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�س3رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني، عبد الرزاق ق�سوم:

لن ن�ساند اأي مر�سح يف الرئا�سيات املقبلة

يف مقطع فيديو بثته اأحد املواقع الإلكرتونية

3 اأ�سهر حب�سا نافذا لـ" ه�سام عبود" ب�سبب قذفه اللواء  خالد نزار

�س4

 �س3

مدير اأنظمة ميرتو اجلزائر

ت�سليم خط احلرا�ش 
 -مطار هواري بومدين 

فـــــــــــــي 2020 

رئي�س منتدى اأتكور للرتويج لل�صياحة والثقافة ال�صحراوية

الأمن متوفر يف مترنا�ست بن�سبة مئة باملئة
 �س4

�س17

2800 �سائح كان يزور مترن�ست اأ�سبوعيا يف الفرتة املمتدة من 2000 اإىل غاية 2011
 الديوان الوطني

 للثقافة والإعالم 

»اأطفال اجلزائر«  على 
موعد الكت�ساف عامل 
�س13امل�سرح يف يوم العلم

�س4

�س24

�س24

�س6 

.     تعليم
توا�سل الت�سعيد لأكرث من تخ�س�س جامعي

.     حملي

.     جمتمع

.     جنوب .           وجود االأقليات باجلزائر �سالح ذو حدين

اأقل من 20 اأ�ســـــبوعا 
درا�سة و �سبح ال�سنة 
الـــبـــــيـــــــــ�ساء قـــــائــــــم

البليدة

 انتـ�سال جثـــتي طفــــلني
 من قناة �سد امل�ستقبل 

 تب�سة

اإمراأة تنجب مولودها 
داخل �سيارة اإ�سعاف

 للتخفيف من عناء تنقل
 ال�سباب امل�ستدعى للتجنيد

فتح مكاتب جديدة يف 
اجلنوب للخدمة الوطنية
يف ظل اإنعدام مركز لل�سرائب و عدم 

توفر ق�سيمات ال�سيارات بالربيد 

اأ�سحاب املركبات بدائرة 
عني قزام بتمرنا�ست 
يهددون باالإحتجاج 

 تذاكر الكاأ�س تباع �سباح 
اجلمعة مبلعب حمالوي

 اإق�ساء �ساو�سي
 لـ 4 مباريات ويعود  

 اإىل املناف�سة 
يف نهائي الكاأ�ش



واجه الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل وزمالئه 
الالعبني غ�سب جماهريناديه غاالتا�رساي الرتكي بعد 
الهزمية التي تلقوها يف الدوري الرتكي اأول اأم�س والتي 
الدوري،  بلقب  بالتتويج  يتعلق  فيما  ماأموريتهم  تعقد 
كانت  التي  االنتقاد من اجلماهري  وابال من  تلقوا  اأين 
التي  التعليقات  اإىل  باالإ�سافة  امللعب  يف  متواجدة 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  اجلماهري  اأطلقتها 

"فاي�سبوك"و"تويرت".
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تدمري خمباأين للإرهابيني بالبويرة 
اأم�س  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  دمرت 
بالبويرة  لالإرهابيني   )02( خمباأين  االإثنني  
يحويان قنبلة تقليدية ال�سنع و ذخرية، ح�سب 
الدفاع  لوزارة  بيان  الثالثاء  اأم�س  اأورده  ما 

الوطني .
و اأو�سح البيان اأنه "يف اإطار مكافحة االإرهاب 
ودمرت  ك�سفت  املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل 
 09 يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
 )02( خمباأين  بالبويرة/ن.ع.1،   2018 اأبريل 
لالإرهابيني يحويان قنبلة )01( تقليدية ال�سنع 

وكمية من الذخرية ولوحة )01( 
اإىل مواد غذائية  ال�سم�سية، باالإ�سافة  للطاقة 

واأدوية واألب�سة واأغرا�س خمتلفة".

 �أويحيى ي�ستقبل
 �لأمني �لعام للحتاد 

�لفريقي للربيد

فيغويل وزملئه 
حمل غ�سب جماهري 

غالتا�سر�ي

ا�ستقبل الوزير االأول اأحمد اويحيى اأم�س 
العام  االأمني  العا�سمة  باجلزائر  الثالثاء 
جربين  يون�س  للربيد  االإفريقي  لالحتاد 
يف  اجلزائر  اىل  عمل  بزيارة  يقوم  الذي 
ملجل�س  العادية   37 الدورة  انعقاد   اطار 
ح�سبما  للربيد،  االإفريقي  االحتاد  اإدارة 
جرى  و  االأول  الوزير  مل�سالح  بيان  اأكده 
اللقاء بح�سور وزيرة الربيد و املوا�سالت 
اميان  هدى  الرقمي  و  التكنولوجيات  و 
فرعون، ي�سيف البيان و حتت�سن اجلزائر 
ال37  العادية  الدورة  اأبريل،  اإىل 12   7 من 
للربيد،  االإفريقي  االحتاد  اإدارة  ملجل�س 
بناء على مذكرة تفاهم موقع عليها يف 18 
جانفي الفارط من قبل ال�سيدة فرعون و 

االأمني العام لالحتاد االإفريقي للربيد.

ملتقي حول �ل�ستثمار �لفلحي باأدر�ر
امللتقي  فعاليات  اأم�س  انطلقت 
الفالحي  اال�ستثمار  حول  الوطني 
بجامعة ادرار بني الواقع والتحديات 
للطلبة  الوطنية  الرابطة  تنظيم  من 
االأ�ساتذة  وم�ساركة  اجلزائريني 
ومنتخبون  الفالحية  وم�سالح 
يف  والنا�سطني  ال�رسكاء  وخمتلف 
متحورت  حيث  الفالحي  املجال 
اإيل  التطرق  حول  املداخالت 
التي  القائمة  الفالحية  املقومات 
ميكن ان ت�ستغل بطرق علمية ودرا�سة 
تقنية بغية ا�ستغاللها يف اال�ستثمار 
الفالحي الذي تراهن عليه اجلزائر 
حول  حو�سلة  اأي�سا  قدمت  كما 
الفالحية  االأرا�سي  ا�ستغالل  مدي 

خا�سة ال�سا�سعة يف مناطق اجلنوب 
الفالحية  امل�سالح  مدير  ا�سار  اين 
اأعطت  القطاع  �سيا�سة  اأن  باأدرار 
نتائج مر�سية يف تو�سعة امل�ساحات 
امل�سقية الفالحية باأكرث من 56 األف 

املوجه  امل�ساحة  عن  اأما  هكتار 
اأن�ساء  فهناك  الكبري  ال�ستثمار 
 90 فاقت  اأقطاب فالحية مب�ساحة 

األف هكتار
 ب.ب

ال�سعيد  جالوي   " اجلامعية  االإقامة  ام�س  احت�سنت 
لالإقامات  اجلهوية  الندوة  فعاليات  البويرة  مبدينة   "
اجلامعية لواليات الو�سط حت�سريا للندوة الوطنية التي 
�ستنظم الحقا ، و�سهدت ح�سور ممثلني عن 20 والية 
امل�ساركون  ناق�س  حيث   ، جامعية  اإقامة  مدير  و150 
"بوكليخة  اجلامعية  للخدمات  العام  املدير  برئا�سة 
التح�سريات  الندوة  اعمال  جدول  خالل   " فاروق 
للدخول اجلامعي املقبل من اإجراءات النقل واالإطعام 
وكذا االإقامات املنتظر ت�سليمها لفائدة الطلبة اجلدد 
عمال  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  اقرتاح  مت  كما   ،

وموظفي القطاع .
   اأ.م

البويرة

    ندوة جهوية
 للخدمات �جلامعية

ندوة حول و�قع �لمازيغية يف �جلز�ئر
ينظـم جمل�س االأُمة اليوم االأربعاء مبقره ندوة حول "واقع االأمازيغية يف اجلزائر: جتذر يف املا�سي، مكا�سب احلا�رس ورهانات 
امل�ستقبل" وذلك يف اإطار الندوات الفكرية والثقافية التي ينظمها املجل�س واأو�سح بيان للمجل�س اأم�س الثالثاء اأن هذه الندوة 
�ست�سهد م�ساركة برملانيني من غرفتي الربملان وممثلون عن االإدارة وموؤ�س�سات الدولة واأ�ساتذة جامعيون وباحثون اىل جانب 
لالأمازيغية،  ال�سامية  للمحافظة  العام  الندوة تقدمي عر�س لالأمني  برنامج هذه  ال�سحافة واملجتمع املدين. ويت�سمن  ممثلي 
�سي الها�سمي ع�ساد، حول مكا�سب االأمازيغية يف اجلزائر وحما�رسة عن العمق التاريخي للغة والكتابة االأمازيغية يلقيها اأ�ستاذ 
التاريخ واحل�سارات القدمية بجامعة اجلزائر 2، حممد الهادي حار�س، باالإ�سافة اىل حما�رسة عن "االأمازيغية من املنظور 

حممد جالوي.الل�ساين واالأدبي: م�سار واآفاق" يلقيها االأ�ستاذ اجلامعي 

�إرهابي ي�سلم نف�سه يف مترن��ست
�ّسلم  االإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
اأفريل   10 اليوم  نف�سه،  اإرهابي 
الع�سكرية  لل�سلطات   ،2018
الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست 
بامل�سمى  االأمر  يتعلق  ال�ساد�سة. 
"�س. اأحمد"، املكنى "اأبو عائ�سة"، 
باجلماعات  التحق  قد  كان  الذي 
االإرهابي   .2009 �سنة  االإرهابية 
كان بحوزته م�سد�س)01(  ر�سا�س 
 )04( واأربع  كال�سنيكوف  نوع  من 

مملوءة.  ذخرية  خمازن  
يف  النتائج  هذه  تاأتي 
احلثيثة  اجلهود  �سياق 
وحدات  تبذلها  التي 
اجلي�س الوطني ال�سعبي، 
مدى  على  تُوؤكد  والتي 
قواتنا  وحر�س  يقظة 
تطهري  على  امل�سلحة 

البالد من اآفة االرهاب.

عرب  ان�سانية  بلفتة  اجلزائر  احتاد  فريق  العبو  قام 
الرديف  النادي  حار�س  منزل  اإىل  جماعيا  التنقل 
االأ�سبوع  املنية  وافته  الذي  بويرمان  الرحمان  عبد 
انطالق  قبل  قلبية  ازمة  اإىل  تعر�سه  ب�سبب  املن�رسم 
التدريبات، وتواجد عدد من العبي الفريق االأول على 
اإىل  باالإ�سافة  عرجي  برفان،  مو�سى،  بن  يايا،  غرار 
حمدي  ميلود  املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  اأع�ساء 
مبنزل عائلة احلار�س من اأجل موا�ساة العائلة وتقدمي 

التعازي الأفرادها.

لعبو �حتاد �جلز�ئر يو��سون 
عائلة حار�س �لرديف

مترنا�ست

 �سبط 4 مركبات 
و�سلع مهربة

�سبطت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي بتمرنا�ست/
ن.ع.6، اأربع )04( مركبات رباعية الدفع و2،7  طن 
من املواد الغذائية و1660 لرت من الوقود ومعدات 
تنقيب عن الذهب"كما مت حجز 8،9 طن من مادة 

ال�ساي املوجه للتهريب بورقلة/ن.ع.4  و1560 
وحدة من خمتلف امل�رسوبات بوهران/ن.ع.2 
من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�س 

الوطني ال�سعبي 25 مهاجرا غري �رسعي من 
جن�سيات خمتلفة بكل من �سيدي بلعبا�س وتلم�سان 

ومترنا�ست -ي�سيف نف�س امل�سدر.

امل�سيلة 

�إنقاذ عائلة كاملة تعر�ست للختناق
متكنت م�سالح احلماية بامل�سيلة، م�ساء اأم�س ، من اإ�سعاف خم�سة اأفراد من عائلة واحدة تعر�سوا اإىل اإختناق بعد اإ�ستن�ساقهم لغاز اأحادي اأك�سيد الكربون ، داخل منزلهم املتواجد 
بحي 01 نوفمرب بلدية امل�سيلة العائلة مكونة من الزوج والزوجة العمر 49 �سنة و38 �سنة مع اأربعة اأوالد من جن�س ذكر ترتاوح اأعمارهم بني 03 �سنوات و13 �سنة وقد مت تدخل عنا�رس 

احلماية املدنية على جناح ال�رسعة لتقدمي االإ�سعافات االأولوية للم�سابني، ومت نقلهم نحو م�سلحة اال�ستعجاالت مل�ست�سفى زهراوي بامل�سيلة لتلقي العالجات ال�رسورية .

جامعة اجلزائر2

 موؤمتر دويل للتعريف بتخ�س�س علم نف�س �ل�سحة �جلديد 
انطلقت اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�سمة، اأ�سغال املوؤمتر الدويل االأول حول التطبيقات احلديثة لعلم نف�س ال�سحة، الذي يهدف اإىل التعريف بهذا التخ�س�س اجلديد 
يف اجلزائر ويحاول امل�ساركون يف املوؤمتر الذي ينظمه خمرب علم نف�س ال�سحة والوقاية ونوعية  احلياة بجامعة اجلزائر 2 على مدار يومني وب�سعار "من اأجل ترقية 

�سحة الفرد واملجتمع"، التعريف بهذا التخ�س�س احلديث يف جمال رعاية ال�سحة الع�سوية وال�سيكولوجية يف اجلزائر والدول العربية واالأجنبية، حيث يعمل االأخ�سائي 
النف�سي ال�سحي يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية على اإعداد بحوث اأكادميية يتم تفعيلها يف جماالت على نف�س ال�سحة.
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رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني، عبد الرزاق ق�سوم:

لن ن�ساند اأي مر�سح يف الرئا�سيات املقبلة
.           وجود الأقليات باجلزائر �سالح ذو حدين

 

علي عزازقة

العلماء  جمعية  رئي�س  واأو�ضح 
على  يجيب  وهو  امل�ضلمني 
مباهية  املتعلق  »الو�ضط«  �ضوؤال 
املرجعية الدينية للجزائر ملا حل 
�ضيفا على منتدى »ال�ضوت الأخر« 
يوم اأم�س، باأنها ترتكز على الفقه 
يف  وابا�ضي  ال�ضمال  يف  املالكي 
العقيدة  اأ�ضعرية  وهي  الداخل، 
ذات  وراح  ال�ضني،  التوجه  ذات 
الفروقات  بع�س  ي�رشح  امل�ضدر 
اأن  اأكد  اإذا  ال�ضوفية والزوايا،  بني 
داخل  وهو  ال�ضيا�ضة  ميار�س  من 
يكون  اأن  �رشح م�ضجدي ل ميكن 
اأ�ضا�ضه  املنهج  هذا  لكون  �ضوفيا 
الزهد ل غري، ويف �ضياق اأخر عاد 
الرجل الأول يف جمعية العلماء اإىل 
التي  الأخرية  فركو�س  �ضيخ  فتوى 
والأ�ضاعرة  ال�ضوفية  منها  اأخرج 
واجلماعة،  ال�ضنة  اأهل  دائرة  من 
حيث اأكد  اأنه ل يوجد اأي خالف 
مع ممثل املداخلة يف اجلزائر من 
والدينية  ال�ضخ�ضية  قناعته  حيث 
لن�رش  اختاره  الذي  التوقيت  لكن 
هذه الفتوى كان كارثيا دون ن�ضيان 
جدا  كبري  خاليف  مو�ضوع  و�ضع 
اإ�رشاره  مع  العامة،  اأيدي  بني 
نهجه  باتباع  اجلميع  اإلزام  على 

ما  املذهبية  التعددية  اأن  رغم 
هي اإل قوة لالإ�ضالم، وهذا الأمر 
الذي اأعابته اجلمعية يف فركو�س، 
مثمنا يف الأخري  ت�ضويب فركو�س 
لفتواه، م�ضتطردا يقول باأن جمعية 
اأبدا،  القبلة  اأهل  تكفر  ل  العلماء 
وهي تقر بوجود اختالف يجب اأن 

يحكمه اأدب الختالف ح�ضبه.
العلماء  جمعية  رئي�س  اأو�ضح 
عبد  اجلزائريني  امل�ضلمني 
�ضوؤال  على  رده  ق�ضوم، يف  الرزاق 
دعوات  من  اجلمعية  موقف  حول 
لرئي�س  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
باأن  خام�ضة،  لعهدة  الرت�ضح  اإىل 
انتخابية  لن تقوم بحملة  اجلمعية 
بل  معينا،  مر�ضحا  ت�ضاند  ولن 
منها  ع�ضو  لكل  احلرية  �ضترتك 
�ضيكون  حيث  موقفه،  اتخاذ  يف 
م�ضوؤول اأمام اهلل بتزكية اأي مر�ضح، 
واأردف يقول باأن جمعيته لي�س لها 
الطابع ال�ضيا�ضي، ولن تتدخل اأبدا 
يرت�ضح  من  باأن  م�ضيفا  �ضيا�ضيا، 
من  ال�ضتقالة  منه  يطلب  منها، 
املوؤكد  من  باأنه  مربزا  اجلمعية، 
لكن  بال�ضيا�ضة  اجلمعية  ا�ضتغال 
اإطار  يف  وذلك  باحلزبية،  لي�س 
لذلك.  تدعو  التي  الإ�ضالم  تعاليم 
باأن  املتحدث  نف�س  واأ�ضار 

�ضالح  باجلزائر  الأقليات  »تواجد 
اجلن�ضيات  فتواجد  حدين،  ذو 
من  عقائدها  باختالف  الأجنبية 
ال�ضيعة  اأو  الهنود  او  ال�ضينيني 

للعمل، ومن اأجل جت�ضيد امل�ضاريع 
اأمر  املباين  وت�ضييد  القت�ضادية 
يزعج  ل  باأنه  مو�ضحا  عادي، 
للمرجعية  اعتناقهم  عدم  فيهم 

على  القائمة  اجلزائرية  الدينية 
اإن ما يزعج  بل  ال�ضنة،  اأهل  اتباع 
ملختلف  ترويجهم  حماولة  هو 
عدم  وكذا  باجلزائر،  عقائدهم 
ملبادئ  اليومية  �ضلوكاتهم  احرتام 
اجلزائريون،  يعتنقه  الذين  الدين 
على غرار الأكل وال�رشب جهرا يف 
اجلزائريني،  �ضيام  اأثناء  رم�ضان 
يف  الق�ضائية  املتابعات  وا�ضفا 
باأنها  الدينية  الأقليات  بع�س  حق 

يف غري حملها.

 بن غربيط مل تنجح يف 
ت�سيري قطاع الرتبية

 
واأبرز نف�س املتحدث باأن جمعية 
العلماء امل�ضلمني لي�س لها م�ضكل 
اأي  اأو  غربيط،  بن  الوزيرة  مع 
الرتبية  وزارة  يف  اآخر  �ضخ�س 
باأن هناك خلل  الوطنية، مو�ضحا 
يف الربنامج املطبق بقطاع الرتبية 
الوطنية على العموم، وباأن جمعيته 
قدمت لوزارة الرتبية الوطنية كتابا 
كامال بالأخطاء املوجودة مبناهج 
الرتبية، مفيدا »يجب تغيري اجلواد 
الذي خ�رش يف �ضباق معني، ورمبا 
بن  الوطنية  الرتبية  وزيرة  تنجح 
اآخر«،  قطاع  ت�ضيري  يف  غربيط 

بخ�ضو�س  ق�ضوم  اأو�ضح  ما 
يف  الأمازيغية  اللغة  تدري�س 
وجود  يوؤكد  الواقع  باأن  البلد، 
على  م�ضددا  عديدة،  اأمازيغيات 
�رشورة و�ضعها يف يد الأكادمييني 
من  ال�ضيا�ضيني،  يد  من  ونزعها 
والقبائلية  ال�ضاوية  ت�ضمني  اأجل 
اللهجات  من  وغريها  امليزابية  و 
كتابتها  مف�ضال  واحدة،  لغة  يف 
الأمازيغية هي  لأن  العربية  باللغة 
تعميم  ي�ضهل  وحتى  وطنية،  لغة 

تدري�ضها.

كنا حا�سرين يف كل 
امللفات ال�سائكة

اأن  امل�ضدر  نف�س  نفى  كما 
امل�ضلمني  العلماء  جمعية  تكون 
اجلزائريني، قد غابت عن التعليق 
على  املطروحة  الق�ضايا  على 
باأنها  مذكرا  الوطنية،  ال�ضاحة 
رافعت على ت�ضجيع تدري�س اللغة 
اللغة  ح�ضاب  على  الجنليزية 
هذه  اأن  اعتبارها  على  الفرن�ضية، 
يف  ثانوية،  لغة  اأنها  تبني  الأخرية 
العلم  لغة  هي  الجنليزية  اأن  حني 
دول  جميع  ب�ضهادة  والتكنولوجيا 

العامل التي ت�ضتعملها. 

اأكد عبد الرزاق ق�سوم اأن اجلزائر »مالكية ابا�سية الفقه« اأ�سعرية العقيدة �سنية التوجه، واجلزائري يعمل وفق مبداأ تطبيق ما جاء يف الكتاب وال�سنة، داعيا 
املخالفني �سواء من املداخلة اأو ال�سيعة اإىل �سرورة احرتام هذا الواقع الديني، يف حني اأو�سح اأن اخلالف مع ال�سيخ فركو�س مل يكن يوما حول توجهه العقائدي بل 

كان حول توقيت فتواه الأخرية �سيما واأن العامل الإ�سالمي ي�سهد متزقا وتفتتا ل نظري له يف التاريخ.

بداية ظهور بوادر العهدة خام�سة

خرجة الرئي�س هل تغلق »دومينو« رئا�سيات 2019 
رئا�ضيات  معامل  اأن   يبدو 
بعد  ل�ضيما   ، تت�ضح  2019بداأت 
اأعلنها مبا�رشة احلزب احلاكم  اأن 
التحرير  جبهة  حزب  الدولة  يف 
عبد  للرئي�س  دعوته  الوطني 
يف  لال�ضتمرار  بوتفليقة  العزيز 
لعهدة  الرت�ضح  يعني  مبا   ، احلكم 
خام�ضة ، قابلته خرجة �ضعبية اأول 
اأم�س للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
خالل تد�ضني جامع كت�ضاوة وميرتو 
�ضاحة �ضهداء ، كلها اإ�ضارات جدية 
للرت�ضح الرئي�س احلايل ، اىل عهدة 
ما  املطروح  ال�ضوؤال  و   ، اأخرى 
ال�ضخ�ضيات  من  الكثري  موقف 
يف   ، املرادية  ق�رش  يف  الطاحمة 
عبد  الرئي�س  اأن  فعال  تاأكد  حال 
�ضريفعون  هل   ، �ضيرت�ضح  العزيز 
تر�ضح  كون   ، البداية  منذ  الراية 
�ضخرة  اأمامهم  �ضي�ضكل  بوتفليقة 
قبة  اإىل  و�ضولهم  �ضد  عتيدة 
املرادية ،اأم اأنهم �ضيدخلون �ضباقا 
فيه  �ضيف�ضلون  اأنهم  متاأكدون  هم 
اأمام مناف�س من نوع اآخر و الذي 
هناك  �ضيكون  اأم   ، بوتفليقة  هو 
�ضي�ضعون   ، مغامرون  مرت�ضحون 
ملناف�ضة  املرة  هذه  ثقلهم  بكل 
والرئي�س   ، املخ�رشم  املرت�ضح 
 ، بوتفليقة  العزيز  عبد  احلايل 
العهدة  �ضيناريو  �ضيتكرر  هل  ثم 
مغامرة  بالرغم  و  حيث   ، الرابعة 
املرت�ضح  �ضد  فلي�س  بن  علي 

بوتفليقة ، لكن النتيجة كانت �ضده 
بوتفليقة  مناف�ضوا  حفظ  هل   ،
على  �ضي�رشون  اأنهم  اأم   ، الدر�س 

الو�ضول اىل كر�ضي املرادية .
من  العديد  اأن  فاملالحظ 
ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية يف اجلزائر 
الطاحمة اإىل الرئا�ضة هي حاليا يف 
مرحلة ت�ضخني الع�ضالت للدخول 
اأن  يبدو  لكن   ، الرت�ضح  �ضباق  يف 
احلاكم  احلزب  الآفالن  اإعالن 
مرة  الرت�ضح  لبوتفليقة  دعوته 
ال�ضعبية  اخلرجة  وكذلك   ، اأخرى 
مبثابة  كانت  اأم�س  اأول  للرئي�س 
ال�ضدمة لهوؤلء املرت�ضحني الذين 
لطاملا ا�ضتبعدوا نية الرئي�س عبد 

العزيز بوتفليقة يف الرت�ضح .
ال�ضابق  املرت�ضح  موقف  هو  ما 
بداأ  اأن  بعد  الآن  فلي�س  بن  علي 
الأ�ضود  من  الأبي�س  اخليط  يتبني 
هل   ، بوتفليقة  تر�ضح  م�ضاألة  يف 
�ضيغامر علي بن فلي�س مرة اأخرى 
رئا�ضيات  خالل  كان  الذي  وهو   ،
اأن  بعد   ، عفريت  كف  2014على 
له  املوالني  من  العديد  اأعترب 
يف  ودخل  غامر  اأنه  ومدعموه 
هل   ، البداية  من  خا�رشة  معركة 
 ، الدر�س  فلي�س  بن  علي  حفظ 
اأنه �ضريمي املن�ضفة من الأول  اأم 
العزيز  عبد  تر�ضح  فعليا  ثبث  اإذا 
بوتفليقة ، اأم اأنه �ضي�ضلم بالأمر ، 

ويفهم الرهان و اللعبة .

من  العديد  موقف  هو  ما 
ا�ضماوؤها  التي ذكرت  ال�ضخ�ضيات 
على  بوتفليقة  خالفة  لحتمال 
مولود   ، فلي�س  بن  علي  غرار 
اأخرى و  اأو �ضخ�ضيات   ، حمرو�س 
التي يتم احلديث عنها يف ال�رشايا 
�ضخ�ضية  اأي  بعث  احتمال  حول 

لتكون البديل لبوتفليقة .
وما موقف حركة حم�س ورئي�ضها 
لطاملا  الذي  مقري  الرزاق  عبد 
 ، ال�ضلطة  مع  التوافق  اىل  دعا 
بعد  حم�س  معادلة  �ضتكون  وكيف 
 ، الرئا�ضيات  هالل  ظهور  بداية 
اإدراجها  �ضتعود حركة حم�س  هل 
احلايل  الرئي�س  اأخلط  اأن  بعد   ،
موقف  هو  وما   ، احل�ضابات  كل 
�ضعيد  لالأر�ضيدي  ال�ضابق  الرئي�س 
ان�ضحب  الآخر  هو  الذي  �ضعدي 
نف�ضه  ليقدم  احلزب  قيادة  من 

للرئا�ضيات.
هو  �ضعدي  �ضعيد  �ضريمي  هل 
يعد  الذي  وهو  املن�ضفة  الآخر 
النظام  علب  يف  املتمر�ضني  اأحد 
، اأم اأنه �ضيتحدى ويوا�ضل ال�ضباق 

على اأمل مفاجاأة ما .
الذي  فلي�س  بن  ويبقى حاليا على 
تقوية  على  الأخرية  الآونة  ا�ضتغل 
حزبه ، هو املر�ضح املعلن ، وهو 
الذي كان يعتقد اأن الطريق �ضيخلو 
له بعدم تر�ضح الرئي�س عبد العزيز 
اأن  نن�ضى  اأن  دون  ، هذا  بوتفليقة 

2014قد  يف  برت�ضحه  فلي�س  بن 
املالية  املتاعب  من  العديد  لقي 
موقف  يف  وجعلته   ، ال�ضيا�ضية  و 

حمرج.
رئي�س  نن�ضى  ل   ، اأخرى  جهة  من 
الأول  الوزير  و  الأرندي  حزب 
يخفي  مل  الذي  اويحيى  اأحمد 
طموحه لق�رش املرادية ، يف حال 
العزيز  عبد  الرئي�س  يرت�ضح  مل 
بوتفليقة ، فهل يا ترى اويحيى  هو 
الآخر قد فقد الأمل ال�ضيا�ضي يف 
ظهور  بداية  بعد   ، املرادية  قبة 
وهو   ، بوتفليقة  تر�ضح  اإرها�ضات 
يف  اأم�س  اأول  غيابه  اأثار  الذي 
العديد  للرئي�س  ال�ضعبي  احلفل 
اأن م�ضادر  من الت�ضاوؤلت ، ورغم 
متاعب  من  معاناته  اإىل  اأ�ضارت 
�ضحية . و بالرغم اأن قرار تر�ضح 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
زكاه  اأن  بعد  ر�ضميا  لي�س  مازال 
القرار  اأن  اعترب  الذي  الآفالن 
خرجته  وكذلك   ، الرئي�س  يد  يف 
اإل   ، الأخرية  ال�ضيا�ضية  ال�ضعبية 
بوتفليقة  تر�ضح  عن  احلديث  اأن 
معاقل   ، يربك  مازال  اأخرى  مرة 
اآمالهم  على  ويق�ضي   ، مناف�ضيه 
ال�ضيا�ضية يف الو�ضول اإىل املرادية 
، ال�ضيء الذي يجعلهم يف حال تر�ضح 
بوتفليقة �ضوى المتثال و الن�ضجام 

مع هذا املناف�س القوي .
  ع�سام بوربيع

يف مقطع فيديو بثته اأحد املواقع الإلكرتونية

3 اأ�سهر حب�سا نافذا لـ" ه�سام عبود" 
ب�سبب قذفه اللواء  خالد نزار

اري�س  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
نافذا  حب�ضا  ا�ضهر   3 بالعا�ضمة  
و غرامة بقيمة 50 األف دج غيابيا 
عبود«  ه�ضام   « الإعالمي  حق  يف 
رفعها  التي  بتهمةالقذف  املتابع 
خالد   « الأ�ضبق  اجلنريال  �ضده 
نزار« ب�ضبب الت�رشيحات اخلطرية 
مقاطع  يف  عليه  اأطلقاها  التي 
فيديو ، مت تداولها باأحد املواقع 

الإلكرتونية.
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
عر�ضت  حني   2017 جوان  ل�ضهر 
لفيديو  الإلكرتونية  املواقع  اأحد 
 « يومية  �ضاحب  و  الإعالمي  بثه 
» ه�ضام عبود« وحتدث  جريدتي« 
�ضمعة  مت�س  معلومات  عن  فيه 
الدفاع  ووزير  و  اجلرنال  عائلة 
بالأخ�س  و  نزار«  خالد   « الأ�ضبق 

باأنه  ك�ضف  الذي  لطفي«   « جنله 
اأي  ين�رش  اأن  دون  م�ضبوق ق�ضائي 
وثيقة ق�ضائية تثبت ذلك ، مع بع�س 
الأخرى  ال�ضخ�ضية  املعلومات 
يف  ال�ضحية  بخ�ضو�ضها  اأكد  التي 
باأنها مقتب�ضة من  م�ضمون �ضكواه 
كتاب ن�رشه حول �ضريته الذاتية و 
قام املتهم ودون وجه حق بتاأويلها 
على  جاءت  اإعرتافات  اأنها  على 
 ، جارحة  و  مهينة  بطريقة  ل�ضانه 
كما طالب الطرف ال�ضحية خالل 
جل�ضة املحاكمة باإفادته بتعوي�س 

مايل بقيمة 1 مليون �ضنتيم .
احلال  ملف  اأن  بالذكر  اجلدير  و 
�ضل�ضلة  �ضمن  من  حلقة  يعترب 
ال�ضكاوى التي قام برفعها ال�ضحية 

�ضد الإعالمي الفار لفرن�ضا .
ل/منرية
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توا�صل الت�صعيد لأكرث من تخ�ص�ص جامعي

اأقل من 20 اأ�سبوعا درا�سة و �سبح ال�سنة البي�ساء قائم
.        م�سداقية التكوين اجلامعي على املحك

 �صارة بومعزة

واأكد القيادي يف االحتاد العام للطلبة 
ات�صال  يف  مراح،  اجلزائريني طارق 
االإ�رضابات  اأن  بـ«الو�صط«،  ربطه 
ال�صارية:  ال�صنة  اجلامعة  �صادت  التي 
وطالب  لالأ�صاتذة،  العليا  املدار�س 
اأوقعت  واملكتبات،  البدنية  الرتبية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
تعمل  واأنها  ورطة،  يف  حجار  طاهر 
من  اال�صت�صارات  من  �صل�صلة  على 
الزاوية  من  للخروج  اآلية  اإيجاد  اأجل 
اأمام  كبرية  م�صوؤولية  يف  اأدخلته  التي 
مبختلف  الطلبة  من  االآالف  ع�رضات 

التخ�ص�صات. 
يف  التاأخر  مدى  بخ�صو�س  اأما 
كون  كبرية  جد  اأنها  فقال  الدرو�س 
�صوى  يدر�صوا  مل  التخ�ص�صات  بع�س 
على  االأ�صابع،  على  تعد  الأ�صابيع 
البدنية،  الرتبية  تخ�ص�س  راأ�صها 
م�صتوى  على  راأ�صها  الطلبة  على 
مليانة  جياليل بونعامة بخمي�س 
ب�صورة حرمتهم من اجتياز امتحانات 
ال�صدا�صي االأول، دون اإيجاد حل اأو فتح 
حوار جدي كفيل بطي امللف واإنقاذ 
ال�صنة اجلامعية، اإال اأن االإ�صكالية التي 

تبقي كل اأبواب الت�صعيد مفتوحة هي 
بـ  املتعلق  الوحيد  مت�صكهم مبطلبهم 
»فتح منا�صب الأ�صاتذة الرتبية البدنية 

على م�صتوى الطور االبتدائي«.
تندرج  ال�صنة  اأن  يقت�صي  ما   وهو 
حالة  يف  حتى  البي�صاء،  ال�صنة  �صمن 
اأنه  موؤكدا  للمقاعد،  والعودة  الرتاجع 
من  باملائة   50 بلوغ  حتى  ميكنهم  ال 
يف  ال�صري  �صيناريو  مرجحا  املقرر، 
اجتاه املزيد من التعفن، يف ظل عدم 
توفر اأر�صية مفاو�صات جدية ما بني 
الغا�صبني وبني الوزارة من �صاأنها لب�س 
حتى  بل  االإ�رضاب  ملف  غلق  فقط 

التدارك واإنقاذ ال�صنة.
 

تنازلت �صابقة بلغت 
اعتماد 1/6 املقرر فقط

 
وبالعودة ل�صل�صلة التنازالت من طرف 
باملقررات  االلتزام  عن  الو�صاية 
�صيا�صة  �صيوع  ظل  يف  الدرا�صية 
مراح  اأ�صار  الوا�صعة،  االحتجاجات 
العايل  التعليم  وزير  تعليمة  اإىل 
والتي  حراوبية،  ر�صيد  االأ�صبق 
املقرر   6/1 اعتماد  حلد  تنازالت 

م�صيفا  فقط،  بال�صدا�صي  الدرا�صي 
تطبع  ل�صمة  حتولت  االإ�رضابات  اأن 
ما  متتابعة  ب�صورة  جامعية  �صنة  كل 
يف  التنازل  ليتم  التخ�ص�صات،  بني 
واعتماد  االإدارة  طرف  من  مرة  كل 
نف�س  وهو  حدث  ال  وكاأنه  ال�صنة 
لالأ�صاتذة  العليا  املدر�صة  �صيناريو: 
وحاملو  املعمارية  الهند�صة  وطلبة 
يف   .. ودواليك  التطبيقية  ال�صهادات 
حني يتم انقاذ اجلامعة يف الوقت بدل 
اأن الو�صع ي�صاهم يف  ال�صائع، معتربا 

تراجع اجلامعة اأكرث فاأكرث.
من جهتهم طلبة املدار�س العليا �صبق 
ال�صنة  لتفادي  احلل  اأن  اأكدوا  واأن 
ال�صنة  متديد  يف  يكمن  البي�صاء 
اجلامعية، خا�صة اأن الطلبة  م�رضبون 
منذ �صهر نوفمرب 2017 حيث  طالبوا 
بااللتزام  وزارة الرتبية الوطنية 
نهاية  بعد  املبا�رض  بتوظيفهم 
البند  عليه  ين�س  ملا  طبقا  التكوين  
الطلبة  يجمع  الذي  العقد  من  الرابع 
بوزارة التعليم  العايل والبحث العلمي 
يوؤكد  والذي  ووزارة الرتبية الوطنية 
التوظيف  يف   املتخرجني  اأحقية 
وهو  �صكناتهم،  مقرات  م�صتوى  على 
خرقه  مت  –ح�صبهم-  الذي  البند 

التي  وزارة الرتبية الوطنية  قبل  من 
اأ�صا�س  على  التوظيف  نظام  تعتمد 
االأر�صية الرقمية، باالإ�صافة اإىل عدم 
االحتياط  للناجحني يف  االأولوية  منح 
واالإخالل  التوظيف  مب�صابقات 

بتوظيف خريجي املدار�س”.
لب  طا و
ة  تذ �صا لالأ لعليا  ا �س  ر ا ملد ا طلبة 
التعليم  وزير  التوظيف  يف  بحقهم 
للمواد  طبقا  وذلك  والبحث،  العايل 
وفقا ملا  التوظيف،  قانون  71/56من 
 315-08 التنفيذي  املر�صوم  يف  جاء 
املوؤرخ يف 11 اأكتوبر 2008، املت�صمن 
القانون االأ�صا�صي اخلا�س باملوظفني 
اخلا�صة  لالأ�صالك  املنتمني 
واملتمم،  املعدل  بالرتبية الوطنية، 
االأولوية  “منح  فيه  جاء  والذي 
لعليا وتوظيفهم  ا خلريجياملدار�س 
تن�س  اأ�صا�صية.كما  ب�صفة  مبا�رضة 
االتفاقية  قانون  من  الرابعة  املادة 
العايل  التعليم  وزارتي  بني  املربمة 
على  الطلبة،  هوؤالء  ح�صب  والرتبية، 
بتعيني  وزارةالرتبية الوطنية  تلتزم  اأن 
تكوينه،  نهاية  عند  املتعاقد  الطالب 
يف  املدون  االأ�صلي  العنوان  ح�صب 

عقد االلتزام.

 
املعايري البيداغوجية 
حتيل عدة تخ�ص�صات 

لل�صنة البي�صاء
 

باملجل�س  القيادي  بدوره 
العايل  التعليم  الأ�صاتذة  الوطني 
النور،  عبد  بو�صليمان  »كنا�س« 
من  اأنه  لـ«الو�صط«،  اأو�صح 
يحدد  البيداغوجي  اجلانب 
اأ�صبوع   14  –  12 من  الربنامج 
لتعترب  �صدا�صي  كل  يف  درا�صة 
اأن  معتربا  تامة،  جامعية  �صنة 
 20 عرب  مير  مل  الذي  الطالب 
مل  فاإنه  ال�صنة  خالل  اأ�صبوع 
خالل  جامعي  لتكوين  يخ�صع 
جدي،  ب�صكل  اجلامعية  �صنته 
امل�صتوى  حلماية  يفرت�س  واأنه 
اجلامعي اعتبارها �صنة بي�صاء، 
متداركا اأن �صيا�صة �رضاء ال�صلم 
متنع  ال�صائدة  االجتماعي 
احلقيقة  مواجهة  من  االإدارة 
لتمرير  لتعمد  اجلامعة  وحماية 
معايري  دون  واالجناح  ال�صنة 

بيداغوجية حقيقية.

 مدير اأنظمة
 ميرتو اجلزائر

ت�سليم خطي 
احلرا�ش - مطار 
هواري بومدين 

يف 2020 
عني النعجة – 
براقي يف 2021

ك�صف مدير اأنظمة مرتو اجلزائر �صاجي 
خالد اأم�س عن امل�صاريع التي هي قيد 
هي  كو�صيدار  �رضكة  قبل  من  االجناز 
م�رضوع خط عني النعجة –براقي  الذي 
يحوى على 6 حمطات و خط احلرا�س-
 9 من  املكون  بومدين  هواري  مطار 

حمطات واملمتد على طول 9.5 .
قال  امل�رضوعني  ت�صليم  موعد  وعن 
لالإذاعة  ت�رضيح  يف  خالد  �صاجي 
براقي  النعجة  عني  خط  اأن  الوطنية 
حني  يف   2021 �صنة  منه  االنتهاء  �صيتم 
–املطار  احلرا�س  خط  ت�صليم  �صيتم 
اأ�صغال  ن�صبة  و�صلت  بعدما   2020 �صنة 
التو�صعتني  اإىل  50%وبالن�صبة  االإجناز 
ا�صتغاللهما  يف  االنطالق  مت  التي 
اأم�س فاأكد �صاجي خالد توفر اخلطني 
الع�رضية  الو�صائل  كل  على  اجلديدين 
متاعب  تخفيف  يف  �صي�صاهمان  حيث 
من  التقليل  وكذا  امل�صافرين  تنقل 
يتوقع  حيث  املروري،  االزدحام 
عدد  برفع  ت�صمح  اأن  املتحدث  ذات 
األف   200 اإىل  املرت  عرب  امل�صافرين 
 120 ت�صجيل  مت  بعدما  يوميا  م�صافر 
2018ويف  بداية  يف  يوميا  م�صافر  األف 
ال�صياق اأو�صح �صاجي اأن اخلط الرابط 
ال�صهداء ميتد على  و�صاحة  تافورة  بني 
مرت  اإىل   35 كلم  وعمق   1.7 طول 
جانب توفره على 14 �صلم كهربائي و3 
على  يحوي  انه  ،كما  كهربائية  م�صاعد 
متحف خا�س بوزارة الثقافة م�صيفا اأن 
هذه املحطة تتميز بطابع خا�س يتالءم 

مع خ�صو�صية الق�صبة.
البدر  حي  بني  الرابط  اخلط  وعن 
 3.6 طول  ميتد  على  النعجة  وعني 
بكل  املتدخل-  وجمهز  -ي�صيف  كلم 
الو�صائل الع�رضية معلنا عن �رضوعهم يف 
فتح حمالت جتارية على م�صتوى بع�س 
املحطات خالل 2018 وفيما املحطات 
والتي  اخلطني  هذين  داخل  املوجودة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  بعد  ت�صتغل  مل 
حمطة علي بومنجل وحمطة الور�صات 
وج�رض ق�صنطينة اأفاد �صاجي خالد اأنه 
ال�صائفة حيث  من املقرر فتحهم هذه 
 3 الـ  خالل  اجنازهم  ا�صتكمال  �صيتم 
االأ�صهر املقبلة ليتم بعدها االنطالق يف 
اأنظمة مرتو  اأ�صار مدير  التجارب فيما 
التذكرة  �صعر  تغري  عدم  اإىل  اجلزائر 
بالتخفي�صات  مذكرا  دج  بـ50  املقدر 
التي يتم منحها مل�صتعملي هذه الو�صيلة 

الذين ميتلكون بطاقة ا�صرتاك.
ف.ن�صرين

ك�صفت العودة للمقاعد اجلامعية الأ�صبوع اجلاري عن توا�صل الت�صعيد لأكرث من تخ�ص�ص جامعي، �صاربني بعر�ص احلائط 
دعوات الوزارة للرتاجع عن الإ�صراب، يف �صورة تعك�ص اإ�صراب تخ�ص�صات لأكرث من 4 اأ�صهر متتالية، وهو ما يطرح عدة 

اإ�صكاليات حول قانونية ت�صيري ال�صنة الدرا�صية، حيث ك�صف خمتلف الفاعلون بالقطاع اجلامعي الذين توا�صلوا مع »الو�صط« 
اأن املعطيات ت�صري يف اجتاه ال�صنة البي�صاء، يف حني تتدارك �صيا�صة �صراء ال�صلم الجتماعي الأمر.

رئي�ص منتدى اأتكور للرتويج لل�صياحة والثقافة ال�صحراوية

2800 �صائح كان يزور مترن�صت اأ�صبوعيا يف الفرتة املمتدة من 2000 اإىل غاية 2011
تخفي�صات ت�صل اإىل 50 باملائة يف اأ�صعار تذاكر اخلطوط اجلوية اجلزائرية لفائدة ال�صياح الأجانب

05 وكالت �صياحية  فقط مازالت قيد اخلدمة من اأ�صل 136 وكالة

الأمن متوفر يف مترنا�ست بن�سبة مئة باملئة

للرتويج  اأتكور  منتدى  رئي�س  اأكد 
ال�صحراوية  والثقافة  لل�صياحة 
بلمختار  زونغا  حممد  باجلزائر 
اجلزائرية  االأمنية  ال�صلطات  باأن 
احلدودي  ال�رضيط  تاأمني  ا�صتطاعة 
اجلنوبي بن�صبة مئة باملئة ما ي�صكل 
ال�صياح اجلزائريني  لتوجه  دفعا قويا 
ال�صحراء  زيارة  اإىل  واالأجانب 

اجلزائرية.
للرتويج  اأتكور  منتدى  رئي�س  اأقر 
ال�صحراوية  والثقافة  لل�صياحة 
الفرتة  يف  عقده  املزمع  باجلزائر 
املمتدة من 18 اإىل 21 اأفريل  2018 
بتمرنا�صت حممد زونغا بلمختارخالل 
نظمها  التي  ال�صحفية  اأ�صغاالالندوة 
يوم اأم�س بفندق االأورا�صي بالعا�صمة 
واالأمنية  الع�صكرية  ال�صلطات  باأن 
احلدود  تاأمني  اجلزائريةاإ�صتطاعت 

وب�صهادة  باملئة  مئة  بن�صبة  اجلنوبية 
ح�صب  اأقرو  الذي  املنطقة  �صكان 
ذات املتحدث باأنهم ي�صعرون باالأمن 
من  بالرغم  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث 
االأو�صاع غري امل�صتقرة التي ت�صهدها 
للجزائر،  القريب  اجلوار  دول 
من  التي  اجلوهرية  امل�صاألة  وهي 
ال�صياحي  الواقع  اإحياء  اإعادة  �صاأنها 
واليات  بكافة  خا�صة  بتمرنا�صت 
اجلنوب اجلزائري ب�صفة عامة على 

حد تعبريه.
اأما عن واقع ال�صياحة بتمرنا�صت فقد 
باأنه ي�صهد تراجعا  اأكد حممد زونغا 
اجلزائريني  ال�صياح  من  �صواء  رهيبا 
باملا�صي  مقارنتا  االأجانب  وحتى 
املتحدث  اإ�صتذل  حيث  القريب 
يف  ال�صياحة  بلغتها  التي  باالأرقام 
املمتدة  الفرتة  يف  مترنا�صت  والية 

من 2000 غلى غاية 2011 والتي بلغت 
اأ�صبوعيا  اأرقامها حدود 2800 �صائح 
�صنويا  �صائح  األف   40 يقارب  ما  اأي 
وهي االأرقام التي تراجعت مند �صنة 
التي  التطورات  مع  متا�صيا   2011
والدولية  االإقليمية  ال�صاحة  �صهدتها 
ماي�صمى  اأحداث  اأحداث خا�صة  من 
الن�صاط  وعودة  العربي«  »بالربيع 
يف  مترنا�صت  باأن  موؤكدا  االإرهابي 

�صنة 2011 مل يزرها وال �صائح.
منتدى  رئي�س  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 
وال�صياحة  للثقافة  للرتويج  اأتكور 
اأبقت  االأو�صاع  تلك  باأن  ال�صحراوية 
فقط  �صياحية  وكاالت  خم�صة  على 
التي  الوقت  يف  بتمرنا�صت  ن�صطة 
كانت حتوز فيه الوالية على 136 وكالة 
تغيري  اإىل  اأ�صحابها  اإ�صطر  �صياحية 
اأكد  زونغا  حممد  اأن  غري  ن�صاطهم، 

مترنا�صت  يف  تغري  اليوم  الواقع  باأن 
من  خا�صة  اجلنوب  واليات  وكافة 
املن�صئات  وكذا  االأمنية  الناحية 
اإ�صتقبال  �صاأنها  من  التي  القاعدية 
ال�صياح االأجانب والقيام بخدمتهم يف 
يعول عليه  ما  الظروف، وهو  اأح�صن 
طبعته  يف  املنتدى  على  القائمون 
ال�صياحة  اإعادة بعث  اأجل  االأوىل من 

يف مترنا�صت وواليات اجلنوب.
اأما عن ح�صيلة ال�صياح امل�صجلة منذ 
باأن  اأكد املتحدث  ال�صنة فقد  بداية 
جزائري  �صائح   600 اأح�صت  وكالته 
جن�صيات  من  اأجنبي  �صائح   180 و 
اأقر  التي  االأرقام  وهي  خمتلفة 
للرتويج  اأكتور  منتدى  باأن  املتحدث 
يعمل  ال�صحراوية  وال�صياحة  للثقافة 
مبثل  القيام  خالل  من  رفعها  على 
ترويجية  وتظاهرات  فعاليات  هكذا 

واخلارجية  الداخلية  لل�صياحة 
للجنوب اجلزائري.

هذا وقد اأ�صار املتحدث باأن اخلطوط 
اأولية  خطوة  يف  اجلزائرية  اجلوية 
لل�صياحة باجلنوب  الرتويج  مل�صاعدة 
قررت تخفي�س 50 باملئة من اأ�صعار 
تذاكرها بالن�صبة لل�صياح االأجانب من 
ال�صحراء  زيارة  على  حتفيزهم  اأجل 

اجلزائرية
على  املنتدى  ي�صهد  واأن  ينتظر  كما 
له  املخ�ص�صة  ايام   االأربعة  مدار 
الثقافية  التظاهرات  من  جملة 
ح�صور  وكذا  ال�صياحية  واجلوالت 
يف  واخلرباء  الدبلوم�صني  من  جمع 
عن  للحديث  والرتاث  التاريخ  جمال 
الذي  واحل�صاري  الثقايف  املوروث 

تزخر به املنطقة.
يحي عواق

للتخفيف من عناء تنقل ال�صباب امل�صتدعى للتجنيد

فتح مكاتب جديدة يف اجلنوب للخدمة الوطنية
ك�صف اللواء حممد �صالح بن بي�صة 
بوزارة  الوطنية  اخلدمة  مدير 
عن  اأم�س  اليوم  الوطني  الدفاع 
بكل من  قريبا  فتح مكاتب جديدة 
وبني  وجانت  واملنيعة  تيميمون 
تنقل  عناء  من  لتخفف  عبا�س 

ال�صباب امل�صتدعى للتجنيد .
للخدمة   50 الـ  الذكرى  وتزامنا مع 
�صالح  حممد  اللواء  نزل  الوطنية 
�صيف  برنامج  يف  �صيف  بي�صة  بن 

االأوىل  االإذاعية  للقناة  ال�صباح 
م�رضحا اأن اخلدمة الوطنية جزء ال 
ال�صعبي  يتجزاأ من اجلي�س الوطني 
الوطنية  اخلدمة  هياكل  وانت�صار   ،
مركزا   11 بـ  الوطن  تقدر  بواليات 
و 40 مكتبا منها 3 مكاتب بالواليات 
املنتدبة لكل من عني �صالح و عني 
م�صريا  خمتار  باجي  برج  و  قزام 
وتعميم  العمل  اآليات  تطوير  اإىل 
االإعالم  وتقنيات  تكنولوجيات 

التكفل  ظروف  لتح�صني  االآيل 
اأن  ال�صيف  �رضح  باملواطنني و 
الوطنية  باخلدمة  املتعلق  القانون 
اأن مدة اخلدمة الوطنية  ن�س على 
اإىل  �صهرا   18 من  تقل�صت  التي 
االإح�صاء  مدة  ومتديد  12  �صهرا 
من �صهرين اإىل 9 اأ�صهر،اإ�صافة اإىل 
ال�صهرية  املنحة  قيمة  من  الرفع 
واال�صتفادة من االأولوية يف التجنيد 
الوطني  اجلي�س  �صفوف  يف 

التي  املكا�صب  اأهم  ال�صعبي ومن 
احلق  املجندون،  منها  ي�صتفيد 
واحت�صاب  والتقاعد  الرتقية  يف 
خربة  كفرتة  الوطنية  اخلدمة  مدة 

مهنية .
و بخ�صو�س من يريد التجنيد ملدة 
تر�صحه  يتبث  لكل مواطن  اأ�صهر   6
النجاح  اأو  توظيف  م�صابقة  يف 
ملتزم  غري  كان  ولو  حتى  فيها 
عليها  املن�صو�س  باالإجراءات 

وهو  الع�صيان  قانونا عدا يف حالة 
اأداء واجب اخلدمة الوطنية  رف�س 
اللواء  قانون كما دعا  مربر  دون 
من  التقرب  اإىل  ال�صباب  بي�صة  بن 
الوطنية  اخلدمة  ومراكز  مكاتب 
وواجباتهم  حقوقهم  على  للتعرف 
لت�صوية و�صعيتهم وجتنب الوقوع يف 
جرمية الع�صيان التي يعاقب عليها 

قانون الق�صاء الع�صكري.
ف.ن�صرين

ال�سروع يف التح�سري 
للدخول اجلامعي 
2019/2018

للخدمات  الوطني  الديوان  با�رض 
الدخول  التح�صري  يف  اجلامعية 
من   ،2018/2019 للمو�صم  اجلامعي 
مدراء  مع  ندوات جهوية  خالل عقد 
االأق�صام  وروؤ�صاء  اجلامعية  اخلدمات 
ومدراء االإقامات اجلامعية وقام اأم�س 
املدير العام للديوان الوطني للخدمات 
باالإ�رضاف  بوكليخة  فاروق  اجلامعية 
على الندوة اجلهوية -و�صط – بوالية 
اجلامعي  للدخول  للتح�صري  البويرة 
للمو�صم 2018/2019 مب�صاركة  مدراء 
االأق�صام  وروؤ�صاء  اجلامعية  اخلدمات 

ومدراء االإقامات اجلامعية.



خالل الدورة العادية للمجل�س ال�شعبي الوالئي

بناءعلى نداء من �شكان املنطقة حول �شمعة املحالت امل�شبوهة

بعدما منعهم من ممار�شة الرذيلة داخل الور�شة

يف الق�شية التي  رفعتها �شدها اخلطوط اجلوية الرتكية اأمام حمكمة الدار البي�شاء

وايل امل�ضيلة ي�ؤكد على �ضرورة 
حت�ضني اخلدمة ال�ضحية

طالبة جامعية  تقتحم حمال جتاريا  
ملمار�ضة الرذيلة  باملحمدية

التحقيق مع �ضتة رعايا اأفارقة قتل�ا رئي�س اأمن 
وقائي داخل ور�ضة بناء امل�ضجد الأعظم  

فتاة مغربية تنفي حماولتها تفجري الطائرة الرتكية ل�ضالح الإرهابيني
بقاعة ـ       تقرير اخلربة العقلية اأكد باأنها مل تكن ب�عيها نتيجة تعاطيها املخدرات  �أم�س  �صباح  �نطلقت 

�ل�صعبي  �الجتماعات مبقر �ملجل�س 
للمجل�س  �لعادية  �لدورة  �لوالئي 
�لوالئي ، وكان جدول �أعمال �لدورة 
ت�صمن نقطتني رئي�صيتني وهما، ملف 
،وح�صيلة  بالوالية  �ل�صحة  قطاع 
�آفاق  و   2017 ل�صنة  �لوالية  ن�صاطات 
جلنة  طرحت  ،حيث   2018 �صنة 
يف  �لبيئة  وحماية  و�لنظافة  �ل�صحة 
�صكل  يف  �قرت�حات  عدة  تقريرها 
بقطاع  �لنهو�س  �أجل  من  تو�صيات 
�خلدمات  م�صتوى  وحت�صني  �ل�صحة 
�لتي  �حلالة  ��صتعر��س  مت  وكذ� 
و  �ال�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صات  عليها 
و  �مل�صاكل  كذ�  و  �لعالج  قاعات 
�لقطاع،  منها  يعاين  �لتي  �لنقائ�س 
مقد�د  »حاج  �مل�صيلة  و�يل  و�و�صح 
�إىل  �الفتتاحية  كلمته  خالل   «
مت  �لتي  للمو��صيع  �لبالغة  �الأهمية 
�لدورة،  هذه  �أ�صغال  �صمن  �إدر�جها 
�ملتميزة  �لوالية  مكانة  �إىل  بالنظر 
�لعمل  يتطلب  مما  �صكانها،  بتعد�د 
قو�مها  ر�صينة  �صيا�صة  �نتهاج  على 
�ملحكم  و�لتوجيه  �لعقالين  �لت�صيري 
�جل  من  �ملتاحة  �ملو�رد  لكافة 
عو�مل  لتعزيز  �جلهد  مو��صلة 

تو�زن،  �أكرث  ب�صكل  وتوزيعها  �لتنمية 
قد  و  �لوالية،  بلديات  خمتلف  بني 
�ل�صحة  مدير  �مل�صيلة  و�يل  طلب 
تطبيق  �رضورة  على  بالوالية 
لتح�صني  وعاجلة  فعالة  �إجر�ء�ت 
و�ملو�طن  باملري�س  �لتكفل  ظروف 
،و توفري كافة �لظروف �حل�صنة �لتي 
�لعمل  و   ، باملر�صى  بالتكفل  ت�صمح 
�ملغلقة  �لعالج  وحد�ت  فتح  على 
م�صتوى  �ملتو�جدة على  تلك  خا�صة 
باالإ�رض�ع  �أمر  كما  �لنائية،  �ملناطق 
من  تعاين  �لتي  �لوحد�ت  بتهيئة 
تدهور، ومن جهة �أخرى وجه �لو�يل 
تعليمات �صارمة ملدر�ء �ملوؤ�ص�صات 
م�صاعفة  يتم  حتى  �ال�صت�صفائية 
�ملر�قبة و �ملتابعة لن�صاطات  و �أد�ء 
�لطبية  �مل�صالح  و  �لعالج  وحد�ت 
�خلدمات  تقدمي  على  �حلر�س  و 
و  �ل�رضورية  و  �لالئقة   �ل�صحية 
و  �الإمكانيات  ب�صعف  �لتحجج  عدم 
�صمن هذ�  �ملق�رضين  هّدد مبتابعة 
�لتاأديبية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  و  �الإطار 
حقه  يف  يثبت  من  كل  يف  �لالزمة 
�لطبية  �خلدمة  تهاون يف  �أو  تق�صري 

و �ل�صحية .
عبدالبا�شط بديار 

تابعت بلدية �ملحمدية �رضق �لعا�صمة ، 
طالبة جامعية بكلية �حلقوق رفقة ع�صيقها 
،  بتهمة  �لبي�صاء  �لد�ر  حمكمة  �أمام 
وحمل  �لعقارية  �مللكية  على  �لتعدي 
توقيفهما  متلب�صني  ،  بعد  �أبي�س  �صالح 
�ل�صاغرة  �لتجارية  �ملحالت  �أحد  د�خل 
ممار�صة  �لبلدية  ب�صدد  لذ�ت  �لتابعة 
�لدعارة وبحوزتهما �صكاكني . يف �لق�صية 
�لتي تعود جمرياتها وعلى ح�صب ما د�ر 
بجل�صة �ملحاكمة ملجموعة بالغات تقدم 
�ملحمدية  بلدية  �أحياء  �أحد  �صكان  به 
�أمام م�صالح �الأمن حول حمالت جتارية 
��صتغاللها  يتم  للبلدية  تابعة  م�صبوهة 
�لغرباء  يف  �الأ�صخا�س  بع�س  قبل  من 
باحلياء  �لفعل �ملخل  و  �لرذيلة  ممار�صة 
ك�رض  عليها  و  بالتهجم  قيامهم  بعد 
باإجر�ء  �الأمن  م�صالح  لتقوم  �أقفالها  ، 
�ل�صاغرة  �ملحالت  لهاته  تفتي�صية  دورة 
رفقة  فتاة  على  يومها  �لعثور  ويتم 
�ملحالت  هاته  �إحدى  د�خل  �أخر  �صاب 
 ، �صكاكني  و  فر��س  منهما  وبالقرب 
مل�صالح  �للذ�ن �صبق  �ل�صخ�صان  وهما 
و  �لو�صعية  نف�س  توقيفهما  يف  �الأمن 

خ�صم  يف  تبني  كما  عنهما  ،  �الإفر�ج 
عالقة  على  كان  �ل�صاب  �أن  �لتحريات 
باالإقامة  تقيم  �لتي  �لفتاة  مع  غر�مية 
على  خروجه  مي�صي  مل  �جلامعية  و 
بذلك  ليتم   ، �أ�صهر   3 �صوى  �ل�صجن  من 
باجلرم  �حلال  حمكمة  على  حتويلهما 
�صالف �لذكر  بعد و�صعهما رهن �حلب�س 
 ، باحلر��س  �لعقابية  باملوؤ�ص�صة  �ملوؤقت 
وهي �لتهمة �لتي  �أنكرها �ملتهمني و �أكد 
عقد  ينوي  و  خطيبته  �لفتاة  باأن  �ل�صاب 
تو�جده  �أن  و  �الأجل  �لقريب  قر�نهما يف 
باالأماكن يوم �لو�قعة كان بغر�س ت�صليح 
در�جته �لنارية باأحد �ملحالت �ملجاورة 
ن�صب  ما  �لفتاة  �أنكرت  ، يف حني  للمحل 
��صطرت  باأنها  �أكدت  جرم و  من  لها 
للمبيت يف �ملحل ب�صبب بع�س �مل�صاكل 
�جلامعي  �ل�صكن  يف  باإقامتها  �خلا�صة 
بحكم  �صكن  �أي  متلك  ال  �أنها  و  خا�صة 
�أن و�لديها يقيمان بفرن�صا ، ليطالب من 
جهته ممثل �حلق �لعام ويف ظل ما �صلف 
نافذ�  حب�صا  عامني  عقوبة  بتوقيع  ذكره 

وغر�مة بقيمة 200 �ألف دج .
ل/منرية 

�لغرفة  قا�صي حتقيق  �أم�س   �إ�صتمع 
من  �أفارقة  بنائني  ل�صتة   ، �لثالثة 
تورطهم  حول  خمتلفة  جن�صيات 
حدثت  م�صاجرة  و  قتل  ق�صية  يف 
�الأعظم  �مل�صجد  بناء  ور�صة  د�خل 
�صحيتها  ر�ح  �لتي  و  باملحمدية 
بعدما  للور�صة  وقائي  �أمن  رئي�س 
م�رضوبات  ت�رضيب  من  منعهم  حاول 
كحولية و�إدخال �صيدة د�خل �لور�صة 
. جمريات �حلادثة تعود ليوم �الأحد 
�لفارط حني حاول �مل�صتبه بهم وهم 
بناء  ور�صة  �أفارقة دخول  �صتة رعايا 
�أ�صغال  ملبا�رضة  �الأعظم  �مل�صجد 
كحولية  م�رضوبات  وبحوزتهم  �لبناء 
�ل�صاعة  حدود  يف  فتا  ورفقتهم 
�الأمن  عون  فحاول  ليال  �لعا�رضة 

مما   ، �ملكان  قد��صة  ب�صبب  منعهم 
كالمية  مناو�صات  حلدوث  �أدى 
�لرعايا  بني  عنيف  ل�صجار  تطورت 
جهة  من  �المن  رئي�س  و  من جهة 
�أخرى �ين تعر�س خالله هذ� �الخري 
ليتم   ، لوفاته  �أدت  الإ�صابات خطرية 
بذلك تنقل م�صالح �الأمن لعني �ملكان 
�الأمر  ويتعلق  بهم  �مل�صتبه  توقيف  و 
جن�صيات  من  �أفارقة  رعايا  ب�صتة 
على  حتويلهم  مت  �للذين  خمتلفة 
حمكمة �حلال ل�صماع �أقو�لهم بعدما 
بطريقة غري  يقيمون  باأنهم  تبني 
�رضعية د�خل �لرت�ب �لوطني ، وهذ� 
جل�صة  عنه  �صت�صفر  ما  �إنتظار  يف 

�ملحاكمة من تفا�صيل �أكرث .
ل/منرية

�ملتهمة  توقيف  جرى  وقد  هذ� 
كلية  يف  طالبة  ،مروة« وهي  ب   «
�أ�صرت�لية لالإخر�ج بدولة �الأردن و 
�لبالغة من �لعمر 24 �صنة  بتاريخ 27 
جويلية 2017 حني �نطلقت طائرة 
تابعة للخطوط �جلوية �لرتكية من 
�لد�ر  مطار  نحو  �إ�صطنبول  مطار 
مرورها  و�أثناء  باملغرب  �لبي�صاء 
�أحد  تفوهت  �جلز�ئرية  باالأجو�ء 
تفجري  حول  بعبار�ت  �مل�صافر�ت 
�لطائرة و �إنطلقت هاته �مل�صافرة 
وبيدها  �ملرحا�س  نحو  م�رضعتا 
د�خل  برميها  غريبة قامت  مادة 
�لباب عليها  �أغلقت  و  �ملياه  دورة 
�لطائرة  وطاقم  �مل�صيفني  ليقوم 
�أنها  غري  منه  �إخر�جها  مبحاولة 
بنف�س  تتلفظ  وبقيت  رف�صت 
ه�صتريية  حالة  يف  �لعبار�ت  وهي 
�مل�صيفني  جعل  مبا  طبيعية  غري 
يقومون باإجبارها على �خلروج من 
جرها  بابه  و  بعد  ك�رض  �حلمام 
بقيود  ربطها  بعد  مقعدها  نحو 
بال�صتيكية و  بقي بجانبها م�صيفا 
تتلو  �أيات  �إال �أنها  بقيت  طري�ن 
 « بعبارة  مرفقة  �لقر�أن  من 
دقائق   10 بعد  �لطائرة  �صتنفجر 
جعل  مبا   ، غريبة  مادة  وبيدها   «
ي�صطر  �لطائرة  �لطاقم  وقائد 
�لطو�رئ  خا�صة  حالة  الإعالن 
مادة  كيميائية  على  عثوره  بعد 
غريبة بجدر�ن �ملرحا�س ، ويقوم 
بالنزول �ال�صطر�ري على م�صتوى 
بومدين  هو�ري  �لدويل  �ملطار 
 ، �لطائرة  م�صار  بذلك  مغري� 
�الأمن  م�صالح  جندة  ويطلب 

�جلز�ئري �لتي كانت يف �ال�صتقبال 
مكافحة  م�صالح  ر�أ�صهم  على 
بدورها  قامت  و�لتي  �الإرهاب 
بتفتي�س 281 ر�كب مع تفتي�س كافة 
على  �لطائرة  مرحا�س  و  مقاعد 
مد�ر �صاعتني كاملتني  ومل تتمكن 
من �لعثور على �أي مادة �أو معد�ت 
لت�صمح   ، باملتفجر�ت  خا�صة 
�لتحليق  باإعادة  للطائرة  بذلك 
توقيف  ،بعد  م�صارها  �إكمال  و 
وحتويلها  �لكاذب  �لبالغ  �صاحبة 
وبالتايل  �لتحقيق  م�صالح  على 
�أين  باحلر��س  �لعقابية  �ملوؤ�ص�صة 
�أ�صهر  يقارب  8  ملا  هناك  قبعت 

�حلال  حمكمة  على  حتويلها  ومت 
مدنية  طائرة  عرقلة  �صري  بجرم 
وهي   ، طائرة  بتفجري  و�لتهديد 
�أم�س  بها  �إعرتفت  �لتي  �لتهمة 
تكن  مل  باأنها  �أكدت  �أنها  غري   ،
نتيجة  ت�رضفت  و  �أنذ�ك  بوعيها 
حادة  ه�صترييته  لنوبة  تعر�صها 
عائلية و  م�صاكل  ب�صبب  �إنتابتها 
 ، �لطائرة   « فوبيا   « من  معانتها 
وهي �لت�رضيحات �لتي �أكدت عليها 
و�لدتها �لتي تعمل كم�صرية �رضكة 
خا�صة خالل مثولها لل�صهادة  بعد 
�بنتها كانت تعاين من  �أن  �إ�صارتها 
يوم  قبل  حادة  نف�صية  ��صطر�بات 

عائلية  م�صاكل  ب�صبب  �لو�قعة  من 
�لطرف  جهته  �أعاب  دفاع  من   ،
�ملدين �ملتمثل يف �خلطوط �جلوية 
�لرتكية على تكييف  �لق�صية لعدم 
�ملادة  مع  �لوقائع  مطابقة 
�لقانونية �ملتابعة الأجلها �ملتهمة 
قوله  حد  وعلى  �عرتفت  �لتي 
باأنها  �الأويل  �لتحقيق  خالل 
كامل  يف  كانت  و  �لو�قعة  �فتعلت 
وعيها مرجحا باأنها نفذت �لعملية 
�لتي  �الإرهابية  �جلماعات  ل�صالح 
كانت تعمل ل�صاحلهم و�لتي قامت 
�ل�صفر  تذكرة  �إر�صال  مبر��صلتها و 
�لو�قعة  عن  من  قبل  يوم  لها 
�إ�صالم   « باإ�صم  �إميايل  طريق 
باإعادة  بذلك  مطالبتا  �لعقيدة« 
�إرهابية  ،  جلناية  �لق�صية  تكييف 
�لعام على �لدفع  لريد ممثل �حلق 
�خلطوط  ممثل  به  تقدم  �لذي 
قد  �لق�صية  باأن  �لرتكية  �جلوية 
�الإرهابي  �لعمل  طابع  عنها  �أبعد 
من قبل م�صالح مكافحة �الإرهاب 
�لتي مل تعرث خالل عملية �لتفتي�س 
ي�صكل  �أن  ميكن  دليل  �أي  على 
�نطالق  رغم  �إرهابية  جناية 
�الأ�صا�س  هذ�  على  �لق�صية 
مل  �ملتهمة  �أن  �إ�صارته  ، مع 
تكن بكامل وعيها بناء� على 
�لذي  �لطبي  �خلبري  تقرير 
و  �لعقلية  �خلربة  لها  �أجرى 
�ملتهمة  �أن  تقريره  يف  �أكد 
�لرحلة  خالل  تعاين  كانت 
حاد  هذياين  ��صطر�ب  من 
ملو�د  ��صتهالكها  عن  ناجت 
خمدرة ، وتقرر �ملحكمة من 
جهتها بتاأجيل �لنطق باحلكم 

لالأ�صبوع �ملقبل  .  
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بعد توقيف ثالثة )03( اأ�شخا�س م�شتبه فيهم

تفكيك جمعية اأ�ضرار �ضرقت  واحد مليار �ضنتيم من م�ضنع لالآجر و الط�ب
عاجلت م�صالح �أمن والية �جلز�ئر، 
حتت  بال�رضقة  متعلقتني  ق�صيتني 
طائلة �لتهديد با�صتعمال �أد�ة �صلبة، 
وكذ� تكوين جمعية �أ�رض�ر، �ل�رضقة 
بظروف  �ملقرتنة  �ملو�صوفة 
حيث  �لليل،  وظرف  �لك�رض  �لتعّدد، 
�رضقت  �أ�رض�ر  جمعية  تفكيك  مّت 
مبالغ مالية خمتلفة من �رضكة الإنتاج 
�الآجر و�لطوب،  فاقت قيمتها )01( 

مليار �صنتيم.
�ملقاطعة  �أمن  م�صالح  �أطاحت 
�الإد�رية لبئر �لتوتة، بجمعية �أ�رض�ر 
خمتلفتني  ق�صيتني  يف  توّرطت 
طائلة  حتت  بال�رضقة  متعلقتني 
�ملو�صوفة،  �ل�رضقة  وكذ�  �لتهديد 
�الأوىل  �لق�صية  حيثيات  تعود  حيث 
�ل�رضكة  ذ�ت  م�صري  تقّدم  عند 
ق�صد  �الأمن  م�صالح  �إىل  �ملذكورة 
لل�رضقة  �الإبالغ عن تعّر�س م�صنعه 
عن طريق حتطيم �ل�صتار �حلديدي 

ونزعه من مكانه من قبل جمهولني 
�الأمانة  مكتب  �إىل  مبا�رضة  توّجهو� 
م�صتوى  على  كبري�  ثقبا  و�أحدثو� 
على  و��صتولو�  �لفوالذية  �خلزنة 
مليون   )700( قدره  مايل  مبلغ 
�ال�صتيالء  من  متّكنو�  كما  �صنتيم، 
كانت  �صغرية  فوالذية  خزنة  على 
حتتوي على مبلغ مايل قدره )150( 
دفاتر   )03( ثالثة  �صنتيم،  مليون 
�لثمن  باهظ  نقال  وهاتف  �صيكات 
�صندوق  على  �ال�صتيالء  ناهيك عن 
قدره  مايل  مبلغ  به  �آخر،  فوالذي 
 )03( ثالثة  �صنتيم،  مليون   )163(
دفاتر  وعّدة  مب�صنع  خا�صة  �أختام 
خمتلفة،  ببنوك  خا�صة  �صيكات 
ما  ومعاينة  �لتحريات  بد�ية  مع 
�ملثّبتة  �ملر�قبة  كامري�ت  �لتقطته 
دخول  من  �لتاأكد  مت  بامل�صنع، 
فيهم  �مل�صتبه  �الأ�صخا�س  بع�س 
�لوجوه، كما مت  �إىل �مل�صنع ملّثمي 

فوالذية،  بخزنة  خروجهم  ت�صجيل 
و  �لتقنية  �لو�صائل  كل  با�صتغالل 
��صتعمال  من  �لتاأكد  مت  �لعلمية، 
�لهاتف �لنقال �مل�رضوق �لذي �أعاده 
�حد �ملو�طنني لل�صحية بعد �لعثور 
عليه، ليتبني بعد ��صتغالل معطياته، 
من  �ت�صاالت  عّدة  يف  ��صتعماله 
خالل �لتحريات �ملكّثفة يف �مليد�ن  
تبنّي لهم  �ل�رضطة،  من قبل عنا�رض 
وجود جمموعة من �الأ�صخا�س تقوم 
باملنطقة  �رضقات  عّدة  بارتكاب 
ذلك  يف  م�صتعملني  �ل�صناعية، 
�أقنعة،  وكذ�  بي�صاء خمتلفة  �أ�صلحة 
�ل�صحايا  بني  من  �أن  تبنّي  كما 
�حلديد  الإنتاج  �أخرى  موؤ�ص�صة 
فيديو  �أثبت  حيث  وم�صتقاته، 
�صاب  ظهور  �ل�رضكة،  مبقر  م�صّور 
�مل�صتعمل  �حلديد  ب�رضقة  يقوم 
عمال  مهّدد�  �الإمد�د  �صاحنة  فوق 
�مل�صنع بو��صطة ق�صيب حديد، مع 

هوية  مّت حتديد  �لتحريات  �نطالق 
�مل�صتبه فيه وتوقيفه، بعد مو�جهته 
باالأفعال �ملن�صوبة �إليه، �عرتف بفعل 
�ل�رضقة فيما يخ�س م�صنع �حلديد، 
كما �أنكر عملية �ل�رضقة �لتي طالت 
من  �لطوب.  و  �الآجر  �إنتاج  �رضكة 
يف  �مل�صتفي�صة  �لتحريات  خالل 
�مل�صتبه  �حد  �أن  تبني  �لق�صيتني، 
كحار�س  �الآجر  مب�صنع  يعمل  فيهم 
بالباب  ملت�صقة  وغرفته  ليلي 
�لرئي�صي للم�صنع، كما تبنّي �أن مكان 
جد�  قريب  �لهاتف،  على  �لعثور 
م�صتبه  �صخ�صني  �إقامة  مكان  من 
�أحدهما  بع�صهما  يعرفان  فيهما، 
كان متو�جد مبكان ُمـقارب مل�رضح 
�الإجر�ء�ت  ��صتكمال  بعد  �جلرمية. 
عر�س  مّت  بها،  �ملعمول  �لقانونية 
�جلهات  على  �ملعنية  �الأطر�ف 
يف  للنظر  �ملخت�صة  �لق�صائية 

ق�صيتهم.

ل/منرية

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة الدار البي�شاء �شرق العا�شمة ، اأم�س ،  بتوقيع عقوبة 3 �شنوات حب�شا نافذا 
يف حق الفتاة املغربية التي اأحدثت حالة ا�شتنفار ق�شوى بطائرة اخلطوط اجلوية الرتكية واملطار الدويل هواري 

بومدين من خالل تقدميها لبالغ كاذب حول  تفجري الطائرة التي كان على متنها 300 م�شافر ، وهو البالغ الذي 
اعرتفت اأم�س  باأنها اأقدمت عليه  دون وعي منها نتيجة دخولها يف حالة ه�شتريية من جراء » فوبيا«  ركوب الطائرة 

، فيما رجح ممثل اخلطوط اجلوية الرتكية ب�شفته طرفا مدنيا  اأن �شببه  جماعة اإرهابية  كانت تخطط فعال 
لتنفيذ العملية .
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اأحمد باحلاج

يف ظل اإنعدام مركز لل�سرائب و عدم توفر ق�سيمات ال�سيارات بالربيد 

حتت �سعار » ال�سالمة املرورية قرار اأنتم �سانعوه »

اأ�سحاب املركبات بدائرة عني قزام بتمرنا�ست يهددون بالإحتجاج 

اأمن ولية تندوف ينظم قافلة ال�سالمة املرورية

املركبات  اأ�صحاب  يعي�ش 
باملقاطعة  اأنواعها  مبختلف 
عن  كلم   420 قزام  عني  الإدارية 
وقع  على  مترنا�صت  ولية  مقر 
�صفيح �صاخن ب�صبب اإفتقار هذه 
الولية احلدودية املنتدبة ملركز 
، ناهيك عن عدم توفر  �رضائب 
ق�صيمات ال�صيارات مبركز الربيد 

.
�صائقي  من  الع�رضات  هدد   
الإدارية  باملقاطعة  املركبات 
عني قزام بتمرنا�صت يف ت�رضيح 
 ،  « »الو�صط  جريدة  مع  لهم 

والت�صعيد  لل�صارع  باخلروج 
،اإحتجاجا  خطابهم  لهجة  من 
ق�صيمات  توفر  عدم   على  منهم 
املقاطعة  بربيد  ال�صيارات 
ظل   يف    ، قزام  لعني  الدارية 
هناك،  لل�رضائب  مركز  انعدام 
ال�صيارات  ا�صحاب  يجرب  مما 
وم�صقة  التنقل  عناء   حتمل  اىل 
كلم   800 م�صافة  على  ال�صفر 
�رضاء  اجل  من   اإيابا  و  ذهابا 
الولية،  عا�صمة  من  الق�صيمات 
حمدثونا  نفو�ش  يف  يحز  ومما 
مع  يتنافى  القائم  امل�صكل  اأن 

يف  ممثلة  احلكومة  توجيهات 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
الإدارة  لتقريب  الهادفة  املحلية 

من املواطن 
فتح  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
القائم  امل�صكل  من  املت�رضرين 
النار  معنا  حديثهم  خ�صم  يف 
على  م�صالح ال�رضائب وحملوها 
التماطل  تبعات  م�صوؤولية 
ق�صيمات  انعدام  معاجلة  يف 
اأن  �صاأنه  من  ما  وهو  ال�صيارات 
من  العمومية  اخلزينة  يحرم 
ان  ا�صافة    ، ا�صافية  مداخيل 

عملية رف�ش البيع ، تاتي بعك�ش 
ما ي�رضح به وزير الداخلية حول 
ترقية اخلدمة العمومية للمواطن 

.
ومعلوم اأن قطاع ال�رضائب بولية 
مترنا�صت يعي�ش على  وقع حالة 
غليان و�صخط كبريين ب�صبب عدم 
وبع�ش  املدير  بني  التيار  مرور 
يف  لت�صيريه  املعار�ش  الأطراف 
احلوار  منافذ  جميع  �صد  ظل 
ن�صاط  عرقلة  خلف  وال�صعي 

ال�رضيك الإجتماعي .
اأحمد باحلاج

التح�صي�صية  احلمالت  اإطار  يف 
امن  م�صالح  طرف  من  املنظمة 
للخطة  وموا�صلة  تندوف  ولية 
املديرية  �صطرتها  التي  الأمنية 
ملحاربة  الوطني  لالأمن  العامة 

واحلد من حوادث املرور. 
 �صطرت م�صالح اأمن ولية تندوف 
حملة  الأخريين   اليومني  يف 
�صعار  حتت  توعوية  حت�صي�صية 
اأنتم  قرار  املرورية  ال�صالمة   «
تنظيم  وذلك من خالل   « �صانعوه 
قافلة لل�صالمة املرورية بالتن�صيق 
 ، الدينية  ال�صوؤون  مديرية  مع 
اجلزائرية  الإ�صالمية  الك�صافة 
و  املرورية  ال�صالمة  جمعية  و 
مدينة  اأحياء  جميع  جابت  التي 

اخذ  اإىل  بالإ�صافة  تندوف 
و�صعيات مبحاور الدوران من اجل 
و  املطويات  تق�صيم جمموعة من 
املركبات  �صائقي  على  املل�صقاة 
والأ�صناف  الأحجام  خمتلف  من 
الن�صائح  من  جمموعة  تت�صمن 
�رضورة  اإىل  الداعية  والإر�صادات 
املرورية  ال�صالمة  مبادئ  اإحرتام 
وتوعية م�صتعملي الطريق العام من 
النتائج  و  املرور  حوادث  خماطر 
ل�صيما  عنها  الناجمة  املاأ�صاوية 
ازدحاما  تعرف  التي  الأماكن  يف 
مروريا كبريا مثل اأمام املوؤ�ص�صات 
وال�صاحات  وامل�صاجد  الرتبوية 
م�صالح  تدعوا  كما      . العمومية 
امن ولية تندوف كافة املواطنني 

ال�صالمة  قواعد  احرتام  اإىل 
املرورية واإ�صارات املرور لتفادي 
تعكر  اأ�صبحت  التي  احلوادث 
�صفو حياتهم ، خا�صة وان معظم 

الإح�صائيات ت�صري اإىل اأن العن�رض 
الب�رضي هو املت�صبب الرئي�صي يف 

حوادث املرور.
اأحمد باحلاج

للوقوف على جاهزية عنا�سره قبل موقعة 
م�ستقبل �سباب الري 

متو�سط امليدان الهجومي مل�ستقبل املجاهدين 
ه�سام دقدوقة لـ«الو�سط » 

للتح�سري للدخول الإجتماعي ،�سهر رم�سان وبرناجمي ال�سكن والتنمية 

م�ستقبل املجاهدين يواجه 
فريق حا�سي حلجار وديا اليوم 

مبلعب عني �سالح 

الفوز على �سباب الري �سروري  والعام 
القادم �سيكون لنا كالم اأخر 

وايل ورقلة يرتاأ�س اجتماع تنفيذي مع  امل�سالح امل�سرتكة 
اأ�سرف منت�سف الأ�سبوع اجلاري وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي، على اإجتماع ر�سمي �سم جميع 

اأع�ساء هيئته التنفيذية لدرا�سة عديد امللفات املتعلقة بالدخول املدر�سي واجلامعي املقبلني وكذا 
التح�سري ل�سهر رم�سان ومناق�سة و�سعية امل�ساريع ال�سكنية املوجودة يف طور الإجناز .

للم�صتقبل  الفني  الطاقم  قرر 
برجمة  للمجاهدين  الريا�صي 
اأمام  الأربعاء  اليوم  ودية  مقابلة 
حت�صريا   ، حلجار  حا�صي  فريق  
بطولة  من  الأخرية  للمواجهة 
والتي  ال�رضيف  قبل  ما  الق�صم 
خل�رض  املدرب  اأ�صبال  �صتجمع 
حلو مب�صتقبل �صباب الري . مقابلة 
اليوم الودية �صتكون مبثابة فر�صة 
التي  العنا�رض  لعديد  منا�صبة 
دكة  ت�صخني  من  ا�صتكت  لطاملا 
كبرية  م�صتويات  لتقدمي  البدلء 
اإقناع مدرب امل�صتقبل  من �صاأنها 
لإ�رضاكها  للمجاهدين  الريا�صي 
يف مقابلة ال�صبت القادم الر�صمية 
، وح�صبما علم من م�صادر حملية 
فاإن املقابلة الودية املنتظرة م�صاء 
�صالح  بعني  البلدي  بامللعب  اليوم 
للطاقم  منا�صبة  فر�صة  �صتكون 
جاهزية  على  للوقوف  الفني 
الت�صكيلة  غربلة  قبل  لعب  كل 
تلك  �صيتم خالل  كما   ، الأ�صا�صية 

املقابلة جتريب عدد من اخلطط 
يف  و  امليدان  و�صط  يف  خا�صة 
ا�صرتجع  بعدما  الأمامية  القاطرة 
  . التهديفي  ح�صهم  املهاجمني 
غياب  تر�صم  فقد  ثانية  جهة  من 
مقابلة  عن  ا�صا�صية  ركائز    04
اليوم ومقابلة م�صتقبل �صباب الري 
حل�صاب اجلولة الأخرية من بطولة 
ويتعلق  ال�رضيف  قبل  ما  الق�صم 
الأمر باحلار�ش الأول للفريق عبد 
النور بن مالك ، متو�صط امليدان 
الدفاعي زكرياء بكادي ، متو�صط 
واملاي�صرتو  الهجومي  امليدان 
حمو رقاين اإ�صافة للقنا�ش و�صانع 
املالك  عبد  امل�صتقبل  افراح 
الغيابات لن  اأن هذه  الإ   ، الزقري 
تربك الطاقم الفني نظرا لتواجد 
اأوردته  ما  وفق  ل�صدها  البدائل 

م�صادرنا .

اأحمد باحلاج

الهجومي  امليدان  متو�صط  قال 
مل�صتقبل املجاهدين بعني �صالح 
ه�صام دقدوقة ، اأن فريقه يوا�صل 
حت�صبا  جدي  ب�صكل  التح�صري 
عمر  من  الأخرية  للمواجهة 
بطولة الق�صم ما قبل ال�رضيف التي 
�صتجمعهم مبتذيل الرتتيب �صباب 

الري يوم ال�صبت املقبل .
ت�رضيح  يف  دقدوقة  ه�صام  اأكد 
�صحفي خ�ش به يومية »الو�صط« 
اجلولت  مرور  مع  فريقه  اأن   ،
خربة  ميتلك  اأً�صبح  الأخرية 
وجتربة ممزوجة بطموح الالعبني 
يف رفع التحدي والإطاحة بجميع 
ما  الق�صم  بطولة  يف  مناف�صيهم 
قبل ال�رضيف ، قائال » �صحيح اأن 
لكن  متاأخرة   جاءت  انتفا�صتنا 
و�صن�صعى  الكثري  منها  تعلمنا 
املو�صم  يف  جيد  بوجه  للظهور 
اإ�صارة  يف   ،  « القادم  الكروي 
فريقه  اأن  حمدثنا  من  وا�صحة 
ومن  البطولة  لقب  على  �صيلعب 
ثم اقتطاع تاأ�صرية املرور للق�صم 

ال�رضيف العام القادم .
اأمام  فريقه  ملواجهة  وبالعودة 
ال�صبت  الري  �صباب  م�صتقبل 

ماي�صرتو  اأكد  فقد  املقبل 
يت�صامح  لن  فريقه  اأن  امل�صتقبل 
جاهدا  و�صي�صعى  مناف�صه  مع 
لإنهاء  الثالث  النقاط  حل�صد 
�صمن  احلايل  الكروي  املو�صم 

كوكبة املقدمة .
حول  �صوؤال  عن  رده  ويف 
مع  املغامرة  موا�صلة  امكانية 
الأجواء  تغيري  اأو  امل�صتقبل 
امليدان  متو�صط  اأكد  فقد   ،
الريا�صي  للم�صتقبل  الهجومي 
دقدوقة  ه�صام  للمجاهدين 
الراهن  الظرف  يف  تركيزه  اأن 
والتح�صريات  فريقه  مع  من�صب 
الأخرية  للمواجهة  املتوا�صلة 
الأ�صبوع  بحر  تنتظرهم  التي 
اأنه  بالتاأكيد  مكتفيا   ، اجلاري 
جميع  �صيدر�ش  الإ�صرتاحة  بعد 
بتاأين ودقة  التي و�صلته  العرو�ش 
لكن الأولوية ح�صب قوله �صتكون 
للم�صتقبل الذي عرف فيه رجال 
اأجل  ولعبني �صعوا جاهدين من 
كافة  ا�صرتجاع  يف  م�صاعدته 
م�رضف  مو�صم  وتاأدية  امكانياته 

ح�صب قوله .
اأحمد باحلاج

 الإجتماع التنفيذي الذي اأ�رضف 
الهيئة  على  الأول  امل�صوؤول  عليه 
القادر  عبد  بالولية  التنفيذية 
املنتدب  الوايل  مبعية  جالوي 
باملقاطعة الإدارية تقرت خل�رض 
للولية علي  العام  زيدان والأمني 
من  كل  ح�صور  عرف   ، بوزيدي 
رئي�ش   – بالولية  الدوائر  روؤ�صاء 
جامعة » قا�صدي مرباح » بورقلة 
ملجل�ش  التنفيذيون  املدراء   -
اخلدمات  مدير   – الولية 
املنتدبون  واملدراء  اجلامعية 
 – تقرت  الإدارية  باملقاطعة 
اأين   ، بالولية  البلديات  روؤ�صاء 
حول  جممله  يف  اللقاء  متحور 
بتثمني  التو�صيات  من  جملة 
تدارك  خلف  وال�صعي  املكا�صب 
التح�صريات  لعملية  النقائ�ش 
اجلامعي  و  املدر�صي  للدخول 
املقبلني  املهني  التكوين  وكذا 
املوؤ�ص�صات  مع  اللهجة  وت�صديد 
باإجناز  املكلفة  املقاولتية 
لالإلتزام  القطاعية  م�صاريع 

مع  الإجناز  وموا�صفات  مبعايري 
ما  وفق  الت�صليم  اأجال  اإحرتام 

تن�ش عليه دفاتر ال�رضوط  .
اإىل جانب ذلك فقد عرج م�صوؤويل 
الإجتماع  خالل  التنفيذية  الهيئة 
املذكور  اىل �رضورة �صبط كافة 
الالزمة  الإجراءات  و  الرتتيبات 
اجليدة   التح�صريات  ل�صمان 
للعملية الت�صامنية ل�صهر رم�صان 

ال�صيء  نف�ش  املقبل   املبارك 
الإ�صطياف  ملو�صم  بالن�صبة 

.2018
نف�ش  يف  فقد مت  ثانية  جهة  من 
الربنامج  و�صعية  درا�صة  اليوم 
الإ�صتدراكي املمول من �صندوق 
للجماعات  الت�صامن  و  ال�صمان 

املحلية .
كما تطرق وايل ولية عبد القادر 

جمل�ش  رئي�ش  ب�صفته  جالوي 
الإدارة بعا�صمة اجلنوب ال�رضقي 
خمتلف  توزيع  عملية  درا�صة  اإىل 
الولية  بلديات  ال�صكن عرب  �صيغ 
متقدمة  ن�صب  بلغت  التي  و 
عن  لالإعالن  التح�صريات  من 
توزيع  وكذا   ، امل�صتفيدين  قوائم 
واإعانات  العقارية  التجزئات 
الريفي  البناء  و  ال�صكنات  ترميم 

بالولية .
اأجمع  فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
بولية  املحلي  لل�صاأن  املتتبعون 
ورقلة يف ت�رضيح لهم مع جريدة 
املجهودات  اأن  على   « »الو�صط 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
ال�صلطات الولئية �صاهمت ب�صكل 
كبري يف الفرتة الأخرية لرفع معامل 
يف  ال�صكان  عن  والتهمي�ش  الغنب 
الولية  لوايل  اجلاد  ال�صهر  ظل 
لتعليمات  ال�صارم  التطبيق  على 
للتكفل  اأ�صا�صا  الرامية  احلكومة 
بتطبيق مبداأ  ال�صكان  باإن�صغالت 
والإمكانات  الأولويات  ح�صب 

املتاحة .
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بلدية ادرار ي�شدد على �شفافية التوزيع واإ�شراك اجلمعيات 

تيزي وزو

�إدماج بلدية بني زكي يف منظومة حتويل مياه �شد تي�شي-حاف/ بوزغن 

3000 قفة خم�ش�شة للمعوزين خالل �شهر رم�شان
�أقا�سم  �ل�سيد  �أم�س  �أول  �أكد 
رئي�س  �لكرمي  عبد  حممد 
�ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية 
خالل  �در�ر  �لوالية  عا�سمة 
�الأحياء  روؤ�ساء  مع  �جتماعه 
الإقليم  �ل�سكنية  و�لق�سور 
�سخ�سيا  يحر�س  باأنه  �لبلدية 
رم�سان  قفة  توزيع  على عملية 
د�عيا على �رضورة توفري عامل 
هذه  ت�سل  �أن  بهدف  �ل�سفافية 
�لعائالت  فائدة  �إيل  �الإعانة 
�ملعوزة  ال غري وهذ� بالتن�سيق 

و�لعمل �لد�ئم مع روؤ�ساء �الأحياء 
�ملعوزين  قرب  عن  �لعارفني 
�أن  �لرئي�س  ك�سف  كما  حقا 
معتربة  �لبلدية خ�س�ست ح�سة 
ت�سل �إيل 3000 �آالف قفة كاملة 
مو�د �ال�ستهالك �لتي حتتاجها 
�لف�سيل  �ل�سهر  هذ�  يف  �لعائلة 
�الأحياء  روؤ�ساء  من  طلب  كما 
�ملعوزين  قو�ئم  تقدمي  �إيل 
�قرب  يف  �لبلدية  م�سالح  �إيل 
حتديد  بهدف  ممكن  وقت 
تكون  و�سوف  �لنهائية  �لقائمة 

من  مبا�رضة  �لتوزيع  عملية 
طرف روؤ�ساء �الأحياء بعد �خذ 
م�سالح  من  حي  لكل  �حل�س�س 
�لرئي�س  �أ�ساف  كما  �لبلدية 
�لبلدية بان �ملو�د �ال�ستهالكية 
تخ�سع  �قتنائها  �ملر�د 
�سالحية  من  ملقايي�س حمددة 
الأجل  وغريها  �ال�ستهالك  مدة 
�ملو�طن  كر�مة  على  �حلفاظ 
باأنه  �لرحمة  مطاعم  عن  �أما 
�إ�رض�ك  ب�رضورة  تفكري  هناك 
�جلمعيات �خلريية �لتي موؤخر� 

نتائج  �أعطت  جتارب  �آخذت 
يف  �لعملية  ي�سهل  مما  مريحة 
وغري  �ل�سبيل  عابري  �إفطار 
�إيل  باالإ�سافة  �ملحتاجني  من 
مبا�رضة  �الإفطار  مو�ئد  توزيع 
يف  �ملعوزة  �لعائالت  �إيل 
منازلهم وختم لقائه د�عيا �لكل 
�لعملية  الإجناح  �لتجنيد  �إيل 
�سهر  يف  �ملرتقبة  �لت�سامنية 

رم�سان  .

بو�شريفي بلقا�شم

زكي  بني  بلدية  �إدماج  �سيتم 
من  �أكرث  بعد  على  �لو�قعة 
يف  وزو  تيزي  �رضق  كلم   70
من  �ملياه  حتويل  منظومة 
من  �عتبار�  بوزغن  منطقة 
بوالية  تي�سي-حاف  �سد 
عنه  �أعلن  ح�سبما  بجاية, 
�ملو�رد  وزير  �الثنني  �ليوم 

�ملائية ح�سني ن�سيب.
�لقطاع  وزير  و��ستجاب 
�الأحد  �أم�س  �لذي �رضع منذ 
تدوم  للوالية  عمل  زيارة  يف 
يومني �إىل �لطلب "�ل�رضعي" 

ل�سكان منطقة بني زكي �لتي 
جمة  ��سطر�بات  من  تعاين 
يف �لتزود باملياه �ل�رضوب يف 
ف�سل �ل�سيف علما �أنها متون 
ذلك  و  �لينابيع  من  �أ�سا�سا 
�لتزويد  من  ت�ستفيد  بجعلها 
من هذه �ملنظومة. و�سي�سمح 
هذ� �مل�رضوع �لذي ر�سد له 
غالفا ماليا بقيمة 2ر2 مليار 
م�ستدمية  ب�سفة  و  بحل  دج 
تعاين  �لذي  �لعجز  مل�سكل 
�لتموين  يف  �ملنطقة  منه 
�لو�قعة  �ل�رضوب  باملياه 

من  �ل�رضقي  �جلنوب  �أق�سى 
�ال�سطر�بات  ب�سبب  �لوالية, 
نق�س  يف  �ملتمثلة  �ملناخية 
و�رتفاع  �الأمطار  تهاطل 
�ل�سيف,  درجات �حلر�رة يف 
مما يت�سبب يف جفاف �لينابيع 
�ملناطق  هذه  تغذي  �لتي 
�أنه  �لوزير  �أعلن  وقد  �أ�سا�سا 
�ملقبل,  �أكتوبر  من  �بتد�ء 
�لتحويل,  هذ�  ��ستالم  تاريخ 
مبياه  �لتموين  م�سكلة  فاإن 
�ملنطقة  هذه  يف  �ل�رضب 
كما  م�ستقبال.  تطرح  لن 

��ستجاب �ل�سيد ن�سيب ب�سكل 
�إيجابي لطلب ت�سجيل �إجناز 
 350.000 ب�سعة  �سغري  �سد 
 3 م   150.000 بحجم  و   3 م 
بني  بلدية  ل�سالح  �سنوياً   /
عن  "�سنفرج  قائال  زكي, 
�ملو�رد �ملالية �لالزمة لبعث 
هذه  خالل  �مل�رضوع  هذ� 
�ل�سنة"لالإ�سارة يو��سل �لوزير 
�ل�ساحلية  باملنطقة  زيارته 
للوالية بتفقد م�ساريع تدعيم 
وتيغزرت  �أزفون  منطقتي 

ب�سبكات �ملياه �ل�رضوب.

الأمن احل�شري الثاين مبدينة املحمدية مبع�شكر بومردا�س

تب�شة

توقيف مروج خمدر�ت وحجز 
كمية  من �ملوؤثر�ت �لعقلية

��شتحد�ث جائزة "توب �شومر" الأح�شن �شاطئ  
ا�شتحدثت م�شالح ولية بومردا�س جائزة �شنوية لأح�شن �شاطئ "توب �شومر" خ�ش�س لها غالف 

مايل يقدر ب 10 مليون دج, ح�شبما اأعلنه وايل الولية .

1400 من�شب �شغل يف �إطار 
عقود ما قبل �لت�شغيل لفائدة 

بلديات حدودية 

متكنت عنا�رض �الأمن �حل�رضي 
�ملحمدية  مبدينة  �لثاين 
مبع�سكر, من و�سع حد لن�ساط 
و�ملوؤثر�ت  للمخدر�ت  مروج 
 24 �لعمر  من  يبلغ  �لعقلية, 
هذه  من  كمية  وحجز  ربيعا 
يف 27,7 غر�ما  متثلت  �ل�سموم 
من �لكيف �ملعالج و 20 قر�س 
�إثر  كيتيل,  نوع  من  مهلو�س 
تلقاها  معلومات  ��ستغالل 
عنا�رض فرقة �ل�رضطة �لق�سائية 
�ملذكورة حول  بامل�سلحة 
�ملتو�جد  فيه  �مل�ستبه  ن�ساط 
�سقيقه يف  رفقة  فر�ر  يف حالة 
�نطالقا  �ل�سموم  هذه  ترويج 
باأحد  �لعائلي  م�سكنه  من 
ليتم   , �ملحمدية  مدينة  �أحياء 
و  �لقانونية  �الجر�ء�ت  �تخاذ 
م�سكنهما  تفتي�س  على  �لعمل 
عن  �لعملية  ��سفرت   , �لعائلي 

توقيف هذ� �الأخري , �لبالغ من 
�سبط  �لذي  و  �سنة   24 �لعمر 
متلب�سا بحيازة كمية من �لكيف 
�ملعالج على �سكل �أعمدة مهياأة 
للبيع ملفوفة ب�رضيط بال�ستيكي 
حجز  مت  كما  وزنها 20,8 غر�م 
كمية �أخرى بغرفة �مل�ستبه فيه 
بــ 6,9 غر�م  وزنها  وقدر  �لفار 
مهلو�س  قر�س   20 �إىل  �إ�سافة 
�قتياد  ليتم  كيتيل  نوع  من 
ملقر  �ملوقوف  فيه  �مل�ستبه 
�المن �حل�رضي �لثاين ومبا�رضة 
ثم   , �لق�سية  معه يف  �لتحقيق 
�أجنز �إجر�ء ق�سائي �سده و قدم 
�أمام �لعد�لة �لتي �أمرت بو�سعه 
رهن �حلب�س فيما يبقى �لبحث 
و  لتوقيفه  �رضيكه  عن  جاريا 

تقدميه �أمام �لعد�لة.
طالبي.فاطمة

و �أو�سح �ل�سيد عبد �لرحمن مدين 
للمجل�س  تر�أ�سه  خالل  فو�تيح 
خ�س�س  �لذي  �لوالئي,  �لتنفيذي 
ملو�سم  �لتح�سري  ملف  ملناق�سة 
هذه  باأن  �لقادم,  �ال�سطياف 
يجري  �لتي  �لتحفيزية,  �جلائزة 
للفائزين  معايري  حتديد  حاليا 
يتم  �الأوىل,  �لثالثة  مبر�تبها 
معايريها  و�سع  و  حتديد  حاليا 
متخ�س�سني  طرف  من  �لعامة 
��ستحد�ث  يندرج  و  �ملجال  يف 
نوعها  من  �الأوىل  �جلائزة  هذه 
�مل�سوؤول  �إىل  --�إ�ستناد�  بالوالية 
�إطار حت�سني  بالوالية-- يف  �الأول 
�لوجهة �ل�سياحية للوالية و بالتايل 
يقل  ال  ما  ��ستقطاب  ��ستهد�ف 
بر�سم  م�سطاف  مليون   15 عن 
بعدما  �لقادم  �ال�سطياف  مو�سم 
جتاوز �سقف 13 مليون و 500 �لف 
�لفارط   �ملو�سم  خالل  م�سطاف 
باأن  �الإطار  هذ�  يف  �لو�يل  �أكد  و 
�الإمكانيات  كل  تتوفر على  �لوالية 
�ملذكور  �لهدف  حتقيق  �أجل  من 
�لتح�سري  �لغر�س �رضع يف  لهذ�  و 
�ملبكر و �جلاد ملو�سم �ال�سطياف 
خارطة  حتديد  خالل  من  �لقادم 
طريق و��سحة �ملعامل تنفذ ب�سكل 

فوري وفق معايري مقبولة.
و من بني �أهم ما تت�سمنه خارطة 
�لطريق لتح�سري مو�سم �الإ�سطياف 
هذ�  مناق�ستها يف  �لتي مت  �لقادم 
�للقاء �لتاأكيد على �أهمية رفع عدد 
�مل�سموح  و  �ملحرو�سة  �ل�سو�طئ 
�إىل 45  �ل�سباحة من 36 حاليا  بها 
يتجاوز  �ساحل  طول  على  �ساطئ 
�أل 100 كلم  و تت�سمن كذلك �قتناء 
�سو�طئ  م�ستوى  على  توطني  و 
عن  عبارة  �سحية"  "نقاط  �لوالية 
موحدة  و  متنقلة جمهزة  حجر�ت 
�ل�سكل  و  �لطالء  من حيث  �لنمط 
�سو�طئ  كل  م�ستوى  على  تو�سع 
�ملر�قبة  �سمان  �أجل  من  �لوالية 
�ل�سحية للم�سطافني و تكون حتت 

و�ساية مديرية �ل�سحة .
توفري  �خلارطة  هذه  تت�سمن  كما 
على  �ل�رضوب  �ملياه  خز�نات 

م�ستوى كل �سو�طئ �لوالية و �لتي 
و  �ملر�سات  لتزويد  كذلك  ت�ستغل 
تن�سيبها  �سيتم  �لتي  �ملياه  دور�ت 
جانب  �إىل  �ل�سو�طئ  كل  على 
حجر�ت �أخرى تو�سع حتت ت�رضف 
�أعو�ن موؤ�س�سة �لنظافة "مادينات" 
�ل�سو�طئ  نظافة  على  ت�سهر  �لتي 
�أكدت  من جانبها  �لقمامات  ورفع 
حف�سي  �لعمومية  �الأ�سغال  مديرة 

نايلة يف مد�خلتها باأنها �ست�سهر 
�ملذكور  �لت�سيري  خمطط  وفق 
لتنقية و  و��سعة  تنظيم حملة  على 
�ل�ساحلي  �لوطني  �لطريق  تنظيف 
من  كلم   90 م�سافة  على   24 رقم 
�حلدود �ل�سمالية �إىل �ل�رضقية من 
باإ�سار�ت �ملرور  �لوالية و جتهيزه 
 6 لنحو  �لعمومية  �الإنارة  توفري  و 

كلم من جممل طول هذ� 
�لطريق .

على  �ملنا�سبة  بهذه  �لتاأكيد  مت  و 
�رضورة تفعيل مكاتب �لنظافة على 
�لع�رضة  �لبلديات  خا�سة  م�ستوى 
على  بدورها  تقوم  �ل�ساحلية حتى 
�ملر�قبة  حيث  من  وجه  �أكمل 
�ل�سحية خالل كل �ملو�سم و على 
�إال  �رضورة منع �لتخييم �لع�سو�ئي 
يف �إطار منظم ووفق ت�ساريح متنح 
�ل�سلطات  من طرف  منظم  ب�سكل 
مدير  �أكد  جانبه  من  �ملعنية  
�ل�سباب و �لريا�سة جمال زبدي يف 

مد�خلته بانه �سيتم خالل 
دخول  �لقادم  �ال�سطياف  مو�سم 
�ل�سباب  خميمات  و  دور  من  عدد 
�ست�سمح  حيث  �ال�ستغالل  حيز 
�لذين  �ل�سباب  عدد  مب�ساعفة 
�لتبادل  �إطار  �لوالية يف  ت�ستقبلهم 
�ل�ساحات  عرب  �سا�سات  تن�سيب  و 
�لعمومية من �جل �ل�سماح لل�سباب 
�لعامل  كاأ�س  فعاليات  متابعة  من 
بهذه  �لتو�فق  مت  و  �لقدم.  لكرة 
�ملنا�سبة كذلك على �أهمية �سبط 
خمطط نقل والئي لهذه �ملنا�سبة 
ت�ساهم يف  لتقدمي خدمات مميزة 
جت�سيد  و  �مل�سطافني  ��ستقطاب 
�لذي  �ل�سياحي"  "�لقطار  فكرة 
وفق  �مل�سطافني  �ل�سو�ح  ينقل 
خمطط �سري مدرو�س عرب �سو�رع 

و �سو�طئ �ملدن. 

بحو�يل  تب�سة  والية  ��ستفادت 
جديد  �سغل  من�سب   1400
لفائدة �سباب ع�رض )10(  بلديات 
�ملخطط  �سمن  حدودية 
�إىل  يهدف  �لذي  �لوز�ري 
��ستحد�ث منا�سب �سغل جديدة 
على م�ستوى 26 بلدية حدودية 
�ليوم  ك�سف  ما  ح�سب  بالبالد, 
�هلل  عطا  تب�سة  والية  و�يل  عنه 
موالتي و�أكد ذ�ت �مل�سوؤول يف 
هذه  �أن  �الإذ�عة"  "فورم  ح�سة 
�لوالية �حلدودية ��ستفادت من 
1400 من�سب �سغل يف قطاعات 
و�جلماعات  �لرتبية  و  �ل�سحة 
ع�رض  على  موزعني  �ملحلية 
من  حدودية  بلديات   )10(
و  علي  �أم  و  �لعاتر  بئر  بينها 
وعني   �لكويف  و  �حلويجبات 

�لزرقاء.

�لتي  �خلطوة  هذه  وتهدف 
�لت�سغيل  وز�رة  �إليها  بادرت 
�الجتماعي  و�ل�سمان  و�لعمل 
�حلدودية  �ملناطق  تنمية  �إىل 
�إليه  �أ�سار  ما  ح�سب  وترقيتها 
من  ذلك  و  �مل�سوؤول  ذ�ت 
خالل ��ستحد�ث منا�سب �سغل 
�خلدمات  وحت�سني  ل�سبابها 
�ملقدمة يف هذه �لقطاعات ويف 
�سياق مت�سل ذكر �لو�يل �أن �أزيد 
��ستثماريا  م�رضوعا   540 من 
موزعا  �لقطاعات  خمتلف  يف 
مت  قد  �لوالية  بلديات  كل  عرب 
من  �ملا�سي  �لعام  �عتماده 
��ستحد�ث  من  ميكن  �أن  �سان 
15763 من�سب �سغل م�سري� �إىل 
منها  م�رضوعا   116 قر�بة  �أن 

�نطلقت بها �الأ�سغال.
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فل�سطني املحتلة

موقع ال�سفة الغربية من م�سرية العودة

جمعة ترميم الكوكب!

ملى خاطر

هذه املرة ما يحدث يف غزة لي�س حربًا على غرار احلروب الثالث ال�سابقة التي �سنها الحتالل ال�سهيوين عليها، ونفذ خاللها �سل�سلة من 
املجازر الدموية، مع تدمري مبانيها ومن�ساآتها. هذه املرة ترتجم غزة غ�سبها عرب منط كفاحي جديد ي�سرتك فيه جمع من جمهورها 

ولي�س فقط نخبتها امل�سلحة.
�إىل  �اللتفات  يتم  فعندما  ولذلك 
�الأخرى  �لفل�سطينية  �ل�ساحات 
فعاليات  �نتظار  عدم  ينبغي 
�أمام  الأننا  غزة،  مع  ت�سامنية 
حالة خمتلفة يبدو �ملطلوب فيها 
�خت�ساره  وميكن  �أي�سا،  خمتلف 
تلك  حاجة  يف  يتمثل  �إنه  بالقول 
�ل�ساحات الأن تت�سامن مع نف�سها 
�أوال، و�أن حتاول �لتغيري، و�أن تبادر 
العتماد منطها �لكفاحي �خلا�ص 
يف  و�مل�ساهم  الأولوياتها  �مللبي 
�لفل�سطينية  �لن�سال  م�سرية  رفد 
�لكربى بفعلها، و�لذي قد ال يكون 
بال�رضورة م�سابهاً ملا يجري على 
حدود غزة، الأن �لفارق �لهائل بني 
غزة وبقية �ل�ساحات �لفل�سطينية 
و�لقد�ص  �ل�سفة  خ�سو�ساً 

و�ل�ستات،  �لفل�سطيني  و�لد�خل 
�إ�سافة الختالف و�قع كل �ساحة 
�إن  يقول  غريها  عن  هذه  من 
لنمط كفاحي  �لكامل  �ال�ستن�ساخ 
يف �ساحة ما قد ال يكون بال�رضورة 
جلميع  �ملالئم  لكن  لها،  مالئماً 
تن�ساأ  �أن  ��ستثناء  بال  �ل�ساحات 
فيها حالة مقاومة لالحتالل تعيد 
�لنفو�ص  وتعبئة  �لوعي  ترتيب 
و�سحن �لهمم بو�جباتها و�رضفها 
�الجتاهات  نحو  ي�سدها  عما 
�أنه  لها. هناك من يرى  �مل�سادة 
�ل�سفة  مثل  �ساحة  يطالب  حني 
�لغربية باأن تاأخذ دورها يف �لفعل 
�لند�ء  من  ي�ستثني  �أن  عليه  فاإن 
وتنظيمها  فيها  �حلاكمة  �ل�سلطة 
�أن  ومع  فتح،  بحركة  �ملتمثل 

�أ�سحاب هذ� �لر�أي ينطلقون من 
�ل�سلطة  م�رضوع  حلقيقة  فهمهم 
�إال  كفاحية،  حالة  لكل  �ملفارق 
ال  �ملطالبة  عن  حتييدها  �أن 
�أهمها  �أ�سباب،  لعدة  يبدو حكيماً 
�مل�سوؤولية  من  يعفيها  هذ�  �أن 
�لتق�سري  �تهامات  ويجعل 
�ل�سعيفة  �الأطر�ف  يف  حم�سورة 
�ل�ساحة،  هذه  يف  و�مل�ستنزفة 
وهو ما تريده �ل�سلطة، �أي ت�سوير 
�أن �مل�سكلة لي�ست فيها، و�أنها ال 
وهو  �ل�سعبية،  �ملقاومة  تعار�ص 
على  ين�سب  �لهجاء  يجعل  ما 
باخل�سوع  �ملتهم  �جلمهور  عامة 
�ل�سلطة  ولي�ست  و�لالمباالة، 
�لتي �أو�سلته ب�سيا�ساتها �إىل هذه 
�أمام  �حلالة.   ثمة فر�سة ذهبية 
�سيء  ال�ستعادة  وحزبها  �ل�سلطة 
�ل�سفة،  يف  بها  �ل�سارع  ثقة  من 
طر�ز  من  ولي�ست  حقيقية  ثقة 
�لنا�ص  �لتي جترب  تلك �ملبايعات 

على ت�سجيلها ل�سالح رئي�سها
�سمات �سلبية

�جلمهور  من  جزء�ً  �أن  �سحيح 
تظهر  بد�أت  �سلبية  �سمات  فيه 
من  ياأت  مل  هذ�  لكن  وتتف�سى، 
�لتيئي�ص  �سيا�سات  �أن  ذلك  فر�غ، 
�ملمنهجة �لتي �عتمدتها �ل�سلطة 
ع�رض  من  �أكرث  منذ  �ل�سفة  يف 
كارثية،  �آثار�ً  فرخت  قد  �سنو�ت 
من  كبري  قطاع  �إعر��ص  منها 
�حلر�ك  �أ�سكال  عن  �جلمهور 

بعدم  لقناعتهم  �إما  �ل�سعبي، 
تبعات  من  خلوفهم  و�إما  جدو�ه، 
فيها  ت�سرتك  �لتي  �مل�ساءلة 
النهيار  و�إما  و�الحتالل،  �ل�سلطة 
ثقتهم بخطاب �ل�سلطة �لتي تفعل 
يناق�ص خطابها د�ئما، ولهذ�  ما 
�لنا�ص  ح�سد  عن  تعجز  فهي 
وقد  ق�سية،  �أية  الأجل  وتعبئتهم 
�لفعاليات  كانت  كيف  �ساهدنا 
�لتي ينظمها حزب �ل�سلطة هزيلة 
عقب قر�ر ترمب ب�ساأن �لقد�ص. 
و�سحيح �أنه يف �للحظات �لفارقة 
لن يكون من �ل�سو�ب تربير عجز 
�لفعل، لكن  وتاأخره عن  �جلمهور 
�سلوكه  تف�سري  من  مينع  ال  هذ� 
مبحاولة فهم �أ�سبابه على �الأقل، 
وهذ� كله لن مينع من وجود فئة 
عن  باملجهر  تبحث  قليلة  غري 
وغيابها  �ن�سحابها  تربر  �أ�سباب 

و�كتفاءها بامل�ساهدة.
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  يخ�ص  فيما 
�أن  نالحظ  �لغربية،  �ل�سفة  يف 
جتيري  يحاولون  م�سوؤوليها  بع�ص 
�حلر�ك يف غزة ل�سالح م�رضوعهم 
عرب �الدعاء �أنه حر�ك يطبق روؤية 
لكن  �ل�سعبية،  للمقاومة  �ل�سلطة 
�الإجابة على  ال يجروؤ على  �أحد�ً 
�مل�سهد  هذ�  يف  �الأهم  �ل�سوؤ�ل 
يف  �ل�سلطة  تطلق  ال  ملاذ�  وهو: 
حر�كاً  ت�سيطر-  -حيث  �ل�سفة 
ولي�ص  و��سعاً  �سلمياً  �سعبياً 
�أمام  مو�سميا؟ ثمة فر�سة ذهبية 

�سيء  ال�ستعادة  وحزبها  �ل�سلطة 
�ل�سفة،  يف  بها  �ل�سارع  ثقة  من 
ثقة حقيقية ولي�ست من طر�ز تلك 
�ملبايعات �لتي جترب �لنا�ص على 
ت�سجيلها ل�سالح رئي�سها لكي تبدو 
�سطوة  ذ�ت  خ�سومها  �أنظار  يف 

و�سيادة و�رضعية جماهريية. 
تت�سكل  �لفر�سة  هذه  ومعامل 
حقيقي  تفعيل  نحو  �جتاهها  من 
للعمل �جلماهريي �سد �الحتالل، 
لكن هذ� ينبغي �أن يكون م�سفوعاً 
�أو م�سبوقاً بخطو�ت �أخرى �أهمها 
خمتلف  مالحقة  عن  يدها  كف 
�أ�سكال �لعمل �لوطني و�لتنظيمي، 
وتقدمي بو�در ح�سن نية كبرية يف 
حمالتها  ووقف  �الجتاه،  هذ� 
و�الأمنية  و�ل�سيا�سية  �الإعالمية 

�ل�سيا�سيني  خ�سومها  �سد 
فعاًل  معنية  �أنها  الإثبات  د�خليا، 
بها  تو�جه  جديدة  �سفحة  بفتح 
�إنها  تقول  وما  �لقرن  �سفقة 
و�إ�رض�ئيلية  �أمريكية  موؤ�مر�ت 
عربها  وتطلق  قيادتها،  على 
�أمل  على  فاعل،  �سعبي  عمل  يد 
�لفل�سطيني  �جل�سد  ي�ستعيد  �أن 
�لتي  �الأماكن  جميع  يف  عافيته 
يتوزع عليها، بعد �أن ثبت �أن هذه 
�إال حني  موفورة  تكون  ال  �لعافية 
لعدوه  مقاوماً  �لفل�سطيني  يكون 
الأجل  �لطويلة  ومن�سغاًل مبعركته 
يف  يكون  حني  �أي  منه،  حترره 
مكانه �ل�سحيح ومنهمكاً باأولويته 

�لكربى

حلمي الأ�سمر

 -1-
حدثا  كانت  �لكو�سوك،  جمعة 
�لعربي  �ملحيط  يف  ��ستثنائيا، 
هرولة  للتفاوؤل،  يدعو  �سيء  ال 
بقوة  �لت�سليم  نحو  خمل�سة 
و�لتعامل معه  �لغا�سب،  �لكيان 
�حلارة،  يف  وذكي  �سالح  كولد 
�أزعر  �أنه  يعلم  �لكل  �أن  مع 
ال  �سو�بق  و�ساحب  و�رض�ص 
من  و�الأخطر  تن�سى،  �أن  ميكن 
م�سبوقة  �سيطنة غري  كل هذ�، 
�أمة  يف  خري  على  يدل  ما  لكل 
حمل  فاملطلوب  منهكة، 
�لب�ساكري و�النتظار على �أبو�ب 
طالبي �ملتعة، �إنها حماولة غري 
�ل�رضف  ال�ستئ�سال  م�سبوقة 
�لرجولة  و�إر�قة  �ملروءة  وقتل 

على �أعتاب �لقاتل!
يطل  �مل�سهد،  هذ�  وو�سط 
وجه  غريب،  غزي  وجه  علينا 
�الإطار�ت،  حرق  �سو�د  غطاه 
ونري�ن،  دخان  �خللفية  ويف 

�لوجه  فاإن  �ملرئي  �لبعد  يف 
�لنظرة �ملاور�ئية  »�أ�سود« لكن 
و�سط  م�سيء  وجه  �أنه  تقول 

ليل �سديد �حللكة!
-2-

�مل�سهد �خت�رضته كلمات قليلة 
�ل�سورة �ساق �سناعية  و�سورة: 
و�لكلمات  بر�سا�سة،  م�سابة 
من  �ساب  �حلالة:  و�سف  يف 
غزة �أ�سيب يف ق�سف �سهيوين 
فقام  قدمه،  فقطعت  غا�سم 
فقام  �سناعية  قدم  برتكيب 
�لنار  باإطالق  �ل�سهاينة  جنود 

عليها و�إ�سابتها..!!
هكذ�  �أو  باخت�سار،  غزة  هي 
�ساق  �لرمزي،  بعدها  يف  تبدو 
وتاأبى  دما،  تنزف  معدن،  من 

�أن تنك�رض..
-3-

و�سم  على  تويرت  مغردو 
�أجادو�  #جمعة_�لكو�سوك 
تكثيف  جد�  قليل  بكالم 

�مل�سهد: 
يبدو  كيف  ي�ساأل:  �ملذيع   «

�لو�سع يف غزة ؟
�ملر��سل: �إنه ال يبدو!«

يتحدى  �جلبارين  »�سعب 
نف�سه  يف  وجد  من  �ل�سعاب، 
معني  من  فلريت�سف  �نهز�ما 
ال  �لذي  �ل�سعب  هذ�  عزة، 
باإمكانه  �أن  ظن  ومن  ين�سب، 
ح�سابهم  على  �ل�سفقات  عقد 
�لقول  فمبد�أ  عقله،  فلري�جع 
فيهم  بقي  ما  عندهم  ومنتهاه 

قلب ينب�ص«.  
�الأر�سية  �لكرة  �سكان  »�ل�سادة 
يف  �سود�ء  طبقة  لوجود  نعتذر 
الأعمال  وذلك  �ليوم،  �سمائكم 
�سيانة للكوكب �سكًر� لتفهمكم«

�لفل�سطيني  قالو�  �لذين  »�أين 
حتّولو�  �ليوم  �آه!  �أر�سه؟  يبيع 
وكاأن  �لبيئة،  عن  مد�فعني  �إىل 
و�لقنابل  �ل�سهيونية  �ل�سو�ريخ 
عطر  تُخلّف  للدموع  �مل�سيلة 

�لورد«
ال  �لرحماء:  �لبيئة  �أن�سار  »�إىل 
توجد جرمية �أكرب من ��ستعباد 

بطبقة  »طز«  �إنه  ثم  �إن�سان، 
�الأوزون و�ل�سالم«!

-4-
ومظاهر�ت  �لكو�سوك،  جمعة 
�لزحف �إىل �ل�سوء، كما �لفر��ص 
لن  �مل�سباح،  حول  �ملتجمع 
ولكنها  بالتاأكيد،  �الأر�ص  حترر 
�إىل  �لهانئ  �لعدو  نوم  حتيل 

بيئة  وتغري  و�سد�ع،  كو�بي�ص 
�ال�ست�سالم مل�سيئته، فثمة من 
بحجم  جد�  كبرية  »ال«  يقول 
ن�سف  �أ�سغلت  �سود�ء،  غمامة 
»�لو�ساطات  و�أ�سعلت  جي�سه، 
للعدو  لالنت�سار  �لعربية« 
وخذالنا  �ل�سقيق  من  �نتقاما 
نقلق  ال  �أن  فاملطلوب  له، 
ر�حة �ملحتل، بل �أن نبارك له 

من  �ملزيد  ومننحه  �حتالله، 
�أحكام �لرب�ءة عن كل ما �قرتفه 

من �آثام!
و�لقهر،  بالظلم،  ميوج  �لكوكب 
بحاجة  وهو  و�ال�ستبد�د، 
هو  وهذ�  لرتميم،  فعال 
�لو�جب �ملقد�ص جلوعى غزة 
بر�  �ملحا�رضين  ومعذبيها 

وبحر� و�سماء!
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�إعالن عن فتح حتقيق 
 عمومي حول �ملالئمة 

وعدم �ملالئمة  
يعلن ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي 

البلدي لبلدية برهوم عن فتح حتقيق 
عمومي حول املالئمة وعدم املالئمة حول 
ا�شتغالل  - قاعة انرتنت – لفائدة ال�شيد 
عطابي احمد بن مربوك باملحل رقم 01 

الكائن بالتجزئة الرتابية 401 قطعة 
بلدية برهوم ولية امل�شيلة كمايلي فعلى 

كل من له اعرتا�س اأو تاأييد حول امل�شروع 
املذكور اأعاله اأن يتقدم بها كتابيا ملكتب 

املوؤ�ش�شات امل�شنفة بالبلدية يف اجل خم�شة 
ع�شر يوما .

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي                                                                                                                  

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 

�جلمهوريـة �جلز�ئريـة �لدميقر�طيـة �ل�شعبيـة
      ال�شركة املدنية للمح�شرين الق�شائيني 

      الأ�شتاذين �شيف اهلل ر�شيد و  بو�شماحة حممد 
حم�شران ق�شائيان معتمدان لدى حمكمة 

بئرمرادراي�س اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
       الكائن مكتبها بـ/10�شارع احمد معزوز البيار

       الهاتف/023.37.76.23/023.37.76.32

حم�شر تكليف بالوفـاء  عن طريق �لن�شر باجلريدة     
            املـادة 412 من ق ا م ا 

نحن الأ�ضتاذ/�ضيف اهلل ر�ضيد- حم�رش ق�ضائي- لدى حمكمة بئرمرادراي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائــر �رشيك يف ال�رشكة 
املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�ضع ختمــه و توقيعــه اأدناه. بطلب من:جمعية البدر لعانة املر�ضى امل�ضابني لداء ال�رشطان 

ممثلة برئي�ضها.
الكائن مقرها ب�ضارع تكاريل عبد الرزاق رقم 66 البليدة.املختارة موطنهـا لدى مكتب ال�ضتاذة قا�ضب وهيبة- حم�رشة ق�ضائية 
لدى اخت�ضا�س حمكمـــة �ضيدي احممد-الكائن مكتبها بـحي H B M عمارة 112/1 حممد بلـوزداد العنا�رش.بناء على/ الأمر 
التبليغ  م�ضمون  بن�رش  اإذن  املت�ضمن   2018/1740 رقم  2018/03/29  حتت  بتاريخ  احممد  �ضيدي  رئي�ضة حمكمة  عن  ال�ضادر 

الر�ضمي ملح�رش التكليف بالوفاء
 يف جريدة وطنية يومية. بناءا على ال�ضند التنفيـذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة البليدة، الق�ضم : التجاري/البحري 
بتـاريخ2017/05/22رقم اجلدول 17/01322 رقم الفهر�س:17/02648 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2018/01/07 
حتت رقم24.بناء على  حم�رش  تبليغ ال�ضند التنفيذي،تكليف بالوفاء  وت�ضليم تكليف بالوفاءبتاريـخ 2018/03/13 و املر�ضلني عن 
العلم بالو�ضـول بتاريخ : 2018/03/13 حتت رقم001793 من طرف الأ�ضتاذ �ضيف اهلل ر�ضيد–  طريق الربيد املو�ضي عليه مع 

حم�رش
املحكمة  اعالنات  بلوحة  بالوفاء  التكليف  و  التنفيذي  حم�رشتعليقال�ضند  على  بناء  راي�س.  بئرمراد  حمكمة   لدى  ق�ضائي 

بتاريخ2018/03/21
بناء على حم�رش تعليق ال�ضند التنفيذي و التكليف بالوفاء بلوحة اعالنات البلديةبتاريخ2018/03/25.بلغنا/ال�رشكة ذات ال�ضخ�س 
الواحد و امل�ضوؤولية املحدودة كيام�ضبKIAMESP ممثـلة مب�ضـريها.الكائن مقرها ب�ضارع ملود بلبال رقم 9 16000- اجلزائر 

العا�ضمة 
و كلفناها م�ضمون التكليف بالوفاء املت�ضمن:1-ف�ضخ التفاقية املربمة بني الطرفني بتاريخ 2014/02/09 و الزام املدعى عليها 

ان
 توؤدي للمدعية مبلغ 3.289.010،00دج)ثالثـة ماليينو مائتان و ت�ضعة و ثمانون الف و ع�رشة دينار جزائري( قيمة الت�ضبيق

املدفوع من قبل املدعية لفائدة املدعى عليها.2- دفع مبلغ 1.000.000دج)مليون دينار جزائري( تعوي�ضا لها عن جمل ما حلق 
املدعية

للمح�رش  التنا�ضبية  احلقوق  مبلـغ  وكذا  30.440ج  ب  املقدرة  الختياري  التنفيذ  م�ضاريف  اىل  اأ�ضـراربالإ�ضافة  من   
مببـلغ  ب29.978،24دج.اأي  املقدرة   %19 امل�ضـافـة  القيــــمة  على  الر�ضـم  اإليها  م�ضافا  ب157.780،20دج   املقدرة  الق�ضائي  

جمايل:4.507.208،44دج
)اربعة ماليني و خم�ضمائة و �ضبعة الف و مائتان و ثمانية دينار جزائري و اربعة و اربعون �ضنتيم( و نبهناه/ باأن له مهلة 15 يوما

للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية. و لكي ل يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك 
حررنا  هذا املح�رش الكل طبقا للقانون.اخلتم  

 املح�شر الق�شائي

ANEP N°: 810249 الو�شط:2018/04/11

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 
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Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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تقدير موقف

هل ق�سفت اإ�سرائيل حقا قاعدة "التيفور" ال�سورية؟.. وملاذا؟ 
�شغل ق�شف قاعدة "التيفور )T-4(" و�شط �شوريا حيزا كبريا من حتليالت ال�شحافة الإ�شرائيلية؛ حيث �شكك خرباء 

وحمللون ع�شكريون يف �شحة التهامات الرو�شية لإ�شرائيل بتنفيذ الهجوم من الأ�شا�س، بينما يتوا�شل ال�شمت 
الر�شمي يف تل اأبيب اإزاء تاأكيد اأو نفي هذه التهامات.

ق .د

قوى  �أن  �إىل  �أحدهم  وملح 
�لواليات  مثل  �أخرى،  دولية 
رمبا  فرن�سا،  �أو  �ملتحدة 
مت  �لذي  �لهجوم،  ور�ء  تقف 
�سارعت  فيما  �الإثنني،  فجر 
به؛  �إ�رس�ئيل  �تهام  �إىل  رو�سيا 
حتى ال تكون يف و�سع حمرج 
يلزمها �لرد ع�سكريا على تلك 

�لقوى.
-مع  �ملحللني  هوؤالء  لكن 
تنفيذ  بافرت��ض  �لت�سليم 
�أجمعو�  للهجوم-  �إ�رس�ئيل 
على  �أبيب  تل  �إقد�م  �أن  على 
تنفيذ �لهجوم مل يكن �أبد� من 
لنظام  عقابا  �أخالقي  منطلق 
هجوم  �سن  على  �الأ�سد  ب�سار 
يف  مدنيني  على  كيميائي 
مدينة دوما �ل�سورية و�أو�سحو� 
تتبع  -�لتي  �إ�رس�ئيل  لدى  �أن 
�أهد�فا  بر�جماتية-  �سيا�سة 
�أكرب قد تكون د�فعا لها لتنفيذ 
حول  كلها  وتتمحور  �لهجوم، 
�لع�سكري �الإير�ين  �لتكتل  منع 
تلك  يف  وخا�سة  �سوريا،  يف 
�أمنها  يهدد  ب�سكل  �لقاعدة، 

�لقومي.
�لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  كانت 
�لهجوم  ب�سن  �إ�رس�ئيل  �تهمت 
 ")4-T( "�لتيفور  قاعدة  على 
و�سط  حم�ض،  حمافظة  يف 
�سوريا، الفتة -عرب بيان- �إىل 
�إ�رس�ئيليتني من  "مقاتلتني  �أن 
طر�ز )�إف-15( �سنتا �رسبات 
قاعدة  على  �سو�ريخ  بـ8 
ثالثة  خاللها  قتل  )�لتيفور(" 
بح�سب  �الأقل،  على  �إير�نيني 

ح�سيلة �أولية قابلة للزيادة.
وبنربة ت�سكيكية يف �تهام بالده 
عامو�ض  قال  �لهجوم،  بتنفيذ 

هرئيل، �ملحلل �لع�سكري لدى 
�لعربية،  "هاآرت�ض"  �سحيفة 
يف  �لرو�ض  �سدق  "�إذ�  �إنه 
�لت�سديق  في�سعب  �تهاماتهم؛ 
بعد  عقابيا  كان  �لهجوم  �أن 
�ل�سوري(  )�لنظام  ��ستخد�م 
)مبدينة  �لكيميائي  لل�سالح 

دوما(". 
�ملحلل  هرئيل  مع  ويتفق 
يوين  �الإ�رس�ئيلي  �لع�سكري 
بن ي�ساي، �لذي كتب ب�سحيفة 
�لعربية  �أحرونوت"  "يديعوت 
�إ�رس�ئيل  كانت  "�إن  قائال: 
ذلك  فاإن  �لهجوم،  نفذت 
��ستخد�م  على  رد�  يكن  مل 
�لكيميائي  لل�سالح  �الأ�سد 
وي�سيف:  مو�طنيه".  �سد 
من  �ل�سعيف  �لفعل  رد  "لكن 
�لعامل حيال ��ستخد�م )�لنظام 
�ل�سالح،  هذ�  �ل�سوري( 
ل�سبب  للغاية؛  �إ�رس�ئيل  يقلق 
ب�سيط هو �أنه )�لرد �ل�سعيف( 
على  �لعقاب  م�ستوى  يخف�ض 
ي�سكل  �لعمليات؛ ما  مثل هذه 
على  وفورياً  ملمو�ساً  خطر�ً 
مدنًيا   78 �إ�رس�ئيل"وُقتل 
�ملئات،  و�أ�سيب  �الأقل  على 
�ملا�سي، جر�ء هجوم  �ل�سبت 
�ل�سوري  �لنظام  �سنه  كيميائي 
على دوما، �آخر منطقة تخ�سع 
للمعار�سة يف �لغوطة �ل�رسقية 
م�سادر  ح�سب  دم�سق،  بريف 

طبية حملية. 

ملاذا مل ترد رو�شيا ؟

�إىل تورط قوى دولية  وملمحا 
بن  قال  �لهجوم،  يف  �أخرى 
�لواليات  كانت  "�إذ�  ي�ساي: 
من  هما  فرن�سا  �أو  �ملتحدة 
�الأمر  كان  �لتيفور،  ق�سفتا 

�سيحرج �لرو�ض ويلزمهم برد، 
حتى �إن تطلب ذلك ��ستخد�م 

�لو�سائل �لع�سكرية". 
رو�سيا  "لكن  وي�سيف: 
عن  للتغا�سي  م�ستعدة 
هجمات �إ�رس�ئيلية يف �سوريا، 
تن�سم  مل  �إ�رس�ئيل  �أن  خا�سة 
�لغربية  �لدول  ملجموعة 
مبحاولة  �لكرملني  تتهم  �لتي 
�لرو�سي  �جلا�سو�ض  ت�سميم 

و�بنته يف بريطانيا".
ويف 4 مار�ض �ملا�سي، �تهمت 
مبحاولة  رو�سيا  بريطانيا 
�ملزدوج  �لرو�سي  �لعميل  قتل 
�ل�سابق، �سريغي �سكريبال )66 
عاًما(، و�بنته يوليا )33 عاًما(، 
با�ستخد�م  �أر��سيها،  على 
نفته  ما  �الأع�ساب"؛  "غاز 
لندن  �إن  وقالت  مو�سكو، 
نتائج  على  �إطالعها  ترف�ض 
�أو  �لو�قعة  تلك  يف  �لتحقيق 

�إ�رس�كها فيه.
ذلك  خلفية  على  و��ستعلت 
�لبلدين،  بني  دبلوما�سية  �أزمة 
على  عقابية  �إجر�ء�ت  �إثر 
طرد  تبادل  �أبرزها  مو�سكو 
لت�سمل  تو�سعت  دبلوما�سيني، 
�لغربية،  �لدول  من  �لعديد 
�ملتحدة  �لواليات  فيها  مبا 
�أن  هرئيل  �عترب  �ملقابل،  يف 
�لقر�ر �لرو�سي "�لنادر" باتهام 

�إ�رس�ئيل مبا�رسة ب�سن �لهجوم 
يعك�ض غ�سب مو�سكو، خا�سة 

م�سالح  ��ستهدف  �لهجوم  �أن 
�لتحالف  يف  رئي�سي  ع�سو 
يف  �سوريا،  يف  تقوده  �لذي 
�أن  ور�أى  �إير�ن  �إىل  �إ�سارة 
�إ�رس�ئيل  باتهام  رو�سيا  �كتفاء 
�آلية  فعالية  يك�سف  بالهجوم، 
يف  �جلوي  �الحتكاك  منع 
�جلي�ض  �أقامها  �لتي  �سوريا، 
�جلو  و�سالح  �الإ�رس�ئيلي 
�ملقاتالت  ن�رس  فور  �لرو�سي 
�سبتمرب  يف  هناك  �لرو�سية 
�أهمية  هناك  �أن  ويوؤكد   2015
كبرية بالن�سبة للدولتني لوجود 
بينهما  "�ساخن"  هاتفي  خط 
لتحييد �أية مو�جهات حمتملة 
�سوريا،  يف  بينهما  تندلع  قد 

ح�سب هرئيل. 

اأ�شباب الهجوم

حال  �أنه  �عترب  ي�ساي  بن 
كانت �إ�رس�ئيل هي من نفذت 
"�لتيفور"؛  على  �لهجوم 
فيمكن �الفرت��ض �أنها قامت 
من  �الإير�نيني  ملنع  بذلك 
�لع�سكري  وجودهم  تعميق 
قدر�ت  وتطوير  �سوريا،  يف 
�الإير�ين  �لثوري  �حلر�ض 

يف  �ل�سيعية  و�مللي�سيات 
�لعمل �سدها ع�سكريا.

"�لتيفور"  قاعدة  �أن  و�أو�سح 
مئات  بعد  على  مقامة 
�حلدود  من  �لكيلومرت�ت 
مدينتي  بني  �الإ�رس�ئيلية، 
�أنه،  وتابع  وتدمر.  حم�ض 
�لقاعدة  ��ستخد�م  وبا�ستثناء 
من قبل �لقو�ت �جلوية �لتابعة 
للنظام �ل�سوري، فاإن �حلر�ض 
ي�ستخدمها  �الإير�ين  �لثوري 
هو �الآخر، موؤكد� �أن �لقاعدة 
ت�سم �أي�سا قوة جوية �سغرية 
و�أعلنت  �لرو�سي  �جلي�ض  من 
�إير�ن، �الإثنني، مقتل 4 �سباط 
من �حلر�ض �لثوري من بني 14 
قتياًل �سقطو� يف �لهجوم على 
قاعدة "�لتيفور )T-4("، وفق 
ما نقلته و�سائل �إعالم حملية 
و�أ�ساف �ملحلل �الإ�رس�ئيلي: 
�لتيفور  قاعدة  موقع  "يلعب 
دور� مهما يف �حلرب �ل�رسق 
�أو�سطية؛ حيث يقع يف و�سط 
�ملمر  من  �ل�سوري  �لق�سم 
طهر�ن،  من  و�جلوي  �لربي 
لبنان  �إىل  دم�سق،  عرب 
و�ملو�نئ �ل�سورية على �لبحر 
�ملتو�سط". و�عترب بن ي�ساي 
للقاعدة  �لبعيد  "�ملوقع  �أن 
باالأمان،  لل�سعور  �إير�ن  دفع 
مقارنة مبطار دم�سق �لدويل 
 40 نحو  فقط  يبعد  �لذي 
�إىل  �إ�رس�ئيل"ولفت  عن  كم 
 ")4-T( "�لتيفور  قاعدة  �أن 
تكنولوجية  �أنظمة  حتوي 
مذكر�  متطورة،  �إير�نية 
بدون  طائرة  �إير�ن  باإطالق 
من  فقط  �سهرين  قبل  طيار 
�لت�سلل  حاولت  �لقاعدة  تلك 
و�أكد  �الإ�رس�ئيلية  لالأجو�ء 

�الإير�ين  �لثوري  �حلر�ض  �أن 
على  "�لتيفور"  عرب  ي�رسف 
�لتي  �حلدودية  �ملعابر 
�لعر�ق  بني  عليها  "ي�سيطر" 
�إ�رس�ئيل  كانت  "�إذ�  و�سوريا. 
نفذت �لهجوم �لذي ��ستهدف 
�جلوية،  )�لتيفور(  قاعدة 
ملنع  ذلك  فعلت  ف�ستكون 
�لتو�زن  يف  تغيري  حدوث 
يف  ي�سب  ال  �ال�سرت�تيجي 
ي�ساي  بن  ي�سيف  �ساحلها"، 
هذ�  �أن  يعني  "وهذ�  وتابع: 
منع  �إىل  يهدف  �لهجوم 
�ال�ستخباري  �لتفوق  تاآكل 
يف  الإ�رس�ئيل  و�لعملياتي 
حلدودها،  �لقريبة  �ل�ساحة 
من  يجعل  �لذي  بال�سكل 
�جلي�ض  على  �ل�سعب 
�لت�سدي  �الإ�رس�ئيلي 
وقت  �لتهديد�ت  ملختلف 
بن  يرى  �آخر  �حلرب"�سبب 
�ل�رسبة  ور�ء  �أنه يقف  ي�ساي 
رغبة  وهو  �الإ�رس�ئيلية 
ل�سوريا  تثبت  �أن  �إ�رس�ئيل يف 
عازمة  �أنها  ورو�سيا  و�إير�ن 
�لتكتل  �إمكانية  منع  على 
�سوريا  يف  �الإير�ين  �لع�سكري 
�لقومي  �أمنها  يهدد  ب�سكل 
�إ�رس�ئيل  �أن  بالذكر  جدير 
تعزيز  متو��سل  ب�سكل  تدين 
�لوجود �لع�سكري �الإير�ين يف 
�لتي ت�سهد حربا منذ  �سوريا 
�لعام 2011، وتعتربه "تهديد� 
مبا�رس�" الأمنها ونهاية مار�ض 
�لوزر�ء  رئي�ض  دعا  �ملا�سي، 
نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رس�ئيلي 
عدو  الإير�ن  "�لت�سدي  �إىل 
�الأ�سا�سي  و�لر�عي  �إ�رس�ئيل 
على  �لعامل"،  يف  لالإرهاب 

حد و�سفه

هرئيل ذكر عدة اأ�شباب توؤكد عدم وجود اأي دافع اأخالقي 
عند اإ�شرائيل لتنفيذ الهجوم على قاعدة "التيفور )T-4("؛ 

الأول اأنه "لي�س هناك من داع للقيام برد انطالقًا من اأ�شباب 
اأخالقية اإذا مل يكن الهجوم معلنا"، يف اإ�شارة اإىل عدم 

تاأكيد اإ�شرائيل �شنها للهجوم. واأ�شاف: "ال�شبب الثاين هو 
اأن لدى اإ�شرائيل م�شالح اأكرث اإحلاحا يف �شوريا، وعلى وجه 

 .")T-4( اخل�شو�س بقاعدة التيفور



بعد رف�ض التمديد لـ"هيئة احلقيقة والكرامة"

العدالة االنتقالية يف تون�س.. م�سار ملغوم 
يف جل�ستني �ساخبتني تخللتهما م�ساحنات ومال�سنات، �سوت الربملان التون�سي، قبل اأ�سبوعني، برف�ض التمديد لـ"هيئة احلقيقة والكرامة" املعنية مبلف 

العدالة االنتقالية بالبالد و"هيئة احلقيقة والكرامة" هي هيئة د�ستورية م�ستقلة، معنية بتنفيذ قانون العدالة االنتقالية ب�ساأن انتهاكات حقوق 
االإن�سان يف عهد الرئي�سني التون�سيني ال�سابقني، احلبيب بورقيبة )1956ـ1987(، وزين العابدين بن علي )1987ـ2011(، وفرتة ما بعد ثورة 2011 وحت 

نهاية دي�سمرب 2013.
ق .د

جدال  فجر  برملاين  قرار 
امل�سارات  حول  �ساخبا 
ومللف  للهيئة  املحتملة 
عموما،  االنتقالية  العدالة 
الهيئة،  اإقرار  عقب  وياأتي 
�سباط  فرباير/  نهاية 
مهمتها  متديد  املا�سي، 
حتى نهاية عام 2018، عو�سا 
ورفعت  املقبل،  ماي   31 عن 
 26 ويف  الربملان  اإىل  االأمر 
 68 رف�ض  املا�سي،  مار�ض 
"نداء  حزب  كتلة  من  نائبا 
مقعدا   55 )ليربايل/  تون�ض" 
 ،)217 اأ�سل  من  بالربملان 
وحزب "اآفاق تون�ض" )ليربايل 
"م�رشوع  /7 مقاعد( وحركة 
تون�ض" )ليربايل/ 21 مقعدا(، 
طلب التمديد يف والية الهيئة، 

وحتفظ نائبان.
اجلل�سة  من  ان�سحب  فيما 
حركة  كتلة  من  نواب  ذاتها 
 68 )اإ�سالمي/  "النه�سة" 
االأ�سا�سي  ال�رشيك  مقعدا(، 
يف االئتالف احلاكم مع نداء 
ال�سعبية  واجلبهة  تون�ض، 
)ي�ساري/ 15 مقعدا(، والكتلة 
مقعدا(،   12( الدميقراطية 
عملية  يف  ي�ساركوا  مل  حيث 
الت�سويت، معتربين اأن انعقاد 

اجلل�سة "غري قانوين".

هيئة احلقيقة 
والكرامة.. 
"م�ستهدفة"؟

الربملان،  قرار  على  رّدا 
اأعربت رئي�سة الهيئة احلقيقة، 
خالل  �سدرين،  بن  �سهام 
بعد  عقدته  �سحفي  موؤمتر 
الربملان،  ت�سويت  من  يومني 
الت�سويت  لنتيجة  رف�سها 

الذي  "الت�سويت  اإّن  وقالت 
ال  الربملان(  )يف  جرى 
طرفا  ل�سنا  ونحن  يهمنا، 
و�سنتخذ  ال�رشاع،  هذا  يف 
هذا  يف  املنا�سبة  املبادرات 
اأعمالنا  و�سن�ستكمل  ال�ساأن، 
يف  وعهدتنا  القانون  ونّطبق 
م�ساءلة القائمني باالنتهاكات 
واإ�سالح  االإن�سان(،  )حلقوق 

املوؤ�س�سات".
كما اأ�سارت اأّن "الهيئة اتخذت 
التي  )ملهمتها  التمديد  قرار 
تنتهي يف ماي املقبل(؛ ب�سبب 
التي  العراقيل  من  العديد 
"بع�ض  اأّن  خا�سة  واجهتها، 
موؤ�س�سات الدولة امتنعت عن 
وزارات  من  القانون،  تطبيق 
وحماكم وبرملان وغريهم يف 

التعامل مع الهيئة".
تون�ض"  "نداء  حزب  اأما 
الراف�ض  املع�سكر  قاد  الذي 
فقد  الهيئة،  لعمل  للتمديد 
عقب  اأ�سدره  بيان  يف  حّمل 
"ف�سل  م�سوؤولية  الت�سويت، 
رئي�ستها  اإىل  الهيئة  عمل 
وا�سفا  �سدرين(،  بن  )�سهام 
"املختّل  بـ  االأخرية  دور 
وامل�سّوه"واأكد البيان احرتامه 
االنتقالية  العدالة  مل�سار 
جوهريا  م�سارا  بـ"اعتباره 
اأو  اختزاله  متكامال ال ميكن 
احلقيقة  هيئة  يف  تلخي�سه 
مراقبون  والكرامة"ويرى 
لطاملا  تون�ض"  "نداء  اأن 
ور  لد  الريبة  بعني  ينظر  كان 
هيئة احلقيقة والكرامة، وقد 
موؤخرا  �سكوكه  ت�ساعدت 
عن  الهيئة  رئي�سة  بك�سف 
تون�ض،  ا�ستقالل  حول  وثائق 
"ت�سكيكا  احلزب  اعتربه  ما 
ورموزها  البالد  ا�ستقالل  يف 
راأ�سهم  وعلى  املوؤ�س�سني، 

الزعيم احلبيب بورقيبة".

العدالة االنتقالية 
على املحك

حملة  من�سق  بو�سيبة،  ح�سني 
هيئة"  فيه  �سار  اآ�ض  "ملفي 
التي  ملفي(،  م�سري  هو  )ما 
جتمع حتت لوائها 11 جمعية 
حقوق  انتهاكات  ل�سحايا 
بورقيبة  عهدْي  يف  االإن�سان 
وبن علي، اعترب اأن ما يحدث 
العدالة  مل�سار  "تطويع  هو 
منظومة  الإرادة  االنتقالية 
لرموز  اإ�سارة  )يف  عائدة 
نظام بن علي(، تريد التحكم 
االنتقالية  العدالة  م�سار  يف 

وجتيريه ل�سالح اأهدافها".
حديث  يف  بو�سيبة،  واعترب 
"العدالة  اأن  لالأنا�سول، 
فر�سة  متّثل  االنتقالية 
من  للخال�ض  للجالدين 

م�سوؤولية ما حدث، واحل�سول 
ال�سمري  براحة  �سعور  على 
االنتقالية  العدالة  اأن  باعتبار 
الذات،  مع  امل�ساحلة  توفر 
امل�سرتك،  للعي�ض  وفر�سة 
االإن�سان  فيها  يحرتم  ودولة 

ويعلو فيها القانون".
من  فاإنه  بو�سيبة،  ووفق 
وذلك  التمديد،  الهيئة  حق 
للمادة 18 من قانون  ا�ستنادا 
منتقدا  االنتقالية،  العدالة 
الهيئة  رئي�سة  نف�سه،  االآن  يف 
التي قال اإنها "اأحدثت زوابع 
تتناول  مل  الأنها  امل�سار،  يف 
االأليم  للما�سي  الثقيل  االإرث 
ب�سيء من ال�سال�سة واحلكمة 
وتقدمي االأولويات"، على حد 

قوله وخل�ض اإىل اأن بن �سدرين 
"تتحمل جزءا مهما يف ما اآل 

عن  بخروجها  امل�سار،  اإليه 
االنتقالية،  العدالة  جوهر 
اإ�سكاالت  تواجه  اأنها  كما 
الذين  ال�سحايا  من  عدد  مع 
فقّربت  تق�سيمهم،  اإىل  �سعت 
منها جمموعة منهم واأبعدت 
اأخرى، وو�سل االأمر اإىل داخل 
مع  خالفات  باإحداث  الهيئة 
اأع�سائها"واأواخر  من  عدد 
جانفي املا�سي، نفذ ائتالف 
فيه  �سار  اآ�ض  "ملفي  حملة 
احتجاجية  وقفة  هيئة"،  يا 
من  طالب  الهيئة،  مقر  اأمام 
م�سري  عن  بالك�سف  خاللها، 
اآالف  اأودعها  التي  امللفات 

ال�سحايا عند الهيئة.
تابع  ال�سدد،  ذات  ويف 
جمعيات  "نحن  بو�سيبة: 
امل�سوؤولية  نحّمل  ال�سحايا، 
ونخاف  لل�سيا�سيني،  اأي�سا 
التعاي�ض  م�ستقبل  على 
عقب  وطننا  يف  امل�سرتك 
اأن  ونخ�سى  الربملان،  قرار 
يوؤثر ذلك على التوافق القائم 
يف البالد". ولفت اإىل اأنه "يف 
اخلالف  ت�سوية  يتم  مل  حال 
فاإن  القانونية،  االأطر  يف 
االأمر �سي�سبح خطريا، خا�سة 
�رشاعا  تعي�ض  بالدنا  اأن 
من  وتعاين  االإرهاب،  مع 
م�ساكل يف التنمية والت�سغيل، 
ت�سّكل  االنتقالية  والعدالة 

الدميقراطي  لالنتقال  رافعة 
ال�سلمي وال�سليم الذي يقودنا 

نحو م�ساحلة حقيقية".

موؤمتر دويل 
الإنقاذ امل�سار

احلقوقي  راأى  جانبه،  من 
ال�سفراوي،  عمر  التون�سي 
العدالة  "تهمي�ض  وقع  اأنه 
تون�ض"وقال  يف  االنتقالية 
رئي�ض  وهو  ال�سفراوي، 
للعدالة  امل�ستقلة  "التن�سيقية 
التي  )م�ستقلة(،  االنتقالية" 
جمعيات  ائتالف  ت�سم 
الرابطة  منها  ومنظمات، 
حقوق  عن  للدفاع  التون�سية 
العام  واالحتاد  االإن�سان 
التون�سي لل�سغل، اإن "الن�ساب 
متوفر  غري  للهيئة  القانوين 
اأن  لقراراتها  ي�سمح  مبا 
اأن  يذكر  قانونية".  تكون 
الهيئة  اأع�ساء  من  عددا 
قدموا ا�ستقالتهم، فيما اأقيل 
اآخرون، ما قلّ�ض تركيبتها من 
15 ع�سوا اإىل 9 فقط، بينهم 
يزالون  ال  ممن  الرئي�سة، 

ميار�سون مهامهم. 
ونّبه ال�سفراوي اإىل اأنه "مهما 
يعطي القانون من �سالحيات 
لهيئة احلقيقة والكرامة، فهي 
موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  تظل 
االلتزام  وعليها  الدولة، 
العليا"وحّمل  ال�سلطة  بقرار 
ال�سفراوي امل�سوؤولية لرئي�سة 
�سدرين،  بن  �سهام  الهيئة، 
وكذلك  االأكرب،  امل�سوؤولية 
اأع�ساء الهيئة، يف عدم اإجناز 
"نقّدر  وتابع:  الهيئة ملهامها 

اأن 50 باملائة من عمل الهيئة 
مل ينجز ولن ينجز يف الفرتة 
مهام  اأن  مو�سحا  املتبقية"، 
مايو   31 يف  تنتهي  الهيئة 
ال  اأنه  واأّكد  املقبل("  )اأيار 
يقبل فكرة اأن القانون يعطي 
للهيئة،  التامة  اال�ستقاللية 
حتى  معار�سة  من  وميكنها 
اأعلى  على  ال�سلطة  قرارات 
ال�سفراوي  م�ستوى"وتوقع 
مقر  البالد  رئي�ض  يغلق  اأن 
الهيئة با�ستخدام قوات االأمن 
 31 يف  مهامها  انتهاء  عند 
واعترب  املقبل.  اأيار  مايو/ 
االنتقالية  العدالة  "م�سار  اأن 
يف خطر"، معربا عن اأمله يف 
الو�سول اإىل توافق، "رغم اأن 
اال�ستقرار اله�ض املبني على 
تواجد )الباجي قائد( ال�سب�سي 
النه�سة  حركة  و)رئي�ض 
ينهار  قد  الغنو�سي  را�سد( 
ولتجاوز  اأحدهما".  غاب  اإذا 
ملف  تواجه  التي  ال�سعوبات 
قال  االنتقالية،  العدالة 
تنظيم  "اأقرتح  ال�سفراوي: 
موؤمتر دويل للتفكري يف اإنقاذ 
م�سار العدالة االنتقالية، دون 
راأ�ض  على  كان  من  م�ساركة 
ال�سابق  النظام  موؤ�س�سات 
واأو�سح  علي(".  بن  )نظام 
"ي�سم  اأن  ينبغي  املوؤمتر  اأن 
وخارجها،  تون�ض  من  خرباء 
لرنى  ال�سلطة  عن  وممثلني 
للخروج  االأمثل  احلل  هو  ما 
من  �سل�سة  قانونية  بطريقة 
نتائج  ونحقق  املاأزق،  هذا 
االنتقالية"وحّذر  العدالة 
مل  اإذا  اأنه  من  ال�سفراوي 
فاإن  املوؤمتر،  هذا  يعقد 
يف  االنتقالية  العدالة  جتربة 

تون�ض �ستف�سل".
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واأ�سافت بن �سدرين اأن الهيئة تلّقت 62 األف 
و711 �سكوى بانتهاك حلقوق االإن�سان، واأنها 

نظرت يف 52 األف و864 منها.
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عملية البيع انطلقت يف حدود منت�صف نهار اأم�س

اأن�صار الكناري يغزون �صبابيك اأول نوفمرب للح�صول على التذاكر
 تقدمي مباراتني عن اجلولة 

28 اإىل تاريخ 27 اأفريل

 ودية ال�صعودية تدفع
 الرابطة لتعديل الربجمة

التعديالت  اإحداث بع�ض  القدم عن  الرابطة املحرتفة لكرة  اأعلنت 
على م�شتوى بقية رزنامة مباريات البطولة الوطنية، وك�شفت الهيئة 
ع�شو  بقيادة  موؤقت  ديركتوار  ت�شيريها  على  ي�رشف  التي  الكروية 
املكتب الفدرايل عمار بهلول اأنها ا�شطّرت اإىل تغيري تواريخ اإجراء 
بع�ض اجلوالت وعدد من املباريات بعد الت�شاور رفقة الطاقم الفني 
للمنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر من اأجل ال�شماح 
التي  الودية  للمباراة  جيدا  التح�شري  للمحليني  الوطنية  للت�شكيلة 

يجرونها اأمام املنتخب ال�شعودي يف التا�شع ماي الداخل با�شبانيا
ويف هذا ال�شدد قامت الهيئة الكروية باالإعالن عرب موقعها الر�شمي 
االأوىل  املحرتفتني  الرابطتني  ملباريات  اجلديدة  الربجمة  عن 
اجلاري  الكروي  املو�شم  على  ال�شتار  اإ�شدال  ت�شهد  والتي  والثانية 
تاريخ 19 ماي املقبل، حيث مت تقدمي  اإليه يف  االإ�شارة  مثلما متت 
مواجهات اجلولتني 26 و27 من الرابطة املحرتفة االأوىل بيوم واحد 
اأين يجريان وفق التاريخ اجلديد يومي 20 و24 اأفريل املقبل بعدما 

كانت مقررة يومي 21 و25 من نف�ض ال�شهر.
من   28 اجلولة  عن  مباراتني  بتقدمي  الرابطة  قامت  ذاته،  وال�شياق 
بلقائي  االأمر  ويتعلق  املقبل  اأفريل   27 تاريخ  اإىل  االأوىل  الرابطة 
داي  ون�رش ح�شني  �شطيف  وفاق  بلعبا�ض،  واحتاد  اجلزائر  مولودية 
بعدما كانت موؤجلتان اإىل الثامن ماي وذلك من اأجل ال�شماح لفريقي 
مولودية اجلزائر ووفاق �شطيف التح�شري يف اأف�شل الظروف الأوىل 
جوالت دور املجموعات ملناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا، بينما تلعب 
مباريات  جتري  فيما  ماي،  الرابع  تاريخ  يف  اجلولة  مباريات  بقية 
اجلولتني 29 و30 يومي 12 و19 ماي الداخل، بينما تتم ت�شوية اللقاءات 
املتاأخرة عن اجلولة ال�شابقة بخو�ض مباراتي اإحتاد اجلزائر واأوملبي 
واجلمعة  اخلمي�ض  يومي  بلوزداد  و�شباب  وهران  مولودية  املدية، 

املقبلني على التوايل.
يف املقابل قامت الهيئة الكروية بتقدمي مباراة مولودية بجاية اأمام 
املحرتفة  الرابطة  من   26 اجلولة  حل�شاب  املقررة  ال�شلف  جمعية 
الثانية اإىل اجلمعة عو�ض ال�شبت والذي �شتجري فيه بقية مباريات 

اجلولة.

عقوبة مباراة دون جمهور ل�صبيبة القبائل واإنذار �صبيبة القبائل

خ�صم نقطة من ر�صيد �صبيبة �صكيكدة

با�صرت اأم�س اإدارة فريق �صبيبة القبائل يف بيع التذاكر اخلا�صة مبباراة ن�صف نهائي كاأ�س اجلمهورية، اأين مت جلب 
جمموع 15 األف تذكرة من جمموع 32 األف تذكرة مت تخ�صي�صها لأن�صار النادي الذي يالقي مولودية اجلزائر ال�صبت 

املقبل، ويف هذا ال�صدد افتتح م�صوؤولو ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو الأك�صاك يف حدود منت�صف النهار اأين انطلقت 
عملية بيع التذاكر والتي �صهدت توافدا كبريا جلماهري الفريق الذين تنقلوا بقوة اإىل امللعب 

لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة  االن�شباط  جلنة  ح�شمت 
وجمعية  �شكيكدة  �شبيبة  مباراة  ق�شية  ب�شاأن  القدم 

الرابطة  من   24 اجلولة  حل�شاب  جرت  التي  ال�شلف 
من  نقطة  خ�شم  قررت  اأين  الثانية،  املحرتفة 
ر�شيد ت�شكيلة �شبيبة �شكيكدة بعد اإقدام م�شوؤويل 
لقناة  التلفزيون  فريق  منع  على  االأخري  الفريق 
خا�شة من اجل الدخول اإىل امللعب وبث املباراة 
التلفزيون  مع  املربم  العقد  وفق  املبا�رش  على 

اجلزائري العمومي، وهي اخلطوة التي تعاقب عليها 
قوانني االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، حيث مت اعتبار 

الفريق املحلي منهزما يف اللقاء دون منح النقاط للمناف�ض 
جمعية ال�شلف، باالإ�شافة اإىل فر�ض غرامة مالية قدرها 150 مليون 

�شنتيم وحرمان اإدارة �شبيبة �شكيكدة من ح�شتها حلقوق البث التلفزيوين 

املتعلق مبباراة جمعية ال�شلف.
يف املقابل وّجهت جلنة االن�شباط عقوبة احلرمان 
مباراة  يف  ال�شاورة  �شبيبة  لفريق  اجلمهور  من 
اإقدام  اإثر  الثالث  االإنذار  تلقي  بعد  واحدة 
واإ�شعال  امليدان  ار�شية  ر�شق  على  اأن�شاره 
اأمام  االأول  ال�شوط  نهاية  النارية قي  االألعاب 
االأ�شبوع  نهاية  جرت  التي  ق�شنطينة  �شباب 
املنق�شي، بينما مّت توجيه اإنذار لفريق �شبيبة 
جمهور  دون  اللعب  عقوبة  ت�شليط  قبل  القبائل 
بعد االأحداث التي وقعت يف مباراة مولودية اجلزائر 

التي جرت متاأخرة عن اجلولة 24 من الرابطة االأوىل.
ع.ق.

عي�صة ق.

منذ  االنتظار  بقي يف  وهناك من 
من  اأم�ض  ليوم  �شباحا  ال�شاد�شة 
ولوج  تذكرة  على  احل�شول  اأجل 
ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة 
ومتابعة املباراة عن قرب وت�شجيع 
عليجة  بن  مهدي  الالعب  رفقاء 
التاأهل  تاأ�شرية  اقتنا�ض  اأجل  من 

اإىل املباراة النهائية.
وجرت عملية بيع التذاكر يف ظروف 
انطالق  قبل  كارثية  تنظيمية 
عملية البيع خا�شة واأن املئات من 
اأك�شاك  اأمام  احلا�شدين  االأن�شار 
امللعب انتظروا طويال يف طوابري 
االنطالق  يف  التاأخر  جراء  طويلة 
كانت  والتي  التذاكر  بيع  بعملية 
ابتداء  االأمر  بداية  يف  مربجمة 
من العا�رشة �شباحا قبل اأن تتاأجل 
االنطالق يف  قبل  �شاعتني  االأمور 

العملية.
جلب  »الكناري«  اإدارة  وقّررت 
التي  التذاكر  من  الثانية  احل�شة 

من  تذكرة  األف   17 عددها  يبلغ 
حال  يف  حمالوي  ال�شهيد  ملعب 
اأم�ض  االأوىل  التذاكر  ح�شة  نفاذ 
من اأجل بيعها اليوم يف ملعب اأول 
نوفمرب بتيزي وزو، خا�شة يف ظل 
العدد الكبري من االأن�شار املنتظر 
توافدهم على ملعب حمالوي من 

اأجل م�شاندة الفريق.

مالل: نطبق القوانني 
وح�صة اأن�صار 

املولودية 3200 تذكرة

القبائل  �شبيبة  رئ\ي�ض  ك�شف 
يطبق  �شوف  اأنه  مالل  �رشيف 
بها  تتعامل  التي  القوانني 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
التذاكر  بح�شة  يتعلق  فيما 
حيث  الزائرة،  للفرق  املوجهة 
اأن�شار  اأن  ال�شدد  هذا  يف  اأو�شح 
لهم  مولودية اجلزائر �شوف يكون 
اأجل  من  التذاكر  من   %10 ن�شبة 
كاأ�ض  نهائي  ن�شف  مباراة  ح�شور 

الفريقني  يجمع  الذي  اجلمهورية 
مو�شحا  االأ�شبوع،  هذا  نهاية  
�شغوطات  اأي  اإىل  يخ�شع  لن  اأنه 
�شوف  العا�شمي  النادي  وجمهور 
يح�شل على جمموع 3200 تذكرة، 
م�شيفا ان النادي القبائلي مل يجد 
طرفا مل�شاندته عندما مت تطبيق 

امللعب  يتعلق  فيما  فيعه  القوانني 
اأمام احتاد  الذي يحت�شن مباراته 
البليدة حل�شاب ربع نهائي ال�شيدة 
الذي  االأمر  نف�ض  وهو  الكاأ�ض 

�شوف يتعامل به.

 املدرب بن �صاديل اعترب التوقيت
 غري منا�صب للخطوة

العبو وداد تلم�صان يقاطعون 
التدريبات ب�صبب م�صتحقاتهم

ع.ق.والتهديد بال�شقوط يطاله.فح�شب عن ثالث املهددين بال�شقوط والفريق الزال مل ي�شمن البقاء على مقربة من املنطقة احلمراء، باعتبار ان الفارق خم�ض نقاط الفرتة بو�شعية �شعبة خا�شة واأنه الزال ي�شارع على حتقيق البقاء وهو التدرب، اأين اأو�شح يف ت�رشيحات اإعالمية اأن الفريق مير خالل هذه اأعاب التوقيت الذي قرر فيه الالعبون ال�رشوع يف االإ�رشاب عن خا�شة واأن اأغلبهم اأرباب عائلة وبالتايل ال ميكن احلكم عليهم، لكنه العبيه �رشعية ومن حقهم اإلزام اإدارة الفريق على حت�شيل اأموالهم واعترب مدرب ت�شكيلة اأبناء »الزيانيني« جمال بن �شاديل اأن مطالب التدريبات اإىل حني احل�شول على اأموالهم مقابل العودة اإىل التدريبات، جعل �شربهم ينفذ ويقرروا التحول اإىل الرد على امليدان ويقطعون املالية املتعلقة باأجورهم ال�شهرية العالقة والتي مل ي�شتلموها وهو ما املقاطعة احتجاجا على عدم ت�شوية غدارة الفريق للم�شتحقات دخل العبو فريق وداد تلم�شان يف اإ�رشاب عن التدريبات بعدما قرروا 

البطولة الوطني للكيك بوك�صينغ والفول كونتاكت

�صيطرة مالكمي ق�صنطينة لدى االأكابر والعا�صمة يف االأوا�صط
والية   رابطة  مالكمو  �شيطر   
على  رجال  اأكابر  ق�شنطينة 
للكيك  الوطنية   البطولة  نهائيات 
التي   كونتاكت  والفول  ك�شينغ  بو 
بالقاعة  ام�ض  اول  اختتمت 
االوملبي  باملركب  البي�شاوية 
جمموع  فمن   ، بو�شياف  حممد 
12 لقبا عند االكابر، ح�شد ممثلو 
القاب  ثالثة  ق�شنطينة  رابطة 
مزيادي  ناجي  من  كل  اجناز  من 
وزن اقل من 51 كغ، ح�شام الدين 
كغ   63  .5 من  اأقل  يحي  احمد 
كغ   75 من  اأقل  حمدان  وحممد 
برابطة  الثانية  باملرتبة  متبوعني 
الدين  لزين  بلقبني  البليدة  والية 
نال  فيما  كغ   67 من  اأقل  �شبوب 
وزو  ،تيزي   رابطات  م�شارعو 

وهران،   بومردا�ض،   ، مع�شكر   ،
لقبا   ، جيجل  اجلزائر،   ، تيبازة 
االأوا�شط  عند  اأما  رابطة،  لكل 
والية  رابطة  م�شارعو  �شيطر 
جمموع   من  بح�شدهم  اجلزائر 
من  لكل  عادت  األقاب   5 لقبا   12
حمزة بن مهري�ض اأقل من 48 كغ، 
 75 من  اأقل  حريزي  احمد  �شيد 
كغ، ايهاب ع�شكر اأقل من 81 كغ، 
 91 من  اأكرث  الغربي  امني  حممد 
كغ وحمزة يو�شيت اأقل من 63 كغ، 
متبوعني مبمثلي رابطة ق�شنطينة 
باقي  توزعت  فيما  األقاب  باأربعة 
واليات  رابطات  على  االلقاب 

مع�شكر، باتنة ووهران.
الفنية   النتائج  هذه  على  وبناء 
�شيتم ادماج كل العنا�رش املتوجة 

املنتخب  يف  الوطني  باللقب  
اال�شتحقاقات  يف  الوطني 
�رشح  ح�شبما  املقبلة،  الريا�شية 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�ض  به 
كونتاكت  والفول  بوك�شينغ  للكيك 
التقنيون  واأجمع  ال�شيد،  عبا�ض 
ان  البطولة  هذه  يف  احلا�رشون 
ارتقت  املو�شم  هذا   مناف�شات 
ب�شكل ملحوظ بحيث ان الت�شكيلة  
جذرية  ب�شفة  تغريت  الوطنية 
بعدما  انتزع 6 اأبطال جدد اللقب 
الوطني من زمالئهم ال�شابقني يف 
مكانتهم  فقدوا  الذين  املنتخب 
غاب  فيما  املناف�شات   هذه  يف 
ثالثة   حافظ  و  اثنان  بطالن 

م�شارعون على تاجهم الوطني.«
»البطولة  االحتادية:  رئي�ض  وقال 

اندية  ممثلي  م�شاركة  عرفت 
عن  اأ�شفر  ما  جدد  ورابطات،  
منازالت قوية و�شديدة املناف�شة 
الفني   امل�شتوى  معها  وارتقى 
املا�شي«،  باملو�شم  مقارنة 
واأ�شاف: »كل مالكم متوج باللقب 
يف هذه البطولة �شيحجز مكانا له 
يف �شفوف  املنتخب لالخت�شا�ض 
حجزن  �شيدات  ثالث  اأن  علما 
املا�شي  االأ�شبوع  مكانتهن 
لل�شيدات  الوطنية  البطولة  خالل 
الوطنية  االألوان  لتمثيل  بتيبازة 
الريا�شية  اال�شتحقاقات   يف 
املقبلة.« و�شارك يف املناف�شات 
ما يقارب 300 م�شارع  ميثلون 23 

رابطة والئية.
وكالت
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الكاف تفتح حتقيق حول ر�ضوة حكم احتاد اجلزائر وبالطو يونايتدثالثي التحكيم ميلك ت�صجيالت �صوتية والإق�صاء يف حال ثبوت التهمة
فجر �صحايف قناة »بي بي �صي« مفاجاأة من العيار الثقيل بعدما ك�صف عن قيام احد طريف املباراة 

التي جمعت فريقي احتاد اجلزائر وم�صيفه بالطو يونايتد النيجريي حل�صاب ذهاب الدور 
ال�صاد�س ع�صر مكرر ملناف�صة كاأ�س الكاف بالعمل على التاأثري على احلكم اجلنوب اإفريقي الذي 
اأدار املقابلة من اأجل ترتيب اللقاء وم�صاعدته على الفوز بنقاطه والذي �صهدذ هزمية ت�صكيلة 
»�صو�صطارة بهدفني لواحد، ويف هذا ال�صدد فاإن امل�صدر مل يك�صف عن هوية الفريق الطرف يف 

ف�صيحة منح ر�صوة اإىل احلكم واملقدرة قيمتها ح�صبه مببلغ 10 األف دولر

عي�صة ق.

املو�ضوع  يلف  الإبهام  ترك  حيث 
اأحد  جزائري  فريق  واأن  خا�ضة 
تاأكيده  ظل  يف  الإتهام  طريف 
امتالك ثالثي التحكيم ت�ضجيالت 
�ضوتية توّرط املتهمني يف عر�ض 
العر�ض  رف�ضوا  بعدما  الر�ضوة 
املايل الذي مت تقدميه لهم وقاموا 
جمعهم  الذي  احلوار  بت�ضجيل 
ويح�رضون  العر�ض  باأ�ضحاب 

ملنحه كدليل التهام اإىل الكاف.
لكرة  الإفريقي  الحتاد  و�ضارع 
حتقيق  فتح  اأجل  من  القدم 
هيئة  قامت  اأين  املو�ضوع،  حول 
بتكليف  اأحمد  احمد  امللغا�ضي 
الغيني  امل�ضاعد  العام  الأمني 

اأنتوين بافوين بالتحقيق مع احلكام 
يطال  اأين  اإفريقيا،  جنوب  من 
املتورط  الفريق  باإق�ضاء  التهديد 
ثبتت  حال  يف  الر�ضوة  ق�ضية  يف 

التهمة.

ر�صيد مالك: الحتاد 
لعب بنزاهة ول 
عالقة لنا لتهمة 

الر�صوى

رف�ض مناجري احتاد اجلزائر ر�ضيد 
التي  التهامات  على  الرد  مالك 
ال�ضلوع  اإمكانية  يف  فريقه  طالت 
مباراتهم  حلكم  الر�ضوة  تهمة  يف 
اأكد  حيث  بونايتد،  بالطو  اأمام 

اأن  اأم�ض  �ضحافية  ت�رضيحات  يف 
الحتاد لعب بكل �ضفافية ونزاهة 
عادية  ب�ضورة  املباراة  وخا�ض 
على  عمله  نحو  �ضبهة  اأي  دون 
ترتيب املقابلة مع احلكم اجلنوب 
اأنه  مالك  ر�ضيد  واأو�ضح  اإفريقي، 
كان حا�رضا يف الجتماعي التقني 
الذي جرى ليلة املواجهة اأين وقف 
على ت�ضيري نائب رئي�ض الحتادية 
حماور  القدم  لكرة  الكامريونية 
حمافظ  ح�ضور  رغمك  الجتماع 
املقابلة اإىل جانب احلكام وممثلني 
عن الفريق املناف�ض، مو�ضحا اأن 
فريقه بريء من هذه التهم ول يرد 
الآخر  الطرف  اأن  باعتبار  عليها 
الر�ضوة  مبنح  املتهم  يكون  قد 

للحكم من اأجل ت�ضهيل مهمته.

تذاكر الكاأ�س تباع �صباح اجلمعة مبلعب حمالوي

 اإق�ضاء �ضاو�ضي 4 مباريات ويعود 
اإىل املناف�ضة يف نهائي الكاأ�س

 �ضلّطت جلنة الن�ضباط عقوبة اإق�ضاء حار�ض فريق مولودية اجلزائر فويز �ضاو�ضي خلم�ض مباريات منها 
امام  الذي جرى  الكال�ضيكو  الالعب خالل  به  قام  الذي  الريا�ضي  الت�رضف غري  بعد  وذلك  نافذة  اأربعة 
�ضبيبة القبائل منت�ضف الأ�ضبوع املن�رضم �ضمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 24 من البطولة الوطنية، اأين قام 
احلار�ض بالرد على اأحد اأعوان ملعب اأول نوفمرب وقام بالعتداء عليه عرب الب�ضق و�ضفعه وهو ما جعل 
اأع�ضاء اللجنة تقوم بال�رضب بالثقيل نحوه رغم ال�ضتماع اإىل اأقواله والتي تبعها تقدميه لفيديوهات من 
اأجل اإقناع اللجنة باأنه كان يف حماولة الدفاع على النف�ض وهي العقوبة التي �ضوف حترم حار�ض املنتخب 
مباريات  غائبا يف  �ضيكون  وبالتايل  بارادو  اأمام  واحدة  ا�ضتنفذ  بعدما  مقبلة  مباريات  ثالث  من  الوطني 
تاجنانت  ودفاع  داي  ح�ضني  ن�رض  ومباراتي  اجلمهورية  كاأ�ض  الأ�ضبوع حل�ضاب  هذا  نهاية  القبائل  �ضيبية 
�ضمن اجلولتني 26 و27 من الرابطة املحرتفة الأوىل بينما �ضتكون عودته مقررة حل�ضاب اجلولة 28 اأمام 
احتاد بلعبا�ض املقررة يف الرابع ماي اأو مواجهة نهائي كاأ�ض اجلمهورية يف حال تاأهل النادي العا�ضمي 
على ح�ضاب �ضبيبة القبائل نهاية هذا الأ�ضبوع. يف �ضياق خمتلف، �ضوف جتري عملية بيع التذاكر املوجهة 
�ضبيبة  امام  املقبل  اجلمعة  املقررة  الكاأ�ض  ال�ضيدة  نهائي  ن�ضف  »العميد« حت�ضبا ملباراة  اأن�ضار  لفائدة 
حمالوي  ال�ضهيد  ملعب  �ضبابيك  م�ضتوى  على  وذلك  للبيع  طرحها  اجل  من  املقابلة  يوم  �ضباح  القبائل 
بق�ضنيطنة والذي �ضوف يحت�ضن املواجهة، حيث مت منح الفريق ح�ضة تقدر ب3200 تذكرة وثمن الواحدة 
منها 300 دينار. يف املقابل، وقع اأم�ض رئي�ض الفريق كمال قا�ضي ال�ضعيد �ضباح اأم�ض بروتوكول امل�ضاركة 
يف مناف�ضة كاأ�ض العرب لالأندية وهي العملية التي جرت بفندق املاركري بح�ضور ممثلني عن الحتاد العربي 

لكرة القدم وممثلني عن الحتادية اجلزائرية للعبة.
عي�صة ق.

فيغويل ينهزم ويفقد �ضدارة الدوري الرتكي
فّوت الالعب الدويل اجلزائري �ضفيان 
فيغويل مع فريقه غالتا�رضاي العودة 
اإىل �ضدارة ترتيب الدوري الرتكي بعد 
الهزمية التي تلقوها يف املباراة التي 

جمعت اأم�ضية اأول اأم�ض خارج القواعد 
اأمام امل�ضيف غينت�ضالربريليغي 

حل�ضاب املباراة اخلتامية من اجلولة 
28 للدوري الرتكي املمتاز، حيث عاد 

رفقاء متو�ضط ميدان املنتخب الوطني 
خاوي الوفا�ض بعد تلقي الهزمية بهدف 
دونه رد وهي الهزمية التي دفع النادي 

الرتكي ثمنها غاليا بفقدان �ضدارة 
الدوري والتي تعقد ماأمورية الفريق 

فيما يتعلق ب�ضباق التتويج بلقب الدوري 
الرتكي خا�ضة واأن الرائد والو�ضيف 
�ضوف يلتقيان يف مباراة حتديد هوية 

البطل وهو ما يجعل ال�ضو�ضبان�ض متوا�ضل بني الفريقني من اأجل الوقوف حول حتديد البطل، 

و�ضهدت املقابلة م�ضاركة فيغويل اأ�ضا�ضيا اين لعب الت�ضعني دقيقة لكنه ف�ضل يف منح امل�ضاعدة 

لفريقه وم�ضاعدته يف قلب النتيجة.
ع.ق.

امللكي يراهن على علو الكعب وتكري�س عقدة اليويف
هدافه  اأكروباتية  وقع  على 
رونالدو  كري�ضتيانو  التاريخي 
ريال  ي�ضتقبل  املا�ضي  الأ�ضبوع 
مدريد حامل اللقب يف املو�ضمني 
على  معّولً  جوفنتو�ض  الأخريين 
فوزه الكبري ذهاباً بثالثية نظيفة. 
اأف�ضل لعب يف  رونالدو،  ويتطلع 
موا�ضلة  اإىل  العامل خم�ض مرات، 
هوايته بتحطيم الأرقام القيا�ضية، 
بعد ت�ضجيله هدفاً مبق�ضية خلفية 
رائعة يف �ضباك احلار�ض املخ�رضم 
جيجي بوفون، �ضمحت له بتخطي 
رود  ال�ضابق  الهولندي  الهداف 
 10 يف  والت�ضجيل  ني�ضتلروي  فان 
امل�ضابقة  يف  متتالية  مباريات 
»الدون«  ويقف  الأوىل.  القارية 
على بعد ثالثة اأهداف من اأف�ضل 
من  واحدة  ن�ضخة  يف  له  ر�ضيد 
البطولة 17 هدفاً يف مو�ضم 2014، 
غبار  عنه  عاما   33 ابن  لينف�ض 
مو�ضم  بداية  يف  طالته  انتقادات 
ب�ضبب  فرتاته  بع�ض  عن  غاب 

الإ�ضابة والعقوبة.
لعب  طريقة  اأّن  يف  �ضك  ول 
يلم�ض  اإذ  راهناً،  اختلفت  رونالدو 
م�ضاحات  ويغطي  اأقل  كرات 
مع  مقارنة  امللعب  من  اأ�ضغر 
زمن الع�رضينيات من عمره واأراح 
لعبي  رونالدو  اإىل  اإ�ضافة  زيدان 
مودريت�ض  لوكا  الكرواتي  و�ضطه 
كا�ضيمريو  والربازيلي  واإي�ضكو 
بن  كرمي  الفرن�ضي  واملهاجم 
زمية، بينما خا�ض اجلناح الويلزي 
يوؤ�رض  ما  دقيقة،   90 بايل  غاريث 
الت�ضكيلة  عن  غيابه  اإمكانية  اإىل 

الأ�ضا�ضية يف مباراة اليوم.
اإل اأّن زيزو يرف�ض الت�ضاهل برغم 
وقال:  ذهاباً،  املريحة  النتيجة 
النهائي،  ن�ضف  يف  يرانا  »اجلميع 
وهذا حتديداً ما ل يجب اأن نفكر 
املخ�رضم  املدافع  وقال  فيه«، 
كييليني:  جورجيو  ليوفنتو�ض 
خو�ض  بنية  مدريد  اإىل  »نذهب 
القدم  كرة  يف  جيدة،  مناف�ضة 

املباراة  يعلم،  اأحد  ل  واحلياة، 
لكن  التوازن،  اإىل  ونحتاج  طويلة، 
دفعة  اإىل  نحتاج  بذلك،  للقيام 
مدربه  وراأى  اجلميع«،  من  جنون 
كرة  »يف  األيغري:  ما�ضيميليانو 
القدم، ل اأحد يعرف، ما ح�ضل لنا 
يف مباراة الذهاب قد يتكرر معهم 

اإياباً«.
على  كبرياً  الرتكيز  و�ضيكون 
الأرجنتيني  جوفنتو�ض  مهاجم 
�ضيلعب  الذي  هيغواين،  غونزالو 
من دون مواطنه النجم باولو ديبال 
املطرود من مباراة الذهاب، فيما 
بلوغ  عن  الباحث  ريال  عن  يغيب 
ن�ضف النهائي للمرة الثامنة تواليا 
رقم قيا�ضي، قلب دفاعه �ضريخيو 
رامو�ض ب�ضبب الإيقاف اأي�ضاً، لكن 
�ضفوف »بيانكونريي« ت�ضهد عودة 
بن  املهدي  املغربي  الدفاع  قلب 
البو�ضني  الألعاب  و�ضانع  عطية 

مرياليم بيانيت�ض.
وكالت

البافاري مر�ضح لعبور اإ�ضبيلية
يقطع بايرن ميونيخ حامل اللقب 
احتفالت  ب�رضعة  مرات   5
وال�ضاد�ض   28 باللقب  تتويجه 
املحليويف  الدوري  يف  توالياً 
ملعب  على  اليوم  مواجهة 
»األيانز اآرينا«، لتح�ضري ملواجهة 
ا�ضبيلية حيث يبدو مر�ضحاً قوياً 
لبلوغ ن�ضف النهائي، وجنح لعبو 
املدرب املخ�رضم يوب هاينك�ض 
الذي حل بدلً من اليطايل كارلو 
و�ضيرتك  اأكتوبر  يف  اأن�ضيلوتي 
من�ضبه يف نهاية املو�ضم، بالعودة 
بعد   ،1-2 فائزين  ا�ضبيلية  من 
�ضارابيا،  بابلو  بهدف  تاأخرهم 
واأراح هاينك�ض عنا�رض عدة من 
راأ�ضهم  على  الأ�ضا�ضية  ت�ضكيلته 
روبرت  البولندي  الفريق  هداف 
خط  يف  وزميله  ليفاندوف�ضكي 
املقدمة توما�ض مولر بالإ�ضافة 

اإىل املدافع مات�ض هوملز.
لقيادة  الطامح  هاينك�ض  وقال 
للمرة  النهائي  ن�ضف  اإىل  بايرن 
�ضنوات:  �ضبع  اآخر  يف  ال�ضاد�ضة 
يف  لالحتفال  الفر�ضة  »�ضنجد 
بقوة«،  بذلك  ونقوم  لحق  وقت 
�ضاحب  ميونيخ  بايرن  ويهدف 
55 هدفاً يف 16 مباراة يف 2018، 
التي  النادرة  الثالثية  تكرار  اإىل 
حققها الفريق باإ�رضاف هاينك�ض 
خالل  من   2013 عام  بالذات 
والتتويج  املحلية  بالكاأ�ض  الفوز 
هذا  اأوروبا  اأبطال  بدوري 
ن�ضف  بلغ  باأنه  علماً  املو�ضم، 
الأوىل  امل�ضابقة  يف  النهائي 
حيث يلتقي باير ليفركوزن يف 17 
تقدم  مواجهة   48 ويف   kاحلايل
ذهاباً، جنح   1-4 امل�ضيف  فيها 
قلب  يف  فقط  مرات   8 اخلا�رض 

ا�ضبيلية،  ويرحب  اياباً.  تاأخره 
والذي مل  الدوري املحلي  �ضابع 
مباريات، بالعب   4 اآخر  يفز يف 
بانيغا  اإيفر  الأرجنتيني  و�ضطه 
بينما  اإيقافه،  فرتة  انتهاء  بعد 
لعب  غياب  من  بايرن  يعاين 
فيدال  اأرتورو  الت�ضيلي  و�ضطه 
على  الركبة.ويتعني  يف  امل�ضاب 
فينت�ضنزو  اليطايل  املدرب 
على  هدفني  ت�ضجيل  مونتيال 
لالإبقاء  بايرن  معقل  يف  الأقل 
على اآمال التاأهل. اإل اأن ا�ضبيلية 
الأوروبي  الدوري  بلقب  املتوج 
�ضقوطاً  �ضقط  مرات،  خم�ض 
كبرياً اأمام �ضلتا فيغو �ضفر-4 يف 
مونتيال  دفع  ما  الأ�ضبوع،  نهاية 
مل  غا�ضبون،  »نحن  القول:  اإىل 

نرد ونحن بحاجة اإىل حلول«.
وكالت
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جلنة التقييم للفيفا تبداأ جولتها الأمرييكية 
حت�ضبا ملونديال 2026

التابعة  التقييم  جلنة  بداأت 
جولة  القدم  لكرة  الدويل  لالحتاد 
وكندا  املتحدة  الواليات  يف 
مبلف  تتناف�س  والتي  واملك�سيك، 
املغرب  �سد  م�سرتك  تر�سيح 
كاأ�س  نهائيات  ا�ست�سافة  على 
�سهرين  نحو  وقبل   ،2026 العامل 
البلد  على  الت�سويت  موعد  على 
بداأت  العاملية،  للبطولة  امل�سيف 
التي  االأمريكية  زيارتها  اللجنة 
مك�سيكو  من  اأيام  خم�سة  متتد 
بع�س  تفقد  ت�سمل  اأن  على  �سيتي 
ال�ست�سافة  املقرتحة  املن�ساآت 
وت�ستمر  املنتخبات،  الإقامة  املحتملة  واملقرات  التمرين  مراكز  اإىل  املالعب  من  العامل،  كاأ�س 
ونيوجر�سي  ونيويورك  اأتالنتا  ت�سمل مدن  اأن  املقرر  للجنة حتى اجلمعة، ومن  االأمريكية  اجلولة 
الثالثي على 23 مدينة مّت اختيارها �سمن  الكندية، ويعّول امللف  تورونتو  اإىل  اإ�سافة  االأمريكية، 
الئحة اأولية مبا يف ذلك 4 مدن كندية و3 مك�سيكية على اأن تت�سمن الالئحة النهائية 16 مبالعب 
يبلغ معدل طاقتها اال�ستيعابية 68 األف متفرج مبنية وعملية. اأما املغرب فيطرح اإقامة املباريات 
على 12 ملعبا من اأ�سل الئحة اأولية من 14 ملعباً يف 12 مدينة، منها خم�سة مالعب جاهزة �سيتم 
جتديدها، وبناء ثالثة اأخرى حديثة، و�سيكون مونديال 2026 االأول الذي يقام مب�ساركة 48 منتخباً، 
بدالً من 32 حالياً، ومن املقرر اأن يتم اختيار البلد امل�سيف يف 13 حزيران/يونيو املقبل ع�سية 
انطالق مناف�سات مونديال رو�سيا 2018، وللمرة االأوىل، لن تكون عملية الت�سويت حم�سورة باللجنة 
التنفيذية للفيفا بل �ست�سمل كل الدول االأع�ساء، ومن اأ�سل 211 ع�سوا �سي�سارك 207 يف الت�سويت 

با�ستثناء الدول االأربعة املر�سحة.

كابيلو يعلن اعتزال التدريب
م�سريته  نهاية  اأم�س  اأول  عاماً   71 البالغ  كابيلو  فابيو  االإيطايل  اأعلن 

مدريد  ريال  مثل  اأندية  على  خاللها  اأ�رشف  التي  احلافلة  التدريبية 
االإ�سباين وميالن، ما يغلق الباب اأمام احتمال تولّيه تدريب منتخب 

بالده لكرة القدم، ورداً على �سوؤال الإذاعة "راديو انكيو" الريا�سية 
االإيطالية حول احتمال تدريب املنتخب االإيطايل، قال كابيلو اأنه 
منتخبي  مع  جتارب  وخا�س  املنتخبات  تدريب  اختبار  له  �سبق 
اأخرى،  مرة  ناد  تدريب  حماولة  "اأردت  م�سيفاً:  ورو�سيا،  اجنلرتا 

وف�سخ  القدم"،  كرة  يف  يل  االأخرية  التجربة  �سونينغ  جيانغ�سو  وكان 
العقد بني كابيلو وجيانغ�سو يف نهاية مار�س املا�سي بعد 9 اأ�سهر فقط 

من توليه مهامه، على خلفية النتائج املخيبة، وتابع: "فعلت كل ما اأردت فعله، 
يل اأنا �سعيد جداً مبا قمت به، واأعمل االآن يف التعليق حيث اأحقق الفوز دائماً". وتنقل  و لد ا

ال�سابق بني �سفوف اأندية عدة خالل م�سريته كالعب خط و�سط، اأبرزها جوفنتو�س وميالن وروما، وحظي مب�سرية 
تدريبية ناجحة، فقاد ميالن اإىل لقب دوري اأبطال اأوروبا 1994 والدوري االإيطايل اأربع مرات، وروما اإىل لقب واحد يف 
الدوري املحلي، ولقب الدوري االإ�سباين مرتني مع ريال مدريد الذي دربه مرتني 1996-1997 و2006-2007، كما اأحرز 
لقبني يف الدوري االإيطايل مع جوفنتو�س يف 2005 و2006، اإاّل اأّن فريق "ال�سيدة العجوز" جّرد منهما ب�سبب ف�سيحة 

"كالت�سيوبويل" حول التالعب بالنتائج، والتي اأدت اإىل هبوط النادي اإىل الدرجة الثانية.

مي�ضي و�ضواريز يدعمان تر�ضيح اأمرييكا 
اجلنوبية ملونديال 2030

ليفركوزن يعزز فر�ضة امل�ضاركة يف دوري الإبطال

االأرجنتيني  االإ�سباين  بر�سلونة  مهاجما  اأبدى 
�سواريز  لوي�س  واالأوروغواياين  مي�سي  ليونيل 
ي�سم  الذي  اجلنوبية  اأمريكا  مللف  دعمهما 
االأرجنتني واالأوروغواي والباراغواي ال�ست�سافة 
بكل  الثالث  الدول  وت�سعى   ،2030 مونديال 
 2030 عام  يف  احلدث  هذا  لتنظيم  جهودها 
للمونديال  املئوية  الن�سخة  ميثل  كونه  بالذات 
باالأوروغواي   1930 عام  مرة  الأول  اأقيم  الذي 
التي فازت باللقب اآنذاك، وقال من�سق الرت�سيح 
امل�سرتك فرناندو مارين لوكالة فران�س بر�س: 
"�سين�سم مي�سي اإلينا يف هذه املبادرة و�سواريز 
اأهدافنا،  عن  "اأخربناه  وتابع:  بالتاأكيد"، 
وزير  قال  من جهته،  اأنها ممكنة"،  ي�سعر  وهو 
الي�سرت:  ماك  كارلو�س  االأرجنتيني  الريا�سة 
"من املهم اأن نعلم اأننا منلك الدعم من العبني 
بارزين كمي�سي الفائز بجائزة اأف�سل العب يف 
االأوروغواياين  واملهاجم  مرات  خم�س  العامل 
نكون  لن   2030 "يف  واأ�ساف:  �سواريز"،  لوي�س 
كبرية  رغبة  اأبدى  �سيكون  مي�سي  ولكن  هناك، 

يف م�ساعدتنا، �سيكون بالتاأكيد حامل الراية يف 
تر�سيح ا�ست�سافة كاأ�س العامل".

ان�سمت  واالأوروغواي  االأرجنتني  واأبدت 
رغبتهما  البداية  يف  البارغواي  الحقاً  اإليهما 
برت�سيح م�سرتك ال�ست�سافة مونديال 2030 يف 
االأوروغواي  وفازت  للبطولة،  املئوية  الذكرى 
اأقيم  الذي  النهائي  يف   2-4 االأرجنتني  على 
�سنتيناريو  ملعب  على   1930 جويلية   30 يف 
من  الباراغواي  منتخب  وكان  مونتيفيديو،  يف 
املنتخبات 13 امل�ساركة يف البطولة التي ارتفع 
حالياً،  منتخباً   32 اإىل  فيها  امل�ساركني  عدد 
من  بدءاً  منتخباً   48 اإىل  العدد  ي�سل  اأن  على 
ن�سخة 2026، وت�ست�سيف رو�سيا نهائيات كاأ�س 
تليها  التي  الن�سخة  وقطر   ،2018 �سيف  العامل 
القدم  لكرة  الدويل  و�سيعلن االحتاد  يف 2022، 
الختيار  الت�سويت  نتيجة  املقبل  جوان   13 يف 
مكان اإقامة مونديال 2026، ويتناف�س املغرب 
مع ملف م�سرتك للواليات املتحدة واملك�سيك 

وكندا على ا�ست�سافة مونديال 2026.

يف  بامل�ساركة  فر�سته  ليفركوزن  باير  عزز 
بعد  املقبل  املو�سم  يف  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اأن �سعد اإىل املركز الرابع  على جدول ترتيب 
الدوري االأملاين اإثر فوزه الكبري اأول اأم�س على 
م�سيفه اليبزيغ 4-1 يف ختام املرحلة 29، ورفع 
ثالث  بفارق  نقطة،   48 اإىل  ر�سيده  ليفركوزن 
الثالث  دورمتوند  بورو�سيا  خلف  فقط  نقاط 
الثاين، يف حني يغرد  واأربع نقاط خلف �سالكه 

على  ال�ساد�س  لقبه  �سمن  الذي  ميونيخ  بايرن 
التوايل بر�سيد 72 نقطة يف ال�سدارة، وتراجع 
اليبزيغ يف املقابل اإىل املركز ال�ساد�س بر�سيد 
اينرتاخت  خلف  االأهداف  نقطة،بفارق   46
فرانكفورت الذي بات خام�ساً. وت�سارك الفرق 
اأوروبا املو�سم  اأبطال  االأربعة االأوىل يف دوري 
وال�ساد�س  اخلام�س  يخو�س  حني  يف  املقبل، 

غمار الدوري االأوروبي.

هازارد: الغياب عن دوري الأبطال قد يفيد ت�ضيل�ضي
يعتقد اإيدين هازارد �سانع األعاب ت�سيل�سي االإجنليزي، اأن فريقه قد ي�ستفيد يف حال غيابه عن امل�ساركة يف بطولة دوري 
اأبطال اأوروبا باملو�سم املقبل، وقال النجم البلجيكي، يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة "اإيفينينج �ستاندرد": "اأمتنى بالن�سبة 
مل�سجعي ت�سيل�سي واأنف�سنا، اأن نتمكن من حتقيق �سيء ما هذا املو�سم"، واأ�ساف: "ال يزال لدينا كاأ�س االحتاد االإجنليزي 
للمناف�سة على لقبه، نحن بحاجة اإىل اإح�سار هذه الكاأ�س ل�ستامفورد بريدج يف نهاية املو�سم"، وتابع: "عندما تلعب مع 
ت�سيل�سي، فاأنت تريد اأن تكون يف دوري االأبطال كل عام، لكننا مل نلعب يف املو�سم املا�سي وفزنا بلقب الربمييريليغ، 
يف بع�س االأحيان يتحول اأمر �سيء اإىل اآخر جيد"، واختتم: "لكننا بالتاأكيد �سنلعب بكل قوة و�سنحاول تقدمي اأف�سل ما 
لدينا من اأجل التاأهل لدوري االأبطال يف املو�سم املقبل". ويحتل ت�سيل�سي حاليا املركز اخلام�س يف ترتيب الربمييريليغ 

متاأخرا مبجموع 10 نقاط عن الرابع توتنهام هوت�سبري بعد مرور 32 جولة من امل�سابقة.
.......................................................

ويلبيك: اأ�ضتطيع اللعب رفقة اأوباميانغ 
ولكازيت

بينه  القائمة  املناف�سة  ب�سبب  اأر�سنال يف حالة حتفز  ويلبيك مهاجم  يبدو داين 
وبني الثنائي الهجومي بيري اإميريك اأوباميانغ واألك�سندر الكازيت، لكنه يعتقد اأن 

مباراة  ويلبيك  وخا�س  خميتاريان،  هرنيك  اإ�سابة  عن  الناجم  الفراغ  �سغل  بو�سعه 
املمتاز  الدوري  يف  املا�سي  االأحد  �ساوثهامبتون  على   2-3 اأر�سنال  انت�سار  يف  رائعة 

اأر�سنال الإظهاره عالمات  اأر�سني فينجر مدرب  اإ�سادة من  لنيل  و�سجل هدفني، وهو ما دفعه 
على اأف�سل م�ستوياته عقب ثالثة موا�سم حافلة باالإ�سابات، وكان من املتوقع اأن يناف�س العب منتخب اإجنلرتا البالغ 27 
عاما مع الثنائي الذي ان�سم للفريق اأخريا واملوؤلف من الكازيت واأوباميانغ لنيل مكان يف الت�سكيلة، لكن املهاجم قال 
اإن بو�سعه اأن يلعب بجوار هذا الثنائي. وقال ويلبيك لو�سائل اإعالم بريطانية: "كما ترون، فان بو�سعي اأن األعب اإىل جوار 
بيري ومع الكا، هذا اأمر رائع مينحننا املزيد من احلافز، املناف�سة ال تزال قائمة لذا فان م�ستواك �سيتح�سن"، واأ�ساف: 
"مررت بهذا طوال م�سريتي، هذا يجعلني يف خ�سم هذه املناف�سة دوما وهو اأمر �سحي"، ويتوقع اأن يلعب ويلبيك دورا 
رئي�سيا يف الفرتة االأخرية من املو�سم عقب تعر�س خميتاريان الإ�سابة يف اأربطة الركبة يف االنت�سار 4-1 على �س�سكا 
مو�سكو، يف ذهاب ربع النهائي بالدوري االأوروبي االأ�سبوع املا�سي، و�سيحل غدا اأر�سنال �سيفا على الفريق الرو�سي يف 

مو�سكو يف لقاء االإياب.
.......................................................

فابيخو ينقذ زيدان من ورطة اأمام اليويف
اأنباء جيدة قبل املباراة القوية التي �سيخو�سها فريقه م�ساء اليوم  تلقى املدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان 
اأمام �سيفه جوفنتو�س االإيطايل، يف اإياب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وقالت �سحيفة "اآ�س"، اإن خي�سو�س فاييخو 
بات جاهزا خلو�س املباراة رغم اأنه مل ي�سارك يف املران اجلماعي اأول اأم�س، واأو�سحت اأن فاييخو تخل�س من االإ�سابة 
الع�سلية التي حرمته من خو�س الديربي اأمام اأتلتيكو مدريد االأحد املا�سي، وخا�س املران اجلماعي مع زمالئه اأم�س، 
وتابعت "خا�س فاييخو مرانا منفردا كاإجراء احرتازي، وتدرب بالكرة ومت اختباره يف تدريبات �سعبة، وكانت املوؤ�رشات 

جيدة ومل ي�سعر باأي انزعاج، لذلك يتوقع اجلميع اأال يواجه اأي م�ساكل يف مران اليوم".
واأكدت اأن زيدان يخطط للدفع بفاييخو بجوار فاران يف قلب الدفاع لتكون مباراة الغد هي التا�سعة لالعب هذا املو�سم 
مع ريال مدريد واالأوىل يف دوري االأبطال، وختمت ال�سحيفة باأنه يف حال عدم رغبة زيدان يف املخاطرة بفاييخو اأمام 
جوفنتو�س، فاإنه �سيكون م�سطرا للدفع بكا�سيمريو يف قلب الدفاع وهو املركز الذي �سارك فيه من قبل مع امللكي، 

ويعاين الريال من اأزمة دفاعية يف ظل غياب �سريجيو رامو�س لالإيقاف، بجانب نات�سو لالإ�سابة.
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العكيد يعود لـ« باب احلارة » ب�شرطني »ذي روك« يجهز خلو�ض انتخابات الرئا�شة الأمريكية يف 2020

�سمرية توفيق

 »لهذا ال�شبب لقبوا عائلتي بالأ�شطول 
ال�شاد�ض ومل اأع�ض طفولتي »

واملخرج  ب�سام  املنتج  اأن  علم 
املال  قرر اإعادة املمثل ال�سوري  
» باب  م�سل�سل  اإىل  �رشف   وائل 
باجلزاأين  غيابه  بعد  احلارة » 
الأداء  بعد  خا�سة  الأخريين، 
الباهت الذي قدمه بديله املمثل  

م�سطفى �سعد الدين .
�سخ�سية  �ساحب  عودة  ويتوقف 
»العكيد معتز« الأ�سلي اإىل اأمرين، 
العودة  على  موافقة �رشف  الأول 
ون�سيان خالفه مع القائمني على 
ال�سخ�سية  اإعطاء  والثاين  العمل، 
تقل�سها  بعد  الطبيعي  حجمها 

والتا�سع،  الثامن  اجلزء  يف 
جانب  اإىل  للعمل  بطاًل  ليعود 
عبا�س  مثل  املمثلني  من  عدداً 
وين�سغل  يو�سف  وميالد  النوري 
م�ساهده  بت�سوير  حالياً  �رشف 
كما  الروح«،  »رائحة  م�سل�سل  يف 
بطولة  يف  امل�ساركة  من  انتهى 
م�سل�سل »هوا اأ�سفر« الذي اأعاده 
غياب  بعد  ال�سورية  الدراما  اإىل 
وكما  الأحوال،  وبكل  عامني 
ن�رشنا �سابقاً، فاإن اجلزء العا�رش 
من »باب احلارة« لن يكون حا�رشاً 

يف املو�سم الدرامي املقبل.

افتتاح متحف الكاتب دو�شتويف�شكي يف مو�شكو

الرو�سي،  الثقافة  اأعلن وزير 
يف  ميدين�سكي،  فالدميري 
افتتاح  تويرت  على  مدونته 
العظيم،  للكاتب  متحف 
يف  دو�ستويف�سكي،  فيودور 
مبنا�سبة  مو�سكو،  العا�سمة 

حلول ذكرى ميالده الـ 200.
يف  ميدين�سكي  وذكر 
مدونته، اجلمعة 6 اأبريل، اأن 
يعد  دو�ستويف�سكي  »فيودور 
بطر�سبورغ.  ملدينة  كاتبا 
اأيام  وق�سى  ولد  اأنه  اإل 

يف  وال�سباب  الطفولة 
متحف  و�سنفتتح  مو�سكو. 
م�سقط  يف  دو�ستويف�سكي 
راأ�سه«. واأ�سار الوزير اإىل اأن 
موظفي الوزارة وجدوا مكانا 
يف  املتحف  ملبنى  تاريخيا 

مو�سكو.
ال�ستثمارات  جمل�س  وكان 
بطر�سبورغ  حمافظ  لدى 
اإن�ساء  م�رشوع  اأقر  قد 
ملتحف  جديد  مبنى 
املدينة،  يف  دو�ستويف�سكي 
اإن�ساء  اأي�سا  يتوقع  حيث 
يذكر  ثقايف  اجتماعي  مركز 
فيودور  العظيم  الكاتب  اأن 
دو�ستويف�سكي )1881-1821( 
من اأعالم الأدب الرو�سي يف 
القرن  يف  الذهبي  ع�رشه 
التا�سع ع�رش. ومتت ترجمة 
رواياته اإىل ع�رشات اللغات، 
»اجلرمية  مقدمتها  ويف 
والعقاب« و«الأبله« و«الأخوة 
نتاج  يزال  ول  كارامازوف«. 
اليوم  حتى  دو�ستويف�سكي 
يف  عميقا  تاأثريا  ميار�س 
فمهارته  العاملي،  الأدب 
والطموحات  الفائقة  الأدبية 
رواياته  لأبطال  الروحية 
التي  الإن�سانية  والنزعة 
متيزها عوامل كفيلة ل�سهرة 
الكاتب التي ل تخبو على مر 

الزمن.

»دويني  الأمريكي  النجم  ينوي 
الرت�سح  مدة  منذ  جون�سون« 
ملن�سب رئي�س الوليات املتحدة 
حملته  �سيبداأ  فمتى  الأمريكية، 

النتخابية؟
يتخذ  قد  اأنه  النجم  و�رشح 
قرارا مفاجئا بخ�سو�س الرت�سح 
الراهن  الوقت  يف  لي�س  ولكن 
تقديره  عن  جون�سون  عرب  كما 
بحيث  الرئي�س،  ملن�سب  الكبري 
ي�سغله.  اأن  ل ميكن لأي �سخ�س 
وبالتايل يرى النجم نف�سه بحاجة 
قبل  اجليد  والتجهيز  للتح�سري 
اخلطوة  هذه  على  الإقدام 

الفارقة.  
كثرية  اأنباء  موؤخرا  وانت�رشت 
عن قيام »ذي روك« باجتماعات 
وبرملانيني  �سيا�سيني  مع  مكثفة 
مداركه  تو�سيع  بهدف  اأمريكيني 
احلكم.  وفن  ال�سيا�سة  علم  يف 
الأنباء  النجم  ينف  مل  وبدوره 
قائال:  �رشح  بل  ل  الأخرية، 
لأتعلم  �سنني  ب�سع  »اأعطوين 
وعندها �ساأكون جاهزا مبا يكفي 
روك«  »ذي  �سن�سهد  للعمل«فهل 
ترامب«  »دونالد  مع  لوجه  وجها 
الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  يف 

2020؟

من  الأوىل  احللقة  كوالي�س  يف 
مرحلة العر�س املبا�رش من برنامج  
ذا فوي�س ، حيث كان من الوا�سح ان 
الكيمياء التي جتمع الفنانني  اإلي�سا  و 
حممد حماقي  كبرية جدا وحقيقية 
خلف ال�سا�سة كما هي عربها، ففي 
كل ا�سرتاحة كانا يتبادلن احلديث 
وهو  تدعمه  اإلي�سا  وكانت  معا 

الوقت  طيلة  ويت�ساوران  يدعمها، 
بدت الفنانة  اأحالم  هادئة على غري 
يف  واي�سا  اجلمهور،  اعتادها  ما 
الكوالي�س مل تكن �سديدة احلما�س 
العالين  الفا�سل  يف  متطلبة  ول 
الثاين، بدت احالم م�ستاءة جدا من 
امل�سور اخلا�س بالربنامج، وكانت 
ع�سبية، موؤكدة لإلي�سا انه ل يلتقط 

�سوراً جيدة لها . اأي�سا كان الهاتف 
�سوتية  ر�سائل  واأر�سلت  يرافقها 
عديدة حتى خالل البث كعادته كان 
حماقي راقياً وهادئاً يف الكوالي�س، 
عدد  ح�رش  اجلميع  مع  وجتاوب 
ال�ستوديو  يف  الي�سا  فانز  من  كبري 
وكثريا ما هتفوا باإ�سمها، كما دعت 
م�سرتكيها  لت�سجيع  حمبيها  الي�سا 

من  ماريز  خ�سو�سا  املف�سلني، 
�سد  احلالين   الفنان  عا�سي  فريق 
امل�سرتكة الأخرى بعد ان قاطعها 
الي�سا  من  اعتذر  ق�سد،  بغري  بدر 
بني الفا�سل والآخر . وب�سبب ق�رش 
يكن  مل  العالنية،  الفوا�سل  وقت 
مداخالت  لإجراء  اإمكانية  هناك 

مع النجوم.

يف احللقة الثانية من برنامج »ما 
على  توفيق  �سددت  هلقد«،  بدا 
وراأت  حياتها،  العائلة يف  اأهمية 
انها هي التي حتمي الإن�سان من 
له،  يتعر�س  اأن  ممكن  �رش  كل 
كبريا  عدداً  تاأخذ  كانت  لذلك 
فلقبوا  معها  عائلتها  اأفراد  من 
بـ«الأ�سطول ال�ساد�س«. وبالرغم 
اأن البع�س كان يرى يف تلك  من 
»عيب«  الفن  اأن  الزمنية  الفرتة 
كان اأهلها هم اأول الداعمني لها، 
فهم من قدموها اإىل الإذاعة يف 

عمر الـ 11 عاماً.

تع�س  مل  انها  توفيق  وذكرت 
م�سوؤليات  وحتملت  طفولتها، 
كبرية وهي يف عمر �سغري وقالت 
ا�سم  اإطالق  قرروا  عندما  انه 
�سيء  اهم  ان  قالت  عليها،  فني 
ا�سموين  لذلك  اهلل  من  التوفيق 

»�سمرية توفيق ».
وك�سفت توفيق عن تعرفها على 
النمري   الأردين  توفيق  الفنان 
» ا�سمر  اأغنية  اأعطاها  الذي 
ا�ستهرت  والتي  الروح »  خفيف 
اأغنياتها  اأوىل  وكانت  كثرياً 

باللهجة الأردنية.

كوالي�س ذا فوي�س

من الذي اأزعج اأحالم؟ وهذا ما يجمع اإلي�شا وحممد حماقي

جورج و�شوف �شيف برنامج »مع عائ�شة«
على  �سيًفا  و�سوف  جورج  الفنان  يحل 
عثمان  عائ�سة  التون�سية  الإعالمية 
اخلمي�س املقبل يف متام التا�سعة ون�سف 
م�ساًء من خالل برنامج »مع عائ�سة« بقناة 

�سدى البلد.
وتربعه  جناحه  �رش  حول  جورج  يتحدث 

هذه  طيلة  العربي  الغناء  عر�س  على 
ل  نه  احللقة  خالل  من  ويوؤكد  ال�سنوات، 
يكرهه،  العربي  الوطن  يف  �سخ�س  يوجد 
التي  ال�سيئة  الأمور  عن  يتحدث  كما 
اأ�سوات  اإىل  ال�ستماع  هو  ومنها  تزعجه 
جيل  اأن  اىل  م�سرًيا  الفن،  بعامل  »ن�ساز« 

العمالقة انتهى ووىل واما جيل اليوم فهو 
جيل »ال�سعاليك« على حد تعبريه. برنامج 
لقاءات  خمي�س  كل  يعر�س  »عائ�سة« 
متميزة ومثرية مع نخبة من جنوم الطرب 
من م�رش والوطن العربى على قناة �سدى 

البلد.
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احللقة التا�سعة:  كلمة راأ�س ال�سنة.

رواية

قندول ال�صخر
 م�سيو »بابال »  انتبه ملا رمته  ابنته  من ق�سا�سة ثالثة  حلظتها ، لكنه وكعهده  مل  يبايل ؟ ثم اإن  �سمتا فر�سته  �سهادة » 
ال�سرجان �سارل »  قد انطقه متحم�سا غا�سبا ، واخذ  كالمه  تت�ساعد �سدته   قليال قليال على موؤ�سري حما�سته وغ�سبه 

،  وم�سيو » بابال »  قليل املكوث بال�سمندو ، ويق�سى جل اأوقاته  يف ق�سنطينة  مند اأن توفت زوجته ، وقد ترك  اإدارة 
اأمالكه ومزارعه  يف » كوندي ال�سمندو » لأبنته  الوحيدة .

ي�سني بوغازي
زال  ما  ال�ساد�س  عقده  يف  رجل 
عرب  يفهمها  ال  جراحات  يعافر 
كولونيالية  جراح  ،فهي  البلد 
طبقة  من  فرن�سي   ، كولونياليا 
 ، اأفريقيني  ال�سمال  الفرن�سيني 
ياأبه  ال  الكولونيايل   النظام  واإن 
بالقدر   ، الطبقة  هذه  مبعمري 
طبقة  مبعمري  ياأبه   الذي 
فرن�سا.  مواليد  من  الفرن�سيني 
غنيا  لي�س  كامال  عمره  ظل  فلقد 
،وال فقريا ، مقارنة برثاء العائالت 
مفارقات  اإحدى   وهي   ، الثالثة 
الفرن�سيني  بني  الكولونيالية  
ال�سمال  والفرن�سيني   ، االأقحاح 
اأنهم  اإليهم  ينظر  ، ممن  اأفريقيني 
اقرب اإىل عرب البلد  كثريا ، فهم 
يلتزمون  وقد  عاداتهم  يفهمون 
بها  اأحيانا ، و�سلوكهم �سعبي فال 
 ، البلد  تكاد متيزه  و�سلوك عرب 
والدم  االأوربي   العرق  فبا�ستثناء 
فرق  ال   ، العيون  يف  يتكلم  الذي 
للميول  املف�رسات  احدى  وهي  ؟ 

العاطفي  الغريب الذي تبديه ابنته 
كما   ، املخربني   جتاه  »�سوزان«  
 « �سارل  ال�رسجان   « مرة   و�سفها 
اأ�سحت  االآن�سة �سوزان  وان حالة  

توؤرقه كثريا ؟
م�سيو » بابال » عادة كتوما �سموتا  
من  االأخرية  عودته  ومند  ،لكنه 
ق�سنطينة اأ�سحى متوترا  مهموما 
عن   �ساألته   « ابنته   اإن  بل  اأكرث، 
قليال  الغريب  اجلديد  مزاجه 
تفاهمات  ل�سوء  ف�رسه   لكنه   ،
وهاهو  ؟  ق�سنطنيني  واأ�سدقاءه  
ينطق بعد �سمت  طويل  يف هذا 

االجتماع : 
 » ال ميكننا  االنتظار ، اإىل  ياأتي 
يف   ، لذبحنا  املخربني  اأولئك  
معمرين  اأن  علمت  ق�سنطينة 
ت�سلحوا ، وعلى ال�رسطة الع�سكرية   
تت�سلح  اأن  للعائالت  اأن ت�سمح  هنا 

. «
» ملي�سيات » 

، واحمله مند    » م�سد�سي قدمي 
�سنوات مون �سارجون » 

يعجبه   ومل    « ماجو  اآل   « رد  
تقا�سيم  تغريت   ، اأبدا  تلميحه  

 « تلميحة  جراء  من  وجهه  
ال�رسجان �سارل » 

العائالت   ، �سنت�سلح   «
،واالأقدام ال�سوداء ،واملعمرين 
، وطبعا املخل�سني من عرب 
االنتباه   جدا  جدير    ، البلدة 
؟  املحدقة  االأخطار  ملدى  
االأمر  �ساأتوىل   ، جهتي  من 
،والق�سم  �سنت�سلح   ، �سخ�سيا 
 « قاطع    « كله  االأوربي  
يفك  كمن   « موران�سكو  اآل 
تهاين  ين�سى  اأن  دون  ا�ستباكا 
 ،  1955 اجلديدة  ال�سنة  راأ�س 
،هنيئا  �سادة   يا  »باملنا�سبة 
راأ�س  اجلديد ، حتى  الواجب 
 .« قوله   االأحداث   اأن�ستنى 
االجتماع   اأجواء   وكانت 
 ، ينتهى  ال  اأبديا  زمنا  وكاأنها 
فلم يطق البقاء ، وال ي�ستطيع 
االن�رساف ، وظل » ال�رسجان 

فهم   لكنه   ، ناريني  بني   « �سارل 
ال�سمنداوي   اإن حربا على   ، جيدا 
كوندي   « �ساحة  يف   �ستدار 
ال�سمندو » وعلى ثالثة م�ستويات ، 
حربا من العائالت الثالثة  باإرادة 

؟  رحيلهم  يا    ، وجودهم  يا 
ع�سكرية  تقليدية  وحربا   ،
فرن�سية ، وحربا اأخرى من نوع 
اآخر ، مل ت�سفر عن وجهها  بعد 
�سك   ادين  دون  حربا  لكنها  ؟  
�رسو�سا  م�ستدامة يف الزمان 
ولد   « حرب   ؟   املكان  و 
الذي  ظل طوال    « املرهونة 
ينب�س   فلم   ، �ساكتا  االجتماع 

ببنت �سفة ، وال�سمنداوي  طبعا .
وا�سد   ، وقعا  اأكرث  اأنها  وتبدو   
اأالما ،  فان كانت العائالت الثالثة 
مدنها  اإىل   الرجوع   ت�ستطيع   
الكثري  اأن  بل   ، االأوىل  االأوربية  
اأمالكا  لهم  العائالت  هذه  من 
كانت  وان    ، اأوروبا  يف  واأقارب  
قواعدها  لها   الفرن�سية  الفيالق 
املعلومة هنالك ، فان حربا بقيت 
ال ار�س لها ، و ال �سماء ، حرب  » 
ال ميكنه  الذي  و   « املرهونة  ولد 
هو  فال   ، مكان  اأي  اإىل  الرحيل 
هو  ال  و   ، يعود  قد  اأوربي  معمر 
وال    ، تنتهي خدمته  قد  ع�سكري 
ميكنه  اأي�سا البقاء جنبا اإىل جنب 
واحدة  بلدة  يف   « و«ال�سمنداوى 
هذه   على  حربه  فان  لهذا  و  ؟ 
 ، حياة   يا  حرب  هي  التعريفات، 
مغزى  وباأمت    ، موت  يا  حرب  اأو 

الداللة للمرادفتني .
» هذا  �سارل  ال�رسجان   « مل يطق 
ملا  والتحليلي  الفل�سفي  ال�سفر 
ق�سري  وقت  مند  اأمامه  جتال 
االجتماع  هذا  بعد  بات  وقد  ؟  
بع�س  عن  كفاية  فيه  مبا  مطلعا  
لتوه  ففهم    ، واحلقائق  االأ�رسار 
 « »ال�سمنداوي  مترد  ازدواجية  
» وعنف  �سوزان   « رومان�سية  بني  

العائالت الثالثة ؟ كما بات » ولد 
من  اأمامه  مفهوما    « املرهونة 
رغم   ، �سعره  اأعايل  اإىل  االأخم�س 
انه ظل �ساكتا مل ينب�س ببنت �سفة ؟ 
بات مفهوما الأنه يتكلم بال�سمت ؟ 

واالآن�سة » �سوزان بابال » قد فتحت 
يف  التفكري  فاأعاد    ، نوافذ  اأمامه 
الكثري من الق�سايا املرتبطة بالنباأ 
التي  املوؤ�س�سات  وبع�س   ، العظيم 
الكولونيايل  للنظام  ثابتة   اعتربها 
الذي ي�سري »كوندي ال�سمندو« بني 
بعد   . والعربي  االأوربي  الق�سمني 
وقت  اأي  من  اأكرث  يبدو  االجتماع  
م�سى ان »ال�رسجان �سارل » يحتاج 
�سبق  ما  �سوائب  ت�سفية  الإعادة 
النباأ العظيم ، و ت�سفية اأخبارا يراد  
لها اأن  ته�سم مغ�سو�سة ، وت�سفية 
حقائق قائمة يف البلدة لكنها تبدو 
يف جتليها يف املتخفي ، فال تظهر 
 ، جدا  احلرجة  اللحظات  يف  اإال 
تبدو ب�سعة و متوح�سة مبا ال يطاق 
تلك  احد  ولعله  هذا االجتماع   ؟ 
اللحظات احلرجة وامل�رسوقة من  
بدا  والذي   ، الكولونيايل  النظام 
انه لي�س  نظاما واحدا فقط ، بل 
ومت�سارعة  مت�سابكة  اأنظمة  عدة 
ومتنوعة   ، امل�سالح  خمتلفة    ،
الداخل  من  مفككة    ، االأ�ساليب 
يف  متورطة  وجميعها   ، ومنهارة   ،
نباأه  ،وطلوع  ال�سمنداوي  ماأ�ساة 
 ، يرفع  يكاد  االجتماع    . العظيم 
 ، قط  يتكلم   مل  البلدية  ورئي�س  
الع�سكرية  ال�رسطة  مكتب   رئي�س 

اأن  املدعوين  طمئن  الذي 
للم�سوؤولني   »�سرتفع   ان�سغاالتهم 
تناول  �سوى  االآن  يبقي   فلم    « ؟ 
والتلذذ  واالأنخاب   ، احللوى 
املدعوين   انهمك   ، بال�سيجار 

اإبداء  من  دبلوما�سية  يف  جميعا 
اأنهم  رغم   ، واالنتعا�س  ال�سعادة 
كما  تتوقد  دواخلهم  كانت  جميعا 
يذخره  مبا  رمبا  جهال   ، املرجل 
فقد  من  خوفا   اأو   ، القريب  الغد 
اإرغام  اأو   ، طرد  اأو   ، وخ�سارة 
  . والرحيل  احلقائب  حمل  على  
»كوندي  يف   االأجواء  باتت  فلقد 
االجتماع  هذا  خارج    « ال�سمندو 
ي�سمى  كان  فما   ، متاما  خمتلفة 
وان   ، متمردين  اأ�سحوا   ، خمربني 
النباأ العظيم ، الليلة التخريبية التي 
كثريا  االأوربي  الق�سم  لها  ياأبه  مل 
�ساعة ، اأ�سحت اقرب من اأي وقت 
اخلما�سة   »انتفا�سة   اإىل   ، م�سى 
اجلياع ، والفقراء املقهورين »  بل 
بني  �سمع   قد   « بابال   « م�سيو  اأن 
االأخطر  الق�سنطينني   اأ�سدقاءه 
االإطالق  على  االأوجع  ،والكلمة 
تقوم  لن  التي  القا�سمة  �سمع   ،
يف  كله   االأوربي  للق�سم  بعدها 
وفى   ، قائمة   « ال�سمندو  »كوندي 
اأن   ، له  قيل   . االأخرى   البلدات 
النباأ العظيم ، مل يكن يف احلقيقة 
تلك   ، ال�ساحرة  الكلمة  ذات   غري 
التو�سيات  من  نربا�سا  علقت  التي 
وال�سدور  الهامات   واملبادئ على 
و   ، البحر  من  االأخرى  اجلادة  فى 

الدنيا  ما تزال  يحتفي بها يف كل 
عجيب؟   غريب  اأثر  لها  كلمة  ؟ 
اأنها  فال يفهمه اإال من �سدق حقا 
الكلمة ال�رسوري قولها يف الزمان 
بدت   ، كلمة  ؟  املنا�سبان  واملكان 
 ، العظيم  النباأ  ليلة  حمت�سمة  
 ، هي  هي  كذلك  ظلت  لكنها 
اأغ�سبت  واأنها   ، الكلمة   ، الكلمة 
م�سيو«  بابال »  كل هذا الغ�سب ، 
الق�سنطينية  اأيامه  يقطع  وجعلته 
االجتماع  ح�سور  على  وي�رس   ،
كثريا  يهتم  ال  الذي  وهو   ،
باملنا�سبات  ، واحلفالت ، واالأيام 
ال�سعيدة يف الكوندي ، فما بالك 
؟   املتعبة  الثقيلة  باالجتماعات 
بل اإن م�سيو » بابال » هو من  طلب 
من �سائق » اآل موران�سكو » اأن مير 
�سباح  الرئي�سي  ال�سارع  يف  عليه 
هذا اليوم ال�ستوي الغزيرة مطره  ، 
ومن غري عادته فعل هذا ؟ واغلب 
الظن انه فعل ما فعل ، الأنه  اخرب 
بتلك الكلمة ، التي اأخافته �ساعتها  
وظل   ، الق�سنطينني  اأ�سدقاءه  بني 
اللحظات  هذه  اإىل  �ساكنه  خوفها 
فجر  الذي  نف�سه  اخلوف  ولعله   ،

حما�سته وغ�سبه مند دقائق  ؟
فاأكل �سمت  اأخريا،  االجتماع  رفع 
�سوى  تبقى  القاعة كل ما قيل، مل 
هذه الوجوه احلاقدة، و بع�س وجوه 
ال تبايل، وذاك الوجه وقد ا�ستوعب 
العائالت  فال  �رسه.  اأحالم  اأكرث 
وال   « املرهونة  »ولد  وال   ، الثالثة 
رئي�س البلدية و�ساحبه ، وال  م�سيو 
وجوههم  ا�ستطاعت  قد   « »بابال 
لقد  ؟   االأوىل  رونقها  ت�سرتد  اأن 
 ، باخلوف  املمزوج  احلقد  فعل  
وهواج�س ماالت  ما حدث فعلته، 
تاأخر    « �سارل  »ال�رسجان  وان 
قليال ، فجمع ق�سا�سات  ع�سيقته 
»�سوزان بابال »  ورفع راأ�سه ،مطلقا  
بب�سمته التي تختفي �رسيعا ، ونظر 
،وقد  غزيزا  يهطل  باملطر  فاإذ 

ا�ستد اأكرث واأكرث .
يتبع ....

هكذا ف�رس  » ال�سارجان �سارل »  كالمه ، وعلق دون ال اإراديا  ودون اأن 
ينتبه ؟ وقد قفزت ب�سمة خفيفة  من وجهه ما لبث اأن اأخفاها تعليقه  

الالاإرادي   » العائالت م�سلحة ، هل تعنى اأن نن�ساأ ملي�سيات ، م�سيو بابال » 
» م�سد�س »اآل ماجو » ال يتخفى من العيون ! »

واأ�سار باأ�سبعه اإىل ذاك امل�سد�س املد�سو�س حتت حزامه ، وقد كان 
يقابله على اجلهة االأخرى  للطاولة الكبرية .
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الديوان الوطني للثقافة والإعالم 

»اأطفال اجلزائر«  على موعد الكت�ساف عامل امل�سرح يف يوم العلم
للثقافة  الوطني  الديوان  خ�ص�ص 

اأفريل  والإعالم يف منت�صف الأول من �صهر 
م�صرحية  موجهة  لعرو�ص  ثريا  اجلاري برناجما 

قاعات  خمتلف  اجلزائر  يف  لأطفال 
باجلزائر  واملوقار  الأطل�ص  كقاعتي  التابعة 

و املركب  بق�صنطينة  باي  اأحمد  العا�صمة وقاعة 
�صنوة  بتيبازة  ،  �صليم  الوهاب  عبد  الثقايف 

ببومردا�ص  وقاعة  08ماي  بي�صر  العرو�ص  وقاعة 
ال�صعادة  ببجاية  وقاعة  1945  بخراطة 

للون�صيي  الهادفة  املبادرة  هذه  بوهران  وبف�صل 
جديد  اجلزائرية  من  امل�صرحية  احلركة  �صتتعزز 
بامل�صرح  اإ�صباع حاجات هوؤلء الأطفال  عن طريق 

الرابع  الفن  الذي يعد مدر�صة لكت�صاف عوامل 
العلم  يوم  اإحياء  يتزامن  مع  اأنه  خ�صو�صا  الراقي 
16 اأفريل 2018 ، اإ�صافة اإىل اإحياء حفالت فنية 

معروفني  لفنانني  جزائريني  ال�صعبي  ملو�صيقى 
. بلح�صن  وم�صطفى  مقداد  كنا�صر 

حكيم مالك

ومبنا�سبة �إحياء يوم �لعلم 16 �أفريل 
م�رسحية  »فو�ئد  �ستعر�ض   2018
�لأفر�ح  من  جلمعية  �لقلم« 
�جلز�ئر وهذ� يوم 13 �أفريل �جلاري 
من  �مل�رسحيات  فلهذه  وبالتايل 
�لطفل  �كت�ساب  يف  مهم  دور 
للمعرفة حيث  �جلز�ئري 
هذ�  �لتعرف  على  من  متكنهم 
يف  يحمل  �لفن  �لإبد�عي  �لذي 
جعبته �لكثري من �لر�سائل �لهادفة 
قاعة  �ستحت�سن  كما  للمجتمع  ، 
باجلز�ئر  �لو�دي  باب  �لأطل�ض 
بعنو�ن  م�رسحيا  عر�سا  �لعا�سمة 
حنياد  للمخرج  تتعجل  ل  مهال 
�ل�رسق  لوؤلوؤة  جمعية  من  وحيد 

يف  لالأطفال  و�ستعر�ض  عنابة 
م�رسحية  �جلاري  �أفريل   27
يو�سف  للمخرج  �ل�سعيدة«  »�لقرية 
�لثقافية  �لوفاء  جمعية  �سو�حلي 

و�لرتفيهية   .
مب�رسحية  �لأطفال   و�سي�ستمتع 
�لعمري  للمخرج  »�لكنز« 
�مل�ستقبل  جنوم  فرقة  ر�بح 
 13 يوم  بجاية  وهذ�  للم�رسح  من 
�أفريل �جلاري ، وم�رسحية بعنو�ن 
بوحه  للمخرج   « و�ملعرفة  »�لعلم 
�لعلم جلمعية  يوم  يا�سني مبنا�سبة 
�أفريل   17 مدية  يف  �لفر�ح 
بي�رس  2018  بقاعة  �لعرو�ض 

ببومرد��ض .

�مل�رسح  من  ع�ساق  و�سيكون 
م مبا�رس  موعد  على  �لأطفال 
�ستحت�سن ع   متنو مج   نا بر ع  
خر�طة   1945 ماي   08 ه  قاعة 
2018  �أين  �أفريل  �سهر  ببجاية يف 
�ستعر�ض م�رسحية »ليلى و �لذئب 
»  للمخرج كمال  غدير من �إعد�د 
يوم  ب�سطيف  �لقلعة  تعاونية 
�جلاري  ،  كما  �أفريل   13 �جلمعة 
يوم  م�رسحيا  �آخر  عر�سا  �سيقام 
�آخر حتت عنو�ن  �أفريل 2018   20
بالل  للمخرج  �لأ�سدقاء«  »حمبة 
�جلمعية  �إعد�د  �رسفة   من 
�لثقافية كاز� من �سطيف �ملوجه 
 12 �إىل  �سنو�ت   05 من  لالأطفال 

م�رسحية  لعر�ض  �سنة   �إ�سافة 
�إعد�د  من   « �ملهجور  »�لكوخ 
�لتعاونية �لثقافية تافتيكا للم�رسح 
�ل�سهر  من   24 يف  �سطيف  وهذ� 

�جلاري.
مدينة  �أطفال     و�سيتعرف 
�لعتيق  و�ل�سخر  �ملعلقة  �جل�سور 
ق�سنطينة  و�لعلماء  �لعلم  ومدينة 
�أحمد  �لر�بع  بقاعة  �لفن  على 
مبنا�سبة  بق�سنطينة  وهذ�  باي 
�ستعر�ض  �لعلم  �أين  يوم  �إحياء 
2018  م�رسحية  �أفريل   13 يوم 
»�سو�سو و�أباه«   من �إخر�ج نو�دري 
�لتحدي  �ل�ساد�ت،  لتعاونية  �أنور 
للثقافة و�لفنون عني �لبي�ساء  كما 

نف�ض  يف  �لرب�عم  هوؤلء  �سيحظى 
 « حول  م�رسحي  بعر�ض  �ليوم 
وتاأ�سفها«  �لكتب  �سخ�سيات 
ربيع �إ�سافة  �سعيد  من  �إخر�ج 
حممد  بدر  مع  حكو�تي  لعر�ض 
�لولئية  بتيبازة  للجمعية  زغلول 
�ل�سباب �ملركب  وتكوين  للفنون 
�سليم  �لوهاب  عبد  �لثقايف 
�ليوم  �سنوة  بتيبازة،   و�ستعر�ض 
عنو�ن  حتمل  م�رسحية  �ملو�يل 
عبد  للمخرج  و�ل�ساحرة«  »�لغنية 
�جلهوي  �مل�رسح  فرحاوي  �لقادر 
من  �ملوجه  لالأطفال  مع�سكر 
قاعة  يف  14�سنة  وهذ�  �ىل   06

�ل�سعادة بالباهية وهر�ن.

 
مو�صيقى ال�صعبي 

حا�صرة يف باب الوادي
 

للثقافة  �لوطني  �لديو�ن  و�سينظم 
لفناين  فنيا  حفال  �لإعالم  و 
مقد�د  وم�سطفى  نا�رس  �ل�سعبي 
باب  �لأطل�ض  بلح�سن  بقاعة 
�لعا�سمة  �لو�دي  باجلز�ئر 
�ملو�سيقي  �لرت�ث  �إحياء  لهذ� 
فن  ع�ساق  �سيكون  �أين  �لعريق 
هوؤلء  مع  موعد  على  �ل�سعبي 
�ملبدعني يوم  �خلمي�ض 19 �أفريل 
�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  على   2018

م�ساء� .

انطلق الطبعة الرابعة للأيام الوطنية للمو�سيقى 
الكل�سيكية العاملية بباتنة

باتنة - �فتتحت م�ساء �أول �أم�ض بامل�رسح �جلهوي مبدينة  باتنة يف �أجو�ء بهيجة �لطبعة �لر�بعة لالأيام 
�لوطنية للمو�سيقى �لكال�سيكية  �لعاملية و ذلك بعد عامني من �لغياب .

مو�سيقية تقليدية و�أخرى ع�رسية و�أطلقت بالونات ملونة  يف �سماء باتنة �لتي �ستعي�ض 5 �أيام على وقع �أجو�ء مميزة بح�سور كل �ملدعوين و�مل�ساركني وكذ� عدد كبري من  �ملو�طنني حيث قدمت و�سالت و�أعطيت �إ�سارة بدء هذ� �لعر�ض �ملو�سيقي من �حلديقة �ملقابلة للم�رسح �جلهوي بو�سط  �ملدينة يف 
�ملو�سيقى �لكال�سيكية �لعاملية .

بالإ�سافة �إىل �ملعهد �لوطني �لعايل للمو�سيقى جمهور غفري من  ع�ساق �ملو�سيقى �لكال�سيكية �لعاملية و��ستقطب حفل �فتتاح هذه �لتظاهرة �لتي ت�سارك فيها 14 مدر�سة للتكوين يف  �ملو�سيقي من �لوطن 
من عديد �لوليات ومو�سيقيون ومهتمون بهذ� �لفن وكذ� مثقفون .

�لكال�سيكية �لعاملية تخللها  تقدمي مقاطع مو�سيقية لقائد �أورك�سرت� �ملو�سيقى �ل�سامفونية �بن �ملنطقة �لثالث لكل من ق�سنطينة وعنابة وب�سكرة كانت  بد�يتها بالطابع �ل�ساوي ثم معزوفات من �ملو�سيقى من طرف جوق مو�سيقى مكون من طلبة و�أ�ساتذة �ملعهد �جلهوي  للتكوين �ملو�سيقي بباتنة وملحقاته ومتيزت �ل�سهرة �لفتتاحية لهذه �لطبعة �لتي �ختري لها �سعار »�إبد�ع وتقا�سم«  بتقدمي و�سالت مو�سيقية 
�لفقيد  ر�سيد �ساويل تكرميا له و �لذي كان �أحد �مل�ساهمني يف تاأ�سي�ض هذه �لتظاهرة .

�مل�سنني وكذ� �ملر�سى �ملتو�جدين باملركز �جلهوي ملكافحة �ل�رسطان  بعا�سمة �لولية حيث �سنة من �لوجود. ومن �ملنتظر �أن يزور طلبة و�أ�ساتذة م�ساركون يف هذه �لأيام �ملقيمني د�ر  �لأ�سخا�ض كما �ستنظم على هام�سها ندوة حول �لتكوين يف  �ملو�سيقي وتقييم م�سرية �ملعهد �جلهوي لباتنة بعد 30 و�سهر�تها �لفنية �لتي �سي�سارك فيها �أي�سا �جلوق �لفيالرموين �لأور��سي  بقيادة �ملاي�سرتو حنفي ملياين هذ�  �لفن . و�أو�سح �ملتحدث باملنا�سبة باأن طبعة �سنة 2018 من هذه �لتظاهرة ثرية بور�ساتها  �لتكوينية �سايب �ستي، �إىل تبادل  �خلرب�ت بني �أ�ساتذة وطلبة �ملو�سيقى على �مل�ستوى �لوطني و�لتعرف على جديد ح�سب ما �أكده لو�أج مدير �ملعهد �جلهوي  للتكوين يف �ملو�سيقي حمليا )�ملنظم للتظاهرة(، بلقا�سم بعا�سمة �لأرو��ض �ملو�سيقي و�لباحث �سليم د�د� �لذي �ختري  ك�سيف �رسف لهذه �لتظاهرة �لتي تهدف وكان من بني �حلا�رسين يف �سهرة �فتتاح �لطبعة �لر�بعة لالأيام �لوطنية للمو�سيقى  �لكال�سيكية �لعاملية 
رمزية لهم . لالإ�سارة، فاإن 200 م�سارك �أكدو� ح�سورهم يف هذه �لطبعة ح�سب ما علم لدى �ملنظمني.�سيقدمون معزوفات مو�سيقية للرتويح على �مل�سنني وكذ� �ملر�سى  وخا�سة �لأطفال مع تقدمي هد�يا 

ق.ث

لعدم احرتامه الت�صريع اجلزائري

منع عر�ض الفكاهي الفرن�سي ديودونيه يف اجلزائر

غوغل يحتفي بذكرى ميلد عمر ال�سريف

يقيم  �أن  �ل�سلطات �جلز�ئرية  رف�ست 
ديودونيه  للجدل  �ملثري  �لفرن�سي 
عر�سا فكاهيا يف �جلز�ئر ب�سبب عدم 
�لالزمة  �لقانونية  بالإجر�ء�ت  قيامه 

لرتخي�ض �لعر�ض.
�أول  �جلز�ئرية  �لثقافة  وز�رة  وذكرت 
�أم�ض �أن �لفكاهي �لفرن�سي مل يحرتم 
للحفل  حت�سبا  �جلز�ئري  �لت�رسيع 
�لذي كان يعتزم �إقامته يوم 25 �أفريل 
�لعا�سمة  يف  �لأوبر�  بد�ر  �جلاري 

�جلز�ئرية.
وقالت �لوز�رة يف بيان لها �إن ديودونيه 
�حرت�م  »دون  عر�سه  عن  �أعلن  كان 
يف  بها  �ملعمول  �لقانونية  �ملر�حل 
�جلز�ئر«، �إذ مل يتقدم بطلبه عن طريق 
للقانون �جلز�ئري ومل  وكالة خا�سعة 

ي�ستاأجر قاعة للعر�ض.

و�أ�ساف �لبيان �أن »�لفكاهي �لفرن�سي 
�لتو��سل  و�سائل  عرب  بالإبالغ  �كتفى 
يف  �سينظم  عر�سه  �أن  �لجتماعي 
قاعة �لأوبر� دون علم م�سوؤوليها. كما 
�نطلق يف بيع �لتذ�كر بالنقد �لأجنبي 
في�سبوك  يف  �سفحة  طريق  عن 
و�لإجر�ء�ت  �لتنظيمات  كل  متجاهال 

�لقانونية �ملعمول بها يف �جلز�ئر«.
�لثقافة  و�أو�سحت  وز�رة 
 27 بتاريخ  تلقت  �جلز�ئرية  �أنها 
�سفارة  من  مر��سلة  �ملا�سي  فيفري 
�جلز�ئر بباري�ض تطلب مو�فقتها على 
تنظيم  »من  لديودونيه  عر�ض  �إقامة 
قبل  بفرن�سا«،  مقرها  خا�سة  وكالة 
هذ�  على  �ملو�فقة  بعدم  تعلمها  �أن 
�لوطني  �لت�رسيع  لـ«خمالفته  �لطلب 
»�رسورة  يقت�سي  �لذي  �جلز�ئري« 

لتنظيم  جز�ئرية«  وكالة  مع  �لتعامل 
�لعرو�ض �لفنية و�لثقافية باجلز�ئر.

�إقامة  �لفنان  »�إعالن  �أن  كما �عتربت 
طريق  عن  �جلز�ئر«  باأوبر�  حفله 
ب�سمعة  م�سا�ض  فيه  وهمية  »جهة 
للق�ساء«.  �للجوء  وي�ستدعي  �لأوبر� 
متنع  مل  �أنها  �لثقافة  وز�رة  و�أكدت 
عر�ض ديودونيه، معربة عن ده�ستها 
و��ستغر�بها لإعالن بيع تذ�كر �لعر�ض 
�أي هيئة جز�ئرية يكون قد  دون ذكر 
تعامل معها �لفكاهي �لفرن�سي، وكذ� 
بـ«قدومه  �جلمهور  �إبالغ  مو��سلته 
للجز�ئر دون �حرت�مه للقانون معتمد� 

�أ�سلوب �لتاأثري �لإعالمي«.
ويعود �آخر عر�ض لديودونيه باجلز�ئر 

�إىل عام 2014.
 ق.ث

�ل�سهري  �لبحث  حمرك    �حتفل 
مليالد  �لـ86  بالذكرى  غوغل  �أم�ض 
�لنجم �مل�رسي �لعاملي �لر�حل عمر 
�سدر  على  غوغل  وو�سع  �ل�رسيف. 

�سفحته �لرئي�سية �سورة للفنان.
 1932 �أفريل   10 يوم  �ل�رسيف  وولد 
مبدينة  دميرتي«  »مي�سيل  با�سم 
�أ�رسة  �سمايل م�رس من  �لإ�سكندرية 

تعود �أ�سولها �إىل �سوريا.
م�رس،  يف  �ل�سينمائية  بد�يته  وكانت 
حيث �لتقى �ملخرج �لعاملي يو�سف 

�لبطولة  دور  �لذي قدمه يف  �ساهني 
فيلم  يف  حمامة  فاتن  �لفنانة  �أمام 

»�رس�ع يف �لو�دي« عام 1954.
ويف مطلع �ستينيات �لقرن �ملا�سي، 
�لربيطاين  �ملخرج  �ل�رسيف  �لتقى 
 ،)1991-1908( لني  د�فيد  �لعاملي 
�لعديد من  �كت�سفه وقدمه يف  �لذي 
»لورن�ض  �أبرزها  �ل�سينمائية  �لأفالم 

�لعرب« عام 1962.
عاملية  جو�ئز  ثالث  �ل�رسيف  ونال 
�أدو�ره  عن  غلوب«  »غولدن  من 

وفيلم  �لعرب«،  »لورن�ض  فيلم  يف 
كما   ،1966 عام  جيفاغو«  »دكتور 
�ل�ساعد  للنجم  ذ�تها  باجلائزة  فاز 
�لتي ت�ساركها مع �ملمثل �لإجنليزي 
بيرت  و�لأيرلندي  �ستامب  تريين�ض 
جلائزة  �ل�رسيف  وتر�سح  �أوتول. 
�لأو�سكار عن دوره يف فيلم »لورن�ض 
عام  �ل�رسيف  عمر  وتويف  �لعرب«. 
�إثر  �لـ83 عاما  2015 عن عمر ناهز 

�أزمة قلبية.
وكاالت 
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مناديل الأطفال املبللة ت�صبب اأحد اأخطر اأنواع احل�صا�صية
حذر العلماء الآباء من ا�صتخدام مناديل الر�صع املبللة، واأكدوا على �صرورة غ�صل ال�صابون جيدا من اأطفالهم للحد من خطر 

اإ�صابتهم باحل�صا�صية الغذائية.
عن  عديدة  اختبارات  وك�شفت 
اجللد  تلف  بني  روابط  وجود 
الأطعمة.  بع�ض  حتمل  وعدم 
يتم  مل  اإذا  اأنه  العلماء  ويقرتح 
ب�شكل  باملاء  ال�شابون  �شطف 
�شي�شبحون  الأطفال  فاإن  جيد 
احل�شا�شية  لرتفاع  عر�شة 
مراحل  يف  لديهم  الغذائية 
مبكرة من الطفولة، حيث اأنهم 
لمت�شا�ض  عر�شة  �شي�شبحون 
امل�شببة  الكيميائية  املواد 
العلماء  فريق  وقال  للح�شا�شية 
من جامعة نورث وي�شرتن، الذي 
الطبقة  اإن  الدرا�شة،  اأجرى 

من  م�شنوعة  اجللد  من  العليا 
الدهون  من  واأنواع  الليبيدات 
التي ميكن اأن تتعطل عن طريق 
الكيميائية  واملواد  ال�شابون 

التي ت�شتخدم يف �شناعته.
بالفعل  يحمل  الطفل  كان  واإذا 
لتغيري  متهد  التي  اجلينات 
امت�شا�ض اجللد، فاإن الت�شال 
ميكن  الكيميائية  املواد  بهذه 
التعر�ض  خطر  من  يزيد  اأن 

مل�شببات احل�شا�شية الغذائية.
ميلز،  كوك  الربوفي�شور  ويقول 
الذي قاد الدرا�شة، اإن »الر�شع 
م�شببات  يتناولون  ل  قد 

باعتبارهم  الغذائية  احل�شا�شية 
ولكنهم  الولدة،  حديثي 
خالل  من  عليها  يح�شلون 
اأي�شا  الدرا�شة  اجللد«واأظهرت 
اأن اأكرث من ثلث الأطفال الذين 
يعانون من احل�شا�شية الغذائية 
اأي�شا من الأكزميا وقد  يعانون 
حتدث  التي  امل�شاكل  تكون  ل 
مع طفرات حاجز اجللد مرئية 
بدء  من  طويلة  فرتة  بعد  حتى 
لذلك  الغذائية،  احل�شا�شية 
ا�شتخدام  من  احلذر  ي�شتوجب 
املناديل املبللة للر�شع وجتنبها 

قدر الإمكان.

تنظيف الأ�صنان 
بعد تناول 

الطعام مبا�صرة 
عادة خطرة!
يعتقد الكثريون ب�رضورة 

تنظيف اأ�شنانهم بعد كل وجبة 
طعام، من اأجل �شحة الفم 

وملنع انبعاث الروائح الكريهة 
منه، ولكن نتائج درا�شة علمية 
اأجريت موؤخرا اأظهرت حقيقة 

خطورة هذه املمار�شة.
وانتهى م�رضوع بحثي لعلماء 

اأكادميية طب الأ�شنان يف 
الوليات املتحدة، بالإ�شارة اإىل 

اأن تنظيف الأ�شنان بعد تناول 
كل وجبة طعام خالل اليوم، 
�شار جدا، لأن القيام بذلك 

خالل اأقل من 30 دقيقة بعد 
الأكل يوؤدي اإىل بدء انهيار مينا 

الأ�شنان ب�شكل اأ�رضع.
ويو�شح اخلرباء اأن تنظيف 

الأ�شنان بعد تناول الطعام الذي 
يحتوي على اأحما�ض خمتلفة 

يزيد من اخرتاقها ملينا 
الأ�شنان وي�رضع تدمريها، لأن 
�شعريات الفر�شاة قادرة لي�ض 

فقط على اإزالة ف�شالت الطعام 
من بني الأ�شنان، بل واأي�شا توؤثر 

يف طالئها.
ويقول هاوارد هامبل رئي�ض 

اأكادميية اأطباء الأ�شنان 
الأمريكية: »الكثريون يخافون 

من البكترييا ويعتقدون ب�رضورة 
اإزالتها من الأ�شنان يف كل 

فر�شة �شانحة. بيد اأن مينا 
الأ�شنان قادرة متاما على 

حمايتها من البكترييا ومن 
غريها من العوامل ال�شارة. كما 

اأن التاأثري امليكانيكي للفر�شاة 
يدمر املينا، وبالتايل يوؤدي 

دخول بكترييا واحدة اإىل ال�شن 
اإىل اإحلاق اأ�رضار اأكرب من مليار 

بكترييا على �شطحها«ووفقا 
للخرباء، اإذا كان ل بد من 

تنظيف الأ�شنان بعد الأكل، 
فيجب النتظار على الأقل 30 

دقيقة.

ن�صائح ب�صيطة للحفاظ على �صحة الظهر
ا�شتعر�ض موقع »رامبلر« الرو�شي عدة ن�شائح قّدمها الأطباء للحفاظ على �شحة الظهر والعمود 

الفقري. يتعر�ض الكثريون مل�شاكل ت�شبب لهم اآلما مربحة يف الظهر والعمود الفقري ب�شبب طبيعة 
عملهم التي تقت�شي اجللو�ض لفرتات طويلة، اأو رفع اأوزان ثقيلة اأحيانا، لذا ين�شح الأطباء باتباع 

عدة ن�شائح ب�شيطة، قد تقي من تلك امل�شاكل وتقلل من اآثارها، ومن اأهمها:
- املواظبة على الريا�شة والتمارين التي ت�شاعد على تقوية ع�شالت الظهر كامل�شي وال�شباحة، 

واحلر�ض على القيام ببع�ض متارين اإحماء ع�شالت الظهر وخ�شو�شا قبل البدء بالعمل الذي 
يقت�شي اجللو�ض ل�شاعات طويلة. - اأخذ ق�شط من الراحة وامل�شي ملدة 10 دقائق بعد كل �شاعة 
عمل يق�شيها ال�شخ�ض جال�شا يف موقع عمله. - عدم حمل احلقائب الثقيلة اأو تعليقها على كتف 

واحدة، و�رضاء احلقائب املزودة ب�رضائط عري�شة توزع احلمل على الكتفني ب�شكل مت�شاو.

 كامريا »الفرا�صة« تك�صف
 الأورام ال�صرطانية اخلفية!

اكت�شاف  للجراحني  ميكن 
با�شتخدام  اخلفية  ال�رضطانات 
كامريا جديدة طورها الباحثون 
الطرق  على  بالعتماد 
الفرا�شات  فيها  توجه  التي 
ال�شتوائية نف�شها عرب الغابات 

املطرية.
ال�شغرية،  الكامريا  وت�شتخدم 
يف  الباحثني  قبل  من  املطورة 
الأ�شعة  اإ�شارات  اإلينوي،  ولية 
حتت احلمراء ل�شت�شعار وجود 
بنظارات  وتت�شل  الأورام، 
يتيح  ما  اجلراح،  يرتديها 
بعد  الأورام  ك�شف  اإمكانية 

اجلراحة.
حوايل  النظارات  و�شتكلف 
جزء  وهي  فقط،  دولر   200
وافقت  اإ�شدار  اأرخ�ض  من 
والعقاقري،  الأغذية  اإدارة  عليه 

والذي يكلف 20 األف دولر.
الدرا�شة،  قائد  واأو�شح 
فريق  اأن  غروف،  الربوفي�شور 
كان  اإذا  عما  ت�شاءل  البحث 
باإمكانه حماكاة الروؤية الفريدة 
املميزة   ،morpho لفرا�شة 
متخ�ش�شة  نانوية  بهياكل 
متعددة  �شور  بروؤية  لها  ت�شمح 
الأ�شعة  ذلك  يف  مبا  الأطياف، 

حتت احلمراء القريبة.
يف  الفرا�شة  على  العثور  ومت 
يف  �شيما  ل  املطرية،  الغابات 
والو�شطى  اجلنوبية  اأمريكا 
واملك�شيك. وتتميز باأنها ن�شطة 
فقط خالل النهار، حيث تطور 
ل�شوء  ح�شا�شة  لتكون  نظرها 
ما  احلمراء،  حتت  الأ�شعة 
امل�شافات  بروؤية  لها  ي�شمح 

البعيدة.
دقيقة  كامريا  الباحثون  و�شمم 

وذلك  ال�شفات،  هذه  حتاكي 
من خالل حماكاة ت�شجيل �شور 
ملونة منتظمة يف وقت واحد، 
واإ�شارات الأ�شعة حتت احلمراء 
على  الأمر  ولت�شهيل  القريبة. 
الباحثون  ا�شتخدم  اجلراح، 

الكامريا مع نظارات واقية.
بنجاح  الكامريا  اختبار  ومت 
الثدي،  �رضطان  مر�شى  على 
على  الأولية  التجارب  بعد 
الفئران، كما يخطط الباحثون 
على  ا�شتخدامها  ل�شتك�شاف 
ب�رضطان  ال�شابني  املر�شى 
الكامريا  ومتكنت  املريء. 
لدى  الثدي  ك�شف �رضطان  من 
�شبغة  با�شتخدام  الفئران، 
الفلور�شنت القريبة من الأ�شعة 
ترتبط  والتي  احلمراء،  حتت 
وميكن  الورم.  بنوع  حتديدا 
اإ�شارات  التقاط  للكامريا 
ميكن  ما  الن�شيج،  �شطح  حتت 
مواقع  حتديد  من  اجلراحني 
ما  وغالبا  اجللد.  عرب  الأورام 
معرفة  امل�شتحيل  من  يكون 
وبداية  الورم  انتهاء  مكان 
اأن  مبعنى  ال�شليمة،  الأن�شجة 
يف  تبقى  ال�رضطانية  اخلاليا 
الذي  الأمر  الأحيان،  من  كثري 
من  املزيد  اإجراء  يتطلب 
اجلراحون  ويعتمد  اجلراحة. 
للعثور  واللم�ض  الب�رض  على 
ال�رضطانية  الأن�شجة  على 
اآلف  يف  ولكن  اجلراحة،  اأثناء 
احلالت، ميكن اأن تكون الأورام 
وعلى  قاتلة.  املكت�شفة  غري 
الرغم من عقود من حماولت 
الك�شف عن الأورام اخلفية، ل 
تزال العديد من احلالت خارج 

حدود ال�شيطرة.

 الهواتف الذكية ت�صاعد يف ك�صف
 مر�ض »باركن�صون« الرهيب

يطور م�رضوع تقني طبي تطبيقا ذكيا يراقب اأعرا�ض املر�ض وتطورها على مدار اليوم وو�شح 
الباحثون يف جامعة »Johns Hopkins« الأمريكية، اأن التطبيق ير�شل معلومات مهمة لالأطباء 

خالل مراقبة الهاتف امل�شتمرة للمري�ض. وتتم العملية بعد ا�شتجابة املري�ض خلم�شة اأوامر 
يطلبها التطبيق، وت�شمل فح�ض كل من: نربة ال�شوت، حا�شة اللم�ض، �رضعة امل�شي، التوازن 

و�رضعة التجاوب. وبالتايل متكن النتائج ال�شابقة الأطباء من معرفة درجة املر�ض، بهدف اإيجاد 
العالج املالئم للمري�ض.  كما اأكد الباحثون اأن الخرتاع اجلديد ي�شكل �شابقة طبية �شيكون لها 

�شعبية كبرية بني املر�شى، وخا�شة بعد �شبه التطابق بني نتائج الفح�ض يف العيادة ونتائج ا�شتخدام 
التطبيق. ولكنهم اأعربوا يف الوقت نف�شه عن حزنهم لعدم متكن مر�شى الدول الفقرية من 

ا�شتخدام الربنامج كما يجب ويعترب مر�ض »باركن�شون« من اأفتك اأمرا�ض ال�شيخوخة، حيث يهاجم 
خاليا ع�شبية يف الدماغ ل ميكن ترميمها.

تطوير اأول »لقاح ا�صطناعي« يف العامل
متكن علماء من جامعة كارديف ال�شهرية من تطوير »لقاح ا�شطناعي« هو الأول من نوعه ملحاربة 

الإنفلونزا.
ولتطوير هذا اللقاح الفريد، اعتمد العلماء على مواد ا�شطناعية ت�شبه ببنيتها الربوتينات املوجودة 

يف فريو�شات الإنفلونزا، وبالتايل اأ�شبح هذا املركب اأول »لقاح ا�شطناعي« يف العامل.
وحول اأهمية هذا الخرتاع قال العلماء اإن اللقاحات العادية حتوي اأج�شاما جمهرية اأو فريو�شات 

وبكترييا ميتة اأو �شعيفة، يتم حقنها يف اجل�شم لتكوين مناعة ذاتية فيه. لكن هذه الأج�شام 
املجهرية حتتوي على بروتينات قد تتاأثر بحمو�شة املعدة لذا تعطى على �شكل حقن فقط، وهذه 
احلقن يجب اأن حتفظ يف ظروف معينة ما ي�شعب عملية حفظها ونقلها. اأما »اللقاح ال�شطناعي« 
اجلديد فمواده موجودة يف اأقرا�ض دوائية عادية وميكن نقلها وحفظها يف خمتلف الظروف ليتم 

ا�شتعمالها يف معظم مناطق العامل حتى تلك التي ل تتوفر فيها الكهرباء.
و�شفات طبيعية فعالة لعالج اأمل الأ�شنان

يعترب هذا املحلول من اأ�شهل املحاليل حت�شريا، اإذ يكفي اأن ن�شيف مقدار ملعقة �شغرية من 
امللح يف كوب ماء دافئ لن�شتخدم هذه الو�شفة يف تعقيم الفم واإزالة اأمل الأ�شنان.

زيت �صجرة ال�صاي

يعترب زيت �شجرة ال�شاي من اأهم الزيوت الطبيعية امل�شتخدمة يف املجالت الطبية، ولعالج اأمل 
الأ�شنان، يكفي اأن ن�شع ب�شع قطرات من هذا الزيت على قطنة اأو قطعة �شا�ض �شغرية وو�شعها 

على �شكل كمادات على اللثة لب�شع دقائق ليختفي الأمل ب�رضعة.
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْساأَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َفاإَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

عهدك ووعدك ما�ستطعت، 
اأعوذ بك من �سر ما �سنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، يا من اإليه امل�ستند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�سمد ، ل 
�سريك له ول ولد ،خذ 

بيدي من ال�سالل اإل 
 الر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

�سر �سعادة �ملرء يف ل�سانه
يف  ال�صغرية  الع�صلة  تلك  عجيبة 
�صغر  من  فبالرغم  الإن�صان,  ج�صم 
اأعمال  ت�صنع  اأنها  اإل  حجمها 
وقد  وتفرق  متزق  فقد  عظيمة, 
�صببا  تكون  وقد  وتقرب,  جتمع 
وقد  حياته  يف  الإن�صان  ل�صعادة 
وقد  �صقائه,  يف  �صببا  اأي�صا  تكون 
لزيادة احل�صنات ورفعة  تكون �صببا 
لك�صب  �صببا  تكون  وقد  الدرجات, 
بل...!!  احل�صنات  وحمق  ال�صيئات 
قد تهوي به يف دركات النار, اإنها.... 
فحني  الل�صان,  نعم..  الل�صان...!!! 
يح�صن الإن�صان حديثه مع الآخرين 
اإل  يتحدث  ول  عباراته,  وينتقي 
وفيما  ينفع,  ومبا  القول  باأطيب 
يعنيه, ويذكر اهلل به ُجَلّ وقته, كان 
لأنه  وفالحه؛  ل�صعادته  �صببا  ذلك 
حفظ ل�صانه عن الوقوع يف اأعرا�ض 
التي  والنميمة  الغيبة  وعن  النا�ض 

الذنوب, والتي نهانا  تعد من كبائر 
يفعل  و�صور من  بل  فعلها,  اهلل عن 
على  دللة  ت�صوير  باأب�صع  ذلك 
�صناعة الفعل وعلى قبحه فقال جل 
وعال: ﴿ يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْجتَِنبُوا 
اإِثٌْم  ِنّ  الَظّ اإَِنّ بَْع�َض  ِنّ  الَظّ ِمَن  َكِثرًيا 
ا  �ُصوا َوَل يَْغتَْب بَْع�ُصُكْم بَْع�صً �َصّ َوَل جَتَ
اأَِخيِه  َم  حَلْ يَاأُْكَل  ْن  اأَ اأََحُدُكْم  اأَيُِحُبّ 
 َ اهلَلّ اإَِنّ   َ اهلَلّ َواتَُّقوا  َفَكِرْهتُُموهُ  َميًْتا 
اٌب َرِحيٌم ﴿ )�صورة احلجرات اآية  تََوّ
النبي -�صلى  12(. والغيبة كما قال 
اأخاك  ذكرك   ) و�صلم-:  عليه  اهلل 
مبا يكره ) ولو كان فيه, اأما النميمة 
فهي: نقل الكالم من �صخ�ض لآخر 
ال�صفتان  وهاتان  الإف�صاد  بق�صد 
بني  يفرق  ما  اأكرب  من  الذميمتان 
املجتمعات وميزق وحدتها, ومتالأ 
القلوب غيظا وحنقا, وت�صبب احلقد 
وال�صغينة والكراهية؛ لذلك نهانا اهلل 

عنها, وعلى النقي�ض اأمرنا بالنطق 
الدعوة  يف  واأح�صنه  القول  باأطيب 
املجالت؛  �صتى  ويف  التوحيد  اإىل 
لأنه اأدعى للقبول واأحرى لالإجابة, 
واأقرب مثال لذلك اأنه - �صبحانه - 
هارون  واأخاه  مو�صى  اأر�صل  حينما 
الكافر  الطاغية  ذلك  فرعون  اإىل 

اهلل,  دين  اإىل  ليدعواه  املتكرب 
اللني  بالقول  يدعواه  باأن  اأمرهما 
َواأَُخوَك  اأَنَْت  اْذَهْب  تعاىل: ﴿  فقال 
ِباآيَاِتي َوَل تَِنيَا يِف ِذْكِري * اْذَهبَا اإِىَل 
َقْوًل  لَُه  َفُقوَل   * َطَغى  اإِنَُّه  ِفْرَعْوَن 
ُر اأَْو يَْخ�َصى ﴿ )�صورة  لَِيًّنا لََعلَُّه يَتََذَكّ

طه اآية 42 - 44 (. 

َمْن َذ� �َلِّذي ُيْقِر�ُض

 

ًنا ا َح�سَ َ َقْر�سً  �لَلّ
ا َح�َصًنا  َ َقْر�صً قوله تعاىل }َمْن َذا الَِّذي يُْقِر�ُض اهلَلّ

ُ يَْقِب�ُض َويَبْ�ُصُط َواإِلَيِْه  َعاًفا َكِثرَيًة َواهلَلّ اِعَفُه لَُه اأَ�صْ َفيُ�صَ
ر �صبحانه الآية  تُْرَجُعوَن{ ]البقرة: 245[  ف�صَدّ
باألطف اأنواع اخلطاب, وهو ال�صتفهام املت�صمن 

ملعنى الطلب .. وهو اأبلغ يف الطلب من �صيغة الأمر.
واملعنى: هل اأحد يبذل هذا القر�ض احل�صن فيجازى 

عليه اأ�صعاًفا م�صاعفة؟
ا ح�صًنا؛ حًثا للنفو�ض وبعًثا  و�صمي ذلك الإنفاق قر�صً
لها على البذل .. لأن الباذل متى َعِلَم اأن عني ماله 
يعود اإليه ولبد؛ طَوّعت له نف�صه بذله و�َصُهَل عليه 

اإخراجه .. فاإن َعِلم اأن امل�صتقر�ض ملي ويف حم�صن, 
كان اأبلغ يف طيب قلبه و�صماحة نف�صه .. فاإن َعِلم اأن 
امل�صتقر�ض يتجر له مبا اقرت�صه وينميه له ويثمره 
حتى ي�صري اأ�صعاف ما بذله, كان بالقر�ض اأ�صمح 

واأ�صمح .. فاإن َعِلم اأنه مع ذلك كله يزيده من ف�صله 
وعطائه اأجًرا اآخر من غري جن�ض القر�ض واأن ذلك 
الأجر حظ عظيم وعطاء كرمي, فاإنه ل يتخلَّف عن 
قر�صه اإل لآفة يف نف�صه من البخل وال�صح اأو عدم 

الثقة بال�صمان وذلك من �صعف اإميانه؛ ولهذا كانت 
ال�صدقة برهاًنا ل�صاحبها.

وهذه الأمور كلها حتت هذه الألفاظ التي ت�صمنتها 
ا واأخرب اأنه هو املقرت�ض  الآية؛ فاإنه �صماه قر�صً
ل قر�ض حاجة ولكن قر�ض اإح�صان اإىل امُلْقِر�ض 

وا�صتدعاء ملعاملته وليعرف مقدار الربح فهو الذي 
اأعطاه ماله وا�صتدعى منه معاملته به .. ثم اأخرب 

عما يرجع اإليه بالقر�ض وهو الأ�صعاف امل�صاعفة .. 
ثم اأخرب عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة, وهو الأجر 

الكرمي.
وحيث جاء هذا القر�ض يف القراآن قيَّده بكونه ح�صًنا, 

وذلك يجمع اأموًرا ثالثة:
اأحدها: اأن يكون من طيب ماله ل من رديئه وخبيثه 

الثاين: اأن يخرجه طيبة به نف�صه ثابتة عند بذله 
ابتغاء مر�صاة اهلل 

الثالث: اأن ل مَيَُنّ به ول يوؤذي 
فالأول يتعلق باملال, والثاين يتعلق باملنفق بينه وبني 

اهلل, والثالث بينه وبني الآخذ

�لإح�سان �إىل �لو�لدين
الوالدين  برب  الإ�صالم  اأمر  لقد 
الأعمال  اأحب  برهما  وجعل 
التي  ال�صالة  بعد  تعاىل  اهلل  اإىل 
بعد  الإ�صالم  دعائم  اأعظم  هي 
بن  اهلل  عبد  فعن  ال�صهادتني, 
قال:  عنه-  اهلل  -ر�صي  م�صعود 
عليه  اهلل  -�صلى  النبي  �صاألت 
اإىل  اأحب  العمل  اأي   ) و�صلم-: 
اهلل عز وجل؟ قال: ال�صالة على 
وقتها, قال: ثم اأي؟ قال: ثم بر 

الوالدين ).
الإح�صان  تعاىل  اهلل  قرن  بل 
وتوحيده,  بعبادته  الوالدين  اإىل 
الوالدين  اأمر الإ�صالم برب  وكما 
حرم  فقد  اهلل  بعبادة  وقرنه 
من  وجعله  الوالدين  عقوق 
بالإ�رشاك  وقرنه  الكبائر  اأكرب 
باهلل, قال ر�صول اهلل - �صلى اهلل 
باأكرب  اأنبئكم  األ   ) و�صلم:  عليه 
باهلل,  الإ�رشاك  الكبائر؟.... 

وعقوق الوالدين.... ).
وال�صداد  الفالح  اأراد  وملن 
اأعلى  ونيل  والآخرة  الدنيا  يف 
باإذن   - اجلنان  يف  الدرجات 
اهلل  طاعة  بعد  فعليه   - اهلل 
والمتثال لأوامره والوقوف عند 
بالوالدين  الرب  ونواهيه,  حدوده 
ما  ولعل  اإليهما,  والإح�صان 
�صببا  يكون  النقاط  �صاأذكره من 

يف حت�صيل ذلك اإن �صاء اهلل.

�أ�سئ لنف�سك �لطريق يوم �لقيامة
تََرى  يَْوَم   ﴿ وتعاىل-:  -�صبحانه  اهلل  قال 
بنَْيَ  نُوُرُهْم  يَ�ْصَعى  َوامْلُوؤِْمنَاِت  امْلُوؤِْمِننَي 
َجنَّاٌت  الْيَْوَم  بُ�رْشَاُكُم  اِنِهْم  َوِباأَمْيَ اأَيِْديِهْم 
ِفيَها  َخاِلِديَن  اْلأَنَْهاُر  ِتَها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ
َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴿ )�صورة احلديد: 
الآية 12(, فاهلل -�صبحانه وتعاىل- يعطي 
العبد من النور على قدر اأعماله يف الدنيا, 
اجلبل  كمثل  النور  من  يعطى  من  فمنهم 
اأمامه, اأو مثل النخلة, اأو يعطى على قدر 
اأخرى,  ويطفئ  تارة  ي�صيء  اإبهام قدميه 
فيا ترى ما الأعمال التي ت�صبب النور اأو 

تزيده يوم القيامة؟
1- املحافظة على ال�صالة: فعن عبد اهلل 
بن عمرو بن العا�ض -ر�صي اهلل عنهما- 
اأنه  و�صلم-:  عليه  اهلل  -�صلى  النبي  عن 
حافظ  من   ) فقال:  يوًما  ال�صالة  ذكر 
يوم  وجناة  وبرهانا  نورا  له  كانت  عليها 
القيامة ومن مل يحافظ عليها مل يكن له 
نور ول برهان ول جناة وكان يوم القيامة 
مع قارون وفرعون وهامان واأُبَِيّ بن خلف 

.(
ل�صالتي  امل�صاجد  اإىل  امل�صي  كرثة   -2

عليه  اهلل  -�صلى  قال  والع�صاء:  الفجر 
اإىل  الظلم  يف  امل�صائني  ب�رش   ) و�صلم-: 

امل�صاجد بالنور التام يوم القيامة ).
غ�صل  اإمتام  اأي  الو�صوء:  اإ�صباغ   -3
الأع�صاء كاملة من غري نق�ض, قال -عليه 
يوم  ياأتون  اأمتي  اإن   ) وال�صالم-:  ال�صالة 
القيامة غرا حمجلني من اآثار الو�صوء ).

4- قراءة �صورة الكهف يوم اجلمعة: قال 
-عليه ال�صالة وال�صالم-: ( من قراأ �صورة 
يوم  نورا  له  كانت  اجلمعة  يوم  الكهف 

القيامة من مقامه اإىل مكة ).

 حفظ �لقر�آن خري
 من متاع �لدنيا

عن عقبة بن عامر اجلهني قال : خرج علينا ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ونحن يف ال�صفة فقال : 
) اأيكم يحب اأن يغدو اإىل بطحان والعقيق فياأخذ 
ناقتني كوماوين زهراوين بغري اإثم باهلل ولقطع 

)قطيعة( رحم ؟ ( قالوا : كلنا يا ر�صول اهلل , قال : 
)فلئن يغدو اأحدكم كل يوم اإىل امل�صجد فيتعلم اآيتني 

من كتاب اهلل خريا له من ناقتني واإن ثالث فثالث 
مثل اأعدادهن من الإبل(.

ف�سل حافظ �لقر�آن 
حديث اأبي مو�صى الأ�صعري ر�صي اهلل عنه 
قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

)مثل املوؤمن الذي يقراأ القراآن كمثل الأترجة 
, ريحها طيب وطعمها طيب . ومثل املوؤمن 
الذي ل يقراأ القراآن كمثل التمرة , ل ريح 

لها وطعمها حلو . ومثل املنافق الذي يقراأ 
القراآن مثل الريحانة , ريحها طيب وطعمها 

مر , ومثل املنافق الذي ل يقراأ القراآن كمثل 
احلنظلة , لي�ض لها ريح وطعمها مر(.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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األفا روميو تعود بقوة بوح�ش ريا�سي جديد

�ألفا  �رشكة  �أن   "Autocar" موقع  ذكر 
منوذج  لإطالق  تخطط  �ل�شهرية  روميو 

."Giulia" ريا�شي مميز من �شيار�ت
ومن �ملفرت�ض �أن يتم تزويد هذه �ل�شيارة 
توربيني  �أحدهما  �ملحركات،  من  بنوعني 
�أ�شطو�نات و�شعة 3 لرت�ت قادر  بـ 6  جّبار 
�أكرث  توليد عزم 650 ح�شانا، و�لآخر  على 

�قت�شادية ب�شعة 2 لرت وعزم 280 ح�شانا.
باأية  تدل  مل  روميو  �ألفا  �أن  من  وبالرغم 
�جلديدة  �شيارتها  عن  ر�شمية  ت�رشيحات 
بعد، �إل �أن بع�ض �ملو�قع �ملهتمة ب�شوؤون 

�ملعدلة   "Giulia" �أن  �أكدت  �ل�شيار�ت 
ورباعي،  �أمامي  دفع،  بنظامي  �شتاأتي 
 0 ت�شارعها من  زيادة  قادرة على  و�شتكون 
�إىل 100 كلم/ �شاعة يف غ�شون 3.5 ثانية 

فقط.
من  �لأخرية  �ملعدلة  �لن�شخة  �أن  يذكر 
زودت  قد  كانت   "Giulia" �شيار�ت 
و�شعة  �أ�شطو�نات   6 بـ  توربيني  مبحرك 
2.9 لرت قادر على توليد عزم 290 ح�شانا، 
وزيادة ت�شارع �ل�شيارة من 0 �إىل 100 كلم/ 

�شاعة يف غ�شون 3.9 ثانية.

7 اأ�سياء عليك معرفتها عن مر�سيد�ش 
2019 كليًا  اجلديدة   CLS

بي اإم دبليو 
 M  X6

معدلة 
تلفت 

االنتباه 

�رشكة 3D Design قامت 
بالتعديالت �خلارجية على  

بي �إم دبليو M X6 هذه 
�ل�شيارة، معظمها من �ألياف 

�لكربون، مثل �لأجنحة 
�لأمامية و�خللفية، ونا�رش 
هو�ء جديد وغطاء حمرك 

كربوين.
كما ح�شلت X6 �إم 

�ملعدلة على نظام عادم 
AkraPovic جديد 

وجنوط بطول 23 بو�شة 
ومل�شات �شود�ء على �شبكة 
�لتهوية و�لرفرف و�ل�شقف، 
و�أغطية مر�يا جانبية من 
�ألياف �لكربون بالنتقال 
للمق�شورة؛ نرى تعديالت 

د�خلية خفيفة كذلك جلعلها 
�أكرث ريا�شية، مثل جلد 

وتخييط �أحمر على �ملقاعد 
�لريا�شية وم�شاند �لأذرع 
و�لأبو�ب ولوحة �لقيادة، 
بالإ�شافة �إىل زخرفات 

�شود�ء م�شقولة وكربونية.
وقد حافظت �ل�شيارة على 
حمركها �لتريبو �ملزدوج 
بدون تغيري، �شعة 4.4 

لرت بثماين �شلندر�ت بقوة 
567 ح�شان وعزم دور�ن 
553 رطل-قدم، ما ي�شمح 

لل�شيارة بالت�شارع من �ل�شفر 
�إىل 100 كلم\�ض يف 4.2 
ثانية ب�رشعة ق�شوى عند 

250 كلم\�ض.

 الند روفر لن تك�سف عن ديفندر اختبارية
 خوفا من التقليد ال�سيني

�أعلنت لند روفر عن موعد تد�شني ديفندر �جلديدة يف �أو�خر 2018 يف �شكلها �لإنتاجي �لنهائي، ولي�شت ك�شيارة �ختبارية 
ممهدة للموديل �لإنتاجي كما هو �ملعتاد.. ويُذكر �أن ديفندر �جلديدة �شتلعب دور� رئي�شيا يف �حتفالية لند روفر بالذكرى 
�ل�شبعني لتاأ�شي�شها �لعام �لقادم. وياأتي قر�ر �ل�رشكة بالتخلى عن تقدمي ن�شخة �ختبارية لديفندر خوفا من �لتقليد �ل�شيني 
�ل�شهري ملوديالتها.. ولكن يف عام 2011، قدمت �ل�رشكة بالفعل �شيارة DC100 �لختبارية، و�لتي كان من �ملفرت�ض �أن متهد 
لديفندر �جلديدة، ولكن ردود فعل �لنقاد كانت بالغة �ل�شلبية لدرجة دفعت لند روفر للتخلي متاما عن �لت�شميم و�لبدء من 
جديد. وقد حظت ديفندر �لقدمية ب�شعبية ل باأ�ض بها، حيث مت بيع 20،000 ن�شخة منها �شنويا، ولكن لند روفر بحاجة �إىل 
�لتطوير و�لت�شويق منطقية ماليا وربحّية و�شرتتكز  بيع 100،000 ن�شخة �شنويا على �لأقل من ديفندر �جلديدة جلعل عملية 
��شتخد�مها  مت  و�لتي   ،D7u هيكلة  من  معدلة  ن�شخة  على  �جلديدة  ديفندر 
بالفعل يف رينج روفر ورينج روفر �شبورت ودي�شكفري، كما �شتحظى 
 ،Ingenium عائلة  �شمن  وديزل  برتول  مبحركات  �ل�شيارة 
وتاأمل  �لوقود.  ل�شتهالك  جيدة  م�شتويات  ل�شمان 
�أن ت�شبح ديفندر �جلديدة �ملوديل  لند روفر يف 
�لطرق  مع  �لتعامل  على  قدرة  �لأكرث 
يف�رش  ما  تاريخها،  يف  �لوعرة 
�لتقنيات  من  �لو��شع  �ملجال 
عليها  ح�شلت  �لتي  �ملحدثة 
�ل�شيارة، وهي تقنيات مبنية 
على  �ل�شتجابة  نظام  على 
يف  �ملتوفر  �لوعرة  �لطرق 

دي�شكفري.

و�شتنطلق مبيعاته �ملوديل �جلديد يف مو�شكو، مطلع �لعام �ملقبل، ب�شعر 
مر�شيد�ض من فئة "A". فيما �أعلنت �ل�رشكة �أن موديلها �جلديد ي�شلح 
ما  �ل�شيارة  فاإن  �لإعالن  �لرغم من هذ�  وعلى  �لطرق  لل�شري يف جميع 

ز�لت �أمامية �لدفع. كما �أن �رتفاعها عن �لأر�ض �نخف�ض بـ 10 ملم.
يذكر �أنه ك�شف عن هذه �ل�شيارة، �لتي يزيد �شعرها عن ثمن "بر�مو�ض" 
ومت  جنيف  يف  �ملا�شي  �لربيع  خالل  دولر،  �آلف   5 بـ  �لأبو�ب  ثنائية 
تزيني �ل�شيارة مب�شد�ت مميزة وعجالت قيا�شها 16 بو�شة �شنعت من 
�لكروم  من  عادم  و�أنبوب  معتم  خلفي  بزجاج  وزودت  خفيفة،  �شبائك 
�ألف   30 من  )�أقل  �ل�شيارة  على  للح�شول  �لرو�شي  �مل�شرتي  و�شيدفع 
�ملوديل  هذ�  �إنتاج  �ملرتفع مبحدودية  �لثمن  �ل�رشكة  وف�رشت  دولر(، 
وتنوي �ل�رشكة طرح �شيارتها يف رو�شيا مبحرك تريبو و�حد ب�شعة 0.9 
طر�ز  من  �لأوتوماتيكي  �ل�رشعة  و�شندوق  ح�شانا   90 قوة  ينتج  لرت، 

."twinamic"

مو�سكو بانتظار �سمارت" الفاخرة" 
ب�سعر مر�سيد�ش

تعرف على مميزات وعيوب تويوتا 
راف 4 موديل 2018

تويوتا ر�ف 4 مت تقدميها لأول مرة يف 1994، ومنذ ذلك �لوقت حافظت على 
مكانتها عاملياً، وبعد ح�شول جيلها �لر�بع على �شكل حمدث، دعونا ن�شتعر�ض 

�أبرز مميز�تها وعيوبها.
املميزات

كفاءة عالية با�شتهالك �لوقود: ت�شتهلك ر�ف 4 متو�شط 9.06 لرت عن كل 100 
كيلومرت تقطعه، وهي �أرقام ممتازة بقطاع �لكرو�ض �أوفر.

م�شاحة و��شعة
 �شكل ر�ف 4 وخ�شي�شاً جو�نبها متنحها م�شاحة و��شعة جللو�ض �لركاب بر�حة 

تامة ولتخزين �لأمتعة.
�شحيح هدوء  �لقيادة:  �أثناء 

لي�شت  �أنها 

 CLS-Class عن  �ل�شتار  بنز  مر�شيد�ض  �أز�حت   – نت  �ملربع 
رفقة  لل�شيار�ت  �جنلو�ض  لو�ض  معر�ض  يف   2019 كلياً  �جلديدة 
�لأناقة ومو��شفات مثرية لالهتمام.. وهاكم  بالغ  ت�شميم ر�شيق 

�أهم 7 �أ�شياء جديدة حتظى بها �لكوبيه.

�سلندرات م�ستقيمة  6 بـ  جديد  -1 حمرك 

رطل-قدم،   369 دور�ن  وعزم  ح�شان   362 بقوة  لرت   3 �شعة 
بف�شل �ل�شحن �لتوربيني وموتور كهربائي �شغري.. وميثل �إ�شافة 
�ملحرك خطوة غري تقليدية ملر�شيد�ض، حيث جتعلها و�حدة من 
بـ 6  �ل�شيار�ت �ملعدودة �لتي ل تز�ل تعر�ض حمركات  �شانعات 

�شلندر�ت م�شتقيمة.

الإ�سدار الأول  2-

�شياأتي �لإ�شد�ر �لأول First Edition �لإنتاجي �ملحدود من 
�لأ�شود  �لفاخر  نابا  �ل�شيارة مبق�شورة خا�شة حتتوي على جلد 
على  متباين  ملون  نحا�شي  وتخييط  ملونة  نحا�شية  مبل�شات 
للخارجية،  وبالن�شبة  وغريها،  و�ملقاعد  �لأو�شط  �لكون�شول 
ف�شياأتي �لإ�شد�ر مب�شابيح �أمامية LED وجنوط AMG متعدد 

�لق�شبان بطول 19 بو�شة.

تقنيات   3-

�سالمة متطورة

�ل�شائق من �لرتطامات �جلانبية عرب دفعه بعيد�  ت�شمل حماية 
بجانب  �ل�شدمة،  لتخفيف  بو�شة   2.75 بـ  �ل�شطد�م  موقع  عن 
حدوثها،  قبل  �ل�شطد�مات  تفادي  �أنظمة  من  و��شعة  حزمة 
و�أنظمة مالحة متطورة وخا�شيات حتذير متعددة لتنبيه �ل�شائق 

يف خمتلف �لظروف.

مقاعد -4 خم�سة 

على �لعك�ض من �جليلني �ل�شابقني من �ل�شيارة، تتوفر مر�شيد�ض 
�شممت  و�إن  �لآن،  مقاعد  بخم�شة   2019 موديل   CLS بنز 
�لأمامية  للمقاعد  م�شابه  ب�شكل  �خللفية  �ملقاعد  مر�شيد�ض 

لإعطاء �نطباع �أكرث ريا�شية عن �ملق�شورة.

Energizing Comfort -5 خا�سية 

هي خا�شية ت�شل �أنظمة �لر�حة �لد�خلية ببع�شها، مثل �لتحكم يف 
�ملناخ و�ملعطر ومدفئ �ملقاعد و�ملو�شيقى و�لإ�شاءة و�لتهوية 
و�ملا�شاج وغريها، خللق �أف�شل بيئة ممكنة ل�شمان ر�حة �لر�كب 

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

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

INVESTPLUS 

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

Nos formations 

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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يوتيوب يتج�س�س على الأطفال ويجمع بياناتهم
جمموعة   23 ي�ضم  حتالف  تقدم 
وامل�ضتهلكني  للأطفال  منا�رصة 
جلنة  اإىل  ب�ضكوى  واخل�ضو�ضية، 
التجارة الفدرالية الأمريكية بدعوى 
حياة  قوانني  تنتهك  غوغل  اأن 

الأطفال.
جتمع  غوغل  اإن  ال�ضكوى  وتقول 
تقل  ملن  ال�ضخ�ضية  البيانات 
وتقدم  عاما،   13 عن  اأعمارهم 
املجموعة  وتقول  لهم.  الإعلنات 
طفولة  اأجل  من  حملة  ت�ضم  التي 
خالية من التجارة )CCFC( ومركز 
منظمة  و21  الرقمية  الدميقراطية 
اأخرى، اإنه على الرغم من اأن �رصكة 
يوتيوب  موقع  باأن  اأبلغت  قد  غوغل 
�ضن  يف  هم  ملن  فقط  خم�ض�ص 
اأن  اأنها تعلم  اإل  13 عاما فما فوق، 
عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأطفال 
اإىل  الولوج  ميكنهم  املحدد  العمر 

املوقع وا�ضتخدامه.
وت�ضري املجموعة اإىل اأن غوغل جتمع 
معلومات �ضخ�ضية عن الأطفال دون 
واأنواع  مواقعهم  مثل  عاما   13 �ضن 
الأجهزة التي ي�ضتخدمونها للو�ضول 
ثم  الهواتف،  واأرقام  يوتيوب،  اإىل 
وخدمات  مواقع  عرب  تطاردهم 
موافقة  على  احل�ضول  قبل  خمتلفة 
مبوجب  مطلوب  هو  كما  الوالدين، 
الأطفال  خ�ضو�ضية  حماية  قانون 

.)Coppa( عرب الإنرتنت
املنظمات  جمموعة  وحتث 
الفدرالية،  التجارة  جلنة  احلقوقية 
على  الأمريكية،  للحكومة  التابعة 
التحقيق مع غوغل ومعاقبتها ب�ضبب 

انتهاكاتها املزعومة.
للمجموعة،  وفقا  يوتيوب،  ويعد 
بالن�ضبة  ا�ضتخداما  الأكرث  املن�ضة 
املتحدة،  الوليات  يف  للأطفال 

والتطبيق  املوقع  ي�ضتخدم  حيث 
نحو 80% من ال�رصيحة العمرية بني 

6 و12 عاما.
خم�ض�ص  تطبيق  غوغل  ولدى 

 YouTube ا�ضم  حتت  للأطفال 
 ،2015 عام  اإ�ضداره  مت   ،Kids
املحتوى  لعر�ص  خم�ض�ص  وهو 

والإعلنات املنا�ضبة للأطفال.

 »تويرت« تتيح توثيق احل�سابات

 جلميع امل�ستخدمني
اأعلن املدير التنفيذي لتويرت، جاك دور�ضي، عن نية املوقع اإتاحة توثيق احل�ضابات اأمام 

جميع امل�ضتخدمني، فيما مل يف�ضح عن معلومات تف�ضيلية ب�ضاأن كيفية تنفيذ عملية 

التوثيق، و�رّصح، خلل بث حي عرب تطبيق »بري�ضكوب«: »تتجه النية اإىل فتح باب توثيق 

احل�ضابات اأمام اجلميع«، وذلك خلل نقا�ضه حول طرق التعامل مع الإ�ضاعات، اإىل 

جانب اأ�ضاليب مكافحة املحتوى غري القانوين.

فيما توّقع تقنيون اأن عملية التوثيق �ضتتم عرب اإدخال بيانات وح�ضابات اجتماعية اأخرى 

للم�ضتخدم، مثل ح�ضابات في�ضبوك اأو اأي بريد اإلكرتوين اأو عن طريق رفع �ضورة رقمية 

مل�ضتند اإثبات هوية حكومي.

وا�سنطن تك�سف عن 4 
 دول تهدد اأمريكا 

يف الف�ساء ال�سيرباين
رو�ضيا  كوت�ص،  دانيال  الأمريكية،  ال�ضتخبارات  رئي�ص  و�ضف 
يف  الرئي�ضية  بالتهديدات  ال�ضمالية،  وكوريا  واإيران  وال�ضني 
الف�ضاء ال�ضيرباين وجاء يف تقرير كوت�ص للكونغر�ص: »رو�ضيا، 
يف  الرئي�ص  التهديد  �ضت�ضكل  ال�ضمالية،  وكوريا  اإيران  ال�ضني، 
»نحن  كوت�ص:  املقبل«واأ�ضاف  العام  يف  ال�ضيرباين،  الف�ضاء 
نعتقد اأن رو�ضيا �ضتجري عمليات �ضيربانية مفتوحة ووا�ضحة 
اإمكاناتها  ت�ضتخدم  اأن  املتوقع  ومن  املقبل،  العام  خلل 
املقبل،  العام  »يف  كوت�ص:  اأوكرانيا«وختم  �ضد  اجلديدة 
�ضتوا�ضل ال�ضتخبارات الرو�ضية وهيئاتها الأمنية اختبار البنية 

التحتية الأمريكية الهامة وكذلك حلفائنا«.

 اآبل تطرح اآيفون بت�سميم 
جديد كليا!

ن�رص موقع«idropnews« املتخ�ض�ص ب�ضوؤون التقنية 
تغريدة على تويرت اأظهر فيها الت�ضميم املتوقع لأحد اأجهزة 

اآيفون املنتظرة. وبالنظر للت�ضميم ميكن ملحظة اأن الهاتف 
يختلف كليا من ناحية ال�ضكل عن هواتف اآيفون، فقد جاء 
بهيكل معدين ي�ضبه هواتف نوكيا »8800« ال�ضهرية، وغطاء 
اأنيق فوق لوحة املفاتيح. كما ي�ضفي النحناء املوجود يف 
الهيكل، ولوحة املفاتيح التي تعمل باللم�ص، وال�ضا�ضة التي 
ت�ضبه �ضا�ضات هواتف »اآيفون-X« طابع الع�رصية والأناقة 

على هذه الهاتف، وتاأتي ال�ضائعات حول هذا الهاتف يف 
الوقت الذي اأكدت فيه العديد من املواقع اأن اآبل تعمل حاليا 

على تطوير �ضا�ضات قابلة للنحناء لتطرحها يف اأجهزتها 
امل�ضتقبلية.

ون بل�س �ستك�سف عن هاتف 
مايو �سهر  بداية   6  OnePlus

  
بعد اأن عرفنا الكثري من التفا�ضيل حول هاتف ون بل�ص 

القادم OnePlus 6 حان الوقت للتعرف عن موعد الك�ضف 
عن هذا الهاتف الذي بات ميلك �ضعبية جارفة يف �ضوق 

الهواتف الذكية تتزايد مو�ضماً بعد مو�ضم التقارير الواردة 
اليوم ت�ضري اإىل رغبة ال�رصكة ال�ضينية يف الك�ضف عن الهاتف 

بداية �ضهر ماي القادم وحتديداً يوم 5 ماي وذلك خلل 
حدث �ضخم �ضيقام يف مدينة �ضنزن ال�ضينية  اآخر الت�رصيبات 

حول الهاتف ت�ضري اىل �ضا�ضة 6 اإن�ص ومعالج �ضناب دراغون 
845 مع 8GB رام و 256GB ذاكرة تخزين مع كامريتني 
مزدوجة من اخللف مع احدث ن�ضخة من نظام الت�ضغيل 

اندرويد .  

 الك�سف عن �سعر غالك�سي 
اإ�س 9 يف املنطقة العربية

بل�ص«،   9 اإ�ص  و«غالك�ضي   »9 اإ�ص  غالك�ضي  هواتف  و�ضول  �ضام�ضونغ،  �رصكة  اأعلنت 
الهواتف  اأبرز مميزات  اإىل  يتعرفوا  اأن  للم�ضتهلكني،  ال�رصكة  واأتاحت  الإمارات  اإىل دولة 
اجلديدة، من خلل فعالية اأقيمت يف منطقة برج خليفة بدبي واأكدت ال�رصكة اأن ال�ضاد�ص 

ع�رص من ال�ضهر احلايل، �ضيكون موعد اإطلق الهواتف اجلديدة يف �ضوق الإمارات.
ويبداأ �ضعر »غالك�ضي اإ�ص 9« من ) 844 دولر اأمريكي(، واأعلنت ال�رصكة اجلنوبية هاتفيها، 
املتقدمة  الكامريا  مثل  ميزات  فيهما من  النقاب عما  وك�ضفت  املا�ضي،  اأواخر فرباير 
لل�ضم�ص  م�ضادة  و�ضا�ضة  �ضوتية  ميزات  عن  ف�ضل  ببطء،  الفيديو  ت�ضوير  على  القادرة 

ومقاومة للغبار واملاء.

تراجع عدد تطبيقات متجر اآبل 
لأول مرة!

اأ�ضارت تقارير خمت�ضة اأن �رصكة اآبل قامت بخف�ص عدد 
التطبيقات املتواجدة على متجرها اخلا�ص بالأجهزة 

الذكية، وقامت بحذف نحو 100 األف تطبيق.
وبح�ضب املعلومات، فاإن عدد تطبيقات متجر اآبل انخف�ص 

من 2.2 مليون مع نهاية 2016، لي�ضل اإىل 2.1 مليون مع 
نهاية 2017. وذلك بعد ت�ضديد ال�رصكة ل�ضيا�ضاتها اخلا�ضة 

بن�رص التطبيقات على املتجر، خا�ضة باحلديث عن 
التطبيقات الغري مبنية على نواة 64بت التي فر�ضت ال�رصكة 

العمل عليها موؤخرا.
وعلى خلف ذلك، فاإن متجر غوغل �ضهد ارتفاع كبري يف 

عدد التطبيقات املن�ضورة عليه، حيث و�ضل العدد اإىل 3.6 
مليون تطبيق بارتفاع نحو 30% عن 2016  يف اجلانب الأخر 
فاإن عدد التطبيقات التي مت تد�ضينها يف العام الأخري �ضهد 

تراجع كبري على متجر اآبل، وذلك بن�رص 755 األف تطبيق 
يف 2017، على عك�ص العام ال�ضابق له والذي �ضهد اإطلق 
حوايل 1.1 مليون تطبيق. اأي اأن الن�ضبة انخف�ضت بنحو 

.%29
فيما �ضهد متجر قوقل ارتفاع كبري بعدد التطبيقات، حيث 
اأن املتجر �ضهد تد�ضني نحو 1.6 مليون تطبيق جديد يف 

2017، مقارنة مع 1.3 مليون يف العام امل�ضبق والغريب يف 
املو�ضوع اأن حتول مطوري التطبيقات ملن�ضة على اأخرى 
�ضهد �ضيطرة تامة ملتجر غوغل، وذلك بتحول نحو 17.3 
األف تطبيق من متجر اآبل ملتجر غوغل بلي، فيما حتول 

فقط 7.5 األف مطور ملتجر اآبل قادما من قوقل بلي.

كما فعلت هواوي ، اآبل تخطط للك�سف 
عن هاتف اآيفون بثالث كامريات

ذكر تقرير من �ضحيفة Economic Daily News اأن 
اأحد هواتف اليفون اجلديدة العام املقبل �ضيحمل كامريا 

 P20 ثلثية العد�ضات كما هو موجود يف هاتف هواوي
Pro والذي مت العلن عنه قبل اأيام يف العا�ضمة الفرن�ضية 

باري�ص.
وبح�ضب التقرير فاإن الكامريات الثلث �ضيقودها كامريا 

بدقة 12MP على ان تكون الكامريا الثالثة خم�ض�ضة 
للتقريب 5X حيث مل يو�ضح امل�ضدر هل �ضت�ضتخم الكامريا 
 P20 كما هو موجود يف hybrid zoom التقريب الهجني

.digital اأو optical اأو

 »في�سبوك« مهددة
 بغرامة مالية خيالية!

�رصح م�ضوؤولون �ضابقون يف هيئة التجارة الفدرالية يف 
الوليات املتحدة »FTC«، باأن �رصكة »في�ضبوك« قد تواجه 
غرامة مالية هائلة ب�ضبب عدم احلفاظ على خ�ضو�ضية اأكرث 

من 2.2 مليار م�ضتخدم.
وتتجلى اأهمية الت�رصيحات يف اأن امل�ضوؤولني الثلثة هم 

نف�ضهم من تراأ�ضوا حتقيقات ف�ضيحة في�ضبوك العام 2011، 
والتي خل�ضت اإىل قرار حكومي م�ضابه. واأكدوا موؤخرا، 

اأن اإدارة في�ضبوك مل حتتكر البيانات ال�ضخ�ضية للعملء، 
و�ضمحت )رمبا عن غري ق�ضد( لأطراف اأخرى مب�ضاركتها. 
وتوقعوا اأن ت�ضل عقوبة هكذا خطاأ اإىل مليار دولر ح�ضب 

القانون الأمريكي.
وتاأتي هذه التوقعات بعد الف�ضيحة الأخرية الناجتة عن 

 »Cambridge Analytica« متكن �رصكة ال�ضت�ضارات
من الولوج اإىل قاعدة بيانات �ضخ�ضية لقرابة 87 مليون 

م�ضتخدم لفي�ضبوك. وبدورها نفت الأخرية مرارا 
م�ضوؤوليتها عن احلادثة الأخرية.

وتزداد الأحداث ت�ضارعا وخا�ضة بعد توجيه الكونغر�ص 
دعوة ملالك ورئي�ص في�ضبوك، مارك زوكربرغ، للمثول 

�ضخ�ضيا اأمام جلنة حتقيق كما متنى حقوقيون كبار من 
هيئة التجارة الفدرالية تكري�ص جهودها يف تبني �ضيا�ضات 

ت�ضمن عدم تكرار ت�رصيب البيانات، عو�ضا عن درا�ضة حجم 
الغرامة التي يجب فر�ضها على في�ضبوك. 
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ب�شعار " خليها تقاري "

�سكان البويرة يقاطعون" الكاب�سوالت"
اأطلق ن�شطاء مواقع التوا�شل الإجتماعي هذه الأيام مبدينة البويرة حملة مقاطعة وا�شعة النطاق م�شت 
و�شائل النقل احل�شري امل�شماة » الكاب�شولت » وذلك على خلفية اإقدام اأ�شحابها على رفع ت�شعرية النقل 

عرب جميع اخلطوط اإىل مبلغ 25 دج رغم اأن اأكرب م�شافة ل تتعدى 3 اأو 4 كلم على اأق�شى تقدير ,
اأح�شن مرزوق

�شخط  اأثار  ما  وهو 
املحلي  ال�شارع  واإ�شتياء 
مرات  يف  نا�شد  الذي 
ال�شلطات  جميع  �شابقة 
على  املعنية  واجلهات 
النقل  مديرية  راأ�شها 
بج�شع  و�شفوه  ما  �شد 
الذين  الناقلني  هوؤلء 
الربح  لتحقيق  ي�شون 
ح�شاب  على  ال�شريع 
جيوب  على  ال�شطو 

الغالبى 
ظل  ويف   , املواطنني  من 
لتلك  ال�شتجابة  عدم 
ن�شطاء  جلاأ  النداءات 
اىل  التوا�شل  مواقع 
ملقاطعة  حملة  اإطالق 
هذه الو�شائل حتت �شعار 
بعد   « تقاري  خليها   «
خليها   « حمالت  جناح 
زلزلت  التي   « ت�شدي 
وكذا  ال�شيارات  �شوق 
اخلا�شة   « يعوم  »خليه 

بال�شردين .

الطبعة ال�سابعة 
للريا�سة املكيفة 

ملهنة عون احلماية 
املدنية 

يف اإطار تنفيذ الربنامج املتعلق 
بالن�ضاطات الريا�ضية لعام 2018 و 

كذا تطوير الريا�ضة والرتبية البدنية 
يف قطاع احلماية املدنية، تنظم 
املديرية العامة للحماية املدنية 

الت�ضفيات الثالثة  للطبعة ال�ضابعة   
للريا�ضة املكيفة لأعوان احلماية 

املدنية. 700 عون حماية مدنية من 
خمتلف الرتب ذكور و اإناث ميثلون 
خمتلف مديريات احلماية املدنية 
للقطر الوطني اإ�ضافة اإىل املديرية 
العامة للحماية املدنية �ضي�رشكون 
يف هذه امل�ضابقة. هذه امل�ضابقة 

املهنية لعون احلماية املدنية جترى 
على ثالث مراحل ت�ضفوية موؤهلة، 

لوليات الو�ضط، �رشق، غرب و 
جنوب الوطن، الت�ضفيات الأوىل 
اأقيمت على م�ضتوى ولية قاملة 

اأيام  18 و 19 فيفري 2018 لوليات 
�رشق الوطن، اأمــا الت�ضفيات الثانية 
ن�ضطتها مديريات احلماية املدنية 

لوليات الو�ضط و اجلنوب على 
م�ضتوى مديرية احلماية املدنية 
لولية ورقلة اأيام 27 و 28 مار�س 
2018، يف حني تنظم الت�ضفيات 

الثالثة و الأخرية لفائدة وليات غرب 
و جنوب غرب الوطن على م�ضتوى 

مديرية احلماية املدنية لولية 
مع�ضكر يومي 10 و 11 اأفريل 2018.

هروب العب منتخب 
م�سر اإىل تركيا

هرب لعب منتخب م�رش للجمباز عبد 
الرحمن جمدي، اإىل تركيا من اأجل اللعب 

با�ضم املنتخب الرتكي واأكد م�ضدر 
م�ضوؤول داخل احتاد اجلمباز امل�رشي، 
اأن عبد الرحمن جمدي لعب منتخب 
م�رش للجمباز واأول بطل اجلمهورية، 
هرب اإىل تركيا من اأجل اللعب با�ضم 

املنتخب الرتكي، م�ضريا اإىل اأن الالعب 
مواليد 1999 كان اأبرز لعبي املنتخب 

الوطني امل�رشي.
واأ�ضار امل�ضدر الذي رف�س ذكر ا�ضمه ، 
اإىل اأن احتاد اجلمباز امل�رشي برئا�ضة 
اإيهاب اأمني، ي�ضعى للتوا�ضل مع الالعب 
الهارب من اأجل اإقناعه بالعودة جمددا 

اإىل م�رش، موؤكدا اأن الالعب اأبدى رف�ضه 
مف�ضاًل ال�ضتمرار يف تركيا واأ�ضاف 
امل�ضدر، اأن الالعب مل يح�ضل على 

اجلن�ضية الرتكية حتى الآن، ويحتاج اإىل 
عامني للعب يف تركيا قبل احل�ضول على 

اجلن�ضية.

الدرك الوطني بامل�شيلة 

رج بوعريريج 

البليدة

حجز 3560 قارورة م�سروبات كحولية

جنــــــود اال�ستبقاء ينظمون وقفة �سلمية 

انت�سال جثتي طفلني من قناة �سد امل�ستقبل 

للدرك  الإقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
اجلاري  الأ�ضبوع  مطلع  بامل�ضيلة  الوطني 
كحولية  م�رشوبات  قارورة   3560 حجز  من 
توقيف  مع  الإحجام  و  الأنواع  خمتلف  من 
يف  العمليات  وتدخل  اأ�ضخا�س   )07( �ضبعة 
لكل  للت�ضدي  الوطني  الدرك  م�ضاعي  اإطار 
القانوين خا�ضة امل�رشوبات  البيع غري  اأ�ضكال 
قام  التي  الأوىل  العملية  وقائع  الكحولية، 
مت  اين  بربهوم  الوطني  الدرك  عنا�رش  بها 
من  كحولية  م�رشوبات  قارورة   544 حجز 
ثالثة  توقيف  مع  الأحجام  و  الأنواع  خمتلف 

اأ�ضخا�س مت تقدمي املعنيون اأمام ال�ضيد وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة مقرة من اأجل حيازة 
و بيع م�رشوبات كحولية دون رخ�ضة اأين حكم 
على امل�ضمى ) �س اإ( ب�ضتة اأ�ضهر حب�س نافذة 
الطعن  مهلة  انتهاء  اإىل حني  اأطلق �رشاحه  و 
امل�ضميان  من  كل  �رشاح  اإطالق  و  احلكم  يف 
)ق ا( و )و ن د( حيث حكم عليهما بالرباءة اأما 
 184 حجز  مت   اأين  الثانية  العملية  جمريات 
الأنواع  قارورة م�رشوبات كحولية من خمتلف 

و الأحجام .
عبدالبا�شط بديار  

نظم  ام�س الثالثاء الع�رشات من جمندي ال�ضتبقاء ط 18+ 
6 » وقفة �ضلمية امام مركز الرتفيه العلمي – قيطوم بلف�ضيل 
– رفعوا من خاللها عدة �ضعارات طالبوا من خالله ت�ضوية 
و�ضعيتهم والتكفل مبطالبهم  عرفت الوقفة ال�ضلمية ح�ضور 
عدد كبري من جنود الع�رشية ال�ضوداء من وليات �ضطيف و 
امل�ضيلة و املدية  البويرة و من خمتلف بلديات ولية برج 
ال�ضلمية  ال�ضعارات  من  العديد   هوؤلء  رفع  اين  بوعريريج 
طالبوا من خاللها ال�ضلطات العليا يف البالد و على راأ�ضهم 

و�ضعيتهم  وت�ضوية  بان�ضغالتهم  التكفل  اجلمهورية  رئي�س 
الوقفة  �ضارت  .حيث  اجلمهورية  قوانني  تقت�ضيه  ما  ح�ضب 
يتم ت�ضجيل اي  ال�ضحيح ويف تنظيم حمكم ومل  الطريق  يف 
مناو�ضات بني  املجندين وعنا�رش الأمن الوطني التي كانت 
ال�رشورية يف حالة  الجرءات  بعني املكان لتخاذ  منت�رشة 
ويتعلق  الق�ضية  عن  تعيني ممثلني  ومت  انزلق    اأي  حدوث 
وم�ضاعديه  تومي  بن  الدين  جمال  الولئي  باملن�ضق  الأمر 

ملقابلة وايل ولية برج بوعريريج لطرح ق�ضيتهم  .

لدائرة  املدنية  احلماية  عنا�رش  اإنت�ضل 
الثالثاء  اأم�س  البليدة(  )غرب  موزاية 
�ضد  بقناة  لقيا حتفهما غرقا  جثتا طفلني 
املكلف  عنه  ك�ضف  ح�ضبما  امل�ضتقبل، 
احلماية  مديرية  م�ضتوى  على  بالإعالم 
اأو�ضح الزغيمي  املدنية عادل الزغيمي و 
اأن عنا�رش احلماية املدنية مبوزاية تدخلت 
اأم�س يف حدود ال�ضاعة العا�رشة و الن�ضف 
للبحث عن طفلني داخل قناة �ضد  �ضباحا 
من  لبالغ  تلقيها  بعد  هذا  و  امل�ضتقبل 

الطفلني  مالب�س  على  عرث  مواطن  طرف 
اأن  املتحدث  ذات  اأ�ضاف  و  ال�ضد.  بجوار 
عملية البحث عن جثتي الطفلني اللذين مل 
حتدد هويتهما اإىل الآن دامت قرابة �ضاعة 
يف  جثتيهما  انت�ضال  مت  حيث  الزمن  من 
العلم  ال�ضاعة ال11 و 23 دقيقة مع  حدود 
اأنهما يبلغان من العمر 13 و 15 �ضنة و يف 
فرقة  موا�ضلة  الزغيمي  اأكد  ال�ضياق  هذا 
لتواجد  البحث حت�ضبا  عمليات  الغطا�ضني 

�ضحايا اآخرين بال�ضد.

مقا�ساة ويل العهد ال�سعودي يف فرن�سا
مينية  حقوقية  جماعة  اإن  حماميان  قال 
ال�ضعودي  العهد  ويل  �ضد  دعوى  اأقامت 
لفرن�ضا،  زيارته  خالل  �ضلمان  بن  حممد 
يف  بالتواطوؤ  فيها  تتهمه  الثالثاء،  اليوم 
التعذيب واملعاملة غري الإن�ضانية لليمنيني، 
يف  الفرن�ضية  اخلا�ضة  للقوات  عر�س 
2012على  عام  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
�ضلمان..منظمات  ابن  زيارة  هام�س 
مبيعاته  ب�ضاأن  ماكرون  على  ت�ضغط  اأهلية 
اأي�ضا  الدعوى  يف  وجاء  للريا�س  الأ�ضلحة 

الدفاع  وزير  اأي�ضا  وهو  الأمري حممد،  اأن 
على  الهجمات  عن  م�ضوؤول  ال�ضعودي، 
رويرتز  وكالة  ونقلت  اليمن.  يف  مدنيني 
عن حماميي اجلماعة احلقوقية، جوزيف 
العهد  ويل  اأن  �رشقي،  وحكيم  برهام 
ال�ضعودي »اأمر بتنفيذ اأول ق�ضف لالأرا�ضي 
2015«واأ�ضافا:  عام  مار�س   25 يف  اليمنية 
»الق�ضف الع�ضوائي لقوات التحالف العربي  
يوؤثر على املدنيني يف اليمن وميكن ت�ضنيفه 

على اأنه من اأعمال التعذيب«.

بعد �شنتني ون�شف من حتقيق نقلة نوعية بالقطاع  

حقيقة املوؤامرة التي حيكت �سد مدير 
ات�ساالت اجلزائر بورقلة 

م�شالح احلماية املدنية بتب�شة

امراأة تنجب مولودها داخل �سيارة اإ�سعاف

 " "الو�ضط  جلريدة  مطلعة  م�ضادر  اأكدت 
بورقلة حممد  ات�ضالت اجلزائر  اأن مدير 
حتقيق  يف  بعيد  حد  اىل  جنح   ، اأمو�ضاين 
ب�ضكل  الق�ضاء  القطاع بعد  نقلة نوعية يف 
فيها  يتخبط  التي  امل�ضاكل  على  كبري 
يتعر�س  اأن  قبل  القطاع   ذات  القطاع 
ملوؤامرة يجهل خيوطها ب�ضبب �ضده جلميع 
  . ال�ضيقة  اأ�ضحاب امل�ضالح  اأمام  املنافذ 
مدير  اأن  املطلعة  امل�ضادر  نف�س  قالت 
ات�ضالت اجلزائر بورقلة حممد امو�ضاين 
ات�ضالت  قطاع  على  تعيينه  مت  الذي 
اليوم  ويف    2015 �ضنة  اأوت   23 اجلزائر 
تقييم  اين مت  املوايل اجتمع مع م�ضاحله 
خفية  ملوؤامرة  تعر�س  قد  كان   ، قطاعه 
،حيث ت�ضري املعطيات الأولية املتوفرة اأنه 
وجد القطاع  يف حالة يرثى لها  تاأتي يف 
الهاتف  يف  تعطل   4700 ت�ضجيل  مقدمتها 
الدارية  امل�ضاكل  عن  ناهيك  الثابت 
، من  ليتم حلحلتها ب�ضكل جذري  وغريها 
خالل توجيه  اأوامر لرئي�س الق�ضم التقني 

ال�ضبكة  لت�ضليح  مقاولني  ثالثة  بتعيني 
جمهولة  ر�ضالة  على  وبناءا   ، الهاتفية 
اىل  م�ضبوهة  �ضفقات  وجود  مفادها 
امل�ضالح  مع  التحقيق  مت  الق�ضاء  م�ضالح 
التقنية من طرف الدرك الوطني وال�رشطة 
الق�ضائية حيث مت غلق امللف نظرا لعدم 
ثبوت التهم وبعد مثول املدير رفقة 04 من 
اأمام اجلهات الق�ضائية  موظفي املوؤ�ض�ضة 

مت تربئة �ضاحتهم .
لالإتفاقيات   املالية  القيمة  اأن  ومعلوم   
العامة  املديرية  طرف  من  حتديدها  يتم 
للقطاع على  امل�ضتوى الوطني، ويف اإنتظار 
املعنية  امل�ضالح  طرف  من  جاد  تدخل 
واعادة  للقطاع  الولئي  املدير  لإن�ضاف 
ال�ضلطات  على   لزاما  يبقى  له  الإعتبار 
جدير    . احلايل  الو�ضع  معاي�ضة  املحلية 
توقيفه  مت  الذي  املدير  هذا  اأن  بالذكر 
خالل  من  بالقطاع  ب�ضمته  ترك  حتفظيا 

فر�س الإن�ضباط وال�رشامة يف العمل.
اأحمد باحلاج   

للحماية  بيان  به  اأفاد  وح�ضبما 
نداء  اإثر  على  فاإنه  اأم�س  املدنية،  نهار 
وجود  مفاده  �ضخ�س  طرف  من  ا�ضتغاثة 
الوحدة  تدخلت  ولدة  حالة  يف  امراأة 
جفال  ال�ضهيد  املدنية  للحماية  الثانوية 
تب�ضة  باملكان  ولية  بالكويف  مواهلل 
اإقليم  بلدية  التابعة  امل�ضمى كاف عڨاب 
من  البالغة  ال�ضيدة  حتويل  ومت  الكويف 

العمر حوايل 35 �ضنة رفقة زوجها و�ضاءت 
�ضيارة  داخل  مولودها  ت�ضع  اأن  ال�ضدف 
اأعوان احلماية  الإ�ضعاف وهذا مب�ضاعدة 
الزوجني  رزقا  وقد  املرافقني  املدنية 
ت�رشيح  وح�ضب  ذكر  جن�س  من  مبولود 
خالدي  والطفل  الم  مب�ضت�ضفى  الطبيب 

عزوز بتب�ضة يف �ضحة جيدة.
عزيزي ر�شيد 
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االأزمة ال�سورية و 

مرحلة احل�سم..
ال�شربة الع�شكرية التي وجهها 
طريان العدو ال�شهيوين اإىل مطار 
التيفور الع�شكري تعك�س رغبة 
لدى قادة الكيان يف اختبار �شرب 
الدب الرو�شي و التمهيد ملرحة 
جديدة  العامل الرئي�س فيها هو 
الوليات املتحدة  و بع�س حلفائها 
يف املنطقة ,و الدليل على ذلك هو 
ماقام به الرئي�س الأمريكي اأم�س 
عندما قطع زيارة رئا�شية ر�شمية 
كان ينتظر اأن يقوم بها خارج 

بالده
غالب الظن اأن وا�شنطن لن ترتك 
رو�شيا ت�شوق لنجاحها يف ال�شاحة 
ال�شورية و بالتايل �شتوجه �شربة 

ع�شكرية موؤملة من الوارد اأن 
حتاول اغتيال و ت�شفية قيادات 
بارزة يف النظام ال�شوري اأو يف 
احلكومة وهي مرحلة �شتعيد 

الأزمة ال�شورية اإىل مربعها الأول
هذا التوجه لن تقدم عليه 

وا�شنطن دون م�شاركة فرن�شية و 
بريطانية و بطبيعة احلال بتمويل 
�شعودي اإماراتي لكن يبقى الدور 
الإيراين عرب حلفائه قادرا على 
اإعادة توجيه الدفة نحو م�شارات 

اأكرث تعقيدا
املرحلة  القادمة هي حرب �شاملة 
حل�شم جملة من الق�شايا العالقة 

منها اإ�شعاف دور حزب اهلل 
اللبناين و ت�شفية تيار املقاومة 
يف املنطقة و اإرغام مو�شكو 
على مراجعة �شقف اأحالمها 

الإ�شرتاتيجية و بالتايل �شتكون 
املنطقة برمتها جال�شة على برميل 
بارود يف انتظار اإ�شعال الفتيل.
وداد احلاج:

م�شت�شار املر�شد الأعلى 
الإيراين من دم�شق

جرمية »ا�سرائيل« يف 
�سوريا لن تبقى بال رد
و�ضل م�ضت�ضار املر�ضد الأعلى الإيراين 

لل�ضوؤون الدولية علي اأكرب وليتي ليلة اأم�س 
اإىل دم�ضق، على خلفية الهجوم على مطار 
»تيفور« الع�ضكري ال�ضوري اأم�س، وتوعد 
اإ�رشائيل بالرد على هذا العتداء  و�ضدد 
وليتي، يف ت�رشيح �ضحفي عند و�ضوله 
اإىل دم�ضق، على اأن املقاتلني الإيرانيني 

يقفون اإىل جانب ال�ضعب ال�ضوري وحكومته 
وي�ضتمرون يف مكافحة »اأعداء الأمة 

الإ�ضالمية«، وخا�ضة اإ�رشائيل و«اأ�ضيادها«، 
م�ضيفا اأن »هوؤلء الأعداء �ضيُطردون من 

�ضوريا قريبا«. وهناأ امل�ضوؤول الإيراين 
احلكومة ال�ضورية بالنت�ضارات التي حققتها 
قواتها وحلفاوؤها يف غوطة دم�ضق ال�رشقية، 

م�ضريا اإىل اأن هذه النجاحات الهامة 
»اأزعجت الأعداء«، وعلى راأ�ضهم الوليات 
املتحدة واإ�رشائيل، وزادت من ا�ضتيائهم.
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