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�سالح القبي

 دبلوما�سية الثـورة 
�ساهــــمـــــت فــــــي 

ا�ستعادة اال�ستقالل 

الطارف 

 اإحياء الذكرى 38 لوفاة املجاهد 
الرمز عبد الرحمان بن �سامل  

عنابة

  و�سول قاربني يحمالن 
20 حراق اإىل اإيطاليا 

�سيدي بلعبا�ص

 �سائق من العا�سمة  
ي�سرق  350 مليون 

     •        حمدادو�ش: الو�سع داخل الغرفة ال�سفلى الزال مبهما
     .       بوجنمة : اإهانة بوحجة تعني اإهانة املجاهدين
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عين

�سّد الناخب الوطني ال�سابق 
رابح ماجر االنتباه اأول اأم�س 

بعد ظهوره اإعالميا عرب املوقع 
االلكرتوين »اآ�س اأرابيا« وذلك 

عقب غيابه اإعالميا خالل 
الفرتة املا�سية وقّلة ت�سريحاته 

منذ اإقالته من من�سبه على 
راأ�س العار�سة الفنية الوطنية 

عقب الهزمية التي تعر�ست 
لها الت�سكيلة الوطنية اأمام 

الربتغال يف املباراة الودية التي 
جمعت املنتخبني �سهر جوان من 

العام احلايل.
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م�صالح بلدية براقي غائبة 
يبدو اأن م�سالح بلدية براقي ال تنوي خلق 

تنمية م�ستدامة يف حي بن الطلحة، فبا�ستثناء 

ما ح�سل خالل الذكرى 22 االأليمة التي مرت 

على احلي اإبان الع�سرية ال�سوداء، ال جند 
م�سالح البلدية تعمل على متابعة ال�سكان 
وحتى التن�سيق مع اجلهات االأمنية هنالك، 

خا�سة واأن بع�س املواطنني يطالبون بتدخل 
االأمن لكون العديد من ال�سبان جعلوا من 

بع�س االأحياء يف بن طلحة معقال للمخدرات 

وما �سابه ذلك من اأمور ال تتما�سى مع اأخالق 
املواطنني.

هل حتولت عني الفوارة ل�صماعة؟
عادت ق�سية عني الفوارة لتحتل موقع 

االإ�سكالية واالأخذ والرد، بعد اأ�سهر قليلة 
من اإعادة ترميمها، يف م�ساألة جعلت الراأي 
العام ما اإن كان فعال التمثال هو االإ�سكالية 

التي ينبغي اأن ت�سغل الراأي العام حاليا يف 

ظل كل التجاذبات التي حتيط به ويفرت�س 

اأن حتتل موقع ال�سدارة بدل توجيه الغ�سب 
اإىل متثال ميثل الوالية ..

ذكرى ا�صت�صهاد اأبطال معركة اجلزائر

ماجر يعود لالإطاللة على الإعالم

خبر في 
صورة

عنابة

 و�صول قاربني يحمالن 
20 حراق اإىل اإيطاليا 

�صويلح يرف�ض عر�ض ميهوبي
املمثل  رف�ض 
الكوميدي  اجلزائري 
اأوقروت عر�ضا  �ضالح 
وزير  به  له  تقدم 
الثقافة حممد ميهوبي 
يف  امل�ضاركة  ب�ضاأن 
ال�ضينمائي  الفيلم 
الذي حت�رض له وزارته 
الو�ضية، ون�رض �ضويلح 
ح�ضابه  عرب  تغريدة 
موقع  على  ال�ضخ�ضي 
االجتماعي  التوا�ضل 
ك�ضف  »فاي�ضبوك« 
عن  اعتذاره  خالله 

وذلك  ال�ضباب،  من  جمموعة  فيه  ي�ضارك  الذي  الفيلم  يف  امل�ضاركة 
على  ويتعرف  ال�ضيناريو  يقراأ  اأن  قبل  املبدئية  موافقته  منح  بعدما 

االأ�ضماء امل�ضاركة االأمر الذي دفعه اإىل الرتاجع عن القرار.

بوجنمة

اإهانة بوحجة تعني اإهانة املجاهدين
تن�ضيقية  رئي�ض  اأكد 
ال�ضهداء  اأبناء 
خالد بوجنمة  اأن 
اأو جهة  �ضخ�ض  كل 
اإهانة  اإىل  ت�ضعى 
املجل�ض  رئي�ض 
الوطني  ال�ضعبي 
بوحجة  ال�ضعيد 
اإىل اال�ضتقالة  بحثه 
يف  ترغب  فهي 
املجاهدين  اإهانة 

وثورة التحرير، �ضيما واأن للرجل تاريخ وا�ضح يف هذه النقطة التي 
تعد ركيزة اجلزائر، ت�رضيح بوجنمة تناغم مع ت�رضيح رئي�ض الغرفة 
اإال  هي  ما  اأويحيى  مطالب  اأن  على  �ضدد  الذي  للربملان  ال�ضفلى 

ت�رضيحات ت�ضابه ما ترغب به فرن�ضا عرب �ضفريها.

ذكرى  اأكتوبر  الـ8  عرف 
معركة  اأبطال  ا�ضت�ضهاد 
مرت  حيث  اجلزائر، 
على  �ضنــة   61 الذكرى 
ذكرى اإ�ضت�ضهاد  ال�ضهداء 
الت�ضحية  ورمـز  االأربعة 
:ح�ضيبة  اإنهم  والكفاح 
لبوانت،  علي  بوعلي،  بن 
عمر  حمميدي،  حممود 

رف�ضهم  بعد  يا�ضف 
فقام  للعدو  االإ�ضت�ضالم 
امل�ضليني  من  فوج 
بن�ضف املبنى الذي كانوا 
باأعايل  فيه  يتح�ضنون 
بالعا�ضمة،  الق�ضبة 
راهن  التي  الذكرى  وهي 
التوا�ضل  مواقع  رواد 

االجتماعي على رفعها .

اإيطالية  اإعالمية  م�ضادر  اأعلنت 
اأم�ض  اأمنية  جهات  عن  نقال 
الليلة  جديد  ر�ضّو  عن  االثنني 
غري  مهاجرين  لقوارب  املا�ضية 
ال�ضواحل  من  قادمني  �رضعيني 
�ضاحل  باجتاه  اجلزائرية 
�ضولت�ضي�ض )جنوب غرب جزيرة 
امل�ضادر  واأ�ضافت  �رضدينيا(. 
يف  ر�ضى  االأول  الزورق  اأن  ذاتها 
ميناء »تيوالدا« ويحمل على متنه 
وقت  يف  واالآخر  مهاجرين   7
الحق مع 13 اآخرين قرب امليناء 
من  املهاجرين  جميع  واأن  ذاته 
من  اأنهم  ادعوا  والذين  ال�ضباب 

اجلزائرية  اجلن�ضية  حاملي 
قد  يكونوا  اأن  م�ضادر  وترجح 
يف  حت�ضن  مع  خل�ضة  اأبحروا 
حالة الطق�ض من �ضواحل عنابة 
اأن  امل�ضادر  ذات  .وذكرت 
)كارابينيريي(  الدرك  عنا�رض 
من فرقة كاربونيا اأوقفوا الدفعة 
و�ضلوا  حيث  الفور  على  االأوىل 
روؤية  عند  احلال  يف  املوقع  اإىل 
كانوا  اأ�ضخا�ض  قبل  من  الر�ضو 
حاول  حني  يف  هناك  حا�رضين 
اإىل  االنتقال  االآخرين  الـ13 
امل�ضادر  وخل�ضت  اآخر.  �ضاطئ 
الدرك  عنا�رض  اإن  القول  اإىل 

املجموعة  تعقبوا  االيطايل 
الليل  خالل  مت  والتي  واأوقفوها 
ا�ضتقبال  اإىل مركز  اأفرادها  نقل 
املن�ضتري من اأجل اإجراء عمليات 
الب�ضمات.  ورفع  الهوية  حتديد 
بيان  ك�ضف  مت�ضل  �ضياق  ويف 
اأنه  اأم�ض  الوطني  الدفاع  لوزارة 
غري  الهجرة  حماربة  اإطار  ويف 
ال�رضعية اأحبط حرا�ض ال�ضواحل 
بكل من �رض�ضال ووهران والقالة 
�رضعية  غري  هجرة  حماوالت 
منت  على  كانوا  �ضخ�ضا   )65( لـ 

قوارب تقليدية ال�ضنع.
ر.�س
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م�صري بوحجة اأ�صحى معلقا به   حركة جمتمع ال�صلم:

»م�ستقبل الربملان مرتبط  ب�سيناريو الرئا�سيات«
مبهما الزال  ال�سفلى  الغرفة  داخل  الو�سع  •        حمدادو�ش: 

ترتفع      النفط  اأ�سعار  جعلت  الدولية  •       الظروف 
غري ال  �سيا�سي  الدعم  تغيري  •       تاأخري 

علي عزازقة

عن  والنائب  القيادي  واأو�ضح 
حمدادو�ش،  نا�رص  احلركة 
الو�ضط،  به  خ�ش  ت�رصيح  يف 
املجل�ش  �ضيح�ضل يف  ما  باأن 
�ضيكون  الوطني  ال�ضعب 
ح�ضب ما ت�ضل اإليه التوزانات 
عنها  قال  والتي  احلالية، 
ب�ضيناريوهات  مرتبطة  باأنها 
الرئا�ضي،  االنتخابي  املوعد 
ذات  بوحجة  ح�ضب  فم�ضري 
يف  باحل�ضم  مرتبط  امل�ضدر 
والتي  القادمة  ال�ضيناريوهات 
كل  على  مبا�رص  تاأثري  لها 
التي ت�ضهد  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة 

غليان ب�ضبب ما ح�ضل وال زال 
اأ�ضوار املجل�ش  يح�ضل داخل 
اأكرث من  الوطني منذ  ال�ضعبي 
20 يوما، متابعا:« وقد اأ�ضبحت 
تتجاوز  ق�ضية  االآن  الق�ضية 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�ش 
نف�ضه«،  رئي�ضه  وتتجاوز 
على  ال�ضياق  نف�ش  م�ضددا يف 
حاله،  على  الزال  الو�ضع  اأن 
والقب�ضة احلديدية بني النواب 
ينق�ش  مل  بوحجة  وال�ضعيد 
اإطالقا.  ومن جانب  مفعولها 
اإىل  امل�ضدر  ذات  تطرق  اأخر 
الوطني  التوافق  مبادرة  ملف 
بالناجحة  و�ضفها  التي 
للحركة  �ضمحت  واأنها  �ضيما 

االأحزاب  عديد  مع  بالنقا�ش 
واملنظمات  واجلمعيات 
ال�ضيا�ضية، حيث قال:« مبادرة 
نعمل  الزلنا  الوطني  التوافق 
واأننا  �ضيما  لها  الرتويج  على 
نعتربها حال �رصوريا للمرحلة 
م�ضيفا:«  اجلزائر«،  متر  التي 
اللقاءات  موا�ضلة  يف  زلنا  ال 
منظمات  مع  وامل�ضاورات 
بها  والنزول  املجتمع املدين، 
اأما  الواليات«،  ال�ضعب يف  اإىل 
قال  ال�ضيا�ضية  االأحزاب  عن 
حزب  اأي  يبقى  مل  م�ضدرنا:« 
مل تلتقي معه احلركة للتعريف 
اأخرهم  كان  والتي  باملبادرة 

حزب العمال«.
اخلبري ودكتور القت�صاد كمال �صي حممد للو�صط:

»احلكومة الزالت تعتمد على 
مداخيل النفط يف موازنتها«

�سي  كمال  االقت�سادي  اخلبري  اأو�سح 
تعتمد  الزالت  احلكومة  باأن  حممد 
على مداخيل النفط كركيزة يف ت�سيري 
اإىل  دعواتها  رغم  ال�سنوية  موازنتها 
بعد  للمحروقات  بديل  خلق  �رضورة 
 ،2014 منت�سف  اأ�سعارها  انهيار 
ال�سيء  نف�س   2019 اأن  على  م�سددا 
النقطة،  هذه  يف  تغيري  اأي  يطراأ  ولن 
تعتمد  الزالت  احلكومة  واأن  �سيما 
النفقات،  تر�سيد  �سيا�سة  تطبيق  على 
يف حني اأكد اأن اأ�سعار النفط مر�سحة 
بداية  دوالر   91 غاية  اإىل  لالرتفاع 
ت�ستعمل  مل  اإذا  املقل  دي�سمرب  من 

وا�سنطن خمزونها النفطي.
ات�سال  يف  االقت�ساد  دكتور  وقال 
وثيقة  باأن  اأم�س،  يوم  بالو�سط  ربطه 
احلكومة  اأن  اأظهرت  املالية  قانون 
ت�سيري  يف  اإ�سرتاتيجيتها  تغري  لن 
ترتكز  لكونها الزالت  الدولة  موازنات 
حيث  ذلك،  يف  البرتول  مداخيل  على 
اأفاد :« اجلزائر تنتظر فقط مداخيل 
تنوع  اأي خطة خللق  ت�سع  النفط ومل 
اقت�سادي يكون مموال رئي�سيا للخزينة 
 2019 �سنة  اإىل  م�سريا  العمومية«، 
فيها  يتغري  لن  ب�ساأنها:«  �سدد  والتي 
تعتمد  الزالت  فاحلكومة  �سيء  اأي 
باملوازنة  الهيكلة اخلا�سة  نف�س  على 
املا�سية«،  بال�سنوات  اخلا�سة  املالية 
م�سيفا:« ال�سنة املقبلة قد تكون �سعبة 
الب�سيط، فكل  نوعا ما على املواطن 
ال�رضائية  والقدرة  ارتفعت،  االأ�سعار 

منهارة وهي تنهار اأكرث واأكرث«.
امل�سدر  ذات  تطرق  اأخر  جانب  من 

اإىل ملف اأ�سعار النفط، حيث نفى اأن 
ال�سبب  االأخري  اجلزائر  اجتماع  يكون 
امل�ستوى  على  ارتفاعها  يف  الوحيد 
من  له  الرتويج  يتم  ما  ح�سب  الدويل 
باأن  موؤكدا  االأطراف،  بع�س  قبل 
والتي  اإيران  على  امل�سلطة  العقوبات 
قادم  خالل  التنفيذ  حيز  �ستدخل 
واأنها  �سيما  االأكرب،  التاأثري  لها  االأيام 
الثالث  خالل  دوالر   83 اإىل  ارتفعت 
�سي  �سدد  حني  يف  االأخرية،  االأيام 
اإىل  ارتفاعها  ا�ستمرار  على  حممد 
اأن ت�سل اإىل 91 دوالرا للربميل اإذا مل 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  ت�ستغل 
خمزونها النفطي، وغذا طبقت ال�سني 
وا�سنطن  تعليمات  اأ�سيا  دول  وبع�س 
على  االقت�سادي  العقوبات  بخ�سو�س 

طهران.
التي  الدعم  �سيا�سة  يخ�س  فيما  اأما 
بعد 2019،  ما  اإلغائها على  تاأجيل  مت 
باأن  االقت�سادي  امل�سدر  اأو�سح  
من  باملائة   8 �سوى  ي�سكل  الدعم 
الدخل ال�سنوي ال غري، وتاأخري اإلغائه 
اأو باالأحرى تغيري �سكل تطبيقه ما هو 
اقت�سادية،  ولي�ست  �سيا�سية  قراءة  اإال 
البيانات  جمع  ب�سعوبة  التحجج  الأن 
بالدعم  املعنيني  باملواطنني  اخلا�سة 
اإىل  تطرق  حني  يف  كافيا،  �سببا  لي�س 
االعتماد  �سيتم  الذي  الدعم  نوعية 
عليه، �سدد باأنه يف�سل الدعم الفردي 
مع  يتما�سى  لكونه  اأخر  دعم  اأي  على 
للمواطن  ال�رضائية  القدرة  طبيعة 

ال�سعيفة.
علي عزازقة

�صددت حركة جمتمع ال�صلم على اأن م�صتقبل املجل�س ال�صعبي الوطني مرتبط ب�صيناريوهات الرئا�صية القادمة، 
�صيما واأن م�صري بوحجة اأ�صحى له عالقة مبا�صرة بهذا امللف، يف حني اأكدت اأن الو�صع لزال مبهما داخل مبنى 

زيغود يو�صف خا�صة واأن كل جهة ت�صرح بت�صريح لتخرج بعد ذلك بت�صريح اأخر.

�صالح القبي

 دبلوما�سية الثورة �ساهمت يف ا�ستعادة اال�ستقالل
.       عامر رخيلة: الدبلوما�صية اجلزائرية تراجعت مقارنة  بدبلوما�صية �صنوات الثورة

ال�ضابق  وال�ضفري  الدبلوما�ضي  ثمن  
الثورة  دبلوما�ضية  القبي   �ضالح 
اأ�ضباب جناح  اأن   اجلزائرية ،مو�ضحا 
لكل  تعبئتها  هو  الثورة  دبلوما�ضية 
باملقاتلني  بدءا  ال�ضعبية  الطاقات 
مبعوثني  اإىل  مرارا  حتولوا  الذين 
ح�ضا�ضة،  خارجية  �ضيا�ضية  مهام  يف 
بقي  اخلارجي  الن�ضاط  اأن  م�ضيفا 
يتطور مع تطور الق�ضية عامة وات�ضاع 
الق�ضايا  �ضملت  حيث  اهتماماتها، 
االقت�ضادية والثقافية واال�ضرتاتيجية. 
كما اأفاد �ضالح القبي االأم�ش مبنا�ضبة 
اجلزائرية  للدبلوما�ضية  الوطني  اليوم 
خالل حلوله �ضيفا على  اأن دبلوما�ضية 
ال�ضعب  ا�ضتعادة  يف  �ضاهمت  الثورة 
بعد  كاملة  الوطنية  �ضيادته  اجلزائري 
ون�ضف  قرن  لقرابة  منه  �ضاعت  اأن 
حول  امل�ضلمني  كلمة  وجمعت  قرن، 
ق�ضية م�ضرتكة ومنحت لالأمة العربية 
ال�ضالح  بقوة  يتم  لها  انت�ضار  اأول 
احللف  ي�ضاندها  عظمى  دولة  �ضد 
م�ضريا  وع�ضكريا،  �ضيا�ضيا  االأطل�ضي 
مل  الدبلوما�ضية  هذه  اأن  اإىل  اأن  
هي  بل  االأخرية،  اللحظة  وليدة  تكن 
اأفراد  توالها  طويلة  ممار�ضة  ثمرة 
ر�ضمي  جهاز  كل  عن  نيابة  ال�ضعب 
جهته  من  اخلارجي  بال�ضيا�ضة  خا�ش 
الدبلوما�ضية  اأن  خالل  عامر  اإعترب 
مقارنة   حاليا  تراجعت  اجلزائرية 
،م�ضريا  الثورة  �ضنوات  بدبلوما�ضية 
الدبلوما�ضية  ال�ضخ�ضيات  نق�ش   اإىل 
بالقدر الذي كانت اإبان  ثورة التحرير 
اأنه  ب�ضبب الظروف  الوطني مو�ضحا 
ال�ضعبة  التي مرت بها اجلزائر ظلت 
لكن  موجودة  االأهداف   و  املقاربات 
مل تربز لنا  باجلدية فيما يخ�ش ق�ضية 
الدبلوما�ضة  ،موؤكدا على �رصورة تبني 

األيات وو�ضائل جديدة . و اأ�ضار عامر 
اجلزائري  الثوري  ال�ضباب  اأن  رخيلة 
متكن من تاأ�ضي�ش دبلوما�ضية  متميزة 
�ضمن يف وجود معادلة دولية لي�ضت يف 
�ضالح الق�ضية اجلزائرية، لكن بحتمهم 
من اأن يكونوا على خطى متقاربة من 
املع�ضكر  على  يقت�رصوا  مل   ، الكل 
ال�رصقي ومل يهملوا املع�ضكر الغربي، 
م�ضار الدبلوما�ضية اجلزائرية املبادئ 
الدي حددت و االأهداف التي ر�ضمت 
يف بيان نوفمرب 1954 هي التي حتققت 
يف 1962 . واأ�ضاف املتحدث :«فرن�ضا  
 1954 نوفمرب  الفاحت  مند  ظلت 
ع�ضكريا،  النزاع  ح�ضم  على  تراهن 
اجلزائرية  الثورة  على  الق�ضاء  يعني 
قوات  لكن  مربما،  ع�ضكريا  ق�ضاء 
ومنا�ضلي  الوطني  التحرير  جي�ش 
والوطنيني  الوطني  التحرير  جي�ش 
اجلزائريني متكنوا يف ظرف 3 �ضنوات 
من اندالع الثورة اأن يعزلوا فرن�ضا على 
كان  وهذا  �ضيا�ضيا  العاملي  امل�ضتوى 
اجلزائرية،  للدبلوما�ضية  مك�ضب  اأهم 
حيث اأنها متكنت يف ظرف 3 �ضنوات 
العاملي  العام  الراأي  تقنع  اأن  من 
اإ�ضافة  اجلزائرية،  الق�ضية  بعدالة 
احلكومة  بتاأ�ضي�ش  القوي  الدفع  اإىل 
هذه   ،  1958 �ضبتمرب   19 يف  املوؤقتة 
العاملي  العام  للراأي  بينت  احلكومة 
بعملياته  يقوم  بجي�ش  مدعومة  اأنها 
اجلزائريني  من  ماليني   10 كذلك  و 
من  متكنت  وقد  حولها  جمندين 
والفكر  العمل  يف  درو�ضا  تعطي  اأن 
الدبلوما�ضي للعامل ولفرن�ضا يف املقام 
االأول، و ال نن�ضى اأن  مفاو�ضات �ضاقة 
بداية  عديدة  مراحل  وعرفت  كانت 
من جوان 1960 بعد ما كانت ات�ضاالت 
�رصية مل تعلن عنها فرن�ضا قبل 1960 

معلنة،   املفاو�ضات  اأ�ضبحت  وبعدها 
اجلزائري  املفاو�ش  مطالب  وكانت 
يف  املعلنة  باملبادئ  التم�ضك  هي 
وحدة  وهي   54 نوفمرب  الفاحت  بيان 
متثلها  والتي  اجلزائرية  الثورة  متثيل 
على  احلفاظ   ، املوؤقتة  احلكومة 
ال�ضعب  الوطني ووحدة  االإقليم  وحدة 
اجلزائري وفرن�ضا ظلت يف الفرتة من 
�ضيناريوهات  وفق  تلعب   62 اإىل   54
اجلزائري  ال�ضعب  لت�ضتيت  معينة 
ملحاولة  اجلزائري  االإقليم  وت�ضتيت 
مواجهة  يف  اآخرين  ممثلني  خلق 
خلق  معناه  الوطني  التحرير  جبهة 
اتفقوا  اجلزائريني  لكن  الثالثة،  القوة 
باملبادئ  �ضيتم�ضكون  اأنهم  على 
وقد  نوفمرب،   اأول  بيان  يف  املعلنة 
االأوىل  اإيفيان  اتفاقيات  كر�ضت 
نوفمرب  اأول  بيان  ت�ضمنه  ما  والثانية 
وحدودها  باإقليمها  اجلزائر  اأن  من 
با�ضرتجاع  املعنية  هي  اجلغرافية 
اال�ضتقالل ، اجلزائر ب�ضعبها املوحد 

وممثلها الوحيد وال�رصعي وهو جبهة 
جي�ش  وموؤ�ض�ضاتها  الوطني  التحرير 
املوؤقتة  احلكومة   ، الوطني  التحرير 
ذلك  اإىل غري  التنظيمات اجلماهريية 
وهنا نقول اأن املنت�رص يف 19 مار�ش 
1962 هو جبهة التحرير الوطني ، الأن 
اإ�ضقاط  من  متكن  اجلزائري  الطرف 
اإىل  الهادفة  الفرن�ضية  املحاوالت  كل 
من  كثري  لذلك  االأهداف  هذه  �رصب 
التاريخ  هذا  اأن  يعرتفون  الفرن�ضيني 
وال  الفرن�ضي.  للمفاو�ش  هزمية  هو 
كان  اجلزائري  املفاو�ش  اأن  نن�ضى 
جي�ش  له  وفر  حيث  مبلفات،  مدعما 
امللفات  من  الكثري  الوطني  التحرير 
االقت�ضادية واالإ�ضرتاتيجية والثقافية و 
املفاو�ضون اجلزائريون هم منا�ضلون 
من  يكونوا  مل   واإن  حتى  عقائديون 
لكن  الدبلوما�ضية،  املدار�ش  خريجي 
الدبلوما�ضية  يف  عمليني  اأنهم  اأثبتوا 

اأكرث من اأولئك الذين لهم باع فيها .
اإميان لوا�س  
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»الكنابا�ست«  ممثل   واأو�سح 
ت�رصيح  يف  غراف  القادر  عبد 
رفعوا  واأن  �سبق  اأنهم  لـ«الو�سط«، 
�سكاوى ملديرة الرتبية بتيارت عن 
يتم  مل  لكنه  الثانوية  مدير  طريق 
الرد عليهم، ي�ساف لها احتجاجهم 
على  �ساعتني  ملدة  اأم�س  اأول 
انتظار طبيعة  الثانوية يف  م�ستوى 

رد الو�ساية حلد الآن.
الوطني  املن�سق  جهته  من 
ك�سف  بوديبة  م�سعود  للكنابا�ست 
لـ«الو�سط« اأن العديد من التقارير 
التي رفعت خالل املجل�س الوطني 
من  نق�س  عن  ك�سفت  الأخري 
والبيداغوجية  التعليمية  الو�سائل 
اأحيانا  وهي  املوؤ�س�سات  ببع�س 
الوقت  اأن  خا�سة  موجودة،  غري 
تعليمية  و�سائل  يتطلب  الراهن 
الربامج  مع  لتتنا�سب  حديثة 
باملخابر  ينعدم  ما  وهو  اجلديدة 
الكيميائية،  املحاليل  من  بداية 
غي  احلديثة  التجهيزات  وبع�س 
املوجودة، كا�سفا اأن عدة اأ�ساتذة 
الفرتا�سي  العامل  اإىل  يلجوؤون 
عامل  خالل  من  ذلك  لتدارك 
النت واإبراز التفاعالت والعمليات 
طريق  عن  خلاله  من  للتالميذ 
الفعلي  التطبيق  ليبقى  املحاكاة 
ذلك  اأن  مو�سحا  الغائب،  هو 
اكت�ساب  التلميذ من  ويحرم  يغيب 

املدارك احلقيقية وتطويرها.
بيان  اأبرز  ذاته  ال�سياق  ويف 
اأعقب  الذي  الأخري  »الكنابا�ست« 
الدورة العادية للمجل�س الوطني اأنه 
بالتزامن واحتفاء العامل باخلام�س 
املعلم  بيوم  �سنة،  كل  من  اأكتوبر 
ودوره يف بناء الدول واملجتمعات، 
�سجل املجل�س الوقوف على واقع 
الأجواء الع�سرية والآفاق الغام�سة 

يعي�سها  الأ�ستاذ  اأ�سبح  التي 
خالل  من  فيها  مهامه  وميار�س 
نخ�س  الظواهر  عديد  تف�سي 
امل�سبوق،  غري  الكتظاظ   : منها 
انعدام �سبه كلي للو�سائل التعلمية 
الهياكل  يف  نق�س  والبيداغوجية، 
منها،  البع�س  وظيفية  وعدم 
اأنواعه،  بجميع  التاأطري  نق�س يف 
الرتبوية،  الأفواج  ودمج  تقلي�س 
باأ�سكال  املالية  املنا�سب  غلق 
تهمي�س  مع  ومغر�سة  تع�سفية 
اللجان مت�ساوية الأع�ساء، بح�سب 

املجل�س.
 

»الكنابا�صت«: الو�صاية 
تقزم دور الأ�صتاذ

كما اتهم املجل�س م�سوؤويل قطاع 
يف  بال�ستمرار  الوطنية  الرتبية 
على  الت�سييق  �سيا�سة  فر�س 
ال�سلطة البيداغوجية وب�سط �سلطة 
واإق�ساء  تقزمي  خالل  من  الدارة 
العمليات  عديد  يف  الأ�ستاذ  دور 
اإفراغ  غرار  على  البيداغوجية 
و�سلطتها،  مهامها  من  املجال�س 

مع �سدور عديد الت�رصيحات وفى 
املنا�سبات مل�سوؤويل قطاع  عديد 
ك�سفت  والتي  الوطنية  الرتبية 
للم�سا�س  املبيتة  الإرادة  عن 
الأ�سا�سي  القانون  بفل�سفة 
قطاع  وموظفي  لأ�سالك  اخلا�س 
اخلدمات  وملف  الوطنية  الرتبية 
مكا�سب  من  وعديد  الجتماعية 
ثمرة  كانت  والتي  الأ�ساتذة 
ج�سيمة،  وت�سحيات  ن�سالت 
قطاع  م�سوؤويل  تن�سل  لها  ي�ساف 
الرتبية الوطنية من عملية جت�سيد 
حمليا  وتعهداتهم  التزاماتهم 
املرتبطة  تلك  ل�سيما  ووطنيا 
بني  املم�ساة  التفاق  مبحا�رص 

الطرفني.
على  القائمني  املجل�س  وحمل 
م�سوؤولية  الوطنية  الرتبية  وزارة 
قطاع  يعرفه  قد  الذي  الن�سداد 
ووطنيا،  حمليا  الوطنية  الرتبية 
اإىل  اللجوء  من  اإياهم  حمذرا 
من  مك�سب  باأي  امل�سا�س 
مكا�سب الأ�ساتذة وباأي �سكل من 
اإنذارهم بخطورة  الأ�سكال، وكذا 
على  الت�سييق  �سيا�سة  ممار�سة 
ومنخرطيهم،  والنقابيني  النقابة 

�رصورة  اإىل  الوزارة  دعوة  مع 
اجلادة  باملعاجلة  التعجيل 
والتج�سيد  الأ�ساتذة  لن�سغالت 
املرفوعة  ملطالبهم  الفعلي 

حمليا ووطنيا.
الأ�ساتذة  اإىل  الكنا�س  توجه  كما 
هيئاتهم  طريق  عن  التجند  اإىل 
الالزمة  والتعبئة  وهياكلهم، 
لأية  ا�ستعدادا  الوا�سع  والتجنيد 
ثقتهم  عن  معربني  م�ستجدات، 
بقدرة الأ�ستاذ على الت�سدي لكل 
واملناورات  املوؤامرات  اأ�سكال 
والد�سائ�س التي ت�ستهدف النقابة 
واأ�ساتذتها،  واملدر�سة  ومطالبها 

على حد تعبري البيان.
الكنابا�ست  اأعلن  ثانية  جهة  ومن 
م�سادقته على ع�سوية النقابة يف 
للكونفدرالية  التاأ�سي�سية  اجلمعية 
امل�ستقلة  للنقابات  اجلزائرية 
هذه  يغتنم  القطاعات  ملختلف 
لكافة  تهانيه  ليجدد  الفر�سة 
العاملي  يومهم  يف  الأ�ساتذة 
التحلي  اإىل  ويدعوهم  للمعلم، 
والتجند  واليقظة  باحلذر 
حلماية  نقابتهم  حول  واللتفاف 

مكا�سبهم وحتقيق مطالبهم.

ك�سف  وزير ال�سحة واإ�سالح 
خمتار  امل�ست�سفيات 
حالت  عدد  اأن  ح�سبالوي 
الت�سمم العقربي يف اجلزائر 
بلغت 45123 يف 2017  وتويف 

منها 58 �سخ�سا .
واأكد ح�سبالوي ام�س خالل 
اأمام  ال�سحة  لتقرير  عر�سه 
لل�سحة  القطاعية  اللجنة 
وال�سوؤون الجتماعية والعمل 
مبجل�س  الوطني  والت�سامن 
ي�سعى  القطاع  ان  الأمة 
الت�سمم  ملحاربة  جاهدا 

اأن  �رصح  حيث  العقربي 
اإنخفا�س  �سجلت  اجلزائر 
ب�سنوات  مقارنة  حم�سو�س 
العقرب  ان  ك�سف  2000كما 
اأ�سهر  من  يعد  الأ�سرتايل 
اإنت�سارا  العقارب  اأنواع 
ذات  واأو�سح  اجلزائر  يف 
الوليات  اأبرز  اأن  املتحدث 
النوع،  هذا  فيها  املنت�رص 

هي ورقلة اأدرار وب�سكرة.
ان  الوزير  قال  جهته  من 
اإ�سرتاتيجية  ينتهج  القطاع 
الت�سمم  ملحاربة  حمكمة 

تكوين  يف  تتمثل  العقربي 
مت  انه  م�سيفا  الأطباء، 
التكوين يف 14 وليةكما �سيتم 
الدماء”  “م�سل  تخ�سي�س 
ملكافحة لدغ العقارب والذي 
يتم جتهيزه من طرف معهد 
ح�سبالوي  واو�سح  با�ستور 
اأن قطاعه ي�سعى اإىل خف�س 
عدد الل�سعات اىل 50 باملائة  

�سنة 2023،.
وك�سف وزير ال�سحة واإ�سالح 
حملة  عن  امل�ست�سفيات 
التي  ال�سنوية   التلقيحات 

افريل2019    12 بتاريخ  تبداأ 
ال�ستجابة  ب�رصورة  وطالب 
الكثري  جتنب  اأجل  من  لها 
ان  موؤكدا  المرا�س  من 
للطفل  احلماية  هو  التلقيح 
من الأمرا�س ويجنبه انتقال 

الأمرا�س .
ك�سف  اخرى  جهة  من 
لرئي�س  قرار  عن  ح�سبالوي 
العزيز  عبد  اجلمهورية 
بوتفليقة  بان�ساء م�ست�سفيني 

جامعيني يف اجلنوب.

ف.ن�صرين

يف ظل غياب املحاليل والو�صائل البدياغوجية

وزير ال�صحة خمتار ح�صبالوي

�صارة بومعزة

 العامل الإفرتا�ضي لتطبيق التجارب 
بدل املخابر العلمية بالثانويات !!

ن�ضعى للق�ضاء على الت�ضمم العقربي
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�صندوق النقد الدويل

اجلزائرقد حتقق ن�ضبة منو 
تقدر ب5ر2% خالل 2018

 بعد ا�صتدعائه جلمعية ا�صتثنائية 
لأ�صخا�ص غري منخرطني

تعا�ضدية الأ�ضغال العمومية ترفع 
دعوى �ضد املجل�س ال�ضت�ضاري

يف  الدويل  النقد  �سندوق  توقع 
الآفاق  حول   ال�سدا�سي  تقريره 
ن�رص  الذي  العاملية  القت�سادية 
اأم�س الثالثاء ببايل اأن ي�ستقر النمو 
القت�سادي للجزائر يف ن�سبة 5ر%2 
خالل 2018 مقابل 4ر1% يف 2017 
الدويل  النقد  �سندوق  عدل  قد  و 
برتاجع طفيف  ال�سنة  لهذه  توقعه 
يقدر ب 5ر2% مقابل 3% املتكهن 
اأبريل يف حني  بها يف تقرير �سهر 
اأبقى على توقعه ل�سنة 2019 على 
7ر2%باملقابل  بن�سبة  اأي  حاله 
خف�س ال�سندوق توقعاته اخلا�سة 
بالت�سخم اإىل 5ر6% يف 2018 بدل 
من 4ر7% املتوقعة يف البداية كما 
وود�س  بروتون  موؤ�س�سة  توقعت 
خالل  الت�سخم  ن�سبة  تكون  اأن 
م�سجلة  7ر%6  حدود  يف   2019
بذلك تراجعا مقارنة بن�سبة 6ر%7 

املتوقعة خالل �سهر اأفريل. 
عجز  يبلغ  اأن  املرتقب  من  و 
ال�سنة -%9  احل�ساب اجلاري هذه 
مقابل  اخلام  املحلي  الناجت  من 
على  اأبريل  يف  املتوقعة  -3ر%9 
اأن يرتاجع ب�سكل اأكرب خالل 2019 
املحلي  الناجت  من  -9ر%7  ليمثل 
احل�ساب  عجز  بلغ  ،و  اخلام 
اجلاري -2ر13% من الناجت املحلي 
نف�س  و ح�سب  اخلام خالل 2017 
�ستبقى  البطالة  فان  التوقعات 
ن�سبة  يف   2018 خالل  م�ستقرة 
 2017 يف  7ر%11   مقابل  6ر%11 
طفيفا  ارتفاعا  ت�سجل  اأن  على 

تبلغ  اأن  يتوقع  حيث   2019 يف 
3ر12% ،يف نتائجه اخلا�سة بتقييم 
يف  ال�سادرة  اجلزائري  القت�ساد 
الدويل  النقد  �سندوق  اأكد  يونيو 
اأنه اأمام اجلزائر نافذة من الفر�س 
اخلا�س  املزدوج  الهدف  »لبلوغ 
الكلي  القت�ساد  ا�ستقرار  بتحقيق 
و ترقية النمو امل�ستدام«. و ح�سب 
موؤ�س�سة بروتون وود�س من املمكن 
النفط  اأ�سعار  ارتفاع  ظل  يف 
منخف�سة  عمومية  مديونية  و 
و مديونية خارجية �سعيفة  ن�سبيا 
تدعيم  وفري  �رصف  خمزون  و 
يرى  و  تدريجيا  العمومية  املالية 
يف  التحكم  اقرتح  الذي  ال�سندوق 
ال�سيا�سات القت�سادية اأن ت�سويب 
�رصوري  الهيكلية  التعديالت 
يدعمه  اقت�ساد  بروز  لرتقية 
القطاع اخلا�س و متنوع و من ثم 
الغاز.  و  للبرتول  التبعية  تقلي�س 
ذات  ح�سب  �سيتطلب،  الأمر  لكن 
جمموعة  اإىل  اللجوء  املوؤ�س�سة، 
وا�سعة من و�سائل التمويل ل�سيما 
عمومية  ديون  �سندات  ا�سدار 
�رصاكات  اإقامة  و  ال�سوق  بن�سب 
و  اأ�سول  بيع  و  عمومية-خا�سة 
م�ساريع  لتمويل  خارجية  قرو�س 
اقرتح  كما  حمددة.  ا�ستثمارات 
يف  اأي�سا  الدويل  النقد  �سندوق 
حالة الإبقاء على التمويل النقدي 
اتخاذ اجراءات وقائية معتربة من 
اأجل ت�سقيفه يف احلجم و يف الزمن 

مع تطبيق ن�سبة ال�سوق عليه. 

لالأ�سغال  العامة  التعا�سدية   قررت 
�سد  ق�سائية  دعوى  اإيداع  العمومية 
للتعا�سديات  ال�ست�ساري  املجل�س 
عامة  جلمعية  ا�ستدعائه  خلفية  على 
دعاوى  توجيه  و�سمت  ا�ستثنائية 
ومتابعني  منخرطني  غري  لأع�ساء 

ق�سائيا.
لالأ�سغال  العامة  التعا�سدية  وانتقدت 
الذي  التعا�سدية  بيان  يف  العمومية 
تلقت »الو�سط« ن�سخة منه، ا�ستدعاء 
ال�ست�ساري  الوطني  املجل�س 
للتعا�سديات جلمعية عامة ا�ستثنائية، 
القانون  لأحكام  خمالفة  اأنها  معتربة 
02/15 املت�سمن �سالحيات املجل�س 
والقانون  للتعا�سديات  الوطني 
لالأ�سغال  العامة  للتعا�سدية  الأ�سا�سي 

 53 املادة  اأحكام  خا�سة  العمومية 
للتعا�سدية  الأ�سا�سي  القانون  من 
فيما  املدير  �سالحيات  املت�سمن 

يخ�س اجلمعية العامة.
ال�ستدعاء  اأن  التعا�سدية  واأكدت 
يف  منخرطني  غري  اأع�ساء  ت�سمن 
ق�سائيا  متابعني  واأع�ساء  التعا�سدية 
يف ق�سايا اختال�س مليار و600 مليون 
دون  املنخرطني  ا�سرتاكات  دينار 
وال�سرتاك  الأعمال  جدول  حتديد 
يف التعا�سدية. كما اأعلنت تربوؤها من 
الجتماع  عن  ال�سادرة  القرارات  كل 
�ساهم  من  لكل  امل�سوؤولية  وحتميلها 
و�سفتها  خروقات  من  ينتج  وما  فيه 

باأنها حتطم وتعرقل التعا�سدية.
�صارة بومعزة 

عمد اأ�صاتذة ثانوية قا�صيمي احل�صني حممد كمال بعني دزاريت بتيارت لالحتجاج على و�صعية الثانوية، يف 
عدم توفري التجهيز للمخابر للمو�صم الثالث على التوايل وهو ما يج�صد ا�صتحالة القيام بالأعمال التطبيقية 

والغرق يف اجلانب النظري فقط اأمام تالميذ يف مرحلة تعد الأحوج للتطبيق، مع عدم منحهم اإعادة حق 
ال�صحب وتكبيد تكاليفها لالأ�صتاذ، رغم اأن الثانوية مت تد�صينها من طرف الوزير الأول ال�صابق عبد املالك 

�صالل اإل اأن عمليات ا�صتكمال جتهيزها مل تتم منذ 3 موا�صم، لتبقى املخابر عبارة عن قاعات فقط.
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قام بتوقيف عمل جهاز ال�صكانري 

حلظة  مرور احلقائب 

�سرطي �سمن ع�سابة  لتهريب 
�ل�سجائر �إىل فرن�سا 

تابعت حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة �رشطي مبطار هواري بومدين بتهمة 
اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة ب�صبب تورطه بت�صهيل تهريب  140 خرطو�صة �صجائر 

لدولة فرن�صا ل�صالح تاجر املتابعني رفقته يف ملف احلال.
يف الق�صية التي تعود وقائعها لنهاية �صهر �صبتمرب الفارط ، حني تفطن رئي�س 
غريبة يف  ، حلركة  بومدين  هواري  الدويل  باملطار  احلدود  �رشطة  م�صلحة 
عملية تفتي�س احلقائب اأين توقف جهاز ال�صكانري عن العمل ب�صع دقائق وتبني 
الداخلية ان �صببها هو مرور ثالثة حقائب معباأة ب140  التحريات  يف خ�صم 
خرطو�صة �صجائر ، وان ال�رشطي امل�صوؤول عن جهاز ال�صكانري املتواجد على 
امل�صلحة  رئي�س  حينها  ،ليقوم  العملية  وراء  كان  من  املراقبة  نقطة  م�صتوى 
برفع �صكوى اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة احلال والتي اأ�صفرت عن حتويل 
و�صعهم  بعد  احلال  حمكمة  على  ال�رشطي  رفقة  امل�صبوهة  احلقيبة  �صاحبا 
اأكد  رهن احلب�س املوؤقت ،يف حني بقي احد التاجران يف حالة فرار ، حيث 
التاجر الأول خالل مواجهته لهيئة املحكمة انه تاجر وبحكم عمله فهو متعود 
على نقل ال�صلع بني اجلزائر وفرن�صا ،حلني اأن التقى باملتهم املتواجد يف حالة 
فرار وعر�س عليه مترير �صلعة دون اأن يخطره مبحتواها فقبل العر�س بحكم 
ويلتم�س من جهته   ، التامة  بالرباءة  باإفادته  ليطالب  فل�س  ول  يخ�رش  لن  انه 
ممثل احلق العام توقيع عقوبة 4�صنوات حب�صا نافذا وغرامة بقيمة 500 األف 
دج يف حق املتهمان الأول و ال�رشطي  ، مع توقيع عقوبة �صبعة �صنوات حب�صا 

نافذا مع اإ�صدار اأمر بالقب�س يف حق املتهم املتواجد يف حالة فرار.
ل/منرية 

بعدما اإعتدى عليها و �صبب لها عجز ب10 اأيام

�أم حتاول �لزج بابنها يف �حلب�س 
ملدة 3 �سنو�ت ب�سبب زوجته  

مراد  ببئر  اجلنح  هيئة حمكمة  اأمام   العمر  من  ال�صابع  العقد  اأم يف  تابعت  
التعدي  بتهمة  العمر  من  الثالث  العقد  اأواخر  يف  �صاب  وهو  وحيدها  راي�س 
بتحري�س  الإهانات  و  بال�رشب  عليها  بالعتداء  اتهمته  بعدما  الأ�صول  على 

من زوجته .
بجل�صة  احل�صور  كافة  دهجة  و  اإ�صتغراب  اأثارت  التي  الوالدة  اأكدت  حيث 
وراء  و�صعته   اأنها  كبدها  فلذة  اجتاه  جدا  احلاد  موقفها  ب�صبب  املحاكمة 
العقابية  باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�س  رهن  يوما   15 ملدة  ال�صجن  ق�صبان 
ب�صبب ت�رشفه  نافذا  �صنوات حب�صا  لت�صل ل3  ترفع املدة  اأن  باحلرا�س على 
العاق نحوها و اعتداءاته امل�صتمرة عليها ب�صبب مرياث القطعة الأر�صية التي 
اأراد منحها لزوجته على ح�صاب حقوق باقي اأ�صقائه ، ولرف�صها الأمر جملة و 
تف�صيال كان يقوم ب�رشبها يف كل منا�صبة بتحري�س من زوجته التي كانت تاأمره 
بذلك وهو يخ�صع لها دون اأدنى تردد فكانت يف كل مرة تلجاأ مل�صالح الدرك 
الوطني لبئر خادم ق�صد تر�صيم �صكوى وترتاجع بعدها ب�صبب حا�صة الأمومة 
حلني اأن قررت و�صع حد لالأمر من خالل �صكوى احلال اأين قام يومها املتهم 
بجرها يف �صالمل املنزل و من مت قام بخنقها حلني اأن كادت اأن تفقد حياتها 
اأ�صقائه م�صببا لها جروح عميقة مبدة عجز قدرها الطبيب  لول تدخل باقي 
ال�رشعي ب10 اأيام ، كما اأكدت الأم اأنها �صبق لها و ا�صتفادة من �صهادة طبية 
املتعلقة  الأ�صباب  لنف�س  كانت  التي  و  للمحاكمة  اأيام وقدمتها   5 مبدة عجز 
باملرياث و �رشحت يف �صياق اأخر اأن ت�رشفات اإبنها نحوها و عقوقه اإنطلق 
منذ تاريخ ارتباطه بزوجته التي حولته راأ�صا على عقب من �صاب طائع لوالديه 
ملجرد �صخ�س عاق ل يفوت فر�صة و يعتدي على والدته و اأ�صقائه وطالبت يف 
نهاية ت�رشيحاتها باإبقائه يف احلب�س مع رف�صها التام طلب ال�صفح الذي تقدم 
باأن  اأكد  و  له من جرم  ، من جهته هذا الأخري نفى ما ن�صب  به فلذة كبدها 
والدته لفقت له التهمة للتخل�س منه و من زوجته بعدما اأرادت حتويل املرياث 
حل�صابها ال�صخ�صي و حرمانه هو و اأ�صقائه من حقهم فيه ب�صبب رف�صه لالأمر 
لأنه منايف لل�رشع خا�صة و اأنه اأب لأطفال و بحاجة ما�صة حلقه يف املرياث 
، وهي الت�رشيحات التي اأكدت عليها دفاعه وطالبت باإفادته بالرباءة اأ�صال و 
باأق�صى ظروف التخفيف احتياطيا بعد اإ�صارتها حلني �صلوكه و �صريته الطيبة 
اأمام جميع معارفه وجريانه ، ويطالب من جهته ممثل احلق العام ويف ظل ما 
�صلف ذكره بت�صليط عقوبة 3 �صنوات حب�صا نافذا يف حق املتهم قبل اأن يقرر 

رئي�س اجلل�صة تاأجيل النطق باحلكم جلل�صات لحقة .

ل/منرية

ال�صحية �صفح عن املتهم خالل جل�صة املحاكمة

�ساب ي�سوه وجه �آخر 
ب�سبب ق�سية حتر�س

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة بئر مراد راي�س بت�صليط عقوبة عام 
العقد  اأواخر  �صاب يف  األف دج يف حق   50 بقيمة  نافذا وغرامة  حب�صا 
الثاين من العمر عن تهمة ال�رشب و اجلرح العمدي ب�صالح اأبي�س لتورطه 
بتمزيق وجه �صاب اأخر بوا�صطة زجاجة بعدما �صاهده يتحر�س بخطيته 

و يعتدي عليها وهي احلادثة التي ت�صببت بت�صوه وجه ال�صحية .
حيث اأكد املتهم خالل مثوله للمحاكمة بعدما اإعرتف مبا ن�صب له من 
ي�صري  له  م�صاهدته  اأثناء  و  ال�صحية  برت�صد  الوقائع  بيوم  قام  اأنه  جرم 
مبفرده يف ال�صارع وبال�صبط مبنطقة درارية غرب العا�صمة قام بالتهجم 
عليه بوا�صطة زجاجة قام بك�رشها لهذا الغر�س و وجهها له على م�صتوى 
الت�رشف اخلطري  �صبب هذا  اأن  ،موؤكدا  له عني  ترم�س  اأن  دون  الوجه 
الذي  ال�صحية  قبل  من  لها خطيبته  تعر�صت  التي  الإعتداء  حادثة  هو 
رف�صت  اأن  بعد  و  بها  بالتحر�س  يقوم  و  منا�صبة  كل  يرت�صدها يف  كان 
الأمر باأحد املرات وهددته بك�صف اأمره له قام باإبراحها �رشبابطريقة 
وح�صية مبا ت�صبب لها بجروح خطرية و حملها هي الأخرى على تقييد 
�صكوى تعر�صها لل�رشب و اجلرح العمدي موؤكدا باأنه مل يتمالك نف�صه 
و جعلته  لها خطيبته  تعر�صت  التي  و اجلروح  ال�رشبات  عند م�صاهدة 
يقدم على تلك الفعلة ،وهي الوقائع التي اأكد عليها دفاعه و اأ�صار خالل 
على  اإعتدائه  خالل  من  ب�صعة  بطريقة  اإ�صتفزه  ال�صحية  باأن  مرافعته 
خطيبته وهو الأمر الذي ل ميكن لأي رجل �رشقي حتمله يف اأي حال 
بذلك  ،ليطالب  التعليمي  م�صتواه  اأو  مركزه  كان  مهمها  و  الأحوال  من 
باإفادته بالرباءة ، اأمام �صفح ال�صحية عنه يف جل�صة املحاكمة ، لتقرر 
احلب�س  رهن  التواجد  املتهم  حق  يف  باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 

املوؤقت باملوؤ�ص�صة العقابية باحلرا�س .
ل/منرية

ك�صف  مدير ال�صحة وال�صكان  بولية ورقلة م�صدق 
امل�صجلة  النقائ�س  خمتلف  تدارك  مت  اأنه  فا�صل، 
بامل�صت�صفى  اجلديدة  ال�صتعجالت  مب�صلحة 
يف  دخولها   اأمل  بو�صياف  على  حممد  املركزي 
وقت لحق ، م�صيفا يف ذات ال�صدد اأن قطاع ال�صحة 
نهاية  قبل  خمت�ص�س  طبيب   بـ12  �صيتدعم  بالولية 

العام .
م�صدق  ورقلة  بولية  وال�صكان  ال�صحة  مدير  اأكد 
فا�صل يف ت�رشيح �صحفي خ�س به يومية »الو�صط »، 
اأن  م�صاحله قد تداركت جميع النقائ�س واملالحظة 
بخ�صو�س  الوزارية  اللجنة  طرف  املقدمة  من 
باملوؤ�ص�صة  اجلديدة  ال�صتعجالت  م�صلحة  و�صعية 
 ، الواحات  بعا�صمة  بو�صياف  حممد  ال�صت�صفائية 
حيث   ، املعمول  والقانونية  التقنية  للمعايري  وفقا 
امل�صوؤول  ذات  ح�صب  ال�صحي  املرفق  ذات  اأ�صبح 
خا�صة  املر�صية  باحلالت  للتكفل  للخدمة  جاهز 

التطبيق  اإطار  يف  ،وذلك  باحلرجة  منها  تعلق  ما 
وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  ال�صارم  لتعليمة 

امل�صت�صفيات الرامية لتقريب ال�صحة من املواطن.
اإىل جانب ذلك فقد اأكد الرجل الأول بقطاع ال�صحة 
اجلديدة  ال�صتعجالت  م�صلحة  فتح  اأن   ، بالولية 
بات �رشورة حتمية يف ظل حالة الهرتاء والتدهور 
ال�صتعجالت  م�صلحة  ت�صهده  الذي  امل�صتمر 

القدمية .
بولية  وال�صكان  ال�صحة  مدير  ذهب  ثانية  جهة  من 
اإىل  معنا  حديثه  معر�س  يف  فا�صل  م�صدق  ورقلة 

قطاع  اأن  على  تاأكيد  خالل  من   ، ذلك  من  اأبعد 
ال�صحة بالولية قد تدعم خالل ال�صنة اجلارية بـ 12 
الأ�صعة  يف  اأخ�صائيني   04 بينهم  من  خمت�س  طبيب 
وهو النق�س الذي كان يعاين  منه امل�صت�صفى وحال 
دون متكني املر�صى من الإ�صتفادة من خدمات جهاز 
مت�صل  مو�صوع  ويف   . املغناط�صي  بالرنني  الك�صف 
ال�صارم  التطبيق  اإطار  ويف  اأنه  فا�صل  ك�صف  فقد 
لتوجيهات وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي فقد 
خالل  من  املخت�صني  الأطباء  بجميع   التكفل  مت 

توفري  م�صاكن وظيفية جمهزة .

اأحمد باحلاج

ال�صباب  موؤ�ص�صات  ديوان  مبقر  اأم�س  �صباح  نظمت 
لإحياء  حفال  للربيد  الولئية  املديرية  اأدرار  بولية 
اليوم العاملي للربيد ا�رشف عليه املدير الولئي ال�صيد 
احمد بال�صيخ بح�صور عمال واإطارات القطاع اين مت 
التي  الق�صايا  من  جملة  ودرا�صة  ملناق�صة  حوار  فتح 
تعيق عمل القطاع يف مقدمتها ا�صكالية �صعف التغطية 
يف و�صول الطرود الربيدية اإيل عناوين منازل ال�صكان 

كما وعد املدير ب�رشورة حل هذا الإ�صكال بانخراط 
كل الفاعلني من جمعيات اأحياء بالتعاون ع �صاعي الربيد 
والبحث عن اهم ال�صبل والطرق بغية حل هذه امل�صكلة 
ال�صكان يف  وطموحات  ليتما�صي  واقعا  اأ�صبحت  التي 
احل�صول على طرودهم يف وقت تها املحددة بل الكثري 
من مل يتح�صل على الر�صائل ملدة تفوق ال�صنة ابن �صار 
وا�صتقبال  اإر�صال  اأخري يف  يبحث عن طرق  املواطن 

حافالت  �صواء  النقل  �صائل  بوا�صطة  وغريها  الطرود 
ولو  القطاع  عجز  اأن  بعد  والبلديات  الوليات  مابني 
ي�صعي ايل حت�صني وحل هذا  املدير  وو ح�صب  جزئيا 
وتوفري  الربيد  �صاعي  اأعوان  موؤخر  بتوظيف  امل�صكل 
اأين  التغطية �صعيف  نارية وغريها لكن تبقي  دراجات 
نف�س  يف  ي�صكنون  اأعوان  توظيف  على  اجلميع  اتفق 
الإحياء ال�صكنية حتي ت�صهل العملية يف اإي�صال وتوزيع 

اأمام  املدير  اأكد  اللقاء  اأخر  ويف  اأريحية  بكل  الطرود 
وتقدمي  ال�صتقبال  حت�صني  ب�رشورة  قطاعه  عمال 
بغية تطليق  القطاع  تتما�صي وع�رشنه  خدمة عمومية 
النقائ�س وال�صعي اليومي يف الق�صاء عليها كما قال باأنه 
مت موؤخرا ادجما جل عمال عقود ماقبل الت�صغيل بناءا 

على توجيهات الوزارة
بو�صريفي بلقا�صم .... 

ع�رش  الثاين  احل�رشي  بالأمن  ال�رشطة  قوات  األقت 
بعد  العمر  من  الثاين  العقد  يف  �صخ�صني  على  القب�س 
قدره  مايل  مبلغ  ب�رشقة  متعلقة  ق�صية  يف  تورطهما 
ال�صالفي  قدمت  ال�رشطة  قوات  �صنتيم،  مليون   350
الذكر اأمام النيابة اأين �صدرت يف حقهما اأمري اإيداع. 
ال�رشطة  قوات  ا�صتغالل  اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 

بالأمن احل�رشي الثاين ع�رش ملعلومات مفادها تعر�س 
�صخ�صني  طرف  من  اأمانة  خيانة  اإىل  الأ�صخا�س  اأحد 
معروفني لديه ، قاما ب�رشقة مبلغ مايل قدره 350 مليون 
�صنتيم لتبا�رش امل�صلحة بفتح حتقيق معمق للك�صف عن 
امل�صلحة  با�رشتها  التي  التحقيقات  الق�صية  مالب�صات 
لنقل  �صاحنة  �صاحب  ا�صتاأجر  ال�صحية  اأن  ك�صفت 

الب�صائع من مدينة اجلزائر نحو مدينة �صيدي بلعبا�س، 
نزل  الوقود  حمطات  وباإحدى   ، تاجر  اأنه  اعتبارا 
ال�صائق و�صخ�س  تاركا  لق�صاء بع�س حاجياته  ال�صحية 
قدره  مايل  مبلغ  معهما  وترك  بال�صاحنة  برفقته  كان 
350 مليون �صنتيم ، لينتهزا الفر�صة ويغادران املحطة 
با�رشتها  التي  التحريات  املكان  بعني  ال�صحية  تاركان 

فيهما  امل�صتبه  هوية  حتديد  من  مكنت  الأمن  م�صالح 
وتوقيفهما ، بعد عر�صهما على ال�صحية تعرف عليهما 
من الوهلة الأوىل ، حيث مت يف هذا ال�صياق اإجناز اإجراء 
ق�صائي �صدهما عن تهمة خيانة الأمانة، قدما مبوجبه 

اأمام النيابة اأين �صدر يف حقهما اأمري اإيداع  
�ص.�صهيب

متكنت م�صالح الدرك الوطني بولية وهران خالل 
ال 24 �صاعة الأخرية من اإحباط حماولتني للهجرة 
غري �رشعية ل 11 �صخ�صا من بينهم قا�رش، ح�صبما 
اأ�صتفيد اأم�س الثالثاء من ذات ال�صلك الأمني وقد 
عن  هاتفية  اإ�صتغالل ملكاملة  الأوىل  العملية  متت 

مواطنني  طرف  من   1055 الأخ�رش  الرقم  طريق 
ال�صباب على م�صتوى  تواجد جمموعة من  مفادها 
كانوا  بو�صفر  ببلدية  »كوراليز«  ال�صخري  ال�صاطئ 

ب�صدد التح�صري للهجرة غري ال�رشعية.
وتر�صد  التحريات  تكثيف  وبعد  ذلك  اإثر  وعلى 

الوطني  الدرك  م�صالح  اأوقفت  ال�صباب  حركات 
زورق  وحجز  قا�رش  بينهم  من  اأ�صخا�س  ع�رشة 
الفرقة  متكنت  كما  اإليه  اأ�صري  مثلما   ، مطاطي 
عرب  مكاملة  اإثر  باأرزيو  الوطني  للدرك  الإقليمية 

ذات اخلط 

ال�صخري  بال�صاطئ  �صخ�س  توقيف  من  الأخ�رش 
ال�رشعية  للهجرة غري  التح�صري  ب�صدد  »الربطيط« 
�صفائح  واأربع  قارب  حجز  مع  البحر  طريق  عن 
اثنني  و�صدريتني  البنزين  مادة  من  بال�صتيكية 

لالإنقاذ، ي�صيف نف�س امل�صدر . 

العمر  مقتبل  يف  طفل  الثالثاء  اأم�س  لقي 
مترنا�صت  مبدينة  مائية  بركة  يف  م�رشعه 
م�صالح  �صارعت  باحلادثة  ابالغها  وفور   ،

وقامت  املكان  لعني  املدنية  احلماية 
حفظ  مل�صلحة  ونقله  ال�صحية  باإجالء 
اجلثث بامل�صت�صفى املركزي م�صباح بغداد  

لعر�صه على الطبيب  ال�رشعي ، ويف �صياق 
مت�صل فقد فتحت م�صالح البحث والتحري 
حتقيقا  الوطني  للدرك  القليمية  بالكتيبة 

امنيا معمقا لك�صف مالب�صات احلادثة التي 
تبقى جمهولة حلد كتابة هاته الأ�صطر .

�صيخ مدقن 

اأم�س من  ال�رشيعة  نهار  متكنت قوات ال�رشطة لأمن دائرة 
توقيف ع�رشيني بعد تر�صده ل�صتباهه يف ترويجه للموؤثرات 
العقلية اأين مت توقيفه و العثور بحوزته على كمية معتربة من 
الأقرا�س املهلو�صة متثلت يف 100 م�صط من نوع »كيتيل« كان 

ال�صالف الذكر ب�صدد عر�صها للبيع بعد اإجناز ملف جزائي 
يف حقه و تقدميه اأمام  اجلهات الق�صائية اأين �صدر يف حقه 
حكم ب 10 �صنوات حب�س و غرامة مالية بتهمة احل�صول و 
بطريقة  الغري  العر�س على  ق�صد  العقلية  للموؤثرات  ال�رشاء 

غري م�رشوعة. و يف نف�س ال�صياق متكنت ذات امل�صلحة من 
توقيف 04 اأ�صخا�س حمل بحث من طرف اجلهات الق�صائية 
يتعلق الأمر ب 04 اأ�صخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 18 و  45 
خا�صة  ق�صايا  يف  باحلب�س  نهائي  قرار  بحقهم  �صدر  �صنة  

بال�رشب و اجلرح العمدي ب�صالح اأبي�س مع �صبق الإ�رشار و 
الرت�صد املف�صي لعاهة م�صتدمية و اأي�صا حيازة املخدرات 

ق�صد ال�صتهالك ال�صخ�صي و جرمية التهريب.
ع/ ر�صيد

بريد اجلزائر بادرار يحي اليوم العاملي للربيد

�صيدي بلعبا�ص

وهران 

مترنا�صت

تب�صة

مناق�سة �إ�سكالية �سعف تغطية و�سول �لطرود �لربيدية 

�سائق من �لعا�سمة  ي�سرق 350 مليون 

�إحباط حماولتني للهجرة غري �سرعية ل 11 �سخ�سا 

غرق �ساب يف منبع مائي

10 �سنو�ت حب�س و غر�مة مالية لع�سريني بتهمة �سر�ء �ملوؤثر�ت �لعقلية

مدير ال�صحة بورقلة م�صدق فا�صل ليومية "الو�صط"

م�سلحة �ال�ستعجاالت جاهزة ووفقا للمعايري �ملعمول لدخول حيز �خلدمة
     .         قطاع �ل�سحة بالوالية تدعم  بـ 12 طبيب خمت�س خالل �ل�سنة �جلارية
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وا�صتجابة للطلب املتزايد خا�صة 
باملو�صم ال�صيفي الذي عرفت فيه 
املنطقة  ارتفاع قيا�صي يف درجات 
احلرارة و�صجلت فيه مديرية توزيع 
ا�صتهالك  بورقلة  والغاز  الكهرباء 
فاق 1333 جيغا واط �صاعي بنهاية 
�صهر اأوت املن�رصم ، لت�صنف اأوىل  
الواليات ا�صتهالكا للكهرباء ح�صب 
اأوت 2018  اح�صائيات نهاية �صهر 
خالل  املديرية  اأجنزت  وقد   ،
التحديات  ملجابهة  ال�صنة  هذه 
املناخية ت�صعة حموالت كهربائية 
بتكلفة  الوالية   بلديات  مبخلتف 
جزائري  دينار  مليون   328 فاقت 
اأدخلت  التي  املحوالت  هذه 
للمخطط  جت�صيدا  اخلدمة  حيز 
 ، اجلارية  لل�صنة  اال�صتثماري 
اجناز  املديرية  بذلك  لتح�صي 
بغالف  كهربائي  حمول   626
منذ  �صنتيم  مليار   270 فاق  مايل 
اال�صتعجالية  خمططاتها  بداية 
م�صالح  عملت  كما    ،  2013 �صنة 
�صونلغاز خالل هذه ال�صنة حت�صني 
خدمات ال�صغط املنخف�ض داخل 
من  تعاين  كانت  التي  االأحياء 
�صعف يف التيار الكهربائي ب�صبكة 
كليومرت   36.62 فاقت  كهربائية 
ماليري   08 بـ  مقدرة  مالية  بقيمة 
ا�صتح�صنه  هذا  االأمر   ، �صنتيم 
عن  حقيقة  وعربوا  املواطنون 
�صبيل  يف  املبذولة  املجهودات 
االرتقاء بنوعية اخلدمات ، لت�صل 

بالوالية  ال�صبكة  اجمايل  بذلك 
اجمالية  وبا�صتطاعة  كلم    8654
مقدرة بـ870 ميغاواط اأومبري فيما 
و�صل عدد املحوالت 4848 حمول 

كهربائي عرب تراب الوالية .
مع  اخلدمة  الإ�صتمرارية  و�صمانا 
واملعاجلة  التدخل  ي  ال�رصعة 
االأعطاب  ملختلف  االآنية 
الكهربائية ، مت تكري�ض 12 فرقة 
الكهربائية  باملقاطعات  تدخل 
اإىل  باالإ�صافة  ورقلة  بوالية 
كفرقة  متخ�ص�صة  اأخرى   فرق 
عن  البحث  وفرقة  الكوابل 
اخللل يف الكوابل . فرقة �صيانة 
وفرقة  التحويل  مراكز  اأجهزة 
 ، العمل حتت اجلهد املتو�صط 
التقنية  امل�صالح  �صجلت  حيث 
اأزيد  االرط  اأوت  نهاية  حتى 

م�صتوى  على  تدخل   1879 من 
املنخف�ض  التوتر  �صبكتي 
واملتو�صط ، كما جند لذلك كل 
املخطط  بهذا  املعنني  العمال 
مع الرتكزي على �رصورة �صمان 
لكل  واجليد  احل�صن  ال�صري 
 . والتجارية  التقنية  امل�صالح 
ا�صتثماري  خمطط  و�صع  وقد 
بالوالية  الطاقة  الإ�صتهالك 
ميتد اإىل �صنة 2022 من �صاأنه اأن 
ي�صتجيب لكل طلبات الزبائن يف 
خ�صو�ض الربط بالكهرباء والغاز 
برتاجع  تبلورت  اجلهود  هذه  كل   ،
ن�صبة اأعطاب املحوالت بـ 50 باملئة 
مقارنة بال�صنة الفارطة 2017 ف�صال 
بنحو  االنقطاعات  ن�صبة  تراجع  عن 
املا�صية.  بال�صنة  مقارنة  باملئة   30
املحلية  التنمية  جمال  يف  اأما 

املديرية  �صاهمت  فقد   ، بالوالية 
واي�صال  ربط  يف   2018 �صنة  خالل 
خا�صة  امليادين  عدد  يف  الكهرباء 
 ، وال�صكني  الفالحي  امليدان  يف 
يف  اجلدد  الزبائن  عدد  بلغ  حيث 
جديد  زبون   5850 الكهرباء  جمال 
ومتو�صطة  منخف�صة  ال�صبكة  �صمن 
التوتر حتى �صهر اأوت 2018 ، لي�صبح 
عدد زبائن املديرية 167 األف زبون 
ف�صال عن كهربة 249 اأر�ض فالحية 
بلديات  خمتلف  عرب   ،  2018 �صنة 
االأرا�صي  اإجمايل  ليبلغ  الوالية 
الفالحية املو�صولة بالكهرباء 1452 
اأر�ض فالحية ، كما مت تو�صيل 3070 
ال�صبكة منخف�صة  زبون جديد يف 
عدد  لي�صل  ال�صغط  ومتو�صطة 
 8677 باملديرية  الغاز  زبائن 

زبون .  

ال�صكنية  التجمعات  تغرق   
يف  مترنا�صت  بوالية  اجلديدة 
املتهم  امل�صاكل  من  دوامة 
تاأكيد  فيها غري معروف ، رغم 
لقيمة  ت�صديدها  عن  االأوبيجي 
اأ�صغال  مبلغ  من  باملائة   50
ربط ال�صكنات بالكهرباء والغاز 
االإ اأن هذه االأخرية متل�صت من 
الدور املنوط بها ، وهو ما حال 
التهيئة  ا�صغال  ا�صتكمال  دون 

اخلارجية .
تعالت االأ�صوات بوالية مترنا�صت 
وايل  تدخل  ب�رصورة  املطالبة 
من   ، اجلياليل  دومي  الوالية 
اأجل و�صع حد لتبادل التهم بني 
مديرية االأوبيجي التي حتججت 
التهيئة  ا�صغال  ا�صتكمال  بعدم 
مديرية  بتماطل  اخلارجية 
و�صط  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
التجمعات  ربط  يف  بتمرنا�صت 
ب�صبكتي  اجلديدة  ال�صكنية 
الكهرباء والغاز ، رغم ا�صتفادت 
 50 قيمة  من  �صونلغاز  م�صالح 
االجمايل  الغالف  من  باملائة 
وهو ما نفته م�صالح �صونلغاز  ، 

حيث اأن هذه الو�صعية املزرية 
حالت دون ت�رصيع وترية اأ�صغال 
ذات  ال�صكنية  الربامج  اجناز 
العمومي  االيجاري  الطابع 
ت�صليمها  اإمكانية  ا�صتبعاد  مع 
ال�صنة  نهاية  قبل  مل�صتحقيها 
فقد  ثانية  جهة  من   . اجلارية 
�صدد مهتمون مبلف ال�صكن يف 
ت�رصيح لهم  مع يومية »الو�صط 
االأدوات  تفعيل  ب�رصورة   «
و�صع  يف  االإ�رصاع  مع  الرقابية 
على  تخيم  التي  للفو�صى  حد 
لها  تنموية  م�صاريع  هكذا  مثل 
�صلة بيومية املواطن املحلي ، 
حيث حذر ذات املتحدثني من 
مغبة العواقب الوخيمة التي قد 
الت�صويف يف  �صيا�صة  تنجر عن 
معاجلة الرتاكمات . ويف اإنتظار 
�صناع  طرف  من  جاد  تدخل 
لزاما  يبقى  بالوالية  القرار 
لالإ�صتفادة  املر�صحني  على 
ال�صكنية  االأمناط  خمتلف  من 
الأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

غري م�صمى .
�صيخ مدقن 

واملوز  الفرولة   ، »الكاكاو 
حملية  منتوجات  واحلم�صيات 

�صتدخل ال�صوق قريبا » 
التحدي  جمعية  رئي�صة  اأكدت 
للفالحة والتنمية الريفية جميلة 
بوالية  الفالحة  اأن   ، كريبع 
انتعا�ض  مبرحلة  متر  ورقلة 
ال�صارم  االلتزام  ظل  يف  كبري 
راأ�صها  وعلى  الوالئية  لل�صلطات 
وايل الوالية عبد القادر جالوي 
الرامية  احلكومة  بتعليمات 
وتذليل  الت�صهيالت  كافة  ملنح 
الفالحني  لفائدة  ال�صعوبات 
التبعية  الإنهاء  وامل�صتثمرين 
تهاوت  التي  املحروقات  لقطاع 
العاملية  البور�صات  يف   اأ�صعاره 

.
رئي�صة  كريبع  جميلة  ثمنت 
للفالحة  التحدي  جمعية 
يف   ، بورقلة  الريفية  والتنمية 
ت�رصيح �صحفي خ�صت به يومية 
الت�صهيالت  كافة   « »الو�صط 
ال�صلطات  طرف  من  املقدمة 
االخت�صا�ض  ودوائر  الو�صية 
الفالحني  لتمكني  املعنية 
من  اخلوا�ض  وامل�صتثمرين 
والرفع  ريعهم  م�صا  جت�صيد 
املنتوجات   ونوعية  كمية  من 
واملحا�صيل الزراعية للم�صاهمة 

يف حتقيق االكتفاء الذاتي وتقوية 
االقت�صاد الوطني ب�صكل يتما�صى 
مع ا�صرتاتيجة عمل الدولة التي 
القطاع  يف  االأين  احلل  وجدت 
لقطاع  التبعية  الإنهاء  الفالحي 
املحروقات الذي تهاوت اأ�صعاره 

يف البور�صات العاملية .
من جهة ثانية فقد اأبدت رئي�صة 
جمعية التحدي للفالحة والتنمية 
الريفية بورقلة ، اإرتياحها الكبري 
بورقلة  الزراعة  انتقال  يف 
خمتلف  اىل  التمور  منتوج  من 
املنتوجات املو�صمية و ا ل�صنوية 
واملوز  الفروالة   ، كالكاكاو  
احلم�صيات  ملخلتف  ا�صافة 
تدخل  اأن  املنتظر  من  التي 

لل�صوق قبل نهاية هذا العام .
اإىل جانب ذلك فقد اأكدت كريبع 
يف  احلثيثة  الدولة  م�صاعي  ان 
املحافظة على الرثوة احليوانية 
االأبار  توفري  يف  جليا  جت�صدت 
الطاقة  طريق  عن  االأرتوازية 
معاناة  اإنهاء  ثم  ومن  ال�صم�صية 
اأزمة  مع  املوالني   و  املربني 
�صكلت  لطاملا  التي  العط�ض 
القريب وكادت  هاج�صا باالم�ض 
واملوا�صي  االأبل  ثروة  تدخل  اأن 

النفق املظلم .
اأحمد باحلاج 

باإنق�صاء املو�صم ال�صيفي 2019/2018  ويف اإطار عملية احلو�صلة والتقييم لال�صتثمارات واجلهود املبذولة 
يف �صبيل تعزيز التغطية بالطاقة الكهربائية والغازية ملختلف زبائن املديرية باإقليم الولية ، ج�صدت 

مديرية التوزيع للكهرباء والغاز بورقلة م�صاريع واجنازات عديدة لدعم ال�صبكات .

ا�صتهالك فاق 1333 جيغا واط �صاعي بولية ورقلة 

اأحمد باحلاج 

اإجناز 626 حمول كهربائي 
بتكلفة 270 مليار �سنتيم 

االأمن  عنا�رص  با�رصتها  العملية 
يومني  ملدة  ال�صابع  احل�رصي 
العديد  خاللها  من  اإ�صتهدفت 
بعا�صمة  امل�صبوهة  النقاط  من 
يرتادها  ما  عادة  التي  الوالية، 
العملية  اأ�صفرت  اأين  املجرمني، 
عن توقيف اأربعة �صباب اأعمارهم 
يف الع�رصينيات، و يتعلق االأمر بكل 

من املدعو / ب ك ، و املدعو / 
ب ن  واملدعو / ح م ، و املدعو 
توقيفهم  مت  حيث   ، ف  /ت 
واإخ�صاعهم  املداهمة  خالل 
اأين عرث  التلم�ض اجل�صدي  لعملية 
من  بي�صاء  اأ�صلحة  على  بحوزتهم 
عن  ف�صال  ال�صاد�ض،  ال�صنف 
حيازة  جرم  يف  اأحدهم  تورط 

الكيف  مادة  من  املخدرات 
كما  االإ�صتهالك،  لغر�ض  املعالج 
تبني خالل التحقيق مع املوقوفني 
على م�صتوى مقر االأمن احل�رصي 
ال�صابع، اأن املدعو/ ت ه، مبحوث 
عنه ق�صائيا ل�صدور حكم ق�صائي 
ا�صهر  �صتة  ملدة  باحلب�ض  نهائي 
كافة  اإ�صتيفاء  وعقب  نافذة، 

مت  الالزمة،  القانونية  االإجراءات 
ق�صائية جزائية يف  ملفات  اإعداد 
حق املوقوفني االأربعة وتقدميهم  
املخت�صة  الق�صائية  اأمام اجلهات 
اأ�صلحة  حمل  جرم  الإرتكابهم 
دون  ال�صاد�ض  ال�صنف  من  بي�صاء 

مربر �رصعي.
اأحمد باحلاج   

جنح عنا�رص االأمن احل�رصي ال�صاد�ض بوالية 
االأخريين        من  اليومني  خالل  ورقلة 
مبحوث  خطريين  جمرمني  اأربعة  توقيف 
عنهم ق�صائيا الإرتكابهم العديد من اجلرائم 

.
متت  االأربعة،  املجرمني  توقيف  عملية 
االأمن احل�رصي  قيام عنا�رص �رصطة  خالل 
اجلرمية،  اأوكار  مبداهمة  بورقلة  ال�صاد�ض 

اأ�صفرت  اأين  اجلرمية،  منابع  جتفيف  ق�صد 
م�صبوهني  �صباب  اأربعة  توقيف  عن  العملية 
اأعمارهم يف الع�رصينيات، ويتعلق االأمر بكل 
من املدعو / ه م، واملدعو/ ب م ، واملدعو/ 
التحقيق  خالل  و  ف،  ب  واملدعو/  ع،  ع 
تبني  ال�صاد�ض  احل�رصي  االأمن  مبقر  معهم 
عنهم  مبحوث  خطريين  جمرمني  اأنهم 
مع  بالتعـدد  ال�رصقـة  يف  ق�صائيا   لتورطهم 

ف�صال  العنف  واإ�صتعمال  الليل  ظرف  توافر 
عن تورط ثالث منهم يف جناية الفعل املخل 
باحلياء التي راح �صحيتها �صيدة متزوجة يف 

الثالثينيات من العمر واأم لطفلني.
التحقيق،  اإجراءات  كافة  اإ�صتكمال  وعـقب 
�صد  جزائية  ق�صائية  ملفات  اإجناز  مت 
املوقوفني االأربعة، وتقدميهم اأمام اجلهات 
الق�صائية املخت�صة التي اأ�صدرت يف حقهم 

اأوامر اإيداع املوؤ�ص�صة العقابية .
االإجرام  اأ�صكال  خمتلف  مكافحة  اإطار  يف 
ال�صابع  احل�رصي  االأمن  عنا�رص  اأطلقت   ،
الأوكار  مداهمة  حملة  ورقلة  والية  بعا�صمة 
حمل  جرمية  حماربة  ق�صد  اجلرمية 
ي�صتعملها  ما  كثريا  التي  البي�صاء  االأ�صلحة 

املجرمني يف اإعتداءاتهم �صد االأ�صخا�ض .
اأحمد باحلاج 

الأمن احل�صري ال�صابع ورقلة 

الأمن احل�صري ال�صابع بورقلة 

مكافحة جرمية حمل الأ�سلحة البي�ساء بدون �سبب �سرعي

القب�ض على اأربعة جمرمني خطريين مبحوث عنهم ق�سائيا

رغم ت�صديد الأوبيجي ملا ن�صبته 50 باملائة 
من مبلغ قيمة الأ�صغال 

رئي�صة جمعية التحدي للفالحة والتنمية 
الريفية جميلة كريبع للو�صط«

مديرية التوزيع للكهرباء والغاز 
بتمرنا�ست متهمة بالتقاع�ض 

ت�سهيالت الدولة حافز لتحقيق 
الكتفاء الذاتي 
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املتوقع  الإنتاج  هذا  �سيمثل 
مقارنة  "طفيفا"  ارتفاعا  حتقيقه 
باحلملة الأخرية التي عرفت جني 
�سيتجاوز  حيث   , قنطار   26.000
قنطارا   26 املو�سم  لهذا  الإنتاج 
اأو�سح  مثلما  الواحد,  الهكتار  يف 
خالد  الإح�سائيات,  م�سوؤول 
جربيط  و ت�ستهدف حملة اجلني 
مبجموع  هكتار   993 م�ساحة 
منتجة  زيتون  �سجرة   193.400
اإجمالية  م�ساحة  على  موزعة 
بحوايل  اأي  هكتار   1.880 قوامها 
زراعتها  متت  �سجرة   397.180
بولية  الأخرية  ال�سنوات  خالل 

غرداية , ح�سب ذات امل�سدر .
مديرية  اإح�سائيات  ت�سري  و 
امل�سالح الفالحية اإىل اأن اأزيد من 
الزيتون  اأ�سجار  من  املائة  يف   70
متفرق  ب�سكل  زرعت  املنتجة 
�سجرة   148.900 يفوق  بواقع  اأي 
بينما هناك 44.478 �سجرة اأخرى 
منتجة متت زراعتها ب�سكل جممع 
مما يجعل عملية جني الإنتاج تتم 

ب�سعوبة.
من  قنطار   26.200 بني  ومن 
�سيتم  املتوقع,  الزيتون  حم�سول 
توجيه 21.780 قنطار لالإ�ستهالك 
و4.420  مائدة  زيت  �سكل  على 

على  للح�سول  �سيخ�س�ص  قنطار 
الزيتون  زيت  من   48.700 نحو 
ثالث  طريق  عن   " وحيوي  "بكر 
على  اإن�ساوؤها  مت  حديثة  معا�رص 
بني  و  غرداية  و  بالقرارة  التوايل 
و  ذاته   امل�سوؤول  وفق  يزقن, 
تعد  التي  الزيتون  �سعبة  عرفت 
الفالحية  ال�سعب  بني  من  واحدة 
تطورا  غرداية  و  بولية  الرئي�سة 
''ملحوظا'' خالل ال�سنوات الأخرية 
, حيث ت�سل امل�ساحة املخ�س�سة 
 1.880 اإىل  اليوم  الزراعة  لهذه 
هكتار و مبجموع 397.180 �سجرة 
 118 من  امل�ساحة  قفزت  حيث   ,
هكتار يف 2004 اإىل اأكرث من 1880 

هكتار يف 2018 , ي�سيف امل�سوؤول 
ذاته .

املزروعة  امل�ساحات  تعرف  و 
على  ت�سهد  حيث  متناميا  تطورا 
لأ�سجار  املمتدة  ال�سفوف  ذلك 
جرى  التي  اجلديدة  الزيتون 
حول  للرياح  كم�سدات  غر�سها 
امل�ستحدثة  الفالحية  املحيطات 
رقم  الوطني  الطريق  طول  على 
 270( املنيعة  و  غرداية  بني   )1(
 150( القرارة  حتى  جنوبا(  كلم 
عدم  من  الرغم  على  �سمال(  كلم 
النبيلة"   " ال�سجرة  بهذه  الإعتناء 
عامليا  رمزا  غ�سنها  ي�سكل  التي 

لل�سالم.

فيه  تزدهر  الذي  الوقت  يف  و 
غرداية  مبنطقة  الزيتون  زراعة 
�سعوبات  يواجهون  الفالحني  فاإن 
''حقيقية'' فيما يتعلق بالعثور على 
من  العاملة جلني حم�سولهم  اليد 
الزيتون الذي يقع غالبا يف مناطق 
من  كل  ت�سعى  و  معزولة   و  نائية 
و  الفالحية  امل�سالح  مديرية 
اأجل تو�سيع  الغابات من  حمافظة 
ب�ساتني  اإن�ساء  و  الزيتون  زراعة 
الزيتون جنوب ولية غرداية و التي 
توفر عديد فر�ص الإ�ستثمار , كما 
رئي�سي  تعترب مبثابة مدخول  اأنها 

لعديد الفالحني ح�سب ما اأ�سري 
اإليه .)واأج(

ينتظر اأن ت�صل كميات الإنتاج املتوقعة من حم�صول الزيتون اإىل اأكرث من 26.200 قنطار بولية 
غرداية وذلك يف اإطار حملة اجلني للمو�صم الفالحي احلايل , ح�صبما ا�صتفيد لدى م�صوؤويل 

مديرية امل�صالح الفالحية.

غرداية 

حاوره م .اأمني .

اإنتاج 26.200 قنطار من حم�صول الزيتون

�صكيكدة 

وهران 

خالل 10 اأ�صهر بالبويرة

البي�ض

�صكيكدة 

امليلية يف جيجل

النريان تتلف 800 رزمة تنب

اإفتتاح املعهد اجلديد للعلوم والتقنيات التطبيقية خالل ال�صنة اجلامعية املقبلة  

اإح�صاء 250 حالة اإ�صابة 
ب�صرطان الثدي

توقيف �صخ�ص بحوزته 
720 قر�ص مهلو�ص

م�صرع م�صن  اإثر حادث مروري

توقيف �صاب تورط يف جرائم 
ال�صرقة واملخدرات 

اأح�ست م�سلحة الأورام ال�رصطانية 
على م�ستوى املوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية 
" حممد بو�سياف " مبدينة البويرة 
�رصطان  بداء  اإ�سابة  حالة   250
ال�سنة  من  اأ�سهر   10 خالل  الثدي 
اإح�ساء  مت  حني  يف   2018 اجلارية 
ال�سنة  خالل  حالة   340 يقارب  ما 
م�سادر  ودقت   ,  2017 الفارطة 
طبية ناقو�ص اخلطر حول الإنت�سار 
بظهور  الفتاك  الداء  لهذا  املقلق 
اأ�سهر   3 كل  يف  جديدة  حالة   20
امل�سابة  احلالت  جميع  ان  رغم 
امل�سلحة  بذات  العالج  تتابع 
الإمكانيات  ح�سب  دورية  ب�سفة 

ال�سياق  ويف   , واملتاحة  املتوفرة 
يف  املخت�سني  الأطباء  ك�سف 
اأن   " الو�سط   " ليومية  ت�رصيحات 
الثدي  ب�رصطان  الإ�سابة  اأ�سباب 
منها  اىل عدة عوامل  اأ�سا�سا  تعود 
الوراثية والنمط املعي�سي والتغذية 
غري ال�سليمة اىل جانب قلة احلركة 
على  الن�سوي  العن�رص  اإقبال  وعدم 
 , الريا�سية  الأن�سطة  ممار�سة 
لتجنب  طريقة  اأجنع  اأن  موؤكدين 
الت�سخي�ص  �رصورة  هو  اخلطر 
المور  تطور  قبل  املبكر  والك�سف 

اإىل ما يحمد عقباه .
اأح�صن مرزوق

املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  متكن 
دائرة  لأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
من  موؤخرا  )البي�ص(  بوعالم 
توقيف �سخ�ص بحوزته 720 قر�ص 
لدى مديرية   مهلو�ص ح�سبما علم 
العملية  هذه  ومتت  الولية.  اأمن 
لل�رصطة  مراقبة  نقطة  خالل 
ببلدية بوعالم وذلك عقب توقيف 
بني  ما  امل�سافرين  لنقل  حافلة 

اأحد  حقيبة  وتفتي�ص  الوليات 
الركاب حيث مت العثور على الكمية 
املذكورة من الأقرا�ص املهلو�سةن 
املعني  ال�سخ�ص  توقيف  مت  وقد 
واإجناز ملف ق�سائي يف حقه حول 
مبوجبه على وكيل اجلمهورية لدى 
اإدانته  مت  وقد  البي�ص.  حمكمة 
بعامني حب�سا نافذة وغرامة مالية 

ح�سب ذات امل�سدر.

�سنة(   71( م�سن  �سخ�ص  هلك 
بعدما �سدمته �سيارة على الطريق 
مبنطقة  غرب   - �رصق  ال�سيار 
بوغلبون ببلدية عني بوزيان بولية 
�سكيكدة, ح�سب ما علم من م�سالح 

احلماية املدنية.
�سائق  اأن  امل�سدر  ذات  اأفاد  و 

تاركا  بالفرار  لذ  قد  ال�سيارة 
قبل  الطريق  قارعة  على  ال�سحية 
تدخل م�سالح احلماية لتحوله اإىل 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
فتحت  الذي  الوقت  يف  احلرو�ص 
فيه م�سالح الدرك الوطني حتقيقا 

يف اأ�سباب احلادث.

ن�ساطاتها  و  جمهوداتها  اإطار  يف 
ب�ستى  اجلرمية  مكافحة  اإىل  الرامية 
م�سالح  تلقي  اإثر  على  و  اأنواعها 
ملكاملة  امليلية  دائرة  باأمن  ال�رصطة 
املواطنني,  اأحد  طرف  من  هاتفية 
اأحد الأ�سخا�ص ب�رصقة  مفادها قيام 
توابع مركبتني مركونتني على م�ستوى 
اأحد اأحياء املدينة يف حدود ال�ساعة 
منت�سف الليل, فور ذلك تنقلت عنا�رص 
ذات امل�سلحة اإىل عني املكان اأين مت 
الأمر  يتعلق  و  ال�سخ�ص  هذا  توقيف 
ب�ساب يبلغ من العمر 28 �سنة م�سبوق 
ق�سائيا, هذا الأخري مت �سبطه متلب�سا 
بفعل ال�رصقة و التي ا�ستهدفت جهاز 
ملركبتني  تعود  عاك�سة  مراآة  و  راديو 
�سبط  ج�سديا  بتلم�سه  و  �سياحيتني, 
املخدرات  من  كمية  اأي�سا  بحوزته 
قدر وزنها بـ01 غرام, و قطعة معدنية 

ي�ستعملها يف  �سفرة  �سكل  على  مهياأة 
اأين مت حتويله  اأبواب املركبات,  فتح 
الإجراءات  كل  با�ستكمال  املقر,  اإىل 
اجلهات  اأمام  قدم  �سده,  القانونية 
ق�سيتني  لأجل  املخت�سة,  الق�سائية 
بق�سية  تتعلق  الأوىل  منف�سلتني, 
العود  و  الليل  ظريف  بتوافر  ال�رصقة 
املخدرات  بحيازة  تعلقت  الثانية  و 
لغر�ص ال�ستهالك ال�سخ�سي, و طبقا 
اإدانته  مت  الفوري  املثول  لإجراءات 
عن الق�سية الأوىل بـ03 �سنوات حب�ص 
نافذة و غرامة مالية قدرها 20 مليون 
يف   اإدانته  مت  حني  يف  نافذة,  �سنتيم 
الق�سية الثانية بـ06 اأ�سهر حب�ص نافذة 
و غرامة مالية قدرها 20,000دج, مع 
الوقاية  اإيداعه احلب�ص مبوؤ�س�سة  اأمر 

بامليلية .
ر�صيد هزيل.

اأتلفت األ�سنة اللهب 800 رزمة تنب اإثر 
اندلع حريق باملكان امل�سمى "القرب 
)جنوب  بوزيان  عني  ببلدية  الأبي�ص" 
م�سالح  من  علم  ما  �سكيكدة(, ح�سب 

احلماية املدنية.
مقابل  املدنية  احلماية  قد متكنت  و 

 800 و  �سكني  جممع  اإنقاذ  من  ذلك 
�ستيني  حتويل  مع  اأخرى  تنب  رزمة 
كما  ل�سدمة  تعر�سه  بعد  للم�ست�سفى 
اأ�ساف ذات امل�سدر و قد ا�ستغرقت 
ن�سف  و  �ساعتني  حوايل  العملية 
اإخماد  اأجل  من  فرق   3 ت�سخري  مع 

احلريق 
ب 10 اأعوان من خمتلف الرتب و كذا 
و مبنطقة  اإ�سعاف  �سيارة  و  �ساحنتني 
)�رصق  عزابة  ببلدية  فرينة"  "بئر 
اآخر  حريق  اأتلف  الولية(  عا�سمة 
م�سخة  الثنني  اإىل  الأحد  ليلة  اندلع 

م�ستوى  على  بالكامل  تركيبها  عتاد  و 
مل  اخلدمات  متعددة  عيادة  م�سخنة 
ما  ح�سب  بعد  اخلدمة  حيز  تدخل 
جهتها,  من  امل�سدر  ذات  اأ�ساف 
حتقيقا  املعنية  امل�سالح  فتحت 

ملعرفة مالب�سات هذين احلريقني.

للعلوم  اجلديد  املعهد  اإفتتاح  �سيتم 
جلامعة  التابع  التطبقية  والتقنيات 
العلوم والتكنولوجيا "حممد بو�سياف" 
املقبل  اجلامعي  الدخول  بوهران 
الروابط  اأكرث  بتعزيز  �سي�سمح  مما 
لدى  علم  ح�سبما  جامعة/موؤ�س�سات, 

مديرية اجلامعة.
بن  ن�سرية  اجلامعة,  مديرة  وقالت 
حراث, يف ت�رصيح اأن م�ساحلها تعتزم 
فتح معهد للعلوم والتقنيات التطبيقية 
وال�سيانة  ال�سناعية  الهند�سة  يف 
الإنتاج  �سال�سل  وت�سيري  ال�سناعية 
اإنطالقا من املو�سم اجلامعي املقبل 
املعهد  اأن هذا  واأبرزت   2020-2019
بني  حقيقي"  "ج�رص  مبثابة  �سيكون 
وع�رصات  بو�سياف"  "حممد  جامعة 
الإنتاج  �سال�سل  لها  التي  املوؤ�س�سات 
الوطني  امل�ستوى  على  اأو  باملنطقة 

م�سيفة 

حلاجيات  ي�ستجيب  املعهد  ان 
املتزايدة  املتخ�س�ص  التكوين 
بالقطاع الإقت�سادي ل�سيما مع وجود 
العديد من م�سانع ال�سيارات مبنطقة 
�سمن  من  و�سيكون  الوطن  غرب 
�سيتم  الذين  امل�ستقلبيني  ال�رصكاء 
اتفاقات �رصاكة جممع  التوقيع معهم 
بوهران  اجلزائر"  "رونو  ال�سيارات 
بغرب  ال�سيارات  لرتكيب  واأخرى 
التي  املوؤ�س�سات  وع�رصات  الوطن 
لها �سال�سل النتاج على غرار م�سنع 
-الرتكي)تيال(  اجلزائري  الن�سيج 
وجممع  بغليزان  خطاب  ب�سيدي 

"تو�سيايل" بوهران, كما اأ�سري اإليه.
حراث  بن  ن�سرية  ال�سيدة  واأ�سارت 
اإطار  يف  تاأتي  اجلهود  هذه  اأن 
�رصكائها  من  اجلامعة  اكرث  "تقريب 
يف  احتياجاتهم  لتلبية  الإقت�ساديني 
من  للموؤ�س�سات  املتخ�س�ص  التكوين 

جهة, ولتح�سني عملية ت�سغيل الطلبة 
عامل  يف  واإنداجمهم  املتخرجني 
العلوم  جامعة  �رصعت  ال�سغل"وقد 
يف   2011 �سنة  لوهران  والتكنولوجيا 
بالتعاون  املتخ�س�ص  التكوين  توفري 
خالل  من  القت�ساديني  ال�رصكاء  مع 

املا�سرت  يف  تخ�س�سات  اإ�ستحداث 
هذا  طلب  من  اأول  وكان  املهني. 
الإ�سمنت  جممع  التكوينات  من  النوع 
�سنويا  تكوين  يتم  حيث  "لفارج" 
حوايل 30 طالبا يف اإطار ما�سرت مهني 

يف كيمياء املعادن ال�سناعية.
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من يقرع الباب ي�سمع اجلواب
عماد اأبو عّواد

يف  �أم�س  عملية  تكن  مل 
�أر��ضي  على  �مُلقامة  »بركان«، 
من  �ضل�ضلة  �ضوى  �ضلفيت، 
ُم�ضتمرة  فل�ضطينية،  عمليات 
يف  باتت  ولكّنها  فرتة،  منذ 
تاأثري�ً  �أكرث  �لأخرية،  �لأ�ضهر 
يف منظومة �لأمن �لإ�رس�ئيلية، 
تقطعها  �إىل  يعود  ذلك  ولعّل 
جعل  �لذي  �لأمر  وتذبذبها، 
حالة  �أمام  �لإ�رس�ئيلي،  �لأمن 

�لالهدوء، و�لال�نتفا�ضة. 
�لفل�ضطينية  �حلالة  باتت  حيث 
�لغربية، من �ل�ضعب  يف �ل�ضفة 
وجهة  من  �أمنياً  عالجها 
باتت  فقد  �لإ�رس�ئيلية،  �لنظر 
�أمنية  حالة  تو�جه  »�إ�رس�ئيل« 
غريبة، لي�س بالإمكان مو�جهتها 
منها،  �حلّد  كان  و�إن  �جر�ئياً، 

�أمٌر قد جنحت به تل �أبيب.
يف  �لعمليات  مو�جهة  �ضعوبة 
فارق  رغم  �لغربية،  �ل�ضفة 
دولة  بني  �ملهول  �لإمكانات 

و�ضعب  بال�ضالح،  مدججة 
�أعزل، تكمن يف:

تنظيم  وجود  عدم  �أولً: 
تقف  تنظيمات  �أو  للعمليات، 
ور�ءها، �لأمر �لذي جعل �لقر�ر 
يف  �ملوقف  �ضيد  هو  �لفردي 
تتبع  �أّن  مبعنى  �حلالة،  هذه 
�ل�ضهل،  من  لي�س  �لقر�ر  هذ� 
وليد  �لتنفيذ،  قر�ر  يكون  فقد 
تهيوؤ  يُنتجها  �لذي  �للحظة، 

�لظرف و�ملكان �ملنا�ضب.
ثانياً: �حلالة يف �ل�ضفة �لغربية، 
حماولت  هناك  كان  و�إن 
ماهيتها،  غري  على  لت�ضويرها 
يف  تاريخياً  ترى  حالة  هي 
�لأمثل  �حلّل  �ملقاومة، 
وقد  �لحتالل،  ملو�جهة 
يف  �حرونوت  يديعوت  �أكدت 
�ل�ضعب  باأّن  ��ضد�ر�تها،  �حدى 
باملقاومة  يرى  �لفل�ضطيني، 
من  �لأمثل  �خلال�س  �ضبيل 

�لحتالل.
�مُلقاوم،  �لفكر  حالة  ثالثاً: 
علنية  لي�ضت  تكون  قد  و�لتي 

غزة،  يف  عليه  �حلال  هو  كما 
يتبنى  تدفع باجتاه �ضعوبة من 
جعل  �لذي  �لأمر  �لفكر،  ذلك 
�إمكانية مالحقة كل من يحمله 

�أمر�ً �ضعباً
 ر�بعاً: غالبية من يقوم بتنفيذ 
�لعمليات هم من �ل�ضبان �ضغار 
�ل�ضن، و�للذين يف غالبهم لي�س 
له �ضو�بق �أمنية من وجهة نظر 
�لحتالل، �لأمر �لذي حّول كل 

هذه �لفئة، مُلقاوم حمتمل.
نفذ  من  غالبية  خام�ضاً: 
�لعمليات، هم خارج �حل�ضابات 
�لتقليدية لل�ضاباك �لإ�رس�ئيلي، 
�جليل  �أّن  رّجح  و�لذي 
عن  بعيد  �حلايل،  �لفل�ضطيني 
ومعتقد�ته  �لوطنية،  همومه 
�لبعد يف  �أّن  ثبت  لكن  �لدينية، 
دلياًل  لي�س  و�لهتمام،  �ل�ضكل 
�لهّم  حتّمل  عن  �لبعد  على 

�لعام.
بات  �حلايل  �جليل  �ضاد�ضاً: 
من  �ضبقه  ممن  �ضجاعة  �أكرث 
ع�رس  يف  عا�س  فقد  �لأجيال، 

لهز�ئم،  �لحتالل  جي�س  تلقي 
حتقيق  عدم  �لأقل  على  �أو 
على  قدرة  �أكرث  فبات  ن�رس، 
دون  �ملبادرة،  زمام  �تخاذ 
و�إن  تنظيمية،  ملظلة  �حلاجة 
فكرياً،  ينتمي  منهم  جزء  كان 

لتيار�ت بعينها.
جزء  هي  �ل�ضت،  �لنقاط  هذه 
�ل�ضفة  يف  تغرّيت  معادلة  من 
�لحتالل  كان  و�إن  �لغربية، 
يُدرك �ضعوبة �لق�ضاء على هذه 
متددها  ويرجح  بل  �لظاهرة، 
يدلني،  عامو�س  توقع  كما 
�لأمن  در��ضات  معهد  رئي�س 
�لقومي، فاإّن �لحتالل يف ذ�ت 
�لوقت، هو من قرع �لباب، فما 
�جلو�ب،  �نتظار  �ضوى  عليه 
على  يجثم  �لذي  فالحتالل 
وخالل  �لفل�ضطينية،  �لأر�س 
�أو�ضل  فقط،  �لأخري  �لعقد 
�لفل�ضطينية،  �لف�ضاء�ت  كافة 

�إىل �أفٍق م�ضدود.
�ل�ضيا�ضي،  �مل�ضتوى  فعلى 
من  �رسيحة  به  �آمن  و�لذي 

قتلت  �لفل�ضطيني،  �ل�ضعب 
مل  م�رسوعاً،  »�إ�رس�ئيل« 
�ضوى  فيه،  للفل�ضطيني  يكن 
�أر�ضه،  من  جزٍء  ��ضتعادة 
مّمن  كاماًل  جياًل  فاأو�ضلت 
�إىل  �ل�ضيا�ضي،  بامل�رسوع  �آمن 
�أبيب،  تل  باأّن  ر��ضخة،  قناعة 
لن تُعطي �لفل�ضطيني �ضيئاً، بل 
وباتت تعمل على ق�ضم ما تبقى 
�لت�ضاوؤل  ليُطرح  �أر�ضه،  من 
�مل�ضتمر موؤخر�ً، �أمل يكن حالنا 

قبل �لت�ضوية �ل�ضلمية �أف�ضل.
و�إذ� ما �أ�ضيف �إىل ذلك �لو�قع 
�لحتالل  فاإّن  �لقت�ضادي، 
لقمة  خناق  ت�ضييق  على  عمل 
�لفل�ضطيني،  على  �لعي�س 
�لفالح  وحرم  �أر�ضه،  فا�ضتباح 
من زر�عتها وك�ضب قوت يومه، 
يعي�س  �لأر�س  �ضاحب  فبات 
يغلق عليه  على فتات �ملحتل، 
بالقليل متى  ي�ضاء، ويفتح  متى 
و�لتي  »�إ�رس�ئيل«  �أي�ضاً.  �ضاء 
جتثم حمتلًة، �أر�س �ضعب �أهزل 
و�لد�خل  �لغربية  �ل�ضفة  يف 

�أّن  تنا�ضي  حُتاول  �ملحتل، 
حتت  للقابع  �لطبيعي  �لو�ضع 
�حتالله،  يُقارع  �أن  �لحتالل، 
على  �لزمن  ما طال  يعمل  و�أن 
حريته  ونيل  �أر�ضه،  ��ضرتد�د 
تل  حكومة  �أّن  �إّل  وكر�مته، 
على  ب�ضيا�ضاتها  باتت  �أبيب، 
�حلقيقي  �ملّولد  �لأر�س، 
�لفل�ضطيني،  �ل�ضعب  حلر�ك 
فاإّن  �أحيان،  هد�أ يف  و�إن  �لذي 
�لإ�رس�ئيلي،  �لأمن  تقدير�ت 

توؤكد عودته ولو بعد حني.
»�إ�رس�ئيل« تقرع طبول �حلرب 
�خلناق،  ت�ضيق  م�ضتمر،  ب�ضكل 
تقطع �لرز�ق، ت�ضادر �لأر�س، 
تُعاق �ضعباً كاماًل يف غزة، ومن 
�أ�ضاليب  نف�س  على  تعود  ثّم 
تزيد  �لتي  �جلماعي،  �لعقاب 
وفق  لها  بالن�ضبة  بلّة  �لطني 
�لتي  تقاريرها،  تقدير�ت 
�لعمليات،  من  كثري�ً  �أّن  توؤكد 
هي  ما  �لفل�ضطينية،  و�لردود 
�إّل �إجابات، ل�ضيا�ضات تل �أبيب 

على �لأر�س.

عملية �سلفيت و�سوؤال الأمن يف ال�سفة الغربية
الدكتور عدنان اأبو عامر

يف  �لإ�رس�ئيلية  �لأو�ضاط  د�أبت 
�لتحذير  على  �لأخرية  �لآونة 
قريبة  �أمنية  توتر�ت  �ندلع  من 
بال�ضفة �لغربية، بالتز�من مع �إكثار 
مز�عمها حول �لك�ضف عن خاليا 
�لأ�ضلحة  من  وكميات  م�ضلحة 

�ملختلفة يف مناطق من �ل�ضفة.
يف  �ضلفيت  عملية  جاءت 
ما  لتوؤكد  �ملا�ضية  �ل�ضاعات 
�ملقاومة  باأن  »�إ�رس�ئيل«  تعتقده 
تبذل  حما�س  بقيادة  �لفل�ضطينية 
عمليات  لتنفيذ  م�ضنية  جهوًد� 

جنود  ت�ضتهدف  بال�ضفة،  م�ضلحة 
�لحتالل، ومهاجمة �مل�ضتوطنات، 
و�جلي�س  �لأمنية  �جلهات  دفع  ما 
يف  �حلر��ضات  لتعزيز  بت�ضكيالته 

�ملناطق �مل�ضتهدفة.
وقعت عملية �ضلفيت رغم »�ت�ضاع 
�ل�ضفة،  يف  �خلوف«  موؤ�رّس 
مبهام  ع�ضكرية  دوريات  وقيام 
�ملهام  حيث  من  �عتيادية  غري 
يف  �لد�ئرة  و�ت�ضاع  �مليد�نية، 
و�لطرق  وحميطها،  �مل�ضتوطنات 
و�عتماد  �إليها،  �ملوؤّدية  و�ملعابر 
�ملعلومات  وجمع  �لتمويه  �أ�ضلوب 
و�ضديدة  جديدة  �أمناط  بوجود 

�لأمنية  و�حلمايات  �لتيّقظ  من 
�أن  دون  للحيلولة  و�حلر��ضات، 
يتمّكن �أحد من تنفيذ �أي عمليات 
خطف  �أو  ع�ضكرية  كانت  �ضو�ء 
��ضتهد�فا  �ضلفيت  عملية  �ضكلت 
�ملنت�رسة  للم�ضتوطنات  مبا�رس� 
�ملناطق  �أكرث  لكونها  بال�ضفة 
حيث  �لعمليات،  لتنفيذ  �ملر�ضحة 
تلك  �ملجردة  بالعني  تالحظ 
م�ضتوطنات  وت�ضهد  �لتحّركات، 
قنابل  �إطالق  ت�ضاعف  �أخرى 
�لإنارة �لليلية بكثافة غري م�ضبوقة، 
لعن�رٍس  تخ�ضع  �ملنطقة  وتظّل 
لدى  �خلوف  موؤ�رّس�ت  يرفع  �آخر 

��ضتمر�ر حالة  وهو  �لإ�رس�ئيليني؛ 
�ل�ضباب �لليلي على �لتالل �جلبلية 

هناك.
كثافة  �لأمور من حيث  ت�ضتد  كما 
�لنري�ن �لع�ضو�ئية و�لإنارة �لليلية، 
على  مناور�ت  �أنها  لحًقا  ويتبنّي 
�ل�ضتعد�د لأي طارئ، وعلى طول 
و�مل�ضتوطنات  �لتما�س  نقاط 
مبا  �أو�ضع،  ب�ضكٍل  �ل�ضورة  تتكّرر 

ينطبق على كل �مل�ضتوطنات.
�إىل  بال�ضفة  �لتجربة  و�قع  ي�ضري 
مو�قع  تعّد  �جلي�س  مع�ضكر�ت  �أن 
�لعبء  عاتقها  على  يقع  متقّدمة 
�لأكرب يف تنفيذ �ملهام، و�لتخطيط 

وتو��ضلها  قربها  حيث  من  لها، 
�مل�ضتوطنات  �أمن  �ضباط  مع 
للم�ضتوطنني  �مل�ضلحة  و�لدوريات 

هناك.
ذ�تها  بحّد  �لتفا�ضيل  هذه  ت�ضّكل 
ملجمل  �حل�ضا�ضية  عايل  �ضغًطا 
�لإ�رس�ئيلي،  �لأمني  �مللف 
جناح  عن  �لناجمة  و�لتد�عيات 
�لحتياطات،  باخرت�ق  �ملقاومة 
وما يعرف بـ«�ل�رسب يف �ملليان«، 
وهو بحّد ذ�ته يدفع باجتاه تفريغ 
�ملحتلني  و�إ�ضعار  �مل�ضتوطنات 
بفقد�ن �لأمان يف خمتلف مناطق 

�ل�ضفة �لغربية.

�ل�ضيناريوهات،  من  �لكثري  ووفق 
�ملو�ضوعية  �لظروف  عن  وبعيًد� 
ز�لت  وما  متر  �لتي  و�لذ�تية 
�ل�ضفة،  يف  �ملقاومة  بها  متر 
بني  عدة:  �أ�ضكال  تتخذ  قد  فاإنها 
وقطعان  �لعدو  دوريات  مهاجمة 
�قتحام  وعمليات  م�ضتوطنيه، 
�أكرث  �أ�ضبحت  و�إن  �مل�ضتوطنات، 
�لعمق  د�خل  و�لعمليات  �ضعوبة، 
�لإ�رس�ئيلي، �ضحيح �أن هذ� �لنوع 
من �لعمليات هو �لأكرث تاأثرًي� على 
�لعمل  هذ�  �أن  �إل  �لعدو،  دولة 
غاية  يف  �جلد�ر  بناء  بعد  �أ�ضبح 

�ل�ضعوبة.



و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 02 اأكتوبر 
2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س 

اجلمعية املحلية امل�صماة :جمعية التحدي الأولياء 
تالميذ مدر�صة مر�صلي نذيرالبويرة مقرها :مدر�صة 

مر�صلي نذير البويرة رئي�س اجلمعية  : حمراوي 
يا�صني ابن اأعراب تاريخ ومكان امليالد: 31 اأكتوبر 
1966 اجلزائر املالحظة: ين�رص هذا الو�صل خالل 

ثالثني 30 يوما على االأكرث التي تلي ت�صليمه يف 
جريدة يومية وطنية اإعالمية بطلب من رئي�س 

اجلمعية وعلى ح�صابها 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 
املوافق   1433 18 �شفر  يف  املوؤرخ   12-06
ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

         مت هذا اليوم 01 اأكتوبر 2018  
ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س 

اجلمعية املحلية
امل�شماة :جمعية حي غربي قمراوي 

البويرة
مقرها : حي 360/ 94 م�شكن لبويرة

رئي�س اجلمعية  : رزيق حممد ملني ابن 
عمرو تاريخ ومكان امليالد: -09 10 

1987- البويرة

ANEP N°: 830265 الو�شط:2018/10/10

الو�شط:2018/10/10الو�شط:2018/10/10
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ /عبادة علي

 حم�شر ق�شائي
لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة 

�شارع فل�شطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة 
)مقابل بنك التنمية املحلية بجوار حمكمة البليدة (

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناء على ال�صند التنفيذي احلكم الفا�صل يف الدعوى املدنية ال�صادر عن جمل�س ق�صاء البليدة حمكمة اجلنايات بتاريخ 2014/06/08 رقم الفهر�س 14/00247 رقم اجلدول 14/00101 و املمهور 
بال�صيغة التنفيذية املوؤرخة يف 2018/05/07 رقم الت�صليم 2018/00358، بناء على اإجراءات التبليغ و حم�رص التكليف بالوفاء املحرر من طرفنا نحن اال�صتاذ عبادة علي حم�رص ق�صائي لدى 

حمكمة البليدة جمل�س ق�صاء البليدة الكائن مكتبنا ب: ب�صارع فل�صطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة املوقع ادناه 
بناء على حم�رصين تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق موؤ�رص عليهما من طرف رئي�س كتاب ال�صبط لدى حمكمة البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 و رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 

البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 
بناء على االمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ 2018/09/24 حتت رقم 18/2006 و املت�صمن »... ناأذن للطالبني بن�رص م�صمون التبليغ الر�صمي الرامي اىل تبليغ املطلوبني بري�صي 

بالل ، ال�صاكن بحي خمباط رقم 03 البليدة ، عرابي خري الدين ال�صاكن بحي االخوة ترزة علي رقم 15 البليدة، مب�صمون التكليف بالوفاء امل�صار اليه اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية...« 
وفقا الأحكام املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بناء على طلب ال�صيد)ة( : برابح عمر 
اجلاعل )ة( حمل اإقامته )ها( ب : حي بونعامة اجلياليل عمارة 76 رقم 09 البليدة 

كلفنا ال�صيد)ة( : عرابي خري الدين 
اجلاعل حمل اقامته )ها( : حي االخوة ترزة علي رقم 15 البليدة 

باأن ي�صدد فورا بني اأيدينا املبالغ التالية : املبالغ امل�صتحقة : 500.000.00 دج ) خم�صمائة األف دينار جزائري ( بالت�صامن الذي ميثل عن كافة االأ�رصار و مبلغ 45.278.00 دج ) خم�صة و اأربعون 
األف و مائتان و ثمانية و �صبعون دينار جزائري ( و التي متثل م�صاريف التنفيذ و الر�صوم و احلق التنا�صبي للمح�رص الق�صائي 

و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�صة ع�رص يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ ن�رص م�صمون حم�رص تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية ، و اال  نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
كما ذكرناه )ها( باأنا هذا االأخطار قد بلغ له )ها( كما يجب قانونا .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ /عبادة علي

 حم�شر ق�شائي
لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة 

�شارع فل�شطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة 
)مقابل بنك التنمية املحلية بجوار حمكمة البليدة 

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناء على ال�صند التنفيذي احلكم الفا�صل يف الدعوى املدنية ال�صادر عن جمل�س ق�صاء البليدة حمكمة اجلنايات بتاريخ 2014/06/08 رقم الفهر�س 14/00247 رقم اجلدول 14/00101 و املمهور 
بال�صيغة التنفيذية املوؤرخة يف 2018/05/07 رقم الت�صليم 2018/00490، بناء على اإجراءات التبليغ و حم�رص التكليف بالوفاء املحرر من طرفنا نحن االأ�صتاذ عبادة علي حم�رص ق�صائي لدى 

حمكمة البليدة جمل�س ق�صاء البليدة الكائن مكتبنا ب: ب�صارع فل�صطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة املوقع ادناه 
بناء على حم�رصين تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق موؤ�رص عليهما من طرف رئي�س كتاب ال�صبط لدى حمكمة البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 و رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 

البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 
بناء على االمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ 2018/09/24 حتت رقم 18/2006 و املت�صمن »... ناأذن للطالبني بن�رص م�صمون التبليغ الر�صمي الرامي اىل تبليغ املطلوبني بري�صي 

بالل ، ال�صاكن بحي خمباط رقم 03 البليدة ، عرابي خري الدين ال�صاكن بحي االخوة ترزة علي رقم 15 البليدة، مب�صمون التكليف بالوفاء امل�صار اليه اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية...« 
وفقا الأحكام املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بناء على طلب ال�صيد)ة( : حمادي حدة 
اجلاعل )ة( حمل اإقامته )ها( ب : حي بونعامة اجلياليل عمارة 76 رقم 09 البليدة 

كلفنا ال�صيد)ة( : بري�صي بالل  
اجلاعل حمل اقامته )ها( : بحي خمباط رقم 03 البليدة

باأن ي�صدد فورا بني اأيدينا املبالغ التالية : املبالغ امل�صتحقة : 500.000.00 دج ) خم�صمائة األف دينار جزائري ( بالت�صامن الذي ميثل عن كافة االأ�رصار و مبلغ 45.278.00 دج ) خم�صة و اأربعون 
األف و مائتان و ثمانية و �صبعون دينار جزائري ( و التي متثل م�صاريف التنفيذ و الر�صوم و احلق التنا�صبي للمح�رص الق�صائي 

و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�صة ع�رص يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ ن�رص م�صمون حم�رص تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية ، و اال  نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
كما ذكرناه )ها( باأنا هذا االأخطار قد بلغ له )ها( كما يجب قانونا .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ /عبادة علي 

حم�شر ق�شائي
لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة 

�شارع فل�شطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة 
)مقابل بنك التنمية املحلية بجوار حمكمة البليدة (

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناء على ال�صند التنفيذي احلكم الفا�صل يف الدعوى املدنية ال�صادر عن جمل�س ق�صاء البليدة حمكمة اجلنايات بتاريخ 2014/06/08 رقم الفهر�س 14/00247 رقم اجلدول 14/00101 و املمهور 
بال�صيغة التنفيذية املوؤرخة يف 2018/05/07 رقم الت�صليم 2018/00358، بناء على اإجراءات التبليغ و حم�رص التكليف بالوفاء املحرر من طرفنا نحن اال�صتاذ عبادة علي حم�رص ق�صائي لدى 

حمكمة البليدة جمل�س ق�صاء البليدة الكائن مكتبنا ب: ب�صارع فل�صطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة املوقع ادناه 
بناء على حم�رصين تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق موؤ�رص عليهما من طرف رئي�س كتاب ال�صبط لدى حمكمة البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 و رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 

البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 
بناء على االمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ 2018/09/24 حتت رقم 18/2006 و املت�صمن »... ناأذن للطالبني بن�رص م�صمون التبليغ الر�صمي الرامي اىل تبليغ املطلوبني بري�صي 

بالل ، ال�صاكن بحي خمباط رقم 03 البليدة ، عرابي خري الدين ال�صاكن بحي االخوة ترزة علي رقم 15 البليدة، مب�صمون التكليف بالوفاء امل�صار اليه اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية...« 
وفقا الأحكام املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بناء على طلب ال�صيد)ة( : برابح عمر 
اجلاعل )ة( حمل اإقامته )ها( ب : حي بونعامة اجلياليل عمارة 76 رقم 09 البليدة 

كلفنا ال�صيد)ة( : بري�صي بالل 
اجلاعل حمل اقامته )ها( : حي املخباط رقم 03 البليدة  

باأن ي�صدد فورا بني اأيدينا املبالغ التالية : املبالغ امل�صتحقة : 500.000.00 دج ) خم�صمائة األف دينار جزائري ( بالت�صامن الذي ميثل عن كافة االأ�رصار و مبلغ 45.278.00 دج ) خم�صة و اأربعون 
األف و مائتان و ثمانية و �صبعون دينار جزائري ( و التي متثل م�صاريف التنفيذ و الر�صوم و احلق التنا�صبي للمح�رص الق�صائي 

و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�صة ع�رص يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ ن�رص م�صمون حم�رص تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية ، و اال  نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
كما ذكرناه )ها( باأنا هذا االأخطار قد بلغ له )ها( كما يجب قانونا .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ /عبادة علي 

حم�شر ق�شائي
لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء البليدة 

�شارع فل�شطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة 
)مقابل بنك التنمية املحلية بجوار حمكمة البليدة (

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 فقرة 04 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بناء على ال�صند التنفيذي احلكم الفا�صل يف الدعوى املدنية ال�صادر عن جمل�س ق�صاء البليدة حمكمة اجلنايات بتاريخ 2014/06/08 رقم الفهر�س 14/00247 رقم اجلدول 14/00101 و املمهور 
بال�صيغة التنفيذية املوؤرخة يف 2018/05/07 رقم الت�صليم 2018/00490، بناء على اإجراءات التبليغ و حم�رص التكليف بالوفاء املحرر من طرفنا نحن اال�صتاذ عبادة علي حم�رص ق�صائي لدى 

حمكمة البليدة جمل�س ق�صاء البليدة الكائن مكتبنا ب: ب�صارع فل�صطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة املوقع ادناه 
بناء على حم�رصين تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق موؤ�رص عليهما من طرف رئي�س كتاب ال�صبط لدى حمكمة البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 و رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 

البليدة املوؤرخة يف 2018/08/05 
بناء على االمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ 2018/09/24 حتت رقم 18/2006 و املت�صمن »... ناأذن للطالبني بن�رص م�صمون التبليغ الر�صمي الرامي اىل تبليغ املطلوبني بري�صي 

بالل ، ال�صاكن بحي خمباط رقم 03 البليدة ، عرابي خري الدين ال�صاكن بحي االخوة ترزة علي رقم 15 البليدة، مب�صمون التكليف بالوفاء امل�صار اليه اأعاله يف اجلريدة اليومية الوطنية...« 
وفقا الأحكام املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بناء على طلب ال�صيد)ة( : حمادي حدة 
اجلاعل )ة( حمل اإقامته )ها( ب : حي بونعامة اجلياليل عمارة 76 رقم 09 البليدة 

كلفنا ال�صيد)ة( : عرابي خري الدين 
اجلاعل حمل اقامته )ها( : حي االخوة ترزة علي رقم 15 البليدة 

باأن ي�صدد فورا بني اأيدينا املبالغ التالية : املبالغ امل�صتحقة : 500.000.00 دج ) خم�صمائة األف دينار جزائري ( بالت�صامن الذي ميثل عن كافة االأ�رصار و مبلغ 45.278.00 دج ) خم�صة و اأربعون 
األف و مائتان و ثمانية و �صبعون دينار جزائري ( و التي متثل م�صاريف التنفيذ و الر�صوم و احلق التنا�صبي للمح�رص الق�صائي 

و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�صة ع�رص يوما للوفاء ت�رصي من تاريخ ن�رص م�صمون حم�رص تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية ، و اال  نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
كما ذكرناه )ها( باأنا هذا االأخطار قد بلغ له )ها( كما يجب قانونا .

املح�شر الق�شائي 
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الو�شط:2018/10/10

الو�شط:2018/10/10

الو�شط:2018/10/10
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اعتقال �صيا�صي

من  والن�صف  الواحدة  ال�صاعة   
كان   2018/9/27 الأربعاء  ليلة 
املحرر  الأ�صري  تغييب  موعد 
العموري  م�صطفى  اأحمد  فادي 
عن اأ�رسته، بعد اأن اقتحمت منزله 
من  كبرية  قوة  طولكرم  مدينة  يف 
جهاز املخابرات العامة، وطالبته 

باخلروج اإليها لعتقاله.
حملة  �صمن  فادي  اعتقال  وجاء   
طالت  ال�صلطة  اأجهزة  �صنتها 
اأ�رسى حمررين جاوز عددهم 120 
ال�صفة  اأنحاء  من خمتلف  مواطناً 
يح�صبون  ممن  والقد�س،  الغربية 
على حركة حما�س  وت�صري زوجته 
مدار  على  حاولت  اأنها  اأحمد  اأم 
املختلفة  زوجها  اعتقال  �صنوات 
واأجهزة  الحتالل  اأقبية  بني 
اأحمد  اأبناءها  ن  توِطّ اأن  ال�صلطة، 
)18 عاماً( وعبد العزيز )16 عاماً( 
حتمل  على  �صنوات(   8( وحنان 
اأن  اإل  املتكرر،  والدهم  غياب 
حنان طفلته الأ�صغر والوحيدة بني 
كاملني  يومني  بقيت  قد  الذكور، 
الطعام  من  �صيئاً  تتناول  اأن  دون 

حزناً على غياب والدها".

احلرية اأو الإ�صراب

العموري )41 عاماً(  تعر�س فادي 
تناوب عليها  لع�رسات العتقالت 
فقد  ال�صلطة،  واأجهزة  الحتالل 
�صجون  يف  مرات  �صبع  اعتقل 

 11 مبجموعها  جاوزت  الحتالل 
اأجهزة  لدى  اعتقل  فيما  عاماً، 
ال�صلطة 12 مرة ملا يزيد على عام 

ون�صف العام.
�صلطات  لدى  باعتقاله  وخا�س 
الكرامة  اإ�رساب  الحتالل 
العام  يف  الإداريني  للمعتقلني 
يوماً   65 فيه  اأمتوا  والذي   2014
وقد  الطعام  عن  الإ�رساب  من 
اأعلن فادي يوم اخلمي�س املا�صي 
عن  املفتوح  الإ�رساب  دخوله 
املخابرات  �صجن  يف  الطعام 
امل�صلوبة  حلريته  طلباً  العامة 

دون اأي مربر قانوين، ومل تخف اأم 
اأحمد خ�صيتها على �صحة زوجها، 
ظهره  يف  دي�صك  من  يعاين  الذي 
نتيجة تكرار اعتقالته، ويعاين من 

القولون الع�صبي.

بال �صند قانوين

العموري  فادي  عائلة  ا�صتطاعت 
زيارته قبل الإفراج عنه، وقد بني 
لعائلته اأنه معتقل يف ظروف غاية 
وجوده  من  وا�صتكى  ال�صوء،  يف 
بطابقني،  الأر�س  حتت  غرفة  يف 

فيها  معتقل  التهوية،  قليلة  حارة 
مع اأربعة معتقلني جنائيني، ويقدم 
وبني  ونوعاً.  كّماً  �صيئ  طعام  لهم 
يف  لهم  قدم  اأنه  حينه  يف  لهم 
وجبة  الفطور  على  الأيام  اأحد 
رف�صوا  وقد  البارد،  العد�س  من 
لهم  قدموا  الغداء  وعلى  تناولها، 
واأ�صارت  فا�صدة،  مقلوبة  وجبة 
اإدخال  حاولت  العائلة  اأن  زوجته 
اأن  اإل  الزيارة  خالل  له  الع�صائر 
ال�صجانني منعوها من ذلك، بحجة 
وجود قرار من مدير اجلهاز وعن 
ت�صري  لعتقاله؛  القانوين  الغطاء 
فادي  اأن  اإىل  اأحمد   اأم  زوجته 
لأي  اعتقاله  فرتة  طيلة  يقدم  مل 
تهمة،  اأي  له  توجه  ومل  حمكمة، 
جهاز  ذمة  على  معتقال  وكان 
قانونية  خمالفة  يف  املخابرات، 

وا�صحة للد�صتور الفل�صطيني".
�صاألهم  فادي  اأن  زوجته  وتوؤكد 
قدوم  خالل  اعتقاله  دواعي  عن 
عنا�رس املخابرات للمنزل، فقالوا 
ومل  عامة،  ق�صية  "جمرد  له: 
لعتقاله  قانونية  ورقة  اأية  يربزوا 
زوجته  القانون"وطالبت  بح�صب 
والإن�صانية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
التدخل لوقف هذا التعدي ال�صافر 
لدواعي  املواطنني  حريات  على 
اأ�صكال  كل  ووقف  �صيا�صية، 
اأجهزة  متار�صها  التي  النتهاكات 
الفل�صطينية،  الأ�رس  بحق  ال�صلطة 
الأطفال  مل�صاعر  مراعاة  دون 
اأ�رسة  كنف  يف  احلياة  يف  وحقهم 

اآمنة م�صتقرة.

على الرغم من تفوقها الدرا�صي اإل اأن حنان ابنة املعتقل ال�صيا�صي املفرج عنه م�صاء اليوم الثنني 
فادي العموري، قد اأخفقت بنتائج عدة لمتحاناتها يف ال�صف الثاين البتدائي، اأثناء فرتة غياب 

والدها التي ا�صتمرت لأ�صبوعني يف اأقبية �صجن املخابرات العامة يف طولكرم والدتها اأم اأحمد 
ا بوالدها، وغيابه �صبب لها انتكا�صة كبرية يف حت�صيلها الدرا�صي، لكونها  تقول اإن ابنتها متعلقة جًدّ

اأ�صغر اأبنائه واأقربهم اإليه.

الطفلة حنان العموري

حني ي�سرق "االعتقال ال�سيا�سي" دفء العائلة

االحتالل ير�سد 1.5 مليون �سيكل 
لتح�سني �سورة امل�ستوطنات

الجتماعية  امل�صاواة  وزيرة  قررت 
ال�صهيونية، غيال غمليئيل، من حزب 
مليون  مبلغ  ر�صد  احلاكم،  الليكود 
ميزانية  من  �صيكل  املليون  ون�صف 
يرمي  م�رسوع  ل�صالح  وزارتها 
امل�صتوطنات  �صورة  حت�صني  اإىل 
اجلمهور  اأمام  وامل�صتوطنني 
توثيقا  غمليئيل  م�رسوع  ويت�صمن 
امل�رسوع  موؤ�ص�صي  لأقوال  بالفيديو 
من  املئات  واأقوال  ال�صتيطاين 
هذا  يف  �صاركوا  الذي  امل�صتوطنني 

امل�رسوع، وعر�صه على اجلمهور.
"هاآرت�س"،  �صحيفة  ونقلت 
امل�صاواة  وزارة  يف  م�صادر  عن 
امل�رسوع  اأن  ادعاءهم  الجتماعية 
منهجي  حكومي  توثيق  عن  عبارة 
ال�صتيطاين،  للم�رسوع  اأويل 
نحو  اأخرى  "خطوة  باأنه  وو�صفوه 
امل�صادر،  هذه  ال�صيادة"،وبح�صب 
من  ا�صتوحيت  امل�رسوع  فكرة  فاإن 
امل�رسوع ال�صينمائي للمخرج العاملي 
�صتيفن �صبيلربغ حول توثيق بالفيديو 

ل�صهادات ناجني من املحرقة.

وزعمت غمليئيل، يف ردها على �صوؤال 
وزارتها  يجعل  الذي  ال�صبب  حول 
من  جزء  اأنه  كهذا،  م�رسوعا  متول 
م�رسوع اأو�صع لتوثيق "جاليات يهودية 
خمتلفة"، وبينها املهاجرون من دول 
اإىل  والهند  واأثيوبيا  واإيران  عربية 
رافقت  "كمن  اأنه  "اإ�رسائيل"وتابعت 
اأهمية  اأرى  ال�صتيطان طوال �صنني، 
يف تكرمي امل�صاهمة الكربى لقدامى 
يف  اليهودي  ال�صتيطان  وموؤ�ص�صي 
امل�رسوع  وهذا  وال�صامرة.  يهودا 
ويروى  يوثق  مل  القومي   – الريادي 
للت�صحيح"  الوقت  وحان  الآن،  حتى 

ح�صب قولها.
مقاطع  حتويل  الوزارة  وتعتزم 
بثها  يتم  وثائقية  اأفالم  اإىل  الفيديو 
عرب موقع يف الإنرتنت وعرب الهواتف 

اخلليوية.
اأكادميي  طاقم  ذلك  ويرافق 
مكملة  معلومات  ي�صتعر�س 
اأفالم حول  اإنتاج  و�صيتم  لل�صهادات، 
يف  ال�صتيطان"وي�صارك  "تراث 
امل�صتوطنات  امل�رسوع جمل�س  هذا 

وقال  بيغن.  مناحيم  تراث  ومركز 
امل�صتوطنات،  جمل�س  رئي�س 
امل�رسوع  اإن  دورين،  حنانئيل 
وتر�صيخ  تعزيز  يف  كثريا  "�صي�صهم 
"كان"  قناة  ال�صتيطان"واأعلنت 
التلفزيونية الإ�رسائيلية الر�صمية اأنها 
مباريات  ببث  عن حقوقها  �صتتخلى 
ت�صفيات  يف  الإ�رسائيلي  املنتخب 
اأن  بعد  واملونديال،  اليورو  دوري 
ا�صرتطت احتاد كرة القدم الأوروبي 
عدم بث املباريات يف امل�صتوطنات. 
ونقلت �صحيفة "يديعوت اأحرونوت"، 
على  نوافق  "لن  اإنه  للقناة  بيان  عن 
األ نبث يف "يهودا وال�صامرة"، ونحن 
مباريات  بث  مناق�صة  عن  نتنازل 

املنتخب الإ�رسائيلي".
يف  فازت،  "كان"  قناة  وكانت 
مبناق�صة  املا�صي،  الثاين  ت�رسين 
الإ�رسائيلي،  املنتخب  مباريات  بث 
يورو  ماليني  خم�صة  مبلغ  ودفعت 
بقناة  البث  حقوق  على  للح�صول 
"مكان"  وقناة  بالعربية  "كان" 
بالعربية  اإل اأن ال�صحيفة نقلت عن 

العقد  اإن  قولها  "كان"  يف  م�صادر 
كرة  احتاد  مع  توقيعه  جرى  الذي 
القدم الأوروبي ين�س على اأن حقوق 
البث ت�رسي يف "اإ�رسائيل" فقط ول 
الفل�صطينية،  الأرا�صي  يف  ت�رسي 
غزة.  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  اأي 
وبح�صب "يديعوت"، فاإن الحتاد مل 
البث ي�رسي على  كان  اإذا  ما  يو�صح 

القد�س املحتلة اأم ل.
وقالت م�صادر يف "كان" اإن حقوق بث 
املباريات يف ال�رسق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا والأرا�صي الفل�صطينية اأي�صا 
اأن  ويبدو  قطرية،  �رسكة  ا�صرتتها 
كما   ،"bein" قنوات  هي  املق�صود 
ذكر موقع »عرب 48« الذي ن�رس هذا 

النباأ.
والريا�صة  الثقافة  وزير  وقالت 
بيان،  ريغف، يف  الإ�رسائيلية، مريي 
تر�صم  لن  الريا�صية  "املنظمات  اإن 
حدود الدولة"، عاّدة اأنه "حان الوقت 
وال�صامرة -  يهودا  اأن  ي�صتوعبوا  كي 
ال�صفة الغربية - هي جزء ل يتجزاأ 

من دولة "اإ�رسائيل".

5200 م�ستوطن اقتحموا 
االأق�سى ال�سهر املا�سي

اأونروا" حتذر من خطورة اإغالق 
القد�س  يف  "اإ�سرائيل" مكاتبها 

خ�سر عدنان: ال اأقوى على 
امل�سي واإ�سرابي م�ستمر

القد�س  مركز  اأعده  تقرير  ك�صف 
"الإ�رسائيلي"  ال�صاأن  لدرا�صات 
والفل�صطيني اأن اأعداد امل�صتوطنني 
الذين اقتحموا امل�صجد الأق�صى، 
املن�رسم،  اأيلول  �صهر  خالل 
�صعف عدد املقتحمني يف ال�صهر 
اأن  املركز  واأو�صح  �صبقه،  الذي 
اقتحموا  الذين  امل�صتوطنني  عدد 
 5200 و�صل  اأيلول  خالل  الأق�صى 
م�صتوطن، بينهم عنا�رس يف جي�س 
وما  الع�صكري،  بلبا�صهم  الحتالل 

ي�صمون بطالب الهيكل املزعوم.
الذين  امل�صتوطنني  عدد  وكان 
يف  الأق�صى  امل�صجد  اقتحموا 
يعني  ما   ،2841 بلغ  املن�رسم  اآب 
اأن اأعداد املقتحمني خالل اأيلول 
و�صل ال�صعف ومل يكتِف الحتالل 
باقتحام  للم�صتوطنني  بال�صماح 
�صمح  لكنه  فح�صب،  الأق�صى 
الأق�صى  �صاحات  با�صتباحة  لهم 
بجماعات  ت�صمى  ما  تنظيم  عرب 
�صاخباً  تهويدًيّا  مهرجاناً  الهيكل 
وا  واأُدّ الأق�صى،  امل�صجد  جنوب 
واأدخلوا  تلمودية،  طقو�صا  فيه 
�صيا�صة  عن  عدا  اإليه،  اخلمر 
واإبعادهم  للمقد�صيني  املالحقة 

اآخرين  واعتقال  الأق�صى،  عن 
عرقلة  حماولة  �صوى  تهمة  دون 

اقتحامات امل�صتوطنني.
القد�س، عماد  واأ�صار مدير مركز 
اأبو عّواد، اإىل اأّن هذا العدد الكبري 
لو�صول  �صيُمهد  املقتحمني،  من 
عددهم مع نهاية العام اإىل حوايل 
زيادة  يعني  الذي  الأمر  األفا،   50
العام  مع  باملقارنة   %200 بن�صبة 
باملقارنة   %900 وزيادة   ،2017
خطة  اأّن  مبعنى   ،2009 العام  مع 
التق�صيم الزماين للم�صجد ت�صري يف 

خطوات ثابتة نحو هدفها.
"اإ�رسائيل"  اأّن  عّواد،  اأبو  واأ�صاف 
الداخلي  النق�صام  ت�صتغل 
العربي  والو�صع  الفل�صطيني، 
ت�صارعها  يف  املرتدي،  الإقليمي 
يف  خمططاتها  تنفيذ  نحو 

القد�س.
ب�صفته  الأردن،  عّواد  اأبو  وطالب 
اأن  املقد�صة،  الأماكن  على  و�صًيّا 
يفّعل وي�صاعف جمهوداته يف �صبيل 
ف�صح هذه املمار�صات على الأقل، 
"الإ�رسائيلي"،  اليمني  اأّن  منبهاً 
بات يلقى اأذناً �صاغية من حكومته 

لتطبيق خمططاته.

وت�صغيل  غوث  وكالة  حّذرت 
"اأونروا"،  الفل�صطينيني  الالجئني 
خطورة  من  الثالثاء،  اأم�س 
الرامية  "الإ�رسائيلية"  اخلطوة 
يف  الوكالة  مكاتب  اإغالق  اإىل 
وعّدت  املحتلة  القد�س  مدينة 
"اأونروا" اأن ت�رسيحات امل�صوؤولني 
ال�صاأن  بهذا  "الإ�رسائيليني" 
وفق  م�صوؤولة"،  وغري  "خطرية 
با�صم  الناطق  به  اأدىل  ت�رسيح 
اإىل  غين�س،  كري�صتوفر  الأونروا 

وكالة الأنباء الأردنية "برتا".
تقوم  الأونروا  "اإن  غين�س:  وقال 
الأمم  ميثاق  اإطار  يف  بعمليات 
الثنائية  والتفاقات  املتحدة، 
تزال  ل  التي  الأطراف  واملتعددة 
العامة  اجلمعية  وقرارات  �صارية، 

تفوي�س  "مت  ال�صلة"واأ�صاف  ذات 
ب�صكل حمدد من اجلمعية  الوكالة 
اأجل  من  املتحدة  لالأمم  العامة 
وامل�صاعدة  احلماية  توفري 
لالجئني الفل�صطينيني يف الأرا�صي 
القد�س، يف  املحتلة، مبا يف ذلك 

انتظار حل النزاع الأ�صا�صي".
هذه  "مثل  اأن  غين�س،  واأكد 
الر�صائل من ال�صخ�صيات املنتخبة 
م�صوؤولة  غري  اإ�رسائيل،  يف  العليا 
ت�رسيح  وياأتي  اخلطورة".  وبالغة 
امل�صوؤول الأممي يف وقت حتدثت 
فيه تقارير اإخبارية عربية، عن نية 
"اإ�رسائيل" اإغالق مكاتب الأونروا 
البلدية  رئي�س  من  القد�س  يف 
"الإ�رسائيلية" يف املدينة املحتلة، 

الذي تنتهي وليته قريبًا. 

عن  امل�رسب  الأ�صري  اأكد 
اأن  عدنان  خ�رس  الطعام 
لظروف  عّر�صه  الحتالل 
عزل قا�صية ومهينة وقاهرة يف 
�صجن اجللمة دون اأدنى مراعاة 
املتدهورة  ال�صحية  حلالته 
الإ�رساب  يف  ا�صتمراره  نتيجة 
الـ  لليوم  الطعام  عن  املفتوح 

37 توالًيا.
م�رسبة  ر�صالة  يف  ذلك  جاء 
و�صلت موؤ�ص�صة مهجة القد�س 
الثنني  م�صاء   عنها،  ن�صخة 
الحتالل  اأن  عدنان  واأ�صاف 
طويلة  اأ�صابيع  احتجزه 
يف  اجللمة  �صجن  عزل  يف 
م�صاحتها  تتجاوز  ل  زنزانة 

من  ومنعه  190*190�صم، 
اخلارجي  العامل  مع  التوا�صل 
يف  املحامي،  زيارة  وحرمه 
لأدنى  و�رسيح  وا�صح  انتهاك 
واملكفولة  امل�رسوعة  حقوقه 
والقوانني  التفاقيات  مبوجب 
امل�رسبة  الر�صالة  ويف  الدولية 
اأ�صار عدنان اإىل تدهور و�صعه 
ال�صحي؛ حيث اإنه ل يقوى على 
امل�صي ول احلركة اإل بوا�صطة 
واأو�صح  متحرك  كر�صي 
اإ�رسابه  اأنه م�صتمر يف  عدنان 
�صد  الطعام  عن  املفتوح 
الالم�رسوع  التع�صفي  اعتقاله 
يف  ملطالبه  ال�صتجابة  حتى 

احلرية.



دويلالأربعاء 10  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل01 �صفر 1440هـ 11

�أنهكت  �ملدة،  هذه  فطو�ل 
فكان  �لأفغان،  �ملو�طنني  �حلرب 
�سنو�ت  تتز�من  �أن  �لبديهي  من 
بهذ�  �ل�سالم  عن  و��سنطن  بحث 
 17 ،وقبل  قاتل  مترد  مع  �لبلد 
هجمات  عقب  وحتديد�  عاما، 
�لقو�ت  بد�أت  �سبتمب2001،   11
�لق�سف  و�لربيطانية  �لأمريكية 
�جلوي يف �أفغان�ستان �سد ما ي�ستبه 
"طالبان"  حلركة  مو�قع  كونها  يف 
�إىل  و��ستناًد�  "�لقاعدة"  وتنظيم 
كلفت  �لأمريكية،  �لتقدير�ت 
عام  وحتى  �سنويا،  �حلرب  هذه 
 5 بينها  دولر،  مليار   45  ،2014
و13  �لأفغانية،  للقو�ت  مليار�ت 
د�خل  �لأمريكية  للقو�ت  مليار 
�لباقي  خ�س�ص  فيما  �أفغان�ستان، 

للدعم �للوجي�ستي. 
من  �أكرث  ُقتل  �لفرتة،  تلك  وخالل 
�لوليات  قو�ت  من  و500  �آلف   3
�ملتحدة و�لقو�ت �ملتحالفة معها، 
 "iCasualties" ملوقع  وفقا 
�لب�رشية  �خل�سائر  يتتبع  �لذي 
من  كل  يف  و��سنطن  حربي  يف 

�أفغان�ستان و�لعر�ق. 

اأفول وظهور جديد 

عملية  �إطالق  بد�ية  �إىل  بالعودة 
"�حلرية �لد�ئمة"، متكنت �لوليات 
من  �ملحلية  و�لقو�ت  �ملتحدة 
و�إ�سقاط  "طالبان"  نفوذ  دحر 
غ�سون  يف  وذلك  �حلركة،  نظام 
�أن  ،غري  �لعملية  بدء  من  �أ�سهر 

�حلركة �حلركة �مل�سلحة �رشعان 
جديد،  من  �لظهور  عاودت  ما 
قاتلة،  من�سقة  �عتد�ء�ت  لتقود 
وهجمات  �نتحارية  وتفجري�ت 
�لأمريكية  �لقو�ت  ��ستهدفت 
)�لناتو(  �لأطل�سي  �سمال  وحلف 

و�لقو�ت �لأفغانية. 
�لتي  �لع�سكرية  �لعملية  �أن  ومع 
�أفغان�ستان  يف  و��سنطن  تقودها 
على  للق�ساء  بالأ�سا�ص  ترمي 
��ستمر�ر  �أن  �إل  "طالبان"، 
دفع  �لأر�ص،  على  �لهجمات 
�حلل  �سوب  �ملتحدة  �لوليات 
مع  �لأفغاين  لل�رش�ع  �ل�سلمي 
تناق�سا  �عتربه خرب�ء  ما  طالبان؛ 

و��سحا مع جوهر �لعملية. 
�حلل  قر�ر  �أن  �آخرون  يرى  كما 
�إدر�ك  �إىل  يرجع  �ل�سلمي 
بلد  �لأمريكيني �حلقيقة �ملرة يف 
مثقل بعقود من �ل�رش�ع �مل�سلح. 

ويف حديث ، قال �لرئي�ص �ل�سابق 
�جلرن�ل  �لأفغاين،  �جلو  ل�سالح 
�أتق �هلل عمارخيل، وهو �أحد �أ�سد 
و��سرت�تيجيات  تكتيكات  منتقدي 
كان  �لأمر  �إّن  �ملتحدة،  للوليات 
ليكون خمتلفا "لو �عتمدت و��سنطن 
�أن  منطقية"،و�أ�ساف  �أكرث  نهجا 
عندما  غادرت  طالبان  "عنا�رش 
�أنه  و�أعلنت  �حلركة،  نظام  �سقط 
بعد  �لدولة  ب�سوؤون  لها  عالقة  ل 
قادتهم  من  �لعديد  وغادر  �لآن، 
جنود  "عاد  ،كما  �ملنفى"  نحو 
ومعظمهم  ديارهم،  �إىل  �مل�ساة 
�أخرى،  وحمافظات  قندهار  �إىل 
�ملدعومة  �ملحلية  �لعنا�رش  لكن 
من قبل �لوليات �ملتحدة طاردت 

تلك �لعنا�رش يف منازلهم وقر�هم، 
وت�سببت يف مقتل �ملدنيني". 

و�عترب "عمارخيل" �أّن ذلك �لنهج 
و��سنطن  من  �ملدعومة  للعنا�رش 
��ستياء ح�سد دعما من  �إىل  "�أدى 
�أ�سفر  ثم  ومن  �ملجاورة،  �لدول 

عن مترد". 

ارتفاع اخل�صائر 
الأفغانية 

ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن حو�يل 217 
كنتيجة  حتفهم  لقو�  �أفغاين  �ألف 
�أفغان�ستان، يف  للقتال يف  مبا�رشة 

حني �أجرب �ملاليني على �لنزوح. 
�ل�سادرة،  �لأرقام  �أحدث  وتظهر 
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  عن  موؤخر�، 
للم�ساعدة يف �أفغان�ستان "�أوناما"، 
��ستمر�ر �رتفاع معدلت �لإ�سابات 
�لتي يتعر�ص لها �ل�سكان �ملدنيون 
�ملتحاربة  �لأطر�ف  قبل  من 
،و�سهدت �لفرتة �ملمتدة من �لأول 
من جانفي 2018 حتى 30 جانفي 
عدد  �أكرب  مقتل  ذ�ته،  �لعام  من 
من �ملدنيني، حيث لقي نحو �ألف 
باأي  مقارنة  وذلك  حتفه،  و692 
�لع�رش  �ل�سنو�ت  يف  مماثل  وقت 

�ملا�سية. 
عاما   17 مرور  ذكرى  ومبنا�سبة 
على بدء عملية "�حلرية �لد�ئمة"، 
دعوتها  "طالبان"  حركة  جددت 
ملغادرة  �لحتالل"  "قو�ت  �إىل 
�لتحالف  �إىل  �إ�سارة  يف  �لبالد، 
نوقالت  و��سنطن  تقوده  �لذي 
�لأحد،  �سدر،  بيان  يف  �حلركة 

�لإ�سالمية  �أفغان�ستان  "�إمارة  �إّن 
طالبان(  حلركة  �لظل  )حكومة 
تدين ب�سدة �لغزو �لوح�سي للقو�ت 
�لأمريكية وقو�تها �ملتحالفة معها، 
من  قو�تهما  بان�سحاب  وتطالبهما 
�حتاللهم،  �إنهاء  خالل  من  وطننا 
دماء  �إر�قة  من  �ملزيد  ووقف 
وجودهم  ب�سبب  �لأبرياء  �لأفغان 
ترك  "عليكم  �لبغي�ص"،و�أ�سافت: 
بلدهم  )م�سري(  يقررون  �لأفغان 
هي  هذه  باأنف�سهم،  وم�ستقبلهم 
و�لعقالنية  �ل�سليمة  �لطريقة 
�لإ�سالمية  �لإمارة  تكرر  �لتي 
و�قعيا  حال  كونها  عليها،  �لتاأكيد 
جهته،  ،من  للق�سية"  وقانونيا 
�أن  �إىل  لي�سري  "عمارخيل"  عاد 
على  �لآن  يح�سلون  �ملتمردين 
ما  وهو  ورو�سيا،  �إير�ن  من  دعم 

نفته مو�سكو وطهر�ن. 
)�ملتمردون(  "�سي�ستمر  وتابع: 
يتمتعون  طاملا  �لتهديد  يف 
باك�ستان"،  من  ودعم  مبالذ�ت 
وهي �لدعاء�ت �لتي تنفيها �أي�سا 

�إ�سالم �أباد. 

�صيا�صة جديدة 

"�حلرية  عملية  �نتهت  ر�سميا، 
�لرئي�ص  عهد  يف  �لد�ئمة" 
�أوباما،  بار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي 
خلفه  �أن  ،غري   2014 عام  نهاية 
�ملهمة  �أعاد  تر�مب،  دونالد 
جديد،  من  �لو�جهة  �إىل  �لقتالية 
عرب �سيا�سة جديدة يف دول جنوب 
�إحد�ث  خالل  من  �آ�سيا،  �رشق 
�لرتكيز  بينها  �لتغري�ت،  من  عدد 

وحتويل  �جلوية  �لعمليات  على 
عملية "�حلرية �لد�ئمة" �إىل حرب 
كاملة م�ستمرة ل �سقف زمني لها 
�أ�سادت �حلكومة  ويف هذ� �ل�ساأن، 
�أ�رشف  حممد  برئا�سة  �لأفغانية 
�لوليات  ب�سيا�سة  �لغني،  عبد 
�ملتحدة �جلديدة �لتي كانت فعالة 
باإجبار  يتعلق  ما  ب�سكل خا�ص يف 
�ملتمردين على �لدخول يف عملية 

�ل�سالم. 
خالل  �لأفغاين،  �لرئي�ص  وقدم 
لوقف  عر�سني  �جلاري،  �لعام 
م�سبوق  غري  ب�سكل  �لنار  �إطالق 
�ملتمردين  �أن  �إل  "طالبان"،  مع 
��ستجابو� لعر�ص و�حد فقط،ويف 
�ملمثل  فيه  يقوم  �لذي  �لوقت 
للوليات �ملتحدة �ملعني  �خلا�ص 
يف  �مل�ساحلة  �أجل  من  حديثاً 
ز�د  خليل  زملاي   ، �أفغان�ستان 
ت�سمل  �ملنطقة  يف  بجولة   ،

�أفغان  م�سوؤولون  يرى  باك�ستان، 
جديدة  فر�سة  يعترب  ذلك  �أن 
لإحياء عملية �ل�سالم ،من جانبها، 
و��سحا  دفعا  و��سنطن  تبدي 
كنوت  طالبان،  مع  للمفاو�سات 
�ملهمة  با�سم  �ملتحدث  بيرتز، 
يف  "�لناتو"  حللف  �لع�سكرية 
�أفغان�ستان "�لدعم �حلازم"، �عترب 
�أّن "طالبان من �لأفغان و�لالعبني 
يت�سمن  �أفغاين  حل  يف  �لرئي�سيني 
و�أ�ساف،  �ل�سيا�سية".   �مل�ساحلة 
"يجب   �إعالمية:  ت�رشيحات  يف 
يتعار�ص مع هذه �لق�سية، و�إىل �أن 
�لأفغان  �رشكاءنا  فاإن  ذلك،  تفهم 
مت�سل،  �سياق  ،ويف  �سيقاتلونها" 
"ل  طالبان  �أّن  �إىل  "بيرتز"  �أ�سار 
لبلد�ننا،  مبا�رش�  تهديد�  ت�سكل 
�سي�ساعد  )�لدويل(  �لتحالف  و�أّن 
�لذي  �لأفغاين  �حلل  ت�سهيل  يف 

يزيل بدوره �لتهديد �لإرهابي".

17 عاما مرت مذ اأطلقت الوليات املتحدة الأمريكية عملية "احلرية الدائمة"، للق�صاء على الإرهاب يف اأفغان�صتان ،حرب اأعطت وا�صنطن �صارة انطالقها يف 7 اأكتوبر 2001، لي�صّكل امتدادها 
خطا زمنيا يعترب الأطول يف تاريخ احلروب التي خا�صتها البالد، بكلفة مالية بلغت تريليونات من الدولرات، وب�صرية اأ�صفرت عن مقتل مئات الآلف. 

اأفغان�صتان

م٫�س 

رحلة البحث عن ال�سالم يف 17 عاما

اأج�سادهم حتولت اإىل هياكل عظمية اجلوع يلتهم اأطفال اليمن 
�لبالد  باليمن:  �لأممية  �ملن�سقة 
تعاين �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف �لعامل 
دون  �أطفال  ثالثة  كل  - طفل من 
�سوء  من  يعاين  �خلام�سة  �سن 

�لتغذية 
�إثر  طفل  ميوت  دقائق   10 كل   -
�ملعوية  و�للتهابات  �لتغذية  �سوء 

و�حلمى 
 4 �إىل   3.5 �ملتحدة:  �لأمم   -
يف  �سي�سبحون  �آخرين  ماليني 
��ستمرت  �إذ�  �جلوع  قبل  ما  و�سع 

قيمة �لعملة بالنخفا�ص
�أج�ساد  من  ي�سدر  خافت  �أنني    
فوق  ترقد  �جلوع،  �أنهكها  هزيلة 
ُخ�س�ص  �لذي  باجلناح  ّة  �أ�رشرِ
يف  �أطفال  خم�سة  ملعاجلة 
لالأمومة  "�ل�سبعني  م�ست�سفى 
�ليمنية  بالعا�سمة  و�لطفولة" 

�سنعاء. 
وبالقرب من �لأ�رّشة �لتي يرقدون 
عليها، ل يز�ل �لأمل ي�سكن قلوب 
�لذين  و�آبائهم  �لأطفال  �أمهات 
يعي�سون يف �سمت وترقب مل�سري 
�أطفالهم، ويف غ�سون ذلك، يُكافح 
لإنقاذ  �مل�ست�سفى،  يف  �لأطباء 
يعي�سون على �سفا  �لذين  �لأطفال 
�حلاد،  �لتغذية  �سوء  �إثر  �ملوت؛ 

نتوقع  "مل  �أحدهم:  يقول  حيث 
�أن جند �أج�سادهم قد حتولت �إىل 

هياكل عظمية". 
وكانت �ل�سلطات يف وز�رة �ل�سحة 
�هلل"  "�أن�سار  جلماعة  �لتابعة 
�لأطفال  نقلت  قد  )�حلوثيني(، 
مبحافظة  �أ�سلم  مديرية  من 
�لتي  �لبالد،  غربي  �سمال  حجة، 
و�لتي  �جلوع،  جائحة  ت�رشبها 
�أور�ق  تناول  على  �ل�سكان  �أجربت 

�لأ�سجار. 
و�أفاد مر��سل ، �أن �ل�سكان ياأكلون 
)�حلل�ص  "�لغلف"  نبات  �أور�ق 
باللهجة �ملحلية وهو جن�ص نباتات 
مت�سلقة ينتمي للف�سيلة �لكرمية(، 
نتيجة �لظروف �ملعي�سية �ملرتدية 
وغياب �لطعام و�أي م�سدر للدخل، 
ب�سبب  �لإن�ساين  �لو�سع  �نهيار  �إثر 
منذ  �ليمن  يف  �ملندلعة  �حلرب 
مطلع عام 2015 ،يف ترقب، وقفت 
و�لدة �لطفلة رحمة )عامان( عند 
تتنف�ص  كانت  �لتي  طفلتها،  ر�أ�ص 
�لأطباء  غر�ص  �أثناء  ب�سعوبة، 
ف�ساعدها  معّقد،  ب�سكل  �حلقن 
عظم  من  يتكون  �لذي  �ل�سغري 
وجلد، مل يتحمل �لوخز، و�لطبيب 
عن  �لبحث  يف  يجتهد  �ملعالج 

�أوردة لغر�ص �حلقن فيها. 
قالت  حزن،  من  تخلو  ل  بنربة 
و�لدة �لطفلة، �إن حالة �لفقر �لتي 
�سمال  �ملعزولة  قر�هم  ت�رشب 
يف  ت�سبب  ما  هي  �لبالد،  غربي 
هذه  �إىل  طفلتها  �سحة  تدهور 
�لدرجة، بعد �أن عجزت عن توفري 
�لغذ�ء لها، حتى �أنها كانت تنتظر 

موتها من �جلوع. 
و�أ�سافت يف حديث لالأنا�سول، �أن 
طفلتها،  �أنقذت  من  هي  �ل�سدفة 
و�أطفال �لقرية و�لقرى �ملجاورة، 
�ملنظمات  من  وفد  زيارة  بعد 
و�كت�سافهم  �لقرية،  �إىل  �ملحلية 
ت�رشب  �لتي  �لإن�سانية  �ملاأ�ساة 
جرى  �أنه  �إىل  ،و�أ�سارت  �ملنطقة 
�إىل  و�آخرين  طفلتها  مع  نقلها 
�ملا�سي،  �جلمعة  يوم  �مل�ست�سفى 
رحمة  بد�أت  �حلني،  ذلك  ومنذ 
لقت  �أن  بعد  تدريجًيا  بالتح�سن 
�رشد  �لطبية،وت�ستاأنف  �لرعاية 
"حالتنا �سعبة،  تفا�سيل معاناتها: 
وطفلتي كانت بحاجة �إىل �حل�سول 
كنت  و�أنا  و�لدو�ء،  �لتغذية  على 
�لتغذية،  ب�سوء  م�سابة  ا  �أي�سً
فنحن  �أمامنا،  مغلقة  و�لدنيا 
طعام  �أي  معنا  يوجد  ول  فقر�ء 

�سيء غايل  وكل  ول م�سدر دخل، 
�ل�سلع  �أ�سعار  و�رتفعت  �لثمن".  
�لأ�سا�سية يف �ليمن �إىل 300% على 
�ملحلية  �لعملة  �نهيار  مع  �لأقل 
لها  تر�جع  �أدنى  �إىل  و�سلت  �لتي 
�أمام �سلة �لعمالت �لأجنبية، حيث 
فقد �لريال �ليمني 40% من قيمته 

منذ منت�سف جويلية �ملا�سي. 
وي�ستورد �ليمنيون بالعملة �ل�سعبة، 
ي�ستهلكونه، مبا يف ذلك  85% مما 
و�لأرز  )�لقمح  �لأ�سا�سية  �ملو�د 
وزيت  �لأطفال  وحليب  و�ل�سكر 
تقدير�ت  وفق  و�لوقود(،  �لطعام 
�قت�سادية غري ر�سمية ،من جهته، 
حكومة  يف  �ل�سحة  وزير  قال 
طه  بها(،  معرتف  )غري  �حلوثيني 
لالأنا�سول،  ت�رشيح  يف  �ملتوكل 
يعانون  �ليمن  يف  طفل  مليوين  �إن 
�حلاد،  �لتغذية  �سوء  حالت  من 
يتعر�سون  قد  منهم  ن�سبة  و�إن 
لهم  �لتو�سل  يتم  مل  �إذ�  للوفاة 
و�إنقاذهم ب�سكل عاجل.  و�أ�ساف: 
�أطفال  "هناك طفل من كل ثالثة 
يعاين  �خلام�سة،  �سن  دون  مينيني 
دقائق   10 وكل  �لتغذية،  �سوء  من 
�لتغذية  �سوء  �إثر  طفل  ميوت 
و�حلمى،  �ملعوية  و�للتهابات 

�أولئك  �فتقار  �لرئي�سي  و�ل�سبب 
متكن  وعدم  للتغذية،  �لأطفال 
�لعالج".   �إىل  �لو�سول  من  �أهلهم 
و�أ�سار "�ملتوكل" �إىل �أن ثمانية من 
بفقر  �أطفال م�سابون  ت�سعة  �أ�سل 
�ألف  و200  مليون  وحو�يل  �لدم، 
�مر�أة يف �سن �لإجناب �أو متزوجة 
م�سابة ب�سوء �لتغذية، ما قد يو�ّسع 
من د�ئرة �نت�سار �سوء �لتغذية بني 
حذر  �ملا�سي،  �لأطفال،و�جلمعة 
�ملتحدة  �لأمم  من�سقة  مكتب 
يف  �ملقيمة  �لإن�سانية  لل�سوؤون 
�ليمن، ليز غر�ندي، من �أن �نهيار 
خطر  يُفاقم  �ملحلية  �لعملة 
ماليني  يو�جهه  �لذي  �ملجاعة، 

�ملو�طنني. 
��ستمرت  "�إذ�  بيان:  يف  و�أ�ساف 
بالنخفا�ص،  �ليمني  �لريال  قيمة 
�سخ�ص  ماليني   4 �إىل   3.5 فاإن 
ما  و�سع  يف  �سي�سبحون  �آخرين 
قبل �جلوع" نو�أو�سحت، �أن �أ�سعار 
ب�سكل  �رتفعت  �لأ�سا�سية  �ل�سلع 
حاد يف �لأ�سابيع �لأربعة �ملا�سية، 
ب�سبب �لنخفا�ص �ل�رشيع يف قيمة 
�لريال، م�سيفة: "�أ�سبح �لو�سع ل 
�إىل  ن�سل  و�سوف  بالفعل،  يُطاق 
�لقيام  يتم  مل  ما  �لالرجعة  نقطة 

ب�سيء لإنقاذ �لعملة". 
�إن  �لبيان،  يف  غر�ندي،  وقالت 
�أزمة  �أ�سو�أ  من  �أ�ساًل  يعاين  �ليمن 
"ل  عدًد�  و�أن  �لعامل؛  يف  �إن�سانية 
يح�سى" من �ملو�طنني، يف جميع 
�أنحاء �لبالد، يعي�سون "على �سفري 
�أزمة  �أ�سو�أ  �ليمن  �ملوت"،وي�سهد 
�أكرث  يحتاج  �إذ  �لعامل،  �إن�سانية يف 
من   %75 �أي  ميني  مليون   22 من 
�أو  نوع من �مل�ساعدة  �إىل  �ل�سكان 
�حلماية.  وت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن 
�أكرث من 65 �ألف ميني، قد قتلو� �أو 
جرحو� يف �لنز�ع، فيما وثقت �لأمم 
مدين،  �ألف   16 م�رشع  �ملتحدة 
�ملتحدة  �لأمم  �أنباء  مركز  ح�سب 
،وتطلب �لأمم �ملتحدة و�رشكاوؤها 
ثالثة مليار�ت دولر، لتمويل خطة 
�ل�ستجابة �لإن�سانية للعام �حلايل، 
�لآن تلقت �خلطة 65% من  وحتى 
ومنذ  �ملطلوب.   �ملبلغ  �إجمايل 
حرًبا  �لبالد  ت�سهد  �أعو�م،   4 نحو 
�حلكومية،  �لقو�ت  بني  عنيفة 
من  �لعربي  بالتحالف  م�سنودة 
جهة، وم�سلحي جماعة "�حلوثي" 
من جهة �أخرى، ما ت�سبب بتدهور 
و�لإن�سانية  �لقت�سادية  �لأو�ساع 

ب�سكل غري م�سبوق.
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عي�صة ق.

وهدفهم اليوم حتقيق االنت�صار 
املو�صم  انطالق  منذ  الثاين 
الت�صكيلة  لتدعيم  اجلاري، 
اأن  والكيد  ثمينة،  نقاط  بثالث 
عاد  التي  االيجابية  النتيجة 
العقيبة  ابناء  بها العبو ت�صكيلة 
حامل  اأمام  القواعد  خارج  من 
�صباب  املا�صي  املو�صم  لقب 
نقطة  واقتنا�ص  ق�صنطينة 
دخول  لالعبني  ت�صمح  التعادل 
مبعنويات  اليوم  مواجهتهم 
مرتفعة للتاأكيد على اال�صتفاقة 
وت�صجيل عودة قوية يف البطولة 
الوطنية عرب حتقيق ثالث نقاط 
ثمينة ت�صمح لهم التنف�ص قليال 
من  اخلروج  يف  وامل�صاهمة 
ذيل جدول الرتتيب، اأين �صوف 
تعرف الت�صكيلة التي توجد دون 
ا�صتقالة  بعد  رئي�صي  مدرب 
االأ�صبوع  نهاية  الوزاين  �رشيف 

بالل  العبها  عودة  املنق�صي، 
للعقوبة  ا�صتنفاذه  بعد  تاريكات 
بو�صع  للفريق  ي�صمح  ما  وهو 
حتقيق  على  القادر  التعداد 

االأهم يف لقاء اليوم.
احتاد  يدخل  املقابل،  يف 
يعول  وهو  املقابلة،  اجلزائر 
بنقاط  غامنا  اخلروج  على 
تعرث  تدارك  اأجل  من  الفوز، 
اجلار  اأمام  املن�رشمة  اجلولة 
االآخر مولودية اجلزائر، خا�صة 
واأن ت�صكيلة »�صو�صطارة« تدرك 
الداربيات  بنقاط  الفوز  اأهمية 
التتويج  التناف�ص على  اأجل  من 
هذا  الوطنية  البطولة  بلقب 
الفريق  واأن  خا�صة  املو�صم، 
الن�رشية  اأمام  فوزين  �صجل 
وبارادو وتعادل اأمام املولودية، 
ثقيال  وزنا  متلك  ليوم  ونقاطا 
الريادة  مالحقة  �رشاع  يف 
باعتبار  القبائل،  �صبيبة  مع 
اأمام  ممنوع  اليوم  التعرث  اأن 

تيريي فروجني  ا�صبال املدرب 
خا�صة واأنهم �صيكونون مهددين 
يف  والرتاجع  البوديوم  بخ�صارة 
الذي  االأمر  الرتتيب،  جدول 
لن ي�صاعدهم على لعب االأدوار 
ت�صكيلة  فاإن  وبالتايل  االأوىل، 
اأر�صية  تدخل  »�صو�صطارة« 
الفوز  على  وعينها  امليدان 
وتعرف  اليوم،  ام�صية  غري  ال 
من  غيابات  ثالث  املواجهة 
االأمر  ويتعلق  فروجي  كتيبة 
وبن  مفتاح  اإيبارا،  من  بكل 
لن  كبرية  وبن�صبة  خما�صة، 
االأ�صا�صية   الت�صكيلة  تعرف 
�صوف  حيث  كثرية  تغيريات 
تكون نف�صي التي خا�صت داربي 
ت�صجيل  مع  اجلزائر  مولودية 
راأ�ص  تغيري واحد على م�صتوى 
االختيار  يكون  و�صوف  احلربة، 
بن  ووكرياء  حميو�ص  امني  بني 
�صاعة من اأجل خالفة الالعب 

الكونغويل.

�ضراع عا�ضمي بهدف االنت�ضار اأو االنك�ضار�صباب بلوزداد / احتاد العا�صمة
ي�صتقبل ملعب 20 اأوت بالعا�صمة مباراة الداربي التي جتمع اأم�صية اليوم الفريقني 

اجلارين �صباب بلوزداد واإحتاد العا�صمة، ويعد اللقاء بالإثارة خا�صة واأنه يجمع 
بني الفريقني باأهداف متباينة، ويدخل النادي البلوزدادي امليدان وهو ميلك عاملي 

الأر�ض واجلمهور من اأجل اخلروج بالنقاط الثالث ل غري باعتبار ان الو�صعية 
ال�صعبة التي يتواجد عليها لعبو ال�صباب ل ت�صجع على ال�صقوط جمددا يف فخ 

التعرث، خا�صة واأنهم مل يفوزوا يف �صت مباريات على التوايل من البطولة الوطنية

 اخلطوة مبادرة
  ايجابية للكناري
 يف اإنعا�ض خزائنه

اإدارة الكناري 
توقع عقد التمويل 

مع اأوريدو
�صبيبة  فريق  اإدارة  اأم�ص  تعاقدت 
متعامل  مع  عقد متويل  على  القبائل 
جرت  اأين  »اأوريدو«،  النقال  الهاتف 
�رشكة  مبقر  العقد  توقيع  مرا�صيم 
الهاتف النقال بح�صور مديرها العام 
عبد اللطيف حمد دفع اهلل اإىل جانب 
مالل  �رشيف  القبائلي  النادي  رئي�ص 
اتفاق خالل  اإىل  تو�صال  كانا  واللذان 
بنود  خمتلف  حول  املا�صية  االأيام 
تر�صيمه  يتم  اأن  قبل  التمويلي،  العقد 
�صباح اأم�ص، وهي اخلطوة التي جاءت 
بالن�صبة ملت�صدر  املنا�صب  الوقت  يف 
باإنعا�ص  الوطنية حتى ت�صمح  البطولة 
ت�صيري  يف  وت�صاعد  الفريق  خزينة 
�صوؤون النادي يف بحبوحة مالية خا�صة 
ال�صتوي  املركاتو  موعد  اقرتاب  مع 
والطموح الكبري للنادي من اأجل لعب 

االأدوار االأوىل هذا املو�صم.

املدير العام لأوريدو: 
ل نفرق بني الأندية يف 

التمويل وجاهزون للدعم 
وفق امليزانية

عرب املدير العام الأوريدو عبد اللطيف 
حمد دفع اهلل عن �صعادته بعد توقيع 
�صبيبة  فريق  مع  متويل  عقد  �رشكته 
القبائل، متمنيا ان تعود هذه ال�رشاكة 
البطولة  مت�صدر  على  بااليجاب 
حتقيق  اإىل  دفعه  اأجل  من  الوطنية 
االأوىل  االأدوار  ولعب  ايجابية  نتائج 
هذا املو�صم، وا�صتطرد املتحدث اأن 
�رشكته قامت بالتوقيع قبل ايام عقد 
النية  ولديها  �صطيف  وفاق  مع  متويل 
اأندية اخرى من  التوقيع مع  اأجل  من 
االأمر  لكن  م�صتقبال  الوطنية  البطولة 
وقدراتها  امليزانية  على  يتوقف 
املقبلة  اخلطوات  وفق  وذلك  املالية 

التي �صوف تخطوها ال�رشكة.

وايل تيزي وزو ي�صجع 
الالعبني للتناف�ض على 

الأدوار الأوىل

احل�صة  �صهدت  املقابل،  يف 
رفقاء  اأجراها  التي  التدريبية 
القادر �صاحلي قبل  احلار�ص عبد 
تاجنانت  دفاع  اأمام  اأم�ص  مباراة 
وزو  لتيزي  اجلديد  الوايل  ح�صور 
اأين  اأجوائها  �صاطر  احلكيم  عبد 
اإىل  التدريبات  نهاية  حتدث عقب 
الطاقم الفني والالعبني يف ح�صور 
رئي�ص الفريق مالل، وحفز الوايل 
الفريق  متثيل  اجل  من  الت�صكيلة 
مو�صم  وت�صجيل  متثيل  اأح�صن 
نتائج  ت�صجيل  خالل  من  جيدا 

ايجابية خالل الفرتة املقبلة.
عي�صة ق.

جلنة الن�صباط ت�صتدعي زعيم لالمتثال اأمامها

اإق�ضاء اآيت واعمر 4 مباراتني ولقاءين الأمادا
�صلّطت جلنة االن�صباط التابعة 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم 
عقوبة االق�صاء الأربعة مباريات 
وهران  مولودية  لالعب  كاملة 
اآيت واعمر وذلك عقب  حمزة 
الطرد الذي تعر�ص له الالعب 
جمعت  التي  املقابلة  خالل 
�صن  �صطيف  وفاق  اأمام  ناديه 
الرابطة  من  التا�صعة  اجلولة 
املحرتفة االأوىل عقب اإقدامه 
على ت�رشف غري ريا�صي جعله 
املبا�رش  الطرد  اإىل  يتعر�ص 
وفق التقرير الذي دونه احلكم 
الذي اأدار املواجهة وهو االأمر 
الذي يجعل الالعب يغيب عن 
تنتظر  التي  االأربع  املباريات 
ابتداء  �صتكون  وعودته  ناديه 
من اجلولة 14 وما قبل االأخرية 

البطولة  ذهاب  مرحلة  من 
العب  عوقب  بينما  الوطنية، 
اإبراهيم  اجلزائر  مولودية 
طرده  عقب  بلقائني  اأمادا 
الذي  العا�صمي  الداربي  يف 
جمعهم باحتاد العا�صمة �صمن 
وبالتايل  املن�رشمة،  اجلولة 
يغيب عن مباراتي ن�رش ح�صني 
داي و�صباب ق�صنطينة وعودته 
 11 ابتداء من اجلولة  مربجمة 
اأهلي  »العميد«  يواجه  عندما 

برج بوعريريج.
جلنة  األزمت  املقابل،  يف 
برج  اهلي  اإدارة  االن�صباط 
اإدارة فريق  بوعريريج تعوي�ص 
يتعلق  فيما  مليلة  عني  جمعية 
احلافلة  حلق  الذي  بال�رشر 
التك�صري  اإىل  تعر�صت  التي 

»الكابا«  جماهري  طرف  من 
املواجدهة  نهاية  عقب 
نهاية  الفريقني  جمعت  التي 
االأ�صبوع املنق�صي، وا�صتدعت 
عنابة  احتاد  رئي�ص  الهيئة 
اأجل  من  زعيم  البا�صط  عبد 
اللجنة  اأع�صاء  اأمام  االمتثال 
من  املقبل  اأكتوبر   15 بتاريخ 
اأجل اال�صتماع اإىل اأقواله فيما 
وجهها  التي  باالتهامات  يتعلق 
مباراة  اأدار  الذي  احلكم  نحو 
العلمة  مولودية  اأمام  ناديه 
نحو  بالر�صوة  اتهمه  والذي 
ت�صهيل  اأجل  من  املناف�ص 
الذي  باللقاء  الفوز  يف  مهامه 
التا�صعة  اجلولة  �صمن  اندرج 
من الرابطة املحرتفة الثانية.
ع.ق.

الألعاب الأوملبية لل�صباب ببوين�ض اير�ض

 ال�ضباح بلمان يتاأهل
  اإىل نهائي 200م

 اأربع �ضباحات

اجلزائري  ال�صباح  تاأهل   
نهائي  اإىل  بلمان  من�صف 
�صباحات �صمن  اأربع  200م 
لل�صباب   االوملبية  االألعاب 
ببوين�ص  حاليا  اجلارية 
االأرجنتني،  يف  اإير�ص 
وح�صل بلمان على املرتبة 
االأوىل  للمجموعة  الثالثة 
الرتتيب  يف  واخلام�صة 
 04 2د  قدره  بتوقيت  العام 
ثا و39ج، بينما عاد  املركز 
االأول اإىل الرنويجي حفا�ص  
ثا   59 1د  زينومتو   تومي 
ال�صباحان  واأق�صي  ج  و77 
بلمان  من�صف  اجلزائريان 
وعرجون عبد اهلل يف ن�صف 
100م  �صباقي  يف  النهائي 
على  و100م  ال�صدر  على 

الظهر
امل�صارع  انهزم  جهته،  من 
وزن  يف  رباحي  اأحمد 
منازلته  كغ يف   81 من  اقل 
امليدالية  اأجل  من 
الهولندي  اأمام   الربونزية 
بينما  مارك  ديجك  فان 
جالب  يا�صمني  اأق�صيت 
الدور  يف  كغ   63 من  اأقل 
االوملبية  لالألعاب  االأول 
لل�صباب املتوا�صلة ببوين�ص 
امل�صارعان  وواجه  اإري�ص، 
اجليدو  يف  اجلزائريان 
جالب  ومواطنته  رباحي 
على  التوايل امل�رشي احمد 
واال�صرتالية  فهمي  حممد 
ح�صب  برودر  �صت�صكيا 
القرعة.   �صحب   عملية 
ومتكن رباحي الذي اأوقعته  
املجموعة  �صمن  القرعة 

االأوىل، من الفوز يف  الدور 
ثمن النهائي على امل�رشي 
قبل  حممد  فهمي  حممد 
االجناز يف  نف�ص  يعاود  ان 
بحركة  النهائي  ربع  الدور 
يونغ  الكندي  امام  »اإيبون« 
الذي  كيغن، ممثل اجلزائر 
يف  جيدا  مردودا  قدم 
يف   انهزم  االأولني  الدورين 
اأمام  النهائي  ن�صف  الدور 
مارتن  بيزداك  الت�صيكي 
الف�صية  امليدالية  �صاحب 
اللقاء  يف  خ�صارته  عقب  
الروماين  اأمام  النهائي 

ادريان �صولكا .
تفلح  مل  جهتها،  من 
يا�صمني جالب  اجلزائرية  
�صمن املجموعة االأوىل من 
حتقيق نف�ص اجناز مواطنها 
وتعرثت يف املنازلة االأوىل 
من الدور ثمن النهائي اأمام 
برودر  �صت�صكيا  اال�صرتالية 
لقاء  تخو�ص  ان  قبل   ،
الرتكية   امام  اال�صتدراك  
بز كريت ح�رشات. ، وجترى 
لل�صباب  االوملبية  االألعاب 
من 6 اإىل 18 اأكتوبر اجلاري 
يف  العا�صمة االأرجنتينية، و 
املوعد  يف  اجلزائر  ميثل 
 30 جمموع  الريا�صي 
اخت�صا�صا   11 يف  ريا�صيا 
باألعاب  االأمر  ويتعلق 
املالكمة،  اجليدو،  القوى، 
 ، الري�صة  كرة    ، املبارزة 
ال�صباحة، ال�رشاع، اجلمباز، 
التجذيف، امل�صارعة  ورفع 

االأثقال.
وكالت 
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عي�صة ق.

لكنه �أبان عن �أمل كبري يف حتقيق 
ذلك و�لعمل على ��ستعادة �لقوى 
خالل �قرب وقت ممكن، و�أبدى 
للندوة  تن�سيطه  بلما�سي خالل 
ترب�ص  مبقر  �أم�ص  �ل�سحافية 
�سيدي  يف  �لوطنية  �ملنتخبات 
مو�سى تفاوؤال كبري� بالعودة �إىل 
�ال�ستقبال على ملعب م�سطفى 
�أن  �أو�سح  �أين  بالبليدة،  ت�ساكر 
�أر�سيته  على  تعودو�  �لالعبني 
معه  جميلة  ذكريات  وميلكون 
�لتي  �اليجابية  �لنتائج  عرب 
حققوها على �أر�سيته يف �الأعو�م 
�لفارطة، خا�سة خالل ت�سفيات 
مونديايل 2010 و2014، م�سيفا 
بعد  �سعبة  فرتة  يعي�سون  �أنهم 
�لتي  �لقوية  و�لهز�ت  �ل�رضبات 
�ملا�سية  �لفرتة  خالل  تلقوها 
جمدد�  �لعودة  �الآن  وهدفهم 
�سيكون  و�لذي  م�ستو�هم  �إىل 

تدريجيا
لنادي  �ل�سابق  �ملدرب  تطرق 
�لقطري  و�ملنتخب  �لدحيل 
�ملبار�تني  �إىل  و�الأول  �الأوملبي 
تنتظرهم  �للتان  �ملزدوجتني 
�سمن  �لبنني  منتخب  �أمام 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�ص  ت�سفيات 
و�و�سح  بالكامريون،   2019
�جلز�ئريني  يفرح  �أن  يريد  �أنه 
�أمام  �لفوز  حتقيق  خالل  من 
�أن  للتاكيد  عاد  لكنه  �ملناف�ص، 
�إفريقيا �أ�سحت ال متلك منتخبا 
يت�سوره  ما  عك�ص  �سغري�، 
�لبع�ص مثلما حدث �أمام غامبيا 
منظما  منتخبا  و�جهو�  �أين 
قادرين  العبني  وميلك  تكتيكيا 
على �سنع �لفارق ي�سيف، وحذر 
من مغبة �ل�سقوط يف فخ �للعب 
�مام �ملنتف�ص بعقلية �ملنتخب 
�ملونديايل و��ست�سغار �ملناف�ص 
الأن �ملنتخب �سوف يدفع �لثمن 
غاليا، م�سدد� �أن �لفوز هدفهم 
�جلمعة  مقابلة  يف  �لبنني  �أمام 
�ملقبل باعتبار �أنهم يلعبون على 
�أخرى �ستكون  ميد�نهم ونتيجة 
لن  �لت�سكيلة  �أن  �سلبية، م�سدد� 

و�أ�سباله  �ل�سغط  حتت  تلعب 
و�لرغبة  �لقتالية  �لروح  ميلكون 
�لنقاط  حتقيق  يف  و�لعزمية 
له،  بالن�سبة  �الأهم  وهو  �لثالث 
�ملر يف  على  وقف  �أنه  م�سيفا 
تلك  �ساهد  �أين  غامبيا  مبار�ة 
�لتي كانت لدى �لعنا�رض  �لروح 
�ل�سابقة  �الأعو�م  يف  �لوطنية 
قريب،  وقت  قبل  و�فتقدوها 
�إىل جانب ذلك �و�سح �أنه يهدف 
�إىل تقدمي طريقة لعب حديثة، 
�الآن  حديث  لي�ص  تغيريها  لكن 
ويحتاج وقتا من �أجل جت�سيدها 

مب�ساعدة �لالعبني.

�صليماين يغيب عن 
لقاء هذ� �جلمعة 

وحلاقه باللقاء 
�لثاين مرتبط بحالته 

�ل�صحية

على  �الأول  �مل�سوؤول  وتطرق 
�إىل  �لوطنية  �لفنية  �لعار�سة 
�أين  �سليماين  �إ�سالم  العبيه 
يعاين  �لتي  �الإ�سابة  �أن  ك�سف 
�ملبار�ة  عن  غيابه  تر�ّسم  منها 
يكون  ولن  �لبنني  �أمام  �الأوىل 
فيها،  �مل�ساركة  مبقدوره 
�أجل  من  �لفر�سة  ميلك  لكنه 
�للحاق باللقاء �لثاين �أمام نف�ص 
�سوف  �أنه  مو�سحا  �ملناف�ص، 
وطبيب  �لالعب  �إىل  يتحدث 
�لقر�ر  �تخاذ  قبل  �خل�رض 
ميلك  �نه  م�سيفا  �ملنا�سب، 
خلالفته  درفلو  �أ�سامة  �لالعب 

خالل لقاء هذ� �جلمعة.

��صتبعاد بولية 
وبودبوز فني ومل 

�أ�صتبعدهما من 
�حل�صابات

�لتي  �الأ�سباب  �ملتحدث  وبرر 
بع�ص  ��ستبعاد  �إىل  دفعته 
�لثنائي  �سورة  يف  �الأ�سماء 
�أكد  و�لتي  وبوالية  بودبوز 

على  وقف  بعدما  فنية  �أنها 
�لتدريبات من  موؤهالتها خالل 
ال  �أنه  م�سري�  �الأول،  �لرتب�ص 
وهو  كثرية  �لفيفا  تو�ريخ  ميلك 
�لفر�سة  منح  يف�سل  جعله  ما 
لعنا�رض �خرى من �أجل جتريبها، 
و�أ�ساف �أن �الأ�سماء �مل�ستبعدة 
متلك فر�سة �لعودة جمدد� �إىل 
وبن  �مل�ستقبل  يف  �ملنتخب 

يغلق �الأبو�ب عليها. 

م�صتعد لتحويل 
حمرز على 

�لحتياط و�لالعب 
يحب بالده

عند  �سارما  بلما�سي  وبد� 
ريا�ص  �لالعب  حول  �حلديث 
حمرز �أين �سدد �أنه ميلك �لقدرة 
�الحتياط  كر�سي  على  الإحالته 
�سيئة  م�ستويات  قدم  حال  يف 
على  �جللو�ص  عيبا  ولي�ص 
�ملعني  و�عرتف  �لبدالء،  دكة 
�لذي  �مل�ستوى  يف  بالفرق 
�سفوف  يف  �لالعب  يقدمه 
بالده،  ومنتخب  �سيتي  �ملان 
لالعبه  قوية  بعودة  وعد  لكنه 
�ملقابل  يف  عنه  ود�فع  قريبا، 
بقوة  يد�فع  �أنه  �أكد  عندما 
ويحتاج  �لوطنية  �الألو�ن  على 
�إىل �لدعم و�مل�ساندة و�لوقوف 
تقدمي  �أجل  من  جانبه  �إىل 
مع  يعتمده  �لذي  �للعب  نف�ص 

�ل�سيتي. 
�إمكانية  بلما�سي  ي�ستبعد  ومل 
كان  �لذي  بالهجوم  �للعب 
عهد  يف  فرت�ته  �أقوى  يف 
�ملدربني �ل�سابقني حليلوزيت�ص 
�أنه  �أ�سار  عندما  وغوركوف، 
بفيغويل  �ال�ستعانة  ممكن 
جناحا �أمين، حمرز على �جلناح 
�لهجوم،  يف  و�سليماين  �الأي�رض 
م�سري� �نب وجناح �أي�سا مهاجم 

ميلك فنيات جيدة.

ت�صريحات �صعد�ن 
جنون وو�لدي 

��صتغرب لالتهامات 
�لتي طالتني

�لرد  �لوطني  �لناخب  رف�ص 
�لتي  �خلطرية  �التهامات  على 
�لوطني  �لفني  �ملدير  له  وجهها 
�أين  �سعد�ن،  ر�بح  �مل�ستقيل 
للرد  ينزل مب�ستو�ه  لن  �أنه  �أ�سار 
خا�سة  �لت�رضيحات،  تلك  على 
و�أنه �لتقى به يف عنابة يف �ل�سهر 
�ملن�رضم وقام بتبادل �لتحية معه 
بني  �النهيار  حتية  كانت  لكنها 
»ح�سبي  قائال:  ح�سبه،  �لرجلني 
و�زد�دت  �لوكيل«،  ونعم  �هلل 
وجهها  �لتي  �التهامات  ق�سية 
غمو�سا  بلما�سي  نحو  �سعد�ن 
جاهز  �أنه  �الأخري  قال  عندما 
و�الآخرة  �لدنيا  يف  �لثمن  لدفع 
�ملعني �سحيحا،  قله  ما  كان  لو 
�لتي وجهت  �التهامات  نافيا كل 
تاأثرت  عائلته  �ن  م�سيفا  �سده، 
كثري� من تلك �التهامات، خا�سة 
و�لده �لذي مت �إبالغه �أن �بنه قام 
بطرد �سعد�ن من �ملطعم �الأمر 
جنونيا،  �ملتحدث  �عتربه  �لذي 
نف�ص  له  كانت  �نه  ك�سف  و�لذي 
كان  عندما   2004 عام  �لق�سية 
و�جهه  لكنه  �ملنتخب  يف  العبا 
نف�ص  يعيد  �أن  قبل  لوجه  وجها 

�ل�سيناريو جمدد�.

�لبطولة �لوطنية ل 
متلك لعبا ي�صتحق 

�ل�صتدعاء �إىل 
�خل�صر

�ن  �لتاأكيد  بلما�سي  وجدد 
ميلكون  ال  �ملحليني  �لالعبني 
مينحهم  �لذي  �مل�ستوى  حاليا 
�ملنتخب  مع  �للعب  فر�سة 
�لبطولة  �ن  مو�سحا  �لوطني، 
قادر�  العبا  متلك  ال  �لوطنية 
�لالعبني  مناف�سة  على 
�لد�ربي  �أن  و�أكد  �ملحرتفني، 
جمع  �لذي  �الأخري  �لعا�سمي 
كان  �جلز�ئر  ومولودية  �الحتاد 
�سعيفا وال يرقى �إىل �مل�ستوى.

�أكد �أنه و�جهه قبل 14 �صنة يف ت�صريحات م�صابهة لكنه مل يجبه
بلما�ضي: ت�ضريحات �ضعدان اأثبتت م�ضتواه املنحط ح�ضبي اهلل ونعم الوكيل

.      عودة �خل�صر �إىل �لأ�صو�ء يتطلب �ل�صرب وعازم على �لفوز �أمام �لبنني
فتح �لناخب �لوطني جمال بلما�صي �صقف �لطموحات بالن�صبة مل�صتقبل �ملنتخب �لوطني �لذي يرت�جع م�صتو�ه كثري� 

يف �لأ�صهر �لأخرية، حيث �أو�صح �أنه يعمل على �ملدى �ملتو�صط من �أجل �إعادة �لهيبة للخ�صر ومكانته �حلقيقية، و�لتي 
فقدها بعد �لهز�ت �لتي �صربته خالل �لفرتة �لأخرية، ولهذ� �لغر�س �صدد بلما�صي �أنه لي�س �صهال �أن يتم �إعادة �ملنتخب 
�إىل �لقمة بعد �لهز�ت �لعنيفة �لتي مرت عليه، وحتقيق �لغر�س يتطلب بع�س �لوقت من �ل�صرب و�لنتظار حتى تتجدد 

قدرته على مو�جهة �ملنتخبات �لقوية 

تطرق �إىل عو�مل تاألقه قاريا وف�صل حمرز

ماجر: اإقالتي من اخل�ضر حرمني من 
جت�ضيد م�ضروع التتويج بالكان

اخل�ضر يواجهون قطر 
وديا يف 27 دي�ضمرب

 عملية �لبيع تنطلق �ليوم بقيمة 
ترت�وح بني 200 و500 دينار

 طبع 22 األف تذكرة حت�ضبا
 للقاء اخل�ضر والبنني

�لوطني  �لناخب  عاد 
�ل�سابق ر�بح ماجر للظهور 
�أين  �الأ�سو�ء  �إىل  جمدد� 
بالفر�سة  يحظ  مل  �أنه  �أكد 
�مل�رضوع  جت�سيد  �أجل  من 
تعيينه  عند  به  جاء  �لذي 
�لفنية  �لعار�سة  ر�أ�ص  على 
�ملن�رضم،  �لعام  �لوطنية 
قبل  مهامه  �أنهيت  بعدما 
مباريات  على  ي�رضف  �أن 
�لوطني،  للمنتخب  ر�سمية 
ت�رضيحات  يف  ماجر  و�أكد 
�أن  �أر�بيا«  »�آ�ص  موقع  مع 
بعد  مبا�رضة  جاءت  �إقالته 
�ملنتخب  ودية  يف  �لهزمية 
ي�سنف  �لذي  �لربتغايل 
�سمن �أحد �أكرب �ملنتخبات 
�لذي  �الأمر  �الأوروبية، وهو 
م�رضوعه  لتج�سيد  عرقله 
و�لذي  �لو�قع  �أر�ص  على 
كان يهدف �إىل �لتتويج بلقب 

كاأ�ص �إفريقيا �ملقبلة.
ن�رض  نادي  خريج  وتطرق 
�لالعب  �إىل  د�ي  ح�سني 
�أين  حمرز  ريا�ص  �لدويل 
�أو�سح �نه يجد �سعوبات يف 
�خل�رض  مع  و�لربوز  �لتاألق 
عندما يتعلق �الأمر باللعب يف 
�ملناخية  للظروف  �إفريقيا 
قارتي  بني  �ملختلفة 
�أن  و�أوروبا، م�سري�  �إفريقيا 
�لالعبني يف�سلون يف �لربوز 

ب�سبب  �إفريقيا  �أدغال  يف 
�لبدنية  جاهزيتهم  عدم 
ينطبق  ال  �لذي  �الأمر  وهو 
على العب مان�س�سرت �سيتي 
�ملتحدث،  ح�سب  وحده 
�ل�سخ�سي  تاألقه  وبرر 
مار�ص  �لتي  �لفرتة  خالل 
خريج  كونه  �إىل  �لكرة  فيها 
�لبطولة  ولعب  �لن�رضية 
�لذي  �لعامل  وهو  �لوطنية 
يجعل �لظروف خمتلفة بينه 
لوهافر  نادي  خريج  وبني 

�لفرن�سي.
�ل�سابق  �لالعب  وتطرق 
وفالن�سيا  �لربتغايل  لبورتو 
م�ستقبله،  �إىل  �ال�سباين 
عودته  �إمكانية  ك�سف  �أين 
�لتحليل  ��ستوديوهات  �إىل 
هذ�  يف  و�أو�سح  جمدد�، 
�ل�سياق �أن م�ستقبله �سيكون 
�لتدريب  �إىل  �لعودة  بني 
�لتحليل،  �أو  �خلليج  يف 
ثالثة  ميلك  �أن  م�ستطرد� 
عرو�ص للتدريب منها �ثنني 
يف �خلليج وعر�ص من �أحد 
مل  لكنه  �ملغربية  �الأندية 
م�سيفا  وجهته،  يف  يح�سم 
�الأمر  يف  �لف�سل  يرتك  �نه 
ب�سبب  �ملقبل  �ملو�سم  �إىل 
�ر�ص  يف  �حلالية  �لتز�ماته 

�لوطن.
عي�صة ق.

بلما�سي  جمال  �لوطني  �لناخب  �أكد 
مبار�ة  �سيلعب  �لوطني  �ملنتخب  �أن 
بتاريخ  �لقطري  �ملنتخب  �سد  ودية 
بلما�سي  وقال  �ملقبل،  دي�سمرب   27
لدينا  »�سيكون  �ل�سحفية:  �لندوة  يف 
و�سنلعب  دي�سمرب،  �سهر  يف  ترب�ص 

 27 يوم  قطر  منتخب  �سد  مبار�ة 
مبار�تني  �ألعب  �أن  و�أريد  دي�سمرب، 
وديتني �أخرتني«، و�أ�ساف: “�أريد روؤية 
�لالعب �جلز�ئري من دون �سغط من 

دون مبار�ة ر�سمية«.
وكالت

قررت �إد�رة ملعب م�سطفى ت�ساكر 
�ألف   22 جمموع  طبع  بالبليدة 
�لتي جتمع  للمبار�تة  تذكرة حت�سبا 
�لبنني  ونظريه  �لوطني  �ملنتخب 
وتندرج  �ملقبل  �جلمعة  �ملقررة 
�سمن �جلولة �لثالثة من �لت�سفيات 
لالأمم  غفريقيا  كاأ�ص  �إىل  �ملوؤهلة 
�لكامريون،  يف  �ملقررة   2019

ولهذ� �لغر�ص فاإن �سموؤويل �مللعب 
 20 جمموع  بطرح  يقومون  �سوف 
بينما  دينار   200 بقيمة  تذكرة  �ألف 
�ملتلقية  تذكرة   200 ثمن  �سيكون 
مقابل 500 دينار، �أين تنطلق عملية 
من  �ليوم  من  �بتد�ء  �لتذ�كر  بيع 

�سبابيك �مللعب.
ع.ق.



بر�شلونة يحدد اأوىل �شفقاته ال�شتوية
لتعزيز  ال�شتوية  �شفقاته  اأوىل  حدد  بر�شلونة  نادي  اإن  اإ�شبانية  �شحيفة  قالت 
�شفوفه، ل�شمان املناف�شة يف بطوالت الليغا ودوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س امللك، 
وذكرت �شحيفة موندو ديبورتيفو، اأن الفريق الكتالوين يريد احل�شول على خدمات 
ال�شتوي  املريكاتو  خالل  الفرن�شي،  ليون  اأوملبيك  اأي�رس  ظهري  ميندي  فريالند 
ال�شاب  وجود  من  الرغم  على  األبا،  جلوردي  بديل  بر�شلونة  ميلك  وال  املقبل، 
مرياندا، لكن املدرب اإرن�شتو فالفريدي واإيريك اأبيدال ال�شكرتري الفني، ال يوؤيدان 
ت�شعيده الأنه ال زال بحاجة للوقت والن�شج لتمثيل الفريق االأول، وقالت ال�شحيفة، 
االأي�رس  الظهري  مركز  لتعزيز  للفريق،  كاأولوية  ميندي  فريالند  و�شع  بر�شلونة  اإن 
خالل الفرتة املقبلة، بعدما حاول �شمه يف املريكاتو ال�شيفي املا�شي، ولفتت اأن 
اأبيدال مغرم بفريالند ميندي �شاحب 24 عاًما والذي يقدم م�شتويات مبهرة مع 

ليون يف الدوري الفرن�شي منذ املو�شم املا�شي. 
وكان اأوملبيك ليون، قد جدد عقد الالعب يف ال�شيف املا�شي لعام اإ�شايف خوًفا 
من اأطماع كبار اأوروبا، حيث ينتهي عقده احلايل مع الفريق يف عام 2023، وكان 
كاأ�س  ومتثيله يف  ال�شنغال  ين�شم ملنتخب  اأن  املا�شي  ال�شيف  رف�س  قد  ميندي 
العامل، وذلك الأنه ينتظر دعوة من املدرب ديديه دي�شان لتمثيل منتخب فرن�شا، 
ولن يواجه بر�شلونة، �شعوبة يف احل�شول على الظهري االأي�رس يف فرتة االنتقاالت 
ال�شتوية املقبلة، و�شيكون االأمر اأ�شهل يف ال�شيف املقبل، حيث اأن ليون قد يفرط 

يف خدمات ميندي مثلما حدث مع �شامويل اأومتيتي.

 الحتاد الإجنليزي ي�شتعد
 للتحقيق مع مورينيو

ذكرت تقارير اإعالمية اإجنليزية اأن االحتاد االإجنليزي �شيحقق مع جوزيه مورينيو مدرب 
مان�ش�شرت يونايتد ب�شاأن التعليقات التي �شدرت منه عقب فوز فريقه على  نيوكا�شل يف 
مورينيو  على  واالنفعال  الغ�شب  و�شيطر  املمتاز،  االإنكليزي  الدوري  من  الثامنة  اجلولة 
اأهداف يف  يهداأ حتى جنح يف دفع العبيه الإحراز ثالثة  كّل فرتات املباراة، ومل  خالل 
الدقائق الع�رسين االأخرية لينتزع فريُقه فوزا مبهراً 3-2، وركزت الكامرياُت على طريقِة 
تعامل املدرب الربتغايل بعد املباراة ، يف الوقت الذي قوبل بت�شفيقاِت جماهري مان�ش�شرت 

يونايتد عقب انتهاء املواجهة.

 مان�شيني يربر عدم ا�شتدعاء
 بالوتيلي وبيلوتي

اأكد روبريتو مان�شيني مدرب منتخب اإيطاليا اأن هناك معايري فنية اأدت اإىل عدم �شم كل 
من بالوتيلي وبيلوتي لت�شكيلة االأزوري الذي ي�شتعد خلو�س مباراتني دوليتني هذا ال�شهر، 
قال روبرتو مان�شيني اإنه �شي�شم املهاجم ماريو بالوتيلي لت�شكيلة املنتخب عندما يكون 
يف كامل لياقته وذلك يف تعليق للمدرب االإيطايل على عدم �شم مهاجمه املثري للجدل 
خلو�س مباراتني دوليتني هذا ال�شهر، وقال مان�شيني اإن االأمر نف�شه ينطبق على اأندريا 
بيلوتي مهاجم تورينو الذي مل ي�شمه للت�شكيلة اأي�شاً م�شيفا اأن القرارين ا�شتندا اإىل معايري 
�شنوات ومنحه مان�شيني  اأربع  دام  بعد غياب  اإيطاليا  بالوتيلي ملنتخب  وا�شتدعي  فنية، 
بالوتيلي  لكن  املا�شي  ماي  اإيطاليا يف  تدريب  تويل  بعد  مبارياته  اأوىل  القيادة يف  �شارة 
لعب ثالث مرات مع ناديه الفرن�شي ني�س هذا املو�شم ومل يتمكن من ت�شجيل اأي هدف، 

وا�شتبعد بالوتيلي متاما من ت�شكيلة ني�س يف مواجهة تولوز اجلمعة املا�شي.
االأوىل  الدرجة  دوري  تورينو يف  لفريقه  الثماين  املباريات  ف�شارك يف جميع  بيلوتي  اأما 
االإيطايل لكنه �شجل هدفني فقط وهو ما يقل كثرياً عن معدله املعتاد، وقال مان�شيني 
مفتوح  والباب  املجموعة  من  جزء  لكنهما  احلايل  الوقت  يف  حاالتهما  اأف�شل  يف  »لي�شا 
منتخب  اإيطاليا  وت�شت�شيف  للمنتخب«.  �شيعودان  اللياقة  ي�شتعيدان  عندما  للجميع، 
االأمم  دوري  يف  بولندا  ملالقاة  تتوجه  اأن  قبل  اليوم  جنوى  يف  ودية  مباراة  يف  اأوكرانيا 
االأوروبية بعدها باأربعة اأيام، ودعا مان�شيني، الذي حاول اإعادة بناء الفريق اعتماداً على 
العبني �شبان بعد ف�شل اإيطاليا يف التاأهل لكاأ�س العامل هذا العام اإىل التحلي بال�شرب، قال: 
القدم عندنا الأننا اعتدنا على االنتقادات«،  لي�شت جزءاً من مفردات كرة  ال�شرب  »كلمة 
والتي   2020 اأوروبا  لبطولة  التاأهل  �شمان  تتمثل يف  للفريق  بالن�شبة  االأولوية  اأن  م�شيفاً 
�شتبداأ ت�شفياتها يف مار�س 2019، واأ�شاف »كنا نعلم اأن الطريق لن يكون �شهاًل، الحظوا 

اأننا خ�رسنا قبل �شهر اأمام بطل اأوروبا مع فريق حتت 23 عاماً«.

هازارد: اللعب مع الفريق امللكي حلم

اعترب البلجيكي اإدين هازارد مهاجم نادي ت�شيل�شي االإجنليزي اأن الدفاع عن األوان ريال مدريد االإ�شباين بطل اأوروبا يف املوا�شم 
الثالثة االأخرية هو حلم، يف اأحدث ف�شول احلديث املتكرر عن احتمال ان�شمامه ل�شفوفه، وربطت التقارير ال�شحفية مرارا 
بني القائد الذي �شاهم بحلول منتخب بالده ثالثا يف مونديال رو�شيا 2018، والنادي امللكي االإ�شباين، كما ان الالعب البالغ 27 
عاما، اأملح اأكرث من مرة اىل احتمال رحيله عن ت�شيل�س، ليعود بعدها ويوؤكد بقاءه هذه ال�شنة على االأقل مع النادي اللندين الذي 
يدافع عن األوانه منذ �شتة اأعوام، ويرتبط معه بعقد حتى 2020، ويقدم هازارد بداية مثالية للمو�شم مع ت�شيل�شي، اذ �شجل 
ثمانية اأهداف يف خمتلف امل�شابقات، ويت�شدر ترتيب هدايف الدوري االإجنليزي املمتاز ب�شبعة اأهداف، و�شاهم بعبور فريقه 
مراحله الثماين االأوىل دون هزمية، ونقلت و�شائل اإعالم اإجنليزية عن هازارد قوله بعد فوز فريقه على م�شيفه �شاوثمبتون 
3-0: »حتدثت بعد كاأ�س العامل وقلت اأنني اأعتقد اأن الوقت منا�شب للتغيري الأنني خ�شت كاأ�س عامل رائعة، اأنا اأقدم كرة قدم 
جيدة يف الوقت الراهن«، واأ�شاف: »ريال مدريد هو اأف�شل ناد يف العامل ال اأريد اأن اأكذب اليوم، هذا حلمي مذ كنت طفال. 
كنت اأحلم بهذا النادي«، وتابع »�شرنى، ال اأريد اأن اأحتدث عن هذا االأمر كل يوم، ال وقت حمددا، لكن �شنتحدث عن م�شتقبلي 

يف وقت قريب«.
وبح�شب التقارير، مل يخف ريال رغبته بالتعاقد مع البلجيكي الذي توج مع ت�شيل�شي بلقب الدوري املحلي عامي 2015 و2017، 
ال�شيما بعد انتقال جنمه الربتغايل كري�شتيانو رونالدو هذا ال�شيف اىل جوفنتو�س االإيطايل، ويف حال التعاقد معه، قد ي�شاهم 
هازار يف تعوي�س النق�س الهجومي الذي خلفه رحيل رونالدو، والذي يظهر جليا بعدم قدرة الفريق على الفوز اأو الت�شجيل يف 
اآخر اأربع مباريات، اإال اأن هازارد اأكد يف ت�رسيحاته اأنه ال يرغب يف اتباع امل�شار نف�شه الذي اتخذه زميله ال�شابق يف ت�شيل�شي 

مواطنه حار�س املرمى تيبو كورتوا، بدفع اإدارة النادي نحو التخلي عنه ل�شالح ريال.

اأعلن نادي ريال مدريد اأن مهاجمه الدويل الفرن�شي ال�شابق 
كرمي بن زمية يعاين من اإ�شابة يف اأوتار �شاقه اليمنى تعر�س 
اأالفي�شفي  م�شيفه  �شد  املباراة  يف  املن�رسم  ال�شبت  لها 
امللكي  النادي  وكتب  االإ�شباين،  الدوري  الثامنة من  املرحلة 
اأوتار �شاقه اليمنى«  باإ�شابة يف  يف بيان »مت ت�شخي�س حالته 
�شحيفة  وتطرقت  املالعب،  عن  غيابه  مدة  يحدد  اأن  دون 
»اآ�س« الريا�شية املدريدية يف موقعها االإلكرتوين اإىل احتمال 
اإىل  مدريد  ريال  ويعود  اأ�شابيع،  وثالثة  اأ�شبوعني  بني  غيابه 
احلايل  اأكتوبر   20 يف  الدولية  التوقف  فرتة  بعد  املناف�شات 
بعدها  ي�شت�شيف  ثم  املحلي،  الدوري  يف  ليفانتي  مبواجهة 

بثالثة اأيام فيكتوريا بلزن الت�شيكي يف اجلولة الثالثة مل�شابقة 
م�شيفه  اأمام  الكال�شيكو  خو�س  قبل  اأوروبا،  اأبطال  دوري 

وغرميه التقليدي بر�شلونة يف 28 منه.
ال�شوط  نهاية  بعد  امللعب  ترك  اإىل  ا�شطر  زمية  بن  وكان 
دياز،  ماريانو  للدومينيكاين  مكانه  تاركاً  اأالفي�س  اأمام  االأول 
مدريد  ريال  ملدرب  موجعة  �رسبة  زمية  بن  اإ�شابة  وت�شكل 
واالإ�شابات  املخيبة  النتائج  من  �شل�شلة  بعد  لوبيتيغي  جولن 
التي تعر�س لها جنوم الفريق اأبرزهم اإي�شكو عملية جراحية 
كارفاخال  وداين  مار�شيلو  الربازيلي  الدودية،  الزائدة  الإزالة 

ربطة ال�شاق والويلزي غاريث بايل الفخذ.

بن زمية يعاين من الإ�شابة
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غريزمان: مبابي ن�شخة قدمية من كري�شتيانو
قال الفرن�شي اأنطوان غريزمان،مهاجم منتخب فرن�شا وفريق اأتلتيكو مدريد، اإنه يجب اأن يفوز العب فرن�شي هذا العام بالكرة 
الذهبية، واأ�شاف غريزمان، يف مقابلة مع جملة »فران�س فوتبول« الفرن�شية: »الفوز بكاأ�س العامل اإنه اأمر مده�س، ال توجد 
كلمة، كل �شيء كان مليًئا بامل�شاعر، فاأنت ال تعرف اإىل اأين تتجه، فهل تذهب اإىل اجلماهري اأو عائلتك اأو زمالئك يف الفريق، 
لقد قمت ببث مبا�رس عرب اإن�شتغرام وبعدها قلت لنف�شي لقد فعلناها«، واأ�شاف: »لقد خططنا لق�شاء العطلة مًعا، لكن لالآ�شف 
ابنتي اأرادت اأن اأكون موجوًدا معها«، وتابع: »رمبا نفعل ذلك ال�شيف املقبل، لكننا اأر�شلنا لبع�شنا ال�شور والفيديو عرب جمموعة 

وات�شاب اخلا�شة بالعبي املنتخب«.
وتابع: »احتفاالت املونديال لقد اأر�شلت للمدرب ر�شالة الأ�شاأله حول اإمكانية فعل ما فعلته مع اأتلتيكو مدريد بعد الفوز بال�شوبر 
االأوروبي، لقد قلت له ملاذا ال نح�رس الكاأ�س ونقوم باالحتفال مع الالعبني، ثم ندور حول امللعب ونحتفل مع اجلماهري، لقد 
اأحب املدرب الفكرة ونقلها للرئي�س«، ووا�شل: »مبابي يذكرين بكري�شتيانو رونالدو عندما كان يف مان�ش�شرت يونايتد، حيث اأنه 
كان يلعب على االأطراف دون اأن ي�شعى لت�شجيل الكثري من االأهداف، ولكن اإذا حتول النجم الفرن�شي اإىل ما فعله الدون يف ريال 
مدريد، فاإنه �شي�شجل 50 هدًفا على االأقل«، وا�شتطرد: »الكرة الذهبية بالن�شبة يل اإنه حلم، اإنها االأف�شل يف التاريخ وهناك 

الكثري من النجوم، و�شيكون حلًما اأن اأ�شبح من �شمن الفائزين«.
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»مماتي«.. جديد م�سل�سل ال�سلطان »عبد احلميد« يف املو�سم احلايل

مل�سل�سل  اجلديد  املو�سم  بداية  مع 
يتناول  الذي  احلميد،  عبد  عا�سمة 
ق�سة ال�سلطان العثماين عبد احلميد 
الثاين، ظهرت وجوه جديدة �ساركت 
غوركان  الفنان  منها  امل�سل�سل،  يف 
اأويغون/ ال�سهري بالعامل العربي با�سم 
م�سل�سل  اأبطال  اأحد  وهو  »مماتي«، 

»وادي الذئاب«.
جاءت  لـ«مماتي«  اجلديدة  امل�ساركة 
يف املو�سم احلايل الثالث للم�سل�سل، 
�سا�سة  على  عر�سه  بداأ  والذي 
 TRT1 الرتكي  الر�سمي  التفزيون 
�ساب  �سخ�سية  بدور  اأيام،  قبل 
�سجاع، متكن من التغلب على دب يف 
الإفراج عن جمموعة  اأجل  نزال من 
خالل  التجار،  بع�ض  بيد  العبيد  من 

احللقة الأوىل.
ومماتي يف دوره اجلديد خليل خالد، 
ويقف  الإنكليز  ي�سارع  ان  اختار 
احلميد،  عبد  ال�سلطان  جانب  اإىل 
واليهود  الإنكليز  ي�سارع  كان  الذي 

الدولة  عهد  اأواخر  املنطقة،  يف 
العثمانية كما ينتظر اأن يكون مماتي 
ال�سطان  يد  املقبلة،  احللقات  يف 
العامل  يف  مكان  كل  اإىل  ميدها  التي 
على  حر�ست  امل�سل�سل  اأ�رسة 
املو�سم  من  الأوىل  احللقة  م�ساهدة 
الفنادق  اإحدى  يف  جمتمعة  الثالث 
اول  يف  امل�سل�سل  ونال  باإ�سطنبول، 
ن�سب  يف  الثالثة  املرتبة  له،  حلقة 

امل�ساهدة.
الذي  اإينال،  بولت  املعروف  الفنان 
احلميد،  عبد  ال�سلطان  دور  يج�سد 
العامل  يف  »يحيى«  با�سم  واملعروف 
م�سل�سل  »�سيناريو  اإن  قال  العربي، 
الأ�سا�سية  وفكرته  ثري،  العام  هذا 
ومن  املال،  مو�سوع  على  تركز 
الإعالم  بح�سب  العامل«،  يحكمون 

الرتكي.
يف  الأحداث  اأبرز  امل�سل�سل  ويوثق 
 )1909-1896( الأخرية  الـ13  الأعوام 
من حياة ال�سلطان عبد احلميد الثاين، 

عا�ستها  التي  الأحداث  عن  ف�سالاً 
اآنذاك  حكمه  اإبان  العثمانية  الدولة 
)ولد  الثاين  احلميد  عبد  وال�سلطان 
اإ�سطنبول(، هو  عام 1842 يف مدينة 
الدولة  الرابع والثالثني من �سالطني 
من  والع�رسين  وال�ساد�ض  العثمانية، 
�سالطني اآل عثمان الذين جمعوا بني 

اخلالفة وال�سلطنة.
وانتهت   ،1876 عام  احلكم  وتوىل 
رهن  وو�سع   ،1909 عام  حكمه  فرتة 
 10 يف  وفاته  حّتى  اجلربيَّة  الإقامة 

فرباير 1918.
عربياًا  امل�سهور  اإينال«،  و«بولنت 
با�سم »يحيى«، ا�ستهر بهذا ال�سم يف 
امل�سل�سل املدبلج »�سنوات ال�سياع«، 
امل�سل�سالت  اأوائل  من  يعترب  الذي 
املدبلجة، حيث در�ض امل�رسح، وبرع 
ليكت�سب  ا،  متفوقاً منه  وتخرج  فيه، 
مكنته  خربات  ق�سرية،  فرتة  خالل 
اأو�سع  من  الفن  عامل  اقتحام  من 

اأبوابه.

من بينهم ال�صلطانة هيام

فنانون اأتراك يحولون 
عقودهم للعملة املحلية

الفنانني  من  عدد  حول 
عقود  الأتراك،  والنجوم 
موؤخرا  الفنية  اأعمالهم 
دعما  الرتكية،  اللرية  اإىل 
من  الوطني،  لالقت�ساد 
بينهم الفنانة مرمي اأوزيل، 
بال�سلطانة  املعروفة 
م�سل�سل  يف  هيام، 
ال�سلطان«وي�سعى  »حرمي 
خالل  من  الفنانون 
تقوية  اإىل  خطوتهم هذه 
ودعم  املحلية،  العملة 
يف  وخا�سة  القت�ساد، 
وقعت  التي  الأعمال 
بالعمالت  عقودها 
وحتويلها  الأجنبية، 
بح�سب  املحلية،  للعملة 

الإعالم الرتكي.
وجاءت ال�ستجابة الفنية 
احلمالت  بعد  هذه، 
والدولية،  املحلية 
التجار  بها  قام  التي 
بتحويل  والفنانون، 
الأجنبية،  عمالتهم 
ميتلكونه  الذي  والذهب 
الفنانة  الرتكية  للرية 

ال�سهرية اأوزيل، املعروفة 
هيام،  ال�سلطانة  با�سم 
�ساركت يف هذه احلملة، 
اأن  العادة  جرت  حيث 
باليورو،  عقودها  تربم 
لتقرر النتقال اإىل اللرية 
عنها  ومعروف  الرتكية، 
اأنها تاأخذ على كل حلقة 
 50 قدره  مبلغا  م�سل�سل، 
األف لرية تركية، ما يعادل 
نحو 8 اآلف و160 دولر 
من  امل�ساهري  بني  ومن 
�ساركوا  الذين  الفنانني 
املمثلة  اأي�سا،  باحلملة 
اأو�رس،  هوليا  ال�سهرية 
قرارا  اتخذت  حيث 
التي  عقودها  بتحويل 
الإعالنات  يف  اأبرمتها 
ال�رسكات  مع  التجارية 
الرتكية،  للرية  الأخرى 
م�ستبدلة العقود القدمية 
اأقدم  كما  جديدة  بعقود 
م�ساهري اآخرون من مثل 
املطرب فرمان توبراق، 
ي�سار،  اإيربو  واملطربة 

على نف�ض اخلطوة.

�سدمة بالو�سط الفني ال�سوري لرحيل املمثلة دينا هارون

الفيلم اللبناين »غذاء العيد« يف رابع اأيام مهرجان ماملو

دينا  ال�سورية  املمثلة  توفيت 
اأحد  يف  الثنني  اليوم  هارون 
دم�سق  العا�سمة  م�ست�سفيات 
بعد  عاما   44 ناهز  عمر  عن 
جراحية  لعملية  خ�سوعها 
عاجلة. وقد اأثار ذلك الرحيل 
الو�سط  يف  �سدمة  املفاجئ 
على  وا�سعا  وتفاعال  الفني 
من�سات التوا�سل الجتماعي.

جلراحة  خ�سعت  دينا  وكانت 
الأ�سد  مب�ست�سفى  ناجحة 
بعدها  نقلت  اجلامعي موؤخرا 

قبل  الفائقة  العناية  ق�سم  اإىل 
اأن تتدهور حالتها ال�سحية.

ونعت نقابة الفنانني ال�سوريني 
بيان،  يف  الراحلة  الفنانة 
الفنانني  من  عدد  عرب  كما 
�سفحاتهم  عرب  ال�سوريني 
الجتماعي  التوا�سل  مبواقع 
لرحيلها  �سدمتهم  عن 
املفاجئ، ومنهم كندة علو�ض 
ون�رسين طاف�ض ودميا اجلندي 
ومي�سون  اخلاين  وم�سطفى 
رواد  تفاعل  كما  اأ�سعد.  اأبو 

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
وعزا  هارون  دينا  وفاة  مع 
�سوء  اإىل  وفاتها  �سبب  البع�ض 
البالد،  يف  ال�سحية  الرعاية 
جراحية  عملية  اأجرت  لأنها 
توفيت  لكنها  بالنجاح،  تكللت 
امل�ست�سفى  اإىل  عودتها  بعد 

للمراجعة الطبية.
بداأت الفنانة ال�سورية الراحلة 
وقدمت   2000 عام  م�سوارها 
منها  عديدة،  م�سل�سالت 
و)اأ�سواك  موؤجلة(  )اأحالم 

امل�سوار(  و)تعب  ناعمة( 
و)هي...  املال(  و)اأ�سياد 
وحكايا(  و)نوادر  دنيتنا( 
و)اخلط  النحل(  و)طريق 
و�سبايا(  و)وحو�ض  الأحمر( 
اإ�سافة اإىل م�ساركتها يف عدد 
)مرايا(  �سل�سلة  اأجزاء  من 
يا�رس  املخ�رسم  املمثل  اأمام 
ال�سقيقة  هي  العظمة.ودينا 
ال�سغرى للممثلة تولي هارون 
من  عدد  يف  �ساركتها  التي 

الأعمال الفنية. 

ملهرجان  الرابع  اليوم  �سهد 
ماملو لل�سينما العربية يف دورته 
»غداء  فيلم  عر�ض  الثامنة 
العيد«، وهو اأحد اأفالم املخرج 
بورجيلي،  لو�سيان  اللبناين 
من  عدد  على  حاز  الذي 
اجلوائز. يتميز الفيلم بالبطولة 
اجلماعية التي خلت من النجوم 
كما  املحرتفني،  واملمثلني 
يحكي  الذي  مبو�سوعه  يتميز 
يف  جتتمع  لبنانية  عائلة  ق�سة 
يتعرف امل�ساهد  الف�سح،  عيد 

املظاهر  اأبرز  على  من خالله 
يف  وال�سيا�سية  الجتماعية 
على  ال�سوء  وي�سلط  لبنان، 
التي  العنف  واأ�سباب  امل�ساكل 
لبنان.  يف  وتت�ساعد  تتطور 
معروفني  غري  ممثلني  وبوجود 
متّكن  مرة،  لأول  ميثلون 
مواهب  اكت�ساف  من  املخرج 
خالل  من  وا�ستطاع  عديدة، 
هذه الوجود اجلديدة اأن يجعل 
العائلة  مع  ينغم�ض  اجلمهور 

اللبنانية.
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ال�صادر حديثا عن الدار امل�صرية اللبنانية بالقاهرة

نا�شر عراق يزور »دار الع�شاق« 
بعهد حممد علي با�شا

بني خطني متوازيني ي�صري اأحدهما فوق اأعلى قمم ال�صلطة، يف حني يجتاز 
الآخر احلواري والأزقة خلف ق�ص�ص الب�صطاء واملعدمني، يك�صي الكاتب 

امل�صري نا�صر عراق �صخو�ص روايته اجلديدة »دار الع�صاق« حلما ودما، لينطقوا 
بالكثري عن زمن ظن البع�ص اأنه باح بكل ما فيه.. زمن حممد علي با�صا.

 256 يف  ال�صادرة  الرواية  وتعد 
عن  املتو�صط  القطع  من  �صفحة 
بالقاهرة  اللبنانية  امل�رصية  الدار 
روايات  �صل�صلة  يف  الأحدث  هي 
امل�رصي،  والإعالمي  ال�صحفي 
الفنون  كلية  يف  تخرج  الذي 
بجائزة   2016 عام  وفاز  اجلميلة، 
كتارا للرواية العربية، التي متنحها 
رواية  عن  بقطر  كتارا  موؤ�ص�صة 

»الأزبكية«.
يف  الع�صاق«  »دار  اأحداث  تدور 
ملذبحة  مبا�رصة  التالية  ال�صنوات 
علي  حممد  ق�صى  حني  القلعة، 
با�صا على املمالك، وانفرد بحكم 

حلملة  التجهيز  يف  و�رصع  م�رص، 
يف  الوهابيني  ملحاربة  ع�صكرية 

�صبه اجلزيرة العربية.
حلمه  وراء  احلاكم  يلهث  وبينما 
والفتوحات،  الع�صكري  باملجد 
وا�صتمالة  املال  بكنز  وين�صغل 
للحفاظ  الغربية  الدول  قنا�صل 
ال�صواد  ين�صحق  من�صبه؛  على 
حتت  امل�رصيني  من  الأعظم 
املادية  والأعباء  ال�رصائب  وطاأة 
اأحالم  لتحقيق  املفرو�صة 
املغرم  احلاكم  بني  وما  حاكمهم. 
على  املغلوب  وال�صعب  بال�صلطة 
اأجانب  م�رص  يف  يعي�ش  اأمره، 

كل  من  الأر�ش  اأ�صقاع  من  جاوؤوا 
حمل  من  فمنهم  وعرق؛  جن�ش 
من  ومنهم  و�صعبه،  للبلد  اخلري 
الأر�ش،  ومتلك  موارده،  ا�صتنزف 
يف  حتى  وتاجر  ال�صلع،  واحتكر 

الب�رص. �صورة ناب�صة
وهنا يربع املوؤلف يف ر�صم �صورة 
ناب�صة لأحياء م�رص قدميا، الراقي 
اإىل  ويتطرق  وال�صعبي،  منها 
الجتماعية  وم�صتوياتهم  �صاكنيها 
نهر  حتى  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
بكرا  كان  عندما  فيه  يتغزل  النيل 

مل يتلوث بعد.
فا�صت  حكايات  �صيل  بني  ومن 

على  تطفو  الع�صاق«،  »دار  بها 
الفرن�صي  الر�صام  حكاية  ال�صطح 
اإىل  الذي جاء  الرجل  �صارل، ذلك 
م�رص ويف قلبه ع�صق للبلد واأهله، 
الغربية  احل�صارة  مبادئ  وتالقت 
داخله مع تطلع امل�رصيني للحرية 

والكرامة.
الر�صام  بني  وطيدة  عالقة  وتن�صاأ 
من  متنوعة  ومناذج  الفرن�صي 
والنجار  احلداد  منهم  امل�رصيني، 
اللغة  فيعلمهم  الطيور،  وبائع 
مدر�صة  ويفتح  والر�صم،  الفرن�صية 
ال�صعبي  احلي  و�صط  للمكفوفني 

الذي اختاره �صكنا له.

ويدعمها  العالقة  هذه  ويبارك 
ال�صخ�صية  مكرم،  عمر  ال�صيخ 
مبواقفها  تاريخيا  املعروفة 
بها  ا�صتعان  رمبا  التي  الوطنية 
املوؤلف يف �صياق الأحداث للدللة 
امل�رصيني  فطرة  �صالمة  على 

وانحيازهم نحو اخلري.
وي�صتخدم املوؤلف الهالة التاريخية 
لي�صع  اجلليل  بال�صيخ  املحيطة 
الأحداث  نهاية  قرب  ل�صانه  على 
وراء  من  قوله  اأراد  ما  خال�صة 

عمله الأدبي.
الر�صام  حمدثا  ال�صيخ  يقول 
بني  يا  »امل�رصيون  الفرن�صي 

الغرباء  ي�صتقبلون  طيب  �صعب 
اإذا جاوؤوا ليُعمروا  مبودة واحرتام 
ويبنوا.. لكن كل من حكم م�رص يف 
القرون الأخرية كانوا من الأجانب 
لي�صيطروا  طامعني  دخلوا  الذين 
وقد  بخرياتها،  وينعموا  وينهبوا 
الفقر  يف  غارقا  ال�صعب  تركوا 

واجلهل واملر�ش«.
دخلوا  الأجانب  هوؤلء  كان  »ولو 
م�رص ع�صاقا لها ولأهلها، حاملني 
بتحقيق العدل وتطوير البلد وتعليم 
اأبنائه من اأجل اأن ت�صبح م�رص دارا 
النا�ش  لو�صعهم  للع�صاق،  �صخمة 

فوق روؤو�صهم«. 

  �صدرت حديثا عن  املركز
 الثقايف العربي يف بريوت

 ترجمة رواية  اللحظة 
الراهنة  لغيوم مي�شو

رواية  ترجمة  بريوت  العربي يف  الثقايف  املركز  عن  حديثاً  �صدرت 
ترجمة  من  مي�صو،  لغيوم  الفرن�صي  للروائي  الراهنة«  »اللحظة 
عام.  كل  واحدة  مرة  �صوى  يلتقيان  ل  وليزا  اآرثر   .2018 عقل  معن 
اأن  ليزا  تنتظره. حتلم  حياتها  وتق�صي  وراءها،  �صعياً  حياته  مي�صي 
درا�صتها  تكاليف  لتغطي  مانهاتن  حانة يف  وتعمل يف  ت�صبح ممثلة، 
لفن الدراما. وذات م�صاء، تتعرف اإىل اآرثر كو�صتيلو، طبيب اإ�صعاف 
�صاب تنجذب اإليه على الفور، م�صتعّدة اأن تفعل اأي �صيء واأن تواجه 
الرجال،  ك�صائر  رجاًل  لي�ش  اآرثر  اأن  اإّل  اأجله.  من  املخاطر  جميع 
التي متنعه عن حبها يف  املرعبة  باحلقيقة  لها  يف�صي  ما  و�رصعان 
مدينة نيويورك التي تت�صارع التحّولت فيها باّطراد، يربط اآرثر وليزا 
م�صريهما ليتجاوزا الكمائن والفخاخ التي ن�صبها لهما األد اأعدائهما: 

الزمن ق�صٌة مثرية ذات نهاية مذهلة ودر�ٌش مده�ش يف احلياة.
 وكالت

�شخ�شية  الطيب”..  “عبداهلل 
معر�ض اخلرطوم للكتاب

يحتفي “معر�ش اخلرطوم الدويل للكتاب” يف دورته الرابعة ع�رصة 
التي تنطلق الأ�صبوع القادم بالباحث والناقد ال�صوداين عبد اهلل الطيب 
العليا  اللجنة  املعر�ش”.  “�صخ�صية  اختري  الذي   )2003-1921(
للمعر�ش قالت اإن الختيار جاء “تقديراً جلهود العالمة الربوف�صري 
عبد اهلل الطيب العلمية املتميزة واإ�صهاماته الأدبية الكثرية يف �صتى 
املجالت، بجانب اإ�صهاماته الأكادميية”. وتقام دورة هذه ال�صنة من 
املعر�ش يف الفرتة من 17 اإىل 29 اأكتوبر اجلاري يف اأر�ش املعار�ش 
الدكتوراه من  درجة  نال  الطيب  اهلل  اأن عبد  يذكر  بري.  يف منطقة 
وكلية  الأهلية  درمان  اأم  جامعة  يف  بالتدري�ش  وعمل  لندن  جامعة 
جوردون التذكارية وجامعة بخت الر�صا وجامعة اخلرطوم وغريها. 
كما توىل عمادة كلية الآداب بجامعة اخلرطوم وكان مديراً جلامعة 
اخلرطوم واأول مدير جلامعة جوبا. الراحال نال اأي�صاً “جائزة امللك 
في�صل العاملية” يف الأدب العربي عام 2000 منا�صفة مع امل�رصي 
عز الدين اإ�صماعيل عبد الغني، واأ�صدر ع�رصات املوؤلفات يف ال�صعر 
و�صناعتها”  العرب  اأ�صعار  فهم  اإىل  “املر�صد  منها  والأدب  والفكر 

و”الطبيعة عند املتنبي” و”بني النري والنور” و”مع اأبي الطيب”.
وكالة اأنباء ال�صعر

معهد الدوحة يناق�ض »الرتجمة ووحدة املعرفة«

للروائي الإريتريي حجي جاب

»رغدة �شوداء«: بوؤ�ض ال�شباب الإريتريي

ال�صيخ  جائزة  ت�صيري  جلنة  نظمت 
الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
المتياز  مركز  مع  بالتعاون 
للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة 
الثنني  اليوم  العليا  للدرا�صات 
بعنوان  ندوة  القطرية  بالعا�صمة 
»الرتجمة ووحدة املعرفة« �صارك 
واأ�صاتذة  وخرباء  اأكادمييون  فيها 

من املوؤ�ص�صتني.
وا�صتعر�صت امل�صت�صارة الإعالمية 
يف  الفيا�ش  حنان  اجلائزة  با�صم 
الندوة دور اجلائزة يف مد ج�صور 
التعاون بني الأكادمييني امل�صتغلني 
تاريخ  اإىل  م�صرية  بالرتجمة، 
دورتها  انطلقت  التي  اجلائزة 
الأوىل عام 2015 وتهدف للتوا�صل 
ون�رص  و�صعوبه،  العامل  اأمم  بني 
عملية  وجتويد  ال�صالم،  ثقافة 

التعريب والرتجمة.

على  ال�صوء  الفيا�ش  �صلطت  كما 
حتفيز  يف  العاملية  اجلوائز  دور 
وامل�صاهمة  الرتجمة  حركة 
بني  التوا�صل  ج�صور  مد  يف 
الدور  ومنها  ال�صعوب،  ثقافات 
ال�صيخ  جائزة  به  ت�صطلع  الذي 
الدويل،  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
اجلائزة  اأهداف  و�رصحت 

ومعايريها و�رصوط التقدم لها.
اجلائزة  اأن  الفيا�ش  واأو�صحت 
من  الرتجمات  اعتماد  على  تعمل 
لغة  باأكرث من  واإليها  العربية  اللغة 
لغة  اعتماد  يتم  لذلك  عاملية، 
اللغة  جانب  اإىل  عام  كل  جديدة 
اللغة  اختيار  مت  وقد  الإجنليزية، 
الرتكية يف العام الأول، والإ�صبانية 
الثالث،  يف  والفرن�صية  الثاين،  يف 
اللغة  اعتماد  مت  العام  هذا  ويف 
ملليوين  ت�صل  بجوائز  الأملانية 

دولر.
من جانبه، �صلط عميد كلية العلوم 
معهد  يف  والإن�صانية  الجتماعية 
الأفندي  الوهاب  عبد  الدوحة 
اجلوائز  اأهمية  على  ال�صوء 
الأدبية، وذهب اإىل اأن الرتجمة يف 
حد ذاتها جائزة، لأنه يف العادة ل 

ترتجم اإل الكتب التي لها قيمة.
للمعجم  التنفيذي  املدير  اأما 
الدين  عز  العربية  للغة  التاريخي 
املخلوقات  اأن  فريى  البو�صيخي 
الب�رصية تتكلم لغة واحدة باأ�صكال 
مراآة  الرتجمة  واأن  خمتلفة، 
واملقاربة  امل�صرتكة،  املعرفة 
للرتجمة  التوا�صلية  الل�صانية 
حمققة لهدفني هما دقة الرتجمة، 

ووحدة التمثيالت املعرفية.
رئي�ش  يعترب  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
واملعجمية  الل�صانيات  برنامج 

ح�صن  الدوحة  مبعهد  العربية 
للتوا�صل  اأداة  الرتجمة  اأن  حمزة 
اإذا ما راعت اخل�صو�صية الثقافية 
هذه  لول  لأنه  للمجتمعات، 
اخل�صو�صية الثقافية لكان لالآلة اأن 
اأكرب  ب�رصعة  املرتجم  بدور  تقوم 

وبكفاءة اأعلى.
اأ�صتاذة  الندوة  يف  تدخلت  كما 
اللغة  بق�صم  الرتجمة  نظريات 
جولييتا  قطر  جامعة  يف  العربية 
الإعالمية  اللجنة  وع�صوة  �صعد، 
للرتجمة  حمد  ال�صيخ  جلائزة 
والتفاهم الدويل امتنان ال�صمادي، 
لطالب  مداخلة  الندوة  واأعقبت 
نقا�صية  وجل�صة  الدوحة،  معهد 
ال�صتنتاجات  اأبرز  على  للوقوف 
مو�صوع  يف  والعلمية  الأكادميية 

الرتجمة.
 وكالت

عن دار التنوير يف بريوت رواية 
»رغوة �صوداء« للروائي الإريتريي 

حجي جابر 2018.
منطلقاً من اخللفية التي دفعت 
اإىل  الهجرة  اإىل  الفال�صا  يهود 
جابر  حجي  ي�رصد  اإ�رصائيل، 
يدفع  الذي  البوؤ�ش  حكاية 
بال�صباب يف البلدان الفقرية اإىل 
الهجرة  �صبيل  �صيء يف  كل  بذل 
اإىل مكان يعتقدون اأنه يوؤمن لهم 

فر�صة اأف�صل يف احلياة.
اأن الواحد منهم  ي�رصد لنا كيف 
ولرتكاب  لل�رصقة  م�صتعد 
واخرتاع  وللكذب  املخاطر، 
عا�صها...  التي  تلك  غري  حياة 

من  الفرار  واحد:  والهدف 
البوؤ�ش والأمل يف حياة اأف�صل.

مل  الذي  داويت  يفعل،  هكذا 
لنف�صه  فيخرتع  يهودياً،  يكن 
ا�صمه  مغرياً  جديدة،  �صخ�صية 
وتاريخه. ويفعل اأق�صى املمكن 
يهود  مع  اخلروج  ي�صتطيع  حتى 
وهناك  اإ�رصائيل.  اإىل  الفال�صا 
تبداأ معاناة جديدة يكت�صفها يف 
الذين  الب�رصة  �صمر  املهاجرين 
ويدخلنا  هناك،  اإىل  �صبقوه 
وبوؤ�صهم  حيائهم  تفا�صيل  يف 
وبوؤ�ش  حياة  يف  ثم  ومعاناتهم. 
الذين هاجروا اإىل اأر�ش امليعاد 
حياة  لهم  �صتوفر  اأنها  حلم  مع 

يروح  الوهم  هذا  لكن  كرمية... 
اأخرى  مرة  ا�صمه  ويغري  يتبدد، 
كل  لكن  اأخرى...  حياة  ليعي�ش 
اخلوف  حالة  من  ينقذه  مل  هذ 
ول  حياته...  يف  يعي�صها  التي 
من التمزقات التي يعانيها �صواء 
ب�صبب لون ب�رصته اأو ب�صبب كونه 

مهاجراً.
�صوداء«  »رغوة  رواية  عرب 
جنهله،  عامل  اإىل  �صتتعرف 
اإىل  جابر  حجي  �صيدخل 
اأحالم  عمق  اإىل  تفا�صيله... 
واآمال »داود« ونظرته اإىل احلياة 
يف  ال�صديدة  والرغبة  واحلب... 
اإنها  بائ�صة.  حياة  من  التخل�ش 

على  املجه�صة  الأحالم  رواية 
التي  الت�صحيات  كل  من  الرغم 
يعلم  راح  حني  داويت...  يبذها 

بعامل اأف�صل.
اإريرتي،  روائي  جابر  حجي 
ثم  بال�صعودية،  بال�صحافة  عمل 
اجلزيرة  قناة  يف   للعمل  انتقل 
القطرية. ح�صلت روايته الأوىل 
»�صمراويت« على جائزة ال�صارقة 
 ،2012 عام  العربي  لالإبداع 
واأ�صدر بعدها »مر�صى فاطمة« 
عام 2013، و»لعبة املغزل« عام 
2015، »رغوة �صوداء« هي روايته 

الرابعة.
 وكالت
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حمافظ املهرجان ، عبد القادر بوعزارة  يك�صف عن م�صاركة:

14 دولة  يف املهرجان  الثقايف الدويل 
العا�سر للمو�سيقى ال�سيمفونية

درا�سية  منحة   80 بيليايف:  اإيغور  اجلزائر  لدى  الرو�سي  ·      ال�سفري 
قدمتها رو�سيا  للطالب اجلزائريني يف 2018

�سيمفونيا طه  ور�سيد  عالم  جمال  العمالقني  ·      تكرمي 
حكيم مالك

املهرجان  اأم�س حمافظ  ن�شط    
للمو�شيقى  العا�رش  الدويل  الثقايف 
بوعزارة   القادر  عبد  ال�شيمفونية 
املعهد  مبقر  �شحفية   ندوة 
للمو�شيقى« حممد  العايل  الوطني 
مدير  بح�شور  بالعا�شمة   فوزي« 
�شعودي  الدين  نور  اجلزائر  اأوبرا 
و �شفراء الدول امل�شاركة يف هذا 
احلدث املو�شيقي الراقي ، موؤكدا 
للمهرجان   العا�رشة  الطبعة  اأن  
�شتحت�شنها اأوبرا اجلزائر بوعالم 
باجلزائر  فايت  اأوالد  ب�شايح 
من  املمتدة  الفرتة  يف   العا�شمة 
من   19 اإىل  اجلاري   اأكتوبر   13
فيه  �شتحل  والذي  ال�شهر  نف�س 
رو�شيا �شيفة هذه الطبعة العا�رشة 

ل�شنة 2018 .
 

اإىل  14  دولة  �صتح�صر 
اأر�ض املليون ون�صف 

املليون �صهيد

عبد  ك�شف  ال�شياق     ذات  ويف   
القادر بوعزارة اأن هذا املهرجان 
�شيجمع هذا املوعد الفني الرائع 
اأر�س  اإىل  �شتح�رش  دولة     14
�شهيد  املليون  ون�شف  املليون 
اأوروبا  من  امل�شافات  اختزلت  اإذ 
لرتافق  واإفريقيا  واأمريكا  واٱ�شيا 
يف  الدول  هذه  وتتمثل   اجلزائر 
�شيفة ال�رشف هذا العام »رو�شيا« 
و�شوريا وتون�س واإ�شبانيا وجمهورية 
كوريا اجلنوبية واأوكرانيا  واليابان  
واإيطاليا  اإفريقيا  والنم�شا وجنوب 
وتركيا واأملانيا وفرن�شا وجمهورية 
البلد  جانب  اإىل  ال�شعبية  ال�شني 

امل�شيف اجلزائر.

هدفنا تعزيز العالقات 
بني خمتلف ال�صعوب 

عرب  املو�صيقى 
ال�صيمفونية

اإىل  ي�شعى  اأنه  بوعزارة  وقال    
خمتلف  بني  العالقات  تعزيز 

ال�شعوب عرب هذا املجال احليوي 
 ، ال�شيمفونية  املو�شيقى  وهو 
هذا  خالل  من  نهدف  اأننا  حيث 
مو�شيقانا  دمج  اإىل  املهرجان 
اجلزائرية يف هذا املزيج املتنوع 
ال�شعوب  مو�شيقى  ي�شكل  الذي 
ال�شاحة  اإثراء  بغية  وح�شارتها 
املجال  هذا  اجلزائرية يف  الفنية 
الدويل  الثقايف  املهرجان  ويعترب 
من  ال�شيمفونية   للمو�شيقى 
اجلزائر  يف  الهامة  املهرجانات 
وزارة  قبل  من  تاأ�شي�شه  والذي مت 
  2009 �شنة  اجلزائرية  الثقافة 
التي تدعم  هذا املهرجان ماديا 

ومعنويا .
 

العمل على تو�صيع 
الأمناط الفنية لتتكيف 

مع املوروث املو�صيقي 
اجلزائري

  
اأن   املتحدث  ذات  واأ�شار  
م�شاركة  �شيعرف   املهرجان 
العامليني  الفاعلني  من  العديد 
اجلانب  ويف  للمهرجان 
اإقامة  �شي�شهد  االأكادميي 
العديد  يوؤطرها  كال�س  ما�شرت 
اجلزائريني  امل�شاركني  من 
واالأجانب وعليه فنحن ن�شعى من 
خالل املهرجان الثقايف الدويل 
ال�شيمفونية  للمو�شيقى  العا�رش 
املو�شيقى  جماالت  تطوير  اإىل 
العاملية وتو�شيع اأمناطها الفنية 
لتتكيف مع املوروث املو�شيقي 

اجلزائري  .
املهرجان  حمافظ  واعترب 
العا�رش  الدويل  الثقايف 

للمو�شيقى ال�شيمفونية اأن اجلزائر 
حا�شنة  و�شتبقى  ومازالت  كانت 
الدولة  دعم  بف�شل  للثقافات 
الر�شيدة  والرعاية  اجلزائرية  
عبد  اجلمهورية  رئي�س  لفخامة 
رافق  الذي  بوتفليقة  العزيز 
اأن  بوعزارة   م�شريا  طبعاته 
اليوم من  اأ�شبح  املهرجان   هذا  
القارة  العاملية  الثقافية  املواعيد 
املو�شيقى  حمرتيف  لكل  والهامة 
تفخر  رجال  األفها   ، ال�شيمفونية 
تتبواأ  حيث  جمعاء  الب�رشية  بهم 
مكانة رفيعة يف حياتهم  وهذا ما 
موعدا  الثقايف  احلدث  هذا  جعل 
يف  خا�شة  مكانة  له   مميزا  فنيا 
قلوب ع�شاق هذا اللون الراقي من 
الفنون وهذا كله من اأجل الو�شول 
واملتمثلة  املن�شودة  غايتنا  اإىل 
االإنتعا�س  حتقيق  على  العمل  يف 
ال�شيمفونية  للمو�شيقى  والعي�س 
املجتمع  �رشائح  خمتلف  لتجذب 

.
تكرمي العمالقني 

جمال عالم ور�صيد طه 
�صيمفونيا

 
ومن جهته عرب بوعزارة عن تاأثره 
كبار  من  قامتني  لفقدان  ال�شديد 
رجال الفن اجلزائري   وهما الفنان 
والفنان  عالم  جمال  القبائلي 
اهلل   رحمهما  طه   ر�شيد  العاملي 
وكما  برحيلهما   فارقونا   فلقد 
فنيا  �شاهما  اأنهما  اجلميع  يعرف 
للجزائر  اجلميلة  ال�شورة  باإظهار 
،  وهذا  على كل مراحلها عامليا 
ما جعلهما من �شمائر هذه االأمة 
اأنه  املهرجان  حمافظ  كا�شفا    ،
�شيتم تكرميهما فنيا يف املهرجان 

للمو�شيقى  العا�رش  الدويل  الثقايف 
ال�شيمفونية  وذلك عرب ففي ال�شهرة 
االفتتاحية �شيتم عزف مقاطع من 
اأغنية  اأبرزها  طه   ر�شيد  روائع 
اإ�شافة     « بوعالم  يا  القادر  »عبد 
اعزيزان  »اأياما  اأغنية  ال�شتذكار 
جمال  العمالق  للفنان  اأورت�رشو« 
االأورك�شرتا  لعزف  اإ�شافة  عالم  
»مارا  اجلزائرية  ال�شيمفونية 
العمالق  الفنان  لهذا  اأديوغال« 
داخليا  اجلزائر  �رشف  الذي 
ا�شتتذكر  بوعزارة  وخارجيا  كما 
روح املو�شيقار اجلزائري الراحل 
ر�شيد �شاويل  الذي ترك جمموعة 
من الروائع التي عزفها يف عوا�شم 
العامل يف مو�شكو وباري�س وغريها 

من االأماكن االأخرى   .
 

منحة درا�صية رو�صية 
للطلبة اجلزائريني يف  
املعهد  الوطني العايل 

للمو�صيقى

بوعزارة  اأكد  ال�شياق    ذات  ويف   
لهذا  موؤ�ش�س  ع�شو  رو�شيا  اأن 
يتم  اأن  تقاليده  ومن  املهرجان 
�رشيف  �شيف  �شنة  كل  اختيار 
للجزائر  منحت  رو�شيا  اأن  كا�شفا 
املعهد   لطلبة  درا�شية   منحة 
حممد  للمو�شيقى  العايل  الوطني 
بغية  العا�شمة    باجلزائر  فوزي 
ذات  م�شريا   ، رو�شيا  يف  الدرا�شة 
املحافظ  اأنه �شيعمل يف الطبعات 
الثقايف  املهرجان  من  القادمة 
ال�شيمفونية  للمو�شيقى  الدويل 
االأورك�شرتا  تقاليد  اإىل  بالعودة 

املتعددة اجلن�شيات .

ال�صفري الرو�صي لدى 
اجلزائر اإيغور بيليايف: 

80 منحة درا�صية 
قدمتها رو�صيا  للطالب 

اجلزائريني يف 2018

لدى  الرو�شي  ال�شفري  وك�شف      
باأن  بيليايف  اإيغور  اجلزائر 
هذه  منحت  الرو�شية  احلكومة 
ال�شنة يف 2018 ،  80 منحة للطالب 
منح   4 هناك  وعليها  اجلزائريني 
الذين  للطالب  رو�شيا  قدمتها 
يدر�شون يف املعهد الوطني العايل 
العا�شمة    باجلزائر  للمو�شيقى 
املواهب   دعم  هو  وهدفنا 
يف  واملتاألقة   ال�شابة  اجلزائرية 
ال�شيمفونية عن طريق  املو�شيقى 
رو�شيا   يف  العليا  درا�شتهم  اإكمال 
،كما عرب ذات ال�شفري عن �شعادته 
مب�شاركة بلده رو�شيا يف املهرجان 
للمو�شيقى  العا�رش  الدويل  الثقايف 
فيه  �شتحل  اأين  ال�شيمفونية   
الطبعة  هذه  �رشف  �شيفة  رو�شيا 
اجلزائر  يف  املقامة   العا�رشة  
�شاركت منذ  رو�شيا قد  اأن  موؤكدا 
وهذه  املهرجان  لهذا  طبعة  اأول 
ت�شارك  التي  العا�رشة  املرة  تعد 
الثقافية  الفعالية  هذه  يف  فيها 
املهمة وعليه فبمجرد تنظيم هذا 
على   وا�شح   دليل  هو  املهرجان 
اجلزائري   للجمهور  العايل  الذوق 
للمو�شيقى  فقط  لي�س  املتذوق 
واإمنا  عامليا  املعروفة  الرو�شية  
للمو�شيقى العاملية الأن هناك دوال 
اأخرى م�شاركة يف  الطبعة العا�رشة 

من  هذا املهرجان.

خ�ص�صت هذه الدورة لتكرمي روح يزيد اآيت حمادو�ض 

جمعية املنارة الثقافية قور�سو« تنري بومردا�س بتكرمي الإعالميني
الثقافية  املنارة  جمعية  نظمت 
دورة  بومردا�س  بوالية  قور�شو 
جمال  يف  وطنية  جمانية  تكوينية 
الفرتة  يف   التلفزيوين  التقدمي 
املمتدة من 04 اإىل  غاية 06 من 
الثقافة  بدار   2018 اأكتوبر  �شهر 
ر�شيد ميموين  وهذا حتت الرعاية 
ال�شامية  لوايل والية بومردا�س و 
و  الثقافة  مديرية  من  اإ�رشاف 
قور�شو   البلدي  ال�شعبي  املجل�س 
و مب�شاهمة  الفر�شة للم�رشوبات 
الدورة    هذه  خ�ش�شت  ولقد   .
اجلزائري   االإعالمي  روح  لتكرمي 

بقناة  ي�شتغل   كان  الذي  الراحل 
يزيد  الوطنية  لالإذاعة  الثالثة 
اتخذت   وبالتايل  حمادو�س   اآيت 
لرفع  ك�شعار  ا�شمه  اجلمعية  
القادمني  الطلبة   عند  التحدي 
تلم�شان   ، الواليات  خمتلف  من 
 ، اجلزائر  ق�شنطينة،  باتنة،   ،
 ، ب�شكرة  بومردا�س،   ، البويرة 
هذه  بتن�شيط  قام  فلقد  وعليه 
وليد  املبدع   االإعالمي  الدورة 
عبدا لالهي و ر�شوان تبوكيويوت 
الطلبة  تعلم   خاللها  من  والتي 
و  التلفزيوين  التقدمي  تقنيات 

التقدمي  و  الكامريا  مواجهة 
ال�شيء   ، واملرا�شالت  االإخباري 
جمانية  كونها  الدورة  يف  اجلميل 
بني  تناف�شيا  طابعا  اأخذت  و 
اأح�شن  جائزة  الفتكاك  الطلبة 
االأخري  اليوم  ويف  ومقدمة  مقدم 
واالنتقاء  الت�شفية   عملية  متت  
اختيار  و  نهائي  الن�شف  ملرحلة 
جمموع �شتة لالختيار منهم اثنان 
اإعطاء  بعد  االإعالميني   كبار  من 
حوار  اخذ  طالب  لكل  فر�شة 
عائلي  جو  كان   ، املبا�رش  على 
ميالأه  ال�شدق و روح التعاون بني 

معظمها  التي  اجلمعية  اأع�شاء 
 ، �شاو�س  بريك  حممد   ، �شباب 
ر�شا فرو�شي ، اإ�شماعيل  قمبور و 
عبدا لعزيز قا�شد رفعوا التحدي 
و جلبوا لبومردا�س جنوم االإعالم 
اجلزائري كل من االإعالمي  كرمي 
بو�شامل   و حممد �شيخي ، رفيق 
بوكر�شة ، مرمي بن �شياف و ملني 
يخلف  الدين  اأمري  و  �شبري  بن 
والطلبة  العائالت  من  وجمموعة 
الثقافة  القطاع  وم�شوؤولني 
املدين،  واملجتمع  بالوالية 
على  حت�شل  و  النتيجة  خرجت 

الطاهر  تلفزيوين  مقدم   اأح�شن 
بن وزان من والية تلم�شان واأح�شن 
مقدمة »نور �شفيان« من اجلزائر 
العا�شمة ، اختتمت الدورة بتكرمي 
االإعالميني و امل�شاهمني و احتفاال 
بعيد ميالد النجم التلفزيوين كرمي 
بو�شامل الذي كان �شدفة مع حفل 
جمعية  اأن  العلم  مع   . االختتام 
الثقافية  املنارة  جمعية  املنارة 
من  تعد  بومردا�س    قور�شو« 
اجلمعيات ن�شطة بالوالية  ، فلقد 
ح�شدت جوائز وطنية وعربية يف 
جمال امل�رشح و هي ت�شتعد ل�شد 

الرحال لتمثيل اجلزائر نهاية �شهر 
للجمهورية  »دوز«  بوالية  اأكتوبر 
امل�رشحي  بعر�شها  التون�شية 
وهذا  �رشف  ك�شيفة  زاد«  »بالد 
وليد  واملخرج  للكاتب  العر�س 
عبد الالهي ، �شينوغرافيا حممد 
»للو�شط  ،كا�شفة   �شاو�س  بريك 
 « امل�شتقبلية  اأعمالها  »عن 
براغيث« للكبار و لالأطفال« قلعة 
به  اأفادنا  ما  »ح�شب  االأحالم 
خ�س  ت�رشيح  يف  اجلمعية  رئي�س 

به يومية »الو�شط » .
حكيم مالك
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�صاء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�صكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �صاعة الطعام ملدة ل تقل عن  ال�صيام عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�صار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

»جنون الغزالن« يهدد الب�صر
اأمريكيون  علماء  حذر 
انتقال  اإمكانية  من  وكنديون 
الغزالن«  »جنون  عدوى 
خماطرها  ومن  الب�رش  اإىل 
يف  الب�رشية  على  اجل�شيمة 

حال حدوث ذلك.
اإن  االأوبئة  علماء  وقال 
ملر�س  االأوىل  البيانات 
توؤكد  الغزالن«  »جنون 
جتاوزه  واإمكانية  خطورته 
ب�رشعة  البيولوجية  للحواجز 
هذا  اأن  اإىل  العلماء  واأ�شار 
اأكرب  خطرا  �شي�شكل  الوباء 
الدماغ  )اعتالل  مر�س  من 
يت�شبب  الذي  االإ�شفنجي( 
البقر«واأثارت  مبر�س »جنون 
قرود  على  اأبحاث  نتائج 
التي  ري�شو�شي«،  »مكاك 
بعد  العدوى  اإليها  انتقلت 

تناول حلوم الغزالن امل�شابة 
من  حقيقيا  قلقا  بالوباء، 
املر�س  هذا  انتقال  اإمكانية 
الدواء  يزال  وال  الب�رش  اإىل 
الغزالن«  »جنون  �شد  الفعال 

كاف  وغري  التطوير  قيد 
حالة  يف  الب�رش  الإنقاذ 
االإ�شابة بالعدوى ومت ت�شجيل 
الغزالن  بني  االأوىل  احلاالت 
يف  املعدي  املر�س  لهذا 

 .2016 عام  ال�شمالية  اأمريكا 
وتعد حالة »النظرة الفارغة« 
وفقدان الوزن احلاد وال�شلوك 
االأعرا�س  من  املتوقع  غري 

االأوىل لالإ�شابة به.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من 

االألعاب الريا�شية الثقيلة.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

اكت�صاف �صر زيادة الرغبة يف تناول الطعام ليال

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

وجدت درا�شة حديثة اأن م�شتويات »هرمون اجلوع« ترتفع مع انخفا�س 
م�شتويات »هرمون ال�شبع« يف اأوقات امل�شاء وبحث تقرير نُ�رش يف 

املجلة الدولية لل�شمنة، يف كيفية تاأثري �شاعات امل�شاء على ميل 
ال�شخ�س اإىل االإفراط يف تناول الطعام، ا�شتنادا اإىل درا�شة اأ�رشفت 

عليها جامعة جونز هوبكنز ميدي�شن يف بالتيمور.
واأخذت الدرا�شة يف االعتبار م�شتويات التوتر لدى امل�شاركني، اإىل 

جانب ا�شتك�شاف اإمكانية تاأثري احلالة النف�شية لل�شخ�س على م�شتويات 
هرمون اجلوع اأي�شا واأجرى الباحثون �شل�شلة من التجارب مع جمموعة 
�شغرية مكونة من 19 رجال )يعانون من زيادة الوزن( و13 امراأة، ترتاوح 

اأعمارهم بني 18 و50 عاما وخل�س الباحثون اإىل اأن النا�س قد يكونوا 
اأكرث ميال لتناول الطعام، ب�شبب زيادة هرمون اجلوع خالل اجلزء 

االأخري من اليوم.
وقالت �شارة كارنيل، االأ�شتاذة امل�شاعدة يف الطب النف�شي والعلوم 
ال�شلوكية بجامعة جونز هوبكنز: »ت�شري نتائجنا اإىل اأن االإفراط يف 

تناول الطعام يزداد يف فرتة امل�شاء، خا�شة اإذا كنت تعاين من االإجهاد«.
ويف عام 2017، اأفادت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�شادي، 

يف تقريرها عن ال�شحة العامة، باأن 26.9% من الربيطانيني ميكن 
ت�شخي�شهم بال�شمنة املفرطة ومنذ الت�شعينيات، زادت معدالت ال�شمنة 

يف بريطانيا بن�شبة %92.
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بيت �لنبوة قدوٌة ومثل �أعلى لكل بيت 
اإّن بيت النبوة �شيءٌ كبري ، لأنه املثل 
 : اأحياناً  تقول   ، بيت  لكل  الأعلى 
هذا بيٌت م�شلم ، ترى الإ�شالم فيه 
وا�شحاً ، ترى الأدب ، ترى احل�شمة 
العبادات  ترى   ، الحرتام  ترى   ،
بيت   ، الرتبية  ترى   ، اخلري  ترى   ،
م�شلم ، فرٌق كبري بني بيت امل�شلم 
هذه  اأعلى   ، امل�شلم  غري  وبيت 
النبوة  بيت  الإطالق  على  البيوت 
فهو قدوةٌ لكل بيت ، مثٌل اأعلى لكل 

بيت . 
�شكن النبي �شلى اهلل عليه و�شلَّم مع 
اهلل  ر�شي  خديجة  ال�شيدة  زوجته 
عنها يف بيتها ، اأحياناً امراأة �شاحلة 
عندها بيت يتزوجها رجل ، ياأبى اأن 
�شاحلًة  كانت  اإن   ، بيتها  يف  ي�شكن 
لك  معونًة  البيت  هذا  لك  مت  وقَدّ
عندها  ت�شكن  اأن  مينع  الذي  ما   ،
وال�شالم  ال�شالة  النبي عليه  ؟ هذا 
ج ال�شيدة خديجة يف بيتها فكانا  تزَوّ
 ، عرو�شني  واأكرم   ، زوجني  اأ�شعد 

مها  ونالت ر�شا اهلل عنها ب�رشٍف كَرّ
اهلل به ، فكانت اأم املوؤمنني الأوىل ، 

يقول اهلل عَزّ وجل :
ِبُيّ اأَْوَل ِبامْلُوؤِْمِننَي ِمْن  ﴿ الَنّ
َهاُتُهْم  ِهْم َواأَْزَواُجُه اأَُمّ اأَْنُف�صِ
)6(﴿  ) �صورة الأحزاب (  
هذه زوجة النبي الأول 
، وهي اأم املوؤمنني الأول 

، اأي اأن اأعلى مرتبة يف 
املجتمع الإ�صالمي زوجة 

النبي عليه ال�صالة 
وال�صالم ، هي يف مقام اأٌم 

لكل املوؤمنني :  ﴿ َواأَْزَواُجُه 
َهاُتُهْم )6(﴿  ) �صورة  اأَُمّ

الأحزاب (  عا�ش النبي 
معها يف بيتها ، وكان بيتًا 

ك�صائر البيوت .

ه  من عرف نف�ضه ما �ضَرّ
�إن ُعِرف �أم مل ُيعَرف :

امراأة غنية ، النبي عليه ال�شالة وال�شالم 
يف اأم�س احلاجة اإليها ، هو يدعو اإىل 
اهلل يف زمٍن ع�شيب ، هياأت له البيت ، 

هياأت له املال ، هياأت له نف�شها ، هياأت 
له �شكناً ، كانت ِمْعواناً له ، كانت م�شليًة 
ًة ، ل يعلم اإل اهلل الأجر الذي  له ، م�شِبّ
نالته بهذا العمل ، ل تظن اأن اأ�شخا�شاً 

بالواجهة ، ثمة اأ�شخا�س هم جنود 
جمهولون ، جتده جامعاً ، اإن�شان يف 

موا  الواجهة يتكلَّم ؛ ولكن معه اأنا�س قَدّ
م�شاعدات كبرية جداً ، ل اأحد يعرفهم ، 

لكن اهلل يعرفهم .
عندما جاء ر�شول من نهاوند يخب �شيدنا 
عمر مبا جرى يف هذه املعركة ، فقال له 

: » مات خلٌق كثري » ، قال له : » من هم 
؟ » ، قال له : » اأنت ل تعرفهم » ، فبكى 

عمر وقال : » ما �رَشّين اأين ل اأعرفهم اإذا 
كان اهلل يعرفهم » ، اأي ومن اأنا ؟ 

اإن اأخل�شت هلل وكنت بخدمة الدعوة ، 
الدعوة حتتاج اإليك ؛ هذا نظف املكتبة 

، وهذا نظم الدرو�س ، هذا األَّف كتاباً 
، هذا اأعان الفقراء ، هذا لبَّى خدمة 

ف  ط حتى وَظّ الأخوة الكرام ، هذا تو�َشّ
هذا الأخ ، هذا هيَّاأ زواج اأخ ، هذا فر�س 

امل�شجد ، هذا اأنار الكهرباء ، دخل 
النبي عليه ال�شالة وال�شالم اإىل امل�شجد 

ره ؟ » ، قالوا  فراآه متاأِلّقاً قال : » من نَوّ
ر اهلل  : متيم الداري ، فقال له : » نَوّ

قلبك كما نَوّرت امل�شجد » ، اأثنى عليه 
النبي ثناًء كبرياً . ثمة اإخوة ـ اأنا واهلل 

ممنت لهم من اأعماقي ـ ما من م�شكلة 
�شحية اإل ويتولونها بالرعاية ، والعملية 
، وامل�شت�شفى ، والطبيب ، هذا يد مينى 

، هذا بالطب ، هذا بالهند�شة ، ق�شية 
بامل�شجد ، م�شكلة ، تهوية ، اإ�شاءة ، 

حت�شني ، تو�شيع متمكن ، هذا مهند�س 
و�شع خبته يف �شبيل هذه الدعوة ، هذا 
طبيب و�شع علمه يف �شبيل هذه الدعوة 
، هذا حمام و�شع خبته يف �شبيل هذه 

الدعوة ، هذا موؤِلّف و�شع علمه يف �شبيل 
هذه الدعوة ، ليكن لك م�شاهمة يف هذه 
الدعوة ، واأنت عندئٍذ جندٌي عند اهلل ، 

ُعِرفت اأو مل تُعرف �شيَّان ، نَوّهوا بك اأو 
مل ينوهوا ، اأ�شاروا اإليك اأو مل ي�شريوا ، 

لك م�شاهمة .

�لتوبة و�ال�ضتغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�شتغفار يف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم الإن�شان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�س، 
ولولها لفَقَد الإن�شان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية
دخل ل�س ي�رشق ال�شيدة رابعه العدوية ر�شى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شمال فلم يجد �شيئا �شوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�شطار فال تخرج اإل ب�شئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �شئ 

قالت له : يا م�شكني خذ هذا الأبريق .... وتو�شاأ 
وادخل هذه احلجرة و�شل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�شالة رفعت ال�شيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �شيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �شيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�شلك وثوابك فلما فرغ من �شالته وجد ال�شارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�شلى من الع�شاء حتى وقت ال�شحر ودخلت عليه ال�شيد رابعه فوجدته 

�شاجدا ... فلما اأنهى �شالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا ل�شنيعها 

فرفعت ال�شيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �شاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�شعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�شببك قربناه

ح�ضن �لظن وح�ضن �لعمل
 على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�صاعي 
للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�ش عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�صر موا�صع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�صبة الف�صل اإل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�إطالق  من  تقرتب  روفر  الند 
وبذلك  �لثاين،  �جليل  �إيفوك 
�لربيطانية  �ل�سيار�ت  ف�سانعة 
ت�سع �للم�سات �الأخرية عليها حيث 
�ختبار  �أثناء   2019 �إيفوك  ظهرت 
�إنتاجي،  بج�سد  لها  منوذجني 
مز�يا  �ستتبنى  فهي  نرى  وكما 
�لكبرية،  فيالر  �سقيقتها  ت�سميم 
�سقف  خط  على  حفاظها  مع 
 SUV �أنها  لو  كما  تبدو  يجعلها 
كوبيه، كما �أن هنالك مز�يا ت�سميم 

�أخرى �سيتم ت�سمينها مثل مقاب�ض 
و�مل�سابيح  �لبارزة  �الأبو�ب 
�سيارة   LED �لـ  �لنحيلة  �خللفية 
مبيعاً  �الأف�سل  روفر  الند  جاكو�ر 
 D8 ست�ستمر با�ستخد�مها من�سة�
مع �إجر�ء تغيري�ت حمدودة عليها 
تت�سمن �إطالة قاعدة �لعجالت ما 
�سيح�ّسن بدوره �مل�ساحة �لد�خلية 
تخزين  وم�ساحة  باخللف  للركاب 

�الأمتعة.
�ستُقّدم �إيفوك �جلديدة مبجموعة 

وديزل،  برتول  �إجنينيوم  حمركات 
مع �حتمالية �إ�سافة ن�سخة هجينة 
 1.5 برتول  مبحرك  فولت   48
كهربائي  وموتور  �سلندر   3 لرت 
�ملق�سورة  �ست�ست�سيف  �سغري 
وترفيه  معلومات  نظام  �أحدث 
�سرنى  �أننا  يعني  ما  روفر  الند 
مزدوجة  مل�سية  �سا�سة  بها 
مريحة  جلعلها  متطورة  وتقنيات 
تو�فر  م�سى  وقت  �أي  من  �أكرث 
مق�سور�ً  �سيكون  �جلديدة  �إيفوك 

و�لفئات  �أبو�ب،   5 بـ  ج�سد  على 
دفع  بنظام  �ستحظى  تكلفة  �الأقل 
تكلفة  �الأعلى  �لن�سخ  بينما  �أمامي 
هذ�  �لرباعي  بالدفع  �ستكون 
روفر  الند  �أن  �لتقارير  وتقول 
�ستقوم بتد�سني رينج روفر �إيفوك 
نهايات  كلياً خالل  2019 �جلديدة 
يف  باالأ�سو�ق  طرحها  مع  �ل�سيف 
ت�سلنا  �أن  نتوقع  لذ�   ،2019 مطلع 
خالل  عنها  �لتفا�سيل  من  مزيد 

�الأ�سهر �ملقبلة.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �الأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�الأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�الآ�سيوية  و�الأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  �ل�سعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�سيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �الأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�ض �لو�قية 
�ل�سيف،  لف�سل  �ملخ�س�سة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�ض 
�أو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�ض حلادث 
ما. و�أ�سار �خلرب�ء �الأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�سمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�ض  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�سافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ساء،  �ل�سباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  �أو  �ساعة 
لل�سماح  �لو�قية  �ملالب�ض  خلع 
�الأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�البتعاد عن �لوجبات �لد�سمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ستبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  البد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ساكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�النتظار يف �الزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�الأغر��ض  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�الأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  باالإ�سافة  �الأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �الأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�الأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �الختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �الأ�سعار.

تد�بري مهمة عند �ل�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�الإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �الإ�ساءة عند �النطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �الأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً الأن حمولة �سندوق �الأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�الجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �الأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �الأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�الأ�سياء  و�سع  مع  �الإمكان،  قدر  �الأ�سفل  �لثقيلة يف  �الأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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مايكرو�صوفت تتيح التحكم بالأجهزة عن بعد عرب مت�صفح الإنرتنت
مايكرو�سوفت  �رشكة  �أعلنت 
�ملعاينة  ن�سخة  عن  موؤخًر� 
 Remote خدمة  من 
�ملخ�س�سة   Desktop
و�لتي  �لويب،  ملت�سفحات 
من  �مل�ستخدم  �ستمكن 
جهاز  �أي  يف  �لتحكم 
تطبيقاته  و�إد�رة  حا�سوب 
مت�سفح  خالل  من  بعد  عن 
من  به،  �خلا�ص  �لإنرتنت 
تن�سيب  �إىل  �حلاجة  غري 
�أية �أدو�ت �أو بر�مج �إ�سافية 

على حا�سوبه،
�سابقة  �أوقات  �أنه ويف  حيث 
على  يعتمد  �مل�ستخدم  كان 
�لطرف  وبر�مج  تطبيقات 
�لأد�ة  قبيل  من  �لثالث 
  TeamViewer �ل�سهرية 
مايكرو�سوفت  برنامج  �أو 
ياأتي  �لذي   RD �لر�سمي 
�أغلب  مع  �فرت��سي  ب�سكل 
ن�سخ نظام �لت�سغيل ويندوز، 
مما يجعل �حلل �جلديد من 
ويندوز  لنظام  �لأم  �ل�رشكة 

من  �مل�ستخدمني  يعفي 
م�ساريف  �أو  م�سكالت  �أية 
�إد�رة  يتطلبها  �أن  ميكن 
حا�سوب  جهاز  يف  و�لتحكم 
ن�سخة  بعد،و�ستمكن  عن 
�مل�ستخدمني  هذه  �ملعاينة 
عن  باأجهزتهم  �لتحكم  من 
بعد و�إد�رة تطبيقاتها، و�أي�سا 
ول�سق  ن�سخ  �إمكانية  �ستتيح 
�حلا�سوبني،  بني  �لن�سو�ص 
ب�سيغة   �مللفات  وت�سدير 
PDF، كما �أن مايكرو�سوفت 

و�إ�سافة  تفعيل  �ستعمل على 
يف  جديدة  �أخرى  خ�سائ�ص 
على  بناًء  �جلديدة  خدمتها 

طلبات و�آر�ء �مل�ستخدمني،
من  مزيد  على  ولالإطالع 
عملية  حول  �لتفا�سيل 
�خلا�سية  و��ستخد�م  �إعد�د 
�مل�ستند  زيارة  ميكن 
مايكرو�سوفت:  من  �لر�سمي 
 Microsoft Docs –
 Remote Desktop

Web Client

اأبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�صاومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
للتقاط  خا�سة  ��سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رش�ء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �سا�سة بقيا�ص 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدر�غون 
�لذ�كرة وم�ساحة �لتخزين �لد�خلية، 
مع  تاأتي  �لأوىل  �لن�سخة  �أن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 ر�م  ذ�كرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 ر�م 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
�لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة �ل�سور، كما هو 
�حلال مع تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي 
لتح�سني �سور �لتقاط �ل�سيلفي. كما 
خلفية  كامري�  على  �لهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رش�ء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ص  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ص« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ص �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

اأبل ت�صتبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص �آي دي« يف �آي فون �إك�ص، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�ص �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ص يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ص غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.



�شخ�ص    55 من  �أكرث  �أم�ص  �أول  م�شاء  تعر�ص 
بعد   ، لت�شمم  �لطارف  بوالية  بوثلجة  ببلدية 
تاأهب  حالة  م�شت�شفى  ��شتعجاالت  �شهدت  �ن 
�لذين  ب�شبب عدد هائل من �مل�شابني  ق�شوى 
يعانون من حاالت حاالت �إ�شهال  وحاالت تقيوؤ  
وهذ�   ، �ملعاجلة  غري  للمياه  ��شتهالكهم  بعد 
�م  �أحياء  من  كل  يف  يقطنون  �مل�شابني  فاإن 

�لعقارب وزر�د ح�شني ، وحي عمر نو�رة .
من  �لو�شط   مطلعة جلريدة   م�شادر  وح�شب 
مدير �ل�شحة لوالية �لطارف  فاإن �حلاالت  هي 
حاالت ب�شيطة مت �لتكفل بها وال تدعو� للقلق 
و مت يف هذ� �ل�شياق فتح حتقيق وبائي من �أجل 
�أردفه  ما  ح�شب  �لت�شمم  هذ�  �أ�شباب  حتديد 
ذ�ت �مل�شوؤول مو�شحا باأنه �شيتم �لتعرف على 
نتائج �لعينات �لتي مت �إر�شالها للمخرب للخ�شوع 

للتحاليل يف يوم على �أق�شى تقدير.

رزق اهلل �شريف

الطارف

ت�سمم اأكرث من 55 �سخ�سا ب�سبب املياه ببوثلجة

اأني�س رحماين يف تغريدة له عرب تويرت:

الإفراج عن ال�سحفي 
اإ�سماعيل جربال
ت�شجيل عن  "·    ت�شا�ؤالت 

 املكاملات � بثها بد�ن اإذن

 ك�شف �ملدير �لعام ملجمع �لنهار �أني�ص رحماين 

عن �إطالق �رس�ح �ل�شحفي �لعامل يف �ملجمع 

»�إ�شماعيل جربال« بعد �أن مت توقيفه  �شبيحة من 

طرف عنا�رس �أمنية ، �إثر حتريره مقاال يف موقع 

�لكرتوين باللغة �لفرن�شية له عالقة باأزمة �لربملان.

وقال رحماين يف تغريدة له على تويرت، باأن �لف�شل 
يف �إطالق �رس�ح �ل�شحفي يرجع على تدخل 

�ل�شلطات �لعليا �لتي جعلت مدة �إيقافه ال تتعدى 

�شاعتني، و على هام�ص هذ� �حلدث طرح متابعون 

على �شبكات �لتو��شل �الجتماعي ت�شاوؤالت عن 

�مل�شوغات �لتي تربر لل�شحفي ت�شجيل مكاملات 

بدون علم �لطرف �ملعني وكون �الأمر حمظور 
قانونا ف�شال عن �لهدف من بثها و هل كان 

�لت�شجيل �مل�شار �إليه �لبارحة هو �الأول.
و �أ�شاف �ملتابعون عرب من�شات �لتو��شل 

�الجتماعي �أن �ل�شحفي ب�شفة عامة يجري يوميا 

�ت�شاالت مع م�شوؤولني يف �لدولة �أطر �شامية �الأمر 

�لذي يجعل من ت�شجيل �ملكاملات خطاأ ج�شيما 

يتنافى مع �لقانون و ترتتب عنه  عقوبات �شارمة 

باعتبار �الأمر يعد �نتهاكا خل�شو�شيات �الأ�شخا�ص  

با�شتثناء �حلالة �لتي يو�فق فيها �لطرفان على 
ذلك.

ع.ع

اأدرار

حادث انقالب 
حافلة يخلف 4 

قتلي و10 جرحي 
وقع ظهر �أم�ص حاث مرور �ليم بالطريق �لوطني رقم 
6 �ثر �نقالب حافلة لنقل �مل�شافرين من نوع هيا�ص 
طيوطا عند مدخل ق�رس مر�قن ببلدية �ل�شبع نحو 
هذ�  خلف  حيث  �در�ر  �لوالية  عا�شمة  عن  كلم   40
�حلاث مقتل 4 �أ�شخا�ص يف عني �ملكان مع ت�شجيل 
تعر�شو� جلروح متفاوتة �خلطورة وفور  10 جرحي 
�ملدنية  �حلماية  عنا�رس  تنقلت  �حلادث  حدوث 
وقامت باإ�شعاف �جلرحى ونقلهم رفقة �ل�شحايا �إيل 
م�شت�شفي �بن �شينا مبدينة �در�ر لتلقي �لعالج وعن 
�لر�ئد  �ملنية  �حلماية  مدير  ح�شب  �حلادث  �شبب 
حمي �لدين علي �نه يعود �إيل عدم حتكم �ل�شائق يف 
�ملركبة �أين نتج �نقالبها مبا�رسة كما فتحت عنا�رس 
�الأ�شباب  لتحديد  �منيا  حتقيقا  �لوطني  �لدرك 

�لتقنية لوقوع �حلادث �الأليم 
بو�شريفي بلقا�شم .

�شرطة العا�شمة

حجز كمية من الكيف 
املعالج واملوؤثرات العقلية

)SIRC( بف�شل نظام

 م�سالح ال�سرطة الق�سائية
 تفك لغز 20 ق�سية 

الأمن  �لتابعة  �ل�رسطة  قو�ت  نفذت 
مد�همة  عمليات  �جلز�ئر  والية 
�أ�شفرت  �الأحياء،  خمتلف  م�شت 
م�شتبه  �أ�شخا�ص   107 توقيف  عن 
يعاقب  جر�ئم  الرتكابهم  فيهم 
�حليازة  غر�ر  على  �لقانون،  عليها 
و�ملتاجرة يف �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت 

بي�شاء  �أ�شلحة  حمل  �لعقلية، 
حمظورة دون �شبب �رسعي، مت من  
�لكيف  من  غر�م   713 خاللها حجز 
�ملوؤثر�ت  من  137قر�ص  �ملعالج، 
�شالح   44 �إىل  باالإ�شافة  �لعقلية، 
�الأنو�ع  خمتلف  من  حمظور  �أبي�ص 

و�الأحجام.

�لعلمية  �لتقنيات  �آخر  باالعتماد على 
�لبحث  جمال  يف  �إليها  �ملتو�شل 
فرق  متكنت  �جلنائي،  و�لتحري 
نظام  بف�شل  �لق�شائية  �ل�رسطة 
 )SIRC( لت�شخي�ص و�لبحت �جلنائي�
�ملجرمني  هوية  بتحديد  �خلا�ص 
قيا�شاته  ر�شم  �إعادة  من  �نطالقا 
�مل�شتقاة  �ملعلومات  وفق  �لب�رسية 

بطاقات  مع  ومقارنتها  �ل�شحية  من 
بقاعدة  �ملوجودة  فيهم  �مل�شتبه 
�لبيانات من حل �لعديد من �لق�شايا، 
�لق�شايا �ملعاجلة من  بلغ عدد  حيث 
فرق   « �لعلمية  �ل�رسطة  فرق  قبل 
عرب  ق�شية   20  « �ل�شخ�شية  حتقيق 
توقيف  مع  �لوطن  واليات  من  عدد 

جميع مرتكبي هاته �جلر�ئم.

�شطيف

خارطة عمل املو�سم ال�سباين اجلديد 

تب�شة

 حجز 06 قناطري من اأح�ساء احليوانات غري �ساحلة لال�ستهالك

�شكيكدة

ثالثة مفارغ عمومية مراقبة جديدة 

االأمم املتحدة

ا�ستقالة مفاجئة ل�سفرية الوليات املتحدة 

الطارف 

 اإحياء الذكرى 38 لوفاة املجاهد
 الرمز عبد الرحمان بن �سامل 

عزيز  �ل�شيد  و�لريا�شة  �ل�شباب  مدير  ��رسف 
�ل�شباب  موؤ�ش�شات  ديو�ن  مدير  طاهري مبعية 
�ل�شيد نا�رس فا�شلي على �جتماع عمل يت�شمن 
خارطة طريق �ملو�شم �ل�شباين �جلديد، �للقاء 

ح�رسه مديرو �ملوؤ�ش�شات �ل�شبانية عرب تر�ب 
و�لريا�شة  �ل�شباب  مديرية  و�إطار�ت  �لوالية 
�ل�شباب   ومفت�شية  �ل�شباب،  موؤ�ش�شات  وديو�ن 

وروؤ�شاء �لر�بطات �ل�شبانية بالوالية.

�لق�شائية  لل�رسطة  �ملتنقلة  �لفرقة   متكنت 
لعني زروق  نهار �أم�ص من توقيف مركبة من 
�لبحث  فرقة  مع  بالتن�شيق    picasso نوع  
و �لتحري �لتابعة للم�شلحة �لوالئية لل�رسطة 
�ملركبة  توقيف  من  �لوالية  باأمن  �لق�شائية 
كلغ   580 من  باأكرث  �ملتمثلة  و  بحمولتها 
�قتياد  ليتم  �مل�شدر   جمهولة  �الأح�شاء  من 
يف  حتقيق  فتح  و  �لفرقة  مقر  �إىل  �ملركبة 

مت  �لتحقيق  خالل  من  �أنه  حيث  �لق�شية 
�لتابع  �لبيطري  على  �الأح�شاء  هذه  عر�ص 
�أمر  �لذي  و  للفالحة  �لوالئية  للم�شلحة 
و  تب�شة  نيابة حمكمة  بالتن�شيق مع  باإتالفها 
و  مبوجبه  �جلز�ئية  �الإجر�ء�ت  ملف  �تخاذ 
تقدمي طريف �لق�شية و هما �شخ�شان ترت�وح 
�أعمارهما بني 28 و 30 �شنة حلني تقدميهما 

�أمام �جلهات �لق�شائية

�شيتم ��شتالم ثالثة مفارغ عمومية مر�قبة جديدة 
�شكيكدة  بوالية  �لقادمة«  �لقليلة  �الأ�شهر  »خالل 
بالوالية  للبيئة  �ملحلي  �ملدير  به  �أفاد  ما   ح�شب 
�أن  �مل�شوؤول  نف�ص  �أو�شح   و  ميلود  طاهر  عامر 
�مل�رسوع �الأول �لذي �شي�شتلم و يدخل حيز �خلدمة 

باملفرغة  متعلق  �جلارية«  �ل�شنة  نهاية  »قبل 
�لعمومية �ملر�قبة لبلدية متالو�ص )غرب �شكيكدة( 
ب�شعة  و  20هكتار�  جمموعه  ما  على  �ملرتبعة  و 
�إجمالية تقدر ب 320 �ألف مرت مكعب و �لتي تطلبت 

غالفا ماليا يقدر بـ 180مليون دج.

تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  قبل 
��شتقالة �شفرية �لواليات �ملتحدة يف �الأمم 
�ملتحدة، نيكي هيلي، ح�شب و�شائل �إعالم 
��شتقالة  باأن  �لتقارير  و�أفادت  �أمريكية 

هيلي، فاجاأت �مل�شوؤولني يف �لبيت �الأبي�ص 
ولكنه،  �ال�شتقالة  �الأبي�ص  �لبيت  يوؤكد  ومل 
يف  هيلي  �شيلتقي  تر�مب  �لرئي�ص  �إن  قال 

مكتبه.

�لطارف  بوالية  بوحجار  بلدية  �أم�ص  �أحيت 
حول  بندوة  �لرمز  �ملجاهد  وفاة  ذكرى 
�ل�رسقية  �ملنطقة  يف  ودوره  �لر�حل  ماآثر 
�لر�حل من مو�ليد 1923 ببلدية عني �لكرمة، 
�أكتوبر 1980 ودفن يف   9 ببوحجار. تويف يف 
بوحجار مقر �إقامته، عا�شت ناحية �لبطيحة 

 1956 مار�ص   9 ليلة  �ص  �أهر  �شوق  جنوب 
معظم  �لتحاق  يف  متثلت  جريئة،   عملية 
بجي�ص  �جلز�ئرية  �لطالئع  من  كتيبة  �أفر�د 
�لذي  �ملركز  تدمري  بعد  �لوطني،  �لتحرير 
كانت تر�بط به وغنم كل ما فيه من �أ�شلحة 

وذخرية وعتاد. 

اأمن �الية امل�شيلة 

اإحياء اليوم الوطني 
لل�سالمة املرورية

 
لـ13  �ليوم �لوطني لل�شالمة �ملرورية �مل�شادف  �إحياء  مبنا�شبة 
�أ�شبوع  �مل�شيلة  والية  �من  م�شالح  نظمت  �شنة،  كل  من  �أكتوبر 
 07 بتاريخ  فعالياته  �نطلقت  و�لذي  �ملرورية  لل�شالمة  �إعالمي 
�أكتوبر �حلايل، و�ملنظم على م�شتوى �الأمن �حل�رسي �خلارجي 
ببلدية برهوم د�ئرة مقرة.  مت خالل فعاليات �ليوم �الأول للحملة 
تقدمي در�ص منوذجي لفائدة تالميذ �بتد�ئية �أول نوفمرب1954 
تخلله  و�لذي  �ملرورية  �ل�شالمة  مو�شوع  حول  برهوم،  ببلدية 
يف  متثلت  �الإجتماعية،  �الآفات  خمتلف  من  حت�شي�شي  در�ص 
تقدمي �إر�شاد�ت �الأمنية وتوزيع مطويات تتعلق بتعليم �لتالميذ 
تعريفهم  �إىل  �إ�شافة  �لطرقات  يف  �ملرورية  �ل�شالمة  قو�عد 
جانب   يف  خا�شة  عليهم  خطر�  ت�شكل  �لتي  �جلر�ئم  مبختلف 

�الإ�شتعمال �ل�شلبي لالأنرتنت و �أخطار �ملخدر�ت.

بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي

اإرهابي ي�سلم نف�سه 
لل�سلطات بتمرنا�ست

يف �إطار مكافحة �الإرهاب، وبف�شل جهود قو�ت �جلي�ص �لوطني 
لل�شلطات   ،2018 �أكتوبر   08 يوم  نف�شه،  �إرهابي  �ّشلم  �ل�شعبي، 
ويتعلق  �ل�شاد�شة.  �لع�شكرية  بالناحية  بتمرن��شت  �لع�شكرية 
�الأمر بامل�شمى »�شيود مو�شى«، �ملدعو »�أبو علي«، �لذي �لتحق 
باجلماعات �الإرهابية �شنة 2013. �الإرهابي كان بحوزته م�شد�ص 

ر�شا�ص من نوع كال�شنيكوف وخمزن ذخرية مملوء.

تب�شة

اإقبال مئات املر�سى على 
القافلة الطبية الثالثة 

ت�شجل �لقافلة �لطبية �لثالثة �لتي حطت �لرحال بوالية تب�شة منذ 
7 �أكتوبر �جلاري �إىل غاية نهاية نف�ص �ل�شهر �إقباال ملفتا ملئات 
�الأمر��ص،  عن  �ملبكر  و�لت�شخي�ص  �لك�شف  �أجل  من  �ملر�شى 
ح�شب ما لوحظ مب�شت�شفى بن جدة مهنية بعا�شمة �لوالية وقد 
تو�فد �ملر�شى منذ �ل�شاعات �الأوىل من �شباح �ليوم على �لعيادة 
�لطبية �ملتنقلة �ملتو�جدة بهذه �ملوؤ�ش�شة �ال�شت�شفائية بهدف 
�ملر�كز  �لقادمني من عدد من  �الأطباء �ملخت�شني  �لتقرب من 
يف  �الأمر��ص  ت�شخي�ص  بغية  �لوطنية  �جلامعية  �ال�شت�شفائية 
تخ�ش�شات طب �لعيون و �أمر��ص �لقلب و�ل�رس�يني د�ء �ل�شكري 

�لطب �لعام و�رتفاع �ل�شغط �لدموي و ذلك باملجان.
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لل�شنة العا�شرة على التوايل

عقدها دد  تجُ  Ooredoo"
 للرعاية مع ال�سبيبة الريا�سية للقبائل

جتديد  عن   ،2018 �أكتوبر   09 �لثالثاء  Ooredoo،�أم�ص  �أعلنت 
�لريا�شية  لل�شبيبة  �ملحرتف  �لقدم  كرة  نادي  مع  للرعاية  عقدها 
مبقر  �ال�شرت�تيجية  �ل�رس�كة  على�تفاقية  مّتالتوقيع  للقبائل.  
�لريا�شية  �ل�شبيبة  رئي�ص  قبل  من  �لعا�شمة  باجلز�ئر   Ooredoo
للقبائل، �ل�شيد �رسيف مالل و�ملدير �لعام لـOoredoo  �ل�شيدعبد 
ل�شبيبة  و�الإد�ري  �لفني  �لطاقم  بح�شور  �هلل،  دفع  حمد  �للطيف 

.Ooredoo لقبائل وكذ� �إطار�ت�


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

