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خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من 2018 

حــجز اأكثــــر من 
10 اأطــــــنان  من 
الكيف املــــعالج 
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وزير العمل يفتح النار على ال�شناباب وال�شناتاغ:

اأطراف ت�سغط على اجلزائر عرب نقابيني غري ر�سميني
�ص3
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�ص4

�ص4

�ص2

�ص24
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�ص4

 العدد الأخري  
من اجلريدة الر�شمية

الــــزيادات يف معا�سات 
املتــقاعدين ابتــــــــداء 
مـــــــن هـــــــذا ال�ســـــــــهر

زعالن:

 املفاو�سات �ســــبب 
تاأخـر فــــــتح خــــــط 
اجلزائر-نيـويورك

احلماية املدنية خالل اأ�شبوع

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 31 �سخ�سا   

حمكمة بجاية 

اأحكام يف حق 27 �سخ�سا من 
اأتباع الطائفة الأحمدية

ال�شركة الوطنية للنقل بال�شكك احلديدية 

رفع عدد الرحالت  خالل 
اليوم الأول  من عيد الفطر 

�شوداين:

 ماجر مدرب رائع 
واأجهل مو�سوع 

حليلوزيت�ش

رئي�ص �شبكة ندى عبد الرحمان عرعار:

500 طفل مور�ش عليهم ال�ستغالل القت�سادي 

�ص13

تقاعد

نقل

مرور

عدالة
رئي�ص جمعية الأن�شار للم�شتثمرين الفالحيني 

بورقلة  ميلود توهامي للو�شط : 

توزيع  �سهادات  النتقاء 
 على امل�ستثمرين 
بعــــــــــد العــــــــــــيد  



عين

عينّ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الفنان 
ملهرجان  حمافظا  بوخنتا�ش  يو�سف 
تيمقاد خلفا ملدير الديوان الوطني للثقافة 

والإعالم خل�رض بن تركي، اأين ف�سل الوزير 
منح الفر�سة لبن جبال الأورا�ش من اأجل 
من�سبا  منحه  خالل  من  املنطقة  متثيل 

يف  الغنائية  املهرجانات  اأكرب  راأ�ش  على 
التي  املنطقة  اإىل  متتد  والتي  اجلزائر 

ينتمي اإليها.
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وزارة العدل 

احتفاالت مبنا�سبة ليلة 
القدر لفائدة امل�ساجني

نظمت وزارة العدل احتفالت لفائدة امل�ساجي عرب كافة املوؤ�س�سات 

العقابية املتواجدة عرب ربوع الوطن، مبنا�سبة ليلة القدر املباركة،  

و�سهدت املوؤ�س�سة العقابية باحلرا�ش اأجواء احتفالية بي اأ�سوارها، اأين 

يقبع األف املحبو�سي الذين �ستكون لهم فر�سة يف �سنع اأجواء دينية.

انطلقت الحتفالت ليلة اأم�ش ابتداء من ال�ساعة العا�رضة ليال، طبعها 

م�سابقات يف ترتيل القراآن الكرمي، وحفظ الأحاديث النبوية، وم�سابقات 

ثقافية متنوعة، تتخللها حما�رضات وندوات حول ال�سرية النبوية، حتت 

اإ�رضاف اأئمة ومر�سدات دينيات، وتندرج هذه الن�ساطات �سمن خمتلف 

الربامج التي يتم تنظيمها على م�ستوى املوؤ�س�سات العقابية لفائدة 

املحبو�سي من تعليم عام وتكوين مهني وحريف، الهدف منها متكي 

املحبو�سي من احل�سول على �سهادات ومهارات ت�ساعدهم على الإدماج 

يف املجتمع بعد الإفراج عنهم، م�سرية اأن عدد املحبو�سي امل�سجلي 

ل، يف  يف اأق�سام حفظ القراآن الكرمي خالل �سهر اأفريل بلغ 8281 م�سجنّ

حي بلغ عدد امل�سجلي يف التعليم العام خالل املو�سم اجلاري 2017 / 

2018، 42937، و39992 م�سجل يف فروع التكوين املهني واحلريف، و4391 

م�سجل لجتياز امتحان �سهادة البكالوريا، يف حي اجتاز 4698 م�سجل 
�سهادة التعليم املتو�سط.

ف.ن
اكت�ضفتها اجلمارك اجلزائرية

فياڤرا مقلدة قادمة من قطر
 

متكنت فرقة اجلمارك، من حجز 35 األف قر�ش من نوع “»فياڤرا« مقلدة 

يف مطار اجلزائركانت على منت طائرة تابعة للخطوط اجلوية القطرية، 

وقدرت قيمة ال�سلع املحجوزة باأكرث من 350 مليون �سنتيم

بوخنتا�ش حمافظا ملهرجان تيمقاد

خبر في 
صورة

اإنطالق م�ضابقة التوظيف اخلا�ضة بقطاع الرتبية

740 األف مرت�سح للظفر بـ 8586 من�سب

 قافلة االإغاثة اجلزائرية
 يف خميمات الروهينغا

جمعية  لواء  حتت  املن�سوية  اجلزائرية  الإغاثة  هيئة  قافلة  التحقت 
الإر�ساد والإ�سالح اإىل خميمات لجئي الروهينغا يف بنغالدا�ش،  اأين 
على  واملالب�ش  الغذائية  امل�ساعدات  بتوزيع  اجلزائري  الوفد  قام 
نحو  وخطوة  الف�سيل،  ال�سهر  مبنا�سبة  اإن�سانية  مبادرة  يف  الالجئي 

م�ساندة الأقلية امل�سلمة امل�سطهدة يف بورما.

 حمى الت�سريبات تنتقل اإىل
 م�سابقة توظيف االأ�ساتذة
مل تعد ظاهرة ت�رضيب موا�سيع المتحانات حكرا على جمتازين المتحانات 

الوطنية النهائية من التالميذ، بل انتقلت حتى مل�سابقة توظيف الأ�ساتذة، وهو 
ما وقع اليوم خالل امل�سابقة الكتابية لالأ�ساتذة، حيث انت�رضت عرب عدد من 

ال�سفحات واملجموعات يف موقع التوا�سل الجتماعي “فا�سيبوك”، �سور من 
داخل قاعات اجتياز امل�سابقة.

حمكمة بجاية 

اأحكاما يف حق 27 �سخ�سا من اأتباع 
الطائفة االأحمدية

اأ�سدرت حمكمة اأقبو بولية بجاية، اأم�ش، اأحكاما يف حق 27 �سخ�سا متهما 
بالنتماء اإىل الطائفة الأحمدية، واأدانت املحكمة ثالثة متهمي رئي�سيي ب�ستة 
اأ�سهر حب�ش غري نافذ مع غرامة مالية، فيما اأدين �سخ�سان غيابيا ب�ستة اأ�سهر 

نافذة، واأ�سدرت املحكمة اأي�سا حكما بثالثة اأ�سهر حب�ش غري نافذة وغرامة مالية 
يف حق 19 متهما اآخرا. يف حي ا�ستفادت ثالثة ن�ساء من حكم الرباءة.

تزامنا مع انطالق عملية ال�ضكان 
اللكرتوين يوم الثنني 11جوان 

ملو�ضم حج 2017/2018 م، مت 

تن�ضيب خلية الت�ضال وال�ضتعالم 
على م�ضتوى مقر الديوان الوطني 

للحج والعمرة والتي ت�ضتقبل 

ان�ضغالت وا�ضتف�ضارات حجاجنا 
امليامني املتعلقة بعملية ال�ضكان 

اللكرتوين 

انطلقت �ضباح 
امل�ضابقة الوطنية 

اخلا�ضة بالتوظيف 
يف قطاع الرتبية 

يف �ضلكي الأ�ضاتذة 
والإداريني، ويبلغ 

عدد املرت�ضحني 
ازيد من 740 األف 

مرت�ضح للظفر 
بـ 8586 من�ضب 

ويتناف�س، اأزيد 
من 740 األف 

مرت�ضح للظفر 
بـ 8586 من�ضب، 

حيث مت تخ�ضي�س 
من�ضب   3378

كاأ�ضتاذ يف املدر�ضة 
الإبتدائية، 329 

كم�ضت�ضار التوجيه 
والإر�ضاد املدر�ضي 

واملهني، 213 
مقت�ضد، 694 نائب 

مقت�ضد، 2265 
م�ضرف الرتبية، 

رئي�ضي  ملحق   300
باملخرب و1407 

ملحق باملخابر
و�ضيتم اإخ�ضاع 

الناجحني لدورة 
تكوينية قبل اأن 

يلتحقوا مبنا�ضبهم 
مع الدخول املدر�ضي 

القادم موؤهلني 
برتبة معلم يف اللغة 
العربية والفرن�ضية 

والأمازيغية وهي 
العملية التكوينية 

التي �ضتليها �ضنة 
كاملة من التكوين 

البيداغوجي 
التح�ضريي

اإ.ل

الديوان الوطني للحج والعمرة 

تن�سيب خلية ات�سال لرد على ان�سغاالت احلجاج

اأمن ولية �ضيدي بلعبا�س

توا�سل مبادرة االإفطار اجلماعي 
مب�ضاركة طاقم حكومي

زيارة ت�سامنية للمعوزين خالل عيد الفطر
التوايل،  على  الرابع  لالأ�سبوع 
با�رضت م�سالح اأمن ولية �سيدي 
الإفطار  مبادرة  بتنظيم  بلعبا�ش 
الطريق  مل�ستعملي  اجلماعي 
تنظيمها  مت  املبادرة   ، العمومي 
الدوران  حمور  م�ستوى  على 
�سيدي  ملدينة  الغربي  باملخرج 
تلم�سان  ولية  باإجتاه  بلعبا�ش 
على  الإ�رضاف  خاللها  من  ومت 
اإفطار      ما يناهز 100 مواطن 

العمومي  الطريق  م�ستعملي  من 
يف  كبريا  اأثرا  تركت  املبادرة 
الطريق خا�سة  نف�سية م�ستعملي 
اللحظات  مع  تتزامن  واأنها 
 ، الإفطار  موعد  قبيل  الأخرية 
باإ�ستعمال  تتميز  ما  عادة  والتي 
املواطني  طرف  من  ال�رضعة 
نتائجها  تكون  ما  عادة  والتي   ،

وخيمة  
�س.�س

احلكومة  من  طاقم  يقوم  
مبنا�سبة  ت�سامنية  بزيارة 
املبارك  الفطر  عيد 
و  املر�سى  لالأطفال 
الأ�سخا�ش  و  امل�سعفي 
امل�سني  و  ماأوى  بدون 
معهم  العيد  فرحة  لتقا�سم 
الزيارة كل من  و ي�سارك يف 
اجلماعات  و  الداخلية  وزير 

العمرانية   التهيئة  و  املحلية 
و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير 
اإ�سالح امل�ست�سفيات ،وزيرة 
الت�سامن الوطني و الأ�رضة و 
ق�سايا املراأة و وايل اجلزائر 
و  زوخ  القادر  عبد  العا�سمة 
من  الزيارة  تنطلق  لالإ�سارة 
مبا�رضة  اجلزائر  ولية  مقر 

بعد �سالة عيد الفطر 
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وزير العمل يفتح النار على ال�ضناباب وال�ضناتاغ:

اأطراف ت�سغط على اجلزائر عرب نقابيني غري ر�سميني
ك�ضف وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان الجتماعي مراد زمايل، اأم�ص، عن خلفيات قرار  جلنة املعايري باملنظمة الدولية للعمل الأخري اخلا�ص باإيفاد جلنة 

رفيعة امل�ضتوى للجزائر، فاحتا النار �ضد جناح ر�ضيد معالوي بال�ضناباب وكذا ال�ضناتاغ بقيادة روؤوف مالل.

�ضارة بومعزة

الندوة  خالل  العمل،  وزير   اأو�ضح 
العمل  بوزارة  نظمت  التي  ال�ضحفية 
االجتماعي  وال�ضمان  والت�ضغيل 
ملناه�ضة  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
قرار  خلفيات  اأن  االأطفال،  عمال 
للعمل  الدولية  للمنظمة  املعايري  جلنة 
للجزائر  امل�ضتوى  رفيعة  جلنة  باإيفاد 
جاء  باأنه  النقابية،  احلريات  ملراقبة 
اجلزائر  على  ولل�ضغط  م�ضبق  بقرار 
ال�ضناباب  من  كل  طرف  من  بتواطوؤ 
اأنه  اأكد  والذي  معالوي،  ر�ضيد  جناح 
اأن  حني  يف  ال�رشعي،  غري  الطرف 
اجلناح القانوين هو جناح فلفلول، وكذا 

ال�ضناتاغ بقيادة روؤوف مالل، مو�ضحا 
اأن اجلزائر ال م�ضكل لها مع املنظمة 
بل من اأوىل الدول التي وقعت على جل 
 ،1962 يف  ا�ضتقاللها  من  بروتوكاالتها 
ياأتي  حني  يف   ،1987 بروتوكل  وكذا 
انتقادها من طرف دول مل توقع عليها، 
االإ�ضكال  اأن  م�ضيفا  املغرب،  منها 
االأ�ضا�ضي قائم مع جلن املعايري والتي 
الثالثية: حيث  الثنائية بدل  تقوم على 
دون  والنقابات  العمل  اأرباب  ت�ضم 
ملجل�س  حولها  ما  وهو  احلكومات، 
ق�ضاء للدول حيث ت�ضتدعيها للم�ضاءلة 
اأن  م�ضيفا  ك�رشيك،  ولي�س  فقط 
اجلزائر منذ انطالق ما يعرف بـ«الربيع 
العربي«، وهي �ضمن قائمة الدول التي 

عليها عالمات ا�ضتفهام، وهو ما يطرح 
بح�ضب الوزير عالمة ا�ضتفهام.

معالوي  ر�ضيد  من  كال  اأن  وك�ضف 
يذكرهما  مل  اللذان  مالل،  وروؤوف 
باالإ�ضم بل اكتفى باالإ�ضارة لتنظيميهما، 
ال�ضناباب  من  اأخرج  االأول  اأن  رغم 
اآخرها  ق�ضت  والتي  للعدالة  ليتوجه 
جناجه،  �رشعية  بعدم  العليا  املحكمة 
كونفدرالية  الن�ضاء  الحقا  ليتجه 
ي�ضتدعي عدة  االأمر  اأن  للنقابات رغم 
ممثل  غري  اأنه  اإىل  اإ�ضافة  نقابات، 
االأمر  به  لينتهي  ذاته،  حد  يف  نقابيا 
م�ضتوى  على  �ضكوى  الإيداع  موؤخرا 
اأن  فاأكد  ال�ضناتاغ،  اأما  املعايري.  جلنة 
م�ضاحله تلقت اخطارا باحلل الطوعي 

ومت  لها،  املوؤ�ض�ضة  قيادتها  من طرف 
املح�رش وحلت النقابة، قبل اأن يظهر 
اأنه  رغم  ال�ضناتاغ  با�ضم  مالل  روؤوف 
بالتخ�ض�س،  له  عالقة  وال  حمامي 

ليتوجه بدوره للجنة املعايري.
الوفد  ان�ضحاب  اأن  زمايل  اأو�ضح  كما 
اللجنة  قرار  على  للرد  جاء  اجلزائري 
اأن  مو�ضحا  ال�ضيادة،  ينتهك  الذي 
االأحيان  املعنيان يف غالب  ال�ضخ�ضان 
اأي  الوطن-دون  خارج  يف  هما 
فلما  تنقلهما-  حرية  على  ت�ضييقات 
ال يتم التباحث معهم حول االنتهاكات 
ولوج  يف  الرغبة  ملا  مت�ضائال  هناك، 
مي�س  اأنه  حني  يف  اجلزائر،  الداخل 
ميلكون  اأنهم  موؤكدا  الوطنية،  ال�ضيادة 

ملفات كاملة حول من يدعم املعنيني 
على  ال�ضغط  اأجل  من  اأهداف  والأية 
الدول التي ال تتما�ضى وخطوط بع�س 
�ضوؤال ملا ال  اأما بخ�ضو�س  االأطراف. 

اأن  مبا  املعنيني  اجتاه  الت�رشف  يتم 
هناك  اأن  فقال  االأدلة،  الو�ضاية حتوز 
تن�ضيق بني الوزارات لعدم الت�ضاهل مع 

اأي اأمر مي�س بال�ضيادة الوطنية.

التمدر�ص يف اجلزائر هو الأعلى عامليا، زمايل:

ال�سن القانون لعمالة الأطفال يف اجلزائر يتجاوز املعايري الدولية

عقوبات لكل من مل يلتزم بذلك، عا�ضق يو�ضف:

�سرورة دفع ال�سرتاكات قبل الـ 30 جوان اجلاري

للتخفيف من معاناة املر�ضى ع�ضية عيد الفطر:

الأطباء املقيمون يقررون العودة للمناوبات اليوم

بلدية الق�ضر ببجاية

ك�سف وتدمري خمباأ للإرهابيني 

وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزير   اأكد 
اأن  اأم�س،  زمايل،  مراد  االجتماعي 
قوية  قانونية  تر�ضانة  متلك  اجلزائر 
كون  العمالة،  من  االأطفال  حلماية 
�ضن  خف�س  يتيح  الدويل  القانون 
حني  يف  �ضنة،   15 اأو   14 اإىل  العمالة 
اأدنى،  كحد  �ضنة   16 حتدد  اجلزائر 
االقت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  اأن  مو�ضحا 
يف غالبيتها حترتم ذلك، دون اأن ينفي 
ت�ضجيل بع�س التجاوزات على م�ضتوى 
اأنه  االقت�ضاد املوازي وهو ما اأو�ضح 

م�ضوؤولية اجلميع.

واأو�ضح زمايل، خالل الندوة ال�ضحفية 
التي نظمها على هام�س اليوم العاملي 
ملناه�ضة عمالة االأطفال، والذي جاء 
حتت �ضعار »جيل ال�ضالمة وال�ضحة«، 
القانوين  اجلانب  يف  اجلزائر  اأن 
تعززها  بل  العمالة  مبنع  تكتفي  ال 
فاملتمدر�ضني  التعليم  على  بالرتكيز 
بني �ضن 6 اىل 16 �ضنة تقدر ن�ضبتهم 
العامل،  يف  االأعلي  وهي  باملائة   98
املهني  التكوين  نظام  اأن  م�ضيفا 
الت�رشب  امت�ضا�س  يتيح  املتواجد 
لدخول  االأطفال  وتكوين  املدر�ضي 

بخ�ضو�س  اأ�ضاف  كما  ال�ضغل.  عامل 
العمالة اأن نتائج التحقيقات املنجزة 
امل�ضتخدمة  الهيئات  م�ضتوى  على 
اجلزائر  االطفال يف  عمال  اأن  اأثبتت 
م�ضالح  اأن  م�ضيفا  منعدمة،  �ضبه 
دائم  ب�ضكل  حتر�س  العمل  مفت�ضية 
القانوين  العمل  �ضن  مراقبة  على 
اليومية  املراقبة  عمليات  طريق  عن 
تنجزها  التي  ال�ضنوية  والتحقيقات 

بانتظام.
اإىل  زماىل  اأ�ضار  ثانية  جهة  من 
الذي  املاأ�ضاوي  والو�ضع  املعاناة 

ب�ضبب  فل�ضطني  يف  االأطفال  يعي�ضه 
و�ضيا�ضات  والتهمي�س  الت�ضييق 
متار�ضها  التي  والتجويع  احل�ضار 
مطالبا  ال�ضهيوين،  االحتالل  �ضلطات 
االأمم املتحدة واملنظمات  منظمات 
حقوق  وترقية  بحماية  االإقليمية 
فيما  م�ضوؤوليتها  بتحمل  الطفل 
ممار�ضات  واإدانة  بف�ضح  يتعلق 
ال�ضلطة  �ضلطات االحتالل وم�ضاعدة 
اأجل حماية االأطفال  الفل�ضطينية من 

والتكفل بحقوقهم االأ�ضا�ضية.
�ضارة بومعزة

الوطني  لل�ضندوق  العام  املدير   اأكد 
االأجراء  لغري  االجتماعي  لل�ضمان 
�رشورة  على  �ضوقي  يو�ضف  عا�ضق 
التي  دفع اال�ضرتاكات  اآجال  احرتام 
اجلاري،  جوان   30 الـ  يف  تنتهي 
م�ضددا اأن كل من مل يلتزم بدفع هذه 
�ضيتعر�س  املوعد  قبل  اال�ضرتاكات 

لعقوبات.
 طالب املدير العام لل�ضندوق الوطني 

االأجراء  لغري  االجتماعي  لل�ضمان 
غري  العمال  �ضوقي  يو�ضف  عا�ضق 
اال�ضرتاكات  بدفع  مطالبون  االأجراء 
الـ 30 من ال�ضهر اجلاري لتجنب  قبل 
من  واال�ضتفادة  التاأخري  غرامات 
واالمتيازات  الت�ضهيالت  خمتلف 
ان  مو�ضحا  ال�ضندوق،  يقدمها  التي 
الأن  بذلك  معنيني  غري  املزارعني 
اآجال ت�ضوية و�ضعيتهم اجتاه ال�ضندوق 

تنتهي يف الـ 30�ضبتمرب.
ال�ضمان  ثقافة  باأن  عا�ضق   و�رشح 
فئة  لدى  ترت�ضخ  بداأت  االجتماعي 
يعك�س  ما  وهو  االأجراء  غري  العمال 
اإىل  الذي و�ضل  رقم عدد امل�ضرتكني 
اآمال   2017 عام   900000 من  اأكرث 
اأزيد من مليون م�ضرتك ومعربا  بلوغ 
يف نف�س الوقت عن حتقيق 82 مليار 

دينارهذا العام.

ال�ضندوق  اأن  واأ�ضاف نف�س املتدخل 
برناجما  رم�ضان  �ضهر  خالل  �ضطر 
ا�ضتثنائيا خا�ضا عرب وكاالته الوالئية 
خالل  العمل  �ضاعات  بتمديد  يق�ضي 
من  ابتداء  الرم�ضانية  ال�ضهرات 
داعيا  ليال  والن�ضف  التا�ضعة  ال�ضاعة 
ت�ضوية  يف  االإ�رشاع  اإىل  املنخرطني 

و�ضعيتهم قبل انق�ضاء االآجال.
اإميان لوا�ص

لالأطباء  امل�ضتقلة  التن�ضيقية  اأكدت 
الأداء  �ضتعود  باأنها  اجلزائريني،  املقيمني 
املناوبات الليلية على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات 
بداية  الوطن  عرب  اجلامعية  اال�ضت�ضفائية 
معاناة  من  التخفيف  اأجل  من  اليوم،  من 
قررت  و  الفطر.  عيد  ع�ضية  املر�ضى 

املقيمني  لالأطباء  امل�ضتقلة  التن�ضيقية 
اجلزائريني، العودة الأداء املناوبات الليلية 
اال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على 
حتوز  الذي  البيان  حيث  والية،   48 عرب 
الو�ضط على ن�ضخة منه اأن املكتب الوطني 
اأداء  اإىل  العودة  قرر   »كامرا«  لتن�ضيقية 

املناوبات اال�ضتعجالية وذلك يف الفرتة ما 
الثامنة �ضباحا، يف  اإىل  الرابعة م�ضاءا  بني 
خطوة للتخفيف على معاناة املر�ضى ع�ضية 
عيد الفطر املبارك، ح�ضب البيان. وتاأتي 
اخلطوة ح�ضب تن�ضيقية االأطباء املقيمني، 
يف  املقيمني  االأطباء  نية  ح�ضن  الإبراز 

احلوار،  طاولة  اإىل  والعودة  االأمور  حلحلة 
التي ربطها وزير ال�ضحة خمتار ح�ضبالوي 
ويف  عملهم،  منا�ضب  اإىل  املقيمني  بعودة 
ال�ضياق، اأكدت التن�ضيقية مت�ضكها مبطالبها 

املرفوعة منذ 14 نوفمرب املا�ضي.
ع.ع

الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
الق�رش  ببلدية  االثنني  اأم�س  ال�ضعبي، 
خمباأ  تدمري  و  ك�ضف  من  ببجاية، 
وزارة  به  اأفادت  لالإرهابيني،ح�ضبما 
بيان  يف  الثالثاء  هذا  الوطني  الدفاع 

لها.

واأو�ضح البيان اأنه و«يف اإطار مكافحة 
ومت�ضيط  بحث  عملية  واإثر  االإرهاب 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�ضفت 
الوطني ال�ضعبي يوم الـ 11 جوان 2018 
الق�رش  بلدية  يو�ضفي  اآيت  مبنطقة 
بالناحية  بجاية  الواقعة جنوب-غرب 

لالإرهابيني  اخلام�ضة،خمباأ  الع�ضكرية 
جهة  خمتلفة«،ومن  اأغرا�س  يحوي 
التهريب  اإطار حماربة  »ويف  و  اأخرى 
مفرزة  �ضبطت  املنّظمة  واجلرمية 
قزام  بعني  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س 
مركبة  ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  بالناحية 

نارية  دراجات  واأربع  الدفع  رباعية 
فيما  الذهب«،  عن  تنقيب  ومعدات 
الوطني ثالثة  الدرك  »اأوقف عنا�رش 
قر�ضا   419 بحوزتهم  خمدرات  جتار 
بالناحية  متو�ضنت  بعني  مهلو�ضا 

الع�ضكرية  الثانية«، ي�ضيف البيان.

ذكرى اغتيال موري�ص اأودان

جتمع بباري�س يطالب بالعرتاف 
بجرمية الدولة الفرن�سية 

بعد اأن ق�ضى عام كامال يف ال�ضجن:

اإطلق �سراح عمار البريي

يوم  جتمع  يف  املطالبة  متت 
باالعرتاف  بباري�س   االثنني 
منا�ضل  الغتيال  الر�ضمي 
موري�س  اجلزائرية  الق�ضية 
اأودان الذي تعر�س  لالختطاف 
والتعذيب ثم االغتيال من قبل 
اجلي�س الفرن�ضي يف 11 جوان 

.1957
نظمته  الذي  التجمع  كان  و 
جمعية موري�س اأودان بالدائرة 
ا�ضتقطب   قد  بباري�س،  ال5 
وانتهى  �ضخ�س   100 من  اأكرث 
الزهور  من  اإكليل  بو�ضع 
موري�س   »تذكروا  عبارة  يحمل 
التجمع  هذا  اأودان«،وح�رش 
املرحوم  عائلة  من  اأفراد 
واأقارب و موؤرخون و منا�ضلون 
من  اأع�ضاء  و  منتخبون   و 
الفرن�ضي  ال�ضيوعي  احلزب 

للمطالبة  كلهم  جاوؤوا  الذين 
الفرن�ضية  الدولة   تعرف  باأن 
بهذه اجلرمية وجميع اجلرائم 
بني  من  كانت  و  اال�ضتعمارية 
املطالب ما جاء بالقول »مرت 
واحد و �ضتون �ضنة بعد فقدانه 
ننتظر  اأودان(،  )موري�س  
ت�رشيحا من رئي�س اجلمهورية 
ب�ضجن  فقط  لي�س  ليعرتف 
موري�س اأودان من  قبل اجلي�س 
للتعذيب  تعر�ضه  اأي�ضا  ولكن 

واأن اغتياله جرمية دولة«.
على  املتدخلون  طالب  و 
مان�رشون  جيل  املوؤرخ  غرار 
حتقيق   بويو  هرني  واملنا�ضل 
واآالف  اأودان  ملوري�س  العدالة 
بعدما  املفقودين  اجلزائريني 
قبل   من  للتعذيب  تعر�ضوا 

اجلي�س الفرن�ضي. 

متقاعدي  »من�ضق«  اأنهى 
عمار  اجلي�س  ومعطوبي 
املعروف  ح�ضيني، 
فرتة  البريي«  بـ«عمار 
حمكوميته بال�ضجن وخرج 
ق�ضى  اأن  بعد  اأم�س  اأول 
فيه عاما كامال اثر اتهامه 
بعدة تهم من بينها ارتداء 
ع�ضكرية  بدلة  واإتالف 
ح�ضيني«  »عمار  ،وقال 
انت�رش  له  فيديو  خالل 
التوا�ضل  مواقع  عرب 
م�ضتعد  باأنه  االجتماعي 
من اأجل اأن ين�ضى حقوقه 
يف �ضبيل اأن تبقى اجلزائر 
اأمنة وال تتعر�س الأي فتنة 
قد جتعلها عر�ضة للخارج، 
ببقائه  باأنه فخور  م�ضيفا 
�ضجنا  لكونه  بال�ضجن 

املدعو  و�ضدد  جزائريا، 
على  البريي«  »عمار 
دفاعه  جراء  ندمه  عدم 
معطوبي  فئة  حقوق  عن 

اجلي�س الوطني ال�ضعبي.
وكانت املحكمة الع�ضكرية 
قد  الثالثاء،  بالبليدة، 
»من�ضق« متقاعدي  اأدانت 
عمار  اجلي�س  ومعطوبي 
املعروف  ح�ضيني، 
بعقوبة  البريي«  بـ«عمار 
وهي  نافذا،  حب�ضا  �ضنة 
ا�ضتنفذها  التي  العقوبة 
اأوقف  باعتباره  اأم�س  اأول 
ووجهت   ،2017 جوان  يف 
من  عدة  تهم  لـ«البريي« 
بينها ارتداء واإتالف بدلة 

ع�ضكرية. 
علي عزازقة



طالب عبد �لرحمان عرعار �أم�س 
مبنا�ضبة �ليوم �لعاملي �ضد عمالة 
يف  �لنظر  �إعادة  يجب  �لأطفال 
�لعمل  قانون  من   15 رقم  �ملادة 
�لأطفال  بت�ضغيل  ت�ضمح  �لتي 
�بتد�ء من 16 �ضنة ب�رشط مو�فقة 
�لعمل  قانون  تعديل  �لويل وور�ضة 
لذلك،  �ضانحة  فر�ضة  �ملفتوحة 
�آليات  �رشورة �إيجاد  �إىل  د�عيا 
�لتي  �ملمار�ضات  جديدة لردع 
فيما  �ضيما  ل  �لأطفال  تطال 
�لقت�ضادي  بال�ضتغالل  يتعلق 
عرعار  و�أ�ضاف  به  �مل�رشح  غري 
» هوؤلء �لأطفال هم مو�طنو �لغد 
م�ضتقبلهم..  تاأمني  علينا  ويجب 
مهمة من  �رشيحة  وهناك 
�إىل  تتوجه  ل  �ملت�رشبني  �لأطفال 
�ملدر�ضي  �لت�رشب  فبعد  �لتكوين 
م�ضريها  �ضيكون  �ملوؤقت  و�لعمل 
يجب  وهو�أمر  �لإجر�م  �أو  �لت�ضول 

تفاديه ».

ال�سوق املوازية تتيح 

ممار�سة ا�ستغالل 
الأطفال

 
عريف  جمال  �أو�ضح  جانبه   من 
�لت�ضامن  بوز�رة  فرعي  مدير 
�ملر�أة  وق�ضايا  و�لأ�رشة  �لوطني 
تقوم  من  هي  �لعمل  مفت�ضية  �أن 
�ملوؤ�ض�ضات  يف  �لعمالة  مبر�قبة 
�ن  غري  و�خلا�ضة،  �لعمومية 
�ل�ضوق �ملو�زية �لتي تتيح ممار�ضة 
على  �لقت�ضادي  �ل�ضتغالل 
كل  ت�ضتدعي تدخل  �لأطفال 
�أفر�د �ملجتمع  »فالأمر يحتاج �إىل 
�لتح�ضي�س و�لتوعية  على م�ضتوى 
و�ملوؤ�ض�ضات  و�لأ�رش  �لأ�ضو�ق  
�جلمعوية  و�حلركة  �لرتبوية  
ب�ضكل عام  ». و�أ�ضاف عريف »على 
�جلميع �مل�ضاركة يف �لت�ضدي لهذه 
مع  �لتو��ضل  خالل  من  �لظاهرة 
م�ضالح �لو�ضط �ملفتوح �ملتو�جدة 
و�لتي  ولية  كل  م�ضتوى  على 
ميكنها �إتخاذ كل �لتد�بري �لالزمة 
من خماطر  �لطفولة  حلماية 
خالل  �لقت�ضادي من  �ل�ضتغالل 
�أو  �لدر��ضة  يف   دجمه  �إعادة 

فاحت  �أكد  جهته  من    . �لتكوين« 
بالهيئة  �لطفل  مدير حقوق  جلول 
�لطفولة،  وحماية  لرتقية  �لوطنية 
مك�ضبا  يعد    12/15 �لقانون  �أن 
لالأطفال  ولي�س  �لعائلة  لكل 
�لقو�نني  �لتي  �إىل  م�ضري�   ، فقط 
�لأطفال  ي�ضتغل  من  كل  تعاقب 
�قت�ضاديا يف �ل�ضوق �ملو�زية  وكل 
�ملرتتبة  �لق�ضائية  �لإجر�ء�ت 
�ل�ضن  دون  �لأطفال  ت�ضغيل  عن 
 16 �مل�ضموحة حاليا  �لقانونية 
�ضنة  من دون  تاأمني ول ت�رشيح .

فاحت  جلول  �لقا�ضي   و��ضتطرد 
�لتي  �جلديدة  يف �لإجر�ء�ت 

�لأطفال  حقوق  حماية  تكفل 
�لقت�ضادي  �ل�ضتغالل  من 
من  و�خطر  �و�ضع   �لذي يعتربه 
عدة   وجود  �ىل  م�ضري�  �لعمالة ، 
طرق من �جل �لتبليغ  عن حالت  
كالرقم  �لقت�ضادي   �ل�ضتغالل 
�لتبليغ  وكذ�   1111 �لأخ�رش 
�لهيئة  تقرتحه  �لذي   �للكرتوين  
حقوق  وحماية  لرتقية   �لوطنية  
�ل�ضياق  ذ�ت  يف  د�عيا  �لطفولة  
بو�ضف  �لتجاوز�ت   عن  �ملبلغني 
عن  �أكرث  معلومات  و�إعطاء  �أدق 
يقفون  �لتي  �ل�ضتغالل  حالت 

عليها .

�لوطني  �لت�ضامن  وزيرة   �أكدت 
غنية  �ملر�أة  وق�ضايا  و�لأ�رشة 
�لبتعاد  �رشورة  �لد�لية،  على 
�لتف�ضخ  ظو�هر  عن  بالطفل 
بهذه  �ملجتمع  �رشب  لعدم 
ذلك  �أن  موؤكدة  �ل�ضاعدة،  �لفئة 
�حلكومة  ولي�س  �جلميع  م�ضوؤولية 
�ملجتمع  عرب  بل  لوحدها، 
و�جلمعيات  �ملختلفة  وموؤ�ض�ضاته 
�إح�ضائيات  �أن  خا�ضة  �لنا�ضطة، 
منظمة �لعمل تك�ضف عن ت�ضجيل 
55 مليون طفل عامل على م�ضتوى 

�لعامل.
كما �أكدت �أن �جلز�ئر عملت على 
�آخر  عرب  �لطفل  حقوق  تعزيز 
تعديل بالد�ضتور 2016، �لذي �أقر 
حماية �لأطفال من �ل�ضتغالل يف 
�لعمالة حتت 16 �ضنة، مع �ضندوق 
�لنفقة وكذ� قانون رعاية �لطفولة 
تعر�ضهم  �لتي  �حلالت  من 

للخطورة من بينها �لعمالة.
�لتزمت  �جلز�ئر  �أ�ضافت  كما 
�لتنمية  �جتاه  �لدولية  بالتعهد�ت 
�قرتها  و�لتي   2030 �مل�ضتد�مة 

جزء  منها  �ملتحدة،  �لأمم  هيئة 
ن�ضاطات  عرب  وذلك  �لطفولة، 
�لو�ضع  �أن  رغم  �لعمل،  مفت�ضية 
يبقى ي�ضجل جتاوز�ت على م�ضتوى 
�لقت�ضاد �ملو�زي �لذي يتم بعيد� 
�أعلنت  وهنا  �لعمل،  مفت�ضية  عن 
عن �إطالق �ملبادر�ت �لجتماعية 
�ملدين  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  عرب 
�أعلنت  كما  �أكرث.  �ل�ضوء  لإلقاء 
ملحاربة  خمطط  عن  �لد�لية 
�لت�ضول بالأطفال ل�ضتكمال بر�مج 

�حلكومة يف جمال �لطفولة.

�ملفو�ضية  رئي�س  جهتها  من 
�لطفولة  وترقية  حلماية  �لوطنية 
ت�ضجيل  يتم  مل  �أنه  �أعلنت  �رشيف 
�أي حالة ت�ضغيل �أطفال بالليل، �إل 
�أن �مل�ضجل هو �لعمل بالقت�ضاد 
للتعاون  د�عية �ملجتمع  �ملو�زي، 
عرب  �ملخت�ضة  �جلهات  مع 
 ،1111 �لأخ�رش  بالرقم  �لتو��ضل 
 4 �إىل   3 من  تلقيهم  عن  كا�ضفة 
خا�ضة  يوميا  عربه  مكاملات 

بعمالة �لأطفال.
�سارة بومعزة

�أف�ضح »عبد �لغني زعالن« عن �أ�ضباب 
�جلوية  �خلطوط  بع�س  فتح  تاأخر 
�لأجنبية،  �ملدن  وبع�س  �جلز�ئر  بني 
بني  �لقائمة  �ملفاو�ضات  �أن  موؤكد� 
ذلك،  يف  رئي�ضيا  �ضببا  تعد  �جلهتني 
جديدة  خطوط  فتح  عن  �أعلن  فيما 

قريبا.
و�لأ�ضغال  �لنقل  وزير  وك�ضف، 
كتابي  �ضوؤ�ل  على  رده  يف  �لعمومية، 
»نور  باخلارج،  �جلالية  عن  للنائب 

�جلوية  �خلطوط  بلمد�ح«، عن  �لدين 
بني  فتحها  �ضيتم  �لتي  �جلديدة 
قريبا،  �لعامل  مدن  خمتلف  �جلز�ئر 
فيما عاد �إىل �أ�ضباب تاأخر فتح بع�س 
�جلز�ئر- خط  غر�ر  على  �خلطوط 

�مل�ضدر  ذ�ت  �أعلن  حيث  نيويورك، 
�جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  باأن 
�ضتفتح قريبا خطا جديد نحو مدينة 
يف  �لنطالق  مع  �لفرن�ضية،  بربينيان 
در��ضة �قت�ضادية حول مردودية بع�س 

لفتحها على غر�ر  �خلطوط حت�ضري� 
»دو�ل  �لهولندية«،  »�أم�ضرتد�م  مدن 
�لغابونية«،  »لربوفيل  �لكامرونية«، 
و«لو�ند�  �لنيجريية«  »لغو�س 
ك�ضف  �ل�ضياق،  ذ�ت  ويف  �لأنغولية«. 
فتح  يف  �لتاأخر  �أ�ضباب  عن  زعالن 
�خلط �لر�بط بني �جلز�ئر ونيويورك 
�إىل  بالأ�ضا�س  يعود  �لأمريكية، 
من  �لبلدين  بني  �لقائمة  �ملفاو�ضات 
�أجل �حل�ضول على �لرت�خي�س �لالزمة 

وكذ� فتح جمالها �جلوي ل�رشكتنا، فيما 
�أكد جاهزية �رشكة �جلوية �جلز�ئرية 
ل�ضتغالل هذ� �خلط.�أما فيما يخ�س 
�أ�ضاب توقف �خلط بني عنابة وميالنو 
�لقر�ر  باأن  �لوزير  فاأو�ضح  �لإيطالية، 
حيث  مردوديته،  �ضعف  نتيجة  �تخذ 
مل تتعدى �لتعبئة �ل�ضنوية للخط �لذي 
��ضتغل يف �ضيف 2016، �لـ 40 باملائة 

فتقرر توقيفه نهاية 2017.
علي عزازقة

لقي 31 �ضخ�ضا حتفهم فيما �أ�ضيب 
1358 �آخرين بجروح  يف 1178 حادث 
�مل�ضتوى  على  �إح�ضاوؤه  مت  مرور 
�لوطني يف �لفرتة ما بني 3 و 9 جو�ن  
�جلاري ح�ضب ما �أفادت به �ملديرية 

�لعامة للحماية �ملدنية �أم�س �لثالثاء 
يف  ح�ضيلتها �لأ�ضبوعية و قد �ضجلت 
بوفاة  بجاية  بولية  ح�ضيلة  �أثقل 
�أربعة �أ�ضخا�س و جرح 34 �آخرين، و 
ذلك  على �إثر وقوع 31 حادث مرور 

وحد�ت  قامت  �آخر،  �ضعيد  على  و 
تدخال   1076 بـ  �ملدنية  �حلماية 
منها  حريق،    716 باإخماد  �ضمح 
خمتلفة  وحر�ئق  �ضناعية  منزلية 
�أما فيمــا يخ�س �لعمليات �ملختلفة، 

فقد قامت وحد�ت �حلماية �ملدنية 
�لفرتة  نف�س  فـي  تدخـال    4634 بـ 
لتغطية 4133 عملية �إ�ضعاف و �إنقاذ 
�أ�ضخا�س يف خطر، ي�ضيف  �مل�ضدر 

ذ�ته.

رئي�س �سبكة ندى عبد الرحمان عرعار:

ت�سجيل 4 مكاملات يومية خا�سة بانتهاك حقوق الأطفال

فيما اأكد اأن اجلوية اجلزائرية �ستفتح خطوط جديدة:

احلماية املدنية خالل اأ�سبوع

اإميان لوا�س

500 طفل مور�س عليهم اال�صتغالل االقت�صادي 

خمطط خا�س مبحارية الت�صول باالأطفال

زعالن: املفاو�صات �صبب تاأخر فتح خط اجلزائر-نيويورك.

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 31 �صخ�صا   
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ك�سف رئي�س �سبكة ندى عبد الرحمان عرعار اأن اجلمعية تابعت 500 طفل مور�س عليهم ال�ستغالل القت�سادي يف 5 وليات من اجلزائر، 
داعيا اىل �سرورة امل�ساركة يف تعديل قانون العمل اجلديد ب�سكل ي�سمن حقوق الأطفال الذين يقعون �سحية لال�ستغالل القت�سادي، 

م�سيفا بالقول »حتدينا هو جعل ن�سبة تواجد الأطفال يف �سوق العمل املوازية ي�ساوي ال�سفر.

وزير التجارة من �سيدي بلعبا�س 

ق�صية رف�س متور دقلة نور بكندا حالة 
معزولة واجلزائر ت�صعى لتطوير �صادراتها 

خالل الأ�سهر الأربعة الأوىل من 2018 

 حجز اأكرث من 10 اأطنان 
من الكيف املعالج 

العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية

الزيادات يف معا�صات املتقاعدين 
ابتداء من هذا ال�صهر

جالب  �ضعيد  �لتجارة  وزير  ك�ضف 
بلعبا�س  �ضيدي  ولية  �إىل  زيارته  خالل 
كند�  نحو  �مل�ضدرة  �لتمور  ق�ضية  �أن 
�مل�ضدرين  جمعية  ب�ضاأنها  قالت  و�لتي 
�أنها حتمل " �لدود" تبقى حالة معزولة 
�أن  و�أكد   ، �لتهويل  ت�ضتحق كل هذ�  ول 
�لإنتاج  �ضورة  لتح�ضني  ت�ضعى  وز�رته 
�لتي  و�لفو�كه  �خل�رش  خا�ضة  �لوطني 
على  �جلمهورية  رئي�س  ح�ضبه  �ضدد 
يف  �لزر�عي  بالقطاع  �لنهو�س  �رشورة 
�آخر ر�ضالة له ،وهذ� من خالل �لتوزيع 
وز�رته  �أن  ،ومبا  و�لتحويل  �لت�ضدير 
�حلكومي  �لطاقم  �ضمن  كلفت  قد 
و�لرتويج  بالت�ضدير  يتكفل  عمل  فريق 
�ضيعمل  قطاعه  فاإن  و�لفو�كه  للخ�رش 
يف �إطار �حلو�ر مع خمتلف  �ملتعاملني 
ولية  و�أن  خا�ضة  �لإقت�ضاديني 
من  �لعديد  فيها  جنح  بلعبا�س  �ضيدي 
قطر  �إىل  ذلك  ت�ضدير  يف  �مل�ضتثمرين 
هوؤلء  �إنتهاج  بعد  ،وهذ�  �أوروبية  ودول 

�مل�ضثمرين �لكبار لتكنوىوجيا �لت�ضدير 
�أنه  جالب  قال  �ضلة  ذي  �ضياق  ،ويف 
كل  ي�ضمل  عمل  فريق  تن�ضيب  �ضيتم 
بالت�ضدير  عالقة  لها  �لتي  �لوز�ر�ت 
لفتح  جويلية  �ضهر  من  �لثاين  يف 
لطرح  �ملتعاملني  هوؤلء  �أمام  �ملجال 
،و�أ�ضاف  بلورتها  ق�ضد  �إن�ضغالتهم 
�إ�ضرت�تيجية  هناك  �أن  �لتجارة  وزير 
لكل  �ل�ضادر�ت  تنويع  �أجل   من  وطنية 
�أن  قبل  وهذ�   ، �جلز�ئرية  �ملنتوجات 
�ضناعية  موؤ�ض�ضات  لعدة  بزيارة  يقوم 
منها �ضيايل وموؤ�ض�ضة �ضتارفورب .،�أين 
�لأنابيب  �إنتاج  حول  �رشوحات  تلقى 
�لفالحي   للقطاع  �ملوجهة  و�مل�ضخات 
�لذي عرف قفزة نوعية بالولية ،حيث 
�لتي  �ملوؤ�ض�ضة  على   للقائمني  هناك  �إ�ضتمع 
نحو  �لتحويل  بدل  جهوي  خمزن  لو�ضع  ت�ضعى 
�ضيتم  ،كما  بوهر�ن وم�ضتغامن  �لبيع  ثم  بوفاريك 

م�ضتقبال فتح �آخر ب�رشق �لوطن 
�س.�سهيب 

حجزت م�ضالح �لأمن �أكرث من 10 
و�أكرث  �ملعالج  �لكيف  من  �أطنان 
�ملوؤثر�ت  من  قر�س  300�ألف  من 
�لأربعة  �لأ�ضهر  خالل  �لعقلية 
مع  �جلارية  �ل�ضنة  من  �لأوىل  
�ضخ�س   15693 من  �أكرث  توقيف 
يف  �ملتاجرة  ق�ضايا  يف  متورط 
ح�ضب  و��ضتهالكها،  �ملخدر�ت 
بيان  �لثالثاء  �أم�س  به  �أفاد  ما 

للمديرية �لعامة  لالأمن �لوطني.
قدمتها  �لتي  �حل�ضيلة  فح�ضب 
بخ�ضو�س  �لق�ضائية  �ل�رشطة 
جر�ئم �ملخدر�ت مت حجز، خالل 
�ل�ضنة  من  �لأوىل  �لأربعة  �لأ�ضهر 
�جلارية، 10 �أطنان و794 كيلوغر�م 
من �لكيف  �ملعالج، 306 غر�م من 
من  غر�م   17.05 �لقنب،  ح�ضي�س 
�لهريوين، 695غر�م من  �لكوكايني 
و 305262 قر�س مهلو�س«،و�أف�ضت 
توقيف  �ىل  �ملنجزة  �لتحريات 
متورط يف ق�ضايا  �ضخ�س   15693
�ل�ضتهالك و�لجتار باملخدر�ت، 
خالل  ومت  ذ�ته  �مل�ضدر  ي�ضيف 

 12441 معاجلة  �لفرتة،  نف�س 
متعلقة  ق�ضية   1532 منها  ق�ضية 
بالكيف  و�ملتاجرة  بالتهريب 
متعلقة  ق�ضية   1454 �ملعالج، 
�لعقلية،  باملوؤثر�ت  باملتاجرة 
بالتهريب  متعلقة  �أخرى    15
و7  �لكوكايني  يف  و�ملتاجرة 
بالتهريب  متعلقة  �أخرى  ق�ضايا 
مت  كما  �لهريويني  يف  و�ملتاجرة 
 734 »معاجلة  �لإطار،  نف�س  يف 
�ملعالج،  �لكيف  ��ضتهالك  ق�ضية 
و��ضتهالك  تعاطي  ق�ضية    1931
 33 �إىل  �إ�ضافة  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
�لكوكايني   ��ضتهالك مادتي  ق�ضية 
يف  جاء  ما  ح�ضب   ، و�لهريوين« 

نف�س �حل�ضيلة.
 لالإ�ضارة، حجزت نف�س �مل�ضالح، 
خالل  �لبيان،  يف  جاء  ما  ح�ضب 
�أطنان من  �أكرث من 6   �ضنة 2017 
من  كيلوغر�م   24 �ملعالج،  �لكيف 
من  كيلوغر�م   2 �لقنب،  ح�ضي�س 
من  �أكرث  �إىل  بالإ�ضافة  �لكوكايني 

670�ألف قر�س مهلو�س.

�جلريدة  من  �لأخري  �لعدد  يف  �ضدر 
�لر�ضمية )رقم 30(، �لقر�ر �ملت�ضمن 
�ل�ضمان  معا�ضات  قيمة  رفع 
ت�ضب  حيث  ومنحه،  �لجتماعي 
�ملتقاعدين  معا�ضات  يف  �لزياد�ت 

باأثر رجعي �بتد�ء من هذ� �ل�ضهر
�أن  على  منه  �لأوىل  �ملادة  ون�ضت 
�ل�ضمان  معا�ضات  قيمة  رفع  يتم 
ن�ضب  بتطبيق  ومنحه،  �لجتماعي 
للمعا�ضات  باملائة   5 كالتايل:  حتدد 
عن  مبلغها  يقل  �لتي  و�ملنح 
20.000 دينار، 2.5 باملائة بالن�ضبة 
للمعا�ضات و�ملنح �لتي ي�ضاوي مبلغها 
20 �ألف دج ويقل عن 40 �ألف دينار، 
1.5 باملائة بالن�ضبة للمعا�ضات �لتي 
ي�ضاوي مبلغها 40 �ألف دينار ويقل عن 

للمعا�ضات  باملائة   1 دينار،  �ألف   60
�ألف   60 مبلغها  ي�ضاوي  �لتي  و�ملنح 
و�أقل  �ألف دينار،  دينار ويقل عن 80 
و�ملنح  للمعا�ضات  باملائة   0.5 من 
�لتي ي�ضاوي �أو يفوق مبلغها 80 �ألف 
ديناروتن�س �ملادة �لثانية من �لقر�ر 
عليها  �ملن�ضو�س  �لن�ضب  تطبق  �أنه 
�ملبلغ  على  �أعاله،  �لوىل  �ملادة  يف 
�لتقاعد  ومنحة  ملعا�س  �ل�ضهري 
فيما  �ل�ضرت�ك  حقوق  عن  �لناجت 
�لقانون،  من  �ل�ضاد�ضة  �ملادة  ن�ضت 
�لزياد�ت  هذه  تفعيل  يتم  �أن  على 
بد�ية من تاريخ 1 ماي 2018، وعليه 
من  �ضي�ضتفيدون  �ملتقاعدين  فاإن 

�ضب زيادة باأثر رجعي ملدة �ضهر.
اإميان لوا�س
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 ت�ضمنه العدد الأخري 

للجريدة الر�ضمية

اتفاق اآلية التـحاد الإفريقي 
للتعاون ال�سرطي »اأفريبول«

 
بـ 27 ماي  الر�سمية اخلا�ص  العدد 30 من اجلريدة  احتوى 
احلكومة  بني  مت  الذي  االتفاق  على  الت�سديق  على   2018
اآلية  مبقر  يتعلق  االإفريقي  االحتاد  ومفو�سية  اجلزائرية 
االتـحاد االإفريقي للتعاون ال�رشطي »اأفريبول« والذي حرر 
االتفاق  هذا  وت�سمن   .2017 ماي     14 بتاريخ  باجلزائر 
املوؤرخ    140  -18 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  وفق  جاء  الذي 
واملحرر يف اجلزائر يف 21 ماي �سنة 2018 على 26 مادة 
املادتني  يف  املكر�سة  واملبادئ  االأهداف  من  جملة  و 
ال�سلم  تعزيز  اإىل  ترمي  والتي  التاأ�سي�سي  القانون  من  3و4 
بالربوتوكول  وا�سرت�سادا   ، القارة  يف  واال�ستقرار  واالأمن 
االإفريقي  لالحتاد  واالأمن  ال�سلم  جمل�ص  باإن�ساء  املتعلق 
اإفريقية  �سيا�سة  ب�ساأن  الر�سمي  باالإعالن  منهما  وتذكريا 
ت�سور  على  (ترتكز   CADSP(واالأمن للدفاع  م�سرتكة 
وعمل اإفريقي م�سرتكني بغية حتقيق االأهداف والغايات يف 
باأن الت�سدي الفعال  جمال الدفاع واالأمن، واقتناعا منهما 
ملختلف اأ�سكال اجلرمية املنظمة العابرة للحدود يف القارة 
االإفريقية تتطلب تعاونا مهيكال بني م�سالح ال�رشطة واإنفاذ 
القانون وتنا�سق اأ�ساليب عمل ال�رشطة، وتبادل املمار�سات 
وتقنيات  والوقاية  التكوين  جمال  يف  وتو�سيعها  احل�سنة 
التنفيذي  املجل�ص  باأن  منهما  واعتبارا  واخلربة،  التحقيق 
   ( يف  املتمثل  املقرر  على  �سادق  قد  االإفريقي   لالحتاد 
االحتاد  اآلية  اإن�ساء  حول   XXV(831/  DOC.EX.CL
جتاوز  اأجل  من  )اأفريبول(،  ال�رشطي  للتعاون  االإفريقي 
واالأمن،  ال�سلم  جمايل  يف  املواجهة  اخلطرية  التحديات 
 2017 �سنة  فيفري   14 اجلزائر يف  الإعالن  منهما  واعتبارا 
اآلية االحتاد االإفريقي للتعاون ال�رشطي )  باإن�ساء  واملتعلق 
االإفريقي  االحتاد  اآلية  باأهمية  منهما  واعرتافا  اأفريبول(. 
تابعا  هيكال  باعتبارها  )اأفريبول(  ال�رشطي  للتعاون 
يف  االأع�ساء  للدول  �سيوفر  االإفريقي،  االحتاد  ملفو�سية 
االحتاد اإطارا للتعاون بني م�سالح ال�رشطة واإنفاذ القانون، 
اجلرمية  اأ�سكال  جميع  مكافحة  يف  جهودها  تعزيز  بغية 
اأن  منهما  واعتبارا  اإفريقيا،  يف  للحدود  العابرة  املنظمة 
الت�سدي  �رشورة  من  ا�ستلهم  االأفريبول  اإن�ساء  من  الغاية 
للتطور املتنامي الذي ترتكب من خالله ع�سابات اجلرمية 
املنظمة خمتلف اأ�سكال اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، 
واالإرهاب يف اإفريقيا وعرب اإفريقيا. ولقد مت التذكري يف هذا 
الأفريبول  االأ�سا�سي  النظام  من   24 املادة  باأحكام  االتفاق 
اأفريبول يف اجلمهورية اجلزائرية  اأن مقر  تن�ص على  التي 
احلكومة  اأن  اإىل  منهما  واإ�سارة  ال�سعبية  الدميقراطية 
باإن�ساء مقراالأفريبول يف  بالتزاماتها  اأوفت  اجلزائرية قد  
بفعالية  عمله  لت�سيري  بو�سائل  وتزويده  العا�سمة،  اجلزائر 
ق�سد متكينه من اال�سطالع مبهامه ب�سكل فعال، طبقا ملا 
هو من�سو�ص عليه يف النظام االأ�سا�سي لالأفريبول. وح�سب 
اأي  االإفريقي  يف  تتعاون مفو�سية االحتاد  االتفاقية   هذه 
امل�ستويني  على  املخت�سة  اجلزائرية  ال�سلطات  مع  وقت، 
واحرتام  للعدالة  احل�سن  ال�سري  ل�سمان  واملحلي  الوطني 
ا�ستعمال  �سوء  كل  منع  اأجل  ومن  اجلزائرية  القوانني 
بها  يتمتع  التي  والت�سهيالت  واحل�سانات  لالمتيازات 
م�ستخدمو اأفريبول يف اإطار تاأدية مهمتهم الر�سمية كما هو 
حمدد يف هذا االتفاق ويت�رشف الطرفان بح�سن نية مبا يف 
واحلفاظ  اأفريبول  على  توؤثر  قد  اأزمات  اأثناء حدوث  ذلك 

على �سالمتها وكذا م�ستخدميها ومرافقها وممتلكاتها .
حكيم مالك

تب�ضة

مراقبة اأزيد من 
20حمل لبيع اللحوم

دائرة  باأمن  ال�رشطة  لقوات  ميدانية  خرجات  يف 
ام�ص   نهار  البيئة  حماية  و  العمران  �رشطة  ال�رشيعة 
لبلدية  الوقاية  و  ال�سحة  حفظ  جلنة  رفقة  هذا  و 
مراقبة  العملية  �سملت  حيث  تب�سة   والية  ال�رشيعة 
عن  العملية  اأ�سفرت  اللحوم  لبيع  حمل   20 من  اأكرث 
حجز كمية من اللحوم البي�ساء و املقدرة وزنها اأزيد 
�ساحلة  غري  و  امل�سدر  جمهولة  ب�سبب  كلغ   60 من 
لال�ستهالك  الب�رشي حيث مت اإتالف الكمية يف مكان 
اأزيد من 6 كلغ  خم�س�ص لهذا الغر�ص كما مت حجز 
متت  حيث  ال�رشعي  غري  الذبح  ب�سبب  اأحمر  حلم 
العملية يف ظروف جد ح�سنة خا�سة و نحن يف �سهر 
رم�سان و مقبلني على عيد الفطر املبارك اأين تكرث 

فيها الطلبات حول هذه املادة.
عزيزي ر�ضيد

ق�ساء  مبجل�ص  اجلنايات  ،حمكمة  اأجلت 
العا�سمة ،لتاريخ 28 جوان املقبل  اجلنائية 
للمتاجرة  وطنية  �سبكة  ق�سية  يف  ،النظر 
�سكل  على  الهندي  القنب  من  كلغ  ب40 
الق�رش  مبنطقة  زراعتها  يتم  نبتة  األف   12
اأفراد  يد  على  توزيعها  مت  ومن  ببجاية 
�سمنهم  من  �سخ�سا   13 ت�سم  التي  ال�سبكة 

جتار التجزئة .
وقائع الق�سية انطلقت بناءا على التحريات 
مكافحة  فرقة  م�سالح  با�رشتها  التي 
اإثر معلومات وردتها عن وجود  املخدرات 

ع�سابة لرتويج املخدرات يف كل من اأحياء 
االأبيار، بوزريعة، وبني م�سو�ص و متكنت من 
 2007 جويلية   28 بتاريخ  �سخ�سني  توقيف 
بحوزتهم  عرث  اأين  البنيان  بعني  ب�ساطئ 
على 5 �سفائح تزن 460 غرام ملك لكل من 
وبعد   ، »و«ت�سخنافو«  »موزيطا  املدعوين 
اأن تلك  التحريات التي بو�رشت معهم تبني 
زراعتها  يتم  يحوزونها  كانوا  التي  الكمية 
و  ببجاية  الق�رش  مبنطقة  املزارع  باأحد 
يتكفل  اإطار عملية منظمة  توزيعها يف  يتم 
ين�سطون  التي  ال�سبكة  من  فرد  كل  خاللها 
القنب  زرع  من  بدءا  مهمة  باإجناز  فيها 
الهندي للتوزيع و التخزين و بالتايل التوزيع 
التحريات مت  ، وخالل  التجزئة  على جتار 

املتهم  بينهم  من  اأخرين  ملتهمني  التو�سل 
واملتهم  ت�سخنافو  واملكنى   « ح�سني  »اأ. 
الذي عرثت  »�ص. ح�سني« املكنى موزيطا 
مايل  مبلغ  على  االأمن  م�سالح  بحوزتهم 
بالعملة قدره  ثاين  ومبلغ  األف دج  قدره 14 
املتهمني  اإعرتف  ،و  نقال  هاتف  اأورو،   20
بحيازتهم و ملكيتهم لتك الكمية و اأكدوا اأن 
اغلب ال�سفقات كانت تتم يف �ساطئ ال�سيكا 
الواحد  الكيلو  بيع  يتم  حيث  البنيان  بعني 
مببلغ 3 اآالف دج ،كما ك�سفت التحريات عن 
تورط �ساحب املقهى »اجلميلة« الذي كان 
حمله  داخل  الهندي  القنب  كميات  يخفي 
املداهمة  عملية  خالل  داخله  عرث  الذي 
على بطاقات ينا�سيب، �سكني، لعب للقمار، 

رنقيلة ، و التي اعرتف مبلكيتها مع اإنكاره 
اأحد  ك�سف  كما   ، املخدرات  حليازة  التام 
تخزين  يقوم مبهمة  كان  من  من  املتهمني 
املكنى  فاحت«  »ه.  املتهم  هوية  املخدرات 
املخدرات  يروج  باأنه  اأكد  الذي  الهاليل 
ذات  تقوم  و  البنيان  عني  قرى  باأحد 
التفتي�ص  كان  اأين  ملنزله  بالتنقل  امل�سالح 
�سلبيا حيث مل تعرث بحوزته على اأي مواد اأو 
خمدرات و ال حتى مبالغ مالية ، ويتم على 
هذا االأ�سا�ص حتويله رفقة باقي املتهمني 
على حمكمة اجلنيات بجرم تكوين جمعية 
اأ�رشار و املتاجرة باملخدرات مع ا�ستفادته 
من الرقابة الق�سائية ولعدم مثوله اأ�سدر يف 

حقه حكما غيابيا باملوؤبد.  

ل/منرية

وقعت حمكمة الدار البي�ساء عقوبة عامني 
خا�سة  ب�رشكة  اإطار  حق  يف  نافذا  حب�سا 
الثالث  العقد  يف  �ساب  وهو  بليدة  بوالية 
من العمر،لتورطه يف عملية ن�سب يف مبلغ 
1،870 مليار �سنتيم راح �سحيتها مقاول من 
عليه  بالتحايل  ،قام  بعدما  تيارت  منطقة 
 »lpp« ب�سيغة  �سقتني  بيعه  يخ�ص  فيما 
كوطة  من  الع�سكري  االأمن  لرئي�ص  ملك 
املبلغ  اجلي�ص،وهو  جينريات  و  اإطارات 
اإحداها  دفعتيني  عرب  للمتهم  �سلمه  الذي 
اأودعها  �سيكات  والباقي عن طريق  و  نقدا 
،مع  العقاري  الت�سيري  و  الرتقية  ديوان  لدى 
بقيمة  لل�سحية  مايل  تعوي�ص  بدفع  الزامه 

ملياري �سنتيم .
حمكمة  هيئة  اأمام  املتهم  مثل  وقد  هذا 

الوقائع  هاته  على  بناءا  البي�ساء  الدار 
بجرم الن�سب و االإحتيال وهو رهن احلب�ص 
 ، باحلرا�ص  العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت 
حيث اأكد ال�سحية خالل �رشده للوقائع اأنه 
اأين  ال�رشاقة  مبنطقة  املتهم  على  تعرف 
التي  تواجهه م�ساكل مع والية عنابة  كانت 
املالية  م�ستحقاته  ت�سليمه  عن  تعاق�ست 
اأجنزها  اإ�ستثمارية  م�ساريع  يخ�ص  فيما 
التدخل  املتهم  عليه  فعر�ص  املنطقة،  يف 
التي  الدولة  يف  اإطارات  مع  له  والتو�سط 
�ستمكنه  و  ق�سيته  يف  خ�سي�سا  �ستتدخل 
ع�رشة  غ�سون  يف  نقوده  ا�سرتجاع  من 
اأن مينحه مبلغ مايل بقيمة 40  اأيام مقابل 
و  بينهما  العالقة  لتتوطد   ، �سنتيم  مليون 
األ   « يعر�ص عليه متكينه من �سقق ب�سيغة 

بي بي« خا�سة بكوطة » اإطارات اجلي�ص و 
اجليرنيالت« ، مبا فيهم �سقتني ملك لرئي�ص 
الثقة  لدافع  عر�سه  فقبل  الع�سكري  االأمن 
وحلاجته الإقتناء ال�سقتني وت�سليمهما كهدية 
مبلغ  بذلك  وي�سلمه  �سقيقته،  اإبن  و  الإبنه 
مليار و870 مليون �سنتيم، جزء منها اأودعها 
يف ح�ساب«opgi« و الباقي �سلمها و له نقدا 
ومينحه يف املقابل اأمرين بالدفع �سادر عن 
ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري، وبعد مدة 
اإمتام  عن  املتهم  متاطل  وب�سبب  زمنية 
للتاأكد  ال�سكن  لديوان  توجه  البيع  اإجراءات 
يكت�سف  و  االأخري  اإدعاءات هذا  من �سحة 
حينها بتعر�سه للن�سب بعد اأن تفاجئ بعدم 
اإ�سمه يف قائمة امل�ستفيدين ، ويقرر  ورود 
حينها رفع �سكوى احلال ، التي اأ�سفرت عن 

باجلرم  اجلنح  قا�سي  على  املتهم  حتويل 
�سالف الذكر ، والذي نفاه هذا االأخري خالل 
مواجهته لهيئة املحكمة موؤكدا باأن عالقته 
بال�سحية هي عالقة �سداقة جعلته يعر�ص 
عليه �رشاء تلك ال�سقق بعد علمه بها و كانت 
مقابل  بالدفع  اأوامر  ت�سليمه  حينها  مهمته 
املبالغ املالية �سالفة الذكر و التي اإ�ستلمها 
كعربون عن اخلدمة و باقرتاح من ال�سحية 
بنف�سه الذي �سلمها له بكامل اإرادته ولنف�ص 
ال�سقق  من  بتمكينه  يوهمه  اأن  دون  ال�سبب 
باإفادته  بذلك  ليطالب  اإدعاءاته،  حد  على 
العام  احلق  ممثل  بذلك  ويلتم�ص  بالرباءة، 
توقيع عقوبة 3 �سنوات حب�سا نافذة مع 20 

األف دج غرامة مالية .
ل/منرية

مكافحة  بفرقة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
من  بلعبا�ص  �سيدي  والية  باأمن  املخدرات 
توقيف ثالثة اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 
52 و 36 �سنة بعد تورطهم يف احليازة على 
قوات  فيها،  املتاجرة  لغر�ص  املخدرات 
حجز  من  ذلك  اإثر  على  متكنت  ال�رشطة 
600 غرام من الكيف املعالج ومبالغ مالية 
عائدات  من  تعترب  �سنتيم  مليون   02 فاقت 

ترويج هذه ال�سموم، كما مت تقدمي ال�سالفني 
الذكر اأمام النيابة اأين �سدر يف حقهم حكم 
حيثيات  نافذة  حب�ص  �سنوات   10 بال�سجن 
ال�رشطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل  تعود  الق�سية 
ملعلومات  املخدرات  مكافحة  بفرقة 
مفادها وجود �سخ�ص يف العقد الثالث من 
العمر يحوز على كمية من املخدرات وهو 
بلعبا�ص،  �سيدي  مبدينة  ترويجها  ب�سدد 

معمق  حتقيق  بفتح  امل�سلحة  لتبا�رش 
مالب�سات  عن  للك�سف  ال�رشعة  جناح  على 
الق�سية  بعد عملية تفتي�ص قانونية مل�سكن 
امل�ستبه فيه مت �سبط كمية من املخدرات 
ليتم  الكيف املعالج،  قارب وزنها رطل من 
تكثيف  وبعد  التحقيق،  لفائدة  حجزها 
من  ال�رشطة   قوات  متكنت  التحقيقات 
ويتعلق  العملية  يف  �رشيكيه  هوية  حتديد 

االأمر بكهل يبلغ من العمر 52 �سنة، و�ساب يف 
العقد الثالث من العمر،  وبعد عملية تفتي�ص 
قانونية مل�ساكنهم مت حجز كميات متفاوتة 
من املخدرات ومبالغ مالية متفاوتة ، حيث 
 600 املحجوزة   املخدرات  كمية  بلغت 
من  تعترب  �سنتيم  مليون   02 وحجز   ، غرام 

عائدات ترويج هذه ال�سموم 
�ص.�ص

بئر  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
تب�سة  نهار  الوالية  عا�سمة  جنوب  كلم  العاتر95 
م�ستوى  على  وقع  مروري  حادث  الأجل  ام�ص 

الوالئي رقم  01 باملكان امل�سمى �سارق  الطريق 
م�سادر  العاتر  بئر  ودائرة  التابعة  بلدية  الرق 
�سياحية  �سيارة  بني  ا�سطدام  يف  متثل  احلادث 

اأ�سفر احلادث عن  لوڨان و�ساحنة  نوع دا�سيا  من 
اإ�سابة �سخ�سني  ترتاوح اأعمارهم بني  24و59�سنة 
وحتويلهم  من  ا�سعافهم  مادية  مت  و  خ�سائر 

اال�ستعجاالت  م�سلحة  اإىل  امل�سالح  ذات  طرف 
الطبية مب�ست�سفى التيجاين هدام بئر العاتر 

عزيزي ر�ضيد

�ضلمه مبلغ 1,870 مليار �ضنتيم

�ضيدي بلعبا�ص

مديرية احلماية املدنية لولية تب�ضة

عامني حب�سا لإطار ن�سب على مقاول وباعه �سقتني وهميتني 

حجز اأزيد من رطل من الكيف 

اإ�سابة �سخ�سني يف حادث مرور

حمكمة اجلنايات ال�ضتئنافية مبجل�ص ق�ضاء العا�ضمة 

تاأجيل ملف �سبكة تتاجر باملخدرات املزروعة باإحدى قرى بجاية 
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الأن�صار  جمعية  رئي�س  ك�صف 
بورقلة  الفالحيني  للم�صتثمرين 
ت�رصيح  يف  توهامي  ميلود 
»الو�صط  يومية  به  خ�س  �صحفي 
عايل  بتن�صيق  تعمل  جمعيته  ان   «
الولئية  ال�صلطات  مع  امل�صتوى 
يف  النعا�س  �صريورة  ملوا�صلة 
التي  الفالحي  ال�صتثمار  جمال 
القادر  عبد  الولية  وايل  با�رصها 
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  جالوي 
والتي   ، التنفيذية  الهيئة  على 
ال�صارم  اللتزام  اإطار  يف  تندرج 
القا�صية  احلكومة  بتوجيهات 
لتقدمي ت�صهيالت لفائدة الفالحني 
خدمة  يف  الراغبني  وامل�صتثمرين 
البحث  اإطار  يف  وذلك  الأر�س 
التبعية  لإنهاء  حقيقية  بدائل  عن 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 
العاملية   البور�صات  يف  اأ�صعاره 
ذهب  فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ،
الرجل الأول ببيت جمعية الأن�صار 
ميلود  الفالحيني  للم�صتثمرين 
توهامي اىل اأبعد من ذلك ، عندما 
املطلق  جمعيته  دعم  عن  اأعلن 

والالم�رصوط للمجهودات اجلبارة 
ال�صلطات  طرف  من  املبذولة 
الولية  وايل  راأ�صها  وعلى  املعنية 
ومدير امل�صالح الفالحية  لتقدمي 
امل�صتثمرين  لفائدة  الت�صهيالت 
توهامي  ثمن  كما   ، احلقيقيني 
على  الولئية  ال�صلطات  حر�س 
�صهادة  من  الأول  الدفعة  توزيع 
امل�صتثمرين  لفائدة  النتقاء 
الفالحيني بعني زكار 01 و02 بعد 
عيد الفطر . اإىل جانب ذلك فقد 
معر�س  يف  توهامي  ميلود  ك�صف 

رفع  �صيوا�صل  اأنه  معنا  حديثه 
الفالحيني  ان�صغالت امل�صتثمرين 
 ، جمعيته  لواء  حتت  املن�صويني 
التاأخر  مبع�صلتي  تعلق  ما  خا�صة 
الكهرباء  ب�صبكة  دعم  يف  الكبري 
الفالحية و تهيئة امل�صالك الريفية 
يف اإ�صارة وا�صحة من حمدثنا باأن  
انطالق مو�صم احل�صاد للعام القادم 
�صيكون من حميطات وم�صتثمرات 
ببلدية   03 و   02  ،  01 زكار  عني 
عني البي�صاء بدائرة �صيدي خويلد 
جهة  من   . ورقلة  لولية  التابعة 

اجلمعية  رئي�س  ثمن  فقد  ثانية 
الفالحيني  للم�صتثمرين  الولئية 
الزيارة  توهامي  ميلود  بورقلة 
امليدانية الأخرية التي قادت وزير 
وال�صيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
بوعزقي  القادر  عبد  البحري 
لعا�صمة اجلنوب ال�رصقي وما نتج 
باإمكانها  هامة  قرارات  من  عنها 
قول  ل  فعال  الولية  متكن  اأن 
يف  اأ�صا�صية  كقاعدة  حتويلها  يف 
�صدارة ترتيب الوليات وطنيا من 

حيث انتاج مادة القمح .

من  امل�صطرة  احلملة  اإطار  يف 
الكهرباء  توزيع  مديرية  طرف 
الديون  لتح�صيل  بالوادي  والغاز 
زبائنها،  لدى  لل�رصكة  امل�صتحقة 
مديرية  ديون  بلغت  حجم  حيث  
بالوادي  والغاز  الكهرباء  توزيع 
 1.86  ،  2018 اأفريل  �صهر  نهاية 
مليار دينار، منها 489 مليون دينار 
اأي  اخلوا�س  الزبائن  عاتق  على 
مليون  و596   %45 ن�صبة  يعادل  ما 
فئة  من  الزبائن  عاتق  على  دينار 
واملوؤ�ّص�صات  الُعمومية  الإدارات 

والهيئات المنية ما يقدر بـ %55.
قامت  الو�صعية  هذه  وملواجهة 
احللول  من  مبجموعة  املديرية 
م�صتحقاتها  لتح�صيل  الودية 
بكل  امل�صا�س  عدم  مع  املالية، 
ال�صالح  يعطل  ان  �صاأنه  من  ما 
العالقة  تقوية  يف  وي�صاهم  العام، 
حيث  وزبائنها  ال�رصكة  بني 
جمموعة  على  ال�رصكة  اعتمدت 
اإبالغ  اأبرزها  لعل  الإجراءات  من 
طريق  عن  املعنيني  الزبائن 
اإذاعة  اأمواج  عرب  تُبث  اإعالنات 
ار�صال  اإىل  بالإ�صافة  الوادي، 
 »SMS« ق�صرية  ن�صّية  ر�صائل 
قطع  تفادي  اأجل  من  للزبائن 
قامت  كما  بالطاقة،  التموين 
الوكالت  اأبواب  بفتح  املديرية 
يت�صنى  لكي  ال�صبت  يوم  التجارية 
منها  التقرب  الكرام  لزبائنها 
وت�صديد ديونهم، ويف نف�س ال�صياق 

باإمكان  انه  اىل  الإ�صارة  جتدر 
اأي  عرب  ديونهم  ت�صديد  الزبائن 
مكتب بريد،بالإ�صافة اىل امكانية 
البطاقة   « النرتنت  عرب  الدفع 
الذهبية » كما بات باإمكان الزبائن 
بنكية  ح�صابات  ميتلكون  الذين 
البنكية«  البطاقة   « عرب  الت�صديد 
ويف ال�صياق ذاته اطلقت املديرية 
مناطق  كل  جتوب  للطاقة  فرق 
وتقدم  للزبائن،  وت�صتمع  الولية 
حول  وتوجيهات  ن�صائح  لهم 
ال�صتهالك الأمثل للطاقة، وخالل 
مطويات  توزع   الزيارات  هذه 
الفرق  هذه  وتقوم  املو�صوع  حول 
الداخلية  ال�صبكات  مبعاينة 
التجهيزات  اإىل  بالإ�صافة  للزبائن 

الكهرومنزلية امل�صتعملة.
كما تبث اإعالنات دورية عن طريق 
الإذاعة املحلية، تعلم الزبائن عن 
التيار  قطع  �صيتم  التي  الحياء 
الكهربائي فيها قبل اأ�صبوع، وهذا 
زبائننا  عن  التيار  قطع  لتفادي 

الكرام.
تخلّف  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدُر 
فواتري  ت�صديد  عن  الزبائن 
على  �صلبًا  يُوؤثر  ال�صتهالك 
التوازنات املالية للمديرية، ويقف 
خمتلف  جت�صيد  �صبيل  يف  عائقا 
امُلوجهة  ال�صتثمارية  امل�صاريع 
نوعية  وترقية  لتح�صني  اأ�صا�ًصا 

اخلدمة و�صمانا لإ�صتمراريتها.
اأحمد باحلاج

والريا�صة  ال�صباب  مديرية  تنظم 
اجلواري  النادي  مع  بالتن�صيق 
ال�صامية  الرعاية  وحتت  بوعامر 
حتت  ترفيهية  ايام  الوايل  لل�صيد 
ا�صم قافلة الب�صمة ل�صالح املناطق 
الريفية بورقلة وذلك ايام 19 و20 
و21 جوان بتن�صيط جمعية الطفل 

املبت�صم القرارة .
قال امل�رصف على تظاهرة الب�صمة 
بورقلة  الريفية  املناطق  ل�صالح 
جوان  و21  و20   19 ايام  وذلك 
املبت�صم  الطفل  جمعية  بتن�صيط 
القرارة حمزة �صماحي يف ت�رصيح 
»الو�صط  يومية  به  خ�س  �صحفي 
التظاهرة  هذه  من  الغاية  اأن   «
اطفال  على  الب�صمة  زرع  هو  
والبور  نقو�صة  من  كل  املناطق 
خوليد  �صيدي  ودبي�س  فران  و 

الرانب  ام  و  عبداهلل  بن  حا�صي 
عوينة  و  الهاي�صة  وبور  والعقلة 
اجل  من  ميلود  حا�صي  و  مو�صى 
اطفال اجلزائر مل�صتقبل اجلزائر 
الب�صمة  نزرع  �صعار  حتت  وهذا 
ونح�صد املحبة، ويف �صياق مت�صل 
اجلمعوي   النا�صط  ثمن  فقد 
امل�صهور باجلنوب حمزة �صماحي 
من  املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
والريا�صة  ال�صباب  مدير  طرف 
نادي  ورئي�س  �صتحونة  بوبكر 
جمال  اجلواري  بوعامر  اأوملبي 
هذه  اجناح  اأجل  من  �صماحي 
عرب  تعميمها  متنى  التي  املبادرة 
املعروف  الولية  بلديات  خمتلف 
ال�صاربة  وتقاليدها  بعادتها  عنها 

يف عمق التاريخ .
اأحمد باحلاج 

.       ب�سمات وا�سحة لوايل ورقلة لبعث اال�ستثمار الفالحي 

رئي�س جمعية الأن�ضار للم�ضتثمرين الفالحيني بورقلة ميلود توهامي للو�ضط : 

اأحمد باحلاج 

توزيع  �سهادات االنتقاء على 
امل�ستثمرين بعد العيد  

اأدرار  ولية  اأمن  م�صالح  با�رصت 
الريا�صي  املركب  مدير  مع  التحقيق 
خلفية  على  وذلك   ، الولية  بعا�صمة 
املايل  املحا�صب  اأودعها  �صكوى 
ا�صتغالل  و  العام  املال  تبديد  بتهمة 
خمالفة  �صفقات  لإبرام  الوظيفة 
»الو�صط  جريدة  علمت   . للت�رصيع 
اجلهات  اأن   ، مطلعة  م�صادر  من   «
ا�صتدعت  قد  املخت�صة  الأمنية 
مدير    ، املا�صية  القليلة  الأيام  يف 
ادرار  لولية  الريا�صي  املركب  ديوان 
املال  تبديد  ق�صية  يف  معه  للتحقيق 
اإىل  اإ�صافة  الوظيفة  اإ�صتغالل  العام و 

هذه  للت�رصيع  خمالفة  �صفقات  اإبرام 
عليها  يعاقب  التي  اخلطرية  الفعال 
رغم  و  ب�صدة  الف�صاد  مكافحة  قانون 
خطورتها مازال مدير ديوان املركب 
الريا�صي ميار�س مهامه ب�صفة عادي 
الوزير  ممثل  طرف  من  حترك  دون 
على م�صتوى ولية ادرار كما اأن رئي�س 
الولية  وايل  الديوان)  اإدارة  جمل�س 
�صهر  منذ  امللف  على  اإطلع  الذي   )
مار�س مل يحرك �صاكنا و مل يتخذ اأي 
اإجراء و هو ما يطرح اأكرث من عالمة 
ا�صتفهام من طرف اجلميع خ�صو�صا 
اأن هناك معلومات تروج باأن م�صوؤول 

�صيوظف  اأنه  يوؤكد  بالقطاع  �صاميي 
مدير  حماية  اأجل  من  عالقاته  كل 
بادر  الذي  الريا�صي  املركب  ديوان 
الإطارات  جميع  ح�صاب  على  لتعينه 
الريا�صية التي متلك اخلربة و التجربة 
على  مبني  اقرتاحها  رف�س  يبقى  و 
علما  �صخ�صية  م�صالح  ق�صاء  ح�صاب 
للديوان �صبق و مت  اأن املدير احلايل 
عندما  الت�صيري  �صوء  ب�صبب  توقيفها 
كان مكلف بت�صيري �صوؤون مركز الرتفيه 
العلمي على م�صتوى ديوان موؤ�ص�صات 
ال�صباب و تبقى الأنظار م�صدودة نحو 
امل�صالح الأمنية و العدالة بعد فقدنا 

اأو  الولية  وايل  حترك  يف  الآمال  كل 
ممثل الوزارة الو�صية بالنيابة.

اإىل جانب ذلك فقد را�صلت جمموعة 
لنواب  ا�صافة  من اجلمعيات املحلية 
والريا�صة  ال�صباب  وزير  برملانيني 
التدخل  اأجل  من  حطاب  حممد 
اإداري  و  اأمني  حتقيق  لفتح  العاجل 
م�صتعجل لك�صف مالب�صات التجاوزت 
عنها  م�صكوت  ظل  التي  واخلروقات 
بقطاع ال�صباب والريا�صة بولية اأدرار 
الأولوية  املعلومات  ح�صب  احلدودية 

املتوفرة  .
اأحمد باحلاج 

 �صارعت خمتلف اجلمعيات اخلريية 
بورقلة  املح�صنني  من  كبري  عدد  و 
اإىل تنظيم موائد اإفطار جماعي عرب 
املدينة  و�صط  باأحياء  و  الطرقات 
بالألف  للتكفل  الولية  بعا�صمة 
من ال�صائمني القادمني من خمتلف 
بلديات الولية من اأجل امل�صاركة يف 
باأ�صاتذة  م�صابقة التوظيف اخلا�صة 

الإبتدائي  و الإداريني .
 عا�صت عا�صمة الواحات يوم اأم�س 
الثالثاء اأجواء ت�صامنية و اأخوية من 
افطار جماعي  تنظيم موائد  خالل 
يف  امل�صاركني  من  الآلف  لفائدة 
باأ�صاتذة  م�صابقة التوظيف اخلا�صة 
اأ�رصفت  التي  الإداريني  و  الإبتدائي 
مديرية  تاأطريها  و  تنظيمها  على 

�صياق  ويف   ، ورقلة  بولية  الرتبية 
مت�صل فقد ثمن املدير العام ملوقع 
العربي 24 بورقلة عبد العايل بكاري 
مع  له  مقت�صب  �صحفي  ت�رصيح  يف 
املبادرة  هذه    ،« »الو�صط  يومية 
ال�صاعات  بالأخوية يف  و�صفها  التي 
رم�صان  �صهر  اإنق�صاء  قبل  الأخرية 
بالعادات  �صلة  لها  والتي  مبارك 

التاريخ  عمق  يف  ال�صاربة  والتقاليد 
اإجتياز  يوم  اأن  علمنا  اذا  خا�صة   ،
التوظيف  لمتحانات  املر�صحني 
اإرتفاع  مع  تزامن  التعليم  �صلك  يف 
ح�صبما  احلرارة  معدلت  يف  مقلق 
الأر�صاد  مل�صالح  ن�رصية  به  اأفادت 

اجلوية .
اأحمد باحلاج 

على خلفية ق�ضايا تبديد املال العام وا�ضتغالل الوظيفة لإبرام �ضفقات م�ضبوهة 

عرب الطرقات و باأحياء و�ضط مدينة ورقلة 

االأمن باأدرار يحقق مع مدير املركب الريا�سي بعا�سمة الوالية 

هبة ت�سامنية للتكفل باالآالف من امل�ساركني يف م�سابقة التوظيف بقطاع الرتبية 

بلغت 1.86 مليار دينار من بينها 489 
مليون دج على عاتق اخلوا�س 

امل�ضرف على قافلة الب�ضمة بورقلة حمزة 
�ضماحي ليومية »الو�ضط » 

حملة » حت�سيل » �سونالغاز بالوادي 

الغاية زرع الب�سمة على 
اأطفال املناطق النائية 

اأكد رئي�س جمعية الأن�ضار للم�ضتثمرين الفالحيني بورقلة ميلود توهامي ، اأن واقع ال�ضتثمار الفالحي 
بالولية يعي�س يف مرحلة توهج بف�ضل املجهودات اجلبارة املبذولة من طرف وايل الولية عبد القادر 

جالوي ومدير امل�ضالح الفالحية �ضليم بن الزاوي وذلك يف اطار اللتزام بتعليمات وتوجيهات احلكومة 
الرامية لبعث الن�ضاط  الفالحي  كبديل حقيقي لإنهاء التبعية لقطاع املحروقات .



وموظفو  عمال  �أم�س  �أول  نظم 
بوالية  �لفالحية  �مل�صالح 
�أمام  �حتجاجية  وقفة  �در�ر 
ر�فعني  �لوالئية  �ملديرية  مقر 
�لرف�س  منها  مطالب  عدة 
�ملوظف  بكر�مة  و�مل�صا�س 
حول  �حلو�ر  باب  وفتح 
تع�صف  �ملهنية جر�ء  �ملطالب 
�صعدو�  كما  ح�صبهم  �الإد�رة 
رحيل  بكلمات  وطالبو  �للهجة 
بع�س  وكف  �لوالئي  �ملدير 
�لتالعب  على  �مل�صالح  روؤ�صاء 
وح�صب  �ملوظفني  مب�صرية 
حتت  �ملنطوية  �لوقفة  منظمو 
�صامدون    باأنهم  �صناباب  نقابة 
وقفاتهم  على  يرت�جعو�  ولن 

�أن  غاية  �إيل  �الحتجاجية 
مع  ملطالبهم  �الإد�رة  ت�صتجيب 
�لن�صاط  على  للت�صييق  �لرف�س 
�لفالحة  قطاع  ويبقي  �لنقابي 
�إيل  �مل�صاكل  من  جملة  يعي�س 
حني ��صتجابة �الإد�رة ملطالبهم 
عنهم  يرفع  جاد  حو�ر  وفتح 
�ملطالب  وحتقيق  �ملعاناة 
بان  عنها  قيل  و�لتي  �ملتعددة 
حتمل  عدم  غياب  جر�ء  ناجتة 
قطاع  د�ر  وتبقي  �مل�صوؤولية  
�حتو�ء  �يل حني  تغلي  �لفالحة 
بالعمال  �أدي  �لذي  �لو�صع  هذ� 
مع  �ملديرية  مقر  �إغالق  �يل 

رفع جملة من �ملطالب
بو�سريفي بلقا�سم 

�أم�س عند حو�يل  �أول  وقع �صباح 
مرور  حادث  �ل�صابعة  �ل�صاعة 
بالطريق �لوطني رقم 51 �لر�بط 
عن  وهذ�  وتيميمون  غرد�ية  بني 
مقيدن  قرية  �صمال  كلم   3 بعد 
�صيارة  �نقالب  �ثر  بتميمون 
نفعية من نوع مازد�  وهذ� جر�ء 
�ل�صيطرة  من  �ل�صائق  متكن  عدم 
عن  �نحرفت  و�لتي  مركبته  على 
دور�ت  لعدة  و�نقلبت  �لطريق 
وفاة  �حلادث  هذ�  خلف  حيث 
مع  �ملكان   عني  يف  �صخ�س 

بجروح  �آخرين  �صخ�صني  جرح 
�صارعت  �أين  �خلطورة  متفاوتة 
م�صالح �حلماية �ملدنية و�أ�صعفت 
�جلرحى  ونقلتهم رفقة �جلثة �إيل 
م�صت�صفي تيميمون يف �أدر�ر فيما 
�لوطني  �لدرك  م�صالح  فتحت 
�الأ�صباب  ملعرفة  �منيا  حتقيقا 
�أين  ور�ء وقوع �حلادث  �حلقيقية 
يرجح �صببه �إيل تعب �ل�صائق وقلة 
�لنوم كونه كان قادما من غرد�ية 

على م�صافة طويلة
بو�سريفي بلقا�سم 
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�إنطلقت  �لتي  �لعملية  �صملت  و 
و  �لرت�ويح  �صالة  بعد  مبا�رشة 
�أ�رشف عليها و�يل  تيبازة مو�صى 
غالي توزيع 1930 مقرر �إ�صتفادة 
حملية  جماعة   11 على  موزعة 
عمومية  وحدة    900 �أهمها 
 150 و  بوقيقة   ببلدية  �إيجارية 
ببلدية  �ل�صيغة  بنف�س  وحدة 
�لعملية  �صملت  كما  م�صلمون، 
توزيع مقرر�ت �الإ�صتفادة من 70 
�أجنز  ت�صاهمي  �إجتماعي  �صكن 
يف  �إطار برنامج �صندوق معادلة 
بقور�ية  �الإجتماعية  �خلدمات 
�ل�صكن   لربنامج  خ�ص�س  فيما 
تقدر  معتربة  ح�صة  �لريفي 
هو  وزع  �إ�صتفادة  قر�ر  ب700 
والية   �آرياف  �صكان  على  �الآخر 

تيبازة موزعة على 11 بلدية.
تيبازة  و�يل  هناأ  �أن  بعد  و 
�أعربو�  �لذين  �مل�صتفيدين 
تو�صف"   "ال  �لتي  فرحتهم  عن 
"�صقة  على  ح�صولهم  �أن  خا�صة 
�الإ�صتعد�د�ت  و  تتز�من  �لعمر" 
طماأن  �لفطر   بعيد  لالإحتفال 
�لعائالت  مئات  �مل�صوؤول  ذ�ت 
ب"�صغف"  تنتظر  تبقى  �لتي 
�ل�صكنية  �لرب�مج   بقية  توزيع 
جمعتها  �لتي  �الأ�صد�ء  ح�صب 

و�ج.
رئي�س  �ل�صياق  هذ�  يف  ك�صف  و 
�لهيئة �لتنفيذية عن �الإنطالق يف 
توزيع 8400 وحدة  �صكنية ب�صيغة 

 17 عرب  �الإيجاري  �لعمومي 
جماعة حملية �أخرى �إبتد�ء� من 
�الأ�صبوع  �ملقبل و �إىل غاية نهاية 
�أن م�صالح  �ل�صنة �جلارية مربز� 
�ل�صكن بوالية تيبازة ال  تعاين من 
�صغط يف حدة �لطلبات و يف هذ� 
�ل�صدد �أو�صح �أنه مت توزيع قر�بة 
10 �آالف وحدة �صكنية �إجتماعية 
جانفي  �صهر  منذ  بد�ية  منذ  
�صهر  يف   5576 منها  �ملا�صي 
�أنه  �أ�صاف  و  لوحدها  رم�صان 
"�ملار�طونية"   2017 �صنة  بعد 
عا�س  �لو�يل--  و�صفها  --كما 
�ل�صكن  قطاعات  م�صوؤويل   فيها 
�مل�صالح  خمتلف  و  �لتعمري  و 
�مل�صتوى  عالية  وترية  �الأخرى 
�أ�صغال  �إ�صتكمال  �أجل   من 
�خلارجية  و  �لد�خلية  �لتهيئة 

�أجو�ء  يف  �ل�صكنية  للم�صاريع 
بع�س  يف  "م�صغوطة"  كانت  
�لعر�قيل  بع�س  ب�صبب  �الأحيان 
�لتقنية �لتي كانت تقف "عائقا"  
�أمام تقدم وترية �الأ�صغال، جدير 
حققت  تيبازة  والية  �ن  بالذكر 
خطو�ت "جد متقدمة" يف قطاع 
�ل�صكن خالل  �ل�صنتني �الخريتني 
 2015 نهاية  حت�صي  كانت  حيث 
 19 �إجناز  �أ�صغال  �إنطالق  عدم 
خمتلف  من  �صكنية  وحدة  �لف  
 6000 حو�يل  �أهمها  �ل�صيغ 
بااليجار  �لبيع  ب�صيغة  وحدة 
وحدة   4000 قر�بة  و  "عدل"  
و  �لت�صاهمي  �الجتماعي  ب�صيغة 
�خلارجية  �لتهيئة  �أ�صغال  توقف 
�ألف   14 لنحو  �لد�خلية  و  
وحدة عمومية �إيجارية و بف�صل 

�لفاعلني  جميع  جهود  تكاثف 
و  �ل�صكن  مديريتي  منهم  �صيما 
من  "حمكم"  بتن�صيق   و  �لتعمري 
و�يل تيبازة �لذي جعل من قطاع 
بد�ية  �إنطلقت  "�أولوية"  �ل�صكن 
�صنة 2016  ور�صة حقيفية �أهمعا 
وحدة  �لف  ل14  �لتهيئة  �أ�صغال 

�الجتماعية.
�ملذكورة  �مل�صالح  متكنت  كما 
�صابقا من �إيحاد حلول للربنامج 
حيث    "2013 "عدل  �ل�صكني 
�آالف   10 قر�بة  �أ�صغال  �إنطلقت 
وحدة بد�ية من �صنة 2018 و هو 
مكتتبي  جميع  طلبات   بلبي  ما 
�لوالية يف هذ� �ل�صاأن فيما كانت 
�لواليات   �أو�ئل  من  تيبازة  والية 
�لتي طوت ملف عدل 1 و 2 �صنة 

.2015

مت �سهرة الأحد اإىل الإثنني مبقر ولية تيبازة  توزيع قرابة 2000 مقرر اإ�ستفادة من �سكنات خمتلفة ال�سيغ يف اأجواء اإحتفالية 
عا�ستها العائالت امل�ستفيدة ع�سية عيد الفطر لريتفع عدد ال�سكنات املوزعة خالل  ال�سهر الف�سيل اإىل ازيد من 7500 وحدة.

تيبازة

بو�سريفي بلقا�سم 

توزيع قرابة 2000 مقررة 
اإ�صتفادة من �صكنات خمتلفة ال�صيغ

املقاطعة الإدارية عني �سالح

فوج الر�ساد  للك�سافة يف حجيلة بامل�سيلة

توزيع 326 �صكن اجتماعي و 365 اإعانة �صكن ريفي 

حفل ختان جماعي 
لفائدة 30 طفال

خلـ�سر بن يو�سف 

�لر�صاد  فوج  �أخرى  مرة  عاد 
�جلز�ئرية  �الإ�صالمية  للك�صافة 
�لتميز  لي�صنع  �حلجل  بعني 
�خلريية  مببادر�ته  و�حلدث 
�صهر  طيلة  ر�صم  فبعدما 
رم�صان �ملعظم ملطعم �لرحمة 
عابري  وكذ�  �ملعوزة  للعائالت 
�ل�صبيل من �لفقر�ء و�مل�صافرين 
، هذه �ملرة ويف �صهرة رم�صانية 
بهيج  حلفل  باإقامته  ر�ئعة 
من  طفال  ثالثني  �رشف  على 
�ملعوزين و�لفقر�ء ممن �صيتكفل 
و  نفقاته  على  بختانهم  �لفوج 
مب�صاهمة بع�س �ملح�صنني ، �أين 
�لبهاء  فرقة  بدعوة  �لفوج  قام 
بو�صعادة   مدينة  من  لالإن�صاد 
و�رّشتها  �لدعوة  قبلت  �لتي 
يف  لت�صارك  و�ملبادرة  �لفكرة 
�لفرحة  وم�صاهد  معاين  تر�صيم 
يف  و�لفوج   ، �ل�صغار  وجوه  يف 
 ، و�خلريي  �لهادف  م�صعاه 

�لو�صالت  ببع�س  �أمتعت  حيث 
�لتي  و�ملو�ويل  �الإن�صادية 
�صّدت لها �الأنظار ، مما  �أمكن 
وحمبي  �لهادف  �لفن  جلمهور 
يعاي�س  �أن  �لطيبة  �لكلمة 
مقر  �أمام  جميال  فنيا  حفال 
بح�صور  �ملدينة  و�صط  �لفوج  
�لع�صكرية   ، �ملحلية  �ل�صلطات 
من  غفري  وجمع   ، �الأمنية    ،
�صهرة  يف  �ملدينة  �صكان 
رم�صانية متميزة ، حيث مت يف 
باالألب�صة  �الأطفال  تزيني  �حلفل 
ما  �أوليائهم  ح�صور  يف  و�حلناء 
معاين  معاي�صة  �الأطفال  مكن 
ر�صمت  �لتي  �الحتفالية  هذه 
و�ل�صعادة  �لفرح  وجوههم  على 
، وقد مل�صنا يف �الحتفالية هذ� 
�ل�صعور يف �أن تتاأكد معاين �خلري 
�ملجتمع  �أفر�د  بني  و�ملحبة 
�ملتكافل ويف �خلتام مت تقدمي 
و�مل�رشوبات  �لتكرميات  بع�س 
�حل�صور  على  و�الإكر�ميات 

و�لهد�يا و�الألعاب لالأطفال .

عني  �الإد�رية  �ملقاطعة  �صهدت 
�صالح توزيع �صهرة  توزيع 326 �صكن 
��صتفادة   365 و  �إيجاري  �جتماعي 
من �صيغة �ل�صكن �لريفي  بح�صور 
و  و�ملنتخبني  �ملحلية  �ل�صلطات 
�أعيان �ملنطقة و �صاكنتها مر��صيم 
و  �ل�صباب  بد�ر  متت  �لتي  �لتوزيع 
�صط مدينة عني �صالح مت خاللها 
توزيع  �ملفاتيح لفائدة �صكان بلدية 
�ال�صتفادة  مقرر�ت  و  �صالح  عني 
من �ل�صكن �لريفي  ولفائدة بلديات 
و  �صالح  عني  من  بكل  �لتيدكلت 
فقارة �لزوى و �ينغر. من جهته �أكد 
و�يل والية مترن��صت �ل�صيد جياليل 
دومي خالل �إ�رش�فه على فعاليات  
تندرج  �ملبادرة  هذه  بان  �لتوزيع 
فخامة  تعليمات  تطبيق  �صمن 
رئي�س �جلمهورية و  �لتي ت�صعى �إىل 
حت�صني ظروف �ملعي�صة للمو�طن و 
�الأمل   زرع  و  �لفرحة  الإدخال  تاأتي 
�صالح  عني  و  مترن��صت  ل�صاكنة 

ب�صفة خا�صة و هي �صكنات فردية 
ذ�ت طابع �صحر�وي يحافظ  على 

خ�صو�صية �ملنطقة.
و �أ�صاف  بان جمموع 561 ��صتفادة 
من �إعانة لل�صكن �لريفي مت توزيعها 
�لبلديات �ملتبقية من  �صابقا عرب  
يف  يتم  �أن  �ملنتظر  ومن  �لوالية 

توزيع  �لقادمة   �لقليلة  �الأ�صابيع 
�إيجاري  �جتماعي  �صكن   3696
 2656 منها  �لوالية  �إقليم  كل  عرب 
 984 و  مترن��صت  ببلدية   �صكن 
�صكن ببلدية عني �صالح و 80 �صكن 
كما  �الإد�رية عني قز�م  باملقاطعة 
��صتفادت �صاكنة �لوالية يف �لعامني 

�أر�صية  �ملا�صيني من 6000 جتزئة 
مدعمة  �أر�صية  م�صاكن  لبناء  
منا�صفة بني مترن��صت و عني �صالح 
هذه  �مل�صتفيدون  ��صتح�صن  قد  و 
خاللها  من  �كدرو�  �لتي  �ملبادرة 
�لعناية �خلا�صة  �لتي يوليها فخامة 

�لرئي�س للمناطق �جلنوبية.

اأدرار

موظفو امل�صالح الفالحية 
يف وقفة احتجاجية 

متيمون يف اأدرار

 وفاة �صخ�ص وجرحي 
يف انقالب �صيارة نفعية 
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رم�ضانيات
رغم قيود الحتالل ال�ضهيوين

الأق�ضى يفي�ض باأهله وغزة حا�ضرة يف ليلة القدر

امل�سجد  �ساحات  فا�ست 
القد�س  مدينة  يف  الأق�سى، 
مب�سلني  املحتلة،  ال�رشقية 
الأرا�سي  اأنحاء  من  توافدوا 
ليلة  لإحياء  الفل�سطينية، 
�سهر  من  والع�رشين  ال�سابع 
اآملني  املبارك،  رم�سان 
وقال  القدر  ليلة  تكون  اأن 
الأوقاف  دائرة  عام  مدير 
القد�س،  يف  الإ�سالمية 
اإن   ، اخلطيب،  عزام  ال�سيخ 
ليلة  اأحيوا  م�سٍل  األف   350"
الأق�سى  امل�سجد  يف  القدر 
اأمنية  اإجراءات  وو�سط   ."
توافد  م�سددة،  اإ�رشائيلية 
اأم�س،  �سباح  منذ  امل�سلون، 
اأنحاء  من  الأق�سى  على 
واملدن  الغربية  ال�سفة 
داخل  العربية  والبلدات 
)الأرا�سي  الأخ�رش  اخلط 
 )-1948 عام  املحتلة 
عرب  بامل�سلني  ومرحبا 
مدير  قال  ال�سوت،  مكربات 
ال�سيخ  الأق�سى،  امل�سجد 
من  "يا  الك�سواين:  عمر 
زحفتم اإىل امل�سجد الأق�سى 
يف هذه الليلة املباركة هنيًئا 
مرابطون"ومنعت  اأنكم  لكم 
�سلطات الحتالل ال�سهيونية 
دون  الذكور  الفل�سطينيني 
�سكان  من  عاًما   40 �سن 
املرور  من  الغربية  ال�سفة 
الإ�رشائيلية  احلواجز  عرب 
الأق�سى  اإىل  للو�سول 
منع  هو  العام  هذا  والبارز 
�سكان  من  الفل�سطينيني 
اإىل  الو�سول  من  غزة  قطاع 
القد�س، لل�سالة يف امل�سجد 

كـ"اإجراء عقابي".
املا�سي  مار�س   30 ومنذ 
قرب  فل�سطينيون،  ي�سارك 

غزة  بني  الفا�سل  ال�سياج 
يف  ال�سهيوين،  الكيان  و 
تطالب  �سلمية  م�سريات 
القرى  اإىل  الالجئني  بعودة 
منها  ُهجروا  التي  واملدن 
جي�س  قتل  ورغم   1948 يف 
و15   14 يومي   ، الحتالل 
اأكرث من 120  ماي املا�سي، 
تزال  ما  غزة،  يف  فل�سطينًيا 
م�ستمرة  العودة  م�سريات 
الإ�رشائيلية،  القيود  ورغم 
كانت حا�رشة يف  كانت غزة 
دعاء امل�سلني، الذين ابتهلوا 
احل�سار  رفع  يتم  اأن  اهلل  اإىل 
�سخ�س  مليوين  اأكرث من  عن 
حتا�رشه  الذي  القطاع،  يف 
 11 من  اأكرث  منذ  اإ�رشائيل 
عاًما. وانت�رشت قوات كبرية 
الإ�رشائيلية  ال�رشطة  من 
القدمية  البلدة  بوابات  عند 
اأزقتها  ويف  بالقد�س، 
امل�سجد  بوابات  اإىل  و�سوًل 
املتحدث  وقال  الأق�سى 
الإ�رشائيلية،  ال�رشطة  با�سم 
ت�رشيح  يف  روزنفيلد،  ميكي 
اتخاذ  "مت  اإنه  �سحفي، 
القد�س  يف  اأمنية  اإجراءات 
ومنطقة البلدة )القدمية( مع 

حلول ليلة القدر".
الوحيدة  الليلة  هي  وهذه 
فيها  ت�سمح  التي  العام  يف 
بفتح  الإ�رشائيلية  ال�سلطات 
�ساعة   24 الأق�سى  اأبواب 
للتدفق  نظًرا  متوا�سلة، 
مدير  وقال  للم�سلني  الكبري 
الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة 
�ساعات  "منذ  القد�س:  يف 
ا�ستكمال  مت  ال�سباح 
ل�ستقبال  التجهيزات 
الأق�سى"   يف  امل�سلني 
"تولت  اخلطيب:  واأ�ساف 

مع  بالتن�سيق  النظام،  جلان 
امل�سجد  و�سدنة  حرا�س 
م�سوؤولية  الك�سافة،  وفرق 
الأق�سى"وقامت  يف  النظام 
بني  بالف�سل  النظام  فرق 
وت�سهيل  والرجال،  الن�ساء 
اأماكن  اإىل  امل�سلني  مرور 
متكني  عن  ف�ساًل  ال�سالة، 
تقدمي  من  الطبية  الفرق 
وتابع  للم�سلني  خدماتها 
"الرتتيبات  اأن  اخلطيب 
داخل  دينية  برامج  �سملت 
امل�سجد، حيث اأعطى علماء 
عن  ف�ساًل  دينية،  درو�ًسا 
تالوة القراآن الكرمي"وانت�رش 
يف  ال�سباح،  منذ  امل�سلون، 
وبينهم  امل�سجد،  اأنحاء  كل 
اإىل  بكاملها هرعت  عائالت 

امل�سجد لإحياء ليلة القدر.
عاًما(،   32( را�سي  وقال 
ال�سفة  جنوبي  اخلليل  من 
�سنوًيا  "اأحر�س  الغربية،: 
القدر،  ليلة  اإحياء  على 
واحلمد اهلل ربنا يي�رش الأمور 
رغم القيود الإ�رشائيلية"ويف 
ال�رشقية  الزوايا  اإحدى 
ع�رشات  انهمك  للم�سجد، 
وجبات  اإعداد  يف  ال�سباب 
احلركة  من  مقدمة  اإفطار 
الداخل  يف  الإ�سالمية 
الفل�سطيني، خا�سة للم�سلني 
القد�س  خارج  من  القادمني 
وقال اخلطيب اإن "موؤ�س�سات 
األف   100 من  اأكرث  قدمت 
اإفطار"واأحدث  وجبة 
القد�س  اإىل  امل�سلني  توافد 
املدينة،  يف  جتارًيا  رواًجا 
ب�سبب  ك�ساًدا،  تعاين  التي 

الإجراءات الإ�رشائيلية.
وا�سرتى فل�سطينيون وجبات 
وخبًزا  وع�سائر  اإفطار 

وكعًكا وحلويات من احلارات 
امل�سجد  من  القريبة 
ال�رشطة  واأغلقت  الأق�سى 
حميطة  �سوارع  الإ�رشائيلية 
وخا�سة  القدمية،  بالبلدة 
�سليمان  ال�سلطان  �سارعي 
بدعوى  الدين،  و�سالح 
اكتظاظات  حدوث  تفادي 
وتولت  املنطقة  يف  مرورية 
نقل  احلافالت  من  املئات 
الغربية  ال�سفة  من  امل�سلني 
العربية  والبلدات  واملدن 
اإىل  الأخ�رش  اخلط  داخل 
امل�سلون  واأدى  امل�سجد 
تناوب  التي  الرتاويح،  �سالة 
عليها اأئمة من حفظة القراآن 
امل�سلون  وت�رشع  الكرمي 
امل�سجد  يتحرر  اأن  اهلل  اإىل 
القد�س  ومدينة  الأق�سى 
و�سائر الأرا�سي الفل�سطينية، 
من  الأ�رشى  يتحرر  واأن 

ال�سجون الإ�رشائيلية.
وتعمل اإ�رشائيل على تكري�س 
ال�رشقية،  للقد�س  احتاللها 
خا�سة يف ظل اعتبار الوليات 
العام  الأمريكية،  املتحدة 
ب�سقيها  القد�س  املا�سي، 
عا�سمة  والغربي  ال�رشقي 
القوة  لإ�رشائيل،  مزعومة 
املدينة،  باحتالل  القائمة 
ومنذ   .1967 عام  من 
ت�سهد  رم�سان،  �سهر  بداية 
امل�سجد  واأروقة  م�سليات 
مكثفا  تواجدا  الأق�سى 
القد�س  من  جاوؤوا  مل�سلني 
والأرا�سي  الغربية  وال�سفة 
لأداء   ،1948 عام  املحتلة 
�سالتي  خا�سة  ال�سلوات، 
ولإحياء  والفجر،  الرتاويح 
ال�سهر  من  الأواخر  الع�رش 

الف�سيل.

م�ضاجد ادرار اأحيت ليلة القدر يف اأجواء روحانية كبرية

تكرمي الفائزين يف م�ضابقة حفظ 
القران الكرمي وختان لأطفال

اأدرار  ولية  م�ساجد  اأم�س  اأول  اأحيت 
غلى غرار باقي وليات الوطن ليلة القدر 
املباركة يف اأجواء روحانية كبرية ومميزة 
طيلة  بامل�سلني  امل�ساجد  اكتظت  حيث 
الليل وايل غاية ال�سباح على وقع ال�سالة 
وقراءة القران الكرمي والتذرع بالدعاء ايل 
م�سجد  احت�سن  كما  وتعايل  �سبحانه  اهلل 
اأدرار  مدينة  و�سط  اجلياليل  ال�سيخ 
ال�سلطات  بح�سور  الر�سمي  الحتفال 
مديرية  ك�سفت  اأين  والع�سكرية  املدنية 
امل�سابقة  نتائج  عن  الدينية  ال�سوؤون 
الولئية يف حفظ القران الكرمي وجتويده 
حيث قدمت جوائز للفائزين منها عمرة 
ومبالغ مالية اأما الفائز الأول حت�سل على 
هدية �سيارة وعمرة اأين نوه مدير القطاع 
باأهمية  بكراوي  الرحمان  عبد  احلاج 
�سهر  طيلة  اأعطت  والتي  امل�سابقة  هذه 
اأمام حفظة القران  رم�سان تناف�س كبري 
وهم  الولية  مناطق  خمتلف  من  الكرمي 
علينا  وجبا  القراآنية  املدار�س  خريجي 
القران  فيه  انزل  �سهر  يف  ت�سجيعهم 
والقي اإمام امل�سجد كلمة باملنا�سبة على 
وجب  والتي  املباركة  الليلة  هذه  اأهمية 

على النا�س اأن يت�ساحموا ويكرثون الدعاء 
فيها لن اهلل يقدر الأرزاق والأعمار كما 
مع  بالتن�سيق  خريية  جمعيات  قامت 
ختان  بعملية  القيام  من  ال�سحة  قطاع 
يتيم ومعوز مع  لفائدة 20 طفل  جماعي 
توزيع م�ساعدات على عدد من العائالت 
املعوزة كما قامت العائالت على تنظيم 
على  الليلة  هذه  يف  خا�سة  اإفطار  مواد 
مرة  لأول  �ساموا  الذين  اأبنائهم  �رشف 
فرحا وت�سجيع   لهم على التم�سك والتعود 
جل  عرفتها  الأجواء  وهذه  ال�سيام  على 
وتكرمي  القران  قراء  يف  الولية  مناطق 
للعباد  والدعاء  القران  حفظ  يف  الأوائل 
والبالد كم عرفت الليلة املباركة ت�سامنا 
اإفطار  مواد  تنظيم  يف  النا�س  بني  كبري 
امل�ساجد  اإىل  الع�ساء  وجلب  جماعية 
للم�ساجد  التوجه  اإيل  الأطفال  وت�سجيع 
الليلة  الليل  طيلة  لإحياء  اإبائهم  رفقة 
القران  وقراءة  ال�سالة  اأداء  يف  املباركة 
لكتاب اهلل  الأئمة والطلبة احلافظني  من 
قراءة  مت  ثم  كامال  اختتامه  غاية  اإيل 

الفاحتة والدعاء اجلماعي
بو�ضريفي بلقا�ضم 

مليونا م�ضٍل باحلرم املكي ليلة 27 

رم�ضان: اللهم حرر الأق�ضى
ال�سهاينة  من  الأق�سى  امل�سجد  حرر  اللهم  امل�سلمني،  مقد�سات  احفظ  "اللهم 

اأجن امل�ست�سعفني من امل�سلمني يف كل مكان  املحتلني الغا�سبني املعتدين، اللهم 

اللهم ان�رشهم يف فل�سطني ويف بالد ال�سام، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر 

فكتب له عظيم املثوبة والأجر، اللهم اأعتق رقابنا من النار" ترددت اأ�سداء هذه 

الأدعية يف قنوت ليلة الـ27 من رم�سان يف احلرم املكي ال�رشيف على ل�سان اأكرث من 

مليوين م�سلم، رافعني اأكفهم بال�رشاعة، راجني اهلل اأن يقبل دعاءهم، و�سط اأجواء 

واملواطنني  واملعتمرين  الزوار  نحو مليوين م�سل من  واأدى  والتبتل،  من اخل�سوع 

واملقيمني �سالتي الع�ساء والرتاويح والتهجد باحلرم املكي يف ليلة الـ27 رم�سان، 

عبد  ال�سيخ  اأخذ  التهجد  ب�سالة  القنوت  دعاء  ويف  القدر  بليلة  الظفر  يف  رغبًة 

الرحمن ال�سدي�س، اإمام احلرم املكي، يردد ومن خلفه امل�سلون الكثري من الأدعية 

بدموع  امل�سلني  اأعني  وفا�ست  الإ�سالمية.  لالأمة  واخلري  الهداية  تطلب  التي 

اخل�سوع وارتفعت اأكفهم بال�رشاعة، فيما الأل�سن تلهج بالدعاء امل�ستحب يف ليلة 

هي خري األف �سهر، موؤمنني على دعاء ال�سيخ ال�سدي�س، الذي دعا اهلل بالعفو والفوز 

بليلة القدر، قائال: اللهم اإن عفو كرمي حتب العفو فاعف عنا ، اللهم اأعتق رقابنا 

من الناراللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتب له عظيم املثوبة والأجر". 

كما خ�س الأق�سى بدعائه، قائال : "اللهم احفظ مقد�سات امل�سلمني، اللهم حرر 

امل�سجد الأق�سى من ال�سهاينة املحتلني الغا�سبني املعتدين ،اللهم اجعله �ساخما 

قبل  �سالة  فيه  ارزقنا  اللهم  فيها  لأعدائك  متكن  ل  اللهم  الدين  يوم  اإىل  عزيز 

املمات واجمعنا يف امل�سجد الأق�سى يا ذا اجلال والإكرام"كما دعا للم�ست�سعفني 

كل  امل�سلمني يف  من  امل�ست�سعفني  اأجن  :"اللهم  قائال   ، ال�سام  وبالد  فل�سطني  يف 

مكان، اللهم ان�رشهم يف فل�سطني اللهم ان�رشهم يف بالد ال�سام ،اللهم اأنزل فرجك 

احلرمني يف  �سوؤون  رئا�سة  وقدرت  مكان".  كل  املت�رشرين يف  لإخوتنا  وعافيتك 

تغريدة لها فجر اليوم الثالثاء عدد من امل�سلني يف احلرم املكي ليلة 27 رم�سان 

باأكرث من مليونني وقالت "يف ليلة ال�سابع والع�رشين من رم�سان..اأكرث من مليوين 

ليلتا 27 و29 من  الرتاويح والتهجد يف امل�سجد احلرام"وتعد  يتمون �سالة  م�سٍل 

املكي  احلرم  و�ساحات  اأروقة  متتلئ  حيث  املكي،  احلرم  يف  ذروة  ليلتا  رم�سان 

بقاع  كافة  من  يتقاطرون  الذين  واملعتمرين  املعتكفني  بجموع  ال�رشيف  والنبوي 

املعمورة لإحياء ليلة القدر والتي جرت العادة على حتريها ليلة 27 رم�سان. كما 

يحر�س كثري من امل�سلني واملعتمرين على ح�سور ليلة الـ29 من رم�سان لي�سهدوا 

ختم القراآن ودعاء اخلتم باحلرمني ال�رشيفني، ولرجاء اأن ت�سادف هذه الليلة ليلة 

القدر، كونها اإحدى ليايل الوتر التي ورد فيها حديث عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

باأنها الأقرب لأن تكون اإحدى لياليها.
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لالحتالل  حد  بو�ضع  بل   
الإ�رسائيلي  الع�ضكري 
لفل�ضطني الذي طال اأمده لـ 
51 عاما اليوم"وكان مبعوث 
الرئا�ضة الأمريكية اخلا�ص 
الأو�ضط  ال�رسق  اإىل 
�ضن  جرينبالت،  جي�ضون 
الأحد،  اأم�ص  هجوما 
�ضحيفة  يف  له  مقال  يف 
الإ�رسائيلية  "هاآرت�ص" 
واتهمه  عريقات،  على 
يتحدث  من  "اأكرث  باأنه 
وقال  نتائج".  اأي  بال 
اإن  مقاله،  يف  جرينبالت 
"عريقات ت�ضبب يف الكثري 
ب�ضيا�ضاته  الأزمات  من 
غري  بت�رسيحاته  والأهم 
اأن  م�ضيفا  امل�ضوؤولة"، 
ال�ضيا�ضية  ت�رسيحاته 
"حتري�ضية  الأخرية 
هو  فقط  منها  والهدف 
اإثارة الفل�ضطينيني ودفعهم 
اإىل التمرد بدلاً من الجتاه 
باأن  عريقات  لل�ضالم"ورد 
القرن" التي تعمل  "�ضفقة 
عليها اإدارة ترامب ملحاولة 
الفل�ضطيني  ال�رساع  حل 
"لي�ضت  الإ�رسائيلي 
�ضيا�ضات  اإمالء  �ضوى 

وانتهاكات  قانونية  غري 
الدويل،  للقانون  اإ�ضافية 
ال�ضفارة  نقل  ذلك  يف  مبا 
القد�ص".  اإىل  الأمريكية 
اإدارة  عززت  "لقد  وقال: 
وقو�ضت  الفو�ضى  ترامب 
الدولية،  املعاهدات 
وزعزعت املنظمات الدولية 
الفو�ضى  بتنظيف  املكلفة 
 ، ف �ضا اأ و " ئيلية ا �رس لإ ا
اإدارة  اقرتحت  "مهما 
فل�ضطني  على  تلك  ترامب 
من  حتى  قريبة  تكون  فلن 
حتقيق �ضالم عادل ودائم، 

ا�ضتمرارااً  �ضتكون  بل 
لال�ضتعمار  وتر�ضيخااً 
و�ضيا�ضات  الإ�رسائيلي 
التي  العن�رسي  الف�ضل 
�ضعب  حترم  زالت  ما 
يف  حقه  من  فل�ضطني 
ويف  وطنه،  يف  الوجود 
واعترب  والكرامة".  احلرية 
ت�رسيحات  اأن  عريقات 
الأمريكي  املبعوث 
الأنظار  اإىل حرف  "تهدف 
احلقيقية.  امل�ضكلة  عن 
الفل�ضطينية  فاجلهود 
من  فل�ضطني  لتحرير 

ل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
الفل�ضطينية  بالقيادة  تتعلق 
تتعلق  بل  واأع�ضائها 
الإ�رسائيلي  بالحتالل 
الذين  وباأولئك  نف�ضه 
اأمده  اإطالة  يدعمون 
اإدارة  وتر�ضيخه"وكانت 
ال�ضفارة  نقلت  قد  ترامب 
"اإ�رسائيل"  لدى  الأمريكية 
القد�ص  اإىل  اأبيب  تل  من 
بعد  املا�ضي  ماي   14 يف 
اعرتافها باملدينة عا�ضمة 
لـ"اإ�رسائيل"، وهو ما قوبل 

برف�ص فل�ضطيني �ضديد.

 هاجم اأمني �ضر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ضطينية �ضائب عريقات، ب�ضدة، الإدارة الأمريكية 
احلالية، موؤكدا اأن "حتقيق �ضالم عادل يحتاج اإىل رجال دولة ولي�س رجال عقارات"واتهم عريقات يف 

بيان �ضحفي الإدارة الأمريكية احلالية بالقيام بدور "املدافع الرئي�ضي عن اإ�ضرائيل يف �ضحق حقوق ال�ضعب 
الفل�ضطيني وحقوق الإن�ضان"وقال اإن "اإدارة )الرئي�س الأمريكي دونالد( ترامب متار�س التحري�س على 
احلقوق الوطنية والإن�ضانية ل�ضعب فل�ضطني وتخالف قرارات ال�ضرعية الدولية"واأ�ضاف "ل ميكن اأن 

ي�ضتند ال�ضالم يف ال�ضرق الأو�ضط اإىل جرائم احلرب وانتهاكات القانون الإن�ضاين الدويل،

عريقات لرتامب

 ال�سالم يحتاج لرجال دولة ولي�س رجال عقارات

عقب اإجازة عيد الفطر

م�سر تعتزم موا�سلة فتح معرب رفح الربي بعد رم�سان

! حلول  وال  باجُلملة،  خ�سائر   .. االحتالل  احلارقة" حترق  الورقية  "الطائرات 

م�رسية  اأمنية  م�ضادر  اأكدت 
تعتزم  م�رس  يف  ال�ضلطات  اأن 
الربي  رفح  معرب  فتح  موا�ضلة 
عقب اإجازة عيد الفطر واأ�ضافت 
معرب  فتحت  م�رس  اأن  امل�ضادر 
رم�ضان  �ضهر  طيلة  الربي  رفح 
لتعليمات  تنفيذا  املبارك 
الرئي�ص عبد الفتاح ال�ضي�ضي مبد 
الثاين  تاريخ  من  باملعرب  العمل 
املا�ضي  ماي  �ضهر  من  ع�رس 
نهاية  القادم  اخلمي�ص  يوم  حتى 

ال�ضلطات  لتغلق  رم�ضان،  �ضهر 
اأيام  خالل  املعرب  امل�رسية 
القادم  والأحد  وال�ضبت  اجلمعة 

وهي فرتة اإجازة عيد الفطر.
فان  اأمنية  م�ضادر  وبح�ضب 
الثنني  املعرب  فتح  �ضتعيد  م�رس 
تنفيذا  الفطر  عيد  عقب  القادم 
ال�ضيي�ضي  الرئي�ص  لتوجيهات 
القاهرة  دعم  علي  �ضدد  الذي 
الفل�ضطيني،  لل�ضعب  املطلق 
رفع  بالده  حر�ص  على  موؤكدا 

غزة  قطاع  اهايل  عن  املعاناة 
املحا�رس ودعم الفل�ضطينيني يف 
الراهنة ب�ضبب تداعيات  حمنتهم 
اىل  المريكية  ال�ضفارة  نقل 
على  الحتالل  اعتداء  و  القد�ص 
املظاهرات ال�ضلمية الفل�ضطينية 

على حدود غزة.
الفتاح  عبد  الرئي�ص  اأمر  كما 
لت�رسيحات  وفقا  ال�ضي�ضي 
فتح  الأمنية  امل�ضادر 
امل�ضت�ضفيات امل�رسية لأ�ضتقبال 

واملر�ضى  اجلرحى  وعالج 
الفل�ضطينيني واإدخال امل�ضاعدات 
وال�ضماح  غزة  لقطاع  الن�ضانية 
رفح  معر  عرب  الفل�ضطيني  ل�ضفر 

الربي.
الرئي�ص  اأن  امل�ضادر  وتابعت 
اإنهاء  على  حري�ص  امل�رسي 
الراهن  الفل�ضطيني  الإنق�ضام 
ال�ضف  وتوحيد  وقت  اأ�رسع  يف 
الأمن  برعاية  الفل�ضطيني 

امل�رسي.

عن  العدو  اإعالم  و�ضائل  نقلت 
ال�ضهيونية  احلكومة  يف  م�ضادر 
مت  ما  م�ضاحات  اإجمايل  اإن  قولها 
الورقية  الطائرات  بفعل  حرقه 
غزة  قطاع  من  املنطلقة  احلارقة 
قد بلغ )28000( دومن، واأن اخل�ضائر 
املاليني  ع�رسات  بلغت  قد  املالية 

من ال�ضواقل.
نتوقف،  اأن  يجب  اخلرب  هذا  اأمام 
ظاهرة  اأن  اإذ  فيه،  يف  ل  ونف�ضّ
باتت  احلارقة  الورقية  الطائرات 
مع  �ضّيما  ال�ضهيوين،  لالأمن  مهددة 

مو�ضم ن�ضج القمح وح�ضاده.
ي�ضتخدمها  التي  الو�ضيلة 
اإحراق امل�ضاحات  الفل�ضطينيون يف 
الزراعية التي يحتلها ال�ضهاينة قرب 
تكلّف  ول  �ضلمية،  و�ضيلة  هي  غزة، 
�ضانعها اأكرث من )2( دولر على اأبعد 
تقدير، لكنها تكّبد الحتالل خ�ضائر 

باملاليني من ال�ضواقل.
مواجهة  عن  يعجز  واإذ  الحتالل 
احلارقة،  الورقية  الطائرات  خطر 
قيمة  بخ�ضم  قرارااً  اأ�ضدر  فقد 
من  احلرائق  جراء  من  اخل�ضائر 

تذهب  التي  ال�رسائب  عائدات 
لل�ضلطة الفل�ضطينية، يف حماولة منه 
الفل�ضطيني  امللعب  الكرة يف  لرمي 
ا�ضتخدام  وقف  اأجل  من  وال�ضغط 

هذه الو�ضائل املوؤملة.
التي  امل�ضاحة  عن  حتدثنا  لو  اأما 
الطائرات  حرائق  عليها  اأتت 
 )28000( بلغت  فاإنها  الورقية، 
م�ضاحة  ن�ضف  يعادل  ما  اأي  دومنااً، 
ما  املحتلة،  اأبيب"  "تل  مدينة 
�ضياأتي  احلرائق  ا�ضتمرار  اأن  يعني 
الذي  الأمر  اأو�ضع،  م�ضاحات  على 

اإىل  غزة"  "غالف  م�ضتوطني  دفع 
هذه  اأمام  بعجزها  احلكومة  اتهام 

الطائرات الورقية.
الأرا�ضي  يف  ت�ضتمر  واإذ  احلرائق 
عجز  عن  تك�ضف  فاإنها  املحتلة، 
بات  فاإنه  املواجهة،  عن  الحتالل 
جمهوره  به  ير�ضي  حل  عن  يبحث 
وزير  طالب  فقد  امل�ضتوطنني،  من 
بالعودة  ال�ضهيوين  الداخلي  الأمن 
لقادة  الغتيالت  �ضيا�ضة  اإىل 
وقف  اأجل  من  لل�ضغط  املقاومة، 

اإطالق الطائرات الورقية احلارقة.

6 اأ�سباب جعلت �سالح "الطائرات 
الورقية" اأكرث فاعلية

حتدث متفاخًرا

ليربمان: قتلنا حتى االآن 160 
فل�سطينيًا على حدود غزة

بفعل  كثريااً  يتاأثر  الحتالل  بات 
ا�ضتخدام الفل�ضطينيني للطائرات 
الورقية احلارقة كاأداة من اأدوات 
ظهرت  التي  ال�ضلمية  املقاومة 
وك�رس  العودة  م�ضريات  خالل 
هذه  ت�ضببت  حيث  احل�ضار، 
الأحرا�ص  اإحراق  يف  الطائرات 
واإىل  املحتلة،  اأرا�ضينا  داخل 
اأي  الحتالل  يجد  مل  الآن 
يتطور  الذي  ال�ضالح  لهذا  حل 
بفاعلية اأكرب مرة عن اأخرى، فما 
هي الأ�ضباب التي اأدت اإىل زيادة 

فاعلية هذا ال�ضالح؟

املفاجاأة واملباغتة

بهذا  موجود  العن�رس  هذا   
ت�ضبق  عالمة  ل  حيث  ال�ضالح، 
حيث  ال�ضالح،  هذا  ا�ضتخدام 
يطلق  اأن  �ضاب  لأي  ميكن 
طائرته باأي وقت ومن اأي مكان، 
والعدو حتمااً �ضيتفاجاأ بها حترق 
معها  و�ضيتعامل  الأحرا�ص، 

بتخبط وربكة.

ل اإنذار

 حيث ل ميكن لالحتالل التحذير 
الورقية،  الطائرات  اقرتاب  من 
�ضفارات  تفعيل  يتم  ل  حيث 
الإنذار مثلما يحدث عند اإطالق 

ال�ضواريخ.

ل اعرتا�س

 حيث ل ميكن لالحتالل اعرتا�ص 
قبل  الورقية  الطائرات  هذه 
�ضقوطها وحرقها لالأحرا�ص، اأي 
اأن القبة احلديدية ل تعمل مثلما 

يحدث عند اإطالق ال�ضواريخ.

وجود عن�ضر م�ضاعد

وحقول  الأحرا�ص  انت�ضار  حيث 

م�ضاعدااً  عن�رسااً  ت�ضكل  القمح 
ولهذا  احلرائق،  اإ�ضعال  يف 
الطائرات  هذه  مطلقي  يركز 
وحقول  الأحرا�ص  مناطق  على 

القمح.

جهد غري منظم

قرار  اإىل  يحتاج  ل  اأنه  يعني 
يعتمد  بل  تنظيمي،  اأو  �ضيا�ضي 
الثائر  ال�ضباب  عنفوان  على 
يوجد  ل  وكذلك  امليدان،  يف 
واإطالق  ل�ضناعة  حمدد  مكان 
الطائرات، وكذلك ل يوجد وقت 
الحتالل  يجعل  ما  وهذا  حمدد 

مرتبكااً طوال الوقت

الب�ضاطة

الطائرة  ت�ضنيع  تكلفة  اإن  حيث   
)الدولر  يتجاوز  ل  الواحدة 
وي�ضتخدم  �ضواقل(   4  = الواحد 
متوفرة  بدائية  و�ضائل  فيها 
وبكرثة، وكذلك اإطالقها ل يحتاج 
اإىل الكثري، فقط "خيط طويل" ! 
هذه الأ�ضباب وغريها ت�ضاهم يف 
فاعلية �ضالح الطائرات الورقية، 
ال�ضتفادة  الثائر  لل�ضباب  فيمكن 
اإىل  وحتويلها  الأ�ضباب  هذه  من 
هذا  ا�ضتخدام  عند  اإجراءات 
العدو"  "مباغتة  فيجب  ال�ضالح، 
واإطالق هذه الطائرات يف مناطق 
بعيدة عن التواجد ال�ضهيوين )اأي 
وكذلك  الأحرا�ص(  مناطق  يف 
البعد الروتني يف الإطالق مبعنى 
حمددااً  وقتااً  هناك  يكون  األ 
اعتماد  عدم  وكذلك  لالإطالق، 
خميمات  مثل  حمددااً  مكانااً 
عن  البحث  يجب  بل  العودة، 
على  الرتكيز  مع  اأخرى،  اأماكن 
حقول  فيها  يكرث  التي  املناطق 
لإحداث  والأحرا�ص  القمح 
اخل�ضائر  من  ممكن  قدر  اأكرب 

لالحتالل. 

وزير  ليربمان  اأفيغدور  ادعى 
اأن  "الإ�رسائيلي"،  احلرب 
بتدهور  معنية  غري  اإ�رسائيل 
زاعمااً  غزة،  قطاع  يف  الو�ضع 
احلبل  طوال  حما�ص  حركة  اأن 
يف  احلبل  هذا  واأن  احلبل،  ت�ضد 
متفاخرااً  �ضينقطع،  الأمر  نهاية 
 160 اليوم  حتى  قتل  قواته  باأن 

فل�ضطينيااً على حدود غزة.
وحيال الو�ضع الإن�ضاين املتدهور 
يف قطاع غزة، قال ليربمان خالل 
الثقة  الكني�ضت حلجب  جل�ضة يف 
اأن  الإ�رسائيلية،  احلكومة  عن 
مل  غزة  يف  ال�ضلطة  موظفي 

يتقا�ضوا رواتبهم كاملة عن �ضهر 
�ضهر  عن  راتب  ن�ضف  ول  مايو، 
رئي�ص  اإجراءات  ب�ضبب  اأبريل، 

ال�ضلطة حممود عبا�ص.
الكني�ضت،  اأع�ضاء  خماطبااً  وقال 
" اأنتم منافقون ول�ضتم اإن�ضانيون، 
رئي�ص  من  منكم  اأحد  يطلب  فلم 
ال�ضلطة ب�رسف رواتب املوظفني 
�ضلمت  اإ�رسائيل  واأن  غزة.  يف 
قطاع غزة حتى اآخر مليمرت لأبو 
مازن ولكنه هرب لرام اهلل واأبقي 
يف  القطاع  ل�ضكان  امل�ضاكل  كل 
و�ضواريخ.  اأنفاق  تلقينا  املقابل 

على حد قوله.
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جرى  مبا  "فخور"  �أنه  و�أ�ضاف 
�أن  �إىل  و�أ�ضار  �لقمة،  خالل 
�لعالقة مع �ضبه �جلزيرة �لكورية 
�إىل  �ضتكون خمتلفة متاما، الفتا 
�لطيبة"،  �لنو�يا  من  "كثري  وجود 
"ر�بطا  طور�  �لطرفني  و�أن 
خا�ضا". وعند �ضوؤ�له عما �إذ� كان 
�الأبي�ض،  �لبيت  �إىل  كيم  �ضيدعو 

رد �لرئي�ض تر�مب "بكل تاأكيد".
�لواليات  �إن  كيم من جانبه  وقال 
قررتا  �ل�ضمالية  وكوريا  �ملتحدة 
طي �ضفحة �ملا�ضي وتوقيع وثيقة 
تاريخية، معرب� عن �متنانه �لعميق 
جعل  يف  تر�مب  �لرئي�ض  جلهود 
�لقمة �أمر� ممكنا، وخرج تر�مب 
ب�ضحبة كيم بعد �نتهاء غد�ء عمل 
جمع �لوفدين �الأمريكي و�لكوري 
�أمام  �ضويا  و�ضار�  �ل�ضمايل، 
تر�مب  وقال  �ل�ضحفية  �لوفود 
يف ت�رصيح مقت�ضب، �إن �الجتماع 
و�إن  �لتوقعات،  فاق  ب�ضكل  جرى 

كبري�  تقدما  �أحرز�  �لطرفني 
حمادثات  وكيم  تر�مب  وعقد 
ثنائية ح�رصها مرتجمون فقط، 
بـ  �الأمريكي  �لرئي�ض  و�ضفها 
يتمكن  �أن  وتوقع  جد�"،  "�جليدة 
من  �ل�ضمايل  �لكوري  و�لزعيم 
مع�ضلة  كبرية..  م�ضكلة  "حل 
�مل�ضرتك  "باجلهد  كبرية"وقال: 
�ضنتمكن من حل م�ضكلة  كيم  مع 
�ل�ضمايل"كان  �لكوري  �لنووي 
�للقاء  م�ضتهل  يف  �أبدى  تر�مب 
مع كيم تفاوؤال بنجاح �لقمة، وقال 
"ر�ئعة"  عالقة  بناء  يتوقع  �إنه 
�لزعيم  قال  فيما  �جلانبني،  بني 
�لكوري �ل�ضمايل �إن "�ملمار�ضات 
�ل�ضابق �ضكال عو�ئق  و�لتحيز يف 
تخطيناها  لكن  تقدمنا،  مل�ضار 
�ليوم"وبعد  هنا  ونحن  كلها 
عقد  �لثنائي،  �الجتماع  �نتهاء 
و�لكوري  �الأمريكي  �لوفد�ن 
وكيم  تر�مب  برئا�ضة  �ل�ضمايل 
�جتماعا مو�ضعا �ضارك فيه وزير 
وكبري  بومبيو،  مايك  �خلارجية 
موظفي �لبيت �الأبي�ض جون كيلي، 

جون  �لقومي  �الأمن  وم�ضت�ضار 
بولتون. وناق�ضت �لقمة 3 م�ضائل 
هي نزع �ل�ضالح �لنووي، و�ضمان 

�أمن كوريا �ل�ضمالية، و�الإجر�ء�ت 
لتنفيذ  �لطرفان  �ضيتخذها  �لتي 
�تفاقهما  �إطار  يف  �لتز�ماتهما 

�لزعيم  تر�مب  �لرئي�ض  و�ضافح 
�لكوري �ل�ضمايل يف م�ضتهل �لقمة 
بينهما يف �ضنغافورة، لي�ضبح �أول 

يبد�أ  �ل�ضلطة  يف  �أمريكي  رئي�ض 
نظام  مع  مبا�رصة  مفاو�ضات 

بيونغ يانغ.

اختتم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�ضمايل كيم جونغ اأون قمتهما التاريخية يف �ضنغافورة، الثالثاء، بتوقيع وثيقة و�ضفها الرئي�س الأمريكي بـ 
يف  قال  لكن ترامب  امل�ضرتكة،  الوثيقة  حمتوى  عن  بعد  الك�ضف  ومل يتم  النووية،  يانغ  بيونغ  اأ�ضلحة  لنزع  متهد  قد  التي  املفاو�ضات  من  �ضاعتني  نحو  بعد  "ال�ضاملة"، وذلك 

ت�ضريحات لل�ضحفيني عقب توقيع الوثيقة، اإن اإجراءات نزع اأ�ضلحة كوريا ال�ضمالية النووية �ضتبداأ �ضريعا.

�ضنغافورة

ق .د

ترامب وكيم يختتمان قمتهما بتوقيع "وثيقة �شاملة" بني بلديهما

وا�ضنطن

ا بتهمة "الحتيال الإلكرتوين" توقيف 74 �شخ�شً
�الأمريكية،  �لعدل  وز�رة  �أعلنت 
 74 على  �لقب�ض  �إلقاء  عن 
جر�ئم  �رتكاب  بتهمة  ا،  �ضخ�ضً
ذلك  جاء  �الإلكرتوين  لالحتيال 
�أم�ض  ن�رص  �لعدل  لوز�رة  بيان  يف 
 74 �عتقال  باأن  �لبيان،  و�أفاد 
عملية  �إطار  يف  جاء  ا  �ضخ�ضً
دولية  عملية  وهي  و�ير"،  "و�ير 
�الإلكرتوين،  �الحتيال  ملو�جهة 
�ال�ضتيالء  و��ضتهد�ف خمططات 
عرب  بنكية  ح�ضابات  �أمو�ل  على 
و�أو�ضحت  �إلكرتونية  حتويالت 
 2.4 م�ضادرة  متت  �أنه  �لوز�رة 
�حتجاز 14  مليون دوالر، كما مت 
مليون دوالر، عبارة عن حتويالت 
تقنيات  فيها  ��ضتخدمت  مالية، 
و�أ�ضاف  �الإلكرتوين،  �الحتيال 
�لقب�ض  �إلقاء  مت  �أنه  �لبيان، 
�لرت�ب  د�خل  ا  �ضخ�ضً  42 على 
ا ي�ضتبه يف  �الأمريكي، و29 �ضخ�ضً
قيامهم بعمليات �حتيال �إلكرتوين 
كند�  من  كل  يف  و3  نيجرييا،  يف 

وموري�ضيو�ض وبولند�.
�لعملية ح�ضب  و�ضاهمت يف هذه 
�لعدل  وز�رة  من  كل  �لبيان، 

�الأمريكية، ووز�رة �الأمن �لد�خلي، 
ووز�رة �خلز�نة، وخدمة �لتفتي�ض 
�لربيدية �الأمريكية ،و�أ�ضار �إىل �أن 
فيها  ��ضتخدمت  �لعمليات  هذه 
و��ضتهدفت  متطورة،  تقنيات 
يتمتعون  �لذين  �ملوظفني 
باإمكانية �لو�ضول �إىل �ملوؤ�ض�ضات 
�ملالية، و�ل�رصكات �لتي تعمل مع 
�الأجنبية  �ل�رصكات  �أو  �ملوردين 
دفعات  باإجر�ء  تقوم  �لتي 
�لتحويل �الإلكرتوين ب�ضكل منتظم 
�أن  �إىل  �لعدل،  وز�رة  بيان  ولفت 
عمليات �لن�ضب �الإلكرتوين، كانت 
م�ضرتي  كبري  ب�ضكل  ت�ضتهدف 
�لعقار�ت و�مل�ضنني وغريهم، من 
خالل �إقناعهم بالقيام بتحويالت 
لهوؤالء  تعود  بنكية  ح�ضابات  �إىل 

"�ملحتالني".
مت  �لذين  �الأ�ضخا�ض  �أن  وذكر 
منظمة  يف  �أع�ضاء  �عتقالهم 
بد�أت  للحدود،  عابرة  �إجر�مية 
من نيجرييا، ثم �نت�رصت يف جميع 
قال  جانبه،  من  �لعامل  �أنحاء 
جيفري  �الأمريكي،  �لعدل  وزير 
�ضي�ضنز، يف ت�رصيح �ضمن �لبيان، 

�إن "�ملحتالني قد يحرمو� �لنا�ض 
غ�ضون  يف  حياتهم  مدخر�ت  من 
جر�ئم  "هذه  م�ضيًفا:  دقائق"، 

خبيثة وبغي�ضة �أخالقًيا".
�لعدل  وز�رة  �أن  �ضي�ضنز،  وك�ضف 
�ضد  �ضارمة  باإجر�ء�ت  قامت 
�الأخرية،  �الأ�ضهر  يف  �ملحتالني 
 42 على  �لقب�ض  �إلقاء  وكذ� 

ا يف �لواليات �ملتحدة ومت  �ضخ�ضً
نيجرييا  يف  �آخرين   29 �عتقال 
بتهمة �الحتيال �ملايل �ملفرت�ض 
�أن  �إىل  و�أ�ضار  و�حدة.  عملية  يف 
�جلهود �ضت�ضتمر من �أجل مو�جهة 
�الحتيال �اللكرتوين، "لكي يعي�ض 
�ل�ضعب �الأمريكي يف �أمان ويتمتع 

بر�حة �لبال"، على حد تعبريه.

مالية" ""�شبهات 
 جديدة تالحق نتنياهو

ذكرت �لقناة 
�لعا�رصة يف 

�لكيان �ل�ضهيوين، 
�أن تقريًر� �أعده 

�ملر�قب �لد�خلي 
لديو�ن رئي�ض 
�لوزر�ء ر�ضد 

"خمالفات مالية" 
تتعلق بتجديد 

و�إعد�د مقر رئي�ض 
�حلكومة، بنيامني 
نتنياهو، ال�ضتقبال 
�لرئي�ض �الأمريكي، 

دونالد تر�مب، 
�لعام �ملا�ضي 

و�أفاد �لتقرير باأنه 
مت جتديد �ملقر 

)مملوك للدولة( مبئات �آالف �ل�ضو�قل )�لدوالر �لو�حد ي�ضاوي 
3.56 �ضيقل(.

و�أ�ضافت �لقناة �لتلفزيونية �أن �ملر�قب �أعد تقريًر� �ضارًما 
يت�ضمن �ضبهات بوجود "خمالفات جنائية"، بعد �أن ��ضتجوب 

عاملني يف ديو�ن رئي�ض �لوزر�ء ومت مترير �لتقرير �إىل �مل�ضت�ضارة 
�لق�ضائية لديو�ن رئي�ض �لوزر�ء، �ضلوميت برنع بارغو، و�ضلمته 

بدورها �إىل �ملدعي �لعام للدولة، �ضاي نيت�ضان، ب�ضبب "�ل�ضبهات 
�جلنائية". وبدوره، �ضلم �ملدعي �لعام �لتقرير �إىل �مل�ضت�ضار 

�لق�ضائي للحكومة، �أفيخاي مندلبليت، �ملعرو�ض �أمامه �لتقرير 
حالًيا، بح�ضب �لقناة ومن �ملتوقع �أن ي�ضدر مندلبليت قر�ًر� قريبًا 

ب�ضاأن �لتقرير، وميكن، وفق �لقناة، �أن يفتح تقريًر� جنائًيا يف 
�ملو�ضوع وعقبت وز�رة �لعدل �الإ�رص�ئيلية على �لتقرير قائلة: "ال 

نتطرق �إىل �إجر�ء�ت قيد �لفح�ض حول �ضبهات جنائية".
وذكرت �لقناة �لعا�رصة، يوم �جلمعة �ملا�ضي، �أن �ل�رصطة �ضتحقق 

جمدًد� مع نتنياهو وزوجته �ضارة، و�أو�ضت �ل�رصطة، قبل نحو 3 
�أ�ضهر ون�ضف، باإد�نة نتنياهو بتهم تلقي �لر�ضى و�الحتيال وخيانة 

�الأمانة يف ملفي حتقيق لكن يتعني على �مل�ضت�ضار �لقانوين 
للحكومة، نفيخاي ماندلبليت، �تخاذ قر�ر ب�ضاأن ما �إذ� كان 

�ضيقدم الئحة �تهام �ضد نتنياهو �أم ال.

كيم مل ي�شتخدم  القلم ال�شنغافوري لتوقيع الوثيقة امل�شرتكة
رف�ض زعيم كوريا �ل�ضمالية، 
��ضتخد�م قلم قدمه �جلانب 
�لتوقيع  عند  �ل�ضنغافوري، 
على وثائق �لقمة �لتي جمعته 
مع �لرئي�ض �الأمريكي، دونالد 
�أخذ  ذلك،  وبدال من  تر�مب 
�ل�ضمايل،  �لكوري  �لزعيم 

كيم  �ضقيقته  له  قدمته  قلما 
يونغ جونغ.

�إنه  "تا�ض"،  مر��ضل  وقال 
بعد �أن جل�ض كيم جونغ �أون 
�إليه  هرعت  �لطاولة،  خلف 
�ل�ضغرى  �ضقيقته  ب�رصعة 
لتوقيع  �لقلم  له  وقدمت 

�جلميع،  والحظ  �لوثائق 
يلم�ض  مل  �أون  جونغ  كيم  �أن 
على  �ملوجود�ت  من  �ضيئا 
وعقد  �مللف  قرب  �لطاولة 
كوريا  زعيم  بني  �لقمة  لقاء 
�ل�ضمالية و�لرئي�ض �الأمريكي 
�لثالثاء  يوم  تر�مب  دونالد 

يف فندق "كابيال" يف جزيرة 
�ضنتو�ضا ومت �للقاء �لتاريخي 
ودونالد  �أون  جونغ  كيم  بني 
يف  كابيال  فندق  يف  تر�مب 
ونتيجة  �ضنتو�ضا.  جزيرة 
�لطرفان  وقع  للمفاو�ضات 

على وثيقة ختامية.
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عي�ضة ق.

ال  �أ�ضحى  �أنه  �لتغريدة  يف  وجاء 
�لتي  �لتهديد�ت  تلك  مثل  يتحمل 
دفعه  �لذي  �الأمر  وهو  ت�ضله 
ما  �إىل  �لعام  للر�أ�س  �لك�ضف  �إىل 
عقب  �ل�ضغوطات  من  يتعر�س 
�ضدور �لقر�ر و�لك�ضف عن قائمة 
�لت�ضكيلة  �مل�رسحني من �ضفوف 
�جلماهري  �أن  مو�ضحا  �لقبائلية، 
من حقهم معرفة مثل هذه �الأمور 
�لتي حتدث د�خل �لنادي، وهدفه 
ف�ضح �لالعب وك�ضف �لت�رسفات 
�ملنحطة �لتي يقوم بها و�لتي ال 
ت�رسف العب كرة قدم حمرتف، 
و�ضدد دود�ن �أن �لالعب ال يعرف 

على  ترتب  �لتي  �خلطورة  مدى 
نحوه،  بها  يقوم  �لتي  �لت�رسفات 
و�لنتائج يف �ملالحقات �لقانونية 
وما عليه �ضوى حتمل م�ضوؤولياته 

ح�ضبه.
�لالعب  �لتحق  �أخرى،  جهة  من 
�لغيني حممد تيام باأر�س �لوطن 
بومدين  هو�ري  مطار  وو�ضل 
ينتظر  حيث  �أم�س،  �أول  �لدويل 
يف  �جلديد  �مل�ضتقدم  يكون  �أن 
�لقبائلي يف حال  �لنادي  �ضفوف 
�لتي  جنح يف �لفحو�ضات �لطبية 
�ل�ضدد  هذ�  ويف  �أم�س،  �أجر�ها 
يكون  �أن  ي�ضتبعد  ال  �لالعب  فاإن 
�لذي  وهو  �لبارحة  �لعقد  وقع 
ميد�ن  و�ضط  من�ضب  يف  ين�ضط 

�لالعب  فاإن  وبدوره  هجومي، 
�ضوف  نوفار  �و�ضي  �لنيجريي 
�لوطن  باأر�س  �الآخر  هو  يلتحق 
وهو  �لنادي  مع  �لتوقيع  �جل  من 
�لهجوم.  ين�ضط يف من�ضب  �لذي 
�إىل جانب ذلك مت �قرت�ح مهاجم 
على  ناجي  ر�ضيد  �ضطيف  وفاق 
مالل  �رسيف  �لرئي�س  �إد�رة 
وتدعيم  معه  �لتعاقد  �جل  من 
�لقاطرة �الأمامية حت�ضبا للمو�ضم 
�لكروي �ملقبل، حيث ال ي�ضتبعد 
�أن يرتدي �لالعب قمي�س �ل�ضبيبة 
�ملفاو�ضات  تاأكدت  حال  يف 
وتر�ضمت �الأمور بني �لطرفني من 
بنود  �التفاق على خمتلف  خالل 

�لعقد.

ناجي على طاولة مالل والغيني تيام التحق باأر�ض الوطن للتوقيع

العب م�ضرح من �ضبيبة القبائل يهدد دودان
تلقى مناجري فريق �ضبيبة القبائل كرمي دودان تهديدات من طرف احد الالعبني امل�ضرحني 

يف �ضفوف الت�ضكيلة خالل املركاتو ال�ضيفي احلايل، حيث ك�ضف دودان اأول اأم�ض عرب تغريدة 
ن�ضرها على ح�ضابه اخلا�ض يف موقع التوا�ضل الجتماعي »فاي�ضبوك« اأنه تلقى تهديدات من 

طرف لعب قامت الإدارة بت�ضريحه بعد نهاية املو�ضم الكروي املنق�ضي مل يتقبل قرار الإدارة 
خا�ضة واأن دودان هو املكّلف بال�ضتقدامات والتوقيع مع الالعبني اجلدد يف ال�ضبيبة

بطولة البحر 
الأبي�ض املتو�ضط 

لألعاب القوى اأقل 
من 23 �ضنة

ميدالية 
برونزية 
ملولة يف 

�ضباق 400 م
 

حت�ضل �لعد�ء �جلز�ئري 
�ضليمان مولة على 

�مليد�لية �لربونزية 
يف �ضباق 400 م �ضمن 

مناف�ضات �لطبعة �لثالثة 
لبطولة �لبحر �الأبي�س 

�ملتو�ضط الأقل من 23 �ضنة 
الألعاب �لقوى �لتي �ختتمت 

فعاليتها م�ضاء �أول �أم�س 
�الأحد بجي�ضولو �يطاليا، 
و�ضجل �بن مدينة تيزي 

وزو توقيت 45ثا 96ج خلف 
�اليطايل د�نييلو كور�ضا 

45ثا 79ج و�لتون�ضي حممد 
فار�س جال�ضي 45ثا 55ج، 

ويبقى مولة �جلز�ئري 
�لوحيد �لذي حت�ضل على 

ميد�لية من بني 13 م�ضاركا 
�لذين ف�ضلو� يف �ل�ضعود 
�إىل من�ضة �لتتويج �ضو�ء 
كان ذلك باإحر�ز مر�تب 

متاأخرة �أو ب�ضبب  �الإ�ضابة 
وهذ� ما حدث لتقي �لدين 

هديلي يف �ضباق 1500م 
وكل من تينهينان بومعزة 

ومو�طنها عدالن �لباي يف 
�ضباق 10 �آالف مرت.

من جهته، �أنهى عبد 
�لرز�ق خليلي 22 �ضنة 
�ضباق 1500م يف �لرتبة 

�لر�بعة بتوقيت 3د 51ثا 
و50 ج، خلف �ضاحب 

�ملرتبة �الأوىل �لتون�ضي 
جهيناوي 3د 47ثا  37ج، 

ويف �ضباق 100م مل ينجح 
حممود حمودي 22 �ضنة 

يف �لتاأهل �إىل �لنهائي 
و�كتفى  باملركز �خلام�س 

يف �ملجموعة رقم 2 
م�ضجال توقيتا قدره 10 
ثا و56 ج �أي بفارق  30 

جزء من �ملائة عن �لفائز 
�لفرن�ضي غوليتان 10ثا 

و26 ج ويف �لقفز �لعايل، 
نال حممد �مني فو�ضيل 

�ملركز �لتا�ضع بقفزة 
طولها 2.10م يف �ملحاولة 

�لثالثة له لكنه تعرث يف 
حماوالته �لثالث �الأخرى 
ب 2.13م وعاد لقب هذ� 

�مل�ضابقة �ىل �اليطايل 
فالو�ضي بقفزة 2.19م، ومل 
يح�رس يا�رس حممد طاهر 
تريكي و�حد من �لدوليني 
�جلز�ئريني 13 للم�ضاركة  

يف �ضباق �لقفز �لطويل، 
حيث تو�جد بالواليات 

�ملتحدة �الأمريكية خلو�س 
مناف�ضات �أخرى.

وكالت

اإيبو ترتاجع خم�ضة مراكز وحتتل 629 عامليا
الرتتيب العاملي للتن�ض �ضيدات

�جلز�ئرية  �لتن�س  العبة  فقدت 
مر�كز  خم�ضة  �إيبو  �إينا�س 
�جلديد  �لعاملي  �لرتتيب  يف 
�م�س  �أول  ن�رسته  �لذي  لل�ضيد�ت 
�الحتادية �لدولية لالعبات �لتن�س 
�إثرها  على  لترت�جع  �ملحرتفات، 
و�أق�ضيت  عامليا،   629 �لرتبة  �ىل 
�جلز�ئرية  �لدولية  �لالعبة 
�لدورة  يف  مبكر�  �ضنة   19 �لبالغة 
باحلمامات  �ملفتوحة  �ملحرتفة 
بتون�س  موؤخر�  فيها  �ضاركت  �لتي 

رفقة مو�طناتها �مرية بن  عي�ضى 
وحنني  يا�ضمني  و�ل�ضقيقتني 

بوجادي.
�أجو�ء  �ىل  عادت  �لتي  �إيبو 
لعدة  د�م  غياب  بعد  �ملناف�ضات 
�ملرفق  يف   �إ�ضابة  جر�ء  �أ�ضابيع 
من  �لثاين  �لدور  يف  خرجت 
خ�ضارتها  عقب  �لنهائي  �جلدول 
�أمام �اليطالية  فريونيكا نابوليتانو 
�لتي  وهي   ،)3(  7-6  ،6-1  ،2-6
فازت ب�ضهولة يف �لدور �الأول  على 

 ،)1-6  ،1-6( �ضفيتا  �آنا  �لرو�ضية 
و�ضجلت �لالعبة �جلز�ئرية نف�ضها 
للم�ضاركة يف دورة �حرت�فية �أخرى 
بتون�س وتدخل مبا�رسة يف �جلدول 
�لنهائي ح�ضب  �للقاء�ت �لت�ضفوية 
و�ملقرر �أن جتري �م�س �و �ليوم، 
ومن �ملقرر �أن جترى �لدورة �لتي 
تبلغ قيمة جو�ئزها 15 �ألف دوالر 
باملدينة  جو�ن   17 �ىل    11 من 

�ل�ضياحية �حلمامات.
ق.ر.  

ق�ضية الالعب بلعمريي تراوح مكانها

مقراين ودوباري يقرتبان وحديث عن عودة 
ال�ضنغايل ندوي

اآيت جودي منح قائمة باأربعة لعبني للتعاقد معهم

بلمختار يوقع مو�ضمني رفقة 
�ضباب ق�ضنطينة

اإدارة املوب تتفق مع اآالن مي�ضال 
لتدريب الفريق

اإدارة �ضباب بلوزداد تفا�ضل 
بني �ضاو�ضي وبكري

�أمني  حممد  �لالعب  �أنهى 
بلمختار �جلدل نهائيا بخ�ضو�س 
�لوجهة �لتي �ختارها بعدما وقع 
�ضهرة �أول �م�س ب�ضفة ر�ضمية يف 
ق�ضنطينة،  �ضباب  فريق  �ضفوف 
�لفريق  �إد�رة  قدمت  حيث 
و�ضائل  �إىل  �جلديد  العبها 
نهاية  بعد  مبا�رسة  �الإعالم 
مر��ضيم توقيع �لعقد وهو �لذي 
دفاع  فريق  من  ��ضتقد�مه  مت 
�ملناجري  جنح  حيث  تاجنانت 
رئي�س  �إقناع  يف  عر�مة  طارق 
قرعي�س  طاهر  تاجنانت  دفاع 
يف ت�ضليمه �ور�ق ت�رسيح �لالعب 
حيث  ماليةن  قيمة  دفع  مقابل 
جاء �لتحاق بلمختار بعدما كان 
حمل �الهتمام من طرف غد�رة 
يح�ضم  �أن  قبل  �لقبائل  �ضبيبة 

�جلز�ئر  بطل  نحو  �لوجهة 
�إفريقية  جتربة  خو�س  ويختار 
�أبطال  ر�بطة  مناف�ضة  وخو�س 

�إفريقيا �ملو�ضم �ملقبل.
من جهة �أخرى، مل تف�ضل �إد�رة 
»�ل�ضيا�ضي« يف م�ضتقبل �لالعب 
يتو�جد  �لذي  بلعمريي  �لهادي 
بعد  تر�ضم  ومل  �لعقد  نهاية  يف 
�لنادي  مع  عدمه  من  بقاءه 
الز�ل  �لالعب  ملف  �أن  باعتبار 
جتديد  يتم  ومل  مكانه  ير�وح 
�لعقد معه، بينما ��ضرتطت �إد�رة 
عر�مة على �لالعبني �مل�رسحني 
على  �لتنازل  �لت�ضكيلة  من 
م�ضتحقاتهم ملدة �ضهرين مقابل 
ت�ضهيل ت�ضليمهم �أور�ق �لت�رسيح 

و�لبحث عن وجهة جديدة.
ع.ق.

مولودية  فريق  �إد�رة  لت  تو�ضّ
�ملدرب  مع  �تفاق  �إىل  بجاية 
�أجل  من  مي�ضال  �آالن  �لفرن�ضي 
على  و�الإ�رس�ف  �لفريق  تدريب 
�لعار�ضة �لفنية للفريق �ملو�ضم 
�آالن  يتو�جد  حيث  �ملقبل، 
مي�ضال باأر�س �لوطن، من �جل 
�أين  �مل�ضريين،  مع  �لتفاو�س 
�أح�ضن  يف  �ملفاو�ضات  جرت 
�لظروف وتو�ضل �لطرفان غلى 
�مل�ضوؤول  تعيينه  على  �التفاق 
�لفنية  �لعار�ضة  على  �الأول 
مو�فقته  منح  بعدما  خا�ضة 
�ل�ضاعد  تدريب  على  �لنهائية 
�ملحرتفة  �لر�بطة  �إىل  �جلديد 
توقيع  �ضوى  يتبق  ومل  �الأوىل، 
�لعقد بني �لطرفني وهو �الإجر�ء 
�لذي ينتظر �أن يتم �النتهاء منه 

قبل نهاية �الأ�ضبوع �جلاري.
�إد�رة  من جهة �أخرى، تتفاو�س 

جديدين  العبني  رفقة  �ملوب 
هذ�  معهما  �لتعاقد  �أجل  من 
�الأمر  ويتعلق  �ل�ضيفي  �ملركاتو 
بالالعب عبد �هلل دوباري �لقادم 
وين�ضط يف  �حلر��س  �حتاد  من 
من�ضب مد�فع �أمين وال يتجاوز 
حار�س  �إىل  باالإ�ضافة  عاما   25
مقر�ين  حممد  �ل�ضاورة  �ضبيبة 
مو�فقتهما  منحا  و�للذ�ن 
�ملبدئية ويقرتبان من �اللتحاق 
ذلك  جانب  �إىل  بالت�ضكيلة، 
بيت  د�خل  �أطر�ف من  حتدثت 
�ملولودية �لبجاوية �ن �ملهاجم 
يقرتب  ندوي  حممد  �ل�ضنغايل 
�لفريق  �إىل  جمدد�  �لعودة  من 
�ألو�ن  حمل  له  �ضبق  بعدما 
�لنادي مو�ضم 2016/2015 قبل 
�أن يغادر نحو �لنادي �ل�ضفاق�ضي 

�لتون�ضي.
ع.ق.

�آيت  �لدين  عز  �ملدرب  با�رس 
للمو�ضم  �لتح�ضري  جودي 
فريقه  مع  �ملقبل  �لكروي 
�جلديد �ضباب بلوزد�د بال�رسعة 
�إىل  �لق�ضوى بعدما منح قائمة 
�لالعبني  تت�ضّمن  �لفريق  �إد�رة 
�لتعاقد معهم هذ�  يريد  �لذين 
و�ال�ضتفادة  �ل�ضيفي  �ملركاتو 
للمو�ضم  حت�ضبا  خدماتهم  من 
�لكروي �جلديد، ولهذ� �لغر�س 
�آيت  جهزها  �لتي  �لقائمة  فاإن 
جودي �ضمت كال من �حلار�س 
جعبوط،  �ضاو�ضي،  فوزي 

و�لعقبي، حيث  بر�ضي�س  ك�ضيلة 
�أم�س  �أول  �ضهرة  �ملوعد  كان 
�أجل  من  جعبوط  �لالعب  مع 
�لنادي  م�ضريي  مع  �لتفاو�س 
�تفاق  �إىل  للتو�ضل  �لبلوزد�دي 
معه. وتفا�ضل �إد�رة نادي �أبناء 
�ضاو�ضي  �حلار�س  بني  �لعقيبة 
وخريي بكري من وفاق �ضطيف 
�حدهما  مع  �لتعاقد  �جل  من 
�لقادر  عبد  �حلار�س  خلالفة 
�لفريق  غادر  �لذي  �ضاحلي 

ووقع رفقة �ضبيبة �لقبائل.
عي�ضة ق.



الأربعاء 13 جوان  
 28 لـ  املوافـق     2018

ريا�ضةرم�ضان  1439هـ 13

عي�ضة ق.

للمنتخب  ال�سلبية  النتائج  �سل�سلة  ب�سبب 
املعني  ومتنى  اإ�رشافه،  حتت  الوطني 
للمدرب �سواء بقي على  التوفيق والنجاح 
راأ�س العار�سة الفنية الوطنية اأو رحل. ويف 
حديثه حول املدرب الفرانكو بو�سني وحيد 
ال�سحف  اطلع عرب  اأنه  اأ�سار  حليلوزيت�س 
على  للإ�رشاف  عودته  اإمكانية  حول 
العار�سة الفنية الوطنية، م�سيفا ان يجهل 

املو�سوع وال علم له به وبالتايل ال ميكن 
للإ�رشاف  حليلوزيت�س  با�ستقدام  اجلزم 
جمددا على املنتخب الوطني من عدمه. 
مل  اأنه  الوطنية  الت�سكيلة  مهاجم  وك�سف 
املقبلة  بوجهته  يتعلق  فيما  بعد  يح�سم 
خا�سة واأنه ميلك عددا من العرو�س من 
خلل  معه  التعاقد  يف  الراغبة  االأندية 
املركاتو ال�سيفي، واأو�سح يف هذا ال�سدد 
امل�ستقبلية  وجهته  يف  يح�سم  �سوف  اأنه 
خلل االأيام املقبلة بعد درا�سة العرو�س 

من  و�سلته  اأنها  اكد  والتي  و�سلته،  التي 
االجنليزي  الدوري  يف  تن�سط  اأندية 
والدوريات العربية وهو ما يجعل م�ستقبله 
احلالية  الفرتة  خلل  وا�سح  غري  الكروي 
اأنه الزال  وكل �سيئ ممكن حوله، م�سيفا 
العبا رفقة دينامو زغرب الكرواتي خلل 
الفرتة احلالية اإىل حني الف�سل يف وجهته 
املقبلة. اأو�سح خريج نادي جمعية ال�سلف 
يتاأخر  �سوف  اأنه  منف�سل،  مو�سوع  يف 
للمو�سم  التح�سريات  يف  االنطلق  على 

م�سريا  الكرواتي،  ناديه  رفقة  اجلديد 
جوان   18 بتاريخ  تنطلق  التح�سريات  اأن 
الكرواتي  الدوري  لبطل  بالن�سبة  املقبل 
يكون  لن  اأنه  مو�سحا  املن�رشم،  املو�سم 
حا�رشا يف بداية التح�سريات حلاجته اإىل 
الراحة بعد املو�سم الطويل الذي خا�سه 
نهاية  بعد  مبا�رشة  التحاقه  جانب  اإىل 
على  كان  اأين  الوطني  باملنتخب  املو�سم 
اأمام  وديتني  مباراتني  خو�س  مع  موعد 

الراأ�س االأخ�رش والربتغال.

اأكد ح�ضم م�ضتقبله خالل الفرتة املقبلة

�ضود�ين: ماجر مدرب ر�ئع و�أجهل مو�ضوع حليلوزيت�ش
تطّرق الالعب املحرتف يف �ضفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي اإىل الناخب الوطني رابح ماجر، اأين اأكد يف ت�ضريحات 

مع موقع »غول« العاملي اأن الناخب الوطني يبقى اأ�ضطورة كبرية وخالدة يف تاريخ كرة القدم اجلزائرية ول ميكن 
الإنكار للم�ضوار الكروي الكبري الذي قدمه يف ال�ضنوات التي م�ضت، م�ضيفا اأن ماجر �ضخ�ص رائع ويعترب املدرب احلايل 

للمنتخب الوطني يف الوقت احلايل لكنه يف املقابل يتواجد حتت �ضغط كبري 

تر�ضيم ال�ضفقة بعد العطلة ال�ضيفية لالعب

مان�ض�ضرت �ضيتي يح�ضر 
�أجرة خيالية ملحرز

 بينيتيز طالب م�ضوؤويل النادي 
التعاقد معه هذه ال�ضائفة

نيوكا�ضل ين�ضم �إىل �لأندية 
�ملهتمة برب�هيمي

 ني�ش مهتم با�ضتقد�م 
بنا�ضر بطلب من فيري�

يقرتب اللعب الدويل اجلزائري 
اأغلى العب  لي�سبح  ريا�س حمرز 
اإلتحاقه  تر�سيم  حال  يف  عربي 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي  ب�سفوف 
اأكرث  اأ�سبح  بعدما  االجنليزي 
حمل  من  قريبا  م�سى  وقت  من 
»ال�سماوي«  النادي  قمي�س 
اأم�س  ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف 
اأن  الربيطانية  جريدة«املريور« 
متو�سط ميدان املنتخب الوطني 
مع  خيالية  اأجرة  يتقا�سى  �سوف 
مّتت  حال  –يف  اجلديد  فريقه 
من  االنتهاء  مت  اأين  ال�سفقة- 
املفاو�سات  اإثر  تفا�سيل  كافة 
�سيتي  املان  اإدارة  جمعت  التي 
واللعب اجلزائري والتي اأف�ست 
اأجرة  على  اللعب  ح�سول  على 
�سهرية تبلغ قيمتها 140 األف جنيه 

ا�سرتليني وهو ما يعادل مبلغ 159 
األف اأورو اأ�سبوعيا، وهو ما يعادل 
�سهريا،  �سنتيم  مليار   12 قيمة 
اللعب  جتعل  التي  االأجرة  وهي 
من بني اأف�سل اللعبني من حيث 
االإطلق  على  واالأف�سل  االأجرة 

بني اللعبني العرب.
تعاقد  ح�سم  يتم  اأن  وينتظر 
الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج 
االأيام  �سيتي خلل  مان�س�سرت  مع 
اللعب  واأن  خا�سة  املقبلة، 
ال�سيفية  عطلته  يف  يتواجد 
فاإن  امل�سادر  نف�س  وح�سب 
غلى  اللعب  حتويل  من  االنتهاء 
بيب  اال�سباين  املدرب  ت�سكيلة 
العطلة  بعد  �ستكون  غوارديوال 

ال�سيفية البن مدينة تلم�سان.
ع.ق.

اإىل  االجنليزي  نيوكا�سل  فريق  ان�سم 
اأجل  تتناف�س من  التي  االأندية  قائمة 
احل�سول على خدمات اللعب الدويل 
والتعاقد  براهيمي  يا�سني  اجلزائري 
خا�سة  احلالية،  ال�سائفة  خلل  معه 
من  اخلروج  من  يقرتب  اللعب  واأن 
حيث  الربتغايل،  بورتو  فريقه  معقل 
االإعلمية  التقارير  اأم�س  ك�سفت 
االجنليزية اأن م�سوؤويل فريق نيوكا�سل 
يقرتبون من تقدمي عر�س ر�سمي اإىل 
من  بطلب  وذلك  بورتو  يف  نظرائهم 
ي�رش  الذي  بينيتيز  رافاييل  املدرب 
متو�سط  اال�ستفادة من خدمات  على 
ميدان املنتخب الوطني الإدراكه على 

اإىل  االإ�سافة  منح  يف  اللعب  قدرة 
بينيتيز  املدرب  واأن  خا�سة  النادي 
يبحث عن العبني ميلكون اخل�سائ�س 
منها  خا�سة  براهيني  متيز  التي 
واملراوغات،  الكرة  على  احلفاظ 
حمل  املنيعة  مدينة  ابن  ويتواجد 
اهتمام عدد من الفرق االأوروبية التي 
ال�سائفة  هذه  معه  التوقيع  يف  ترغب 
�سورة  يف  منها  االجنليزية  خا�سة 
وولفرهامبتون،  هام  وي�ست  اإيفرتون، 
اجنلرتا  تكون  اأن  ي�ستبعد  ال  حيث 
رين  نادي  خلريج  املقبلة  الوجهة 

الفرن�سي.
عي�ضة ق.

اجلزائري  الدويل  اللعب  دخل 
اهتمامات  نا�رش  بن  اإ�سماعيل 
طالب  الذي  الفرن�سي  ني�س  اإدارة 
حت�سبا  خدماته  على  احل�سول 
ال�سيفية  التحويلت  ملرحلة 
ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف  احلالية، 
ايطالية  اإعلمية  تقارير  اأم�س 
اأم�س اأن اإدارة ني�س طلبت خدمات 
بنا�رش بطلب من مدربها الفرن�سي 
باتريك فيريا الذي عرب عن رغبته 
يف احل�سول على خدمات اللعب 
املحرتف يف �سفوف نادي اإمبويل 
املو�سم  كبريا  اأداء  قدم  والذي 
و�ساهم  ناديه  رفقة  املنق�سي 
الدرجة  اإىل  ال�سعود  حتقيقه  يف 

االأوىل االيطالية.
من  عددا  انتباه  بنا�رش  ويلفت 
االأندية االأوروبية من اأجل التعاقد 
معه خا�سة واأن التاألق الذي قدمه 
حمل  وجعله  اإليه  االنتباه  لفت 
املتابعة من طرف االأندية يف عدد 

حيث  االأوروبية،  الدوريات  من 
رغبتها يف  الفرق  من  عدد  عربت 
اللعب  رحيل  اأن  اإال  ا�ستقدامه 
يف  املنال  بعيد  يبدو  اإمبويل  عن 
ظل  يف  خا�سة  الراهن  الوقت 
بخدماته  ناديه  م�سوؤويل  مت�سك 
ورغبتهم يف بقائه املو�سم املقبل 

على االأقل.
ع.ق.

 �ضليماين يقرتب من �لعودة
 �إىل �ضبورتينغ ل�ضبونة

املقبل حتى يكون �سمن املناف�سة خا�سة واأن بقائه يف لي�سرت الذي يجعله جمربا على البحث عن وجهة جديدة حت�سبا للمو�سم يتواجد خارج ح�سابات الطاقم الفني للنادي االجنليزي وهو االأمر �سكل اإعارة من طرف ناديه لي�سرت �سيتي االجنليزي خا�سة واأنه اأكدت اأن اللعب يقرتب من العودة اإىل فريقه ال�سابق وذلك على وفق االأخبار التي تداولتها اأم�س تقارير اإعلمية برتغالية والتي جمددا اإىل �سفوف فريقه ال�سابق �سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل وذلك يتوجه اللعب الدويل اجلزائري اإ�سلم �سليماين نحو العودة 
النادي، وهي الو�سعية التي تقرب مهاجم املنتخب الوطني من يف �سورة كل من فرنانديز وكارفاليو اللذان ف�سخا العقد مع اإدارة اأجل اإيجاد البدائل للعبني الذين غادروا الفريق هذه ال�سائفة ويتواجد رئي�س �سبورتينغ ل�سبونة برونو دي كارفاليو يف حرج من يهدده باالكتفاء باجللو�س على دكة االحتياط.

ع.ق.العودة جمددا اإىل فريقه ال�سابق الذي �سنع ا�سما معه.

غريزمان قريب من �لبقاء 
مع �أتلتيكو مدريد

اأن ال�سفقة كانت �سمن �رشوط غريزمان للبقاء يف �سفوف الفريق.ليمار العب موناكو، بات قريبا من االنتقال الأتليتكو مدريد م�سرية ا�ستعداًدا للمو�سم املقبل.وختمت ال�سحيفة باأن الفرن�سي توما�س للتعاقد مع املهاجم الفرن�سي البالغ 27 عاًما لتعزيز هجومه م�ستقبله قبل انطلق بطولة كاأ�س العامل برو�سيا، وي�سعى بر�سلونة ورف�س عر�س بر�سلونة، وكان غريزمان قد اأعلن اأنه �سيح�سم �سيتحدث فيه اليوم يف رو�سيا عن ا�ستمراره مع الروخيبلنكو�س االإ�سبانية، اأن جريزمان �سيعلن يف املوؤمتر ال�سحفي الذي الرحيل اإىل بر�سلونة هذا ال�سيف، واأكدت �سحيفة »�سبورت« غريزمان العب اأتلتيكو مدريد، ب�ساأن ا�ستمراره مع الفريق اأو ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية عن قرار الفرن�سي اأنطوان 
ق.ر. 

الإدارة قّدمت �ضهرة اأول اأم�ص 
لكروم وبربا�ص

وفاق �ضطيف يو�جه 
�لعني �لإمار�تي 

بكرو�تيا ذهابا و�إيابا
وافقت اإدارة فريق وفاق �سطيف على مواجهة نادي 

العني االإماراتي حل�ساب البطولة العربية للأندية 
يف كرواتيا بعد املقرتح الذي قدمه م�سوؤولو النادي 
االإماراتي بخ�سو�س ملقاة الوفاق يف كرواتيا اأين 
�سيكون الفريق على موعد مع ترب�سه التح�سريي 

خارج االإمارات بني �سلوفينيا وكرواتيا، ومنح الرئي�س 
ح�سان حمنار موافقته من اجل لعب مواجهة العني 

يف كرواتيا ذهابا واإيابا تفاديا لطول الرحلة من 
االإمارات نحو كرواتيا قبل �سد الرحال نحو اجلزائرن 

حيث اقرتحت اإدارة العني التكفل مب�ساريف الوفد 
ال�سطايفي يف كرواتيا مقابل خو�س اللقاءين ذهابا 
واإيابا هناك، اأين جتري مباراة الذهاب بتاريخ 31 

جويلية واالإياب يف الرابع اأوت، وهو االأمر الذي مل 
يجد معار�سة من حمار. يف املقابل، قامت اإدارة 

الرئي�س ح�سان حمار بتقدمي امل�ستقدم اجلديد �سيد 
علي الكروم واللعب يا�رش بربا�س العائد من اإعارة 

يف �سفوف احتاد ب�سكرة اأين لعب يف �سفوف املو�سم 
املن�رشم، حيث كانت الفر�سة من اأجل تقدميهما 

اإىل و�سائل االإعلم مثلما حدث مع اللعبني االآخرين 
خا�سة واأن توقيع الكروم العقد مل يكن يف مدينة 
�سطيف مثلما حدث مع العبني اآخرين، وتعاقد 

النادي�س ال�سطايفي مع جمموع 12 العبا دفعة واحدة 
يف �سورة توؤكد التغيري اجلذري الذي �سوف تعرفه 

ت�سكيلة »الن�رش االأ�سود« املو�سم املقبل، بعدما 
مت تغيري التعداد بن�سبة كبرية عقب تخييب االآمال 

املو�سم الفارط، وحت�سريا للمو�سم الكروي املقبل 
الذي يعول الوفاق ت�سجيل عودة قوية عن طريق لعب 

االأدوار االأوىل.
عي�ضة ق.



مي�سي يعتزل حال فوز الأرجنتني باملونديال
يتطلع ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة لقيادة منتخب الأرجنتني للفوز مبونديال رو�سيا الذي 

�سينطلق غدا، وبح�سب ما ن�رشه برنامج »elchiringuito« الإ�سباين، فاإن ليونيل مي�سي 
�سوف يعتزل اللعب الدويل بعد مونديال رو�سيا اإذا حققت الأرجنتني اللقب، وكان ليونيل 

مي�سي اأملح يف حوار مع �سحيفة ٍ»�سبورت« الكتالونية هذا الأ�سبوع اإىل اإمكانية اعتزاله اللعب 
مع الأرجنتني لكن قراره مرتبط مبونديال رو�سيا. وتتواجد الأرجنتني يف املجموعة الرابعة 
مع كرواتيا ونيجرييا واأي�سلندا، ي�سار اأن مي�سي اعتزل اللعب مع الأرجنتني بعد خ�سارة كوبا 

اأمريكا اأمام ت�سيلي يف 2016 قبل اأن يرتاجع عن قراره.

 ال�سرط اجلزائي طريق ريال 
مدريد حل�سم 3 �سفقات

يقرتب ريال مدريد حامل لقب 
دوري اأبطال اأوروبا من اإمتام 3 
�سفقات قوية خالل املريكاتو 

ال�سيفي احلايل، بح�سب ما 
اأكدت تقارير �سحفية اإ�سبانية، 

وبح�سب ما ن�رشه برنامج 
»elchiringuito« ال�سهري يف 
اإ�سبانيا اأم�س فاإَنّ الأوروغوياين 

خو�سيه ماريا خيمينيز مدافع 
اأتلتيكو مدريد، يف طريقه اإىل 
الريال، وينوي النادي امللكي 
ت�سديد 60 مليون يورو، قيمة 

ال�رشط اجلزائي امُلتواجد بعقد خيمينيز من اأجل �سم املدافع الأوروغوياين.
ل لتفاق مع األفارو اأودريوزول ظهري اأمين ريال  واأ�سار الربنامج اأَنّ ريال مدريد تو�سَّ

�سو�سييداد، من اأجل النتقال ل�سفوف الفريق امللكي، و�سيدفع ريال مدريد 40 مليون يورو 
لريال �سو�سييداد، وهي قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقده من اأجل احل�سول على خدمات 

األفارو، وختم الربنامج تقريره باأَنّ ال�سلوفيني يان اأوبالك حار�س مرمى اأتلتيكو مدريد، اأبلغ 
اإدارة ريال مدريد بعدم وجود اأي عقبات حال دفع النادي امللكي قيمة ال�رشط اجلزائي يف 

عقده البالغ 100 مليون يورو ل�سمه.

 رونالدو: �سالح ميلك فر�سة
 الفوز بالكرة الذهبية

يتوقع كري�ستيانو رونالدو جنم ريال مدريد واملنتخب 
الربتغايل، وجود حممد �سالح جناح ليفربول 

واملنتخب امل�رشي �سمن دائرة املر�سحني للفوز 
بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وان�سم �سالح 

ل�سفوف الريدز ال�سيف املا�سي قادًما من روما 
وجنح يف تقدمي مو�سم مميز، حيث �سجل 44 هدفا 

و�سنع 16 اآخرين خالل 52 مباراة، وتوج هدافا 
للربميريليغ بر�سيد 32 هدفا، وقال رونالدو يف 

ت�رشيحات نقلتها �سحيفة »اإك�سربي�س« الإجنليزية: 
»هل �سالح جيد مبا فيه الكفاية للفوز بالكرة 
الذهبية، لقد كان اأحد اكت�سافات هذا العام«، 

واأ�ساف �ساروخ ماديرا: »اأمتنى األ تت�سبب اإ�سابته بنهائي كييف يف غيابه عن املونديال«، 
وتابع: »كثري من النا�س يتحدثون عن املعركة بني رونالدو ومي�سي، ولكن هناك لعبني اآخرين 

ميتلكون الفر�سة و�سالح واحد منهم«، وتقا�سم رونالدو ومي�سي الفوز بالكرة الذهبية خالل 
ال�سنوات الع�رش الأخرية حيث فاز كل منهما بها خم�س مرات.

وتطرق رونالدو للحديث عن مواجهة اإ�سبانيا يف املونديال، مو�سًحا: »مواجهة الفريقني يف 
اأول مباراة باملجموعة �ستكون �سعبة على الطرفني، اإنها مواجهة غري مثالية ولكن القرعة 

هي من اأقرت ذلك وعلينا قبولها«، واأردف: »اخل�سارة يف املباراة الأوىل ت�سعك يف حالة 
�سيئة طوال البطولة، لذا من املهم اأن نبداأ ب�سكل جيد، ولكن اأعتقد اأن الربتغال واإ�سبانيا 

�سيتاأهالن اإىل الدور التايل«، واأمت: »الفوز بكاأ�س العامل �سيكون مبثابة حلم بالن�سبة للربتغال، 
ولكن كي نفعل ذلك يجب علينا اأن نلعب بنف�س الطريقة التي اتبعناها يف يورو 2016 ، حيث 

اللعب كفريق واحد مًعا«.

 املغرب ياأمل يف الإطاحة بامللف 
امل�سرتك   لتنظيم مونديال 2026

جتري ع�سية انطالق كاأ�س العامل رو�سيا عملية القرتاع املبا�رش ملعرفة من �سيفوز ب�رشف ا�ست�سافة كاأ�س العامل 2026 التي 
يتناف�س عليها املغرب من جهة والوليات املتحدة مع املك�سيك وكندا يف ملف م�سرتك من جهة اأخرى، حيث حتب�س الأنفا�س 
اليوم وهي تاأمل يف حتقق احللم وي�سبح املغرب ثاين بلد عربي ينال �رشف ا�ست�سافة بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم يف العام 
2026 بعد قطر 2022 والثاين افريقياً اأي�ساً بعد جنوب اأفريقيا 2010، اليوم يف�سلن عن اختيار امللف الذي �سينظم مونديال 
2026، فاإما املغرب الذي تقدم مبلف منفرد، اآو امللف امل�سرتك بني الوليات املتحدة الأمريكية وكندا واملك�سيك، املغرب 
يحاول للمرة اخلام�سة ا�ست�سافة البطولة العاملية، وهو ثاين اأكرث دولة �سارك يف عملية الرت�سح لتنظيم البطولة مع الأرجنتني 
اأ�سوات مقابل 10 للوليات  اأملانيا 6 مرات، وبعدما كان �سعى لتنظيمها يف الأعوام 1994 نال 7  واملك�سيك واإ�سبانيا، وبعد 
املتحدة و�سوتني للربازيل، و1998 نال 7 اأ�سوات مقابل 12 �سوت لفرن�سا، و2006 خرج من مرحلة الت�سويت الأوىل بنيله �سوتني 

فقط و2010 ح�سل على 10 اأ�سوات مقابل 14 جلنوب اأفريقيا.
املك�سيك �سبق لها اأن نظمت كاأ�س العامل عامي 1970 و1986 واأمريكا يف العام 1994، وا�سرتاكهما يف تنظيمها هذه املرة مع 
كندا التي �سبق لها ان نظمت مونديال ال�سيدات يف العام 2015، �سيخلق مناف�سة اأكرب بالن�سبة للمملكة املغربية الطاحمة لتكون 
اأول بلد م�سيف لبطولة ي�سرتك بها 48 بلداً، قد ت�سكل طريقة اختيار البلد امل�سيف هذه املرة نقطة اإيجابية مل�سلحة املغرب 
كون جميع اأع�ساء الحتاد الدويل لكرة القدم البالغ عددهم 207 اأع�ساء �سيقومون بالقرتاع، بدل مما كان معمول به �سابقاً 

حينما كان اأع�ساء اللجنة العليا للفيفا فقط.
ويحتاج املغرب اإىل ن�سف عدد املقرتعني زائد واحد للفوز ب�رشف ال�ست�سافة اأي 104 اأع�ساء، ويعّول على عاملني رئي�سيني 
اأع�ساء الحتاد الفريقي 56 ع�سواً والدول العربية الأخرى املن�سوية حتت الحتاد الآ�سيوي 12 ع�سوا والدول التي هي على 
خالف مع �سيا�سة الوليات املتحدة الأمريكية، علماً اأن اململكة العربية ال�سعودية غردت خارج ال�رشب العربي واأعلنت م�سبقاً 
دعمها للملف الأمريكي ال�سمايل امل�سرتك، وعلى عك�س ال�سعودية فقد اأعلن ما يقارب 25 دولة دعمها الكامل للملف املغربي 
منذ اللحظة الأوىل من بينها قطر ولبنان واإيران واجلزائر وم�رش وفرن�سا وبلجيكا ورو�سيا، فيما وقفت دول مثل الأرجنتني 

والربازيل وكولومبيا وت�سيلي يف �سف امريكا واملك�سيك وكندا.

مونديال  لنهائيات  ا�ستعداداته  البلجيكي  املنتخب  اأنهى 
رو�سيا 2018 بعر�س قوي، وذلك بفوزه اأول اأم�س على �سيفه 
الكور�ستاريكي 4-1 يف بروك�سل، وبعد اأن وجد نف�سه متخلّفاً 
»ال�سياطني  فريق  رّد  رويز،  لرباين  بهدف   24 الدقيقة  يف 
احلمر« واأدرك التعادل عرب دراي�س مرتنز بتمريرة من اإدين 
هازار الذي كان اأي�ساً خلف هدف التقدم الذي �سجله جنم 
املباراة روميلو لوكاكو قبل نهاية ال�سوط الأول، ويف بداية 
ال�سوط الثاين، عّزز لوكاكو جمددا تقدم بالده بعدما اأ�ساف 
مهاجم مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي الهدف الثالث براأ�سية 
اإثر متريرة من نا�رش ال�ساذيل قبل اأن يوّجه البديل ميت�سي 
الهدف  باإ�سافة  لكو�ستاريكا  القا�سية  ال�رشبة  بات�سواي 
املدرب  رجال  وكان  بالذات،  لوكاكو  من  بتمريرة  الرابع 

يف   0-4 ال�سعودية  على  فازوا  مارتينيز  روبرتو  الإ�سباين 
الثاين  الربتغال يف  مع  �سلبياً  التعادل  قبل  املا�سي،  مار�س 

من ال�سهر احلايل.
اأّما كو�ستاريكا امل�ساركة اأي�ساً يف النهائيات ُمنيت بهزميتها 
خا�ستها  التي  ال�سبع  الودية  املباريات  اأ�سل  من  اخلام�سة 
املونديال  اإىل  املوؤهلة  الكونكاكاف  ت�سفيات  انتهاء  منذ 
ال�سمالية،  واأيرلندا  ا�سكتلندا  على  فوزين  مقابل  الرو�سي، 
الإثنني  ال�سابعة  املجموعة  يف  م�سوارها  بلجيكا  وتبداأ 
املقبل �سد بنما قبل اأن تلتقي تون�س ومن ثم اجنلرتا يف 23 
و28 ال�سهر احلايل، فيما تلعب كو�ستاريكا مباراتها الأوىل يف 
الربازيل  تلتقي  املجموعة اخلام�سة �سد �رشبيا الأحد ثم 

و�سوي�رشا يف 22 و27 احلايل.

 بلجيكا تطمئن اجلماهري بفوز 
عري�ض على كو�ستاريكا
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عادل اإمام

»عوامل خفية« ال عالقة له بق�سة حياة ال�سندريال
�إمام  عادل  �لفنان  نفى 
�أن يكون م�سل�سل »عو�مل 
بق�سة  عالقة  له  خفية« 
�لر�حلة  �لفنانة  حياة 
موؤكًد�  ح�سني،  �سعاد 
ق�سة  �أّن  ت�رصيحات  يف 
�مل�سل�سل خمتلفة متاًما 
�أنه  �لزعيم  و�أ�ساف 
مع  �لعمل  لتجربة  �سعيد 
�ل�سباب  من  جمموعة 
»عو�مل  م�سل�سله  يف 
�أنه  �إىل  م�سرًي�  خفية«، 
يجد متعة يف �لتعاون مع 
�جلديدة  �لفنية  �لدماء 
�أبناء  من  و�ملوهوبني 

على  �سو�ء  �جليل،  هذ� 
�أو  �لتمثيل  م�ستوى 
مميز�ت  وعن  �لكتابة، 
وقت  يف  ت�سوير  �نتهاء 
رم�سان  �سهر  من  مبّكر 
�ال�ستمتاع  �إّن  يقول: 
قد  ميزة  رم�سان  بليايل 
�لذين  �لنجوم  يفتقدها 
�لت�سوير  يف  ين�سغلون 
من  �الأخرية  �الآيام  حتى 
م�سرًي�  �لكرمي،  �ل�سهر 
�لت�سوير  �نتهاء  �أّن  �إىل 
مع  يكون  باأن  له  �سمح 
و�إن  �أكرب،  ب�سكل  عائلته 
كان مل يتمكن من متابعة 

بد�ية  منذ  �مل�سل�سالت 
�ن�سغاله  ب�سبب  حلقاتها، 
�لن�سف  يف  بالت�سوير 
لكنه  رم�سان،  من  �الأول 
يف  �لبدء  ب�سدد  حالًيّا 
متابعة �مل�سل�سالت رغم 
قرب �نتهاء رم�سان، لكنه 

�سيتابعها قدر �الإمكان.
يُذكر �أّن م�سل�سل »عو�مل 
خفية« حقق رو�ًجا كبرًي� 
�لتو��سل  مو�قع  على 
بد�ية  منذ  �الجتماعي 
�حللقة  وحققت  عر�سه، 
كبرية،  �سجة  منه  �الأوىل 
مقتل  �سهدت  حيث 

�لبطلة رمًيا من �لنافذة، 
خوًفا من ن�رص مذكر�تها 
دفع  �لذي  �مل�سهد  وهو 
عن  للحديث  �لكثريين 
مبقتل  �لق�سة  عالقة 
تردد  و�لتي  �ل�سندريال، 
�حلادث  مالب�سات  �أّن 
بهذ�  �سبيهة  كانت 

�مل�سهد.
عادل  بطولة  �مل�سل�سل 
ور�نيا  وب�رصى،  �إمام، 
وفتحي  �سوقي،  فريد 
و�سالح  عبد�لوهاب، 
�إخر�ج  ومن  �هلل،  عبد 

ر�مي عادل �إمام.

م�سل�سل »عوامل خفية« ..عادل اأمام 
يعود اإىل »الكوميديا ال�سوداء«

يتخلى �لفنان عادل �أمام 
�ملوقف  كوميديا  عن 
»�الإفيهات«  على  �لقائمة 
على  هيمنت  و�لتي 
يف  �لدر�مية  �أعماله 
مو��سم رم�سان �ل�سابقة، 
من  تخل�ص  بعدما 
يو�سف  �ملف�سل  كاتبه 
معاطي، لينتقل �إيل عامل 
�ل�سود�ء«  »�لكوميديا 
خالل  يج�سد  حيث 
�سخ�سية  �مل�سل�سل 
ورو�ئي  �سحفي  كاتب 
»هالل  يدعى  �سهري 
للخطر  يتعر�ص  كامل«، 
ب�سبب  و�أ�رصته  هو 
بع�ص  ف�ساد  �كت�سافه 

�لدولة،  يف  �مل�سئولني 
ممثلة  قتل  جرمية  ومع 
م�سهورة ب�سبكة عالقاتها 
�لو��سعة  �الجتماعية 
م�ستند�ت  على  يح�سل 
ق�سية  تفا�سيل  تك�سف 
جرت  كبرية،  ف�ساد 
�ل�سنو�ت  خالل  �أحد�ثها 

�لـ10 �ملا�سية.
ب�رصى  �لفنانة  وجت�سد 
�سخ�سية �بنة عادل �إمام 
»عو�مل  �أحد�ث  �سمن 
يج�سد  بينما  خفية«، 
�لفنان طارق �سربي دور 
وتلعب  �الأو�سط،  �بنه 
جمدي  هبة  �لفنان 
�سخ�سية زوجة �بنه �لذي 

�لفنان فتحي  يوؤدي دوره 
ويلعب  عبد�لوهاب، 
عبد�هلل  �سالح  �لفنان 
دور �سديق مقرب لهالل 
�لدر��سة،  �أيام  كامل منذ 
ويعمالن يف نف�ص �ملهنة 

وطموحاتهم و�حدة.
بطولة: عادل �إمام ، ر�نيا 
فريد �سوقي، فتحي عبد 
جمدي،  هبه  �لوهاب، 
�هلل  عبد  �سالح  ب�رصى، 
، �أحمد وفيق، مي �سليم، 
�أحمد  �سربي،  طارق 
عبا�ص،  �أ�سامة  �سيام، 
حممود  �جلد�وي،  رجاء 
قدري،  نور  حجازي، 
خالد  �حلليم،  عبد  هند 

�هلل،  عبد  �أحمد  علي�ص، 
�أنور،  خالد  نور،  �سارة 
�سلوى  �جلمل،  رحاب 
فار�ص،  حممود  عثمان، 
�إ�سماعيل  ح�سني،  �أحمد 
لعدد  باالإ�سافة  �رصف، 
�لذين  �لفنانني  من  كبري 
ك�سيوف �رصف  يظهرون 
منهم  �الأحد�ث  �سمن 
و�العالمية  غامن  �سمري 

ملي�ص �حلديدي.
جمال  �أمني  تاأليف: 
وحممود  حمرز  وحممد 

حمد�ن 
�إخر�ج: ر�مى �إمام �إنتاج: 
�رصكة ماغنوم ر�مي �مام 

وه�سام حت�سني

5 اأ�سباب جتعل »عوامل خفية« خمتلف 
عن اأعمال عادل اإمام ال�سابقة

خالل  من  �ملا�سي  �لعام  �إمام  عادل  �لفنان  يحقق  مل 
م�سل�سله »عفاريت عديل عالم« نف�ص �لنجاح �لذي حققه 
رم�سان  يف  تعر�ص  �لتي  م�سل�سالته  يف  �ل�سابقة  �الأعو�م 
تلقى �إمام �نتقاد�ت كثرية باأنه يكرر نف�سه، و�أن م�سل�سالته 
�أي جديد،  �أحد�ث فهو ال يقدم  �أو  �أي ق�سة  بها  ال يوجد 
عادل  يتعاون  فريق عمله  يغري من  �أن  �لعام  قرر هذ�  لذ� 
�إمام يف م�سل�سله »عو�مل خفية« مع كتاب �سباب، فبعد عمله 
مع �لكاتب يو�سف معاطي ل�سنو�ت، قرر �أن يجدد باختياره 
ملوؤلفني �سباب، و�سعر �لكثريون �أن م�سل�سله خمتلف �سو�ء 
يف �الأحد�ث �أو �لق�سايا �لتي يناق�سها يف نقاط ن�ستعر�ص 
عادل  �أعمال  عن  خمتلف  خفية«  »عو�مل  جتعل  �أ�سباب   5

�إمام �ل�سابقة

ت�ضويق
�مل�سل�سالت  و�أغلب  بالكوميديا،  مرتبط  �إمام  عادل  ��سم 
�لعام  هذ�  لكن  �لكوميديا،  من  كبري  بها جزء  قدمها  �لتي 
عنو�ن �مل�سل�سل هو �لت�سويق، ففي كل حلقة ق�سية جديدة 
يحقق فيها �ل�سحفي »هالل كامل« �أو عادل �إمام، وتنتظر 

�أن تكت�سف معه خبايا و�أ�رص�ر هذه �لق�سية.

الق�ضة وت�ضابهات مع الواقع
منذ �ليوم �الأول ويربط �جلمهور مع �لق�سة �الأ�سا�سية يف 
�سعاد  مقتل  بق�سية  م�سهورة،  فنانة  مقتل  وهي  �مل�سل�سل 
ح�سني، فاالأحد�ث مت�سابهة فنانة تلقى من �رصفة غرفتها 
لتموت، �لبع�ص يظن �أنها �نتحرت لكن �حلقيقة �أنها قتلت 
يف  مهمني  �أ�سخا�ص  فيها  تف�سح  �لتي  مذكر�تها  لكتابتها 

�لدولة.
عبد  جنجاه  �ل�سيدة  ح�سني  �سعاد  �لر�حلة  �لفنانة  �أخت 
�ملنعم، �تهتمت فريق �لعمل �أنه ماأخوذ عن ق�سة �سقيقتها، 
فيما نفى �ملوؤلفون هذ� �الأمر)�لتفا�سيل( ال يتوقف �الأمر 
�مل�سل�سل  ت�ساهد  عندما  فاأنت  ح�سني،  �سعاد  ق�سة  على 
ذهنك  �إىل  ياأتي  قد  فنية  �سخ�سيات  يذكرون  وجتدهم 

بع�ص �لنجوم وتربط بني �الأحد�ث، حتى �إن كانت �لق�سة 
بع�ص  ربط  يحب  �جلمهور  لكن  �ملوؤلف  خيال  وحي  من 

�ملو�قف بنجوم على �أر�ص �لو�قع.

الكوميديا للجميع
ال يقت�رص �جلانب �لكوميدي يف �مل�سل�سل على عادل �إمام 
يف  �مل�ساركني  للممثلني  �أخرى  م�ساحة  هناك  لكن  فقط، 

�مل�سل�سل ليظهرو� طاقتهم �لكوميدية.

�ضيوف �ضرف
يظهرون،  �ل�رصف  �سيوف  من  عدد  هناك  حلقة  كل  يف 
يقر�أ  �مل�سل�سل  �أحد�ث  ففي  �سيقة،  ظهورهم  وطريقة 
مل  �لتي  ريا�ص«  »مرمي  �ملمثلة  مذكر�ت  كامل«  »هالل 
�سكل  على  بل  و��سحة  بطريقة  �ل�سخ�سيات  �أ�سماء  تكتب 
رموز، فهو ال يعرف من تق�سد بحكاياتها، و�مل�ساهد �أي�سا 
ال يعرف فال يظهر �ملمثل ب�سكل و��سح �إال بعد �أن ي�سل 

�إليه »هالل«.

ق�ض�ص متنوعة
ي�سري �مل�سل�سل على خط و�حد هو ق�سية جديدة يبحث 
�إىل جانب م�سكالت فرعية  �ل�سحفي »هالل كامل«،  فيها 
حل  يف  يبد�أ  �ثنني  �أو  حلقة  فكل  تنوع  وهناك  لعائلته، 
ق�سية جديدة باأحد�ث خمتلفة وممثلني خمتلفني، و�إن كان 
يربطهم جميعا �سيء ما فاأغلب �ل�سخ�سيات �ملوجودة يف 
�مل�سل�سل بينها ر�بط م�سرتك، م�سل�سل »عو�مل خفية« من 
وحممود  حمرز  وحممد  جمال  الأمني  كتابة  ور�سة  تاأليف 
حمد�ن، و�إخر�ج و�إنتاج ر�مي �إمام، وي�سارك يف بطولته �إىل 
جانب عادل �إمام، كل من فتحي عبد �لوهاب و�أحمد وفيق 
و�سالح عبد �هلل وب�رصى ور�نيا فريد �سوقي وهبة جمدي 
ك�سيوف  �لنجوم  من  وعدد  عبا�ص  و�أ�سامة  �سليم  ومي 

�رصف.

»جرمية قتل« �سر اعتذار النجمات عن 
بطولة م�سل�سل »عوامل خفية«

�عتذ�ر  �رص  عن  �سوقي  فريد  ر�نيا  �لفنانة  ك�سفت 
�لبحريي  ود�ليا  �ساهني  و�لهام  علوي  ليلى  �لنجمات 
و�أنو�سكا عن دور �لبطولة �لن�سائية �أمام �لفنان عادل 
و�فقت  �أنها  موؤكدة  خفية«  »عو�مل  م�سل�سل  يف  �أمام 
قتلها  يتم  فنانة  ل�سخ�سية  وهو  �لدور  تقدمي  على 
د�خل �أحد�ث �مل�سل�سل لتبد�أ �الأحد�ث يف �لت�ساعد.

حمزنة  باأحد�ث  ومير  �سغري  �لدور  �إن  قالت  ر�نيا 
�مل�سل�سل  بطل  ليبد�أ  �ل�سهرية،  �ملمثلة  قتل  �أبرزها 
عن  بالنهاية  ليك�سف  �جلرمية،  كو�لي�ص  يف  �لبحث 
�سبكة ف�ساد كبرية، وتبد�أ �الأحد�ث يف �لت�ساعد بينه 
عر�ص  مقابل  جنيه  مليون  بالف�ساد  �ملتهمني  وبني 
يذكر   ... ملرة  خفية«  »عو�مل  �إمام  عادل  م�سل�سل 
�إمام  عادل  بطولة:  من  خفية«،  »عو�مل  م�سل�سل  �أن 
ور�نيا فريد �سوقي يف �أول تعاون بينهما، وي�سارك يف 

�لبطولة فتحي عبد�لوهاب، ومي �سليم، وب�رصى، وهبة 
جمدي، و�سالح عبد�هلل، ورنيا فريد �سوقي، و�أحمد 
وفيق، ونور قدري، وتاأليف �أمني جمال وحممد حمرز 

وحممود حمد�ن، و�إخر�ج و�إنتاج ر�مى �إمام. 
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الكاتب والباحث اأ�ضامة ح�ضاين جلريدة الو�ضط 

اجلزائر يف قلب 
�صراع دويل ال يرحم

كتاب ) املواقف الدولية من احلملة الفرن�ضية 1830 م ( جاء ليو�ضح ردود الفعل 
الأولية لأهم الدول الفاعلة يف املنطقة اآنذاك ، فهو يتحدث عن املوقف الربيطاين 
و الأمريكي و الرتكي و املغاربي من العدوان الفرن�ضي على اجلزائر ، بالإ�ضافة اإيل 

موقف الراأي العام الفرن�ضي و اجلزائري املعنيني بالأمر ، و قبل هذا اأو�ضح عملية �ضري 
احلملة الفرن�ضية و م�ضبباتها و تاأثري البيانات و الإعالنات على اجلزائريني 

حاوره خل�ضر بن يو�ضف 

كم�ساعدة  جاء  الكتاب  اإن 
لطلبة تاريخ اجلزائر احلديث 
حول  مدركاتهم  ليو�سع 
النق�ص  ظل  يف  املو�سوع 
تبحث  التي  للمراجع  الفادح 
يف هذا املو�سوع متمنني اأن 
يكون اإ�سافة لهم يف بحوثهم 
يف  املقدمة  عرو�سهم  و 

ح�سة الأعمال املوجهة .

هل لك اأن تعرفنا 
ب�ضخ�ضك وتقدم 

نف�ضك للقراء  ؟

ح�ساين اأ�سامة 25 من مواليد 
باحث   ، باجللفة   1990 اأوت 
حديث  تاريخ  تخ�س�ص 
خريج  ما�سرت   ، ومعا�رص 
يل  كاتب  اجللفة  جامعة 
ال�سحف  يف  املقالت  بع�ص 

املحلية.

كيف اهتممت 
بتاريخ اجلزائر ؟ 

وكيف وجلتم عوامل 
هذا البحث العميق 

بالرغم من �ضغر 
�ضنك ؟

الهتمام  كان  البداية  يف 
للتخ�س�ص  اختيارنا  و  عادي 
كان عفويا ، ثم ما اإن توغلنا 
لنا  تبني  التاريخ  عمق  يف 
بناء  يف  كبرية  اهمية  له  ان 
ل  التي  الأمة  لأن  المم 
و  لها  م�ستقبل  ل  لها  ما�سي 
ان  ن�ستطيع  ل  املا�سي  هذا 
لنا  يكون  ان  دون  به  ن�ستعني 

و  ا�ستنباط  على  قادر  جيل 
عندما  و  الأحداث  ا�ستقراء 
التي  التاريخ  درو�ص  تعلمنا 
اأ�ساتذتنا  علينا  اأمالها 
لحظنا ان هناك فرق بني ما 
ميلى و ما هو حقيقة عندها 
كي  املبادرة  زمام  اخذت 
الق�سايا  و  الحداث  احم�ص 
طوال  اجلزائر  �سهدتها  التي 
ان  وحاولت  ال�ستعمار  فرتة 

ا�سل اإىل احلقيقة
ال�سن  لعامل  بالن�سبة  اأما 
ول  يقدم  ل  نظري  يف  فهو 
يوؤخر فهذا �سعد اهلل املوؤرخ 
كان  اهلل  رحمه  اجلزائري 
�سغريا و قد لقب من اقرانه 

بالناقد ال�سغري ا
القدرة  هو  هنا  فاملقيا�ص 
اجلديد  من  تقدمي  ان  على 
تكميل  او  اخلطاأ  ت�سحيح  او 
الباحث  عمل  وهذا  الناق�ص 

مهما كان �سنه ..

من خالل امتهانك 
للبحث يف تاريخ 

اجلزائر ، هل ميكنك 
اأن حتدثنا عن 

جتربتك وهواج�ضها 
وعوائقها اأثناء 

بحثك ؟

تقف  عوائق  هناك عدة  نعم 
هو  ما  منها  الباحث  امام 
معنوي  هو  ما  منها  و  مادي 
التاريخية  امل�سادر  نق�ص   ،
املتخ�س�سة التي يرجع اليها 
 ، بحثه  مو�سوع  يف  الباحث 
الفاعلني  من  الكثري  رف�ص  و 
الدلء  اجلزائر  تاريخ  يف 
العام  الراأي  امام  ب�سهادتهم 

من  خلوف  اإما  امتناعهم  و 
اأو حلاجة يف نف�ص  رد الفعل 
يعقوب بالإ�سافة اىل الوثائق 
و  املرا�سالت  و  الر�سيفية 
املخطوطات لي�ص يف متناول 
الوزارة  ان  حتى  الباحثني 
بواجبها  تقم  مل  املعنية 
الوثائق  هذه  جلب  لأجل 
كي  اجلزائر  اإىل  الر�سيفية 
واإمنا  الباحث  من  ي�ستفيد 
تركت يف فرن�سا و هذا الأمر 
ل ي�ساعد الكثري من الباحثني 
للتكلفة  فرن�سا  اإىل  لل�سفر 
املعقدة  اجراءات  و  املادية 
فهي  املعنوية  العوائق  اأما   .
يثبط من  الذي  من املحيط 
تتمثل  والتي  الباحث  عزمية 
التعر�ص  من  تخويفك  يف 
لبع�ص الق�سايا احل�سا�سة يف 

تاريخنا.

ما هي اأهم النتائج 
واحلقائق التي 

تو�ضلت اإليها يف 
بحثك ، وك�ضفت 

عنها رمبا لأول مرة 
؟

لعل اأبرز ما قدمته يف كتابي 
املو�سوع  ان  هو  الول 
»مواقف الدول من الحتالل 
الفرن�سي »  مل يكن مدرو�سا 
كان  ما  كل  و  الكايف  بالقدر 
�سطحية  درا�سات  هو  حوله 
قمت  فقد  بالغر�ص  تفي  ل 
كل  حتليل  و  درا�سة  و  بجمع 
بينت  و  حدى  على  موقف 
ال�س�ص التي بنيت عليها هذه 
قبلها  تطرقت  و  املواقف 
للعالقات الثنائية بني اجلزائر 
و هذه الدول ، واأغلب النا�ص 

تقريبا ل يعلمون ان كل الدول 
او  ال�سالمية  العربية  �سواء 
تقف  مل  امل�سيحية  الوربية 
اذا  اإل  اجلزائر  جانب  ايل 
ا�ستثنينا ليبيا  طرابل�ص التي 
قوة  ول  حول  لها  يكن  مل 
 ، املعنوي  بالتاأييد  فاكتفت 
اجلديد هو حتليل املواقف و 
احلقيقية  لأ�سبابها  ارجاعها 
القول  التاريخيةفن�ستطيع  و 
اننا واجهنا الحتالل مبفردنا 

و طردناها مبفردنا

ماهي اأهم املوا�ضيع 
التي ركزت عليها 
ب�ضكل دقيق بني 

دفتي كتابك ؟

احلملة  على  الرتكيز  مت 
اجلزائر  على  الفرن�سية 
و  اقت�ساديا  م�سبباتها  واأهم 
�سيا�سيا و دينيا و اي�سا على 
ت�سليم  و  معاهدة ال�ست�سالم 
للفرن�سيني  اجلزائر  التراك 
فعل  ردود  اىل  بالإ�سافة 
الذي  للجزائريني  الولية 
ال�ستعمار  بب�سالة  قاوموا 
اجلزائرية  العالقات  عن  و 
الوروبية  و  الفرن�سية 
عالقات  و  عام  ب�سكل 
الدول  مبختلف  اجلزائر 
اهم  و  والإ�سالمية  العربية 
�سد  ال�سعبية  املقاومات 

التواجد الفرن�سي

ما م�ضتقبل البحث 
التاريخي يف 

اجلزائر ؟ هل 
هناك متايزات بني 

البحث التاريخي 
الكادميي يف 

اجلزائر وخارج 
اجلزائر ؟

م�ستقبل البحث يف اجلزائر 
فعالية  مبدى  مرهون 
فاإذا  اجلزائرية  اجلامعة 
الخرية  هــــــــذه  ح�سنت 
طورت  و  دويتها  مرد  مــــن 

بالنفع  تعود  التي  و�سائلها 
ان  ف�سرنى  الباحث  على 
البحث التاريخي يف اجلزائر 
قد خطى خطوات كبرية نحو 
ل  ان  اي�سا  علينا  و  المام 
خطوط  الباحثني  امام  ن�سع 
ترك  من  فالبد  حمراء 
احلرية الكاملة لهم و هذا هو 
الفرق بني الباحث اجلزائري 
و  عامة  ب�سفة  العربي  اأو 

الباحث الوروبي
الباحث  ان  نقول  رمبا  و 
املوؤ�س�سات  او  الوروبي 
الكادميية الغربية تفوقنا يف 
المكانيات حيث ت�سخر جميع 
بالإ�سافة  لباحثيها  الو�سائل 
الر�سيفات  تواجد  اإىل 
هناك  بوثائقها  ال�ستعمارية 
مييزهم  ما  هذا  و  عندهم 
نعتمد  تقريبا  فنحن  عنا 
تكتبها  التي  املراجع  على 
نعلم  و  الفرن�سية  الكتابات 
مغر�سة  كتاباتها  اأن  جيدا 
نحن  و  الأحيان  من  كثري  يف 
ب�سدد تاأليف كتاب ثاين حول 
للجزائر  القت�سادي  التاريخ 
هذا  ال�ستعمارية  الفرتة  يف 
فيه  تنعدم  تكاد  املو�سوع 

الدرا�سات

يبدو اأن هناك جيال 
�ضابا جزائريا ي�ضاهم 
يف دينامكية البحث 
بكل ا�ضكاله واأنواعه 

حاليا ؟ هل ميكن 
احلديث عن قطيعة 

بني هذا اجليل 
والأجيال التي 

�ضبقته ؟

اإذا قلنا ان هذا اجليل اأف�سل 
اجحاف  فهذا  �سابقيه  من 
تالمذته  و  اهلل  �سعد  حق  يف 
، بل بالعك�ص ل اأظن اأن هذا 
كان  مهما  له  �سيكون  اجليل 
اأو  �سيعادل  فكريا  انتاجا 
اجليل  قدمه  ما  به  ي�ساهي 
اجليل  هذا  لأن   ، ال�سابق 
حليا  التاريخ  طلبة  واأعني 

تاريخهم  يف  البحث  يهمه  ل 
العربي  تالمذة  كان  كما 
 ، و �سعد اهلل وغريهم  زبريي 
ا�سبحوا مثلهم مثل طلبة  بل 
الوحيد  همهم  الثانويات 
املقبلة  لل�سنوات  ال�سعود 
اأ�سبحوا  اأنهم  بالإ�سافة   ،
و  العلمية  ال�رصقة  يحرتفون 
التعدي على امللكية الفكرية 
انت�رصت  قد  الظاهرة  فهذه 
و  الطلبة  او�ساط  يف  بكرثة 
حتى ال�ساتذة الذين اأ�سحوا 
غريهم  حقوق  على  يتعدون 
فاأ�سبحوا  الباحثني  من 
ول  لطالبهم  �سيئة  قدوة 
اإل  ببلدنا  النهو�ص  ميكن 
امل�سلحني  اأبنائنا  ب�سواعد 
بال�سطو  ل  املعرفة  و  بالعلم 

وال�رصقة.

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

قادمة  اعمال  الكلمة يل  قبل 
تاريخي حول  تتمثل يف عمل 
احلديث  اجلزائر  تاريخ 
تاريخي  عمل  اإىل  بالإ�سافة 
اأدبي زاوجت فيه  بني الدب 
�ساء  ان  و�ستكون  التاريخ  و 
بع�ص  عن  تتحدث  رواية  اهلل 
تاريخ  يف  التاريخية  الق�سايا 

اجلزائر.

اأما كلمتي للقراء 
وللجريدة

الو�سط  جريدة  ملتابعي  اأقول 
الثقايف و قراءها ا�ستغلوا هذا 
و  الأدبي  و  الثقايف  الف�ساء 
حمتواها املتنوع الذي تقدمه 
لكم الو�سط ، و اأ�سكر للجريدة 
و  بالثقافة  اهتمامها  على 
الالحمدود  دعمها  و  العلوم 
يف  املبدعني  و  للباحثني 
تقدمي  و  املجالت  كافة 
تتوافق  متميزة  اعالمية  مادة 
اجلزائري  املجتمع  قيم  و 
امل�سلم كما اأ�سكر كل القائمني 
يف  التوفيق  لها  واأمتنى  عليها 

م�سوارها العالمي. 
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الكاتبة خرية بن يعقوب تفتح قلبها للو�ضط 

 هاج�صي ترك ب�صمة تدل
 على مروري يف احلياة

ا�ضم يريد مكانته يف ال�ضاحة الأدبية،ل يكل ول ميل من التجارب 
البداعية،من القليالت اللواتي امل�ضتغالت باأدب اخليال العلمي،عرب 

الإطالع على التجارب الرائدة يف هذا امليدان،اقرتبت منها الو�ضط 
للحديث عن م�ضارها و جتربتها فكان هذا احلوار

حاورها / اأ . خل�ضر . بن يو�ضف 

كيف ميكن اأن تقدمي 
نف�ضك للقراء واملتابعني 

؟

خرية بن يعقوب ، كاتبة  من مواليد 
لكن   ..... اأدرار    1990.11.  25
والية  ال�صفراء  العني  من  اأ�صلي 
للأدب االجنليزي  ، حمبة  النعامة 

و اللغة االإجنليزية ب�صفة عامة

كيف كانت بدايتك مع 
البوح واحلرف ، حدثينا 
عن هذا اللقاء املفتعل ؟

بدايتي مع الكتابة كانت يف ال�صنة 
اللغة  تخ�ص�ص  جامعي  الثانية 
االإجنليزية.... لكن فكرة ال�صل�صلة 
جاءت اأثناء اقامتي يف مدينة عني 
تيمو�صنت ، ميكن القول اأين تاأثرت 
اأنا   ....J.K Rowling بالكاتبة 
 ، االإثارة  و  اخليال  حمبات  من 
غروب  اأثناء  املدينة  يف  ال�صاطئ 
لو  ماذا  اأفكر  جعلني  ال�صم�ص 
حتت  اخرى  حياة  هنالك  كانت 

البحر...؟

عن ماذا تكتب خرية بن 
يعقوب ؟

اأ�صياء ت�صغل ال�صباب لكن يف طابع 
اخليال و االثارة... ممكن اأن اأقول 
عن قيم العائلة ، ال�صداقة و احلب 
لكن  الآخر...  �صخ�ص  من  تختلف 
مع  جتمعنا  كثرية  اأ�صياء  يوجد 
البحر  حتت  احلياة  لهذا  بع�ص... 
حني  يف   ، متحفظ  طابع  عندها 
حترر  عندهم  الياب�صة  �صكان 
اأن  اأردت  �صيء  اأول  اأنا  فكري، 
و  املراأة  هو  عنه  الكتابة  جتيب 
م�صاكلها و امل�صاواة بني اجلن�صني، 
ممكن هذا جمرد راأي لكن تقريبا 
�صهرتها  لقت  جزائرية  كاتبة  كل 
عن  املو�صوع  نف�ص  كتبت  الأنها 
املراأة....  معاناة  و  الرجل  ظلم 
هذه  مواكبة  اأريد  ال  لكني  اآ�صفة 

الفئة...
املو�صوع ممكن يريد التحدث عنه 
الدول  ار�صاء  بتف�صيل...لكن �صد 
عن  فكرته  تغري  مل  التي  الغربية 
مازالوا  الكتاب  العرب  الأن  العرب 
النظرة  تلك  ار�صاء  يحاولون 
ال�صهرة  مقابل  العرب  عن  ال�صيئة 

و املال

املراأة  ادا  احلياة...  يف  فل�صفتي 
اللوم  عن  فلتتوقف  م�صاواة  تريد 
كل  يف  تناف�ص  بالعمل...  تبداأ  و 

جماالت...

هل لك اإ�ضدارات ؟

كتاب   ، االجنليزي  االأدب  نعم يف 
�صل�صلة روائية و الثاين يف الطريق 
اإن �صاء اهلل... �صل�صلة خيالية »من 

اأجل حب البحر«

هل لالأنواع والأجنا�س 
الأدبية الأخرى ، 

كال�ضعر واأدب الطفل 
والق�ضة ن�ضيب من 

كتابات خرية ؟

معروف عني اأين اذا بداأت احلديث 
اأتوقف ب�صهوله ، لهذا لي�ص يل  ال 
 ، قوايف   ، ال  حرام  �صعري  ح�ص 
كتابة  عن  يرتتب  ما  وكل  بحور 
�صعر... و كذا االأمر بالن�صبة الأدب 
�صغرية  ق�ص�ص  اأكتب   ، الطفل 

حول موا�صيع اجتماعيه...

يف بداية خطواتك 

املتعرثة ك�ضابة ، اإىل 
ماذا تطمح خرية 

الو�ضول اليه ؟

احلياة...  يف  الفرق  احداث 
امل�صاعدة  يحتاج  من  م�صاعدة 

�صواء ماديا اأو معنوياً

ماهي م�ضاريعك 
امل�ضتقبلية يف م�ضارك 

البداعي ؟

و  للعائلة  فخر  كاتبة  اأكون  اأن 
الوطن ، كاتبة ملهمة

يف راأيك ماهي اأهم 
امل�ضاكل التي يعاين منها 

ال�ضباب املبدع اليوم ؟

تعرت�ص  اليوم  ال�صباب  ان  حقيقة 
عدة  االبداعي  وم�صاره  طريقه 
من�صة  وجود  عدم  اأهمها  عوائق 
وجود  عدم  اأ�صواتهم...  لتو�صيل 

و  لت�صجيع  معنوي  اأو  مادي  دعم 
تطوير �صغفهم

اأمل تفكري يف امل�ضاركة 
اأو النخراط يف 

اجلمعيات الثقافية ؟

�صيدي  مدينة  يف  نائم  الو�صع 
 ... االأن  اأتواجد  اأين  بالعبا�ص 
دعايات  هناك  لي�ص  قلت  كما  و 

كثرية ملثل هذه اجلمعيات....

هناك جيل �ضاب مثقف 
وطموح  يبدع وي�ضطع 

يف �ضماء البداع يف 
اجلزائر ، لكن مل 

ن�ضجل لهم كتابات يف 
اأدب ال�ضرية الذاتية ، 
الق�ضية الفل�ضطينية 

وان وجدت فهي قليلة 
ونادرة  ؟

ق�صية  الفل�صطينية  الق�صية 
اجلزائر  اأجيال  كل  عند  تداولت 
يف  اأما  اأعمارهم...  مبختلف 
يف  ال�صاطع  االبداع  يخ�ص  ما 
كان  اإذا  الراأي  يختلف  اجلزائر 
على  موؤثر  اأو  مهم  املجال 
لي�صت  احلايل  اجليل  ال�صباب... 
متداولة ونق�صت ب�صكل رهيب الأن 
املال و الربح ال�رسيع كل ما يهم 
فكريا  ال�صعب خمدر   ... ال�صباب 
، كل ما يريد اأن يخرج من البلد 
اأو يك�صب املال...و الطرق لذلك 

لي�صت كلها تدعو للفخر

كلمة للقراء واجلريدة

اآمل اأن يكون الواقع نحو االأف�صل ، 
اأين امتلك حلم جميل للم�صتقبل 
لن  االن�صانية  نحو  اأو  �صخ�صي 
من  االرزاق  حلم...  جمرد  يكون 
عند اهلل ، فل تخ�رسوا اأنف�صكم و 

ما هو مهم من اجل امتلكه.
�ضكراً

َبكى ِمن َقْهرَي الَقهُر 
واأ�ضَفَق ِمن َفمي املُُرّ 

َو�ضاَل اجَلْمُر يف َنْف�ضي 
فاأحَرَق َنف�َضُه اجَلمُر! 

ٍة ِمّني  ِبُكِلّ َخِلَيّ
لأهِل اجَلْوِر َمرَقُة 

ُتزجمُر : ِمن ُهنا َمّروا. 
واإيّن �ضاِبٌر َدومًا على َبلواَي 

مَلْ َتطُرْق َفمي �ضكواَي 
 ! رْبُ رْبَي ال�ضَّ َلو مَلْ َي�ضَتِقْل ِمن �ضَ

َوَل�ضُت األوُمُه اأَبداً َفُرَبّ ِخياَنٍة ُعذُر! 
اأَُي�ضِلُم َذْقَن ِحكَمته 

؟!  ِلَكْي َيلهو ِبها ِغُرّ
اأياأُمُل يف َجَنى َبْذٍر 

ْخُر؟!  ُتراُب ُحقوِلِه �ضَ
رَب اأن ُيبلي  اأُعيُذ ال�ضَّ

ُذباَلَة َقلبِه ِمثلي 
ِلَلْيٍل ماَلُه َفْجُر! 

 ***
َوَة الآلِم:  اأُ�ضاِغُل َق�ضْ

؟  رْيُ ما ال�ضَ
تي َيومًا  �َضت�ضحو اأَُمّ

ْذُر.  ْحَوِتها ُهَو الَنّ ِوُعْمري ُدوَن �ضَ
َحُك َدورُة الأّياِم:  فَت�ضْ

َكْم َدْهراً �َضْيبُلُغ ِعنَدَك الُعْمُر؟! 
اأَِدْر َعْيَنيَك.. 

َهل يف َمن َترى َب�َضُر ؟ 
ُر؟  َوَهْل يف ما َترى ِب�ضْ

ِبالُدك هِذه اأطماُر �َضّحاٍذ 
ُر.  ُتوؤّلُفها ِرقاُع ما َلها َح�ضْ

َتَوَلّْت اأمَرها اإِبٌر 
َتدوُر ِبَكف رّقاٍع 

َيدوُر باأمِرِه الأمُر. 
ها ُقْطُر!  وما من ُرقَعٍة اإّل َوَتزُعُم اأَنّ

وفيها ال�ّضعُب َمطروٌح على ُرَتٍب 
ِبال �َضَبٍب 

ومق�ضوُم اإىل �ُضَعب 
ِلَي�ضِرَب َعْمَرها َزيُد 

ِرَب َزْيَدها َعْمرو.  وَي�ضَ
َماليني ِمَن الأ�ضفاِر 

َيغَرُق َو�ْضَطها الَبْحُر.. 
ْفُر!  ُل َجْمِعها: �ضِ َوحا�ضِ

 ***
ْدِر اأبياتي  األوُذ ِب�ضَ

واأُطمُعها واأُطِمُعني 
ها الآتي  باأَنّ اأَِتَيّ

�َضَيهِدُم ما َبنى املَكُر 
 . َفيثاأَر باِئ�ٌس وَيثوَر ُمْعرَتُّ

َواأَنّ �َضماَءها ل ُبَدّ اأن تبكي 
ا�ضرِبْ  َتقوُل:  َثْغُر.   ى  للرَثّ ِلَي�ضَحَك 

على املَوتى 
ُر.  اإىل اأن َيبداأَ احَل�ضْ

فال ِعندي َع�ضا مو�ضى 
ْحُر.  ّ ِول يف َطْوِعَي ال�ضِ

�َضماوؤَك ُكلها اأطباُق اأ�ْضَمْنٍت  فال َرْعٌد 
ول َبرٌق ول َقْطُر. 

ك ُكُلّها اأطباُق اأ�ْضَفْلٍت  َواأر�ضُ
َفماذا  َطرُي.   ول  ماٌء  ول  �َضجٌر  فال 

عُر؟!  ّ َي�ضَنُع ال�ضِ
اإذ  فِن  الَدّ ِبَهِمّ  ُت�ضَغْل  ول  املَوتى   َدِع 

َيبدو 
 .. ُهم ُكرْثُ ِلَعْينَك اأَنّ

 ***  ! بالُدك ُكُلّها َقرْبُ
رَت اإمياين  َلَقد َكَفّ

ة يا �َضعُب عن َذنبي  ْر َمَرّ َفَكِفّ
َع�ضى اأن ُيوؤِمَن الُكفُر! 

َخْيَبتي  ْب  َفَخِيّ اآمايل   بَت  َخَيّ وَقد 
َيومًا 

عُر:  ّ عِر ماذا َي�ضَنُع ال�ضِ ّ ْل ِلل�ضِ وُقّ
اأَن�ضاأُل َعن َع�ضا مو�ضى... 

ْحَر  �ضِ اأَنطُلُب  َقَلٌم؟!   ميِيننا  َوَطْوُع 
�َضّحاٍر..  َوِملُء َدواِتنا ِحرُب؟! 

عِر ل َيجتاُزُه َزَمُن  ّ َزماُن ال�ضِ
ُرّ   َفُرَبّ  عِر لي�َس ُيحيُطُه �ضِ ّ ُرّ ال�ضِ َو�ضِ
�ضْفُر!   ِبَحْمِلها  و�ضاق  ْت   َعرَبَ ِعباَرة 

َوُرَبّ ُهنْيَهٍة هاَنْت 
َخْلِق  َلَدى  َدْهُر!   اأح�ضائها  ويف 
ر  َن�ضْ ويف  الُدنيا   ُتخَلُق  الَق�ضيَدة 

ُر!  �ضْ الَق�ضيَدة َيبداأُ الَنّ
�َضَينَبُع هاُهنا ُحٌرّ  وَينِب�ُس ها ُهنا ُحٌرّ  
ُثَلُّة  َوُت�ضِرُق    . ُحُرّ ُهنا  ها  وَي�ضَطُع 

الأحراِر كالأ�ضحاِر 
َتِفُر يف ِجداِر الّلْيِل بالأظفاِر 

َطلَعُة  َفَتطُلُع  احَلْفُر.   ُيبَهَت  َحّتى 
الآفاِق ِمن اأعماق ُبرُقِعها 

ها  ْحُك اأدُمِعها:  �َضالمًا.. اأُيّ َوَيهِتُف �ضِ
الَفْجُر ! 

اأحمد مطر/العراق

الفتة .. على باب القيامة – �صعر : اأحمد مطر
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نظام غذائي خلف�ض 
الوزن بعد رم�صان
خالل فرتة ال�ضوم يف �ضهر رم�ضان املبارك، يتغيرّ النظام 

الغذائي الذي تتبعينه عادًة. ففيما يحاول البع�ض التقيرّد 
بالعادات الغذائية ال�ضليمة، يجد كثيون �ضعوبًة يف االلتزام 

للح�ضول على الفيتامينات واملعادن ال�رضورية للج�ضم من جهة 
واحلفاظ على الر�ضاقة من جهة ثانية. ويف كل احلاالت، بعد 
انتهاء فرتة االأعياد طبيعي اأن حتاويل خ�ضارة الكيلوغرامات 
القليلة الزائدة. ا�ضتفيدي من ن�ضائح اخت�ضا�ضيتي التغذية 

اللبنانيتني ديانا اأبو حبيب وهالة مغبغب جميرّل يف مركز 
احلمية والتغذية لكي ت�ضتعيدي النظام ال�ضحي الذي يعيد 

اإليك ر�ضاقتك املعتادة ويوؤمن لك حاجات ج�ضمك الغذائية يف 
الوقت نف�ضه.

ن�ضائح غذائية عامة 

- �ضعي برناجماً غذائياً حمدداً ومنظماً لكي تعيدي تنظيم 
وظيفة اجلهاز اله�ضمي.

- يجب اأن تعتادي جمدداً على تناول وجبات �ضغية عدة يف 
اليوم.

- يجب اأن ي�ضتند نظامك الغذائي اإىل �رضوط الهرم الغذائي 
لتاأمني احلاجات الغذائية للج�ضم من معادن وفيتامينات 

وبروتينات غالباً ما تنق�ضك خالل فرتة ال�ضيام.
- ي�ضبب ال�ضوم عادًة االإم�ضاك، لذلك يجب اأن حتاويل اإدخال 

االألياف يف نظامك الغذائي خالل الوجبات التي تتناولينها 
كونها ت�ضاعد يف مكافحة هذه امل�ضكلة. اأما االأطعمة التي 

ين�ضح بتناولها لغناها باالألياف فهي اخلبز الكامل الغذاء 
واخل�رض والفاكهة.

- اأكرثي من تناول ال�ضوائل فهي ت�ضاعد اجل�ضم يف التخل�ض 
من ال�ضموم، علماً اأن تناول ثمانية اأكواب من املاء اإىل ع�رضة 

ت�ضاعد يف تخلي�ض اجل�ضم من ال�ضموم.
- خالل �ضهر رم�ضان املبارك، يتوقف معظم االأ�ضخا�ض عن 

ممار�ضة الريا�ضة ب�ضبب االإرهاق والك�ضل الناجتني عن ال�ضيام. 
ويوؤثر ذلك �ضلباً يف اجلهاز الهرموين. فقد اأظهرت الدرا�ضات 

اأن ال�ضيام يوؤثر يف هرمونات معينة يف اجل�ضم مما يبطئ عملية 
االأي�ض لديك. لكي ت�ضتعيدي ن�ضاطك، من ال�رضوري اأن تزيدي 

تدريجاً املجهود اجل�ضدي الذي تقومني به والتمارين التي 
متار�ضينها حتى ثالث �ضاعات اأو اأربع يف االأ�ضبوع.

- اإذا كنت تعانني ازدياد وزنك خالل �ضهر رم�ضان ب�ضعة 
كيلوغرامات وترغبني يف التخل�ض منها قبل حلول ف�ضل 

ال�ضتاء، ميكنك اأن تلتزمي بالنظام الغذائي االآتي الذي يوؤمن 
لك 1200 وحدة حرارية. لكن، ال بد من االإ�ضارة اإىل اأن هذه 

احلمية ال ت�ضلح للحوامل والن�ضاء اللواتي يعانني م�ضكلة �ضحية 
معينة.

* الفطور )حتى ال�ضاعة العا�رضة(:
- ن�ضف رغيف من اخلبز االأ�ضمر.

- 30 غراماً من اجلبنة القليلة الد�ضم اأو ملعقتان كبيتان من 
اللبنة.

- كوب من احلليب القليل الد�ضم اأو اخلايل من الد�ضم.
- ح�ضة من الفاكهة ) تفاحة اأو موزة �ضغية اأو ن�ضف كوب من 

الع�ضي دون �ضكر( اأو ملعقة من املربرّى اأو الع�ضل.
مالحظة: ميكنك اإ�ضافة ال�ضعرت والبندورة)الطماطم( والنعناع 

واخليار اأو اأي نوع من اخل�رض بح�ضب الرغبة.
* الغداء ) بني ال�ضاعة االأوىل والثالثة بعد الظهر(:

- ثلثا كوب من االأرز املطهو اأو كوب من املعكرونة امل�ضلوقة.
- قطعة من اللحم )60 غراماً من اللحم االأحمر اأو �ضدر دجاج 

اأو �ضمك م�ضوي(.
- �ضلطة بح�ضب الرغبة با�ضتثناء اخل�رض الن�ضوية كالذرة 

وال�ضمندر والبازيال والبطاطا واجلزر.

- ملعقتان �ضغيتان من زيت الزيتون.
* وجبة �ضغية )بني ال�ضاعة اخلام�ضة وال�ضاد�ضة م�ضاء اأو قبل 

الظهر(:
- ح�ضتان من الفاكهة،اأو كوب من �ضلطة الفاكهة الطبيعية دون 

ى 150 وحدة حرارية(. �ضكر،اأو حلوى قليلة الد�ضم )ما ال يتعدرّ

الع�ضاء )بني ال�ضاعة الثامنة والتا�ضعة م�ضاء(:

- 60 غراماً من التونة اأو اجلنب القليل الد�ضم اأو احلب�ض اأو 
الدجاج اأو ال�رضطان)كراب(.

- ن�ضف رغيف اأ�ضمر اأو حبة متو�ضطة احلجم من البطاطا.
- �ضلطة ح�ضب الرغبة با�ضتثناء اخل�رض الن�ضوية.

- ملعقة �ضغية من زيت الزيتون.
- ح�ضة من الفاكهة.

من اأهم الفوائد ال�صحية لل�صيام:
اإ�ضالح  و  اجل�ضم  راحة   –

اأعطابه.
يف  املتبقية  املواد  امت�ضا�ض   –
مكثها  طول  يوؤدي  والتي  االأمعاء 

اإىل حتولـها لنفايات �ضامة.

الـه�ضم،  وظيفة  حت�ضني   –
واالمت�ضا�ض.

االإطراح  اأجهزة  ت�ضتعيد   –
واالإفراغ ن�ضاطها وقوتها وتتح�ضن 
مما  اجل�ضم،  تنقية  يف  وظيفتها 
احليوية  الثوابت  �ضبط  اإىل  يوؤدي 
يف الدم و�ضوائل البدن. ولذا نرى 
االإجماع الطبي على �رضورة اإجراء 
واملفحو�ض  الدموية  الفحو�ض 
�ضائماً. فاإذا ح�ضل اأن عاماًل من 
هذه الثوابت يف غي م�ضتواه فاإنه 

يدل على خلل ما.
الزائدة  املواد  حتليل   –
داخل  املختلفة  والرت�ضبات 

االأن�ضجة املري�ضة.
اإىل  واحليوية  ال�ضباب  اإعادة   –

يف  املختلفة  واالأن�ضجة  اخلاليا 
البدن.

– تقوية االإدراك وتوقد الذهن.
يقول  اجللد،  وتنظيف  جَتميل   –
على  احلائز  كاريل  الك�ضي�ض 
كتابه  يف  الطب  يف  نوبل  جائزة 
كرثة  “اإن  املجهول  ذلك  االإن�ضان 
تعطل  ووفرتها  الطعام  وجبات 
بقاء  اأدت دوراً عظيماً يف  وظيفة 
وظيفة  وهي  احليوانية  االأجنا�ض 
التكيف على قلة الطعام،..اإن �ضكر 
الكبد يتحرك ويتحرك معه اأي�ضاً 
اجللد.  حتت  املخزون  الدهن 
مبادتها  االأع�ضاء  جميع  وت�ضحي 
على  االإبقاء  اأجل  من  اخلا�ضة 
و�ضالمة  الداخلي  الو�ضط  كمال 
القلب. واإن ال�ضوم لينظف ويبدل 

اأن�ضجتنا “.
اآَمنُوا  الَرِّذيَن  اأَيُرَّها  )يَا  تعاىل:  قال 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى  رّ ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�ضِ
تَتَرُّقوَن(  لََعلَرُّكْم  َقبِْلُكْم  ِمْن  الَرِّذيَن 

البقرة:183

املعافاة الكاملة

�صتة من �صوال والأيام البي�ض

يقول هالربوك Holbrook  “لي�ض 
هو  بل  عابرة،  �ضحرية  بلعبة  ال�ضوم 
اأجل  من  الوحيد  وال�ضمان  اليقني 

�ضحة جيدة”.
يوفر   ”  Liek ليك  الدكتور  ويقول 
اجل�ضم بف�ضل ال�ضوم اجلهد، والطاقة 
ويدخرها  للـه�ضم،  املخ�ض�ضة 
لن�ضاطات اأخرى، ذات اأولوية واأهمية 
وحماربة  اجلروح،  كالتئام  ق�ضوى 
“فعلى  برنز  توم  ويقول  االأمرا�ض” 
اإنني بداأت ال�ضوم بهدف  الرغم من 
الزائد  الوزن  من  ج�ضدي  تخلي�ض 
اإال اأنني اأدركت اأن ال�ضوم نافع جدا 
لتوقد الذهن، فهو ي�ضاعد على الروؤية 
ا�ضتنباط  على  وكذلك  اأكرب،  بو�ضوح 
امل�ضاعر،  وتركيز  اجلديدة  االأفكار 
النزوات  واأ�ضعر بان�رضاف ذاتي عن 
والغية  كاحل�ضد  ال�ضلبية  والعواطف 

نف�ضي  تن�رضف  كما  الت�ضلط،  وحب 
اخلوف  مثل  بها  علقت  اأمور  عن 

واالرتباك وال�ضعور بامللل”.
وال�ضيام وقاية للج�ضم من احل�ضوات 
والروا�ضب الكل�ضية والزوائد اللحمية 
االأورام  وكذلك  الدهنية  واالأكيا�ض 
ن�ضبة  تكونها. كما يخف�ض  بداية  يف 
معدالتها،  اأدنى  اإىل  الدم  يف  ال�ضكر 
فر�ضة  البنكريا�ض  غدة  ويعطي 
االأن�ضولني  تفرز  والتي  للراحة، 
ن�ضوية  مواد  اإىل  ال�ضكر  يحول  الذي 
فاإذا  االأن�ضجة،  يف  تخزن  ودهنية 
االأن�ضولني  كمية  عن  الطعام  زاد 
ي�ضاب  البنكريا�ض  فاإن  املفروزة 
عن  يعجز  ثم  واالإعياء،  باالإرهاق 
يف  ال�ضكر  فيرتاكم  بوظيفته،  القيام 
حتى  بالتدريج  معدالته  وتزيد  الدم 

يظهر مر�ض ال�ضكر.

ال�ضيام هو الو�ضيلة الوحيدة الفعالة لطرد 
ال�ضموم املرتاكمة يف اجل�ضم، حيث تنظف 
القناة الـه�ضمية متاًما من جراثيمها خالل 
عملية  وت�ضتمر  ال�ضوم،  من  واحد  اأ�ضبوع 
وال�ضموم  الف�ضالت  الإخراج  التنظيف 
اللعاب،  عرب  االأن�ضجة  يف  املرتاكمة 
ال�ضفراء،  والع�ضارة  املعدية،  والع�ضارة 
وع�ضارة البنكريا�ض، واالأمعاء، واملخاط، 
والبول، والعرق، وتقل كمية الع�ضارة ودرجة 

حمو�ضتها كثًيا مع ال�ضوم.
“اأن  البوطي  �ضعيد  حممد  الدكتور  يقول 
ية  ال�ضمرّ املواد  تراكم  مينع  احلق  ال�ضيام 
وفو�ضفات  والبولة  البول  كحم�ض  ال�ضارة 
توؤهب  وما  الدم  يف  واملنغنيزا  االأمونياك 
املفا�ضل،  يف  موؤذية  تراكمات  من  اإليه 
داء  من  ويقي  ــ  البولية  احل�ضى  ــ  والكلى 

امللوك )النقر�ض(”.
وقد اأثبت االأبحاث الطبية اأن ال�ضيام ليوم 
واحد يطهر اجل�ضم من الف�ضالت وال�ضموم 
االإن�ضان  اأن  اأيام)اأي  لع�رضة  املرتاكمة 
يحتاج كل �ضنة ل�ضيام 36 يوماً( و من هنا 
نرى احلكمة من اأن توجيه النبي �ضلى اهلل 
اأيام من �ضوال  لنا ب�ضيام �ضتة  عليه و�ضلم 
حتى تكتمل عملية التنظيف يقول �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم فيما رواه م�ضلم عن اأبي اأيوب 
االأن�ضاري: ” من �ضام رم�ضان واأتبعه ب�ضت 

من �ضوال كان ك�ضوم الدهر”.
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تذكر رحيلك من الدنيا برحيل رم�ضان
اأيها ال�شائم - واأنت تودع �شهرك �ُسعَة ُمرور الأيام،  تذكر - 
للمعتربين،  عربة  و�ُسعتها  ُمرورها  يف  فاإَنّ  الأعوام،  وانق�شاء 
اللَّيَْل َوالنََّهاَر   ُ وِعَظة للمتعظني؛ قال - عَزّ وجَلّ -: ﴿ يَُقِلُّب الَلّ
اِر ﴿ ]النور: 44[، فيا َمن �شتودع  اإَِنّ يِف َذِلَك لَِعرْبًَة ِلأُوِل اْلأَبْ�شَ
اأنت  هل  لل؟  ْمَت  َقَدّ فَماذا  نيا،  الُدّ �شتودع  اأنَّك  ر  تََذَكّ رم�شان، 
واأعَدّ  ل�شفره،  د  تََزَوّ �َشفر،  على  عزم  َمن  اإَنّ  للقائه؟  ُم�شتَِعد 
العدة، فهل اأْعَدْدت زاًدا ل�شفر الآخرة؟ فعجبًا ملن اأعد لل�شفر 
القريب، ومل يعد لل�شفر البعيد؛ قال رجل للنبي - �شلَّى الل عليه 
و�شلَّم - اأي املوؤمنني اأف�شل؟ قال: ))اأح�شنهم خلًقا((، قال: فاأُيّ 
ملا  واأح�شنهم  ذكًرا،  للموت  ))اأكرثهم  قال:  اأكي�س؟  املوؤمنني 
"َمن  اللفاف:  الأكيا�س...((، قال حامد  اأولئك  ا�شتعداًدا،  بعده 
اأكرث من ذكر املوت، اأُْكِرَم بثالثِة اأ�شياء: تعجيل التوبة، وقناعة 
القوت، ونَ�شاط العبادة، وَمن ن�شي املوت، ُعوِقب بثالثة اأ�شياء: 

�شا بالكفاف، والتكا�ُشل يف العبادة". ت�شويف التوبة، وتَرك الِرّ
دخل رجٌل على اأبي ذر، فجعل يُقلب ب�سه يف بيته، فقال: يا اأبا 
ذر، اأين متاعكم؟ قال: اإَنّ لنا بيًتا نوجه اإليه �شاِلَح َمتاعنا، قال: 
اِحَب املنزل  اإنَّه ل بَُدّ لك من متاع ما دمت ها هنا، قال: "اإَنّ �شَ
ل - اأخي - يف هذا الفقه النبيه؛ اإذ قال اأبو  ل يدعنا فيه"، فتاأَمّ
ذر: "اإن �شاحَب املنزل ل يدعنا فيه"، فاملنزل للدنيا، و�شاحبها 
نْيَا  يَاةُ الُدّ َا َهِذِه اْلَ هو الل، وقد قال الل - تعاىل -: ﴿ يَا َقْوِم اإَِنّ

َمتَاٌع َواإَِنّ اْلآِخَرَة ِهَي َداُر الَْقَراِر ﴿ ]غافر: 39[.

اإطعام الطعام 
 قال تعاىل »ويطعمون الطعام 

على حبه م�شكيناً ويتيماً واأ�شرياً 
)8( اإنا نطعمكم لوجه الل ل 

نريد منكم جزاء ول �شكوراً )9( 
اإنا نخاف من ربنا يوماً عبو�شاً 
قمطريراً )10( فوقاهم الل �س 

ذلك اليوم ولقاهم ن�سة و�سوراً 
)11( وجزاهم مبا �شربوا جنة 
وحريراً ( }الإن�شان 10-8{ .

فقد كان ال�شلف ال�شالح 
يحر�شون على اإطعام الطعام 

ويقدمونه على كثري من العبادات 
. و�شواء كان ذلك باإ�شباع جائع اأو 

اإطعام اأخ �شالح فال ي�شرتط يف 
املطعم الفقر . فلقد قال ر�شول 

الل �شلى الل عليه و�شلم : »اأميا 
موؤمن اأطعم موؤمناً على جوع 

اأطعمه الل من ثمار اجلنة ومن 
�شقى موؤمناً �شقاه الل من الرحيق 

املختوم » )رواه الرتمذي ب�شند 
ح�شن( .

وكان من ال�شف من يطعم اإخوانه 
الطعام وهو �شائم ويجل�س 

يخدمهم ويروحهم ، منهم ال�شن 
وابن املبارك .

قال اأبو ال�شوار العدوي : كان 
رجال من بن عدي ي�شلون يف 

هذا امل�شجد ما اأفطر اأحد منهم 
على طعام قط وحده ، اإن وجد 

من ياأكل معه اأكل ، واإل اأخر 
طعامه اإىل امل�شجد فاأكله مع 

النا�س واأكل النا�س معه .وعبادة 
اإطعام الطعام ين�شاأ عنها عبادات 
كثرية منها : التودد والتحبب اإىل 
اإخوانك الذين اأطعمتهم فيكون 

ذلك �شبباً يف دخول اجلنة : 
»ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا 
ول توؤمنوا حتى حتابوا« )رواه 

م�شلم( كما ين�شاً عنها جمال�شة 
ال�شالني واحت�شاب الأجر يف 

معونتهم على الطاعات التي 
تقووا عليها بطعامك .

ال�ضوم 
 قال �شلى الل عليه و�شلم : » كل عمل 
ابن اآدم له ، ال�شنة بع�س اأمثالها اإىل 
�شبعمائة �شعف ، يقول الل عز وجل اإل 
ترك   ، به  اأجزي  واأنا  ل  فاإنه  ال�شيام 
 ، اأجلي  من  و�سابه  وطعامه  �شهوته 
اإفطاره  عند  فرحة   ، فرحتان  لل�شائم 
فم  وخللوف   ، ربه  لقاء  عند  وفرحة 
ال�شائم اأطيب عند الل من ريح امل�شك 
وقال   ، وم�شلم(  البخاري  )اأخرجه   «

�شلى الل عليه و�شلم من �شام رم�شان 
من  تقدم  ما  له  غفر  واحت�شاباً  اإمياناً 

ذنبه » )اأخرجه البخاري وم�شلم( .
اأن هذا الثواب اجلزيل ل يكون  ل�شك 
الطعام وال�ساب فقط  ملن امتنع عن 
عليه  الل  �شلى  النبي  قال  كما  واإنا   ،
و�شلم : »من مل يدع قول الزور والعمل 
به واجلهل ، فلي�س لل حاجة يف اأن يدع 

طعامه و�سابه« )اأخرجه البخاري( .

»ال�شوم   : و�شلم  عليه  الل  �شلى  وقال 
اأحدكم  �شوم  يوم  كان  فاإذا   ، جنه 
فاإن   ، يجهل  ول  يف�شق  ول  يرفث  فال 
 « �شائم  امروؤ  اإين   : فليقل  اأحد  �شابه 
)اأخرجه البخاري وم�شلم( ، فاإذا �شمت 
وب�سك  �شمعك  فلي�شم  عبدالل  يا 
يكن  ول   ، جوراحك  وجميع  ول�شانك 
كما  �شواء  فطرك  ويوم  �شومك  يوم 

روي ذلك عن جابر .

القيام 
 قال �شلى الل عليه و�شلم : »من قام رم�شان اإمياناً واحت�شاباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه« )اأخرجه البخاري وم�شلم( .

وهذا تنبيه مهم ، ينبغي لك اأخي امل�شلم اأن تكمل الرتاويح مع الإمام حتى تكتب يف القائمني ، فقد قال �شلى الل 
عليه و�شلم : »من قام مع اإمامه حتى ين�سف كتب له قيام ليلة » )رواه اأهل ال�شنن( .

ال�ضدقة 
كان ر�شول الل �شلى الل عليه و�شلم اأجود النا�س ، وكان اأجود ما يكون يف رم�شان ، كان اأجود باخلري من الريح 

املر�شلة . )متفق عليه( ، وقد قال �شلى الل عليه و�شلم : »اأف�شل ال�شدقة يف رم�شان« )اأخرجه الرتمذي( ، ولها 
اأبواب و�شور كثرية منها :

االإكثار من الذكر والدعاء واال�ضتغفار 
اأخي امل�شلم ... اأختي امل�شلمة ..

اأيام وليال رم�شان اأزمنة فا�شلة فاغتنمها بالإكثار من الذكر والدعاء وخا�شة يف اأوقات الإجابة ومنها :
1- عند الإفطار ، فلل�شائم عند فطره دعوةٌ ل تُرد . 2- ثلث الليل الأخري . حني ينزل ربنا تبارك وتعاىل يقول : 
»هل من �شائل فاأعطيه ... هل من م�شتغفر فاأغفر له« . 3- ال�شتغفار بالأ�شحار . قال تعاىل : }وبالأ�شحار هم 
ي�شتغفرون{ )الذاريات : 18( . 4- حتري �شاعة الإجابة يوم اجلمعة ، واأحراها اآخر �شاعة من نهار يوم اجلمعة .

االجتهاد يف قراءة القراآن 
احر�س اأخي يف الل على قراءة القراآن بتدبر وخ�شوع ، فقد كان ال�شلف رحمهم الل يتاأثرون بكالم الل عز وجل .
اأخرج البيهقي عن اأبي هريرة ر�شي الل عنه قال : ملا نزلت : »اأفمن هذا الديث تعجبون )59( وت�شحكون ول 

تبكون« )النجم : 59 - 60 ( ، بكى اأهل ال�شفة حتى جرت دموعهم على خدودهم ، فلما �شمع ر�شول الل �شلى الل 
عليه و�شلم ح�شهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال ر�شول الل �شلى الل عليه و�شلم »ل يلج النار من بكى من خ�شية الل« 

.

تفطري ال�ضائمني 
قال �شلى الل عليه و�شلم : »من فطر �شائماً كان له مثل اأجره غري اأنه ل ينق�س من اأجر ال�شائم �شيء« )اأخرجه 

اأحمد والن�شائي، و�شححه الألباين( .
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- 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 الأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل الأخ�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 ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

ال�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 ال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا ال�ضم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 الأثري

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية 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 الإ�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
21

�أغلب  �إلغاء  م�ؤخر�  ف�رد  �أعلنت 
�سيار�تها للركاب، حتى تتفرغ للرتكيز 
�لريا�سية  �ل�سيار�ت  تط�ير  على 
متعددة �لأغر��ض SUV و�لبيك �أب، 
ومع مبيعاتها �ملرتفعة تعد �إك�سبل�رر 
�إحدى �أهم م�ديالت �ل�رشكة، ما يعني 
حتديثها با�ستمر�ر حتى تبقى جذ�بة 

للم�ستهلكني.

و�لي�م، ح�سلنا على �أف�سل نظرة على 
�جليل �لقادم 2020 لها �أثناء �لختبار، 
�أكرب حجما مّما هي عليه  تبدو  وهي 
حاليا حيث �سيتم زيادة �أبعادها لت�فري 
م�ساحة �أف�سل لالأمتعة و�لركاب، كما 
مع  جديدة  �لأمامية  �ل��جهة  �أن 
�أ�سفلها  ته�ئة  وفتحات  كبري  �سبك 
�لأكرب  �لتغيري�ت  م�سّطح.  و�سقف 

يف  �ستقع  �لر�بع  �جليل  �إك�سبل�رر  يف 
�لأل�مني�م  �سي�ستخدم  حيث  هيكلتها 
فيها ب�سكل �أكرب تخفيفا ل�زنها وزيادة 
يك�ن  كما  لل�ق�د،  ��ستهالكها  لكفاءة 
�لقيا�سي خلفيا، يف حني  �لدفع  نظام 

يك�ن �لدفع �لرباعي خيار� �إ�سافيا.
�ملحرك �لبتد�ئي �سيك�ن �إيك�ب��ست 
�لأق�ى  �لفئة  �أما  �سلندر،   4 لرت   2.3

مزدوج  تريب�  مبحرك  �ستحظى 
ن�سخة  �إ�سافة  �سلندر، مع   6 2.7 لرت 
�أن  ي�ساع  و�لتي  لالأد�ء   ST �إك�سبل�رر 
ح�سان   400 بحدود  �ستك�ن  ق�تها 
ف�رد  تد�سني  �ملت�قع  من  و�أخري�، 
خالل  كليا  �جلديدة   2020 �إك�سبل�رر 
ن�سخة  ت�سل  �أن  على  �ملقبل،  �لعام 

ST لالأد�ء يف 2021. 

اأي م�ساعد �سوتي هو الأف�سل 
للأجهزة والهواتف الذكية؟

ن�رش م�قع »Stone Temple Consulting« نتائج در��سة قام بها حملل�ن 
يف جمال �لتقنية لكت�ساف �أف�سل �مل�ساعد�ت �لذكية �لعاملة يف �لكمبي�تر�ت 

و�لأجهزة �لذكية. وخالل �لدر��سة، قام �ملحلل�ن باختبار �أ�سهر تلك �مل�ساعد�ت 
و�أكرثها رو�جا، كم�ساعد غ�غل �ل�س�تي وم�ساعد »Siri« �لذي ط�رته �آبل، 

وم�ساعد »Cortana« من مايكرو�س�فت، و«Alexa« من تط�ير �أمازون، وطرح�� 
على تلك �مل�ساعد�ت نح� 5000 �س�ؤ�ل وطلب�� منها �لقيام بالعديد من �ملهام 

للتحكم مبختلف �لكمبي�تر�ت و�لأجهزة �لذكية. وبعد مقارنة �لنتائج تبني للمحللني 
�أن م�ساعد غ�غل �لذكي ه� �لأف�سل �أد�ء ب�سكل عام، كما �أن ن�سب �أخطائه يف 

�لإجابات �أو فهم �لأو�مر كانت �لأقل مقارنة بامل�ساعد�ت �لأخرى.
ويف �ملرتبة �لثانية من حيث �لأد�ء و�ل�ستجابة جاء م�ساعد »Cortana« من 

.»Siri« وبعده »Alexa« مايكرو�س�فت، تاله م�ساعد

تطبيق مميز 
ي�ساعدك يف حفظ 

الكلمات الإجنليزية 
بطريقة مبتكرة
تطبيق  ه�   Memrise تطبيق 
�لكلمات  ي�ساعدك يف حفظ  مميز 
�لإجنليزية بطريقة مبتكرة، بحيث 
من  تعلمها  تريد  �لتي  �للغة  تختار 
بني 100 لغة، ثم يعر�ض لك كلمات 
ونطقها  تعريفها  مع  متكرر  ب�سكل 
عدد  حتديد  وميكنك  �ل�سحيح، 
�ستحفظها  �لتي  للكلمات  معني 

�أ�سب�عياً.

مميز�ت �لتطبيق:

على  ت�ساعدك   Chatbots  -
حت�سني تدفق �ملحادثة

ي�ساعدونك  حقيقي�ن  �أ�سخا�ض   -
يف  ي�م  كل  حقيقية  لغة  تعلم  على 

�ل�سياق
�لألعاب  من  متن�عة  جمم�عة   -
�لتفاعلية �ملثرية للتعلم و�ملمار�سة: 
مهار�ت   ، �ل�رشعة  مر�جعة 
 ، �ل�سعبة  �لكلمات   ، �ل�ستماع 

جعة  � ملر �
 Grammarbot  ، �لكال�سيكية 

...
ت�سجيل  �لنطق: عن طريق  دليل   -
�ملتحدثني  مع  نطقك  ومقارنة 

�لأ�سليني
�ختبار   : �ت�سال  دون  و�سع   -
مهار�تك �للغ�ية كلما وحيثما يك�ن 

منا�سبًا لك
من  عدد  �أقل  �أو  �لكثري  تعلم   -

�لكلمات يف �لي�م كما ت�ساء .

الطريقة ال�سحيحة ل�سحن 
بطارية هاتفك

التدوينة  هذه  يف 
الطريقة  معكم  �ضاأ�ضتعر�ض 
بطارية  ل�ضحن  ال�ضحيحة 

جهازك:
-1 جتنب احلرارة املتطرفة
بجرعات  هاتفك  ا�ضحن   2-

م�ضتمرة
هاتفك  بطارية  تدع  ل   3-
على  حافظ   4- متاما  تنفد 
�ضحن بطاريتك ما بني 65% 
ل   5- اأف�ضل  فهذا   75% اإىل 

ت�ضحن بطاريتك بالكامل

حل �سريع لنقل ملفاتك من الذاكرة 
الداخلية اإىل بطاقة SD يف هاتفك

تطبيق Files To SD Card يقدم 
لنقل  و�حدة  بنقرة  �رشيع  حل  لك 
�إىل  �لد�خلية  �لذ�كرة  من  ملفاتك 
بنقل  قم  هاتفك.  يف   SD بطاقة 

و�لتنزيالت  �لفيدي�  ومقاطع  �ل�س�ر 
�خلا�سة   SD بطاقة  �إىل  �لأخرى 
بك. هذ� �لتطبيق مفيد لالأجهزة مع 
ذ�كرة د�خلية �سغرية و�لتي ل ت�سمح 

بحفظ �مللفات �خلا�سة بك مبا�رشة 
�لتطبيق  هذ�  مع   ،SD بطاقة  �إىل 
�لد�خلية  �لذ�كرة  حترير  ميكنك 

جلهازك.

 Screenhot تطبيق
Pro

�سا�سة  لقطات  �لتقاط  ميكنك 
و�حدة  بنقرة  فيدي�  ومقاطع 
�أي  مع  وم�ساركتها   ، فقط 

�إخفاء  يتم  �قت�سا�سها.  �أو  تطبيق 
�رشيط  يف   Screenhot Pro
وهذ�  �إطالقه.  مبجرد   ، �لإ�سعار 

د�ئًما  �إليه  �ل��س�ل  �أنه ميكن  يعني 
عن  �لنظر  بغ�ض   ، مكان  �أي  ويف 

�ل�سا�سات �لتي �أنت عليها.

Duck Warfare لعبة
حتاول �رشكة GÜSCO �أن تاأخذ متجرك! �ن�سم �إىل 
�لق�ى مع �أكرث من 20 بًطا وتقاتل من �أجل منزلك يف 

لعبة Quackiest على �لإطالق!

 A TIME IN لعبة
VR  2  SPACE

رحلة مثرية �أخرى �إىل �لف�ساء ، وهذه �ملرة �أط�ل و�أط�ل و�أكرث �إثارة.  
ا لعبة م�سغرة جديدة جلعل رحلتك �إىل �لف�ساء �أف�سل بكثري. �أي�سً
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�أربعة  خالل  ت�سجيل  مت  �أخرى،  جهة  من 
�أ�سهر �لأوىل من �سنة 2018 حجز 10 طن 794 
كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، 306 غر�م من 
�لهريوين،  �لقنب، 17.5 غر�م من  ح�سي�ش 
و 305262 قر�ش  �لكوكايني  695 غر�م من 
�لفرتة،  �لعقلية، خالل نف�ش  من �ملوؤثر�ت 
متكنت م�سالح �ل�رشطة من معاجلة 12441 
ق�سية منها1532 ق�سية بخ�سو�ش �لتهريب 
ق�سية   1454 �ملعالج،  بالكيف  و�ملتاجرة 
�لعقلية،  باملوؤثر�ت  �ملتاجرة  بخ�سو�ش 
يف  و�ملتاجرة  بالتهريب  متعلقة  ق�سية   15
بالتهريب  متعلقة  ق�سايا   07 و  �لكوكايني 

و�ملتاجرة يف �لهريوين.
�أما ق�سايا �لتعاطي و�ل�ستهالك مت يف هذ� 
��ستهالك   ق�سية   734 معاجلة  �خل�سو�ش 

تعاطي  ق�سية   1931 �ملعالج،  للكيف 
ق�سية   33 �لعقلية،  �ملوؤثر�ت  و��ستهالك 
�لكوكايني  مادتي  ��ستهالك  بخ�سو�ش 

من  مكنت  �ملنجزة  �لتحريات  و�لهريوين 
توقيف 15693 �سخ�ش متورطني يف ق�سايا 

�ل�ستهالك و �لجتار باملخدر�ت.
حركة جمتمع ال�سلم بتب�سة

تكرمي كوكبة املتفوقني يف 
�شهادة التعليم االبتدائي 

يوم  بتب�سة  �ل�سلم  جمتمع  حلركة  �لولئي  �لتنفيذي  �ملكتب  نظم 
كوكبة  يف  �لناجحني  �رشف  على  بهيجا  تكرمييا  حفال  �لثالثاء  �أم�ش 
�سنة  من  تب�سة  لولية  �لبتد�ئي  �لتعليم  �ملتفوقني  يف  �سهادة 
قاعة  �حت�سنتها  �لتي  لالإن�ساد  �ل�سالم  فرقة  تن�سطه  2018  �حلفل 
�ل�سينما �ملغرب و�سط مدينة تب�سة يف جو ي�سوده �لفرحة و�ل�رشور �سمل 
�ملتفوقني  وو�سائل  �لتالميذ  برفقة  و�لآباء  �لأمهات  كل �حل�سور من 

�لإعالم و�ل�سلطات �ملحلية و�ملدنية  مع توزيع جو�ئز قيمة .
عزيزي ر�سيد

�سيدي بلعبا�س

ختان جماعي لفائدة اأبناء 
موظفي ال�شرطة 

لفائدة  ختان جماعي  بلعبا�ش حفل  �سيدي  ولية  �أمن  م�سالح  نظمت 
�أبناء موظفي �ل�رشطة، حيث مت يف هذ� �ل�سياق �لإ�رش�ف على ختان 27 
طفل من �أبناء موظفي �ل�رشطي ، وهي مبادرة �أدخلت �لبهجة و�ل�رشور 

يف نف�سية عائالتهم 
�س.�س

مع�سكر

ارتفاع اأ�شعار املالب�س 
ب20 باملائة

ت�سهد حمالت بيع �ملالب�ش مبع�سكر خالل هذه �لأيام �إقبال كبري� 
�إقتناء  على  �لأولياء  يقبل  �إذ  �ملو�طنني.  طرف  من  دوؤوبة  وحركة 
�ألب�سة �لعيد هذه �لأخرية �لتي تعرف ككل �سنة �رتفاعا يف �لأ�سعار 
�أيام  �سوى  عنه  لتف�سلنا  و�لذي  �لفطر  عيد  �لفطر  عيد  مبنا�سبة 
بان  �لو�سط  جريدة  بهم  �لتقت  �لذين  �لتجار  �أكد  حيث  معدودة، 
�ملحالت تعرف �إقبال منقطع �لنظري من طرف �ملو�طنني بالرغم 
من �رتفاع �لأ�سعار و�لذي بلغ 20 باملائة،ومن خالل م�ساءلتنا ل�سعر 
�لبدلت من ماركات خمتلفة �خلا�سة بال�سباب من 19 �سنة  بع�ش 
�إىل 26 �سنة �رتفعت من 8000دج �إىل 10000دج بالن�سبة للبنات �أما 
بدلت �لأولد من 6000 دج �إىل 8000دج. ويف ذ�ت �ل�سياق �أكد بائع 
ل  هذ�  �لأ�سعار  �رتفاع  �أن  �لأطفال  لبيع مالب�ش  �آخر ميلك حمل 
يخدم �ملو�طن �لب�سيط خا�سة مع كرثة �مل�ساريف لل�سهر �لف�سيل 
من جهة و�لتز�من مع �لعيد من جهة �أخرى. �إذ بلغت تكاليف �لطفل 

�لو�حد مليون �سنتيم .
طالبي فاطمة

م٫�س

مديرية ال�سرطة الق�سائية 

حجز 06  طن  965 كيلوغرام ويف 2017
قدمت مديرية ال�سرطة الق�سائية  ح�سيلة عملها بخ�س��س ق�سايا مكافحة جرائم املخدرات وامل�ؤثرات العقلية، 

�سجلت خالل �سنة 2017 حجز 06  طن  965 كيل�غرام و 658 غرام من مادة الكيف املعالج،  24 كيل�غرام و 774 غرام 
من ح�سي�س القنب، 02 كيل�غرام و 404 غرام من الهريوين، 01 كيل�غرام         و 332 غرام من الك�كايني، بالإ�سافة 

اإىل 672515 قر�س من امل�ؤثرات العقلية من خمتلف الأن�اع. 

 عبداهلل الهامل..
احلياة مقاومة

كثريون يف ال�ساحة الثقافية يعرف�ن 

خالل  من  الهامل   عبداهلل  ال�ساعر 

يف  بعيدا  تذهب  التي  ن�س��سه 

اللغة  دور  حت�ير  و  ال�سكل  جتريب 

حد  يف  هاج�س  اإىل  ناقل  جمرد  من 

ذاتها و ه� اأي�سا �ساحب اليد البي�ساء 

ال�ساحة   يف  الأ�سماء  من  كثري  على 

فرتة  خالل  اجلليل  عمله  خالل  من 

الذي  الأدبي  عتبات  ملحق  تروؤ�سه 

اجلمه�رية  اأ�سب�عية  تن�سره  كانت 
الأ�سب�عية يف فرتة الت�سعينيات

الهامل الي�م اختار م�اجهة احلياة يف 

بال�سبط  ال�سحراء،و  من  ق�سي  ركن 

املطالعة  ملكتبة  مديرا  تيندوف  يف 

العم�مية و التي متكن من خاللها اإىل 

ذلك  يف  وله  الثقايف  الت�سحر  مقاومة 

الكتاب  ن�سر  اأهمها  لعل  رائدة  جتارب 

عادة  اإىل  الأمر  حت�يله  و  باملقاهي 

ت�ستحق التن�يه و اللتفات نح�ها.

من  كثري  على  تن�سحب  الهامل  حالة 

الأ�سماء التي  تقاوم الرداءة ،و تقاتل 

من اأجل زرع ثقافة الأمل،يحق لنا اأن 

ابتلع  الذي  جيله  و  الهامل  اإىل  نلتفت 

كثريا من اجلمر يف �سن�ات امل�ت،وه� 

الذي فقد كثريا من اأ�سدقائه املقربني 

،و  ع�دة  بن  بختي  الراحل  مثل 
عبدالقادر عل�لة  و غريهم.

موقف

ال�سركة ال�طنية للنقل 
بال�سكك احلديدية 

رفع عدد الرحالت 
 خالل اليوم االأول 

من عيد الفطر 
�أعلنت �ل�رشطة �لوطنية للنقل بال�سكك 

�حلديدية SNTF عن رفع عدد �لرحالت 
خالل �أول �يام عيد �لفطر �ملبارك، 

حت�سبا للتدفق �لكبري للم�سافرين خالل 
هذه �ملنا�سبات ،وقال رئي�ش قيم �ملبيعات 

و�لت�سويق بال�رشكة، هي�سف بورنان، �أنه 
�سيتم برجمة ثالث رحالت بني وهر�ن 
و�جلز�ئر �لعا�سمة خالل �ليوم �لأول 
من عيد �لفطر، كما �سيتم تعزيز عدد 
�لرحالت على �خلطوط �لر�بطة بني 

�لعا�سمة وكل من ق�سنطينة وعنابة وب�سار 
بهذه �ملنا�سبة، يف حني �ستعود �حلركة �إىل 

طبيعتها يف �ليوم �لثاين. 
ف.ن�سرين

احلاج # وداد 

ماريوت الدولية تطلق موقعها 
االإلكرتوين بالعربية 

�رشكة  �لدولية،  ماريوت  ك�سفت 
م�ستوى  على  �لر�ئدة  �لفنادق 
موقعها  �إطالق  �إعادة  �لعامل،  عن 
لتعزيز  �لعربية،  باللغة  �لإلكرتوين 
جتربة �مل�سافر �لعربي �لإلكرتونية 
و�لرتقاء بها  وتهدف هذه �ل�رشكة 
من خالل هذه �خلطوة �إىل تي�سري 

�لإلكرتونية  �حلجوز�ت  جتربة 
باقٍة  توفري  �لعربية  عرب  باللغة 
للم�سافرين  �ملتكاملة  �حللول  من 
يبلغ  و�لذين  �للغة  بهذه  �لناطقني 
عددهم حو�يل 400 مليون �سخ�ش 

يف 22 دولة.
 ح.م     
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علماء يعلنون عن فوائد
 جديدة للقهوة!

�أوهايو  ولية  جامعة  من  خرب�ء  �أكد 
وعلماء من جامعة كاليفورنيا �أن ��ستخد�م 
وكفاءة  �لرتكيز  من  يزيد  �لكافيني 
 Journal of« جملة  ون�رشت  �لعمل 
Psychopharmacology » مقالة عن 
نتائج در��سة �أجر�ها فريق علمي �أمريكي 
يكونو�  در�ش حالة 72 طالبا مل  م�سرتك، 
للتجربة  �حلقيقي  بالهدف  در�ية  على 
عليهم  �أن  �مل�ساركون  �لطالب  وفهم 

و�مل�ساركة  �لقهوة  من  جديد  نوع  جتربة 
يف �ختيار جماعي للمو��سيع �لعلمية �لتي 
معايري  وت�سمنت  لحقا  مناق�ستها  يجب 
�ختيار �مل�ساركني يف �لتجربة عدم وجود 
ح�سا�سية ملادة �لكافيني وعدم �رشب �أكرث 
ووجد  يوميا  �لقهوة  من  فناجني   4 من 
�خلرب�ء يف �سياق �لتجربة �أن �رشب �لقهوة 
قبل �إجناز �ملهمة ح�ّسن من تقييم �لقدرة 

على �لعمل للفريق بـ 1.4 مرة.  

على طاولة احلك�مة قريبا

م�شروعا مر�شومني يتعلقان
 مبكافحة العنف يف املالعب 

غ�غل

 هذه هي املجاالت الع�شكرية 
التي �شن�شارك فيها

حممد  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  �أعلن 
عن  بالطارف  �لثنني  يوم   حطاب 
مبكافحة  يتعلقان  مر�سومني  م�رشوعي 
»قريبا«  �سيعر�سان   �ملالعب  يف  �لعنف 
حول  �سوؤ�ل  عن  رده  يف  و  �حلكومة  على 
مكافحة ظاهرة �لعنف يف �ملالعب �أو�سح 
يخ�سان  �ملر�سومني  هذين  �أن  �لوزير 
تاأمني �ملن�ساآت �لريا�سية و�إعد�د بطاقية 
وطنية ملنع �أ�سخا�ش يبدون �سلوكا عنيفا 
من دخول �ملالعب. للتذكري فاإن �ملو�سم 

�لريا�سي �ملنق�سي قد متيز باأعمال عنف 
�أ�سفرت  مبحيطها  وكذ�   مالعب  د�خل 
و�خل�سائر  �ل�سحايا  عديد  ت�سجيل  عن 
�ملادية، وقد ��ستهل �ل�سيد حطاب زيارة 
�لعمل �إىل �لطارف بتد�سني مركب ريا�سي 
وقاعة  �لطيور  بحرية  ببلدية   جو�ري 
متعددة �لريا�سات وملعبا جو�ريا بعا�سمة 
�نطالق  �إ�سارة  يعطي   �أن  قبل  �لولية 
�مللعب  تهيئة  و  تاأهيل  �إعادة  �أ�سغال 

�جلو�ري لبلدية �لب�سبا�ش. 

�أعلن مدير عام غوغل، �سوند�ر بيت�ساي، عن 
مبادئ جديدة �سيتبعها عمالق �لتكنولوجيا يف 
�لع�سكرية، وحتدث عن  �ل�رشكات  �لتعاقد مع 
�ل�سناعة  يف  �ل�سطناعي  �لذكاء  ��ستخد�م 
ت�رشيحاتها  �ل�رشكة  و��ستهلت  �حلربية 
�مل�ستقبلية  م�ساركتها  عدم  على  بالتاأكيد 
�إحلاق  �ساأنها  من  ع�سكرية  تكنولوجيا  �أي  يف 

برنامج  �أي  �أو  بالب�رشية،  و�ل�رشر  �لأذى 
�لإن�سان  قانون حقوق  مع  يتو�فق  ل  ع�سكري 
و�أكدت غوغل �أنها �ستتابع تعاونها مع �جلهات 
لتكنولوجيا  توظيف  �أي  بدون  ولكن  �لع�سكرية 
�ملجالت  يف  وفقط  �ل�سطناعي،  �لذكاء 
�لتالية: �أمن �ملعلومات، �لتدريب، �لت�سالت 

و�لطب �لع�سكري.
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ات�سالت اجلزائر 

فئات تعبئة جديدة بـ 100 
دج و 200 دج خا�شة بخدمة 

4G  IDOOM
تطلق �ت�سالت �جلز�ئر فئات 
�يدوم  لأنرتنت  جديدة  تعبئة 
 4G IDOOM للجيل �لر�بع
للزبائن  ت�سمح  ر�ئعة  مبز�يا 
�لكامل  بالتمتع  �خلو��ش 
��سم  حتت   ، �لأنرتنت  بخدمة 
 200  Pass و  دج   100  Pass
فئة  ��ستعمال  خالل  فمن  دج 
�لتعبئة Pass 100 دج، ي�ستفيد 
�لزبون من حجم �أنرتنت يقدر 
ما  �سالح  �أوكتيه،  جيغا   01 بـ 
بني منت�سف �لليل )00.00 �سا( 
ومنت�سف �لنهار )12.00 �سا(. 
بعد ��ستهالك �حلجم، ي�ستفيد 
�لزبون من ولوج جماين ل�سبكات 
�لتالية  �لجتماعي  �لتو��سل 
�سناب  تويرت،   ، فاي�سبوك   :

�إن )بتدفق خمف�ش(  بالن�سبة لفئة �لتعبئة  �إن�ستا غر�م و لينكد  �سات، 
Pass 200 دج، فاإن �لزبون ي�ستفيد من حجم �أنرتنت يقدر بـ 02 جيغا 
�أوكتيه، �سالح ملدة 48 �ساعة. بعد ��ستهالك �حلجم، ي�ستفيد �لزبون 
من ولوج جماين ل�سبكات �لتو��سل �لجتماعي �لتالية : فاي�سبوك، تويرت، 

�سناب �سات، �إن�ستا غر�م و لينكد �إن )بتدفق خمف�ش(.


