  التي  اأ�سولها 
قيمتها  بلغت  والتي  اخلارج 
تقريبا.  دوالر  مليارات   10
على  القدرة  من  متكنت  كما 
ا�ستخدام النظام املايل العاملي 

من اأجل جتارتها.
االتفاق،  ذلك  اإثر  على  وبداأت 
طهران  اأمام  ال�سبل  تتفتح 
من  رويدا  رويدا  لتتخل�ص 
يعي�سها  التي  ال�سعبة  االأو�ساع 
العقوبات  ب�سبب  اقت�سادها 

املفرو�سة عليها.

اعرتا�شات ترامب على 
االتفاق النووي

يف  ترامب  الرئي�ص  يتاأخر  مل 
لالتفاق  رف�سه  عن  التعبري 
النووي املربم مع اإيران مبجرد 

بدء حملته عام 2015 ا�ستعدادا 
لالنتخابات الرئا�سية التي جرت 
يف 2016 واأتت به ل�سدة احلكم 
يف البلد االأقوى يف العامل مطلع 
اليمني  حلفه  بعد   ،2017 عام 
ذلك  الد�ستورية يف جانفي من 

العام.
وغري  مبنا�سبة  ترامب  وداأب 
انتخابه  وبعد  قبل  منا�سبة، 
رف�سه  اإعالن  على  رئي�سا، 
اإدارة  اأبرمته  الذي  لالتفاق 
اأوباما،  باراك  ال�سابق  الرئي�ص 
يف  اتفاق  »اأ�سواأ  بـ  اإياه  وا�سفا 

العامل«.
رف�سه،  اإعالن  يف  وا�ستمر 
منا�سبة  من  اأكرث  يف  وهدد 
باالن�سحاب من االتفاق النووي، 
الثالثاء،  فعليا  حتقق  ما  وهذا 
اأخرى  دول  زعماء  ف�سل  بعدما 
مثل فرن�سا واأملانيا يف ثنيه عن 

هذا القرار.

التي  االنتقادات  اأبرز  ومن 
لهذا  ترامب  اإدارة  وجهتها 
على  ين�ص  بند  االتفاق، 
التقنية  القيود  بع�ص  اإ�سقاط 
ت�سقط  النووية  االأن�سطة  على 
 ،2025 من  بداية  تدريجيا 
تطرق  عدم  اإىل  باالإ�سافة 
االإيراين  للنفوذ  االتفاق  هذا 
االأو�سط،  ال�رشق  منطقة  يف 

واالأ�سلحة االإيرانية البال�ستية.
بها  اأدىل  ت�رشيحات  يف  واأ�سار 

بالده  ان�سحاب  اأعلن  حينما 
اأن »االتفاق اأخفق  من االتفاق، 
من  االإيراين  النظام  منع  يف 
تطوير ال�سواريخ البال�ستية التي 
اأن حتمل روؤو�سا نووية«.  ميكن 
م�سددا على اأن »ال�سفقة كانت 
كارثية، ومنحت النظام االإيراين 
مليارات  االإرهاب  على  القائم 

الدوالرات«.
عقوبات  تت�سمن  مذكرة  ووقع 
يف  وقال  اإيران،  على  جديدة 
فر�ص  »�سنعيد  ال�سياق:  هذا 
العقوبات  من  م�ستوى  اأعلى 
دولة  واأي  اإيران،  على  القا�سية 
ت�ساعدها �سيتم فر�ص عقوبات 
دون  االأخرى«،  هي  عليها 
بخ�سو�ص  التفا�سيل  من  مزيد 
وك�سف  االقت�سادية،  العقوبات 
هذا  اأن  االأمريكي  الرئي�ص 
م�ساورات  بعد  جاء  القرار 
الواليات  حلفاء  مع  اأجراها 
وال�رشق  اأوروبا  يف  املتحدة 
مع  »�سنعمل  م�سيفا  االأو�سط، 
للعثور على حل �سامل  حلفائنا 
ودائم للتهديد النووي االإيراين«، 

على حد تعبريه.
هذا  يف  االأمريكية  اخلطوة 
كبرية  ت�سببت يف موجة  ال�سدد 
من ردود االأفعال املتباينة على 
واالإقليمي،  الدويل  ال�سعيدين 

بني مرحب وراف�ص

الفرن�سي  اخلارجية  وزير  قال 
اأم�ص  لودريان،  اإيف  جون 
النووي  االتفاق  اإن  االأربعاء، 
اأن  موؤكدا  ميت«،  »مل  االإيراين 
ملتزمني  �سيظلوا  »االأوروبيني 
بقاء  على  و�سيعملون  باالتفاق 
اإيران فيه«. واأو�سح لودريان، يف 
اإل«  تي  »اإر  حمطة  مع  مقابلة 
»تقارير  اأن  املحلية،  االإذاعية 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
لالتفاق  اإيران  احرتام  تظهر 
و�سفه  مما  وحذر  النووي«. 
يف  املتمثل  احلقيقي«  بـ«اخلطر 
حدوث »مواجهة« باملنطقة بعد 

دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  قرار 
االتفاق  من  باالن�سحاب  ترامب 
الفرن�سي  الوزير  واأعلن  النووي. 
االإثنني  مزمع  اجتماع  عن 
اإيران  خارجية  وزراء  مع  املقبل 
لبحث خطوة  واأملانيا  وبريطانيا 
االن�سحاب االأمريكي من االتفاق 

النووي.
برنامج  بحث  يتعني  اأنه  واأ�ساف 
االإيراين  البال�ستية  ال�سواريخ 
على  االإبقاء  مع  اأخرى،  وق�سايا 
اأن  اإىل  واأ�سار  النووي،  االتفاق 
اإميانويل  الفرن�سي  »الرئي�ص 
بالرئي�ص  �سيت�سل  ماكرون 

اليوم،  روحاين  ح�سن  االإيراين 
االلتزام  موا�سلة  على  ويحثه 
باالتفاق النووي« والثالثاء، اأعلن 
الرئي�ص االأمريكي، دونالد ترامب، 
من  املتحدة  الواليات  ان�سحاب 
اإيران، وتعهد  االتفاق النووي مع 
»اأعلى  وا�سنطن  تفر�ص  باأن 
م�ستوى من العقوبات االإقت�سادية 

على النظام االإيراين«.
قادة  �سدد  ذلك،  على  وتعقيبا 
يف  واأملانيا،  وبريطانيا  فرن�سا 
اإلتزامهم  على  م�سرتك،  بيان 
زال  »ما  اإنه  وقالوا  باالتفاق«، 

مهًما الأمننا امل�سرتك«.

ويف 2015، وقعت اإيران، مع الدول 
اخلم�ص الكربى دائمة الع�سوية يف 
والواليات  )رو�سيا  االأمن  جمل�ص 
وفرن�ساوال�سني  املتحدة 
وبريطانيا( واأملانيا، اتفاًقا حول 
برناجمها النووي. وين�ص االتفاق 
على التزام طهران بالتخلي ملدة 
ال تقل عن 10 �سنوات، عن اأجزاء 
النووي،  برناجمها  من  حيوية 
بهدف  كبري،  ب�سكل  وتقييده 
على  القدرة  امتالك  من  منعها 
تطوير اأ�سلحة نووية، مقابل رفع 

العقوبات عنها.

�شّكل الربنامج النووي النووي االإيراين واالتفاق املوقع ب�شاأنه، واأعلن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، االن�شحاب منه ر�شميا، اأحد املو�شوعات املثرية 
للجدل والنقا�س دبلوما�شيا خالل ال�شنوات االأخرية.

ق .د

الربنامج النووي الإيراين واتفاقه.. حالة من اجلدل الدبلوما�سي ا�ستمرت لعقود

وزير اخلارجية الفرن�شي

اتفاق اإيران النووي مل ميت
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عي�شة ق.

الكال�سيكو  يجري  املقابل،  يف 
الذي يجمع فريقي �سبيبة القبائل 
تيزي  مبلعب  اجلزائر  واحتاد 
العقوبة  بفعل  جمهور  ودون  وزو 
القبائلي،  الفريق  على  امل�سلّطة 
على  »الكناري«  العبو  يعول  اأين 
بنتيجة  واخلروج  الفوز  حتقيق 
ايجابية ت�سمح لهم بدعم الر�سيد 
يف  البقاء  حتقيق  على  والعمل 
واأن  خا�سة  االأوىل،  الرابطة 
وال  الفوز  اإىل  بحاجة  ال�سبيبة 
الدخول  تفادي  ت�سمن  حتى  غري 

اأن  باعتبار  احل�سابات  دائرة  يف 
�سوف  الغد  مقابلة  يف  تعرث  اأي 
اخلطر،  دائرة  يف  ال�سبيبة  ت�سع 
االحتاد  العبو  يعمل  املقابل  يف 
على رفع التحدي من اأجل العودة 
بنتيجة ايجابية من خارج القواعد 
�سجلوها  التي  االنتفا�سة  لتاأكيد 
يونغ  اأمام  القارية  اخلرجة  يف 
انت�رصوا  الذي  التنزاين  اأفريكانز 
وامل�ساحلة  نظيفة،  برباعية  عليه 
مع اأن�سارهم عقب ت�سييع حتقيق 

االأهداف هذا املو�سم.

برنامج املباريات

ملعب اول نوفمرب 
بتيزي وزو: �شبيبة 

القبائل / احتاد 
اجلزائر  دون جمهور

اأول نوفمرب 
باملحمدية:          احتاد 
احلرا�س / مولودية 

اجلزائر

كال�ضيكو البقاء يف تيزي وزو وداربي التدارك للعميداجلولة 29 من الرابطة املحرتفة الأوىل
جتري غدا مباراتان مقدمتان عن اجلولة 29 وما قبل الأخرية للرابطة املحرتفة 
الأوىل والتي �شوف ت�شهد داربي عا�شمي يجمع الفريقان اجلاران احتاد احلرا�س 

ومولودية اجلزائر، حيث �شتكون املقابلة دون اأهمية للفريق امل�شيف الذي تر�ّشم 
�شقوطه ر�شميا اإىل الرابطة الثانية ويلعب من اأجل ال�شرف يف مواجهة اجلار الذي 

ي�شتهدف النقاط الثالث وموا�شلة التم�شك بحظوظه كاملة من اأجل التناف�س على 
مكانة يف البوديوم قبل جولتني على اإ�شدال ال�شتار عن املو�شم الكروي اجلاري.

 اجلولة 
29 من الرابطة 
املحرتفة الثانية

�ضراع ال�ضعود 
والبقاء يف عني 

مليلة وباتنة
ت�سهد اجلولة 29 وما قبل االأخرية 

من الرابطة املحرتفة الثانية 
مباراة نارية يف �رصق البالد 

جتمع الو�سيف جمعية عني مليلة 
واملالحق اأهلي برج بوعريريج 
اللذان ي�سارعان على اإحدى 

التا�سريتني املتبقيتني لل�سعود 
اإىل دوري الكبار، وهي املباراة 

التي ينتظر اأن ت�سهد اإقباال 
كبريا جلماهري الفريقني، خا�سة 

واأن »ال�سام« تبحث ا�ستغالل 
عاملي االأر�ض واجلمهور من 
اأجل حتقيق الفوز الثاين على 
التوايل وتاأكيد اال�ستفاقة بعد 

ثالث هزائم متتالية، اأمام 
مناف�ض عنيد يتواجد يف اأح�سن 
االأحوال و�سجل ثالثة انت�سارات 
على التوايل وي�رص على تفادي 

التعرث وت�سييع فر�سة العودة اإىل 
الرابطة االأوىل، بينما �سيكون 

�سبيبة بجاية اأمام اختبار حقيقي 
عندما ي�ست�سيف احد االندية 
التي ت�سارع على البقاء غايل 

مع�سكر وهي املواجهة املطالب 
ا�سبال املدرب زغدود الفوز بها 
وا�ستغالل تعرث احد طريف القمة 

للعودة اإىل البوديوم.
بينما ت�سهد عا�سمة االأورا�ض 

قمة املوؤخرة والتي جتمع فريقي 
�سباب باتنة ومولودية العلمة، 

اأين يتم�سك »الكاب« بحبل البقاء 
وال خيار له غري الفوز لل�رصاع 

اإىل اآخر حلظة لتفادي ال�سقوط، 
فيما تبحث البابية عن نتيجة 

ايجابية لتفادي منطقة اخلطر، 
يف املقابل يتنقل وداد تلم�سان 
ملالقاة �سباب عني الفكرون 

النازل اإىل البطولة الهاوية بحثا 
على الفوز و�سمان البقاء، بينما 

ميلك رائد القبة الفر�سة املثالية 
ل�سمان البقاء عندما ي�ستقبل 

�رصيع غليزان.

برنامج املباريات

�شباب عني الفكرون / 
وداد تلم�شان دون جمهور

رائد القبة / �شريع 
غليزان

�شبيبة بجاية / غايل 
مع�شكر

جمعية عني مليلة / اأهلي 
برج بوعريريج

جمعية ال�شلف / اأمل 
بو�شعادة

�شباب باتنة / مولودية 
العلمة

�شبيبة �شكيكدة / 
مولودية بجاية

مولودية �شعيدة / 
جمعية وهران

املجمع البرتويل وجمعية بجاية يف �ضدام مثري
حت�شبا لنهائي كا�س اجلزائر للكرة الطائرة �شيدات

تعرف القاعة املتعددة الريا�سات 
كاأ�ض  مباريات  برجمة  للرويبة 
لعدد  الطائرة  للكرة  اجلزائر 
نهائي  ويتقدمها  االأ�سناف،  من 
يجمع  والذي  اأكابر  ال�سيدات 
فريقي املجمع الريا�سي البرتويل 
املا�سي  املو�سم  اللقب  حامل 
بجاية  والية  جمعية  نادي  اأمام 
لت�سكيلة  والعنيد  القوي  املناف�ض 
الفريق العا�سمي، ويتجدد اللقاء 
لهما  �سبق  اللذان  الفريقني  بني 
مباريات  يف  واملواجهة  اللعب 
اأن  ير�سح  ما  �سابقة، وهو  نهائية 
بني  قويا  تناف�سا  املقابلة  ت�سهد 
لقب  اإحراز  اجل  من  طرفيها 

كاأ�ض اجلمهورية.
ولن تخلو املقابلة من االإثارة وهي 
التي جتمع اأحد االخت�سا�سيني يف 
باعتبار  الن�سوية،  الطائرة  الكرة 
له  �سبق  البرتويل  املجمع  اأن 
التي  املقابالت  جميع  يف  الفوز 
االإق�سائية  االأدوار  يف  خا�سها 
احلايل،  املو�سم  مناف�سة  من 
�سبق  الذي  بجاية  والية  وجمعية 
مناف�سات  عدة  يف  امل�ساركة  له 
التجربة  وك�سب  لالأندية  قارية 
املواعيد  هذه  مثل  يف  للتواجد 
خا�سة  الكربى،  الريا�سية 
نهائيات  تن�سيط  له  �سبق  واأنه 
الكاأ�ض، ويبقى  ال�سيدة  مناف�سات 

التاريخ يف �سف النادي العا�سمي 
الذي ميلك االأ�سبقية على ح�ساب 
له  �سبق  بعدما  بجاية  العبات 
الفوز عليهن يف مباريات �سابقة، 
�سيكون  التناف�ض  اأن  واالأكيد 
باللقب  الفائز  اأن  ظل  يف  قويا 
البطولة  يف  اجلزائر  ميثل  �سوف 
لالأندية  اإفريقيا  وكاأ�ض  العربية 
نهائي  ي�سبق  لالإ�سارة  البطلة. 
االأوا�سط  نهائي  اإقامة  الكربيات 
ذكور والذي يجمع فريقي امليلية 
�سنف  ونهائي  اأغرام  ونادي 
االأ�سبال الذي يخو�سه فريقا ولد 

عدنان ونادي اأغرام.
عي�شة ق.

لج ينفي اإقالته من من�شب مدير عام املولودية

من تنظيم الأمني العام لنقابة ال�شحفيني 
اجلزائريني واإ�شراف وايل اجللفة  

قا�ضي ال�ضعيد يوجل التفاو�ض مع 
كازوين اإىل ما بعد لقاء الوفاق

 اختتام دورة ال�ضحفيني
 يف كرة القدم 

لفريق  الريا�سي  املدير  اأّجل 
قا�سي  كمال  اجلزائر  مولودية 
م�ستقبل  اإىل  التطرق  ال�سعيد 
كازوين  برنار  الفرن�سي  املدرب 
على راأ�ض العار�سة الفنية للفريق 
املقررة  املباراة  بعد  ما  اإىل 
الثالثاء املقبل امام وفاق �سطيف 
الثانية  اجلولة  عن  تندرج  والتي 
مناف�سة  جمموعات  دور  من 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
ينتظر اأن يلتقي الرجالن من اجل 
املفاو�سات  طاولة  على  اجللو�ض 
جتديد  قابلية  حول  واحلديث 
الذي  كازوين  املدرب  مع  العقد 
بقائه  بخ�سو�ض  االإجماع  يلقى 

مع النادي حت�سبا للمو�سم الكروي 
فر�ض  يريد  االأخري  لكن  املقبل، 
بع�ض ال�رصوط مقابل التوقيع على 
العا�سمي،  النادي  عقد جديد مع 
خا�سة منها املطالبة برفع االأجرة 

ال�سهرية.
العام  املدير  نفى  املقابل  يف 
للمولودية  الريا�سية  لل�رصكة 
مت  التي  االأخربا  الج  زايدي 
الفارطة  االأيام  خالل  ترويجها 
انه  واأكد  من�سبه  من  اإقالته  حول 
�سيوا�سل املهام ب�سورة عادية وال 
ابتعاده  حول  املثار  للكالم  �سحة 

عن ت�سيري املولودية.
عي�شة ق.

على  اأم�ض  م�ساء  ال�ستار   اأ�سدل 
نظمتها  التي  االحتفالية  فعاليات 
لل�سحفيني  الوطنية  النقابة 
اجلهوي  التن�سيق  مكتب  يف  ممثلة 
 03 يوم  انطلقت  والتي  باجللفة 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ماي 
كمال  ال�سحفي  برعاية  لل�سحافة 
عمارين االأمني العام للنقابة الوطنية 
اإ�رصاف  لل�سحفيني »SNJ« و حتت 
اجللفـة،  والية  وايل  حمانة  قنفاف 
وقد ت�سمن ن�ساطات ريا�سية وثقافية 
باملنا�سبة  مت  حيث  وتكرميات، 
تكرميات  يت�سمن  برنامج  ت�سطري 
منها  تكرمي  خمتلفة  وجوائز 
املحلية  االإعالمية  االأ�رصة 
و  مرا�سلون  و  �سحفيون  بالوالية 
ال�ساحة  فقدتهم  من  خا�سة  كتاب 
�سعد، عامر  بن  الدين  امثال جمال 
ال�سغري، بونعجة  بن  احمد  دباب، 
جمال  يعقوب،  بن  نورة  يا�سني، 
اأمثال  وكذلك  القدماء  حري�ض 
بكاي  احلاج،  بازة  �سعد،  حيد�ض 
القادر،  عبد  حفاف  القادر،  عبد 
احمد،  قدوري  لطفي  قرميطي، 
حممد  حمام  زواوي،  اهلل  عطا  بن 
خمتار  بومعقل،  يحي  زهري، 
ابراهيمي، حميدة عبد القادر، علي 
وبازرة  زيغم  القادر  عبد  بعيطي�ض، 
واملرا�سلون  وال�سحفيون  احلاج 
باالإ�سافة  اإىل تكرمي  املحليون، 
الذي  حمانة  قنفاف  للوايل  خا�ض 
ومنح  االأبواب  فتح  يف  �ساهم 
املحليني  واملرا�سلني  ال�سحفيني 
على  واحل�سول  التحرك  حرية 
و  التميز  منح  جائزة  مع  املعلومة 
وجائزة  املهنة  اأخالقيات  جائزة 

احل�سور االإعالمي.
حول  ندوة  باملنا�سبة  نظمت  كما 

وحق  املحلية  التنمية  ال�سحافة، 
فيها  �سارك  االإعالم   يف  املواطن 
خمت�سون،  واأ�ساتذة  اإعالميون 
عرف  فقد  الريا�سي  الن�سـاط  اما 
كرة  يف  مقابالت  برنامج  �سبط 
دورة  تنظيم  خالل  من  القدم 
ال�سحفيني  املرحوم  عميد  با�سم 
بن  الدين  جمال  اجلزائريني 
فريق  التالية،  الفرق  جتمع  �سعد  
االإعالم  خلية  فريق  ال�سحفيني، 
فريق  االإذاعة،  فريق  واالت�سال، 
قدماء  فريق  االلكرتونية،  اجلرائد 
العبي اجللفة وفريق طلبة االإعالم 

وال�سحافة بجامعة اجللفة.
ال�سلطات  رفقة  الوايل  ا�رصف  وقد 
املدنية والع�سكرية وبح�سور مدير 
مكتب  ورئي�ض  والريا�سة  ال�سباب 
اإ�سارة  اإعطاء  على  باجللفة  النقابة 
االأوىل  االفتتاحية  املقابلة  انطالق 
الوالية  اخلمي�ض املا�سي مبلعب 
جمعت  والتي  اجلميل  الظل  بحي 
كل من  فريق قدماء العبي اجللفة 
�سحافة  ثانية  �سنة  طلبة  وفريق 
انتهت  والتي  عا�سور   زيان  جامعة 
ثم  القدماء،   ل�سالح  بنتيجة 5/3  
م�سلحة  رئي�ض  من  كل  اأعطى 
الريا�سة مبديرية ال�سباب والريا�سة 
وممثل النقابة اإ�سارة انطالق مقابلة 
وفريق  ال�سحافة  فريق  جمعت 
انتهت  والتي  اجللفة  والية  عمال 
ل�سالح الفريق االأخري بنتيجة 3/4، 
وقد لعبت املقابلة النهائية يف اإطار 
 8 ملجازر  املخلدة  االحتفاالت 
ماي 1945 حيث جمعت بني فريقي 
اإذاعة اجللفة وجمعية االأمل لقدماء 
الالعبني والتي فاز فيها هذا االأخري 

باأربعة اأهداف مقابل هدف.
 اجللفة: جنيب طارق
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عي�شة ق.

وك�شف موقع »كرونيكل« الربيطاين 
رافاييل  اال�شباين  املدرب  ان 
�شيكون  انه  العبه  اأخرب  بينيتيز 
اللعب  يوا�شل  ولن  بالرحيل  معنيا 
االإدارة  نيوكا�شل بعدما قررت  مع 
ورف�شت  خدماته  عن  التخلي 
بعد  نهائية  ب�شفة  عقده  �رشاء 
تلقيه العقوبة التي جتعل الت�شكيلة 
ثالث  يف  خدماته  من  حمرومة 
يف  ف�شله  وبالتايل  كاملة  مباريات 
اإقناع االإدارة االحتفاظ بخدماته، 
اأين اأ�شبح مهاجم الت�شكيلة الوطنية 

لي�شرت  ت�شكيلة  اإىل  بالعودة  معنيا 
حتتفظ  اأن  ي�شتبعد  والتي  �شيتي 
بن�شبة  �شيكون  حيث  بخدماته، 
�شفوف  عن  بالرحيل  معنيا  كبرية 
مرحلة  خالل  »الثعالب«  ت�شكيلة 
املقبلة،  ال�شيفية  التحويالت 
اجنليزية  اإعالمية  تقارير  وذكرت 
اأن م�شوؤويل لي�شرت ي�شرتطون قيمة 
ت�رشيح  مقابل  اأورو  مليون   25
يريد  الذي  الفريق  اإىل  الالعب 

خدماته خالل ال�شائفة املقبلة.

بينيتيز: �شعيد 
بتدارك �شليماين 

فداحة اخلطاأ 
واعتذاره 

االجنليزي  نيوكا�شل  مدرب  اأكد 
رافاييل بينيتيز اأنه �شعيد للخطوة 
اجلزائري  العبه  بها  قام  التي 
عندما  �شليماين  اإ�شالم  ال�شابق 
اللقطة  عن  االعتذار  اإىل  بادر 
املقابلة  خالل  بها  قام  التي 
امام  الفريق  جمعت  التي 
الدوري  �شمن  بروميت�ش  وويت 
حينها  كان  والتي  االجنليزي 
�شكل  على  نيوكا�شل  األوان  يحمل 
اإعارة قبل ان يعود اإىل لي�شرت بعد 

اإثر  لالعب  باكرا  املو�شم  نهاية 
معاقبته باالإق�شاء ثالث مباريات، 
حيث وجه الالعب رحلة اإىل وجه 
الالعب كريغ دو�شون يف لقطة مل 
الكامريات  لكن  احلكم  ي�شاهدها 
اأن  بينيتيز  واأو�شح  تر�شدتها، 
اأدرك خطورة  الالعب اجلزائري 
واعرتف  ارتكبه  الذي  اخلطاأ 
اأنه  املتحدث  واأو�شح  فعله،  مبا 
كان  عندما  الالعب  اإىل  حتدث 
يهم بالرحيل عن نيوكا�شل واأكد له 
يقاتل  عندما  ميلكه  الذي  التميز 
الكرة  على  احل�شول  اأجل  من 

ويعمل بجهد من اأجل الفريق.

بينيتيز ي�ضتغني ر�ضميا عن خدمات �ضليماينالالعب غادر نيوكا�شل وعاد اأدراجه اإىل لي�شرت �شيتي
غادر الالعب الدويل اجلزائري اإ�شالم �شليماين ر�شميا فريق نيوكا�شل الجنليزي عائدا اإىل فريقه الأ�شلي لي�شرت �شيتي 

بعد نهاية فرتة اإعارته اإىل الفريق الأول ب�شبب العقوبة التي �شلطت عليه بالإق�شاء يف ثالث مباريات واإنهاء مو�شمه 
قبل الآوان، حيث قررت اإدارة نيوكا�شل عدم جتديد عقد الإعارة اأو تفعيل بند �شراء العقد وهو ما جعل الالعب 

م�شطرا اإىل العودة نحو فريقه الأ�شلي املتعاقد معه.

 يقرتب من حتقيق حلمه باللعب
 يف الدوري الجنليزي

 �ضوداين يلتحق بقائمة 
التوب 100 لأجمل هدف

 الالعب مهدد بعقوبة قا�شية
 من الحتاد الآ�شيوي

ال�ضعوديون يطالبون باإق�ضاء بوجناح 
من املناف�ضة الآ�ضيوية

اجلزائري  الدويل  الالعب  دخل 
 100 اأجمل  قائمة  �شوداين  العربي 
العامل بعد ت�شجيله هدفا  هدف يف 
التي خا�شها  عامليا خالل املقابلة 
زغرب  مدينة  داربي  يف  ام�ش  اأول 
اأمام الغرمي لوكموتيفا زغرب �شمن 
الكرواتي  الدوري  من   25 اجلولة 
لها  تعر�ش  التي  الهزمية  ورغم 
مهاجم املنتخب الوطني يف مقابلة 
اأهداف  ثالثة  بنتيجة  الداربي 
لواحد اإال اأنه متكن من ترك ب�شمته 
الهدف  توقيع  عرب  املقابلة  يف 
والذي  اللقاء  يف  لفريقه  الوحيد 
�شجله بطريقة رائعة من خالل �شبه 
من  االإ�شادة  حمل  جعلته  مق�شية 
ت�شنيفه �شمن  اأين مت  العامل  طرف 
الهدف  واأ�شبح   100 التوب  قائمة 
من  عامليا   92 املركز  يف  يتواجد 
�شمن اأجمل االأهداف امل�شجلة عرب 
خمتلف التاريخ، والتي ت�شم الهدف 
النجم  �شجله  الذي  االأ�شطوري 
والناخب  الوطني  للمنتخب  ال�شابق 

والذي  ماجر  رابح  احلايل  الوطني 
�شجل هدفا بالعقب يف نهائي كاأ�ش 
اأوروبا لالأندية البطلة قاد من خالله 
التتويج  اإىل  الربتغايل  بورتو  فريقه 
باللقب االأوروبي على ح�شاب بايرن 

ميونيخ االأملاين.
مدينة  ابن  يتوجه  املقابل،  يف 
�شفوف  عن  الرحيل  نحو  ال�شلف 
اأين  زغرب،  دينامو  احلايل  فريقه 
عددا  واهتمام  متابعة  حمل  اأ�شبح 
احل�شول  يف  الراغبة  االأندية  من 
ال�شائفة  خالل  خدماته  على 
يف  الالعب  يرغب  حيث  املقبلة، 
بالدوري  احرتافية  جتربة  خو�ش 
امل�شتبعد  غري  ومن  االجنليزي 
فوري�شت  نوثينغهام  اإدارة  تعود  اأن 
التعاقد  حول  التفاو�ش  اجل  من 
ان قدمت عر�شا  �شبق  بعدما  معه، 
والتي  زغرب  دينامو  نظريتها  اإىل 
رف�شت العر�ش ب�شبب عدم اقتناعها 

بالعر�ش املايل.
عي�شة ق.

يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
طائل  حتت  بوجناح  بغداد 
قا�شية  عقوبة  بتلقي  التهديد 
من طرف االحتاد االآ�شيوي لكرة 
قام  التي  اللقطة  عقب  القدم 
التي خا�شها  بها خالل املقابلة 
فريقه ال�شد القطري امام اأهلي 
ذهاب  حل�شاب  ال�شعودي  جدة 
ملناف�شة  النهائي  ثمن  الدور 
دوري اأبطال اآ�شيا، حيث اأظهرت 
املنتخب  العب  الكامريات 
يتهم  بلقطة  يقوم  وهو  الوطني 
يف  امل�شاعد  احلكم  خاللها  من 
املقابلة بتلقي الر�شوة من الفريق 
ال�شعودي من اأجل ت�شهيل املهمة 
هزمية  تلقي  اأو  التعرث  لتفادي 
ثقيلة، و�شن التقنيون ال�شعوديون 
املهاجم  �شد  الذعة  انتقادات 
ال�شعودي، اأين طالبوا اإدارة نادي 
رفع  اأجل  من  بالتحرك  االأهلي 
جلنة  م�شتوى  على  �شده  تقرير 
االن�شباط باالحتاد االآ�شيوي من 

اأجل معاقبته، وو�شعه عربة اأمام 
تلك  مثل  لتفادي  الالعبني  بقية 

الت�رشفات ح�شبهم.
يف  املتدخلني  اأحد  وح�شب 
فاإن  ال�شعودية  القنوات  اإحدى 
بها  قام  التي  الت�رشفات  مثل 
بوجناح ت�شتوجب ح�شبه االق�شاء 
يف  املباريات  بقية  خو�ش  من 
املناف�شة القارية للمو�شم احلايل 
�رشورة  على  واأ�رش  ح�شبهن 
ذلك  على  ثقيلة  عقوبة  توجيه 
الالعب  ي�شع  ما  وهو  الت�رشف، 
واأنه  خا�شة  �شعب  موقف  اأمام 
االإعالمي  ال�شغط  ظل  يف 
باالإيقاف  مهددا  بات  ال�شعودي 
من خو�ش املناف�شة القارية، اأين 
ينتظر اأن تك�شف جلنة االن�شباط 
االآ�شيوية  الكروية  للهيئة  التابعة 
االإياب  مباراة  قبل  العقوبة  عن 
االثنني  املقررة  الفريقني  بني 

املقبل.
عي�شة ق.

التجمع الوطني الع�شكري لألعاب القوى

تتويج فريق الناحية 
الع�ضكرية الأوىل باللقب

توج فريق الناحية الع�شكرية االأوىل بلقب التجمع الوطني 

الع�شكري العا�رش الألعاب القوى بعد ح�شده الأكرب عدد 

من امليداليات الذهبية �شمن املناف�شات التي جرت اأول 

ام�ش مبركز جتمع وحت�شري الفرق الريا�شية الع�شكرية 

بنب عكنون، وحت�شلت عنا�رش الناحية الع�شكرية االأوىل 

على خم�ش ذهبيات خالل هذا املوعد، فيما نال فريق 

مركز جتمع وحت�شري الفرق الريا�شية الع�شكرية بنب 

عكنون ذهبيتني اثنتني، و�رشح مدرب الناحية االوىل 

دوقي في�شل: »التتويج ياأتي بف�شل جمهودات جميع 

الريا�شيني وكذا قيادة الناحية االأوىل التي لطاملا وقفت 

اإىل جانبنا من اأجل بلوغ هذه امل�شتويات«، وكانت 

االألقاب التي حت�شل عليها ريا�شيو الناحية الع�شكرية 

االأوىل يف كل من اخت�شا�شات  400م و3000 م والقفز 

الطويل ورمي اجللة والقفز العايل، اأما فريق مركز 

جتمع وحت�شري الفرق الريا�شية الع�شكرية بنب عكنون 

افتك املعدن النفي�ش يف اخت�شا�شي 800م و1500م. 

وحقق ذهبيات الناحية االوىل كل من الغري�شي يا�شني يف 

اخت�شا�ش 400 م، زغدان ع�شام يف 3000م ، مزيان زهري 

يف القفز  الطويل، باالإ�شافة اإىل بن زعازة حممد يف 

رمي اجللة وف�شيل حممد امني يف القفز العايل، وعادت 

ذهبيتي مركز جتمع وحت�شري الفرق الريا�شية الع�شكرية 

بنب عكنون لكل من حتحات يا�شني يف 800م وبو�شي�شة 

1500م، اما بقية االألقاب كانت من ن�شيب كل من ميهاين 

حممد لزهر الناحبةا لع�شكرية الرابعة يف �شباق 100م، 

بوروينة خري الدين قيادة القوات الربية يف �شباق 5000م 

بوقت دره والناحية الع�شكرية الثانية يف �شباق 4 مرات 
400م.

ق.ر.

اإدارة ال�شماوي ت�شر على ا�شتقدامه 
ودفعه للرتاجع عن اللتحاق باأر�شنال

غوارديول يقود مفاو�ضات 
املان �ضيتي ل�ضتقدام حمرز

عادت التقارير االإعالمية االجنليزية اإىل ربط الالعب 
الدويل اجلزائري ريا�ش حمرز باالقرتاب من االلتحاق 

طلب خدماته وقدم له عر�شا ر�شميا يف املركاتو ال�شتوي ب�شفوف فريق مان�ش�شرت �شيتي االجنليزي الذي كان 
املن�رشم، وعاد جمددا لتاأكيد االهتمام بخدماته جمددا 

ورغبته يف التعاقد معه يف ال�شائفة املقبلة، ويف هذا 
ال�شدد ك�شفت اأم�ش جريدة »التاميز« الربيطانية اأن 

اإدارة املان �شيتي عادت اإىل االهتمام بخدمات الالعب 
رغم احلديث خالل االأيام ال�شابقة عن اقرتاب متو�شط 
ال�شحيفة ان املدرب اال�شباين بيب غوارديوال يقوم بنف�شه ميدان اخل�رش اإىل االلتحاق بنادي اأر�شنال، حيث اكدت 
بقيادة االت�شاالت مع خريج نادي لوهافر الفرن�شي من 
اأجل اإمتام ال�شفقة وحتويله اإىل �شفوف املان �شيتي بع 

حيث يبدو اأن دخول غوارديوال اخلط من اأجل التفاو�ش تاألقه وعودة هذا املو�شم اإىل م�شتواه.
بنف�شه مع حمرز تاأكيد على اهتمام م�شوؤويل الفريق 

االجنليزي بخدمات الالعب اجلزائري ورغبة املدرب 
ال�شابق لنادي بر�شلونة يف تواجده �شمن كتيبته املو�شم 

املقبل، اإىل جانب العمل لل�شغط من اأجل حتويله 
للمان �شيتي ودفعه اإىل الرتاجع عن االلتحاق بت�شكيلة 
املدفعجية الذي ارتبط ا�شمه بقوة بها خالل االأيام 

املقبلة، واأكدت اإدارة الفريق ال�شماوي اأنها جاهزة اإىل 
الفرتة ال�شابقة اأنها لن تتنازل عن جنمها االأول بقيمة تقل تلبية املطالب املالية الإدارة لي�شرت التي كانت اأكدت يف 
عن 70 مليون جنيه ا�شرتليني وهو ما يعادل 100 مليون 

اأورو.
ع.ق.



م�ضيفه  على  ثمني  بفوز  البقاء  �ضاوثمبتون حظوظه يف  عزز 
يف  �ضوان�ضي  يف  »احلرية«  ملعب  على   0-1 �ضيتي  �ضوان�ضي 
املمتاز،  الإجنليزي  للدوري   31 املرحلة  من  موؤجلة  مباراة 
و�ضجل  بروميت�ش،  و�ضت  هبوط  اإىل  اأدت  التي  النتيجة  وهي 
الإيطايل مانولو غابياديني هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
72، وكان الهدف غالياً كونه مكن �ضاوثمبتون من الرتقاء اإىل 

املركز 16 بعدما رفع ر�ضيده اىل 36 نقطة بفارق الأهداف 
يف  ت�ضل�ضي  على  �ضيفا  اأم�ش  حل  الذي  هادر�ضفيلد  اأمام 
�ضوان�ضي  فيما جتمد ر�ضيد   ،35 موؤجلة من املرحلة  مباراة 
�ضيتي عند 33 نقطة وبقي يف املركز 18 املوؤدي اىل الدرجة 
الأوىل، وهو الهدف اخلام�ش لغابياديني يف مبارياته الـ 41 مع 

�ضاوثمبتون يف خمتلف امل�ضابقات.

والكاأ�ش  الدوري  بلقبي  املتوج  ال�ضباين  بر�ضلونة  فريق  يعتزم 
 100 اإىل  قيمته  ت�ضل  الذي  اجلزائي  البند  مبلغ  دفع  املحليني 
غريزمان  انطوان  الفرن�ضي  مع  التعاقد  اأجل  من  يورو  مليون 
اإ�ضبانية،  اإعالم  و�ضائل  اأعلنت  كما  مدريد  اأتلتيكو  مهاجم 
يتح�رض  الذي  غريزمان  م�ضتقبل  ب�ضاأن  ال�ضائعات  وتت�ضارع 
خلو�ش نهائي الدوري الأوروبي اأمام مر�ضيليا الفرن�ضي الأربعاء 
تذكر  اأن  بدون  كوبي  كادينا  الإ�ضبانية  الإذاعة  واأكدت  القادم، 
�ضيدفع  اأنه  موؤكدا  مدريد  اأتلتيكو  را�ضل  بر�ضلونة  اأن  امل�ضدر 
يعرف  اتلتيكو  واأن  غريزمان،  اأنطوان  لتحرير  اجلزائي  البند 
اأن لعبه �ضريحل نهاية املو�ضم احلايل، ومدد عريزمان عقده 
ولكن   ،2022 عام  حتى  املا�ضي  ال�ضيف  يف  احلايل  فريقه  مع 
البند اجلزائي لتحريره الذي ارتفع اإىل 200 مليون يورو موؤقتا 
�ضينخف�ش اإىل 100 مليون يورو يف الأول جويلية املقبل. وت�ضري 
الإذاعة ال�ضبانية ان الفريق الكاتالوين حجز منذ الآن القمي�ش 
رقم 7 للمهاجم الفرن�ضي يف غرف تبديل املالب�ش اخلا�ش به، 
اأ�ضارت اذاعة »ل كادينا �ضري« اىل مكاملة هاتفية  من ناحيتها 
�ضرييزو  وانريكي  بر�ضلونة  رئي�ش  بارتوميو  ماريا  بني جو�ضيب 

اإعالن نوايا النادي الكاتالوين، غري  اأجل  نظريه يف اتلتيكو من 
اأن �ضرييزو وعندما �ُضئل عن ذلك تهرب من الإجابة الوا�ضحة 
جنمه  رحيل  اإمكانية  حول  املتزايدة  التكهنات  تاأجيج  راف�ضا 
للمحطة  اتلتيكو  رئي�ش  و�رضح  »غريزي«،  الفريق  يف  الول 
الإ�ضبانية »غول تي يف«: »اأريد اأن اقول لكم �ضيئا واحدا اأنطوان 
اليوم  اأعلم ذلك يف  واأنا  اتلتيكو مدريد،  غريزمان حاليا لعب 
ل  لأين  اآخر  �ضيء  اأي  اأ�ضيف  اأن  ميكنني  ل  فيه،  نتكلم  الذي 
الأخرية  الأ�ضهر  التكهنات يف  وتكاثرت  ذلك«،  اأكرث من  اأعرف 
الذي  ناديه  الـ 27 عاما عن  ابن  حول فر�ضية رحيل غريزمان 
الهجوم  قائد  اأكد  وقت  2014، يف  العام  منذ  األوانه  عن  يدافع 
اأنه �ضيح�ضم م�ضتقبله قبل كا�ش العامل،  يف املنتخب الفرن�ضي 
انتقال غريزمان  عملية  اأن  الكاتالونية  ال�ضحافة  اأكدت  وبينما 
اأخمد  وقت،  م�ضاألة  �ضوى  لي�ضت  ال�ضيف  يف  بر�ضلونة  اإىل 
املهاجم الفرن�ضي نار التخمينات بعدما �رّضع باب متديد عقده 
مع ناديه احلايل، غري اأن بارتوميو اعرتف وللمرة الأوىل عالنية 
اأنه التقى بغريزمان خالل عطلته يف ال�ضيف املا�ضي، ومن ثم 

التقى جمددا باملقربني من الالعب يف اأكتوبر املا�ضي.

روين يف مفاو�سات متقدمة مع دي �سي
 يونايتد االمريكي

دخل قائد منتخب اجنلرتا ال�ضابق واين روين مبفاو�ضات متقدمة مع 
دي.�ضي يونايتد اأحد فرق الدوري الأمريكي من اجل النتقال 

اإىل �ضفوفه قادما من فريقه احلايل ايفرتون كما ذكرت 
مان�ض�ضرت  مهاجم  زال  وما  بو�ضت،  وا�ضنطن  �ضحيفة 
ملدة  بعقد  احلايل  فريقه  مع  مرتبطا  ال�ضابق  يونايتد 
عام لكن يبدو اأن قرار رحيله مرتبط بعدد دقائقه على 

دوره  ت�ضاوؤل  ب�ضبب  واإحباطه  وبخيبته  امللعب  اأر�ضية 
يف النادي الذي ترعرع فيه وعاد اليه يف جويلية املا�ضي 

الرقم  الذي يحمل  و�ضجل روين  يونايتد،  مان�ض�ضرت  قادما من 
مباراة القيا�ضي يف عدد الأهداف بقمي�ش منتخب بالده مع 53 هدفا يف 119 

دولية بني عامي 2003 و2016، مع ايفرتون 10 اأهداف فقط هذا املو�ضم رافعا ر�ضيده اإىل 208 
اأهداف يف الدوري الجنليزي املمتاز يف املركز الثاين خلف مواطنه اآلن �ضرير �ضاحب الرقم 
القيا�ضي 260 هدفا. و�ضي�ضطر فريق دي �ضي يونايتد لدفع ر�ضوم �ضفقة النتقال اأو التفاو�ش 
مع روين نف�ضه من اأجل انتقال حر، ولكن يف حال اأراد اأن ميالأ ملعبه اجلديد »اودي فيلد« الذي 
يت�ضع اإىل 20 األف م�ضاهد، فعليه النتظار حتى منت�ضف �ضهر جويلية املقبل، اأ�ضارت التقارير 
اىل تقدم ملحوظ يف املفاو�ضات بني روين والنادي الأمريكي يف الأ�ضابيع الأخرية، وان حظوظ 
دي �ضي يونايتد يف التعاقد مع املهاجم الجنليزي خالل فرتة النتقالت يف الدوري التي تفتتح 
الفريق  بها  تقدم  عرو�ضا  روين  رف�ش  ذاتها،  للتقارير  ووفقا   ،%50 املقبل  جويلية  العا�رض  يف 
الأمريكي العام املا�ضي الذي عانى من �ضح الأهداف اأمام مرمى مناف�ضيه وهو ما زال يتخبط 
بالنق�ش التهديفي ذاته يف املو�ضم احلايل، وحل دي �ضي يونايتد يف املركز الخري بني اأندية 

املنطقة ال�رضقية املو�ضم املا�ضي م�ضجال 31 هدفا وهو اأ�ضوا معدل تهديفي.
............................................................

بريلو ياأمل بااللتحاق بالطاقم الفني للآزوري
ك�ضف لعب الإيطايل املعتزل اأندريا بريلو عن رغبته يف نيل دور مع الطاقم التدريبي ملنتخب 

ل بالده، موؤكداً ان القمي�ش الأزرق للمنتخب لطاملا كانت مبثابة جلده الثاين،  قا و
الالعب ال�ضابق لأندية اإنرت ميالن وميالن وجوفنتو�ش انه يرغب 

امتهنوا  الذين  مواطنيه  من  العديد  خطى  على  ال�ضري  يف 
»فات�ضيتي«  جائزة  على  بعد ح�ضوله  واأ�ضاف  التدريب، 
القدم »تكلمنا عن  التي متنح �ضنويا ل�ضخ�ضية يف كرة 
ذلك موؤخرا مع اأنت�ضيلوتي تكلمنا عن اإمكانية التدريب 
معا، ولكن حتى الآن ما زلت �ضابا وثمة الوقت الكايف 

للتفكري بالأمر«، واعتزل بريلو، الذي خا�ش اآخر عامني 
الدوري  يف  �ضيتي  نيويورك  فريق  مع  الكروية  م�ضريته  يف 

الأمريكي يف نوفمرب املا�ضي، ويت�ضمن �ضجله الفوز بكاأ�ش العامل 
يح�ضم  اليطايل. ومل  للدوري  األقاب  و�ضتة  اأوروبا  اأبطال  دوري  وبلقبني يف  اأملانيا  2006 يف 
بريلو، الذي ارتدى قمي�ش املنتخب الإيطايل خالل 116 مباراة دولية قراره ب�ضاأن م�ضتقبله 
بعد اعتزاله، بانتظار اإقامة مباراة اعتزاله على ملعب �ضان �ضريو يف ميالنو يف 21 ماي احلايل، 
وتابع »�ضوف اأتكلم مع األي�ضاندرو كو�ضتاكورتا لأنه �ضديقي غالبا ما اأراه، ويف حال كانت ثمة 
طريقة للعمل معا ف�ضتكون الأمور رائعة، ولكن �ضنقرر ذلك مع مرور الوقت«.، كلف كو�ضتاكورتا 
مدافع ميالن ال�ضابق بالبحث عن خليفة جلانبيريو فنتورا الذي اأقيل من من�ضبه بعدما ف�ضلت 

اإيطاليا يف بلوغ نهائيات كاأ�ش العامل للمرة الأوىل منذ 60 عاما.

ريال مدريد يبداأ التفاو�ض مع نيمار
بداأ  مدريد  ريال  اأن  اأم�ش  �ضحفية  تقارير  ك�ضفت 

�ضان  باري�ش  جنم  نيمار  مع  بالفعل  مفاو�ضاته 
ال�ضيفي  املريكاتو  خالل  ل�ضمه  جريمان، 
»موندو  �ضحيفة  اأبرزته  ملا  ووفقا  املقبل، 
ديبورتيفو« الكتالونية، فاإن ممثال عن املريينغي 
مرتني مبنزله يف  نيمار  مع  موؤخرا  اجتمع  قد 

ريو دي جانريو بالربازيل، كما �ضي�ضتعني النادي 
اإقناع  اأجل  بالظاهرة »رونالدو« من  اأي�ضا  امللكي 

�ضانتياغو  اإىل  بالنتقال  عاما،   26 �ضاحب  مواطنه 
برنابيو، بينما من املتوقع اأن تتكلف ال�ضفقة حوايل 260 

جريمان  �ضان  لباري�ش  نيمار  التقارير.وان�ضم  بح�ضب  يورو  املا�ضي مليون  ال�ضيف 
قادما من بر�ضلونة، لكن اأنباء عديدة ترددت يف الفرتة الأخرية، حول رغبته يف العودة لإ�ضبانيا 

عرب بوابة ريال مدريد.

جريمان  �ضان  باري�ش  اأحرز 
للمرة  فرن�ضا  كاأ�ش  لقب 
يف  و12  التوايل  على  الرابعة 
تاريخه بفوزه على ليزيربييه 
اأول   0-2 الثالثة  الدرجة  من 
يف  فرن�ضا  ملعب  على  ام�ش 
و�ضجل  النهائية،  املباراة 
لو  جيوفاين  الرجنتيني 
والوروغوياين  �ضيل�ضو  
ركلة  من  كافاين  اإدين�ضون 
واأ�ضبح  الهدفني،  جزاء 
اأول  جريمان  �ضان  باري�ش 
مرات   4 اللقب  يحرز  فريق 
متتالية معززا رقمه القيا�ضي 
مر�ضيليا  اأمام  لقبني  بفارق 

10 األقاب، وهو اللقب الثالث 
هذا  جريمان  �ضان  لباري�ش 
بلقب  توج  اأن  بعد  املو�ضم 
للمو�ضم  الرابطة  كاأ�ش 
على  بفوزه  تواليا  اخلام�ش 
املباراة  يف   0-3 موناكو 
لقب  وا�ضتعاد  النهائية، 
الإمارة،  نادي  من  الدوري 
كما هو اللقب ال�ضابع والأخري 
لباري�ش �ضان جريمان بقيادة 
مدربه ال�ضباين اوناي اميري 
�ضيودعه  حيث  مو�ضمني  يف 
يف  الأخرية  املباراة  بعد 
نادي  لأن  كاين  اأمام  الدوري 
بعدم  قرارا  اتخذ  العا�ضمة 

متديد عقده وا�ضتبداله على 
توما�ش  بالأملاين  الأرجح 

توخل.
بلقبيه  جريمان  �ضان  وتوج 
دون  املو�ضم  لهذا  الأولني 
غاب  الذي  نيمار  جنمه 
مطلع  منذ  املالعب  عن 
لعملية  خ�ضوعه  بعد  مار�ش 
جراحية من معاجلة ك�رض يف 
وكان  اليمنى،  القدم  م�ضط 
كثريا  يعول  الباري�ضي  النادي 
العامل  يف  لعب  اأغلى  على 
يف  بعيدا  الذهاب  ملحاولة 
م�ضابقة دوري الأبطال، لكن 
هذا الأمر مل يتحقق اإذ خرج 

فريق من ثمن النهائي للمو�ضم 
اأمام  بخ�ضارته  تواليا  الثاين 
حامل  الإ�ضباين  مدريد  ريال 
مب�ضاركة  ذهابا   3-1 اللقب 
بعد  بغيابه  ايابا  نيمار و1-2 
وتواجد  لالإ�ضابة،  تعر�ضه 
املدرجات  يف  اأم�ش  اأول 

ملوؤازرة زمالئه.
جرمان  �ضان  باري�ش  فر�ش 
امام  البداية  منذ  �ضيطرته 
ليزيربييه  لعبي  تراجع 
اول  اأ�ضبح  والذي  املتوا�ضع 
الثالثة  الدرجة  من  فريق 
 2012 منذ  النهائي  يخو�ش 
ينجح  مل  لكنه  الدفاع،  اىل 
هدفني،  �ضوى  ت�ضجيل  يف 
واأنقذ القائم الأمين مرماهم 
3 مرات قبل اأن ينهي الفريق 
بعد  �ضمودهم  الباري�ضي 
ال�ضغط  واأثمر  دقيقة،   25
الدقيقة  يف  هدفا  الباري�ضي 
�ضيل�ضو  لو  �ضجله   25
من  بي�ضاره  قوية  بت�ضديدة 
ا�ضكنها  املنطقة  خارج 
للحار�ش  اليمنى  الزاوية 
على  كافاين  وح�ضل  بي�ضو، 
ركلة جزاء اثر عرقلته داخل 
بي�ضو  احلار�ش  من  املنطقة 
بنجاح  بنف�ضه  لها  فانربى 

م�ضجال الهدف الثاين.

و�ست بروميت�ض ي�سقط اإىل الدرجة االأوىل االجنليزية

بر�سلونة يقرر دفع البند اجلزائي لغريزمان

البي اأ�ض جي يتوج بالثلثية
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كان  مهرجان  رئي�س  �أعرب 
عن  فرميو«  ثريي  �ل�سينمائي، 
عدم ر�سائه على �إخ�ساع �لقو�نني 
باملهرجان  �خلا�سة  �جلديدة 
ومعايري �الختيار للتمييز، مو�سحاً 
�الإيجابي  �لتمييز  لعملية  تاأييده 
�أنه  �إال  �ليومية،  �حلياة  يف 
�ملهرجانات  يف  تطبيقها  يرف�س 
�لعاملية مثل مهرجان  �ل�سينمائية 
كان، وياأتي ذلك بعد �الإعالن عن 
جلنة حتكيم �ملهرجان و�لتي طغى 

عليها �لعن�رص �لن�سائي.
نظره  وجهة  فرميو،  و�أو�سح 
�أكرث  من  و�حد  عن  مد�فعاً 

�سهرة  �ل�سينمائية  �ملهرجانات 
�الإعالن  بعد  وذلك  �لعامل،  يف 
�الأمريكية  �ملمثلتني،  �ن�سمام  عن 
ليا  و�لفرن�سية  �ستيو�رت  كري�ستني 
�سيدو، �إىل جلنة حتكيم �ملهرجان 
�الأ�سرت�لية  �ملمثلة  تر�أ�سها  �لتي 
على  �حلائزة  بالن�سيت  كيت 
�لذي  �لوقت  �الأو�سكار، يف  جائزة 
حتقيق  �ملر�قبون  فيه  ياأمل  كان 
�أعقاب  �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف 

حركة »مي تو« و«تاميز �آب«.
فاريتي،  تقرير  �أفاد  ما  وبح�سب 
مهرجان  تف�سريرئي�س  فاإن 
ومعار�سة  تاأييد�ً  يلقى  قد  كان، 

الأن  جهة  من  �لوقت،  نف�س  يف 
�ملو�سوع  يف  �ملعنيات  �لن�ساء 
�إنهن ي�ستحقن هذه  �سوف يعتربن 
يُنظر  �أن  ويجب  كفنانات  �لفر�سة 
�إليهن على هذ� �لنحو، متاماً مثل 

نظر�ئهن من �لرجال.
يعتقد  �آخر،  جانب  على  �أما 
يفي  لن  �الإجر�ء  ذلك  �أن  �لبع�س 
�ل�سوء  م�سلطني  �مل�سكلة،  بحل 
وهي  �حلقيقية  �مل�سكلة  على 
�لن�ساء  �أمام  �سبل  وجود  عدم 
و�إخر�ج  باإعد�د  يقمن  �للو�تي 
�أن تكون من �سمن  �أفالم ت�ستحق 
�الأفالم �ملر�سحة مهرجان كان �أو 

�أي مهرجان عاملي �آخر«.
وعلى �لرغم من �لتدقيق �ملتز�يد، 
فاإن عدم وجود �سانعات �أفالم يف 
�جلديد  باالأمر  لي�س  �ملناف�سة 
كان  حيث  لالهتمام،  �ملثري  �أو 
�حلو�ر حوله يف حالة من �جلمود 
مت  م�سكلة  �أنها  كما  فرتة،  منذ 
 ، وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  بها  �العرت�ف 
لكن نادر�ً ما متت معاجلتها ب�سكل 

عملي.
وتابع فرميو »مل يكن مهرجان كان 
حيث  هنا«،  �لوحيد  �ملذنب  هو 
��ستعر�س جتربة مهرجان �لبندقية 
�سوى  يعر�س  مل  �لذي  �ل�سينمائي 
عام  �مل�سابقة  يف  و�حد  فيلم 
2017 وهو فيلم »�ملالئكة ترتدي 
كو،  فيفيان  للمخرجة  �الأبي�س« 
�أن ذلك خطئنا،  �أعتقد  قائاًل: »ال 
�أعد�د  قلة  ب�سبب  باالأ�سف  �أ�سعر 
باإخر�ج  ييقمن  �للو�تي  �لن�ساء 
�إنتاج  لكن  �لعام،  هذ�  �الأفالم 

�الأفالم لي�س م�سوؤليتنا«.
»ينبغي  بالتو�سيح  فرميو،  و�ختتم 
�جلن�سي  �لتحر�س  تطبيع  �لتمييز 
نطاق  على  �الأفالم  �سناعة  يف 
من  �ملخرجني  ونق�س  و��سع 
بوجود  ذلك  يوحي  فرمبا  �الإناث، 
ذلك  �أنه  �إال  �الأمرين،  بني  عالقة 

لي�س حقيقياً على �الإطالق«.
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ا�شتذكار اال�شهامات الفنية لل�شيخ عبد الكرمي دايل 
جائزتان لعر�ض “�شك�شبري ملكا” يف مبنا�شبة الذكرى العا�شرة لتاأ�شي�س موؤ�ش�شته

مهرجان كربالء امل�شرحي بالعراق

رئي�ض مهرجان كان ال�شينمائي: »ينبغي 
بلقي�ض فتحي تك�شف عن اتباع التمييز االإيجابي«

مفاجاأة جلمهورها يف رم�شان

�شين�شط اليوم  اخلمي�س بق�شر الثقافة عبد الكرمي دايل اإمامة تلم�شان منتدى ثقايف حتت عنوان : 
»مدى م�شاهمة ال�شيخ عبد الكرمي دايل يف اإثراء الطابع الفني ملدر�شتي ال�شنعة والغرناطي » وهي 

من تنظيم موؤ�ش�شة ال�شيخ عبد الكرمي دايل وبالتن�شيق مع القطاع الثقايف لوالية تلم�شان وياأتي هذا 
مبنا�شبة الذكرى العا�شرة لتاأ�شي�س هذه املوؤ�ش�شة وعليه ف�شي�شارك يف هذه الفعالية كل من �شيف 

فازيالت وبن غربيط توفيق وهني اإ�شماعيل وغريهم من الفنانني اجلزائريني .
حكيم مالك

عر�س  ف�سيتم  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
و�سرية  حياة  عن  وثائقي  فيلم 
كما  د�يل  �لكرمي  عبد  �ل�سيخ 
بهذه  مو�سيقي  حفل  �سين�سط 
فيه  �ست�سارك  �أين  �ملنا�سبة 
�أ�سماء فنية  و�ملتمثلة يف �أ�سماء 
مدر�سة  من  مدور  و�أحمد  عال 
�ل�سيخ  بجوق  مرفقني  �ل�سنعة 
قيادة  حتت  د�يل   �لكرمي  عبد 
�ستحيي  بينما   ، جنيب  كاتب 
�حلفل   هذ�  من  �لثاين  �جلزء 

�ملو�سيقية  �لثقافية  �جلمعية 
�لقرطبية بتلم�سان �لذي ي�ستذكر 
يف  �الأندل�سي  �لفن  عمالقة  �أحد 
�لر�سيد  �أثرى  �لذي  �جلز�ئر 
�لفني �جلز�ئري باأغانيه �لر�قية 
زينو  �أغنية«  �أبرزها  و�الأ�سيلة  
نهار �ليوم �سحا عيدكم« وغريها 
من �لرو�ئع �لتي �أ�سبحت �أيقونة 
ما  وهذ�  �جلميع  يحفظها  فنية 
�لفن  تاريخ  يف  خالدة  جعلها 
على  و�لرثي  �ملتنوع  �جلز�ئري 

حد �سو�ء .

�لعر�س  ح�سد 
�ل�سوري  �مل�رصحي 
ملكا”  “�سك�سبري 
�أف�سل  جائزتي” 
للمخرج  خمرج 
و�أف�سل  �سانا  لوؤي 
نا�رص  للفنان  ممثل 
ختام  يف  مرقبي 
مهرجان  فعاليات 
�لدويل  كربالء  �أيام 
بالعر�ق  للم�رصح 
بني  ما  �أقيم  �لذي 
من  و�ل�سابع  �لثالث 

�ل�سهر �جلاري.
“�سك�سبري  وعر�س 

مديرية  �أنتجته  �لذي  ملكا” 
وز�رة  يف  و�ملو�سيقا  �مل�سارح 
�سبلي  ر�سو�ن  تاأليف  من  �لثقافة 
ويروي  �سانا  لوؤي  و�إخر�ج  و�إعد�د 
هيمنة  من  م�ستوحاة  ق�سة 
�لكاتب  ن�سو�س  على  �لرت�جيديا 

حتاول  حيث  �سك�سبري  �مل�رصحي 
ملكة �إنكلرت� �ليز�بيث �الأوىل دفعه 
ت�سحك  كوميدية  �أعمال  لكتابة 
فعاليات  �أن  �إىل  ي�سار  �ل�سعب. 
�أيام   5 ��ستمرت  �لتي  �ملهرجان 
م�رصحية  فرق  م�ساركة  ت�سمنت 

عر�قية وعربية و�أجنبية.

فتحي،  بلقي�س  �لفنانة  تعكف 
لربنامج  �لتح�سري  على 
ببثه  �ستقوم  و�لذي  �جتماعي، 
رم�سان،  �سهر  جلمهورها خالل 
على  �لر�سمي  ح�سابها  على 

�سناب �سات.
ح�سابها  عرب  بلقي�س  وك�سفت 
على تويرت قائلة: »جال�سة �أجهز 
ب�سنابي  رم�ساين  برنامج  لكم 
مفيد وفيه ر�سالة جمتمعية طيبة 
عنه  لكم  �أعلن  ر�ح  يجهز  ب�س 

باإذن �هلل«.
م�ستخدمي  من  �لعديد  وتفاعل 
فور  �خلرب  مع  تويرت  موقع 
�أحدهم  علق  حيث  �إعالنه، 

�ساخر�ً من �لفكرة معلقاً: »على 
�سنابك«  على  متقطعني  �أ�سا�س 
حت�سل  باأن  بلقي�س  عليه  لرتد 
يفوق  م�ساهد�ت  عدد  على 
�الأيام  خالل  وذلك  �ملليوين 
�لعادية، فيما �أ�سار �لبع�س �الآخر 
عن �سعادتهم بالفكرة حيث كتب 
�ل�سناب  يف  »بر�جمك  �أحدهم: 
رم�سان..مت�سوقني  كل  يف  متعة 

لربنامج هال�سنه«.
فتحي،  بلقي�س  �لفنانة  �أن  يذكر 
�أحدث  موؤخر�ً  طرحت  �أقد 
طريقة  على  �لغنائية  �أعمالها 
»�لنف�سية  بعنو�ن  كليب  �لفيديو 

حمتاجة«

اأحدث اأفالم هوليوود يحقق عائدات قيا�شية
ديزين  فيلم  �أرباح  و�سلت   v
 Avengers:« �جلديد، 
مليار  �إىل   ،»Infinity War
من  �أقل  يف  �أمريكي،  دوالر 
يف  عر�سه  بدء  على  �أ�سبوعني 
�ل�ساالت، و�لفيلم حتى �الآن، هو 
�أكرث م�رصوع �سينمائي ربحا، يف 
تاريخ  يف  �الأول،  عر�سه  �أ�سبوع 
�لفيلم  ولكنه  �الأفالم.  �سناعة 
تخطي  يف  لديزين،   17 رقم 
�لعائد�ت،  من  دوالر  �ملليار 

�أبطال تقليدين يف عامل �لكرتون، ويتميز �لفيلم بجمعه �أكرث من 5 

مثل:  عاملية،  �سعبية  و�أكرثهم 
 »Hulk»و  »Iron Man«

.»Captain America»و
�حلقيقية  �ملفاجئة  وتكمن 
يدخل  مل  �لفيلم  كون  للخرب، 
تعد  و�لتي  بعد،  �ل�سني  �ساالت 
لالأفالم،  �أكرب �سوق عاملية  ثاين 
بعد �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 
�لفيلم  حتقيق  �إمكانية  وبالتايل 
يف  �آخر،  عامليا  قيا�سيا  رقما 

�مل�ستقبل �لقريب.

عمرو  �مل�رصي  �لفنان  طرح 
�جلديد  م�سل�سله  برومو  يو�سف 
�لر�سمية  �لقناة  عرب  »طايع«، 
يوتيوب  مبوقع  »ماغنوم«  ل�رصكة 
برومو  يف  يو�سف  عمرو  وظهر 
قدر�ت  لديه  »طايع«،  م�سل�سل 
�الآثار  �كت�ساف  من  متكنه  خا�سة 
�لقدمية  �لفرعونية  و�ملقابر 
مب�سل�سل  يو�سف  عمرو  ويخو�س 
رم�سان  در�ما  مو�سم  »طايع« 
يو�سف  عمرو  وي�سارك   .2018
»طايع«  م�سل�سل  بطولة  بطولة 

كل من عمرو عبد �جلليل و�سلوى 
و�سهري  مبارك  و�سبا  علي  حممد 
ومن  علي،  وحممد  �ملر�سدي 
�إخر�ج عمرو �سالمة وتاأليف خالد 

دياب و�إنتاج �رصكة »ماجنوم«.
»طايع«  م�سل�سل  �أحد�ث  وتدور 
عمرو  ويج�سد  م�رص،  �سعيد  يف 
دور  �لعمل  �أحد�ث  �سمن  يو�سف 
رحلة  يعي�س  �سعيدي  مدر�س 
من  �لعديد  وتو�جهه  �سعود 
يتغلب  �لتي  و�ل�سعوبات  �لعقبات 

عليها.

عمرو يو�شف يطرح برومو 
م�شل�شله اجلديد »طايع«



 

وكاالت 

وتقول دانة ال�صجدي: »هناك ق�صة 
هذا  اأن  الكتاب،  هذا  وراء  ممتعة 
اكت�صفه عامل من  احلالق املذكور، 
وهذب  واخت�رص  وحقق   19 القرن 
عبد  عزت  ون�رصه  احلالق،  كتاب 
تقريباً،  اخلم�صينات  يف  الكرمي 
واملنقحة  املحققة  والن�صخة 
يدر�س  موؤرخ  واأي  لدي،  موجودة 
بوجود  يعرف   19 و   18 القرنني 
احل�صن،  حظي  ولكن  احلالق، 
الن�صخة  وجدت  اأين  يف  جتلى 
اإيرلندا،  يف  حمققة  الغري  الأ�صلية 
بيثي(،  )ت�ص�صرت  مكتبة  يف  حتديداً 
الكتاب مقارنة  والف�صل الأخري من 
 18 الـ  القرن  من  املخطوطة  بني 
وهناك   ،19 القرن  خمطوطة  ومع 
نكت�صف  اأننا  حيث  كبري،  اختالف 
 19 القرن  يف  النه�صة  اأجندة ع�رص 
يف  فعله  يحاولون  هوؤلء  كان  وما 
يف  الختالف  ونالحظ  التاريخ، 

الطرح بني القرنني بو�صوح«.
ال�صجدي:  وحتكي  وموؤرخ!  حالق 
التاريخ  »�صعرت بالغرية من كتابات 
ا�صتهرت  التي  احلديثة،  الأوروبية 
الطحان  تاريخ  اإبراز  يف  لنجاحها 
عا�س  الذي  الفريويل،  »مينوكيو 
نظرته  وك�صفت   ،16 الـ  القرن  يف 
�صرية  اإحياء  اأردت  لذا  وثقافته، 
ال�صام  بالد  تاريخ  يف  العوام  بع�س 
اأكرث  هم  من  وحذرين  الو�صيط، 
من  �صاأواجهه  مما  حكمة  مني 
عوائق، فم�صادرنا الرئي�صية، ولعلها 
الوحيدة عرب الع�صور الو�صطى، هي 
كتب تاريخ األفها العلماء، ويف �صياق 
العلماء  احلداثة،  قبل  ما  ع�صور 
اأي  الدين،  علماء  هم  بال�رصورة 

الدينية  بالعلوم  من در�صوا واهتموا 
الوحيدة  الفئة  ولكونهم  وال�رصعية، 
القادرة على الكتابة والقراءة، كتبوا 
بالأغلب عن اأنف�صهم ولأنف�صهم، فلم 
يبق للباحث يف التاريخ الجتماعي، 
به  تطل  واحدة  ن�صية  نافذة  �صوى 
للقرون  الجتماعي  التاريخ  على 
هذه  العلماء  ونافذة  الو�صطى، 
للغاية، لأنها ل ت�صمح بروؤية  �صيقة 
لذلك  اأخرى،  اجتماعية  فئات 
اإثبات  حماولة  على  العزم  عقدت 
العلماء،  درا�صة  )علم  مقولة  عك�س 
جل  هو  اجتماعية  فئة  بو�صفهم 
التاريخ الجتماعي املتوفر لدينا(، 
فق�صيت عاماً كاماًل يف قراءة النتاج 
الع�صور  يف  ال�صام  لعلماء  التاريخي 
البحث  من  التمكن  اآملة  الو�صطى، 
عن دور العامة من النا�س، لكن دون 
باإحباط �صديد  اأ�صعر  نتيجة، وكنت 
اإىل اأن وقع عيناي مبح�س ال�صدف 
الـتاريخ   ..( ذكرت  حا�صي  على 
ال�صعبي،، ملوؤلفة احلالق الدم�صقي 
الركيني،  اأو  الثامن ع�رص  القرن  يف 
القرن  لبنان يف  جنوب  من  املزارع 
الثامن ع�رص(، وهنا ده�صت، حالق 
وهنا  وموؤرخ!،  مزارع  وموؤرخ! 

انطلقت لالكت�صاف الكبري«.
 

الفعل املذهل

يكن  »مل  ال�صاجدي:  وت�صيف 
هما  واملزارع  الدم�صقي  احلالق 
اإىل  املنتمني  الوحيدين  املوؤلفني 
ال�صخ�صيتني  اأو  العامة،  الطبقة 
تاريخاً  كتبتا  اللتني  ال�صتثنائيتني 
هذه  ف�صبيه  حياتهما،  عن  معا�رصاً 
كتبت  التي  التواريخ،  من  النوعية 
ما   ،18 القرن  زمن  ال�صام  بالد  يف 

وموظف  اجلنود،  من  اثنان  األفه 
وق�صي�صان  حمكمة،  كاتب  ب�صيط 
الروم  كني�صة  اإىل  ينتمي  اأحدهما 
�صبيهتها  اإىل  والآخر  الأرثوذوك�س 
�صامري  وكاتب  الكاثوليك  الروم 
وتاجر«. ويعترب اكت�صاف ال�صاجدي 
للمخطوطة الأ�صلة الوحيدة للحالق 
اأحمد ابن  الدم�صقي، �صهاب الدين 
 ،1762 عام  قبل  عا�س  الذي  بدير، 
ابن دير هو  تاأريخ  كون  مهماً  حدثاً 
العربي  التاريخ  يف  الوحيد  املوؤلف 
والإ�صالمي الذي كتبه حالق، وتقول 
جراأة،  حمل  »طرحه  ال�صاجدي: 
وتاريخ  كاماًل حلياة  ويك�صف عاملاً 
�صعبي يف ذلك الع�رص، وبراأيي جراأة 
فعله  يف  تكمن  احلقيقية  بدير  ابن 
اأنه  الب�صيط واملذهل يف اآن واحد، 
كتب كتاباً!، لقد وجد الثقة الكافية 
يف نف�صه لكت�صاب �صلطة مكنته من 
اأنه  الرغم من  بالعلماء على  التمثل 
مل يتمتع بعلمهم واإجازتهم له، فاألف 
قام  واأبرز حترك  التاريخ،  يف  كتاباً 
كحالق  عمله  حدود  جتاوز  هو  به 
اإىل حقل ن�صي اأدبي ثقايف مل تطاأه 

قد حالق من قبل«.
 

حوادث يومية..
 عامل جديد

ظاهرة  ال  هذ  الكتاب  ويوثق 
الجتماعية والأدبية التي حدثت يف 
ال�صام،  الثامن ع�رص يف بالد  القرن 
واملوؤلفني  الكّتاب  درا�صة  وتتناول 
اجلدد من الفئات املهم�صة تاريخياً 
مثل  التاريخ،  ن�س  يف  دخلوا  الذين 
احلالق »ابن بدير« الذي األف كتاباً 
عن دم�صق دون فيه حوادث دم�صق 
اليومية، وعادات العامة من ال�صعب، 

ومعتقداتهم، وعالقاتهم اليومية 
عن  �رصدها  يف  تختلف  ب�صورة 
�صري امللوك والقادة الع�صكريني 
تلك  وتر�صد  وال�صيا�صيني، 
�صيا�صية  تغريات  الظاهرة 
بالد  يف  حدثت  واجتماعية 
وترتب  احلقبة،  تلك  يف  ال�صام 
القرن  يف  جديداً  نتاجاً  عليها 
عامل  اإىل  وخطوة  ع�رص  التا�صع 
»ابن  دم�صق  وحالق  جديد. 
املوؤلفني  هوؤلء  بني  من  بدير«، 
الذين مل ي�صّيعوا فر�صة ت�صوير 

اأحداث مدينتهم وكاأمنا كانت تدور 
فيه  نقل  كتاًبا  فكتب  ذاتهم،  حول 
التي  اجلارية  املعا�رصة  الأحداث 
اأّرخت التغيري الذي عا�صته املدينة 
ومتثل يف التو�صع يف ت�صييد الق�صور 
اأ�صبحت  التي  الفخمة  والأبنية 
ويف  املدينة،  ميزت  تذكاريًة  ن�صبًا 
خروج اأفراد املجتمع باأعداٍد كبريٍة 
الطلق،  الهواء  يف  التنزه  اأماكن  اإىل 
الذي  املجلجل  العنيف  وال�رصر 
جانب  من  النريان  اإطالق  اأحدثه 
املتنازعة  النك�صارية  الكتائب 
)بالإ�صافة اإىل اجللبة التي اأحدثتها 
التي  والفي�صانات  الأر�صية  الهزات 
وكانت  والأخر(،  احلني  بني  وقعت 
كل هذه »ال�صو�صاء« تو�صيًحا ل�صدٍع 
وعك�صت  املتغري،  املجتمع  اأ�صاب 
النظام  بها  ات�صم  التي  الفو�صى 
الوفرة  ُوِجدت  فاأينما  اجلديد، 
التناف�س  جند  الزدهار،  وحتقق 
والعنف.  وحتدث ابن بدير ب�صمري 
الذي  اجتماعًيّا  الطموح  املتكلم 
املتعلمني  دخول جمتمع  من  متكن 
وعلماء  ال�صوفيني  عامل  واقتحم 
املدينة، فقد كان احلالق املف�صل 
حالًقا  لكونه  املثقفة  النخبة  عند 

على 
معقولٍة  درجٍة 

ورغبته  بالثقافة  ولولعه  التعليم  من 
يف حتقيق رقٍيّ اجتماعي، تعلم ابن 
ثم  ومن  الرتاجم  كتابة  �صنعة  بدير 
لريتقي  اأداٍة  اأو  كو�صيلٍة  ا�صتخدمها 
بدير  ابن  �صفف  وكما  اجتماعًيّا.  
احلالقة،  دكان  داخل  زبائنه  �صعر 
و�صط  له  مكانٍة  خلق  على  حر�س 
تاأريخه.  �صكلت  التي  تراجمهم 
احلالق  طموح  �صفافية  وكانت 
لنف�صه  م�صتَقٍرّ  اإيجاد  اإىل  الرامي 
اخلا�صة  الجتماعية  العوامل  داخل 
جعلت  قد  وال�صوفيني،  بالعلماء 
منه متعلًما جديًدا باملعنى احلريف 

للكلمة. 
 

املوؤلفة واملرتجمة

العربية  اإىل  نقلته  الكتاب  اأن  يذكر 
وراجع  خري�س،  �رصى  دكتورة 

الرتجمة دكتور �صعيد الغامني.
مواليد  من  ال�صجدي  دانة  والكاتبة 
التاريخ  واأ�صتاذ م�صارك يف  نابل�س، 

الإ�صالمي 
يف  بو�صطن  بكلية 

املتحدة  الوليات 
الأمريكية، و�صبق لها اأن حررت كتاب 
احلياة  اأمناط  والقهوة:  »الزنابق 
الثامن ع�رص  القرن  الجتماعية يف 
�صاركت  كما  العثماين«،  العهد  من 
الفقدان  »حتويل  كتاب  حترير  يف 
الثقافة  يف  درا�صات  اجلمال:  اإىل 
النويهي«.  ماجدة  لذكرى  العربية 
اأما املرتجمة دكتورة �رصى خري�س 
النقد  يف  م�صارك  اأ�صتاذ  فهي 
والأدب الإجنليزي يف جامعة البلقاء 
التطبيقية بعمان، وتهتم بالدرا�صات 
وترجمت  العاملي،  والأدب  الن�صوية 
كتب �صدرت عن م�رصوع  جمموعة 
وال�صت�رصاف  »الإ�صالم  منها  كلمة 
مواجهات  الرومان�صي:  الع�رص  يف 
الدين،  �رصف  ملحمد  ال�رصف«  مع 
بينيت،  اأندرو  للكاتب   « و«املوؤلف 
جومبا  للروائية  »ال�صمي«  ورواية 

لهريي.
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ق�شة »حالق دم�شق« حتمل القراء لعامل مواز لبالد ال�شام يف العهد العثماين
�شدر اأخرياً عن م�شروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�شياحة اأبوظبي، كتاب »حالق دم�شق: حمدثو الكتابة ف بالد ال�شام اإبان العهد 

العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�شجدي، ويعد هذا الكتاب فريداً من نوعه حيث »التاأريخ ال�شعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا موازيًا غنيًا يعترب 
مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.

م�شر.. اكت�شاف مقربة اأثرية لقائد جي�س »رم�شي�س الثاين«
امل�رصية،  الآثار  وزارة  اأعلنت 
مقربة  اكت�شاف  الثالثاء،  م�شاء 
كبري قادة اجلي�ش يف عهد امللك 
 –  1279 )حكم  الثاين  رم�شي�ش 

1213 ق.م( غربي القاهرة.
وقالت الوزارة، يف بيان، اإن البعثة 
�شقارة  مبنطقة  العاملة  الأثرية 
)غرب العا�شمة( اكت�شفت مقربة 
كبري قادة اجلي�ش يف عهد امللك 
رم�شي�ش الثاين والذي كان يدعى 

»اإيورخي«.
كبرية  املقربة  اأن  واأو�شحت 
من  بالعديد  واحتفظت  احلجم، 
النقو�ش الهامة التي تنم عن علو 
نق�ش  حيث  الرجل،  هذا  مكانه 
على جدرانها منظر ي�شور جي�ش 
من اخليالة وامل�شاة متجهني يف 
اإىل خارج حدود  ع�شكرية  حملة 
ال�رصقية من خالل حدود  م�رص 

مدينة حم�شنة.
املقربة  نقو�ش  اأن  اإىل  واأ�شارت 
ت�شّمنت اأ�شماء بع�ش اأفراد اأ�رصة 

واأحفاده،  ابنه  وهم  »اإيورخي«، 
اأي�شا  اأنهم  خاللها  من  يت�شح 
مهمة،  ع�شكرية  األقاًبا  يحملون 
مما يدل على اأنهم جميًعا ينتمون 
الع�شكرية  الطبقة  من  عائلة  اإىل 
اأن  يف الدولة احلديثة. واأ�شافت 
البعثة قد عرثت على عدد �شخم 
املنقو�شة،  احلجرية  الكتل  من 
والتي قد مت انتزاعها من جدران 
خالل  من  اأنها  يرجح  املقربة 
حماولت ال�رصقة التي كانت تتم 
من  اأو  ع�رص،  التا�شع  القرن  يف 
اجلوية.  بالعوامل  التاأثري  خالل 
ولفتت اإىل اأن »ايورخي« �شاحب 
املقربة قد بداأ حياته الع�شكرية 
الأول  �شيتي  امللك  عهد  يف 
)1323 - 1279 ق.م( والد امللك 
اأعلى  وتقلد  الثاين،  رم�شي�ش 
عهد  يف  الع�شكرية  املنا�شب 
امل�رصف  من�شب  منها  الأخري 
وت�شهد  امللك.  اأمالك  على 
الإعالن  لآخر،  وقت  من  م�رص 

طريق  عن  اأثرية  اكت�شافات  عن 
وتزخر  وم�رصية،  اأجنبية  بعثات 
قدماء  لعهد  تعود  باآثار  البالد 

امل�رصيني الذين بنوا الأهرامات 
اإحدى عجائب الدنيا ال�شبع.

وكالت

لل�شاعر �شمري دروي�س

�شدور ديوان »ثائٌر مثُل 
غاندي.. زاهٌد كجيفارا« 

�شدر حديثاً عن دار »بتانة« بالقاهرة 
زاهد  غاندي..  مثُل  »ثائٌر  ديوان 
دروي�ش،  �شمري  لل�شاعر  كجيفارا«، 
وي�شم ت�شعاً وع�رصين ق�شيدة، عبارة 
خاللها  ير�شد  �شعرية  م�شاهد  عن 
يراقبها  كاأنه  عادية،  امراأة  جتليات 
يف  ي�شاهدها  اأو  النافذة،  وراء  من 
التلفزيون، على الرغم من اأنه متورط 
تن�شح  مت�شعبة،  اأحا�شي�ش  يف  معها 

من بني �شطور الق�شائد.
الأو�شط«،  »ال�رصق  جريدة  وبح�شب 
ير�شد ال�شاعر من خالل هذه العالقة 
الأبواب،  خلف  املكتومة  الأ�شوات 
واأ�شوات  تتل�ش�ش،  التي  والعيون 
بها:  تزخر  التي  والفو�شى  ال�شوارع 
ال�شيارات والنا�ش والباعة اجلائلني.. 
الواقع  مفردات  ي�شتح�رص  كما  اإلخ، 
�شغرية  تفا�شيل  خالل  من  امل�رصي 
تتوقف  ول  با�شتمرار  العني  تلمحها 
واأ�شبحت  اأِلفتها  لأنها  رمبا  عندها، 

جزًءا من عاملها املعتاد.
يف  دروي�ش  ي�شتخدمها  التي  واللغة 
من  قريبة  ب�شيطة،  اجلديد  ديوانه 
على  يعتمد  وهو  اليومية،  احلياة  لغة 
املجاز الذي ي�شنعه امل�شهد ال�شعري 
اأ�شوات  من  خارجه  هو  ما  كل  مع 

واألوان ومرئيات وخربات.
و«ثائٌر مثُل غاندي.. زاهد كجيفارا« 
ل�شمري  ع�رص  ال�شاد�ش  الديوان 
الإبداع  مع  م�شرية  خالل  دروي�ش، 
الأول  بديوانه  عاماً،   27 منذ  بداأها 
عن   1991 عام  و�شيويف«  »قطوفها 
اأ�شدر  كما  الثقافة،  ق�شور  هيئة 
فيها  يحلل  �شيا�شّياً  وكتاباً  روايتني، 
اإليه  اآلت  وما  الدينية،  الدولة  �شورة 
من غلو وت�شدد من خالل جتربة حكم 

الإخوان امل�شلمني يف م�رص.
وكالت

ثقافة
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احللقة ال�شاد�شة ع�شر: الآلة ال�شماء 

قندول ال�صخر
مرت اإجراءات المتثال  اأمام جلنة الن�شباط الع�شكرية �شريعا ، فلم يكونوا 
�شباطا مت�شاحمني مع  ملف » تعاطف ال�شرجان  �شارل اأوليفي مع خمربيني » 

املفاجاأة اأن احدهم  كان الذي ا�شتقبله غداة قدومه من ليون مند ثمانية اأ�شهرا  
، ذاك الذي اأو�شاه اأن ياأخذ حذره من ال�شمنداوي  اأول مرة ، فكان ينظر اإليه 

متاأثرا وقد عرفه ، ينظر راأفة به ، اأو حت�شرا على ما اتهم به فى الكوندي ،ومن 
دون ما ينبت ببنت �شفة ؟

ي�شني بوغازي 

�صدر قرار اللجنة  التي اكتفت 
الدرجة  من  اأندارا  بتوجه 
الإبقاء  مع   ، الأوىل  الع�صكرية 
عند   ، ب�صفته  ثكنة   يف  عليه 
يناديه  �صوتا  �صمع  الن�رصاف 

كان ذاك ال�صباط ، 

» �شارجون �شارل 
اأوليفي«

»اأهال، اأمازلت تذكرين 
«

ويبدو   ، �صارل  عزيزي  »جيدا  
حذرتك  الذي  يف  �صقطت  انك 

منه »
» مل ا�صقط اأبدا ، حاولت الفهم 
ومن الداخل فقط ، اأتدري ، مل 

اأتعاطف يوما معه ، ول معهم 
، كان جمرد ريا�صة عقلية  

عميقا  فهما  اجل  من 
طلع  كما  طلع  للذي 

األحق  كنت  لقد   ،
اأكرث  ل  اأخباره 
اإن  ثم   ، اقل  ول 
ما يبديه النظام 
يل  نيا لو لكو ا
ما  متاما  لي�س 
اأدرعه  تخفيه 
مل   ، الكثرية 
 ، اأبدا  ا�صقط  

اأدرع الكولون  لكن 
تريد اجلاهلية »

مطالبا  ل�صت   «
مما  اأكرث  تفهم  ،اأن 

 ، وظيفتك  لك  متنحه 
وحماولة   ، الغو�س  وان 

الدرع  ت�صتغل  كيف  تف�رص 
والأنظمة املوازية يف النظام  

�صارل  الكولونيايل  عزيزي 
طائل  ل  اأمرا  اأوليفي 

؟  احلرب  اإنها   ، منه 
بعيدا  ذهبت  ولقد 
من  هو  لي�س  فيما 
،على  اخت�صا�صك 
ل  حال  كل 

ول   ، الزمان 
الآن  املكان 
اأكرث  ي�صمح 
ميكنك    ،
تي   ر يا ز

يف  �صباحا 
اأردت  لو  مكتبي 

قررت  ما  واإذا   ،
يف  ليلتك  ق�صاء 

املدينة »

» �شاأرى  »
انتظرك  غدا �شباحا 
، طاب يومك  عزيزي 

�شارل »

�صارل  »ال�صارجان  يعد  مل 
يومها  الكوندي   اإىل   « اأوليفي 
�صائحا   كله  النهار  وق�صاه    ،
اكت�صف  مدينة  فى  اأوربيا  
ل  اأنها  الوىل   ال�صاعات  مند 
الكولونيايل  والنظام   ، تتمايز 
 ، الكوندي  فى  تركه  يف  الذي 
لعلهم    « تلك  افكاره  راودته  بل 
اأولئك العائالت الثالثة  باأ�صماء 
اأخرى هنا ، وهم يف كل مكان » 
غري اأن ما �صده يف هذا ال�صهر 
الأمنية   الإجراءات  الأفريلي  

التي بدت  اأكرث 

ت�صديدا يف املدينة ، كان �صعبا 
فما    « الي�صري  النتقال  جدا 
مع  هنا  البلدة  عرب  اأو�صاع 
زادت  لقد   « الطوارئ  قانون 
الإجراءات ق�صوتها  على عرب 
عرب  لي�س  رمبا   ، املدينة 
تاأكلهم  من  وحدهم  الكوندي 
 ، الت�صييقية   الإجراءات  هذه 
�صمال  له   املدينة  بدت   لقد 
ل  غربا  و  وو�صطا   جنوبا 
 ، الكوندي  عن  كثريا  تختلف 
غري اأن احلياة هنا اأكرث اندفاعا  
، والنظام هنا  اأكرث اختناقا مبا 
الكولونيايل  الإبقاء  ي�صتلزمه  

و�صطوته.
واإن  رحلة المتثال الن�صباطي  
اأفهمته �صيئا  مهما اأثرى جتربة  
مند  بداأها  التي  الفكرية  
قه   لتحا ا

 ، بوظيفته 
فقد  اكت�صف اأن 
جوهريا  فرقا 
 « مفهوم  يف 
لية  نيا لو لكو ا
الق�صمني  بني    «
وعرب  الأوربي 
عند  فالكولون   ، البلدة 
خ�صلة  الأوربيني 
والكولون   ، وف�صلة 
البلد  عرب  عند 
ذلة ورذيلة  هي  
؟ لقد فتح له 
�صابط 

يف  �صارخا   قال  حني  اللجنة 
وجهه » الكولون فخرنا » فهمه 

هذا.
ق�صى ليلته يف فندق اأوربي  يف  
والتي   « الق�صنطينة  الق�صبة   «
ثكنة  كله  الأعلى   ن�صفها   كان 
، كانت  واأحياء  ع�صكرية كربى 
، وحمالت حمرمة عن  ودور   ،
عرب البلدة ، وحدهم الأوربيني 
ال�صوداء  والأقدام  الكولون  من 
وقد   . دخولها  لهم  ي�صمح 
�صهور  وعيه  اأمامه   ارت�صمت 
التي بدت طويلة رغم  خدمته  
اوث  �صهر  فمند   ، ق�رصها 
النباأ  عام  من  حزيران 
هذا  اأواخر  اإىل 
ال�صهر الأفريلي  
اأتعبته  الذي 
كثريا ، بداأت 
تتجال اأمامه 
 ، خيالته 
 ، خماوفه 
و ت�صاوؤله 
ى  لكرب ا
»�صوزان 
 « بابال 
مل  التي 
يجد لها 
ا  تف�صري
ما  على 
�صحت  اأ
مند  تتبناه 
�صتها  ق�صا
قد  و   ، الأوىل 
تركها رهن الإقامة 
اجلربية يف منزل اأبيها 
كله  الأوربي  والق�صم   ،
بتناق�صاته ونفاقه ، مب�صاحله 
وان�صقاقاته  وتالعباته   ،
العمودية و الفوقية ، والعائالت 
الذي   « ماجو   « والهم  الثالثة 
ي�صكنه عنفا مل يجد له تف�صريا 
، فان كان » موران�صكو » حتركه 
اأن  وخماوفه  وعقاراته  اأمالكه 
 ، واحدة  دفعة  ذلك  كل  يفقد 
الذي  هذا  ماجو«   « فقد حريه 
مل ي�صتوعب دوافعه بو�صوح .مل 
»ولد  ال�صبهية  الفرق  تلك  يفهم 
املرهونة » الذي اأ�صحى ي�صري 
يف  فهمه  له  يت�صنى  مل  واقعا  
هذا النظام ، على القل الآن .

واإليك    « الطوارئ  قانون   «
مراكز  اإن�صاء   « قرار  اجلديد 
ال�صباط  اأطلعه  لقد    « الإيواء 

 « وهاهو   ، لزيارته  دعاه  الذي 
مبكتبه   عنده  �صارل«  ال�رصجان 

يف هذا ال�صباح .
يرام  ما  على  لي�صت  »الأو�صاع 
اإجراءات  اأن  اخربه  لقد    «
قادمة   اأكرث  و�صارمة  جديدة  
من  الأهايل  مع  التعامل  يف   ،
 ، الريفيني  و  البلدة   عرب 
وال�صوداقيني ، وان تقارير كانت  
وردت  مند مدة ، جميعها تاأكد 
اإن » ال�صمنداوي » با�رص  جمع 
الأ�صلحة واملوؤن بني الأهايل يف 

الأرياف .
» الأو�صاع لي�صت على ما يرام ، 
اإنها حربا كاملة الأو�صاف مون 
لهذا   ، اأوليفي  �صارل  �صارجون 
 ، اأكرث  حذرك  تاأخذ  اأن  اأرجو 
لالن�رصاف  قام  ، حني   « واأكرث 
لقد   »: قائال  كتفه  من  م�صكه 
 ، خدمتك  تعجيل  قرار  اتخذ 
قريبا   ، ليون  اإىل  قريبا  �صتعود 

جدا عزيزي �صارل  » 
�صديقه  على  ال�صابط  األقى 
لكن   ، مزلزل  خربا  القدمي 
 ، ياأبه  مل   « �صارل  »ال�رصجان 
لأنه عقد قراره  اأن يدنو  اأكرث 
يف  عمقا   اأكرث  يذهب  وان   ،
فهم الكولون الأوربيني ، وعرب 
يعد  فلم   ، وال�صوادقيني  البلدة 
ق�صيته » ال�صمنداوي »  وحده ، 
الذي حرك فيه كل �صيء ، لقد 
اأ�صحت ق�صيته » اأن يفهم اأعمق 

واأعمق ». 
وان النظام الكولونيايل  قد فهمه 
جيدا ، رمبا اأعمق واأعمق  مما 
لقد   ، فهمه  اأوليفي  �صارل  قرر 
منه،   يتخل�س  اأن  النظام  قرر  
فلقد بدا  ع�صوا  غ�صا �صعيفا 
 ، ال�صلبة  ال�صماء  الآلة  يف هذه 
يف  ال�صتمرار  ميكنه  ل  ع�صوا 
اأو   ، تعاطفا   ، يبديه  ما  اإبداء 
�صيء اآخر ، ل تريده هذه الآلة  
يبدى  مل    ، ي�صتمر  اأن  ال�صماء 
مل   ، النتقام  يف  اأبدا �رصامة  
 ، ال�صطوة  من   يدا  اأبدا  يرفع 
خمربني    « و�صم  يف  تردد  لقد 
اأنهم    « اأ�رص  بل   « باملخربني 
ل  الو�صم  هذا  وان   « متمردين 
تغفره الآلة  ال�صماء اأبدا ، لقد 
اأ�صحى ع�صوا مطلوبا برته لكي 
الأخريني  الأع�صاء  ي�صعف  ل 
ال�صماء  الآلة   ما قرىته   ،وان 
الق�صا�صات  تلك  كتب يف   مما 
 ، الليونة  من  احلالت  وتلك   ،

اأبدا  يغفر  ، ل  اأدبيا  تعبريا  ولو 
، لهذا قرر الآلة  التخل�س منه 
 « وان   ، اأتى  اإىل حيث  ورميه   ،
ال�رصجال �صارل » و�صعه �صهال 
جدا ، لقد التحق جمندا يف اأداء 
خدمة ع�صكرية  مل يعطيها ما 
الآلة  ، ول  اأرادته  منه وظيفته 
تق�رص  قرر  لهذا   ، يعطيها  اأن 
خدمته وان يعود من حيث جاء 
النظام   ، ، ل �صفقة  ، ل رحمة 

فوق اجلميع .
» اأقتل ال�صمنداوي »

» ل ، بل لقد �شار قائدا 
للمخربني »

» اأمل يكن كذلك   عند 
طلوعه » 

» ل  مل يكن قائدا ، كان 
�شعاب  يف  ق�شى   اآخر 
يف   ودفن   ، بوكركر 

مقربة الكوندي »

لقد عادت به ذاكرته �رصيعا اإىل 
»  ب�صمة الغريب  عند املقربة 
جثث  اإىل  النظر  يف  ولهفته   ،
 ، الآن  جيدا  تذكره    « القتلى 
وتذكره باأكرث  » بب�صمته الغريبة 
يتفوق على  اأن  ا�صتطاع   لقد   «
تكن  فلم   ، اأوليفي  �صارل  ذكاء 
ب�صمته الغريبة تلك عند املقربة 
لي�س  »ال�صمنداوي«  اأن  تاأكده   ،
؟  اعتقد  كنت  ،كما  القتلى  بني 
كم كنت غبيا �صاذجا .بل كانت 
ملا  متاما  العك�س  تلك  ب�صمته 
اعتقدته ، كانت »ب�صمته  غريبة 
قائده  اأن  تاأكد  حني   « هنالك  
هوؤلء  اأمر  مذهل   « بق�صمه  بر 
»خمربني » يف كل مرة يطلعون 
نف�صه،  الإبهار  من  اإبهارا  اأكرث 
وغبي اأنا ؟ كيف مل اأ�صدقه حني 
 « اجلميل  ال�صامت  كان   « قال 

ذاك كان قائدا .
 « �صارل  ال�صارجان   « �صيعود 
الكندي  اإىل  اآخرا متاما  اإن�صانا 
وقته  اأن  يعرف  اأ�صحى  وقد   ،
اأن  اأ�صحى يعرف  . لكنه  انتهى 
الكوندي  يف  يجري  مبا  وعيه 
بالنظام  اأعمق   ، اأعمق  �صار 
م�صيو  يت�صوره  مما  الكولونيايل 

»موران�صكو« .
يتبع ...
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8 طرق متكنك من اال�صتعداد 
ج�صديًا ال�صتقبال رم�صان

�سارف �سهر رم�سان على البدء، والكثري من النا�س ي�ستقبلونه من 
دون اأي حت�سريات خا�سة اأو ا�ستعدادات معينة اأو تغيريات يف منط 

احلياة. وحلياتنا العادية اليومية منط معني نتبعه، يتوقف متاماً 
ويختلف مع بدء �سهر رم�سان، فبدءاً من تّغري مواعيد تناول الطعام 

وانتهاًء باالمتناع عن القهوة والتدخني؛ يحتاج اجل�سم للتاأقلم مع 
الو�سع اجلديد قبل رم�سان وبعدها ملدة �سهر حتى ي�ستطيع 

ال�سيام وق�ساء �سهر رم�سان من دون تعب اأو اإرهاق اأو اأي اأعرا�ساً 
اأخرى.

ويت�سمن اال�ستعداد قبل رم�سان تغيري بع�س العادات، وممار�سة 
بع�س االأمور االأخرى التي جتعلك م�ستعداً من الناحية اجل�سدية 

قبل رم�سان.

قم بزيارة �شريعة للطبيب

من اجليد ب�سكل عام اأن تقوم باملتابعة والفح�س مع الطبيب كل 
�ستة اأ�سهر لـ �سنة، للتاأكد من �سالمة �سحتك وعدم اإ�سابتك باأي 
اأمرا�س. ويف�سل اأن تقوم بزيارة الطبيب العام قبل رم�سان حتى 

تتاأكد من عدم وجود ما قد مينعك من ال�سيام، اأو ما قد يوؤدي اإىل 
�سعوبات اأثناء ال�سيام.

قلل من املنبهات

لتناول القهوة وال�ساي وتدخني ال�سجائر اأعرا�س ان�سحاب م�سابهة 
لالأعرا�س التي ت�سيب املن�سحب من االإدمان. اإنه من اأجل �ساحلك 
اأن تبداأ يف التقليل من �رشب القهوة وال�ساي وخف�س عدد ال�سجائر 

التي تعودت عليها.
حيث اأن ا�ستمرارك على نف�س املعدل من ال�سجائر والقهوة، �سوف 
يعر�سك ل�سعوبات �سديدة عند بدء ال�سيام. فقد ت�ساب بال�سداع، 

تعكر املزاج، الع�سبية، عدم الرتكيز وغريها من االأعرا�س التي 
�ستزعجك وتوقفك عن ممار�سة حياتك الطبيعية.

اأكرث من �شرب املاء

�سواًء كنت حتاول تقليل �رشب القهوة وال�ساي اأو ال�سجائر اأم ال، 
فاأنت حتتاج اإىل �رشب كميات كبرية من املاء خالل اليوم. فاأوالً، 

ج�سمك يحتاج اإىل ال�سوائل ملقاومة اجلفاف يف حر ال�سيف. 
وثانياً، ي�ساعد املاء على اإخراج ال�سموم من اجل�سم، وهي العملية 

التي �ستحدث لك ب�سكل اأ�سهل اإن كنت حتاول التقليل من ال�سجائر 
واملنبهات.

ل تن�س وجبة الإفطار مبكراً

وحتى ال ي�سعب عليك القيام لل�سحور عند بدء ال�سيام، ت�ستطيع اأن 
حتاول التعود على وجبة االإفطار املبكرة قبل رم�سان من اأجل اأن 

تعود ج�سدك على ا�ستقبال وجبة االإفطار مبكراً.

اأبعد بني مواعيد الوجبات

وي�ساعد هذا االأمر التعود على وجود وجبتني فقط خالل �سهر 
رم�سان، وهما ال�سحور واالإفطار، فعندما تقوم باإبعاد االأوقات بني 
الوجبات التي تتناولها يف اليوم قبل رم�سان، �سوف ي�ساعدك هذا 
االأمر على احتمال عدم االأكل فرتة ال�سيام و�سوف يتعود ج�سمك 

على هذا فلن يتعبك باأعرا�س مثل االإعياء ب�سبب قلة تناول الطعام.

اتبع اأي تعليمات طبية خا�شة بحالتك

اإن كنت تعاين من اأي مر�س مثل ال�سكر اأو ال�سغط، فاإنك �سوف 
حتتاج اإىل املتابعة مع الطبيب ملعرفة التعليمات واملحظورات 

خالل �سيامك، حتى ال تتعر�س للم�ساكل ال�سحية.

عّدل من �شاعات نومك

اإذا كنت من النوع الذي تعّود على اأن يخلد اإىل النوم متاأخراً، حاول 
اأن تقلل من ال�ساعات تدريجياً لت�ستطيع النوم يف معاد منا�سب قبل 

رم�سان لتتمكن من اال�ستيقاظ لتناول ال�سحور خالل ال�سيام، لك 
اأن تتخيل بقاءك متاأخراً ثم تناولك ال�سحور ثم النوم واال�سطرار 

لال�ستيقاظ مبكراً اليوم التايل للذهاب اإىل العمل، �سيكون هذا 
االأمر �ساقاً جداً على ج�سمك ليحتمله.

خطط لنوعية وجباتك

بالتاأكيد لن تقوم باإعداد قائمة كاملة ملا �ستعده لوجبات رم�سان. 
لكن، باإمكانك اأن ت�سع لنف�سك خطة مب�سطة عامة ملا �سوف 

�ستتناوله خالل �سهر رم�سان، وذلك حتى ال تفاجئ اأحياناً بعدم 
معرفة ما �سوف تتناوله فتقوم با�ستبداله بالوجبات ال�رشيعة اأو 

االأطعمة غري املفيدة.

ن�صائح جل�صم �صحي قبل رم�صان
 مع اقرتاب �سهر رم�سان اأ�سبح من 
االأنظمة  على  التعرف  ال�رشوري 
الغذائية ال�سحية مل�ساعدة اجلهاز 
اله�سمي على احلفاظ على �سحته 
دون ال�سعور بامل�سكالت اله�سمية 
عدم  نتيجة  البع�س  تواجه  التي 

اتباع نظام غذائي �سحي.
هذه  حياتِك يف  وت�ستعر�س جملة 
الغذائية  الن�سائح  بع�س  املقالة 
التي ت�ساعدِك يف اال�ستعداد ل�سهر 
بالتعب  ت�سعري  ال  حتى  رم�سان 

واالإرهاق خالل فرتة ال�سوم.

املنبهات

امل�رشوبات  تناول  على  التعود 
خالل  والقهوة  كال�ساي  املنبهة 
ال�سنة قد يت�سبب يف ظهور  �سهور 
الغري  ال�سحية  االأعرا�س  بع�س 
كال�سداع  ال�سوم  اأثناء  مر�سية 
اأيام  اأول  يف  وخا�سة  واالإرهاق 
�سهر رم�سان، لذلك احر�سي على 

عن  التوقف  على  االآن  من  التعود 
تناول تلك امل�رشوبات وا�ستبدالها 
اأخرى  وع�سائر  مب�رشوبات 

طبيعية.

املياه

اإذا كنت من االأ�سخا�س التي تهمل 
تناول املياه يومًيا بكميات منا�سبة 
قومي بالتعود من االآن على تناول 
اليوم  خالل  كبرية  بكميات  املياه 
كمية  تناول  من  تتمكني  حتى 

تكفيِك من املياه قبل ال�سوم.

الأطعمة

االعتماد  على  االآن  من  توقفي 
على االأغذية الغري مفيدة كرقائق 
يف  وابداأي  املقلية  البطاط�س 
اأغذية خفيفة على  االعتماد على 
التي  بالعنا�رش  وغنية  املعدة 

الحتياج  وذلك  اجل�سم،  يحتاجها 
ج�سمك لهذه االأغذية خالل �سهر 

رم�سان واأثناء ال�سوم.

تنظيف اجل�شم

اأج�سامنا على ن�سب كبرية  حتتوي 
عن  لها  و�ست  والتي  ال�سموم  من 

�سحية،  الغري  االأغذية  طريق 
ول�سوم �سهر رم�سان دون ال�سعور 
تلك  عن  الناجت  واالإرهاق  بالتعب 
بتنظيف  االآن  من  ابداأي  ال�سموم 
بع�س  تناول  طريق  عن  ج�سمك 
تنظيف  على  تعمل  التي  االأغذية 
كمنتجات  ال�سموم  من  اجل�سم 
واخل�رشوات  املختلفة  االألبان 

والفواكه.

6 ن�صائح اأ�صا�صّية لتطبيقها قبل حلول رم�صان

8 ن�صائح اأ�صا�صية ملري�ض ال�صكري ال�صائم

رم�سان،  �سهر  ال�ستقبال  التح�سري 
االأقل  على  اأ�سبوع  قبل  يبداأ  اأن  يجب 
»مايا  التغذية  اأخ�سائّية  قدومه.  من 
نت«  »�سيدتي  قّراء  تُطلع  ربيز«،  حداد 
على بع�س الن�سائح ال�رشورّية التطبيق، 
 _ كاالآتي:  وهي  لل�سيام،  ا�ستعداًداً 
اإبداأوا باحلّد من كمّية الطعام املتناولة 
خالل اليوم. الأَنّ تناول الطعام كاملعتاد 
زيادة  على  �سيعمل  كبرية،  بكمّيات  اأو 
ال  �سعبًا،  ال�سيام  يجعل  ما  ال�سهّية، 
رم�سان. _  من  االأوىل  االأيام  �سّيما يف 
وقت  يف  الفطور  وجبة  تناول  حاولوا 
ا بدًءا من االآن، ليعتاد اجل�سم  مبّكر جًدّ
كنتم  اإذا  �سّيما  ال  ال�سحور،  �ساعة  على 
يتناولون  ال  الذين  االأ�سخا�س  من 
الوجبات  عن  تخلّوا   _ الفطور.  وجبة 
اخلفيفة »ال�سناك« بني الوجبات الثالث 
والع�ساء(،  والغداء  )الفطور،  االأ�سا�سّية 
اليوم،  يف  املتناولة  الوجبات  عدد  الأَنّ 

اإىل  رم�سان  �سهر  خالل  �سيتقلّ�س 
عليكم  �سيهون  الطريقة  وبهذه  اثنتني. 
التخلّي عن وجبة اأ�سا�سّية خالل اليوم. 
_ خّففوا هذا االأ�سبوع من كمّية القهوة 
وامل�رشوبات التي حتتوي على الكافيني، 
ا  والتي تتناولونها خالل النهار، خ�سو�سً
لتتحا�سوا  القهوة،  حمّبي  من  كنتم  اإذا 
�سهر  من  االأوىل  االأيام  خالل  ال�سداع 

رم�سان.
_ التخفيف من التدخني قدر امل�ستطاع. 
�سهر  يدخلون  الذين  املدّخنني  الأَنّ 
رم�سان من دون ا�ستعداد م�سّبق، �سوف 
خمتلفة،  �سحّية  ا  اأعرا�سً يواجهون 
الرتكيز.  و�سعوبة  والتوتر  االأرق،  منها: 
اإذا  االآن.  منذ  النوم  بتنظيم  فّكروا   _
ل�ساعات  والنوم  ال�سهر  هواة  من  كنتم 
تغيري  ال�رشوري  فمن  �سباًحا،  اإ�سافّية 
اال�ستيقاظ  من  لتتمّكنوا  العادة،  هذه 

فجًرا لتناول وجبة ال�سحور.

ت�سري اأحدث اإح�سائيات االإحتاد الدويل ملر�س 
ال�سكري، اإىل اأن اأكرث من 382 مليون م�ساب مبر�س 

ال�سكري، بينهم اأكرث من 34 مليوناً يف ال�رشق االأو�سط. 
يف حني تت�سدر ال�سعودية والكويت وقطر وم�رش اأعداد 

امل�سابني به.
ولل�سائمني من مر�سى ال�سكري، يقدم لهم االأطباء 

الن�سائح التالية:
_ تناول ثالث وجبات من الطعام، هي: ال�سحور 

واالإفطار، ووجبة �سغرية اأخرى بينهما.
_ االإكثار من �رشب املاء )2 ليرت على االأقل وعلى 

دفعات �سغرية( موزعة بني االإفطار وال�سحور، وال�سوائل 
غري املحالة لتجّنب جفاف اجل�سم.

_ تاأخري وجبة ال�سحور اىل احلد االأق�سى.
_ االإبتعاد عن تناول الوجبات الد�سمة امل�سبعة 

بالدهون.
_ اإ�ستبدال احللويات الغنية بال�سكر والدهون، بح�سة 

فاكهة واحدة وثالث حبات من التمر.
_جتّنب االإجهاد اجل�سدي والنوم قبل موعد االإفطار 

ب�ساعتني، خ�سية هبوط م�ستوى ال�سكر يف الدم.
_ قيا�س م�ستوى ال�سكر يف الدم ملرات عديدة يف 

اليوم. فهو اأف�سل طريقة ليتاأكد مري�س ال�سكري، من 
اإ�ستقرار م�ستويات ال�سكر يف دمه �سمن النطاقات 

امل�ستهدفة.
_ وجوب ك�رش ال�سوم، عند هبوط �سكر الدم اىل ما 

دون الـ70 ملغ/دي�سيليرت، بكوب من الع�سري واإ�ست�سارة 
الطبيب على الفور.
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رم�شان

كيفّية اال�ضتعداد لرم�ضان
 اال�ستعداد ل�سهر رم�س�ن املب�رك يكون ب�لعديد من الو�س�ئل، منه� م� ي�أتي: 

ا�ستح�س�ر بع�ض النّي�ت ال�س�حلة واالأعم�ل احل�سنة التي ميكن القي�م به� يف �سهر 
رم�س�ن املب�رك، منه�: نّية ختم القراآن الكرمي تالوًة اأكرث من مّرة مع تدبر مع�نيه، 

ونّية التوبة ال�س�دقة من جميع الذنوب واملع��سي، ونّية ك�سب اأكرب قدر ممكن من 
احل�سن�ت واالأجور، ونّية ن�رش االأعم�ل ال�س�حلة بني الن��ض. ا�ستقب�ل �سهر رم�س�ن 
بروح جديدة، وجعله نقطة انطالقة لتجديد االأعم�ل اخلّية، فيكون �سهر رم�س�ن 

الح. و�سع برن�مج متك�مل من العب�دات والط�ع�ت وال�سلوات،  بداية اخلِي وال�سّ
مع العزم على فعله� بجدّية والتزام ت�ّم خالل �سهر رم�س�ن. �سي�م �سيء من �سهر 

�سعب�ن كتمرين على ال�سي�م، ف�إذا دخل �سهر رم�س�ن ك�ن العبد متهِيّئ�ً لل�سي�م 
وم�ستعداً له، حيث ج�ء عن ع�ئ�سة ر�سي اهلل عنه�: )ك�ن ر�سول اهلل -�سلى اهللُ عليه 
و�سلم- ي�سوم حّتى نقول: ال يفطر، ويفطر حّتى نقول: ال ي�سوم، وم� راأيت ر�سول 

اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- ا�ستكمل �سي�م �سهر قّط اإاّل رم�س�ن، وم� راأيته يف �سهٍر 
اأكرث منه �سي�م�ً يف �سعب�ن(. تهيئة اأهل البيت ال�ستقب�ل �سهر رم�س�ن بعقد جل�سة 
حوار القرتاح بع�ض االأعم�ل اخليية اجلم�عية للقي�م به� يف �سهر رم�س�ن، مثل: 

ختم القراآن ب�سكل جم�عي، وتخ�سي�ض ليلة من لي�ليه لقي�مه� ب�سكل ع�ئلي جم�عّي، 
اأو توزيع اإفط�ر على اجليان. ح�سور بع�ض الندوات والدرو�ض التي تتحدث عن 

ا�ستقب�ل رم�س�ن. االطالع على اأحك�م �سي�م �سهر رم�س�ن واآدابه. اأداء العمرة اإّم� 
قبل �سهر رم�س�ن اأو يف �سهر رم�س�ن املب�رك، وللعمرة يف �سهر رم�س�ن املب�رك 

الف�سل العظيم واخلي الكثي، حيث ج�ء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )عمرةٌ يف 
ًة(؛ اأّي اأَنّ ثواب الُعمرة يف رم�س�ن يَعِدل ثواب احلج، وهذا ال  رم�س�َن تعِدُل حَجّ

يعني اأّن الُعمرة يف رم�س�ن تغني عن اأداء فري�سة احلّج.

نيات ينبغي ا�ضت�ضحابها 
قبل دخول رم�ضان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي ب�أن 

يعمل ح�سنة ف�أن� اكتبه� له ح�سنة ( 
ومن الني�ت املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�س�دقة من جميع الذنوب ال�س�لفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخي والعمل ال�س�لح واإىل االأبد ب�إذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سن�ت يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�س�عف االأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملع�ملة 

احل�سنة جلميع الن��ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني الن��ض 

م�ستغاًل روح�نية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برن�مج ملئ ب�لعب�دة والط�عة 

واجلدية ب�الإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل ب�أحد الع�رفني ب�هلل و �س�أله الن�سيحة 

، فق�ل له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فق�ل : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فق�ل : االأوىل فتح ، و 

الث�نية �رشح ، و الث�لثة طرح ، و الرابعة امتح�ن 
و جرح ، و اخل�م�سة ر�س� و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فق�ل : االأوىل : لوال اأن فتح لك الب�ب ، م��سممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�سك ط�ب..
و الث�نية : لوال اأن �رشح �سدرك ب�لو�س�ل ، م�دام 
لك الذكر فى دالل.. والث�لثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�سغ�ل ، م� ذقت طعم الهي�م و اجلم�ل..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�سيط�ن من ب�ب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآف�تك.. و مل� �سَ
و اخل�م�سة : ر�سي عنك فى نه�يتك فمنحك 
اأبواب�ً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فق�ل يل : التتعجب ف�إن مل حتظ ب�خلم�ض ، 

م�ُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمن� حقيقة ذكرك و�سكرك..

�ضفاعة الر�ضول - �ضلى اهلل عليه و�ضلم:
التوحيد،  كلمة  قول  يف  االإخال�ض   •
 - هلل  التوحيد  حتقيق  طريق  عن  وذلك 
فقد  به؛  االإ�رشاك  وعدم   - وجل  عز 
ر�سي   - هريرة  اأبي  حديث  من  ج�ء 
الن��ض  ))اأ�سعُد  مرفوًع�:   - عنه  اهلل 
 � ب�سف�عتي َمن ق�ل: ال اإله اإال اهلل خ�ل�سً

من قلبه(( .
الدع�ء  وقول  االأذان  مع  الرتديد   •
))اإذا  مرفوًع�:  ج�بر  حلديث  الوارد؛ 
النداَء، فقولوا مثَل م� يقول ثم  �َسِمعتُم 
�سالًة  علَيّ  �سلَّى  َمن  ف�إنه  ؛  علَيّ �سلُّوا 

�سلَّى اهلل عليه به� ع�رًشا، ثم �َسلُوا اهلل يل 
الو�سيلة؛ ف�إنه� منزلٌة يف اجلنة ال تنبغي 
اأكوَن  اأن  واأرجو  اهلل،  عب�د  من  لعبٍد  اإال 
له  حلَّْت  الو�سيلة  �س�أل يل  فَمن  هو،  اأن� 

ال�سف�عة((.
يف  ج�ء  فقد  الن�فلة؛  �سالة  كرثة   •
يل  ق�ل  ق�ل:  كعب  بن  ربيعة  حديث 
 :- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول 
اهلل،  ر�سول  ي�  قلُت:  اأُْعِطك((،  ))�َسلِْني 
))ف�نظْر  ق�ل:  اأمري،  اأنظر يف  اأنظرين 
فقلت:  فنظرت،  ق�ل:  اأمرك((،  يف 

�سيًئ�  اأرى  فال  ينقطُع  الدني�  اأمر  اإن 
الآخرتي،  لنف�سي  اآخذه  �سيء  من  خًيا 
عليه  اهلل  �سلى   - النبي  على  فدخلُت 
و�سلم - فق�ل: ))م� ح�جتُك؟((، فقلت: 
رِبّك - عز  اإىل  ا�سفْع يل  اهلل؛  ر�سول  ي� 
وجل - فليعتقني من الن�ر، فق�ل: ))َمن 
اأمرك بهذا؟((، فقلُت: ال واهلل ي� ر�سول 
اهلل، م� اأمرين به اأحٌد، ولكني نظرُت يف 
اآمري فراأيُت اأن الدني� زائلٌة من اأهله�، 
ف�أحببُت اأن اآخذ الآخرتي، ق�ل: ))ف�أعِنّي 

على نف�ِسك بكرثِة ال�سجود((.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنه� فنظر فى بيته� ميين� و�سم�ال فلم يجد �سيئ� �سوى ) اإبريق (  

فلم� هم ب�خلروج ق�لت له : ي� هذا اإن كنت من ال�سط�ر فال تخرج اإال ب�سئ 
فق�ل : مل اأجد فى بيتك �سئ 

ق�لت له : ي� م�سكني خذ هذا االأبريق .... وتو�س�أ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... ق�ل نعم 
فلم� دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يده� ب�لدع�ء وق�لت : �سيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئ� واإنى قد اأوقفته بب�بك فال حترمه من ف�سلك وثوابك فلم� فرغ من �سالته وجد ال�س�رق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العب�دة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�س�ء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�س�جدا ... فلم� اأنهى �سالته  فق�لت له : كيف ك�نت ليلتك ؟  ق�ل بخي فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج م��سي� من داره� �س�كرا ل�سنيعه� 

فرفعت ال�سيدة رابعه يده� تن�جى ربه� ق�لت  : اإلهى هذا عبد من عب�دك وقف بب�بك �س�عة
فقبلته واأن� مذ عرفت خ��سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشه� ي� رابعة من اأجلك قبلن�ه وب�سببك قربن�ه

ح�ضن الظن وح�ضن العمل
 على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�شاعي 
للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�شر موا�شع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل 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 الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ا�ستعر�ست كيا م�ؤخرا �سياراتها 
 "Niro EV" الكهربائية 
الأ�س�اق  يف  طرحها  املنتظر 

خريف العام اجلاري.
ال�رشكة  يف  اخلرباء  ويت�قع 
ال�سيارة  هذه  تلقى  اأن  امل�سنعة 
رواجا كبريا يف ال�س�ق الأمريكية 

النا�س  بداأ  والتي  والأوروبية، 
كبريا  اهتماما  فيها  ي�ل�ن 
ال�سديقة  الكهربائية  بال�سيارات 

للبيئة.
هذه  تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
ال�سيارة بن�سختني، الأوىل مزودة 
 204 بعزم  كهربائي  مبحرك 

 64 بقدرة  وبطاريات  اأح�سنة، 
كيل�اط �ساعة، وقادرة على قطع 
اأما  ال�احدة،  بال�سحنة  كلم   380
الن�سخة الثانية ف�ستاأتي مبحرك 
وبطاريات  ح�سانا   135 بعزم 
�ساعة،  كيل�اط   39.2 بقدرة 
كلم   240 م�سافة  لقطع  تكفي 

بال�سحنة ال�احدة.
ك�ريا  يف  كيا  خرباء  وي�ؤكد 
حتى  تلقت  ال�رشكة  اأن  اجلن�بية 
الي�م اأكرث من 5000 طلب ل�رشاء 
اأن  املنتظر  ومن  ال�سيارة،  هذه 
ال�سيارات ملالكيها خريف  ت�سلم 

العام اجلاري.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ت�سميم  عن  تك�سف   BMW
اأول قطار هايربلوب يف الإمارات

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مط�رة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�س�رة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املق�د، 
الأ�سرتالية  لل�س�ق  املخ�س�سة 
مبحركات  والآ�سي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�سانا.

ك�سفت �رشكة BMW عن ت�سميم 
فائق  هايربل�ب  كب�س�لت  اإحدى 
ال�رشعة، والذي ميكنه نقل الركاب 
ب�رشعات ت�سل اإىل 1200 كيل�مرت، 

عند اإطالقه عام 2020.
 BMW" وتعاونت 
ال�رشكة   ،"Designworks
ل�سناعة  الإبداعية  ال�ست�سارية 
 Virgin" مع  ال�سيارات، 
لإن�ساء   ،"Hyperloop One
لكب�س�لت  امل�ستقبلية  روؤيتها 

ال�سفر عالية ال�رشعة.
فقد  ميل"،  "ديلي  مل�قع  ووفقا 
الأويل  النم�ذج  كب�س�لة  مت جتهيز 
قابلة  فاخرة  جلدية  مبقاعد 
باللم�س  تعمل  و�سا�سات  للتعديل، 
مع  جنب  اإىل  جنبا  مدجمة، 

اأن  ميكن  التي  الأر�سية  الإ�ساءة 
اإيجاد  على  امل�سافرين  ت�ساعد 
اأ�س�اء  اأي�سا  وهناك  طريقهم. 

للقراءة يتم التحكم بها �سخ�سيا.
 BMW كب�س�لت  وتعطي 
الظروف  عن  ملحة  امل�سممة 
النقل  و�سائل  داخل  الفاخرة 
اإطالقها  والتي ميكن  امل�ستقبلية، 

يف دبي خالل العامني املقبلني.
 "Hyperloop" ت�سميم  ويعني 
اأن  الحتكاك،  منخف�س 
امل�سافرين �سيك�ن�ن قادرين على 
ال�سغط  عالية  اأنابيب  يف  ال�سفر 
بط�ل 140 كم، بني دبي واأب� ظبي 
دقيقة، وهي  املجاورة، خالل 12 
دقيقة   90 ت�ستغرق  التي  الرحلة 

بال�سيارة.

جتربة قيادة �سيارة كيا K900 2019 اجليل الثاين 
الك�رية  ال�سيارات  �سانعة  قّدمت 
�سيارتها  م�ؤخراً  كيا  اجلن�بية 
�سابقاً”  “ك�ري�س   2019  K900
اجلديدة كلياً يف معر�س ني�ي�رك 
مع  اأتت  وقد   ،2018 لل�سيارات 
مع  باملقارنة  جذرية  تغيريات 
الأملان  ملناف�سة  ال�سابق  جيلها 
ا�سم  ا�سبح  حيث  واليابانيني 
ال�سيارة العاملي ه� K900 اأما يف 
ال�سابق  ال�سم  بنف�س  فه�  ك�ريا 

.K9

نظرة عامة

كانت  ك�ري�س  �سيارة  بالأ�سا�س، 
الك�رية  ال�سيارات  �سانعة  جتربة 
الفاخر،  الكبري  ال�سيدان  يف قطاع 
كان  الأول  جيلها  ذلك،  على  بناًء 
م�جهاً نح� ال�س�ق املحلية، واأكرب 
يف  يت�سح  كان  ذلك  على  الدلئل 

ت�سميم �سكلها ال�سابق.
جناحا  ال�سيارة  حققت  بالفعل، 
ال�سعيد  وعلى  اجلن�بية  ك�ريا  يف 
العاملي مع ذلك مل حتقق جناحاً 
ال�رشكة  بذلت  ما  وهذا  يذكر، 
ك�ري�س  لتغيريه، وحت�يل  جه�دها 

اإىل “منتج عاملي”.

اخلارجية

ت�سميمها م�سدود مقارنة بال�سابق 
وتاأتي  اأط�ل،  اأنها  من  بالرغم 
مك�ن  ب�سبك  الأمامية  ال�اجهة 
ج�هرة  �سكل  على  خلية   176 من 
وخلفية  اأمامية  م�سابيح  مع 
تتميز الإ�ساءة فيها ب�سكل مزدوج 
للج�انب،  امتدادها  مع   LED
ط�يل،  املحرك  غطاء  اأن  كما 

اخللفية  نح�  ينحدر  ال�سقف 
اإىل  بالإ�سافة  باأناقة،  الق�سرية 
بارزة  اجلانبية  فالع�اميد  ذلك 
باأنحاء  بكثافة  م�ستخدم  والكروم 
اخلارجية، ما يعطي ال�سيارة هيبة 

متّيزها ك�سال�ن فاخرة.

الداخلية

حقيقة، كيا اأبدعت يف املق�س�رة، 
حيث اتبعت فيها “لغة الب�ساطة”، 
اأفخم  من  تتاألف  فهي  وبذلك 
واملعادن،  والأخ�ساب  اجلل�د 
لل�ن  خمتلفة  خيارات  ت�افر  مع 
الأ�س�د،  الأحمر،  بينها  الفر�س 
البني القامت، البني الفاحت ويقع يف 
�ساعة  ال��سطي  الك�ن�س�ل  مركز 
الفاخرة  ال�س�ي�رشية  العالمة  من 
مت�فر  اأنه  كما  لكروا،  م�ري�س 
نظام ليك�سك�ن بـ 17 �سماعة 900 
وات يقدم جتربة �س�تية جم�سمة، 
اإ�ساءة حميطية بـ 64 درجة خمتلفة 
بالتعاون مع معهد بانت�ن لالأل�ان، 
 16 ال�سائق،  ملقعد  و�سعية   20
الأمامي،  الراكب  ملقعد  و�سعية 
مع  اخللفية،  للمقاعد  و�سعية   14

مميزات التدفئة والتربيد.

التقنيات

حيث  التقنية،  عالية  �سيارة  هي 
اإن�س   12.3 مل�سية  �سا�سة  لديها 
ال��سطي  الك�ن�س�ل  باأعلى 
للمعل�مات والرتفيه، �سا�سة راأ�سية 
9.7 اإن�س تعر�س املعل�مات على 
اإن�س   7 �سا�سة  الأمامي،  الزجاج 
لعدادات القيا�سات، اأبل كاربالي، 
�سحن  اأوت�،  اأندرويد 

ل�سلكي لله�اتف الذكية.
اأنظمة ال�سالمة امل�ساعدة لل�سائق 
قائمتها ط�يلة بينها روؤية حميطية 
البقعة  عن  الك�سف  درجة،   360 بـ 
العمياء، م�ساعد البقاء يف احلارة، 
ال�سطدامات  تفادي  م�ساعد 
الأمامية، تنبيه ال�سائق عند ت�ستته، 
تتبع  باخللف،  امل�ساة  مرور  تنبيه 
ال�سيارات الأخرى بامل�سار، مثبت 

�رشعة ذكي متكّيف.
تقنية  هنالك  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
الآمن”  “املخرج  ت�سمى  جديدة 
للركاب  الأب�اب  فتح  متنع  والتي 
اإذا ما كانت هنالك �سيارة تقرتب 

من املرور بجانب ك�ري�س.

مولد الطاقة

يف  املتاح  نف�سه  ه�  املحرك 
تريب�  وجيني�سي�س،  �ستينجر 
مزدوج 3.3 لرت 6 �سلندر ق�ة 370 
اأوت�ماتيكي  بجري  يت�سل  ح�سان 
اإىل  الق�ة  ير�سل  �رشعات   8 من 
ي�زع  قيا�سي  رباعي  دفع  نظام 
الدوران على كل عجلة على  عزم 
اأن  حدة ح�سب حاجتها، مع العلم 
ال�سيارة �سابقا كانت تت�فر ح�رشاً 
بالدفع اخللفي، كما اأن لديها اي�ساً 
حمرك V6 حقن مبا�رش 3.3 لرت 
ي�لد 282 ح�سان والثالث V6 حقن 
مبا�رش �سعة 3.8 لرت ي�لد ق�ة 315 
 5.0 �سعة   V8 الرابع  اأما  ح�سان 

لرت ي�لد ق�ة 425 ح�سان.

الهيكلة 
والديناميكية

ة  ر ل�سيا ا
ت  د ا ز

 5.12 ط�لها  بات  حيث  اأبعادها 
مرت، عر�سها 1.91 مرت، ارتفاعها 
1.49 مرت، ما يجعلها اأكرب حجماً 
من مر�سيد�س S-Class، كما اأن 
ال�سابق  عن  �سالبة  اأكرث  الهيكل 
كي  عزل  م�اد  فيه  وا�ستخدمت 
بقدر  مريحة  رك�بها  تك�ن جتربة 

الإمكان.
ال�سا�سيه واجلري يف ك�ري�س 2019 
يف  امل�ستخدمان  نف�سهما  هما 
ال�رشكة  اأن  كما   ،G90 جيني�سي�س 
اله�ائي  التعليق  ت�سميم  اأعادت 
ي�سمن  مبا  واخللفي  الأمامي 
التي  مثل  ريا�سية  جتربة  ت�فري 
بي  تناف�س  التي  �ستينجر،  تتيحها 
اإم دبلي� الفئة ال�ساد�سة يف الإثارة 
بقيادتها، وبالفعل هي تقدم جتربة 
ال�رشيعة  الطرق  على  فريدة 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  واملنعطفات 
�سيتم ت�فري نظام اإلكرتوين للتعليق 
الطرق  اأ�سطح  يراقب  اله�ائي 

وي�ستجيب ا�ستناداً على ذلك.

املناف�شني والأ�شعار 
والتوافر

اأمام بي  ال�ساحة  هي �ستنزل على 
اإم دبلي� الفئة ال�سابعة، جيني�سي�س 
 ،A8 اأودي   ،LS لكز�س   ،G90
اأن  اإل   S-Class مر�سيد�س 
ناحية  على  كذلك  لي�ست  الأم�ر 
اإم  بي  ت�اجه  اأنها  حيث  ال�سعر 
جيني�سي�س  اخلام�سة،  الفئة  دبلي� 

.E-Class مر�سيد�س ،G80
هذا ومن املقرر و�س�ل كيا ك�ري�س 
2019 اجلديدة كلياً اإىل اأ�س�اق دول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف مطلع 

الربع الثاين من العام القادم.
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غوغل تطلق موقعها اخلا�ص بالذكاء اال�صطناعي

اأطلقت �رشكة غوغل موقعاً جديداً 
خا�صاً بالذكاء اال�صطناعي يعترب 
اأبحاث  كافة  جتمع  من�صة  مبثابة 
املجاالت  خمتلف  يف  غوغل 
الذكاء  تقنيات  على  القائمة 

واحدة  مظلة  حتت  اال�صطناعي، 
.»Google AI« تعرف با�صم

على  تُركز  اإنها  ال�رشكة  وقالت 
اال�صطناعي  الذكاء  تقنيات 
واملجاالت التي ت�صتند عليها مثل 

االآلة  وتعليم  وال�صحة  احلو�صبة 
وغريها من االأق�صام. 

التجارية  العالمة  من  وكجزء 
�صتعيد  غوغل  فاإن  اجلديدة، 
ت�صمية جميع قنواتها على �صبكات 

ومدوناتها  االجتماعي  التوا�صل 
ليحمل اال�صم اجلديد، مبا يف ذلك 
تويرت وغوغل بل�س، بح�صب موقع 
باالأخبار  املعني  »انغادغيت« 

التقنية، اأم�س الثالثاء.

بعد ت�شريب بيانات تويرت

كيفية اإن�صاء كلمة مرور اآمنة
بعدما طلبت �صبكة تويرت من امل�صتخدمني تغيري كلمة 

املرور اخلا�صة بهم اأخرياً، ين�صح املكتب االحتادي الأمان 
تكنولوجيا املعلومات بتعيني كلمات مرور ال تقل عن 8 

عالمات، وت�صتمل على توليفة من احلروف الكبرية وال�صغرية 
واالأرقام والعالمات اخلا�صة. واأ�صاف اخلرباء االأملان اأنه من 
االأف�صل االعتماد على ما يعرف با�صم Passphrase، وهي 
عبارة عن جمموعة من الكلمات الع�صوائية، التي تف�صل بينها 
 ،»yVj ysdj3f« م�صافة، اأو ا�صتعمال ت�صل�صل العالمات مثل

وهناك بع�س خدمات الويب ال ت�صمح باإدخال امل�صافة �صمن 
كلمة املرور، وهنا ميكن ا�صتعمال عالمة خا�صة كفا�صلة 
بني الكلمات، ومن االأمور املهمة اأن تقت�رش كلمة املرور 

على خدمة ويب واحدة فقط، واأال يتم ا�صتعمال كلمة املرور 
نف�صها مع اأكرث من ح�صاب اأو خدمة على الويب. وين�صح 

املكتب االأملاين با�صتعمال برامج اإدارة كلمات املرور، 
والتي ت�صاعد امل�صتخدم على اإن�صاء واإدارة كلمات مرور 

 1Password اآمنة، ومن اأ�صهر برامج اإدارة كلمات املرور
و KeePass و RememBear. ومن امل�صتح�صن اأي�صاً 

ا�صتخدام وظيفة امل�صادقة ثنائية العامل، حيث يتم اإر�صال 
كود رقمي اإىل امل�صتخدم عن طريق الر�صائل الن�صية 

الق�صرية اأو عرب تطبيق الهاتف الذكي، ويجب اإدخال هذا 
الكود اأي�صاً عند ت�صجيل الدخول يف اخلدمة اأو ح�صاب 

الويب. وتوفر �صبكة تويرت اإمكانية اإر�صال الكود عن طريق 
الر�صائل الن�صية الق�صرية اأو عن طريق تطبيق غوغل 

.Authenticator

في�ص بوك حتول 
ذكرياتك القدمية 

لغرفة واقع 
افرتا�صي تتجول فيها

عن  بوك  في�س  �صبكة  اأعلنت 
تتيح  االأوىل  جديدتني،  خا�صيتني 
حتويل ال�صور العادية ثنائية االأبعاد 
اإىل اأخرى ثالثية االأبعاد، واخلا�صية 
الثانية حتويل ال�صور ثالثية االأبعاد 
االفرتا�صي  العامل  يف  وو�صعها 
ذكاء  برنامج  ا�صتخدام  بف�صل 
امل�صتخدمون  ليتمكن  ا�صطناعي، 
بنظارات  ذكرياتهم  م�صاهدة  من 
ال�صبكة  وقالت  االفرتا�صي.  الواقع 
هذه  معه  يجلب  الذي  التحديث  اإن 
هذا  خالل  قادماً  اجلديدة  املزايا 
برنامج  اأن  اإىل  م�صرية  ال�صيف، 

بتحويل  �صيقوم  اال�صطناعي  الذكاء 
غرفة  اإىل  العادية  الطفولة  �صور 
بالذكريات،  خا�صة  افرتا�صي  واقع 
ليكت�صف  ال�صخ�س  بداخلها  يتجول 
بيئة  اأجواء  يف  القدمية  ذكرياته 
�صيف  وكاأنه  االأبعاد،  ثالثية 
باالإ�صافة  االأوىل.  للمرة  ي�صاهدها 
العادي  الفيديو  حتويل  اإمكانية  اإىل 
ثنائي االأبعاد اإىل م�صاحة افرتا�صية 
ثالثية االأبعاد يتجول فيه امل�صتخدم 
من خالل جهازه للواقع االفرتا�صي، 
دايلي  �صحيفة  يف  ورد  ما  بح�صب 

ميل الربيطانية، اأم�س االأربعاء.

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  الر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه امليزة التي �صتحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�صم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�صيج الأبل، بل يختار امل�صتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني االآخر التي 

تريد اإجراء درد�صة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�صالة ن�صية �رشاً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�صة امل�صفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى االإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�صوت  الب�رش  ا�صتعمال  للم�صتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ص�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �صناع  مع  التوا�صل  للم�صتخدمني 
التي  امل�صرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن امل�صّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�صويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ص�س  خالل 

�صمن �صياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�صيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على 

ال�صبكة.
ي�صار اإىل اأن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

 اإن�صتغرام تتيح
 اإ�صافة مل�صقات 

مو�صيقية الإثارة ق�ص�صك

تعمل �صبكة اإن�صتغرام لتبادل الفيديو على 
اإ�صافة  للم�صتخدمني  تتيح  جديدة  ميزة 
مقاطع مو�صيقية اإىل ق�ص�صهم ملزيد من 

االإثارة واجلذب.
ووفقاً ملوقع »تك كران�س« املعني باالأخبار 
امل�صتخدمني  اأحد  فاإن  التكنولوجية، 
اإىل  املو�صيقية  اخلا�صية  اإ�صافة  الحظ 

لنظام  اإن�صتغرام  بتطبيق  اخلا�س  الكود 
اأندرويد.

امل�صماة  اجلديدة  اخلا�صية  وت�صمح 
للم�صتخدمني   »Music Stickers«
منا�صبة  مو�صيقية  مقاطع  عن  بالبحث 
على  لت�صغيلها  متاحة  فئات  عدة  �صمن 

الق�ص�س التي قاموا باإعدادها.

اأبل ت�صتبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
اأر�صلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�صكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�صتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�صالح الكامريا اخللفية حلل م�صاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�صتخدمني الحظوا اأنه عند ف�صل الكامريا اخللفية، 
تف�صل تقنية »في�س اآي دي« اأي�صاً يف العمل ب�صكل �صحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�صاكل نظارات الواقع االفرتا�صي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل االفرتا�صية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�صتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �صبكة WLAN الال�صلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�صرية، باالإ�صافة اإىل ربط اجلهاز بح�صاب اأوكولو�س ب�صبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�صور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�صي.

وميكن للم�صتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�صتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�صتعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�صطدم عد�صات النظارة مع عد�صات نظارة الواقع االفرتا�صي.
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مفتوح،  من�صب   1.500 حدود  يف  وذلك   
واأو�صح ذات امل�صدر اأنه »على الأ�صخا�ص 
ملفاتهم  اإيداع  امل�صاركة  يف  الراغبني 
ملقر  الق�صائية  املجال�ص  م�صتوى  على 
يف  للمقيمني  بالن�صبة  يتم  بحيث  اإقامتهم، 
امللفات  اإيداع  العا�صمة،  اجلزائر  ولية 
على م�صتوى حمكمة الدار البي�صاء التابعة 
ملجل�ص ق�صاء اجلزائر، وبالن�صبة لوليات 
ب�صار، مترنا�صت،  اإيليزي،  )اأدرار،  اجلنوب 
اإيداع  يتم  وغرداية(،  ورقلة  تندوف، 
امللفات على م�صتوى املجال�ص الق�صائية 
اإقامة  مقر  لها  التابعة  املحاكم  اأو 
»الت�صجيالت  اأن  البيان  املعني«واأ�صاف 

تفتتح من 9 اإىل 28 ماي 2018«.
ال�سبت املقبل بتيبازة 

 ت�سليم مفاتيح قرابة 2000 
وحدة �سكنية اجتماعية 

�صيتم ت�صليم يوم ال�صبت املقبل بولية تيبازة مفاتيح قرابة 2000 
وحدة �صكنية اجتماعية ب�صيغة العمومي الإيجاري، ح�صبما اأعلنت 
اأن  البيان  اأو�صح  و  لها  بيان  الولية يف  الأربعاء م�صالح  اأم�ص  عنه 
»اأكرب«  تنظيم  املقبل  ماي   12 ال�صبت  يوم  تعتزم  امل�صالح  ذات 
عملية توزيع ل�صكنات عمومية اإيجارية تخ�ص ت�صليم مفاتيح 1950 
�صكن مت الإفراج عن  امل�صتفيدين منها نهاية �صنة 2017 و بداية 

ال�صنة اجلارية واقعة باأربعة بلديات، 

والية تب�سة

تكرمي املجاهدة وال�ساعرة 
حمايدية الطاو�س 

من  �صاعرين  وبح�صور  ال�صبوكي  حممد  الثقافة  بدار  اأم�ص  مت 
�صعراء امللحون كانت من بينهم يومية الو�صط اجلزائرية  لتكرمي 
يف  وق�صيدة  ق�صيدة  الألف  �صاحبة  حمايدية  الطاو�ص  ال�صاعرة 
ال�صعر ال�صعبي وهي  من مواليد الدكان ببلدية املاء الأبي�ص ولية 

تب�صة تتميز حمايدية الطاو�ص بذاكرة جد قوية 
للتذكري فاإن ال�صاعرة املنا�صلة حمايدية الطاو�ص جماهدة وزوجة 
التحريرية  الثورة  مدر�صة  يف  �صغرها  منذ  درو�صا  تلقت  جماهد 
اجلزائري  لل�صباب  ر�صالة  اي�صال  على  ت�رص  اليوم  حتى  ومازالت 

ليحافظ على وطنه واأر�صه وهويته الوطنية.
عزيزي ر�سيد

اأدرار

حجز86 
�سيارةو30دراجة نارية

 
م�صلحة  اأن  ادرار  ولية  امن  لدي  بالإعالم  املكلف  املالزم  اأكد 
اجلارية  ال�صنة  بداية  منذ  تدخالت  عدة  �صجلت  العمومي  الأمن 
 61 واإ�صابة  املرور  حوادث  يف  �صخ�صني  وفاة  باإح�صاء  �صمحت 
يف  وهذا  قا�رص   13 بينهم  من  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �صخ�ص 
الولية  مناطق  مبختلف  وقع  مرور  50حادث  من  اأكرث  يف  تدخل 
التدخالت وغريها يف مراقبة حركة املركبات   اأ�صفرت تلك  كما 
اأزيد من1051 خمالفة مرورية و155 جنحة مع حجز  عن ت�صجيل 
وو�صع86 مركبة و30دراجة نارية يف املح�رص واأ�صاف املالزم بان 
اأغلبية احلوادث ت�صببت فيها الدراجات النارية التي اأ�صبحت تقلق 

ال�صاكنة ليال مع �رصب قانون املرور عر�ص احلائط 
بو�سريفي بلقا�سم 

ق.م

اخلمي�س 10ماي  2018  املوافـق  لـ24�شعبان 1439هـ
وزارة العدل 

م�سابقة �سهادة الكفاءة ملهنة املح�سر الق�سائي 
اأعلنت وزارة العدل يف بيان لها اأم�س االأربعاء عن تنظيم م�سابقة وطنية لاللتحاق بالتكوين 

للح�سول على �سهادة الكفاءة املهنية ملهنة املح�سر الق�سائي,  بتاريخ 30 جوان 2018

الهوة بني ال�سحفي 
و امل�سوؤول

حر�س بع�س والة اجلمهورية قبل 

اأيام على تكرمي وجوه اإعالمية 

حملية مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية 

التعبري ,بال �سك هو تقليد ي�ستحق 

التنويه ,الأنه يج�سر الهوة القائمة 

بني االعالميني و ال�سلطات املحلية,يف 

مقابل ذلك قاطع بع�س الوالة 
االحتفال البد من اإعادة �سياغة 

العالقة  القائمة بني الطرفني,للتحول 

من التنافر و التنابز اإىل التكامل و 

التعاون,يف عالقة مثمرة للطرفني 

,ثانيا فال�سرورة تقت�سي ت�سحيح 

االختالالت القائمة عاجال ,كون 

التحديات القائمة تتطلب تعاونا من 

الطرفني يف حني ت�ستمر التجاذبات 

قائمة يف ظل ا�ستمرار �سكاوى املرا�سلني 

من امل�سايقات التي يتعر�سون لها 

من بع�س امل�سوؤولني املحليني الذي ال 

يتقنون �سوى غلق االأبواب العتقادهم 

الرا�سخ اأن املرا�سل هو عدو يجب 
حتا�سيه بكل الو�سائل.

العمل ال�سحفي �ساعد يف كثري من 

املرات يف ك�سف بوؤر الف�ساد ,و نهب املال 

العام,لكن يف املقابل بع�س الت�سرفات 

الدنيئة من بع�س املنت�سبني للمهنة 

�ساهمت يف تفاقم التنافر و تو�سيع الهوة 
بني الطرفني.

موقف
اأويحيى ي�ستقبل 

وزير �سوؤون 
خارجية هولندا

ا�صتقبل الوزير الأول، اأحمد اأويحيى اأم�ص 
الأربعاء باجلزائر العا�صمة وزير �صوؤون 

خارجية مملكة هولندا �صتيفانو�ص اأبراهام 
بلوك الذي يقوم بزيارة عمل اإىل اجلزائر، 
ح�صبما اأفاد به بيان مل�صالح الوزير الأول 
واأو�صح البيان اأن ال�صتقبال جرى بح�صور 

وزير ال�صوؤون اخلارجية، عبد القادر 
م�صاهل.

جمل�س االأمة اليوم

 جل�سة علنية 
خم�س�سة لطرح 

الأ�سئلة ال�سفوية 
ي�صتاأنف جمل�ص الأمة اأ�صغاله اليوم اخلمي�ص، 
بداية من ال�صاعة العا�رصة �صباحا، بجل�صة 

علنية تخ�ص�ص لطرح اأ�صئلة �صفوية على عدد 
من اأع�صاء احلكومة، ح�صب ما اأفاد به اأم�ص 
الربعاء بيان للمجل�ص واأو�صح ذات امل�صدر 
اأن هذه الأ�صئلة تخ�ص الوزارة الأوىل، ال�صكن 
والعمران واملدينة، الأ�صغال العمومية والنقل، 

الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري.

احلاج # وداد 

جلنة املناف�سة برابطة الدوري االإ�سباين

�سريجي روبريتو يتعر�س لعقوبة قا�سية

جامعة م�ستغامن

الأيام العلمية الثامنة لعلوم الطبيعة واحلياة 

الإ�صباين  الدوري  برابطة  املناف�صة  جلنة  حددت 
�صريجي  عقوبة  الأربعاء،  اأم�ص  القدم،  لكرة 
يف  طرده  خلفية  على  بر�صلونة،  لعب  روبريتو، 

مباراة الكال�صيكو الأخرية اأمام ريال مدريد.
 4 ملدة  روبريتو  باإيقاف  قا�صيا  القرار  وجاء 
دون  من  مناف�ص  لعب  على  لالعتداء  مباريات، 

كرة، وفقا ملا ذكرته �صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية.

مباريات  الثالث  عن  روبريتو  �صيغيب  وبذلك، 
املتبقية لرب�صلونة يف الليغا، اأمام فياريال وليفانتي 
نهائي  ذهاب  عن  �صيغيب  كما  �صو�صيداد،  وريال 

كاأ�ص ال�صوبر الإ�صباين، اأمام اإ�صبيلية.

واحلياة  الطبيعة  علوم  بكلية  الأربعاء  اأم�ص  انطلقت 
الأيام  مب�صتغامن  بادي�ص«  بن  احلميد  »عبد  بجامعة 
 300 من  اأزيد  مب�صاركة  التخ�ص�ص  لهذا  الثامنة  العلمية 

اأ�صتاذ باحث من خمتلف جامعات الوطن.

�صواليلي  واحلياة  الطبيعة  علوم  كلية  عميدة  واأو�صحت 
يومني  تدوم  التي  الثامنة  العلمية  »الأيام   اأن  ليلى  دينا 
حول  والدرا�صات  الأبحاث   من  العديد  تقدمي  �صتعرف 

عدة تخ�ص�صات يف جمال علوم الطبيعة واحلياة.«

اإيليزي 

  24 �سكنا وظيفيا لفائدة 
الأطباء الأخ�سائيني 

بومردا�س 

ترميم مرتقب ملنارة بن غوت برج فنار

تيارت

اأبواب مفتوحة على مدر�سة �سباط 
ال�سف للإ�سارة بتيارت 

البويرة

يوم درا�سي حول خماطر الإنرتنت

الأطباء  لفائدة  وظيفيا  �صكنا   24 خ�ص�ص 
املوؤ�ص�صات  من  عدد  عرب  الأخ�صائيني 
من  والتي  اإيليزي  بولية  الإ�صت�صفائية 

�صاأنها اأن ت�صاهم يف 

حت�صني الظروف املعي�صية لتلك الإطارات 
علم  ح�صبما  باملنطقة،  العاملة  الطبية 
مديرية  م�صوؤويل  لدى  الأربعاء  اأم�ص 

ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات.

جتري حاليا على قدم و�صاق عملية اإجناز درا�صة 
احلياة  بالتايل  و  البناء  اإعادة  و  لرتميم  تقنية 
لالإ�صارة  الأثرية  املعامل  ابرز  لأحد  جديد  من 
البحرية على م�صتوى مدينة دل�ص )63 كلم �رصق 

»منارة  يف  املتمثل  و  بومردا�ص(  الولية  مقر 
لها  الر�صمية  الت�صمية  العتيقة ح�صب  فنار«  برج 
اأو  ال�صائع  الإ�صم  ح�صب  غوت«  »بن  منارة  اأو 

امل�صهورة به و�صط �صكان هذه املدينة.

مفتوحة  اأبواب  الأربعاء  اأم�ص  انتظمت 
لالإ�صارة  ال�صف  �صباط  مدر�صة  على 
�صمحت  لتيارت  الطاهر«  »حمايدية 
الذي   التطور  على  بالإطالع  للجمهور 
�صجله �صالح الإ�صارة. واأبرز قائد القطاع 
الع�صكري بتيارت العقيد ح�صاين بن عمار 
خالل اإ�رصافه على افتتاح التظاهرة ممثال 
اللواء  الثانية  الع�صكرية  الناحية  لقائد 
املفتوحة  الأبواب  هذه  اأن  باي  ال�صعيد 
الت�صالية  الإ�صرتاتيجية  اإطار  يف  »تدخل 
املنتهجة من طرف القيادة العليا للجي�ص 
ال�صعبي الوطني« م�صريا اإىل اأهمية �صالح 

الإ�صارة .

قاعة  اخلمي�ص  اليوم  �صبيحة  �صتحت�صن 
 « زعموم  علي   « الثقافة  بدار  املحا�رصات 
 « مو�صوع  حول  درا�صيا  يوما  البويرة  مبدينة 
خماطر ا�صتعمال الإنرتنت » من تنظيم املجل�ص 
الولية  م�صالح  مع  بالتن�صيق  الولئي  ال�صعبي 

وال�صباب  الرتبية  غرار  على  قطاعات  وعدة 
يتم  اأن  والريا�صة وم�صالح المن ومن املنتظر 
تقدمي حما�رصات حول هذه الظاهرة اخلطرية 

التي تفتك ب�رصيحة ال�صباب والأطفال .
اأ.م

الريا�سات املكيفة الأعوان احلماية املدنية 

الكبري النهائي  ُترافق   Ooredoo

 
تُرافق Ooredoo، ال�رصيك الر�صمي للحماية املدنية، لل�صنة ال�صاد�صة على التوايل، النهائي 

الوطني الكبري للريا�صات املكيفة لأعوان احلماية املدنية الذي نُّظم يومي 08 و09 ماي 2018 بولية 
عنابة. اأُعطيت اإ�صارة انطالق الطبعة ال�صابعة لهذا النهائي من قبل وايل ولية عنابة، ال�صيد �صلماين 

وذلك بح�صور ال�صلطات املحلية لولية عنابة، وم�صوؤولني مركزيني وجهويني من �صلك احلماية 
املدنية ملناطق ال�رصق والغرب والو�صط وكذا اإطارات Ooredoo. جمع هذا النهائي اأكرث من 800 

عون تابعني ملختلف وحدات احلماية املدنية عرب كامل الرتاب الوطني.

جازي تطلقحملة لتاأهيل امللعباجلوارية
ي�رص �رصكة جازي الرائدة يف تقنيات الت�صالت الرقمية ان تعلن عن اإطالق حملة اإعادة تاأهيل و 

حمبي و ممار�صي كرة القدم.حت�صني املالعب اجلوارية ل�صالح ال�صباب الهواة من 
الواد« بالن�صبة للعملية الأوىل من احلملة اختارت  »باب  حي  جازي 

�صاحةالكيتاين ال�صعبي بالعا�صمة حيث �صيتم  جتهيز 
ملعب  اإىل  حتويلها  حقيقي ح�صب املعايري و 
موؤمتر املعمول بها. و باملنا�صبة  تنظيم  مت 

ماي   9 الأربعاء  يوم  املذكورة �صحفي  ال�صاحة  يف 
و  البلدية  رئي�ص  معلوم  م�صطفى  فينت�صنزوني�صي بح�صور  من  كل 

و  التنفيذي  الرئي�ص  التوايل  على  هما  املدير العام جلازي.وماثيوغالفانيو 
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