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 وايل ورقلة عبد القادر 
جالوي  ليومية "الو�شط " 

�صنـــــــوزع 3000 �صكــــن 
اجتماعي و 2000 �صـكن 
�ص3ريفي  قبل نهــــاية 2018 
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 �شجلت منوا بـ 2.4 
 باملائة يف 2017

»األيـــــــان�ش للتــــــاأمينات« 
حتقق ن�صبة 432 مليار 

دينار كفائدة �صـــــــافية

وزير الطاقة م�شطفى قيطوين:

ل زيادة يف ت�صعرية الكهرباء والغاز حاليا

�ص13

م�شادر عائلية

مكوث مقـــــــري 
مب�صت�صفى عني 
النعجة اإجــــراء 
احـــتيــــــــاطــــــــي 

�ص3

�ص3

�ص3

�ص24
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نور الدين بدوي

عملية توزيع ال�صكنات 
ر�صالة  قوية  من رئي�ش 

الـــــجـــــــمهـــــــــوريـــــــــة 
 الوكالة تعدهم بالنظر

 يف ملفهم بعد العيد

مــــــــكتــــــــتبو عـــــــــــدل 
بالعا�صمة يعتـ�صمون 

بن غربيط: 

موا�صــــيع البكالــــــــوريا 
الـــتـــــــي �صـــــــتــــنــــــــ�صر 
بالفاي�صبوك مغلـوطة 

جمعية ال�شعرى لعلم الفلك  :

اأول اأيام عيد الفطر 
 �صيكون اجلمعة

 15 جوان

 مدير الرتبية بورقلة رابح رياح
 يك�شف ليومية »الو�شط » 

 9000 مــــــتــــــــر�صـــــــــــــــح
  مل�صابقة توظيف اأ�صاتذة
 الــــــتعـــــــــليم البـــــــــــــتدائي

اأحزاب

�شكن

تربية

عيد

  .       �صبكات اإجرامية ت�صتغل الأطفال ماديا



عين

خلقت امل�سرية التي نظمتها جمموعة من الن�ساء يف متنزه 
»ال�سابالت« حول حقوق املراأة اإىل  موجة من الفتنة على  مواقع 

التوا�سل االجتماعي، حيث اأكد البع�ض باأن املراأة  يجب عليها 
اأن تبقى يف املطبخ والبيت خدمة لزوجها واأهل بيتها، اأما 

البع�ض  االأخر فاأ�سار اإىل �رضورة حماية املراأة من مثل هكذا 
تخلف فكري، رغم اأنهم يدعون للحريات و�رضورة احرتام الراأي 

االأخر.
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نزوح احلرا�س اجلزائريني 
اإىل ال�صعودية يتوا�صل

يوا�سل الدوري ال�سعودي 
يف جلب اهتمام احلرا�ض 

اجلزائريني من اأجل التعاقد 
رفقة احد اأنديته وخو�ض جتربة 
احرتافية يف �سفوفه، وهو االأمر 

الذي حدث مع حار�ض �سبيبة 
القبائل مليك ع�سلة الذي اأعلنت 

اإدارة نادي احلزم التعاقد معه 
ر�سميا وااللتحاق ب�سفوفه بعد 

االتفاق معه حول التفا�سيل 
اخلا�سة بالعقد الذي يربطه بها.

زعالن يف عنابة ب�صبب 
العطلة ال�صيفية

قام وزير النقل واال�سغال العمومية، عبد الغني زعالن، اأم�ض 

االثنني بزيارة تفقدية اإىل مطار رابح بيطار بعنابة، للوقوف 

على ظروف اال�ستقبال ونوعية اخلدمات املتاحة حت�سريا 
ملو�سم اال�سطياف وتفقد الوزير زعالن خمتلف اأق�سام 
املطار الذي يعرف حركة كبرية من حيث دخول وخروج 

امل�سافرين خا�سة يف ف�سل ال�سيف.

فيغويل يفتقد اأجواء اخل�صر

»الكوزينة« تخلق فتنة بني اجلزائريني

خبر في 
صورة

عبد املوؤمن ولد قدور

�صوناطراك تعرف  ديناميكية 
غري معهودة طاقويا

 وزير ال�صوؤون الدينية يرد 
على دعاة اإ�صقاط �صالة اجلمعة

 

بوزيد  بومدين  االأعلى  االإ�سالمي  للمجل�ض  العام  االأمني  ت�رضيح  بعد 
والذي اأكد فيه اأن اأكرث من 40 م�سجدا يف العا�سمة ي�سيطر عليها التيار 
ال�سلفي �س�سيقط �سالة اجلمعة يف حال كان ذلك موافقا لليوم االأول 
من عيد الفطر، اأ�رضعت وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف اإىل اإ�سدار 
تعليمة ردا على ذلك حيث دعت االأئمة اإىل اإقامة �سالة اجلمعة لكونها 

فر�سا ال ت�سقطه �سنة.

 وزارة التجارة تفتح حتقيقا
 بخ�صو�س ف�صيحة الت�صدير

كل  بجمع  الوزارية  م�ساحله  اأمر  اأنه  جالب،  �سعيد  التجارة  وزير  اأعلن 
املعلومات ال�رضورية حول م�ساألة »اإعادة �سلع جزائرية مت ت�سديرها موؤخرا« 
ومعرفة تفا�سيلها وحيثياتها، وقال جالب يف ت�رضيح لل�سحافة عقب جل�سة 
ا�ستماع للجنة املالية باملجل�ض ال�سعبي الوطني بخ�سو�ض تدابري م�رضوع 
م�سالح  اأمر  اأين  الق�سية  هذه  »بخ�سو�ض   ،2018 التكميلي  املالية  قانون 
وزارة التجارة جلمع املعلومات ال�رضورية مبا فيها معرفة امل�سدر وظروف 

الت�سدير وكذا اأ�سباب اإعادة املنتجات التي مت ت�سديرها.

عرب الالعب الدويل 
اجلزائري �سفيان 

فيغويل عن ا�ستياقه 
الأجواء املنتخب الوطني 
بعدما ابتعد عنه اأ�سهرا 

طويلة، حيث قال يف 
ت�رضيحات اأن حمل 

القمي�ض يولّد �سعورا 
خا�سا لدى من يرتديه، 
وهو االأمر الذي يجعله 

دوما فخورا لدى 
ح�سوره اإىل اجلزائر 
والدفاع على االألوان 

الوطنية.

ولد  املوؤمن  عبد  جدد 
املدير  الرئي�س  قدور، 
الوطنية  لل�ضركة  العام 
»�ضوناطراك«  للمحروقات 
ال�ضركة  باأن  تاأكيداته 
تعرف ديناميكية وحركية 
يف املجال الطاقوي، يف حني 
ك�ضف عن طموحه لتعزيز 
مع  »�ضوناطراك«  عالقات 
يف  الأجنبية  ال�ضركات 
الثنائية  ال�ضراكة  اإطار 

لقاء  وخالل  م�ضتقبال. 
م�ضطفى  الطاقة  وزير  مع 
قيطوين ذكر ولد قدور، اأنه 
مدير  ملن�ضب  توليه  ومنذ 
تطوير  مت  فاإنه  ال�ضركة 
لالأح�ضن،  ال�ضركة  عمل 
تطورا  �ضهدت  واأنها  �ضيما 
الإنتاج  جمال  يف  ملحوظا 
يف  وحركية  وديناميكية 
مقارنة  الطاقوي  املجال 
ال�ضابق،  مبا كانت عليه يف 

ذات  اأكد  اأخر،  جانب  ومن 
ي�ضعى  املجمع  باأن  امل�ضدر 
�ضراكة  اتفاقيات  خلق  اإىل 
يف  اأجنبية  موؤ�ض�ضات  مع 
للعمل  القريب  امل�ضتقبل 
على ال�ضري يف ذات امل�ضتوى 
تعرفه  الذي  الت�ضاعدي 
خالل  من  وهذا  املوؤ�ض�ضة 
الإنتاج البرتويل يف جمال 

املحروقات ب�ضكل عام.
ع.ع



24 �ساعةالثالثاء 12 جوان  2018  املوافـق  لـ 27 رم�ضان  1439هـ 3
نور الدين بدوي

عملية توزيع ال�سكنات ر�سالة  قوية  من رئي�س اجلمهورية 
اإعترب وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عملية توزيع ال�ضكنات الأخرية التي تاأتي بتعليمات من 

رئي�ص اجلمهورية ، ر�ضالة قوية اإىل املواطن بخ�ضو�ص ا�ضتمرار امل�ضاريع التنموية ، وهو ما كان بوتفليقة قد �ضّدد عليه خالل تراأ�ضه 
اجتماع جمل�ص الوزراء الأخري.

ف.ن�ضرين

كما عرب نور الدين بدوي  يف من�شور 
على ح�شابه الر�شمي يف في�شبوك 
اأم�س عن ارتياحه ملقا�شمة اآالف 
فرحتها  اجلزائرية  العائالت 
جديدة  �شكنات  من  باال�شتفادة 
نوعها منذ  االأكرب من  العملية  يف 
توزيع  �شملت  والتي   ، اال�شتقالل 
مبختلف  �شكنية  وحدة  األف   50
الوطن  واليات  جميع  عرب  ال�شيغ 
امل�شاريع  ا�شتمرار  على  موؤكدا   ،
على  املواطن  ل�شالح  التنموية 
املالية  ال�شعوبات  من  الرغم 
بدوي  البالد وكتب  تواجهها  التي 
م�رسورا  جّد  كنت   « من�شوره  يف 

االأّيام  هته  يف  و  البارحة،  �شهرة 
العائالت  مبقا�شمة  املباركة، 
اإثر  على  فرحتهم  اجلزائرّية 
اأكرث من  لتوزيع  ال�شخمة  العملية 
50.000 وحدة �شكنية من خمتلف 
الوطني«،  الّتاب  عرب  ال�شيغ 
واعترب اأن هذه العملية التي تاأتي 
اجلمهورية  رئي�س  من  بتعليمات 
اإىل املواطن  ، تعترب ر�شالة قوية 
امل�شاريع  ا�شتمرار  بخ�شو�س 
بوتفليقة  كان  ما  وهو   ، التنموية 
تراأ�شه  خالل  عليه  �شّدد  قد 

اجتماع جمل�س الوزراء االأخري«.
التي  العملية  اأن  بدوي  واأو�شح 
 « ت�شّمنت  بـ«النوعية«  و�شفها 
ب�شيغة  وحدة   24.000 توزيع 

مق�شم  الباقي  و  الريفي  ال�شكن 
العمومي  و  »عدل«  م�شاكن  بني 
العمومي،  والتقوي  االإيجاري 
الت�شاهمي  ال�شكن  عن  ف�شال 

االجتماعي«.
و يف نف�س ال�شياق �رسح وايل والية 
�شعيدة ال�شيد لوح �شيف االإ�شالم 
تق�شيم  اأن  الو�شط  جلريدة 
ال�شيغ  خمتلف  وفق  ال�شكنات 
فخامة  لتعليمة  اإ�شتجابة  جاء 
رئي�س اجلمهورية ب�رسورة اإ�شكان 
القدر  ليلة  مع  تزامنا  املواطنني 
العملية  م�شت  حيث  املباركة 
من  ا�شتفادوا  ممن  �شخ�س   230
املجمعة  العقارية  التجزئات 
توزيع  اإىل  باالإ�شافة  خالد  باأوالد 

 484 على  التخ�شي�س  �شهادات 
 2 عدل  برنامج  �شمن  مكتتب 
املفاتيح ل 180 معني  ت�شليم  مع 
عمومي  �شكن  على  باحل�شول 

اإيجاري بدائرة �شيدي بوبكر
بوالية  الوالئية  ال�شلطات  وقامت 
�شيدي بلعبا�س على غرار واليات 
الوطن بتوزيع ح�شة 310 �شكنات 
ت�شليم  على م�شتحقيها ،حيث مت 
طابع  ذات  وحدة  ل154  املفاتيح 
مقرر  و156  اإيجاري  عمومي 
املناطق  بني   ومن  ريفي  �شكن 
مفاتيح  ت�شليم  فيها  مت  التي 
ال�شكن العمومي االإيجاري بلديتي 
،فيما  وبوخنفي�س  ب�رسابني 
فقد  الريفي  ال�شكن  مقررات 

م�شت 10 دوائر من بني 14 دائرة 
بالوالية  ،وتاأتي هذه املعلية بعد 
خالل  متت  التي  االأوىل  العملية 
نحو  توزيع  مت  ،اأين  ماي  �شهر 

مبختلف  �شكنية  وحدة   1300
يف  رائدة  اأ�شبحت  بعدما  ال�شيغ 
ب�شهادة املخت�شني  ال�شكن  جمال 

والقائمني على القطاع

فيما كان الربملان ال�ضجرة التي غطت غابة الإفال�ص:

اأحزاب ت�سوم عن ال�سيا�سة يف رم�سان
الت�ضحر هذا  من  الأكرب  اجلزء  تتحمل  ال�ضلطة  ·       الدان: 

الوكالة تعدهم بالنظر يف ملفهم بعد العيد

مكتتبو عدل بالعا�سمة يعت�سمون 

الوطني  البناء  حركة  رئي�س  نائب  اأكد 
اأحمد الدان باأن احلكومة تتحمل االأكرب 
�شهدته  الذي  ال�شيا�شي  الت�شحر  من 
�شهر رم�شان،  ال�شيا�شية خالل  ال�شاحة 
حترك  �رسورة  على  �شدد  حني  يف 
االأحزاب ال�شيا�شية يف هذا ال�شهر وفق 

برنامج يخدم ال�شالح العام.
خالل  الدان  و�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
الفقر  بالو�شط،  ربطه  هاتفي  ات�شال 
يف  الفقر  مثل  ال�شيا�شية  الفعاليات  يف 
موؤكدا  العام،  والعمل  االإداري  العمل 
هذا  من  جزء  تتحمل  احلكومة  باأن 
توقيت  تغري  اأن  املفرو�س  من  الأنها 
ولكن  مرافقها  الوزارات  العمل وحترك 
اجلميع اأ�شبح يتلذذ بالالمباالة بالوقت، 
اأن  اأن االأحزاب يفت�س  اأو�شح  يف حني 
من  ي�شتفيد  ن�شايل  حراك  لها  يكون 
فر�شة رم�شان يف اإنزال برامج ت�شامنية 
والعمل  الفكري  النقا�س  دائرة  وتو�شيع 
اجلواري. من جهته اأكد ال�شحفي »فوؤاد 

همال« يف ت�رسيح خ�س به الو�شط باأن 
الفرد  عقلية  اإىل  راجع  الت�شحر  هذا 
اجلزائري الذي ينظر اإىل �شهر رم�شان 
اأنه �شهر للراحة والنوم واالأكل، ما  على 
اأن  يجب  التي  واجباتها  ين�شى  يجعله 
 »: تطبق ميدانيا، ولكن ي�شيف حمدثنا 
لالأ�شف امل�شلحة ال�شيا�شية تعرف نوعا 
الفعل  وردود  ال�شلطة  ا�شتقطاب  من 

عليها«.
خالل  ال�شيا�شية  ال�شاحة  و�شهدت 
حيث  من  كبريا  اإفال�شا  رم�شان  �شهر 
حيث  باالأحزاب،  اخلا�شة  الن�شاطات 
ومت  الن�شاطات  وال  الندوات  تنظم  مل 
ال�شيا�شية  املبادرات  باإطالق  االكتفاء 
والتعليق عليها عرب ال�شفحات الر�شمية 
الغرفة  كانت  حني   يف  بها،  اخلا�شة 
الوحيد  املتنف�س  للربملان  ال�شفلى 
الذي جعلوا منه منربا ملناق�شة  للنواب 
عليهم  احلكومة  التي عر�شتها  القوانني 
وامل�شادقة عليها، واقع ترجمه الن�شاط 

املحت�شم حلزب جبهة التحرير الوطني، 
قبل  عليه  كان  مبا  مقارنة  قل  الذي 
االأمني  منه  جعل  الذي   رم�شان،  �شهر 
توقيتا  ولد عبا�س  العتيد جمال  للحزب 
منا�شبا –ح�شبه-  لتغيري اأع�شاء املكتب 
ال�شيا�شي للحزب، لتنطلق بعدها �شل�شلة 
قادها  التي  امل�شادة  الت�رسيحات  من 
»حممد عليوي« وبع�س القيادات االأخرى 
على  »االآفالن«  يف  االأول  الرجل  �شد 
االلكتونية  واملواقع  اجلرائد  �شفحات 
االإخبارية، ما جعل ولد عبا�س يوؤكد باأن 
مدرو�شا  كان  ال�شيا�شي  املكتب  اختيار 
احلزب  منا�شلي  مع  له  اجتماع  عرب 

بتيزي وزو.
مل  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حال 
بحيث  االأزيل،  غرميه  من  اأح�شن  يكن 
بن  ببلدية  مقره  حبي�س  احلزب  بقي 
االنتقادات  رغم  العا�شمة،  يف  عكنون  
»اأحمد  لزعيمه  وجهت  التي  العديدة 
اأويحيى« اثر الت�رسيبات اخلا�شة ببع�س  

ل�شنة  التكميلي  املالية  قانون  مواد 
»االأرندي«  ل�شان  اكتفى  حيث   ،2018
»االآفالن«  على   بالرد  �شهاب  �شديق 
والتاأكيد باأنه يخمن فقط، لريد الرئي�س 
كان  التي  الزيادات  ويحذف  »بوتفليقة« 
القانون ين�س عليها، ويحرج »االرندي«، 
حركة  منا�شلو  كان  اأخر  جانب  ومن 
جمتمع ال�شلم وقياديها يروجون ملبادرة 
خاللها  من  دعوا  التي  الوطني  التوافق 
مع  واحدة  طاولة  يف  للجلو�س  ال�شلطة 
ت�شاعد  التي  احللول  الإيجاد  املعار�شة 
املالية  االأزمة  اإخراج اجلزائر من  على 
مواقع  على  ال�شخ�شية  �شفحاتهم  عرب 
ما  �رسعان  واقع  االجتماعي،  التوا�شل 
الرزاق  رئي�س حم�س عبد  ولج  تغري ملا 
اإىل  مقري امل�شت�شفى ليتحول ن�شاطهم 
باأنها  قيل  التي  ال�شحية  حالته  مراقبة 
م�شتقرة رغم منعه من خروج امل�شت�شفى 

الع�شكري لعني النعجة.
علي عزازقة

اعت�شم قرابة الـ150 مكتتب ب�شيغة 
ال�شكن عدل بالعا�شمة، اأول اأم�س، 
اأمام مقر الوكالة الوطنية لتح�شني 
ال�شكن وتطويره، متم�شكني بطلب 
اأو  االإدارة  طرف  من  ا�شتقبالهم 
الت�شعيد، لتد االإدارة با�شتقبالهم 
من طرف اأحد نواب املدير العام، 
له،  املطلبية  عري�شتهم  ونقل 
نقلوا  اأنهم  لـ«الو�شط«،  مو�شحني 
اأنه  خا�شة  للو�شاية،  �شكاويهم 
عدل  مكتتبي  و�شعية  تدارك  مت 
وزير  تدخل  بعد  بتن�س،  ال�شلف 
عبد  واملدينة  والعمران  ال�شكن 

الوحيد طمار.
على  امل�شوؤول  عمد  جهته  من 
�رسب  اإىل  عدل  وكالة  م�شتوى 
موعد للغا�شبني بعيد عيد الفطر، 
التو�شل  �رسورة  على  مركزين 
احلا�شل  باخلطاأ  الوكالة  القناع 

واأنه  املعنيني،  املكتتبني  حق  يف 
مطلبهم  موحدين  التدارك،  عليه 
الوالية،  خلارج  توجيههم  برف�س 
اأن املناطق املعنية نائية،  خا�شة 

وذلك على م�شتوى
خمي�س  و  )اخلروبة  بومردا�س: 
)ال�شعيبية(  وتيبازة  اخل�شنة(، 
اأن  موؤكدين  والبليدة)بوينان(، 
قائمة  �شمن  يكن  مل  االأخري  هذا 
عر�شت  التي  الع�رس  االختيارات 

على 40 األف االأوائل.
عدة  نظموا  واأن  لهم  �شبق  هذا 
منها  الوكالة،  مقر  اأمام  وقفات 
جوان،   3 واآخرها  ماي،   13 يف 
عرائ�س  لالإدارة  �شلموا  حيث 
اأ�شماء  قائمة  تت�شمن  موحدة 
»وتلقت  الطعون،  اأر�شلوا  الذين 
مو�شحني  منها«،  ن�شخة  الو�شط 
ا�شتوفوا  اأنهم  العري�شة  من خالل 

بت�شديد  املتعلقة  العمليات  كل 
وكذا  والثاين،  االأول  ال�شطر 
يف  ال�شكنات  ملواقع  اختيارهم 
 ،2017/2016 االلكتوين  املوقع 
بتخ�شي�شهم  تفاجوؤوا  اأنهم  اإال 
ما  عك�س  واليتهم  خارج  ملواقع 
ين�س عليه عقد االكتتاب، وهو ما 
عن  بعيدة  جد  اأماكن  يف  يجعلهم 
و�شعوا  اأنهم  كما  عملهم،  مقرات 
املواقع  قائمة  ترتيب  ذيل  يف 
الدفعة  اأن  موؤكدين  اإجباريا، 
يف  مواقع   5 من  ا�شتفادت  التالية 
اإىل  وم�شعدين  العا�شمة،  نطاق 
على  توزيعهم  يتم  مل  اأنه  التاأكيد 
موقع رغاية رغم توفره يف قائمة 
فتحه  على  م�رسين  املواقع، 

اأمامهم كونهم قاموا باختياره.
يف  مطالبهم  الغا�شبون  وحدد 
البند االأ�شا�شي يف �رسوط  تطبيق 

اال�شتفادة من �شيغة البيع باالإيجار، 
اأي اال�شتفادة من مواقع يف الوالية 
املعنية التي يقطن على م�شتواها 
يف  النظر  اإعادة  وبذلك  املكتتب، 
ت�شل�شل  توزيع املواقع مع احتام 
 6 �شمن  االأقل  على  االختيارات 
امل�شافة  اأخذ  جانب  اإىل  االأوىل، 
كعامل  العمل  ملقر  بالن�شبة 
اأ�شا�شي يف توزيع املواقع، ي�شاف 
واالجتماعية  املدنية  احلالة  لها 
لال�شتفادة من �شقق ذات 4 غرف 
اإيداع  يف  الرقمي  الت�شل�شل  ولي�س 
امللفات. وي�شاف لها اإدراج مواقع 
قائمة  �شمن  تدرج  مل  بالعا�شمة 
�شي�شتفيد  حني  يف  اختياراتهم، 
»كوريفة  الالحقة  الدفعات  منها 
بابا  الدويرة،  براقي،  باحلرا�س، 

ح�شن، �شيدي عبد اهلل«.
�ضارة بومعزة

نفت وجود ت�ضخيم يف عالمات التعليم 
البتدائي

بن غربيط: موا�سيع البكالوريا التي 
�ستن�سر بالفاي�سبوك مغلوطة

تطميناتها  التبية  وزيرة   جددت 
 ،2018 دورة  بكالوريا  بخ�شو�س 
التي  االإ�شكاالت  ظل  يف  خا�شة 
خالل  الدورات  ت�رسب  �شارت 
اأكدت  حيث  االأخرية،  ال�شنوات 
قناة  على  �شيفة  حلولها  خالل 
مت  اأنه  موؤكدة  نيوز«،  »دزاير 
اأي  لتفادي  االإجراءات  كل  اتخاذ 
فتح  بعد  لن�رس املوا�شيع  �شيناريو 
حدث  ما  غرار  على  االأظرفة، 
الثالث  اجليل  �شيوع  مع  موؤخرا 
فندت  حني  يف  لالنتنت،  والرابع 
توزيع  قبل  للموا�شيع  ت�رسيب  اأي 

موا�شيع االمتحانات.
الوزيرة  راهنت  ثانية  جهة  من 
خالل  من  االأخالقي  العامل  على 
كما  الغ�س،  بتبعات  الوعي  ن�رس 
ان�شياق  عدم  �رسورة  على  ركزت 
عرب  التالعبات  وراء  املت�شحني 
على  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
خالل  من  »فاي�شبوك«،  راأ�شها 
ت�رسيبات  حدوث  عن  احلديث 
لها  �شلة  ال  موا�شيع  ونقل 
ما  وهو  احلقيقية،  باملوا�شيع 
تركيزهم  وي�شعف  انتابهم  ي�شتت 
اأن  يف املوا�شيع الرئي�شية، موؤكدة 
الهدف االأ�شا�شي لتلك اجلهات هو 

�شهادة  م�شداقية  و�رسب  ت�شويه 
الن�شف  بخ�شو�س  اأما  البكالوريا. 
يوم  للتالميذ  املمنوحة  �شاعة 
�شيتم  اأنه  فاأو�شحت  االمتحان، 
املت�شحني  اأولئك  حول  التحقيق 
قائلة:  اأ�شمائهم،  ت�شجيل  و�شيتم 
»اأن التالميذ الذين ي�شتغلون ن�شف 
اأجل  من  لهم  املمنوحة  �شاعة 
يتاأخرون  والذين  اأخرى  اأغرا�س 
ب�شكل م�شتمر طول فتة االمتحان 
خالل  حولهم  التحقيق  �شيتم 
�شياق  ويف  اأوراقهم«.  ت�شحيح 
اآخر قالت اأنه لن يتم االإعالن عن 
اأعلى  على  حت�شل  التي  الواليات 
الثالث  ال�شهادات  يف  جناح  ن�شبة 
البع�س  لتجنب ا�شتغاللها من قبل 
باملقابل  فقط،  عليها  والعمل 
املوؤ�ش�شات  عن  االإعالن  �شيتم 
مرتفعة،  جناح  ن�شبة  حتقق  التي 
املواد.  ن�شبة  تقدمي  �شيتم  كما 
بخ�شو�س  موؤخرا  دار  ما  وحول 
التعليم  �شهادة  نتائج  يف  ت�شخيم 
االبتدائي، فقالت اأن النتائج جاءت 
امل�شتمر يف  التقومي  مع  متما�شية 
اأي  نافية  التبوية،  املوؤ�ش�شات 

ت�شخيم بح�شبها.
�ضارة بومعزة

م�ضادر عائلية

مكوث مقري مب�ست�سفى عني 
النعجة اإجراء احتياطي 

مقربة  جد  م�شادر  ك�شفت 
حم�س  حركة  رئي�س  عائلة  من 
هذا  اأن  مقري  الرزاق  عبد 
امل�شت�شفى  يف  مازال  االأخري 
حيث   ، النعجة  لعني  الع�شكري 
يتابع فحو�شات روتينية بعدما 
حت�شنت �شحته  وقال م�شدرنا 

اأن مقري ال يعاين من اأي �شيء 
العناية  مرحلة  من  خرج  اأنه  و 
ومت   ، املركزة  الفحو�شات 
خا�شة  اأخرى  غرفة  اإىل  نقله 
من   « املهمة   « بال�شخ�شيات 

اأجل راحته اأكرث .
ع�صام بوربيع



الطاقة  �صت�صدر    اجلزائر 
الكهربائية   لليبيا وتون�س

 
اجلزائر  اأن  الوزير  اأو�ضح  و 
يف  الذاتي  اكتفائها  حققت 
دفع  وهذا  ما  الكهرباء  جمال 
ت�ضدير  نحو  االجتاه  بها  اإىل 
الطاقة الكهربائية لبع�ض الدول 
هذا  يف  كا�ضفا   ، املغاربية 
ال�ضدد اأنه �ضيتم خالل ال�ضنوات 
ت�ضدير  يف  ال�رشوع  القادمة 
الطاقة الكهربائية  لكل من ليبيا 
)3000 ميغاواط ( و تون�ض )300 
من  اأوىل  خطوة  يف  ميغاواط( 
جاري  العمل  نوعها  حيث اأن 
�ضبكات  وتدعيم  حاليا  الإجناز 
لكل  اجلزائر  بني  الكهرباء  نقل 

من ليبيا وتون�ض .
 

ارتفاع ال�صبكة الكهربائية 
بن�صبة 99 باملائة يف 2018

  
اأن  الطاقة  وزير  اأعلن   فيما 
الكهربائية  بال�ضبكة  التغطية 
�ضهدت ارتفاعا من 30 باملائة 

يف  باملائة   99 اإىل   2000 �ضنة 
رئي�ض  حر�ض  موؤكدا   ،  2018
جميع  ربط  على  اجلمهورية 
مناطق الوطن مبا فيها اجلنوب 
الكهربائية  بال�ضبكة  الكبري 
من  الطبيعي  وهذا  والغاز 
املعي�ضي  االإطار  حت�ضني  اأجل 
للمواطن اجلزائري ،وعلى هذا 
العديد  االأ�ضا�ض  فلقد  دخلت 
اال�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  من 
كلفت  اأنها  حيث  اخلدمة  حيز 
ميزانية  العمومية  اخلزينة 
كبرية اإال اأنه  نتج عنها ارتفاعا 
الطاقة  اإنتاج  يف   قدرات 
ميغاواط   5000 الكهربائية  من 
 18.000 2000  اإىل  �ضنة 

ميغاواط  .
 

فتح اال�صتثمار يف 
جمال تركيب معدات 

ال�صيارات للقطاع اخلا�س
 

�ضيتم فتح  اأنه  قيطوين   وك�ضف 
القطاع  اأمام  قريبا  املجال 
جمال  يف  لال�ضتثمار  اخلا�ض 
ال�ضيارات  معدات  تركيب 
اخلا�ضة بالغاز املميع وهذا يف 

امل�ضجل  الكبري  ظل  ال�ضغط 
التابعة  الوحدات  خمتلف  على 
نفطال. وبخ�ضو�ض  ملوؤ�ض�ضة 
اأ�ضعار الوقود اأكد ذات امل�ضوؤول 
اأنها اأقل بكثري من تلك املطبقة 
بدول اأخرى م�ضريا اإىل اأن احلل 
فاتورة  من  للتخفيف  الوحيد 
هذه املادة الطاقوية هو االجتاه 

نحو ا�ضتعمال الغاز املميع
 

اال�صتثمار اخلارجي 
ل�صوناطراك ذو اأهمية 

بالغة

  كما اعترب قيطوين اأن اخلطوة 
من  املتخذة  امل�ضتقبلية 
�ضوناطراك  موؤ�ض�ضة  طرف 
نحو  اللجوء  يف  واملتمثلة 
لها  اخلارجي  اال�ضتثمار 
اأهمية  بالغة لكونها  ت�ضعى اإىل 
املن�ضود  عرب  هدفها  حتقيق 
يف  امل�ضجل  العجز  تغطية 
 ، البرتول  اأ�ضعار  انخفا�ض  حالة 
ال�ضيا�ضة  ت�ضتند  هذه  اأن  م�ضريا 
املوؤ�ض�ضات  اإليها  الكثري  من 
العاملية الكربى يف حجم املوؤ�ض�ضة 

الوطنية �ضوناطراك .

»األيان�ض  �رشكة    حققت 
 432 �ضافية  فائدة  للتاأمينات« 
ارتفاع  ميثل  ما  دينار،  مليون 
بنتائج  مقارنة   %2.4 ب  يقدر 
هذا  وياأتي  املن�رشمة  ال�ضنة 
النمو والتميز عرب اعتماد هذه 
ا�ضرتاتيجية  االأخرية  على 
 4802 اأعمال  ناجعة،  برقم 
 ،2017 يف  حمقق  دينار  مليار 
باملقارنة   %5.2 يعادل  ما 
ب�ضنة 2016   وتاأتي هذه النتائج 
بالرغم  االإيجابية  املحققة 
ال�ضعبة  االقت�ضادية  البيئة  من 
واملناف�ضة غري العادلة  وبف�ضل 
وت�ضافر  النظرة  الوا�ضحة، 
ال�رشكة  كفاءات كل عمال هذه 
، ومن خالل ت�ضيري املطالبات 
التي مكنت من  توحيد االأ�ض�ض 
املنتجات  تنويع  و  املالية 

واال�ضتثمارات.
حت�ضلت  لها  بيان    وح�ضب 
ن�ضخة  على  »الو�ضط«  يومية 
توزيع ح�ضة  45  فلقد مت  منه، 

كافة  على  لل�ضهم  دينار 
احل�ضة  وقيمة  امل�ضاهمني 
متثل 62% وهي نف�ضها املوزعة 
جد  تعترب  والتي   ،2016 �ضنة 
املعايري  مع  باملقارنة  قيمة 
الدولية املعمول بها وعلى هذا 
االأ�ضا�ض �ضيتح�ضل كل م�ضاهم، 
جويلية   26 تاريخ  من  ابتداء 
2018، على مكافاأة مالية تقدر 
يعادل  ما  دينار/ال�ضهم،  ـ45  ب 
 %10.5 ال�ضافية  العائد  ن�ضبة 
�ضادقت  بعدما  هذا  وجاء 
للم�ضاهمني،  العامة  اجلمعية 
 2018 جوان   07 اخلمي�ض  يوم 
مبركز  االجتماعي  باملقر 
ال�رشاقة،  القد�ض،  االأعمال، 

باجلزائر العا�ضمة.
 

       ح�صان خليفاتي: البد 
من اإنهاء اال�صتبعاد الذي 

تعاين منه �صركات التاأمني 
اخلا�صة

 

خليفاتي  ح�ضان  ندد   ولقد   
االإق�ضائية  باملمار�ضات 
اللجوء  املتعمد  واالإغراق 
�ضاأنها  من  والتي  باإفراط  اإليها 
التاأمينات  �رشكات  اإق�ضاء 
�ضليمة  مناف�ضة  من  اخلا�ضة 
بدون  وذلك  و�رشعية  و�ضفافة 
اأو  �رشعية  قانونية،  ركيزة  اأية 
املدير  الرئي�ض  تقنية« موؤكدا 
العام  ل�رشكة األيان�ض للتاأمينات 
لكذا  قانوين  الغري  الطابع  على 
 « تعترب  ممار�ضات،  والتي 
من   43 للمادة  �ضارخا  انتهاكا 
الإرادة  وكذا   ،2016 د�ضتور 
العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض 
لت�رشيحات  واأي�ضا  بوتفليقة، 
جل امل�ضوؤولني التنفيذيني حول 

اإنهاء هذا التمييز.«
 

املطالبة بعدالة اأكرث على 
م�صتوى البنوك

 
قرر  فلقد  االأ�ضباب  ولهذه 

العامة  اجلمعية  اأع�ضاء 
بنداء  التوجه  للم�ضاهمني 
ال�ضلطات  العمومية،  لل�ضلطات 
للبور�ضة  للتاأمينات،  املنظمة 
جمل�ض  وكذا  والبنوك، 
وتتمثل مطالبهم يف  املناف�ضة، 
حترير  عند  التمييز  »اإنقا�ض 
مناق�ضات  ال�رشوط،  دفرت 
التاأمني، واملطالبة بعدالة اأكرث 
ومتييز  البنوك،  م�ضتوى  على 
للموؤمنني  ال�ضماح  اأجل  اأقل من 
يف  زبائنهم  مبرافقة  اخلوا�ض 
�ضيدت  ووفاء  ثقة  اإطار عالقة 
التاأكيد  ال�ضنني ،مع  مدار  على 
�رشعية  املطالب  هذه  باأن 
بها  فالعمل  وبالتايل  ومثمرة 
يف  القطاع  باإنعا�ض  �ضي�ضمح 
هذه  كل  من  وبالرغم  اجلزائر، 
اأن األيان�ض  اإال  االإ�ضكاليات 
بتمتعها  تربهن  للتاأمينات 
وكلها ثقة  جيدة   مالية  ب�ضحة 

يف م�ضتقبلها. 
 حكيم مالك

وزير الطاقة م�صطفى قيطوين يطماأن املواطنني:

�صجلت منوا بـ 2.4  باملائة يف 2017

اخلا�صة التاأمني  �صركات  منه  تعاين  الذي  اال�صتبعاد  اإنهاء  من  البد  خليفاتي:  •       ح�صان 

حكيم مالك

»ال زيادة يف ت�سعرية الكهرباء والغاز حاليا«

»األيان�س للتاأمينات« حتقق ن�سبة 432 مليار دينار كفائدة �سافية
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وتون�س لليبيا  الكهربائية  الطاقة  �ست�سدر  •       اجلزائر 

املفو�صة الوطنية حلماية  حقوق الطفولة مرمي  �صريف

 400 طفل حمبو�س 
على امل�ستوى الوطني

.       �صبكات اإجرامية ت�صتغل االأطفال ماديا
.       ن�صبة عمالة االأطفال العام املا�صي 0.5 باملائة

وزير الطاقة يرد على �صوؤال وجهه �صيناتور من  اأدرار

 اجناز مركز تقني لتدريب وتكوين
 اليد العاملة الأبناء اجلنوب 

ك�ضف موؤخر وزير الطاقة قيطوين 
م�ضطفي يف رده على �ضوؤال �ضفهي 
ممثال  االأمة  جمل�ض  ع�ضو  قدمه 
زفان  بوجمعة  ال�ضيد  ادرار  لوالية 
�ضمن  م�رشوع  ت�ضجيل  مت  قد  انه 
خمططات التكوين من قبل �رشكة 
اجناز  تقرر  حيث  �ضوناطراك 
بهدف  ادرار  بوالية  املركز  هذا 
الكبري  اجلنوب  الأبناء  ال�ضماح 
لليد  التكوين  �ضيا�ضة  خو�ض  من 
جمال  يف  للعمل  املوؤهلة  العاملة 
تن�ضط  التي  البرتولية  ال�رشكات 
يف االإقليم ومنه يتم تطليق م�ضكل 
نق�ض اليد العاملة واأ�ضاف الوزير 
من  املا�ضي  افريل  �ضهر  يف  باأنه 
ال�ضنة اجلارية مت حتديد االأر�ضية 
مربع  مرت  األف   12 م�ضاحة  على 
اأدرار  ملدينة  ال�ضمايل  باملدخل 
جتهيزه  يتم  االجناز  اإمتام  وبعد 
اجلزائري  للمعهد  تابعا  ويكون 
احلرف  يف  املتخ�ض�ض  للبرتول 

الغاز   ب�ضناعة  عالقة  لها  التي 
يف  خا�ضة  اجلنوب  اأبناء  لفائدة 
وميكانيك  الكهربائي  التخ�ض�ض 
هذا  يت�ضع  كما  وغريه  العتاد 
ويحتوي  �رشير   300 اإيل  املركز 
لراحة  اأجنحة م�ضاعدة  على عدة 
وم�ضبح  مطعم  منها  املرتب�ضني 
باالإ�ضافة  ومكتبة    ريا�ضة  وقاعة 
وبح�ضب  خ�رشاء  م�ضاحات  اإيل 
مرحلة  يف  امل�رشوع  الوزيران 
قريب  وعن  النهائية  الدرا�ضة 
اإ�ضافة  ليكون  االجناز  يف  ينطلق 
وتاأهيل  وتكوين  لتطوير  منا�ضبة 
اليد العاملة اأمام اأبناء اجلنوب مما 
جمال  يف  ال�ضغل  و�ضوق  يتما�ضي 
ال�رشكات  لدي  والغاز  البرتول 
واليات  من  عدد  يف  تن�ضط  التي 
اأي�ضا  بدوره  يعمل  كما  اجلنوب 
مهارات  وتطوير  الر�ضكلة  على 

العمال دوريا .
بو�صريفي بلقا�صم 

حلماية   الوطنية  املفو�ضة  اأكدت 
اأن  �رشيف    مرمي  الطفولة  حقوق 
االأوىل  املراتب  الحتتل  اجلزائر 
ا�ضتنادا  وذلك  االأطفال  عمالة  يف 
للتقارير الدولية  م�ضرية اإىل اأن  وزارة 
االأطفال  عمالة  ن�ضبة  قدرت  العمل 
باملائة   0.5 بـ  املا�ضي  العام  خالل 
يف  العاملني  االأ�ضخا�ض  من جمموع 
من  مراقبتها  يتم  التي  العمل  اأماكن 
قبل متف�ضيات العمل،مربزة اأن هناك 
االأطفال  ت�ضتغل  اإجرامية  �ضبكة 
الوطنية  املفو�ضة  ك�ضفت  ماديا 
مرمي  الطفولة  حقوق  حلماية 
�ضيفة  حلولها  عند  االأم�ض    �رشيف 
اأن عدد  الوطنية  االإذاعة  على فروم 
يتواجدون   الذي  اجلانحني  االأطفال 
يتجاوز  ال  العقابية  املوؤ�ض�ضات    يف 
امل�ضتوى  على  حمبو�ض  طفل   400
الوطني، مفيدة اأن االأطفال اجلانحني 
اإجراءات مرنة حيث  ي�ضتفيدون من 
تكوينا  يتلقون  اأو  درا�ضة  يزاولون 
اأيام   10 ملدة  رخ�ض  احلق يف  ولهم 
و�ضط  عائالتهم كل 3 اأ�ضهر اإ�ضافة 
اإىل رخ�ض العطلة ال�ضيفية من اأجل  
اإىل اإعادة اإدماج االأحداث اجلانحني 
يف اأ�رشهم و يف املجتمع، م�ضرية اإىل 
يخ�ض  فيما  اجلزائري  القانون  اأن 
التدابري  على  ين�ض  ال�رشيحة  هذه 

احلمائية واإعطائها االأولوية.
،اأفادت مرمي �رشيف  اأخر  ويف �ضياق 
انه يتم تلقي 3 اإىل 4 اإخطارات يوميا 
حول ا�ضتغالل االأطفال ماديا ،م�ضرية 
اإىل �ضبكة تعمل على ا�ضتغالل االأطفال 
مت  اأن  ،موؤكدة  املادية  الناحية  من 
لو�ضع  الرقابية  االآليات  اتخاذ جميع 
ترقية حقوق  و  اال�ضتغالل  لهذا  حد 
»اأنه   واأو�ضحت املتحدثة    االأطفال 
االأطفال  عمالة  بني  التفريق    يجب 
االقت�ضادي  اال�ضتغالل  ظاهرة  وبني 
 15 املادة  بينما حتدد   ،  ، لالأطفال 
ت�ضغيل  �رشوط  العمل  قانون  من 
ك�رشط  �ضنة   16 من  اأقل  االأطفال 
يف  ت�ضغيلهم  عدم  اأو  الويل  رخ�ضة 
الليل اأو اأعمال �ضاقة،اإما اال�ضتغالل 
االقت�ضادي لالأطفال فعادة ما يكون 

اأعني  عن  بعيدا  املوازية  ال�ضوق  يف 
ت�ضول  يف  مظاهره  وتتجلى  الرقابة 
يف  اخلبز  بيع  ظاهرة  اأو  االأطفال 
ال�ضوارع وعلى حافة الطرق ال�رشيعة 
، فهاته احلاالت تدخل �ضمن قانون 
الذي �ضنف   12/15 الطفولة  حماية 
واتخذ  اخلطر  دائرة  يف  االأطفال 
ومنها  حلمايتهم  التدابري  من  جملة 
حلماية  الوطنية  رئي�ضة  اإن�ضاء 

الطفولة وترقيتها » .
املتحدثة   ،قالت  الهيئة  عمل  وعن 
اأن الهيئة مبجرد اإخطارها اإلكرتونيا 
-11( االأخ�رش  الرقم  طريق  عن  اأو 
االأطفال  ا�ضتغالل  حاالت  11(عن 
حالة خطر،  اأطفال يف  اأو  اقت�ضاديا 
الو�ضط  م�ضالح  طريق  عن  تتحرى 
الت�ضامن  لوزارة  التابعة  املفتوح 
وتتم  كل احلاالت  والية عن   48 عرب 
معاجلة كل حالة على حدى ا�ضتنادا 
اإىل م�ضدر اخلطر على الطفل، فاإذا 
العائلة فتتم  اأي من قبل  كان داخليا 
االأحداث  قا�ضي  اإىل  الق�ضية  اإحالة 
الذي ميكن اأن ينزع الطفل من عائلته 
االأ�ضلية لي�ضعه يف اأحد مراكز قطاع 
التي  العائالت  اإحدى  اأو  الت�ضامن 

ت�ضمن حمايته .
للتبليغ  املواطنني  �رشيف  ودعت 
عن  خطر  حالة  يف  االأطفال  عن 
 ،  )11-11( االأخ�رش  الرقم  طريق 
املبلغ  ال�ضخ�ض  حماية  على  موؤكدة 
واحلفاظ على هويته وطماأنت بعدم 
بالغه  اأن  تبني  ولو  حتى  متابعته 
بدء  ال�ضياق  هذا  يف  مثمنة  خاطئ، 
االأطفال  لدى  التبليغ  ثقافة  انت�ضار 
حيث ك�ضفت عن تلقى م�ضاحلها 28 
للتبليغ  االأطفال  طرف  من  اإخطار 
تعر�ض  اأو  خلطر  تعر�ضهم  عن 
من  خلطر  جريانهم  اأو  اأ�ضدقائهم 
اإىل  التوجه  اأوليائهم كاملنع من  قبل 
مقاعد الدرا�ضة، وطالبت  املتحدثة 
ب�رشورة   الطفولة  حماية  جمعيات 
على  العمل  و  بينها  فيما  الت�ضافر 
اليقت�رش  ،وان  الطفل  حقوق  ترقية 

دورها يف املنا�ضبات فقط .
اإميان لوا�س

اأكد وزير الطاقة م�صطفى قيتوين، على هام�س زيارة العمل والتفقد التي قادته لوالية 
البليدة  اأنه ال زيادة  يف ت�صعرية الكهرباء والغاز حاليا من طرف �صركة توزيع الكهرباء 
والغاز ،م�صريا اأن اإعادة النظر يف هذا االأمر حتمي يف امل�صتقبل لكون تكلفة اإنتاج هذه 
الطاقة  تفوق االأ�صعار التي يدفعها املواطن اجلزائري    حيث تقدر  قيمة انتاج الكيلو 

فولط  الواحد بـ10 دج يف حني حتت�صب للزبون بـ 4 دج  .
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 اأ�سعار اللحوم البي�ساء 
ت�سدم املواطن التب�سي
ت�صهد اأ�صعار اللحوم البي�صاء يف �صبيحة 
اأم�س االثنني من ليلة 27 والع�رشين من 

ال�صهر املعظم ارتفاعا  قيا�صيا حيث و�صل 
�صعر الكيلوغرام الواحد  اإىل حدود 450 
دينار يف بتب�صة يف وقت مل يكن  يتجاوز 

�صعره 260 دينار بداية ال�صهر اجلاري ليرتك 
ذلك ا�صتياء كبريا و�صط املواطن الب�صيط 

الذي اأحرقت اأ�صعار خمتلف املواد الغذائية 
جيوبه  يف جولة ا�صتطالعية قامت بها  

يومية الو�صط اجلزائرية يف بع�س املحالت 
التجارية اخلا�صة ببيع اللحوم  على غرار 

�صوق �صوق تب�صة املعروف املر�صي  وقفنا 
على االرتفاع الكبري الأ�صعار اللحوم البي�صاء 

واال�صتياء الكبري للمواطنني والية تب�صة  حيث 
تراوح �صعر الدجاج ما بني 370 دينار و450 
دينار للكيلوغرام الواحد  بجميع املحالت 
التي اأرجع اأ�صحابها هذا االرتفاع اجلنوين 

لالأ�صعار مبنا�صبة ليلة ال�صابع والع�رشين من 
ال�صهر الف�صيل  . كانت �صدمة لدى املواطن 

الب�صيط الذي ذهل لالرتفاع الهائل الأ�صعار 
يف الغياب الكلي للرقابة ملديرية التجارة 

بوالية تب�صة.
عزيزي ر�شيد

م�ضالح اأمن تب�ضة

توقيف �سخ�ص  ذا 
�سوابق عدلية يعتدي 

جن�سيا على قا�سر
متكنت  قوات ال�رشطة لالأمن احل�رشي 
اخلام�س نهار اأم�س على اثر معلومات 

موؤكدة  مفاده حيازة �صخ�س يبلغ من العمر 
33 �صنة معروف ذو �صوابق عدلية على 

جهازفال�س دي�صك  يحتوي على مقاطع 
فيديو و �صور فوتوغرافية خملة باحلياء 
يظهر فيها �صخ�صيا و هو ميار�س الفعل 

املخل باحلياء على طفل دون �صن ال�صاد�صة 
ع�رش مبحل احلالقة و عليه مت توقيفه و بعد 

التعرف على هوية الطفل البالغ من العمر 
15 �صنة ليتم حتويلهما رفقة ويل اأمره اإىل 
فرقة حماية االأ�صخا�س التابعة للم�صلحة 

الوالئية لل�رشطة الق�صائية باأمن والية 
تب�صة لتبا�رش التحقيق اأين �رشح امل�صكو 

منه اأنه يعرف ال�صحية منذ 8 �صنوات كونه 
زبون باملحل  ي�صتغل  كحالق و بالن�صبة 
لل�صور الفوتوغرافية و الفيديوهات التي 
يحوز بها اجلهاز قام بت�صويرها ال�صحية 

القا�رش منذ مدة )6 �صنوات( حيث ح�رش اإىل 
املحل التجاري و يرتدد اإليه اإىل اأن  مار�س 
عليه الفعل املخل باحلياء و هذا ما اأنكره 
امل�صكوا منه من الوهلة االأوىل ثم اعرتف 

بعد ذلك باأنه قـــام بفعلته هذه حتت تاثيــر 
املخــدرات و املوؤثرات العقلية و الكحول 

ليتم تقدمي االأطراف اأمام اجلهات الق�صائية   
اأين �صدر �صده اأمر اإيداع عن جرم حتري�س 
طفل دون �صن ال�صاد�صة ع�رش على الف�صق و 

ف�صاد االأخالق  متبوع مبمار�صة الفعل املخل 
باحلياء و اإنتاج ملقاطع و �صور فوتوغرافية 

خملى باحلياء.
ع/ ر�ضيد

اأ�صدرت حمكمة اجلنايات االبتدائية 
بالدار البي�صاء اأحكاما تراوحت بني 
10 �صنوات  �صجنا نافذا  و الرباءة 
دول  من  اأجنبي  رعية   18 حق  يف 
ب�صبب   ، مت�صول  بينهم  من  عربية 
لتحويل  �صبكة  بت�صكيل   تورطهم 
االإٍرهابية  اجلماعات  نحو  االأموال 
املهاجرين  تهريب  و  داع�س«   «
اإنطالقا  اجلزائر  نحو  االأجانب 
من مقر �رشكة تطريز كائن مقرها 
الرئي�صي  للمتهم  ملك  بال�رشاقة 
وعلى  احلالية  الق�صية  وقائع   .
املحاكمة  بجل�صة  دار  ما  ح�صب 
م�صالح  وردت  ملعلومات  تعود 
م�صبوه  حمل  بخ�صو�س   ، االأمن 
بالتطريز  خا�صة  �رشكة  مقر  وهو 

ب�صبب   ، بال�رشاقة  مقرها  كائن 
تردد رعايا �صوريني عليهبا�صتمرار 
اأن  تبتني  املنجزة  التحريات  وبعد 
عماد  ا،   « املدعو  مل�صريه  املحل 
لتحويل  كمركز  ي�صتعمل  كان     «
نحو  ال�صعبة  بالعملة  االأموال 
االإرهابية  اجلماعات  لدعم  �صوريا 
واأن   ، داع�س«   « باإ�صم  املعروفة 
مبعية  تتم  كانت  التحويل  عملية 
مالك املحل الذي كان يعمل رفقة 
و�صخ�س  برتكيا  املقيم  �صديقه 
كما   ، عمولة  تلقيهم   مقابل  اآخر 
اأن  التحريات  خ�صم  يف  اأي�صا  تبني 
اأخرا  ن�صاطا  يحت�صن  كان  املحل 
وهو   تهريب املهاجرين واإدخالهم 
�رشعية  غري  بطريقة  اجلزائر  اىل 
موريطانيا   ، النيجر   ، مايل  عرب 
وكيل  اإخطار  وبعد   ، ال�صودان  و 
اجلمهورية املخت�س متت مداهمة 

 2016 اأوت   6 بتاريخ   املحل 
بال�رشكة ومالكها  واأوقفت 5 عمال 
وابنه باال�صافة اىل اأ�صخا�س كانوا 
بينهم  من  املكان  على  يرتددون 
اجلزائر  ميرتو  مب�رشوع  عمل  بناء 
مالية  مبالغ  بحوزتهم  و�صبطت 
بالعملة ال�صعبة منها الدوالر ، اجلنية 
باالإ�صافة  االورو  و  اال�صرتليني 
ملبالغ مالية�صخمة بالعملة ال�صعبة 
 ، الور�صة  داخل  عليها  العثور  مت 
لعدد  �صفر  جوازات  اىل  باال�صافة 
خمتلف  من  االأجانب  الرعايا  من 
تون�صية   ، فل�صطينية  اجلن�صيات 
و�صورية ، كما مت التو�صل من خالل 
�صوري  لرعية  ال�صفر  اأحد جوازات 
�رشعية  غري  بطريقة  يقيم  كان 
يف  توقيفه  مت  الذي  و  باجلزائر 
على  بحوزته  عرث  و  الحق  وقت 
مبلغ 13 مليون �صنتيم و2500 دوالر 

اىل  ب�صدد حتويلها  كان   باأنه  تبني 
بهاتفه  �صور  �صبط  مع  اخلارج 
ب�صوريا  م�صلحني  ملقاتلني  النقال 
مب�صاجد  كمت�صول  يعمل  وكان 
التو�صل جلميع  ،ليتم  عدة واليات  
االأ�صخا�س الذين كانوا وراء ال�صبكة 
مت  �صخ�صا   18 وراوؤها  يقف  التي 
حتويلهم مبا�رشة على حمكمة احلال 
اأ�رشار  جمعية  بتكومي  تتعلق  بجرم 
وت�صجيع  متويل   ، جلناية  لالإعداد 
خارج  النا�صطة  االإرهابية  اجلماعات 
الوطن ، تهريب املهاجرين ، خمالفة 
من  االأموال  وروؤو�س  ال�رشف  حركة 
واىل اخلارج ،تبيي�س االأموال و حيازة 
 ، ال�صاد�س  ال�صنف  من  حربي  �صالح 
حيث اأنكر املتهمني ما ن�صب لهم من 
اأنهم  �صماعهم  و مت�صكوا خالل  جرم 
كانوا يقومون بتحويل االأموال ل�صالح 

عائلتهم . 

ل/منرية

اجلنايات  حمكمة   ، اأم�س  اأجلت، 
للدورة  البي�صاء،  بالدار  االإبتدائية 
دفاع  من  بطلب  املقبلة،  اجلنائية 
التي  الق�صية  يف  النظر  املتهمني 
اأثارت الراأي العام  يف اأكتوبر2015  و 
 « الطفل  اختطاف  بحادثة  املتعلقة 
 2 بقيمة  فدية  طلب  ياري�صان«ب�صبب 
مليون اأورور ، من قبل ع�صابة من �صتة 
املخدرات  بارون  يرتاأ�صهم  اأ�صخا�س 
امليقري«  �صعيد   « بكنية  املعروف 
عدة  حقه  يف  ال�صادرة  ال�صخ�س  وهو 
اأوامر بالقب�س و يعترب حمل بحث من 
تورطه  ب�صبب  االأنرتبول  م�صالح  قبل 
يف ق�صايا خمدرات على راأ�صها ق�صية 

تهريب 11 طن من املخدرات .
ح�صب  وعلى  احلالية  الق�صية  وقائع 
لدى  املتوفرة  االأولية  املعلومات 
 21 لتاريخ   تعود  الو�صط«   « جريدة 
اأكتوبر 2015 حني توجه  الطفل »اأمني 
مقر  من  القريبة  للمدر�صة  ياري�صان« 
�صكناه  باالأبيار ملزاولة درا�صته ب�صفة 
من  الرجوع  يف  تاأخر  اأنه  غري  عادية، 
ترتاب  العائلة  جعل  مبا  املدر�صة 
حميطه  بتفتي�س  قيامها  وبعد  الأمره 
قي  ملقيتا  حمفظته  عل   عرثوا 

االأمن  م�صالح  اإخطار  فتم   ، ال�صارع 
حميط  ب�صماع  وقامت  تدخلت  التي 
التحريات  اإطار  يف  ترجح  و  عائلته 
خا�صة  لالإختطاف  تعر�صه  فر�صية 
اأثناء  ،ويف  احلال  مي�صور  والده  اأن  و 
التي  للو�صيلة  التو�صل  مت  التحريات 

وهي  االإختطاف  عملية  يف  اإ�صتعملت 
بعدما  اللون  �صوداء  نارية  دراجة 
 ، متنها  على  وهو  الطفل  �صوهد 
وبعد تتبعها من خالل اأحدث تقنيات 
فيلة  وهو  التو�صل ملكانها  مت  البحث 
وبتنقل  الفيجري«   « مبنطقة  م�صمعة 

بعد  لهناك   الوطني  الدرك  م�صالح 
مرور اأ�صبوعان كامالن مت العثور على 
املختطفني  يد  من  حتريره  و  الطفل 
باأن  التحريات  خ�صم  يف  تبني  كما   ،
الطفل  على  العثور  مت  التي  الفيلة 
ق�صية  ب�صبب  م�صمعة  كانت  داخلها 
املتاجرة باملخدرات التي كان وراوؤها 
وهو  عنهم  املبحوث  االأ�صخا�س  اأحد 
املكنى » �صعيدامليقري« وهو �صديق 
بذلك  ليتبني  املختطف  الطفل  والد 
االإختطاف  عملية  وراء  كان  من  باأنه 
وهو الراأ�س املدبر لها  ، وبعد توقيفه 
اإعرتف بتنفيذ العملية الإ�صرتجاع نقوده 
من والد الطفل و املقدرة ب2 مليون 
اأورو ، كما �رشح يف حم�رش املواجهة 
قيام  منه  طلب  من  الطفل  والد  اأن 
بالعملية التي �صاركه فيها 5 اأ�صخا�س 
رفقته  و حتويلهم  توقيفهم  اأخرين مت 
على حمكمة احلال بجرم جناية تكوين 
اأ�رشار لغر�س االإعداد جلناية  جمعية 
و اإختطاف قا�رش بدافع ت�صديد فدية 
، جنحة التزوير و اإ�صتعمال املزور يف 
وثيقة اإدارية ،وامل�صاركة يف اإختطاف 

قا�رش بدافع ت�صديد فدية .
ل/منرية

لطلب فدية بقيمة 2 مليون اأورو

تاأجيل ق�سية اختطاف الطفل » ياري�سان« مبحكمة اجلنايات الإبتدائية

انطالقا من مقر �ضركة تطريز كائن مقرها بال�ضراقة

رعايا �سوريون يحولون الأموال ل�سالح » داع�ص«
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الهيئة  على   الأول  امل�س�ؤول  اأكد 
القادر  عبد  ب�رقلة  التنفيذية 
احلفل  هام�ش  على  جالوي 
ال�لئي  املتعلق بت�زيع 566 �سكن 
ريفي و 200 وحدة �سكنية ترق�ية 
�سحفي خ�ش  ت�رصيح  مدعمة،يف 
م�ساحله  اأن   « »ال��سط  ي�مية  به 
بت�جيهات  الإلتزام  اإطار  ويف 
الرامية  الأول  ال�زير  حك�مة 
رئي�ش  فخامة  برنامج  لتج�سيد 
ب�تفليقة  العزيز  عبد  اجلمه�رية 
�سبط  يف  كبري  �س�طا  قطعت  قد 
الجراءات والرتتيبات الالزمة من 
�سبط  عملية  من  ال�رصاع  اأجل 
للم�ستفيدين  الأ�سمية  الق�ائم 
اجتماعية  �سكنية  3000وحدة  من 
بدوائر  غالبيتها  عم�مية  ايجارية 
خ�يلد  �سيدي  و  اأنق��سة   ، ورقلة 
بهما  �سبط  مت  الأخريتني  هاتني 
يف  الجتماعي  الإ�سكان  قائمتي 
الأ�سمية  الق�ائم  ا�ستكمال  اإنتظار 
النمط من  ذات  للم�ستفيدين من  
بلديتي  م�ست�ى  على  ال�سكنات 
مع  م�ازاة   ، والروي�سات  ورقلة 

ذلك فقد اأكد عبد القادر جالوي 
اأنه وجه تعليمات �سارمة لل��سايا 
اأجل  من  املعنية  وال�سلطات 
للحظائر  التهيئة  ا�سغال  ا�ستكمال 
اجناز  وترية  ت�سهد  التي  ال�سكنية 

مت�سارعة .
تثبيت  اطار  ويف  ذلك  جانب  اىل   
النائية  املناطق  و  القرى  �سكان 
بال�لية  الأول  الرجل  ك�سف  فقد 
اأن عا�سمة اجلن�ب ال�رصقي وعرب 
21 بلدية كانت قد تدعمت م�ؤخرا 
الريفي  �سيغة  من  �سكنية  بح�سة 
وحدة   2000 بـ  اجماليا  قدرت 

�سكنية .
لت�زيع  ال�طنية  العملية  اطار  ويف 
حتت  ال�طن  وليات  عرب  ال�سكن 
عبد  اجلمه�رية  رئي�ش  رعاية 
احياء  ومبنا�سبة  ب�تفليقة  العزيز 
ليلة القدر املباركة ، فقد اأ�رصف 
ال�لية   وايل  جالوي  القادر  عبد 
مبقر  الثنني  اىل  الأحد  ليلة  
ح�سة  ت�زيع  حفل  على  ال�لية 
هامة من اعانات الدولة املمن�حة 
الريفي  ال�سكن  برنامج  اطار  يف 
من  مقرر   70 ت�سليم  مت  حيث 
من  ا�ستفادة  مقرر    566 جمم�ع 

عرب  ا�ستفادة  مقرر   566 جمم�ع 
وباملقابل   ، ال�لية  بلديات  كافة 
�سكنية  وحدة   32 ت�زيع  كذلك  مت 
من  الرتق�ي  ال�سكن  �سيغة  من 
وحدة   200 جمم�ع  من  املدعم 
 118 و  ب�رقلة  82وحدة  �ست�سلم 
الدارية   باملقاطعة  �سكنية  وحدة 
تقرت ، ا�سافة اىل ذلك مت ت�زيع 
15 عقد ا�ستفادة من قطع اأر�سية 
العقارية  التجزئات  برنامج  �سمن 
ح�سة  فاإن  للعلم   . الجتماعية 
املمن�حة  الدولة  اعانات  اعانات 
الريفي  ال�سكن  برنامج  اطار  يف 
 1999 من  املمتدة  الفرتة   خالل 

بلغت  فقد   2016 �سنة  غاية  اىل 
33350اعانة منها 28900 منتهية و 
1021 يف ط�ر الجناز ، اأما احل�سة 
الرتق�ي  ال�سكن  ل�سيغة  الجمالية 
�سكنية  وحدة   695 بلغت  املدعم 
الثاين  اخلما�سي  املخطط  �سمن 
وحدة   495 /2014منها   2010
 ، الجناز  ط�ر  يف   134 و  منتهية 
العقارية  التجزئات  عدد  يبلغ  كما 
جتزئة   91 املن�ساأة  الجتماعية 
مب�ساحة اجمالية بلغت 833 هكتار 
على  اأر�ش  قطعة   17353 بعدد 

م�ست�ى ال�لية .

الفرتة  يف  اأدرار   بلديات  حت�لت   
 ، مفت�حة  تنم�ية  ل�ر�سات  الأخرية 
وذلك على خلفية ر�سد غالف مايل 
هام بهدف  اإعادة العتبار مل�ساريع 
حالة  ت�سهد  التي  التحتية   البنية 

اهرتاء م�ستمر .
 وح�سبما علم من ال�سلطات ال�لئية 
املالية  املخ�س�سات  فقد  مت �سخ 
على   ، ال�لية  لبلديات  امل�جهة 
ورقان  تيميم�ن   ، اأدرار  غرار 
من  العديد  اإجناز  اأ�سغال  ملبا�رصة 
اأ�سا�سا  املتعلقة  التنم�ية  ال�ر�سات 
ال�رصف  ل�سبكات  الإعتبار  باإعادة 
لل�رصب  ال�ساحلة  املياه   – ال�سحي 
– الإنارة  العم�مية و كذا الطرقات 
الأحياء  بني  الرابطة  الداخلية 
اأثارت   ، مزرية  حالة  ت�سهد  والتي 
هذه  اأحياء  عرب  ال�ساكنة  امتعا�ش 
فاإن  ال�سدد  ذات  ويف   ، البلديات  
املخ�س�سات املالية امل�جهة لدعم 
بالبلديات  املحلية  التنمية  �سناديق 
ميزانية  اإطار  يف  تندرج  املذك�رة 
والتي   2018 ب�سنة  اخلا�سة  ال�لية 

وافقت على اعتماد جميع امل�ساريع 
ا�سغال  خالل  املقرتحة  التنم�ية 
للمجل�ش  الأخرية  العادية  الدورات 

ال�سعبي ال�لئي باأدرار .
من  العديد  طالبت  فقد  ذلك  اإىل 
بال�ساأن  اجلمعيات املحلية املهتمة 
اأدرار   ولية  م�سالح  التنم�ي 
اأدوات  من  املزيد  تفعيل  ب�رصورة 
مع  وبالتن�سيق  املتابعة  و  الرقابة 
ل�سمان  الأحياء  جمعيات  جلان 
الذكر   ال�سالفة  امل�ساريع  اجناز 
التقنية  و  القان�نية  للمعايري  وفقا 
تفاديا  وذلك  وطنيا  بها  املعم�ل 
الغ�ش  �سيناري�هات  حالت  لتكرار 
ال�سابقة   امل�ساريع  طالت  التي 
ال�رصف  ب�سبكة  تعلق  ما  خا�سة 
تلك  تهدد  باتت  التي  ال�سحي 
املناطق بكارثة وبائية ، ناهيك عن 
حجم املعاناة التي يكابدوها �ساكنة 
على  املح�س�بة  بالبلديات  الأحياء 
ا�ستمرار  ب�سبب  اأدرار   ولية  اقليم 

م�سل�سل الظالم الدام�ش .
�ضيخ مدقن

املن�رصم  الأ�سب�ع  نهاية  متكنت 
احل�رصي  بالأمن  ال�رصطة  ق�ات 
ب�سارقي  الإطاحة  من  الثاين 
وا�سرتجاع  امل�اطنني  اأحد  منزل 
زمني  ظرف  يف  امل�رصوقات 

وجيز.
اإثر  على  تع�د  الق�سية  حيثيات 
تقدم اأحد امل�اطنني اأمام م�سالح 
�سك�ى  تقدمي  لغر�ش  ال�رصطة 
م�سكنه  تعر�ش  بعد  وذلك  ر�سمية 
بحي  ال�لية  بعا�سمة  الكائن 
قبل  من  لل�رصقة  لطفي  تندوف 
جمه�لني ، ليتم على اإثر ذلك فتح 
حتقيق معمق يف الق�سية و تكثيف 
الفاعلني،  عن  والتحري  البحث 
ال�ستغالل  عملية  مكنت  حيث 
للمعل�مات  واملحكم  اجليد 
امل�ستقاة ح�ل م�ا�سفات امل�ستبه 
الق�سائية  ال�سبطية  عنا�رص  فيهم 
بالأمن احل�رصي الثاين من حتديد 
نف�ش  بتاريخ  وت�قيفهما  ه�يتهما 
الي�م ، بعد اتخاذ كافة الإجراءات 

اإقامتهما  تفتي�ش مقر  و  القان�نية 
حمل  املايل  املبلغ  ا�سرتجــاع  مت 
 24 بـح�ايل  املقدر  ال�رصقة 
حجز  اإىل  اإ�سافة   ، �سنتيم  ملي�ن 
البي�ساء  الأ�سلحة  من  جمم�عة 
امل�ستعملة  و املعدات  املحظ�رة 
اإ�ستفياء  بعد  ال�رصقة،  عملية  يف 
الأويل  التحقيق  اإجراءات  جميع 
اإمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.
باأمن  ال�رصطة  ق�ات  وتبقى  هذا 
جميع  يف  جمندة  تندوف  ولية 
الأوقات وعلى مدار 24/24 �ساعة 
امل�اطنني  لنداءات  لالإ�ستجابة 
والتي  باإن�سغالتهم  والتكفل 
تدع�هم اإىل الإبالغ عن اأي خطر 
اأو ممتلكاتهم عن  اأمنهم  قد يهدد 
طريق الأرقام اخل�رصاء املجانية 
امل�سخرة من قبل املديرية العامة 
لالأمن ال�طني 48/15 ،104 وخط 

النجدة 17. 
اأحمد باحلاج 

.            الوالية �ساركت يف احلفل الوطني بتوزيع 566  �سكن ريفي و 200�سكن ترقوي 

وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي يك�ضف ليومية »الو�ضط » 

اأحمد باحلاج  

�سنوزع 3000 �سكن اجتماعي و 2000 
�سكن ريفي  قبل نهاية 2018 

ورقلة  ب�لية  الرتبية  مدير  ك�سف 
�سبطت  م�ساحله  ،ان  رياح  رابح 
والب�رصية  المكانيات املادية  كافة 
الت�ظيف  م�سابقات  لإجناح 
اخلا�سة بال�ساتذة اخلا�سة بالط�ر 
الإبتدائي اإ�سافة للمنا�سب الإدارية  

.
اأكد مدير الرتبية ب�لية ورقلة رابح  
به  خ�ش  �سحفي  ت�رصيح  يف  رياح 
�سبط  مت  اأن   ،  « »ال��سط  ي�مية 
والب�رصية  المكانيات املادية  كافة 
ل�سمان ال�سريورة احل�سنة مل�سابقة 

باأ�ساتذة  اخلا�سة  الت�ظيف 
من  اأكرث  �سيتناف�ش  اأين  الإبتدائي 
يف   6804 بينهم  من  مرت�سح   9000
اللغة العربية �سيت�سابق�ن على 122 
 183 الفرن�سية  اللغة  ويف   ، من�سب 
مرت�سح من اأجل بـ 20 من�سب ، اإىل 
�سيتناف�س�ن  مرت�سحني   07 جانب 
اأما   ، الأمازيغية  اللغة  يف   03 على 
الإدارية  املنا�سب  بخ�س��ش 
 2300 من  اأكرث  زهاء  ف�سيتناف�ش 
مرت�سح   162 بينهم  من  مرت�سح 
يف  منا�سب   04 على   يتناف�س�ن 

الت�جيه  م�ست�سار  اخت�سا�ش 
اأجل  من  مرت�سح   442 ،اإ�سافة 
مقت�سد  نائب  من�سب   17 بـ  الظفر 
، وكذا 120 مرت�سح من اأجل من�سب 

واحد تخ�س�ش مقت�سد .
الرجل  اأو�سح  اإىل جانب ذلك فقد 
ورقلة  ب�لية  الرتبية  بقطاع  الأول 
يف خ�سم حديثه معنا ، عن اإح�ساء 
 41 على  �سيمتحن�ن  مرت�سح   1578
فيما  اأما   ، ترب�ي  م�رصف  من�سب 
باملخرب  ملحق  بتخ�س�ش  يتعلق 
فقد مت تخ�سي�ش 53 من�سب لفائد 

04 مرت�سحني 
مدير  ك�سف  فقد  ثانية  جهة  من 
الرتبية ل�لية ورقلة ، اأن م�ساحله قد 
خ�س�ست 25 مركز لإجراء المتحان 
م�زعني عرب خمتلف مناطق ال�لية 
، حيث ي�رصف على تاأطريها 1075 
والنزاهة  ال�سفافية  ل�سمان  م�ؤطر  
اأطلقتها  التي  امل�سابقة  هذه  يف 
ال�طنية عرب خمتلف  الرتبية  وزارة 
للم��سم  حت�سبا  اجلمه�رية  وليات 

الدرا�سي اجلديد 2019/2018 .
اأحمد باحلاج 

والتكافل  التاآزر  لقيم  تفعيال 
م�سالح  قامت   ، الإجتماعي 
الي�مني  يف  تندوف  ولية  اأمن 
ثالث  بتنظيم  الأخريين  
�سائقي  لفائدة  جماعي  اإفطار 
الطريق  م�ستعملي  و  املركبات 

العام مبعية ق�ات ال�رصطة. 
املبادرة التي جاءت حتت �سعار 

يف  و�رص  الإفطار  �ساركنا   «
ت�زيع جمم�عة  » �سهدت  اآمان 
ال�سلة  ذات  املط�يات  من 
املرورية  ال�سالمة  باأبجديات 
العام  الطريق  م�ستعملي  على 
خا�سة منهم �سائقي ال�ساحنات 
الط�يلة  امل�سافات  و�سائقي 
 50 بالطريق ال�طني رقم 

و  ب�سار  وليتي  بني  الرابط 
م�سافة  على  واملمتد  تندوف 
800 كلم مع دع�تهم اإىل �رصورة 
والرتكيز  املرور  قان�ن  احرتام 
اأق�ساط من  القيادة واأخذ  اأثناء 
والإرهاق  التعب  نتيجة  الراحة 
ال�رصعة  جتنب  على  حثهم  مع 
اإقرتاب  عند  خا�سة  املفرطة 

فتكري�سا  الإفطار.   م�عد 
 ، اجل�ارية  ال�رصطة  ملبادئ 
خمي�ش  ي�م  كل  تنظيم  �سيتم 
م�ائد  الف�سيل  ال�سهر  وطيلة 
اإفطار جماعي يتم من خاللها 
ون�عية  �ساخنة  وجبات  تقدمي 

مل�ستعملي الطريق العام.
اأحمد باحلاج

مدير الرتبية بورقلة رابح رياح يك�ضف ليومية »الو�ضط » 

.      2300 مرت�ضح مل�ضابقة توظيف االإداريني يتناف�ضون على 115 من�ضب 

اأمن والية تندوف 

9000 مرت�سح مل�سابقة توظيف اأ�ساتذة التعليم االإبتدائي يتناف�سون 145 من�سب 

تنظيم ثالث اإفطار جماعي  لفائدة م�ستعملي الطريق العام

الإنت�ضال 120 األف عائلة من التخلف التنموي 

فيما مت اإ�ضرتجاع مبلغ مايل

بلديات اأدرار تتحول 
لور�سات تنموية مفتوحة 

تفكيك ن�ساط جمعية اأ�سرار 
متتهن �سرقة املنازل بتندوف

ك�ضف وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي ، اأن م�ضاحله ت�ضهر جاهدة بالتن�ضيق مع خمتلف الدوائر املعنية ، من اأجل �ضبط كافة 
االجراءات  والرتتيبات املعمول بها من اأجل ن�ضر قوائم امل�ضتفيدين من 5000 وحدة �ضكنية مبختلف ال�ضيغ ، موازاة مع ذلك فقد �ضاركت 

الوالية يف احلفل الوطني من خالل توزيع 566 �ضكن ريفي و 200 �ضكن ترقوي مدعم املعروف بالت�ضاهمي �ضابقا .



االت�صال   خلية  املكلف  اأو�صح 
املدنية  احلماية  م�صتوى  على 
اجلزائرية   الو�صط  ليومية  بتب�صة 
من اليوم االثنني اأن نق�ص اليقظة 
اأهم  ت�صكالن  املفرطة  وال�رسعة 
املرور  حوادث  وقوع  اأ�صباب 
الف�صيل  ال�صهر  هذا  خالل 
ال�صيما يف فرتات حمددة  م�صيفا 
مت  احلوادث  من  كبرية  ن�صبة  اأن 
 16:00 ال�صاعة  بني  ت�صجيلها 

خا�صة  م�صاء   18:00 والـ  زواال 
اأذان  قبل  االأخرية  الدقائق  يف 
االإفطار  اأين يعمد ال�صائقون اإىل 
كما  املفرطة  ال�رسعة  ا�صتعمال 
عن  اأ�صفر  تدخل   78 ت�صجيل  مت 
39 حادث مروري مت ت�صجيل 29 
جريح و04 حاالت وفاة منذ بداية 
راجع  رمبا  وهذا  الف�صيل  ال�صهر 

اىل قلة النوم والتعب
عزيزي ر�شيد
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قطاع ال�شوؤون الدينية 
والأوقاف 

ال�شعي جلعل من منا�شبة 
العيد ف�شاء لزرع ج�شور 

املحبة

ال�صدد  ذات  يف  اأكد  حيث     
الرحمان  عبد  بكراوي  ال�صيد 
ادرار  لوالية  القطاع   مدير 
خمتلف  تقوم  العادة  كغري  انه 
برنامج  بت�صطري  م�صاحلة 
الأداء  امل�صاجد  عرب  ديني 
ح�صنة  ظروف  يف  العيد  �صالة 
ومالئمة و من بني هذه الربامج 
ملختلف  توجيهات   تقدمي  هو 
الدينية  واجلمعيات  االأئمة 
تتعلق  وا�صعة  بعملية  للقيام 
وتوفري  امل�صاجد  بنظافة 
بغية  اأفر�صة  و  ال�صوت   اأجهزة 
�صالة  واأداء  امل�صلني  ا�صتقبال 
العيد يف ظروف ح�صنة وجراء 
توافد اإعداد كبري من امل�صلني   
كغري العادة يف هذه املنا�صبات 
اأفر�صة  بجلب  نقوم  الدينية 
الف�صاءات  زائدة وا�صتغالل كل 
نقوم  كما  للم�صاجد  املجاورة 
باإعطاء  الوالئي  املدير  يقول 
الئمة  ملختلف  توجيهات 
بتقدمي خطبة العيد التي دوما 
تكون نا�صة على التاآخي والتاآزر 
ج�صور  ومد  االأرحام  و�صلة 
العنف    ونبذ  ال�صالم  يف  االإخوة 
وجعل من منا�صبة العيد فر�صة 
والت�صامن  املجتمع   لتما�صك 
بني املواطنني مع توحيد كلمة 
البالد  حلفظ  والدعاء  حلق  
وتكري�ص  الفنت  من  والعباد 

املحبة بني النا�ص .

قطاع التجارة 
توفري ال�شلع ومداومة 

التجار بال�شكل املطلوب 
 

بدوره اأكد مدير القطاع بوالية 
املختلفة  م�صاحلة  اأن  ادرار 
خا�ص  برنامج  بت�صطري  قامت 
التعاقد  منها  الفطر  عيد  باأيام 
املتعاملني  من  عدد  مع 
بغية  والتجار  االقت�صاديني 
ا�صتمرارية  ل�صمان  ت�صخريهم 
جلب  مع  التجارية  احلركية 
ووا�صعة  ال�رسورية  املواد 
من  عدد  اإجبار  مع  ال�صتهالك 
حمالتهم  فتح  ب�رسورة  التجار 
اأيام العيد اأمام املواطنني الأجل 
�صهولة  بكل  حاجياتهم  اقتناء 
منها  نقائ�ص  ن�صجل  اأن  دون 
احلليب  بيع  وحمالت  املخابز 
وبع�ص املواد ال�صتهالكية ومنه 
ن�صتطيع تقدمي حد من اخلدمة 
اأمام املواطنني حيث  التجارية 
 240 حتديد  مت  باأنه  اأ�صار 
واقت�صاديا  جتاريا  متعامال 
هذا  خالل  اخلدمة  لتقدمي 
يف  املراقبة  مع  الفطر  العيد 
مداومة  نظام  تطبيق  مدي 

التجار.

قطاع النقل
تعليمات �شارمة ل�شمان 

نقل امل�شافرين 

النقل  حركية  �صمان  بهدف 
قبل وبعد اأيام عيد الفطر اأمام 
املواطنني اأكد ال�صيد بن زميت 
حممد  مدير النقل لوالية ادرار 
بان قطاعه وككل منا�صبة دينية 
يقوم بت�صطري برنامج ا�صتثنائي 
ومبنا�صبة  ال�صنة  هذه  حيث 
عدة  تقدمي  مت  الفطر  عيد 
�صواء  للناقلني  لعمل  رخ�ص  
اأين يكرث عليها  الواليات  مابني 
من  االأخرية  االأيام  يف  الطلب 
�صهر رم�صان بغية توجه النا�ص 
اإىل  ادرار  والية  يف  املقيمني 
والياتهم االأ�صلية الأداء يوميات 
عائالتهم  اأح�صان  يف  العيد 
باالإ�صافة اإىل رخ�ص لل�صيارات 
مابني  النقل  وكذا  االأجرة 
املدير  قال  ونحر�ص  لبلديات 
الربنامج  هذا  تطبيق  على 
من  املواطنني  ميكن  الذي 
خ�صو�صا  ارياحية  بكل  التنقل 
تكرث  اأين  الفطر  عيد  اأيام  يف 
الزيارات مابني االأهل واالأقارب 
�صوف  للربنامج  واملخالفني 
تطبق عليهم عقوبات الن هذا 
اخلدمة  �صمن  يدخل  الربنامج 
توفريها  الواجب  العمومية 
وتخلي�ص املواطنني من معاناة 
مت  كما  النقل  و�صائل  غياب 
املحطات  م�صوؤويل  كل  اإ�صعار 
االإجراءات  كل  باتخاذ  الربية 
النقل  و�صائل  لتوفري  الالزمة 
اإىل  باالإ�صافة  املتعاملني  مع 
مدي  حول  امليدانية  املراقبة 

تطبيق الربنامج  

قطاع الطاقة 

طماأنة اأ�شحاب املركبات 
بوفرة الوقود وعمل 

املحطات

مت  انه  القطاع  مدير   اأكد   
باأيام  خا�ص  برنامج  ت�صطري 
الأجل  وهذا  الفطر  عيد 
اأمام  اخلدمات  اأح�صن  تقدمي 
مادة  بتوفري  املركبات  �صائقي 
الأجل  املحطات   وفتح  الوقود 
اال�صتفادة لتزود من مادة الوقود 
تذبذب   وبدون  عادي  ب�صكل 
املركبات  حركية  ي�صمن   مما 
بغية  املنا�صبات  يف  املتزايدة  
زيارة االأهل واالأقارب للمعايدة 
بوجود  اجلميع  اطمئن  وهنا 
الوقود   ة  املنا�صبة ملاد  الوفرة 
مع  عادي  وب�صكل  اأنواعه  بكل 
اأ�صحاب  اإىل  تعليمات  اإعطاء 
املحطات التزويد بتقدمي ادين 

اخلدمات  
عليه  وقفت  ما  خالل  ومن 
الو�صط .. حول مدي ا�صتعداد 
عدد  من  امل�صطرة  والربامج 
ادرار  بوالية  القطاعات  من 
يف  مبا�رسة  عالقة  لها  التي  و 
تقدمي اخلدمة اأيام عيد الفطر 
كبرية  جدية  هناك  بان  لوحظ 
اأح�صن  توفري  على  احلر�ص  يف 
املواطنني  اجتاه  خلدمات 
يف  العيد  اأيام  مرور  بهدف 
اأن يتم  اأح�صن الأحوال و  بدون 
ت�صجيل نقائ�ص اأو خلل ما يوؤثر 
والكل  ال�صكان  يوميات  على 
تطبيق  على  ويحر�ص  ياأمل 
من  املطالب  مع  الربامج  هذه 
ب�رسورة  املعنية  االأطراف 
تقدمي اخلدمات املنا�صبة دون 
بال�صكل  توؤثر  مما  بها  االإخالل 

ال�صلبي على املواطنني.

يف اإطار ا�شتعداد عدد من القطاعات التي لها �شلة مبا�شرة من حيث براجمها املتعلقة يف مدي تقدمي اخلدمة اجتاه ال�شكان 
اأيام عيد الفطر قامت الو�شط.. بالوقوف على عدد من القطاعات بغية الإف�شاح عن الربامج امل�شطرة  بهدف تقدمي اأح�شن 

اخلدمات اأيام عيد الفطر املبارك نحو ال�شكان ومن بني هذه القطاعات ....

لتقدمي خدمة عمومية لل�شكان بادرار  

بو�شريفي بلقا�شم 

 اإطالق برامج  قطاعية ا�ستثنائية 
ا�ستقبال اأيام عيد الفطر 

تيندوف

تفكيك جمعية اأ�سرار متتهن 
�سرقة املنازل  بتندوف

ال�رسطة  اأم�ص قوات  اأول  متكنت  
باالأمن احل�رسي الثاين باأمن والية 
ب�صارقي  االإطاحة  من  تيندوف 
وا�صرتجاع  املواطنني  اأحد  منزل 
زمني  ظرف  يف  امل�رسوقات 

وجيز.
اإثر  على  تعود  الق�صية  حيثيات 
تقدم اأحد املواطنني اأمام م�صالح 
�صكوى  تقدمي  لغر�ص  ال�رسطة 
م�صكنه  تعر�ص  بعد  وذلك  ر�صمية 
بحي  الوالية  بعا�صمة  الكائن 
قبل  من  لل�رسقة  لطفي  تندوف 
فتح  ذلك  اإثر  على  و  جمهولني 
حتقيق معمق يف الق�صية و تكثيف 
الفاعلني   عن  والتحري  البحث 
اال�صتغالل  عملية  مكنت  حيث 
للمعلومات  واملحكم  اجليد 

امل�صتقاة حول موا�صفات امل�صتبه 
الق�صائية  ال�صبطية  عنا�رس  فيهم 
باالأمن احل�رسي الثاين من حتديد 
هويتهما وتوقيفهما   وبعد اتخاذ 
كافة االإجراءات القانونية و تفتي�ص 
مقر اإقامتهما مت ا�صرتجــاع املبلغ 
املقدر  ال�رسقة  حمل  املايل 
بـحوايل 24 مليون �صنتيم   اإ�صافة 
االأ�صلحة  من  جمموعة  حجز  اإىل 
املعدات  و  املحظورة  البي�صاء 
امل�صتعملة يف عملية ال�رسقة وبعد 
التحقيق  اإجراءات  جميع  ا�صتيفاء 
فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت  االأويل 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات  اإمام 
ال�صطو  بتهمة  الحقا  ملحاكمتهم 

وال�رسقة
بو�شريفي بلقا�شم  

م�شالح احلماية املدنية بتب�شة

 ح�سيلة حوادث مرور 
منذ بداية رم�سان
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رم�ضانيات
رم�ضان يفي�ض بخرياته على النازحني ببغداد 

يفي�ض �ضهر رم�ضان بخرياته على النازحني 
بالعا�ضمة  النزوح  خميمات  يف  العراقيني 
خريية  منظمات  ن�ضاط  ظل  يف  بغداد، 
م�ضاعدات  بتقدمي  تكفلوا  ومتربعني، 
من  جزءا  لت�ضد  للنازحني،  وعينية  مالية 
رم�ضان  �ضهر  وخالل  اليومية  حاجتهم 
اجلمعيات  العراقية  املدن  يف  تن�ضط 
تقدم  التي  املدنية  والتجمعات  اخلريية 
والعوائل  للنازحني  خمتلفة  م�ضاعدات 
املتعففة والفقرية التي ت�ضكن يف ما يعرف 
اأو  ع�ضوائية(  )م�ضاكن  التجاوزات  مبنازل 

يف خميمات النزوح.
العراقية  للحكومة  ر�ضمية  اإح�ضائية  ووفق 
 56 فاإن  املا�ضي،  مار�ض  يف  اأ�ضدرتها 
من  متكنوا  النازحني  من  فقط  باملائة 
�ضمايل  يف  املحررة  مناطقهم  اإىل  العودة 
�ضنوات  بعد  البالد،  و�رشقي  وغربي 
"داع�ض"  تنظيم  ب�ضبب  تهجريهم  من 

الإرهابي.
فاإن 5.5 مليون �ضخ�ض  ووفق الح�ضائية 
عاد  حمافظات،   7 من  للنزوح  ا�ضطروا 
مناطقهم  اإىل  نازح  مليون   3.1 منهم 
واأعلنت  املا�ضي  مار�ض  حتى  املحررة 
اكتمال  املا�ضي،  دي�ضمرب  يف  بغداد، 
التي كان ي�ضيطر عليها  الأرا�ضي  ا�ضتعادة 
مثلت  والتي   ،2014 �ضيف  منذ  "داع�ض" 

ثلث م�ضاحة العراق.

اخلريات" "�ضهر 

و�ضفت  هكذا  اخلريات"،  �ضهر  "رم�ضان 
حمافظة  من  نازحة  كامل"  "جنان 
الأنبار)غرب( اإىل بغداد، الأيام التي مرت 
وعائلتها  تلقيها  بعد  الف�ضيل،  ال�ضهر  من 
متربعني  من  وعينية  مالية  م�ضاعدات 
ت�ضكن خميم  التي  كامل  ومنظمات خريية 
ببغداد،  الأعظمية  منطقة  يف  النازحني 
قالت:"اأو�ضاعنا كنازحني �ضعبة جداً، ومع 
عائلتي تزداد �ضعوبة، اذ اأن زوجي واأربعة 
من اأبنائي هم �رشيرون، لذا فاأنا اأهتم بكل 

�ضيء".
واأ�ضافت "يفرت�ض بي �رشاء اأدوية وتوفري 
كنازحة  و�ضعي  مع  لعائلتي،  الطعام 
لدي  لي�ض  مدينة  يف  �ضنوات  ثالث  منذ 
كثريون  خريون  هناك  لكن  معارف،  فيها 
تقدمي  خالل  من  اهلل  ر�ضا  ك�ضب  يبتغون 
امل�ضاعدات، وخ�ضو�ضا يف �ضهر رم�ضان". 
وتابعت "رم�ضان �ضهر اخلريات، اإذ نتلقى 
من  مالية  واأخرى  عينية  م�ضاعدات  يوميا 
عنا  تخفف  خريية،  ومنظمات  متربعني 
اأب  ح�ضن"،  معاناتنا""فالح  من  جزءاً 
منذ  والنازح  اأفراد   5 من  مكونة  لعائلة 
والتقيناه  الأنبار،  حمافظة  من   2014 عام 
اجلامعة  حي  مبنطقة  النازحني  خميم  يف 
غربي بغداد، يتلقى م�ضاعدات عينية يوميا 
من منظمات واأفراد، وجتمعات من وزارتي 

الدفاع والداخلية.
ح�ضن الذي يعمل باإحدى ال�رشكات الأهلية 
دولراً(   330 )نحو  دينار  األف   400 براتب 
�ضهرياً، قال اإن "منظمات اإن�ضانية وكروبات 

والداخلية  الدفاع  وزراتي  من  )جماميع( 
املخيم  زاروا  احلال،  مي�ضوري  واأ�ضخا�ض 
منذ بدء �ضهر رم�ضان، وقدموا لنا خمتلف 
امل�ضاعدات �ضواء الطعام، اأو امل�ضاعدات 

العينية الأخرى التي يحتاجها النازحون".
وبنينّ ح�ضن يف حديثه اأنه "يف الأيام العادية 
لكنها  م�ضاعدات  تاأتينا  رم�ضان  �ضهر  قبل 
قليلة مقارنة مع امل�ضاعدات التي ح�ضلنا 

عليها يف �ضهر رم�ضان".

خانة" "ال�ضوربة 
واأن�ضاأ اأحد املي�ضورين يف منطقة الأعظمية 
ب�ضكل يومي وجماين  الطعام  يوزع  مطعماً 
واملحتاجني،  واملتعففني  النازحني  على 
يوميا  يرتاده  خانة"  "ال�ضوربة  ا�ضم  حتت 
نحو 200 عائلة من خمتلف مناطق بغداد، 
اأحد  القا�ضي"  "نبز  بح�ضب  للطعام،  طلبا 

العاملني يف املطعم. 
وقال القا�ضي ، اإن "م�رشوع ال�ضوربة خانة 
فكرة لأحد مي�ضوري احلال، حاول م�ضاعدة 
واأن�ضاأ  بغداد،  يف  واملتعففني  النازحني 
مطعما يقدم وجباته باملجال للجميع دون 
تربعات  اأي�ضا  "نتلقى  ا�ضتثناء"واأ�ضاف 
النازحني  خلدمة  ت�ضعى  اأخرى  جهات  من 
وجبات  اإىل  جميعها  ول  وحتحُ واملحتاجني، 
اأعداد امل�ضتفيدين  اأن  اإذ  للنازحني،  طعام 
الأيام  الطعام املجاين ي�ضل يف بع�ض  من 
اأكرث من 300 عائلة وكل عائلة مكونة  اإىل 

من 3 اإىل 5 اأ�ضخا�ض".

ال�ضعودية.. "فكوك الريق"
ملا من اهلل به على اململكة العربية ال�ضعودية من احت�ضانها 
النبوي(  وامل�ضجد  احلرام  )امل�ضجد  الأر�ض  بقاع  لأطهر 
مميزة،  وطقو�ض  خا�ضة  روحانيات  فيها  لرم�ضان  فاإن 
نحل  خلية  اإىل  ال�ضهر  هذا  يف  تتحول  اململكة  اأن  خا�ضة 
املعتمرين  عدد  لكرثة  املنورة  واملدينة  مكة  يف  �ضيما  ل 

وزوار بيت اهلل.
ي�ضتقبل ال�ضعوديون �ضهر رم�ضان بعبارات التهنئة املعروفة 
"ال�ضهر عليكم مبارك"، "كل عام واأنتم بخري"، "اأ�ضاأل اهلل 
اأن يعيننا واإياك على �ضيامه وقيامه"، و"رم�ضان مبارك"، 
ال�ضهر  اأيام  اأول  مع  العائلية  الزيارات  تبادل  اإىل  اإ�ضافة 
يفطر اأهل اململكة يف الغالب على التمر والرطب واملاء، 
ونه "فكوك الريق" ثم يتوجهون لأداء �ضالة املغرب  وي�ضمنّ
وبعدها ينطلقون لتناول الإفطار الذي يت�ضدره طبق الفول 
املدعوم بال�ضمن البلدي، اأو زيت الزيتون، حيث ل ينازعه 
م عليه �ضيء، اإ�ضافة  يف هذه ال�ضدارة طعام غريه، ول يقَدنّ
باللحم  حم�ضونّ  عجني  عن  عبارة  وهي  "ال�ضمبو�ضك"  اإىل  

املفروم، و"ال�ضوربة" وخبز "التمي�ض".
وقبيل �ضالة الع�ضاء والرتاويح يعتاد ال�ضعوديون على �رشب 
ال�ضاي الأحمر املميز لديهم، كما يتكفل اأحد اأفراد الأ�رشة 
كتقليد  مبخره  يده  يف  حاماًل  احلا�رشين  حول  بالطواف 
موروث عندهم، وذلك قبل التوجه اإىل امل�ضجد لأداء �ضالة 

الرتاويح.
وبعد ال�ضالة يجتمع ال�ضعوديون يت�ضامرون يف بيت اأحد من 
الذي يف  ال�ضحور  الوقت حتى موعد  لبع�ض  العائلة  اأفراد 
اللنب،  العربي،  ال�ضمن  البلدي،  بوجود اخلبز  يتميز  الغالبة 

الأرز والدجاج وغريها من الأكالت ال�ضعبية.
والعائالت  الأ�رش  تقليد معروف لدى بع�ض  اأن هناك  كما 
ال�ضعودية وهو اأن يخ�ض�ض اإفطار كل يوم من اأيام رم�ضان 
عند اأحد اأفراد العائلة ب�ضكل دوري، كاأ�ضلوب تراثي متبع 
اأهل اململكة يف  ال�ضهر يفطر  الأهل يف هذا  للتقارب بني 
ونه "فكوك الريق"  الغالب على التمر والرطب واملاء، وي�ضمنّ

ثم يتوجهون لأداء �ضالة املغرب 

كرم الليبيني برم�ضان يرتاجع 
يف ظل اأو�ضاع اقت�ضادية �ضعبة 
ظل  العام، يف  هذا  رم�ضان خمتلف  �ضهر  بداية  منذ  ليبيا  يف  امل�ضهد  يبدو 

األقى  �ضيا�ضي  �رشاع  وطاأة  حتت  البالد،  تعي�ضها  متاأزمة  اقت�ضادية  اأو�ضاع 

بظالله على عادة الكرم لدى الليبيني، التي كانت متيزهم خالل ال�ضهر الكرمي 

الرحمن  موائد  اأعداد  تراجع  يف  ت�ضببت  امل�ضطربة،  القت�ضادية  الأو�ضاع 

املخ�ض�ضة لإطعام الفقراء يف ال�ضهر الكرمي، ب�ضكل ملحوظ هذا العام ففي 

مدينة بنغازي )�رشق( التي ا�ضتهر اأهلها بالكرم على مدى العقود املا�ضية، 

"الأنا�ضول"،  ملرا�ضل  ر�ضد  بح�ضب  فقط  مائدة   20 �ضوى  هناك  يكن  مل 

مقارنة مع اأكرث من 50 �ضابقا وتدهورت الأحوال املعي�ضية ب�ضدة يف البالد 

وتراجع  باملائة  يبلغ نحو 30  �ضنوات، مع معدل ت�ضخم  اأكرث من ثالث  منذ 

�ضعر �رشف العملة املحلية يف ال�ضوق ال�ضوداء، وانعدام ال�ضيولة النقدية يف 

جميع امل�ضارف وانخف�ضت احتياطيات النقد الأجنبي اإىل 67.5 مليار دولر 

باملقارنة مع 123.5 مليار دولر يف 2012، وفقا لتقديرات البنك الدويل وليبيا 

منق�ضمة منذ 2014 بني موؤ�ض�ضات متناف�ضة، وف�ضائل متحاربة يف �رشق البالد 
وغربها.

غالء الأ�ضعار

اإن  الرحمن،  موائد  اإحدى  على  القائمني  اأحد  بوطالق"  "ناجي  يقول 

غالء اأ�ضعار ال�ضلع هو ال�ضبب الرئي�ض وراء تراجع عدد موائد الرحمن، 

مع ندرة املتربعني ب�ضكل اأ�ضبح من ال�ضعب جتميع الفقراء واإطعامهم 

موائد  لندرة  اآخر  �ضببا  "الأنا�ضول"،  مع  حديثه  يف  يذكر  "بوطالق" 

الرحمن، اإذ يقول اإن "امل�ضارف تعطي فقط 500 دينار )370 دولرا( 

من الراتب ال�ضهري، وهي ل تكفي يف ظل الغالء الفاح�ض لإطعام اأ�رشة 

ملدة اأ�ضبوع، فكيف �ضيتربع النا�ض ملوائد الرحمن". وموائد الرحمن، 

هي موائد خريية كبرية تن�ضب يف ال�ضوارع لإطعام الفقراء وامل�ضاكني 

جمانا، خالل �ضهر رم�ضان، معتمدة على تربعات اأهل اخلري والإح�ضان 

املالية  ال�ضيولة  اأزمة  اإن  "بوطالق"  ويقول  الأعمال  رجال  تربعات  اأو 

لي�ض فقط على  األقت بظاللها  اأعوام  ليبيا منذ ثالثة  التي ظهرت يف 

"لكن رغم  العام وا�ضتدرك:  الفقراء يف �ضهر يف رم�ضان بل يف عموم 

اأهل  يف  يزال  ما  اخلري  ولكن  قليلون  هم  نعم  متربعون..  هناك  ذلك 
بنغازي".

زيادة الفقراء

من جانبه، قال فرج املهدي مدير مائدة رحمن يف بنغازي، اإن امل�ضكلة 

الفقراء  عدد  زيادة  بل  فقط،  الرحمن  موائد  نق�ض  لي�ضت  العام  هذا 

ي�ضيف:  "املهدي"  القليلة"  املوائد  تلك  عن  للبحث  يتجمعون  الذين 

"هذا العام هناك اأعداد كبرية من الليبيني الذين تقطعت بهم ال�ضبل يف 

ال�ضهر الكرمي، ب�ضبب غالء الأ�ضعار ونق�ض ال�ضيولة، وهم بحاجة ملن 

ميد لهم يد العون ويطعمهم ويطعم اأولدهم خالل �ضهر رم�ضان"ويتهم 

ليبيا،  املنفلت يف  الو�ضع  با�ضتغالل  بالدة  الأعمال يف  رجال  املهدي 

وغياب الرقابة احلكومية لريفعوا اأ�ضعار ال�ضلع وا�ضفا اإياهم بــ "جتار 

الغاوي" عن فئة  "وان  اآخر، يدافع رجل الأعمال  "على جانب  حروب 

اعتمادات  اإنها متنح  ال�ضبب،  هي  "احلكومة  لالأنا�ضول:  قائال  التجار 

باملح�ضوبية  للتجار  �ضلع(  ا�ضترياد  لغر�ض  خمف�ض  ب�ضعر  )دولر 
والوا�ضطة".

مينحون  املركزي  ليبيا  م�رشف  يف  "فا�ضدون  قائال:  غاوي  واأ�ضاف 

بع�ض التجار الفا�ضدين اعتمادات، والتجار الفا�ضدون بدورهم اإما اأن 

اأو  مكا�ضب،  لتحقيق  مرتفع  ب�ضعر  املوازية  ال�ضوق  يف  الدولر  يبيعوا 

ي�ضتوردون �ضلعا ويبيعونها ب�ضعر مرتفع رغم ح�ضولهم على اعتماد".

وي�ضطر  اعتمادات  على  احل�ضول  ي�ضتطيع  ل  العادي  "التاجر  وتابع: 

اأكرث  ب�ضعر  ال�ضوداء  ال�ضوق  الدولر من  ي�ضرتي  اأن  بعد  �ضلع  ل�ضترياد 

لل�ضعر  دينارين  من  اأقل  مع  مقارنة  دولرات(،   4.4( دنانري   6 من 

اأي�ضا  لبيعها  وي�ضطر  مرتفع،  ب�ضعر  الب�ضاعة  ت�ضل  بالتايل  الر�ضمي، 

الدولة..  لرقابة  غياب  و�ضط  ذلك  "كل  قائال:  مرتفع"واختتم  ب�ضعر 

بالتايل احلكومة والبنك املركزي وديوان املحا�ضبة هم امل�ضوؤولون عن 

اأزمة املواطن ولي�ض التجار فقط"ويك�ضف ديوان املحا�ضبة الليبي يف 

يف  مايل  ف�ضاد  وجود  عن  املا�ضي،  الأ�ضبوع  اأ�ضدره،  ال�ضنوي  تقريره 

وال�رشكات  التجار  لبع�ض  ف�ضاد  اإىل  اإ�ضافة  الدولة،  موؤ�ض�ضات  معظم 
فيما يخ�ض العتمادات املالية.



مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س 
ق�شاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اإعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني 
بطلب من/ ال�سيد اجلومي عبد ال�سالم .

ال�ساكن ب / �سارع عي�ساوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى اال�ستاذ 
را�سدي حممد املح�رض الق�سائي الكائن مكتبه بالقليعة .

بناء على  قائمة �رضوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 
18/01 باحل�سور جلل�سة البيوع املوؤجلة ليوم 2018/07/02 على ال�ساعة : احلادية 

ع�رض �سباحا امام حمكمة القليعة .
 تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية . ح�سب عقد البيع : قطعة ار�ض ذات 
طبيعة جافة فوقها بناية كائنة بخمي�ستي املنطقة احل�رضية احلي ال�رضقي بلدية 

بوا�سماعيل والية تيبازة تقدر م�ساحتها ب واحد ار و ثالثني �سنتيار ) 1 ار و 30 �ض 
( ت�سكل جمموعة ملكية رقم اربعة و خم�سون ) 54 ( ق�سمة م�ساحتها رقم خم�سة 

) 05 ( من املخطط العام مل�سح االرا�سي كما ان هذه االموال العقارية متتد و 
ت�سرت�سل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�ستثناء و ال حتفظ  . 

ح�سب املعاينة امليدانية : قطعة ار�ض فوقها بناية من نوع ) طابق حتت االر�ض 
+ ط + 1 + �سطح ( ، كائنة بخمي�ستي ، بلدية خمي�ستي ، دائرة بوا�سماعيل والية 

تيبازة ، تقدر م�ساحتها االجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من : 
الطابق حتت االر�ض : يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�ض، 

امل�ساحة املبنية تقدر.)110.00 م² (
الطابق االر�سي : يتكون من ثالثة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ض . امل�ساحة 

املبنية .)120.00 م² (
الطابق االول : يتكون من اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ض . امل�ساحة 

املبنية تقدر .)120.00 م² ( ال�سطح امل�ستعمل : يتكون من غرفة ) مغ�سلة ( و 
�سطح . امل�ساحة املبنية تقدر )40.00م² (

 ب�سعر افتتاحي  16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�سة البيع عقار عن طريق 
املزاد العلني  وذلك جلل�سة املوؤجلة ليوم 2018/07/02 على ال�ساعة : احلادية 

ع�رض �سباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع 
على دفرت ال�رضوط ان يت�سل مبكتبنا نحن املح�رض الق�سائي بالعنوان املذكور 

اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة 

املح�شر الق�شائي 

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى 
حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 

حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

اإعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�ض جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح بوعكوير اجلزائر .   

�سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم 
�سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�سام و مرمي .

و بناء على قائمة �رضوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة 
ال�سبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21 

نعلن عن جل�سة البيوع املربجمة لتاريخ 2018/06/18 على ال�ساعة 
احلادية ع�رض �سباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة 

ار�ض تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ساحلة 
للبناء م�ساحتها ثالثة وع�رضون ار وت�سعني �سنتيار2.390 م² 

منف�سلة من ملكية اكرب م�سيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق 
ار�سي مق�سم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�ض ، حو�ض وبئر  
وهي حمدودة على النحو التايل : من ال�سمال: طريق والئي .من 
اجلنوب : ممر عر�سه05م.من ال�رضق:باقي امللكية .من الغرب: 

طريق ، ب�سعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه 
االمر االت�سال مبكتب املح�رض الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  

القليعة لالطالع على قائمة �رضوط البيع .    املح�رض الق�سائي .
ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض 

و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما 
تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

ANEP N°: 817358 الو�شط:2018/06/12

الو�شط:2018/06/12الو�شط:2018/06/12
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مبنا�شبة 
جناح الربعمة  

حمدان اآدم  يف امتحان 
�شهادة التعليم االبتدائي   

تتقدم  اإليه عائلته الكرمية 
باأحر التهاين  راجني لها 

دوام النجاحات يف حياتها 
الدرا�شية

مبنا�شبة 
جناح الربعمة  

خنوف فاطمة  يف 
امتحان �شهادة التعليم 

االبتدائي   تتقدم  اإليها 
عائلتها الكرمية باأحر التهاين  

راجني لها دوام النجاحات 
يف حياتها الدرا�شية

مبنا�شبة 
جناح الربعمة  حا�س ندى  

يف امتحان �شهادة التعليم االبتدائي   
تتقدم  اإليها عائلتها الكرمية باأحر التهاين  

راجني لها دوام النجاحات يف حياتها 
الدرا�شية

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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وت�ستهدف احلملة غري امل�سبوقة، 
وزير  ميتلكها  الوقود  لبيع  �رشكة 
و�رشكة  اأخنو�ش،  عزيز  الفالحة، 
مرمي  متتلكها  املعدنية  للمياه 
بن�سالح، الرئي�سة ال�سابقة لالحتاد 
)اأكرب  املغرب  ملقاوالت  العام 
املغاربة(  االأعمال  لرجال  جتمع 
�رشكة  احلملة  ت�ستهدف  كذلك، 
ويطالب  للحليب؛  فرن�سية 
هذه  اأ�سعار  بخف�ش  املقاطعون 
ال�سلع اإىل ما يرون اأنها م�ستويات 
"عادلة" تتنا�سب والقدرة ال�رشائية 

للمواطنني.

تداعيات �ضيا�ضية

املنتدب  املغربي  الوزير  اأثار 
وال�سوؤون  باحلوكمة  املكلف 
الداودي،  حل�سن  االقت�سادية، 
يف  م�ساركته  جراء  وا�سعا؛  غ�سبا 
�رشكة  لعمال  احتجاجية  وقفة 
احلليب املعنية باملقاطعة وعقب 
الداودي،  طلب  امل�ساركة،  هذه 
من  اإعفائه  املا�سي،  االأربعاء 
ال�سيا�سي،  اخلبري  ووفق  من�سبه 
حممد �سقري، فاإن احلملة "ت�سكل 
تاريخ  يف  جديدة  احتجاج  حركة 

االحتجاجات باملغرب".
"اعتماد  اأن   ، �سقري  واأ�ساف 
من�سات  على  املقاطعة  حملة 
اإىل  اأدى  االجتماعية  التوا�سل 
داخل  �سواء  االرتباك،  من  نوع 
الثالث  ال�رشكات  اأو  احلكومة 
امل�ستهدفة"واأ�سار اإىل اأن املقاطعة 
بجانب طابعها االقت�سادي، كانت 
خالل  من  �سيا�سية"،  "رمزية  لها 
واململوكة  امل�ستهدفة  ال�رشكات 
املال  بني  جتمع  ل�سخ�سيات 
وال�سيا�سة وزاد: "الطابع ال�سيا�سي 
اأ�سا�سا  يتمثل  املقاطعة،  حلملة 
غاز  اإفريقيا  �رشكة  ا�ستهداف  يف 
لعزيز  اململوكة  للمحروقات، 
التجمع  حزب  رئي�ش  اأخنو�ش، 
يف  )م�سارك  لالأحرار  الوطني 
من  وهو  احلكومي(،  االئتالف 

اأثرياء البلد".
اأخنو�ش  اأن  نن�سى  "ال  وتابع: 
التي  املحورية  ال�سخ�سية  كان 
رئي�ش  على  االنقالب  اإىل  اأدت 

االإله  عبد  ال�سابق،  احلكومة 
اأحد  اأخنو�ش  بنكريان"ومثل 
خا�سة  احلكومة،  ت�سكيل  مفاتيح 
باال�ستجابة  م�ساركته  رهن  اأنه 
ل�رشوط، منها عدم اإ�رشاك حزب 
واإدخال  املعار�ش،  اال�ستقالل 
وهي  احلكومة  يف  اآخرين  حزبني 
بنكريان،  رف�سها  التي  ال�رشوط 
الدين  �سعد  و�سكل  اإعفاوؤه،  فتم 
ب�رشوط  احلكومة  العثماين 

اأخنو�ش.

تعديل حكومي

�سقري، اعترب اأن الو�سع االجتماعي 
اأن  الوارد  من  يجعل  املغرب  يف 
احلملة  م�ساعفات  عن  ينجم 
االإطاحة  يت�سمن  حكومي،  تعديل 
بوزراء، منهم وزير املالية، حممد 
املقاطعني  نعت  الذي  بو�سعيد، 
اأجج  ما  )املعتوهني(،  باملداويخ 

املقاطعة".
"اال�ستغناء  اإمكانية  اأي�سا،  وتوقع 
عن وزير الفالحة، عزيز اأخنو�ش"، 
حملة  ا�ستمرار  ظل  يف  خا�سة 
هذا  حدوث  اأن  املقاطعة"واعترب 
ال�سيناريو �سي�سكل "زلزاال �سيا�سيا 
العثماين،  حكومة  ي�رشب  ثانيا 

اأربع وزراء على خلفية  اإعفاء  بعد 
اأكتوبر  احل�سيمة"ومنذ  اأحداث 
العام  منت�سف  وحتى   2016
املا�سي، �سهدت مدينة احل�سيمة 
منطقة  وقرى  مدن  من  وعدد 
الريف )�سمال( احتجاجات �سعبية 
واإنهاء  املنطقة  بتنمية  للمطالبة 
وفق  الف�ساد،  وحماربة  التهمي�ش 
اإىل وجود  �سقري  ولفت  املحتجني 
الذي  العر�ش،  عيد  لذكرى  ترقب 
عام،  كل  جويلية   31 ي�سادف 
حملة  ا�ستمرار  حال  اإنه يف  حيث 
امللك  يتخذ  اأن  ميكن  املقاطعة 

اإجراءات، بينها تعديل حكومي.

زواج املال وال�ضلطة

الكربى  ال�سيا�سية  التداعيات  من 
اإعادة  املقاطعة،  حلملة  اأي�سا 
املال  زواج  حول  النقا�ش  فتح 
االأ�سوات  وارتفاع  وال�سلطة، 
وقال  بينهما  بالف�سل  املنادية 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة 
بطنجة،  ال�سعدي  امللك  عبد 
العمراين بوخبزة، اإنه "من ال�سعب 
ف�سل  نحو  االجتاه  عن  احلديث 
املغرب،  يف  املال  عن  ال�سلطة 
اأن  اأبرزها  متعددة،  العتبارات 

يف  مرتبطة  ال�سيا�سية  املمار�سة 
�سق كبري منها بجانب املال".

"�سعار  اأن  "بوخبزة"  واأ�ساف 
برز  واملال  ال�سلطة  بني  الف�سل 
بعد  الذي حدث  التحول  اإطار  يف 
ومت طرح   2011 فرباير   20 حركة 
كبري"وتابع  ب�سكل  ال�سعار  هذا 
املزيد  نحو  التوجه  كان  كلما  اأنه 
املغرب،  يف  الدميقراطية  من 
عالقة  حول  النقا�ش  تعمق  كلما 
ال�سلطة باملال، وراأى اأن ما �ساهم 
ب�سكل  للنقا�ش  املو�سوع  يف طرح 
حملة  ا�ستهداف  هو  واأكرب،  اأو�سع 
ولج  "الأنه  الأخنو�ش،  املقاطعة 
جمال  من  قادما  ال�سيا�سة  عامل 
مل  واإذا  االأعمال،  ورجال  املال 
عن  مبناأى  لكان  ال�سيا�سة  يدخل 

املقاطعة وتبعاتها".
النقا�ش  اأن  "بوخبزة"  واعترب 
للدولة  بالن�سبة  "�سحي  الدائر 
واملجتمع.. والتحوالت الكربى يف 
امللفات  بطرح  تبداأ  دائما  البالد 
للنقا�ش، ثم اإعمال خمرجات هذا 
النقا�ش"وختم باأن "النقا�ش املثار 
املال  بني  اجلمع  م�ساألة  حول 
اإحداث  اإىل  يف�سي  قد  وال�سلطة 
اإجراءات  العتماد  متهد  حوالت 
بني  االرتباط  فك  نحو  وخطوات 

ال�سلطة واملال".

ما تزال عا�ضفة حملة مقاطعة بع�ض املنتجات واملواد الغذائية باملغرب، تت�ضبب يف تداعيات �ضيا�ضية، بعدما 
انعك�ضت �ضلبا على اأرباح ال�ضركات املعنية فمنذ 20 اأفريل املا�ضي، تتوا�ضل يف املغرب حملة �ضعبية، ملقاطعة 

منتجات ثالث �ضركات يف ال�ضوق املحلية، تبيع احلليب واملاء والوقود.

املغرب

املقاطعة يف املغرب تنذر بتعديل حكومي
 وتهدد عالقة املال وال�سلطة 

فل�ضطني املحتلة

وا�سنطن ت�ستدعي �سفريها لدى الكيان ال�سهيوين لبحث "�سفقة القرن"
االأمريكية  االإدارة  ا�ستدعت 
ال�سهيوين،  الكيان  يف  �سفريها 
العا�سمة  اإىل  فريدمان،  ديفيد 
وا�سنطن لبحث "�سفقة القرن" 
دونالد  الرئي�ش  يعدها  التي 
ال�رشق  يف  لل�سالم  ترامب، 
�سحيفة  ح�سب  االأو�سط، 
العربية،  هيوم"  "ي�رشائيل 
االثنني. وكان من املفرت�ش اأن 

يلقي فريدمان كلمة يف موؤمتر 
تدعى  اأمريكية  يهودية  منظمة 
اليهودية  االأمريكية  "اللجنة 
االأحد،  القد�ش،  يف   ،"AJC
قال  م�سجلة  كلمة  اأر�سل  لكنه 
اإىل  للمغادرة  ا�سطر  اإنه  فيها 
وا�سنطن الإجراء م�ساورات حول 
اخلطة االأمريكية لل�سالم وقالت 
ال�سفارة االأمريكية اإن فريدمان 

الإجراء  وا�سنطن  اإىل  ا�ستدعي 
اخلارجية  وزارة  يف  م�ساورات 

والبيت االأبي�ش.
يف  اأمريكية  م�سادر  وكانت 
ل�سحيفة  قالت  االأبي�ش  البيت 
اإن  �سابقا  هيوم"  "ي�رشائيل 
امل�سماة  االأمريكية  اخلطة 
بعد،  جتهز  مل  القرن"  "�سفقة 
االأخرية  مراحلها  يف  لكنها 

الفل�سطينية  القيادة  وترف�ش 
"�سفقة القرن"، كما ترف�ش اأي 
انفراد اأمريكي يف الو�ساطة يف 
اأ�سال،  املنهارة  ال�سالم  عملية 
عقب اإعالن الرئي�ش االأمريكي، 
اعتبار  عن   ،2017 دي�سمرب   6
ال�رشقي  )ب�سقيها  القد�ش 
الإ�رشائيل،  عا�سمة  والغربي( 

ونقل �سفارة بالده اإليها.

ب�ضاأن اإعادة الروهنغيا

23 منظمة تنتقد اتفاق 
ميامنار والأمم املتحدة 

انتقدت منظمات روهنغية يف 
االتفاق  العامل،  اأنحاء  جميع 
ميامنار  بني  حديًثا  املربم 
واالأمم املتحدة، ب�ساأن اإعادة 
قائلة  الروهنغيا،  الالجئني 
يعالج  مل  االتفاق  ذلك  اإن 
لالأزمة  اجلذرية  االأ�سباب 
وقعته  م�سرتك  بيان  وذكر 
منها  روهنغية،  منظمة   23
االأوروبي،  الروهنغيا  جمل�ش 
اأراكان  روهنغيا  ومنظمة 
بقلق  ن�سعر  "اإننا  الوطنية: 
التفاهم  مذكرة  كون  عميق 
)بني ميامنار واالأمم املتحدة( 
اجلذرية  االأ�سباب  تعالج  مل 
م�ساألة  ا  وخ�سو�سً لالأزمة، 
العرقية  والهوية  املواطنة 
عن  البيان  للروهنغيا"وعربرّ 
حيال  املنظمات  تلك  قلق 
لالجئني  ممثل  اإ�رشاك  عدم 
االتفاق،  توقيع  الروهنغيا يف 
كون الروهنغيا لهم كامل احلق 
يف معرفة ما يت�سمنه االتفاق 
"اأن  واأ�ساف  اإعادتهم  ب�ساأن 
بنود االتفاق مل تك�سف للعلن 
يف  الدويل  املجتمع  تاركة 

ظالم يدعو لل�سك".
واأو�سح اأن "جميع ال�سجالت 
وكاالت  اأن  اأظهرت  ال�سابقة 
ذلك  يف  مبا  املتحدة،  االأمم 
الالجئني،  �سوؤون  مفو�سية 
مل تتمكن من توفري احلماية 
العائدين،  للروهنغيا  الكافية 
حكومة  تعنت  ب�سبب 
ميامنار"ويف 6 جوان اجلاري، 
وقعت حكومة ميامنار اتفاقا 
املتحدة  االأمم  برنامج  مع 
العليا  واملفو�سية  االإمنائي 
�ساأنه  من  الالجئني،  ل�سوؤون 
االأمميتني  للوكالتني  ال�سماح 
باالنخراط  املذكورتني 
الجئي  اإعادة  عملية  يف 
منذ  املوؤجلة  الروهنغيا، 

فرتة.
ح�سا�سية  على  وم�سدًدا 
ذكر  الروهنغيا،  اإعادة  ق�سية 
"اإعادة  اأن  امل�سرتك  البيان 
الالجئني م�ساألة حياة اأو موت 
الروهنغي  لل�سعب  بالن�سبة 
ال�سعب  اأن  ه  باأكمله"ونورّ

الروهنغي ال يرغب يف العودة 
ال�سلطات  الأن  مليامنار 
اإبادة،  اأعمال  يف  املتورطة 
وجرائم  حرب،  وجرائم 
تغري  مل  االإن�سانية  �سد 
"ال  وتابع:  جتاههم  مواقفها 
احلكومة  يف  الوثوق  ميكنهم 
الذي  امليامناري  واجلي�ش 
وجورّعهم  واغت�سبهم  قتلهم 
قراهم،  من  املئات  واأحرق 
اأرا�سيهم،  على  وا�ستوىل 
بيان  ودعا  منازلهم".  ر  ودمرّ
اإىل  الروهنغية  املنظمات 
من  الدولية  احلماية  توفري 
احلكومية  الفاعلة  اجلهات 
حفظ  وقوات  واالإقليمية 
ال�سالم التابعة لالأمم املتحدة 
واختتم البيان بالقول: "يجب 
م�ساءلة،  هناك  تكون  اأن 
مرتكبي  تقدمي  ويجب 
اجلرائم اإىل العدالة واإحالتهم 
اجلنائية  املحكمة  اإىل 
املا�سي،  الدولية"واالأربعاء 
"اأ�سو�سيتد  وكالة  ذكرت 
ين�ش  "االتفاق  اأن  بر�ش"، 
بني  تعاون  اإطار  و�سع  على 
تهيئة  اإىل  يهدف  اجلانبني، 
الظروف لعودة طوعية واآمنة 
لالجئي  وم�ستدامة  وكرمية 
الروهنغيا"وال يت�سمن االتفاق 
وال  حمددا،  زمنيا  اإطارا 
يعالج م�ساألة حرمان ميامنار 
املواطنة  حق  من  للروهنغيا 
ميامنار  جي�ش  واأطلق 
متطرفة،  بوذية  وملي�سيات 
املا�سي،  اأوت   25 منذ 
اجلرائم  من  جديدة  موجة 
و�سفتها  الروهنغيا،  �سد 
والواليات  املتحدة  االأمم 
باأنها  االأمريكية  املتحدة 
االأمم  عرقي"ووفق  "تطهري 
املتحدة، فر قرابة 700 األف 
من  الروهنغيا  م�سلمي  من 
 60 بنغالد�ش،  اإىل  ميامنار 
هربا  اأطفال،  منهم  باملائة 
تلك  وجراء  القمع  حملة  من 
اجلرائم، قتل ما ال يقل عن 9 
اآالف �سخ�ش من الروهنغيا، 
بال  "اأطباء  منظمة  بح�سب 

حدود" الدولية. 
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وبالرغم مّما �شلف، ي�رّص ال�شباب 
اإىل  الو�شول  على  الفل�شطينيون 
الطرق  بكل  الأق�شى  امل�شجد 
ع�شقا  املوت؛  بخطر  املحفوفة 
وثاين  القبلتني  لأوىل  منهم 
مهما  احلرمني  وثالث  امل�شجدين 
املخاطر  فكل  النتيجة،  كانت 
والآلم تتال�شى اأمام ن�شيم الأق�شى 
الإمياين وعبق �شاحاته املنع�شة ، 
ال�شاب ح�شن الزير )19 عاما(، من 
قرية زعرتة �رصقي بيت حلم، �شلى 
اجلمعة الأخرية من �شهر رم�شان 
يف امل�شجد الأق�شى، وكان ينتظر 
امل�شلى  داخل  الع�رص  �شالة 
خا�شة  ال�شرب،  بفارغ  املرواين 
�شاحاته،  اإىل  يدخل  مرة  اأول  اأنه 
اأ�شماها  ما  ملرا�شلنا  ي�شف 
اإىل  حلم  بيت  من  املوت"  "رحلة 
امل�شجد الأق�شى، والتي ل تتحمل 
من  اأكرث  الطبيعية  الظروف  يف 
اأربع  ا�شتغرقت  لكنها  �شاعة،  ربع 

�شاعات.
نحو  زعرتة  من  "انطلقت  يقول: 
اإىل  وو�شلت  حلم،  بيت  مدينة 
بيد  واأم�شكت  الع�شكري،  احلاجز 
معرب  عرب  ودخلت  م�شنة  حاجة 
الن�شاء، يف حماولة لالحتيال على 
قوات الحتالل، اإىل اأن و�شلت اإىل 
جندًيّا  لكن  اللكرتونية،  البوابة 
اأوقفني وطلب  من حر�س احلدود 
اأتيت  حيث  من  واأعادين  هويتي، 
بعد تهديدي بالعتقال"، لكني مل 

اأر�شخ ملحاولة الف�شل الأوىل.  
وي�شيف: "عدت وركبت �شيارة نحو 
بلدة اأبو دي�س، ودلّني ال�شباب اإىل 
اأت�شلق اجلدار  اأن  منطقة ميكنني 
اإليها،  و�شلت  وفعال  خاللها،  من 
ال�شباب،  بع�س  رفقة  وت�شلقته 
الأر�س يف  قدماي  وطئت  اإن  وما 
حتى  اجلدار،  من  الثاين  الجتاه 
حر�س  دورية  من  �رصاًخا  �شمعت 
احلدود ال�شهاينة.. توقف.. توقف 
بنطخك!! بنطخك، لكننا انطلقنا 
املجاور،  الزيتون  نحو  راك�شني 
املطاطي  الحتالل  ور�شا�س 
عرب  ومتكّنا  يالحقنا،  واحلي 
اإىل  الو�شول  من  الوعرة  احلقول 
منطقة جبل الزيتون املطلة على 

الأق�شى". 
رحلة  حمطات  اأحداث  اأبرز  وعن 
العمر كما اأ�شماها، يقول: "اأ�شيب 
معنا  هربوا  الذين  ال�شبان  اأحد 
ذلك  رغم  لكنه  ذراعه،  وك�رصت 
امل�شجد  اإىل  الو�شول  على  اأ�رص 
الزير  ال�شاب  الأق�شى"يختتم 
تنهيدة  اأطلق  اأن  بعد  حديثه، 
قمة  كنت يف  كم  "يا هلل  النت�شار: 
م�شجد  �شاهدت  عندما  ال�شعادة، 
الأق�شى  وامل�شجد  ال�شخرة  قبة 
يف  �شور  جمموعة  والتقطت 
مواقع  على  ون�رصتها  �شاحاتهما، 
اأغيظ  الجتماعي، حتى  التوا�شل 
اأنني  ويعلموا  الحتالل،  �شلطات 
رغما  الأق�شى  امل�شجد  دخلت 

عنهم".

رحلة حمفوفة 
باملخاطر

امل�شاملة،  حممد  حال  يكن  ومل 
)21 عاما( من بلدة بيت عوا جنوبي 
نظريه  من  حال  اأف�شل  اخلليل 
"الزير"؛ فقد خرج من بعد �شالة 
متوجها  بلدته  من  اجلمعة  فجر 
الأق�شى،  امل�شجد  يف  لل�شالة 
يُ�شمح  ل  عمره  اأن  يعلم  اأنه  رغم 
ح�شب  القد�س،  اإىل  بالدخول  له 

اإجراءات �شلطات الحتالل. 
يقول امل�شاملة: "ركبت �شيارة من 

�رصقي  العيزرية  بلدة  اإىل  اخلليل 
القد�س، وا�شتغرقت رحلتنا �شاعة 
�شاألُت  و�شلنا  وعندما  الزمن،  من 
كيف ميكن اأن اأدخل اإىل الأق�شى؟، 
الحتالل،  حواجز  عن  بعيدا 
غري  �شيارات  على  �شبان  فدلني 
�شفراء،  لوحات  حتمل  ر�شمية 
طرق  عرب  تو�شلني  اأن  ميكن 
 100 اإىل  تكلفتها  وت�شل  التفافية، 
يعادل ثالثني دولرا(،  )ما  �شيكل، 
اأكرث  تتعدى  ل  امل�شافة  باأن  علما 
من ع�رصة كيلومرتات، عرب منطقة 

ت�شمى )اإزعيم(".

يقول: "دفعت لهم املبلغ املذكور، 
وانطلقت بنا ال�شيارة، وجنحت يف 
ولدى  ال�شهيوين،  احلاجز  تخطي 
م�شت�شفى  منطقة  اإىل  و�شولنا 
بالقد�س  اخلريية  املقا�شد 
جيب  طريقنا  اعرت�س  املحتلة، 
ودقق  �شيارتنا  اأوقف  ع�شكري، 
اأن  اكت�شفوا  وعندما  هوياتنا،  يف 
ال�شفة،  �شكان  من  الركاب  جميع 
الطريق،  جانب  على  اأوقفونا 

واأ�شهر اجلنود بنادقهم نحونا". 
وي�شيف امل�شاملة: كنا �شبعة �شبان، 
تعزيزات  الحتالل  وا�شتدعى 

يف  جنح  اأحدنا  لكن  لعتقالنا، 
الإفالت منهم، فتبعه اجلنود وهم 
هذه  ويف  بالهواء،  النار  يطلقون 
الأثناء ا�شتغللت مالحقتهم لل�شاب، 
وهربت باجتاه م�شت�شفى املقا�شد 
اخلريية، ودخلت �شاحته، ومن ثم 
اجلثمانية  كني�شة  جدار  ت�شلقت 
الأ�شباط،  باب  اإىل  و�شلت  اأن  اإىل 
واندجمت مع اآلف امل�شلني، ولول 
بر�شا�س  �شهيدا  لكنت  اهلل  لطف 
ال�شالة  لكن  معتقال،  اأو  الحتالل 
كل  اأن�شتني  الأق�شى  امل�شجد  يف 

هذا اخلطر والرعب.

امل�ضجد  يف  القدر  ليلة  اإحياء  اأو  لل�ضالة  الظامئ  الفل�ضطيني  ال�ضباب  حال  وال�ضالة فيه"، هذا هو  الأق�ضى  امل�ضجد  اإىل  الو�ضول  عليهم  حمّرٌم  العمر  من  اخلم�ضني  دون  "ما 
الأق�ضى، وذلك ب�ضبب البوابات الإلكرتونية والفح�ص الأمني واجلدار العن�ضري الفا�ضل والرقابة الأمنية امل�ضددة.

فل�ضطني املحتلة

ق .د

كيف ي�صل �صباب ال�صفة اإىل "الأق�صى".. اإليك التفا�صيل؟

بعد ا�ضت�ضهادها

غزة! جرحى  عالج  يف  " م�صتمرة  النجار  "رزان 
قن�س  التي  النارية  الطلقة  تقف  مل 
امل�شعفة  "الإ�رصائيلي"،  اجلندي  بها 
اأمام  حائاًل  النجار  رزان  ال�شهيدة 
الذين  للجرحى  عالجها  ا�شتمرار 
الكربى  العودة  م�شريات  يف  اأ�شيبوا 
"رزان"  وبهمة  غزة  قطاع  �رصقي 
مع  غزة  حدود  على  و�شجاعتها 
بداأ  املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا�شي 
وامل�شعفني  املمر�شني  من  عدد 
املتطوعني يف ت�شميد جراح جرحى 
م�شرية العودة متنقلني بني بيوتهم يف 

حمافظات قطاع غزة.

مبادرة رزان

ال�شهيدة  امل�شعفة  ا�شم  واأطلق هوؤلء 
مبادرتهم  على  النجار"  "رزان 
تخفيف  اأجل  من  ال�شبابية،  الطبية 
اأو�شاعهم  وحت�شني  اجلرحى،  معاناة 
اجلهات  وم�شاعدة  ال�شحية، 
احلكومية يف توفري اخلدمة املطلوبة 
لهم، وا�شت�شهدت رزان، وهي م�شعفة 
متطوعة مع فريق الإغاثة الطبية يف 1 
يونيو اجلاري، بعد اإ�شابتها بر�شا�س 
من  اثنني  اأ�شاب  اإ�رصائيلي،  قنا�س 
اأي�شا خالل عملهم الإن�شاين  زمالئها 

�رصق خميم العودة يف خزاعة.
من  ع�شفور  عماد  املمر�س 

القائمني  اأحد  خانيون�س،  حمافظة 
ملرا�شل  اأو�شح  املبادرة،  على 
اأن  لالإعالم"  الفل�شطيني  "املركز 
يتكون من 18 ممر�شاً  الطبي  الفريق 
اأزقة وحارات خميمات  ينت�رصون بني 

ومدن غزة.
اأزمات  ظل  يف  املبادرة  هذه  وتاأتي 
يف  ال�شحة  وزارة  منها  تعاين  �شحية 
قطاع غزة، وعدم توفر العالج الكامل 
املطلوب يف العيادات وامل�شت�شفيات 
املبادرة  اأن  ع�شفور  واأكد  احلكومية 
الطبية  اخلدمة  اإي�شال  على  تعمل 
املطلوبة للجريح جماناً، والعمل على 
منازلهم  يف  له  العالج  و�شول  �شهولة 

لتخفيف اأوجاعهم.

دعم نف�ضي

الطبي  الفريق  اإن  املمر�س:  وقال 
معنويات  ورفع  لتعزيز  اأي�شاً  "ي�شعى 
اجلريح من خالل الدعم النف�شي له"، 
م�شدداً على اأن هذا العمل هو واجب 

وطني ومهني يقومون به.
ورغم ما تعانيه مبادرة "رزان" الطبية 
ال�شبابية من قلة الإمكانيات و�شعوبة 
اخلا�شة  الأدوية  على  احل�شول  يف 
اإل  العالية،  تكاليفها  نتيجية  للعالج، 
ت�شميد جراح  اأنها حققت جناحاً يف 

اأكرث من 200 جريح منذ انطالقها.
التطوعي  الطبي  الفريق  ونا�شد 
واملوؤ�ش�شات  املعنية  اجلهات 
املبادرة  دعم  واحلكومية  الأهلية 
اأجل  من  التطوعي  العمل  وتعزيز 
ن�شبة  وبلغت  اجلرحى  اآلم  تخفيف 
الإ�شابات بر�شا�س قنا�شة الحتالل 
�رصق  واملتفجر  احلي  "الإ�رصائيلي" 
التي  الإ�شابات  من   %51 غزة  قطاع 
فعاليات  خالل  امل�شت�شفيات  و�شلت 
بيان  وفق  الكربى،  العودة  م�شرية 

لوزارة ال�شحة.
احلي  الر�شا�س  اأن  ال�شحة  ونبهت 

ال�شهداء  عدد  رفع  واملتفجر 
واخلطرية  املعقدة  والإ�شابات 
ال�شحية  والطواقم  املواطنني  بني 

وال�شحفية.
 30 منذ  الفل�شطينيون؛  ويوا�شل 
يف  فعاليات  يف  امل�شاركة  مار�س 
ال�شلمية،  الكربى"  "العودة  م�شرية 
قطاع  �رصقي  الفا�شل  ال�شياج  قرب 
اإىل  الالجئني  بعودة  للمطالبة  غزة، 
التي ُهجروا منها يف  مدنهم وقراهم 
"النكبة"(،  فل�شطني  )احتالل   1948
ورفع احل�شار امل�شتمر على غزة منذ 

اأكرث من 12 عاًما.

�صخ�صيات مغربية غري ر�صمية 
تزور "اإ�صرائيل"!

اأعلنت وزارة اخلارجية الإ�ضرائيلية اأن وفدا من 
اململكة املغربية بداأ زيارة ت�ضتمر خم�ضة اأيام 

اإىل "اإ�ضرائيل"، يلتقي خاللها اأع�ضاء بالكني�ضت 
وم�ضوؤولني يف احلكومة.

وح�ضب بيان اخلارجية، فاإن الوفد يت�ضكل من 
مهند�ضني وكتاب وخمرجني ورجال اأعمال مغاربة 

ممن "يرون اأهمية للحوار والتوا�ضل مع نظرائهم 
الإ�ضرائيليني"و�ضيحّل الوفد �ضيفا على متحف 

اأفريقيا،  "املحرقة النازية" ومركز تراث يهود �ضمال 
كما �ضيزور مدن القد�ص وحيفا ومقد�ضات اإ�ضالمية، 
و�ضيلتقي طالبا اإ�ضرائيليني ي�ضاركون يف دورة لتعلم 

اللغة املغربية اليهودية املحكية، ح�ضب البيان.
وتزامنت زيارة الوفد املغربي مع اإر�ضال املغرب 
م�ضت�ضفى ميدانيا للقطاع، حيث و�ضل ال�ضفري 
املغربي يف م�ضر اأحمد التازي على راأ�ص قافلة 

مغربية ي�ضم طاقمها 165 �ضخ�ضا من اأطباء وفنيني 
للم�ضت�ضفى امليداين املغربي املقرر اإقامته يف غزة كما 
مت اإر�ضال قافلة م�ضاعدات اإن�ضانية عربت من خالل 
معرب رفح الربي بالتن�ضيق بني �ضفارة دولة فل�ضطني 

بالقاهرة واجلهات الأمنية امل�ضرية.
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عي�ضة ق.

املنعقد  االجتماع  خرج  وقد 
منع  بقرارات عديدة يف مقدمتها 
اأكرث  على  احل�صول  من  املدربني 
الواحد،  املو�صم  يف  اإجازتني  من 
ي�رشف  اإن  للمدرب  يحق  ال  اأين 
فريقني  من  اأكرث  تدريب  على 
التعليمة  وهي  الوطنية،  بالبطولة 
تاأتي بعد االنتقاالت العديدة  التي 
املو�صم  يف  االأندية  بني  للمدربني 
يخلق  الذي  الو�صع  وهو  الواحد 
العار�صة  �صفوف  يف  الالا�صتقرار 
عدد  ي�صتهلك  التي  للفرق  الفنية 
واأربعة مدربني يف  منها بني ثالثة 

ذلك  جانب  اإىل  الواحد،  املو�صم 
تعليمة  الفنية  املديرية  اأ�صدرت 
من  بدورها  االأندية  متنع  جديدة 
ا�صتقدام اكرث من مدربني اثنني يف 

املو�صم الواحد.
االأندية  منحت  ذلك  جانب  اإىل 
ثالثة  اإقحام  اأجل  من  الرتخي�ص 
العبني من �صنف االأكابر للم�صاركة 
الأقل  الرديف  الفريق  مباريات  يف 
هذا  منح  اأين جرى  عاما،   21 من 
اال�صتثناء يف منافية البطولة الوطنية 
اجلهورية،  كاأ�ص  دون  فح�صب 
تعيني  االأندية  اإلزام  اإىل  باالإ�صافة 
م�صتوى  على  �صواء  ريا�صي  مدير 
الفرق املحرتفة برابطتيها االأوىل 

البطولة  يف  النا�صطة  اأو  والثانية 
الفنية  املديرية  واألزمت  الهاوية، 
توقيع  على  االأندية  الوطنية 
الفئات  العقود مع مدربيها جلميع 
حت�صري  يتطلب  حيث  ال�صبانية، 
الفرق  طرف  من  احرتايف  عقد 
املحرتفة  البطولة  يف  النا�صطة 
ويكون  والثانية،  االأوىل  برابطتيها 
ت�صجيل الالعبني يف الفئات ال�صابة 
اإىل  وذلك  املو�صم  طيلة  جائزا 
الق�صوى  االإجازات  ا�صتنفاذ  غاية 
امل�صموح بها لكل فئة، بينما جتري 
ال�صغرى حل�صاب  الفئات  مباريات 
على  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�صات 

مالعب حمايدة.

ترخي�ص اإجازتني للمدربني يف املو�ضم الكروي اجلديدالأندية ممنوعة من التعاقد رفقة اأكرث من مدربني اثنني
اأقّرت املديرية الفنية الوطنية تدابري جديدة حت�ضبا لنطالق املو�ضم الكروي اجلديد 

2019/2018، ويف هذا ال�ضدد اجتمع اأع�ضاء املديرية الفنية الوطنية اأول اأم�س بح�ضور املدير 
الفني الوطني رابح �ضعدان واأع�ضاء املديرية من اأجل درا�ضة اإ�ضدار قرارات جديدة تخ�س 
ت�ضيري املو�ضم اجلديد خا�ضة واأن الهدف امل�ضطر تنظيم مناف�ضة املو�ضم الكروي املقبل �ضواء 

على م�ضتوى البطولة املحرتفة والهاوية بالإ�ضافة اإىل خمتلف الأ�ضناف ال�ضابة

البطولة املتو�ضطية 
لألعاب القوى دون 

23 عاما

تاأهل اجلزائريني 
زكراوي و مولة 

اإىل النهائي
اجلزائريان  العداءان  تاأهل 
يف  زكراوي  مهدي  حممد 
200م( و�صليمان مولة 400م 
النهائي مل�صافتهما  لل�صباق 
املتو�صطية  البطولة  يف 
الألعاب القوى للفئة العمرية 
دون 23 عاما اجلارية يومي 
بجي�صولو  االأحد  و  ال�صبت 
بداية  تكن  ومل  اإيطاليا، 
زكراوي 17 �صنة موفقة يف 
ف�صل  حيث  م   100 �صباق 
بعد  للنهائي  التاأهل   يف 
اخلام�ص  للمركز  احتالله 
لكنه  ج   70 10ثا  ظرف  يف 
�صباق  يف  االأمور  تدارك 
للنهائي  تاأهله  بعد  م   200
الرابعة  مرتبته  بف�صل 
ج   96 ثا   21 قدره  بتوقيت 
عادت  التي  جمموعته  يف 
 43 21ثا  تانزيلي  لالإيطايل 
ج، علما اأن االإ�صباين ترويانو 
لكل  توقيت  اأف�صل  حقق 
املجموعات ب 21 ثا 21 ج 
يف ال�صباق النهائي �صينطلق 
ابن مدينة ب�صار من الرواق 
يف  طموح  كله  و   2 رقم 
اإيجابية،  نتيجة  حتقيق 
مولة  �صليمان  مواطنه  اأما 
اإجنازا  حقق  فقد  �صنة   19
مبجموعته  بفوزه  اأف�صل 
ل�صباق 400م يف ظرف 46ثا 

96 ج متاأهال للنهائي.
هذه  يف  اجلزائر  وت�صارك 
من  عداء   13 ب  املناف�صة 
يتعلق  و  فتيات.   3 بينهم 
حممد  من  بكل  االأمر 
حممود  و  زكراوي  مهدي 
عدائي  و  )100م(  حمودي 
الطويلة   ن�صف  امل�صافات 
تقي  و  خليلي  عبدالرزاق 
1.500م  هديلي  الدين 
امل�صي  اخت�صا�صيي  و 
وعدالن  �صيباين  عثمان 
الباي 10 اآالف مرت و يا�رش 
تريكي  الطاهر  حممد 
وحممد  الثالثي  الوثب 
العايل،  الوثب  ف�صيل  اأمني 
الذكور  منتخب  و�صيكمل 
بالعداء اأمني بوعناين 110م 
مولة  و�صليمان  حواجز 
االإناث  منتخب  اأما  م،   400
�صناح  رمية  من  كال  في�صم 
3.000م موانع و�صعاد عزي 
اآالف   10 بومعزة  وتنهينان 
الن�صخة  يف  وي�صارك   ، مرت 
 450 اإيطاليا  ملوعد  الثالثة 
بلدا   28 ميثلون  ريا�صي 
حتت  من�صوين  متو�صطيا 
املتو�صطي  االحتاد  لواء 
يف  القوى.ويوجد  الألعاب 
اجلزائري،  الوفد  تاأطري 
مدير  �صادو  الكرمي  عبد 
واملدربان  الوطنية  الفرق 
و  بوقا�صم  الوطنيان حممد 

عبد احلليم بن عزوت.

باليلي وحمرون يلتحقان ب�ضبيبة القبائل
مالل يتهم وايل ميلة بعرقلة التعاقد مع الالعب بلمختار

اإىل  جديدين  اثنني  العبني  ان�صم 
القبائل  �صبيبة  فريق  �صفوف 
بعدما متكن مناجري الفريق كرمي 
اأمري  الالعب  خطف  من  دودان 
باليلي الذي ر�ّصم التحاقه بالنادي 
على  ر�صميا  توقيعه  اإثر  القبائلي 
بال�صبيبة  يربطه  الذي  العقد 
وميتد مو�صمني، حيث جنح دودان 
ل�صباب  االأمين  الظهري  اإقناع  يف 
بلوزداد من اأجل االلتحاق بالفريق 
ر�صواين  الالعب  رحيل  وتعوي�ص 
الذي اختار االلتحاق بفريق وفاق 
ابن  رفقة  التعاقد  وكان  �صطيف، 
واأن  خا�صة  �صهال  اخلروب  مدينة 
ت�رشيحه  على  حت�صل  الالعب 

اإثر  املنازعات  جلنة  طرف  من 
ناديه  اإدارة  �صد  �صكوى  رفع 
على  احل�صول  اجل  من  ال�صابق 
العالقة ووثائق  م�صتحقاته املالية 
كان  باليلي  جانب  واإىل  الت�رشيح، 
حمرون  رزقي  املغرتب  الالعب 
»الكناري«  رفقة  عقدا  وقع  قد 
كان  حيث  فرن�صا  من  القادم  وهو 
�صانت  نادي  �صفوف  يف  ين�صط 
الدرجة  يف  النا�صط  اأبولينار 
عدد  وارتقع  الفرن�صية.  الثالثة 
طرف  من  اجلدد  امل�صتقدمني 
اإىل  مالل  �رشيف  الرئي�ص  اإدارة 
كل  اإىل  باالإ�صافة  العبني  ثمانية 
خليفة،  بن  �صالمة،  اأمعو�ص،  من 

عبد  واحلار�ص  بوط  بن  �صوياد، 
القادر �صاحلي.

من جهة اأخرى، فتح الرئي�ص مالل 
بعدما  ميلة  والية  وايل  على  النار 
يف  عرثة  حجرة  بالوقوف  اتهمه 
التحاق العب دفاع تاجنانت حممد 
اأمني بلمختار بت�صكيلة »الكناري«، 
تدخل  الوايل   اأن  مالل  اأكد  اأين 
بالبقاء  وطالبه  الالعب  ق�صية  يف 
مقابل  »الديارتي«  ت�صكيلة  رفقة 
املدينة،  و�صط  يف  م�صكن  منحه 
من  خمزيا  االأمر  املعني  واعترب 
خالل التدخل يف خيارات الالعب 

ومنعه من االنتقال اإىل ال�صبيبة.
عي�شة ق.

مداين منتظر من اأجل العودة اإىل فريقه ال�ضابق

اأقاموا كاراكاج يف و�ضط مدينة ب�ضار

 بن تيبة ين�ضم الحتاد 
اجلزائر ويوقع مو�ضمني

اأن�ضار �ضبيبة ال�ضاورة يحتفلون 
بالذكرى العا�ضرة بتاأ�ضي�ص النادي

احتاد  فريق  اإدارة  تعاقدت 
بن  حممد  الالعب  رفقة  اجلزائر 
ر�صميا  اأم�ص  اأول  وقع  الذي  تيبة 
بالفريق  يربطه  الذي  العقد  على 
التعاقد  وجاء  مو�صمني،  وميتد 
املفاو�صات  بعد  تيبة  بن  رفقة 
للفريق  العام  املدير  جمعت  التي 
الالعب  رفقة  �رشار  احلكيم  عبد 
اتفاق  اإىل  الطرفان  تو�صل  حيث 
الالعب  خالله  من  ير�صم  نهائي 
العا�صمي،  النادي  اإىل  ان�صمامه 
يف  عراقيل  �رشار  يجد  مل  اأين 
�صفوف  اإىل  و�صمه  الالعب  اإقناع 
واأن  خا�صة  »�صو�صطارة«  ت�صكيلة 
باعتبار  حرة  �صفقة  كان  انتقاله 
العقد  نهاية  يف  كان  الالعب  اأن 
حيث  وهران،  مولودية  ناديه  مع 
تعول عليه االإدارة كثريا يف من�صب 
العبها  رحيل  بعد  اللعب  �صناعة 
قدور بلجياليل الذي كان يف نهاية 
العقد واختار خو�ص جتربة جديدة 
ق�صنطينة،  �صباب  مع  والتوقيع 
�صوف  كبرية  م�صوؤولية  اأن  واالأكيد 

تلقى على الالعب البالغ 29 عاما 
باعتبار اأن النادي العا�صمي يعاين 

على م�صتوى تن�صيط اللعب.
ويعترب بن تيبة �صاد�ص ا�صتقدامات 
انطالق  منذ  �رشار  الرئي�ص 
وذلك  احلايل  ال�صيفي  املركاتو 
من  كل  رفقة  التوقيع  مت  بعدما 
املهاجمني ركياء بن �صاعة واأمين 
ا�صتقدام  جانب  اإىل  حميو�ص، 
حاي�ص،  ريان  االأي�رش  املدافع 
االأمين حممد مزغراين  واملدافع 
املحوري  املدافع  جانب  اإىل 
وال  باي�صاجن،  اإميري  الرواندي 
التدعيمات  تتوا�صل  اأن  ي�صتبعد 
لت�صكيلة احتاد اجلزائر خا�صة واأن 
من  منتظر  مداين  اأمني  املدافع 
والعودة  العقد  على  التوقيع  اجل 
بعدما  ال�صابق  فريقه  اإىل  جمددا 
وبني  بينه  املبادلة  عملية  وقعت 
الذي  فرحي  اإبراهيم  الالعب 
�صبيبة  ت�صكيلة  ب�صفوف  التحق 

ال�صاورة.
عي�ضة ق.

�صبيبة  فريق  جماهري  اأقامت 
ال�صاورة احتفاالت كبرية �صهرة اأول 
�صنوات   10 مرور  مبنا�صبة  اأم�ص 
عاد  الذي  الفريق  تاأ�صي�ص  على 
بعد جتميد  املناف�صة  اإىل  جمددا 
االأعوام  يف  الكروية  ن�صاطاته 
اإحدى  �صهدت  اأين  ال�صابقة، 
ب�صار  ملدينة  العمومية  ال�صاحات 
نزوحا ب�رشيا من طرف اجلماهري 
اأبن  والتي  اجلنوب  للممثل  الوفية 
غال امل�صاركة يف االحتفال مبرور 
عقد من الزمن على عودة الفريق 
الكرة  وممار�صة  امليادين  غلى 
االأفراح  اأدخل  والذي  امل�صتديرة 
التاألق  بف�صل  خا�صة  قلوبهم  يف 
الذي يقدمه الالعبون على اأر�صية 

امليدان وهو ما جعل ال�صبيبة التي 
يف  تعود  زرواطي  حممد  يرتاأ�صها 
لعب  اإىل  اجلديد  الكروي  املو�صم 
وامل�صاركة  االإفريقية  املناف�صة 
اإفريقيا  اأبطال  يف م�صابقة رابطة 
بعدما اأنهت املو�صم املنق�صي يف 

و�صافة البطولة الوطنية.
احتفاالت  ب�صار  مدينة  و�صهدت 
االأن�صار  ا�صتعمال  بف�صل  كبرية 
الفيميجان  من  كبرية  لكميات 
من  قامت  والتي  النارية  واالألعاب 
واإ�صعال  كبرية  بكاراكاج  خاللها 
اأ�صفت  والتي  النارية  االألعاب 
االحتفاالت  على  خا�صة  اأجواء 

بذكرى تاأ�صي�ص الفريق.
ع.ق.
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عي�ضة ق.

وكان م�ضطر� �إىل �أخذ �حلقنة من �أجل 
�مل�ضاهمة يف قيادة ناديه �إىل �لتتويج 
يحتاج  و�لآن  �لرتكي،  �لدوري  بلقب 
�رسيعا  �لتعايف  �أجل  من  �لر�حة  �إىل 
للمو�ضم  �لتح�ضري  يف  و�لنطالق 
�لناخب  �إىل  فيغويل  وتطرق  �جلديد. 
�أنه  �أ�ضار  عندما  ماجر  ر�بح  �لوطني 
تعيينه  منذ  �إطالقا  معه  يتحدث  مل 
�لوطنية  �لفنية  �لعار�ضة  ر�أ�س  على 
�لتي يعتمدها يف  ول يعرف �لطريقة 
�للعب ويبقى مدربا بالن�ضبة له ل �أكرث 
ح�ضبه  �ملنتخب  �ن  باعتبار  �أقل  ول 
فوق �جلميع، ومّلح يف ت�رسيحاته �إىل 
�خل�رس ميرون  �ن  قال  عندما  ماجر 
على  �لرتكيز  �إىل  حتتاج  �ضعبة  بفرتة 
من  �لتقليل  و�رسورة  غري  ل  �لعمل 

�لت�رسيحات �لتي ت�رس �أكرث مما تنفع 
�ضابق  غلى  �لعودة  من  يتمكنو�  حتى 

م�ضتو�هم.
�نه  �لتاأكيد  يف  فيغويل  يرتدد  ومل 
�لوطني  �ملنتخب  �أجو�ء  �إىل  ��ضتاق 
�لتح�ضريية  �لرتب�ضات  و�مل�ضاركة يف 
مقابلة  منذ  �ضفوفه  �لغائب عن  وهو 
�ملن�رسم،  �أكتوبر  �ضهر  �لكامريون 
ناديه  مع  بخري  �أنه  �أو�ضح  حيث 
عندما  لكن  �لرتكي  غالتا�رس�ي 
�لوطني  �لقمي�س  بحمل  �لأمر  يتعلق 
فاإنه يولّد فيه �ضعور� �آخر و�أحا�ضي�س 

ر�ئعة.
عن  للغياب  �أ�ضفه  عن  فيغويل  عّب 
�لوطني يف  �ملنتخب  رفقة  �مل�ضاركة 
نهائيات كاأ�س �لعامل �ملقرر �نطالقها 
هذ� �خلمي�س يف رو�ضيا، وقال يف حو�ر 
مع موقع »فوت مريكاتو« �لفرن�ضي �أنه 

حمبط ب�ضبب ف�ضله يف �لتو�جد باأكب 
و�أنه  �لعامل خا�ضة  مناف�ضة كروية يف 
ر�ئعة  وحلظات  �أوقات  عا�س  كان 
�لدورة  خالل  �لوطنية  �لت�ضكيلة  مع 
ما  وهو  �ملونديال  من  �ل�ضابقة 
�ل�ضتمر�رية  حتقيق  يف  �لف�ضل  يثبت 
للنخبة  بالن�ضبة  �مل�ضتوى  نف�س  على 
يتاأ�ضف  �نه  م�ضيفا  ح�ضبه،  �لوطنية 
للجمهور �جلز�ئري �لذي �ضاندهم يف 
�لأعو�م �ل�ضابقة ووقف �إىل جانبهمن 
�لتو�جد  يف  �لف�ضل  �أن  م�ضتطرد� 
ويبقون  يتوقفون  يجعلهم  لن  برو�ضيا 
�لتح�ضري  عليهم  بل  �لأيادي  مكتويف 
�أجل  لدورة قطر 2022 من  �لآن  من 
�ملوعد  يف  �ل�ضمر�ء  �لقارة  متثيل 

�لعاملي �ملقبل.
لنادي  �ل�ضابق  �لالعب  وك�ضف 
�ضوف  �أنه  �لفرن�ضي  غرونوبل 
�لإفريقية  �ملنتخبات  ي�ضجع 
�لعامل  كاأ�س  يف  �مل�ضاركة 
زمالئه  م�ضاندة  �إىل  بالإ�ضافة 
�ملعنيني  �لرتكي  غالتا�رس�ي  يف 
بالدهم،  منتخبات  رفقة  باللعب 
لكنه �أو�ضح �أنه �ضيميل �إىل ت�ضجيع 
�ضيكون  �لذي  �ملغربي  �ملنتخب 
�لكروي  �لعر�س  يف  له  م�ضجعا 
�لدويل و�ضيدعمه من �أجل حتقيق 
�ملفاجاأة وتخطي �لدور �لأول من 

�ملونديال.

جدد التاأكيد ان الإ�ضابة اأبعدته عن ترب�ص �ضيدي مو�ضى

فيغويل: ال اعرف ماجر واخل�ضر بحاجة اإىل العمل ب�ضمت
عاد الالعب الدويل اجلزائري �ضفيان فيغويل 

اإىل احلديث عن اعتذاره عن امل�ضاركة يف ترب�ص 
املنتخب الوطني الأخري الذي �ضهد خو�ص مباراتني 

وديتني اأمام منتخبي الراأ�ص اخل�ضر والربتغال، 
اأين او�ضح اأنه كان بعيدا لفرتة طويلة عن اخل�ضر 

والدعوة التي و�ضلته من اأجل اللتحاق مبركز 
�ضيدي مو�ضى تزامنت مع معاناته �ضحيا ب�ضبب 

الإ�ضابة التي كان يعاين منها، مو�ضحا انه يعاين 
اإ�ضابة منذ اأربعة ا�ضهر 

بوهنة يجدد مو�ضمني وبالغ ملزم بجلب فريق 
للتفاو�ص على اأوراق الت�ضريح

اإدارة العميد ترتاجع عن 
ت�ضريح �ضريف الوزاين

 اقرتاح �ضيديريك او خري
 خلالفة احلار�ص �ضاحلي

اآيت جودي مدربا ل�ضباب بلوزداد 
باأجرة 200 مليون �ضهريا

�جلز�ئر  مولودية  فريق  �إد�رة  تر�جعت 
�رسيف  ه�ضام  �لالعب  ت�رسيح  عن 
�ملدرب  طالب  كان  و�لذي  �لوز�ين 
ت�رسيحه  كازوين  برنارد  �لفرن�ضي 
و�ل�ضتغناء عن خدماته خالل �ملركاتو 
�ل�ضيفي �حلايل لأ�ضباب �ن�ضباطية وفق 
�لتبير�ت �لتي قدمها، قبل �أن ترت�جع 
�ملدرب  رفقة  وبالتن�ضيق  �لإد�رة 
بخدماته،  �لحتفاظ  وتقرر  �لفرن�ضي 
ميد�ن  متو�ضط  بقاء  تاأكد  حيث 
�لت�ضكيلة  �ضفوف  �لعا�ضمي يف  �لنادي 
�لتدريبات  ��ضتاأنف  بعدما  �لعا�ضمية 
�أول �أم�س رفقة �لفريق وخا�س �حل�ضة 
�نتظار  يف  عادية  ب�ضورة  �لتدريبية 
طاولة  على  للجلو�س  موعد  حتديد 
�لريا�ضي  �ملدير  رفقة  �ملفاو�ضات 
�أجل �حلديث  �ل�ضعيد من  كمال قا�ضي 
بنود  يف  �لتعديالت  بع�س  �إحد�ث  عن 

�لعقد �لذي يربطه بالنادي.
�ملد�فع  جدد  �أخرى،  جهة  من 
رفقة  ر�ضمية  ب�ضفة  بوهنة  ر�ضيد 

�لالعب  �أنهى  �أين  »�لعميد«،  ت�ضكيلة 
حول  يدور  كان  �لذي  �ل�ضو�ضبان�س 
يف  كان  �لذي  وهو  �لفريق  مع  م�ضريه 
�إلتز�م، حيث  �أي  �لعقد وحر من  نهاية 
تو�جد �أول �أم�س يف مقر �لفريق رفقة 
مناجريه وقا�ضي �ل�ضعيد وقام بالتوقيع 
على �لعقد �لذي ميتد مو�ضمني، بينما 
مل يجدد بعد زميله �مري قر�وي �لعقد 
وهو �لأمر �لذي يكون حدث �أم�س بعد 
�ضبط �لرجالن �ملوعد �ضهرة �لبارحة 
بنود  حول  و�لتفاق  �للقاء  �أجل  من 
�تفاق  �إىل  �لتو�ضل  يتم  �لعقد، فيما مل 
مت  �لذي  �ضويبع  �أمني  �لالعب  رفقة 
�ل�ضهرية  �أجرته  من  ماليني   10 خ�ضم 
وهو �لأمر �لذي رف�ضه �لالعب ولز�ل 
�لالعب  �أما  لق�ضيته،  ت�ضوية  يجد  مل 
�إد�رة  طالبته  فقد  بالغ  �ضفيان  �بو 
حول  للتفاو�س  فريق  جلب  �ملولودية 
�ملعني  �أ�رس  بعدما  ت�رسيحه  �أور�ق 

على �لرحيل.
عي�ضة ق.

بلوزد�د  �ضباب  فريق  �إد�رة  تعاقدت 
�لدين  عز  �ملدرب  رفقة  ر�ضميا 
�أم�س  �أول  �أنهى  �لذي  جودي،  �آيت 
�لفريق  رئي�س  رفقة  �ملفاو�ضات 
�لعقد  على  ووقع  بوحف�س  حممد 
ملدة  �لفريق  مع  يربطه  �لذي 
�ضفقة  �إعالن  مت  حيث  مو�ضمني، 
�لتحاق �آيت جودي بالعار�ضة �لفنية 
�أم�س  �أول  م�ضاء  �لعا�ضمي  للنادي 
�لإعالم  و�ضائل  �إىل  تقدميه  �أين مت 
حيث  �لعقد،  توقيع  عملية  عقب 
ملولودية  �ل�ضابق  �ملدرب  يكلف 
 200 قيمة  �ل�ضباب  خزينة  بجاية 
مليون متثل �أجرته �ل�ضهرية وفق ما 
وبعدما  �لبارحة،  م�ضادرنا  ك�ضفته 
�ملدرب  بوغر�رة  �ليامني  كان 
وخالفة  �لعقد  لتوقيع  �ملر�ضح 
بعدمات  �لطاو�ضي  ر�ضيد  �ملغربي 
�لنادي  رئي�س  من  �ت�ضال  تلقى 
تفاو�س  �لذي  �ضتوف  ر�ضا  �لهاوي 
بوحف�س  �لرئي�س  عودة  �أن  �إل  معه 
�ملفاو�ضات  جعل  جمدد�  للظهور 

تتوقف ويتم تر�ضيم �لتعاقد مع �آيت 
جودي.

��ضمني  �قرت�ح  مت  �أخرى،  جهة  من 
�لتعاقد  �أجل  من  �ملرمى  حلر��س 
�حلار�س  وخالفة  �أحدهما  مع 
ف�ضل  �لذي  �ضاحلي  �لقادر  عبد 
�ضبيبة  �إىل  و�لنتقال  �لأجو�ء  تغيري 
�ضي  بكل من  �لأمر  ويتعلق  �لقبائل، 
خريي  وبكري  �ضيديريك  حممد 
بعدما  وذلك  �ضطيف،  وفاق  حار�س 
�لذي  ع�ضلة  مليك  �حلار�س  �عتذر 
�لبطولة  يف  جتربة  خو�س  ف�ضل 
�قرتح  �أخرى  جهة  من  �ل�ضعودية، 
��ضتقد�م  جودي  �آيت  �ملدرب 
�لالعب ك�ضيلة بر�ضي�س �لذي ين�ضط 
�أجل  بوعريريجمن  برج  �هلي  رفقة 
كان  بينما  �لدفاع،  حمور  تدعيم 
�حل�ضول  ��ضرتط  نعماين  �ملد�فع 
على كافة م�ضتحقاته �ملالية �لعالقة 
قبل �جللو�س �إىل طاولة �ملفاو�ضات 

من �جل جتديد �لعقد.
ع.ق.

الحتاد الثيوبي رفع احرتاز �ضد 
لعبتني اثنتني

املنتخب الن�ضوي مهدد 
باالإق�ضاء من الكان

تتو�جد �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم حتت طائل �لتهديد 

بف�ضيحة قوية ت�رسب �أ�ضو�رها، بعدما ك�ضفت م�ضادر عن 

�إقد�م �لحتاد �لإثيوبي للعبة برفع �حرت�ز�ت �ضد �ملنتخب 

�لوطني �لن�ضوي �لذي كان تاأهل على ح�ضابه �إىل نهائيات 

كاأ�س غفريقيا لالأمم �ضيد�ت �ملقررة �ضهر نوفمب �ملقبل 

بغانا، بعد �لفوز ذهابا )3-1( و�إيابا يف �للقاء �لذي جرى �أول 

�أم�س )3-2(، حيث و�ضع �لحتاد �لثيوبي ملف �لحرت�ز�ت 

على طاولة �لحتاد �لإفريقي لكرة �لقدم بحجة �إ�رس�ك 

م�ضوؤويل �ملنتخب �لوطني لعبتني �ثنتني وهما معاقبتني، 

وهو �لأمر �ملخالف لقو�نني �لكاف، حيث ك�ضف م�ضوؤولو 

�لكرة �لإثيوبية هوية �لالعبتني �ملعنيتني بالعقوبة ويتعلق 
�لأمر بكل من ��ضماء ود�ح وجناة فدول.

ويتو�جد �ملنتخب �لن�ضوي لكرة �لقدم حتت طائل �لتهديد 

بعقوبات قا�ضية يف حال �لتاأكد من �ضحة �إدعاء�ت �لطرف 

�لإثيوبي و�لإق�ضاء من �مل�ضاركة يف �لعر�س �لكروي �ملقبل.

عي�شة ق.

 نعماين ولعب اإيفواري
 قبل غلق قائمة ال�ضتقدامات

اإدارة الوفاق تطرد مالل 
من التدريبات والالعب 

مهدد بف�ضخ العقد
طردت �إد�رة وفاق �ضطيف �لالعب بن عمار مالل من 
�حل�ضة �لتدريبية �لتي ح�رسها �ضهرة �أول �أم�س بالزي 

�ملدين، حيث عب �لرئي�س ح�ضان حمار �متعا�ضه 
من �لت�رسفات لتي يقوم بها �مل�ضتقدم �جلديد يف 

�ملركاتو �ل�ضيفي �حلايل من �ضفوف �حتاد �حلر��س 
وهو �لذي مل ي�رسع بعد يف �لتدريبات �لتي ��ضتاأنفها 

�لالعبون قبل �أ�ضبوع، و�قت�رس ح�ضوره �إىل �لتدريبات 
�أول �أم�س دون �لتدرب رفقة زمالئه يف فريقه �جلديد، 

�أين �أقدمت �إد�رة �لفريق على مطالبته بالعودة �إىل 
دياره، بينما ينتظر �أن يعود جمدد� �إىل مدينة �ضطيف 

�خلمي�س �ملقبل من �أجل �لف�ضل يف م�ضريه، خا�ضة 
و�أن م�ضادرنا د�خل بيت �لوفاق ك�ضفت �أن �لالعب 

مهدد بف�ضخ �لعقد معه ب�ضبب �لت�رسفات غري 
�لن�ضباطية يف ظل تغيبه عن �لتدريبات دون مبر 

مقنع ورف�س �ملدرب �ملغربي ر�ضيد �لطاو�ضي تلك 
�لت�رسفات خا�ضة و�نها توؤثر على �ضري عمل �ملجموعة 
و�لتح�ضري�ت للمناف�ضة وهو ما يجعله متاأخر� من حيث 

�جلاهزية مقارنة ببقية زمالئه.
يف �ملقابل، تتوجه �إد�رة �لوفاق �إىل �إغالق قائمة 
�مل�ضتقدمني �جلدد بعد �لتعاقد مع لعبني �ثنني 
ويتعلق �لأمر باملد�فع عبد �لقادر نعماين ولعب 
�إيفو�ري ينتظر قدومه �إىل �ر�س �لوطن من �أجل 

�لتوقيع مع �لنادي، بينما يتوّجه �لرئي�س ح�ضان حمار 
�ليوم نحو �لعا�ضمة من �أجل �إنهاء �ملفاو�ضات رفقة 

ممولني جدد حتى ي�ضاهم يف �ل�ضتفادة من �لدعم 
�ملايل حت�ضبا للمو�عيد �لتي تنتظر �لنادي �ملو�ضم 

�ملقبل.
عي�ضة ق



جويدي�س: كري�ستيانو مفتاح جناح الربتغال 
باملونديال

قال �لربتغايل �ل�ساب غونز�لو جويدي�س لعب منتخب �لربتغال وفالن�سيا �لإ�سباين، �إن زميله 
كري�ستيانو رونالدو �سيكون مفتاح جناح �ملنتخب يف �ملونديال، وتابع جويدي�س يف ت�رصيحات 

نقلتها �سحيفة »�أبول« �لربتغالية :«كري�ستيانو رونالدو مهم جلميع �لزمالء، �إنه �لأف�سل يف �لعامل 
وهو د�ئًما يف م�ستوى عاٍل«، و�أ�ساف: »�إنه �ملفتاح جلميع �لزمالء ود�ئًما ما ي�ساعد �ملجموعة، 

وبدون �سك �إنه مرجع فريقنا، ونحن جميًعا نعتمد على م�ساعدته من �أجل �مل�سي قدًما«، 
و�ختتم: »�أعتقد �أن �ملنتخب �لربتغايل يحظى باحرت�م �جلميع، خا�سة بعد فوزنا ببطولة 

�أوروبا، و�جلميع يعلم �أننا نريد �لفوز على �لرغم من �أننا ل�سنا من �ملر�سحني، هناك فرق �أقوى 
ودورياتها �أقوى وهذ� ي�ساعد �ملنتخبات، لكننا نحظى باملزيد من �لحرت�م«.

فولر: منتخب اأملانيا احلايل اأف�سل من جيل 
2014

قال �لالعب و�ملدرب �ل�سابق ملنتخب �أملانيا رودي فولر، �إنه مقتنع متاًما باأن �ملنتخب 
�لأملاين م�ستعد للدفاع عن لقب كاأ�س �لعامل هذ� �ل�سيف يف رو�سيا، وتابع فولر فيما نقلته 

�سحيفة »ماركا« �لإ�سبانية، �إن �لفريق �حلايل لأملانيا �أف�سل من �لذي حقق �للقب يف 2014 
بالرب�زيل، مطالبا ب�رصورة �حلفاظ على �لروح �لقتالية، و�أ�سار فولر �لذي درب �أملانيا يف �لفرتة 

ما بني 2000 �إىل 2004، �إىل �أن �ملناف�سني �أ�سعب مما كانو� قبل �أربع �سنو�ت، مثل �إ�سبانيا 
وفرن�سا وبلجيكا و�إجنلرت� و�لرب�زيل و�لأرجنتني، وحتدث فولر عن �لأ�سماء �مل�ستبعدة من 

�لقائمة ومنها لريوي �ساين، و�أكد �أن 4 لعبني مل يقم لوف ب�سمهم ميكنهم �ختيار �أي منتخب 
و�للعب معه.

تيبا�س يتوقع م�ستقبل رونالدو وغريزمان
توقع خافيري تيبا�س رئي�س ر�بطة �لدوري �ل�سباين م�ستقبل كري�ستيانو رونالدو و�أنطو�ن 

غريزمان، جنمي ريال مدريد و�أتلتيكو مدريد خالل �ملريكاتو �ل�سيفي �ملقبل، وقال تيبا�س 
يف ت�رصيحات لإذ�عة »�أوند� �سريو« �لإ�سبانية: »�أعتقد �أن كري�ستيانو رونالدو �سيبقى يف ريال 
مدريد، وكذلك غريزمان �سيظل مع �لروخيبالنكو�س«، و�أ�ساف: »حال رحيل كري�ستيانو فاإنه 

لن يوؤثر على �لليغا، �ساأقلق حني يرحل 4 �أو 5 لعبني، لن يكون �لأمر در�ماتيكًيا �إن مت بالن�سبة 
للدوري، لقد �أ�سبحنا �أكرث حترًر� �أمام �سيطرة �لالعبني �لكبار«، و�أثار �لدون �لربتغايل �لكثري من 

�جلدل حول م�ستقبله مع �لفريق �مللكي، يف ظل رف�س �إد�رة ريال مدريد تلبية مطالبه �ملالية.

توتنهام ي�ستهدف ا�ستقدام الالعب رافينيا
ي�سعى نادي توتنهام �لإجنليزي �إىل ��ستغالل تر�خي نظريه �إنرت ميالن �لإيطايل من �أجل 
�إمتام �سفقة من بر�سلونة �لإ�سباين خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �ملقبلة، وبح�سب ما 

ن�رصته �سحيفة »�سبورت«، فاإن ماوري�سيو بوكيتينو �ملدير �لفني لتوتنهام يريد تدعيم �سفوفه 
بالرب�زيلي ر�فينيا لعب بر�سلونة، و�لذي تنتهي �إعارته مع �إنرت ميالن بنهاية �ل�سهر �جلاري.

وتابعت �ل�سحيفة �أن �إنرت ميالن مل يح�سم موقفه من �لتعاقد مع ر�فينيا مقابل 35 مليون 
يورو، بح�سب �لتفاق مع بر�سلونة بعد نهاية �إعارته، و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن ممثلي �إنرت 

ميالن وبر�سلونة، �سيناق�سان �لأ�سبوع �جلاري م�سري ر�فينيا، بعد نية �لأول يف تخفي�س �ملبلغ 
�ملطلوب 35 مليون يورو �ملتفق عليه يف عقد �لإعارة، لكن بر�سلونة ل يو�فق على ذلكـ و�أبرزت 

�ل�سحيفة يف نهاية تقريرها، باأن توتنهام م�ستعد لدفع 35 مليون يورو من �أجل �سم ر�فينيا.

هوني�س يتحدى ليفاندوف�سكي
ح�سم �أويل هوني�س رئي�س نادي بايرن ميونخ �لأملاين م�سري �لبولندي روبرت ليفاندوف�سكي 
مهاجم �لفريق، �لذي حتدثت تقارير عن رغبته يف �لرحيل، وقال هوني�س خالل ت�رصيحات 
نقلها موقع »dieroten« �لبولندي: »�لتخلي عن ليفاندوف�سكي مقابل 200 مليون يورو هذ� 
هر�ء« و�أ�ساف: »روبرت لي�س للبيع و�سيلعب معنا يف �ملو�سم �ملقبل، وكل �سيء �نتهى حول 

هذ� �لأمر«. وكانت عدة تقارير �سحفية �أملانية قد �أكدت �أن �إد�رة بايرن لن تو�فق على رحيل 
ليفاندوف�سكي باأقل من 200 مليون يورو. يُذكر �أن ليفاندوف�سكي �رتبط بالرحيل عن �سفوف 
�لبافاري و�لن�سمام لريال مدريد هذ� �ل�سيف، على �لرغم من �أن عقده م�ستمر مع �لبافاري 

حتى �سيف 2021.

ال�سامبا يختتمون حت�سريات املونديال بفوز �ساحق

فاز منتخب �لرب�زيل لكرة �لقدم على نظريه �لنم�ساوي 3-0 يف �ملبار�ة �لتي جمعت �ملنتخبني �ول �أم�س  يف فيينا يف �آخر 
للقاء كل من  �لثالث  مبارياته �ل�ستعد�دية خلو�س مونديال 2018 يف رو�سيا من 14 جو�ن �ىل 15 جويلية، و�سجل �لأهد�ف 
وكان  �ملبار�ة،  �أ�سا�سيا يف  نيمار  و�سارك   ،69 �لدقيق  كوتينيو  وفيليبي   63 بالدقيقة  نيمار   ،36 �لدقيقة  غابرييل جيزو�س يف 
توج عودته �إىل �ملالعب بعد غياب ثالثة �أ�سهر ب�سبب �لإ�سابة بت�سجيل هدف ر�ئع يف مرمى كرو�تيا 1-0 �لأحد �ملا�سي يف 
ليفربول، وغاب نيمار �ثر ��سابته بك�رص يف قدمه يف مبار�ة فريقه �سان جرمان �سد مر�سيليا يف �لدوري �لفرن�سي يف 25 فيفري 

�ملن�رصم، وخ�سع لعملية جر�حية، لكنه عاود �لتدريبات قبل حو�يل ثالثة �أ�سابيع يف مع�سكر منتخب بالده.
وتبادل �لطرفان �ل�سيطرة و�لفر�س مع �أف�سلية ن�سبية للنم�سا، لكن �لرب�زيل �فتتحت �لت�سجيل بعد ركلة ركنية ومتابعة ناجحة 
من لعب مان�س�سرت �سيتي �لجنليزي غابرييل جيزو�س، ويف �ل�سوط �لثاين، عزز نيمار بالهدف �لثاين بعدما تلقى كرة د�خل 
�ملنطقة من ويليان تابعها بيمناه يف قلب �ملرمى، وح�سم كوتينيو �لنتيجة ب�سكل نهائي عندما �سجل �لهدف �لثالث �ثر متريرة من 
زميله �سابقا يف ليفربول �لجنليزي قبل �نتقاله مطلع �لعام �ىل بر�سلونة �ل�سباين روبرتو فريمينو، ويلعب منتخب »�ل�سيلي�ساو« 

يف �ملونديال �سمن �ملجموعة �خلام�سة �لتي ت�سم منتخبات �سوي�رص� و�رصبيا وكو�ستاريكا.

يحلمون  �ل�سامبا  لعبي  �أن  �سيلفا  د�  نيمار  �لرب�زيلي  �أكد 
بعد  تنطلق  �لتي  �لعامل  كاأ�س  بطولة  طيبة يف  نتائج  بتحقيق 
�أيام يف رو�سيا، قال نيمار يف ت�رصيحات نقلتها �سبكة »�سكاي 
�سبورت« �لإجنليزية، عقب �لفوز على �لنم�سا: »عليك �أن تثق 
�أكرث  �أن نحلم  �أنت بر�زيلي وعلينا  بحلمك، ميكنك �لتحدث، 

و�أكرث، �حللم لي�س ممنوًعا«، و�سخر نيمار من �لأ�سلوب �لعنيف 
لالعبي �لنم�سا خالل �للقاء بقوله: »لقد �أعددنا جيًد� ملبار�ة 
UFC -بطولة �لقتال غري �ملحدود-، لكنها كانت جيدة مل 

ي�سب �أي �أحد باأذى«.
كاأ�س  قبل  �ملباريات  »كل  جي�سو�س:  غابرييل  مو�طنه  وقال 
�لعامل كانت مهمة للو�سول لهذ� �مل�ستوى من �لأد�ء«، و�أ�ساف 
جيد�  م�ستوى  قدمت  »�لنم�سا  �سيتي:  مان�س�سرت  مهاجم 
�أخرى  كبرية  مبار�ة  لعبنا  �سهلة،  تكون  لن  �أنها  نعرف  وكنا 
كوتينيو  فيليب  �أما  للغاية«،  جيد  ب�سكل  عملت  و�ملجموعة 
مبار�ة  »كانت  فقال:  �لرب�زيلي،  و�ملنتخب  بر�سلونة  لعب 
للمونديال،  ��ستعد�ًد�  مبار�ة  �آخر  كانت  لنا،  بالن�سبة  مهمة 
بقوله:  و�ختتم  للغاية«،  جيد  ب�سكل  ولعبنا  �لفوز  ن�ستحق  كنا 
»هذ� يعطيك �لثقة، �أحاول د�ئًما �أن �أكون م�ستعًد� للعب حيث 
يحتاجني �ملدرب، �أحاول �مل�ساهمة باأف�سل طريقة ممكنة«، 
و�أكد منتخب �لرب�زيل جاهزيته �لتامة للم�ساركة يف نهائيات 
�لتو�يل  على  �لر�بع  �لودي  �نت�ساره  بعدما حقق  �لعامل  كاأ�س 

عقب فوزه �ل�سهل 3-0 على م�سيفه منتخب �لنم�سا.

نيمار ي�سخر من خ�سونة العبي النم�سا
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مارتينيز: �ساأنتظر فريمايلني وكومباين حتى اللحظة االأخرية
قال �لإ�سباين روبرتو مارتينيز �ملدير �لفني للمنتخب �لبلجيكي، �إنه �سينتظر توما�س فريمايلني وفين�سنت 

كومباين حتى �للحظة �لأخرية، و�أ�ساف مارتينيز، يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة »ماركا« �لإ�سبانية: 
»�سننتظر حتى 24 �ساعة قبل �ملبار�ة �أمام بنما، ملعرفة ما �إذ� كان باإمكانهما �للعب، هناك عالمات 

�إيجابية وهما يعمالن ب�سكل جيد، �إنهما جزء من �ملجموعة«، وتابع تعليقا على �ملبار�ة �لودية 
�أمام كو�ستاريكا �لتي جرت �أم�س: »يتعني علينا مو��سلة �لدفاع �أمام فريق �سيلعب بثالثة لعبني يف 

�لهجوم، مثل بريان رويز وكامبل، ولعبني �آخرين ذوي خربة مثل �أوفيديو وجامبو�«.
وحذر �لإ�سباين من مو�جهة كو�ستاريكا، م�سرًي� �إىل �أنها �ستكون مبار�ة م�سابهة لتلك �لتي 

�سيخو�سها �ملنتخب �أمام بنما يف �أول مباريات �ملونديال و�أردف: »�ستكون مثال �سغرًي� ملا 
ينتظرنا �أمام بنما، �ملهم هو �لأد�ء ولي�س �لنتيجة«، و�ختتم مارتينيز بقوله: »كنا �أكرث �ن�سباطا �أمام 
�ملنتخب �مل�رصي، و�أمتنى �أن نكون �أكرث عدو�نية«، وفاز �ملنتخب �لبلجيكي على نظريه �مل�رصي 
بثالثية دون رد، �لأربعاء �ملا�سي، يف جتربة ودية قبل خو�س مناف�سات بطولة كاأ�س �لعامل 2018.
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�سقيقة الفنانة الراحلة �سعاد ح�سني 
تهدد م�سل�سل عادل اإمام

قالت جاجناه ح�سني �سقيقة الفنانة الراحلة �سعاد ح�سني اإن اأحداث 
م�سل�سل »عوامل خفية«، من بطولة الفنان عادل اإمام، جت�سيد لق�سة 

�سقيقتها الراحلة، حيث تتطابق اأحداث امل�سل�سل كثريا مع ق�سة 
حياتها. واأ�سافت جاجناه يف مداخلة هاتفية مع الإعالمي، وائل 

الإبرا�سي، يف برنامج »العا�رشة م�ساء«، قائلة اإنها األفت كتابا بعنوان 
»اأ�رشار اجلرمية اخلفية«، مو�سحة اأن املوؤلف اختار ا�سما قريبا من 
هذا ال�سم، من باب التحايل، حتى ل يُّتهم باأنه يتحدث عن �سقيقتها 
الراحلة، كما اأن اأحداث امل�سل�سل تت�سابه مع ق�سة �سعاد ح�سني من 

خالل الإ�سارة للف�ساد وكتابتها ملذكراتها ثم انتحارها. واأ�سارت 
جاجناه اإىل اأنها كلفت حماميها اخلا�ص باأن ي�ستعد لرفع دعوى �سد 
القائمني على امل�سل�سل يف حال تطابق باقي الأحداث، والتاأكد من 

اأنها حتكي ق�سة حياة �سقيقتها.

ميالد يو�سف اأول فنان �سوري حت�سد 
قناته يف يوتيوب مليون متابع

متكن الفنان ال�سوري ميالد يو�سف من حتقيق املليون الأول له عرب 
قناته الر�سمية على موقع »يوتيوب« يف غ�سون �سنة وعرب ميالد 

عن �سعادته، موؤكدا على اأن الرقم الذي و�سل له �سحيح مئة باملئة 
لأن امل�ساهدات يف »يوتيوب« حقيقية وغري وهمية، اإذ ل ميكن 

�رشاء املتابعني بالنقود. وقال اإن قناته لن تكون حكرا على اأعماله، 
واإمنا �ستكون منربا لكل �سوري مبدع، �سواء كان فنانا، اأو ملحنا، اأو 

خمرجا، اأو ممثال اأو غري ذلك، لديه رغبة باإي�سال فنه اإىل اجلمهور، 
مع اإمكانية  الحتكار والتعتيم على الأعمال ال�سورية، وعلى النجم 
والفنان ال�سوري، وكي تكون نافذة لالنت�سار«، وتابع: »فنحن نفتخر 

بكل مبدع يقدم عمال قيما واإبداعيا، ويحتوي على �رشوط فنية 
عالية«واأ�سبح ميالد من اأوائل الفنانني ال�سوريني الذين يحققون هذا 

الرقم ال�سخم يف موقع يوتيوب ال�سهري.

 حممد رم�سان يرد على
 امل�سككني: »اأنا منرب وان«

اأثار الفنان امل�رشي حممد رم�سان اجلدل بني رواد مواقع التوا�سل 
الجتماعي بعد طرحه للتيزر املبدئي لأغنيته اجلديدة “منرب وان” 

حيث قام بطرح جزء من الكليب الذي اأخرجه ح�سام احل�سيني، وهو  
ملن ي�سككون بت�سدر حممد رم�سان لالإيرادات ال�سينمائية ون�سبة 

امل�ساهدة التليفزيونية حيث قال يف مطلع الأغنية: “اأنا يف ال�ساحة 
واقف لوحدي وانت و�سحابك ليا با�سني، اأنا جمهوري واقف يف 

ظهور اأنا منرب وان وانتوا عارفني”. يعر�ص لرم�سان حاليا م�سل�سل 
“ن�رش ال�سعيد” الذي ي�ساركه بطولته كل من وفاء عامر وعائ�سة 

بن اأحمد ودرة وغريهم. بينما ينتظر عر�ص اجلزء الثاين من فيلمه 
“الكنز” والذي ي�سارك بطولته مع عدد كبري من النجوم منهم هند 

�سربي وحممد �سعد واأحمد حامت واأحمد رزق وروبي وغريهم.

»روبرت دي نريو« يجدد هجومه على ترامب يف حفل جوائز توين امل�سرحية
التوا�سل  مواقع  رواد  تداول 
فيديو  مقطع  بكثافة  الجتماعي 
للممثل الأمريكي روبرت دي نريو وهو 
الرئي�ص  على  احلاد  هجومه  يوا�سل 
حفل  خالل  وذلك  ترامب،  دونالد 
توين امل�رشحية، حيث  توزيع جوائز 
نعته بعبارات بذيئة وباأ�سواأ الكلمات، 
بت�سفيق حار من  الذي حظي  الأمر 
فر�سة  نريو  دي  وانتهز  احلا�رشين. 
برو�ص  املغني  ملواطنه  تقدميه 
�سربينغ�ستني، على عر�سه املو�سيقي 
 My Home Town« امل�رشحي 
توين  جوائز  توزيع  حفل  خالل   «
امل�رشحية، والذي نادراً ما يخلو من 
مناق�سة املوا�سيع ال�سيا�سية الهامة، 
قائاًل:  ترامب  على  هجومه  ليجدد 
وعلى  مرتني،  ترامب«  على  »اللعنة 
اإل  للتعليق،  القناة  حذف  من  الرغم 
حما�سة  اأ�سعلت  نريو  دي  كلمات  اأن 
الهتاف  من  عا�سفة  و�سط  احل�سور 
والت�سفيق املتوا�سل. وتابع دي نريو 
�سربينغ�ستني  برو�ص  املغني  تقدمي 

اعتالء  ميكنك  الآن  »برو�ص  قائاًل: 
دعاه  كما  عليه«  والتاألق  امل�رشح 
لتوظيف كلمات اأغانية من اأجل دعوة 
الآخرين للن�سال واملحاربة للو�سول 
والنزاهة  ال�سفافية  احلقيقة،  اإىل 
املرة  هذه  تعترب  ول  حكوماتنا.  يف 
نريو  دي  فيها  يهاجم  التي  الأوىل 
�سبق  حيث  و�سيا�ساته  ترامب 
م�رشحاً  الأحمق،  بالطفل  وو�سفه 
اإىل  حتولت  املتحدة  الوليات  اأن 
ظل  يف  غبية«  تراجيدية  كوميديا 
رئا�سته. فيما دعا الكاتب امل�رشحي 
مت  والذي  كو�سرن  انتوين  الأمريكي 
»مالئكة  م�رشحيته  عن  تكرميه 
للت�سويت  امل�ساهدين  اأمريكا«  يف 
الأمريكية  الن�سفية  النتخابات  يف 
املقبل،  نوفمرب  �سهر  يف  املقبلة 
اأ�سبوع  وع�رشون  »احدى  قائاًل: 
لنتاأكد اأن حق املواطنني يف النتخاب 
والت�سويت حمفوظ، اإحدى وع�رشون 
اأ�سبوع لتحقيق الدميوقراطية واإنقاذ 

بلدنا والعامل«.

» اأمري كرارة يحتفل بالعر�ص اخلا�ص لـ »حرب كرموز  

لين«  »غولدن  �رشكة  طرحت 
الر�سمي  الرتويجي  الإعالن 
من  الر�سيد«،  »هارون  مل�سل�سل 
�سخ�سية  يف  خويل  ق�سّي  بطولة 

هارون الر�سيد.
اإنتاج  �سخامة  امل�ساهد  واأظهرت 
على  يعتمد  الذي  الفني  العمل 
من  وهام�ص  التوثيق  بني  املزج 
اخليال له عالقة بالع�رش العبا�سي، 
ومن  الر�سيد  �سخ�سية  خالل  من 
حوله، وذلك بالدخول اإىل كوالي�ص 

احلكم واملوؤامرات.
الع�رش  اأروقة  الأحداث يف  وت�سري 
اإىل  طياتها  يف  حاملة  العبا�سي، 
�سورا  الدرامية،  احلبكات  جانب 
العربي،  ال�سعر  ثقافية خا�سة من 

الغناء،  عامل  من  ترفيهية  واأخرى 
اإىل جانب اإظهار امل�سل�سل �سورة 
الفاعلة  العربية،  للمراأة  م�رشقة 

وغري امل�ستكينة.
وقال خويل يف ت�رشيحات جديدة، 
اإن �سخ�سية الر�سيد التي يج�ّسدها 
حتديا  وت�سكل  للغاية،  �سعبة 
يركز  امل�سل�سل  واأن  ممثل،  لأي 
حياة  من  ثالثة  اأو  جانبني  على 
الذي  ال�سهري،  العبا�سي  اخلليفة 
�سيا�سية،  ع�سكرية،  �سخ�سية  كان 

وفكرية.
كتابة  من  الدرامي  العمل  وجاء 
الباري  عبد  واإخراج  جحا  عثمان 
اإىل  ي�سارك  كما  اخلري.  اأبو 
ب�سخ�سية  خويل  ق�سّي  جانب 

كل  فهد،  وعابد  الر�سيد،  هارون 
وعبد  ب�سار  كاري�ص  النجوم:  من 

امل�رشي  ويا�رش  النمر  املح�سن 
وكندة حّنا واآ�سيل عمران.

�سهر رم�سان.. ق�سي خويل وعابد فهد يف »هارون الر�سيد«

حممد  امل�رشي  املنتج  اأقام 
لفيلمه  خا�ساً  ال�سبكي عر�ساً 
كرموز«،  »حرب  اجلديد 
داخل  ا،  اأم�ص  اأول  م�ساء 
التجارية  املولت  اأحد 
اأكتوبر،  مبنطقة ال�ساد�ص من 
كرارة  اأمري  اأبطاله  بح�سور 
وروجينا  حميدة  وحممود 
وبيومي  العا�سي  واإميان 
فيما  خاطر،  وم�سطفي  فوؤاد 
غادة  الفنانة  بطلته  تغيبت 
دون  احل�سور  عن  عبدالرازق 

اإبداء اأ�سباب.
جنوم  من  كبري  عدد  وح�رش 

زاهر  اأحمد  والإعالم  الفن 
ون�سال  ودينا وحورية فرغلي 
�سعيد  وفرا�ص  ال�سافعي 
وهنا  عبدالغفور  وريهام 
الزاهد واأحمد �سيام وحممود 
واإلهام  رزق  واأحمد  البزاوي 
�ساهني و�سقيقها اأمري �ساهني 
و�سيكو وه�سام  واأحمد فهمي 
ماجد و�سيماء �سيف وغريهم، 
الإعالميني  من  ح�رش  فيما 
ومني  عي�سي  اإبراهيم  من  كل 
ال�ساذيل. يذكر اأن فيلم »حرب 
واإخراج  تاأليف  من  كرموز« 

بيرت ميمي. 

»العا�سوف« يثري اجلدل ومغردون يدافعون
اأثار م�سل�سل العا�سوف ال�سعودي، موجة من اجلدل الوا�سع على �سبكات مواقع التوا�سل الجتماعي، تزامناً مع بدء عر�سه على قناة ام بي �سي، 
وذلك ب�سبب جراأته يف طرح موا�سيع وق�سايا �سائكة يف املجتمع ال�سعودي، مرتبطة بتاريخ ما قبل ما يعرف با�سم »ال�سحوة« التي ن�سطت يف فرتة 

ال�سبعينيات.
ومقابل حملة ممنهجة �سد العمل، دافع العديد من املتابعني عن فكرة امل�سل�سل، كونه يقدم دراما اجتماعية �سعودية بامتياز، تهدف لتوعية وتثقيف 
وتوجيه املجتمع، ونبذ الأفكار املظلمة التى �سعى املتطرفون لإدخالها وبنائها يف العقدين املا�سيني، حتت م�سمى«ال�سحوة«، كما اأن تزامن عر�ص 

امل�سل�سل يف ذلك التوقيت الذي ت�سهد فيه اململكة �سل�سلة من التحولت والتغريات اجلذرية يف املجتمع ال�سعودي وعودة احلياة اإليه.
كما اأو�سح بع�ص املتابعني اأن بع�ص امل�ساهد واإن كانت تر�سد عادات �سلبية فهي �سلبية فردية اإل اأنها ل ت�سيء للمجتمع باأكمله.

يذكر اأن بطل م�سل�سل »العا�سوف« قد توقع نا�رش الق�سبي، اأن يلقى هجوماً بعد عر�سه، حيث بعد اأن غرد قائاًل: »مبنا�سبة عر�ص احللقة الأوىل من 
العا�سوف، ودعا قائال: »اللهم اإين اأ�ساألك باأ�سمائك التي اإذا دعيت بها على مغالق اأبواب ال�سماء للفتح انفتحت، اأكفني �رش املدرعمني املنفلتني اما 

ْ يل ذِلَك«. ِلَك َكما اأَمْرتَني َفيَ�رِشّ الناقدين املعرت�سني فانا كفيل بهم، اللَُّهَمّ اإِيِنّ َعبُْدَك األْتَِم�ُص ِمْن َف�سْ
تدور اأحداث العمل، بني يف فرتة عامي 1970 و1975، ويتطرق للحياة الجتماعية مبنا�سباتها العامة واخلا�سة، والواقع الثقايف والقت�سادي للمجتمع 
ال�سعودي يف ال�سبعينيات، بالإ�سافة اإىل الفكر ال�سائد لدى العامة من ال�سعب يف تلك الفرتة، وطريقة التعامالت التجارية واحلياتية، وكيفية معي�سة 

ال�سباب اآنذاك، من خالل اأ�رشة »الطّيان« وهذا ال�سم ن�سبة اإىل العمل اأو احلرفة )ال�سنعة(التي كانوا يقومون بها وهي بناء البيوت من الطني.
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يف نقد الدراما الرم�ضانية 2018 ، )6(

 الف�ساد الدرامي
 اللعبة املغلقة ؟

اإن التدين االإنتاجي الدرامي الرم�ضاين ، غدا اإ�ضهاال يتقوى كل عام ، ف�ضار وكاأنه  ق�ضية م�ضلمة ، على 
االأقل فيما كتب عنه هذا العام من طرف خمت�ضني  ، وانه  لتدين اإنتاجي على مقا�ضات  �ضتى  ، يف الكم ، 
وفى الكيف ، وفى اإثارة اجلدل ، وا�ضتخالق  قربان  فداءا ،  للمعارك  الدرامية الوهمية املتبادلة ، كاأن 

ت�ضتعلي  دراما على غريها ، اأو �ضللية اإنتاجية للدراما على غريها ، اأو اأ�ضماء على غريهم من االأ�ضماء 
، وهذا  م�ضتمر مند عقد ونيف ، اإىل اأن اأ�ضحى نوعا من الف�ضاد الدرامي ، مبعاين الف�ضاد احلقيقي 

ومقا�ضده ، اجلمالية ، والرتاثية ، واالهم املالية باخل�ضو�ص املغيبة عن الربامج والنقا�ضات ؟

ي�ضني بوغازي

اللعبة مغلقة متاما ؟

النقدية  الكتابة  ب�صدد  لأين 
ولي�صت  للدراما،  الإعالمية 
لهذه  اأبدا.  �صدية  كتابة 
الدراما التي يتفق اجلميع على 
املرادفة  كانت  وان  �صحالتها، 
�صديدة قليال، لكنها رمبا مفيدة 
يف تو�صيف ما يجري، من باب 
 ، �صحالة  ؟  بال�صدمة  الإيقاظ 
وجميعها    ، تدين  اأو   ، رداءة  اأو 
اعتربها �صيئا من الف�صاد الذي 
كلها  ،لي�س  الفني  ينخر اجل�صد 
الدراما   يف  ف�صاد  ؟لكنه   طبعا 
بل   ، عنه  وم�صكوت  ملحوظ 
ويبداأ   ؟  عدة  م�صتويات  وعلى 
تر�صيمه مند ثاين يوم اأيام الفطر 
ال�صعيد ، بني ال�صلليني املعنيني 

 ، الدرامية  الإنتاجية  بهذه 
وال�رشكات الداعمة ، واملنفدة 
اأرباب  من  وبع�س   ، لالنتاجات 
القنوات  وم�صريي  الإعالم 
اخلا�صة ، من الدين اأ�صحى لهم 
�صوتا مدويا يف ا�صتظهار دراما 
اأنتجه  ما  ،فكل  غريها  على 
جزائري اأ�صيل ، رائع ، وملحمي 
، كما قيل عن » عا�صور الع�رش 
التكاليف  معرفة  دون  ومن   «
النقا�صات  من  تختفي  التي  
و�صع  ينطلقون يف  اأنهم   بل    ،
براجمية  اإعالمية  خطط 
يختارونها  دراما   عن  للدفاع 
النفعية  اإطار  يف   ، غريها  دون 
الرم�صانية  الدرامية  ال�صللية 
 ، املاليري  ت�صتحلب  التي 
من  واملمولني   ، وال�صهارات 
اجلن�صيات  املتعددة  ال�رشكات 

املعتمدة عندنا .

اإن كل هذه  امل�صاريع ال�صللية  ل 
تتدحرج من على �صخرة الرداءة 
الدرامية التي تتوغل كل عام ، و 
ل تثار حوله الأ�صئلة ، لن الدين 
ي�رشخون علي الدراما  ، و من 
ذات  يف  يتجاهلون  ينتقدونها 
ال�رشاخ ، هذا الف�صاد الدرامي 
اجل�صد  يف  بالرداءة  املن�صل   
 ، ؟   اجلزائري  الدرامي  الفني 
ف�صادا  اأنه  �صار  الأنكي  اأن  بل 
عادل  قول  ،على  اإ�رشارا  ي�رش 
البقاء  على  علم  وكل    ، اإمام 
قيد القواعد ، وفى ذات اللعبة 
الأوىل ، فالأ�صماء هي ، والنقاد 
واملن�صطون  وال�صيوف   ، هم 
هم  هم  والربامج  واحل�ص�س 
الن�صق   ف�صمن  ؟   هي  وهي  ؟ 
 ، مرة  الت�صجيعي  الرم�صاين 
وال�رشاخي مرة اأخرى  ت�صتمر 
بع�س  عن  املغلقة  اللعبة 

اأن  اإىل   ، واملواهب  الأ�صماء 
ينق�صي ال�صهر الكرمي ، ومت�صى 
من  ليعود  حالها  على  الأ�صياء 
يعود من ال�صانعني ،واملنتحيني 
قواعدهم  اإىل  ،وال�صلليني 
�صاملني ، وقد نفذوا دراما هم 
نقدا  حوله  يجتمعون  من  اأول 
ومدحا ، على موعد  مع دراما 
رم�صان  يف  اأخرى   رم�صانية  
بل   ، املقايي�س  بذات   ، القادم 

وانكي رمبا .
قا�صية  الكتابة  هذه  تكون  قد 
لكنها فيما اعتقده هي التو�صيف 
الدراما  تعنيه  ملا  ال�صليم 
 ، املف�صل  هذا  يف  اجلزائرية 
املحرتفني  اإىل  بعد  ت�صلم  فلم 
الوطنيني  املبدعني  املتخلقني 

حقا ؟  اإن مل اأكن متجاوزا .

�ضمو الدراما من �ضمو 
املنتحيني ؟

يف اخل�صم ال�رشاخي  الإعالمي 
عن الرداءة الدرامية ، والق�صايا 
التقنية و الفنية املرتبطة بها ، 
هذه  يف  مهما  ركنا  ين�صى  
 ، لها  املنتجني  وهم   ، الدراما 
الداعمة  ال�رشكات  و�صل�صلة  
لهذه الدراما الرم�صانية ، وتلك 
الوكالت من الت�صال الإنتاجي 
كلها  وهي    ، الب�رشي  ال�صمعي 

�رشكات خا�صة تاأخذ من املال 
تاأخذه   ما  العمومي  ال�صهاري 
لأجل   ، �صخمة  مبالغ  من 
ال�صنوية  الرم�صانية   الدراما 
املمولني  عند   من  �صواء  ن 
لإنتاج  املبا�رشين  والداعمني  
نف�صه ، اأو من  خالل الوم�صات 
دراما  ترافق  التي  ال�صهارية 
على  بثها  خالل  بعينها  
�صا�صاتنا ، اأو على قناة بعينها ؟ 
وهم هوؤلء  جميعا يف احلقيقة 
 ، النقد  نحوهم  ي�صد  من  اأول 
بدراما  ، واملطالبات  وال�رشاخ 
ما  ت�صاوى  الأقل  على   ، راقية 
العام  املال  من  عليها  ي�رشف 
، و اأن كانت ال�رشكات الداعمة 
لي�صت امل�صوؤولة املبا�رشة على 
ما ينتج ، لكن عليها التب�رش يف 
، وملا ل  دونه  اإنتاجا من  اخذ 
دراميون  م�صت�صارون  لها  يكون 
حمرتفني لتفادي الإنتاج ال�صيئ 
، الذي تتحمله وكالت الت�صال 
على  ن�صاهده  وما   ، املنفذة 
القنوات منوذج ملا تقرتفه هذه 

الوكالت الت�صالية ؟
اأن   ، عندنا  يحدث  الذي  لكن 
ت�صحب هذه الوكالت وال�رشكات 
جانبا  ويو�صعون  واملنتحيني  
الإعالمية  النتقادات  لتطلق   ،
على القنوات ، وهي ملك لهوؤلء 
قناة  اكرب  اأن  بل   ، الأ�صل  يف 

تلفزيونية خا�صة ، والتي حتاول 
 ، الدرامية  الرداءة  يف  احلفر 
والدوافع  الأ�صباب  يف  والبحث 
املرتكبني  اكرب  من  يف   هي   ،
لهذه  الرداءة الدرامية ، اإنتاجا 
اإعالميا  ودفاعا   ، واإ�صهارا   ،
تلفزيونيا  �صواء  ال�صهر  طوال 
ذبابها  اأو من خالل   ، ورقيا  اأو 
على  املنت�رش  اللكرتوين 

التوا�صل الجتماعي ؟
 ، ت�صتفرد طاهرة جديدة  فيما 
وعبارات   ، الالذع  النقد  بوابل 
التوا�صل  على  ال�صتهجان 
الجتماعي ، والف�صح النقا�صية 
التلفزيونية ، كما هو احلال هذه 
الأيام ، و يف الأيام التي �صبقت 
و   « ال�صالطني  مملكة   « على   ،
اأن  يبدو  التي   « غزايل  رمي   «
بينهم  فيما  قرروا  قد  ال�صلليني 
فداء  كب�س  تقدميها  على 
فا�صدة  درامية  اأ�ص�س  ،لتربير 
كانوا مع اأخريني هم املوؤ�ص�صني 
غري  عن  رمبا   ، لها  ال�صطالء 
نية ، اأو رمبا ل ندري الظروف 
منهم  جتال  الذي  لكن  ؟  كاملة 
رم�صانية  درامية  رداءة  كان 
الف�صاد  من  نوعا  اإىل  ترقى   ،
اأكرث  ل   ، الدراما  ي�صتغل  الذي 

، ول اأقل .
يتبع ...

منظر طبيعي من لفان غوغ يباع بـ 8.2 ماليني دوالر
طبيعي  ملنظر  لوحة  بيعت 
الهولندي  الفنان  ر�صمها 
باأكرث  غوخ  فان  فين�صنت 
يف  دولر  ماليني  ثمانية  من 
الفرن�صية،  بالعا�صمة  مزاد 

باري�س.
يف  »العاملون  لوحة  وت�صور 
الكثبان«،  �صباك ال�صيد على 
 ،1882 عام  املر�صومة 
ال�صباك.  ي�صلحن  مزارعات 
مناظرها  اللوحة  وا�صتلهمت 

لهاي  مبدينة  الريف  من 
اللوحة  وبيعت  بهولندا. 
جمع  حمبي  من  لأمريكي 
حرب  بعد  الأثرية  القطع 
مزايدة حامية انتهت بتجاوز 
اللوحة  بيع  ثمن  تقديرات 
اإىل   3.50 من  تراوحت  التي 

5.85 ماليني دولر.
لفان  الأوىل  هي  واللوحة 
علني  مزاد  يف  تعر�س  غوخ 
 20 من  اأكرث  منذ  بفرن�صا 

املزاد،  منظم  وقال  عاما. 
»حققت  بري�صت:  فران�صي�س 
اللوحة �صعرا مرتفعا )مقارنة 
ل�صعوبة  بالتقديرات( 
يف  غوخ  لفان  اأعمال  وجود 

ال�صوق«.
فقط  »ميكنك  واأ�صاف: 
املعار�س  يف  عليها  العثور 
لذلك  واملتاحف،  اخلا�صة 
م�صتعدون  امل�صرتين  فاإن 
املتوقع  يفوق  مبا  لدفع 

اجلودة  بهذه  يتمتع  لعمل 
غوخ  فان  ور�صم  والأهمية«. 
�صن  يف  كان  عندما  اللوحة 
29 عاما خالل اإحدى فرتات 
مدينة  من  بالقرب  تكوينه 
جوبري،  برونو  وقال  لهاي 
دار  يف  احلديث  الفن  مدير 
مزادات »اأرتكيوريال«: »جند 
فن  خ�صائ�س  جميع  بالفعل 
معاجلته  �صيما  ل  فين�صيت، 
واأ�صاف  الطبيعية«.  للمناظر 

اأن اللوحة هي الوحيدة التي 
ذلك  يف  غوخ  فان  ر�صمها 

الوقت ملنظر طبيعي.
يف  »احلديقة  لوحة  وكانت 
اآخر  هي  اأوفري«  �صاحية 
يف  يعر�س  غوخ  لفان  عمل 
وبيعت  بباري�س،  علني  مزاد 
الت�صعينيات  فرتة  يف  اللوحة 

بنحو ع�رشة ماليني دولر.
ال�صورة  لوحة  وحققت 
غا�صيه  للطبيب  ال�صخ�صية 

اآنذاك  اعترب  ما  غوخ  لفان 
الإطالق  على  �صعر  اأعلى 
علني  مزاد  يف  بيعت  عندما 
مليون   82.5 مقابل  ماي  يف 
لوحة  اأحدث  وحققت  دولر 
وهي  الهولندي،  للر�صام 
اأزهار  ت�صور  »مزهرية« 
نحو  واخل�صخا�س،  الربيع 
لتتجاوز  دولر،  مليون   61
قّدرت  التي  بيعها  توقعات 

بنحو 50 مليون دولر.    
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املجتمع امليزابي ون�سق القيم من 
�سبطية التغـري اإىل تغـري ال�سبط

ميزاب منطقة تقع يف اجلنوب اجلزائري على بعد حوايل 600كلم من العا�ضمة. 
ها امليزابيون الرببر الأوائل، ومن اخلطاأ اعتبار  ة اأهُمّ ة عنا�ضر اإثنَيّ تت�ضكل من عَدّ

هذه املجموعة الب�ضرية التجاأت اإىل ميزاب بعد �ضقوط تيهرت مبا�ضرة، لأَنّ التاريخ 
ل يف الإبا�ضية، ولكن قدوم  ال�ضاليل للميزابيني اأقدم من التاريخ املذهبي املتمِثّ

الرعايا الر�ضتميني اإليها، وطغيان التاريخ املذهبي على ال�ضاليل كان وراء هذه النظرة 
اخلاطئة، فالإبا�ضية باعتبارها حركة مذهبية انتقلت اإىل ميزاب بعد موؤمتر »اأريغ«. 

وقد قاتل املعتزلُة الالجئني الإبا�ضية حني ق�ضدوا ورجالن مرورا مبيزاب.

د.عبد العزيز بن حممد خواجة /
املركز اجلامعي ـ غرداية ـ

القيم = م�ضتوى الأفكار
امل�ضتوى النف�ضي

امل�ضتوى التنظيمي
م�ضتوى احلركية

�ضكل يبني الدورة 
ال�ضبطية للتعامل مع 

التغـري

من  الهيئة  انطلقت  فقد 
اإليها  يطمح  فكرة  د  جمَرّ
علماء الإبا�ضية ويتداولونها 
ما ميكن  )وهذا  بينهم  فيما 
التعبري عنه مب�ضتوى الفكرة( 
اإىل اأن ا�ضتقّرت يف ذهنيتهم 
تطبيقها،  ب�رضورة  واقتنعوا 
ف�ضيل  زكرياء  »اأبو  فجّند 
اليهرا�ضني«  م�ضور  اأبي  بن 
اأقنعهم  طلبة  جمموعة 
بالفكرة وطلب منهم البحث 
عن »اأبي عبد الّل حمّمد بن 
بكر« ومرافقته واخل�ضوع له 
مهما كانت طلباته، ف�ضّكلت 
هذه النخبة من الطلبة عجينة 
نف�ضية جاهزة ل�ضتيعاب كّل 
ما  وهو  وتوجيهاته  اأوامره 

ميّثل »امل�ضتوى النف�ضي«.
ب�ضيخهم  الطلبة  التقى  ا  ولـَمّ
»اأبي عبد الّل« اأبلغوه بدعوة 
اأ�ضتاذهم واأقنعوه هو الآخر، 
ال�ضحنة  فيه  اأعادوا  وبل 
النف�ضية التي كان يطمح اإىل 
اأ�ضتاذه »ف�ضيل  حتقيقها مع 
بن اأبي م�ضور«، فوجد اأمامه 

»يذوبون«  طلبة  جمموعة 
لتنظيم  فقعد  فكرته،  يف 
قوانينها  وو�ضع  »احللقة« 
ما  وهذا  الأّولية  وقواعدها 
التنظيم«.ثَمّ  »م�ضتوى  ميّثل 
م�ضبوطة  دات  حمَدّ خ  ر�َضّ
تت�ضّمن قائداً وم�ضرّياً وطلبة 
خا�ضعني له... وجلاًنا ممّيزة 
واأوقاًتا معّينة لكّل اأعمالهم، 
اآخرين  طلبة  تُكِوّن  فبداأت 
وتبث فيهم ِقًيًما واإيديولوجية 
لأخذ  وتر�ضلهم  حمّددة، 
النظام  يف  مميزة  مراكز 
اإىل  اإ�ضافة  الجتماعي، 
حيث  بامل�ضجد  التحامها 
قيََمها  ر«  »ت�ضِدّ اأ�ضبحت 
املجتمع  كامل  يف  وتبّثها 
ت�ضميته  ميكن  ما  )وهو 

بامل�ضتوى الديناميكي(.
العّزابة  نظام  انطلق  فقد 
قيم  ذات  فكرة  د  جمَرّ من 
اأفراد  جمموعة  تتناقلها 
»موؤ�ض�ضة«  اإىل  بينهم  فيما 
القيم  هذه  تبّث  منّظمة 
الجتماعي  امل�ضتوى  على 
الوا�ضع، ومتّر عملية ال�ضبط 
يف  والتحكم  الجتماعي 
التغرّي بنف�س املراحل، حيث 
تنظيم  اإىل  فكرة  من  تنتقل 
على  فعاليته  ميار�س  �ضامل 
�ضاعد  وقد  وا�ضع.  م�ضتوى 
يف  العّزابة  هيئة  م�ضرية 
الفكرة  م�ضتوى  من  انتقالها 
الديناميكية  اأو  احلركّية  اإىل 

عامالن اأ�ضا�ضيان هما:
الجتماعي«:  »العامل  ـ  اأ 

م�ضتوى  من  انتقالها  اإَنّ  اإذ 
اإيديولوجّيتها  وبث  اآخر  اإىل 
الظروف  با�ضتغالل  يتّم 
بها  املحيطة  الجتماعّية 
يَنُْقل  ومل  لذلك،  واملالئمة 
زيد«  اأبو  الرحمان  »عبد 
النظاَم اإىل امل�ضجد اإّل بعد 
التاأّكد من اأّن املجتمع م�ضتعّد 
لهذا النتقال، كما اأّن الهيئة 
ـ  با�ضتمرار  ـ  تَ�ضتغّل  كانت 
�ضواء  الجتماعية  الظروف 
من حيث جانبها القت�ضادي 
اأو ال�ضيا�ضي لإعادة �ضبطها 
وتر�ضيخ  الجتماعي 

اأفكارها.

ا العامل  ب ـ »ن�ضق القيم«: اأَمّ
م�ضرية  يف  امل�ضاعد  الثاين 

اأو  »القيم«،  فهو  الهيئة 
وتنظيماتها  اأفرادها  مت�ّضك 
التي  بالقيم  امل�ضتطاع  قدر 
ال�ضديد  و«الإخال�س«  تبثها 
القيم،  لهذه  وامل�ضتمّر 
يف  التم�ّضك  هذا  ويتجلّى 
باملجتمع  اأفرادها  �ضلوكات 
 ، وعالقاتهم  وت�رّضفاتهم 
بع�س  حتّطمت  ما  فكثرياً 

التناق�س  نتيجة  التنظيمات 
بني قيم اأفرادها وممار�ضاتها 
والجتماعّية،  اليومية 
العامل  هذا  اأّن  ونعتقد 
يف  حا�ضمًة  نقطة  ي�ضّكل 
اليجابي«  »ال�ضبط  عملية 
اأِيّ  ا�ضتمرارية  و�ضمان 

�ضة اجتماعية كانت. موؤ�َضّ
املراحل  هذه  تعترب 
وامل�ضتويات املذكورة اأعاله 
كلّية  ومت�ضابكة يف  متداخلة 
على  و�ضعها  وما  ع�ضوية، 
اإّل  والتف�ضيل  الرتتيب  هذا 
بيداغوجي  هدف  اأجل  من 

اأ�ضا�ضي هو ت�ضهيل فهمها.
واإذا تتّبعنا »حركة« الإ�ضالم 
يف حياة الر�ضول حمّمد �ضلى 
�ضنجدها  و�ضلم  عليه  الل 
فقد  املراحل،  بنف�س  ت  مَرّ

بداية  »الفكرة« من  انطلقت 
م�ضتوى  اأي  »اإقراأ«  بـ  البعث 
الفكرة، ثّم مَتّ تناقل الدعوة 
يف بيت »الأرقم«، منها مّرت 
الذاتي  القتناع  مرحلة  اإىل 
والنف�ضي مع »اإ�ضالم عمر بن 
م�ضتوى  وو�ضلت  اخلّطاب«، 
التنظيم املحكم يف املدينة 
املنّورة، ثّم انتقلت اإىل اأعلى 

م�ضتوى من احلركية بعد فتح 
مّكة املكّرمة ون�رض الإ�ضالم 
العربية  اجلزيرة  كامل  على 
اأقطار  خمتلف  اإىل  ثّم  اأّولً 
على  �ضاعدها  وما  العامل، 
للظروف  ا�ضتغاللها  ذلك 
كّل  يف  املواتية  الجتماعية 
مّرة ـ وقد نزل الن�ّس القراآين 
ـ  ال�ضبب  لنف�س  فرتات  على 
اأفرادها  ك  ولتم�ُضّ من جهة، 
بقيمهم من جهة اأخرى، وقد 
عرّب القراآن عن هذا النتقال 
اإىل  الفكرة  م�ضتوى  من 
الجتماعي  التغبري  م�ضتوى 
ال�ضامل بالآية الكرمية: }اإَِنّ 
َحتَّى  ِبَقوٍم  َما   ُ يَُغرِيّ ل  الّل 

ُوا َما ِباأَنُْف�ِضِهم{ يَُغرِيّ
حركات  ة  عَدّ اأّن  نالحظ 
عامليَّة مّرت بنف�س املراحل 

مع تغرّي »�ضكلي« يف درجة كّل 
م�ضتوى، لهذا نعتقد اأّن هذه 
قاعدة  ت�ضّكل  امل�ضتويات 
عملية  يف  جديدة«  »نظرّية 
للتغرّي  الجتماعي  ال�ضبط 
فاعليته،  ومدى  الجتماعي 
»ك�ضبه  تقدميها  وميكن 
وتاريخي  اجتماعي  قانون« 
نظرية  نحو  قاعدة  اأو 
عملية  حتكم  �ضو�ضيولوجية 

ر �ضبطية التغيري. تطُوّ

خامتة

تناولنا يف هذا املقال تطّور 
الجتماعي  التغرّي  نظريات 
الفكر  يف  يقابلها  ما  ثّم 
نظريات  من  ال�ضو�ضيولوجي 
ال�ضبط الجتماعي، وحاولنا 
التقريب بني املفهومني من 
الظاهرة  تاريخية  خالل 
ال�ضبطية  يف  ت�ضاهم  التي 
مع  ال�ضبط،  تغيري  ويف 
اإحدى  على  ذلك  تطبيق 
التي  اجلزائرية  املجتمعات 
�ضبطيتها  بدرجة  ُعرفت 
القوية، لن�ضل اإىل �ضبه طرح 
لنظرية �ضو�ضيولوجية حتكم 
حلقة  يف  التغرّي  �ضبطية 
يف  بنهايتها  بدايتها  تت�ضل 

كّل مّرة.
للتقريب  املحاولة  هذه  اإّن 
اأكرب  ت�ضور  �ضمن  تندرج 
التقريب  اإىل  الو�ضول  هو 
النظرية  املفاهيم  كّل  بني 
ت�ضعها  التي  والتطبيقية 
طريف  يف  ال�ضو�ضيولوجيا 
نقي�س، فاإن َرَف�َس بيار بوديو 
الجتماعية  العلوم  و�ضع 
الطبيعية،  العلوم  نقي�س  يف 
لرف�س  اأي�ضاً  ن�ضعى  فنحن 
داخل  امل�ضطنعة  الثنائيات 
هذا العلم يف حِدّ ذاته... فهل 
كِلّ املفاهيم  ميكن ذلك مع 
د  جمَرّ ذلك  اأن  اأم  الأخرى، 
بعيد  اإيب�ضتمولوجي  طموح 

املرمى؟...
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ن�صائح التغذية خالل اأيام العيد
الغذائية  الن�صائح  بع�ض  اإليك 
اإىل  التحول  على  ت�صاعد  التي 
اتباع نظام غذائي �صحي خالل 

اأيام العيد:
حاولوا  الرئي�صية:  الوجبات 
خالل  الرئي�صة  الوجبات  تناول 
قريبة  اأوقات  يف  العيد  اأيام 
وال�صحور،  الإفطار  اأوقات  من 
ومن ثم قرب مواعيد الوجبات 
الوجبات  مواعيد  اإىل  تدريجياً 
ي�صاعدك  فذلك  املعتادة، 
نظامك  ا�صتعادة  على  تدريجياً 

الغذائي الطبيعي.
العيد:  يف  خفيفة  اإفطار  وجبة 
»ثقيلة« على  تناول وجبة  يعترب 
اأحد  العيد  اأيام  يف  الفطور 
تعتاد  فكي  ال�صائعة.  الأخطاء 
املعدة على الطعام يف ال�صباح 
كميات  بتناول  البدء  يجب 
زيادتها  ثم  الطعام  من  قليلة 

تدريجيا.
اأيام عيد  حلويات العيد: خالل 
تناول  على  الرتكيز  يتم  الفطر 
واحللوى  املتنوعة  الأطعمة 
بني  املختلفة  واملك�رسات 
�صباح  من  ابتداء  الوجبات، 
متجاهلني  للعيد،  الأول  اليوم 
اأن اجل�صم قد اعتاد خالل �صهر 
الطعام،  من  الراحة  على  كامل 
اله�صمي.  اجلهاز  يربك  مما 
على  باملحافظة  ين�صح  لذلك 

مواعيد الوجبات.
قليلة:  بكميات  الطعام  تناول 
يف  الإ�رساف  جتنب  يجب 

الكرمية  الية  وتذكر  الطعام 
)وكلوا وا�رسبوا ول ت�رسفوا اإنه 

ل يحب امل�رسفني(.
الأغذية الد�صمة واملقلية: يجب 
جتنب الإفراط يف تناول الأغذية 
وين�صح  واملقلية.  الد�صمة 
املطبوخة،  الأطعمة  باختيار 
مثل: تناول البطاطا املطبوخة 
اأو امل�صلوقة، بدل من املقلية. 
احلر�ض  يجب  املاء:  �رسب 
املاء  من  الكثري  �رسب  على 
وامل�رسوبات  الع�صري  من  بدل 
املحالة التي حتتوي على ن�صبة 
وجبة  ال�صكريات.  من  عالية 

الدعوة  تلبية  حالة  يف  الع�صاء: 
تذهب  ل  الع�صاء،  لتناول طعام 
وجباتك  تناول  بل  جائع،  واأنت 
ل  حتى  النهار  طوال  بانتظام 
اإىل  وت�صطر  اجلوع  ي�صيبك 
تناول كميات كبرية من الطعام.

اللحوم والأرز: خالل اأيام العيد 
تتناول الأ�رسة كميات كبرية من 
اللحوم مع الأرز، ويتم تناول هذه 
الوجبة اأكرث من مرة خالل اليوم 
اللحوم  كمية  يرفع  الواحد مما 
التي يتناولها الفرد بحيث تفوق 
واإىل  كبرية.  ب�صورة  احتياجاته 
يواجهها  التي  ال�صعوبة  جانب 

الكمية  هذه  ه�صم  يف  اجل�صم 
ل  اجل�صم  فاإن  اللحوم،  من 
اإىل  اإل  الأمر  يحتاج يف حقيقة 
كمية حمدودة منها والباقي يتم 
تخزينه كدهن. وينتج عن عملية 
يف  للربوتينات  الغذائي  اله�صم 
هذه الظروف كميات كبرية من 
مما  اليوريك،  وحم�ض  اليوريا 
الكلى ويرفع  يوؤثر على مر�صى 
من  الإن�صان  يتناوله  ما  ن�صبة 
ترفع  التي  احليوانية  الدهون 
من ن�صبة الكول�صرتول يف الدم. 
لذلك، ين�صح بتناول اللحمة مرة 

واحدة فقط خالل اليوم. 

الأورام ال�صرطانية
واأكدت البحوث دور ال�صيام املتقطع يف زيادة مقاومة اجل�صم 

للخاليا ال�رسطانية، مربزة ارتباط هذا النظام من ال�صيام، 
بانخفا�ض معدل ظهور بع�ض الأورام، ومنها اأورام اجلهاز املناعي 

املعروفة بالليمفوما.
واأظهرت درا�صة اأعدها باحثون بجامعة جرونوبل الفرن�صية دور 

ال�صيام املتقطع يف خف�ض معدل حدوث بع�ض الأورام الليمفاوية 
اإىل ال�صفر تقريبًا، بح�صب جتارب اأجريت على الثدييات.

كما اأظهرت درا�صات اأخرى اأن ال�صوم املتقطع يرفع من معدل 
النجاة بني الأفراد، ممن يعانون من اإ�صابات يف ن�صيج الكبد، والتي 

متتلك قابلية للتحول اإىل اأورام يف امل�صتقبل.

اأ�صباح اخلرف
ول تقت�رس فوائد ال�صوم على حماربة الأمرا�ض املزمنة، بل 

تتعدى ذلك اإىل اإبطاء زحف ال�صيخوخة على خاليا الدماغ، حيث 
اأظهرت درا�صات علمية دور ال�صوم املتقطع، يف تاأخري هرم 

اخلاليا الدماغية، وم�صاهمته يف اإبطاء ن�صوء مر�ض الزهامير.
ويف هذا ال�صياق، ك�صفت درا�صة اأجراها املركز القومي لبحوث 

ال�صيخوخة يف الوليات املتحدة الأمريكية، عن تاأثري حمتمل 
لل�صوم املتقطع، وبع�ض احلميات التي تنخف�ض فيها ال�صعرات 
احلرارية اإىل الن�صف تقريبا، يف تاأخري هرم الأن�صجة الدماغية.

 كيف تكون الوقاية 
من ال�صهوات بال�صوم؟

يو�صح ذلك ما روي يف الأثر: »عليكم بال�صوم؛ فاإنه حم�صمة 
للعروق، ومذهبة لالأ�رس«. فاإن ال�صوم ح�صم للداء بالق�صاء عليه 

مبا يزيله؛ لأنه يقلل الدم يف العروق، ومن كرثة الدم فيها تثور 
ال�صهوة على الإن�صان؛ لذا كان ال�صوم يخفف املني ويك�رس ال�صهوة 

التي تذهب البطر. كما اأن ال�صوم ت�صييق مل�صالك ال�صيطان، 
فيقول عليه ال�صالم: »اإن ال�صيطان يجري من ابن اآدم جمرى الدم؛ 

ف�صيقوا جماريه باجلوع«. واإذن يكون لل�صوم فوائده ال�صحية؛ 
لأنه يجفف العروق، وينظف الأمعاء، فيمنع �صغط الدم عن 

قوم، وي�صلح املعدة لآخرين، فهو عالج لرتباك املعدة والتهاب 
القرحة، وك�صل الكبد، ومر�ض ال�صكر، كما اأن ال�صوم عالج ملر�صى 

ال�صمنة؛ لأنه مينعهم يف نهار رم�صان من تناول الن�صويات، وعالج 
ملر�صى البول ال�صكري، وال�صطرابات الهرمونية. يقول د. عبد 

العزيز اإ�صماعيل: اإن ال�صيام ي�صتعمل طبًيّا يف حالت كثرية، 
ووقائًيّا يف حالت اأكرث، واإن كثرًيا من الأوامر الدينية مل تظهر لنا 

حكمتها، �صتظهر مع تقدم العلوم، فلقد ظهر اأن ال�صيام يفيد طبًيّا 
يف حالت كثرية، وهو العالج الوحيد يف اأحيان اأخرى. فللعالج.. 

ي�صتعمل يف ا�صطرابات الأمعاء املزمنة وامل�صحوبة بتخمر، 
وي�صتعمل يف عالج زيادة الوزن النا�صئة من كرثة الغذاء، وكذلك 
يف عالج زيادة ال�صغط، اأما يف البول ال�صكري فلما كان ظهوره 

يكون م�صحوًبا غالبًا بزيادة يف الوزن، فال�صوم يكون بذلك عالًجا 
نافًعا، ول يزال ال�صيام مع بع�ض مالحظات يف الغذاء اأهم عالج 
لهذا املر�ض، وال�صوم يعد عالًجا للتهاب الكلى احلاد واملزمن، 

واأمرا�ض القلب.

ال�صوم و مقاومة الأمرا�ض
كذلك فاإن ال�صوم ي�صاعد على مقاومة الأمرا�ض اجللدية، 

واملحافظة على ن�صارة اجللد وجماله؛ يقول د. حممد 
الظواهري: »اإن عالقة التغذية بالأمرا�ض اجللدية متينة«، 

والمتناع عن الغذاء وال�رساب مدة ما، يقلل من املاء يف اجل�صم 
والدم، وهذا يدعو اإىل قلته يف اجللد، وحينئذ تزداد مقاومة اجللد 
لالأمرا�ض اجللدية املوؤذية امليكروبية، وقلة املاء من اجللد تقلل 

ا من حدة الأمرا�ض اجللدية اللتهابية واحلادة واملنت�رسة  اأي�صً
مب�صاحات كبرية يف اجل�صم. وقد كان من املعتقد اأن �صوم رم�صان 
يقلل من عمر كرات الدم احلمراء، ولكن الدرا�صات العلمية اأخرًيا 

اأثبتت عدم وجود اآثار �صيئة ل�صوم رم�صان على عمر كرات الدم 
احلمراء.

كما اأثبتت الدرا�صات العلمية اأن احلامل واملر�صع ممن لهن القدرة 
على ال�صيام، ل تتاأثر ن�صبة ال�صكر يف الدم تاأثًرا ملحوًظا موازنة 

باملراأة العادية، كما وجد اأن ن�صبة الدهون نتيجة ال�صيام، قد 
ارتفعت يف املراأة احلامل، ولكن يف حدود املعدل الطبيعي. ومن 
هنا يقرر الطب اأن ل �رسر على احلامل واملر�صع من ال�صوم يف 

�صهر رم�صان، كما اأن ال�صوم عالج ملدمني املكيفات؛ ي�صحذ 
عزميتهم لالإقالع عنها بعد رم�صان.

اأ�صرار الإفطار على التمر

ال�صيام يف الطب

بها  اأو�صانا  مباركة  فاكهة  التمرالتمر  على  الإفطار 
بها فطورنا  نبداأ  اأن  �صلم   و  اهلل عليه  اهلل �صلى  ر�صول 
يف رم�صان؛ فعن �صلمان بن عامر -ر�صي اهلل عنه- اأن 
ر�صول اهلل r قال: »اإذا اأفطر اأحدكم فليفطر على متر؛ 

فاإنه بركة، فاإن مل يجد متًرا فاملاء، فاإنه طهور«
و  عليه  اهلل  �صلى  »النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�صي  اأن�ض  وعن 
�صلم  كان يفطر قبل اأن ي�صلي على رطبات، فاإن مل تكن 
ح�صوات  ح�صا  متريات  تكن  مل  فاإن  فتَُمريات،  رطبات 
من املاء« ول �صك اأن وراء هذه ال�صنة النبوية املطهرة 
اإر�صاًدا طبًيّا وفوائد �صحية وحكًما عظيمة؛ فقد اختار 
ر�صول اهلل r هذه الأطعمة دون �صواها لفوائدها ال�صحية 
فقط.  ال�صحراوية  بيئته  يف  لتوافرها  ولي�ض  اجلمة، 
الأجهزة،  تتنبه  اإفطاره  تناول  يف  ال�صائم  يبداأ  فعندما 
ا املعدة التي  ويبداأ اجلهاز اله�صمي يف عمله، وخ�صو�صً

تريد التلطف بها، وحماولة اإيقاظها باللني. وال�صائم يف 
تلك احلال بحاجة اإىل م�صدر �صكري �رسيع، يدفع عنه 

اجلوع، مثلما يكون يف حاجة اإىل املاء.
واأ�رسع املواد الغذائية التي ميكن امت�صا�صها وو�صولها 
اإىل الدم هي املواد ال�صكرية، وخا�صة تلك التي حتتوي 
اأو  )اجللوكوز  الثنائية  اأو  الأحادية  ال�صكريات  على 
ب�صهولة  امت�صا�صها  ي�صتطيع  اجل�صم  لأن  ال�صكروز(؛ 
كانت  اإذا  �صيما  ول  معدودة،  دقائق  خالل  و�رسعة 
املعدة والأمعاء خالية، كما هي عليه احلال يف ال�صائم. 
مًعا  الهدفني  هذين  يحقق  ما  اأف�صل  عن  بحثت  ولو 
من  اأف�صل  جتد  فلن  والعط�ض(،  اجلوع  على  )الق�صاء 
نَّة املطهرة، حينما حتث ال�صائمني على اأن يفتتحوا  ال�ُصّ
اإفطارهم مبادة �صكرية حلوى غنية باملاء مثل الرطب، 

اأو منقوع التمر يف املاء.

ال�صيام والطب بقدر ما قد يكون يف ال�صيام من م�صقة، يكون 
فيه من �صحة، اأجمع عليها الأطباء امل�صلمون والأجانب؛ من 
يوؤمنون بدين ومن ل يعرفون غري العلم ديًنا واإلًها. ويف �صرية 

الر�صول و�صنته اإ�صارات ودلئل، تثري عجبنا وتثري اإعجابنا؛ 
وا«؛  فذلك هو الد�صتور الطبي الذي ورد يف الأثر: »�صوموا ت�صُحّ

مبعنى ل متلئوا بطونكم؛ لأنه كما قال عليه ال�صالم: »ما مالأ 
ابُن اآدم وعاًء قط �رًسّا من بطنه، بح�صب ابِن اآدم لقيماٌت يُقمن 

لبَه، فاإن كان ل حمالة فاعاًل، فثلث لطعامه وثلث ل�رسابه  �صُ
وثلث لنف�صه«.

فقد حدد �صلى اهلل عليه و �صلم املقدار الذي يجب اأن نتناوله 
وهو ثلث لطعامك وثلث ل�رسابك، وثلث لنف�صك؛ لأن ا�صتغال 

املعدة بالطعام ي�صبب كثرًيا من الأمرا�ض، كما قال طبيب 
العرب احلارث بن كلدة: »املعدة بيت الداء«. ولذلك قال بع�ض 

احلكماء: »الدواء الذي ل داء معه األَّ تاأكل الطعام حتى ت�صتهيه، 
واأن ترفع يدك عنه واأنت ت�صتهيه«.

ولكن لأن الإن�صان يف اأغلب الأحوال اأ�صرُي �صهواته، فقد فر�ض 
اهلل ال�صوم لك�رس هذه ال�صهوات، �صواء كانت �صهوات النف�ض 

الأمارة بال�صوء، اأو ال�صهوات التي تاأتي من و�صاو�ض ال�صيطان.
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كيف تغتنم الع�ضر الأواخر من رم�ضان ؟
ال�صادق  هو  لنف�صه  النا�صح 
 - نفعها  على  احلري�ص  معها 
يام الفا�صلة -  خ�صو�صاً يف ا�أل
األيام عظيمة  وبني يديك ع�رش 
األن  ملثلها  ينبغي   �  ، بلياليها 

يُ�صّيع
حلظاتها  من  ب�صيء  يُفرط  األو 
ف�صلها  عن  األحتدث  ولن   ،
لدينا  معروف  األنه  فاألح�صب 
يف  م�صكلتنا  ولكن  جميعا 
عن  والعجز   ، فيها  التفريط 
ولعلي   ، األثنائها  ال�صالح  العمل 
�صباب  ا�أل بع�ص  هنا  األذكر 

املعينة على اغتنامها :
األيام  واألنها  ف�صلها  معرفة   -
وليال �رشيفة � ينبغي التفريط 

باألي جزء منها .
واألق�صد مبعرفة ف�صلها :

ونعي�ص  بقلوبنا  ن�صتح�رشه  األن 
واألنها   ، الف�صل  هذا  بوجداننا 
 ، الرحمات  فيها  تعظم  األيام 

وتُغفر فيها الز�ت .
فتتنزل  يتغري  كله  الكون 
ال�صماء  وتفرح   ، ئكة  امل�آل

وتتنور   ، العابدين  باألعمال 
 ، بال�صاجدين  ر�ص  ا�أل
امل�صاجد  جنبات  وتهتز 

بالداعني....
لها  الف�صل  هذا  فا�صتح�رش 
وع�صه بوجدانك ليدفعك هذا 

لغتنامها .
دخولها  قبل  التوبة  جتديد   -
�صاعاتها  من  حلظة  كل  ويف 
فالذنوب �صبب عظيم للحرمان 
 - والقربات  الطاعات  من 
فاإننا   - عنه  مانغفل  وهذا 
األنف�صنا ك�ص� عجيبا  نرى من 

، وتفريطا موؤملا لها..
وت�صلط  الذنوب  وال�صبب 
اإقبال  فلعل   ، علينا  ال�صيطان 
لنجدد  فر�صة  يام  ا�أل هذه 
التوبة - التي هي واجبة علينا 
على الدوام - و�صبيل باإذن اهلل 

للعمل ال�صالح خ�لها .
اإن  عتكاف  - احلر�ص على ا�إ
تي�رش لك األو اعتكاف بع�صها األو 

واتر منها . لياليها األو ليايل ا�أل
�صبب  باإذن  فا�عتكاف 

ب�رشط   ، بالعبادة  �غتنامها 
الذي  اجلاد  ا�عتكاف 
فع�  للعبادة  فيه  العبد  يتفرغ 
الزيارات  وكرثة  للنوم  ولي�ص 

واللقاءات .
النف�ص  مع  واجلد  ال�صدق   -
لن  وال�صدق  اجلد  فبدون 
و�صتجدنا  الع�رش  بخري  نظفر 

متكا�صلني .
ا�آلخرين  جماملة  عدم   -

وم�صايرتهم يف ت�صييعها .
يف  الدعاء  يف  جتهاد  ا�إ  -
األوقات  خ�صو�صاً   - لياليها 

ال�صحر -
- تذكر األنها ليايل قليلة �رشعان 

مامت�صي وتذهب �رشيعا .
- ا�صتح�صار ف�صل ليلة القدر 
العبادة   ، عظيمة  ليلة  واألنها 
من  األكرث  عبادة  تعدل  فيها 
فهل   ، �صنة  وثمانني  ث�ث 

يليق بعاقل األن يُفّوت مثلها !
وقد األخفاها اهلل ليتقرب العباد 
لربهم يف �صائر الع�رش فتعظم 

ح�صناتهم .

األ�صد  ليلة  كل  يف  تكون  األن   -
التي  من  العبادة  على  حر�صاً 
يكون  التنازيل  العد  ن  �أل قبلها 

قد بداأل .
وحقارتها  الدنيا  يف  التاألمل   -
ننغم�ص  األن  ت�صتحق   � واألنها 
هذه  مثل  جلها  �أل ون�صيع  فيها 

الليايل .
- احلذر احلذر من م�صيعاتها 
األو   ، �صواق  ا�أل يف  الت�صكع  من 
و�صائل  م�صاهدة  يف  التفريط 
األ�صد  ومن   ، نحوها  األو  ع�م  ا�أل
يف  ال�صور  هذه  مثل  يوؤمل  ما 

الع�رش .
هذه  اإجازة  جوالك  األعط   -
و�صائل  خ�صو�صاً   ، يام  ا�أل
التوا�صل فيه ، الوات�ص ، تويرت 

، الفي�ص ..
ن�صتطيع  �صيء  كل  األن  تذكر   -
واخر  ا�أل الع�رش  اإ�  اإ�صتدراكه 
اإن  فهي   - لياليه  خ�صو�صاً   -
فاتت عليننا فات علينا اخلري 
كله . - اعلم األن األخ�رش النا�ص 

�صفقة 

 من منا و�ضع خطة
 لرم�ضان ؟

واين �ألجد يف نف�صي حرجا عندما األكتب 
عن ا��صتعداد لرم�صان قبيل دخول 

ال�صهر وا� فمن ا�جدر بنا وا�وىل ان 
تكون ا�صتعداداتنا قبله ب�صهور كما كان 

ا�صتعداد ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم اإذا 
كان األهل ا�ألفالم وامل�صل�صالت األعلنوا عن 
ا�صتعداداتهم قبله ب�صهور فما ا�صتعدادك 
األنت ؟! واذا كانوا هم و�صعوا اخلطط له 

قبله ب�صهور فما خطتك األنت ؟! واإن القلب 
ليعت�رش األملا عندما يرى األمة ميز اهلل لها 

هذا ال�صهر يف القراآلن بالقراآلن والعبادة 
ومييزه األفرادها با�ألفالم وامل�صل�صالت !!! 

وال�صهر املبارك برئ من األن ين�صب اإليه هذا 
األو ذاك واىل اهلل امل�صتكى وجرت العادة األن 
مييز ال�صئ باألف�صل ما فيه فما بالك ان كان 

اهلل هو الذي ميزه وميزه بال�صيام والقراآلن 
.. ثم منيزه نحن با�ألفالم وامل�صل�صالت 

بل يزداد ا�ألمر عجبا عندما ترى األن العام 
كله مير علينا يف ا�ن�صغال بهذه الهراءات 

فقبل رم�صان باأل�صهر ترى ال�صا�صات ترفرف 
بال هوادة و� حياء با�إعالنات عن األفالم 
وم�صل�صالت رم�صان وين�صغل النا�ص بذلك 

ما بني متوقع ملا �صتكون عليه ا�فالم 
وروؤية لها فاذا جاء رم�صان ان�صغل النا�ص 

ب�صماعها عن العبادة - ا� من رحم ربي - 
و� حول و� قوة ا� باهلل ويزداد ا�ألمر �صوءا 

عندما ترى األن النا�ص ان�صغلت بها األي�صا 
حتى بعد انتهاء ال�صهر ما بني ناقد وحملل 

كيف كان دور املمثل جيدا هنا ؟؟ و�صيئا 
هناك ؟؟ ماذا لو كان امل�صل�صل بهذه الهيئة 
بد� من تلك ؟؟.. وهكذا وبينما هم كذلك 

اذ بهم يفاجئون با�عالنات عن م�صل�صالت 
العام القادم وهكذا مر العام كله األفالما 

وم�صل�صالت و� حول و� قوة ا� برب 
الربيات ... حال مرير .. واقع موؤمل .. فنت 

كقطع الليل املظلم .. طال ا�ألمل .. �صاقت 
النفو�ص ..فيا رب �صلم �صلم.

رم�صان: ا�صمك حتبه النفو�ص، وبحلول لفظك: 
نلفظ الكوؤو�ص، طاعة للملك القدو�ص.. 

رم�صان هّل هالله، فا�صتب�رش يا عامل، و�صفقي 
يا األيام، وابتهجي يا نفو�ص، وانتهجي �صبل 

الهدى!!  حياك اهلل يا رم�صان، يا �صهر الطاعة 
والغفران، والعتق من النريان.. رم�صان: األنت 

ال�صهر الوحيد الذي ب�رش وهناأل بك الر�صول 
الكرمي: �صحابته الكرام، وهي تهنئة تعمنا 

وت�صملنا!!
فيا فوز من قبل التهنئة، �صيعي�ص يف هناء 
ورخاء!!! قال �صلى اهلل عليه و�صلم: )األتاكم 

�صهر رم�صان: �صهر مبارك( قال ابن رجب: 
هذا احلديث: األ�صل يف كل تهنئة يف �صهر 

رم�صان.
حياك اهلل يارم�صان، خري �صيف، واألف�صل قادم، 

واألح�صن زائر �صاألبذل يف �صيافتك، ويف ح�صن 
ا�صتقبالك ونزلك، جهدي وغايتي، واألنى يل!!!
كيف �، واألنت � تزرنا اإ� غبا ملاما، ومتكث 

عندنا ليايل واألياما!!!
ولكن.... -عذرا ومعذرة رم�صان، اإن األ�صاء 

البع�ص ا�صتقدامك، واألهمل ا�آلخرين اإكرامك، 
فاإنك ل�صت �صيفي لوحدي، بل �صيف عامل 

باأل�رشه!!
-عذرا رم�صان، � األ�صتطيع األن األ�صنع لهم �صيئا، 

األو األق�رش لهم ع�صا، فاإنهم قوم عتاة، و�رشذمة 
جفاة، � يراعون لغريب قدرا، و� لعظيم 

ن�رشا..
-عذرا رم�صان، اإن األفطرك رجال ون�صاء، 

لي�ص لهم عذر، بل تكربا وا�صتهانة، األو تكا�صال 
وامتهانة.. -عذرا رم�صان، اإن عا�صك رجال 

ون�صاء، على ال�رش والفح�صاء، والبغي وال�صوءاء، 
ومبارزة رب ا�ألر�ص وال�صماء، وكاألنهم بذلك، 

يف هناء!!!

ملاذا جندد التوبة قبل رم�ضان ؟
�صل يف املوؤمن جتديد التوبة يف كل وقت واآلن ، قدوته يف ذلك ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فقد كان  ن ا�أل �أل

ي�صتغفر ربه ويتوب اإليه يف اليوم األكرث من مئة مرة .
ن التوبة منزلة علّية من بلغها فقد بلغ اخلري كله ،يقول ابن القيم - رحمه اهلل - عن  جندد التوبة قبل رم�صان �أل

التوبة :
» وهي األول منازل ال�صائرين اإىل ربهم واألو�صطها واآلخرها » فهي لي�صت منزلة الع�صاة املجرمني بل هي منزلة 
نبياء امل�صطفني قال تعاىل : » وع�صى اآلدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » فهي منزلة عزيزة  ا�أل

منيفة من بلغها بلغ ال�صوؤدد واخلري والرفعة وتهيئ األن يكون عبدا �صاحلا منيبا
- وهوؤ�ء هم األهل جنة الر�صوان - .

ننا نرى من األنف�صنا ومن غرينا احلرمان من اخلري يف �صهر رم�صان ف� جد يف  - جندد التوبة قبل رم�صان �أل
العبادة ، و� اجتهاد يف القيام ، و� �رشف وقت للت�وة ، و� يد تبذل اخلري واملعروف ..

فُحرمنا خريات ب�صبب عي�صنا يف ظلمات الذنوب ، فتجديد التوبة قبل رم�صان األ�صبح األمرا �زما حتى � نُحرم 
الطاعة فيه فنخ�رش خ�صارة � تعدلها خ�صارة .

لنطرق باب الريان
رم�ضان �ضهر الرب والإح�ضان، �ضهر ف�ضله اهلل فاأعلى يف العاملني ذكره، ورفع بني ال�ضهور 

منزلته وقدره، �ضهر ُت�ضاعف فيه احل�ضنات، من رب الأر�ص وال�ضماوات، اأخت�ص اهلل 
ثوابه لنف�ضه، فاأجره مل ُيطلع عليه اأحد من خلقه، يقول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف 

ُه ِل َواأََنا اأَْجِزي ِبِه((. ْوَم، َفاإَِنّ : اإِل ال�ضَّ ُ َعَزّ َوَجَلّ احلديث: )) ... َقاَل اهلَلّ
ومن ف�ضل اهلل وكرمه اأن اأبواب اجلنان تفتح كلها يف هذا ال�ضهر املبارك، ترغيبًا للنفو�ص 

و�ضحذاً للهمم، ملا عند اهلل من عظيم الثواب وجليل النعم، يقول النبي �ضلى اهلل عليه 
ِة، َفَلْم ُيْغَلْق ِمْنَها َباٌب، َوُغِلَّقْت  َنّ ْبَواُب اجْلَ اَن، فّتَحْت اأَ ُل َلْيَلٍة ِمْن َرَم�ضَ َوّ و�ضلم: ))اإَِذا َكاَنْت اأَ

اأَْبَواُب َجهّنم، َفَلْم ُيْفَتْح ِمْنَها َباٌب((.

حياك رم�ضان.. وعذرًا اإليك،!!،
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل االأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�ضا الذين حملوا ا�ضم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

اال�ضكندر  وفاة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�ضغ اللبان اأثناء تقطيع الب�ضل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�ضبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�ضواري
18ا�ضم رياح اخلما�ضني �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تدوم 

خم�ضني يوما
19 ال�ضالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�ضني �ضالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �ضيدنا اإ�ضماعيل هو اأخو اإ�ضحق عليهما ال�ضالم
40 عدد ال�ضور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�ضورة

41 الطني امل�ضوي ي�ضمى الفخار
42عدد اأبواب امل�ضجد احلرام خم�ضة وع�ضرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول   43
فقط

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�ضلة
49 القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ضتطع العامل 

كله �ضنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�ضهم يف �ضبيل اهلل هو �ضعد بن 

اأبي وقا�ض ر�ضي اهلل عنه
 51 اأول م�ضجد بني يف االإ�ضالم هو م�ضجد قباء

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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�سيارات
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نقابات  �أ�صدرتها  در��صة  ح�صب 
و�رشكات  �لأملانية  �لعمالة 
�إىل  �لنتقال  فاإن  �ل�صيار�ت، 
يف  ي�صع  �لكهربائية  �ل�صيار�ت 
تعمل  وظيفة   75،000 خطر 
بت�صنيع �ملحركات وناقل �حلركة 

باأملانيا وحدها.
ح�صب معهد فر�ونهوفر للهند�صة 
على  �أ�رشف  �لذي  �ل�صناعية 
من   840،000 فاإن  �لدر��صة، 
�لوظائف باأملانيا تاأتي من �صناعة 
�ل�صيار�ت وبينها 210،000 وظيفة 
�رشكات  �ملحركات  باإنتاج  تتعلق 

مر�صيد�س  مالكة  د�ميلر  مثل 
دبليو  �إم  وبي  فاجن  وفولك�س 
بتوفري  جميعا  قامو�  وبو�س، 
باأن  لتك�صف  للدر��صة،  بيانات 
�صت�صتغرق  �لكهربائية  �ل�صيار�ت 
لبناءها   %30 بن�صبة  �أقل  وقتا 
حمركات  ب�صيار�ت  مقارنة 

�لحرت�ق �لد�خلي.
ممثل  �أو�صرتلو  بريند  وح�صب 
فاإن  بالنقابة،  فاغن  فولك�س 
�ملحركات  كون  �إىل  يعود  ذلك 
�صوى  لديها  لي�س  �لكهربائية 
�صيار�ت  مكونات  �ُصد�س 

�لحرت�ق �لد�خلي، كما �أن م�صانع 
�لبطاريات ل حتتاج �صوى ُخم�س 
�لقوة �لعمالية مب�صنع �ملحركات 
�لتقليدي، بحلول 2030 يف �أملانيا، 
�إذ� كانت �ل�صيار�ت كهربائية %25 
و�لديزل  و�لبرتول   %15 و�لهايربد 
على  خطر�  ذلك  �صي�صكل   ،%60
ما  يُفقد  وقد  وظيفة،   75،000
حال  وظيفة   100،000 عن  يزيد 
�ل�صيار�ت  على  �لإقبال  تز�يد 

�لكهربائية.
�صناعة  يف  �لوظائف  “كل 
�صتتاأثر   2030 بحلول  �ل�صيار�ت 

مبا�رش  غري  �أو  مبا�رش  ب�صكل 
على  �لكهربائي،  بالتنقل 
�ل�رشكات  وروؤ�صاء  �ل�صيا�صيني 
لإد�رة عملية  ��صرت�تيجية  تطوير 

�لتحّول”.
و�أخري�، حتذر �لدر��صة �لدول من 
�ملناف�صني يف  �إىل  �لتقنية  تقدمي 
و�ليابان،  �جلنوبية  وكوريا  �ل�صني 
حيث �أن على �صانعات �ل�صيار�ت 
تطورها  ت�صتغل  �أن  �لناجحة 
بحلول �لكهرباء وتبيعها لل�رشكات 
دون  منحها  من  بدلً  �لأجنبية 

مقابل. 

�أكدت بي �إم دبليو على ��صتدعاء ثاين يتبع ��صتدعاء �لعام �ملا�صي �لذي 
�صم 36،000 �صيارة، �إل �أن هذ� �ل�صتدعاء يتعلق بحو�يل 312،000 �صيارة 
وىل، �لثالثة و Z4 �إ�صافة �إىل X1 �لعاملة بالبنزين  من طر�ز�ت �لفئة �لأ
 BBC قناة  على   Watchdog برنامج  حتقيق  بعد  وهذ�  و�لديزل، 
�إليها  �مل�صار  �لطر�ز�ت  توقف  �حتمالية  عن  ك�صف  و�لذي  �لربيطانية، 

متاماً �أثناء قيادتها.
تت�صمن  م�صابهة  حالت  عدة  وجود  لحظت  �أنها  دبليو  �إم  بي  قالت 
يتم  مل  ما  وهو  �ملركبات،  بهذه  �خلا�س  �لطاقة  مزود  يف  م�صكالت 
�صتقوم  �لعمالء،  طماأنة  �أجل  ومن  لذ�  �ل�صابق،  �ل�صتدعاء  يف  تغطيته 
�ململكة  د�خل  بها  �خلا�س  �ل�صتدعاء  بتو�صيع  تطوعي  ب�صكل  �ل�رشكة 

�ملتحدة.
�لوكالة  �إبالغ  لعدم  دبليو  �إم  بي  و�ل�صيارة  �ل�صائق  معايري  وكالة  �نتقدت 
�لكهربائية يف مركباتها بني عامي 2011 و  عطال  بعدد 19 حالة من �لأ
2014 كما يفرت�س �أن تفعل، وبهذ� تعترب �ل�رشكة قد قدمت معلومات غري 
عطال �أدت لعدم �تخاذ �لوكالة للتد�بري �ل�صحيحة، ولكن  �صحيحة عن �لأ
بعد فح�س �حلالت �مل�صتمرة باحلدوث، قامت �لوكالة مبخاطبة بي �إم 
با�صتدعاء كافة  �لقيام  �أن تطلب منها  �أجل  دبليو يف دي�صمرب 2016 من 

عطال. مركباتها �ملتعر�صة لهذه �لأ
يذكر �أن بي �إم دبليو تعمل حاليا على 417 ��صتدعاء يت�صمن �أكرث من 2.9 
مليون مركبة من �أجل �لتاأكد من معايري �لأمان و�ل�صالمة �لتي تلتزم بها 

�ل�رشكة.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�صور�ً  كر�ي�صلر  فيات  �أ�صدرت 
في�س  لإطالق  متهيد�ً  ت�صويقية 
 SRT ت�صالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�صفت  قد  �ل�رشكة 
�صتحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�صالت  �صيارة  بها 
بالت�صويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�صتوحاة من �ملوديالت 
�ل�صتينات  يف  ت�صدر  كانت  �لتي 

و�ل�صبعينات.
بف�صل عنا�رش �لت�صميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�صالنجر  دودج 
�أي�صاً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�صل  توفر 

ح�صب  وذلك  �ل�صوبرت�صارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�صلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �صعة 6.2  �ل�صوبرت�صارج 
هي  قوته  �صتكون  �صلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�صها 
ح�صان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �صتكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�صيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�صيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�صالح  �ل�صيار�ت  ت�صتخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�س 
وز�رة  بد�أت  �لع�صكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�صيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�صولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�صتكون 
تردد�ت  ي�صتخدم  خا�س  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�صار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�صيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�صيار�ت، �صيقوم جهاز �لبنتاجون 
ميكروويف  موجات  باإر�صال 
�ل�صيار�ت،  جتاه  �لرتدد  عالية 
مكوناتها  لتعطيل  �صيوؤدي  ما 

على  �ملحرك  و�إجبار  �لكهربائية 
�لتوقف، وميكنكم م�صاهدة تطبيق 

للتقنية يف �لفيديو �مللحق.
�لبنتاغون يطور حاليا ن�صختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �صغري ميتد 
بو�صع  ي�صمح  ما  مرت،  خلم�صني 
�جلهاز يف �صندوق �صيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �صابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�صخة  هدف  و�صيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�صع  هو 
�لعامة �ملتعر�صة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�س �ملدنيني.
وقد ت�صبب هجوم �إرهابي ب�صيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�صبوع �ملا�صي 
و�إ�صابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة
ميكنها  ل  �ل�صينية  �ل�رشكات 
بب�صاطة �أن تكبح نف�صها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �صيار�ت  ت�صاميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�لآن، 
تريد  نف�صها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�صيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�صني.
حيث تظهر �صور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�صتطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�صينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �صيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكو�ر 
�مل�صابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�س يف �لتفا�صيل، 
لكن و�صائل �لإعالم �ل�صينية تتوقع 
باأن �ل�صيارة �صت�صمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�صميمها 
�صينجدو  تد�صينها يف معر�س  يتم 
�صينطلق  و�لذي   2018 لل�صيار�ت 

يف 7 �صبتمرب.

بي اإم دبليو ت�ستدعي 300,000 �سيارة لحتمال تعطلها ب�سكل مفاجئ اأثناء القيادة
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Fire TV Cube أمازون تعلن عن جهاز�

النقاب  اأمازون  �رشكة  ك�شفت 
اجلديد  التلفزيوين  جهازها  عن 
ي�شمح  والذي   Fire TV Cube
عرو�شهم  متابعة  للم�شتخدمني 
والبحث  املف�شلة  التلفزيونية 
ال�شوتي  امل�شاعد  با�شتخدام  عنها 
“اليك�شا” ملنحهم  اخلا�ص بال�رشكة 
وقت ممتع اأكرث دون احلاجة للتحكم 

باأي اأدوات.
مبثابة  اجلديد  اجلهاز  ويعترب 
 ،Fire TV من  دثة  محُ ن�شخة 
التمتع  امل�شتخدمون  ي�شتطيع  حيث 
عرب  املختلفة  والربامج  بالقنوات 
نتفليك�ص، كما هو  خدمات بث مثل 

احلال مع خدمات ال�رشكة للبث عن 
�شيكون  كما  برامي.  ا�شرتاك  طريق 
ت�شغيل،  امل�شتخدمني  باإمكان 
من خالل  املحتوى  واإكمال  اإيقاف، 

التحكم ال�شوتي مب�شاعد األيك�شا.
جودة  حتى  اجلديد  اجلهاز  ويدعم 
دمج  للم�شتخدمني  يتيح  كما   ،4K
خدمات البث االلكرتوين مع خدمات 
حيث  ال�شتااليت،  اأو  الكابل  بث 
مما  لالأ�شالك،  مدخل  على  يحتوي 
احل�شول  اإمكانية  امل�شتخدم  مينح 
على خدمات تلفزيونية متكاملة بني 
خدمات البث الف�شائي ب�شبب وجود 
ري�شيفر داخلي وكذلك خدمات البث 

عرب االإنرتنت.
ويقدم اجلهاز بجانب خدمات البث 
مكرب  بوجود  رائعة  ميزة  املختلفة 
ال�شوتي، اأي اأن اجلهاز �شيكون مبثابة 
 Fire مع جهاز Echo جهاز اأمازون
يقوم  اجلهاز  يجعل  ما  وهو   ،TV
بعدة مهام يف وقت واحد من خالل 
وكذلك  املحتوي  بعر�ص  اال�شتمتاع 
ال�شوتي  للم�شاعد  االأوامر  اإ�شدار 
األيك�شا واال�شتماع من خالل اجلهاز 

اجلديد يف نف�ص الوقت.
من  اأكرث  على  اجلهاز  ويحتوي 
واأفالم،  م�شل�شل  حلقة   500،000
وقنوات؛  بث  خدمات  يقدم  كما 

 ،ESPN برامي،  هولو،  نتفليك�ص، 
 ،CBC �شتارز،  تامي،  �شو  فوك�ص، 
يجعل  ما  وهو   ،Vue بالي�شتي�شن 
�شخم  متوى  اأمام  امل�شتخدم 
من  الكثري  عن  �شيغنيه  كبري  ب�شكل 

اخلدمات املختلفة.
متاحاً   Fire TV Cube و�شيكون 
اليوم  من  ابتداًء  امل�شبق  للطلب 
هناك  �شيكون  لكن   ،.119 مقابل 
عر�ص موؤقت للذين يطلبون اجلهاز 
ومبقابل  احلايل  ال�شهر  من   8-7 يف 
بالو�شول  اجلهاز  �شيبداأ  فيما   ،.89
للم�شتخدمني واالأ�شواق يف 21 جوان 

احلايل.

�شركة حتقن 5 ماليني هو�تف �أندرويد 
لعالمات ر�ئدة بربجميات خبيثة 

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

RottenSys ال�شارة على هواتف لعالمات جتارية �شهرية مثل �شام�شوجن، 
و�شاومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مما ي�شمح للمخرتقني 

والربجميات اخلبيثة بالت�شلحُّل اإىل نظام اأندرويد.
ووفًقا ل�رشكة Check Point Mobile Security املتخ�ش�شة يف 

اأمن املعلومات فاإن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج االأجهزة 
من امل�شانع االأ�شلية. وتقع ال�شبهة على �رشكة تيان باي ال�شينية؛ 

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

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظام خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�شطة لب�شعِة اأيام حتى بعد التهيئة االأولية للجهاز، لكنها بعد 

ذلك تت�شل باخلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�شتخدم، وتقوم بعر�ص االإعالنات يف التطبيقات و�شفحات الويب، 

وغالبًا ما ت�شتبدل االإعالنات االأ�شلية، ف�شاًل عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجلهاز امل�شاب اأثناء اال�شتخدام. وذكر باحثو

Security اأن برجميات RottenSys اخلبيثة بداأت يف االنت�شار منذ 
�شبتمرب 2016. وبحلول 12 مار�ص 2018، اكت�شفوا وجود 4.96 مليون جهاز 

م�شاب بالفعل، مع اأكرث من 115 األف من االأرباح التي حققها املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 مار�ص فقط. لكن اخلطر االأكرب يكمن يف اال�شتخدام 

ال�شار، ونظًرا الأن RottenSys م�شّمنة يف نظام الت�شغيل ولديها اإمكانية 
ا الأية اأن�شطة اأخرى،  الو�شول اإىل اأذونات اأندرويد؛ ميكن ا�شتخدامها اأي�شً
وذلك با�شتخدام الطريقة نف�شها لعر�ص االإعالنات. ويف بع�ص احلاالت، 

مت اكت�شاف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيقات خبيثة من 
�شاأنها تغيري عمل واجهة اال�شتخدام. وال ميكن حتديد موقع املعلومات 
املتعلقة باملخرتقني، وال ميكن تاأكيد توّرط اأي من موظفي تيان باي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا كانت ال�رشكة اأحُ�شيبت بنوٍع من الهجوم الإدراج 

الربامج ال�شارة يف اأنظمتها. كما اأن ال�رشكات امل�شّنعة مل تتحدث عن 
االأمر حتى ذلك احلني.

 �شناب �شات يطلق 
نظار�ت ذكية مميزة

�شناب  تطبيق  على  القائمون  اأعلن 
�شات ال�شهري اإطالق اجليل الثاين من 

نظارات »Spectacles« الذكية.
على   »Spectacles V2« و�شممت 
�شكل نظارات �شم�شية عادية بهيكل 
ومزود  للماء،  مقاوم  وع�رشي  اأنيق 
اجلانبني  على  �شغرية  بكامريات 
التقاط  على  امل�شتخدم  ت�شاعد 

الدقة،  عالية  والفيديوهات  ال�شور 
توفر  داخلية  بطارية  اإىل  باالإ�شافة 
النظارة  ا�شتعمال  للم�شتخدم 
الفيديوهات  م�شاهدة  اأو  للت�شوير 
اأنها  تبدو  ما  اأما  �شاعات.  لعدة 
عد�شات هذه النظارة، فهي يف الواقع 
ما  عر�ص  ميكنها  متطورة  �شا�شات 
ت�شوره الكامريات مبا�رشة، اأو عر�ص 

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

عرب �شبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظارة حاليا يف متاجر 
املتحدة  الواليات  يف   »Snap«
ب�شعر  وفرن�شا  وكندا  وبريطانيا 
اأن  املنتظر  ومن  دوالر،   129.99

تظهر يف 13 دولة اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�شبوقة لتعديل �ل�شور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�شاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
االأجزاء  وا�شرتجاع  ال�شور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�شلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل االأخرى، فخوارزمياتها ال ت�شعى 

ال�شورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  االألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء اال�شطناعي لتعاين 
ال�شورة ب�شكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�شور 
اأ�شكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �شكل 
مبا  االأ�شلية  وا�شتبدال  منها  قريبة 
الذي  االأمر  الوجه،  �شكل  مع  يتنا�شب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�شورين، 
وللذين يعدلون ال�شور للمجالت واملواقع 

مت�شفح Brave ياأتي ب�شكل �شبيه 
بكروم مع عدة �إ�شافات

تطور مت�شفح Brave ب�شكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�شفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �شهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�شف،  �شهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�شة  احلديث  املت�شفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�شخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�شفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�شفح 
للربجمة  مفتوح  م�شدر  وهي   ،Blink ومرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�شفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�شابق واأ�شبح باإمكان امل�شتخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�شكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�شفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�شبح اأ�رشع من ال�شابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
ممي ب�شكل اأكرب وذلك ب�شبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�شفح بريف ياأتي مع اإ�شافة حلجب االإعالنات 
�شببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�شيا يف �شهرة املت�شفح يف وقت ق�شري. يحُذكر 
اأن مت�شفح بريف هو اأحد م�شاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�ش�شي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”شكربت�
موزيال  مت�شفح  تطوير  عن  امل�شئولة  موزيال 

فايرفوك�ص ال�شهري.

في�س بوك حتول 
ذكرياتك �لقدمية 

لغرفة و�قع 
�فرت��شي تتجول فيها

عن  بوك  في�ص  �شبكة  اأعلنت 
تتيح  االأوىل  جديدتني،  خا�شيتني 
حتويل ال�شور العادية ثنائية االأبعاد 
اإىل اأخرى ثالثية االأبعاد، واخلا�شية 
الثانية حتويل ال�شور ثالثية االأبعاد 
االفرتا�شي  العامل  يف  وو�شعها 
ذكاء  برنامج  ا�شتخدام  بف�شل 
امل�شتخدمون  ليتمكن  ا�شطناعي، 
بنظارات  ذكرياتهم  م�شاهدة  من 
ال�شبكة  وقالت  االفرتا�شي.  الواقع 
هذه  معه  يجلب  الذي  التحديث  اإن 
هذا  خالل  قادماً  اجلديدة  املزايا 
برنامج  اأن  اإىل  م�شرية  ال�شيف، 

بتحويل  �شيقوم  اال�شطناعي  الذكاء 
غرفة  اإىل  العادية  الطفولة  �شور 
بالذكريات،  خا�شة  افرتا�شي  واقع 
ليكت�شف  ال�شخ�ص  بداخلها  يتجول 
بيئة  اأجواء  يف  القدمية  ذكرياته 
�شيف  وكاأنه  االأبعاد،  ثالثية 
باالإ�شافة  االأوىل.  للمرة  ي�شاهدها 
العادي  الفيديو  حتويل  اإمكانية  اإىل 
ثنائي االأبعاد اإىل م�شاحة افرتا�شية 
ثالثية االأبعاد يتجول فيه امل�شتخدم 
من خالل جهازه للواقع االفرتا�شي، 
دايلي  �شحيفة  يف  ورد  ما  بح�شب 

ميل الربيطانية، اأم�ص االأربعاء.

�أبل ت�شتبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

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

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�شتخدمني الحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.



التوقعات  الفلك،  لعلم  ال�شعرى  جمعية  اأيدت 
التي اأ�شدرها العامل الفلكي لوط بوناطريو قبل 
اأعلنت هي  اأين  الفطر،  اأ�شابيع بخ�شو�ص عيد 
الأخرى اأن اأول اأيام عيد الفطر �شيكون اجلمعة 
15 جوان هذا اأو�شحت اجلمعية اأم�ص يف بيان 
�شيتم  الفلكية،  احل�شابات  على  وبناء  اأنه   ، لها 
اأي  جوان   13 الأربعاء  يوم  �شّوال  اقرتان هالل 
اليوم قبل يوم 29 رم�شان، على ال�شاعة الثامنة 
اإىل  م�شرية  املحلي،  بالتوقيت  ليال  دقيقة  و43 
ووقت  الولدة  حلظة  بني  الطويلة  املدة  اأن 
يوم  م�شاء  يف  املجردة  بالعني  الهالل  حتري 
حيث  وبي�رس  ممكنة  روؤيته  �شتجعل  اخلمي�ص، 
قالت » فمثال �شيغرب القمر يف تلك الليلة 46د 

بعد غروب ال�شم�ص باجلزائر العا�شمة
 م�شرية من خالل ذات امل�شدر » اإىل اأنه وبناء 
على هذا فاإنه من املفرو�ص اأن يكون اأول اأيام 

ال�شاأن  عيد الفطر يوم اجلمعة 15 جوان وهذا 
وقالت  والعربية  الإفريقية  الدول  كل  �شاأن  هو 
ال�شعري بخ�شو�ص اجلدل الذي ين�شب  جمعية 
كل �شنة تقريبا ب�شاأن روؤية الهالل اأنه يرجع يف 
بالعني  الهالل  روؤية  مزاعم  اإىل  الأحيان  معظم 
تن�ص  الفلكية  املعايري  اأن  حني  يف  املجردة 

ال�شهر  نهاية  اأن  موؤكدة  الروؤية«،  با�شتحالة 
جدل  بدون  �شيكون  بدايته  كان  مثلما  الف�شيل 
فوق  املعترب  ومكثه  �شوال  هالل  لكرب  نظرا 
الأفق الغربي، مما يجعلنا نتوقع طبيعيا اإعالن 
عيد الفطر يوم اجلمعة 15 جوان 2018 باجلزائر 

والدول الإفريقية والعربي

 مديرية احلماية املدنية 
لوالية تب�سة

 حادث مرور ي�سفر 
عن و فاة �سخ�سني 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بئر العاتر90 كلم على 
عا�شمة الولية تب�شة  نهار ام�ص لأجل حادث مروري وقع على 

م�شتوى الطريق الولئي رقم 01 مدخل بلدية العلة م�شادر 
احلادث متثل يف ا�شطدام بني �شيارتني �شياحيتني من نوع دا�شيا 

لون اأ�شفر احلادث عن وفاة �شخ�شني يف عني املكان ترتاوح 
اعمارهم بني 30و35�شنة كما اأ�شفر احلادث عن اإ�شابة �شخ�شي  

منهم باإ�شابات متفاوتة اخلطورة ترتاوح اأعمارهم  بني 23و25 
�شنة مت اإ�شعافهما وحتويلهما اىل م�شلحة ال�شتعجالت الطبية 
مب�شت�شفى التيجاين هدام بئر العاتر كما مت حتويل اجلثتني اإىل 

م�شلحة حفظ اجلثث بذات امل�شت�شفى. . كما  وقع على م�شتوى 
الطريق الوطني رقم 16 ببلدية لعوينات ولية تب�شة  باملكان كاف 
الرحمة انقالب �شيارة �شياحية من نوع دا�شيا لوان ا�شفر احلادث 

عن اإ�شابة �شخ�ص يبلغ من العمر حوايل 28 �شنة باإ�شابات 
متفاوتة اخلطورة  مت اإ�شعافه وحتويله اإىل ال�شتعجالت الطبية 

ببلدية لعوينات.
عزيزي ر�سيد

 باملناطق احل�سرية 
خالل نهاية االأ�سبوع

92 حادث مرور ج�سماين 
م�سرع4 �أ�سخا�ص

�شجلت م�شالح الأمن  92 حادث مرور ج�شماين على 
م�شتوى املناطق احل�رسية، يومي 08 و 09 جوان من 

ال�شنة اجلارية  )نهاية الأ�شبوع(،  اأ�شفرت عن وفاة 
04 اأ�شخا�ص وجرح 110 اآخرين. وتفيد التحاليل التي 

قامت بها امل�شالح املخت�شة لالأمن الوطني اأن  �شبب 
وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�رس 

الب�رسي، اإ�شافة اإىل العوامل الأخرى املرتبطة 
باملركبة واملحيط، يف هذا الإطار وحفاًظا على 

دد املديرية العامة لالأمن الوطني  �شالمة اجلميع تجُ
دعوتها مل�شتعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة 

واحلذر اأثناء ال�شياقة مع احرتام قانون املرور وعدم 
تاوز ال�رسعة املحددة، دون التغا�شي عن املراقبة 

الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح و�شالمة 
م�شتعملي الطريق العام.

اإميان لوا�س

جمعية ال�سعرى لعلم الفلك  :

�أول �أيام عيد �لفطر �سيكون �جلمعة 15 جو�ن
اأعلنت جمعية ال�سعرى لعلم الفلك اأن اأول اأيام عيد الفطر �سيكون اجلمعة 15 

جوان،موؤكدة  اأّن اجلهة الوحيدة التي لها �سرعية اإعالن بداية العيد هي اللجنة 
الوطنية لالأهلة التابعة لوزارة ال�سوؤون الدينية.

ماذ� لو..
و نحن نتابع مهازل ال�سيا�سة  و الثقافة 

ا�ستعادة  علينا   لزاما  يكون  بالدنا  يف 

�سور من رحلوا اأو متت ت�سفيتهم خالل 

امل�سرحية  احلركة  الدم،و  �سنوات 

االقتبا�س  هيمنة  و  العقم  من  تعاين 

نقول  املقدمة  االأعمال  الن�سو�س  على 

العمالق  كان  لو  ماذا  اأنف�سنا  قرارة  يف 

عبدالقادر علولة حّيا بيننا و هو يتفقد 

عرينه بامل�سرح اجلهوي بوهران وبعيدا 

كان  لو  ماذا  الكيلومرتات  مبئات  عنه 

الرثي  ر�سيده  ي�سع  جموبي  عزالدين 

كان  لو  اجلديدة  االأجيال  خدمة  يف 

الرجالن حيني بيننا لكان ا�سم اجلزائر 

يت�سدر املهرجانات امل�سرحية يف بغداد 
و القاهرة و بريوت واالردن. 

ال�ساحة ال�سيا�سية هي االأخرى مرتعة 

ذوي  بكل  ،و  نوع  كل  من  بالف�سلة 

العاهات العقلية التي ال اأمل يف عالجها 

حيا  ال�سريف  الها�سمي  كن  لو  ..ماذا 

يراه  الذي  املجتمع  م�سروع  عن  يدافع 

منا�سبا للتغيري ال�سيا�سي و االجتماعي 

الراحل  يقف  املقابل  اخلندق  يف  و 

بقناعاته  جماهرا  نحناح  حمفوظ 

يلتقيان  لكنهما  الرجالن  ..يختلف 

تتكرراأن  ال  قد  اأيقونتان  كونهما  يف 

تفرقهما  و  الطعام  مائدة  جتمعهما 

موائد ال�سيا�سة خ�سرت اجلزائر االآالف 

وهي   ، املبدعني  و  املثقفني  من  املوؤلفة 

ال�سك خ�سائر عظيمة ال تعو�س..لكن 
يبقى االأمل يف يف غد اأجمل .

موقف

مببادرة من حركة » فتح 
اإقليم اجلزائر« 

�إفطار جماعي 
للطلبة �لفل�سطينيني
نظمت حركة التحرير الوطني الفل�شطيني 

» فتح اإقليم اجلزائر« اإفطارا جماعيا 
لطلبة فل�شطني يف الأحياء اجلامعية  يف 

�شهر رم�شان الكرمي التي �شمت عدة 
وليات  الوطن  واملتمثلة يف  ولية اجلزائر 

العا�شمة   و البليدة ،املدية ، ال�شلف ، 
مع�شكر،   وولية �شعيدة وبح�شور عدد كبري 
من اأبناء اجلالية  الفل�شطينية املقيمة يف  
هذه الوليات للطلبة من خمتلف اجلامعات 

واملعاهد  و يف اأجواء رم�شانية  �شادها 
جوا من املحبة والأخوة بني الطلبة واأبناء 
اجلالية الفل�شطينية جم�شدين يف ذلك  
العادات والتقاليد الفل�شطينية الأ�شيلة 

وعليه فلقد رفع طلبة فل�شطني يف اجلزائر 
�شعارا :وحدتنا الوطنية اأ�شا�ص عودتنا اإىل 

ديارنا«. 
ح.م  

احلاج # وداد 

البويرة

جمزرة مرورية يف �لأخ�سرية

ممثل �أمريكي �سهري ي�ستم 
تر�مب على �لهو�ء 

على خلفية تنحية املدير العام

 عمال »�أفر�ريل« ي�سلون �لنقل
 بالقطار�ت بالعا�سمة

خلف حادث مرور وقع، اأم�ص، يف 
البويرة  بولية  الأخ�رسية  مدينة 
امل�شافرين  لنقل  حافلة  بني 
مقطورة،  ذات  �شاحنات  وثالثة 
جريحا  و16  قتلى   5 �شقوط 
املريع،  للحادث  اأولية  كح�شيلة 
الأولية،  املعلومات  وح�شب 
م�شتوى  على  وقع  احلادث  فاإن 

منطقة القادرية بالطريق ال�رسيع 
املوؤدي  �شقه  يف  غرب   – �رسق 
احلادث  وا�شتدعى  العا�شمة  اإىل 
احلماية  لعنا�رس  الفوري  التدخل 
املدنية، حيث مت اإ�شعاف العديد 
املكان،  عني  يف  اجلرحى  من 
اإىل  اآخرين  فيما مت نقل م�شابني 

م�شت�شفى الولية.

روبرت  الأمريكي  املمثل  و�شف 
ترامب  دونالد  الرئي�ص  نريو  دي 
وذلك  الألفاظ،«،  »اأقذع  بـ 
»توين«  جوائز  توزيع  حفل  خالل 
اأم�ص  نيويورك  يف  امل�رسحية 
خ�شبة  اإىل  �شعوده  وبعد  الأحد 
برو�ص  املغني  لتقدمي  امل�رسح 
�شربينغ�شتني، بداأ دي نريو كلمته 
�شيئا  اأقول  اأن  »اأريد  بالقول: 
نابيا  لفظا  م�شتخدما   ... واحدا 

قائال  وتابع  اجلن�ص  اإىل  ي�شري 
حما�شي  وت�شفيق  �شياح  و�شط 
ممثلني  �شم  الذي  اجلمهور  من 
م�رسحيني:  ومنتجني  وخمرجني 
على  يقت�رس  الأمر  يعد  »مل 
 F***« فلي�شقط ترامب، اإمنا هو
العبارة  نف�ص  مكررا   ،  Trump
ومل يدل دي نريو باملزيد وانتقل 
مبا�رسة اإىل الكلمة املعدة م�شبقا 

لتقدمي �شربينغ�شتني.

احلديدية،  ال�شكك  حمطة   �شهدت 
على  احلركة  يف  �شلال  اأم�ص، 
عمال  دخول  بعد  ال�شبيحة،  مدار 
العمل،  عن  اإ�رساب  يف  »اأفراريل«، 
الإدارة  لقرار  منهم  ا�شتنكارا 
لل�رسكة  العام  املدير  اخلا�ص بتغيري 

كمال �شالميية.
عمد عمال اأفراريل ل�شبكة القطارات 
النقل،  حركة  �شل  اإىل  بالعا�شمة، 
تنديدا منهم على تغيري املدير العام 

اأو�شح مدير الت�شال  لل�رسكة، حيث 
على م�شتوى املوؤ�ش�شة الوطنية للنقل 
بن  اأحمد  �شيد  احلديدية،  بال�شكك 
عطاهلل، بح�شب ما نقله موقع »�شبق 
بالقطارات  النقل  �شل  اأن  بر�ص«، 
بالعا�شمة، جاء ردا على قرار جمل�ص 
املدير  بتنحية  اأم�ص،  ال�رسكة  اإدارة 
وتعني توفيق  �شالميية  كمال  العام 

رواينية بديال له
�سارة بومعزة
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 �ل�سعودية تفتح باب
 �لتجنيد �أمام �لن�ساء

فتحت املديرية العامة حلر�ص احلدود 
ع�شكرية  ن�شائية  وظائف  قبول  باب 
عدد  يف  اأمنية«  مفت�شة  »جندي  برتبة 
من املناطق عند حدود اململكة وقالت 
اإن القبول للوظائف  املديرية يف بيان 
»جندي  برتبة  ال�شاغرة  الع�شكرية 
الريا�ص  مناطق  يف  اأمنية«  مفت�شة 
واحلدود  املكرمة،  ومكة  وجازان 
ال�شمالية، وتبوك، وال�رسقية، وع�شري، 
واجلوف،  املنورة،  واملدينة  وجنران، 

�شي�شتمر حتى يوم ال�شبت القادم.
عن  املتقدمة  عمر  يقل  األ  وي�شرتط 
يكون  واأن  عاما،   35 عن  يزيد  ول   25

احلد الأدنى لطولها 160 �شم لالأعمال 
الأعمال،  لبقية  �شم  و155  امليدانية، 

على اأن يتنا�شب الطول مع الوزن.

كاأ�س العامل 2018

 �سالح يغيب عن �أول تدريب 
للمنتخب �مل�سري 

باري�س يوم 24 جوان 

 �حتفال بالذكرى �لع�سرين
 لغتيال معطوب لونا�ص 

�شالح،  حممد  النجم،  يلتحق  مل 
الأوىل  التدريبية  احل�شة  يف  بزمالئه 
اإىل  و�شوله  بعد  امل�رسي،  املنتخب 
نهائيات  يف  للم�شاركة  غروزين  مدينة 
كاأ�ص العامل 2018  ويتعافى �شالح من 

املباراة  يف  تلقاها  الكتف  يف  اإ�شابة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  من  النهائية 
بثالثة  ليفربول  فريقه  خ�رسها  التي 
اأهداف مقابل هدف واحد، اأمام ريال 

مدريد.

�شينظم حفل يوم 24 جوان القادم بقاعة 
الريا�شات بباري�ص مبنا�شبة الذكرى ال20 
معطوب  اجلزائري  املطرب  لغتيال 
لدى  الثنني  اأم�ص  علم   ح�شبما  لونا�ص، 
رئي�ص اجلمعية الثقافية لباربي�ص دي لواز، 

كرمي بعزيز.
هو   1956 �شنة  املولود  لونا�ص  معطوب 

مغني جزائري بالأمازيغية ومعروف جدا  
بالتزامه بامل�شاألة المازيغية وبعد تعر�شه 
اجلماعات   طرف  من  اختطاف  لعملية 
مت   ،1994 �شنة  يف  امل�شلحة  الإرهابية 
اغتياله يوم 25 جوان 1998 لي�ص بعيدا عن 
دوالة،  بني  )بلدية  تاوريرت مو�شى  قريته 

تيزي وزو(.
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