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غالم اهلل يفتح النار على التيار 
املدخلي يف اجلزائر

 منهج املداخلة 
يهودي واأتباعه  

�ص4مــــــــتطــــــــرفون

�ص5

�ص4

الأئمة وموظفي ال�شوؤون 
الدينية والأوقاف ينا�شدون 

رئي�ص اجلمهورية

 نطالب من الرئي�س 
رفع الغنب عن الأئمة

المن يتدخل ويجه�ص 
م�شريتهم

احت�صاد مئات الأطباء 
املقيمني مب�صت�صفى 

م�صطفى با�صا
 املدير العام ل�شبط الن�شاطات 

التجارية بوزارة التجارة

ا�صترياد 25 األف طن من 
اللحوم لتلبية احلاجيات 

خالل �صهر رم�صان
امل�شيلة

 بـــــــرنامـــــــج ت�صـــــــامـــــني 
 ي�صتهــــــــدف 58 األـــــــــف

 عائلة  وفتح 45 مطعما  

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

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

غور ماهيا الكيني / احتاد اجلزائر 
اليوم ابتداء من 17:00

ت�صكيلة �صو�صـــطارة 
 ت�صــــــــعى لــلعـــــــــــــودة 

بنتيـــــــجة اإيــــــــجابية

يف انتخابات جرت مب�شاركة 46ولية

الرائد تامر غ�صبان يفوز برئا�صة منظمة متقاعدي اجلي�س

�ص13

نقابات

جتارة

حملي مدير التجارة لولية 
اجلزائر ق�ص كرمي للو�شط

 332 فــــــــرقــــــــــــــة 
رقابة  ملنع اإرتفاع 
الأ�صعار  يف رم�صان

.    الرئي�س: موقف اجلزائر ثابت يف دعم فل�صطني 



عين

حذرت  م�سالح الأر�ساد اجلوية من ت�ساقط 
معترب للأمطار وزوابع رملية منتظرة عرب �ستة 

وليات بداية من م�ساء اليوم ، من خلل التنبيه  
الذي ن�رشه الديوان الوطني للأر�ساد اجلوية 
على �سفحته على موقع التوا�سل الجتماعي 

فيرتقب  ت�ساقط اأمطار معتربة حمليا بكل من 
وليات، اجللفة، الغواط والبي�ض، بداية فيما 

حّذرت ذات امل�سالح من هبوب زوابع رملية 
بداية من ال�ساعة الثالثة بعد زوال بولية ورقلة، 
وبداية من ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا بولية ب�سار، 

وبداية من التا�سعة ليل بولية اأدرار
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العا�شمة

عر�ض الفيلم الوثائقي »على درب املحت�شدات« 
عرفت قاعة ابن خلدون )العا�سمة( اأم�سية الثنني عر�ض الفيلم الوثائقي »على درب املحت�سدات« و هو عمل تاريخي 

ي�سلط من خلله  املخرج �سعيد عوملي ال�سوء على املحت�سدات التي ان�ساأتها ال�سلطات الفرن�سية اإبان الحتلل.
 74 طوال  ال�ستقلل،  ال�سينمائي خلم�سينية  الربنامج  اإطار  الثقافة يف  وزارة  من طرف  اأنتج  ،الذي  الفيلم  يقوم  و 
و و�سعهم  قراهم  ترك  الفرن�سي على  يربو عن ثلثة مليني جزائري اجربهم اجلي�ض  ما  بت�رشيح ملعاناة  دقيقة 
يف حمت�سدات حتت رقابة دائمة بهدف قطع الت�سالت بني ال�سكان و جي�ض التحرير الوطني و خ�س�ض املخرج 
جزءا من فيلمه ل�سهادات مواطنني جزائريني ممن عا�سوا هذه املاأ�ساة داخل املحت�سدات خلل خم�سينيات القرن 
املا�سي يف البويرة و القل و الأورا�ض و �سمال ال�سحراء و الظروف اللاإن�سانية التي فر�ست عليهم من امرا�ض و �سوء 
تغذية و التهديدات الدائمة ناهيك عن �سهادات جلنود فرن�سيني اآنذاك اأدوا خدمتهم الع�سكرية باجلزائر و الذين 

نقلوا بدورهم فظاعة امل�سهد.

برج باجي خمتار 

ك�شف خمباأ للذخرية 
على ال�شريط 

احلدودي 
ك�سفت مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي، 
اأم�ض الثنني، اإثر دورية على ال�رشيط 

احلدودي بربج باجي خمتار، خمباأ 
للأ�سلحة والذخرية، ح�سب ما اأفاده 

بيان لوزارة الدفاع الوطني اأم�ض 
الثلثاء واأو�سح ذات امل�سدر انه 

»يف اإطار مكافحة الرهاب وحماية 
احلدود، وبف�سل ال�ستغلل اجليد 
للمعلومات، ك�سفت مفرزة للجي�ض 
الوطني ال�سعبي يوم 14 ماي، اثر 

دورية على ال�رشيط احلدودي بربج 
باجي خمتار باإقليم الناحية الع�سكرية 

ال�ساد�سة، خمباأ للأ�سلحة والذخرية 
يحتوي على ر�سا�ض ثقيل عيار 14.5 

ملم  وبندقية ر�سا�سة من توع ) 
FMPK ( وم�سد�سني )2( ر�سا�سني 

من نوع كل�سنكوف وبندقية تكرارية 
و21 ح�سوة دافعة للقاذف ال�ساروخي 

)RPG-7( و11 قذيفة خا�سة 
بالقاذف ال�ساروخي )RPG-7 و 16 

�رشيط ذخرية خا�ض بالر�سا�ض الثقيل 
)14.5( ملم بالإ�سافة اىل كمية معتربة 

للذخرية تقدر ب3300 طلقة من 
خمتلف العيارات«.

م�شالح الأر�شاد اجلوية 

اأمطار غزيرة وزوابع عرب 6 واليات 

خبر في 
صورة

يف اإطار مكافحة الإرهاب واإثر 
عمليات بحث ومت�شيط منف�شلة 
والبويرة/ املدية  من  بكل 

ن.ع.1 وباتنة/ن.ع.5، ك�شفت 
الوطني  للجي�ش  مفارز  ودمرت 
 ،2018 ماي   14 يوم  ال�شعبي، 
للإرهابيني  خمابئ   )04( اأربعة 
تقليدية  قنابل   )04( واأربع 
ال�شنع، يف حني �شبطت مفرزة 
م�شرتكة، بعني اأمنا�ش/ن.ع.4، 
ر�شا�شا  م�شد�شا  احلدود،  قرب 
من نوع كل�شنيكوف وكمية من 

الذخرية ومركبة نفعية.

اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف   
اأوقفت مفارز للجي�ش  املنظمة، 
برج  من  بكل  ال�شعبي  الوطني 
قزام/ وعني  خمتار  باجي 

مهربني   )09( ت�شعة  ن.ع.6، 
 )02( مركبتني  و�شبطت 
رباعيتي الدفع و)3،834( اأطنان 
من املواد الغذائية و)22( مولدا 
�شغط،  مطرقة  و)14(  كهربائيا 
الدرك  عنا�شر  اأحبط  حني  يف 
غري  هجرة  حماولة  الوطني 
اأ�شخا�ش   )10( لع�شرة  �شرعية 

بعني تيمو�شنت/ن.ع.2.

ت�شريحات ال�شيا�شني

 م�شابقة ماليزيا الدولية 
لتلوة وحفظ القراآن الكرمي 

تتويج اجلزائر باملرتبة الثالثة

فاز املقرئ اجلزائري �سلح الدين هي�سام باجلائزة الثالثة يف 

فئة التلوة رجال مل�سابقة ماليزيا الدولية حلفظ وتلوة القراآن  

الكرمي يف دورتها الـ 60 وذلك خلل حفل ا�رشف عليه ملك ماليزيا 

ال�سلطان حممد اخلام�ض بالعا�سمة كوالملبور يوم 12 ماي 

اجلاري، ح�سب ما اأفاد به بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية.

كما فاز املقرئ املاليزي عبداهلل بن فهمي بن جي نور باجلائزة 

الوىل يف فئة التلوة وحت�سل املت�سابق كاليم �سديقي من 

بنغلد�ض على اجلائزة الوىل يف فئة حفظ القراآن الكرمي واأ�ساف 

نف�ض امل�سدر اأن هذه الدورة التي جرت حتت رعاية ملك ماليزيا، 
�سهدت م�ساركة 78 مت�سابقا قدموا من 87 دولة.

 فاعل خري يزود املحتاجني
 باللحم جمانا يف رم�شان

اأقدم اأحد فاعلي اخلري من ولية امل�سيلة بخطوة حت�سب له بعدما اأعلن 
اأن ق�سابته �سوف تكون حتت ت�رشف املحتاجني والعائلت املعوزة 
وذوي الحتياجات اخلا�سة من اأجل منحهم اللحوم احلمراء والبي�ساء 
جمانا طيلة �سهر رم�سان الكرمي، وذلك �سمن ت�سافر اجلهود ليكون 

ال�سهر الف�سيل �سهر الرحمة واملغفرة والتكافل بني املواطنني.

بوجناج يت�شاجر لفظيا مع �شحايف �شعودي

لفظية  مناو�سات  بوجناح يف  بغداد  اجلزائري  الدويل  اللعب  دخل 
مع �سحايف �سعودي مبا�رشة عقب نهاية مباراة فريقه ال�سد القطري 
امام اأهلي جدة ال�سعودي حل�ساب ثمن نهائي دوري ابطال اآ�سيا، حيث 
رف�ض مهاجم املنتخب الوطني الجابة على �سوؤاله اخلا�ض باحلادثة 
التي وقعت له مع احلكم امل�ساعد يف مباراة الذهاب التي جرت يف 

قطر، قبل اأن يتناو�ض الرجلن يف قاعة الندوات ال�سحافية.

بكل من املدية والبويرة

  تدمري اأربعة خمابئ للإرهابيني 
واأربع قنابل تقليدية
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يف خرجة هي الثانية يف اأقل من �شهر

بوتفليقة يد�سن الزاوية البلقايدية و يزور اجلامع الأعظم
اأ�شرف رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اأم�س، باجلزائر العا�شمة على تد�شني مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتيق�شراين ببلدية بئر خادم وجاء تد�شني الزاوية على م�شاحة 
تقدر ب 5 هكتارات، وت�شم: مدر�شة قراآنية بطاقة ا�شتقبال ت�شل اإىل 300 اإ�شافة اإىل مكتبة ترتبع على 1200 مرت مربع، كما ي�شمل امل�شروع اأي�شا مركز للتكوين املهني، وهذا ما �شيمكن 

الطلبة بالإ�شافة اإىل �شهادة يف الرتبية الإ�شالمية من حت�شيل �شهادات متكنهم من ممار�شة ن�شاط اآخر يف حالة اختيارهم ملهنة غري مهنة الإمام. 

م٫�س

تيق�رصاين  زاوية   و�ضتحت�ضن 
»الدرو�س  ال�ضنة  هذه  بالعا�ضمة 
�ضهر  كل  تنظم  التي  املحمدية«, 
البلقايدية  الزاوية  مبقر  رم�ضان  
والية  مع  بالتعاون  معروف  ب�ضيدي 
خالل  الرئي�س  وعمد  وهران.    
الفرتة امل�ضائية, من زيارته التفقدية, 
اأم�س, اإىل زيارة تفقد جلامع اجلزائر 
اأرجائه,  بع�س  تفقد  اأين  االأعظم, 
بجامعة  ال�ضالة  قاعة  راأ�ضها  على 
الزيارة  وخالل  االأعظم,  اجلزائر 
تناول  فيديو  �رصيط  عر�س   مت 

خمتلف االأ�ضواط التي مت قطعها يف 
احل�ضاري  ال�رصح  هذا  اجناز  م�ضار 
اجلزائر  اإىل   يرمز  الذي  والديني 
الروحية  جوانبه  وخمتلف  امل�ضتقلة 

واجلمالية والتقنية.
مكونات  اأهم  ال�رصيط  اأبرز  كما 
التي  ال�ضالة  قاعة  �ضيما  ال  اجلامع, 
وحتتوي  م�ضلي  األف   120 اىل  تت�ضع 
على 218 عمودا واملنارة ذات ال43 
ت�ضم  اأن  املنتظر  واملكتبة  طابقا 

مليون كتاب.
بوتفليقة  الرئي�س  ا�ضتقل  ذلك  بعد 
ليتوقف  للمنارة  الهوائي  امل�ضعد 
على  املطلة  طوابقها  اأحد  عند 
قدمت  حيث  اجلزائر,  مدينة  جمال 

عموما  اجلامع  حول  �رصوحات  له 
اكتملت  التي  خا�ضة  ب�ضفة  واملنارة 

اأ�ضغال �ضكلها النهائي.
االأعظم  اجلزائر  جامع  ويعد  هذا 
على  اجنازه  ا�ضغال  ت�رصف  الذي 
مع  ت�ضليمه  املنتظر  من  و  االنتهاء 
نهاية هذه ال�ضنة, يرتبع على م�ضاحة 
ويت�ضمن  هكتارا   27 من  باأكرث  تقدر 
مرت  األف   20 مب�ضاحة  لل�ضالة  قاعة 
م   267 بعلو  ومنارة  وباحة  مربع 
ثقايف  ومركز  مكتبة  اىل  باالإ�ضافة 

ودار القراآن.         
من  الثانية  بوتفليقة  خرجة  وتعد 
تد�ضني  خرجة  بعد  موؤخرا  نوعها, 

تو�ضعتي امليرتو وجامع كت�ضاوة.

بوتفليقة

 موقف اجلزائر ثابت يف دعم فل�سطني 

قال عن اجلامعة العربية فرقت ال�شعوب، اأحمد كرو�س:

»فل�سطني حت�سر الأنظمة العربية يف الزاوية«

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�شان:

ما الذي تبقى من حرمة املجتمع الدويل اأمام جرائم احلرب يف فل�سطني !

موقف  على  اجلمهورية  رئي�س   اأكد 
اجلزائر اجتاه الق�ضية الفل�ضطينية, الذي 
للجرمية  اإدانته  بالثابت, م�ضجال  و�ضفه 
االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  النكراء 
الفل�ضطينيني  املدنيني  �ضد  االإ�رصائيلي 

على حدود قطاع غزة.
وجهها  التي  الرئي�س  برقية  واأو�ضحت 
اللجنة  رئي�س  فل�ضطني,  دولة  لرئي�س 
الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
التاأثر  ببالغ  »تلقيت  عبا�س:  حممود 
 50 من  اأكرث  ا�ضت�ضهاد  نباأ  واال�ضتنكار, 
فل�ضطينيا وجرح ما يزيد عن 1700 اآخر 

اال�رصائيلي,  االحتالل  قوات  بر�ضا�س 
حدود  على  الدامية  املواجهات  خالل 
االحتالل  يوا�ضل  حيث  غزة,  قطاع 
�ضد  العدوانية  ممار�ضته  اال�رصائيلي 
�ضاربا عر�س   , والفل�ضطينيني  املدنيني 
احلائط كافة القوانني واالأعراف الدولية 
ومواثيق حقوق االإن�ضان والقانون الدويل 

االإن�ضاين«.
النكراء  اجلرمية  اأن  الربقية  اأكدت   كما 
والعامل  امل�ضلمني  م�ضاعر  هزت  -التي 
موؤكدا  اجلزائر,  اإدانة  اأكدت  باأ�رصه-, 
فل�ضطني  مع  وت�ضامنها  اجلزائر  وقوف 

وم�ضاندتها  الع�ضيب  الظرف  هذا  يف 
مواجهة  ال�ضقيق يف  الفل�ضطيني  لل�ضعب 
اآلت  ملا  وتاأ�ضفها  اال�رصائيلية  الهمجية 
اإ�رصائيل  متادي  جراء  االأو�ضاع  اإليه 
وتنكرها للعملية ال�ضلمية يف حتد �ضارخ 
خماطبا  تابع  الدويل«.  كما  للمجتمع 
لكم  واأجدد  »هذا,  الفل�ضطيني  نظريه 
اإىل  والدائم  الثابت  اجلزائر  موقف 
غاية  اإىل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  جانب 
املغت�ضبة  الوطنية  حقوقه  ا�ضرتجاع 
الفل�ضطينية  دولته  اإقامة  من  ومتكينه 
امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س على حدود 

اإىل  اجلمهورية  رئي�س  وخل�س   .»1967
القول »وال يفوتني اأن اأترحم على اأرواح 
�ضهداء احلرية والكرامة واأن اأعرب لكم, 
واأ�ضالة  وحكومة  �ضعبا  اجلزائر  با�ضم 
واجلرحى  ال�ضهداء  والأ�رص  نف�ضي,  عن 
اأ�ضدق  عن  اأجمع,  الفل�ضطيني  وال�ضعب 
التعاطف,  م�ضاعر  واأخل�س  التعازي 
�ضائال اهلل تعاىل اأن ي�ضمل ال�ضهداء بوا�ضع 
رحمته وي�ضكنهم ف�ضيح جنانه, ويعجل يف 

�ضفاء اجلرحى ويزيل اآالمهم«.
�س.ب / واأج

العربية  االأنظمة  باأن  كرو�س  اأحمد  اأكد 
ب�ضبب  موجودة  غري  وكاأنها  اأ�ضبحت 
االحتالل  وجه  يف  الفل�ضطينيني  �ضمود 
فكرة  على  �ضدد  حني  يف  ال�ضهيوين, 
تفريق اجلامعة العربية لل�ضعوب العربية 
و�ضد  �ضدها  تعمل  اأ�ضبحت  والتي 
بداية  يف  عليه  كانت  ما  عك�س  واأرائها 
تاأ�ضي�ضها.  اأبرز املراقب الدويل ال�ضابق 
يف  لل�ضالم,  املتحدة  االأمم  بعثة  يف 
باأن الق�ضية  ت�رصيح خ�س به »الو�ضط« 
الفل�ضطينية ركنت جل االأنظمة العربية 
يف الزاوية ب�ضبب �ضمتها وعدم تنديدها 
على ما يح�ضل من جمازر بحق ال�ضعب 

الكارثة  م�ضيفا:«  االأعزل,  الفل�ضطيني 
اأنها دعت اإىل عقد جل�ضة طارئة اليوم, 
وكاأنهم  غري,  ال  مندوبيها  ويح�رصها 
ح�ضل  ما  بعد  اأنف�ضهم  يروا  اأن  خجلوا 
اأكرث  اإىل  امل�ضدر  ذات  وراح  من ظلم«, 
من ذلك ملا اأ�ضار اإىل عمل هذه اجلامعة 
�ضد ال�ضعوب العربية, بحيث اأ�ضبحت ال 
تعمل  اليوم  لكنها  ال�ضعوب  اأراء  متثل 
�ضد اأرائها و�ضد ما تراه منا�ضبا, خا�ضة 
واأن الق�ضية الفل�ضطينية ق�ضية اأ�ضا�ضية 
ال�ضعوب  جلميع  بالن�ضبة  ومركزية 
ويف  اخلليج.  اإىل  املحيط  من  العربية 
هذه  باأن  كرو�س  قال  ال�ضياق  هذا 

وخلقت  االأنظمة  بني  فرقت  اجلامعة 
يف  �ضببا  وكانت  ال�ضعوب  بني  العداوة 
الدول  من  للعديد  االأجنبي  التدخل 
ليبيا,  وحتى  والعراق  ك�ضوريا  العربية 
كرامة  ذرة  له  تبقى  من  على  يوجب  ما 
عدم  لكون  اإلغائها  �رصورة  اإىل  الدعوة 
وجودها اأح�ضن بكثري من وجودها لعدة 
اأ�ضباب, اأهمها خلق الفتنة وعدم الدفاع 
العام  تهم  التي  املحورية  الق�ضايا  عن 
العربي, متابعا:«  القطر  واخلا�س دخل 
اجلامعة اليوم مل ت�ضبح لديها اأي �ضفة«. 
الدويل  اأو�ضح املراقب  االأخري  ويف 
ال�ضابق يف بعثة االأمم املتحدة لل�ضالم, 

ال�ضعب  يعتمد  اأن  ال�رصوري  من  باأنه 
انتظاره  وعدم  نف�ضه  على  الفل�ضطيني 
التي  العربي  االأنظمة  من  م�ضاعدة  اأي 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  م�ضيفا:«  خذلته, 
اليوم يعلم اأن االأنظمة العربية الر�ضمية 
خذلته لهذا مل يعد يعتمد عليها, بل ال 
يعتمد على �ضعوب بع�س الدول العربية 
اخلطوة  هذه  اأن  على  م�ضددا  كذلك«, 
فن  يف  يبدعون  الفل�ضطينيني  جعلت 
الغا�ضب  ال�ضهيوين  الكيان  مقاومة 
دولية  قوانني  على  وا�ضنطن  وجترب 

يحرتمها اجلميع اإال هي.
علي عزازقة  

عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  اأعربت 
اإزاء  البالغ  قلقه  عن  االإن�ضان  حقوق 
ف�ضل االأمم املتحدة  وجمل�س االأمن يف 
الت�ضدي لالنتهاك االإ�رصائيلي اجل�ضيم 
اأنه  خا�ضة   , االإن�ضاين  الدويل  للقانون 
يف  فل�ضطينيا   60 ا�ضت�ضهاد  عن  اأ�ضفر 
يوم واحد, اأم�س,  و�ضقوط ما يزيد عن 
قوات  ا�ضتخدام  ب�ضبب  2280جريحا, 
واملفرطة  املميتة  للقوة  االحتالل 
�ضلمية  فل�ضطينية  مظاهرات  قمع  يف 
الرابطة  اأيدت  كما  عزة.  قطاع  يف 
الت�رصيحات الفل�ضطينية ب�ضاأن الواليات 
املتحدة االأمريكية التي نقلت �ضفارتها 
تعد  مل  خطوة  بهكذا  باأنها  للقد�س, 

ال�ضالم و �رصيكة  لرعاية عملية  موؤهلة 
ال�ضعب  اإبادة  يف  ال�ضهيوين  للكيان 
امل�ضكلة  هي  اأ�ضبحت  بل  االأعزل, 
املحتل  الو�ضع  وحماية  تاأجيج  يف 
الفيتو,  حق  با�ضتخدام  امل�ضاءلة  عن 
ا�ضتفاد  املحتل  الكيان  اأن  م�ضيفة 
اآليات  ف�ضل  من  �ضنوات  مدى  على 
امل�ضاءلة الدولية يف و�ضع حد ل�ضيا�ضة 
االنتهاكات  عن  العقاب  من  االإفالت 
والقانون  الدويل  للقانون  اجل�ضيمة 
اجلرائم  اأن  حني  يف  االإن�ضاين,  الدويل 
جرمية  بحق  هي  الفل�ضطينيني  �ضد 
التي هّجر فيها �ضعب فل�ضطني  الع�رص 
املدن  اأنقا�س  على  لتقوم  اأر�ضه  من 

م�ضتوطنات  املدمرة  واملنازل  والقرى 
على  دائرتها  تتو�ضع  التي  ال�ضهيونية 
ح�ضاب ت�رصيد املزيد من الفل�ضطينيني 
من اأر�ضهم وديارهم, مما يخلف نكبات 
م�ضوؤولية  لها  ي�ضاف  بحق,  جديدة 
الدول اال�ضتعمارية التي غر�ضت الكيان 
الدول  وكل  فل�ضطني,  يف  ال�ضهيوين 
ال�ضاكتة عن الغطر�ضة العدو اال�رصائيلي 
املتمادي الذي تتوج باالعتداءات على 
حرمته  وانتهاك  االأق�ضى  امل�ضجد 
واالعتقال  القتل  عمليات  عن  ف�ضال 
بر�ضم  ن�ضعها  التي  االأرا�ضي  وم�ضادرة 

االأمم املتحدة وجمل�س االأمن.
الدويل  امل�ضتوى  على  اأما 

للتحرك  الدويل  فدعت  املجتمع 
الفوري لوقف جرائم االحتالل, جمددا 
املتعاقدة  ال�ضامية  لالأطراف  مطالبته 
الوفاء  الرابعة  جنيف  اتفاقية  على 
والتي  االتفاقية  يف  الواردة  بالتزاماتها 
املتهمني  مبالحقة  مبوجبها  تتعهد 
لالتفاقية,  ج�ضيمة  خمالفات  باقرتاف 
جرائم  تعد  االنتهاكات  هذه  اأن  خا�ضة 
اتفاقية  من   147 للمادة  وفقا  حرب 
املدنيني  حلماية  الرابعة  جنيف 
االأول  االإ�ضايف  الربوتوكول  ومبوجب 
احلماية  حق  �ضمان  يف  لالتفاقية 
االأرا�ضي  يف  الفل�ضطينيني  للمدنيني 

املحتلة.

علي ربيج:

»ما وقع حت�سيل حا�سل ل�سيا�سة 
وا�سنطن يف املنطقة«

حّمل الروؤ�شاء العرب م�شوؤولية املرحلة، مقري:

على احلكومة وال�سعب اجلزائري احلفاظ 
على الجماع الوطني مع فل�سطني 

�ضدد علي ربيج على اأن ما وقع بفل�ضطني اإثر 
نقل وا�ضنطن �ضفارتها من تل اأبيب اإىل القد�س 
حت�ضيل حا�ضل ل�ضيا�ضتها باملنطقة, وهذا يف 
على هذه  احلكم  توليه  منذ  ترامب  �ضعي  ظل 
االنتخابية,  حملته  �ضمن  كانت  التي  اخلطوة 
يف  اأ�ضواأ  يكون  قد  القادم  اأن  اأو�ضح  حني  يف 

املنطقة ككل.
به  خ�س  ت�رصيح  يف  ال�ضيا�ضي  املحلل  واأفاد 
جاء  وا�ضنطن  قرار  باأن  اأم�س,  يوم  »الو�ضط« 
يف  ال�ضهاينة  على  قطعه  الذي  وعده  لينفذ 
العرب  يتنازل فيه  حملته االنتخابية, يف وقت 
عن الق�ضية العربية من يوم الأخر, م�ضيفا:« ال 
يحق لنا اأن نت�ضاءل عن مكان تواجد االأنظمة 
العاملية,  ال�ضاحة  عن  غائبة  لكونها  العربية, 
وما يقع ما هو اإال ترجمة حلالة ال�ضعف, لكوننا 
االآن منر باأ�ضواأ مرحلة يف تاريخنا«, وراح ذات 
امل�ضدر اإىل اأكرث من ذلك ملا اأكد باأن اجلميع 
اأخرى  بخطوات  ترامب  يقوم  اأن  يخ�ضى  االآن 
ت�رص املنطقة ككل لكونه قادر على ذلك. ومن 
جهة اأخرى تطرق حمدثنا اإىل ما تقوم اجلامعة 

العربية يف الوقت الراهن, حيث قال:« يف وقت 
�ضابق كانت اجلامعة العربية تندد وبلغة قوية, 
اأما اليوم وكاأنها غري موجودة, فهي �ضورة من 
�ضور املاأ�ضاة التي �رصبت الوطن العربي«, يف 
حني اأبرز باأن القرار العربي ت�ضتت كما ت�ضتت 
على  يوجب  ما  العربية,  العربية  العالقات 
اجلميع اأخذ احليطة واحلذر لتجنب اأي كارثة 
قد حت�ضل ت�رص املنطقة وت�رص اجلميع دون 
ا�ضتثناء.  ومن جهة اأخرى حتدث م�ضدرنا عن 
ال�ضلطة الفل�ضطينية, الذي قال باأنها اأ�ضبحت 
حيث  معاي�ضته,  عليها  يجب  واقع  اأمر  اأمام 
يتحرك  اأن  ي�ضتطيع  ال  اليوم  مازن  اأبو  قال:« 
اأنه  بالك  فما  املحتلة  االأرا�ضي  يف  بحرية 
ال  الذي  اجلائر  القرار  هذا  معار�ضة  باإمكانه 
االأخري  يف  م�ضددا  جمعاء«,  االإن�ضانية  يخدم 
ال�ضلطة  اأجل جتتمع  الوقت من  اأنه حان  على 
وليا  جتد  لن  التي  للق�ضية  خدمة  بالف�ضائل 
لها �ضوى الفل�ضطينيني يف ظل التباعد العربي 

عنها.
علي عزازقة

 حّمل رئي�س حركة جمتمع ال�ضلم عبد الرزاق مقري 
ال�ضيا�ضة  م�ضوؤولية  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
الظاملة والعن�رصية بحق فل�ضطني ومقد�ضاتها, بعد 
اإقدامها على تنفيذ وعدها امل�ضوؤوم بنقل �ضفارتها 
ال�ضوء  االحتالل  منحت  ب�ضورة  املحتلة,  للقد�س 
باإطالق  جرائمه  يف  الت�ضعيد  اأجل  من  االأخ�رص 
اأمام  ال�ضلميني  املتظاهرين  على  احلي  الر�ضا�س 
الفل�ضطينية  واالأرا�ضي  غزة  بني  الفا�ضل  ال�رصيط 
من  الع�رصات  ارتقى  حيث  االحتالل  حتت  االأخرى 
االأمريكية  اخلطوة  منتقدة  املئات,  وجرح  ال�ضهداء 
غري القانونية وال االأخالقية واجلرائم ال�ضهيونية يف 

حق الفل�ضطينيني العزل .
العربي  وال�ضكوت  بالتواطوؤ  و�ضفه  ما  اأدان  كما 
وحتمل  امل�ضوؤومة  اخلطوة  هذه  جتاه  الر�ضمي 
للق�ضية  التاريخية  م�ضوؤولية خيانتهم  العرب  احلكام 
الفل�ضطينية اأمام اهلل وال�ضعوب, موؤكدا اأن الت�ضحيات 
اأر�ضهم  عن  دفاعا  الفل�ضطينيون  يقدمها  التي 

ال�ضبيل  هو  العودة  حق  على  وثباتهم  ومقد�ضاتهم 
واالإ�ضالمية  العربية  ال�ضعوب  ارتباط  لتعزيز  االأمثل 
بالق�ضية الفل�ضطينية, يف حني دعا ال�ضعوب العربية 
اإىل دعم ال�ضمود الفل�ضطيني بكل الو�ضائل املمكنة.

اجلزائري  وال�ضعب  للحكومة  مقري  توجه  -كما 
جتاه  القائم  الوطني  االإجماع  على  للثبات  باأكمله 
مع  االإيجابي  والتفاعل  الفل�ضطينية  الق�ضية 
التهديدات االأخرية املتعلقة بنقل ال�ضفارة و�ضيا�ضة 
البا�ضلة  املقاومة  دعم  يف  واال�ضتمرار  التهويد 

لل�ضعب الفل�ضطيني.
الدولية  املنظمات  دعا  الدويل  ال�ضعيد  وعلى 
وحكومات العامل واأحرار العامل اإىل اإن�ضاف ال�ضعب 
الفل�ضطيني ومتكينه من حقوقه امل�رصوعة والتوقف 
فوق  باعتباره  ال�ضهيوين  الكيان  مع  التعامل  عن 
اجلرائم  اأب�ضع  باقرتاف  له  ي�ضمح  الدويل  القانون 

�ضد االإن�ضانية.
�شارة بومعزة 

اأول جمعة من رم�شان 

التن�سيقية الوطنية للأئمة تدعو جلمعة »ن�سرة الأق�سى«
 دعت التن�ضيقية الوطنية لالأئمة وموظفي 
اأن  اإىل  واالأوقاف  الدينية  ال�ضوؤون  قطاع 
اأول جمعة من �ضهر رم�ضان  تكون خطبة 

م�ضومة بعنوان« ن�رصة االأق�ضى«.
هذا واأقرت التن�ضيقية يف ر�ضالة لها تكفل 

بقراءتها ال�ضيخ عبد الرب بن قرع مبنا�ضبة 
االعتبار  برد  للمطالبة  الوطني  لقائها 
الدينية  ال�ضوؤون  قطاع  وموظفي  لالإمام 
واالأوقاف املقام يوم اأم�س مبقر االإحتاد 
بالعا�ضمة  اجلزائريني  للعمال  الوطني 

عن  ممثلني  فعالياته  يف  �ضارك  والذي 
تكون  ان  اإىل  الوطن  42 والية من واليات 
رم�ضان  �ضهر  من  جمعة  اأول  خطبة 
اجلاري  ماي   18 لتاريخ  وامل�ضادفة 
االأق�ضى«  ن�رصة  جمعة  بعنوان«  م�ضومة 

لالأر�س  ال�ضارخ  االنتهاك  عقب  وذلك 
والعر�س الذي تقوم به اإ�رصائيل وحليفها 
�ضكوت  ظل  يف  فل�ضطني,  يف  االأمريكي 

حكومات و�ضعوب دول االأمة االإ�ضالمية 
يحي عواق

عمار غول

 اجلزائر مل ولن تطبع مع ال�سهاينة
جدد رئي�س جتمع اأمل اجلزائر عمار 
غول دعم اجلزائر للق�ضية الفل�ضطينية 
قائال اأنها البلد الوحيد الذي مل يطبع 
مع الكيان ال�ضهيوين, عائدا اإىل مقولة 
باأن  بومدين  هواري  الراحل  الرئي�س 
اأو  ظاملة  فل�ضطني  تدعم  اجلزائر 

مظلومة.

على  �ضيفا  حلوله  خالل  غول  واأكد 
اأن  النهار,  بقناة  وجرنان«  »قهوة 
االحتالل  مع  تطبع  مل  اجلزائر 
ملوقفها  حمرتمة  تظل  االإ�رصائيلي, 
لتبقى  بومدين  موقف  من  انطالقا 

على اخلط نف�ضه.
�س.ب



اعترب بوعبد اهلل غالم اهلل االم�س يف 
فرم جريدة ال�شعب ب�أن املدخلية 
الفتنة  ن�ر  ا�شتع�ل  يف  �شبب�  ك�نت 
يف عديد الدول االإ�شالمية، مثلم� 
الع�رشية  م�أ�ش�ة  يف  �شبب�  ك�نت 
ال�شيخ  اجلزائر،  يف  ال�شوداء 
املدخلي مبح�ولة  ربيع  ال�شعودي 
اإ�شع�ل فتيل الفتنة بني اأبن�ء االأمة، 
م�شددا:” ال ميكن لربيع املدخلي 
اأن يعلمن� دينن� واأن� مت�أكد ب�ن جده 

ك�ن اأمي� ال يكتب و ال يقراأ”
اأم� فيم� يتعلق  بفتنة التي�ر ال�شلفي 
هو  �شببه  اأن  اهلل،  غالم  اأو�شح   ،
التي�ر املدخلي الق�دم من امل�رشق 
حيث  �شي  كل  الإف�ش�د  ج�ء  الذي 
ال�رشق  من  يجيك  من  كل   « ق�ل 
مليح غري بن اأدم والريح » ،م�شريا 
وكذا  التي�ر  هذا  مه�جمة  اأن  
ق�ل  الذي  املدخلي  ربيع  ال�شيخ 
اأن جده ال يعرف حتي الكت�بة واأنه 
يريد اإحداث فتنة يف اجلزائر كم� 
تطرق اأي�ش� غلى ق�شية االأم�زيغية 
اأين اكد اأن االأم�زيغية موجودة يف 
اجلزائر قبل العربية وان االأم�زيغ 
وكوادره�   العربية  تبنوا  من  هم 

خطورة  يقل  ال  م�  :«فهذا  ،ق�ئال 
يتم  الذي  االآم�زيغية  م�شكل  عن 
اإث�رته بني احلني و االآخر، من قبل 
االأم�زيغ  اقن�ع  اإىل  ت�شعى  اأطراف 
ك�ن  التي  العربية  عن  ب�لتخلي 
قرن�   14 تطويره� عرب  ف�شل  لهم 
يف اجلزائر« واأكد غالم اهلل اأنه ال 
ميكن اعتب�ر اجلزائر حم�شنة من 
واأن  خ��شة  االأجنبية  املرجعي�ت 
داعي�  �شغرية،  قرية  اأ�شبح  الع�مل 
اإىل موا�شلة التوعية عرب امل�ش�جد 

واملدار�س وغري ذلك
  واعرتف رئي�س املجلي االإ�شالمي 
ال  ب�ن  ال�شي�ق  ذات  يف  االأعلى، 
ميكن الأية دولة اأن تقدم �شم�ن�ت 

التطرف.  من  املجتمع  بتح�شني 
غرداية،  فتنة  اأحداث  م�شتذكرا 
اأ�شعلت الن�ر بني االإب��شني و  التي 
امل�لكيني، و ك�دت توؤدي اإىل فتنة 
رع�ية  حتت  املنطقة  يف  كربى 
تغذي  ك�نت  اإ�رشائيلية  جه�ت 
االأزمة يف اأزقة غرداية ق�شد قلب 

النظ�م
. ويف تعليق له على مو�شوع مقرتح 
من  االإ�شالمية  الرتبية  م�دة  الغ�ء 
اهلل  غالم  ق�ل  الرتبوي،  الربن�مج 
ب�أنه اذا ك�ن النق��س يف املو�شوع 
فهو  املم�ر�شني  بني  مطروح� 
نق��س جمدي، ام� اذا ك�ن نق��ش� 
خ�رج اط�ر املم�ر�شني فهو نق��س 

منه،  ط�ئل  ال  الت�شوي�س  منه  يراد 
الرتبية  اإلغ�ء  حم�ولة  ب�ن  موؤكدا 
يخرج  املقررات  من  االإ�شالمية 
يقره  الذي  ال�شليم  النهج  عن  بن� 
 ،) الدولة  دين  )االإ�شالم  الد�شتور 
للتخلي  م�شتعدين  “ل�شن�  م�شيف� 

عن الدين”.
مواقيت  عن  حديثه  �شي�ق  يف 
�شهر  يف  واالإم�ش�ك  االإفط�ر 
االئمة  اهلل  غالم  دع�  رم�ش�ن، 
االلتزام  اىل  واملواطنني  
ب�ملواقيت املحددة من قبل وزارة 
ال�شوؤون الدينية ب�عتب�ره� مواقيت 
لي�شت  و  علمية  روؤي�  على  مبنية 

جمرد افرتا�ش�ت. 

لالأئمة  الوطنية  التن�شيقية  دعت 
واالأوق�ف  الدينية  ال�شوؤون  وموظفي 
رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
ب�رشورة التدخل الع�جل من اأجل رفع 
الغنب والتهمي�س املمنهج املم�ر�س يف 
دعت  القط�ع.  وموظفي  االأئمة  حق 
وموظفي  لالأئمة  الوطنية  التن�شيقية 
قط�ع ال�شوؤون الدينية واالأوق�ف خالل 
اجتم�ع له�  جمع ممثلني عن 42 والية 
مبقر  اأم�س  يوم  واملنعقد  والي�ت  من 
اجلزائريني  للعم�ل  الع�م  االإحت�د 
ب�لع��شمة رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
من  الع�جل  التدخل  بوتفليقية �رشورة 
اأجل رفع الغنب والتهمي�س املم�ر�س يف 
الر�ش�لة  القط�ع.  االأئمة وموظفي  حق 

احل��رشين  جموع  اأم�  بقراءته�  تكفل 
بوالية  اإم�م  غري�س  حممود  ال�شيخ 
تيب�زة وحفيد االأمري عبد الق�در والتي 
التن�شيقية  ب��شم  خالله�  من  ن��شد 
من  الع�جل  التدخل  اجلمهورية  رئي�س 
التي  الك�رثية  االأو�ش�ع  يف  البث  اأجل 
يك�بده� وي�شتغل يف كنفه� االإم�م وذلك 
الق�نون  يف  النظر  اإع�دة  خالل  من 
االأ�ش��شي املنظم للقط�ع الذي مل ي�شهد 
منذ مدة طويلة ح�شب تعبريه تعديالت 
وتتم��شى  االأئمة  تعك�س مط�لب جمع  
اإ�ش�فت�  املع��س،  الواقع  ومقت�شي�ت 
املتعلقة  النظم  مراجعة  �رشورة  اإىل 
رفع  الوالي�ت،  عرب  واالنتق�ل  ب�لتعيني 
التجرمي عن االإم�م وتوفري احل�ش�نة له 

م�شددا على �رشورة دعوة الو�ش�ية اإىل 
ال�رشيك  مع  اجل�د  احلقيقي  التع�مل 
يتعلق  م�  كل  يف  واإ�رشاكه  االجتم�عي 
التن�شيقية  رئي�س  اأم�  القط�ع.  بق�ش�ي� 
ال�شوؤون  وموظفي  لالأئمة  الوطنية 
الديني واالأوق�ف ال�شيخ جلول حجيمي 
اإىل  االأمور  ت�شل  ب�أنه عندم�  اأكد  فقد 
ب��شم  الدولة  نق�بة  حت�رب  اأن  حد 
اإىل  م�شريا  خطري  اأمر  فهذا  الدولة 
مبط�لبهم  متم�شكني  االأئمة  جمع  اأن 
للتن�زل  م�شتعدين  وغري  امل�رشوعة 
البديل من  اأن غي�ب  اإىل  عنه�، م�شريا 
خالل غلق اأبواب احلوار مع االأئمة هو 
م� دفعهم للخروج اإىل ال�ش�رع يف العديد 
االأئمة  الوالي�ت م�شتذال بخرج�ت  من 

هذا  والبليدة.  �شكيكدة  من  كل  يف  
واأكد املتحدث ب�أن اجلزائر ت�شري على 
على  ومنفتحة  امل�لكي  ال�شني  النهج 
علبيه�  علق  التي  وامللل  النحل  ك�فة 
ب�مللل  املت�جرة  عملية  اإن  ب�لقول:« 
والنحل اأ�شبحت عملية مك�شوفة« وهي 
النقطة التي اأراد من خالله� املتحدث 
التي  االأبواق  بع�س  اأم�م  الطريق  قطع 
يف  االأئمة  مط�لب  لتوظيف  �شعت 
ذات  ويف  اخل�رجية.  املوؤامرة  �شي�ق 
ال�شي�ق اأ�ش�ر جلول حجيمي اإىل اأن اأمن 
وا�شتقرار اجلزائر يبقى خط اأحمر وال 
االإم�م  على  به  املزايد  ب�إمك�نه  اأحد 

امله�شومة حقوقه.
يحي عواق 

لوالية  التج�رة  مدير  كرمي  ق�س  اأكد 
املخت�شة  امل�ش�لح  ب�أن  اجلزائر 
ق�مت  التج�رة  وزارة  م�شتوى  على 
منت�رشة  مراقبة  فرقة   332 بتن�شيب 
الع��شمة  بلدي�ت  من  بلدية   57 عرب 
ا�شع�ر  يف  امل�ش�ربة  حم�ربة  بغية 
�شهر  خالل  اال�شتهالكية  املواد 
اإىل  ال�شي�ق  ذات  يف  م�شريا  رم�ش�ن، 
م�شتوى  على  املخت�شة  امل�ش�لح  اأن 
الع�م  االحت�د  من  ون�شريته�  الوزارة 
بفتح 09  للعم�ل اجلزائريني قد ق�م� 

اأ�شواق جوارية جديدة مبن��شبة �شهر 
خمتلف  م�شتواه�  على  تب�ع  رم�ش�ن 
جد  ب�أ�شع�ر  اال�شتهالكية  املنتوج�ت 
لوالية  التج�رة  مدير  اكد  تن�ف�شية. 
له  ت�رشيح  كرمي  يف  ق�س  اجلزائر 
جلريدة الو�شط على ه�م�س االفتت�ح 
الر�شمي ل�شوق بيع خمتلف املنتوج�ت 
االحت�د  قبل  من  املنظم  الغذائية 
الع�م للعم�ل اجلزائريني ب�لتن�شيق مع 
وزارة التج�رة واملق�م مبقر االحت�د، 
م�شتوى  على  املخت�شة  امل�ش�لح  ب�أن 

 332 بتن�شيب  ق�مت  التج�رة  وزارة 
بلدية   57 عرب  منت�رشة  رق�بة  فرقة 
التج�وزات  منع  اجل  من  ب�لع��شمة 
التج�ر جت�ه  بع�س  به�  يقوم  قد  التي 
تعلق  فيم�  املفعول  ال�ش�رية  للقوانني 
اال�شتهالكية  املواد  خمتلف  ب�أ�شع�ر 
وذلك من خالل رفع ا�شع�ره�  خالل 
اكد  ال�شي�ق  ذات  ويف  رم�ش�ن.  �شهر 
املتحدث ب�أن وزارة التج�رة ب�لتن�شيق 
اجلزائريني  للعم�ل  الع�م  االحت�د  مع 
جوارية  اأ�شواق   09 بتن�شيب  ق�م�  قد 

فيه�  تب�ع  الع��شمة  م�شتوى  على 
جد  ب�أ�شع�ر  الغذائية  املواد  خمتلف 
ال�رشائية  والقدرة  تتم��شى  تن�ف�شية 

للمواطن الب�شيط على حد تعبريه.
الفر�شة  املتحدث  يفوت  ومل  هذا 
التقرب  اجل  من  املواطنني  لدعوة 
من مثل هذه االأ�شواق من اأجل اإقتن�ء  
حت�شريا  اال�شتهالكية  م�شتلزم�تهم 
ا�شع�ر  ملعقولية  نظرا  رم�ش�ن  ل�شهر 

هذه االأخرية بح�شب قوله.
يحي عواق

غالم اهلل يفتح النار على التيار املدخلي يف اجلزائر

الأئمة وموظفي ال�شوؤون الدينية والأوقاف ينا�شدون رئي�س اجلمهورية

مدير التجارة لولية اجلزائر ق�س كرمي للو�شط

اإميان لوا�س

منهج �ملد�خلة يهودي و�أتباعه  متطرفون

نطالب من �لرئي�س رفع �لغنب عن �لأئمة

332 فرقة رقابة ملنع �رتفاع �لأ�ضعار يف رم�ضان
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.     فتنة غرد�ية �أذكتها جهات مو�لية لإ�ضر�ئيل
فتح بوعبد اهلل غالم اهلل، رئي�س املجل�س الإ�شالمي الأعلي النار جمددا على التيار املدخلي يف 

اجلزائر ، متهما اأتباعه بالتطرف ، وا�شفا منهج املداخلة باليهودي و اأتباعه باملتطرفني  لأنه ل يقبل 
مبداأ التعاي�س مع الآخر، موؤكدا اأن الأخوة الإن�شانية ت�شبق الالأخوة يف الدين و الوطن .

املادي والتهمي�س ال�شعف  نعاين  غري�س:  حممود        •
خطري اأمر  فهذا  الدولة  با�شم  الدولة  نقابة  حتارب  عندما  حجيمي:  جلول        •

بالعا�شمة جديدة  اأ�شواق جوارية   09 •     فتح 

 املدير العام ل�شبط الن�شاطات 
التجارية بوزارة التجارة

��ضتري�د 25 �ألف طن من �للحوم لتلبية 
�حلاجيات خالل �ضهر رم�ضان

يف انتخابات جرت مب�شاركة 46ولية

�لر�ئد تامر غ�ضبان يفوز برئا�ضة 
منظمة متقاعدي �جلي�س

المن يتدخل ويجه�س م�شريتهم

�حت�ضاد �ملئات �لأطباء �ملقيمني 
مب�ضت�ضفى م�ضطفى با�ضا

الن�ش�ط�ت  ل�شبط  الع�م  املدير  اأف�د 
التج�رة  بوزارة  وتنظيمه�  التج�رية 
اأيت عبد الرحم�ن عبد الغزيز اأنه ثم 
ا�شترياد حوايل 25 األف طن من اللحوم 
ح�جي�ت  لتلبية  والبي�ش�ء  احلمراء 
رم�ش�ن  �شهر  خالل  املواطنني 
املواطنني  مطمئن�  معقولة،  ب�أ�شع�ر 
بخ�شو�س �شم�ن وفرة املواد الغذائية 
واملواد الط�زجة يف االأ�شواق م�شيف� 
اأن خمزون ال�شلع الوا�شعة اال�شتهالك 
يكفي ل�شد ح�جي�ت املواطنني الأكرث 
املدير  اأ�ش�ر  ق�دمة.  اأ�شهر   6 من 
التج�رية  الن�ش�ط�ت  ل�شبط  الع�م 
رفع  ثم  اأنه  التج�رة  بوزارة  وتنظيمه� 
عدد االأ�شواق اجلوارية التي مت فتحه� 
مبن��شبة قدوم �شهر رم�ش�ن اىل 159 
االحت�د  مع  ب�لتن�شيق  ذلك  و  �شوق�  
واالحت�د  اجلزائريني  للعم�ل  الع�م 
بهدف   ، واحلرفيني  للتج�ر  الوطني 
املواطن  من  املنتوج  لتقريب  وذلك 

وب�أ�شع�ر معقولة
ال�شلط�ت  قرار  اأن  املتحدث  واأو�شح 
ح�شة  برفع  الق��شي  العمومية 
�شي�شمح  احلليب  غربة  من  امللبن�ت 

يف  طبيعي  ب�شكل  امل�دة  هذه  بتوفري 
االأ�شواق حتى اإىل م� بعد نه�ية ال�شهر 
الف�شيل مع تكثيف الرق�بة �شيم� بعد 
الفن�دق  مينع  ق�نوين  مر�شوم  �شدور 
املق�هي  و  التج�رية  واملوؤ�ش�ش�ت 
ب��شتخدام احلليب املدعم خ��شة اأن 

هذه امل�دة يزداد عليه� الطلب
اآيت  اأعلن  ب�لرق�بة،  يتعلق  فيم�  اأم� 
�شيتم  اأنه  العزيز  عبد  الرحم�ن  عبد 
8900 مفت�س �شيتم ت�شخريهم ملراقبة 
على  الوقوف  و  التج�رية  املحالت 
االأ�شع�ر،  اإ�شه�ر  كعدم  املخ�لف�ت 
داعي� املواطن اإىل التع�ون مع م�ش�لح 
االأخ�رش  الرقم  على  للتبليغ  التج�رة 
خم�لفة  اأية  ت�شجيل  ح�ل  يف   1020
وتوقف ذات املتحدث عند جمهودات 
رفقة  املبذولة  املحلية  اجلم�ع�ت 
االأ�شواق  ملح�ربة  التج�رية  امل�ش�لح 
�شوق   1000 على  ب�لق�ش�ء  الع�شوائية 
جواري منذ ع�م 2012 فيم� تبقى 400 
بتج�ره�  التكفل  �شيتم  اأخرى  �شوق 
املزعومني من خالل اإن�ش�ء ف�ش�ءات 

جت�رية خم�ش�شة لهذا الغر�س.
اإميان لوا�س

غ�شب�ن  ت�مر  املتق�عد  الرائد  ف�ز 
اجلي�س  متق�عدي  منظمة  برئ��شة 
يف  86ب�ملئة  املطلقة  ب�الأغلبية 
انتخ�ب�ت اجلمعية الع�مة اال�شتثن�ئية 
التي جرت فع�لي�ته� اأول اأم�س بن�دي 
ب�جلزائر  م�شو�س  ببني  اجلي�س 
الرائد  حت�شل  وقد   ، الع��شمة 
املتق�عد ت�مر غ�شب�ن على 195�شوت 
حت�شل  فيم�   ، 226�شوت  اأ�شل  من 
املن�ف�شني االآخرين ع العقيد  خالف 
منور ، و العريف االأول بوزرزور �ش�بر 
فيم�   ، ، كل على حده  على 15�شوت 

ان�شحب اأحد املرت�شحني .
وقد �ش�ركت يف هذه االنتخ�ب�ت التي 
ببني  اجلي�س  بن�دي  اأحداثه�  جرت 
م�شو�س 46والية ، ميثله� 262منذوب 
الوطني  اأع�ش�ء املكتب  ، ومن  والئي 
املوؤقت ، و املك�تب اجلهوية للنواحي 
ال�ش�د�شة  الن�حية  م�عدا   ، اخلم�شة 

التي ك�نت غ�ئبة .
ل«  غ�شب�ن  ت�مر  للرائد  ت�رشيح  ويف 
الو�شط » عقب فوزه ب�النتخ�ب�ت اأعترب 

املتحدث اأن هذا انت�ش�ر لل�شف�فية و 
احلقيقي  اجلمعوي  العمل  و  الو�شوح 
له�  الأن  الفئة  هذه  تربز  اأن  متمني�   ،
الكثري من القدرات ، و اأن ال تظهر يف 
تتبنى  فئة  اأنه�  اأ�ش��س  على  املجتمع 
املط�لب فقط ، الأنه� ق�درة على اأن 
تكون فع�لة يف اإط�ر املجتمع املدين 
، و اأ�ش�ف املتحدث اأن هذه اجلمعية 
اأو املنظمة و اأع�ش�وؤه� من متق�عدي 
مثلم�   ، العط�ء  على  ق�درون  اجلي�س 
 ، اخلدمة  �شنوات  يف  ق�درون  ك�ن 

وق�درين على العط�ء اأح�شن .
متق�عدي  من  كبرية  فئة  اأن  وق�ل 
 ، جيدا  ت�أطريه�  يتم  لو  اجلي�س 
اأن  اىل  م�شريا   ، طيبة  نت�ئج  �شتقدم 
 ، ال�شب�ط  و�شف  �شب�ط  بينهم  من 
يف  ومهند�شني   ، اأطب�ء  و  ومهند�شني 
يف   ، املعم�رية  والهند�شة   ، البواخر 
 . كذلك  وري��شيني   ، وحرفيني  الطب 
وق�ل اأن من بني املتق�عدين بوهران 

بطل اجلزائر يف اجليدو .
 ع�شام بوربيع 

البوابة  بتحطيم  االم�س  املقيمون  االأطب�ء  ق�م 
اجل�معي  م�شطفى  مل�شت�شفى  ب��ش�  الرئي�شية 
عرب  �شلمية  م�شرية  يف  اخلروج  منهم  حم�ولة 
تدخل  ا�شتدعى  الذي  االأمر  الع��شمة،  �شوارع 
التي اجه�شت امل�شرية من خالل  قوات االمن 

االنت�ش�ر عرب حميط امل�شت�شفى
من  الق�دمني  املقيمني  االأطب�ء  مئ�ت  جتمع 
م�شت�شفى  بوابة  اأم�م  الوطن  والي�ت  خمتلف 
م�شطفى ب��ش� يف الع��شمة، يف حم�ولة للخروج 
�شوتهم  اإي�ش�ل  اأجل  من  وطنية،  م�شرية  يف 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 
�شهره�  تدخل  التي  ق�شيتهم  يف  تدخله  بغية 
امل�شددة  االأمنية  االإجراءات  ورغم  ال�ش�د�س، 
املئ�ت  متكن  الع��شمة،  مداخل  خمتلف  عرب 
من االأطب�ء املقيمني من خمتلف والي�ت الوطن 
من االلتح�ق بزمالئهم يف م�شت�شفى م�شطفى 

نقطة  يكون  اأن  املنتظر  ك�ن من  والذي  ب��ش�، 
انطالق مل�شريتهم الوطنية ح�شبهم

اأن ك�رشوا حظر  هذا و�شبق لالأطب�ء املقيمني 
يف  وذلك  الع��شمة،  اجلزائر  يف  امل�شريات 
�شهر م�ر�س املن�رشم، حيث متكنوا من تنظيم 
املجل�س  مبنى  غ�ية  اإىل  به�  و�شلوا  م�شرية 
الغرفة  رئي�س  ا�شطر  م�  الوطني،  ال�شعبي 
ال�شتقب�ل  بوحجة  ال�شعيد  للربمل�ن  ال�شفلى 
االأو�ش�ع،  لتهدئة  مكتبه  يف  عنهم  ممثلني 
املقيمني  االأطب�ء  اإ�رشاب  ب�أن  ب�لذكر  جدير 
الذي يدخل �شهره ال�ش�د�س، بني على مطلبني 
اأ�رشة  من  الفئة  هذه  ممثلي  ح�شب  اأ�ش��شيني 
اخلدمة  اإجب�رية  اإلغ�ء  يف  ويتمثالن  ال�شحة، 
اخلدمة  من  االإعف�ء  يف  وامل�ش�واة  املدنية، 

الع�شكرية على حد تعبريهم.
اإميان لوا�س
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امل�شيلة

برنامج ت�سامني 
ي�ستهدف 58 �ألف 

عائلة وفتح 45 مطعما  
 قامت م�سالح والية امل�سيلة قبل بداية 
األف  اأكرث من 58  بتوزيع  �سهر رم�سان 
املعوزة  العائالت  على  رم�سان  قفة 
ح�سبما  الوالية  بلديات  خمتلف  عرب 
مت  كما  �سحفي  بيان  يف  عنه  ك�سفت 
ال�سائمني  الإفطار  مطعما   45 افتتاح 
و ارتكزت اأغلب االإعانات على تقدمي 
طرود غذائية لفائدة العائالت و توزيع 
التي  الت�سامنية  االإعانات  خمتلف 
 29 ب  قدر  مايل  غالف  لها  خ�س�ص 
مليار �سنتيم وينق�سم املبلغ املخ�س�ص 
بني  ما  الغذائية  الطرود  هذه  القتناء 
الوالية  ميزانية  من  �سنتيم  مليار   4
ميزانية  من  �سنتيم  مليار   1.9 و 
الن�ساط االجتماعي والباقي من طرف 
املجال�ص ال�سعبية البلدية مع العلم اأن 
هذه العملية الت�سامنية عرفت م�ساركة 
وزارة  غرار  على  ال�رشكاء  من  العديد 
ال�سوؤون  ووزارة  الوطني  الت�سامن 
الدينية والبلديات وكذا املح�سنني اأما 
بخ�سو�ص مطاعم الرحمة فتم ا�ستقبال 
ع�رشات الطلبات ق�سد احل�سول على 
و  حيث،  رم�سان  مطعم  لفتح  رخ�ص 
متت املوافقة على منح الرتاخي�ص ل 
من  التاأكد  و  معاينتها  بعد  مطعما   45
الراحة  و  النظافة  �رشوط  على  توفر 
يف  اأما  الوالية  بلديات  خمتلف  عرب 
اإعطاء  مت  فقد  الدينية  ال�سوؤون  قطاع 
اأجل  من  م�ساجد  ل5  جديدة  رخ�ص 
�سالة الرتاويح و�سالة اجلمعة موزعني 

علي بلديات الوالية .
عبدالبا�شط بديار 

وايل امل�شيلة يوؤكد

جت�سيد م�سروع �زدو�جية 
�لطريق �لوطني رقم 60

مقداد  »حاج  امل�سيلة  والية  وايل  ك�سف 
قد  العمومية  االأ�سغال  وزارة  اأن  اأم�ص   «
ازدواجية  اجناز  م�رشوع  على  وافقت 
بني  الرابط   60 رقم  الوطني  الطريق 
مت  اأين  ال�سلعة  وحمام  امل�سيلة  مدينتي 
على  �سنتيم  مليار   255 قدر ب  مبلغ  ر�سد 
باإمكانها  كلم   38 بحوايل  تقدر  م�سافة 
تخفيف عبء االزدحام واحلد من حوادث 
املرور التي ات�سعت رقعة �سحاياها خالل 
باأن  امل�سيلة  وايل  وذكر  املا�سية  ال�سنوات 
على  وافقت  قد  العمومية  االأ�سغال  وزارة 
بني  الرابط  �سطره  يف  املذكور  امل�رشوع 
ال�سلعة الذي يعد  مدينتي امل�سيلة وحمام 
مك�سبا مهما لوالية امل�سيلة حيث �سي�ساهم 
وت�سهيل  م�ستقبال  ال�سغط  تخفيف  يف 
للعلم  يعترب طريقا حيويا  اإذ  املرور  حركة 
املوت  بطريق  يعرف  الطريق  هذا  ان 
الوايل  واأكد  املميتة  احلوادث  كرثة  ب�سبب 
يف  اإجنازها  املربمج  امل�ساريع  هذه  اأن 
والية امل�سيلة وم�ساريع اأخرى هي يف طور 
حلاجيات  اال�ستجابة  اإىل  ترمي  االجناز 
املواطنني لت�سهيل حركة املرور والتخفيف 
من ال�سغط الكبري الذي ي�سهده املخطط 

املروري، خا�سة يف عا�سمة الوالية .
عبدالبا�شط بديار 

اجلنايات  حمكمة  ام�ص  برجمت 
اأ�ستاذ  ق�سية   يف  النظر  اال�ستئنافية 
ارتكابه  الجل  املتابع  عربية  لغة 
مع  العمدي  القتل  حماولة  جرمية 
التحطيم  و  الرت�سد  و  االإ�رشار  �سبق 
قيامه  ب�سبب   ، الغري  مللك  العمدي 
�سقيقه  و  �رشطي  ده�ص  حماولة  
حملهما  ويحطم  �سيارته  بوا�سطة 
جعاله  من  باأنهما  ويدعي  التجاري 
الذي  ال�سحر  ب�سبب  للجنون  يتعر�ص 
جتاري  ملحل  فتحه  نتيجة  له  و�سعاه 

مناف�ص لهما .
يف الق�سية التي تعود جمرياتها لتاريخ 

و  �رشطي  كان  حني   2016 ماي   16
�سقيقه متواجدان بالقرب من حملهما 
ال�سيارات  غيار  قطع  ببيع  اخلا�ص 
هو  متواجدا  املتهم  كان  و  بدرقانة 
االأخر داخل حمله املقابل لهما فراح 
االأمر  وهو  املتهم  ميازح  ال�سحية 
الذي اإ�ستفز هذا االأخري وقام بت�سغيل 
�رشعة  باأق�سى  بها  واإنطلق  �سيارته 
بذلك  حماوال  تواجدهما  مكان  نحو 
الفرار  من  متكنا  اأنهما  غري  ده�سهما 
و  باملحل  ت�سطدم  ال�سيارة  جعل  مبا 
معتربة  اأ�رشار  خملفتا  الواجة  حتطم 
باإيداع  ال�سقيقان  ليقوم   ، للمحل 

اأن  كادت  التي  الواقعة  عن  �سكوى 
التي  و  اأحدهما  وفاة  بحادثة  تت�سبب 
حمكمة  على  املتهم  الأجلها  اأحيل 
االإخت�سا�ص باحلرا�ص اأين اأمر قا�سي 
التحقيق نتيجة لتقرير اخلربة العقلية 
باملوؤ�س�سة  للعالج  املتهم  بو�سع 
باجلرم  حماكمته  حلني  االإ�ست�سفائية 
�سالف الذكر ، املتهم وخالل �سماعه  
اأكد باأنه مل يحاول ده�ص ال�سحيتان و 
نتيجة  الإخفاتهما  بال�سيارة  توجه  اأنه 
م�سايقتهما له يف كل منا�سبة كما اأكد 
باأن �سبب احلادثة التي تورط بها هي 
ال�سحيتان  مع  يجمعه  الذي  اخلالف 

اللذان رف�سا فكرة اأن يقوم بفتح حمل 
الن�ساط  وبنف�ص  منطقتهما  نف�ص  يف 
يقوما  جعلهما  الذي  االأمر  وهو 
باإختالق م�ساكل كانت اأخرها زجه يف 
احلب�ص بتهمة اإهانة هيئة نظامية بعد 
اإنتزاع وثائقه دون  اأن حاول ال�رشطي 
مبحاولة  اإتهمه  مت  ومن  جدي  �سبب 
عن  ناهيك  بالق�سية  لتوريطه  �رشبه 
حتول  وراء  املبا�رش  ال�سبب  اأنهما 
م�سريته من اأ�ستاذ لغة عربية خم�رشم 
اإثر قيامهما  ل�سخ�ص يعاين من جنون 

بو�سع ال�سحر له.
ل/منرية

تعود  احلالية  الق�سية  وقائع 
حني   2017 �سبتمرب   16 لتاريخ 
االأحياء  �سكان  اأحد  تعر�ص 
يف  كهل  وهو  برباقي  اجلدد 
العمر  من  اخلام�ص  العقد 
جد  ظروف  يف  وفاة  حلادثة 
ع�سابة  يد  على  غام�سة 
منزله  على  بالتهجم  قامت 
زوجته  جموهرات  �رشقة  و 
بطريقة  عليه  االإعتداء  بعد 
هامدة  جثتا  تركه  و  وح�سية 
يف  ال�رشعي  الطبيب  واأكد 
اأن  اجلثة  ت�رشيح  تقرير 
اخلنق  جراء  من  كانت  الوفاة 
االأمنية  التحريات  لتنطلق   ،
بالتنقل مل�رشح اجلرمية وجمع 
الدالئل و تتلقى بعدها بيومني 
�ساب  من  بالغ  امل�سالح  ذات 

اإعرتف باإرتكابه تلك اجلرمية 
�سابان  وهما  �سديقه  رفقة 
يقطنان بنف�ص عمارة ال�سحية 
بيوم  بعدها  الثاين  يتقدم  و   ،
لت�سليم نف�سه هو االأخر ، حيث 
خالل  االأول  املتهم  ك�سف 
عر�ص  �سديقه  اأن  �سماعه 
ال�سحية  منزل  �رشقة  عليه 
ميلك  و  مغرتب  اأنه  بحكم 
تعد  ال  ال�سعبة  بالعملة  نقود 
لوحده  يقطن  و  حت�سى  وال 
املقيمني  اأبنائه  يف ظل غياب 
بحكم  عر�سه  ليقبل   ، بفرن�سا 
بعد  و  للنقود  املا�سة  حاجته 
تنفيذ  لتاريخ  حتديدهما 
طلب  على  بناءا  توجه  العملية 
باقتناء  وقام  لل�سوق  �سديقه 
اأقنعة و قفازات وخيوط ربط 
و  قما�ص  قطعة  مع  االأحذية 
يومها  وتوجها   ، �سكاكني  كذا 
ليال  الثامنة  ال�ساعة  يف حدود 

مل�رشح اجلرمية ظنا منهما اأن 
ال�سحية غري متواجد باملنزل 
باب  بفتح  يقوم  به  ليتفاجاأ   ،
االأول  املتهم  جعل  مبا  ال�سقة 
يقوم بالتهجم عليه مع خنقه من 
الرقبة واأثناء حماولت ال�سحية 
نزع قناع املتهم االأول قام من 
على  ال�سحية  بطعن  جهته 
م�ستوى اليد مع ربطه بوا�سطة 
اخليط على م�ستوى الرجلني و 
اليدين و و�سعه لقطعة قما�ص 
الغرف  بفمه وجراه معا الأحد 
و تركاه هناك ،وتوجها للبحث 
االأ�سياء  و  املجوهرات  عن 
املنزل  غادرا  وبعدها  القيمة 
 ، يحت�رش  ال�سحية  تاركان 
وبعد تخل�سهما من م�ستلزمات 
االإعتداء توجها ملنطقة بلكور 
لقريب  امل�رشوقات  لت�سليم 
املتهم االأول ق�سد تكليفه ببيع 
رف�ص  اأنه  غري  املجوهرات 

عائدات  من  باأنها  علمه  بعد 
ل�سخ�ص  ويتوجها  ال�رشقة 
بقيمة  لهم  ببيعها  قام  اأخر 
، وبعد علمه  20 مليون �سنتيم 
�سليم  مت  قرر  ال�سحية  بوفاة 
اإح�سا�ص  انتابه  اأن  بعد  نف�سه 
ينوي  مل  اأنه  و  خا�سة  الندم 
قتل ال�سحية و مل يتبادر لذهنه 
اأنه ميكن اأن يزهق روحه بتلك 
حتويل  بذلك  ليتم   ، الطريقة 
احلال  حمكمة  على  املتهمان 
�سبق  مع  العمدي  القتل  بجرم 
جنحة  و  الرت�سد  و  االإ�رشار 
ال�رشقة بالتعدد ، وهي التهمة 
التي اإعرتف بها املتهمان غري 
فيما  التهم  تبادل  حاوال  اأنهما 
عر�ص  الذي  املتهم  يخ�ص 
 ، ال�رشقة  فكرة  االأخر  على 
ليطالب من جهته النائب العام 
املوؤبد  ال�سجن  عقوبة  توقيع 

يف حق املتهمان .

ل/منرية

فتحت حمكمة اجلنايات 
الإبتدائية بالدار البي�شاء، 

اأم�س، ملف ع�شابة اإجرامية 
من �شخ�شان قاما باإزهاق 
جارهما الرثي مبنطقة 
براقي داخل عقر داره، 

بعدما تهجما عليه بغر�س 
ال�شرقة وهما ملثمان باأقنعة 

و قاما بتكبيله و ربطه 
بوا�شطة قما�س و خنقه 

حلني اأن مفارقتة احلياة .

ب�ستي  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف   
االأ�سبوع   هذا  بحر  متكنت  اأ�سكالها  
والية  باأمن  والتدخل  البحث  فرقة 
لرتويج  حماولة  اإحباط  من  تندوف 
قدر  حيث   املخدرات  من  كمية 
كيلوغرام   1.045 بـ  االإجمايل  وزنها 

من مادة الكيف املعالج.
ا�ستغالل  اإثر  على  العملية  جاءت  و 
ذات  اإىل  واردة  ملعلومات  حمكم 
الفرقة مفادها قيام �سخ�سني  برتويج 
املخدرات يف اأو�ساط ال�سباب باأحد 
على  ليتم  ومبا�رشة  املدينة  اأحياء 

حمكمة  عمل  خطة  انتهاج  اإثرها 
فيهما  امل�ستبه  توقيف  اإىل  اأف�ست 
على  اأحدهما  بحوزة  �سبط  مع 
قدر  املخدرات  من  �سفائح   10
من  غ   و45  كيلوغرام   1 بـ  وزنها 
ا�ستيفاء  وبعد  املعالج  الكيف  مادة 

مت  التحقيق  االجراءات  جميع 
اجلهات  امام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي 
الق�سائية اين �سدر يف حقهم احلب�ص 
املوؤقت يف انتظار حماكمتهم الحقا 

بتهمة املتاجرة يف املخدرات  
بو�شريفي بلقا�شم 

حمكمة اجلنايات ال�شتئنافية مبجل�س ق�شاء العا�شمة

تيندوف

�أ�ستاذ لغة عربية يحاول قتل �سرطي و �سقيقه بدرقانة

توقيف �سخ�سني بحوزتهما �أكرث من 1 كلغ كيف معالج  

,,

,,

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء

�سابان يقتالن جارهما بغر�ض �ل�سرقة
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قرار  اأن  اجلهات  ذات  اأ�ضافت  و 
للوكالة  العام  املدير  مهام  اإنهاء 
مبا�رشة  جاء   ، للت�ضغيل  الوطنية 
للو�ضايا  �ضوداء  تقارير  رفع  بعد 
الأوىل  الوزارة  راأ�ضها  وعلى 
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  ووزارة 
ذات  تتهم   والتي  الجتماعي 
بالعجز على طول اخلط  امل�ضوؤول 
هياكل  داخل  الإن�ضباط  فر�ض  يف 
بوكالت  تعلق  ما  خا�ضة  الت�ضغيل 
جنوب  بوليات  املحلية  الت�ضغيل 
اإلتزام  عدم  ب�ضبب   ، الكبري  البالد 
بتعليمات  املرافق  تلك  م�ضوؤويل 
قنوات  لفتح  الرامية  املركزية 
وال�ضعي خلف  البطالني  مع  احلوار 
تطبيق  �رشط  بان�ضغالتهم  التكفل 
والإمكانات  الأولويات  ح�ضب  مبداأ 
بلة  الطني  زاد  ومما   ، املتاحة 
التجاوزات  اجلهات  ذات  ح�ضب 
م�ضكوت  ظل  التي  واخلروقات 
الت�ضغيل  م�ضوؤويل  طرف  من  عنها 
احتقانا  الأكرث  اجلنوبية  بالوليات 
وت�ضنجا ب�ضبب التالعبات امل�ضتمرة 
بعرو�ض العمل املقدمة من طرف 
ال�رشكات الوطنية والأجنبية الكربى 
على  النفطية  ال�ضناعة  يف  العاملة 

 ، ورقلة   ، مترنا�ضت  وليات  غرار 
ولية  اأقل  وبدرجة  اأدرار   ، ايليزي 
تقارير  اأن  ومعلوم   . الأغواط 
موجودة  اإدارية  اأخرى  و  اأمنية 
اأحمد  الأول  الوزير  مكتب  على 
اأويحي حملت يف جمملها اتهامات 
مبا�رشة مل�ضوؤولني نافذين بالوكالة 
والتورط  بالت�ضرت  للت�ضغيل  الوطنية 
يف  الكبري  احلجم  من  تالعبات  يف 
النفطية  بالوليات  الت�ضغيل  ملف 
امل�ضادر  نف�ض  اعتربته  ما  وهو 

بالتجاوز اخلطري خا�ضة اذا علمنا 
وتعليمات  توجيهات  يتنافى مع  اأنه 
املالك  عبد  الأ�ضبق  الأول  الوزير 
�ضالل الرامية ملنح اأولوية التوظيف 
وذلك  املحليني  البطالني  لفائدة 
واحتقانهم  غليانهم  احتواء  بهدف 
تكرار  تفادي  ثم  من  و  الكبريين 
�ضهر  الجتماعي  احلراك  �ضيناريو 

مار�ض 2013 .
تلك  معظم  اأن  بالذكر  جدير 
يف  مقلق  ارتفاع  تعرف  الوليات 

املتم�ضكني  البطالني  احتجاجات 
النفطية  بال�رشكات  العمل  بخيار 
العمالق  للمجمع  التابعة 
من   . �ضواها  دون  �ضوناطراك 
ممثلي  اعترب   فقد  ثانية  جهة 
اجلمعيات املحلية املهتمة مبلف 
اقالة  قرار  باجلنوب  العاملة  اليد 
الوطنية  بالوكالة  العام  املدير 
بعدما  وذلك  باملنتظر  للت�ضغيل 
عن  وعجزه  الأحداث  جتاوزته 

حلحلة الرتاكمات القائمة .

 ت�ضهد بلدية تيمياوين باأدرار ، لليوم 
الثاين  على التوايل، تذبذبا كبريا يف 
على  حتم  مما  الوقود،  مادة  توفري 
اخلدمات  حمطات  زبائن  غالبية 
للبحث  بعيدة  م�ضافات  على  للتنقل 
حيث  الطاقوية،  املادة  هذه  عن 
بتف�ضي  امل�ضكل  �ضلة  تُ�ضتبعد  ل 
اإجها�ض  بعد  التهريب  ظاهرة 
حماولة تهريب 3200 لرت من الوقود 
ال�ضهر  خالل  الوطني  الرتاب  خارج 

الفارط .
اأعرب الع�رشات من �ضائقي املركبات 
الوزن  و�ضاحنة  وال�ضياحية  النفعية 
ببلدية  للفالحني  اإ�ضافة  الثقيل 
برج  الإدارية  باملقاطعة  تيمياوين 
اأدرار  لولية  التابعة  خمتار  باجي 
»الو�ضط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
من  ال�ضديد  امتعا�ضهم  عن   ،  «
احلا�ضل  التذبذب  مع�ضلة  ا�ضتمرار 
بنوعيه  الوقود  مادة  توفري  يف 
املازوت والبنزين، مما جعل حمطة  
اخلدمات بهاته املنطقة تعي�ض على 
الطوابري  ب�ضبب  رهيبا  �ضغطا  وقع 
حيث  املركبات،  من  املنتهية  غري 
نا�ضد هوؤلء م�ضالح مديرية نفطال 

لإيجاد  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
اأرق  الذي  للم�ضكل  جذرية  حلول 
يومياتهم وبات ي�ضكل هاج�ضا يق�ض 
يف  هوؤلء  �ضكك  كما  م�ضاجعهم، 
حميط  من  امل�ضتقاة  املعلومات 
مرة  توؤكد  والتي  املديرية،  نف�ض 
الفادح  النق�ض  اأن �ضبب  اأخرى على 
يف  خللل  راجع  الطاقوية  املواد  يف 

خمازن التموين .
منها  و�ضعيا  ثانية،  جهة  من   
ملحاربة اجلرمية املنظمة امل�رشة 
متكنت  فقد  الوطني،  بالقت�ضاد 
وبالتن�ضيق  الوطني  الدرك  م�ضالح 
مع متف�ضيات اأق�ضام اجلمارك خالل 
ال�ضهر الفارط من تنفيذ 05 عمليات 
اإجها�ض  من  مكنت  نوعية  اأمنية 
الوقود  من  3200لرت  تهريب  حماولة 
كانت يف طريقها ملدن �ضواحل دولة 
، حيث دفعت هذه املعطيات  مايل 
باملت�رشرين  بالأرقام،  املدعمة 
الرقابة  ت�ضديد  ب�رشورة  للمطالبة 
واإلزامه  الوقود  بيع  نقاط  على 
قانونا  املحددة  الكميات  بتوزيع 

على كل فرد .
�شيخ مدقن

بولية  القارة  حا�ضي  بلدية  تعي�ض   
غرداية ، على وقع حالة من ال�ضخط 
الكبري ب�ضبب ا�ضتمرار مع�ضلة الظالم 
غالبية  على  تخيم  التي  الدام�ض 
حتججت  حيث  الأحياء،  و  ال�ضوارع 
البلدية مبحدودية امكانياتها  م�ضالح 

يف معاجلة امل�ضكل القائم .
القارة  حا�ضي  بلدية  �ضكان  قال   
بولية  املنيعة  الإدارية  باملقاطعة 
»الو�ضط«  لهم مع  غرداية يف ت�رشيح 
ال�ضكاوى  من  العديد  رفعوا  اأنهم   ،
راأ�ضها  وعلى  املحلية  للجماعات 
ال�ضعبي  واملجل�ض  الولية  م�ضالح 
الولئي ، من اأجل مطالبتها بالتدخل 
القائم  بامل�ضكل  للتكفل  العاجل 
واملتمثل يف  انعدام النارة العمومية 
بال�ضوارع الرئي�ضية و الحياء ال�ضعبية 
و�ضع  اجلديدة،  ال�ضكنية  والتجمعات 
التي  ال�رشقة  معدلت  ارتفاع  قابله 
واملرافق  املنازل  اإليها  تتعر�ض 
املوؤ�ض�ضات  راأ�ضها  وعلى  اخلدماتية 

الرتبوية، اإ�ضافة اإىل الإرتفاع املخيف 
يف معدلت ال�ضابة بالت�ضمم العقربي، 
بلديات  البلدية  نف�ض  ت�ضدرت  حيث 
الولية باإح�ضائها خالل الثالثة اأ�ضهر 
الأخرية 20 حالة ت�ضمم عقربي ، ويف 
�ضياق مت�ضل و�ضف حمدثوا »الو�ضط 
» ،   اإعرتاف م�ضالح البلدية ب�رشعية 
القدرة  بعدم  التحجج  مع  مطلبهم 
الراهن  الظرف  يف  معه  التجاوب  يف 
ب�ضبب حمدودية امكانياتها بالت�رشيح 
من  بالت�ضعيد  ملوحني  الالم�ضوؤول، 
حركة  يف  لل�ضارع   واخلروج  موقفهم 
احتجاجية للمطالبة بايجاد حل جذري 
وم�ضتعجل للم�ضكل القائم الذي عكر 
�ضفو يومياتهم خا�ضة يف ظل الرتفاع 
الرهيب يف موجة احلر ال�ضديدة التي 
جتتاح بلديتهم، كما ت�ضاءل هوؤلء عن 
ر�ضدتها  التي  املالية  الأغلفة  م�ضري 
جت�ضيد  اإطار  يف  الو�ضية  ال�ضلطات 

الربنامج التكميلي  للولية .
�شيخ مدقن 

 متكنت منت�ضف الأ�ضبوع اجلاري 
م�ضالح اأمن دائرة امل�رشية بولية 
بدورية  قيامها  خالل  النعامة  
  ، املدينة  و�ضط  باأحياء  روتينية 
على  ،كان  بع�رشيني  الإطاحة  من 
التقرب  اأثناء  و  نارية  دراجة  منت 
التلم�ض   باإجراءات  للقيام  منه 
غرام   05 بحوزته  �ضبط  القانونية 
موجهة  كانت  املعالج  الكيف  من 
ليتم  للرتويج بطريقة غري قانونية 
وحتويل  املحجوزات  م�ضادرة 

املعنية  للم�ضلحة  املوقوف 
قبل  معه  التحقيقات  لإ�ضتكمال 
اإجناز ملف ق�ضائي �ضده ومبوجبه 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه  مت 
بنف�ض  امل�رشية  حمكمة  لدى 
اأمر  حقه  يف  �ضدر  اأين  الولية  
املوؤقت  احلب�ض  رهن  بالإيداع 
بتهمة  لحقا  اإنتظار حماكمته  يف 
باملخدرات  واملتاجرة  احليازة 

بطريقة غري مرخ�ضة .
�شيخ مدقن 

علمت جريدة "الو�شط" من م�شادر مطلعة ، اأن ال�شلطات املعنية قررت اإقالة املدير العام للوكالة 
الوطنية للت�شغيل لعدة اأ�شباب تاأتي يف مقدمتها �شوء الت�شيري بالوكالت املحلية للت�شغيل باجلنوب،  
ناهيك عن التالعب الفا�شح بعرو�ض العمل املقدمة من طرف ال�شركات الوطنية والأجنبية العاملة 

يف ال�شناعة النفطية وهو ما �شاهم يف تزايد ملحوظ ملعدلت الحتجاجات .

�شوء الت�شيري 

اأحمد باحلاج 

تقارير �سوداء تعجل برحيل املدير 
العام للوكالة الوطنية للت�سغيل 

الفرعية  الربيد  مراكز  تعي�ض 
من  حالة   ، ورقلة  بولية  والرئي�ضية 
غياب  ب�ضبب  والت�ضيب  الفو�ضى 
على  القائمني  من  حقيقية  اإرداة 
جذرية  حلول  اإيجاد  يف  القطاع 
للم�ضاكل التقليدية التي تتخبط فيها 
ع�ضية  م�رشفية  مراكز  هكذا  مثل 
حلول �ضهر رم�ضان املبارك . نا�ضد 
اجلزائر  بريد  زبائن  من  الع�رشات 
 ، غربوز   ، �ضكرة   ، بوغفالة  باأحياء 
�ضاحة اأول ماي ، 400 م�ضكن اإ�ضافة 
لهم  ت�رشيح  يف  املركزي  للربيد 
الربيد  وزيرة   « »الو�ضط  يومية  مع 

والإت�ضالت  الإعالم  وتكنولوجيا 
هدى  اإميان  والال�ضلكية  ال�ضلكية 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  فرعون 
لفتح حتقيق يف حجم الفو�ضى التي 
تخيم على معظم مراكز الربيد ب�ضبب 
بال�ضيولة  التزود  يف  الفادح  النق�ض 
املفهوم  غري  والتعطل  تارة  املالية 
ما  وهو  املغناط�ضي  ال�ضحب  لآلت 
بات ي�ضكل �ضغط رهيب على هاته 
معدودة  �ضاعات  الربيدية  املركز 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  حلول  قبل 
قلقهم  حمدثونا  يخفي  مل  حيث   ،
حلول  اإيجاد  يف  العجز  من  الكبري 

بالقطاع  القائمة  للم�ضاكل  جذرية 
التي  القطاعات  بني  من  يعد  الذي 
ال�ضوائب  من  الكثري  عليها  تخيم 
ب�ضبب التحقيقات الأمنية امل�ضتمرة 
مكاتب  م�ضوؤويل  من  باأكرث  الزج  مع 
يف  التورط  ب�ضبب  الفرعية  الربيد 
ما  وفق  عمومية  اأموال  اختال�ض 
ذلك  جانب  اإىل   . م�ضادرنا  اأوردته 
وقا�ضدي  رواد  معظم  اإ�ضتكى  فقد 
النق�ض  بورقلة من  الربيد املركزي 
اأو  ال�ضحب  �ضبابيك   يف  الفادح 
الدفع وحتى الإطالع على اأر�ضدتهم 
خانة  يف  ذلك  م�ضنفني  الربيدية 

اأ�ضبحت  التي  والهمال  الت�ضيب 
الربيد   م�ضالح  على   بظاللها  تلقى 
، ومعلوم اأن وزيرة القطاع كانت قد 
العمل  زيارة  هام�ض  على  �ضددت 
لولية  التي قادتها  الأخرية  والتفقد 
اجلنوب  بعا�ضمة  املعروفة  ورقلة 
خلف  ال�ضعي  على �رشورة  ال�رشقي 
تقدمي خدمات نوعية وجيدة لفائدة 
ب�ضكل  بورقلة  اجلزائر  بريد  زبائن 
الو�ضايا  عمل  خمطط  مع  يتما�ضى 
ح�ضب  القطاع  لع�رشنة  الهادف 

املعلومات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

الأمن  م�ضالح  اأم�ض  اأول   متكنت 
املتخ�ض�ضة يف مكافحة اجلرمية 
ال�رشعية  غري  والهجرة  املنظمة 
الوطني  للدرك  الإقليمية  بالكتيبة 
باملقاطعة الإدارية املغري بالوادي 
رعية   21 واعتقال  توقيف  من 
اجلن�ضيات  خمتلف  من  اإفريقي 
الوطني  بالرتاب  الإقامة  بتهمة 

بطريقة غري قانونية .
على  جاءت  الأمنية   العملية 
للمحيطات  روتينية  دورية  خلفية 
بقرى  البناء  وور�ضات  الفالحية 
مت  اأين  بالوادي،  املغري  ومدا�رش 
يحملون  افريقي  21 رعية  توقيف 
مايل  لدول  خمتلفة  جن�ضيات 
و�ضاحل  ال�ضنغال   – الغابون   –

للم�ضلحة  حتويلهم  ليتم  العاج 
املعنية وبعد ا�ضتكمال الإجراءات 
ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
اإحالتهم  متت  �ضدهم  ق�ضائية 
على وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اأين �ضدر يف حقهم جميع  املغري 
مع  النفاذ  موقوفة  �ضجنا  �ضنة 
األف   28 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي 

دينار جزائري، قبل حتويلهم نحو 
مراكز العبور احلدودية بتمرنا�ضت 
من  ترحيلهم  عملية  ل�ضتكمال 
الرتاب الوطني بتهمة الإقامة غري 
العملية  هذه  تعترب  حيث  �رشعية، 
ال�ضنة  خالل  نوعها  من  اخلام�ضة 

اجلارية .
�شيخ مدقن 

اأ�شبحت حتت مطرقة نق�ض ال�شيولة  

بتهمة الإقامة غري ال�شرعية

معاناة م�ستمرة للمواطنني مبراكز بريد اجلزائر بوالية  ورقلة 

توقيف واعتقال 21 رعية اإفريقيا بالوادي

 اإبطال تهريب 3200 لرت 
من الوقود ال�شهر املن�شرم 

البلدية حتججت مبحدودية اإمكانياتها 

�شبط بحوزته 5 غ من املخدرات 

ندرة حادة يف التزود بالوقود 
ببلدية تيمياوين باأدرار  

الظالم الدام�س يخيم على 
بلدية  حا�سي القارة بغرداية  

 االإطاحة بـع�سريني
 بامل�سرية بالنعامة 



م�صالح  اال�صبوع  نهاية  �صاركت   
اأمن والية مع�صكر �صمن فعاليات 
ب�صالم  معا  للعي�ش  العاملي  اليوم 
الوحدة  مركب  احت�صنها  ،التي 
 ، مع�صكر  مبدينة  االإفريقية  
القطاعات  خمتلف  مب�صاركة 
حيث   ، املجال  هذا  يف  الفاعلة 
�صمن  مع�صكر  والية  اأمن  �صارك 
بتنظيم  التظاهرة  هذه  فعاليات 
باأمن  خا�ش  جواري  معر�ش 
ن�صاطات  عر�ش   ت�صمن  الوالية 

ال�صالمة  جمال  يف  الوالية  اأمن 
امليدانية  جهوده  و  املرورية 
ال�صلبية  ال�صلوكات  حماربة  يف 
عر�ش  عرب  الطريق  مل�صتعملي 
االإح�صائيات  اأبرز  وتقدمي 
حر�صا  ال�صاأن  هذا  يف  امل�صجلة 
مرورية  ثقافة  تر�صيخ  على 
الطريق  م�صتعملي  �رشائح  لدى 
املرور   بقانون  االلتزام  مبدوؤها 

ل�صمان �صالمة و اأمن اجلميع .
طالبي.فاطمة

لوالية  الن�صاط االجتماعي  اأكد مدير 
اأخر  بو�صع  قامت  م�صاحله  اأن  ادرار 
بالفئات  للتكفل  ا�صتعدادا  اللم�صات 
حيث  رم�صان  �صهر  خالل  املعوزة  
قفة   4000 وتوزيع  تخ�صي�ش  مت 
والتي  البلديات  جل  على  غذائية 
بدورها قامت بتوزيعها على العائالت 
مطاعم  بخ�صو�ش  اأما  املعوزة  
وعابري  املحتاجني  الإفطار  الرحمة 
مطاعم   8 فتح  برجمة  مت  ال�صبيل 
ومتيمون  اأدرار  بلدية  يف  اأربعة  منها 
قيم  تكري�ش  بغية  ورقان   وتيرنكوك 
الت�صامن والتكافل االجتماعي وت�صهر 

البلديات على ت�صيريها اأين مت توفري 
الب�رشية  املادية  االإمكانيات  كل 
وانطالق  املوعد  يف  تكون  حتى 
املطاعم  اإطار  يف  اأما  رم�صان  اأيام 
على  يقبل  �صنة  كل  التي  التطوعية 
مت  حيث  خوا�ش  حم�صنني  افتتاحها 
منح مقررات الفتح واالإ�صهام يف دعم 
يف  ال�صائمني  الإفطار  اخلري  اوا�صل 
وبلدية  ادرار وطلمني  كل من منطقة 
زاوية كنتة و�صايل وهذا بالتن�صيق التام 
مع جمعيات خريية وت�صامنية لتن�صيط 

هذه املطاعم طيلة �صهر رم�صان
بو�سريفي بلقا�سم .
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يف امليدان  حيث اأكد ال�صيد رئي�ش 
نبيل  االأول  العميد  الوالية   امن 
تعدادنا  تعزيز  مت  قد  انه  بوعلي 
الب�رشي عن طريق ت�صخري   600 
�رشطي ل�صمان جناح هذه التدابري 
االأمنية خا�صة االأماكن التي تعرف 
حركة كبرية للمواطنني  كاالأ�صواق 
و �صاحة ال�صهداء امل�صاجد و ذلك 
العاملة  العنا�رش  حث  خالل  من 
الدوريات  بتكثيف  امليدان  يف 
يف  خا�صة  والراجلة  الراكبة 
االإفطار  بعد  و  قبل  ما  اأوقات 
زيادة  باحلركية   تعرف  التي 
الباعة  مراقبة  �صيتم  ذلك   على 
الر�صيف  احتالل  من  ومنعهم 
يف  الظاهرة  هذه  لتف�صي  وذلك 
�صهر رم�صان  مع تنظيم ما يعرف 
الو�صع  ملراقبة  ال�رشطة  بعمليات 

امل�صبوهة  االأماكن  و  املناطق  يف 
ملنع  ال�صكانية  التجمعات  وكذا 
الطماأنينة  حدوث اجلرائم و بعث 
�صيتم  كما  املواطنني    نفو�ش  يف 
حت�صي�صية  حمالت  عدة  تنظيم 
وهذا  ال�صائقني  لفائدة  توعوية  و 
من  الرم�صانية  ال�صهرات  خالل 
تابعة مل�صالح االأمن  اإطارات  قبل 

جمعية  مع  بالتن�صيق  العمومي 
الك�صافة  وكذا  ال�صالمة  طريق 
توزيع  مع  اجلزائرية  االإ�صالمية 
مطويات تت�صمن ن�صائح واإر�صادات 
وم�صتعملي  ال�صواق  على  مرورية 
اإىل  باالأ�صا�ش  تهدف  الطريق 
تلقينهم اأبجديات ال�صياقة ال�صليمة 
مع  خا�صة  ال�رشعة  من  التقليل  و 

اقرتاب موعد االإفطار   باالإ�صافة 
بالتن�صيق  املواطنني  اإيل حت�صي�ش 
جمعية  و  التجارة   مديرية  مع 
كيفية  حول  امل�صتهلك  حماية 
و  اال�صتهالكية  املواد  تخزين 
التلف وهذا  املحافظة عليها من 
تقع  قد  التي  للت�صممات  جتنبا 
املرتفعة  للحرارة  تعر�صها  نتيجة 
تزامن  رم�صان  و�صهر  خا�صة 
الت�صدي  مع   ال�صيف   ف�صل  مع 
باجلرائم  املا�صة  للمخالفات 
تقليد  جرائم  �صيما  ال  التجارية 
ال�صلع وحماربة الأ�صواق الفو�صوية 
الذي  الأر�صفة  املحتلني  والباعة 
كما  ال�صري  حركية  يعيق  �صانه  من 
مل�صايرة  اأمنية  خطة  و�صع  مت 
نهاية  امتحانات  جمريات  وامن 
االأ�رشة  و�صع  بهدف  ال�صنة 
وخارج  داخل  ماأمن  يف  الرتبوية 

مراكز االإجراء .

تنفيذا لتعليمات �سيادة اللواء املدير العام للأمن الوطني و�سعت م�سالح امن ولية اأدرار  خطة 
حمكمة ل�سمان امن و�سلمة املواطنني و ممتلكاتهم خلل �سهر رم�سان املبارك من خلل م�ساعفة 

اجلهود  للحفاظ على النظام العام و التحلي باليقظة و احلذر من قبل قوات ال�سرطة العاملة.

اأدرار

بو�سريفي بلقا�سم 

ت�سخري 600  �سرطي يف رم�سان ولتاأمني امتحانات نهاية ال�سنة 

يف غ�سون �سهر اأفريل املن�سرم 

يف اإطار حت�سريات للدخول املدر�سي املقبل 

امل�سيلة 

فرقة البحث و التدخل باأمن ولية مع�سكر 

�سرطة مع�سكر تفح�ص هوية اأكرث من 1060 �سخ�سا و تراقب 3450 مركبة 

قطاع الرتبية يف امل�سيلة يتدعم بعدة موؤ�س�سات وهياكل بيداغوجية

توزيع مفاتيح 487 �سكنا اجتماعيا بدائرة اأوالد دراج

 تفكيك جمموعة اأ�سرار خمت�سة 
يف التزوير يف حمررات ر�سمية 

متكنت اأم�ش عنا�رش فرقة البحث 
الوالئية  بامل�صلحة  التدخل  و 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رشطة 
جمموعة  تفكيك  من  مع�صكر 
يف  التزوير  يف  خمت�صة  اأ�رشار 
للمركبات  القاعدية  امللفات 
من  اأ�صخا�ش  اأربعة  من  ،تتكون 
اأعمارهم  ترتواح  اإمراأة  �صمنهم 
بني 27 و 54 �صنة وحجز مركبة من 
نوع فول�صفاقن ، اإثر حتقيق اأجنزه 
يف  اال�صتباه  بعد  الفرقة  عنا�رش 
اإىل  ليتم حتويلها  اإحدى املركبات 

االإجراءات  ومبا�رشة  الفرقة  مقر 
من  للتاأكد  الالزمة  االإدارية 
من  تبني  حيث   ، االإدارية  وثائقها 
يف  تزوير  عملية  وجود  خاللها 
امللف القاعدي اخلا�ش باملركبة 
اجلمهورية  نيابة  اإخطار  ليتم   ،
ومبا�رشة التحقيق الذي اأف�صى اإىل 
حتديد هوية اأربعة م�صتبه فيهم يف 
الق�صية، ليتكم ا�صتكمال اإجراءات 
و  ق�صائي  ملف  اإجناز  و  التحقيق 

حتويله اأمام العدالة.
طالبي.فاطمة

م�صالح ال�رشطة باأمن والية مع�صكر 
اأمن  و  الدوائر  اأمن  فيها  مبا 
احلوا�رش، 175 عملية مداهمة  الأوكار 
الفارط   اأفريل  اجلرمية خالل �صهر 
عرب  امل�صبوهة  االأماكن  ا�صتهدفت 
مع�صكر  ملدينة  احل�رشي  القطاع 
ودوائرها، بغر�ش و�صع حد لن�صاط 
املنحرفني وتقدميهم اأمام العدالة. 
حيث جندت لهذه العمليات اأكرث من 
امل�صالح  خمتلف  من  �رشطيا   170
من بينها ال�رشطة الق�صائية ، االأمن 

اأمن   ، احلوا�رش  اأمن   ، العمومي 
و  ال�رشيع  التدخل  كتيبة   ، الدوائر 
الق�صائية  لل�رشطة  املتنقلة  الفرق 
م�صبوها  مكانا   154 م�صت  حيث   ،
 1064 هوية  فح�ش  من  مكنت   ،

�صخ�صا ومراقبة 3450 مركبة .
من بني النقاط امل�صتهدفة التي مت 
احل�صا�صة  االأحياء  جند  مداهمتها 
واالأماكن  االأ�صواق   ، عملية   39 بـ 
املحطات  عملية،   55 بـ  العمومية 
حمطات  امل�صافرين  لنقل  الربية 

عملية   15 بـ  احلديدية  ال�صكك 
 ، عملية   45 بـ  متفرقة  واأماكن 
من  املراقبة  عمليات  مكنت  حيث 
بعد تورطهم يف  توقيف 57 �صخ�صا 
خمالفات و جرائم  خمتلفة ، لتنجز  
اإجراءات ق�صائية يف حقهم و قدموا 
اأمام العدالة ، التي اأمرت بو�صع  34 
�صخ�صا منهم رهن احلب�ش  و ا�صتفاد 
االإفراج  �صيغ  خمتلف  من  البقية 
االأ�صخا�ش  بني  من  وللذكر     .
اإىل  تقدميهم  و  توقيفهم  مت  الذين 

حمل  ب�صبب  اأ�صخا�ش   05 العدالة 
مت  فيما   ، حمظورة  بي�صاء  اأ�صلحة 
احليازة  ب�صبب  �صخ�صا   43 توقيف 
واالأقرا�ش  باملخدرات  واملتاجرة 
�صخ�صا   31 منهم  اأودع  املهلو�صة  
العملية  نف�ش  كما مكنت   ، احلب�ش  
من توقيف 06 اأ�صخا�ش اآخرين تبني 
بعد تنقيطهم اأنهم حمل بحث وفقا 
الأوامر ق�صائية  مت اتخاذ االإجراءات 

القانونية يف حقهم .
طالبي.فاطمة

"حاج  امل�صيلة  والية  وايل  اأكد 
مقداد " اأن قطاع الرتبية �صيتعزز 
مع الدخول املدر�صي القادم بعدة 
مرافق تربوية جديدة ويتعلق االأمر 
بثانوية ببلدية خطوطي �صد اجلري 
بيداغوجي  مقعد   800 بطاقة 
عامر  �صيدي  ثانوية  يف  وق�صمني 
ن�صف  متو�صط  ا�صتالم  �صيتم  كما 
وينتظر  املعذر  بلدية  يف  داخلية 
اإطار  يف  القطاع  يتعزز  اأن  كذلك 

 10 ب  املدر�صي  الدخول  ذات 
"ب"  ا  منط"  مدر�صية  جممعات 
�صيعطي  مما  الوالية  بلديات  عرب 
دفعا جديدا للقطاع من �صاأنه احلد 
من  للرفع  االكتظاظ  ظاهرة  من 
التالميذ  لدى  التمدر�ش  مردودية 
العايل  التعليم  قطاع  تدعم  كما 
مرافق  بعدة  امل�صيلة  بجامعة 
كما  بيداغوجي  مقعد   2000 منها 
ب  اجلامعية  االإقامة  ا�صتفادة 

الدعم  مركز  وكذا  �رشير   2000
مقعد   1000 ب�صعة  البيداغوجي 
بيداغوجي جديد خا�ش بالدخول 
اجلامعي هذا امللف الذي يح�صى 
من  جدية  ومتابعة  كبرية  بعناية 
الوالية  عن  االأول  امل�صوؤول  طرف 
التدابري  كافة  اتخاذ  مت  حيث 
من  لذلك  ال�رشورية  واالإجراءات 
خالل احلر�ش وال�صهر على تدعيم 
باأطواره  بوالية  الرتبية  قطاع 

املوؤ�ص�صات  من  بالعديد  االربعة 
خالل  اأبوابها  �صتفتح  الرتبوية 
للعلم  القادم  املدر�صي  الدخول 
والهياكل  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن 
وبفعل  �صابقا  جتميد  حمل  كانت 
جمـهودات ال�صلطات الوالئية وعلى 
راأ�صها وايل الوالية "حاج مقداد " 
التجميد عنها وهي حاليا  رفع  مت 

علي و�صك االنتهاء من اجنازها .
عبدالبا�سط بديار  

 487 مفاتيح  ،ت�صليم  اأم�ش  مت 
اأوالد  ،بدائرة  اجتماعي  �صكن 
اأجواء  ،و�صط  بامل�صيلة  دراج 
من الفرحة ،بح�صور وايل والية 
رفقة   " مقداد  "حاج  امل�صيلة 
واالأمنية  املحلية  ال�صلطات 
بلديات  ثالث  عرب  موزعة   ،
ببلدية  �صكنية  وحدة  منها187 
�صكنية  وحدة  و170  دراج  اوالد 

وحدة  و130  املعا�صيد  ببلدية 
وقد  املطارفة،  ببلدية  �صكنية 
املفاتيح  ت�صليم  عملية  جرت 
و�صط  اال�صتفادة  ومقررات 
ج�صدت  احتفالية  اأجواء 
الذين  امل�صتفيدين  فرحة 
ال�صكن،  اأزمة  نهائيا  ودعوا 
عن  امل�صيلة  وايل  وك�صف 
اأولوية،  ال�صكن  قطاع  اإعطاء 

قوائم  عن  االإفراج  خالل  من 
االإيجاري  االجتماعي  ال�صكن 
الوالية  بلديات  عرب  العمومي، 
مفاتيح  ت�صليم  وموا�صلة عملية 
،وطماأن  االجتماعي  ال�صكن 
ببلديات  املواطنني  الوايل 
هذه  ت�صليم  يتم  اأنه  امل�صيلة 
مبختلف  ال�صكنية  امل�صاريع 
ال�صيغ ب�رشط االإنتهاء من كافة 

الوقت  يف  وت�صليمها  االأ�صغال 
على  توزيعها  اأجل  من  املحدد 
على  �صدد  وقد  امل�صتفيدين، 
�رشورة االنتهاء من كافة املرافق 
وكذلك   ، وال�صحية  الرتبوية 
الطبيعي  بالغاز  ال�صكنات  ربط 
املياه  �صبكات  وكذلك  والكهرباء 

ال�صاحلة لل�رشب .
عبدالبا�سط بديار 

اأمن والية مع�سكر ي�سارك يف 
اليوم العاملي للعي�ص معا ب�سالم  

اأدرار

 توزيع4االف قفة وبرجمة
 فتح 8 مطاعم اإفطار 

ب�سار 

توزيع 118 �سكنا اجتماعيا و 259 
اإعانة لل�سكن الريفي ببني عبا�ص  

قوامها  �صكنية  ح�صة  توزيع  مت 
اإيجاري  عمومي  ب�صيغة  وحدة   118
الريفي  لل�صكن  اإعانة   259 ل  ا�صافة 
عبا�ش،  بني  بلدية  من  مل�صتفيدين 
والية  م�صالح  من  ا�صتفيد  ح�صبما 
العملية املرحلة  ت�صكل هذه  و  ب�صار 
من  ال�صيغة  هذه  لتوزيع  االأوىل 
برنامج  ا�صتكمال  انتظار  يف  ال�صكن 
قوامه 4.500 وحدة من ذات النمط 
هذه  منها  ا�صتفادت  قد  كانت  التي 
جنوب  كلم   240( املحلية  اجلماعة 
و  تو�صيحه  جرى  كما   ،) ب�صار 
ال�صكنات  تلك  توزيع  عملية  تاأتي 

الإجناز  املوجهة  املالية  واالإعانات 
�صكنات ريفية عرب ع�رش )10( بلديات 
بني  املنتدبة  الوالية  الإقليم  تابعة 
بهذه  العائالت  طلبات  لتلبية  عبا�ش 
�صكنات  اإىل  حتتاج  التي  املنطقة 
الئقة بهدف حت�صني االإطار املعي�صي 
لل�صاكنة، مثلما اأ�صري اإليه .    و توجد 
من  االجناز  قيد  وحدة   200 حاليا 
�صمن ذات الربنامج االإجمايل والتي 
 ،2018 نهاية  قبل  ا�صتكمالها  يرتقب 
ذكر  ما  وفق  قريبا،  توزيعها  ليتم 
بوبكر  عبا�ش،  لبني  املنتدب  الوايل 

لن�صاري.
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ل تاأ�شي�س »اإ�شرائيل«  �شَكّ

يف فل�شطني العربية 
اأخطر حدث وقع يف 

املنطقة بعد احلروب 
ال�شليبية، حيث ما 
زالت املنطقة تعاين 

من احلروب وامل�شائب 
والويالت والتخلف 

والتطهري العرقي 
الذي �شببته لإميانها 

بال�شتعمار ال�شتيطاين 
والإرهاب والعن�شرية  

واإ�شتخدام القوة واإ�شعال 
الفنت واحلروب وتفتيت 
البلدان  والهيمنة على 

املنطقة واإقامة اإ�شرائيل 
العظمى القت�شادية من 

خالل م�شروع ال�شرق 
الأو�شط، وكاأكرب غيتو 
يهودي يف قلب املنطقة 

العربية والإ�شالمية.

هم الذين تغريوا، 
تهم  حيث غرَيّ

الوليات املتحدة 
واإ�شرائيل، 

واأخذوا يبحثون 
وخا�شة اآل 

�شعود عن �شراكة 
اأمنية مع العدو 

الإ�شرائيلي الذي 
اغت�شب فل�شطني 

مبا فيها مدينة 
الإ�شراء واملعراج.

 اإقامة اإ�شرائيل 
العظمى 

القت�شادية 
واإجبار املفاو�س 
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القد�س عربية اإ�شالمية حمتلة وعا�شمة فل�شطني البدية و ال�شراع  

�سراع وجود واإ�سرائيل اىل الزوال
د. غازي ح�شني

اإ�رسائيل  اأ�شعلتها  التي  احلروب  واأدت 
العربية  الوحدة  حتقيق  عرقلة  اإىل 
والتنمية والتطور واال�شتقرار واالزدهار 
الطائفية  الفنت  ون�رس  املنطقة،  يف 

واملذهبية والعرقية فيها لتفتيتها.

ح�شيلة تالقي م�شالح الدول

الوطن  قلب  يف  تاأ�شي�شها  وجاء 
الدول  م�شالح  تالقي  ح�شيلة  العربي 
العاملية  وال�شهيونية  اال�شتعمارية 
العربية،  الوحدة  على  الق�شاء  يف 
القومي  وامل�رسوع  العربي  والنظام 
واملياه  والغاز  النفط  على  وال�شيطرة 
وفل�شطني،  القد�س  املنطقةوتهويد  يف 
اآل  طريق  عن  اأمريكي  اإ�شالم  و�شناعة 

�شعود وثاين ونهيان.
الدول  مب�شاعدة  ال�شهيونية  قامت 
فل�شطني  تاريخ  بتزوير  االأوروبية 
الدين  وا�شتغالل 
واحلركات  واال�شتعمار 
والنازية  �شامية  الال 
�شيا�شي  هدف  لتحقيق 
اليهود  تهجري  وهو 
وترحيل  فل�شطني  اىل 
ال�شتعمار  الفل�شطينني 
وتهويدها.  فل�شطني  
للعامل  نف�شها  وقدمت 
كعامل تطوير وغر�س قيم 
والدميقراطية  احلرية 
يف  الغربية  واحل�شارة 
املنطقة، ولكنها مار�شت 
عك�س ذلك متاماً لتفتيتها 
والهيمنة عليها وا�شتغالل 
خا�س  وب�شكل  ثرواتها، 
االأر�س  على  اال�شتيالء 
النفط  على  والهيمنة 
وتهجري  واملياه،  والغاز 
وترحيل  اإليها  اليهود 
لهم  ال�شماح  وعدم  فل�شطني  من  العرب 

بالعودة اإليها.
وجنحت يف جت�شيد اخلرافات واالأطماع 
ا�شتيطاين  ا�شتعمار  اإىل  اليهودية 
�شهيوين،  وكيان  يهودية  وم�شتعمرات 
بدعم من الدول الغربية واجلهل العربي 
العرب  احلكام  بع�س  وارتهان  بطبيعتها 
للواليات  وتبعيتهم  اال�شتعمارية،  للدول 

املتحدة وال�شهيونية العاملية.

ال�شهيونية ومعزوفتي الال�شامية 
والهولوكو�شت

الال  معزوفتي  ال�شهيونية  وا�شتغلت 
�شامية والهولوكو�شت والتعاون مع اأملانيا 
فل�شطني،  اإىل  اليهود  لتهجري  النازية 
ودعم  وتقويتها  فيها  اإ�رسائيل  واإقامة 

حروبها العدوانية.
وحقق امل�رسوع ال�شهيوين اأهم جناحاته 
اإعالنه  ويف  ال�شهيوين،  الكيان  باإقامة 
املتحدة  والواليات  وبريطانيا  فرن�شا 
ت�شمن  الذي   1951 عام  الثالثي  البيان 
واالأرا�شي  اإ�رسائيل  وجود  عن  الدفاع 

الفل�شطينية التي احتلتها.
يف  اال�شتعمارية  الدول  وا�شرتكت 
اأعوام  يف  العدوانية  اإ�رسائيل  حروب 
و2006،  و1982  و1967  و1956   1948
اإبان  املتحدة  الواليات  ا�شرتكت  كما 
عهد اليهودي كي�شنجر يف حرب ت�رسين 
ا�شتمرار  عن  الدفاع  ويف   ،1973 عام 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  اإ�رسائيل  احتالل 
وال�شورية واللبنانية داخل االأمم املتحدة 

وخارجها.
الذي  احللم  املتحدة  الواليات  وحققت 
اإ�رسائيل  موؤ�ش�س  غوريون  بن  راود 
باإخراج م�رس من دائرة ال�رساع العربي  
ال�شادات  حمل  طريق  عن  ال�شهيوين 
 1978 عام  ديفيد  كمب  اتفاقيتي  توقيع 
ومعاهدة ال�شلح امل�رسية  االإ�رسائيلية 
فل�شطني  عروبة  ح�شاب  على   1981
والقد�س  اجلوالن  باحتالل  واال�شتمرار 

وتالل كفر �شوبا ومزارع �شبعا.
وتبع ذلك توقيع  عرفات  اتفاق االإذعان 
االأردن  وتوقيع   .1993 عام  اأو�شلو  يف 

معاهدة وادي عربة عام 1994.

حكام اخلليج

ال�شهيوين  امل�رسوع  يكتف  ومل 
مب�شاعدة  حققها  التي  باملنجزات 
حكام  من  واأتباعه  املتحدة  الواليات 
اخلليج بل يعمل على ا�شتثمارها وحتقيق 
املزيد منها و�شوالً اإىل اإقامة اإ�رسائيل 
املفاو�س  واإجبار  االقت�شادية  العظمى 
بيهودية  االعرتاف  على  الفل�شطيني 
وفل�شطني  القد�س   وتهويد  الدولة  
البديل  الوطن  االأردن  وجعل  التاريخية 

للفل�شطينيني.
من  كجزء  ال�شهيوين  امل�رسوع  اإن 
ثابتة  وقاعدة  االإمربيايل  امل�رسوع 
با�شتمرار  يعمل  االأمريكية  لالإمربيالية 
على زيادة قوته الع�شكرية لك�رس معظم 
االإرادات العربية الر�شمية والق�شاء على 
قومي  اأو  وطني  نهو�س  اأو  مقاومة  اأية 

ولفر�س �رسوطه وهيمنته.
املجال  نظرية  على  طبيعته  وتقوم 
والكيان  العاملية  لل�شهيونية  احليوي 

الفرات  اإىل  النيل  من  ال�شهيوين 
يف  اليهودي  اال�شتيطاين  واال�شتعمار 
على  لل�شيطرة  االأردن  و�رسق  فل�شطني 
اليهودية  ل�شيطرة  كمقدمة  املنطقة 
االأو�شط  ال�رسق  بلدان  على  العاملية 
على  �شيطرتها  خالل  من  العامل  وعلى 

الواليات املتحدة االأمريكية.

�شراع تاريخي متوا�شل

تاريخي  �رساع  يف  العربية  االأمة  اإن 
امل�رسوع  طبيعة  مع  وم�شتمر  متوا�شل 
والعن�رسي  اال�شتعماري  ال�شهيوين 
واالإرهابي، والذي ال حدود وال قيود على 
مع  با�شتمرار  تت�شاعد  والتي  اإطماعه 
والعربية،  الفل�شطينية  التنازالت  ازدياد 
االأمريكية  بالرعاية  ال�شيا�شية  فالت�شوية 
لتحقيق  اأمريكية  اإ�رسائيلية  خطة 
اإىل  للو�شول  له  املزيد من االنت�شارات 
ال�رسق  منطقة  على  ال�شاملة  الهيمنة 
الثقافية  الهوية  وم�شح  الكبري  االأو�شط 

واحل�شارية ل�شعوب املنطقة.
على  ال�شهيوين  امل�رسوع  قادة  ويعمل 
وال�رساع  املواجهات  ا�شتمرار  دميومة 
واالقت�شادي  وال�شيا�شي  الع�شكري 
والثقايف لواأد طموحات �شعوب املنطقة 
واال�شتقرار  والتطور  التنمية  يف 
واالزدهار، وحماربة العروبة واالإ�شالم، 
حالة  يف  �شتبقى  اإ�رسائيل  اأن  يعني  ما 
املنطقة  �شعوب  مع  دائم  �رساع 
الإخ�شاعها ونهب ثرواتها وجعلها �شوقاً 

ملنتجاتها.
دولة  تكون  اأن  تريد  ال  اإ�رسائيل  اإن 
املنطقة  يف  عادي  بدور  وتقوم  عادية 
ا�شتقالل  حرمة  احرتام  اأ�شا�س  على 
البلدان  ونفط  ومياه  واأرا�شي  و�شيادة 
يتناق�س  ذلك  الأن  واالإ�شالمية،  العربية 
مع اأهداف وطبيعة امل�رسوع ال�شهيوين 
على  والقائمة  والعن�رسية  اال�شتعمارية 
وتدمري  والرثوات،  واملياه  االأر�س  نهب 
املنجزات، وتهويد االأر�س واملقد�شات 
املواطنني  وحقوق  �شيادة  وانتهاك 

وحياتهم.

امل�شروع ال�شهيوين

طبيعة  مع  التعاي�س  امل�شتحيل  من  اإن 
امل�رسوع ال�شهيوين املوؤمن باال�شتعمار 
واالأ�شاطري  وباخلرافات  اال�شتيطاين 
وهجرة  اليهودية،  واالأطماع  واالكاذيب 
وترحيل  فل�شطني  اإىل  العامل  يهود 
العرب منها، والت�شطيب على حق عودة 
ديارهم،  اإىل  الفل�شطينيني  الالجئني 
ال�شهيونية،  باالأيديولوجية  واملدجج 

ونظرية  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  وجميع 
العاملية يف  لل�شهيونية  املجال احليوي 
جميع بلدان ال�رسق االأو�شط الكبري حتى 

جمهوريات اآ�شيا الو�شطى االإ�شالمية.
اإطالقاً  يهدف  ال  ال�شهيوين  الكيان  اإن 
يريد  واإمنا  عادل،  حل  اإىل  التو�شل 
والعربية  الفل�شطينية  االإرادات  ك�رس 
خمططاته  وفر�س  امريكا،  من  بدعم 
االأوروبي  والدعم  االأمريكية  بالرعاية 
وم�شاعدة اأمراء وملوك العرب، وتاأجيج 
االإ�شالم،  وحماربة  احل�شارات  �رساع 
والكراهية  العداء  من  املزيد  وبث 
الواليات  يف  وامل�شلمني  العرب  جتاه 
واإ�شعال  االأوروبية،  والبلدان  املتحدة 
البلدان  وتفتيت  الطائفية  احلروب 
املحرقة  معزوفة  وا�شتغالل  العربية، 
لفر�س  �شامية،  والال  )الهولوكو�شت( 
االأمريكية  االإمربيالية  وهيمنة  هيمنته 

على املنطقة العربية واالإ�شالمية.

ال�شهيوين  امل�رسوع  مت�شك  فا�شتمرار 
والعن�رسية  اال�شتعمارية  باأيديولوجيته 
منطلقاً  �شيكون  واالإرهابية  واالأ�شولية 
)وقائية  عدوانية  حروب  الإ�شعال 
عن  غريب  ج�شم  الأنه  وا�شتباقية(، 

املنطقة ودخيل عليها ومعاد ل�شعوبها.

هل تغري امل�شروع ال�شهيوين

بع�س  يعتقد  اأن  ال�شخف  من  اإن 
امل�شوؤولني العرب اأن امل�رسوع ال�شهيوين 
تغريوا، حيث  الذين  هم  اأنهم   ، تغرَيرّ قد 
واإ�رسائيل،  املتحدة  الواليات  تهم  غرَيرّ
عن  �شعود  اآل  وخا�شة  يبحثون  واأخذوا 
االإ�رسائيلي  العدو  مع  اأمنية  �رساكة 
الذي اغت�شب فل�شطني مبا فيها مدينة 

االإ�رساء واملعراج.
م�رسوع  ال�شهيوين  امل�رسوع  يزال  وال 
اإحاليل،  اأ�شويل،  عن�رسي،  ا�شتعماري، 
ر القوة الع�شكرية والكذب  اإجالئي ي�شِخرّ
والن�شاء  واملال  واخلداع  والت�شليل 
لتحقيق اأهدافه  ال�شيطانية يف املنطقة 

وهيمنته على العامل.
جوهره،  يغريرّ  مل  ال�شهيوين  وامل�رسوع 
التو�شع  وا�شتبدل  اأ�شاليبه  غرَيرّ  ولكنه 
اأي  االقت�شادية  بالهيمنة  اجلغرايف 
باإ�رسائيل  اجلغرافية  الكربى  اإ�رسائيل 
ن�شيج  يف  للتغلغل  االقت�شادية،  العظمى 
وتغيري  والثقايف  االقت�شادي  املنطقة 
يف  بال�شليبني  حل  ما  وجتنب  هويتها، 
ن�شيجها  يتغلغلوا يف  الذين مل  املنطقة 

االقت�شادي..
وجنح مب�شاعدة الواليات املتحدة جتزئة 
ال�رساع العربي ـ ال�شهيوين وحتويله من 

�رساع وجود اإىل نزاع على احلدود، واإىل 
نزاع اإ�رسائيلي ـ فل�شطيني.

وجنح  العربي  القومي  االأمن  اأ  وجَزرّ
اجليو�س  بع�س  وحتويل  باخرتاقه 
حدود  وحر�س  �رسطة  اإىل  العربية 
االإ�رسائيلي  االحتالل  عن  للدفاع 
والت�شدي  الفل�شطينية،  لالأرا�شي 
لعمليات املقاومة الفل�شطينية نيابة عن 
احتلت  التي  ال�شهيوين  االحتالل  دولة 
من  ال�رسقية  والقد�س  الغربية  ال�شفة 

اململكة الها�شمية.

اخرتاقات

واخرتق االأمن القومي العربي من خالل 
االإذعان على عدم  الن�س يف معاهدات 
يزال  ال  وهو  اليوم  بعد  حروب  وجود 
يحتل االأرا�شي العربية وي�شعل احلروب 
العام  يف  متوز  حرب  ومنها  العدوانية، 
2006 على لبنان، واحلرب ال�شاد�شة على 
ويفر�س   ،2014 �شيف  يف  غزة  قطاع 
الدرا�شية على  املناهج  وتغيري  التطبيع 
االأردن  ومنها  العربية  االأطراف  بع�س 

وال�شلطة الفل�شطينية.
ويلزم الدول العربية التي توقع معه على 
وحتديد  االأمني،  بالتعاون  املعاهدات 
عربية  مناطق  وجتريد  الت�شلح  حجم 
من ال�شالح )ك�شيناء والدولة الفل�شطينية 
املزمع تاأ�شي�شها( ونزع �شالح املقاومة 
ونعتها باالإرهاب، وتغيري خارطة الوطن 
العربي من خالل اإ�شعال الفنت الطائفية 
واإعادة  والتفتيت  والعرقية  واملذهبية 
ال�رسق  م�رسوع  خالل  من  الرتكيب 

االأو�شط اجلديد.
ويعتقد دهاقنة ال�شهيونية اأن م�رسوعهم 
اإ�رسائيل  هيمنة  بفر�س  اإالَرّ  يكتمل  لن 
االقت�شادية على البلدان العربية واإقامة 
اإ�رسائيل العظمى االقت�شادية بحدودها 
التوراتية حتى بابل وتطبيع العالقات مع 
جميع الدول العربية وتهويد كل القد�س 
وفل�شطني مب�شاعدة اآل �شعود   وجامعة 

الدول العربية.
لقد تعاون املوؤ�ش�شون والقادة ال�شهاينة 
اال�شتعمار  ومع  �شاميني  الال  مع 
واإيطاليا  النازية  واأملانيا  الربيطاين 
مع  ال�شهيوين  الكيان  وتعاون  الفا�شية. 
العن�رسيني يف رودي�شيا والربتغال، ومع 
اإفريقيا ومع  نظام االأبارتايد يف جنوب 
فرن�شا وبريطانيا والواليات املتحدة يف 

حروبهم العدوانية �شد العرب.
برناجمه  يف  العمل  حزب  وقرر 
دولة  اإقامة  على  العمل   1995 عام 
لتحقيق  اإ�رسائيلية  كم�شلحة  فل�شطينية 
وطرح  اليهود.  لدولة  العن�رسي  النقاء 

دولة  الإقامة  للت�شوية  م�رسوعه  �شارون 
ا�شتوحى  الفور  وعلى  فل�شطينية، 
يف  دولتني  الإقامة  م�رسوعه  بو�س 
للت�شوية.  �شارون  م�رسوع  من  فل�شطني 
تبنيه.  على  الدولية  الرباعية  وحمل 
رئي�شاً  بلري  طوين  احلرب  جمرم  وعنَيرّ 
بال�رسوط  الت�شوية  لتمرير  للرباعية 
واالعرتاف  االإ�رسائيلية  واملوا�شفات 
دولة  اإ�رسائيل  اإن  اأي  اإ�رسائيل  بيهودية 
اليهود يف العامل،  لليهود فقط، وجلميع 
عودة  حق  على  الت�شطيب  يعني  ما 
الالجئني اإىل ديارهم وق�رس حق العودة 
عرب  وترحيل  الفل�شطينية  الدولة  اإىل 
االأرا�شي املحتلة عام 1948 اإىل دولتهم 
الفل�شطينية التي تزمع اإ�رسائيل اإقامتها 
وال�شكان  واالأر�س  ال�شيادة  واملنقو�شة 
ل�شطب  اإ�رسائيل،  ومل�شلحة  واملعابر، 
ق�شية  وت�شفية  القد�س  من  االن�شحاب 

فل�شطني.

الت�شطيب على حق العودة

حق  على  الت�شطيب  اإن 
القد�س  وبقاء  العودة 
الغربي  ب�شطريها  حمتلة 
وال�رسقي  وعا�شمة لدولة 
االحتالل لن يجلب ال�شالم 
واال�شتقرار للمنطقة، الأن 
ق�شية  جوهر  العودة  حق 
القد�س  والأن  فل�شطني، 
واملعراج  االإ�رساء  مدينة 
عا�شمة فل�شطني االبدية، 
فيه  مبا  العامل  واعرتف 
الدويل  االأمن  جمل�س 
حمتلة،  مدينة  باأنها 
اإ�رسائيل  على  ويجب 

االن�شحاب منها.
دخيلة  »اإ�رسائيل«  اإن 
غريبة  املنطقة  على 
وراء  من  جاءت  عنها، 
على  للهيمنة  البحار 

وخدمة  واالإ�شالمية  العربية  البلدان 
والدول  العاملية  ال�شهيونية  م�شالح 
املنطقة  �شعوب  ومعاداة  الغربية 
واإخ�شاع حكامها با�شتخدام الرتهيب 
والرتغيب، باحلروب العدوانية وتهديد 
عرو�شهم ومنا�شبهم، و�رسقة االأرا�شي 
ال  لذلك  العربية.  والرثوات  واملياه 
ميكن القبول بها والتعاي�س معها، الأنها 
االأمة  خبيثة يف ج�شد  غدة �رسطانية 
ال�شعال  وبوؤرة  واالإ�شالمية  العربية 
فال�رساع  العدوانية،  واحلروب  الفنت 
على  نزاعاً  ولي�س  وجود  �رساع  معها 

احلدود وم�شريها اإىل الزوال.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني للأ�شتاذين

 حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�شران ق�شائيان
 لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مقرها

 بحي الرتقوي عي�شات ايدير رقم 28 ال�شراقة
 اعلن عن ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء

 لفائدة ال�سيد : بوكحيل عبد اللطيف                                   
 ال�ساكن ب : 75 م�سكن عي�سات ايدير ال�رشاقة اجلزائر

 �سد : �رشكة التوزيع الع�رشي – �رشكة ذات اال�سهم و املاأخوذة يف �سخ�ص ممثلها القانوين
 الكائن مقرها االجتماعي ب : القطعة رقم 4 املنطقة ال�سناعية العا�سور اجلزائر

 بناءا على القرار ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء : البليدة بتاريخ : 16/04/12 الغرفة : التجارية / البحرية
 رقم الق�سية : 16/00632 رقم الفهر�ص : 16/00980 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2017/08/14.

 بناءا على حما�رش التكليف بالوفاء و الت�سليم و ال�سند التنفيذي املوؤرخني يف : 2018/02/25 بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم : 77 669 578 000
األزمنا املنفذ �سدها   و بناءا على حما�رش التكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2018/04/09 و مبوجبهما 

باالمتثال ملنطوق احلكم املذكور اأعاله .
 : فهر�ص   18/01966  : الرتتيب  رقم   2018/04/26  : بتاريخ  ال�رشاقة  رئي�ص حمكمة  ال�سيد  عن  ال�سادر  وطنية  يومية  جريدة  بالن�رش يف  االمر  على  بناءا  و   

.18/1659
 ناأذن للطالب بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رشي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�سادر بتاريخ 

16/04/12 فهر�ص 16/00980 عن الغرفة التجارية / البحرية مبجل�ص ق�ساء البليدة بجريدة يومية وطنية .
 و القا�سي باإلزام املدعى عليها يف االإرجاع باأن تدفع للمدعي مبلغ 420.000.00 دج و مبلغ 100.000.00 دج تعوي�ص عن االأ�رشار الالحقة به .

 كلفنا نحن االأ�ستاذ حفيان اأحمد حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة املم�سي اأ�سفله �رشكة التوزيع الع�رشي – �رشكة ذات االأ�سهم و املاأخوذة 
يف �سخ�ص ممثلها القانوين الكائن مقرها االجتماعي ب القطعة رقم 4 املنطقة ال�سناعية العا�سور اجلزائر .من اأجل ت�سديد للمدعي مبلغ 420.000.00 دج و 

مبلغ 100.000.00 دج تعوي�ص باالإ�سافة اإىل م�ساريف التنفيذ : 6798.00 دج و احلقوق التنا�سبية مببلغ : 33200.00 دج املجموع : 559998.00 دج .
 و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداء من تاريخ هذا الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�ساء االآجال �ستتخذ كافة االإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي.

 املح�شر الق�شائي

�إعالن عن �ضياع ختم
اإعلن عن �شياع ختم 

م�شتطيل ال�شكل به معلومات 
الآتية كراء معدات واأدوات 
للبناء والأ�شغال العمومية . 
ل�شاحبه ال�شيد علي �شنيخر 

وعليه يترباأ ال�شيد علي 
�شنيخر من اأي ا�شتعمال منذ 
غاية  اإىل   2018 مار�س   12

اليوم وعليه تترباأ املوؤ�ش�شة 
من اأي ا�شتعمال لهذا اخلتم.

تاأ�ضي�س جمعية ذ�ت 
�ضبغة حملية

طبقا ل حكام القانون رقم 12/06 
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 يتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
ل �شيما املادة 18 منه لقد مت هذا 

اليوم 03/03/2018 تاأ�شي�س اجلمعية 
املحلية امل�شماة جمعية اولياء 

التلميذ مدر�شة ال�شهيد ح�شيني 
�شعد بلدية م�شيف دائرة اخلبانة 
ولية امل�شيلة الرئي�س عايب مراد 
/ ا�شعيد املقر الجتماعي مدر�شة 
ال�شهيد ح�شيني �شعد بلدية م�شيف

  �إ�ضهار جتديد مكتب 
جمعية حملية

طبقا لإحكام املادة 18 من قانون 
رقم 06-12 املوؤرخ يف 12 جانفي 

مت  لقد  باجلمعيات  املتعلق   2012
هذا اليوم 03 ماي 2018 جتديد 

الهيئة القيادية للجمعية املحلية 
امل�شماة اجلمعية الدينية مل�شجد 
بلل بن رباح امل�شجلة حتت رقم 

املقيمة   13/08/1985 بتاريخ   371
ب حي 08 ماي 1945 بلدية �شيدي 
عي�شي دائرة �شيدي عي�شي ولية 

امل�شيلة يرتاأ�شها ال�شيد داودي 
عبدالبا�شط

تربئة ذمة
 يعلم ال�شيد عبد املالك لغزيل 
ال�شاكن بحي بابامنديل ببلدية 

ورقلة اأنه بتاريخ �شهر اأوت 2017 
، اأنه بريء من اأي ا�شتعمال غري 

قانوين ل�شكوكه بنك اخلليج فرع 
اجلزائر فرع ولية الوادي" ورقمه 

ماعدا   ،  CLE290020481208
�شك اأوبري عبد احلق املعنون بـ 

220 مليون �شنتيم ، كما يعلم ال�شيد 
عبد املالك لغزيل اأنه برئ من اي 

ا�شتعمال لهذه ال�شكوك بنك اخلليج 
من اأي جهة مهما كانت �شفتها ، 

كما يحمل املعني اأي جهة ت�شتعمل 
�شكوكه ببنك اخلليج بطريقة غري 

قانونية 

ANEP N°: 814446 الو�شط:2018/05/16
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ANEP N°: 23001887 الو�شط:2018/05/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات

مديرية ال�سحة و ال�سكان لوالية تب�سة
املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية العوينات
رقم التعريف اجلبائي:000712059005158

اإعالن عن منح موؤقت لل�سفقة
الرقم2018/825

طبقا الأحكام املادة 65 الفقرة 02 من املر�سوم الرئا�سي رقم15-247 املوؤرخ يف 16 �سبتمرب2015 
املت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية و تفوي�سات املرفق العام ،تعلم املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية 

العوينات جميع امل�ساركني يف طلب العرو�ص املفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا،رقم 2018/01 و 
املتعلقة ب عملية :اإقتناء االأدوية ،املواد ال�سيدالنية و املواد االخرى املوجهة اإىل الطب االإن�ساين 

ل�سنة 2018
ح�سة :م�ستهلكات غري من�سوجة   ح�سة :مواد اأخرى موجهة للطب االإن�ساين

املعلن عنها يف الن�رشة الر�سمية ل�سفقات املتعامل العمومي)bomop( و اجلرائد:
الو�سط بتاريخ 22 افريل2018-

Les debat بتاريخ 23 اأفريل 2018
اأنه بعد حتليل و تقييم العرو�ص مت املنح املوؤقت لل�سفقة اإىل املوؤ�س�سة وفقا للمعايري املحددة  يف 

دفرت ال�رشوط كالتايل:
 

طبقا الأحكام املادة 82 من املر�سوم الرئا�سي رقم 15-247 املوؤرخ يف 16 �سبتمرب2015 املت�سمن 
تنظيم ال�سفقات العمومية و تفوي�سات املرفق العام فاإنه ميكن للمتعهد الذي يحتج على االختيار 

الذي قامت به امل�سلحة املتعاقدة يف اإطار اإعالن طلب عرو�ص اأن يرفع طعنا اأمام اللجنة ال�سفقات 
العمومية للمديرية الوالئية لل�سحة و ال�سكان بتب�سة يف اأجل ع�رشة 10اأيام ابتداء من تاريخ ن�رش اإعالن 

املنح املوؤقت لل�سفقة،يف الن�رشة الر�سمية للمتعامل العمومي)BOMOP(  اأو يف ال�سحافة و اإذا 
تزامن اليوم العا�رش مع يوم عطلة اأو راحة قانونية ،ميدد التاريخ املحدد لرفع الطعن اإىل يوم العمل 

املوايل.    

 املبلغ االإجمايل للعر�ص بكل املتعهد   
  املالحظة رقم التعريف اجلبائي الر�سوم بالدينار اجلزائري   

  SARL IMC
SUCCURSALE EST-

ANNABA

MIN:33884815.69
MAX:43334752.41 099916000780112 عر�ص وحيد
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�إ�سعاف عجالتها  مركبة  تطاأ  �أن  ما 
لأنظاره  يرتك  �مل�ست�سفى،  �أر�ض 
ثو�ٍن  خالل  �مل�ساب  حالة  معاينة 

معدودة، ثم يرفع �لبطاقة �مللونة.
من  �لقادمة  �لإ�سابة  �أن  تبني  �إذ� 
غزة حرجة  �رشقي  �لعودة  خميمات 
�لبطاقة  يرفع  جد�ً  حرجة  �أو 
متو�سطة  كانت  و�إن  �حلمر�ء، 
كانت  و�إن  �ل�سفر�ء،  �لبطاقة  يرفع 
�خل�رش�ء  �لبطاقة  يرفع  طفيفة 
�ألو�نها  اكي  تحُ �لتي  �لبطاقات  هذه 
�إىل  جنحت  �ملرورية،  �لإ�سارة 
�لأطباء  عمل  تنظيم  يف  كبري  حد 
�لكم  مع  �لتعاطي  يف  و�ملمر�سني 
و�سلت  �لتي  �لإ�سابات  من  �لكبري 
�إىل  �مل�سابني  وتوزيع  �مل�ست�سفى، 
�أقامت  وقد  و�لغرف  �لأق�سام 
عمل  "�طار  يف  �مل�ست�سفى  �إد�رة 
�ل�ساحة  يف  كبرية  خيمة  �لطو�رئ" 
�رشقاً،  �ل�ستقبال  لق�سم  �ملقابلة 
وممر�سني  و�أطباء  باأ�رشة،  وزودتها 
وعقاقري  �لتخ�س�سات  خمتلف  من 

وعالجات.
�سكل  تتخذ  �لتي  �خليمة  بد�أت هذه 

) T(، يف بادئ �لأمر يف �لتعاطي مع 
�لإ�سابات �لطفيفة، لكن بعد �لظهر 
�كتظت باأعد�د كبرية من �مل�سابني، 
فقدت �لطو�قم �لطبية �ملقدرة على 
بكرثة،  �نهالت  �لتي  �حلالت  عالج 
�مل�ست�سفى  �إد�رة  من  ��ستدعى  مما 
من  ومر�سى  باأطباء  �ل�ستعانة 
وخا�سة  �أخرى  م�ست�سفيات 
�لإ�سعاف  مركبات  ومتطوعني 
و�لتابعة  و�خلا�سة  -�حلكومية 
�سباق،  يف  كاأنها  دولية-  ملوؤ�س�سات 
يف  تمل  ما  �لو�حدة  تنزل  �أن  ما 
"�أح�سائها" من جرحى و�سهد�ء حتى 
"مثنى" و"ثالث"  �أخرى حاملة  تاأتي 
دقائق  و�سولها  بني  يف�سل  و"رباع"، 
معدودة، و�أحياناً يتز�من وجود ثالثة 
معاً يف �ملكان هذ� �لعدد �لكبري من 
�مل�ست�سفى،  و�سل  �لذي  �لإ�سابات 
�فرت��ض  �إىل  �لطبية  بالطو�قم  دفع 

�لأر�ض للم�سابني.
يف  معظمها  تركزت  �لإ�سابات 
و�لر�أ�ض،  �لأطر�ف،  مناطق 
وفتية،  ل�سباب  معظمها  و�لبطن، 
�إعالمية  طو�قم  �أي�ساً  توفر  ومل 
و�سل  وقد  مدنًيّا  ودفاًعا  وطبية 

��ستن�سقت  حالت  عدة  �مل�ست�سفى 
�رجتاج  �إحد�ث  عليها  ترتب  غاز�ت 
�مل�ساب  وكاأن  �ل�سيطرة،  وفقد�ن 
تعر�ض لـ"�سعقة كهربائية"�أمام �لكم 
�إد�رة  عجزت  �مل�سابني  من  �لكبري 
حيث  �أ�رشة،  توفري  عن  �مل�ست�سفى 
وعليها  �لأر�ض  �مل�سابون  �فرت�ض 
تلقو� عالجهم، كما نقلت �لعديد من 
م�ست�سفيات  �إىل  �حلرجة  �حلالت 

حكومية و�أخرى تخ�س�سية.
دفع  �جلرحى  من  �لكبرية  �لأعد�د 
عاجل  ند�ء  �إطالق  �إىل  بامل�ست�سفى 
لإمد�دها بوحد�ت دم لإنقاذ �لأرو�ح، 
وقد لبى �ملو�طنون ذلك، و�ساعد يف 
ذلك �مل�ساجد �لتي دعت �لعامة �إىل 

تلبية �لند�ء �لوطني.
�مل�ست�سفى،  من  �لغربية  �جلهة  �إىل 
ت�ساهد  �ملوتى"  ثالجة  حيث" 
حزينة  دموعاً  تذرف  عيوًنا  حولها 
و�أحبائها  كبدها  فلذة  فقد�ن  على 
وت�سمع  و�أ�سدقائها،  و�أقربائها 
�بتهاجاً  وتهليل  تكبري  �أ�سو�ت 
دعو�ت  نف�سه  �لوقت  ويف  بال�سهادة 

لالنتقام.
يف حني تطلب �لإد�رة �مل�رشفة على 

�إىل  �ملكلومة  �لعائالت  من  �لثالجة 
�سهد�ئها  جثمانني  دفن  يف  �لإ�رش�ع 
�آخرين  ل�سهد�ء  �ملجال  لإف�ساح 
موؤ�س�سة  �أكرب  �ل�سفاء  جممع  ويعترب 
ثالث  وي�سم  غزة،  قطاع  يف  طبية 

م�ست�سفيات هي: م�ست�سفى �جلر�حة 
وم�ست�سفى  �لباطنة  وم�ست�سفى 
�لقدرة  وتبلغ  و�لتوليد،  �لن�ساء 
�رشيًر�   564 له  �لإجمالية  �ل�رشيرية 
و�أن�سئ م�ست�سفى د�ر �ل�سفاء يف �لعام 

1946 على م�ساحة 42000 م2، وتبلغ 
م�ساحة م�سطح �لبناء �لقائم 15235 
مرت� مربعا، حيث يتكون �ملجمع من 
من  تتكون  �لأبنية  وبع�ض  �أبنية  عدة 

عدة طو�بق.

يف ال�شاحة اخلارجية مل�شت�شفى ال�شفاء الطبي غربي مدينة غزة، يحمُل طبيب "خم�شيني" متمر�س، بيده اليمنى ثالث بطاقات: حمراء، 
�شفراء، خ�شراء.

 يف م�شت�شفى ال�شفاء

اأطباء يكافحون الإنقاذ حياة اآالف اجلرحى

ا للجنائية الدولية اإحالة ملف اال�ستيطان ر�سمًيّ
م�ساء  �لفل�سطينية،  �ل�سلطة  قررت 
على  فوري  ب�سكل  �لتوقيع  �لثنني، 
�ل�ستيطان  حول  �لر�سمية  �لإحالة 

للمحكمة �جلنائية �لدولية.
�هلل،  ر�م  مبدينة  موؤمتر  وخالل 
�رش  �أمني  عريقات،  �سائب  قال 
�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 
ا  �لفل�سطينية: �إن �ل�سلطة قررت �أي�سً
ب�سكل  لالنعقاد  �لأمن  دعوة جمل�ض 
على  �لتوقيع  مت  �أنه  وبنّي  طارئ 
�ن�سمام فل�سطني لعدد من �لوكالت 

�لدولية �ملتخ�س�سة.
و�أ�سار عريقات، �إىل �أنه تقرر ت�سكيل 
�لتنفيذية  �للجنتني  �أع�ساء  جلنة من 
بتنفيذ  للبدء  و�حلكومة  و�ملركزية 

وتديد  �لوطني،  �ملجل�ض  قر�ر 
�لإ�رش�ئيلية  �لفل�سطينية  �لعالقات 
م�ساًبا  و2710  �سهيًد�   59 و�رتقى 
"�لإ�رش�ئيلي"  �جلي�ض  بر�سا�ض 
�آلف  نظمها  مظاهر�ت  يف 
على  �لثنني،  �أم�ض  �لفل�سطينيني، 
�لفا�سل  �حلدودي  �ل�سياج  طول 
و�لأر��سي  غزة  قطاع  �رشقي  بني 
�ملحلتة؛ �حتجاًجا على نقل �ل�سفارة 
و�إحياًء  �لقد�ض،  �إىل  �لأمريكية 

للذكرى �لـ70 للنكبة.
�لوليات  نقلت  �لثنني،  وع�رش 
�إىل  ر�سمًيّا  �سفارتها  �ملتحدة 
�لقد�ض؛ تنفيًذ� لقر�ر �سابق للرئي�ض 

�لأمريكي دونالد ترمب

حملالن

 غزة و�سعت الق�سية الفل�سطينية 
جمدًدا على اأجندة املجتمع الدويل

�ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لكاتب  و�عترب 
�أنها  �أثبتت  غزة  �أن  �لنعامي،  �سالح 
�لرقم �ل�سعب، و�ل�سخرة �ل�سماء �لتي 
وقال:  �ملوؤ�مر�ت.  كل  عليها  تتحطم 
�سيء،  �أي  دون  متوت  �أن  لغزة  �أر�دو� 
م�سري�ت  بانطالق  كان  غزة  رد  لكن 
�لعودة �لكربى بدًء� من 30 مار�ض حتى 

�ليوم.
"�لعامل  لـ"فل�سطني"،  �سالح  و�أ�ساف 
�سامت، وغزة هي �لوحيدة �لتي رفعت 
و�رشيح  و��سح  ب�سكل  و�أعلنت  �سوتها 
هي  وهذه  متر،  لن  �ملوؤ�مرة  هذه  �أن 
دفعته،  �لذي  �لثمن  رغم  غزة  ر�سالة 
وهذ� ما ��ستوعبه �ل�سهاينة و�رشكاوؤهم 

�لظاهرون و�ملخفيون".
�سفقة  ترف�ض  غزة  "ر�سالة  �أن  و�أكد 
�سمت  �لذي  �ليوم  هذ�  يف  �لقرن 
فيما  و�لإ�سالمي،  �لعربي  �لعامل  فيه 
تركت غزة على نحو عظيم وم�رشف 

يبعث بالفخر".
ولن  تتطبع  لن  �إن غزة  �لنعامي:  وتابع 
ت�سمح باأن يتم �لتعاطي مع �ملوؤ�مر�ت 
على هذ� �لنحو، �سو�ء نقل �ل�سفارة �أو 

�سم �مل�ستوطنات.
و�سدد على �أنه من "�لأهمية �أن ي�سمع 
�سوت طرف فل�سطيني بقوة و�رش�مة. 
�ليوم  وغزة هي وحدها من فعل هذ� 
بدون �رجتاف �أو تردد، بعك�ض �آخرين؛ 
حتى �إن �أ�سمعو� �سوًتا ي�سمعونه ب�سكل 
مرجتف ل يعطي دلياًل على �جلدية".

عماد  �ل�سيا�سي  �ملحلل  �عترب  كما 
على  ردت  �لعودة  م�سرية  �أن  حم�سن، 
�سفقة رئي�ض �لإد�رة �لأمريكية دونالد 
تر�مب، وعلى تنفيذ وعده بنقل �سفارة 
�لقد�ض  �إىل  �أبيب"  "تل  من  بالده 
�ملز�يدين  على  وكذلك  �ملحتلة، 
و�ملحا�رشين و�ملنق�سمني و�ملعاقبني 

لغزة.
"غزة  لـ"فل�سطني":  حم�سن  و�أ�ساف 
�لطاهر  و�لدم  �حلي  باللحم  ردت 
�ملروعة  �ملجزرة  يف  نزف  �لذي 

�ل�سلمية  �مل�سرية  ��ستهدفت  �لتي 
�لدويل،  �لقانون  مع  متاًما  �ملن�سجمة 
�ل�سعبي  �لفعل  مبقت�سيات  وتلتزم 
من  �أي  مع  ي�سطدم  ل  �لذي  �خلالق 

�لقو�نني و�لأعر�ف �لدولية".
غزة  �لقدر  "�ختار  حم�سن:  وتابع 
هذه  �لتحديد،  وجه  على  ها�سم 
�لبقعة من م�ساحة فل�سطني �لتاريخية 
�لوطنية  �لثو�بت  عن  �ملد�فع  لتكون 
تت�سدى  �أن  قدرها  �لفل�سطينية. 
مل�ساريع �لت�سفية ذ�ت �لطابع �لقليمي 
للق�سية �لفل�سطينية. وها هي �ليوم بعد 
70 عاًما على نكبة �ل�سعب �لفل�سطيني 
على  �لفل�سطينية  �لق�سية  لت�سع  تعود 

�جندة �ملجتمع �لدويل".
�لتي  �لغا�سمة  "�لقوة  �أن  وعَدّ 
��ستخدمت بحق �ملدنيني �لعزل تثبت 
�أن �لكر�هية �لتي يكنها  للمرة �ملليون 
�لحتالل لغزة على وجه �لتحديد من 
كل بقاع فل�سطني رهينة بهذ� �ملوروث 

�لكفاحي و�لن�سايل".
فل�سطيني،  "مليونا  حم�سن:  و�أكمل 
للت�سدي  و�حد  رجل  قلب  على  كانو� 
�لق�سية  ي�ستهدف  �لذي  للمخطط 
ت�سفيتها.  وي�ستهدف  �لفل�سطينية 
�ليوم غزة قالت كلمتها، وهي �ختارت 
و�ل�ستمر�ر  �ملو�جهة  وهو  قدرها 
حتى  �لحتالل  مع  �ملو�جهة  هذه  يف 
�لقابلة  غري  �لوطنية  �حلقوق  ��ستعادة 

للت�رشف لل�سعب �لفل�سطيني.
تخ�سى  ")�إ�رش�ئيل(  �أن  �إىل  و�أ�سار 
وتخ�سى  �ملتدحرجة  �لثلج  كرة  من 
��ستمر�ر عنفو�ن �لغ�سب �لفل�سطيني، 
�لقادم من غزة"، لفتا �إىل �أنها "تاول 
�لذي  �لفل�سطيني  �ل�سباب  وعي  كي 
يذهب لل�سياج �لفا�سل، باأنهم لن يجدو� 
حتى  و�ملوت  و�لقتل  �لر�سا�ض  �إل 
و�لكفاحي  �لثوري  �ملد  يح�رشو� هذ� 
على طول �ل�سياج. لكنهم لن يفلحو� يف 
هذ�، لأن �ل�سعب �لفل�سطيني يعرف �أن 

خارطة وطنه ل تكتب �إل بالدم".

فل�شطني املحتلة

ر�سيعة و�ساب يرفعان �سهداء مليونية العودة اإىل 60
��ست�سهدت يف �ساعة مبكرة من فجر 
�أم�ض �لثالثاء، طفلة فل�سطينية جر�ء 
��ستن�ساقها �لغاز �رشقي مدينة غزة، 
خالل م�ساركتها وعائلتها يف م�سرية 
عمر  �ملو�طن  ��ست�سهد  كما  �لعودة 
متاأثر�  عاما(   30( فول  �أبو  جمعة 
�مل�ست�سفى  �ليوم يف  �سباح  بجر�حة 

�لندوني�سي �سمال �لقطاع.
وبا�ست�سهاد �لغندور و�أبو فول، يرتفع 
 60 �إىل  �لعودة  مليونية  �سهد�ء  عدد 
�ل�سحة  وز�رة  وكيل  وكان  �سهيًد� 
خالل  ذكر  قد  �لري�ض،  �أبو  يو�سف 
�لثنني،  �أم�ض  موؤمتر �سحفي عقده 
�أنه  بغزة،  �لطبي  �ل�سفاء  جممع  يف 
 2771 �لعودة  مليونية  خالل  �أ�سيب 
 76 منهم  متفاوتة؛  بجر�ح  مو�طًنا 
حرجة  حالة  و54  �خلطر،  حالة  يف 

للغاية.
 1359 �لإ�سابات  من  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�حلي،  بالر�سا�ض  �أ�سيبو�  جريًحا 
�لقطاع  دعم  ب�رشورة  مطالبًا 
�ل�سحي وفتح �ملعابر ل�سفر �حلالت 
وطالب  �لعالج  لتلقي  �خلطرية 
يف  �لعاملة  �لطبية  �لطو�قم  بحماية 
�مليد�ن، ودعم �مل�سايف ب�سكل عاجل 

�لأ�سا�سية  و�لحتياجات  بالأدوية 
�لعودة"  "م�سري�ت  �نطالق  ومنذ 
مار�ض   30 بتاريخ  غزة  قطاع  يف 
"حق  بتفعيل  للمطالبة  �ملا�سي، 
ورفع  �لفل�سطينيني  لالجئني  �لعودة" 
�لقطاع،  عن  �لإ�رش�ئيلي  �حل�سار 
قتل جي�ض �لحتالل 113 فل�سطينًيّا؛ 
منهم 6 �سهد�ء �حتجز جثامينهم ومل 
�ل�سحة،  وزرة  ك�سوفات  يف  ي�سجلو� 
�آخرين   12000 من  �أكرث  و�أ�ساب 
�إحياء  مع  �لعودة"  "م�سرية  وتتز�من 

فل�سطني،  لحتالل   70 �لـ  �لذكرى 
تل  من  ل�سفارتها  و��سنطن  نقل  ومع 
�إعالن  مبوجب  �لقد�ض،  �إىل  �أبيب 
ترمب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض 
�لقد�ض  مدينة   ،2017 دي�سمرب   6 يف 
عا�سمة لالحتالل �لإ�رش�ئيلي وقوبل 
فل�سطيني  برف�ض  ترمب  �إعالن 
�ل�سلطة  �إثره  على  �أعلنت  ودويل، 
�ت�سالتها  جتميد  �لفل�سطينية 
يف  �لأمريكية،  �لإد�رة  مع  �ل�سيا�سية 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تبّنت  حني 

حماولت  يرف�ض  قر�ًر�  �ملتحدة 
تغيري �لو�سع �لقانوين ملدينة �لقد�ض 

�ملحتلة.
ع�رش  �لر�بع  و��سنطن  و�ختارت 
لفتتاح  موعًد�  �جلاري،  ماي  من 
�سفارتها يف مدينة �لقد�ض �ملحتلة، 
�لذكرى  ع�سية  ي�سادف  و�لذي 
)�حتالل  للنكبة  �ل�سبعني  �ل�سنوية 
ملا  "�إ�رش�ئيل"  وتهجري  فل�سطني( 
من  فل�سطيني  �ألف   760 يقارب 

ديارهم عام 1948.
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غزة.. القلعة املحا�صرة 
جتدد الأمل بالعودة

بداأ الفل�شطينيون يف قطاع غزة الثنني املن�شرم ، 
بالنطالق نحو احلدود مع الأرا�شي املحتلة، �شمن 

اأكرب م�شرية �شلمية يف تاريخ ال�شعب الفل�شطيني 
للمطالبة بتطبيق بقرار 194 الأممي القا�شي بعودة 
الالجئني اإىل ديارهم التي هجروا منها قبل 70 عامًا.

وي�سهد قطاع غزة حالة ثورية �سلمية 
املا�سي  مار�س   30 منذ  تهداأ  مل 
باأ�سخم  بداأت  الأر�س(،  يوم  )ذكرى 
مظاهرات على احلدود عرفت با�سم 
وا�ست�سهد  الكربى«،  العودة  »م�سرية 
وتبلغ  فل�سطينياً   50 من  اأكرث  فيها 
اإذ  اليوم وغداً،  ذروتها  العودة  م�سرية 
من  مايو   15 الفل�سطينيون، يف  يحيي 
كل عام، ذكرى تهجريهم من اأرا�سيهم 
الع�سابات  يد  على   1948 عام 
على  دولتها  اأقامت  التي  الإ�رسائيلية 
املهّدمة  والقرى  املدن  اأنقا�س 
ولأن غزة، اأحد اأجزاء الوطن الكبري، 
و�سايا  باأي  تدار  ل  التي  املحررة، 
ال�سبق  لها  فكان  اإقليمية،  اأو  دولية 
تاريخ  �سمن  ال�رسارة،  هذه  باإطالق 
جتاه  وال�سمود  الن�سال  يف  معروف 

الحتالل واحل�سار.

اأوجه املعاناة

قطاع  اأهايل  عي�س  ي�سيق  ما  اأكرث 
الذي  »الإ�رسائيلي«  احل�سار  هو  غزة 
يدخل عامه الثاين ع�رس على التوايل 

الذي حققته حركة  الكبري  الفوز  بعد 
الربملانية  النتخابات  يف  »حما�س« 

عام 2006.

يف  ن�سمة  مليون   2 نحو  ويعي�س 
الإح�سائيات  توؤّكد  حيث  غزة،  قطاع 
يعي�سون  الغزيني  من   80 اأّن  الر�سمية 
ن�سب  تتجاوز  الفقر، فيما  حتت خط 
قد  غزة  قطاع  اأهايل  بني  البطالة 
بلغت 46.6% مع مطلع العام اجلاري، 
ما  العمل  عن  العاطلني  عدد  وجتاوز 

يزيد عن 243 األف �سخ�س.
معدلت  فاإن  الدويل،  البنك  وبح�سب 
الأعلى  تعّد  غزة  قطاع  يف  البطالة 
البطالة  معدلت  وارتفعت  عامليا، 
بني فئة ال�سباب واخلريجني يف الفئة 
احلا�سلني  �سنة   29-20 من  العمرية 
اأو  متو�سط،  دبلوم  موؤهل  على 
لتتجاوز  غزة  قطاع  يف  بكالوريو�س 

.%67
ال�سعبية ملواجهة  اللجنة  وباأرقام من 
ال�سكان حتت  من   %80 فاإّن  احل�سار، 
البطالة،  ن�سبة  و%50  الفقر،  خط 
ال�سباب  فئة  بني  البطالة  ن�سبة  و%60 

واخلريجني، وبينت اأّن 2 دولر معدل 
ربع  هناك  واأن  اليومي،  الفرد  دخل 
واأّن  العمل،  عن  معطل  عامل  مليون 
مليون ون�سف مليون مواطن يعتمدون 
واأ�سارت  الإغاثية  امل�ساعدات  على 
م�سابون  الأطفال  من   %40 اأّن  اإىل 
التغذية،  و�سوء  الدم  فقر  باأمرا�س 
األف   16 عن  الأيتام  عدد  يزيد  فيما 
يتيم يعي�سون ظروفاً �سعبة، واأّن هناك 

اأكرث من 50 األف من ذوي الإعاقة.

حمطات املواجهة والتحدي

لإطالق  غزة  قطاع  ا�ستعداد  ومع 
ال�سعب  تاريخ  يف  �سلمية  م�سرية  اأكرب 
واملحلل  الكاتب  فاإّن  الفل�سطيني، 
اأّن  يوؤّكد  الرفاتي،  اأمين  ال�سيا�سي 
مواجهة  نقطة  ميثل  غزة  قطاع 
وحتٍدّ حقيقية يف وجه الحتالل منذ 
�سنوات، حيث اأن القطاع اآخر الأماكن 
يف  احتاللها  الحتالل  ا�ستطاع  التي 
خرج  التي  املناطق  واأول  فل�سطني 

منها مرغماً.
لـ«املركز  وي�سيف الرفاتي يف حديثه 

القطاع  اأّن  لالإعالم«  الفل�سطيني 
خالل  لالحتالل  حتٍدّ  منطقة  مثل 
انطلقت  التي  الأوىل  النتفا�سة 
الغزيون  هب  حيث  منه،  �رسارتها 
باحلجارة  الحتالل  ملواجهة 
مناطق  جميع  يف  له  والت�سدي 
الوزراء  رئي�س  دفع  ما  وهو  القطاع، 
للتمني  رابني  ا�سحق  الإ�رسائيلي 
غزة  وجد  وقد  نومه  من  ي�سحو  اأن 
ابتلعها البحر، فيما كان للقطاع خالل 
وجولت  �سولت  الأوىل  النتفا�سة 
منه  انطلقت  حيث  الحتالل،  �سد 
العمليات الفدائية،  وكان ماأوى للكثري 
من املطاردين الذين اأرقوا الحتالل 
غزة  اأّن  واأّكد  البطولية.  بعملياتهم 
م�رسوع  طعن  الذي  ال�سكني  مثلت 
لالحتالل،  وال�ست�سالم  الت�سوية 
التي  البطولية  العمليات  كانت  حيث 
الداخل  يف  غزة  قطاع  اأبناء  نفذها 
املقد�س  الثاأر  مثل عمليات  املحتل، 
لتهويد  وغريها، وحماولت الحتالل 
حتته،  اأنفاق  وبناء  الأق�سى  امل�سجد 
كان لقطاع غزة مواجهات �سارية مع 
اأطلق عليه  الحتالل عام 1997 فيما 

هبة الرباق.
غزة  قطاع  اأّن  اإىل  الرفاتي،  وي�سري 
انتفا�سة  خالل  مهمة  منطقة  مثل 
التي  ال�رسبات  يف  مثل  الأق�سى 
نفذت  حيث  لالحتالل  وجهت 
اأدى  ما  البطولية  العمليات  ع�رسات 
على  اعتداءاته  الحتالل  لت�سديد 
ا�سطر  الحتالل  اأن  اإل  القطاع، 
�سنوات   5 بعد  القطاع  من  للخروج 
املقاومة،  �رسبات  حتت  بدايتها  من 
التي  املحلية  ال�سواريخ  وطاأة  وحتت 

اأرقت الحتالل وم�ستوطنيه.
 2006 عام  حما�س  حركة  فوز  ومع 
– يقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي – 
بات القطاع يف حتٍدّ كبري من الحتالل 
حيث وقفت »حما�س« يف وجه جميع 
امل�ساريع التي تهدف لت�سفية الق�سية 
�رسم  قمم  اأبطلت  حيث  الفل�سطينية 
اأّن عملية  اإىل  ويلفت  ال�سيخ وغريها. 
حدث  �ساليط  جلعاد  اجلندي  اأ�رس 
فارق يف حتدي الحتالل يف القطاع، 
حيث ظهر التحدي الع�سكري والأمني 
وال�ستخباري �سد الحتالل، وهو ما 
الحتالل  واأرغم  به قطاع غزة،  جنح 

اأ�سري  األف  اأكرث من  الإفراج عن  على 
فل�سطيني.

غزة  قطاع  على  الأوىل  احلرب  وتعّد 
يقول   – فارقة   2009/2008 عام 
يف  غزة  �سمدت  بعدما   - الرفاتي 
الإ�رسائيلية،  الع�سكرية  الآلة  وجه 
اأي  حتقيق  دون  الحتالل  وتراجع 
اأهدافه فيما د�سنت حرب  هدف من 
جديدة  مرحلًة  الحتالل  مع   2012
�سواريخ  و�سلت  بعدما  التحدي  من 
املقاومة لـ«تل اأبيب« ما اأدى ل�سلل يف 
دولة الحتالل. اأما احلرب الثالثة عام 
2014 كانت فارقة؛ حيث ظهرت قوة 
فعلي،  ب�سكل  الفل�سطينية  املقاومة 
واأثبتت اأنها قادرة على �سد اأي هجوم 
ع�سكري على القطاع، وهو ما ي�سكل 

حتديا لأكرب جي�س يف املنطقة.
ويختم حديثه: »ما زال قطاع غزة ميثل 
�سوكة يف حلق كل من يطرح مبادرات 
حيث  الفل�سطينية،  الق�سية  لإنهاء 
الأمريكية  الأفكار  موؤخراً  ا�سطدمت 
بغزة،  الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية 
وهو ما يوؤ�رس لإمكانية تاأخري الإعالن 

عن »�سفقة القرن«.

فادي اأبو �صالح.. حتدى اعاقته وا�صت�صهد لأجل العودة
اأبو  فادي  ال�ساب  ا�ست�سهاد  يكن  مل 
�سالح، خالل م�ساركته يف م�سرية »العودة 
خانيون�س  حمافظة  �رسقي  الكربى«، 
جنوب قطاع غزة، مفاجًئا لكل من عرفه 
اأو �سمع عنه، وهو الذي كان يحلم بالعودة 
يافا  مدينة  ق�ساء  »�َسلََمة«  قريته  اإىل 

املحتلة.
جراء  قدميه  فقد  عاًما(   29( �سالح  اأبو 
اإ�سابته ب�ساروخ اأطلقته طائرة ا�ستطالع 
اإ�رسائيلية خالل العدوان على قطاع غزة 
متو�سح  مقاوم  جندي  وهو   ،2008 عام 
باللثام فداء لالأر�س والوطن، ومل تعجزه 
البذل  م�سرية  يكمل  لأن  احلادثة  هذه 

والت�سحية والعطاء.
ثالثة  قبل  »فل�سطني«  التقته  �سالح  اأبو 
اأ�سابيع يف خميم العودة، وهو يجل�س على 

عجالت،  الثالث  ذات  النارية  دراجته 
اأمام خيمة ن�سبها يف املكان، قال: »برتت 
قدمي يف هذا الوطن، وم�ستعٌد اأن اأفديه 
الإ�رسائيلي«،  العدو  يتوقع  مما  باأكرث 
وكاأنها اإ�سارة ملا كان يرنوا يف داخله لأن 
اإكماًل مل�سرية  ال�سهادة  طريق  اإىل  ي�سل 

الفداء يف يوم نكبة فل�سطني.
وحر�س اأبو �سالح على امل�ساركة الدائمة 
فعالياتها  انطالق  العودة منذ  يف م�سرية 
اآذار املا�سي، برفقة  يف 30 من مار�س/ 
ترتاوح  الذين  اخلم�سة،  واأطفاله  زوجته 
اأعمارهم ما بني �سنة و8 �سنوات، قاطعا 
ي�سكن  حيث  كيلومرتات،  خم�سة  م�سافة 
ورغم  املجاورة  الكبرية  َعبَ�سان  بلدة  يف 
وال�سري  الزائدة  احلركة  جترته  كانت  ما 
 10 عن  تزيد  مل�سافة  النارية  بدراجته 

العودة  ملخيم  واإياًبا  ذهاًبا  كيلومرتات 
قال  اأنه  اإل  ج�سده،  يف  اأمل  من  يومًيا 
الأر�س  �سبيل  يف  رخي�س  اأمرا  ذلك  اإن 
خمططات  ومناه�سة  والوطن  والقد�س 
العامل  وتذكري  ومقاومته  الحتالل، 

باأحقية �سعبنا الفل�سطيني يف اأر�سه.
ا�ست�سهد فادي وهو يحلم بتحقيق حلمه 
بالعودة لقريته »�َسلََمة« ق�ساء مدينة يافا 
ب�ساتني  جده  فيها  امتلك  وقد  املحتلة، 
اأنه  غري  احلم�سيات،  باأ�سجار  مك�سوة 
اأنه ترجل حماول  اإذ  مل يكن ببعيد عنه، 
والعبور  ال�سياج  اقتالع  الفولذية  باإرادته 
الحتالل  ليباغته  املحتلة  لالأر�س 
بر�سا�سات قاتلة يف ن�سف اجل�سد الذي 
جواده  عن  الفار�س  ترجل  ميتلكه  كان 
كما يقول والده ح�سن اأبو �سالح، واآن له 

التي  والتعب،  الكد  حياة  من  ي�سرتيح  اأن 
ورائه  تارًكا  اأظفاره،  نعومة  منذ  بداأها 
اأو  راآه  من  كل  وحب  احل�سنة،  ال�سرية 
الأوىل  للمرة  اأو حتى عرفه  اإليه،  ا�ستمع 
وهو مرابط دائم يف خميم العودة يتجول 

بني النا�س بدراجته النارية.
اأن  بعد  الآن،  النا�س  »فادي« بني  يعد  مل 
غدر به الحتالل، وهو يرى مبلء عينيه 
اأنه  اإذ  بالأر�س،  والت�ساق ج�سده  عجزه، 
حا�رسة  �ستبقى  روحه  لكن  قدمني،  بال 
ا�ستلهام  ودليل  بل  والده،  بتاأكيد  بقوة، 
الإرادة  من  امتلك  اأنه  كيف  خلفه  ملن 
ميتلكه  ل  ما  قدميه  برت  رغم  والعزمية 
اأ�سحاء كرث عجزوا اأن يقدموا قيد اأمنلة 
ال�سليبة  والأر�س  وق�سيته  الوطن  لهذا 

التي يغت�سبها الحتالل ال�رسائيلي.

108 �صهداء و12 األف اإ�صابة يف 
غزة منذ بداية م�صريات العودة

بلغ عدد ال�سهداء الذين �سقطوا بر�سا�س اإ�رسائيلي منذ انطالق فعاليات م�سرية العودة وك�رس 
احل�سار ال�سلمية يف 30 مار�س / اآذار املا�سي، قرب ال�سياج الأمني الفا�سل بني �رسقي قطاع 
غزة واإ�رسائيل، 108 �سهداء فل�سطينيني بينهم 7 اأطفال، فيما اأ�سيب نحو 12 األفا اآخرين جاء 

ذلك يف بيان اأ�سدره املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق الإن�سان )مقره جنيف( اليوم، ووقعته 20 
منظمة دولية. ووفق املر�سد، فاإن 300 �سخ�س من اإجمايل الإ�سابات البالغ عددها نحو 12 األفا، 

يعانون جراحا خطرية وقال املر�سد اإن املتظاهرين مل ي�سكلوا اأي خطر حقيقي على اجلي�س 
الإ�رسائيلي املتمركز يف اجلانب الآخر من ال�سياج. واأو�سح املر�سد اأن اجلي�س الإ�رسائيلي 

ا�ستخدم »الر�سا�س املتفّجر، والقوة املفرطة، والغاز املدمع املكون من مواد ت�سبب التهابات 
وت�سنجات مزمنة«، خالل عملية قمعه للمتظاهرين وارتكب اجلي�س الإ�رسائيلي اأم�س جمزرة 

بحق املتظاهرين ال�سلميني على حدود قطاع غزة، حيث قتل 59 �سخ�سا وجرح اأكرث من 2200 
اآخرين بالر�سا�س احلي، واملطاطي، وقنابل الغاز امل�سيل للدموع.

وكان املتظاهرون يحتجون على نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل مدينة القد�س، ويحيون الذكرى الـ 
70 لـ »النكبة« الفل�سطينية. وردا على خطوة نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س واملجزرة التي 
ارتكبتها اإ�رسائيل على حدود قطاع غزة، اأعلنت تركيا احلداد الوطني ملدة 3 اأيام، وا�ستدعاء 
�سفرييها لدى وا�سنطن وتل اأبيب للت�ساور، ودعوة منظمة التعاون الإ�سالمي اإىل اجتماع طارئ 

اجلمعة املقبل كما اأعلنت جنوب اإفريقيا ا�ستدعاء �سفريها يف تل اأبيب »حتى اإ�سعار اآخر« على 
خلفية املجزرة الإ�رسائيلية.

70 عاما على النكبة

غزة ت�صيع �صحاياها... وال�صفة تعلن الإ�صراب واحلداد
يحيي الفل�سطينيون اليوم، الثالثاء، 15 مايو، الذكرى ال�سنوية الـ70 للنكبة، على وقع حمام الدم الذي اأراقته اإ�رسائيل اأم�س يف 

قطاع غزة بقتلها �ستني فل�سطينيا وجرحها اآلفا اآخرين.
وفيما ي�ستمر الفل�سطينيون يف دفن �سحاياهم يف غزة، من املقرر اأن تتوا�سل فعاليات م�سرية العودة الكربى، عند ال�سياج 

املحيط بالقطاع، كما ينتظر خروج مظاهرات يف ال�سفة الغربية، احتجاجا على املجزرة يف غزة، بعد الإعالن عن اإ�رساب 
�سامل وثالثة اأيام حداد يف ال�سفة الغربية.

وت�ستمر حالة التاأهب يف وحدات اجلي�س الإ�رسائيلي عند ال�سياج حول غزة ويف ال�سفة الغربية واأفاد مرا�سل يف غزة بوفاة 
ال�ساب عمر اأبو فول �سباح اليوم متاأثرا بجراحة بعد اإ�سابته خالل املواجهات اأم�س �رسق القطاع واأعلن املتحدث با�سم وزارة 

ال�سحة الفل�سطينية بغزة، اأ�رسف القدرة، فجر الثالثاء، وفاة الطفلة ليلى اأنور الغندور ذات الـ8 اأ�سهر، جراء ا�ستن�ساقها غازا 
م�سيال للدموع �رسقي قطاع غزة ومبقتل الطفلة ليلى ارتفعت ح�سيلة قتلى املجزرة اإىل 60 قتيال، ونحو 2400 جريح.
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عي�شة ق.

وت�رص جمموعة من الالعبني على 
املو�سم  كازوين  مع  العمل  عدم 
ا�ستيعابهم  عدم  ب�سبب  املقبل 
التي  العمل  لطريقة  وتقليهم 
يعتمدها والتي جعلت عددا منهم 
لإدارة  ويك�سف  �سمته  عن  يخرج 
�رصورة  عن  العا�سمي  النادي 
املدرب  خدمات  عن  التخلي 

�سفوف  يف  اللعب  ملوا�سلة 
م�سابهة  خطوة  يف  الت�سكيلة 
اأن�سار  رف�سها  والتي  للم�ساومة 
انت�رصت  املقابل،  يف  املولودية. 
اإقدام  اأخبار عديدة حتدثت حول 
الرئي�س قا�سي ال�سعيد يف التح�سري 
�سياق  يف  كازوين  املدرب  خلليفة 
حت�سري اأي مفاجاآت حول احتمال 
يتعلق  فيما  املفاو�سات  ف�سل 
الالعب  مع  العقد  بتجديد  الأمر 

مار�سيليا،  اأوملبيك  لنادي  ال�سابق 
فيما  خا�سة  املعني  نفاه  ما  وهو 
يتعلق التطرق اإىل ات�ساله مبدرب 
اأين  نغيز،  نبيل  ال�ساورة  �سبيبة 
من  له  اأ�سا�س  ل  الأمر  اأن  اأو�سح 
مرتبط  نغيز  واأن  خا�سة  ال�سحة 
وفريقه  ناديه  اإدارة  مع  بعقد 
والأولوية  من�سبه  يف  مدربا  ميلك 
لتجديد العقد معه بعدما اأ�سحى 

يعرف بيت املولودية جيدا. 

العبو مولودية اجلزائر ي�ضغطون ال�ضتبعاد كازوينقتا�شي ال�شعيد ينفي تفاو�شه مع نغيز
ك�شفت م�شادر من داخل فريق مولودية اجلزائر عن اعتزام عدد من الالعبني فر�ض 

ال�شغط على اإدارة الفريق من اأجل التخلي عن خدمات املدرب الفرن�شي برنارد كازوين 
وال�شتغناء عنه من العار�شة الفنية حتى ل يكون املدرب خالل املو�شم املقبل، خا�شة 

واأن املدير العام كمال قا�شي ال�شعيد لديه الرغبة من اأجل جتديد العقد مع مدربه 
ملو�شم جديد يف حال تو�شل اإىل اتفاق مع املعني 

تر�شح اجلزائر 
لتنظيم كاأ�ض 

اإفريقيا للمحليني 
2022

تن�ضيب جلنة 
م�ضرتكة 

الإعداد ملف 
الرت�ضح

ن�سب خري الدين زط�سي 
رئي�س  الحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم  اول ام�س 
مبقر الهيئة الفدرالية جلنة 

م�سرتكة مكلفة باإعداد 
ملف تر�سح اجلزائر 

لتنظيم كاأ�س افريقيا لالأمم  
لالعبني املحليني لكرة 

القدم 2022، وكتبت الهيئة 
الفدرالية يف بيان عرب 

موقعها الر�سمي: ><تكفل  
خري الدين زط�سي  رئي�س 

الحتادية بتن�سيب 
اللجنة  امل�سرتكة لإعداد 

ملف اجلزائر من اأجل 
ا�ست�سافة كاأ�س اإفريقيا 
لالأمم لالعبني املحليني 

2022<<، ويرتاأ�س الأمني 
العام ال�سابق للفاف ر�سا 
عبدو�س هذه اللجنة التي 

تتكون من حممد  �سعد 
الأمني العام للفاف، عبود 

�سالح باي م�ست�سار الرئي�س 
والأع�ساء الأتية  اأ�سماوؤهم 

يا�سني ولد مو�سى، يزيد 
وهيب ونزمي ب�سول«، 

واأ�سافت الفاف:<<بعد 
احلديث مع الرئي�س، ا�ستلم 

اأع�ساء اللجنة ن�سخة من 
دفرت ال�رصوط لفتتاح ملف 
تنظيم املوعد الفريقي«، 

و�سيتجمع اأع�ساء اللجنة 
يف الأيام القادمة لتحديد 
خريطة الطريق وبرنامج  

لقاء  ممثلي الوزارات 
املعنية بهذا امللف. 

و�ستكون اجلزائر اأمام 
حتمية ار�سال ملف تر�سح 

اجلزائر لالأمني العام 
للكونفدرالية الفريقية 

للكرة القدم قبل 15 جويلية 
املقبل، وتنظم هذه البطولة 
كل مو�سمني من قبل الكاف، 

وكانت اأول ن�سخة مو�سم 
2009 بكوت  ديفوار وتوجت 

بها الكونغو  الدميقراطية 
على ح�ساب غانا، وجرت 
اآخر ن�سخة من 13 جانفي 

اإىل 4 فيفري املن�رصم 
باملغرب و�سهدت تتويج 

البلد  املنظم على ح�ساب 
نيجرييا، وكانت اجلزائر 
قد غابت عن املناف�سة 

يف ن�سختها 2014 بجنوب 
افريقيا، 2016 برواندا 
و2018 باملغرب بينما 

�ساركت يف طبعة 2011 التي 
جرت وقائعها بال�سودان  

اأين حققت املرتبة الرابعة 
يف الرتتيب العام.

وكالت

مالل يتعهد بتطهري حميط الكناري
الإدارة تدر�ض ال�شري الذاتية لتعيني خحيفة بوزيدي

القبائل  �سبيبة  فريق  رئي�س  ك�سف 
خالل  اإقدامه  عن  مالل  �رصيف 
الفرتة املقبلة على تنظيف حميط 
ل  الذين  الأ�سخا�س  من  الفريق 
ول  الفريق  اإىل  الإ�سافة  يقدمون 
يتم ال�ستفادة من خدماتهم، حيث 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  مالل  اأكد 
م�ساء اأول اأم�س اأن اخلطوة املقبلة 
التي �سوف يقوم بها تتمثل ب�سورة 
الحتفاظ  على  العمل  يف  خا�سة 
والأ�سخا�س  الكفاءة  باأ�سحاب 
اليجابيات  تقدمي  على  القادرين 
للنادي من اأجل ت�سجيل عودة قوية 
الأوىل  الأدوار  على  املناف�سة  اإىل 
من  ابتداء  الوطنية  البطولة  يف 

املو�سم املقبل، خا�سة واأن الفريق 
�سمن حتقيق البقاء ول يفكر �سوى 
للمو�سم  حت�سبا  الأمور  تنظيم  يف 
ال�سقوط  وتفادي  اجلديد  الكروي 
فيها  وقع  التي  الأخطاء  نف�س  يف 
الأخرية،  املوا�سم  خالل  النادي 
الأ�سخا�س  جميع  اأن  و�سدد 
�سوف  الفريق  يحتاجهم  ل  الذين 
منح  اأجل  من  ا�ستبعادهم  يتم 
الفريق  اإىل  والهدوء  ال�ستقرار 
الفرتة  خالل  جيدا  يح�رص  حتى 
بقوة  للدخول  وال�ستعداد  املقبلة 
يف املو�سم اجلديد. وتطرق مالل 
اأنه ل  اأكد  اأين  املدرب  ق�سية  اإىل 
يعمل  لكنه  �سحرية  ع�سا  ميلك 

اأف�سل  عن  البحث  اأجل  من  بجهد 
العار�سة  على  لالإ�رصاف  مدرب 
ان  مو�سحا  »للكناري«،  الفنية 
ال�سري  من  عددا  متلك  الإدارة 
الذاتية وتدر�سها بهدوء قبل احل�سم 
اجلديد  املدرب  ا�سم  اإعالن  يف 
مباراة  نهاية  عقب  وذلك  لل�سبيبة 
خاللها  يتنقل  التي  الأخرية  اجلولة 
رفقاء الالعب جعبوط اإىل مواجهة 
مولودية وهران، باعتبار ان املدرب 
مبا�رصة  ا�ستقالته  اأعلن  بوزيدي 
عقب نهاية مواجهة احتاد اجلزائر 
من  الأخري  اللقاء  عقب  و�سيغادر 

املو�سم الكروي اجلاري.
 عي�شة ق.

اجلمباز الفني/البطولة الإفريقية

عقوبات مبباراة واحد خلم�شة لعبني من الرابطة 
الأوىل واملدرب كازوين

اجلزائر حت�ضد 17 ميدالية و�ضونيا نعري 
حتقق احلد االأدنى الأوملبياد ال�ضباب

ملف مفتوح ملقابلة ال�ضام والكابا 
وا�ضتدعاء االأمينني العامني

 5( ميدالية   17 جمموع  اجلزائر  اأحرزت 
كما  برونزيات(،   8 و  ف�سيات    4 ذهبيات، 
حققت �سونيا نعري احلد الأدنى للم�ساركة 
ختام  يف   ،2018 ال�سباب  اأوملبياد   يف 
مناف�سات البطولة الإفريقية للجمباز الفني 
الأكابر،  و  الأوا�سط  لفئتي  واإناث(،   )ذكور 
ب�سواكبموند  مايو   12 و   9 بني  جرت  التي 
)ناميبيا(.ونالت �سونيا نعري )15 �سنة، نادي 
الربونزية  امليدالية  الو�سطى(  اجلزائر 
وحققت  التوازن  عار�ستي  تخ�س�س   يف 
يف  للم�ساركة  الأدنى  احلد  اإثرها  على 
 6 بني  املقررة  لل�سباب،  الأوملبية  الألعاب 
بوين�س  الأرجنتينية  بالعا�سمة  اأكتوبر   18 و 
تاأ�سريتها  اجلزائر  �سمنت  اآير�س.وبالتايل 
الدين  نور  يون�س  لـ  �سبق  حيث  الثانية، 
التاأهل  وهران(،  نادي  �سنة،   17( بلخري  
بذهبية  تتويجه  عقب  الأرجنتني،  ملوعد 
البطولة  خالل  الرتامبولني،  تخ�س�س  
و  )اأكابر  والتمبلينغ  للرتامبولني  الإفريقية 
امل�رصية  بالعا�سمة  التي جرت  اأوا�سط(،  
وبخ�سو�س  الفارط.   اأبريل  �سهر  القاهرة 
هذه  خالل  الوطني  املنتخب  ح�ساد 
توجت   فقد  بناميبيا،  الإفريقية  البطولة 
فئة الأكابر رجال باأربع ذهبيات، كانت من 
ن�سيب هالل متيجي يف تخ�س�س عار�ستي  
التوازن، حممد عوي�سة يف تخ�س�س احللق 
القار،   العمود  و حممد رغيب يف تخ�س�س 
الفرق  ح�سب  الذهبية  للميدالية  بالإ�سافة 
نعيمي  عوي�سة،  حممد  متيجي،  )هالل 
ليلى  نالت  رغيب(.كما  حممد  و   م�سطور 
تخ�س�س  ذهبية  الو�سطيات،  من  منا�رصية 
طاولة القفز. وحت�سل نعيمي م�سكور على 
واأحمد  التوازن  عار�ستي  تخ�س�س  ف�سية 
معوج يف تخ�س�س احلركات  الأر�سية لدى 
الأكابر ذكور، ف�سال على ف�سية عبد النور 
عي�سى يف تخ�س�س العمود  املتوازي عند 
الأوا�سط وف�سية هالل متيجي يف م�سابقة 

الربونز  الأكابر.وجاء  لدى  العام،  الفردي 
تخ�س�س  يف  متيجي  هالل  ن�سيب  من 
احللقات  القار، حممد عوي�سة يف   العمود 
ونعيمي م�سكور يف احلركات الأر�سية عند 
امليدالية  اإىل   بالإ�سافة  )رجال(،  الأكابر 
الربونزية التي نالها عبد الرحمان اأو�سفون 
الفرق  و برونزية  ح�سب  يف ح�سان احللق 
)اأحمد ريا�س عليوات، حميدة جابر و عبد 
ذكور.كما  الأوا�سط   عند  بوخامت(،  القادر 
نالت �سونيا نعري برونزية عار�ستي التوازن 
عند  الفرق   ح�سب  برونزية  اىل  بالإ�سافة 
خمتاري،  اأحالم  عياد،  )زينب  الكربيات 
�سوء  وعلى  �سامل(.  ولهنة  متامي  �سائمة 
الوطني  الفني  املدير  �رصح  النتائج  هذه 
رابح  للجمباز   اجلزائرية  لالحتادية 
�سعداء  »نحن   : قائال  »واج«  لـ  ميكا�سي 
اأحرزتها  التي   واحل�سيلة  الفنية  بالنتائج 
الإفريقية  البطولة  هذه  يف  عنا�رصنا 
لأن   الأوا�سط،  عند  �سيما  بناميبيا، 
اجلزائر مل ت�سارك يف البطولت الإفريقية 
التي   والعنا�رص   ،1992 �سنة  منذ  لالأوا�سط 
�سنة  يف  كلها  املناف�سة  هذه  يف  اأ�رصكناها 
الأوىل  امل�ساركة  عن  ف�سال  اأوا�سط،  اأوىل 
للو�سطيات وهو موؤ�رص اإيجابي. كما متكنت 
�سونيا نعري من قطع تاأ�سرية تاأهلها  لأوملبياد 
بعدما �سمن  اإيجابية  نتيجة جد  ال�سباب وهي 
الرتامبولني،  يف  الأوىل   البطاقة  بلخري  يون�س 
من  اإفريقيا  يف  الوحيدة  البطاقة  نال  حيث 
اأ�سل 22 ريا�سيا«.و�ساركت اجلزائر يف الطبعة 
لفئتي   الفني  للجمباز  الإفريقية  للبطولة  ال14 
البلد املنظم  ناميبيا  الأكابر رفقة  الأوا�سط و 
اأنغول  و   ليبيا  و  واملغرب  وتون�س  وم�رص 
واإثيوبيا و جنوب اإفريقيا وال�سنغال و نيجرييا، 
التاأ�سريتني  على   امل�ساركون  تناف�س  حيث 
املوؤهلتني لدى الذكور و الإناث لألعاب بوين�س 
اآير�س الأوملبية لل�سباب  و املخ�س�ستني للقارة 

ال�سمراء.

التابعة  الن�سباط  جلنة  تركت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
مليلة  عني  جمعية  مباراة  ملف 
جرت  التي  بوعريريج  برج  واأهلي 
حل�ساب  املن�رصم  الأ�سبوع  نهاية 
من  الأخرية  قبل  وما   29 اجلولة 
الرابطة املحرتفة الثانية مفتوحا 
دون اأخذ القرارات املتعلقة مبلف 
التي و�سع حكم املقابلة  املقابلة 
خا�سة  الفريقني  يدين  تقريرا 
بعد وقوع اأحداث غري ريا�سية يف 
حل�سم  م�سرييا  كان  والذي  اللقاء 
دوري  اإىل  الثانية  ال�سعود  ورقة 
جمعية  اإىل  عادت  والتي  الكبار 
الهيئة  اأقدمت  حيث  مليلة،  عني 
الكروية اإىل ا�ستدعاء الأمني العام 
ال�ستماع  جل�سة  اإىل  للفريقني 
بتاريخ  املقرر  الجتماع  خالل 
21 ماي املقبل من اأجل ال�ستماع 
امللف.  يف  واحل�سم  اأقوالهما  اإىل 

بالثقيل  الن�سباط  جلنة  و�رصبت 
يف العقوبات التي اأ�سدرتها بعدما 
ال�سلف  جمعية  لعبي  اأق�ست 
وعبد  كداد  �سعيب  بو�سعادة  واأمل 
ثالث  التوايل  على  ت�سكيو  العزيز 
معنيان  الالعبان  ويكون  مباريات، 
املقبل  املو�سم  العقوبة  با�ستنفاذ 
بالغياب يف اأوىل جولتني منه، بينما 
عاقبت لعب اأهلي برج بوعريريج 
منها  مبباراتني  نياطي  بلقا�سم 
واحدة نافذة. يف املقابل �سلطت 
على  واحد  لقاء  عقوبة  اللجنة 
اجلزائر  مولودية  مدرب  من  كل 
برنارد كازوين، حممد طيب لعب 
لعب  قعقع  اأحمد  البليدة،  احتاد 
قا�سمي  اأحمد  ق�سنطينة،  �سباب 
زكريا  داي،  ح�سني  ن�رص  لعب 
احتاد  لعبا  تابتي  والعربي  خايل 

بلعبا�س.
ع.ق.
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عي�شة ق.

»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  العبو  يدخل 
مرتفعة  مبعنويات  امليدان  اأر�سية 
على  التاأكيد  اإىل  ةي�سعون  وهم 
يف  �سجلوها  التي  القوية  االنطالقة 
اأطاحوا  عندما  االفتتاحية  اجلولة 
اأفريكانز  يونغ  التنزاين  باملناف�س 

التي  املقابلة  وهي  نظيفة،  برباعية 
الدخول  ةذيوؤكدون  املتتبعني  جعلت 
القارية  املناف�سة  يف  لالحتاد  القوي 
التتويج  اأجل  اللعب بقوة من  وهدفهم 
يف  االأول  القارية  املناف�سة  بلقب 
تاريخهم وهم الذين ف�سلوا يف الو�سول 
اإىل من�سة التتويج خا�سة بعد خو�سهم 
 2015 ن�سخة  يف  اأبطال  رابطة  نهائي 

اأمام تي بي  التاج القاري  اأين خ�رسوا 
مازميبي الكونغويل، وبالتايل فاإن لقاء 
الالعب  رفقاء  فر�سة  �سيكون  اليوم 
فوزي يايا من اأجل التاأكيد على اأر�سية 
حتقيق  يف  القوية  رغبتهم  امليدان 
الفريق.  اأن�سار  ينتظره  الذي  احللم 
ولن تكون مهمة املدرب ميلود حمدي 
�سهلة خا�سة وان التعداد �سوف يعرف 

عددا من الغيابات على غرار الرباعي 
والهجهوج  بلجياليل  حامية،  �سيتة، 
الذين مل يتنقلوا مع الفريق اإىل جانب 
�سيكون  الذي  درفلو  اأ�سامة  الهدف 
غيابه �سداعا يف راأ�س امل�سوؤول االأول 
على العار�سة الفنية للنادي العا�سمي 
الوطنية  البطولة  هداف  واأنه  خا�سة 

واملناف�سة القارية.

ت�ضكيلة �ضو�ضطارة ت�ضعى للعودة بنتيجة ايجابيةغور ماهيا الكيني / احتاد اجلزائر اليوم ابتداء من 17:00
ي�شرب فريق احتاد اجلزائر موعدا جديدا مع املناف�شة القارية عندما يالقي اأم�شية اليوم م�شيفه نادي غور ماهيا الكيني حل�شاب اجلولة الثانية 

من دور جمموعات مناف�شة كا�س الكاف، اأين يعول النادي العا�شمي على رفع التحدي اأمام مناف�شه من اجل العودة بنتيجة ايجابية وتعزيز 
�شدارته للمجموعة الرابعة، اأين يبحث الحتاد على تفادي الهزمية يف كينيا من اأجل و�شع قدم يف الدور ربع النهائي من املناف�شة القارية

تفوق على عدة جنوم من الربميرليغ

حمرز �ضابع اأف�ضل العب يف اجنلرتا

نهائي الدوري الأوروبي اليوم بليون

اأتلتيكو لو�ضع حد لنح�س النهائيات 
ومار�ضيليا يحلم باللقب

الطيب  باملردود  االجنليز  اعرتف 
الذي قدمه الالعب الدويل اجلزائري 
لي�سرت �سيتي  ريا�س حمرز مع فريقه 
يف  والتاألق  الكروي  املو�سم  طيلة 
اأين  املمتاز  االجنليزي  الدوري 
الغر�س  ولهذا  اإمكانياته،  ا�ستعاد 
فقد �سنفت �سبكة »�سكاي �سبورت�س« 
الأح�سن  ال�سابع  املركز  يف  الالعب 
املو�سم  خالل  اجنلرتا  يف  العب 
واأنه  خا�سة   ،2018/2017 املنق�سي 
اجنلرتا  يف  الوحيد  الالعب  يعترب 
اأهداف   10 ت�سجيل  من  متكن  الذي 
ومنح 10 متريرات حا�سمة على االأقل 
على مدار ثالثة موا�سم على التوايل، 
وهو الت�سنيف الذي جعله يتواجد يف 

التوب 10 ويتفوق على عدد من جنوم 
»الربميرليغ« على غرار جنم ليفربول 
والعب  فرمينيو  روبرتو  الربازيلي 
االرجنتيني �سريجيو  �سيتي  مان�س�سرت 
ت�سدر  القائمة  و�سهدت  اغوريرو. 
النجم امل�رسي والعب ليفربول حممد 
�سالح الذي اأحرز جائزة اأف�سل العب 
يف اجنلرتا يليه يف الو�سافة دي بروين 
كني  وهاري  يونايتد  مان�س�سرت  العب 
رابعا  حل  بينما  ثالثا،  توتنهام  العب 
كري�ستيان  االآخر  توتنهام  العب 
املركز  يف  هازارد  واإيدين  اإيرك�سني 
اخلام�س بينما جاء العب املان �سيتي 

رحيم �سرتلينغ �ساد�سا.
ع.ق.

عن  اال�سباين  مدريد  اأتلتيكو  يبحث 
النهائية  املباريات  لنح�س  حٍدّ  و�سع 
يف امل�سابقات القارية، عندما يخو�س 
يف  الفرن�سي  مر�سيليا  مواجهة  اليوم 
للفوز  مر�سحاً  الفرن�سية  ليون  مدينة 
خ�رس  االأوروبي،  الدوري  م�سابقة  يف 
اأتلتيكو نهائي دوري اأبطال اوروبا 2014 
ريال  جاره  اأمام  االإ�سايف  الوقت  يف 
الوقت  يف  اأكيداً  تتويجاً  واأهدر  مدريد 
ريال  �سد  اللقب  خ�رس  ثم  االأ�سلي، 
اأي�ساً يف 2016 بركالت الرتجيح، وبعد 
اإق�سائه املفاجئ من دور املجموعات 
االأوىل هذا املو�سم،  القارية  للم�سابقة 
االأرجنتيني  املدرب  العبو  ا�سطر 
مل�سابقة  االنتقال  اىل  �سيميوين  دييغو 
ويتطلع  ليغ«،  »يوروبا  هي  رديفة 
بعد  اأول  لقب  عن  الباحث  اتلتيكو، 
يف  للتتويج   ،2014 يف  املحلي  الدوري 
الثالثة بعد 2010 على  للمرة  امل�سابقة 
و2012   1-2 االجنليزي  فولهام  ح�ساب 
حتت   0-3 االإ�سباين  بلباو  اأتلتيك  �سد 

ا�رساف �سيميوين.

على غرار اأتلتيكو املتاأهل اإىل النهائي 
مر�سيليا  تقهقر  اأر�سنال،  ح�ساب  على 
با�ستثناء  النهائية  املباريات  يف  كثرياً 
لقب  منحوا  املتو�سط  اأبناء  واحدة، 
عام  لفرن�سا  الوحيد  القارية  امل�سابقة 
اجلديل  رئي�سهم  اإ�رساف  حتت   1993
برنار تابي، لكن من اأ�سل اأربع مباريات 
نهائية خ�رسوا يف ثالث منا�سبات، �سقط 
مر�سيليا يف النهائي عامي 1999 و2004 
وفالن�سيا   3-0 االإيطايل  بارما  اأمام 
اإىل  باالإ�سافة  توالياً،   2-0 االإ�سباين 
النجم  اأمام   1991 يف  االأوىل  امل�سابقة 
بلوغ  يكن  مل  اليوغو�ساليف،  االأحمر 
النهائي  غار�سيا  رودي  املدرب  فريق 
متوقعاً هذه املرة، اإذ ا�ستهل م�ساركته 
يف  التمهيدية  اأدوارها  من  البطولة  يف 
انت�سارات  بعد  لكن  املا�سي،  جويلية 
و�سالزبورغ  االأملاين  اليبزيغ  على 
النم�ساوي يف ربع ون�سف النهائي، بات 
مر�سيليا وجمهوره ال�سغوف على مقربة 

من اإحراز اللقب.
وكالت

 �شجل ثنائية وانفرد بالئحة
 الهدافني بت�شعة اأهداف

بوجناح يقود ال�ضد اإىل التاأهل 
لربع نهائي دوري ابطال اآ�ضيا

قاد الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح فريقه 

ال�سد القطري اإىل اقتطاع تاأ�سرية التاأهل اإىل الدور ربع 

النهائي ملناف�سة دوري اأبطال اآ�سيا بعد التعادل الذي 

عاد به من التنقل الذي قاده اإىل ال�سعودية اأين واجه 

�سهرة اأول اأم�س امل�سيف اأهلي جدة حل�ساب اإياب 

الدور ثمن النهائي من املناف�سة القارية، وهي النتيجة 

التي كانت يف �سالح رفقاء مهاجم الت�سكيلة الوطنية بعد 

الفوز الذي حققوه يف مباراة الذهاب مبيدانهم بنتيجة 

هدفني لواحد، وهو ما اأهلهم اإىل بلوغ ربع النهائي من 

امل�سابقة القارية، وكان بوجناح جنم اللقاء وهو الذي 

�سجل هديف فريقه على ملعب امللك عبد اهلل، حيث 

متكن من افتتاح باب الت�سجيل بعد مرور دقيقتني على 

انطالق املواجهة، قبل ان يعاال املحليون يف الدقيقة 

التا�سعة ومتكنوا من ت�سجيل هدف التقدم يف الدقيقة 

39، لكن بوجناح عاج من بعيد و�سجل هدف التعادل 

لفريقه قبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء عن طريق ركلة 
جزاء �سجلها على مرتني.

ولعب ابن مدينة وهران اللقاء ا�سا�سيا اأين خا�س 

الت�سعني دقيقة كاملة يف املقابل �سجل مواطنه 

يوغرطة حمرون الدخول احتياطيا بعدما دفع به 

املدرب يف الدقيقة 65 وقدم اأداء مقبوال، وانفرد 

الالعب ال�سابق الحتاد احلرا�س والنجم ال�ساحلي 

التون�سي بالئحة هدايف املناف�سة القارية بعدما رفع 
ر�سيده اإىل ت�سعة اأهداف.

عي�شة ق.

لوف ميّدد عقده مع 
املان�ضافت حّتى 2022

غريندل اأم�س متديد عقد مدرب املنتخب الوطني اأعلن رئي�س االحتاد االأملاين لكرة القدم رينهارد 
يواكيم لوف لعامني اإ�سافيني، ما �سيبقيه على راأ�س 

2006، وقاده اإىل اإحراز لقب مونديال الربازيل 2014،  يف قطر، وتوىل لوف 58 عاماً تدريب املنتخب عام االإدارة الفنية للمان�سافت حتى كاأ�س العامل 2022 
نهائيات مونديال رو�سيا 2018 والذي �سيقام بني 14 الالئحة االأولية من 27 العبا، حت�سريا للم�ساركة يف املنتخب الوطني اأوليفر بريهوف على هام�س ك�سف وجاء االإعالن عن متديد عقد لوف وعقد مدير 

جوان و15 جويلية املقبل.
وقال لوف يف املوؤمتر ال�سحايف متوجها بكالمه 

اإىل رئي�س االحتاد االأملاين: »نريد اأن ن�سكرك على 
لنا لكي نفر�س اأنف�سنا االأف�سل يف العامل«، واأ�ساف الثقة التي و�سعتها فينا والتي تعترب مبثابة واجب 
»اأنا �سخ�سيا اأمتتع بالعمل مع اأ�سخا�س ملهمني«. 
وكان لوف مرتبطا بعقد مع االحتاد االأملاين حتى 
رو�سيا 2018، ويهدف لوف اإىل حتقيق اإجناز تاريخي عن النتائج التي �سيحققها الفريق باإ�رساف لوف يف �سابقا اأن من�سب املدرب لي�س يف خطر بغ�س النظر نهاية كاأ�س اأمم اأوروبا 2020، اإال اأن غريندل اأكد 

يف النهائيات العاملية، باأن ي�سبح اأول مدرب يحرز 
بقيادة لوف يف بلوغ الدور ن�سف النهائي على االأقل بوتزو عامي 1934 و1938، ومتكن املنتخب االأملاين اللقب العاملي مرتني تواليا منذ االإيطايل فيتوريو 

يف كل البطوالت الكربى كاأ�س العامل، كاأ�س اأوروبا، 
كاأ�س القارات.

وكالت  

قررت ا�شتقبال �شباب بلوزداد لدفاع تاجنانت على اأر�شيته

الرابطة ترفع التحفظات على ملعب 20 اأوت
رفعت الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
اأين  اوت   20 ملعب  على  التحفظات 
احت�سان  اأجل  من  ب�سالحيته  اأقرت 
بلوزداد  �سباب  لفريق  املواجهات 
الذي كان ا�ستقبل طيلة املو�سم على 
اأر�سيته رفقة ن�رس ح�سني داي وعدد 
الحتاد  املو�سم  بداية  مباريات  من 
احلرا�س قبل اأن تفاجئ الهيئة الكروية 

باإر�سال جلنة معاينة املالعب من اأجل 
الوقوف على قدرته الحت�سان مباراة 
اجلولة االأخرية التي يخو�سها الفريق 
البلوزدادي اجلمعة املقبل اأمام دفاع 
املحرتفة  للرابطة  حت�سبا  تاجنانت 
برفع  الرابطة  اأقرت  اأين  االأوىل، 
على  �سجلتها  كانت  التي  التحفظات 
االأر�سية  ناحية  من  خا�سة  امللعب 

اعتربتها غري �ساحلة الحت�سان  التي 
امللعب  م�سوؤويل  وطالبت  املواجهة 
من اأجل ت�سوية الو�سع قبل انه يتمكن 
عمال امللعب من جتاوز االأمر وجعل 
املواجهة  الحت�سان  جاهزا  امللعب 
هذا  »العقيبة«  اأبناء  لت�سكيلة  االأخرية 
اأع�ساء  وفد من  تنقل  املو�سم، حيث 
 20 ملعب  اإىل  املالعب  معاينة  جلنة 

التي  التحفظات  وقاموا مبعاينة  اأوت 
جاهزية  على  وقفوا  اأين  و�سعها 
امللعب الإقامة مقابلة �سباب بلوزداد 
برجمة  مت  حيث  تاجنانت،  ودفاع 
ابتداء  املقبل  اجلمعة  االأكابر  مباراة 
من ال�ساعة الرابعة م�ساء، بينما جتري 

مواجهة الرديف منت�سف النهار.
ع.ق.



كو�ستا يتطلع لرد �جلميل �إىل غريزمان
مل تكن عودة دييغو كو�ست� �إىل �سفوف �أتلتيكو مدريد م�س�ألة �سهلة، لكن 

من خالل �أهد�فه �لقليلة �أ�سهم مه�جم ت�سيل�سي �ل�س�بق يف �قرت�ب 
فريقه �لإ�سب�ين من ث�لث �ألق�به على �سعيد �لدوري �لأوروبي، 

ومنذ عودته ل�سفوف �لأتليتي يف �سبتمرب �مل��سي وبعد �أن 
ظل خ�رج �لت�سكيلة ب�سبب �لعقوبة �ملوقعة على �لفريق بعدم 
ت�سجيل لعبني جدد �أحرز كو�ست� ثالثة �أهد�ف فقط يف 14 

مب�ر�ة، وك�ن �أحد هذه �لأهد�ف يف �أول مب�ر�ة له، بعد �لعودة 
للم�س�ركة يف �لليغ� خالل �لفوز 2-0 على خيت�يف يف 6 ج�نفي 

�مل��سي، قبل �أن يطرد ب�سبب �حتف�له �حلم��سي مع �جلم�هري، 
و�أحرز �أي�س� كو�ست� هدف �لفوز 1-0، يف �إي�ب قبل نه�ئي �لدوري 

�لأوروبي �أم�م �أر�سن�ل ليمنح �أتلتيكو مدريد بط�قة �ل�سعود للمب�ر�ة 
�لنه�ئية، �لتي �ستق�م �لأربع�ء �ملقبل ويحطم �آم�ل �لفرن�سي �أر�سني فينغر، �لذي ك�ن ي�سعى 
لتحقيق لقب �أوروبي مع فريقه قبل �لرحيل عنه، و�لآن ي�أمل كو�ست� يف �لت�سجيل يف مو�جهة 

�أوملبيك م�ر�سيلي� مبدينة ليون، و�أي�س� من �أجل تعديل �سجله �ل�سخ�سي ف�آخر مرة �س�رك 
فيه� �لالعب يف نه�ئي �أوروبي ك�نت يف 2014، و�نتهت ب�إ�س�بته وخ�س�رة فريقه �أتلتيكو مدريد 

4-1 �أم�م ري�ل مدريد يف دوري �لأبط�ل، و�س�رك كو�ست� حينه� يف �ملب�ر�ة �لتي �أقيمت يف 
ل�سبونة، وك�ن م�س�ب� يف ع�سالت �لفخذ �خللفية و��ستخدم كل �لو�س�ئل �ملمكنة، مب� فيه� 

م�سيمة �خليول للعالج، لكنه ��ستبدل بعد ت�سع دق�ئق فقط من بد�ية �للق�ء.
وبعد �أن �س�عد فريقه على �إق�س�ء �أر�سن�ل، �أ�س�د �ملدرب دييغو �سيميوين بكو�ست�، وق�ل �إن 

هذ� �مل�ستوى �لر�ئع �لذي ظهر به هو �لذي جعل �لن�دي يدفع 57 مليون يورو لإع�دة �لالعب 
من ت�سيل�سي، و�أ�س�ف �سيميوين »ع�د كو�ست� ل�سفوف �لفريق من �أجل مب�ري�ت مثل هذه، ع�د 
ليكون موؤثر� ومهم� و�أن يكون يف �ملقدمة ويقود زمالءه، �لفريق يحت�ج مله�جم قوي وفع�ل، 
وهذ� هو �حل�ل ب�لن�سبة لكو�ست�«، ورغم �ختالف طريقته خالل �لأ�سهر �لأربعة �مل��سية، �إل 

�أنه ل يز�ل ي�سكل ثن�ئي� هجومي� خطري�، مع �لفرن�سي �أنطو�ن غريزم�ن �لذي �سنع هدفه 
يف مرمى �أر�سن�ل، ورمب� يكون ب�إمك�ن كو�ست� رد �جلميل، �إذ� �س�عد زميله غريزم�ن على 

�إحر�ز لقب �أول بطولة كربى مع �أتلتيكو، قبل �نتق�له �ملحتمل �إىل بر�سلونة �ل�سيف �ملقبل، 
وق�ل كو�ست� »�أحب �للعب بج�نبه، ومع �لفريق ب�سفة ع�مة، �إنه يفكر يف �إحر�ز �لبطولة، كل 

�مله�جمني توجو� ب�ألق�ب مع �لفريق خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �مل��سية، ويريد �أن ي�سع ب�سمته 
هو �لآخر«.

6 مر�سحني جلائزة �أف�سل مدرب باإجنلرت�
�أعلنت جمعية �ملدربني �لإجنليزية ق�ئمة �ملر�سحني لنيل ج�ئزة �أف�سل مدرب يف �إجنلرت� 

ب�ملو�سم �حل�يل، وذكرت �سبكة »�سك�ي �سبورت�س« �أن �لق�ئمة �سمت 6 مر�سحني هم يورغن 
كلوب ليفربول، بيب غو�رديول م�ن�س�سرت �سيتي، جون كومل�ن �أكرينجتون، �سون د�يك برينلي، 
نونو �إ�سربيتو وولفره�مبتون، نيل و�رنوك ك�رديف �سيتي، ومتكن كلوب من قي�دة ليفربول �إىل 

نه�ئي دوري �أبط�ل �أوروب�، بخالف ح�سده �ملركز �لر�بع يف ترتيب �لربمييريليغ، فيم� تّوج 
غو�رديول بلقب �لدوري مع م�ن�س�سرت �سيتي.

 

تيتي ي�ستدعي نيمار �سمن قائمة �ملونديال
�أعلن مدرب �لرب�زيل تيتي ت�سكيلته �لر�سمية �مل�س�ركة يف ك�أ�س �لع�مل رو�سي� �ملقررة بني 14 
جو�ن و15 جويلية، وك�ن جنم ب�ري�س �س�ن جرم�ن �لفرن�سي نيم�ر �سمن لئحة 23 لعب�ً رغم 

غي�به منذ �أ�سهر عن �ملالعب بعد خ�سوعه لعملية جر�حية مطلع م�ر�س�ل م��سي، وك�نت 
�إ�س�بة نيم�ر بك�رس يف م�سط �لقدم �ليمنى، قد �سكلت م�سدر قلق للم�سجعني �لرب�زيليني 
حول ج�هزية �أغلى لعب يف �لع�مل خلو�س غم�ر �لنه�ئي�ت، بعدم� غ�ب عن فريقه منذ 
�أو�خر فيفري �ملن�رسم، وخلت �لت�سكيلة من �ملف�ج�آت وك�ن زميل نيم�ر يف ب�ري�س �س�ن 

جرم�ن د�ين �ألفي�س �لغ�ئب �لأبرز يف خط �لدف�ع بعد �إ�س�بته يف نه�ئي م�س�بقة ك�أ�س فرن�س� 
�لتي توج به� �لن�دي �لب�ري�سي ب�لفوز على ليزيربييه من �لدرجة �لث�لثة 2-0، وف�سل تيتي 

و�لحت�د �لرب�زيلي عدم �ملخ�طرة ب�سم �ألفي�س �إىل �لت�سكيلة، رغم �إمك�نية تع�فيه من �لآن 
وحتى �ملب�ر�ة �لأوىل للرب�زيل يف نه�ئي�ت رو�سي� �سد �سوي�رس� يف 17 جو�ن، وتلعب �لرب�زيل 

يف نه�ئي�ت رو�سي� �سمن �ملجموعة �خل�م�سة �لتي ت�سم �أي�س�ً كو�ست�ريك� و�رسبي�.
وك�ن طبيب �ملنتخب �لرب�زيلي �لربوف�سور رودريغو ل�سمر �سدد على �أن هدف نيم�ر ب�أن 

يكون �لالعب ج�هز�ً بن�سبة مئة ب�ملئة لاللتح�ق بفريق تيتي عندم� يبد�أ مع�سكره �لتدريبي 
�لأخري قبل �ملوندي�ل يف 21 م�ي، وويف ظل �لطمئن�ن على و�سع �لالعب �لذي كلف �س�ن 

جرم�ن 222 مليون يورو �ل�سيف �مل��سي لفك �رتب�طه برب�سلونة، �سيح�ول تيتي تعوي�س 
غي�ب �ملخ�رسم �ألفي�س بف�غرن كورنثي�ن�س ود�نيلو م�ن�س�سرت �سيتي �لإجنليزي رغم �أنهم� 

ل يتمتع�ن بقدر�ته وخربته، وي�سعى �ملنتخب �لرب�زيلي �لب�حث عن لقبه �لع�ملي �ل�س�د�س، 
�إىل تعوي�س �خليبة �لتي �ختربه� قبل �أربعة �أعو�م على �أر�سه حني �نتهى م�سو�ره يف ن�سف 

�لنه�ئي بخ�س�رة ت�ريخية مذلة �أم�م �مل�ني� 1-7، ثم �أتبعه� ب�أخرى �سد هولند� 0-3 يف مب�ر�ة 
حتديد �ملركز �لث�لث.

�أعلن ن�دي ب�ري�س �س�ن جريم�ن 
�م�س عن  �أول  م�س�ء  �لفرن�سي 
توخيل  توم��س  �لأمل�ين  تعيني 
مدرًب� للفريق خالل �ملو�سمني 
�ملقبلني، خلًف� لالإ�سب�ين �أون�ي 
�إميري، وق�ل �لن�دي �لب�ري�سي 
موقعه  عرب  ر�سمي  بي�ن  يف 
:«ي�رس  �لنرتنت  �سبكة  على 
جريم�ن،  �س�ن  ب�ري�س  ن�دي 
توم��س  تعيني  عن  يعلن  �أن 
خالل  للفريق  مدرًب�  توخيل 

و�سوف  �ملقبلني«،  �ملو�سمني 
عمله  �لأمل�ين  �ملدرب  يبد�أ 
كمدرب لبطل فرن�س� يف �أو�ئل 
وق�ل  �ملقبل،  جويلية  �سهر 
للعقود:  توقيعه  بعد  توخيل 
يل  ب�لن�سبة  عظيم  لفخر  »�إنه 
�لن�دي �لعظيم،  �أن�سم لهذ�  �أن 
هوؤلء  كل  مع  للعمل  �أتطلع 
بني  من  وجميعهم  �لالعبني، 
�لكوكب،  هذ�  على  �لأف�سل 
�سوف نفعل كل �سيء مل�س�عدة 

لأق�سى  للو�سول  �لفريق 
�حلدود وخ��سة �لق�رية، هن�ك 
�إمك�ني�ت ��ستثن�ئية يف ب�ري�س 
�إث�رة  وهذ� هو �لتحدي �لأكرث 
للظهور  �أتطلع  يل،  ب�لن�سبة 
ذو  �لأمر�ء  حديقة  ملعب  يف 
ن��رس  �أم�  �لر�ئعة«.  �لأجو�ء 
فق�ل:  �لن�دي  رئي�س  �خلليفي 
ب�لرتحيب  للغ�ية  »�سعد�ء 
بتوم��س توخيل كمدرب جديد 
للفريق، �إنه و�حد من �ملدربني 

�لأكرث قدرة وكف�ءة يف �أوروب�، 
خالل  ع�ل  مب�ستوى  وظهر 
م�سبع  �إنه  �لأخرية،  �ل�سنو�ت 
و�ملب�دئ  �ل�سخ�سية  بقوة 
كرة  دوًم�  غذت  �لتي  �لفع�لة 
على  وخ��سة  �لأمل�نية،  �لقدم 
�ل�س�حة �لأوروبية، �إن �سخ�سيته 
يحب  ح�زم،  و�أد�ءه  طموحه 
�أ�سلوب  وهذ�  لالأم�م  �للعب 
�لذي  �لنمط  هذ�  ب�ري�س، 

يبحث عنه جمهورن�«.

حتدى مه�جم توتنه�م �لدويل ه�ري كني جنم ليفربول �لدويل 
هذ�  حققه  �لذي  �لإجن�ز  بتكر�ر  �سالح،  حممد  �مل�رسي 
و�أنهى  �ملمت�ز،  �لإجنليزي  للدوري  هد�ف�ً  بتتويجه  �ملو�سم 
�لإجنليزي  �لدوري  يف  ليفربول  مع  �لأول  مو�سمه  �سالح 
مب�ر�ة   38 من  ملو�سم  قي��سي  رقم  وهو  هدف�ً،   32 بت�سجيل 
متقدم�ً على كني �لذي �سّجل 30 هدف�ً، علم�ً �أن �لأخري تّوج 
هد�ف�ً للدوري يف �ملو�سمني �مل��سيني، و�سّجل �سالح هدفه 
�لتي  �لدوري  من  �لأخرية  �ملرحلة  يف  بر�يتون  مرمى  32يف 
�أقيمت �لأحد �ملن�رسم ف�ز خالله� ليفربول 4-0، بينم� �سجل 

كني هدفني يف فوز فريقه على لي�سرت �سيتي 4-5.
هذ�  ر�ئع�ً  �أد�ء  قدم  »�سالح  ت�رسيح�ت:  يف  كني  وق�ل 
و�أ�س�ف:  �لذهبي«،  �حلذ�ء  ين�ل  �أن  ي�ستحق  �ملو�سم،وهو 
»ب�لن�سبة �إيل، �لأمر يتعلق ب�لقي�م بذلك ع�م�ً تلو �لآخر، هذ� 
هو ع�مي �لر�بع و�ملرة �لأوىل �لتي �أ�سل فيه� �إىل 30 هدف�ً 

ب�لو�سول  يتعلق  �لأمر  �لآن  �ملمت�ز،  �لإجنليزي  �لدوري  يف 
�إىل 30 هدف�ً يف �لع�مني �ملقبلني �أو �لأعو�م �لثالثة �ملقبلة 
هذ� هو �لهدف«، وت�بع: »�أّي لعب يريد �أن يقوم بذلك ب�سكٍل 
ث�بت وهذ� م� يف�سل بني �لالعب �جليد و�لالعب �لر�ئع، قدم 
�سالح �أد�ًء ر�ئع�ً هذ� �ملو�سم ويبدو �أّنه لعب ر�ئع، و�سرنى 

�إذ� �سيتمكن كالن� من مو��سلة ذلك �ملو�سم �ملقبل«.

كني يتحدى �سالح
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جوفنتو�ش ي�ستهدف كوفا�سيت�ش خلالفة خ�سرية
�لإ�سب�ين  مدريد  ري�ل  �سفوف  من  �سفقة  �سم  يف  �لإيط�يل  جوفنتو�س  ن�دي  يرغب 

لعب  خ�سرية  �س�مي  �لأمل�ين  رحيل  ح�ل  �ملقبلة  �ل�سيفية  �لنتق�لت  فرتة  خالل 
يركز  جوفنتو�س  �إن  �لكت�لونية  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  وق�لت  �لبي�نكونريي، 
على �لتع�قد مع �لكرو�تي م�تيو كوف��سيت�س لعب و�سط ري�ل مدريد يف �ل�سيف 
�ملقبل، بعد �ل�س�ئع�ت حول رحيل �س�مي خ�سرية �إىل �سفوف ليفربول �لإجنليزي، 
و�أ�س�رت �ل�سحيفة �أن ليفربول �أي�س� مهتم ب�حل�سول على خدم�ت كوف��سيت�س يف 
�ل�سيف �ملقبل لكن ري�ل مدريد ل يفكر يف �ل�ستغن�ء عن �س�حب 23 ع�م�.و�أبرزت 
�ل�سحيفة �أن �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن، مدرب ري�ل مدريد ل يرغب يف �لتخلي 

عن كوف��سيت�س �لذي �عتمد عليه يف �لعديد من �ملب�ري�ت �ملهمة خالل �ملو�سم 
�جل�ري، ي�س�ر �أن كوف��سيت�س �نتقل لري�ل مدريد من �إنرت ميالن �لإيط�يل يف �سيف 

.2015

�لبي ��ش جي يعلن �لتعاقد مع توخيل ر�سميا
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ر�ضميًا.. خروج "بركة" لعمرو �ضعد من ال�ضباق الرم�ضاين

بطولة  "بركة"  ت�أكد خروج م�سل�سل 
الرم�س�ين،  ال�سب�ق  �سعد من  عمرو 
اجلهة  بني  املف�و�س�ت  تعرث  بعد 
يف   Mbc قنوات  و�سبكة  املنتجة 
م�سدر  وق�ل  امل��سية  ال�س�ع�ت 
من داخل امل�سل�سل، اإن �سعد ي�سعر 
م�سل�سله،  ت�أجيل  بعد  ب�لغ�سب 
كثرياً  عليه  يعول  ك�ن  اأنه  خ��سًة 
اأن  م�سيف�ً  الرم�س�ين،  املو�سم  يف 
عر�سه  على  ين�سب  ح�لي�ً  االجت�ه 
بعد مو�سم رم�س�ن املقبل، خ��سة 
قطع  كرمي  حممود  خمرجه  واأن 

�سوط�ً كبرياً يف ت�سوير م�س�هده.
ه�لة  "بركة"  بطولة  يف  ويُ�س�رك 
وحممد  اأبورية،  وكم�ل  �سدقي، 
واأحمد  ري��ض،  وع�يدة  لطفي، 
ت�أليف  من  زهران،  وعمر  حالوة، 
حممد  واإخراج  ال�سواف،  حممد 

بركة.

رم�س�ن  �سهر  انطالق  من  اأي�م  قبل 
املب�رك، اأعلن الفن�ن ه�ين رمزي عن 
ان�سح�به من برن�جمه الذي ك�ن مقررا 
القنوات  اإحدى  عرب  يعر�ض  اأن  له 
برامج  نوعية  اإىل  وينتمي  امل�رصية 
املق�لب ذلك االأمر الذي مثل �سدمة 
عر�ست  القن�ة  اأن  خ��سة  ملحبيه، 
التنويه اخل��ض ب�لربن�مج الذي �رصع 
يكن  ومل  ب�لفعل،  ت�سويره  يف  رمزي 
عنه،  �سيرتاجع  اأنه  اأحد  بب�ل  يخطر 
اأعلن  التي  تغريدته  يف  ك�سف  اأنه  اإال 
من خالله� عن االأمر اأن ت�رصيب فكرة 

ال�سبب. ويف ت�رصيح�ت  الربن�مج هو 
ب�لعربي"   The Insider" لربن�مج 
اأكد  "دبي"  �س��سة  عرب  يعر�ض  الذي 
ال�سخ�ض  هوية  يعلم  ال  اأنه  رمزي 
الربن�مج،  فكرة  بت�رصيب  ق�م  الذي 
اإال  الفكرة  ت�رصيب  �سبب  يعلم  وال 
م�  على  ي�س�حمه  االأحوال  كل  اأنه يف 
على  اهلل  ي�س�حمه  اأن  ويتمنى  فعل، 
ت�رصفه، م�سريا اإىل كون قراره ت�سبب 
الرغم  على  ولكنه  ال�سوق،  ارتب�ك  يف 
من ذلك يحمد اهلل على اتخ�ذه لذلك 

القرار الذي و�سفه ب�لق��سي للغ�ية.

اأحمد حلمي يبحث عن حقوقه يف هاين رمزي يك�ضف اأ�ضباب ان�ضحابه من برناجمه الرم�ضاين
رم�ضان ويرف�س »مل�س اأكتاف«

»ماغي بوغ�ضن« تك�ضف  عن م�ضاركتها  يف امل�ضل�ضل الرم�ضاين »جوليا«

ال�سديد  ان�سغ�له  من  ب�لرغم 
ال�سينم�ئي  لفيلمه  ب�لتح�سري 
�سيعود من خاللة  الذي  اجلديد 
ال�سينم� جمددا، حر�ض  ل�س��سة 
الفن�ن اأحمد حلمي على التواجد 
خالل املو�سم الرم�س�ين املقبل 
من خالل اأحد االأعم�ل االإذاعية. 
ون�رصت الفن�نة ريه�م عبدالغفور 
من  حلمي  اأحمد  للنجم  �سورة 
اأثن�ء  االإذاعة،  ا�ستوديو  داخل 
االإذاعي  امل�سل�سل  ت�سجيل 
اجلديد “مل�ض اأكت�ف”، وعلقت 
عليه� ق�ئلة: “هل تعتقد اأن هذه 
ال�سورة تبدو ممتعة؟ انتظر حتى 

ترى امل�رصوع خلفه”!.
حلق�ت  ح�لي�  “حلمي”  وي�سجل 
تدور  الذي  اجلديد  م�سل�سله 
اأحداثه حول “�سالح”، املهند�ض 
يفوز  الذي  املجتهد،  املعم�ري 
على  م�رصوعه  عر�ض  بفر�سة 

ال�رصك�ت،  اإحدى  اإدارة  جمل�ض 
�رصقه  امل�رصوع  اأن  ليتف�ج�أ 
ليقدمه  العمل  يف  زمالئه  اأحد 
منه  حم�والت  وبعد  منه،  بدال 
رئي�ض  يعلن  حقه،  عن  للدف�ع 
ال�رصكة  اأن  االإدارة  جمل�ض 
جميع  يف  امل�رصوع  �ست�أخذ 
من  ب�مل�رصوع  والف�ئز  االأحوال، 
املهند�سني يح�سل على الرتقية، 
بينم� يتم طرد االآخر، لتبداأ رحلة 

“�سالح” يف الدف�ع عن حلمه.
“حلمي”  اأن  ب�لذكر  اجلدير 
التح�سري  للبدء يف  ي�ستعد ح�لي� 
اته�ن”،  “اجل�ن  اجلديد  لفيلمه 
مع املنتج وليد �سربي واملخرج 
البدء  و�سيتم  جالل،  ن�در  اأحمد 
الفرتات  خالل  ت�سويرة  يف 
املقبلة. كم� تردد اأنه �سي�س�رك 
ك�سيف �رصف اأم�م الزعيم ع�دل 
اإم�م يف م�سل�سله اجلديد “عوامل 

م�سطفي  امل�رصي  الفن�ن  طرح 
�سعب�ن االأغنية الدع�ئية مل�سل�سله 
�سفحته  عرب  »اأيوب«،  اجلديد 

الر�سمية مبوقع في�ض بوك.
اأغنية »وبينن� االأي�م« غن�ء املطرب 
كلم�ت  من  �سليم،  عبده  ال�س�ب 
عم�د �س�مل، واأحل�ن وتوزيع اإ�سالم 

�سربي. 
يف  �سعب�ن  م�سطفى  ويج�سد 
يف  موظف  �سخ�سية  امل�سل�سل 

لظلم كبري  ويتعر�ض  البنوك،  اأحد 
العمل،  يف  ورطة  ب�سبب  وي�سجن 
وبعد خروجه من ال�سجن يخطط 

لالنتق�م ليتحول اإىل جمرم.
بطولة  �سعب�ن  م�سطفى  وي�س�رك 
اأينت ع�مر، هن�  امل�سل�سل كل من 
ومريه�ن  عثم�ن،  �سلوى  الزاهد، 
ت�أليف  من  وامل�سل�سل  ح�سني، 
ت�مر  واإنت�ج  ب�سري،  �سيد  حممد 

مر�سي، واإخراج اأحمد �س�لح.

م�ضطفى �ضعبان يطرح الأغنية الدعائية مل�ضل�ضله اجلديد »اأيوب«

انطالق  على  متبقية  قليلة  اأي�م 
الكوميدي  امل�سل�سل  عر�ض 
�س��سة  على  “جولي�”،  االجتم�عي 
رم�س�ن  �سهر  درام�”، يف  “روت�ن� 

امل�سل�سل  اأ�رصة  وتك�سف  املقبل، 
ال�سغرية  املق�طع  بع�ض  ح�لًي�، 
تدور  التي  امل�سل�سل،  اأحداث  من 
يف اإط�ر روم�ن�سي كوميدي، حول 

ق�سة حب بني “جولي� وع��سي”.
الفن�نة  العمل،  جنمة  وك�سفت 
جديد  مقطع  عن  بوغ�سن  م�غي 
العمل، ون�رصته عرب �سفحته�  من 

“اإن�ستقرام”  موقع  على  الر�سمية 
يو�سح اللحظ�ت الروم�ن�سية التي 
ع��سته� “جولي�” قرب حبيبه�، قبل 
عبدو(  )جي�سي  ج�رته�  ت�سعل  اأن 
له�  تك�سف  التي  قلبه�،  يف  الن�ر 
يلعب  الذي  “ع��سي”،  كذب  عن 
جنيب،  �سيخ  قي�ض  الفن�ن  دوره 
على  كذبته  “ع��سي”  يربر  فيم� 
“جولي�”، ب�أن هدفه التقرب منه�.
وتركت “م�غي”، تف�سري االأحداث، 
الكذبة  طبيعة  على  والتعرف 
للجمهور،  حبيبه�  فيه�  وقع  التي 
�سهر  يف  امل�سل�سل  م�س�هدة  عند 
رم�س�ن. ي�س�رك ببطولة “جولي�” 
ليلي�  ال�سب�غ،  تقال �سمعون، و�س�م 
نوال  ع�س�ف،  نبيل  االأطر�ض، 
اإيلي  اإخراج  �س�يغ،  مي  ك�مل، 
حبيب، و�سيتم عر�سه خالل �سهر 

رم�س�ن على “روت�ن� درام�”.

رغم النتقادات.. حممد رم�ضان يكرر 
ا�ضتفزاز جمهوره على »اإن�ضتقرام«

حممد  الفن�ن  له  تعر�ض  م�  رغم 
من  امل��سية،  الفرتة  خالل  رم�س�ن 
حر�سه  ب�سبب  جمهوره؛  انتق�دات 
على ن�رص �سور م� يقتنيه من �سي�رات، 
وممتلك�ت ثمينة؛ ف�إنه ع�د لتكرار هذا 
الت�رصف، الذي اعتربه البع�ض تكراًرا 
حممد  وف�ج�أ  املت�بعني.  ال�ستفزاز 
موقع  على  ح�س�به  جمهور  رم�س�ن 
“اإن�ستقرام”، بن�رص فيديو لـ3 �سي�رات 
ف�خرة جديدة، ا�سرتاه� خالل الفرتة 
الذي  املوديل  من  وهي  االأخرية، 
خمتلفة  لكنه�  بحبه،  رم�س�ن  ا�ستهر 

االألوان.
الفيديو  على  رم�س�ن،  حممد  وعلق 
الطريق..  �رص  يكفين�  “ربن�  مبقولة: 

ويعطي جمهوري اأح�سن منهم”
يوا�سل  رم�س�ن،  حممد  اأن  يذكر 
ال�سعيد”،  “ن�رص  م�سل�سله  ت�سوير 
ال�سب�ق  خالل  به  �سين�ف�ض  الذي 
خالله  من  ويلعب  املقبل،  الرم�س�ين 
�سخ�سيتني، وي�س�رك يف البطولة درة، 
و�سيد رجب، ووف�ء ع�مر، وع�ئ�سة بن 
فيلمه  عر�ض  ينتظر  اأنه  كم�  اأحمد، 

“الكنز2” مبو�سم عيد الفطر.
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للكاتب عزمي ب�شارة

يف امل�س�ألة العربية: مقدمة 
لبي�ن دميقراطي عربي

بعد طبعات عدة، ما زال كتاب يف امل�شاألة العربية: مقدمة لبيان دميقراطي عربي لعزمي 
ب�شارة يتمتع باأهمية احل�شور املتجدد، بف�شل عمقه التحليلي �ر�ؤيته التفكرية املبكرة يف 
»الأكمة �ما �راءها«، �قدرته الفكرية ال�شتك�شافية يف ال�شوؤال عما ميكن اأن يحدث من 

تف�شخ الد�لة الُقطرية اأ� الوطنية الت�شلطية، يف حال العجز عن بناء الدميقراطية بو�شفها 
اأجندة �طنية عربية ل ميكنها حتقيق الدميقراطية اإل اإذا قادها دميقراطيون، �عدم التمكن 

من بناء نظم دميقراطية يف الد�ل العربية، تقوم �حدتها على املواطنة �حقوقها.

�كالت

دميقراطية �حتول

عن  رابعة  طبعة  يف  الكتاب  �صدر 
ودرا�صة  للأبحاث  العربي  املركز 
بالقطع  �صفحة   399( ال�صيا�صات 
ليكون  ومفهر�ًصا(،  موثًقا  الو�صط، 
الدميقراطي  التحول  يف  نظرًيا  بحًثا 
من  ناجًتا  العربية،  واال�صتثنائية 
العربية  االأزمات  مع  التفاعل  وحي 
ال�صخ�صية يف  االأخرية وجتربة ب�صارة 
وفكرة  العربية  القومية  الفكرة  طرح 
املواطنة الدميقراطية و�صوغهما يف 

اأو�صاع �صديدة التعقيد والتناق�ض.
الدميقراطية  االأول،  الف�صل  يف 
مييز  والدميقراطيون،  اجلاهزة 
ب�صارة بني �رشوط ن�صوء الدميقراطية 
اجلاهزة  ومكوناتها  تاريخًيا 
اإنتاج  اإعادة  عملية  اإبان  واملتطورة 
مفيًدا  التمييز  يعترب هذا  ذاتها. وهو 
يف  دميقراطيني  اإىل  احلاجة  حل�صم 
كما  الدميقراطي.  التحول  عملية 
يعالج م�صاألة الروح ال�صائدة يف مرحلة 
التحول الدميقراطي وتطلعها الثوري 
واالإن�صاف،  واحلرية  العدالة  اإىل 
التي  وقيمه  االنحلل  حالة  ويبنينّ 
التدخل  لقبول  �رشًطا  بو�صفها  تبث 
خلف  وتقبله،  اال�صتعماري  االأجنبي 

�صعار فر�ض الدميقراطية نظاًما.
بوؤ�ض  الثاين،  الف�صل  يف  ب�صارة  يعالج 
الدميقراطي،  التحول  نظريات 
الدميقراطية،  اإىل  االنتقال  نظريات 
باأثر  ن�صاأت  نظريات  باعتبارها 
رجعي، ال ت�صلح دليًل للعمل وال بديًل 

للعمل، وهي تف�رش عوائق االنتقال اإىل 
الدميقراطية اأو اأ�صباب االرتداد عنها 
اإىل  االنتقال  �صبب  تف�رش  مما  اأكرث 

الدميقراطية اأو كيفيته.

اإ�شكاليات �عوائق

الثالث،  الف�صل  يف  الباحث  يتطرق 
اإىل  الريعية،  والدولة  الدميقراطية 
بالتطور  الريعي  االقت�صاد  علقة 
الدميقراطي يف ظلنّ امل�صاألة العربية، 
حماواًل ك�صف اأن هذه امل�صاألة جتعله 
اإىل  �صغرية  دول  داخل  دوره  يتجاوز 
الدول  يف  اأو�صع  �صيا�صي  ثقايف  تاأثري 
ريعي  باقت�صاد  تتميز  ال  التي  العربية 

بال�رشورة.
كعائق،  الثقافة  الرابع،  الف�صل  يف 
الثقافة  م�صاألة  الباحث  يعالج 
التطور  باإعاقة  واتهامها  ال�صيا�صية 
هذه  اأ�صول  اإىل  فيعود  الدميقراطي، 
بني  يف�صل  ثمنّ  احلديثة،  النظرية 
ا�صتخدام م�رشوٍع لهذا املفهوم كاأداة 
اأن  ويرى  م�رشوع.  غري  واآخر  تف�صري 
تاأ�صي�ض  عنا�رش  من  النظرية  هذه 
العلقات  طرح  يف  الهوية  �صيا�صات 
وال�صعوب،  الدول  بني  وال�رشاعات 
ا اأن الثقافة تُختََزل يف النهاية  خ�صو�صً
اإىل دين، اأو اإىل انتماء اإىل دين بعينه.

القبيلة  اإ�صكالية  اخلام�ض،  الف�صل  يف 
بنا  تُقِرنّ ب�صارة مع�صلة  والدولة، يطرح 
ا  من العوائق العينية العربية، خ�صو�صً
تلحم االجتماع واالقت�صاد وال�صيا�صة 
اإطار وحدة اجتماعية واحدة هي  يف 
م�صترتة  بنية  كانت  لو  حتى  الع�صرية، 
ما  معاجًلا  ال�صيا�صي،  النظام  يف 

للف�صل  ت�صويه  من  ذلك  عن  ينجم 
وهو  ومكوناتها،  الدولة  عنا�رش  بني 
واقت�صاد،  وجمتمع  دولة  بني  الف�صل 
وفرد  عائلي،  وانتماء  وراأي  وحزب 
عام  وحينّز  خا�ض  وحينّز  وجماعة، 

وغريها من التمايزات.

قوميات �جتان�س

ال�صاد�ض،  الف�صل  يف  ب�صارة  ينتقل 
الهوية،  واإ�صكالية  والدين  القومية 
يف  العربية  للم�صاألة  اآخر  تفرع  اإىل 
االأمة،  ت�صكل  لعملية  اآخر  تعقيد 
الفكرة  بني  االإ�صكالية  العلقة  هو 
وكح�صارة.  كدين  واالإ�صلم  القومية 
التمييز  خلل  من  الفكرة  وتو�صح 
بينهما،  التناق�ض  افتعال  ال  بينهما، 
مع اعتبارهما ثقافًيا وتاريخًيا وحدة 
جمتمعي  �صياق  يف  متمايزة  عنا�رش 
الف�صل  هذا  يف  ويَفننّد  تاريخي. 
مفادها  خاطئة  فكرة  ترويج  عملية 
اأن القومية العربية نخبوية يف مقابل 

�صعبية االإ�صلم.
بني  املواطنة  ال�صابع،  الف�صل  يف 
ب�صارة  يتناول  والتعدد،  التجان�ض 
مو�صًحا  نظرًيا  املواطنة  م�صاألة 
وما  ومكوناتها  �رشوطها  بني  الفجوة 
وبالعودة  االآن.  حتى  معاجلته  جرى 
اإىل املواطنة يف الـ »بوِل�ض« واملواطنة 
اأمنوَذجي  بني  الن�ضنّ  يقارن  احلديثة، 
اإىل  ويخل�ض  التاريخ،  يف  املواطنة 
احلديثة  املواطنة  اأن  مفادها  نتيجة 
املتفرد  االإن�صان  الفرد،  مواطنة  هي 
يف  احلقوق  حامل  املجتمع،  يف 
اإليها  الطريق  لكن  بالدولة،  علقته 

بل  االأمة،  بناء  طريق  عك�ض  لي�صت 
تن�صجم معها وفيها؛ واأن االأمة تتاألف 
من املواطنني بعد اأن تكون املواطنة 
ال�صيادة  حتقيق  خلل  من  قامت  قد 
تقرير  حقنّ  حققت  قومية  جلماعة 
امل�صري، ثمنّ تن�صاأ االأو�صاع االجتماعية 
وترجمتها  التاريخية  ال�صيا�صية 
بني  للف�صل  الفر�صة  لتتاح  الد�صتورية 
الفرد واجلماعة القومية، وكي ي�صبح 
اإىل جماعة  باالإمكان تن�صيبه مبا�رشة 

املواطنني باعتبارها اأمة.

جماعات �هويات

الدميقراطية  الثامن،  الف�صل  يف 
يبني  والهوية،  ال�صيا�صية  واجلماعة 
اأمريكًيا  �صمي  ما  بني  الفرق  الباحث 
عملية  العامل  من  اأخرى  مناطق  يف 
يف  االأمة  هدم  وعملية  االأمة  بناء 
خلل  من  العراق  يف  التدخل  حالة 
جتاهل امل�صاألة العربية، وحماولة زرع 
هي  الدميقراطية  التعددية  اأن  فكرة 
من  ممكنة  واأنها  الطائفية  التعددية 

دون قومية.
التا�صع،  الف�صل  يف  ب�صارة  يراجع 
والدميقراطية،  العربية  امل�صاألة 
العربية  الفكرة  حتول  عملية  ب�رشعة 
اإطار  لتاأ�صي�ض  دميقراطية  فكرة  من 
جوهرانية  فكرة  اإىل  قومي  �صيا�صي 
غيبية الطابع، معيقة فهم العلقة بني 
املواطنني.  واأمة  والقومية  املواطنة 

كما يناق�ض �رشورة الفكرة العربية من 
بلد  التحول الدميقراطي يف كلنّ  اأجل 
اأعداء  يناق�ض  كما  حدة،  على  عربي 
الفكرة القومية الذين يطرحون ت�صاًدا 

م�صطنًعا بينها وبني الدميقراطية.
الدميقراطية  العا�رش،  الف�صل  يف 
كق�صية �صيا�صية: خ�صو�صية االإ�صلح 
عربًيا، يعر�ض ب�صارة لتجربة االإ�صلح 
ال�صيا�صي العربية، بعد اأن يختار زاوية 
فهي  امل�رشية،  التجربة  من  واحدة 
برملانية  جتربة  قيام  عدم  حيث  من 
ال�صتنتاجات  ت�صلح  جتربٌة  بال  ذات 
الدول  يف  ال�صيا�صي  االإ�صلح  عن 
االإ�صلح  هذا  خا�صت  التي  العربية 
يف  الربملان  فاإ�صلح  ن�صبًيا.  مبكًرا 
الكثري.  يعني  ال  برملاين  غري  نظام 
القليل  يعطل  الرئي�ض  حزب  ون�صوء 
وهذا  االإ�صلح.  هذا  يعنيه  الذي 
مب�صادر  امل�ض  عدم  يعنيه  ما  ا  اأي�صً
ال�صلطة ومراكز �صنع القرار الرئي�صة 
اإليه  وتبادر  االإ�صلح  فوق  تبقى  التي 
مناطق  على  واقت�صاره  خدمتها،  يف 

ال�صلطة غري ال�صانعة للقرار.
عزمي ب�صارة هو مدير املركز العربي 
وع�صو  ال�صيا�صات،  ودرا�صة  للأبحاث 
ورئي�ض  املركز،  يف  االإدارة  جمل�ض 
جمل�ض اأمناء معهد الدوحة للدرا�صات 
له  نُ�رشت  وكاتب  باحث  وهو  العليا. 
 ، ة كتب وموؤلنّفات يف الفكر ال�صيا�صينّ عدنّ
والفل�صفة،  االجتماعينّة،  والننّظرينّة 
االأدبينّة.  املوؤلنّفات  بع�ض  اإىل  اإ�صافة 

والدرا�صات  للفل�صفة  اأ�صتاًذا  عمل 
بني  بريزيت  جامعة  يف  الثقافينّة 
يف  �صاهم  كما  و1996.   1986 عامْي 
فل�صطني،  يف  بحثينّة  مراكز  تاأ�صي�ض 
لدرا�صة  الفل�صطينينّة  �صة  املوؤ�صنّ منها: 
ومركز  )مواطن(،  الدميقراطينّة 
االجتماعينّة  را�صات  للدنّ الكرمل  مدى 
عزمي  الدكتور  كان  وقد  التطبيقينّة. 
للتنّجمع  الرئي�ض  �ض  املوؤ�صنّ ب�صارة 
حزب  وهو   ، الدميقراطينّ الوطنينّ 
اخلطنّ  داخل  يعمل  عربينّ  �صيا�صينّ 
االأخ�رش يف فل�صطني، يقوم برناجمه 
بغ�ضنّ  الدميقراطينّة  القيم  على 
والهوينّة  والعرق  الدين  عن  الننّظر 
عزمي  الدكتور  مثنّل  وقد  القومينّة. 
يف  وفاز  الربملان،  يف  ع  التجمنّ ب�صارة 
متتالية  دورات  اأربع  يف  االنتخابات 
عام  يف   .2007 وعام   1996 عام  بني 
2007، و�صلت ملحقة الدكتور عزمي 
اأوجها؛  اإ�رشائيل  ال�صيا�صينّة يف  ب�صارة 
املنفى  اإىل  اخلروج  اإىل  ه  ا�صطرنّ ما 
اأمنينّة.  بتهٍم  اإ�رشائيلًينّا  ملحقته  بعد 
حاز جائزة ابن ر�صد للفكر احلرنّ عام 
2002، كما حاز جائزة حقوق االإن�صان 
 Global Exchange �صة  موؤ�صنّ من 
 .2003 عام  املتحدة  الواليات  يف 
�صهادة  ب�صارة  عزمي  الدكتور  اأجنز 
يف   1986 عام  الفل�صفة  يف  الدكتوراه 
وحاز  برلني،  يف  هومبولدت  جامعة 
�صهادة املاج�صتري من اجلامعة نف�صها 

عام 1984. 

ملتقى اأغ�دير للرواية 
احت�د الكت�ب العرب: ال لالإجراءات االأمريكية وال للمواقف االنته�زيةيحتفي بثالثة كت�ب عرب  

املغربية،  اأغادير  مدينة  احتفت   
للرواية،  اخلام�ض  منتداها  يف 
املغربي  وال�صاعر  بالروائي 
وبالكاتبة  االأ�صعري،  حممد 
والكاتبة  مر�صيد،  فاحتة  املغربية 
وباأ�صماء  ممدوح،  عالية  العراقية 
وئام  الروائية  بينها  من  اأخرى 
�صوقي  احلميد  وعبد  املددي 
وعبد الكرمي اجلويطي. واعتربت 
الكاتبة العراقية عالية ممدوح، اأن 
املغرب، الذي اأقامت فيه لفرتة من 
الزمن، منحها اجلو امللئم لكتابة 
االأقرب  اعتربتها  اأدبية  اأعمال 
بقيم  اإعجابها  واأبدت  روحها،  اإىل 
التعاي�ض والت�صامح والتعدد وقبول 
الراأي االآخر الذي يعرفه املجتمع 
املغربي، واأ�صافت رن رواياتها ال 
ت�صتحقه من  الذي  االهتمام  تلقى 
نظرا  الثقافية  االأو�صاط  طرف 

واعترب  اإزعاج.  من  تخلفه  ملا 
املغربي حممد  والروائي  ال�صاعر 
مبثابة  الرواية  اأن  االأ�صعري، 
مفتاح لفهم عقلية ال�صعوب، وهي 
مما  اأكرث  حياتها  فهم  على  تعمل 
ال�صو�صيولوجية  الكتابات  تفعله 
وال�صيا�صية، موؤكدا اأن الرواية »هي 
فيه  نتذكر  اأن  نحب  الذي  املكان 
اأحلمنا وهمومنا«، والرواية، براأي 
حيوات  عي�ض  تقرتح  االأ�صعري، 
وال�صاعرة  الروائية  اأما  عدة. 
فاأكدت  مر�صيد،  فاحتة  املغربية 
خلل حديثها عن جتربتها االأدبية، 
يف  �رشوخ  عن  يك�صف  املبدع  اأن 
ن�صو�صه، معتربة  كتابة  ذاته خلل 
ي�صودها  حالة  عندها  الكتابة  اأن 
بعد  تنتهي  مهمتها  واأن  الغمو�ض 

كتابة عمل اإبداعي.
�كالة اأنباء ال�شعر

يف الذكرى ال�شبعني للنكبة

للأدباء  العام  االحتاد  اأكد 
اأمينه  برئا�صة  العرب،  والكتاب 
ال�صحايف  والكاتب  ال�صاعر  العام 
الذكرى  يف  ال�صايغ،  حبيب 
يوافق  الذي  للنكبة،  ال�صبعني 
الكيان  اإعلن  تاريخ  ماي   15
على  املغت�صبة  دولته  ال�صهيوين 
موقفه  الفل�صطينية،  االأر�ض 
امل�صاند  والثابت  املبدئي 
باعتبارها  الفل�صطينية  للق�صية 
الع�رش  يف  عداًل  الق�صايا  اأكرث 
احلديث، وحق ال�صعب الفل�صطيني 
وحقه  ومقد�صاته،  اأر�صه  يف 
الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  يف 
مدينة  وعا�صمتها  امل�صتقلة 

القد�ض التاريخية املوحدة.
ورف�ض االحتاد يف بيان �صحايف ، 
كل خطوة دولية �صد تلك الثوابت 
للحتلل  �رشعية  تعطي  الأنها 
االإدارة  قرار  خا�صًة  الغا�صب، 

اإىل  �صفارتها  بنقل  االأمريكية 
عا�صمة  بها  واالعرتاف  القد�ض 
مع  ترافق  والذي  للحتلل، 
املليني  وت�رشيد  النكبة،  ذكرى 

من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني.
اخلطوة  اأن  على  ال�صايغ  و�صدد 
االأمريكية املخالفة لكل القرارات 
الدولية،  واملعاهدات  واملواثيق 
التاريخية  احلقوق  على  تعتدي 
وعلى  الفل�صطيني،  لل�صعب 
اإىل  العودة  يف  امل�رشوع  حلمه 
دولته  اإقامة  ويف  ودياره،  اأر�صه 
املفاو�صات  وت�صتبق  امل�صتقلة، 
وتنحاز  الدولتني،  وحل  النهائية، 
�صاحب  �صد  املغت�صب  للطرف 

احلق االأ�صيل والتاريخي.
االأدباء  العام  االأمني  وحث 
والكتاب العرب كافة على موا�صلة 
االهتمام بق�صية فل�صطني ومدينة 
االإبداعية،  اأعمالهم  يف  القد�ض 

والفكرية،  الثقافية  كتاباتهم  ويف 
اإىل  الق�صية  تنزاح  ال  حتى 
ونا�صد  الدويل.  االهتمام  خلفية 
ال�رشفاء من كتاب العامل م�صاندة 
العادلة يف عمق  فل�صطني  ق�صية 
والعدل،  احلق  �صف  يف  الوقوف 
الفتاً اإىل اأن النقي�ض ال يخدم اإالنّ 
اإىل ن�رش  الظلمية  الفئات  �صعي 
والكراهية.  واالإرهاب  التطرف 
االأمني  اأعاد  ذاته  ال�صياق  ويف 
تاأكيد موقف االحتاد العام  العام 
للأدباء والكتاب العرب املناه�ض 
للتطبيع مع العدو ال�صهيوين، وهو 
املوقف ذاته الذي تتخذه جميع 
االحتادات املن�صوية حتت لوائه، 
للأدباء  االأ�صيل  املوقف  وهو 
والكتاب العرب يف كل مكان، مع 
الرف�ض الكامل والقاطع للمواقف 
وال�صيا�صات االنتهازية واملرتددة 
يف  العرب  بع�ض  بها  يقوم  التي 

زمن يراد له اأن يكون زمن الردة 
ون�صيان الثوابت، ولكل اخلطوات 
وموؤ�ص�صات  اأفراد  يتخذها  التي 
العربي  املوقف  ك�رش  اجتاه  يف 

املبدئي من التطبيع.
وختم بيان االحتاد العام بالقول: 
فيه،  ن�صتذكر  الذي  الوقت  »يف 
واالعتداد  واالعتزاز  الفخر  بكل 
�صهداء فل�صطني على مدى العقود 
اجلرحى  فيه  ونحيي  املا�صية 
هذا  فاإن  واملرابطني،  واال�رشى 
مفرتق طرق، وهذه مرحلة الفرز 
لفل�صطني  واالنت�صار  بامتياز، 
حتقيق  نحو  اأول  �رشط  و�صعبها 
امل�صتقبل العربي الذي يف البال، 
والتم�صك بق�صية فل�صطني معيار 
االحتكام  يجب  اإن�صاين  اأخلقي 
العدل  مفاهيم  تاأكيد  نحو  اإليه 

واحلق واحلرية«.
�كالت
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تكرمي »حزمي وماما 
م�ضعودة« يف رم�ضان

بـمنا�شبة حلول �شهر رم�شان الكرمي املوافق ل�شنة 1439 هـ2018 خ�ش�ص امل�شرح 
الوطني اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي بالعا�شمة برناجما ثقافيا وفنيا وم�شرحيا 

اأبرزه  حفل تكرميي نظمه هذا الأخري  رفقة جمعية الألفية الثالثة للفنانني 
القديرين حممد حزمي وحمزة فيغويل املعروف عند اجلزائريني »مباما م�شعودة«   يف 

اأين �شيتم ا�شتذكار هوؤلء املبدعني يف عامل  2018 بامل�شرح الوطني اجلزائري  31 ماي 
الفن والفكاهة يف اجلزائر.

حكيم مالك

»�شليمان اللك »واآخر 
امل�شرحيات بالعا�شمة  

الوطني   امل�رسح  و�ضيحت�ضن    
العديد من  امل�رسحيات اجلديدة 
اأنتجها يف 2018   على غرار   التي 
اقتبا�س   وهي   « اللك  »�ضليمان 
والتي  ملوليري  الوهم  مري�س  عن 
والتي  بريرب  الكرمي  عبد  اأخرجها 
املمثلني  من  نخبة  فيها  �ضارك 
على  املعروفني   اجلزائريني 
ال�ضاحة الفنية اجلزائرية كاإبراهيم 
�رسقي وفوؤاد زاهد ويا�ضني زايدي 
وحكيم  حليلو  بن  وجعفر  و�ضايل 

وفاتن  رازي  بن  وحفيظة  قمرود 
لعمر  ن�س  الغولة«  و«حزام  ق�ضار 
موهوب  لطر�س  واإخراج  فطمو�س 
بجاية  اجلهوي  امل�رسح  واإنتاج 
اإ�ضافة اإىل عر�س م�رسحية » بدون 
اهلل   بوعبد  �ضعيد  للمخرج  عنوان« 
ون�س لعلي عبدون والتابعة لتعاونية 
ور�ضة الباهية للم�رسح  والفنون من 
املحاكمة  وم�رسحية    ، وهران   
واأخرجها  رزوق  نبيل  كتبها  التي 
جمال  املبدع  امل�رسحي  املخرج 
الوطني  امل�رسح  واأنتجها  قرمي 
مل�رسحية«  عر�س  مع  اجلزائري 
ملياين  موالي  للمخرج   « الغلطة 
ل�ضعيد فح�ضي  ون�س  حممد مراد 
واإنتاج امل�رسح اجلهوي وهران  يف 
حني �ضي�ضتمتع اجلمهور اجلزائري 
ن�س  الكذب«   »حقيقة  مب�رسحية 

واإخراج الفنان القدير جمال حمودة 
ل�ضكيكدة    اجلهوي  امل�رسح  من 
و�ضتعر�س على اجلمهور م�رسحية 
»اأخذ الكلمة » ن�س ع�ضام اليو�ضفي 
التابع  ال�ضاهدي  حممود  واإخراج 
لفرقة »عبور«  املغرب  »جا ي�ضعى 
امل�رسحي  للمخرج   « ت�ضعة  ودر 
الثقافية  التعاونية  من  جبارة  علي 

للم�رسح »بور �ضعيد« اجلزائري .

ت�شليم جائزة »علي 
معا�شي« يف8 جوان 2018

جائزة  ت�ضليم  حفل  �ضيقام  كما   
رئي�س اجلمهورية للمبدعني ال�ضباب 
 08 يوم  معا�ضي  علي  بـ  املو�ضومة 
حفل  اإقامة  مع    ، القادم  جوان 
لت�ضليم جوائز »هالل تليفزيون » يف 
العا�رس من جوان املقبل و�ضيتخلل 
برنامج امل�رسح الوطني املخ�ض�س 
كمال  �ضيطل  الف�ضيل حيث  لل�ضهر 
يف  جوان    11 �ضهرة   يف  عبدات 
�ضيخ�ض�ضه ملحبي  فكاهي  عر�س 
املنتظر  فمن  وال�ضحك  الفكاهة 
من  جوا  املبدع  هذا  ي�ضفي   اأن 
البهجة على قلوب خمتلف �رسائح 
�ضهر  يف  اجلزائري  اجلمهور 

رم�ضان الكرمي.

 اإحياء �شهرات فنية على 
ركح م�شطفى كاتب

  كما  �ضيحظى اجلمهور العا�ضمي 
يف رم�ضان ب�ضهرات فنية على ركح 
الوطني  بامل�رسح  كاتب  م�ضطفى 
نخبة  �ضين�ضطها  اأين  اجلزائري 
من فناين ال�ضعبي واالأندل�ضي حيث 
فني  حفل  مع   البداية  �ضتكون 
�ضعبي  للفنان بعزيز والذي �ضيلتقي 
ع�ضاقه يوم اخلمي�س 24 ماي 2018 

حفل  اجلاري  ماي   25 يوم  ليليها  
اأندل�ضي  �ضتحييه املطربة املبدعة 
بور�ضايل  ليلى  تلم�ضان  ابنة مدينة 
مع  اأندل�ضية  فنية  حلفالت  اإ�ضافة 
املطربة زهية بن زنقلي وحفالت 
حممد  املطرب  مع  �ضعبية  فنية 
اإحياء حفل فني  راوي   كما �ضيتم 
اجلزائر  اجلهوي  للجوق  اأندل�ضي 
باأوبرا  زروق   مقداد  قيادة  حتت 

اجلزائر بوعالم ب�ضايح .

املديح والإن�شاد الديني 
خللق حركية ثقافية 

ببومردا�ص

ويف املقابل فلقد �ضطرت مديرية 
بالتن�ضيق  بومردا�س  لوالية  الثقافة 
ميموين«  ر�ضيد   « الثقافة  دار  مع 
برناجما ثقافيا وفنيا ثريا و متميزا  
عرب  االأن�ضطة  من  العديد  يت�ضمن 
و  الثقافية  املراكز  و  املوؤ�ض�ضات 
و  دوائر  على  املوزعة  ال�ضبانية 
 : هي  و  بومردا�س  والية  بلديات 
 ، بودواو   ، منايل  برج   ، بومردا�س 
دل�س ، ي�ضـــر ، النا�رسية ، الثنية  و 
كذا على م�ضتوى قاعة املحا�رسات  
ثقافية  حركية  خلق  ق�ضد  هذا  و 
متنوعة من خالل فعاليات جوارية 
االإن�ضاد  و  املديح  طابع  مييزها 
حتييها  �ضهرات  جانب  اإىل  الديني 
حناجر مبدعة يف االأغنية ال�ضعبية 
، االأندل�ضية و القبائلية ، اإىل جانب 
عرو�س م�رسحية متنوعة و هادفة 
ال�ضهر  ذلك  طيلة  و  �ضكات�ضات    ،

الف�ضيل .

اجلمهور البومراد�شي 
على موعد مع �شاعو 

والعمراوي  وح�شناوي 

اأم�شطوح
 

الربنامج  هذا  يطمح  كما   
الكرمي   رم�ضان  ل�ضهر  املخ�ض�س 
ميول  و  اأذواق  اإىل  لال�ضتجابة 
من  الوا�ضع  البومردا�ضي  اجلمهور 
كل الفئات   و ال�رسائح االجتماعية 
الكرمي  ال�ضهر  ي�ضهد  حيث   ،
ح�ضور نخبة من املطربني والفرق 
على  الديني  املديح  يف  االإن�ضادية 
�ضهرات  اإحياء  اأجل  من  اخل�ضبة 
تـحييها كل  دينية و فنية رم�ضـانية 
النغم  فرقة   ، الو�ضـال  فرقة  من 
 ، الراية  فرقة   ، الديني  للمديح 
 ، القد�س  فرقة   ، االأق�ضى  فرقة 
 ، االأندل�ضي  للغناء  املرادية  فرقة 
الوالية   بلديات  خمتلف  عرب  وهذا 
الفنانني  من  نخبة  جـانب  اإىل 
ال�ضعبية  االأغنية   يف  املتميـزين 
عبد  املطرب  اأمثـال  القبائلية  و 
القادر �ضاعو ، املطرب نور الدين 
 « الفردة   « القناوة  فرقة   ، عالن 
لوالية ب�ضار ، املطرب جمعة عبد 
الراوي  حممد  املطرب   ، العزيز 
،املطرب دحمان دري�س ، املطرب 
حممد العمراوي ، املطرب ح�ضني 
ب�ضار ، املطرب ح�ضناوي اأم�ضطوح 
 ، �ضعيد  اأم�ضعودان  املطرب   ،
املطرب   ، طوبال  نبيل  املطرب 
من  وغريهم     .. يو�ضف  يحي  بن 

الفنانني اجلزائريني.

جمعيات حملية ووطنية 
يف عرو�ص م�شرحية 

هادفة
 

الرم�ضاين  الربنامج  ي�ضمل  و   
تعالج  هادفة  م�رسحية  عرو�س 
الفرق  تن�ضطها  خمتلفة  موا�ضيع 

والوطنية  املحلية  اجلمعيات  و 
الرابع  الفن  ميدان  يف  النا�ضطة 
 ( ال�ضنجاب     م�رسح  جمعية   :
امل�رسح  جمعية    ،  ) منايل  برج 
تعاونية   ،  ) بودواو   ( البودواوي 
 ) بومردا�س   ( ال�ضوداء   ال�ضخرة 
ي�رس   ( اجلديد  الـم�رسح  جمعية   ،
 ، االأجواء  الفنية  التعاونية   ،  )
) برج منايل  الفنون  جمعية ملتقى 
( ، تعاونية م�رسح بال حدود ) برج 
 ( �ضعيد    بور  تعاونية   ،  ) منايل 
الباهية   ور�ضة  تعاونية   ، اجلزائر( 
تنظيم   اإىل  اإ�ضافة   .  ) وهران   (
م�ضابقات فكرية و علمية  و دينية 
خا�ضة  تنظيم م�ضابقة اأنوار القراآن 
( من  التا�ضعة  الطبعة   ( الكرمي    
طرف دار الثقافة » ر�ضيد ميموين 

» و اأم�ضيات اأدبية و �ضعرية  .

»اأون�شيي« تخ�ش�ص 
عرو�شا فنية يف خمتلف 

الطبوع الغنائية بي�شر

الوطني  الديوان  قام  ولقد  
بقاعة  بت�ضطري  االإعالم  و  للثقافة 
برناجما  ي�رس  لـمدينة  العرو�س 
عرو�ضا  يت�ضمن  متنوعا  و  ثريا 
الغنائية  الطبوع  خمتلف  من  فنية 
العمرية  الفئات  املوجهة جلميع  و 
الطابع  يف  غنائية  فنية  )حفالت 
الع�رسي،  القبائلي،  ال�ضعبي، 
يف  فنية  �ضهرات  وكذا  االأندل�ضي( 
اإىل  اإ�ضافة  االإن�ضاد واملديح  طابع 
عرو�س م�رسحية للكبار و االأطفال 
مب�ضاركة نخبة من الفنانني والفرق 
النا�ضطني على امل�ضتوى املحلي و 
الوطني وعليه فكل ال�ضهرات الفنية 
يوميا بعد �ضالة  املربجمة تنطلق 

الرتاويح �ضا 22:30.

العر�ض الأول للفيلم الوثائقي »على اآثار املحت�ضدات": ق�ضة ماأ�ضاوية "
�ضعيد  التلفزيوين  املخرج  قدم 
ابن  بقاعة  اأم�س  اأول    ، عوملي 
العا�ضمة،  باجلزائر  خلدون 
الوثائقي   لفيلمه  االأول  العر�س 
اآثار  »على  بعنوان  اجلديد 
يروي  الذي  املحت�ضدات«، 
ماليني    3 لـ  املاأ�ضاوية  الق�ضة 
�ضد  لـ«جرمية  تعر�ضوا  جزائري 

االإن�ضانية« بقيت طي الن�ضيان.
 وينقل الوثائقي الذي مت عر�ضه 
الدين  عز  الثقافة  وزير  بح�ضور 
املجاهدين  من   وعدد  ميهوبي 
والباحثني واالإعالميني، �ضهادات 
ومكتوبة،  مرئية  ووثائق  حية 
اأن�ضاأها  التي  املحت�ضدات  عن  
من  بداية  الفرن�ضي  اال�ضتعمار 

اجلرنالني   من  باأمر   1955 �ضنة 
بارلوجن و�ضو�ضتال يف خرق �ضارخ 
للقانون الفرن�ضي، حيث بداأ االأمر 
يف  حمت�ضدات  ثالثة   باإن�ضاء 
منطقة االأورا�س بواليتي خن�ضلة 
على  العملية  تعميم  ليتم  وباتنة، 
غاية  اإىل  الوطن  مناطق  باقي 

اال�ضتقالل.
واملوؤرخ  الباحث  ويك�ضف 
كورناتون  مي�ضال  الفرن�ضي 
»املحت�ضدات  كتاب  موؤلف  وهو 
اأن  اجلزائرية«،  الثورة  اأثناء  
غاية  اإىل  بلغ  املحت�ضدات  عدد 
  2300 من  »اأكرث   1962 �ضنة 
ال�ضلطات  فيها  جمعت  حمت�ضد 
جزائري  ماليني   3 الفرن�ضية 

عدد   من  باملائة   40 ميثلون 
هذه  اأن  موؤكدا  اآنذاك«،  ال�ضكان 
اإىل  تفتقر  كانت  التي  االأماكن 
اأدنى �رسوط احلياة  ينبغي اليوم 
اإعطاوؤها ا�ضم »املعتقالت« التي 
اال�ضتعمارية  فرن�ضا  اأن�ضاأتها 
القرى  حرق  ل�ضيا�ضة  تنفيذا  
يف  اتبعتها  التي  �ضكانها  وتهجري 

حرب الهند ال�ضينية.
م�ضطفى  الباحث  اأرقام  وح�ضب 
العر�س  ح�رس  الذي  خياطي 
جزائري  األف   500« فاإن   ، االأول 
من  اأ�ضل 3 ماليني، كانوا ميوتون 
�ضنويا يف املحت�ضدات« التي كانت 
احلرب  ملمار�ضة   و�ضيلة  اأي�ضا 

النف�ضية على اجلزائريني.

ويح�ضي الفيلم الوثائقي اأكرث من 
400 األف ن�ضمة من البدو الرحل 
مت جمعهم يف  املحت�ضدات ،  وقد 
�ضجلت التقارير الطبية الع�ضكرية 
لدى   مرتفعة  جد  وفيات  ن�ضبة 
االأطفال، باالإ�ضافة اإىل نفوق 90 

باملائة من املوا�ضي.
اإىل  املاأ�ضاة  هذه  تظهر  ومل 
1959، حيث  �ضنة  بعد  اإال  العلن، 
الفرن�ضي  العدل   وزير  قام 
بت�رسيب  مي�ضلي  اإيدمون  اآنذاك 
روكارد،  مي�ضال  اأعده  تقرير 
ال�ضحف  خمتلف   تناقلت  حيث 
ال�ضورة  والعاملية  الفرن�ضية 
يف  العي�س  لظروف  ال�ضوداء 
تقارير  دعمتها   املحت�ضدات، 

االأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 
غري  »الو�ضع  من  حذرت  التي 
االإن�ضاين يف هذه  االأماكن مقابل 

ال مباالة ال�ضطات الفرن�ضية«.
تبلغ  الذي  الوثائقي  الفيلم 
ب�ضهادة  بداأ   ، دقيقة   75 مدته 
الذين  ال�ضكان   اأحد  �ضادمة من 
الوجلة  قرية  من  تهجريهم  مت 
وانتهى    ، االأورا�س  مبنطقة 
ب�ضهادة موؤثرة ملمر�س  فرن�ضي 
من  تنهمر  الدموع  و  حتدث 
التي مار�ضها  عينيه عن الفظائع 

اال�ضتعمار  الفرن�ضي.
يف  اأمله  عن  عوملي  واأعرب 
الذي  الوثائقي  هذا  يعر�س  اأن 
وتطلب  الثقافة  وزارة   اأنتجته 

اإعداده وقتا طويال، يف املدار�س 
واجلامعات، على اعتبار اأنه »بحث  
املقايي�س  ح�ضب  مت  اأكادميي 
العلمية«. ويف هذا ال�ضياق، اأ�ضاد 
ميهوبي   الدين  عز  الثقافة  وزير 
هذا  بـ«احرتافية«  له  مداخلة  يف 
»ي�ضكل  الذي  الوثائقي  الفيلم  
قيمة م�ضافة للمكتبة اجلزائرية« 
، م�ضريا اإىل اإمكانية  »االتفاق مع 
وزارة الرتبية الوطنية لعر�ضه يف 
الرتبوية«،باالإ�ضافة  املوؤ�ض�ضات 
املهرجانات  »امل�ضاركة يف  اإىل  
تاأ�ضي�س  �رسورة  واأكد  الدولية«، 
»مدر�ضة تاريخية جزائرية  بعيدة 

عن اال�ضتن�ضاخ«.
ق.ث +
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 الك�صف عن بروتني ي�صبب 
�صرطان الدم

ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية، اأن فريقا من الباحثني 
يف جامعة بو�سطن، اكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحتّول 
فريو�س تي- اللمفاوي الب�رسي الذي ي�سبب ال�رسطان. ودر�س العلماء 

عينات من اأن�سجة مر�سى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�سفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زيادة ملحوظة يف م�ستوى بروتني

degradation(. وقام الباحثون بتقلي�س م�سطنع لن�ساط وفعالية 
اجلينات امل�سوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�س  
الأن�سجة ال�سليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�س معروف بت�سببه يف اأحد 

اأنواع ال�رسطان اخلطرية وهو اأول فريو�س قهقري، ي�سيب الب�رس ومتكن 
العلماء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رس عن اللحوم التي يتناولونها.

واأكد علماء جامعة هارفرد اأنه يف الوليات املتحدة فقط، باإمكان 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�س ل 

يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �سابقا اأن التغذية 
النباتية تقل�س كثريا خطر الأمرا�س املزمنة، لأنها ل حتتوي على زيوت 
م�سبعة وكولي�سرتول، وهي مواد ت�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

كما اأن احلمية النباتية حتتوي على ن�سب عالية من العنا�رس الواقية 
من الأمرا�س مبا فيها فيتامينات C وE والألياف وحم�س الفوليك 

والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �سكان العامل، يتن�سقون هواء ملوثا، معلنة اأن التلوث م�سوؤول عن 

�سبعة ماليني حالة وفاة �سنويا. وقالت املنظمة، يف بيان، »يف ال�سنوات 
ال�ست الأخرية بقيت م�ستويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�ستقرة 
ن�سبيا مع تراجعها يف بع�س مناطق اأوروبا واأمريكا«،واأو�سحت املنظمة 

الأممية، اأن »9 اأ�سخا�س من كل 10 يف العامل يتن�سقون هواء يحوي 
م�ستويات عالية من امللوثات«، وهو الرقم نف�سه الذي ظهر يف التقرير 

الأخري ملنظمة ال�سحة العاملية قبل �سنتني. وتعتمد اإح�سائيات املنظمة 
على نوعية الهواء امل�سجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث باألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�سعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�س اجللدية ك�سف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو، اأ�ستاذ الأمرا�س اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�سابة بالفطريات واأو�سح بيل�سيتو، 

اأن الثياب التي ن�سرتيها من املتجر معر�سة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �سخ�س اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�سابق، وميكن اأن يكون م�سابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�س 
اجللدية، ليند�سي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�سحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�ساب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�س املري�س 
وكان الورم يف مخ املري�س �سانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �سنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�سعبة وب�سبب املر�س اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

�صيام رم�صان.. حقائق علمية وفوائد �صحية
لل�سيام  اأن  النا�س  من  كثري  يعتقد 
التي  الطعام  وجبات  تناول  وعدم 
على  �سلبياً  تاأثرياً  عليها،  اعتادوا 
�سحتهم مما يجعلهم يق�سون الليل يف 
�سهر رم�سان يلتهمون كل اأنواع الطعام 
منهم  الكثري  يعتقد  كما  وال�رساب. 
املجهود  ي�سعف  ال�سيام  باأن  اأي�سا 
مما  الن�ساط،  على  ويوؤثر  البدين 
يجعلهم يق�سون معظم النهار يف النوم 
ترجع  املعتقدات  هذه  وكل  والك�سل. 
ال�سيام  بطبيعة  العلمي  اجلهل  اإىل 
وفوائده الأكيدة. فماذا تقول احلقائق 
تلك  حيال  الطبية  والأبحاث  العلمية 

املعتقدات؟

بناء وهدم
بلحمر،  خالد  منرية  الدكتورة  تقول   *
ق�سم  رئي�سة  جمتمع،  طب  ا�ست�سارية 
ال�سحية  الرعاية  باإدارة  ال�سحية  التوعية 
ال�سيام  اإن  جدة:  مبحافظة  الأولية 

املثايل، املتمثل يف تعجيل وجبة الفطار 
واحلفاظ على وجبة ال�سحور ثم العتدال 
يف الأكل واحلركة والن�ساط اأثناء ال�سيام، 
لأن  الب�رسي،  للج�سم  �رسر  اأي  ي�سبب  ل 
اله�سم  هما  ال�سيام  اأثناء  يتوقف  الذي 
فخاليا  التغذية،  ولي�ست  والمت�سا�س 
وحت�سل  طبيعية،  ب�سورة  تعمل  اجل�سم 
لها.  الالزمة  الحتياجات  جميع  على 
اإذ  فريداً،  غذائياً  متثياًل  ال�سيام  ويتيح 
ي�ستمل على مرحلتي البناء والهدم، فبعد 
البناء  يبداأ  وال�سحور،  الإفطار  وجبتي 
وجتديد  اخلاليا،  يف  املهمة  للمركبات 
يف  ا�ستهلكت  التي  املختزنة،  املواد 
اإنتاج الطاقة. وبعد فرتة امت�سا�س وجبة 
املخزون  فيتحلل  الهدم  يبداأ  ال�سحور 
الغذائي من الغليكوجني اإىل �سكر الغلوكوز 
املخ  خا�س  ب�سكل  عليه  يعتمد  الذي 
واجلهاز  احلمراء  الدم  وخاليا  الب�رسي 
اجل�سم  لتمد  الدهون  وتتحلل  الع�سبي، 
والن�ساط  احلركة  اأثناء  الالزمة  بالطاقة 

يف نهار ال�سيام.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�سافهم  ال�سني  من  خرباء  قدم 
املالريا،  مر�س  عالج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�ستخرج  املالريا،  ملكافحة 
اجلديد  اكت�سافهم  ال�سينيون  العلماء 
ال�سيح  نبتة  من  املالريا  لعالج 
احلويل املعدلة وارثيا، التي تعد من 
جمموعة  عالج  يف  القيمة  النباتات 
مادة  على  لحتوائها  الأمرا�س  من 
الرئي�سي  املكون  الأرتيمي�سينني، 

للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  لكن 
نبتة  يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�سينني 
العلماء  بح�سب  احلويل،  ال�سيح 
ال�سينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم 
 Molecular« جملة  يف  العلمية 
املجفف  ال�سيح  اأن  ومبا   .»Plant
من   %1 اإىل   0.1 ن�سبة  على  يحتوي 
بتعديل  العلماء  قام  الأرتيمي�سينني، 
احلويل  ال�سيح  جينات  على  وراثي 

واأ�سبح يعطي النوع املعدل منه ن�سبة 
ت�سل اإىل 3.2% من هذه املادة.

كيت�سوان  البحث،  م�رسف  واأو�سح 
تانغ، من جامعة �سانغهاي جياو تونغ 
معر�سون  العامل  �سكان  ن�سف  اأن 
يتم  حيث  باملالريا  الإ�سابة  خلطر 
كل  حالة  مليون   216 حوايل  ت�سجيل 

عام، ميوت منهم 445 األف �سخ�س.
بتحديد  ال�سينيون  العلماء  قام  لذلك 
ومعرفة وعزل جينات ال�سيح بالكامل 
جلميع  جينية  خريطة  على  وح�سلوا 
عددها  يبلغ  التي  النبتة  مورثات 
ترميز  عن  وامل�سوؤولة   ،63226

الربوتينات فيها.
ال�سينية  اجلامعة  اأخ�سائيو  ويخطط 
املعدل  احلويل  ال�سيح  زراعة  لبدء 
وراثيا لإنتاج كميات اأكرب من املركب 
ولت�سبح  للمالريا،  املعالج  الدوائي 
هي  مما  بكثري  اأقل  املادية  تكلفته 

عليه اليوم.

اكت�سف علماء من م�ست�سفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�سيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�سة 
للوفاة يف حال تعر�سهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�سة، باأن العلماء 
در�سوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�سفوا اأن ن�سبة الوفيات بني 
امل�سابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�ساركني يف البحث، اإن اأ�سحاب 

ف�سيلة الدم الأوىل اأكرث عر�سة للموت 
ب�سبب �سعف تخرث دمهم عند تعر�سهم 
لالإ�سابات. وقد يكون ال�سبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�سكري لبالزما 
الدم(. واأ�ساف تاكاياما مو�سحا: »تثري 

درا�ستنا م�ساألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�سيلة الأوىل اإىل الأ�سخا�س الذين 

تعر�سوا لإ�سابات �سديدة، يف جتان�س 
الو�سط، الذي بف�سله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختالف باملقارنة مع 
ف�سائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة ال�ستمرار 
يف اإجراء درا�سات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�سل اإىل ا�سرتاتيجية لعالج 
امل�سابني.
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رم�شان

ف�ضائل �ضهر رم�ضان 
يفتح اهلل عز وجّل يف �سهر رم�سان اأبواب ال�سماء واأبواب اجلّنة 

وتُغلق اأبواب جهّنم، اإذ قال ر�سولنا الكرمي -�سلى اهلل عليه و�سلم-: 
َدْت  ِفّ ) اإذا جاء رم�ساُن ُفِتَحْت اأبواُب اجلنِة، وُغِلَّقْت اأبواُب الناِر، و�سُ

ال�سياطنُي( ]�سحيح م�سلم[ لذلك جند جميع امل�سلمني يف 
خمتلف بقاع الأر�ض ي�ستعدون لهذا ال�سهر، ويخ�س�سون الكثري من 

اأوقاتهم لأداء العبادات بكرثة؛ لأّن الأجور فيه م�ساعفة. يف �سهر 
رم�سان الكرمي ليلة خري من األف �سهر، وهي ليلة نزول القراآن 

الكرمي على �سيدنا حممد -�سلى اهلل عليه و�سلم-، وهي ليلة القدر 
التي قال اهلل �سبحانه وتعاىل عنها يف كتابه الكرمي: )لَيْلَُة الَْقْدِر َخرْيٌ 

ِمْن اأَلِْف �َسْهٍر( ]�سورة القدر:3[، ومن اأقام هذه الليلة بال�سالة، 
والعبادة، والتهليل، والت�سبيح غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه. اأعطى 

اهلل �سبحانه وتعاىل من ا�ستطاع اأن يوؤدي العمرة يف هذا ال�سهر 
ٍة، فقد بارك اهلل �سبحانه وتعاىل هذا ال�سهر مب�ساعفة  ثواب حَجّ

اأجور الأعمال احل�سنة؛ لتكون اأمام امل�سلمني فر�ض عديدة لزيادة 
ر�سيدهم من احل�سنات، وتوبتهم اإىل اهلل تعاىل والتقرب اإليه، 

والبتعاد عن اقرتاف الذنوب التي تُبعدهم عنه عز وجل، فينري 
دروبهم ويي�ّس اأمور حياتهم، وت�سفو نفو�سهم.

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

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

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�سه بني النا�ض 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

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

الثانية �سح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �سح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�سته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

�ضفاعة الر�ضول - �ضلى اهلل عليه و�ضلم:
التوحيد،  كلمة  قول  يف  الإخال�ض   •
 - هلل  التوحيد  حتقيق  طريق  عن  وذلك 
فقد  به؛  الإ�ساك  وعدم   - وجل  عز 
ر�سي   - هريرة  اأبي  حديث  من  جاء 
النا�ض  ))اأ�سعُد  مرفوًعا:   - عنه  اهلل 
ا  ب�سفاعتي َمن قال: ل اإله اإل اهلل خال�سً

من قلبه(( .
الدعاء  وقول  الأذان  مع  الرتديد   •
))اإذا  مرفوًعا:  جابر  حلديث  الوارد؛ 
النداَء، فقولوا مثَل ما يقول ثم  �َسِمعتُم 
�سالًة  علَيّ  �سلَّى  َمن  فاإنه  ؛  علَيّ �سلُّوا 

�سلَّى اهلل عليه بها ع�ًسا، ثم �َسلُوا اهلل يل 
الو�سيلة؛ فاإنها منزلٌة يف اجلنة ل تنبغي 
اأكوَن  اأن  واأرجو  اهلل،  عباد  من  لعبٍد  اإل 
له  حلَّْت  الو�سيلة  �ساأل يل  فَمن  هو،  اأنا 

ال�سفاعة((.
يف  جاء  فقد  النافلة؛  �سالة  كرثة   •
يل  قال  قال:  كعب  بن  ربيعة  حديث 
 :- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول 
اهلل،  ر�سول  يا  قلُت:  اأُْعِطك((،  ))�َسلِْني 
))فانظْر  قال:  اأمري،  اأنظر يف  اأنظرين 
فقلت:  فنظرت،  قال:  اأمرك((،  يف 

�سيًئا  اأرى  فال  ينقطُع  الدنيا  اأمر  اإن 
لآخرتي،  لنف�سي  اآخذه  �سيء  من  خرًيا 
عليه  اهلل  �سلى   - النبي  على  فدخلُت 
و�سلم - فقال: ))ما حاجتُك؟((، فقلت: 
رِبّك - عز  اإىل  ا�سفْع يل  اهلل؛  ر�سول  يا 
وجل - فليعتقني من النار، فقال: ))َمن 
اأمرك بهذا؟((، فقلُت: ل واهلل يا ر�سول 
اهلل، ما اأمرين به اأحٌد، ولكني نظرُت يف 
اآمري فراأيُت اأن الدنيا زائلٌة من اأهلها، 
فاأحببُت اأن اآخذ لآخرتي، قال: ))فاأعِنّي 

على نف�ِسك بكرثِة ال�سجود((.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�سق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا �سوى ) اإبريق (  

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

قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

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

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد ال�سارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�ساجدا ... فلما اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�سى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا ل�سنيعها 

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

فنوديت فى �سها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

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

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

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

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

من غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد 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



اأكدت بي اإم دبليو على ا�ضتدعاء ثاين يتبع ا�ضتدعاء العام املا�ضي الذي 
�ضم 36,000 �ضيارة, اإال اأن هذا اال�ضتدعاء يتعلق بحوايل 312,000 �ضيارة 
وىل, الثالثة و Z4 اإ�ضافة اإىل X1 العاملة بالبنزين  من طرازات الفئة االأ
 BBC قناة  على   Watchdog برنامج  حتقيق  بعد  وهذا  والديزل, 
اإليها  امل�ضار  الطرازات  توقف  احتمالية  عن  ك�ضف  والذي  الربيطانية, 

متاماً اأثناء قيادتها.
تت�ضمن  م�ضابهة  حاالت  عدة  وجود  الحظت  اأنها  دبليو  اإم  بي  قالت 
يتم  مل  ما  وهو  املركبات,  بهذه  اخلا�ص  الطاقة  مزود  يف  م�ضكالت 
�ضتقوم  العمالء,  طماأنة  اأجل  ومن  لذا  ال�ضابق,  اال�ضتدعاء  يف  تغطيته 
اململكة  داخل  بها  اخلا�ص  اال�ضتدعاء  بتو�ضيع  تطوعي  ب�ضكل  ال�رشكة 

املتحدة.
الوكالة  اإبالغ  لعدم  دبليو  اإم  بي  وال�ضيارة  ال�ضائق  معايري  وكالة  انتقدت 
عطال الكهربائية يف مركباتها بني عامي 2011 و  بعدد 19 حالة من االأ
2014 كما يفرت�ص اأن تفعل, وبهذا تعترب ال�رشكة قد قدمت معلومات غري 
عطال اأدت لعدم اتخاذ الوكالة للتدابري ال�ضحيحة, ولكن  �ضحيحة عن االأ
بعد فح�ص احلاالت امل�ضتمرة باحلدوث, قامت الوكالة مبخاطبة بي اإم 
با�ضتدعاء كافة  القيام  اأن تطلب منها  اأجل  دبليو يف دي�ضمرب 2016 من 

عطال. مركباتها املتعر�ضة لهذه االأ
يذكر اأن بي اإم دبليو تعمل حاليا على 417 ا�ضتدعاء يت�ضمن اأكرث من 2.9 
مليون مركبة من اأجل التاأكد من معايري االأمان وال�ضالمة التي تلتزم بها 

ال�رشكة.

" Golf" ال�شهرية �شيارات  اأ�شرع  تطلق  فاغن  فولك�س 

الأربعاء 16ماي  2018  املوافـق  لـ30�شعبان 1439هـ

�سيارات
21

فاغن  فولك�ص  ا�ضتعر�ضت 
 Golf GTI" �ضيارة  موؤخرا 
�ضنفت  التي  ال�ضغرية   "TCR
حتى   "Golf" �ضيارات  كاأ�رشع 
ال�ضيارة  هذه  وزودت  االآن 
لرت   2 ب�ضعة  ريا�ضي  مبحرك 

 290 عزم  توليد  على  قادر 
اإىل  بال�ضيارة  ي�ضل  ح�ضانا, 
هذه  واأتت  كلم   260 �رشعة 
اأمامي  دفع  بنظام  ال�ضيارة 
على  انزالقها  متنع  واأنظمة 
الطرقات ال�رشيعة واملتعرجة, 

ريا�ضية  اإىل عجالت  باالإ�ضافة 
بحجم 18 بو�ضة, وعلبة �رشعة 

اأوتوماتيكية بـ 7 مراحل.
زودت  فقد  الداخل,  من  اأما 
مبقاعد  ال�ضيارة  مق�ضورة 
و�ضا�ضتني  مميزة,  ريا�ضية 

والتحكم  لعر�ص  اإلكرتونيتني 
مبختلف اخل�ضائ�ص والتقنيات 
املتاحة ومن املنتظر اأن تطرح 
ال�ضيارة  هذه  فاغن  فولك�ص 
من  االأخري  الربع  يف  ر�ضميا 

العام اجلاري.

 SRT دودج ت�شالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�ضوراً  كراي�ضلر  فيات  اأ�ضدرت 
في�ص  الإطالق  متهيداً  ت�ضويقية 
 SRT ت�ضالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�ضفت  قد  ال�رشكة 
�ضتحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة,  الع�ضالت  �ضيارة  بها 
بالت�ضويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ضتوحاة من املوديالت 
ال�ضتينات  يف  ت�ضدر  كانت  التي 

وال�ضبعينات.
بف�ضل عنا�رش الت�ضميم اجلديدة, 
هيلكات   SRT ت�ضالنجر  دودج 
اأي�ضاً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ال 
للمحرك  تهوئة  “اأف�ضل  توفر 

ح�ضب  وذلك  ال�ضوبرت�ضارج”, 
ت�رشيحات فيات كراي�ضلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ال 
HEMI �ضعة 6.2  ال�ضوبرت�ضارج 
هي  قوته  �ضتكون  �ضلندر   8 لرت 
ال,  اأم   2019 موديل  يف  نف�ضها 
ح�ضان   707 لّد  يو  كونه  ذلك,  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران, 
يجعله ال يفتقد فعليا الأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ال  ذلك  خالف 
ما كانت �ضتكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�ضيارة  يف 
عليه حاليا, لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�ضيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�ضالح  ال�ضيارات  ت�ضتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ص 
وزارة  بداأت  الع�ضكرية,  الثكنات 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدفاع 
ال�ضيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�ضولها الأهدافها, 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ضتكون 
ترددات  ي�ضتخدم  خا�ص  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�ضارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�ضيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�ضيارات, �ضيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�ضال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�ضيارات, ما �ضيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف,  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ضاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�ضختني من 
التقنية, واحدة مبجال �ضغري ميتد 
بو�ضع  ي�ضمح  ما  مرت,  خلم�ضني 
اجلهاز يف �ضندوق �ضيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �ضابه,  ما  او 
واحد,  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�ضخة  هدف  و�ضيكون 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�ضع  هو 
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�ص املدنيني.
اإرهابي ب�ضيارة  وقد ت�ضبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�ضبوع املا�ضي 
واإ�ضابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين, ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�ضا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�شينية ت�شتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة
ميكنها  ال  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب,  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ص ماكان, 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن, 
تريد  نف�ضها,  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً,  القادمة,  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �ضيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص,  جاكوار 
امل�ضابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ص يف التفا�ضيل, 
لكن و�ضائل االإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي,  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�ص  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

بي اإم دبليو ت�شتدعي 300,000 �شيارة لحتمال تعطلها ب�شكل مفاجئ اأثناء القيادة
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كيف ت�ساعد »غوغل« 

املكفوفني حول العامل؟

تطويرها  عن  »غوغل«  �رشكة  �أعلنت 
�لذكاء  با�ستخد�م  جديدة،  �أندرويد  لهو�تف 
�لأ�سخا�ص  مل�ساعدة  وذلك  �ل�سطناعي، 
ب�سكل  حميطهم  �كت�ساف  على  �ملكفوفني 
�لذكاء  على  �جلديدة  �لتقنية  وتعتمد  �أكرب. 
�مل�ساهد  ومتييز  و�سف  يف  �ل�سطناعي 
�لذكي.  �لهاتف  كامري�  با�ستخد�م  �لب�رشية، 
جديد،  تطبيق  خالل  من  �مليزة  تعمل  كما 
�لعام  خالل  �لإلكرتونية  �ملتاجر  �سيدخل 
ح�سب   ،»Lookout« ��سم  ويحمل  �جلاري، 
ت�رشيحات »غوغل«.  وعلى �سبيل �ملثال، �إذ� 
م�سى من ي�ستخدم �لتطبيق يف ردهة بناء وهو 
ك�سف  �سي�ستطيع  �لهاتف،  كامري�  ي�ستخدم 

�لبيئة  عنا�رش  وكذلك  �لأ�سخا�ص  ومتييز 
�أن  حتى  بل  و�لأدر�ج.  كامل�ساعد  �ملحيطة، 
�لن�سو�ص  قر�ءة  على  قادر   »Lookout«
�ملكتوبة على �جلدر�ن ولوحات �لإعالن، وهو 
وي�سمم  �إطالقا  �إنرتنت  ل�سبكة  بحاجة  لي�ص 
دون  لكن  �ملكفوف،  مل�ساعدة  �لتطبيق 
فهو  �ملحيطة،  باملعلومات  لإثقاله  �حلاجة 
و�ملفيدة  �ملهمة  �لعنا�رش  �إىل  �ل�سخ�ص  ينبه 
فقط. كما ي�ستطيع �مل�ستخدم �إيقاف �لتطبيق 
وت�سغيله بكل �سهولة، من خالل مل�ص �لكامري� 
بيده ول تعد �لعمالقة »غوغل« �لوحيدة �لتي 
�أي�سا  ت�ساركها  تقنية، حيث  تعمل على هكذ� 

»مايكرو�سوفت« يف هذ� �لتوجه.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

اإت�ش تي �سي �ستك�سف عن هاتفها 
اجلديد HTC U12 يوم 23 مايو

�ت�ص  �رشكة  بد�ت  متوقعاً  كان  كما 
حلدث  �لدعو�ت  توزيع  يف  �سي  تي 
مايو   23 يوم  �ل�رشكة  �ستقيمه 
هاتفها  عن  للك�سف  وذلك  �جلاري 
�ملتوقع  من  و�لذي  �جلديد  �لر�ئد 
يف   .HTC U12 ��سم  يحمل  �ن 
بو�سرت �حلدث و�سعت �ت�ص تي �سي 
بع�ص تفا�سيل �جلهاز مثل كامريتني 
يف �لأمام ل�سور �ل�سيلفي وكامريتني 
�ستدعم  و�لتي  �خللف  من  مزدوجة 
�لكامري�  �لأو�ساع �جلديدة يف  كافة 

مثل �لبوكية و�لتقريب وغريها.

تاأكيد  مت  �ل�سابقة  �لت�رشيبات  يف 
 845 در�غون  �سناب  معالج  وجود 
ذ�كرة   128GB و  ر�م   6GB مع 
 6 بحجم  �سا�سة  مع  د�خلي  تخزين 
ن�سبة  تدعم   +QHD بدقة  غن�ص 
�لعر�ص �جلديدة 18:9. �ي�ساً يت�سح 
�إت�سال  ل�رشيحتني  دعم  �ل�سورة  من 
�أو �رشيحة وذ�كرة خارجية مع وجود 
و�سماعتني  �ملاء  مقاومة  ملعايري 
جرت  كما  �لأمام  من  �سترييو 
�لتايو�نية  �ل�رشكة  �لعادة يف هو�تف 

�لرئي�سية.

انعقاد قمة اأمازون ويب �سريفي�سز 
)AWS( الأوىل يف دبي

�لتابعة  �ل�سحابية  �حلو�سبة  �رشكة  عقدت 
 ،)AWS( �سريفي�زس  ويب  �أمازون  لأمازون، 
قمتها �لأوىل يف �إمارة دبي للتعريف بخدماتها 
ممكن  �سكٍل  باأف�سل  منها  �ل�ستفادة  وكيفية 
مايك  وحتدث  �بتكارية.  بيئة  �أجل  من 
�لتجارية  �ملبيعات  رئي�ص  نائب  كاليفيل، 
�لفتتاحية  �لكلمة  يف  �ل�رشكة  يف  و�لتطوير 

�أهم خ�سائ�ص ومز�يا �خلدمة �ل�سحابية  عن 
لل�رشكة، وتبعه بذلك عدد من ممثلي �لعمالء 
�لرئي�سيني يف �ملنطقة؛ مثل جمموعة �لطاير، 
�سبكة MBC، و�رشكة �لحتاد للتاأمني. كانت 
قد   )AWS( �سريفي�زس  ويب  �أمازون  �رشكة 
يناير  يف  و�ملنامة  دبي  يف  مكاتبها  �فتتحت 
2017، وقد �أعلنت �ل�رشكة عن خطتها �فتتاح 

يف   2019 يف  �لأو�سط  �ل�رشق  بيانات  مركز 
�لعا�سمة �لبحرينية �أي�ساً. ياأتي ذلك ��ستمر�ر�ً 
خدماتها  د�ئرة  تو�سيع  على  �أمازون  لعمل 
�لرئي�سية يف  �مُلدن  �لعديد من  �ل�سحابية يف 
�لعامل، حيث توفر من خاللها خدمات عديدة 
�نرتنت  �ل�سطناعي،  �لذكاء  مثل  ُمبتكرة؛ 

�لأ�سياء، وتعلم �لآلة.

كامربيدج اأناليتيكا ُتغلق 
اأبوابها بعد ف�سيحة في�سبوك

�لأبحاث  �رشكة  على  �لقائمون  �أعلن 
 Cambridge« �أناليتيكا  كامربيدج 
ب�سكٍل  �ل�رشكة  �إغالق  عن   »Analytica
تام بعد �لف�سيحة �لتي �رشبتها مع في�سبوك 
�مل�ستخدمني  بيانات  ��ستخد�م  ب�سبب 

بطريقة غري �رشعية.
جمموعة  �إعالن  مع  �لقر�ر  هذ�  وياأتي 
SCL �ملالكة لل�رشكة عن �إيقاف خدماتها 
�إعالن  بعد  �ل�رشكة  حلل  طلب  وتقدمي 

�فال�سها ب�سبب �لف�سيحة �لأخرية. وبح�سب 
ويتدلند،  جوليان   SCL جمموعة  رئي�ص 
فاإن �ل�رشكة �ستغلق �أبو�بها ب�سبب �مل�ساكل 
في�سبوك،  ف�سيحة  خلفتها  �لتي  �لأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  �ل�رشكة  �أن  حيث 
عن  �جلميع  بعزوف  ت�سبب  مما  �مل�سكلة 
�ل�ستفادة من خدماتها، وهو ما جعل �إعادة 
جتارية  عالمة  �سمن  خدماتها  تد�سني 
يف  �ل�رشكة  وقالت  جد�ً.  �سعب  جديدة 

بيانها �ل�سحفي »بعد �لتحقيقات �لد�خلية 
ملنحنى  و�سلنا  فاإننا  �لأخرية،  للم�ساكل 
�لتام ملوظفي  بالأ�سى  ن�سعر  ونحن  ُمغلق، 
�ل�رشكة �لذين علمو� بذلك �خلرب ، وهو ما 
�سيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر �أن ف�سيحة 
بخ�سائر  �أب�سا  ت�سببت  �أناليتيكا  كامربيدج 
�لأ�سابيع  يف  في�سبوك  ل�رشكة  فادحة 
�سيا�ستها  تُغري  جعلها  ما  وهو  �لأخرية، 

ب�سكل كامل بعدها.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ص �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�ص. �إل �أن �لرئي�ص �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ص  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

ني�سان ليف 2018 
الكهربائية اجلديدة واأهم 

املميزات والتقنيات 
ني�سان ليف هي رقم 1 عاملياً بني �ل�سيار�ت �لكهربائية 

حيث ��ستطاعت �ل�رشكة بيع 300،000 وحدة منها 
بحيلها �لأول، وت�سعى ني�سان متابعة جناحها عرب 

جيلها �لثاين �لذي �أتى بت�سميم ع�رشي جديد كلياً 
وتقنيات هي �لأكرث تطور�ً، وبالرغم من �أنها هات�سباك 
�إل �أنها ل تختلف كثري�ً عن �أي كرو�ص �أوفر بالأ�سو�ق.

الت�شميم اخلارجي

 ،V بها �سبك �أمامي ثالثي �لأبعاد على �سكل حرف
�مل�سابيح �لأمامية كانت �سابقاً كبرية وم�ستديرة و�لآن 

هي LED ُمنزوية -تاأخذ ز�وية من جانب �ل�سيارة-، 
غطاء �ملحرك لديها ي�سيف لل�سيارة مل�سة ريا�سية، 

وكذلك فمنفذ �ل�سحن مت و�سعه مبقدمتها لت�سهيل 
و�سول كابل �ل�سحن �إليه.

�أكرث ما ميّيز خلفها هو �ل�سقف �لذي يبدو عائماً، 
وكذلك فامل�سابيح �خللفية مت �إعادة ت�سميمها ومل 
 LED تُعد نحيلة وطويلة كال�سابق حيث �أنها �لآن

متتد �إىل جو�نب �ل�سيارة، �أي�ساً �لزجاج �خللفي مائل 
كما �أنه بالطبع لديها �سعار Zero Emission �لذي 
يوؤكد باأنه �سيارة �سديقة للبيئة ذ�ت �نبعاثات �سفرية، 

و�أ�سفل �مل�سد هنالك �إيروديناميك لتح�سني تدفق 
�لهو�ء حول �ل�سيارة.



الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خام  و�سجل 
االأمريكي 70.88 دوالر للربميل، منخف�سا 8 
منذ  م�ستوى  اأعلى  من  قريبا  ليبقى  �سنتات 
للربميل  دوالر   71.89 عند   2014 نوفمرب 
ب�سكل  منخف�سة  االأمريكي  اخلام  واأ�سعار 
النفط  اإنتاج  ارتفاع  بعد  »برنت«  عن  حاد 
باملئة   25 من  اأكرث  املتحدة  الواليات  يف 
اإىل 10.7 مليون برميل يوميا لتتلقى ال�سوق 

االأمريكية اإمدادات جيدة.
ويرى اخلرباء اأن اأ�سعار اخلام مدعومة ب�سكل 
للعقوبات  الو�سيك  التجديد  ظل  يف  جيد 
»اأوبك«.  يف  الع�سو  اإيران  على  االأمريكية 
اال�ستثماري  املحلل  اأولوخلني  وليام  وقال 
»التزام  املالية:  للأوراق  »ريفكني«  لدى 

بتخفي�س  »اأوبك«  اأع�ساء  وباقي  ال�سعودية 
االأ�سعار،  دعم  يف  رئي�سي  عامل  االإنتاج 
الواردات  انخفا�س  احتمال  اإىل  باالإ�سافة 
من اإيران ب�سبب العقوبات«. وياأتي تخفي�س 
الو�سيكة  والعقوبات  للنفط  املنتجة  الدول 

البيانات  اأظهرت  حيث  قوي،  طلب  و�سط 
يف  التكرير  م�سايف  ت�سغيل  معدالت  ارتفاع 
مقارنة  اأبريل  يف  باملئة   12 بن�سبة  ال�سني، 
لتعطي  املا�سي  العام  من  نف�سه  بال�سهر 

12.06 مليون برميل يوميا، ف
وهران 

 ت�سنيف 34 م�ؤ�س�سة فندقية
 من جنمة اىل جنمتني 

مت بوالية وهران ت�سنيف 34 موؤ�س�سة فندقية من جنمة اىل جنمتني من جمموع 
63 موؤ�س�سة مربجمة خلل العام اجلاري،  ح�سبما اأفاد بذلك املدير الوالئي 
لل�سياحة وال�سناعات التقليدية. وقد مت ال�رشوع منذ مطلع العام اجلاري يف 

عملية ت�سنيف املوؤ�س�سات الفندقية العمومية والتابعة للخوا�س من جنمة 
واحدة اىل جنمتني والتي م�ست حلد االآن 34 موؤ�س�سة من جمموع 63 مربجمة، 
وفق بلعبا�س قامي بن عمر الذي اأ�سار اإىل اأن عملية الت�سنيف متوا�سلة لت�سمل 

29 موؤ�س�سة فندقية املتبقية.

 البي�ض

ت�زيع 40 وحدة �سكنية 
ببلدية ب��سمغ�ن 

مت اأم�س الثلثاء توزيع  40 وحدة �سكنية يف �سيغة العمومي االإيجاري 
ببلدية بو�سمغون اأق�سى جنوب والية البي�س، ح�سبما علم لدى م�سئويل 
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري. واأفادت ذات امل�سدر اأن هذه احل�سة 

من ال�سكنات تاأتي موا�سلة لعمليات توزيع هذا النمط من ال�سكنات 
االجتماعية على الفئات املحدودة الدخل والتي با�رشتها م�سالح 

الوالية موؤخرا. و كانت الوالية قد �سهدت االأ�سبوع املا�سي توزيع  410 
وحدة �سكنية عمومية اإيجارية منها 216 وحدة ببلدية بوقطب و 184 

وحدة ببلدية بوعلم و10 وحدات ببلدية اخليرث. 

ق.م

تخفي�ض اإنتاج »اأوبك« والعقوبات الأمريكية على اإيران

ا�ستقرار �سعر النفط عند �سقف 78.21 دوالرا للربميل
ا�شتقرت اأ�شعار النفط اأم�ض الثالثاء مع ا�شتمرار تخفي�ض اإنتاج »اأوبك« والعقوبات الأمريكية الو�شيكة 

على اإيران، والتي تهدد اإمداداتها اإىل ال�شوق وبحلول ال�شاعة 06:39 بتوقيت غرينيت�ض، بلغ خام 
القيا�ض العاملي »برنت« 78.21 دولرا للربميل، دون تغري يذكر عن اآخر اإغالق، وقريبا من اأعلى 

م�شتوياته يف ثالث �شنوات ون�شف حيث �شجل اآنذاك 78.53 دولرا للربميل.

م�سرية الع�دة
 م�شرية العودة املباركة التي د�شنها 

اإخواننا يف قطاع غزة  تعيد �شياغة 

ال�شورة النمطية التي تكر�شت يف املخيال 

العربي منذ مدة طويلة و التي يتمظهر 

فيها الكيان ال�شهيوين يف �شورة املارد 

الذي ل يهزم،قيادات الكيان ال�شهيوين 

اأر�شلت باأكرث من اإ�شارة تطلب فيها اإلغاء 

هذه الفعاليات الحتجاجية مقابل 

تخفيف اإجراءات احل�شار امل�شروب على 

القطاع،لكن من املجدي اللتفات اإىل 

بع�ض النقاط اجلوهرية التي متكننا من 

فهم ما يجري والتي حددها تقرير اأمني 

اأعده موقع املجد الأامني املتخ�ش�ض

احل�شود ال�شخمة التي �شتزحف �شوب 

ال�شياج الأمني الزائل والنت�شار العر�شي 

لها على طول ال�شياج الأمني،

اخرتاق ال�شياج الأمني ودخول 

املتظاهرين باأعداد ي�شعب عل اجلي�ض 

التعامل معها، ومن عدة نقاط ، ا�شتحداث 

نقاط تظاهر جديدة ومفاجئة على 

ال�شياج الأمني، ويف مناطق ل يوجد بها 

ا�شتعدادات ع�شكرية ، ابتكار اأ�شاليب 

ابداعية �شلمية من قبل امل�شاركني 

يف امل�شريات على غرار الطائرات 

الورقية احلارقة 5. تخوفه من �شيطرة 

املتظاهرين على مواقع ع�شكرية واأ�شلحة، 

وجتمعات ا�شتيطانية.

هي معادلة اأمنية جديدة متكنت املقاومة 

الفل�شطينية بكل األوانها  من �شياغتها،و 

فر�شها على ار�ض الواقع يف انتظار 

اإبداعات جديدة ناأملها اقوى تاأثريا و 

اإيالما يف ج�شد الكيان الغا�شب

م�قف
 الأمن احل�شري 
الأول بامل�شيلة 

حجز قرابة 5 
قنطار من ال�سلع 

 تباع يف ظروف 
غري �سحية

  مع اقرتاب �سهر رم�سان متكنت 
عنا�رش ال�رشطة التابعة للأمن 
احل�رشي االأول بامل�سيلة اأول 

اأم�س من حجز 5 قنطار من املواد 
الغذائية �رشيعة االتلف كانت 
معرو�سة للبيع يف ظروف غري 

�سحية مع توقيف �سخ�سني العملية 
جاءت علي اثر معلومات مفادها 

قيام �سخ�سني بحيازة مواد غذائية 
ال يوجد عليها تاريخ ال�سلحية 

وعر�سها للبيع بطريقة غري �رشعية 
بو�سط املدينة و�سمحت هذه 

العمليات التي متت يف اإطار جهود 
م�سالح االأمن ملكافحة التجارة 
الفو�سوية عرب االأر�سفة وحماية 

�سحة امل�ستهلك وقد حولت ملفات 
اأ�سحاب ال�سلع املحجوزة اأمام 

العدالة للف�سل فيها .
عبدالبا�شط بديار 

احلاج # وداد 

الراعي الر�شمي للنادي منذ 2015

العبي  ُتكّرم   Ooredoo"
و م�سريي احتاد بلعبا�س

هذه مواقيت الدوام عرب الوليات خالل رم�شان

ات�ساالت اجلزائر ت�سمن 
دواما كامال بعد الع�ساء

م�بيلي�س تكرم من�سطي 
نهائي كاأ�س اجلمه�رية

 نظمت Ooredoo، الراعي الر�سمي 
�سيدي  ملدينة  الريا�سي  للحتاد 
 2018 ماي   15 الثلثاء  يوم  بلعبا�س، 
مبقرها باأوالد فايت باجلزائر العا�سمة 
حفل على �رشف اللعبني     والطاقم 
اإثر  بلعبا�س،  الحتاد  واالإداري  الفني 

تتويجهم هذا املو�سم.
اللعبني  بح�سور  احلفل  جرى   
للنادي  واالإداري  الفني  والطاقم 
ثلي  ممُ وكذا   Ooredoo واإطارات 
ر�سالته  يف  الوطنية.   االإعلم  و�سائل 
التهنيئية، التي قراأها نيابة عنه ال�سيد 

العملياتي  املدير  جزايري،  رم�سان 
للعلقات العامة واالإعلم، جّدد املدير 
 ،Ooredoo لدى  التجاري  التنفيذي 
ال�سيد خو�سي نازاريو، تهانيه اخلال�سة 
"املقرة"  عا�سمة  فريق  للعبي 
تاريخ  يف  الثاين  التتويج،  هذا  على 
مرافقة  املنا�سبة  بهذه  واأّكد  النادي 
بلعبا�س  احتاد  لفريق   Ooredoo
طوال م�سواره ال�سيما من خلل حملة 
ات�سالية ت�سجيعية تنادي للتحلي بالروح 
عرب  التتويج،  بعد  وتهنيئية،  الريا�سية 

خمتلف و�سائل االإعلم الوطنية. 

اجلزائر،  ات�ساالت  �رشكة  ك�سفت   
اأم�س، عن مواقيت افتتاح الوكاالت 
رم�سان،  �سهر  خلل  التجارية 
�سيكون  العمل  دوام  اأن  مو�سحة 
عند  الع�ساء  �سلة  بعد  متوفرا 
غاية  واإىل  م�ساء،  العا�رشة  ال�ساعة 

00.30 من الليل.
بخ�سو�س  البيان  اأو�سح  كما 
�سيتم  باأنه  ال�سماليـة  الواليات 
افتتاح الوكاالت التجارية بـداية من 
يـوم ال�سبت اإىل غاية يـوم اخلمي�س، 
من ال�ساعة 09.00 �سا اإىل 18.00 
�سا ومن 22.00 �سا اإىل 00.30 �سا، 
اجلنوب،  واليات  يخ�س  فيما  اأما 

الوكاالت  اأن  البيـان  ذكر  فقد 
التجارية �ستـقوم با�ستـقبال زبائنها 
انطلقا من يـوم ال�سبت واإىل غايـة 
يـوم اخلمي�س بـداية من 08.00 �سا 
اإىل 17.00 �سا ومن 22.00 �سا اإىل 
00.30 �سا، مو�سحة باأن الهدف من 
اإدارة  هـذه اخلـطوة التي تقـوم بـها 
جممع ات�ساالت اجلزائر، هو توفري 
الكرام  الزبائن  لفائدة  خدماتها 
ال�سهر  اأجل  من  وم�ساء،  �سباحا 
وتطلعاتهم  احتياجاتهم  تلبية  على 

على اأكمل وجه على حد تعبريها.
�س.ب

النقال  الهاتف  متعامل  اأقام 
ا�ستقبال  حفل  "موبلي�س" 
فريقي  م�سريي  �رشف  على 
و�سبيبة  بلعبا�س  احتاد 
القبائل باعتبارهما من�سطي 
اجلمهورية  كاأ�س  نهائي 
 ،2018 عام  ن�سخة  حل�ساب 
حيث �سهد احلفل الذي اأقيم 
موبيلي�س  مبقر  اأم�س  اأول 
ح�سور الرئي�س املدير العام 
ل�رشكة موبيلي�س �سيد اأحمد 
رئي�سي  جانب  اإىل  زايدي 
بلعبا�س  احتاد  فريقي 

بن  قدور  القبائل  و�سبيبة 
على  ملل  و�رشيف  عياد 
اأقام  حيث   التوايل، 
موبلي�س  الهاتفي  املتعامل 
احلفل على �رشف الفريقني 
الر�سمي  الراعي  بباعتباره 
اجلمهورية  كاأ�س  ملناف�سة 
العام  املدير  الرئي�س  وقام 
املالية  املكافاآت  بتقدمي 
باعتباره  بلعبا�س  احتاد  اإىل 
التي  وال�سبيبة  اللقب  حامل 

بلغت مباراة النهائي.
ق.ر.

م�شتغامن

 ت�زيع 493 وحدة �سكنية
 بخم�سة بلديات

قائمة الأرجنتني لكاأ�ض العامل 2018

مفاجاأة غري �سارة ملي�سي

اأملاين يطلق كلبيه على الجئ �س�ري

م�ستغامن  بوالية  الثلثاء  اأم�س  مت 
�سكنية  وحدة   493 من  اأزيد  توزيع 
مدعمة  وترقوية  اإيجاريه  عمومية 
اأ�رشفت  وقد  بلديات  بخم�س 
ال�سلطات املحلية على حفل التوزيع 
الرمزي لهذه احل�سة ال�سكنية على 

 200 بحي  امل�ستفيدين  بع�س 
متت  الذي  ال�سور  ببلدية  م�سكن 
ت�سميته بحي »العي�س معا يف �سلم« 
العاملي  باليوم  االحتفال  مبنا�سبة 
ل  امل�سادف  �سلم  يف  معا  للعي�س 

16 ماي من كل �سنة.

ملنتخب  الفني  املدير  ك�سف 
�سامباويل،  خورخي  االأرجنتني، 
التانغو  منتخب  قائمة  االثنني، 
كاأ�س  نهائيات  خلو�س  االأولية 
�ستقام  التي  القدم،  لكرة  العامل 
 15 وحتى  جوان   14 من  رو�سيا  يف 
خورخي  وا�ستدعى   ،2018 جويلية 
�سامباويل 35 العباً خلو�س مع�سكر 

 ،2018 ملونديال  ا�ستعداد  تدريبي 
هداف  اإيكاردي،  ماورو  بينهم،  من 
هدايف  وو�سيف  ميلن  اإنرت  نادي 
االأخبار  كل  رغم  االإيطايل،  الدوري 
االأخرية  االأ�سابيع  يف  انت�رشت  التي 
عدم  ب�سبب  ا�ستدعائه  عدم  عن 
النجم  التانغو،  قائد  مع  ان�سجامه 

ليونيل مي�سي.

�سابا  اأن  اإعلم  و�سائل  ذكرت 
العن�رشية  بال�ستائم  انهال  اأملانيا 
كلبيه  واأطلق  �سوري  الجئ  على 
يف  ماغديبورغ  مدينة  يف  عليه 
واأو�سح  االأملانية  �ساك�سونيا  والية 
اللجئ  اأن  »فوك�س«  جملة  موقع 
�سوري، يف الـ29 من عمره، وتعر�س 
الإ�سابات »خطرية« نقل على اإثرها 
اإىل امل�ست�سفى واأ�سافت ال�رشطة 
اأن االأملاين املعتدي ذا الـ23 عاما، 

ال�سارع  يف  �سورية  اأ�رشة  �سادف 
عن�رشية،  عبارات  لها  ووجه 
مرة  يعود  اأن  قبل  عنها  وابتعد 
رب  �رش�سان  كلبان  ومعه  اأخرى، 
االأ�رشة حاول حماية عائلته، فقام 
ال�ساب االأملاين باإطلق كلبيه، على 
االأ�رشة ال�سورية ومتكنت ال�رشطة 
و�سادرت  به  امل�ستبه  تعقب  من 
خا�س،  ملجاأ  اإىل  ونقلتهما  كلبيه 

دون اعتقال �ساحبهما.
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الأربعاء 16ماي  2018  املوافـق  لـ30�شعبان 1439هـ

غر بال�شلف وكالة ت�شيري القر�ض  امل�شّ

  ت�زيع 15 قر�سا الإن�ساء 
م�ؤ�س�سات م�سغرة 

مت اأم�س الثلثاء بال�سلف توزيع زهاء اخلم�سة ع�رش )15( قر�سا الإن�ساء موؤ�س�سات 
الفرع املحلي  يتيحها  التي  ال�سيغ  اطار  غرة يف خمتلف املجاالت وهذا يف  م�سّ
غر. و جرت مرا�سم توزيع ال�سكوك البنكية التي ترتاوح  لوكالة ت�سيري القر�س امل�سّ
يف حدود املليون دينار على امل�ستفيدين بح�سور وزيرة الت�سامن الوطني واالأ�رشة 
للوالية والتي ثّمنت  التي تقوم بزيارة عمل وتفقد  الدالية،  وق�سايا املراأة، غنية 

العملية التي تهدف لفتح اآفاق ال�سغل اأمام ال�سباب حاملي امل�ساريع.
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