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  اأويحي غري ملزم بعر�ض ح�صيلته اأمام الربملان

التحقيق يف تعرث1000م�سروع باجلنوب 
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 يف اإجراء ملراجعة قائمة
 املعلقة من اال�سترياد

وزارة التجارة 
ترفع التجميد 

�ض4عن بع�ض املواد

�ض13

�ض3

قال اإن بوتفليقة باإمكانه الرد 
باإيجاب، رم�سان تاعزيبت:

دعوة الأفالن لعهدة 
 خام�صـــة لــــــن تــــــوؤثر

 على مـــــــبادرتــــــــنا
 700 مليار تنفق 

على قطاع الرتبية 

 رابطة حقوق الإن�صان 
تطالب مبنع الدرو�ض 

اخلـــــــــــ�صو�صيــــــــــة
يف ظل زيارة يو�سفي للريا�ض 

اليوم، كمال رزيق:

»يجب ال�صتفادة من 
جتربة ال�صعودية يف 
ال�صناعة الغذائية«

جامعة البويرة

ملتقــــى دويل 
حول الإتــجار 

بـــالبــــــــــ�صر

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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ارتفاع وترية العنف يف املالعب 
حّرك ال�سلطات العليا للبالد

 وزارة الداخلية تتدخل 
وتفتح حتقيقا حول اأحداث 

ق�صنطينة ووهران

ملناق�سة ق�سايا عالقة

جولة جديدة من احلوار بني وزارة ال�صحة و الأطباء

�ض13

اأحزاب

تربية

حوار

ندوة
اكد ان النقل التلفزيونني للقاءات 

ت�سرف طائ�ض، قرباج للو�سط

كان لزاما تاأجيل 
اللقاءات اإىل ال�صبت 

والفاف تتحمل م�صوؤولية

طالبت تقارير اإدارية و �سكاوى  وعرائ�ض احتجاجية مرفوعة لوزير 
الداخلية واجلماعات املحلية نور الدين بدوي ب�سرورة التدخل العاجل  
لفتح حتقيق اأمني واداري معمق يف مالب�سات تعرث 1000 م�سروع تنموي، 

موازاة مع ذلك يوجد زهاء 15 رئي�ض بلدية �سابقا وحاليا حمل متابعة 
ق�سائية بتهمة �سوء الت�سيري و تبديد املال ح�سب املعلومات املتاحة .
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ال�ساذيل كان ينوي االن�سحاب من جامعة الدول العربية

ال�شاذيل  الراحل  الرئي�س  مذكرات  حمرر   ك�شف 
طرح  ال�شاديل  اأن  بوباكري،  العزيز  عبد  جديد،  بن 
حيث  العربية،  الدول  جامعة  من  اجلزائر  ان�شحاب 
التوا�شل  مبوقع  �شفحته  على  له  من�شور  يف  اأكد 
بن  ال�شاذيل  اهلل  »رحم  »فاي�شبوك«:  االجتماعي 
اأفريل( كان يفكر جدّيا  جديد )يف عيد ميالده-14 
وكان  العربية.  اجلامعة  من  اجلزائر  ان�شحاب  يف 

يعتربها مكتبا ملحقا باخلارجية امل�رصية«.
من  واحد  يوم  بعد  بوباكري  ت�رصيح  وياأتي  هذا 
دعوة ويزر اخلارجية عبد القادر م�شاهل عن دعوة 
اجلزائر الإعادة النظر يف اآليات عمل جامعة الدول 

العربية.

الذكرى ال61 ال�ست�سهاد 
البطل �سويداين بوجمعة

ال�شت�شهاد البطل بوجمعة �شويداين امل�شادفة 
ليوم 16 اأفريل من كل �شنة بح�شور وزير 

املجاهدين الطيب زيتوين الذي اإعتربه اأحد 
رواد الثورة الذي يتمتع بذكاء و عبقرية نادرة.

و قال الوزير يف كلمة بدار الثقافة اأحمد عروة 
بالقليعة بعد قراءة الفاحتة على روحه الطاهرة 

باملعلم التذكاري بواد مازفران اأين �شقط يف 
�شاحة ال�رصف يف مثل هذا اليوم من عام 1956 

ان الرجل »ظهرت عليه منذ �شنوات ال�شغر 
�شمات االأبطال و العظماء ما �شمح له بتاأدية 

دور ريادي اإبان الثورة«.
و عدد الوزير خ�شال اأحد اأع�شاء املجموعة 
ال22 التاريخية و �شماته فقال انه كان يتمتع 
»بذكاء خارق للعادة و عبقرية نادرة و ن�شج 
�شيا�شي يف �شن مبكرة �شمح له ببلوغ مهام 

قيادية يف �شفوف الثورة عن جدارة و اإ�شتحقاق 
قبل اأن ينال �رصف اال�شت�شهاد من اأجل 

اإ�شتقالل اجلزائر«.

بكل من مترنا�شت وعني قزام

توقيف �ستة 06 مهربني وحجزت مركبة 01

حر�س احلدود بتلم�شان

�سبط 5 قناطري من الكيف املعالج

االأئمة لو�سع حد للعنف يف املالعب

الفنان م�شطفى هيمون

هواري عا�ش مهم�ش ومل ي�ساعده اأحد

بومردا�س: 

�سالون ال�سحة و اللياقة البدنية 

 15 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
قزام/ن.ع.6،  وعني  مترنا�شت  من  بكل   2018 اأفريل 
رباعية   )01( مركبة  وحجزت  مهربني   )06( �شتة 

الدفع و)03( دراجات نارية و)09( قناطري من املواد 
الغذائية وجهازي )02( ك�شف عن املعادن ومطرقتي 

)02( �شغط ومولدا كهربائيا.

كمية  بتلم�شان/ن.ع.2،  احلدود  حرا�س  �شبط 
 )05( بخم�شة  تقدر  املعالج  الكيف  من  �شخمة 
مفرزة  اأوقفت  فيما  كيلوغرام،  و)45(  قناطري 
م�شرتكة للجي�س الوطني ال�شعبي بب�شار/ن.ع.3، 

 )4،25( بحوزتهما  خمدرات   )02( تاجري 
كيلوغرام من نف�س املادة. كما مت توقيف )13( 
بكل  مهاجرا غري �رصعي من جن�شيات خمتلفة 

من تلم�شان و�شيدي بلعبا�س. 

اإىل  تعليمة  واالأوقاف  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  اأ�شدرت 
اأجل  من  الوطن  ربوع  م�شاجد  خمتلف  عرب  االأئمة 
على  باحلر�س  تتعلق  اجلمعة  خطب  يف  درو�س  اإلقاء 
يتزايد  اأ�شحى  الذي  الكروية  املالعب  يف  العنف  نبذ 

االأ�شابيع  يف  جتري  التي  املباريات  خالل  بقوة  وعاد 
االأخرية، اأين اأ�رص الوزير حممد عي�شى على لعب االأئمة 
التقليل من  والعمل على م�شاهمتهم يف  دور امل�شلحني 

الظاهرة التي ت�رص ب�شورة الكرة اجلزائرية.

هيمون  م�شطفى  الفكاهي  املمثل  اأكد 
يف  هاك«  غري  م�شطفى   « ب  املعروف 
جنازة  ت�شييع  مرا�شم  اأثناء  فيديو  مقطع 
�شديقه الفنان حممد جديد املعروف على 
باأن  بو�شو«  »هواري  با�شم  الفنية  ال�شاحة 
هذا االأخري- هواري- املغفور له باإذن اهلل 

عا�س مهم�س ومل يتلقى اأي دعم من الدولة 
باأن  م�شريا  باخلارج،  عالجه  عملية  خالل 
اجلزائرية  للتلفزة  الكثري  قدم  املرحوم 
وجوه  على  الب�شمة  اإدخال  يف  م�شاهما 
بعدها  ليقابل  االأزمة،  وقت  اجلزائريني يف 

بالهجر واخلدالن من قبل امل�شوؤولني.

لبومردا�س  باالإقامة اجلامعية  االإثنني  اأم�س  انطلقت   
اللياقة  و  ال�شحة  ل�شالون  الثالثة  الطبعة  فعاليات 
البدنية مب�شاركة نحو 50 عار�شا يف جماالت  عتاد و 
اأجهزة الطب و الريا�شة البدنية. و عرف حفل اإفتتاح 
ببهو  اأيام   3 مدار  على  تتوا�شل  التي  الفعالية،  هذه 
بوعالم«  »بوهري  اجلامعية  لالإقامة  املطاعم  مركب 
لديوان  العام  املدير  ح�شور  بومردا�س،  مبدينة 

ال�شيد بوكليخة فاروق و م�شوؤويل  اخلدمات اجلامعية 
القطاع بالوالية و �شيوف. و ت�شمن كذلك حفل اإفتتاح 
مديرية  تنظيمها  على  ي�رصف  التي  الفعالية،  هذه 
م�شالح  مع  بالتعاون  لبومردا�س  اجلامعية  اخلدمات 
اإ�شارة  اإعطاء  اإىل  اإ�شافة   ، بالوالية  ال�شكان  ال�شحة و 
ترحيبية  كلمات  اإلقاء  املختلفة  املعار�س  اإنطالق 

تالها ن�شاطات فنية و ترفيهية و ريا�شية متنوعة.

مهرجان موازين املغربي

كاميليا ورد متثل اجلزائر
ت�شارك الفنانة اجلزائرية ال�شاعدة كاميليا 

ورد رفقة الفنان اللبناين وائل ج�شار يف 
الدورة 17 من مهرجان موازين اإيقاعات 

العامل وذلك يوم الثالثاء 26 جوان املقبل. 
وي�شارك يف املهرجان الذي يقام ما بني 22 

و 30 جوان 2018، اأملع النجوم من الدول 
حول العامل  و�شيعتلي وائل يوم الثالثاء 26 
جوان من�شة النه�شة ليقدم باقة مميزة من 

اأجمل اأغنياته الرومن�شية ب�شوته ب�شوته 
اال�شتثنائي. من جهة اأخرى، �شهدت �شاالت 

مرييت رويال وبرمييوم حفاًل �شاهًرا 
للنجمني امل�شهورين وائل ج�شار من لبنان 

وال�شقيق وكاميليا ورد من ااجلزائر احلبيب 
وكانت الفنانة اجلزائرية كاميليا ورد على 

م�شتوى جميل جدا من االأناقة بجمالها 
وجمال لب�شها ما اأثاراعجاب اجلماهري 

و�شوتها ال�شاحر.
كما واأبدع الفنان وائل ج�شار باأدائه 

وتفاعله مع اجلميع بالرق�س والطرب 
على الطبل وكان حفاًل مميًزا ورائًعا 
للفنانني وحاز على قبول  اجلماهري 

واندماجهم.

غوالم يوؤمن بالتتويج بال�سكوديتو

الأمن الوطني 

 68 حادث مرور ج�سماين 
باملناطق احل�سرية 

�شكيكدة

ت�سييع جثمان ال�سهيد فوؤاد �سويط

ي�رص الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم على التم�شك بحلم التتويج 
على  اخلا�س  ح�شابه  عرب  تغريدة  ن�رص  حيث  االيطايل،  الدوري  بلقب 
موقع التوا�شل االجتماعي »تويرت« ي�شجع من خاللها زمنالئه يف الفريق 
ويدفعهم غلى التم�شك باإ�رصار بهدف التناف�س على لقب »ال�شكوديتو« 

اإىل اآخر حلظة من املو�شم الكروي احلايل.           

عن  الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية  وال�شحافة  االت�شال  خلية  تُعلم 
ت�شجيل 68 حادث مرور ج�شماين على م�شتوى املناطق احل�رصية، يومي 
13 و 14 اأفريل 2018  )نهاية االأ�شبوع(،  اأ�شفرت عن وفاة 04 اأ�شخا�س 

وجرح 90 اآخرين.
اأن   الوطني  التي قامت بها امل�شالح املخت�شة لالأمن  الدرا�شات  وتفيد 
الب�رصي،  العن�رص  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه  وقوع  �شبب 

اإ�شافة اإىل العوامل االأخرى املرتبطة باملركبة واملحيط.
يف هذا االإطار وحفاًظا على �شالمة اجلميع جتدد املديرية العامة لالأمن 
الوطني دعوتها مل�شتعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء 
ال�شياقة مع احرتام قانون املرور وعدم جتاوز ال�رصعة املحددة، خا�شة 
التغا�شي  الوطن، دون  بع�س مناطق  ت�شهدها  التي  التقلبات اجلوية  مع 
االأرواح و�شالمة م�شتعملي  للمركبة، حفاظا على  الدورية  عن املراقبة 

الطريق العام.

باأمن  املكلف  �شويط  فوؤاد  الرائد  ال�شهيد  جثمان  ت�شييع  اأم�س  يوم  مت 
�رصية الطرقات يف قيادة الدرك الوطني بوالية تندوف الذي وافته املنية 
اإثر حادث �شقوط الطائرة الع�شكرية يوم 11 اأفريل 2018 وذلك مب�شقط 

راأ�شه بلدية اأوالد عطية بوالية �شكيكدة.

االحتفال بيوم العلم بالرق�ش

بع�س  يف  العلم  بيوم  االحتفال  حتول 
مدار�س العا�شمة اإىل »كرنفاالت« تُقام 
طلب  حيث  الراق�شة،  احلفالت  فيها 
بعني  االبتدائيات  اإحدى  تالميذ  من 
دون  للرق�س  مالب�س  ارتداء  النعجة 

التي متجد  الق�شائد  اإلقاء  العمل على 
ب�شفة  اجلزائريني  على  وتاأثريه  العلم 
عامة، دون ن�شيان ما يجب التذكري به 
بخ�شو�س العالمة الراحل عبد احلميد 

ابن بادي�س.
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النواب ينتظرون عر�ض بيان ال�شيا�شة العامة يف �شبتمرب

  اأويحي غري ملزم بعر�ض ح�سيلته اأمام الربملان
الواقع  جتاهلت  لكنها  اإعالمية  اأويحي  خرجة  خالف:  بن  	• الربملان     عن طريق  املرور  تلزم  ال  العام  الراأي  خماطبة  	�شهاب:  	•

ع�شام بوربيع

وحول هذه النقاط يرى الربملاين 
والتنمية   العدالة  حزب  عن 
بالن�سبة  اأنه  خالف  بن  خل�رض 
د�ستورية  اأحكام  هناك  للربملان 
حيث  امل�سائل،  هذه  مثل  تنظم 
يوجب  اجلديد  الد�ستور  اأن 
اأمام  ح�سيلتها  تقدمي  احلكومة 
الوزير  اأن  �سنويا.وقال   الربملان 
الأول ملزم بتقدمي بيان ال�سيا�سة 
ملن  يقدمها  واحل�سيلة  العامة، 
احل�سيلة  هذه  اأن  رغم  ي�ساء، 
الكثري  فيها  اويحيى  قدمها  التي 
بالن�سبة  �سواء  املغالطات  من 

لالأرقام اأو ما تعلق بالتمويل غري 
بن  وقال  الت�سخم.  و  التقليدي 
تغليط  مهمته  اأويحيى  اأن  خالف 
�سواءا  اأرقامه،  يف  العام  الراأي 
بالن�سبة لالقت�ساد ، الذي قال اأنه 
فيه حت�سن ، يف ظل اأن املخطط 
النور  ير  مل  لالقت�ساد  اجلديد 
اويحيى  اأرقام  اأن  اىل  منتهيا   ،

الواقع يكذبها.
اىل  املتحدث  بذلك  اأ�سار  و 
ومتيع  الدينار  قيمة  انخفا�ض 
العملة عك�ض ما �رضح به اويحي، 
الأول  الوزير  حق  من  اأّن  م�سيفا 
للراأي  مغلوطة  ح�سيلة  يقدم  اأن 
العام، اأما اأمام الربملان د�ستوريا 

واأ�سار   �سنة.  كل  ح�سيلته  يقدم 
املتحدث اأن الوزير الأول منتظر 
 ،2018 �سبتمرب  يف  الربملان  اأمام 

اأي بعد مرور �سنة من تعيينه.
يف  النائب  يرى  اأي�سا  جهته  من 
الربملان �سليمان �سنني من حزب 
عر�ض  حول  ال�سوؤال  اأن  البناء 
الوزير الأول حل�سيلته اأمام الراأي 
العام ولي�ض الربملان ، باأن ال�سوؤال 
اأن  م�سيفا   ، اويحيى  على  يطرح 
بيان  بعر�ض  يطالب  الربملان 
ال�سيا�سة العامة للحكومة يف �سهر 
هو  ما  ح�سب  وذلك   ، �سبتمرب 
موجود يف الد�ستور ،اأي بعد �سنة 
مطالبة  هي  احلكومة  تعيني  من 

بتقدمي بيان ال�سيا�سة العامة .
من  احل�سيلة  اأن  �سنني  وقال  
�سهر  يف  تقدم  اأن  املفرت�ض 
اأويحيى  خرجة  اأما  �سبتمرب 
للتوا�سل  اإعالمية  هي  الأخرية 
غياب  بعد  العام  الراأي  مع 
جهته  من  لدرجة   طويل، 
للتجمع  الر�سمي  الناطق  يرى 
�سديق  الدميقراطي  الوطني 
املو�سوع  نف�ض  حول  �سهاب 
طبيعية  اأويحي  خرجة  اإن«. 
ندوته  عقد  حيث  جدا، 
املواطن  لإبالغ  ال�سحفية 
وا�ست�رضاف  اجنازه  مت  مبا 
العام  الراأي  وو�سع  امل�ستقبل 

املحققة  الجنازات  �سورة  يف 
م�سيفا  ثابتة،  بحقائق  وتنويره 
و�سوابط  اأحكام  للربملان  اأن 
واأكد  اخلرجات،  هذه  مثل  ت�سري 

الأول  الوزير  ان  املتحدث  ذات 
عن  الراأي  مبخاطبة  ملزما  لي�ض 
يكون  اأن  نافيا  الربملان،  طريق 

اأويحي قد اختفى عن امل�سهد.

قال اإن بوتفليقة باإمكانه الرد باإيجاب، رم�شان تاعزيبت:

دع�ة الأفالن لعهدة خام�سة لن ت�ؤثر على مبادرتنا

700 مليار تنفق على قطاع الرتبية 

 رابطة حق�ق الإن�سان تطالب مبنع الدرو�ض اخل�س��سية

على  تاعزيبت«  »رم�سان  �سدد 
جمل�ض  اإن�ساء  �رضورة  مبادرة  اأن 
تتاأثر مبطالبة  تاأ�سي�سي  لن  وطني 
بوتفليقة  الرئي�ض  العتيد  احلزب 
خا�سة  خام�سة،  لعهدة  الرت�سح 
واأن حزب العمال ل يرى اأن الأزمة 
الرجال  بفعل  تاأزمت  اجلزائر  يف 
اأن  يجب  موؤ�س�سات  اأزمة  هي  بل 
غاية  اإىل  ن�ساطاتها  وجتمد  تتغري 
يف  اإ�سالحه،  يجب  ما  اإ�سالح 
حني اأكد اأن بوتفليقة باإمكانه الرد 
بالإيجاب على هذه املبادرة نظرا 
الدعوات  من  للعديد  ل�ستجابته 
يف  القيادي  واأو�سح  ال�سابقة. 
به  ت�رضيح خ�ض  العمال يف  حزب 

مبادرة  باأن  اأم�ض،  يوم  »الو�سط« 
وحتظى  م�ستمرة  لزالت  احلزب 
املواطنني،  قبل  من  كبري  بتجاوب 
خطة  باأن  تتاأثر  لن  اأنها  موؤكدا 
مثلما  وهذا  حزب،  اأي  بها  يقوم 
الذي  العتيد  احلزب  مع  ح�سل 
»بوتفليقة  الرئي�ض  عالنية  دعا 
يف  خام�سة،  لعهدة  الرت�سح  »اإىل 
ظل قول البع�ض اأن الأمور ح�سمت 
فعل  يقوى على  لن  العمال  وحزب 
اإىل  امل�سدر  ذات  وراح  �سيء، 
اأن  على  �سدد  ملا  ذلك  من  اأكرث 
يف  تتلخ�ض  على  اجلزائر  م�سكلة 
الأ�سخا�ض بل يف املوؤ�س�سات التي 
واقع  واملهرتئة،  بالعاجزة  و�سفها 

»بوتفليقة«  يدعو  »تاعزيبت«  جعل 
الذي  املطلب  لهذا  لال�ستجابة 
 ، الراهن  الوقت  يعد املخل�ض يف 
لهذه  الرئي�ض  ا�ستجابة  مدى  وعن 
قال حمدثنا  املبادرة من عدمها، 
اإيجابيا يف  ردا  ينتظر  باأن احلزب 
للعديد  ال�سابقة  ا�ستجابته  ظل 
من الدعوات التي تتقدمهم اإعادة 
النظر يف قانون تاأميم املحروقات، 
جتاوب  اأخرى  ق�سايا  على  زيادة 
معها ب�سكل اإيجابي. ويف رده على 
ا�ستجابة  املرتبط مبدى  الت�ساوؤل 
امليدانية،  خلرجاتهم  املواطنني 
هنالك  باأن  القيادي  ذات  اأو�سح 
املواطنني،  قبل  من  كبري  جتاوب 

زيادة على ذلك فاإن املواطن اأ�سبح 
ي�سعر بالتهمي�ض ما يعطي تف�سريا 
الجتماعي  الحتقان  اأن  على 
موجود، وعن الإح�سائيات اخلا�سة 
بخ�سو�ض  املواطنني  باإم�ساءات 
تاأ�سي�سي  جمل�ض  اإن�ساء  مبادرة 
اإح�ساوؤها  يتم  باأنه مل  اأكد  وطني، 
اجلهوية  الجتماعات  لكون  بعد 
مل تنتهي بعد والتي كان اأخرها يف 
اجللفة، كا�سفا عن تنظيم اجتماع 
وليات  يخ�ض  املقبل  ال�سبت  يوم 
غرب الوطن بوهران، اأمال يوم 27 
لوليات  خم�س�سا  ف�سيكون  اأفريل 

الو�سط  و�سينظم بالعا�سمة.
علي عزازقة

الإن�سان،  حقوق  رابطة   طالبت 
الدرو�ض  لتجرمي  احلكومة 
اإياها  حمملة  اخل�سو�سية، 
الأ�ساتذة،  اأداء  تردي  م�سوؤولية 
ت�سخره  ما  اأن  اأكدت  حني  يف 
 700 الرتبية  لقطاع  احلكومة 
النتائج  مع  يتنا�سب  ل  مليار 

الهزيلة.
اجلزائرية  الرابطة   انتقدت 
للدفاع عن حقوق الإن�سان، اأم�ض، 
اأنه  قائلة  الرتبية،  قطاع  واقع 
اأزمة خانقة منذ �سنوات،  ي�سهد 
باأنها  الوزارة  اإ�سالحات  مقيمة 
فا�سلة واأنها مل تنجح يف اإخراجه 
اأن  معتربة  امل�سدود،  النفق  من 
قطاع  على  العام  الإنفاق  حجم 
تفوق  مبيزانية  والتعليم  الرتبية 
ل  جزائري،  دينار  مليار   700
والأزمات  ول  وترتيبها  يتوافق 
املدر�سة  منها  تعاين  التي 
باآخر  م�ست�سهدين  اجلزائرية، 
 2017 ل�سنة  لليون�سكو  ت�سنيف 
 119 املرتبة  يف  باأن  اجلزائر 
دولة عربية   140 عامليا من بني 
واأجنبية، من حيث جودة التعليم، 

يف حني اأن الدولتني املجاورتني 
تون�ض واملغرب قد �سنفتا �سمن 
بحيث  عامليا،  الأوىل  دول   100
حلت تون�ض يف املرتبة 84، فيما 
املرتبة  يف  املغرب  ت�سنيف  مت 
100. واأما دولة قطر قد احتلت 
حلت  فيما  عامليا   4 املرتبة 
يف  املتحدة  العربية  الإمارات 

املرتبة العا�رضة.
الإ�سكالية  من  حذرت  كما 
املدر�سي،  للت�رضب  املتفاقمة 
بعد ك�سف الح�سائيات الر�سمية 
يهجرون  طفل  األف   400 عن 
منهم  يتجه  ول  �سنويا  املدر�سة 
اإىل التكوين املهني اإل 250 األف 
النقطاع  ي�سكل  حيث   ، اأقل  اأو 
اأحد  اجلزائر  يف  الدرا�سة  عن 
التي  الكربى  الإختاللت  اأهم 
يعاين منها التعليم، ويرتفع نزيف 
يف  خ�سو�سا  املدر�سي  الت�رضب 
وارتفاع  املدار�ض  لبعد  الأرياف 
ظاهرة  لها  ي�ساف  الفقر،  ن�سب 
ت�سهد  التي  الأطفال املت�رضدين 

تناميا رهيبا فاق 11000 حالة .
اأما من جانب و�سعية املدار�ض، 

الو�سعية  اإىل  بال�سورة  فعادت 
بع�ض  تطبع  التي  الكارثية 
بغري  و�سفتها  واليت  املدار�ض 
باملناطق  خا�سة  ال�ساحلة، 
مرتبطة  غري  كونها  الريفية 
ب�سبكة الكهرباء اأو املياه اأو الغاز 
دورات  بها  توجد  ل  اأو  للتدفئة 
املدر�سي  الطب  وغياب  مياه، 
باملدار�ض، بال�سافة اإىل م�ساألة 
الكتظاظ داخل الف�سول اإذ ي�سل 
عدد التالميذ داخل الف�سول اإىل 
الأمر  وهو   ، تلميذا   48 حوايل 
املنظومة  ف�سل  يف  يزيد  الذي 

التعليمية باجلزائر.
 وكذال امللف الذي اأ�سال الكثري 
اجلارية  ال�سنة  خالل  احلرب  من 
املفتوحة،  الإ�رضابات  ظل  يف 
اخل�سو�سية،  الدرو�ض  وهو 
يجرم  قانون  باإ�سدار  مطالبني 
والذي من  الدرو�ض اخل�سو�سية 
الظاهرة،  لهذه  حد  و�سع  �ساأنه 
لتجرمي  بالن�سبة  الأمر  هو  كما 
الر�سمية  المتحانات  يف  الغ�ض 
حيث  املهنية،  وامل�سابقات 
على  الظاهرة  هذه  ت�سيطر 

ل�سعف  احلايل  التعليمى  الو�سع 
املدار�ض  داخل  املدر�سني 
مهامهم  اأداء  العمومية  وعدم 
وم�ساهمة  املنا�سب،  بال�سكل 
العديد  توجه  منهم  يف  بع�ض 
من التالميذ نحو تلقي الدرو�ض 
اأ�سوار  خارج  اخل�سو�سية 
بح�سب  الرتبوية،  املوؤ�س�سات 
الكربى  املعاناة  لتبقى  الرابطة، 
غري  ن�سيب  التالميذ  من 
تكاليف هذه  دفع  القادرين على 

الأخرية.
ي�ساف ل�سل�سلة النقائ�ض ظاهرة 
ت�سهد  التي  املدر�سي  العنف 
املدار�ض  عرب  خميفا  ت�ساعدا 
ت�سجيل  خالل  ،من  اجلزائرية 
على  العتداء  حوادث  من  عدد 
يف  باملدار�ض  وتالميذ  اأ�ساتذة 
خمتلف اأنحاء الوطن بن�سبة 160 
حالة عنف متبادل بني الأ�ساتذة 
والتالميذ �سنويا، منها ما يتعلق 
للتالميذ،  الأ�ساتذة  ب�رضب 
التالميذ  باعتداء  تتعلق  واأخرى 

على الأ�ساتذة.
�شارة بومعزة

وزير ال�سحة يلتقي جمددا 
مبمثلي الأطباء املقيمني 

وال�سكان  ال�سحة  وزير  التقي 
الأ�ستاذ  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
اأم�ض  ح�سبالوي  خمتار 
مبمثلي  الوزارة  مبقر  الإثنني 
امل�ستقلة  الوطنية    التن�سيقية 
دخلوا  الذي  املقيمني  لالأطباء 
نوفمرب  �سهر  منذ  ا�رضاب  يف 
هذا  خالل  و�سيتم  املا�سي. 
الجتماع موا�سلة احلوار الذي 
تقييم  و  الطرفان  فيه  �رضع 
الخري  ال�سبوع  لقاء  نتائج 
اجتماع  مبح�رض  توج  الذي 
تهدف  اقرتاحات  عدة  ت�سمن 
هذا  مل�ساكل  حلول  ليجاد 
عدة  املح�رض  وت�سمن  ال�سلك 
تتعلق خ�سو�سا مبوافقة  نقاط 
الوزارة على جملة من املطالب 
ملف  فتح«  »اعادة  بينها  من 
بالطبيب  اخلا�ض  القانون 
الت�سحيحات  »لإجراء  املقيم 
الالزمة للنقائ�ض و التناق�سات 
اخلا�ض  القانون  يف  الواردة 
اأي�سا  املوافقة  وكذا  احلايل« 
اخلدمة  مدة  تعديل  مبداأ  على 
الول  الوزير  كان  ،و  املدنية 

اأعلن  قد  اأويحيى  اأحمد 
بخ�سو�ض  ال�سبت  اأم�ض  اأول 
املقيمني  الأطباء  اإ�رضاب 
لعر�ض  �سحفية  ندوة  خالل 
ل�سنة  احلكومة  ن�ساط  ح�سيلة 
2017 باأن »وزير ال�سحة يوا�سل 
لإيجاد  ال�سلك  هذا  مع  احلوار 
لإن�سغالته«،وكان  ناجعة  حلول 
قاطعوا  قد  الأطباء امل�رضبون 
الدرا�سات  �سهادة  امتحانات 
تاأتي  التي  املتخ�س�سة  الطبية 
التخ�س�سي  التكوين  نهاية  يف 
وزارة  حددتها  قد  كانت  والتي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
 18 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

مار�ض و12 اأفريل.
الأطباء  مطالب  وتتمحور 
عددهم  املقدر  و  املقيمني 
الرتاب  عرب  األف   15 بنحو 
الطابع  اإلغاء  حول  الوطني 
الإلزامي للخدمة املدنية وحق 
الع�سكرية  اخلدمة  من  الإعفاء 
بيداغوجي  تكوين  �سمان  و 
القانون  ومراجعة  منا�سب 

الأ�سا�سي.

اأثارت اخلرجة االأخرية للوزير االأول اأحمد اأويحي العدد من الت�شاوؤالت ، وهي اخلرجة التي جاءت بعد غياب طويل و العديد من االإ�شاعات ، كما ت�شاءل العديد من املتتبعني ملاذا ف�شل اويحيى عر�ض ح�شيلة حكومته اأمام الراأي 
العام ، وحتا�شى النزول اأمام الربملان كما هو معتاد ، حيث اأنه كما هو متعارف عليه بالن�شبة لوزير اأول عر�ض مثل هذه احل�شائل و االإجنازات اأمام الربملان ولي�ض يف ندوة �شحفية موجهة للراأي العام ، فهل كانت خرجة اأويحيى 

مبثابة خرجة ا�شتباقية و �شغط معني ، ال�شيما بعد غياب طويل عن ال�شاحة اثار الكثري من الت�شاوؤالت ، وملاذا ان �شح التعبري حتا�شى عر�ض مثل هذه احل�شائل اأمام الربملان ليكون هناك نقا�ض متبادل و اأخد ورد .



علي عزازقة

االقت�صادي  اخلبري  واأفاد 
التي  النقاط  عن  يتحدث  وهو 
خالل  اجلزائر  ت�صتغلها  قد 
الطرف  مع  الت�صاركي  االجتماع 
ال�صناعة  باأن  اليوم،  ال�صعودي 
مذهل  ب�صكل  تطورت  الغذائية 
هذا  جعل  ما  ال�صعودية  يف 
نحو  ت�صدر  املنتجات  من  النوع 
يعطي  ما  اأوروبا،  حتى  اخلارج 
ت�صورا على اأن اجلزائر باإمكانها 
اال�صتفادة منه، خا�صة يف جمال 
وم�صتقاته،  احلليب  �صناعة 
قوة  نقطة  اأ�صبحت  الذي 
البرتول  بعد  ال�صعودي  االقت�صاد 
امل�صدر  ذات  وراح  وم�صتقاته، 
يف  اأكد  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
باأن  »الو�صط«  به  خ�ص  ت�رصيح 
الوقت  يف  اجلزائرية  ال�صناعة 
الراهن حبلى باالأفكار ما يجعل 
تدعو  هنا  الو�صية  اجلهات 
هو  مثلما  �صعوديني  م�صتثمرين 
حا�صل مع االأتراك وال�صعوديني، 
داعيا  باجلزائر،  لال�صتثمار 
توطيد  �رصورة  اإىل  احلكومة 
املجال  يف  ال�صعودية  العالقات 
اأكرث  ت�صاركية  وجعلها  ال�صناعة 
مفتاح  اال  ما هي  الريا�ص  لكون 
اجلزائرية  املنتجات  ولوج 
اأخرى  جهة  ومن  اخلليج.  نحو 
التي  النقاط  اإىل  حمدثنا  تطرق 

لل�صعودية  اجلزائر  تقدمها  قد 
�صت�صتفيد  ماذا  باالأحرى  اأو   ،
موؤكدا  اجلزائر،  من  ال�صعودية 
تزخر  مبنتجات  بالدنا  اأن 
متلك  ال  لكنها  هائلة،  فالحية 
امليكانيزمات ال�رصورية من اأجل 
ت�صديرها نحو اخلارج بالطريقة 
ال�صلطات  على  يلزم  ما  االأمثل، 
يجب  ما  حتديث  على  العمل 
حتديثه لدخول ال�صوق اخلارجية 
ال�صياق  ذات  ويف  اأكرث،  براحة 
اجلزائر  باإمكان  باأنه  رزيق  قال 
من  الفائ�ص  ذلك  من  اال�صتفادة 
م�صانع  باإقامة  والفواكه  اخل�رص 

حتويلية مع اأي �رصيك �صعودي يف 
ت�صديره  ثما  ومن  املجال،  هذا 
عامة،  ب�صفة  اخلليج  دول  نحو 
اإىل فر�صية وجود  اأ�صار  يف حني 
النفط  بخ�صو�ص  م�صاورات 
�صعره  تثبيت  على  للعمل  وهذا 
توجه  يوم  اأخر  �صياق  ويف  اأكرث. 
واملناجم،  ال�صناعة  وزير  اأم�ص 
اململكة  اإىل  يو�صفي،  يو�صف 
العربية ال�صعودية ليرتاأ�ص الدورة 
الـ 13 للجنة امل�صرتكة اجلزائرية 
�صيرتاأ�ص  يو�صفي  ال�صعودي، 
واالإ�صتثمار  التجارة  وزير  مع 
اهلل  عبد  بن  ماجد  ال�صعودي، 

الق�صبي هذه الدورة التي �صتعقد 
هذه  غد، وخالل  ويوم  اليوم 
التعاون  تقييم  �صيتم  الدورة، 
ال�رصاكة  اآفاق  وحتديد  الثنائي 
والتعاون بني اجلزائر وال�صعودية، 
اللجنة،  اأ�صغال  هام�ص  وعلى 
�صيتم تنظيم الدورة الـ11 ملجل�ص 
اجلزائري-  االأعمال  رجال 
الغرفة  طرف  من  ال�صعودي، 
و  وال�صناعة  للتجارة  اجلزائرية 
وكانت  ال�صعودية  الغرف  جمل�ص 
الـ  الدورة  احت�صنت  قد  اجلزائر 
امل�صرتكة اجلزائرية- للجنة   12

ال�صعودية يف فيفري2017.

اأعلنت وزارة التجارة اأم�ص،عن 
مراجعة قائمة املواد املمنوعة 
بحذف  ذلك  و  اال�صترياد،  من 
االأولية  املواد  من  جمموعة 
املواد  ب�صناعة  اخلا�صة 
االأولية التي مت منعها يف وقت 

�صابق  ح�صب بيان لها
وجاء يف البيان اأن وزارة التجارة 
املوؤقت  التعليق  اليوم  رفعت 
ال�صترياد عدد من املواد التي 
الع�صائر  �صناعة  يف  تدخل 
 ، والزبادي   ، وامل�رصوبات 
 ، واحللويات   ، والب�صكويت 
اأو�صح  و  اإلخ«   ، وال�صوكوالطة 
املنكهات  هذه  اأن  البيان 
حتت  املدخالت  تدخل  و 

االآن  هي  و  »النكهات«  عنوان 
حرة يف عملية اال�صترياد وفق 
ال�رصوط املن�صو�ص عليها كما 
يعترب  االإجراء  هذا  اأن  اأكدت 
حتديث  و  مراجعة  من  جزءا 
و  املعلقة  املنتجات  قائمة 
الوقت  يف  عنها  االإبالغ  �صيتم 

املنا�صب
وحول عدم وجود قائمة نهائية 
للمواد املمنوعة من اال�صترياد 
يف  فار�ص«  »م�صدور  قال 
ات�صال للو�صط  اأنه ال ميكن اأن 
نهائية  قائمة  للحكومة  تكون 
ما مل تكن لديها قاعدة بيانات 
دقيقة عما ننتجه و ما ن�صتورده 
و اأ�صاف ذات املتحدث قائال 

قاعدة  اإذاحددت  الدولة  اأن 
تنتج  التي  للمنتجات  بيانات 
حتتاج  ال  فهي  البلد  داخل 
هذه  بالتايل  و  ا�صتريادها 
من  متنع  التي  القائمة  هي 
القائمة  عن  ،و  اال�صترياد 
التي  التجميد  لرفع  االخرية 
فقد  احلكومة  عنها  ك�صفت 
ان  قال  و  بالفو�صوية  و�صفها 
جميع القوائم التي مت الك�صف 
مت   26 اأو   45،  41 �صواء  عنها 
و  فو�صوية  بطريقة  اعدادها 
منع  على  بع�صها  يف  اعتمدوا 
ا�صترياد الكماليات فيما تاأثرت 
كنا  التي  االولية  ال�صلع  بيع 
خا�صة  م�صانعنا  يف  نحتاجها 

يف جمال امل�رصوبات ، اخل�صب 
التي  املنتجات  من  غريها  و 
الوطني و  نحتاجها يف االنتاج 
عن تواجد املنتجات املمنوعة 
ال�صوق  يف  اال�صترياد  من 
ان  االقت�صادي  اخلبري  او�صح 
علم  على  كانوا  امل�صتوردين 
بقائمة بع�ص املواد املمنوعة 
باإ�صترياد  كميات  قاموا  و 
هائلة قبل منعها و اعطى مثال 
ال�صوكوالطة التي قال انها اان 
ع�رصون  ا�صتورد  من  هناك 

حاوية هذا �صبب تواجدها
و من جهة اأخرى  قال م�صدور 
عن ا�صتغالل فر�صة منع بع�ص 
املواد و رفع ا�صعار للمنتجات 

ترجع  االأ�صباب  الوطنية  ان 
االحتكارية  املمار�صة  اىل 
اال�صعارترتفع  جتعل  التي 
و  ال�صكل  بهذا  تت�صاغف  و 
يجب حماربتها بتطويراالنتاج 

دائرة  اال�صتثماراقامة  تو�صيع 
االأجانب  �رصاكات حقيقية مع 
الذين ميثلون املنتجات و نقل 

التكنولوجيا اىل اجلزائر  
ف.ن�سرين

عمال  من  الع�رصات   احتج 
�صونطراك، اأم�ص، اأمام مقر 
النقابية،  املركزية  نقابة 
ت�صب  �صعارات  رافعني 
بتمثيل  مطالبتها  اإطار  يف 
لالإدارة،  ونقلها  مطالبهم 
العام  االأمني  باإقالة  مطالبني 
خطواتهم  فاإن  واإال  للنقابة، 
خالل  من  ت�صعيدية  �صتكون 

التوجه ل�صيدي ال�صعيد.
عمال  من  الع�رصات  نظم 
�صونطراك وقفة احتجاجية، 
ب�صارع  قنابتهم  مقر  اأمام 
حممد اخلام�ص، قادمني من 
باجلنوب،  النواحي  خمتلف 
العام  االأمني  باإقالة  مطالبني 
حني  يف  �صونطراك،  لنقابة 
من  معهم  نقا�ص  فتح  مت 
طرف ع�صو باالأمانة العامة، 
واعدين الغا�صبني بالنظر يف 
املقبل،  االأ�صبوع  مطالبهم 
على راأ�صها مطلبهم اخلا�ص 
باإقالة االأمني العام، حمذرين 
نحو  �صيتوجهون  اأنهم  من 
العام  لالحتاد  العام  االأمني 
عبد  اجلزائريني  للعمال 
يف  ال�صعيد  �صيدي  املجيد 
حالة عدم النظر يف مطالبهم، 
ل�صحب  والدعوة  واالإحتجاج 
الب�صاط من حتت قدميه يف 
وعيد  بالتزامن  ماي  الـ1 من 
الغا�صبون  اتهم  كما  العمال. 
بق�صيتهم  بالتالعب  النقابة 
والغرق يف امل�صالح ال�صيقة، 
املوارد  مدير  ا�صرتاط  بعد 
ب�صونطراك على  الب�رصية 
العاملني –خالل احتجاجاهم 
وحدها  النقابة  اأن  االأخري- 
القانون  لها  يخول  التي 

وفر�ص  االإدارة  مع  التعامل 
وذلك  املطالب،  اأر�صية 
ت�صمى  جلنة  ت�صكيل  يف 
اجلماعية  باالتفاقيات 

كقطاع اقت�صادي.
مطالبهم  الغا�صبون  وحدد 
يف، تطبيق املر�صوم الرئا�صي 
يف  املوؤرخ   266-14 رقم 
الذي  28�صبتمرب2014 
ت�صنيف  اإعادة  على  ين�ص 
ال�صهادتني يف رتبة االإطارات 
-اأ-  اخلانة  يف  اجلامعية 
وهذا   )21( بالرتبة  بداية 
ال�رصكة  �صلم  ترتيب  ح�صب 
اخلربة  وتثمني  به،  املعمول 
ال�صهادتني  املهنية  حلاملي 
)3( لكل  رتبة  بزيادة  ودلك 
مع  مكت�صبة  عمل  �صنوات 
الرتبة  من  احت�صابها  بداية 
االمتيازات  يف  واحلق   )21(
املهنية والتدرج يف املنا�صب 
واملطالبة  عموديا،  النوعية 
الرجعي  االأثر  باحت�صاب 
�صدور  تاريخ  من  وهدا 
املر�صوم الرئا�صي املوؤرخ يف 

28 �صبتمرب 2014.
مازالوا  اأنهم  اأكدوا  كما 
العام  االأمني  ميهلون 
الوقت  �صوناطراك  لنقابة 
للوقوف  املتبقي،  االإ�صايف 
يف  وعدهم،  املقدم  عند 
واللقاءات  املنا�صبات  كل 
م�صتوى  على  ال�صابقة 
واآخرها  اجلنوبية  النواحي 
الرمل  حا�صي  لقاء 
 ،2 0 1 8 ي فيفر  0 8 يخ  ر بتا
بالف�صل يف الق�صية، يف حني 

تبقى الوعود وهمية.
�سارة بومعزة

يف ظل زيارة يو�سفي للريا�ض اليوم، كمال رزيق:

يف اإجراء ملراجعة قائمة املعلقة من اال�سترياد

»يجب اال�ستفادة من جتربة 
ال�سعودية يف ال�سناعة الغذائية«

وزارة التجارة ترفع التجميد عن بع�ض املواد

مطالبني باإقالة االأمني العام

عمال �سونطراك يحتجون �سد 
النقابة ويحذرون �سيدي ال�سعيد
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اأو�سح كمال رزيق اأن اجلزائر باإمكانها اال�ستفادة من ال�سناعة الغذائية املتطورة لل�سعودية، �سيما 
واأن الريا�ض قطعت �سوطا مهما يف �سناعة احلليب وم�ستقاته يف ظل �سعف اجلزائر يف هذه النقطة، 

يف حني دعا ال�سلطات اإىل توطيد العالقات مع اجلانب ال�سعودي يف املجال ال�سناعي لكونه مفتاح 
دول املنتجات اجلزائرية لدول اخلليج عامة.

-فار�ض م�سدور ال ميكن ان تكون للحكومة قائمة نهائية و هي ال متتلك قاعدة بيانات  بيانات
-املمار�سة االحتكارية جعلت اأ�سعار املنتجات الوطنية تت�ساعف بعد منع اال�سترياد



مبنطقة  الإثنني  اأم�س  انطلقت 
بومردا�س  مدينة  �رشق  الكرمة 
يقل  ل  ما  ترحيل  عملية 
�سكنات  من  عائلة   600 عن 
�سكنات  اإىل  )�ساليهات(  جاهزة 
اجتماعية لئقة يف اإطار توا�سل 
تفكيك  و  لهدم  �ساملة  عملية 
و   . الولية  عرب  ال�ساليهات  كل 
املذكورة  الرتحيل  عملية  متت 
نحو  ،بعد  لحظته  ح�سبما 
�سهرين من عملية اأخري م�ست 
ترحيل نحو 400 عائلة مبناطق 
خمتلفة من مدينة بومردا�س ، 
اإحتفايل  برنامج  هام�س   على 
مو�سع اإحياء لليوم الوطني للعلم 
و  الولئية  ال�سلطات  بح�سور 
العائلة  و  الأمنية  و  املحلية 
خمتلف  ممثلي  و  الثورية 

اجلمعيات و املجتمع املدين.
التفكيك  عملية  يف  �رشع  و 
املعنية  للبنايات  الهدم  ثم 
مناطق  خم�سة  عرب  بالرتحيل 
على م�ستوى املنطقة املذكورة 
جيدة  تنظيمية  ظروف  يف 
الإمكانيات  كل  توفري  مت  حيث 
ال�رشورية للعملية من عتاد هدم 
و نقل و موؤطرين و طواقم طبية 
احلماية  اأعوان  و  متخ�س�سة 

املدنية حتت ال�سلطات الولئية 
و الأمنية و مت مرافقة ال�سكان 
مبا�رشة  بالعملية  املعنيني 
مع  ال�سايل  من  خروجهم  بعد 
اجتماعية  �سكنات  اإىل  اأمتعتهم 
من  بالقرب  اأجنزت  لئقة 
ذلك  بعد  ليتم  املذكور  احلي 
و  العقاري  الوعاء  ا�سرتجاع 
العتداء  من  حلمايته  ت�سييجه 
يف  ا�ستغالله  انتظار  يف  لحقا 
و  عمومية.  تنموية  م�ساريع 
الولية  لوايل  ت�رشيح  ح�سب 

فواتيح  مدين  الرحمن  عبد 
اجلاهزة  ال�سكنات  عدد  فاإن 
الق�ساء  يتم  التي  )ال�ساليهات( 
بلديات ولية  نهائيا عرب  عليها 
بحلول  �سريتفع  بومردا�س 
تاريخ 5 جويلية القادم اإىل نحو 
 15000 نحو  جممل  من   11000
العتمادات  توفرت  اإذا  �سايل 
املالية املوجهة لتهيئة الأحياء 
لإعادة  املوجهة  ال�سكنية 
العمل جار  اأن  الإ�سكان و�رشح 
»اأكرب عدد ممكن  على  للق�ساء 

 11000 و ملا ل  ال�ساليهات  من 
املذكور  التاريخ  »يف  �سايل 
للق�ساء  حاليا  و�سلنا  بعدما 
 17 عرب  �سايل   7300 نحو  على 

بلدية بالولية .
و العملية �سائرة »ب�سكل جيد »، 
العدد  اأن  موؤكدا  الوايل،  يقول 
التي  ال�ساليهات  من   املذكور 
يجري الق�ساء عليها يف املتناول 
اإل يف حالة »قوة قاهرة » حتول 
ال�سكنات  م�ساريع  ت�سليم  دون 
املوجهة  املربجمة  الالئقة 
تتعلق  املرحلني  اإ�سكان  لإعادة 
بتوفر  اخل�سو�س  وجه  على 
لإمتام  املالية  الإعتمادات 
اخلارجية  التهيئة  عمليات 
امل�سلمة  ال�سكنية  لالأحياء 
واأ�ساف »نحتاج لعمليات التهيئة 
اجلديدة  بالأحياء  اخلا�سة 
املوجهة لإعادة الإ�سكان و اإىل 
األ 600  تناهز  مالية  اإعتمادات 
ملني دج و من اأجل التقدم اإىل 
الأمام  يف عمليات الرتحيل نقوم 
حاليا يقول الوايل بر�سد اأغلفة 
ما  لإجناز  مركبة  جمزاأة  مالية 
اأ�سغال التهيئة ب�سكل  اأمكن من 
اإىل غاية النتهاء منها  تدرجي 

كليا« .
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املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
منف�سلة  مبلفات  املتابعني 
،  حيث  خمتلفة  و  بتواريخ 
يف  الأول  املتهم  مت  تقدمي 
قبل  من  اجلاري  الأ�سبوع  غ�سون 
احلرا�س  ب�سجن  املراقبة  اأعوان 
حني  اأوقفته متلب�سا ب�سدد حماولة 
ت�رشيب كمية من املوؤثرات العقلية 
ل�سديقه  املخدرات  من  قطعة  و 
داخل  و�سعها  بعد  امل�سجون 
له  ،ومت  اأح�رشها  التي  املالب�س 
حمكمة  على  مبا�رشة  حتويله 
املثول  لإجراءات  وفقا  احلال 

الفوري ، ليتم بعدها توقيف باقي 
ففيما  اأخرى  املتهمني  بتواريخ 
مت  الثاين  فقد  باملتهم  يتعلق 
بعد  احلال  حمكمة  على  حتويله 
ل�سديقه  �سكني  اإدخال  حماولته 
اأن حرا�س ال�سجن  امل�سجون غري 
اأر�سا  رميه  حاول  حني  �ساهدوه 
خالل عملية التفتي�س على م�ستوى 
املتهم  وبخ�سو�س   ، ال�سجن  باب 
الثالث وهو م�سجون منذ 5 �سنوات 
فقد  مت  اجلنائية  الق�سايا  باأحد 
حيازته  ب�سبب  الأخر  هو  توقيفه 
ل�سفرة حالقة وهو داخل املوؤ�س�سة 
الأول  ، من جهته املتهم  العقابية 
و  جرم  من  له  ن�سب  مبا  اإعرتف 
من  ليطالب   ، ذلك  الباقي  اأنكر 

جهته ممثل احلق العام ويف ظل ما 
عامني  عقوبة  بتوقيع  ذكره  �سلف 

حب�س نافذة   وغرامة مالية بقيمة 
50  األف دينار .

العقد  �سيدة  يف  تعر�ست 
اخلام�س من العمر حلادثة اإعتداء 
الذي  يد  �سقيقها  خطرية  على 
قام بتكبيلها و احتجازها وتعذيبها 
بوا�سطة » مهرا�س »  طيلة يوم كامل 
م�سببا لها جروحا وك�رشوا خطرية 
�سقيقتها  .  و  والدتها  بح�سور 
جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 
يف  عزباء  �سيدة  قيدتها  ل�سكوى 
اأمام  العمر،  من  اخلام�س  العقد 
م�سالح الأمن �سد �سقيقها ،  تتهمه 
بال�رشب  عليها  فيها  بالتعدي 
و  بجروح  لها  الت�سبب  و  املربح 
يف  اأكدت  حيث   ، خطرية  ك�سور 
الوقائع  بيوم  اأنه  م�سمون �سكواها 
ح�رش �سقيقها  لزيارتهم  يف بيتهم 
راي�س  مراد  بئر  مبنطقة  العائلي 
 ، والدتها  رفقة  فيه  تقيم  الذي 
مناو�سات  معه  جمعتها  اأن  وبعد 
ب�سيط  تفاهم  �سوء  ب�سبب  كالمية 
لوالدتهم  معاملتها  طريقة  حول 
بطريقة  عليها  بالتهجم  قام 
تكبيلها  و  احتجازها  بعد  وح�سية 
املنزل  مع  �رشبها  غرف  باأحد 

بوا�سطة » مهرا�س » على م�ستوى 
الراأ�س،   ناهيك عن عبارات ال�سب 
طيلة  مدة  وجهها  التي  ال�ستم  و 
كامال  يوما  دامت  التي  العتداء 
لها  �سببت  التي  احلادثة  وهي   ،
على  خطرية  ك�سورا  و  جروحا 
اأكدت  كما   ، ج�سدها  اأنحاء  كافة 
تتدخل  مل  والدتها  اأن  ال�سحية 
و دعم  بالتفرج  اكتفت  و  ل�ساحلها 
ابنها يف هذا العتداء ، ليتم بذلك 
بئر  حمكمة  على  �سقيقها  حتويل 
بعدما  بالعا�سمة  راي�س  مراد 
واجلرح  تهمة  ال�رشب  له  وجهت 
وهي   ، الأبي�س  بال�سالح  العمدي 
و  الأخري  هذا  فندها  التي  التهمة 
لها من  اأ�سا�س  الواقعة ل  باأن  اأكد 
من  اأقوال  جمرد  وهي  ال�سحة 
ن�سج خيال ال�سحية التي تعاين من 
ا�سطرابات نف�سية حادة ، ويطالب 
ليلتم�س   ، التامة  بالرباءة  باإفادته 
توقيع  العام  من جهته ممثل احلق 
وغرامة  نافذا  حب�سا  عقوبة  عام 

بقيمة 20األف دج 
ل/منرية

اأعلنت م�سلحة الربجمة لدى جمل�س 
اإنطالق  تاريخ  عن  العا�سمة  ق�ساء 
الدورة اجلنائية العادية الثانية ل�سنة 
البتدائية  اجلنايات  مبحكمة   2018
�سيكون  الذي   ، البي�ساء  بالدار 
نف�س  من   31 لغاية  ماي   6 بتاريخ 
اأعلنته  ما  ح�سب  وعلى  ال�سهر  . 
الأوىل  نف�س  امل�سلحة  فاإن  الدورة 
ت�سم  �سهر  من  لأقل  �ستدوم  التي 
144 ملف ق�سائي متابع لأجله 193 
متهم ، ت�سدرتهم امللفات الأخالقية 
تراوحت  �رشية  ق�سية   37 مبعدل 
و  الغت�ساب  جناية  بني  التهم  فيها 
ومن  باحلياء،  املخل  الفعل  جناية 
�سيتم  التي  الأخالقية  الق�سايا  اأهم 
الإعتداء  ق�سايا  هي  لها  التطرق 

الإختطاف  و  الق�رش  على  اجلن�سي 
العقوبات  دمج  ق�سايا  لتاأتي   ،
ق�سية   28 مبعدل  الثانية  باملرتبة 
مع  العمدي  القتل  ق�سايا  وتليها   ،
الرت�سد  وحماولة  و  الإ�رشار  �سبق 
مع  14   ، ق�سية   22 مبعدل  القتل 
يف  باملتاجرة  تتعلق  ق�سية  اأخرى 
اأو  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
ق�سية   12 و  اخلارج،  اىل  تهريبها 
باحلريق  تتعلق  ق�سايا   7 و  ارهابية 
اأخرى  لق�سايا  بالإ�سافة   ، العمدي 
على غرار  تهم تكوين جمعية اأ�رشار 
بغر�س ال�رشقة، و ق�سايا التزوير يف 
اثنني  ق�سيتني  و  ر�سمية  حمرارات 

تتعلقان بتزوير اأوراق نقدية .
ل/منرية

تابعت حمكمة احلرا�ص بالعا�شمة ،  ثالثة �شبان حاولوا ت�شريب  اأقرا�ص مهلو�شة وخمدرات بالإ�شافة اإىل اأ�شلحة بي�شاء لداخل 
املوؤ�ش�شة العقابية باحلرا�ص ،  لإي�شالها لأ�شدقائهم امل�شجونني هناك ،  وهي الوقائع  التي توبعوا لأجلها بجرم اإدخال اأ�شياء 

ممنوعة اإىل الو�شط العقابي .

لتقدميها لأ�شدقائهم امل�شاجني

 ل/ منرية 

 ثالث �سبان يحاولون ت�سريب خمدرات
 و اأ�سلحة لداخل �سجن احلرا�ش

الأمـة  جملـ�س  ي�ستاأنف 
اليوم  علنية  جل�سة  يف  اأ�سغاله 
لتقدمي  خم�س�سة  الثالثاء 
القانون  م�رشوع  ومناق�سة 
العامة  للقواعد  املحدد 
والت�سالت  بالربيد  املتعلقة 
اأفاد به  الإلكرتونية، ح�سب ما 

اليوم الثنني بيان للمجل�س.
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن وزيرة 
ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد 

والال�سلكية 
والرقمنة،  والتكنولوجيات 
�ستقوم  فرعون،  اإميان  هدى 
بالرد  اجلل�سة  هذه  خالل 

جمل�س  اأع�ساء  تدخالت  على 
الأمة.

جلنة  عقدت  فقد  للتذكري، 
املحلية  والتنمية  التجهيز 
اجتماعا  الأمة،  ملجل�س 
م�رشوع  درا�سة  ل�ستكمال 
القانون املحدد للقواعد العامة 

والت�سالت  بالربيد  املتعلقة 
الوزيرة  بح�سور  اللكرتونية، 
اإعداد  اإىل  اللجنة  ،وتعكف 
ن�س  حول  التمهيدي  تقريرها 
لقانون حمل الدرا�سة لتقدميه 
املقرر  العامة  اجلل�سة  يف 

عقدها اليوم الثالثاء. 

حي الكرمة ببومردا�ص 

اليوم مبجل�ص الأمة

ترحيل ما ال يقل عن 600 عائلة من ال�سكنات اجلاهزة 

تقدمي القانون املتعلق بالربيد واالت�ساالت االإلكرتونية 

بحجة اأنها اأ�شاءت معاملة والدتهما  

التي �شتنطلق بتاريخ 6 ماي لغاية 31 من نف�ص ال�شهر

كهل  يحتجز و يعذب �سقيقته  طيلة 
يوم كامل  ببئر مراد راي�ش

الق�سايا االأخالقية تت�سدر قائمة ق�سايا 
الدورة التكميلية  اجلنائية  بالعا�سمة
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امل�ستوى  رفيعة  م�سادر  ك�سفت 
الداخلية  وزارة  اأن   " لـ"الو�سط 
وتهيئة  املحلية  واجلماعات 
على  حت�سلت  قد  كانت  الأقليم 
التالعب  حول  �سوداء  تقارير 
مت  امنائية  مب�ساريع  احلا�سل 
انتهاء  قبل  بع�سها  ت�سليمها  
ال�سغال و اأخرى بدون حما�رض 
بوليات  المر  ويتعلق   ، الت�سليم 
 ، مترنا�ست   ، غرداية   ، ب�سكرة 
اأدرار ، ب�سار ، تيندوف وبدرجة 
اأقل ولية ورقلة  ، حيث �سددت 
والعرائ�ض  ال�سكاوى  ذات 
للوزارة  املرفوعة  الحتجاجية 
الو�سية ب�رضورة التعجيل يف فتح 
معمق يف  اإداري  و  اأمني  حتقيق 
 1000 من  اأكرث  تعرث  مالب�سات 
م�رضوع تنموي على غرار عمليات 
تهيئة الطرقات ، اإعادة العتبار 
لقنوات ال�رضف ال�سحي و�سبكة 
ناهيك  لل�رضب  ال�ساحلة  املياه 

ب�رضف  ال�سارخ  التالعب  عن 
بع�رضات  قدرت  �سخمة  اأموال 
لإعادة  واملر�سودة  املاليري 
الإنارة  و�سبكة  اعمدة  تاأهيل 
الذي  الأمر  وهو   ، العمومية 

وتعليمات  توجيهات  مع  يتنافى 
للتكفل   الرامية  اجلمهورية  ولة 
املواطنني  بان�سغالت  اجلدي 
والمكانات  الأولويات  ح�سب 
املتاحة وفق ما اأوردته م�سادرنا  

اأح�ست  فقد  ثانية  جهة  من 
بالوليات  العدالة  م�سالح 
رئي�ض   15 تواجد  املذكورة 
البلدية  ال�سعبية  باملجال�ض 
اثنني  و  �سابقني   13 بينهم  من 
موجودين  احلالية  العهدة  يف 
بتهمة  ق�سائية  متابعات  حمل 
�سفقات  وابرام  الت�سيري  �سوء 
للت�رضيع  خمالفة  م�سبوهة  
هام  عدد  وجود  عن  ناهيك 
الق�سائية  الرقابة  حتت  منهم 
بتهمة التنازل على عقار املنفعة 
املوجهة  والحتياطات  العامة 
الفالحي  ال�ستثمار  اطار  يف 
بالدينار الرمزي لفائدة ا�سحاب 
اأوردته  ما  وفق  والنفوذ  املال 
اأن  بالذكر  جدير   . م�سادرنا 
،  كانت  ال�سالفة الذكر  الوليات 
منها  كثرية  بلديات   �سهدت  قد 
ما يقارب 400 حركة احتجاجية 
من  جاد  تدخل  ب�رضورة  تطالب 
ال�سلطات الو�سية لإنت�سالهم من 

التخلف التنموي .

للعدو  اجلهوية  البطولة  اإطار  يف 
منت�سف  نظمت   ، الطريق  على 
الأ�سبوع اجلاري م�سالح اأمن ولية 
اجلهوية  البطولة  فعاليات  تندوف 
لناحية  ال�رضطة  م�سالح  مابني 
وليات  لأمن  الغربي  اجلنوب 
والتي  وتندوف  اأدرار   ، ب�سار 
 8 م�سافة   على  فعالياتها  جرت 
من  انطالقا  الذكور  للعدائني  كلم 
حي احلكمة اإىل غاية حي مو�ساين 
من  انطالقا  للعداءات  كلم   4 و 
حي  غاية   اإىل  عمار  حا�سي  حي 
عداء   22 م�ساركة  مت   ، مو�ساين 
ذكور و 07 عداءات اإناث . وح�سبما 
لهذه  املنظمة  امل�سادر  من  علم 
هذه  مثل  اإقامة  فاإن  التظاهرة 
الريا�سية  اجلهوية  البطولت 
لدللة وا�سحة على اإهتمام القيادة 
الوطني  الأمن  جلهاز  الر�سيدة 
املدير  اللواء  عناية  راأ�سها  وعلى 
هذه  لإجناح  الوطني  لالأمن  العام 
الفعالة  م�ساهمته  و  التظاهرة 
الداعمة  البيئة  اإثراء  و  تعزيز  يف 

الريا�سية  الروح  واإمناء  للريا�سة 
بني �سفوف الأمن الوطني وتطوير 
جهاز  يف  الريا�سية  املنظومة 
بالأ�سا�ض  ترمي  التي  ال�رضطة 
اأفراد  و�سط  تفعيل ممار�ستها  اإىل 
ال�رضطة كما ت�ساهم وب�سكل فعال 
اأفراد  جاهزية  م�ستوى  رفع  يف 
و  اخلربة  حت�سني  كذا  و  الأمن 
ت�سجيع  و  لديهم  البدين  اجلانب 
بني  الريا�سية  املناف�سة  روح 
اأن  كما  ال�رضطة  قوات  م�سالح 
جرت  التي  اجلهوية  البطولة  هذه 
فعاليتها يف اأجواء ريا�سية �رضطية 
الفائزين  تكرمي  �سهدت  عائلية 
عادت   ، الأوىل  الثالثة  باملراتب 
الثالثة  و  الثانية  و  الأوىل  املرتبة 
التابعني  الإناث  للعداءات  بالن�سبة 
الذكور  بينما   ، ب�سار  ولية  لأمن 
الثالثة  و  الأوىل  املرتبة  فعادت 
للعدائني التابعني لأمن ولية اأدرار 
بينما عادت املرتبة الثانية للعداء 

التابع لأمن ولية تندوف .
اأحمد باحلاج

يعاين �سكان حي قطع الواد ببلدية  
النقائ�ض  من  جملة   ، مترنا�ست  
ال�رضورية التي حولت حياة قاطني  
اجلهة اإىل جحيم ل يطاق على حد 
تعبريهم ، اأين اأكد هوؤلء باأن حيهم  
يفتقر اإىل النظافة بالدرجة الأوىل 
، و الإنارة العمومية و كذا التهيئة 
اإىل  املكان  حول  مما   ، اخلارجية 
الآفات  ملروجي  مف�سل  مرتع 
الجتماعية ، الذين ا�ستغلوا هذه يف 
ممار�سة ن�ساطاتهم امل�سبوهة التي 
ال�سكان  اأمن  اإىل جانب ذلك  تهدد 
الواد  قطع  حي  �سكان  يكابد   .
انعدام  تبعات  الأهقار   بعا�سمة 
 ، باملنطقة  التنموي  امل�ساريع 
على غرار الإنارة العمومية الغائبة 
متاما و التي قال عنها قاطنو احلي 
باأن اأ�سبحت مطلبا �رضوريا يجب 
تلبيته يف القريب العاجل ، خا�سة 
الليل  الروؤية يف عتمة  اأن انعدام  و 
مبمار�سة  املحرفني  لبع�ض  �سمح 
برتويج  املتعلق  امل�سبوه  الن�ساط 
تعاطيها  و  الجتماعية  الآفات 
الذي  الأمر   ، ال�سواء  حد  على 
اأمن ال�سكان من جهة اأخرى  يهدد 
على حد تعبريهم ، اأما بخ�سو�ض 
فقد   ، حرج  ل  و  فحدث  النظافة 

رفع  �ساحنات  باأن  حمدثونا  قال 
القمامة التابعة للبلدية ل ت�سل اإىل 
هذه النقطة البعيدة من حي قطع 
الواد  �سوى يف بع�ض الأحيان ، مما 
الرهيب  الرتاكم  ذلك  عن  يرتتب 
هنا  ترتامى  التي  النفايات  لأكوام 
حّول  مما   ، الزمن  بفعل  هناك  و 
للقمامة  م�سغر  مكب  اإىل  احلي 
جانب  اإىل   ، و�سفوه  ما  ح�سب 
ال�سكان  ان�سغالت  تتوقف  هذا مل 
اإىل  تطرقت  بل  احلد  هذا  عند 
اخلارجية  التهيئة  انعدام  م�سكل 
 ، الطرقات  تعبيد  راأ�سها  على  و 
باأن  املتحدثني  ذات  قال  حيث 
الأجرة ميتنعون  �سيارات  اأ�سحاب 
 ، حيهم  على  ال�سكان  تو�سيل  عن 
بذريعة عدم وجود طرقات معبدة 
الت�سعرية  م�ساعفة  عن  ف�سال 
عليه  بناء  و   ، احلالت  بع�ض  يف 
ينا�سد �سكان احلي املذكور دوائر 
مراعاة  ب�رضورة  الخت�سا�ض 
ان�سغالتهم بعني العتبار ، خا�سة 
و اأن هذه الأخرية قد و�سعت على 
طاولة ال�سلطات منذ فرتة من دون 

ت�سجيل اأدنى ا�ستجابة .

�شيخ مدقن

طالبت تقارير اإدارية و �شكاوى  وعرائ�ض احتجاجية مرفوعة لوزير الداخلية واجلماعات املحلية 
نور الدين بدوي ب�شرورة التدخل العاجل  لفتح حتقيق اأمني واداري معمق يف مالب�شات تعرث 1000 

م�شروع تنموي، موازاة مع ذلك يوجد زهاء 15 رئي�ض بلدية �شابق وحايل حمل متابعة ق�شائية 
بتهمة �شوء الت�شيري و تبديد املال ح�شب املعلومات املتاحة .

15 رئي�ض بلدية �شابق وحايل متابعون ق�شائيا بتهمة تبديد املال العام

اأحمد باحلاج 

مطالب بفتح حتقيق معمق يف مالب�شات تعرث 1000م�شروع باجلنوب 

املتخ�س�سة  الأمن  متكنت م�سالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
القليمية  بالكتيبة  والتهريب  
على  الوطني  للدرك  املتنقلة 
برج  الدارية  املقاطعة  م�ستوى 
باجي خمتار التابعة لولية اأدرار  ، 
من اكت�ساف م�ستودع �رضي لتخزين 
املواد الطاقة املعدة للتهريب اأين 
من  لرت   14800 بداخله  �سبط 

الوقود .

موثوقة  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
الأمن  وحدة  ان  "الو�سط"  ليومية 
اجلرمية  مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
بالكتيبة  التهريب  و  املنظمة 
كانت  الوطني  للدرك  القليمية 
الأثنني   اإىل  الأحد  ليلة  متكنت  قد 
باملنطقة امل�سماة �سحراء تنزرفت 
باجي  برج  الإدارية  باملقاطعة 
 ، اأدرار   خمتار 800 كلم عن ولية 
من اكت�ساف م�ستودع  �رضي خا�ض 

باملهربني لعداد املواد الطاقوية 
بغر�ض تهريبها باجتاه دولة النيجر 
لرت   14800 بداخله  �سبط  اأين   ،
كمية  م�سادرة  ليتم  الوقود  من 
لدوائر  وت�سليمها  املحجوزات 
يبقى  فيما  املعنية  الخت�سا�ض 
اأثار  لتقفي  متوا�سال  التحقيق 
املهربني املجهويل العدد والهوية ، 
حيث تعترب العملية الأمنية النوعية  
ال�سنة  خالل   نوعها  من    10 الـ 

ا�سرتجاع  من  مكن  مما   ، اجلارية 
الوقود  األف  لرت من  ما يقارب 36 
.ومعلوم اأن العملية الأمنية النوعية 
التطبيق  اإطار  يف  تندرج  الأخرية 
اخلا�ض  الأمن  ملخطط  ال�سارم 
الدرك  ل�سالح  العامة  بالقيادة 
منابع  لتجفيف  والهادف  الوطني 
التهريب وحماية الإقت�ساد الوطني 

وفق املعطيات املتوفرة .
اأحمد باحلاج

الرابط  الطريق  م�ستعملو  طالب 
بني املقاطعتني الإداريتني املنيعة 
مترنا�ست  بولية  �سالح  وعني 
التدخل اجلاد من طرف  ب�رضورة 
يف  للتعجيل  الو�سية   الوزارة 

ومن  الطريق  هذا  تاأهيل  اإعادة 
املقلق  الإرتفاع  من  التخفيف  ثم 

لإرهاب الطرقات .
م�ستعملي  من  الع�رضات  نا�سد 
الطريق الرابط بني املنيعة وعني 

�سالح بوليتي غرداية و مترنا�ست  
على التوايل واملمتد على م�سافة 
مع  لهم  ت�رضيحات  يف   ، 400كلم 
النقل  وزير    " "الو�سط  يومية 
الغني  عبد  العمومية  والأ�سغال 
زعالن للتعجيل يف اإعادة الإعتبار 
يزال  ل  الذي  املذكور  للطريق 
ي�سهد حالة متقدمة من الإهرتاء  ، 
المر الذي �ساهم ب�سكل مبا�رض يف 
الإرتفاع املقلق ملعدلت حوادث 
حما�رض  ت�سري  حيث   ، املرور 
مب�سالح  الطرقات  اأمن  �رضايا 
الدرك الوطني عن ت�سجيل خالل 
ال�سنة اجلارية ما يقارب 28 حادث 
مرور اأ�سفر عن م�رضع 13 �سخ�سا 
بجروح  اأخرين    34 اإ�سابة  و 
الذي  الأمر   ، اخلطورة  متفاوتة 
ف�رضه منتخبون حمليون باملجل�ض 
مترنا�ست   بولية  الولئي  ال�سعبي 
وجب  التي  املخيفة  بالأرقام 

ذلك  يتاأتى  ولن  منها  التخفيف 
عن  �سوى  ال�سعب  ممثلي  ح�سب 
طريق  الإ�رضاع يف جت�سيد عملية 
امل�سجل  الطريق  تاأهيل  اإعادة 
من  املمولة  امل�ساريع   �سمن  
لتنمية  الوطني  ال�سندوق  طرف 
واله�ساب  الكبري  اجلنوب  مناطق 
العليا ، ويف �سياق مت�سل فقد �سدد 
ممثلي ال�سعب  على �رضورة اإ�سناد 
الدرا�سة  قيد  املوجود  امل�رضوع 
وطنية  �رضكة  لفائدة  واملتابعة 
املعايري  وفق  لإجنازه  اأجنبية  اأو 
التقنية املعمول بها واملوا�سفات 
مغبة   من  التحذير  مع  احلديثة  
حملية  مقاولتية  ملوؤ�س�سة  منحه 
�سيا�سة  لتكرار  تفاديا  وذلك 
نتائج  من  جتني  وما  الربيكولج 

وخيمة قد ل حتمد عقباها .
�شيخ مدقن

�شبط بداخله 14800 لرت من الوقود 

على خلفية الرتفاع املقلق لإرهاب الطرقات 

اكت�شاف م�شتودع �شري لتخزين الوقود املهرب بربج باجي خمتار  

مطالب بالتعجيل يف تاأهيل طريق املنيعة –عني �شالح  

مب�شاركة 29 عداء من عنا�شر ال�شرطة 
من بينهم 03 اإناث 

انعدام التهيئة حّول حياة ال�شكان اإىل جحيم

اأمن والية تندوف يحت�شن فعاليات 
البطولة اجلهوية للعدو على الطريق

مواطنو حي قطع الواد بتمرنا�شت 
يطالبون بالتهيئة احل�شرية
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وكانت هذه احلملة الوقائية التي 
�شت�شمل كل اإقليم والية غرداية 
بيطريون  اأطباء  ينفذها  والتي 
اأطلقت  قد  معتمدين  خوا�ص 
يف  اجلاري  اأبريل  �شهر  مطلع 
اال�شتباقية  االإجراءات  اإطار 
للوقاية من االأمرا�ص احليوانية 
البيطري  الطبيب  اأو�شح  كما   ,
اإ�شحاق  البيطرة,  مبفت�شية 
العملية  هذه  وتهدف  كتيلة  
خا�ص  ب�شكل  املجانية"   "
ح�شانة  تعزيز  و  تدعيم  اإىل 
و  بالوالية  احليوانية  القطعان 
الك�شف  و  ت�شخي�ص  و  مراقبة 
االأ�شل  ذات  االأمرا�ص  عن 
عالج  يف  ال�رشوع  و  احليواين 
و  الداخلية  الطفيلية  االأمرا�ص 
اخلارجية للموا�شي و االأبقار و 

االأخرى  االأليفة  احليوانات 
تعي�ص  التي  الكالب  ال�شيما 
داخل اإ�شطبالت املربني , كما 
جرى تو�شيحه و �شيتم يف نف�ص 

الك�شف  عملية  اإطالق  االإطار 
و مر�ص  املالطية  لداء احلمى 
العقد  اأورام  داء  كذا  و  ال�شل 
اللمفاوية لدى االأبقار من طرف 

االأطباء البيطريني التابعني 
اأجل  من  البيطرية  للمفت�شية 
تقييم هذه االأمرا�ص احليوانية 
و  باملنطقة  االإنت�شار  وا�شعة 
للرثوة  ال�شحية  الو�شعية  تعد 
اأ�شنافها  بجميع  احليوانية 
بوالية غرداية "مر�شية", مثلما 

الذي  الطبي  االإطار  ذات  اأكد 
اأ�شار اإىل اأن االإجراءات الوقائية 
و  ال�شحية  باحلماية  اخلا�ص 
االإنذار من االأمرا�ص احليوانية 
�شاري املفعول بقوة عرب بلديات 
الوالية من اأجل تعزيز التدابري 
طرف  من  املتخذة  الوقائية 
ذلك  و  العمومية  ال�شلطات 
الو�شع  على  احلفاظ  اأجل  من 

ال�شحي لقطعان املوا�شي .
البيطرة  م�شالح  متكنت  قد  و 

بالوالية خالل ال�شنة املنق�شية 
حالة   5.855 عن  الك�شف  من 
بني  القالعية  احلمى  لداء 
حالة   1.272 و  االأبقار  قطعان 
احليواين  الداء  لذات  اأخرى 
بني قطعان املاعز عرب حوايل 
غرداية  من  بكل  منزال  اأربعني 
القارة  و  �شحوة  بن  وال�شاية 
متت  كما   , متليلي  و  بريان  و 
االإ�شارة اإليه و قد ت�شببت حاالت 
امل�شجلة  القالعية  احلمى 
االإن�شان  لدى  اإ�شابة   213 يف 
و  باحليوانات  االإت�شال  جراء 
 , الطازج  احلليب  ا�شتهالك 
ومنتجات اأخرى من م�شتقاته , 
اإح�شائيات 2017 مل�شالح  وفق 
ال�شكان  و  ال�شحة  مديرية 
و  امل�شت�شفيات   واإ�شالح 
ثروة  غرداية  والية  حت�شي 
 362.000 يف  تتمثل  حيوانية 
 158.000 و  االأغنام  من  راأ�ص 
راأ�ص من املاعز و4.006 راأ�ص 
من االأبقار و 11.350 راأ�ص من 

االإبل. 

ت�شتهدف حملة التلقيح �شد داء جدري الأغنام و احلمى القالعية و داء الكلب بني قطعان الأبقار 
التي اأطلقت بولية غرداية ما ل  يقل عن 300.000 راأ�س من الأغنام و 4.000 راأ�س من الأبقار , 

ح�شبما علم اأم�س الأربعاء من املفت�شية البيطرية التابعة ملديرية امل�شالح الفالحية.

غرداية

ق.م

حملة تلقيح �ضد احلمى القالعية لدى االأبقار و جدري االأغنام

وهران

من تنظيم املفت�شية
 الولئية للعمل مبع�شكر

ثالث وحدات ثانوية للحماية املدنية ووحدة رئي�ضية  طور االجناز 

من تنظيم املفت�ضية الوالئية 
للعمل مبع�ضكر

 . اأ�شبوع حت�شي�شي حول ظاهرة 
ت�شغيل الأطفال 

وحدات  ثالث  حاليا  توجد 
ووحدة  املدنية  للحماية  ثانوية 
اإقليم  االجناز عرب  قيد  رئي�شية  
والية وهران ,ح�شبما اأفاد بذلك 
اأم�ص االأربعاء  املكلف باالعالم 

مبديرية احلماية املدنية.
املن�شاآت  هذه  جت�شيد  ويجري 
بكل من حا�شي مف�شوخ والكرمة 
بن�شب  وال�شانيا  الكرمة  وعني 
به  اجناز متفاوتة وفق ما �رشح 
القادر  عبد  باللة  االأول  املالزم 
فور  الهياكل  هذه  و�شت�شمح 
بتعزيز  اخلدمة  حيز  دخولها 
املدنية  احلماية  م�شالح  تواجد 
ودوائر  بلديات  خمتلف  عرب 
عند  ال�رشيع  للتدخل  الوالية 
,كما  كارثة  اأو  حادث  اأي  وقوع 

اأ�شري اليه.
ملو�شم  التح�شري  وبخ�شو�ص 
اأبرز املكلف  القادم  اال�شطياف 
اأن  املديرية  بذات  باالإعالم 
التهيئة  واإعادة  الرتميم  اأ�شغال 
اال�شعاف  مركزي  ب�شاأن  جارية 
الطرقي رقم 1 و 2 املتواجدين 
على طول الطنف الوهراين وكذا 
عبد  بوزيان  املتقدم  املركز 
بنهج  مقره  الكائن  الرحمان 
تتوفر  للتذكري  ال�شحمي  �شيدي 
وحدة   25 على  وهران  والية 
منت�رشة  عملية  املدنية  للحماية 

عرب اقليم الوالية .
لكل  "م�شعف  عملية  اطار  ويف 
م�شالح  بها  بادرت  التي  عائلة" 
 2010 منذ  املدنية  احلماية 

�شخ�ص   4300 زهاء  ا�شتفاد 
بوالية وهران من برنامج تكويني 
يف جمال اال�شعافات االأولية عرب 
واحدة  كل  متتد  تكوينية  دورات 

درو�شا  خاللها  تلقوا  يوما   21
كيفيات  حول  ونظرية  تطبيقية 
اال�شعافات  وتقدمي  التدخل 

االأولية يف حال وقوع اأي حادث

االأطفال  ت�شغيل  ظاهرة  باعتبار 
االإن�شان  حلقوق  �شارخ  انتهاك 
دون  حتول  التي  االأ�شباب  ومن 
وتقدم  الب�رشية  التنمية  حتقيق 
يعد  املقابل  ويف  املجتمعات. 
التي  الظاهرة  هذه  على  الق�شاء 
اجلزائري  املجتمع  ا�شتفحلت 
رئي�شيا  منفذا  بكرثة  موؤخرا 
وجعلها  الفئة  هاته  كرامة  ل�شون 
ذات  حقوقها. ويف  بكافة  تتمتع 
الوالئية  تنظم املفت�شية  ال�شدد 
اأ�شبوعا حت�شي�شيا  للعمل مبع�شكر 
االأطفال  ت�شغيل  "ظاهرة  حول 
انطلقت  والذي  مكافحتها"  و�شبل 
فعالياته يوم اأم�ص باملعهد الوطني 
املهني  التكوين  يف  املتخ�ش�ص 
"بولريال جلول" بخ�شيبية,  والذي 
من  ال12  غاية  اإىل  �شي�شتمر 
خالله  و�شتجوب  اجلاري  ال�شهر 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  املفت�شية 
تراب  عرب  املنت�رشة  التكوينية 
ومراكز  معاهد  من  الوالية 

مثل  ان  تنظيم  ويُذكر  التكوين. 
يُعُد  التظاهرات التح�شي�شية  هذه 
تهدف من خاللها  ايجابية  خطوة 
برنامج  دعم  اىل  املفت�شية  ذات 
والعمل  االطفال  عمالة  حماربة 
امل�شتغلة  الفئة  هذه  حماية  على 
وب�رشورة م�شاهمة كافة الفعاليات 
الظاهر  هذه  ات�شار  من  احلد  يف 
لتبقى  جمتمعنا,  على  الدخيلة 
م�شوؤولية  الظاهرة  هذه  حماربة 
اجلميع تتطلب تظافر املزيد من 
قوانني  �شن  اىل  وحتتاج  اجلهود, 
وعقوبات ردعية على كل من ت�شول 

له نف�شه بان ي�شتغل الطفل.
الوالئية  املفت�شية  ولالإ�شارة فان   
خرجاتها  خالل  مبع�شكر  للعمل 
بها  قامت  التي  املكثفة  امليدانية 
اأي  ت�شجل  مل  املن�رشم  ال�شهر 
البناء  بور�شات  لالأطفال  ا�شتغالل 

واملوؤ�ش�شات االإنتاجية.
طالبي فاطمة

النعامة : 

720 عائلة ت�ضتفيد من جتهيزات الطاقة ال�ضم�ضية خالل 5 �ضنوات 
عائلة من جتهيزات   720 ا�شتفادت 
املولدة  ال�شم�شية  الطاقة 
ال�شكنية  باملناطق  جمانا  للكهرباء 
النعامة  بوالية  الريفية  والتجمعات 
االأخرية  �شنوات  اخلم�ص  خالل 
اأم�ص,  عنه,  اأعلنت  ما  ح�شب   ,

حمافظة  الغابات.
 43 حدود  يف  غالف  خ�ش�ص  وقد 
العملية  هذه  لتمويل  دينار  مليون 
حمافظة  برنامج  �شمن  املدرجة 
الغابات الرامي اإىل تزويد خيم البدو 

املوا�شي  مربي  وعائالت  الرحل 
من  املتجددة  الطاقات  مبعدات 
اخلاليا  هذه  وتركيب  اقتناء  خالل 
اأو�شح رئي�ص مكتب  الطاقوية, كما 
عبد  الريفية  التنمية  برامج  متابعة 

الواحد عقون.
الفرتة  يف  املحافظة  ذات  وقامت 
رعوية  اآبار   3 بتجهيز  نف�شها  
طريق  عن  الكهرباء  توليد  مبعدات 
الطاقة ال�شم�شية التي ا�شتفاد منها 
ب�شحراء  القاطنني  الرحل  ال�شكان 

بادف  في�شيفة  مغرارو  دائرتي 
وتوفري  املعي�شية  ظروفهم  حت�شني 
قطعان  لت�رشيب  ال�شقي   مياه 

موا�شيهم, وفق ذات امل�شدر  .
و ذكر ذات امل�شوؤول" اأن ا�شتخدام 
عدد  تثبيت  يف  �شاهم  التقنية  هذه 
عرب  البدوية  العائالت  من  كبري 
 , والرعوية  الفالحية  حميطاتهم 
التجربة جناحات  هذه  حققت  كما 
الطلبات  عدد  من  جعلت  معتربة 
مزايا  من  باال�شتفادة  اخلا�شة 

الطاقة ال�شم�شية يف تزايد م�شتمر". 
الرامي  عملها  املحافظة  وتوا�شل 
خاليا  من  اأخرى  ح�شة  توفري  اإىل 
خمتلف  خالل  ال�شم�شية  الطاقة 
اأ�شري  كما   , امل�شتقبلية  براجمها 
تو�شيل  تقنية  وتكت�شي   . اإليه  
با�شتعمال  الكهربائية  الطاقة 
اخلاليا ال�شم�شية اأهمية  اقت�شادية 
الربط  تكاليف  يخ�ص  فيما  �شيما 
الريفية  الكهرباء  بربنامج  مقارنة 

بالنظر .

مت توفري بوالية اجللفة زهاء مليوين 
و100 األف جرعة لتنفيذ حملة تلقيح 
اجلذري  داء  �شد  املا�شية  روؤو�ص 
بر�شم ال�شنة اجلارية ح�شب ما علم 

من املفت�شية الوالئية للبيطرة.
�رشيك  بن  املفت�شية  رئي�ص  واأكد 
م�شطفى لواج على هام�ص اجتماع 
نظم  احلملة  هذه  حول  تن�شيقي 
املتو�شط  التكنولوجي  باملعهد 
الفالحي املتخ�ش�ص باأن "الو�شاية 
وفرت اإىل جانب املليوين و100 األف 
املا�شية  لتلقيح  املخ�ش�شة  جرعة 
األف   16 زهاء  اجلذري  داء  �شد 
احلمى  ملجابهة  خم�ش�شة  جرعة 
القالعية وداء الكلب م�شريا اإىل اأن 
هذه احلملة �شي�شتفيد منها كما مت 
االإعتياد عليه يف موا�شم �شابقة ما 

يقارب 8000 موال.
االإجتماع  هذا  جاء  ولالإ�شارة 
اإليه  بادرت  الذي  التن�شيقي 
االأطباء  لفائدة  الوالئية  املفت�شية 
من  ال�رشكاء  وخمتلف  البياطرة 
املحلية  والغرفة  الفالحني  اإحتاد 
احلملة  الإجناح  م�شاعيها  اإطار  يف 
واإعطاء  امل�شطرة  االأهداف  وبلوغ 

التي  العملية  وهي  اأكرث  جناعة 
ال�شهر  من   25 الــ  يف  ر�شميا  بداأت 
اجلاري وت�شتمر حتى بلوغ الربنامج 

امل�شطر.
واأ�شاف رئي�ص املفت�شية باأن "هذا 
به  اأريد  املثمر  التن�شيقي  اللقاء 

الوقوف على 
احلملة يف  تنظم  التي  العمل  اآليات 
امليدان وت�شمن التن�شيق الفعلي بني 
م�شريا  الدوائر  ومفت�شي  البياطرة 
اإىل اأنه وبناءا على الت�شخي�ص الذي 

تقوم به م�شاحله يتم 
طفيفة  اإختالالت  على  الوقوف 
من  وتداركها  ملعاجلتها  يطمح 

خالل هذا اللقاء .
اأن  اإىل  امل�شوؤول  ذات  اأ�شار  كما 
متكن  املنتظم  ب�شكلها  "احلملة 
م�شاكل  من  التخفيف  من  اأي�شا 
ثروته  على  وحتافظ  املوال 
مك�شبا  تعترب  التي  احليوانية 
الدولة  توليها  الوطني  لالقت�شاد 
التلقيح  جمانية  وما  بالغة"  عناية 

يقول ال�شيد بن �رشيك "اإال اأحد 
ال�شلطات  مرافقة  يف  ال�شبل 

العمومية لهذا الن�شاط".

اجللفة :

 توفري مليوين و100 األف جرعة 
لتلقيح روؤو�س االأغنام �ضد داء اجلذري
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ال�شيخ »فرج اهلل اأحمد » اأبرز الرقاة باجلزائر

الكثري من الأدعياء يرتزقون من الرقية 
يف مدينة بو�شعادة مدينة اجلمال ، مدينة ال�شناعة التقليدية ، مدينة االإميان بحا�شر ال�شهادة اأكرث منه بعامل الغيب، يف هاته املدينة ، ال تكاد جتد 

فيها حّيا من اأحيائها يخلو من مراكز الرقية ال�شرعية التي تعالج » عامل اجلن الغيبي » حيث باتت منت�شرة يف كل اأرجائها،وبلدياتها املجاورة  والتي 
تعمل على معاجلة املر�شى النف�شيني وامل�شابني بداء امل�س، بل يتعدى يف كثري من االأحيان االأمر جمال اخت�شا�شهم لي�شل عالجهم اأي�شا للم�شابني 

باأمرا�س بدنية
الكبري  االنت�شار  هذا 
ال�رشعية  الرقية  الأماكن 
للقيام  باملدينة  ا�شتفّزنا 
هاته  حول  �شحفي  بتحقيق 
الظاهرة التي بات يقبل عليها 
املغرتبني  وحتى  اجلزائريون 
منهم  امتهانا وا�شت�شفاء ب�شكل 
كثيف جعل االأمر ي�شل اإىل حد 
احلال  وهو  بالظاهرة،  و�شفه 
اأ�شئلة  طرح  ي�شتدعي  الذي 
متعددة عن اأ�شباب انت�شار مثل 
هاته االأماكن املعاجلة بالقراآن 

الكرمي.
التي  االفرتا�شية  ت�شاوؤالتنا 
التحقيق  لبداية  م�شتندا  كانت 
ف�شق  ومتنوعة،  متعددة  كانت 
اأ�شباب  منها تعلق بالبحث عن 
هذا  على  اجلزائرييني  اإقبال 
االأمر  هل  العالج..  من  النوع 
الدين  على  اإقبالهم  اإىل  يعود 
اإميانهم  وبالتايل  االإ�شالمي 

بال�شفاء بالقراآن الكرمي ؟
بغياب  متعلق  االأمر  اأن   اأم 
التي  النف�شية  امل�شحات 
املراكز  هاته  عن  بديال  تقدم 
ال�رشعية  بالرقية  املتخ�ش�شة 
الت�شعرية  انخفا�ض  ؟هل 
العالجية  البيوت  بع�ض  يف 
بالرقية يفتح �شهية اجلزائريني 
ال�شتعمال هذا النوع من العالج 
؟ ثم اإذا �شلمنا بجدوائية هاته 
االأماكن.. ماهي ال�رشوط التي 
»الراقي  يف  توفرها  ينبغي 
خموال  يكون  حتى  ال�رشعي« 
بالرقية  بيته  العالجي  فتح  له 
تعليمي  م�شتوى  هناك  هل  ؟ 
مرتوكا  االأمر  اأن  اأم  ؟  معني 
هب  من  لكل  عواهنه  على 
ودب  ؟ وهل هناك ن�ض قانوين 
ال�رشعية  الرقية  جمال  ينظم 

؟ من هي اجلهة امل�شوؤولة 
عن مراقبة من يزاولون 

الرقية  مهنة 
؟  لها  والرتخي�ض 

وزارة  دور  ما 
ل�شحة  ا

هذه  مثل  يف 
التي  املراكز  اأو  االأماكن 

بالرقية  العالج  با�شم  تفتح 
على  الباب  تفتح  ذلك  بعد  ثم 
�شتى  ا�شتخدام  يف  م�رشاعيه 
الع�شبية  الع�شبية وغري  االأدوية 
امل�شتح�رشات  بع�ض  وحتى 

املفخخة باملواد املحظورة.

اأ�شئلة عديدة طرحنا يف بداية 
اجلواب  ناأمل  كنا  التحقيق 
عنها  تفرعت  اأنها  غري  عنها 
اأ�شئلة واإ�شكاالت اأخرى جعلتنا 
االأهمية  له من  االأمر  اأن  نوقن 

ال�شيء الكثري.

مراكز للرقية داخل 
اأحياء �شعبية بتجهيزات 

ع�شرية

مع  حتقيقنا  بداية  كانت 
اأحمد  »  اهلل  فرج   « ال�شيخ 
واأبرز  اأ�شهر  من  واحد  وهو 
و�شل  الذي   ، باجلزائر  الرقاة 
الإنطاق االأبكم ببوغازول بوالية 
املدية  وجعل امراأة مت�شي بعد 
اأن اأ�شيبت ب�شلل ن�شفي ح�شب 
احلاج م�شعود من بوغزول  مل 
اهلل  » من  فرج   « ال�شيخ  ميانع 
اأن  ذلك  معه،  حوار  اإجراء 
معه  بدائرة   هاتفية  مكاملة 
بامل�شيلة   التي  عامر  �شيدي 
يوجد فيها بيته  ، كانت كافية 
ق�شد  اإليه  للقدوم  لنا  بدعوته 
الرقية  مو�شوع  حول  مناق�شته 
والرقاة. ال�شيخ فرج اهلل  الذي 
اأكرب  من  واحد  مع  تواجدنا 
باجلزائر  اأعطانا  الرقاة 
الفر�شة لنناق�ض بتف�شيل واقع 
 ، باجلزائر  ال�رشعية  الرقية 
و�شاألناه عن كرثة الرقاة الذين 
اأ�شبحت تعج بهم ال�شاحة بحثا 
عن الربح ال�رشيع، حيث اعترب 
اأنه فعال اأ�شبحت ال�شاحة االآن 
الذين  الرقاة  من  بالكثري  تعج 
املال  اأجل  من  الرقية  دخلوا 
ت  لنيا ا و

اهلل  يعلمها 
فتحوا  الذين  هوؤالء 
ال�رشعية  الرقية  اأك�شاك 
يقول �شاحب مهنة » م�شارعة 

اجلن« .

مراكز الرقية اأكرث من 
العيادات النف�شية

مراكز  انت�شار  اأ�شباب  وعن 
من  اأكرث  ال�رشعية  الرقية 
اعترب  النف�شية  العيادات 
ف�شل   « نف�شي  »اأخ�شائي 
ت�رشيح  يف  ا�شمه،  ذكر  عدم 
من  اأن   / الو�شط  جلريدة  له 
الذهاب  اأن  يعتقدون  النا�ض 
اإىل العيادة النف�شية فعل يجعل 
يعتربونه  املري�ض  حميط  من 
وغالبا  عقليا،  خمتال  اإن�شانا 
العيادة  اأّن  النا�ض  يعتقد  ما 
باملجانني،  تخت�ّض  النف�شّية 
»الّرقى  عيادات  تاأتي  لذلك 
للمر�شى  كبديل  ال�رّشعية« 
م�شيفا  النف�شّية  العيادات  من 
ال�رشية،  اإىل  النا�ض  حاجة  اأّن 
اإىل  اللجوء  اإىل  هو ما يدفعهم 
العيادات ال�رشعية، على الرغم 
الكثريين  �شحة  تدهور  من 

وغبائهم،  الّرقاة  جهل  ب�شبب 
من  الكثري  تعر�شت  وقد 
بعد  اغت�شاب  لعمليات  الن�شاء 
الرقاة،  اأيدي  على  تنوميهن 
االأخ�شائي  يقول 

الذي 

بدا غا�شبا من 
املراكز  هاته  انت�شار 

داعيا اإىل �رشورة تدخل وزارة 

ال�شحة لتنظيم هذا املجال.
»ميلود  اعترب  اآخر  جانب  من 
» وهو �شاب متعلم اأن »العيادة 
الكثري  يف  تكون  ال�رشعية« 

من  بكثري  اأف�شل  االأحيان  من 
تقدم  فهي  الطبية  العيادات 
ب�شكل  الّنتائج  وتظهر  العالج 

اأن  م�شيفا  مبا�رش، 
املتعلقة  االأمرا�ض 
ال�شيطاين  بامل�ض 
ال  واجلني 
معها  تنفع 
ت  �شفا و
االأطباء بقدر 
حتتاج  ما 
متمكن  �شيخ 
كيف  يعرف 

يخرج تلك االأرواح من 
ج�شد املري�ض.

العديد  اأن  من  وبالرغم 
من النا�ض من يختار هذا 
النوع من العالج لالأمرا�ض 
املتعلقة مبا هو باطني اإال 
ال�رشعيني  الرقاة  بع�ض  اأن 
جعل من عيادته مكانا خا�شا 
اأمرا�ض الكون يف  ملعاجلة كل 
م�شهد م�شحك للغاية، اإذ كتب 
على مركزه الفتة ملونة واأنيقة 

ال�رشطان   « اأمرا�ض  تعالج 
بجميع اأنواعه بالرقية ال�رشعية 
مثل  الطبيعية  واالأع�شاب 
»�رشطان الدم - �رشطان الكبد 
�رشطان   - والطحال 
الغدة  - �رشطان  الرئة 
�رشطان   - اللمفاوية 
الن�شاء  عند  الثدي 
املعدة  �رشطان   -
االورام  وجميع   -
ال�رشطانية - االيدز - 
الوبائي  الكبد  التهاب 

- البهاق - الرب�ض«.
اأي�شا  يعالج  كما 
النف�شية:  االأمرا�ض 
واالكتئاب  ال�شيق   - الو�شوا�ض 
- االأحالم املزعجة - الغ�شب 
الالاإرادي - ال�رشود الذهني - 

- عدم  والظهر  املفا�شل  اآالم 
ال�شك   - الرتدد   - الرتكيز 
ال�شداع   - الت�شنج   - القلق   -
الروحية:  املزمن.االمرا�ض 
ال�شحر   - احل�شد   - العني 

باأنواعه وامل�ض ال�شيطاين.
كما اأنه يقدم حتى اال�شت�شارات 
املركز  يقوم  حيث  الزوجية، 
امل�شاكل  اأنواع  جميع  بعالج 
الزواج  يف  والتاأخر  الزوجية 
وعدم االإجناب »العقم« ويعالج 

يكون  ولكي  اجلنني،  ت�شقيط 
يعالج  اأنه  قال  مانعا  جامعا 

حتى االأمرا�ض الغام�شة
القب�ض على م�شعوذ يف امل�شيلة  
م�شتبه  على  ال�رشطة   األقت 
والدجل  ال�شعوذة  باأعمال  به 
واالحتيال على اال�شخا�ض عن 
طريق ايهامهم بعقاقري �شحرية 

وابتزازهم مببالغ مالية.
ال�رشطة  قوات  متكنت  حيث، 
�شيدي  دائرة  الأمن  التابعة 
عي�شى باأمن والية امل�شيلة من 
املدعو ) ل،ي(، وذلك  توقيف 
قوات  ال�شعوذة  ،  بخ�شو�ض 
البحث  بعملية  قامت  ال�رشطة 
وو�شع  الفاعل  عن  التحري 
من  مكنت  حمكمة  خطة 
م�شتوى مدينة  على  توقيفه 

�شيارة  منت  جماورة وعلى 
ال�شيارة  ، بعد تفتي�ض  �شياحية 
طال�شيم وكتب  العثورعلى  مت 
�شفادع  اإىل  باالإ�شافة  �شعوذة 
طيور  وري�ض   ، جمففة  وجلود 
التي ت�شتعمل لل�شحر وال�شعوذة 
، مبلغ مايل قدره 159500 دج ، 
ليتم ت�شكيل ملف ق�شائي �شده 
ال�شيد / وكيل  امام  وتقدميه 
اجلمهورية لدى حمكمة �شيدي 

عي�شى بامل�شيلة.

هواري ب

دخلنا اإىل منزله فوجدنا �شهاداته يف املجال  و�شرد لنا جل 
اأعماله وتعامله مع دار االرقم .

اأ�شلوب تداوي له اأ�شول الرقية ال�شرعية التي قال عنها 
اأنها منحة ربانية يهبها اهلل اإىل من ي�شاء من عباده، واأن 
االأمر اختيار من اهلل له باالإ�شافة اإىل التجرية واخلربة 

التي تاأتي بعد تراكم التجربة.

تظهر عليه اآثار النعمة عرب لبا�س فاخر و�شيارة رباعية 
الدفع،توارق  مل يخف اأبدا كون هاته املهنة تذر اأرباحا 

كبرية، م�شتنكرا على من ينكر هذا االأمر، فال�شيخ 
اأحمد يحب اأن يتحدث بنعم اهلل عليه وهو ما يجلب له 

عداواة خ�شومه عليه خا�شة واأنه كثري ال�شفر وغالبا ما 
يتحدث مع رواده الكرث عرب الوات�شاب ومواقع التوا�شل 

االجتماعي يقول فرج اهلل جلريدة الو�شط.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة : طالبي نبيلة 
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر

حم�ضر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة طالبي نبيلة املح�ضرة الق�ضائية املعتمدة لدى اخت�ضا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �ضارع 
اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�ضت�ضفى ( بني م�ضو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .

لفائدة : بو�ضيادي احمد .
الكائن م�ضكنه: حي اأول نوفمرب 1954 �ضلغوم العيد ميلة 

بعد الطالع على املواد : 612،613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناء على القرار ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س ،االق�ضم: التجاري /البحري  رقم اجلدول : 16/09902 رقم الفهر�س : 17/05004 املوؤرخ يف : 
17/06/05 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2018/01/21  حتت رقم : 2018/0171 و املوؤيد للقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، الغرفة 

: التجارية .بتاريخ : 17/12/13 رقم الق�ضية  : 17/05152 رقم الفهر�س : 17/06118.
و بناءا على الأمر اذن بالن�ضر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ 2018/04/08 رقم : 2234

بلغنا : �ضركة �ضبيديلوندري �ضركة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ممثلة مب�ضريها  .
الكائن مقرها : 06 �ضارع الخوة عزيرو حيدرة اجلزائر .

و هذا مببلغ : 1.290.000.00دج واحد مليون و مائتان و ت�ضعون الف دينار جزائري  باإ�ضافة اإىل التعليق امام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�ضر و 
حم�ضر الن�ضر يف اجلريدة 

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�ضة ع�ضر يوما )15( للوفاء ت�ضري من تاريخ تبليغه هذا املح�ضر و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة  التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�ضر و �ضلمنا ن�ضخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .

املح�ضرة القانونية
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

جمل�س ق�ضاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�ضم: �ضوؤون الأ�ضرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 02048/17 رقم الفهر�س: 03325/17 تاريخ احلكم: 

 07/11/17

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا 
يف ال�ضكل : قبول دعوى اإعادة ال�ضري يف الق�ضية. يف املو�ضوع: اإفراغا 

للحكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 09/05/2017 حتت رقم فهر�س: 
طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�ضادقة  املحكمة  ق�ضت   01665/17
اخلبري املودعة لدى امانة �ضبط املحكمة بتاريخ: 11/06/2017 حتت رقم 

ايداع 209/17 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �ضدها  حجاجي 
اأم اخلري  املولودة بتاريخ: 03/04/1959 باجللفة لأبيها عبد القادر واأمها 

طيبي �ضعيدة ثانيا: تعني املرجعة حجاجي عي�ضة كمقدمة عليها لرعايتها 
وت�ضيري �ضوؤونها. على ان تلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد 
الت�ضرفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�ضرة. مت ت�ضحيح هذا 
املنطوق بحكم ثاين رقم اجلدول: 04093/17 رقم الفهر�س:00601/18 
تاريخ احلكم:20/02/2018 وذلك على النحو التايل: حجاجي اأم اخلري 

املولودة بتاريخ 03/04/1959 باجللفة لأبيها عبد املالك واأمها طيبي �ضيدة 
والباقي بدون تغيري. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله و بح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
 الرقم : 05/2018

و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�ضى القانون رقم 12/06 يف 18 �ضفر 1433 املوافق 
لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 

:11/04/2018 ت�ضليم و�ضل الت�ضريح بتاأ�ضي�س جمعية 
املحلية ذات الطابع ثقايف امل�ضماة :

جمعية : الثقافية الفلكلورية لإحياء اأفراح البادية 
واملدينة

الكائن مقرها / حي املخادمة ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�ضيد : رابح خمقاين

تاريخ ومكان امليالد : 25/07/1973 بورقلة
العنوان : املخادمة ورقلة  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
املديرية العامة لالأمالك الوطنية

مديرية امالك الدولة لولية ورقلة
عقد المتياز

رقم :71 من �ضجل العقود الدارية 
ل�ضنة 2015

املوطن :
لتنفيذ اأحكام هذا العقد وتوابعه 

ي�ضرح الطرفان بتعيني موطنها كمايلي
اجلهة املانحة : مديرية اأمالك الدولة 

الكائن مرها بـدار املالية �ضوق ال�ضبت
�ضاحب المتياز :ال�ضيد زهاين 

جموعي بن ابراهيم ال�ضاكن بحي 
المري عبد القادر جامعة ولية 

الوادي
املاكن امل�ضمى :الزاوية العابدية
ت�ضمية العقار :م�ضنع احلليب 

وم�ضتقاته
طبيعة العملية : حتديد عقار من اأجل 

طلب ا�ضتثمار
لفائدة ال�ضيد : زهاين جموعي بن 

ابراهيم

و�شل ا�شتالم التبليغ 
بتغيري الهيئة التنفيذية

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

2012 املتعلق باجلمعيات  
مت هذا اليوم 19 مار�س2018  ا�شتالم مذكرة 

التعديالت املوؤرخة يف 2016-12-28 
املتعلقة بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية 

الولئيةامل�شماة : جمعية الولئية الإجتماعية الو�شل 
امل�شجلة حتت رقم03/2015 بتاريخ 16 /09 

/2015املقيمة : حي ع�شول حممد رقم 01 فرا�شاتي 
بلدية البويرةترتاأ�شها ال�شيدة: بوملداي�س امال ابنة 

عبد احلق املولود بتاريخ 03-10- 1975 
وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�شهار وفقا لأحكام 

املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر 

ANEP N°: 811132 الو�ضط:2018/04/17
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البيت الأبي�ض

 FBI امل�صلحة ال�صخ�صية وراء ثقة مدير 
ال�صابق بفوز كلينتون

دويلالثالثاء 17 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 1 �شعبان  1439هـ 10

هذه  �إحياء  يف  �لفل�سطينيون  وبد�أ 
�أقر  حيث   ،1974 عام  �ملنا�سبة، 
�لفل�سطيني،  �لوطني  �ملجل�س 
)برملان منظمة �لتحرير(، �ل�سابع 
ع�رش من  �أفريل من كل عام، يوًما 
�ملعتقلني  لن�رشة  وعامليا  وطنيا 
�ل�سجون  يف  �لفل�سطينيني 

�لإ�رش�ئيلية.
تعتقل  �إ�رش�ئيل  تز�ل  وما 
يومي،  �سبه  ب�سكل  �لفل�سطينيني، 
وبخا�سة يف �ل�سفة �لغربية، حيث 
خالل  مناطقها  قو�تها  تقتحم 
حمالت  وتنفذ  �لليل،  �ساعات 
و�عتقال  للمنازل،  مد�همة 
نا�سطني فل�سطينيني، ومن تتهمهم 
باأمن  مت�س  بن�ساطات  بال�سلوع 

�إ�رش�ئيل. 

حقائق واأرقام

�لر�سمية  �لإح�سائيات  �آخر  ووفق 
�لأ�رشى  �سئون  هيئة  �ل�سادرة عن 
ونادي  �لتحرير(،  ملنظمة  )تابعة 
�لأ�سري �لفل�سطيني )غري حكومي(، 
�ملعتقلني  عدد  و�سل  فقد 
�لفل�سطينيني لـ6500 معتقل، بينهم 
بينهن  معتقلة،  و62  طفال،   350
نو�ب  و6  قا�رش�ت،  و8  �أما،   21
�لفل�سطيني  �لت�رشيعي  باملجل�س 
�إد�ري  معتقل  و500  )�لربملان(، 
و1800  تهمة(،  بال  )معتقلون 
مري�س، بينهم 700 بحاجة لتدخل 

طبي عاجل. 
�أم�سو�   12 �ملعتقلني،  بني  ومن 
�أكرث من 30 عاما، و25 ق�سو� �أكرث 
من 25 عاما، و48 �أم�سو� �أكرث من 

20 عاما ب�سكل متو��سل. 
وماهر  كرمي  �ملعتقالن  ويعد 
حيث  �ل�سجناء،  �أقدم  يون�س، 
�لإ�رش�ئيلية  �ل�سجون  يف  يقبعون 

منذ 35 عاما. 

�شهداء "احلركة 
الأ�شرية"

على  �مل�سطلح،  هذ�  يطلق 
حياتهم  يفقدون  �لذين  �ملعتقلني 
عددهم  بلغ  وقد  �ل�سجون،  د�خل 
 ،1967 عام  منذ  "�سهيد�"   214

بح�سب �لبيان �مل�سرتك. 
فقد  �لأعد�د،  تلك  تف�سيل  ويف 
�لتعذيب على  ُقتل 72 منهم حتت 
و60  �لإ�رش�ئيليني،  �ملحققني  يد 
يف  �لطبي  �لإهمال  ب�سبب  توفو� 
�ل�سجون، و7 معتقلني قتلو� خالل 
�لنار  و�إطالق  �لقمع  عمليات 
�جلنود  قبل  من  عليهم  �ملبا�رش 

و�حلر��س. 
نتيجة  معتقال   75 ُقتل  حني،  يف 
�لقتل �لعمد، و�لت�سفية �ملبا�رشة، 
�لعتقال  بعد  �مليد�ين  و�لإعد�م 

مبا�رشة. 

معاناة اأهايل املعتقلني 

ول تقت�رش �حلكاية على �ملعتقل 
ب�سخ�سه، بل متتد لعائلته �لتي قد 
ب�سبب  ل�سنو�ت  روؤيته  من  حترم 
منع م�سلحة �ل�سجون �لإ�رش�ئيلية 
حتت  زيارة،  ت�ساريح  �إ�سد�ر  من 
عدم  �أو  �لأمني"،  "�لرف�س  حجج 
�ملعتقل  بني  قر�بة  عالقة  وجود 
و�أحد و�لديه �أو �أخوته، كما يحدث 

مع �لكثريين.

�ل�سجون  م�سلحة  متنع  كما 
�ملعتقلني  من  �لكثري  �لإ�رش�ئيلية 
لهم  �أقارب  زيارة  من  �ملحررين 

من �لدرجة �لأوىل، يف �ل�سجون. 
�إل  �لأقارب  �إ�رش�ئيل  متنح  ول 
من �لدرجة �لأوىل ت�ساريح لزيارة 
و�لأبناء  و�لأم  �لأب  وهم  �أبنائهم، 
ت�سمح  وقد  و�لأخو�ت،  و�لأخوة 

لأحدهم دون �لآخر. 
 15 معتقل  لكل  يُ�سمح  ما  وعادة 
زيارة  مبعدل  �لعام،  خالل  زيارة 
ي�سمح  �سهور  ثالثة  عد�  �سهريا، 

بزيارتني. 
�لدويل  �لأحمر  �ل�سليب  وي�رشف 
ويف�سل  �ملعتقلني  زيار�ت  على 
�ملعتقل  بني  زجاجي  حائط 
وعائلته خالل �لزيارة، ويتو��سلون 

عرب �سماعة هاتف. 
ب�سل�سلة  �لأهايل  زيارة  ومتر 
وتفتي�س  �جل�سدي  �لتفتي�س  من 
و�حلو�جز  �ملعابر  على  �لأمتعة، 
فح�س  خاللها  يتم  �لإ�رش�ئيلية، 
با�ستخد�م  حد�،  على  �سخ�س  كل 
�أجهزة �لأ�سعة، ويف بع�س �حلالت 
�لز�ئرين  بع�س  تعري�س  يتم 
رو�يات  بح�سب  �لعاري،  للتفتي�س 

�سهود عيان. 

العتقال الإداري 

�لنوع  هذ�  �لفل�سطينيون  ي�سف 
فال  بالـ"�لتع�سفي"،  �لعتقال  من 
�أي جهة  ول  ول حماميه  �ملعتقل 
�لإ�رش�ئيلية،  �ملخابر�ت  غري 
�سجن  �لتي  �لتهمة  معرفة  ميكنه 
�سوى  �ملعتقل،  خلفيتها  على 
يدينه،  �رشي  ملف  بوجود  �لتذرع 

ومينع من �لطالع عليه. 
و�لعتقال �لإد�ري هو قر�ر حب�س 
�ملخابر�ت  تُقره  حماكمة  دون 
قائد  مع  بالتن�سيق  �لإ�رش�ئيلية، 
)�ل�سفة  �لو�سطى"  "�ملنطقة 
�لإ�رش�ئيلي،  �جلي�س  يف  �لغربية( 
�ستة  �إىل  �سهر  بني  ترت�وح  ملدة 
على  بناء  �إقر�ره  ويتم  �أ�سهر، 
بحق  �أمنية"  �رشية  "معلومات 

�ملعتقل. 
�ل�سلطات  متدد  �أن  �ملمكن  ومن 
�لإد�ري  �لعتقال  �لإ�رش�ئيلية 
مر�ت عديدة، بذريعة �أن �ملعتقل 
يعر�س �أمن �إ�رش�ئيل للخطر ويبلغ 
عدد �ملعتقلون �إد�ريا 500 معتقل، 

بح�سب �إح�سائيات ر�سمية. 

حمطات العتقال 

�لفل�سطيني،  �ملعتقل  معاناة  تبد�أ 
وتعر�سه  �لعتقال،  حلظة  منذ 
لل�رشب و�لتعذيب خاللها، بح�سب 
�لأ�سري  نادي  با�سم  �لناطقة 

�لفل�سطيني �أماين �رش�حنة. 
نحو  �أن  �إىل  �رش�حنة  وت�سري 
�لفل�سطينيني  �ملعتقلني  من   %60
عملية  خالل  للتعذيب  يتعر�سون 
حديثها:"  يف  و�أ�سافت  �لعتقال 
بح�سب  �ملعتقلني  من  كبري  عدد 
من  يومي  ب�سكل  ت�سلنا  �سهاد�ت 
خالل زيارة حماميي نادي �لأ�سري 
للمعتقلني، تفيد بتعر�سهم لل�رشب 
�لتعذيب،  ملرحلة  �أحيانا  وي�سل 

�أثناء عملية �لعتقال". 
كبري�  عدد�  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
�لعاملني  خالل  �ملعتقلني  من 
نار  لإطالق  تعر�سو�  �ملا�سيني، 
قتل  من  منهم  �لعتقال،  خالل 

خالل  قتل  من  ومنهم  حينها  يف 
�مل�ست�سفيات  يف  �لعالج  تلقيه 

�لإ�رش�ئيلية. 
جلل�سات  �ملعتقلون  ويتعر�س 
��ستجو�ب وحتقيق بعد �لعتقال، 
وج�سدي  نف�سي  تعذيب  يتخللها 
بح�سب  �لأحيان،  من  كثري  يف 

�رش�حنة. 
وت�سيف:" بعد �لنتهاء من �لتحقيق 
يتم عر�س �ملعتقل على �ملحاكم، 
للمحكمة  �لذهاب  رحلة  وتعد 
)�لبو�سطة( وهي  رحلة عذ�ب، يف 
�لأ�رشى،  بنقل  �خلا�سة  �ملركبة 
مقيدون  �ملعتقلني  يجل�س  حيث 
ل�ساعات  حديدية  مقاعد  على 
ق�ساء  طويلة، مينعون خاللها من 
بغ�س  �لطعام،  تناول  �أو  حاجتهم 
�أو�ساعهم  �أو  �أعمارهم  �لنظر عن 

�ل�سحية". 
نادي  با�سم  �لناطقة  وت�سري 
ت�سن  �إ�رش�ئيل  �أن  �إىل  �لأ�سري، 

لي�سل  �عتقالت،  حمالت  يوميا 
لنحو  �ليومية  �لعتقالت  معدل 

ع�رشة معتقلني. 

الأطفال املعتقلون 

بني  تعاملها  يف  �إ�رش�ئيل  تُفّرق  ل 
ول  �لطفل،  �أو  �لرجل  �ملعتقل 
�أدنى  �ملعتقلون  �لأطفال  يجد 
�ل�سجون  د�خل  حقوقهم  من  حق 
نادي  بح�سب  �لإ�رش�ئيلية، 

�لأ�سري. 
وت�سري "�رش�حنة" �إىل �أن �لأطفال 
�لأ�ساليب  لذ�ت  يتعر�سون 
لها  يتعر�س  �لتي  و�ملعاملة 
ب�سكل  ينعك�س  ما  �لبالغ،  �ملعتقل 
كبري على �حلالة �لنف�سية لهم حتى 

بعد �لإفر�ج عنهم. 
وقالت:" كل �ملمار�سات �لتي تقوم 
بها �إ�رش�ئيل �سد �ملعتقلني، تهدف 
�لفل�سطيني  �لإن�سان  من  للنيل 

�خلرب�ء  جمل�س  ع�سو  �عترب 
�ل�سناعي  �ملجمع  رئا�سة  لدى 
فيكتور  �لرو�سي  �لدفاعي 
قر�ر  �سبب  �أن  مور�خوف�سكي 
من  �سحب جي�سه  �لأبي�س  �لبيت 
�أن تو�جد هذه  �سوريا، يكمن يف 
فقد  قد  هناك  �ل�سغرية  �لقوة 

معناه.
�لقوة  هذه  تو�جد  �أن  و�أ�ساف، 
�لتو�سل  يف  ي�سهم  ل  �لأمريكية 
�إىل �لت�سوية �ل�سيا�سية يف �سوريا.

"�لتجمع  مور�خوف�سكي:  وقال 
يقع  �لأمريكية  للقو�ت  �لأ�سا�سي 
�ملتحدة  و�لوليات  �لعر�ق،  يف 

بوحد�ت  �سوريا  يف  ممثلة  �ليوم 
�خلا�سة  �لعمليات  قو�ت  من 
يعد  ومل  كبرية.  غري  وباأعد�د 
�لقوة  هذه  لتو�جد  معنى  هناك 
هناك لأنها يف �لو�قع ل ت�ستطيع 
�سا�سعة  منطقة  على  �ل�سيطرة 
د�خل حدود �سوريا لفرتة طويلة 
وهي قد تدخل يف نز�ع مع تركيا 
�ل�سورية  �حلكومة  مع  وطبعا 
قوة  وجود  �أن  و�عترب  �أي�سا". 
�لأمريكية  �خلا�سة  �لعمليات 
موؤقت  �سيناريو  هو  �سوريا،  يف 
قبل  ويهدف  لو��سنطن  بالن�سبة 
�ل�سيا�سية  دعم  �إىل  �سيء،  كل 

�ملو�لية للوليات �ملتحدة.
ويف وقت �سابق، �أكدت �ملتحدثة 
�سارة  �لأبي�س  �لبيت  با�سم 
�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  �ساندرز 
�لبنتاغون  قو�ت  قريبا  �ست�سحب 
تر�مب  عن  ونقلت  �سوريا.  من 
قد  �ملتحدة  �لوليات  �إن  قوله، 
تغادر �سوريا "قريبا جد�"، ليهتم 

�آخرون بالأمور هناك.

�عترب �لبيت �لأبي�س، �أن جيم�س 
�ملا�سي  �لعام  �ملطرود  كومي 
FBI، مل يكن  من من�سب مدير 
و�ثقا ب�سكل كامل بفوز هيالري 
كلينتون يف �لنتخابات، بل كانت 
له ح�ساباته وم�سلحته �ل�سخ�سية 

يف هذ� �لفوز.
�لبيت  با�سم  �ملتحدثة  وقالت 
تعليقا  �ساندرز،  �سارة  �لأبي�س 
"�لولء  كومي  مذكر�ت  على 
و�لدجل  �حلقيقة  �لأعلى: 
كان  �ل�سخ�س  "هذ�  و�لقيادة": 
و�عتقد  يفعل  ما  متاما  يدرك 
له  و�سيوفر  �ستفوز  كلينتون  �أن 

�نت�سارها �لغطاء �لالزم".
�أكد  �لبد�ية،  "يف  و�أ�سافت: 
كومي علنا �أنه بد�أ هذ� �لتحقيق 
مو�سوعية،  �أ�س�س  من  منطلقا 
ماآرب  وجود  �لآن  تبني  ولكن 

�سيا�سية لديه".

كومي  نو�يا  بنز�هة  و�سككت 
و�أ�سارت �إىل �أنه �أقر منذ �لبد�ية 
بت�رشيب �ملعلومات، وكذب �أمام 
�إفاد�ت  هناك  وقدم  �لكونغر�س 

مت�ساربة.
على  كان  تر�مب  �إن  وقالت، 
من  كومي  طرد  عندما  حق 
�لتحقيقات  مكتب  مدير  من�سب 

�لفيدر�يل يف مايو �ملا�سي.
تقييما  كومي  و�سع  كتابه،  ويف 

غاية يف �ل�سلبية لدونالد تر�مب 
�ل�رشية  �لتفا�سيل  بع�س  و�رشد 
�أحاديثه  عليها خالل  �طلع  �لتي 

معه.
�أعلن  �ملذكر�ت،  ن�رش  وقبل 
كومي �أن ثقته بفوز كلينتون، هي 
�لتي دفعته �إىل ��ستئناف �لتحقيق 
يف ف�سيحة "�لربيد �لإلكرتوين"، 
لإثبات �لتدخل �لرو�سي يف �سري 

�لنتخابات �لأمريكية.

يحيي الفل�شطينيون غدا ال�شابع ع�شر من اأفريل، "يوم الأ�شري الفل�شطيني"، تكرميا للمعتقلني يف ال�شجون الإ�شرائيلية.
ومن املقرر اأن ت�شهد مناطق تواجد الفل�شطينيني، �شل�شلة من الفعاليات، كاملهرجانات والندوات وامل�شريات والوقفات الت�شامنية مع املعتقلني.

ق. م 

الق�شية الفل�شطينية

ومعطيات  حقائق  الفل�صطيني"..  الأ�صري  "يوم 

اخلبري الدفاعي الرو�شي فيكتور موراخوف�شكي

خبري: وجود اجلي�ش الأمريكي يف �صوريا فقد معناه
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مع  مقابلة  يف  كومي  و�أ�ضاف 
�أن  �ضي"،  بي  "�إيه  تلفزيون 
تر�مب ل يُج�ّضد �لقيم �لأمريكية 
�لوليات  جوهر  عن  تعرب  �لتي 
تلك  �أ�ضدق  "ل  وتابع:  �ملتحدة، 
)تر�مب(  �إن  تقول  �لتي  �لق�ض�ص 
قد يكون غري موؤهل عقلًيا �أو �أنه 
�خلرف.  من  مبكرة  مر�حل  يف 
موؤهل  غري  تر�مب  �أن  �أعتقد 
يكون  لأن  �لأخالقية  �لناحية  من 

رئي�ًضا".
تركنا  �إذ�  قائاًل:  كومي  وتابع 
لن  فاإننا  �لغارب،  على  �حلبل 
�حلقيقة،  �إىل  �لو�ضول  ن�ضتطيع 
�لتي ت�ضكل معياًر� حلياتنا �لعامة. 
�لقيم م�ضاألة مهمة، وهذ� �لرئي�ص 

ل يعك�ص قيم هذ� �لبلد.
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�ص  وكان 
بالـ"كذب  كومي  �تهم  تر�مب، 

�رسية"  معلومات  وت�رسيب 
خلفية  على  �لإعالم  لو�ضائل 

خالف �ضيا�ضي بني �لطرفني.
تر�مب  قيادة  كومي  ي�ضف  فيما 

كتابه  يف  �ملتحدة  للوليات 
وولء  "�أنانية  من  نابعة  باأنها 
�ضخ�ضي"،و�أقال تر�مب كومي، يف 
9 ماي �جلاري، بناء على تو�ضيات 

�ض�ضنز،  جيف  �لعدل،  وزير  من 
�لتحقيق  يف  عمله  �أثناء  وذلك 
بعالقات فريق �لرئي�ص �لأمريكي 

دونالد تر�مب مع رو�ضيا.
و�أعلن �لبيت �لأبي�ص يف منا�ضبات 
عدة، �أن تر�مب �أقال كومي لـ"�ضوء 
تعامل" �لأخري مع ملف �ملر�ضحة 

هيالري كلينتون.
�أمريكيني  �ضيا�ضيني  �أن  غري 
كومي،  �إقالة  بني  يربطون 
تبحث  �لتي  للتحقيقات  وقيادته 
نتائج  يف  �لرو�ضي  �لتدخل  مدى 
فاز  �لتي  �لرئا�ضية،  �لنتخابات 

بها تر�مب.
جل�ضة  يف  قال  كومي،  �أن  ي�ضار 
�ل�ضيوخ،  جمل�ص  �أمام  ��ضتماع 
لديه  "لي�ص  �إنه  �ملا�ضي،  جو�ن 
رو�ضيا تدخلت يف  باأن  �أدنى �ضك 
�أنه  �إل  �لأمريكية"،  �لنتخابات 
يكن  مل  هذ�  �أن  يف  ا  �أي�ضً "يثق 
نتيجة  تغيري  يف  حا�ضًما  عاماًل 

�لنتخابات".

تابع  در��ضات  مركز  ك�ضف 
�لإ�ضالمي،  �لتعاون  ملنظمة 
تتميز  �لأع�ضاء،  �لدول  �أن 
�ضنا  �لأ�ضغر  �ل�ضكاين  بالتوزيع 
�أكرث  �أن  �إذ  �لب�ضيطة،  وجه  على 
�أعمارهم  تقل  �ضكانها  ثلث  من 
بيان  عن 15 عاما. جاء ذلك يف 
�لإ�ضالمي،  �لتعاون  ملنظمة 
منه،  ن�ضخة  �لأنا�ضول  ت�ضلمت 
من  جزء�  ت�ضمن  �لإثنني،  �أم�ص 
تقرير ملركز �لبحوث �لإح�ضائية 

و�لجتماعية  و�لقت�ضادية 
�لتابع  )�ضي�رسك(،  و�لتدريب 
من  يتخذ  �لذي  للمنظمة، 
�لعا�ضمة �لرتكية �أنقرة، مقر� له، 
�لأطفال  "و�ضعية  مو�ضوع  حول 
ـ  �لإ�ضالمي  �لتعاون  دول  يف 
�أن  �إىل  �لبيان  ولفت   ،"2015
�لهيئة �لد�ئمة و�مل�ضتقلة حلقوق 
لـ"�لتعاون"،  �لتابعة  �لإن�ضان، 
"حقوق  مو�ضوع  �ضتناق�ص 
�لإ�ضالمي"،  �لعامل  يف  �لأطفال 

دورتها  يف  �لثالثاء،  غد� 
�لأمانة  مقر  يف   ،13 �لـ  �لعادية 
جدة  مبدينة  للمنظمة  �لعامة 
مركز  تقرير  و�أ�ضار  �ل�ضعودية. 
�لأطفال  عدد  �أن  "�ضي�رسك"، 
�لإ�ضالمية، ز�د بن�ضبة  �لدول  يف 
يف  مليونا   430 من  باملائة،   31
1990، �إىل 562 مليونا يف 2013. 
�لأع�ضاء يف  �لدول  �أن  ذكر  لكنه 
�ل�ضتفادة  ت�ضتطع  مل  �ملنظمة، 
من هذه "�مليزة �لدميوغر�فية"، 

ب�ضبب �فتقارها �إىل تنمية �لطفل 
و�لتعليم.  �ل�ضحة  جمايل  يف 
و�أ�ضاف �أنه نتيجة لذلك، �ضكلت 
من  باملائة   46 �ملنظمة  دول 
�إجمايل وفيات �لأطفال دون �ضن 
 ،2013 يف  �لعامل  يف  �خلام�ضة 
 8 وفاة  ت�ضجيل  مت  �أنه  و�أو�ضح 
يف  �خلام�ضة  دون  طفل  �آلف 
كاآخر   ،2015 �ملنظمة يف  بلد�ن 

�إح�ضاء متوفر لديها.

�أحدثت خطة �لحتاد �لأوروبي 
�لر�مية �إىل عرقلة نو�يا �لرئي�ص 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�لنووي  �لتفاق  من  بالن�ضحاب 
�أروقة  يف  ت�ضدعات  �لإير�ين، 

�لحتاد.
وت�ضتمر �ملحادثات بني �لوليات 
من  وكل  �لأمريكية  �ملتحدة 
بريطانيا وفرن�ضا و�أملانيا، حول 
�لنووي  �لنظر يف �لتفاق  �إعادة 

�ملربم مع �إير�ن عام 2015.
فاإد�رة �لرئي�ص �لأمريكي تطلب 
�لعمل  �لوروبيني،  حلفائها  من 
عيوب  تر�ها  ما  �إز�لة  على 
�لنووي،  �لتفاق  يف  حقيقية 
من  �ضتن�ضحب  باأّنها  وحتّذر 
ماي   12 من  �عتبار�  �لتفاق 
تنّفذ  مل  حال  يف  �ملقبل، 

طلباتها.
حول  قر�ره  عن  تر�مب  ولثني 
�لنووي،  �لتفاق  من  �لن�ضحاب 
و�أملانيا  بريطانيا  تطلب 
�أع�ضاء  باقي  من  وفرن�ضا، 
تطبيق  �لأوروبي،  �لحتاد 
طهر�ن  على  جديدة  عقوبات 
لكن كو�لي�ص بروك�ضل تقول باأّن 
�لدول �لثالث �ملذكورة �آنفا، مل 
دول  �إقناع  يف  �ليوم  حتى  تفلح 
و�لنم�ضا  و�إيطاليا  �ليونان  مثل 
زيادة  ب�ضاأن  و�ل�ضويد،  و�إ�ضبانيا 

�لعقوبات على �إير�ن.
�حت�ضنت  �لإثنني،  �لثنني  �أمي 
�جتماعا  لوك�ضمبورغ  جمهورية 
�لحتاد  دول  خارجية  لوزر�ء 
�لأوروبي، ومن �ملنتظر �أن تبذل 
جهود�  وبرلني،  وباري�ص  لندن 
دول  باقي  لإقناع  م�ضاعفة 
�لعقوبات  زيادة  حول  �لحتاد 

على �إير�ن.
ويعّد �جتماع �لغد، فر�ضة �أخرية 
لدول �لحتاد �لأوروبي من �أجل 
�لتو�ضل �إىل تفاهم، قبل �نق�ضاء 
�ملهلة �لتي حددها تر�مب لغاية 

12 مايو �ملقبل.
وفرن�ضا  بريطانيا  وتعتزم 
و�أملانيا، تو�ضيع د�ئرة �لعقوبات 
�ملفرو�ضة على طهر�ن، وت�ضمل 
�رسكات  �جلديدة  �لقائمة 
وموؤ�ض�ضات و�ضخ�ضيات �إير�نية، 
�لنظام  مع  �رتباطات  لها 

�ل�ضوري.

ومن �ملنتظر �أن يجري �لرئي�ص 
ماكرون  �إميانويل  �لفرن�ضي 
�أجنيال  �لأملانية  و�مل�ضت�ضارة 
�لعا�ضمة  �إىل  زيارة  مريكل، 
نهاية  و��ضنطن،  �لأمريكية 
ملف  ملناق�ضة  �جلاري،  �ل�ضهر 

�لتفاق �لنووي �لإير�ين.
وترى �لدول �لأوروبية �ملعار�ضة 
على  �لعقوبات  تو�ضيع  لفكرة 
�إير�ن، باأّن زيادة حجم �لعقوبات 
�لرئي�ص  لإقناع  كافية  تكون  لن 
نية  عن  بالرت�جع  �لأمريكي 

�لن�ضحاب من �لتفاق.
لفكرة  �ملعار�ضة  �لدول  وتعترب 
خطة  �أّن  �لعقوبات،  تو�ضيع 
لن  و�أملانيا،  وفرن�ضا  بريطانيا 
�إىل  �لأمريكي  بالرئي�ص  تدفع 
�ملربم  �لتفاق  ببنود  �للتز�م 
على  �ضلبا  و�ضتوؤثر   ،2015 عام 

�إلز�م طهر�ن بالتفاق.
وجمموعة  �إير�ن  وتو�ضلت 
رو�ضيا  ت�ضم  �لتي   ،)1+5( دول 
و�لوليات  و�ل�ضني  وبريطانيا 
يف  و�أملانيا،  وفرن�ضا  �ملتحدة 
�تفاقية  �إىل   ،2015 جويلية   14
�لنووية  �مل�ضاألة  لت�ضوية 
عمل  خطة  و�أقرت  �لإير�نية، 
 6 يف  �أعلن  م�ضرتكة،  �ضاملة 

جانفي 2016 بدء تطبيقها.
رفع  على  �خلطة  ون�ضت 
على  �ملفرو�ضة  �لعقوبات 
برناجمها  خلفية  على  �إير�ن 
�لأمن  جمل�ص  قبل  من  �لنووي 
و�لحتاد  �ملتحدة  و�لوليات 
تعهدت  وباملقابل  �لأوروبي، 
�أن�ضطتها  من  باحلد  طهر�ن 
�لرقابة  حتت  وو�ضعها  �لنووية 
�أن  على  �لتفاق  وين�ص  �لدولية 
بع�ص �لقيود �لتقنية �ملفرو�ضة 
ت�ضقط  �لنووية  �لأن�ضطة  على 

تدريجيا �عتبار� من 2025.
�مللف  حول  خالف  وهناك 
�ملتحدة  �لوليات  بني  �لإير�ين 
�لأوروبية،  و�لدول  �لأمريكية 
�لأمريكي  �لرئي�ص  هّدد  حيث 
بالن�ضحاب من  تر�مب،  دونالد 
تد�فع  فيما  �لنووي،  �لتفاق 
�حلكومة  عن  �لأوروبية  �لدول 
ملتزمة  �إنها  وتقول  �لإير�نية، 

بالتفاق.

قال املدير ال�شابق ملكتب التحقيقات الفيدرايل "اف بي اآي"، جيم�س كومي، اأم�س الإثنني، اإن 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب "غري موؤهل اأخالقًيا" ليكون رئي�ًشا للوليات املتحدة.

املدير ال�شابق ملكتب التحقيقات الفيدرايل "اف بي اآي"

مركز البحوث الإح�شائية باأنقرة التابعة ملنظمة التعاون

وكالة اأ�شو�شيتد بر�س

ق .د

تر�مب "غري م�ؤهل �أخالقًيا" 
ا لل�ليات �ملتحدة ليك�ن رئي�صً

�مل�صلم�ن �لأ�صغر �صنا يف �لعامل

�ل�قائع �لتي �صبقت �إعالن تر�مب عن قر�ره �صرب �ص�ريا
بر�ص،  �أ�ضو�ضيتد  وكالة  ك�ضفت 
�لكو�لي�ص،  ور�ء  د�ر  عّما 
و�لإجر�ء�ت �لتي �تخذها موظفو 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 
�ضن  قر�ر  �تخاذ  قبيل  تر�مب 
�ضوريا.  على  �لثالثية  �ل�رسبة 
وقالت �لوكالة يف تقريرها: "�ضار 
�لرئي�ص م�ضتعجال باجتاه �ملن�ضة، 
وهو يخفي نية ما، وبد�أ خطابه بـ: 
فرتة  قبل   .. �لأمريكيني  "رفاقي 
�مل�ضلحة  �لقو�ت  �أمرت  وجيزة، 
�لأمريكية بتوجيه �رسبات دقيقة 
لأهد�ف مرتبطة باإنتاج �لأ�ضلحة 
�لكيميائية تعود للدكتاتور �ل�ضوري 

ب�ضار �لأ�ضد".
وت�ضيف �لوكالة، �أنه مع بدء �لعد 
جليا  بد�  �ل�رسبة،  ل�ضن  �لتنازيل 
بر�ضالة  �لأبي�ص  �لبيت  بعث  كيف 
يالحقون  �لذين  �ل�ضحفيني  �إىل 
باأنهم  تعلمهم  با�ضتمر�ر،  �لرئي�ص 
متاأخر  وقت  حتى  �ضيبقون  رمبا 
�أول  ومتثل  �جلمعة.  ليلة  من 
ورجاله  تر�مب  �أن  يف  �لأخبار 
�إىل  ق�ضرية  بزيارة  �ضيقومون 

فندقه �لقريب لتناول �لع�ضاء.
�لأبي�ص  �لبيت  موظفو  وذكر 
حدث  �لفندق  يف  جرى  ما  �أن 
بع�ضهم  �ضوهد  حيث  عادي، 

ويت�رسفون  �لنبيذ  ي�رسبون  وهم 
ب�ضكل �عتيادي، فيما كان �آخرون 
متظاهرين  حقائبهم،  يجمعون 
باأنهم �ضيغادرون للر�حة يف عطلة 

نهاية �لأ�ضبوع.
ومع غروب �ل�ضم�ص، بات و��ضحا 
�أن �لأمر يتعدى جمرد ع�ضاء عمل 
خارج �لبيت �لأبي�ص، حيث �ضكتت 
و�أو�ضدت  �ملوظفني،  �أ�ضو�ت 
من  �ملكاتب  وخلت  �لأبو�ب، 
من  ح�ضد  وحاول  موظفيها. 
�ل�ضحفيني مقابلة كيث كيلوغ كبري 
�لقومي،  �لأمن  جمل�ص  موظفي 
لكن �لأخري م�ضى م�رسعا و�أ�رس 

على �أنه ل يعرف �أي �ضيء، ثم قيل 
للتحرك  ي�ضتعدو�  �أن  لل�ضحفيني 

يف متام �ل�ضاعة 8:30 م�ضاء.
�لتطور�ت،  هذه  مع  وتز�منا 
�لبيت  با�ضم  �ملتحدثة  عادت 
وهم�ضت  �ضاندرز،  �ضارة  �لأبي�ص 
�ملر��ضلني  من  �ضغرية  ملجموعة 
باأن �لرئي�ص �ضيلقي كلمة يوجهها 

لالأمة، يف �ل�ضاعة 9:30 م�ضاء.
على  �ل�ضحفيني  �ضاندرز  وحثت 
�لإعالن  مع  بهدوء  �لتعامل 
�لرئي�ص  بد�أ  حتى  �ملرتقب، 
�تخذ  قد  �أنه  ويعلن  يتحدث، 

قر�ره ببدء �ل�رسبة.



النجم  اأن  اأم�س  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
الأرجنتني ليونيل مي�صي قد يعاين من انخفا�س 
يف م�صتواه خالل املرحلة احلا�صمة من املو�صم 
يزال  ل  مي�صي  اأن  التقارير  اأ�صارت  اجلاري، 
التي  الفخذ اخللفية،  اآلم يف ع�صلة  يعاين من 
كانت قد حرمته من امل�صاركة يف اآخر وديتني 
اإيطاليا  اأمام  املا�صي  ال�صهر  بالده  ملنتخب 
 ،2018 رو�صيا  ملونديال  ا�صتعدادا  واإ�صبانيا 
و�صائل  عن  نقال  »�صبورت«  �صحيفة  وذكرت 
مع  التاأقلم  اعتاد  مي�صي  اأن  اأرجنتينية  اإعالم 
امل�صكالت البدنية الناجمة عن �صعوره باآلم يف 
ع�صلة الفخذ اخللفية، لكنه ليزال يعاين، ورغم 
التي  والراحة  مي�صي  له  يخ�صع  الذي  العالج 
ح�صل عليها بعدم امل�صاركة يف وديتي منتخب 

يزال  ل  بر�صلونة  مهاجم  اأن  يبدو  الأرجنتني، 
اأن  التقارير  وتوؤكد  تام.  ب�صكل  بعد  يتعاف  مل 
اأداء مي�صي تراجع يف مباريات مهمة مثل لقاء 
اأبطال  باإياب ربع نهائي دوري  بر�صلونة وروما 
اأوروبا، والذي اأدى اإىل اإق�صاء البالوغرانا بعد 
خ�صارته بثالثية نظيفة خارج اأر�صه، رغم فوزه 
ذهابا يف كامب نو باأربعة اأهداف لواحد، ويلتزم 
عملية  اإزاء  ال�صمت  درجات  باأعلى  البار�صا 
تعايف »الربغوث« بح�صب ال�صحيفة الكتالونية. 
املعتاد  اليومي  برناجمه  مي�صي  ويوا�صل 
الكتالوين،  للنادي  الأول  الفريق  تدريبات  يف 
بينما مل ي�صدر من الفريق الطبي للبار�صا اأي 

تعليقات ب�صاأن و�صعه البدين.
ق.ر.         

الفريقان يتواجهان يف 15 
ماي و28 اأوت

الكاف تعلن برنامج 
 املولودية والوفاق
 يف رابطة الأبطال

اأعلن الحتاد الإفريقي لكرة القدم عن 
برنامج مباريات فريقي وفاق �صطيف 
ومولودية اجلزائر يف دور جمموعات 
رابطة اأبطال اإفريقيا، وهي املناف�صة 

التي �صوف ت�صهد تناف�س ممثلي اجلزائر 
يف املناف�صة القارية بنف�س املجموعة 

اإىل جانب نادي الدفاع احل�صني اجلديدي 
املغربي وتي بي مازميبي الكونغويل، 

ويف هذا ال�صدد فاإن حامل اللقب القاري 
لعام 2014 �صوف يجد نف�صه يف اأوىل 

مباريات املجموعات اأمام تنقل �صعب 
اإىل لومومبات�صي ملالقاة امل�صيف تي بي 
مازميبي يف اخلام�س ماي الداخل وهي 
املدينة التي يعرفها جيدا بعدما �صبق له 
اللعب فيها ن�صف نهائي املناف�صة التي 
جرت قبل اأربعة اأعوام، بينما ت�صتقبل 
ت�صكيلة النادي العا�صمي ممثل الكرة 

املغربية الدفاع احل�صني اجلديدي يف 
الرابع ماي، فيما يلتقي ممثال الكرة 

اجلزائرية يف ملعب الثامن ماي ب�صطيف 
يف مباراة اجلولة الثانية املقررة يف 15 

ماي، اأما اجلولة الثالثة �صوف ت�صهد بقاء 
الوفاق يف ار�س الوطن ملالقاة الدفاع 
اجلديدي يف 17 جويلية بينما تتنقل 
املولودية اإىل الكونغو ملالقاة تي بي 
مازميبي يف نف�س اليوم، وي�صد الوفاق 
الرحال نحو املغرب ملالقاة الدفاع 

اجلديدي يف 27 جويلية حل�صاب اجلولة 
الرابعة بينما ت�صتقبل املولودية مازمبي يف 
اليوم املوايل �صمن فعاليات اليوم الرابع، 
اأما اليوم اخلام�س يعرف ا�صتقبال الوفاق 
ملازميبي يف 17 اأوت فيما تتوجه الت�صكيلة 
العا�صمية غلى املغرب يف 18 منه، فيما 

جتري مباراتي الوفاق واملولودية يف 
العا�صمة �صمن اجلولة ال�صاد�صة والأخرية 

املقررة بتاريخ 28 اأوت.
ع.ق.  

عي�شة ق.

ت�صكيلة  فاإن  ال�صدد  هذا  ويف 
»�صو�صطارة« تدخل اأر�صية امليدان 
بانت�صار  اخلروج  على  ت�رص  وهي 
من ملعبها والذي يوؤّمن لها بطاقة 
العبور اإىل الدور املوايل وموا�صلة 

اللعب مبناف�صة كاأ�س الكاف، حيث 
�صيكون الفريق ملزما بالفوز بفارق 
اأجل �صمان  هدف على الأقل من 
تلقي  بعد  خا�صة  التاأهل  تاأ�صرية 
اخل�صارة يف مباراة الذهاب مبدينة 
انتهت  اأين  النيجريية  لغو�س 
ل�صالح  لواحد  بهدفني  املقابلة 

يجعل  ما  وهو  النيجريي،  النادي 
بالعمل  ملزمني  الحتاد  لعبي 
اأجل  من  الأهداف  ت�صجيل  على 
بلوغ الهدف املن�صود، حيث يدرك 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
على  الرتكيز  اأهمية  ميلود حمدي 
اأين  الهجومي  اجلانب  من  اللعب 

اللعب  على  ملزما  الفريق  �صيكون 
بكثافة على م�صتوى اخلط الأمامي 
مرمى  اإىل  الو�صول  اجل  من 
الأهداف،  وت�صجيل  املناف�س 
تقع  �صوف  التي  امل�صوؤولية  وهي 
املطالبني  املهاجمني  عاتق  على 

بال�صتفاقة اأمام املرمى.

الحتاد جتد  ت�صكيلة  املقابل،  يف 
الت�صالح  اإلزامية  اأمام  نف�صها 
التعرثات  وتدارك  اأن�صارها  مع 
الوطنية  البطولة  يف  امل�صجلة 
خا�صة بعد التعادل الأخري ببولوغني 
واأن  خا�صة  املدية،  اأوملبي  اأمام 
نكهة  ا�صتعادة  ي�صتهدف  الفريق 

النت�صار بعد خو�صه مقابلتني يف 
البطولة الوطنية دون هزمية وهي 
رفقاء  على  حتتم  التي  الو�صعية 
الالعب اأ�صامة �صيتة رفع التحدي 
حتقيق  اأجل  من  اأن�صارهم  اأمام 
الأهم والفوز باملواجهة ملوا�صلة 

املغامرة القارية.
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احتاد اجلزائر / بالطو بونايتد اليوم على 18:00

اأبناء �ضو�ضطارة ي�ضرون على 
بلوغ جمموعات كاأ�س الكااف
يخو�ض فريق احتاد اجلزائر م�شاء اليوم �شيفه بالطو 
يونايتد النيجريي يف مباراة تندرج �شمن اإياب الدور 

ال�شاد�ض ع�شر مكرر ملناف�شة كاأ�ض الكاف مبلعب 5 
جويلية، وهو اللقاء الذي يدخله ممثل اجلزائر يف 
املناف�شة القارية بحثا على تاأ�شرية التاأهل اإىل دور 

املجموعات والتي تعترب الهدف الرئي�ض للفريق من اأجل 
الذهاب اإىل ابعد دور ممكن من املناف�شة

�رصع  املنتخب الوطني اجلزائري للمالكمة 
اأوا�صط  يف ترب�س حت�صريي مبركز جتمع 
بال�صويدانية  الوطنية  املنتخبات  وحت�صري 
 5 من  املقررة  الإفريقية  للبطولة  حت�صبا 
الدار  والتي جتري يف  اإىل 15 ماي املقبل 
البي�صاء املغربية ، وا�صتدعى الطاقم الفني 
ابراهيم  فراط�صة،  املدربني  من  املتكون 
بورنان وحوزة اعراب 14 مالكما للم�صاركة 
يف هذا الرتب�س الذي  �صيتوا�صل حتى 20  
افريل. ويتعلق الأمر بكل من ه�صام معو�س 
49 كغ، فار�س جاب اهلل 49 كغ، حممد اآمني 
القارية 56 كغ، بالل ح�صيني 56 كغ، حممد 
امني متاوي 60 كغ، بوجمعة بو لن�صور 60 
�صكيلي  رحمان  كغ،   60 القارية  رابح  كغ، 
64 كغ، احمد  جمال فا�صي 69 كغ، لعاليل 
ا�رصف 69 كغ، فريد دويبي 75 كغ، حمند 
من�صوري 81 كغ، حممد امني ح�صيد 91 كغ 

وعادل �صيف الدين اأكرث من 91 كغ.
لالأوا�صط  الوطني  املدرب   و�رصح 
اجلزائرية:  الأنباء  لوكالة  فراط�صة  مراد 
حت�صريه  ب�صدد  ونحن  �صاب  فريق  »هذا 

عدة  مع  موعد  على  نحن  الطوي،  للمدى 
اجلاري  العام  خالل  دولية  ا�صتحقاقات 
باملغرب  للفئة  الإفريقية  البطولة  منها 
والألعاب الإفريقية لل�صباب هذا العام«، من 
ر�صاه  عدم  عن  املدرب  اخرى، عرب  جهة 
للمالكمني  املخ�ص�صة  التح�صريات  حلجم 
اي  من  ي�صتفيدوا  مل  الذين  اجلزائريني 
ترب�س خارج الوطن با�صتثناء اثنني اأو ثالثة 
بال�رصاقة،  �صفيلتا�س  مبركب  جتمعات 
املالكمني  ملعظم  الدعوة  »وجهنا  وقال: 
ممن اأكدوا اأحقيتهم خالل  البطولة العربية 
�صنجرب  الرتب�س  وهذا  بالقاهرة  الأخرية 
انه  كما  للريا�صيني  البدنية  القدرة  فيه 
يعطينا فكرة دقيقة عن تطور هذا اجلانب 
مالكمني  �صنختار  فيهم.  واحد  كل  عند 
ديناميكية  اىل ثالثة يف كل فئة وزن خللق 
نال  للتذكري  بينهم«،  فيما  ومناف�صة 
املنتخب اجلزائري لالأوا�صط 9 ميداليات 
برونزيات  و4  ف�صيات   3 ذهبيتني،  منها 

خالل البطولة العربية الأخرية.
وكاالت

�شباب بلوزداد / اأ�شيك ميموزا االيفواري 
اليوم ابتداء من 17:00

اأبناء العقيبة لإنهاء العقدة 
وموا�ضلة املغامرة القارية

البطولة االفريقية للمالكمة اأوا�شط

 املنتخب الوطني ي�ضرع برتب�س
 حت�ضريي بال�ضويدانية

خطر جديد يهدد توهج مي�ضي

�صباب  فريق  اليوم  اأم�صية  ي�صتقبل 
ميموزا  اأ�صيك  ال�صيف  بلوزداد 
اليفواري يف مباراة تندرج حل�صاب 
من  ع�رص  ال�صاد�س  الدور  اإياب 
ممثل  يدخل  حيث  الكاف،  كاأ�س 
القارية  املناف�صة  يف  اجلزائر 
البحث  على  يعول  وهو  املقابلة 
والذي  غري  ل  الفوز  ت�صجيل  عن 
املغامرة  مبوا�صلة  له  ي�صمح 
املجموعات،  دور  وبلوغ  القارية 
يخو�س  الذي  ال�صباب  ميلك  حيث 
اأوت   20 ملعب  اأر�صية  على  اللقاء 
فر�صة كبرية من اأجل التاأكيد على 
اأحقيته يف الو�صول اإىل هذا الدور 
بعدما جتاوز دورين من املناف�صة، 
بهدف  انهزم  الفريق  واأن  خا�صة 
التي  النتيجة  وهي  مقابل،  دون 
لأ�صبال  الفخ  مبثابة  تكون  �صوف 
الطاو�صي  ر�صيد  املغربي  املدرب 
على  جمربين  �صيكونون  والذين 
هدفني  وبفارق  مريح  فوز  ت�صجيل 
التمكن  اأجل  من  الأقل  على 
الدور  وبلوغ  التاأهل  تاأ�صرية  ح�صد 
القارية.  املناف�صة  من  املتقدم 
العقيبة  ابناء  ت�صكيلة  وت�صجل 

ا�صتفاقة قوية يف اللقاءات الأخرية 
التوايل يف  اأين حققت فوزين على 
البطولة الوطنية على ح�صاب احتاد 
وهي  وهران  ومولودية  اجلزائر 
الفني  الطاقم  يعول  التي  الفورمة 
لل�صباب ا�صتغاللها من اأجل حتفيز 
الالعبني ودفعهم على تكرار نف�س 
الإفريقية،  املناف�صة  ال�صيناريو يف 
تريد  جديدة  حمطة  تعترب  والتي 
اإدارة النادي و�صعها هدفا من اأجل 
الذهاب بعيدا فيها، ويبحث رفقاء 
بو�صار على دخول  �صفيان  الالعب 
التاريخ من بوابة الفريق اجلزائري 
اأ�صيك ميموزا  الوحيد الذي يق�صي 
كر�س  بعدما  قارية  مناف�صة  يف 
�صبحا  نف�صه  الإيفواري  الفريق 
يف  منه  والثاأر  اجلزائرية  لالأندية 
املذلة  الهزمية  من  الوقت  نف�س 
التي �صجلها اأمامه عام 2001 عندما 
رابطة  جمموعات  دور  يف  انهزم 
يف  كاملة  ب�صباعية  اإفريقيا  ابطال 
خا�صة  ظروف  يف  جدرت  مواجهة 
عرب تنقل ال�صباب مبجموع 13 لعبا 

اإىل كوت ديفوار اآنذاك.
عي�شة ق.
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ارتفاع وترية العنف يف املالعب حّرك ال�شلطات العليا للبالد

وزارة الداخلية تتدخل وتفتح حتقيقا حول اأحداث ق�ضنطينة ووهران

عي�شة ق.

وملعب ال�سهيد حمالوي بق�سنطينة 
الذي ا�ست�ساف مباراة الكال�سيكو 
التي جمعت فريقي �سبيبة القبائل 
لقاء  حل�ساب  اجلزائر  ومولودية 
اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
املوؤ�سفة  الأحداث  متر  مل  حيث 
التي وقعت يف امللعبني وبالدرجة 
مرور  ق�سنطينة  ملعب  الأوىل 
الكرام على ال�سلطات العليا، والتي 
للداخلية  وزارتها  عرب  تدّخلت 
من  اأكدت  الذي  البيان  خالل  من 
خالله قرارها بفتح حتقيق معّمق 
اخللفيات  على  الوقوف  ي�سهد 
وقوع  اإىل  دفعت  التي  والأ�سباب 
مثل تلك الأحداث املوؤ�سفة والتي 
�سورة  على  كبرية  ب�سورة  اأثرت 

الكرة امل�ستديرة اجلزائرية خارج 
اأبعادا  بلغت  واأنها  خا�سة  الوطن 
الأحداث  تلك  تناول  اإثر  دولية 
املواقع  اكرب  طرف  من  املوؤ�سفة 

وال�سحف العاملية.
لبدوي  الو�سية  الوزارة  اأن  ويبدو 
تعّول على ال�رضب بيد من حديد 
الظاهرة  هذه  من  احلد  اجل  من 
ال�سلبية على جمتمعنا والتي تزداد 
الفرتة  يف  ال�سلبية  م�ساعفاتها 
�سّددت  واأنها  خا�سة  الأخرية، 
على  تعمل  �سوف  اأنها  البيان  يف 
البحث  خالل  من  بقوة  ال�رضبة 
عن الأ�سباب والأطراف املق�رّضة 
املتعّفن  الو�سع  هذا  اإىل  للو�سول 
التي  الكبرية  النزلقات  بعد 
من  املالعب  يف  الأمور  و�سلتها 
امل�سوؤولية  الأطراف  حتديد  اأجل 

حول  ال�سارمة  القرارات  واتخاذ 
التي  الأحداث  واأن  خا�سة  الأمر، 
املن�رضم  الأ�سبوع  نهاية  وقت 
تزامنت مع ال�سقوط الذي �سهدته 
مطار  يف  الع�سكرية  الطائرة 
 257 �سقوط  وعرفت  بوفاريك 

�سحية.

التفكري يف تكليف 
الأئمة التنقل اإىل 

املدرجات

ا�ستعمال  على  الدولة  وتعمل 
اأجل  من  الأ�ساليب  خمتلف 
تخفي�س حدة العنف الذي ت�سهده 
مالعبنا والق�ساء عليه تدريجيا، 
الدينية  ال�سوؤون  وزير  ك�سف  اين 

والأوقاف حممد عي�سى اأن هيئته 
امل�ساهمة من  تعمل على  �سوف 
الظاهرة  هذه  من  احلد  اجل 

كل  يف  اإمام  و�سع  تكليف  عرب 
ال�سباب  توعية  على  يعمل  مدرج 
وردعهم من اأجل تفادي ال�سقوط 

وال�سجار مع  يف مغبة اخلالفات 
واأعوان  املناف�سة  الفرق  اأن�سار 

الأمن.

اكد ان النقل التلفزيونني للقاءات ت�شرف طائ�ش، قرباج للو�شط

كان لزاما تاأجيل اللقاءات اإىل ال�ضبت والفاف تتحمل م�ضوؤولية
اإليها مالعبنا ب�سبب  لكرة القدم التي اأ�رّضت على برجمة اللقاءين يوم اجلمعة عو�س تاأجيلهما اإىل ال�سبت احرتاما للحداد الوطني الذي بق�سنطينة واأحمد زبانة، حيث حّمل قرباج م�سوؤولية الأحداث التي اآلت اإليها املقابلتني اإىل الحتادية اجلزائرية العنف الذي ينخر اأج�سادها خا�سة بعد ارتفاع درجة العنف مثلما حدث نهاية الأ�سبوع املن�رضم مبلعبي حمالوي تاأ�ّسف رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم ال�سابق حمفوظ قرباج على الو�سعية التي اآلت 

اللقاء والعائالت لزالت كانت عليه البالد بعد فاجعة �سقوط الطائرة الع�سكرية يف مطار بوفاريك. اإجراء  اأنه من غري املقبول  اأم�س يف ات�سال هاتفي مع جريدة »الو�سط«  الالعبني واأو�سح قرباج  طرف  من  الفرحة  وم�ساهد  �سور  ظل  يف  خا�سة  الطائرة  �سقوط  �سحايا  من  اأبنائها  جثث  ت�ستلم  مل 
على موعدهما، واعترب حمدثنا اإقدام التلفزيون اجلزائري ببث املقالتني على املبا�رض ت�رضفا طائ�سا وغري م�سوؤول والأن�سار، اإل انه رف�س حتميل الالعبني امل�سوؤولية باعتبار ان الفاف كان مبقدورها تاأجيل املقابلتني 24 �ساعة 
ح�سبه لأنه من غري املعقول اأن تتم برجمة مظاهر الفرحة بالتاأهل والفوز على املبا�رض يف وقت اأن العائالت تبكي 

الأمور واأردف قرباج الذي متت تنحيته من من�سبه على راأ�س الهيئة الكروية ب�سحب الثقة من طرف رئي�س الفاف عرب اأولدها الذين فقدتهم يوم الأربعاء املن�رضم. اإليه  الأندية بدورهم م�سوؤولني على ما و�سلت  اأن امل�سوؤولني على  الفدرايل  لهم ولبقية اأن�سار بقية الأندية، معتربا ان هذا الت�رضف منح ال�ستهتار وعدم امل�سوؤولية لدى اجلماهري لتكرار نف�س اأجل غطالق �رضاح اأن�سار فرقهم بعد اإلقاء القب�س عليهم عو�س تركهم ينالون العقاب ودخول ال�سجن لأخذ العربة وبلغته من �سور تندى لها اجلبني يف املالعب اجلزائرية مربرا الأمر اإىل تدخل امل�سريين لدى م�سالح الأمن من امل�سادقة من طرف املكتب 
الت�رضفات يف املباريات املوالية. 

م�شريي الأندية م�شوؤولني واأمتنى نتائج فورية لتحقيق وزارة الداخلية 
الإجراء جاء حتميا خا�سة بعد جتاوز وتطّرق الرئي�س ال�سابق لفريق �سباب بلوزداد اإىل البيان الذي اأ�سدرته وزارة الداخلية من اجل فتح التحقيق حول  اأن هذا  اأو�سح  اأين  التي �سهدها ملعب وهران وق�سنطينة،  العنف  وجود الآليات والآمال من جهة والواقع اأمر خمتلف، خا�سة واأن العنف ازداد واأ�سبح املنا�رض يتنقل اإىل املالعب يتطلب العمل اجلماعي لأن ربطه باأ�سماء اأ�سخا�س معينة يف �سورته وروراوة وزط�سي غري م�سوؤول، مو�سحا اأن تنخر اأج�ساد الأن�سار، مو�سحا اأنه يتمنى اأن ت�سهد النتائج النور قريبا، وا�ستطرد اأن حماربة العنف يف املالعب احلدود وعمليات التخريب التي ا�سبحت تطال املالعب وممتلكات الدولة بال�سافة اإىل ال�سابات والوفيات التي اأحداث 

من اأجل اإخراج املكبوتات طيلة اأ�سبوع كامل.

ل ميكن اجلزم باأحداث اجلمعية العامة للفاف و�شننتظر لرنى
ال�سبق لأوانه و�سعه يف �سورة كب�س الفداء وما علينا �سوى انتظار انعقاد اجلمعية العامة العادية للفاف من اجل ورف�س قرباج اجلزم باإمكانية حتميل رئي�س الفاف زط�سي م�سوؤولية ما بلغته الأحداث املوؤ�سفة اأين اأكد اأنه من 

الوقوف على امل�ستجدات وما �سوف توؤول اإليه.
عي�شة ق.

ا�شتعادا �شدارة الدوري الربتغايل والرتكي املمتاز

براهيمي وفيغويل يقرتبان من التتويج باأوىل األقابهما
م�سوارهما  األقابهما يف  اأوىل  اإحراز  من  فيغويل  و�سفيان  براهيمي  يا�سني  اجلزائريان  الدوليان  الالعبان  يقرتب 
الربتغايل  الدوري  �سدارة  وا�ستعادتهما  اأم�س  اأول  فريقه  رفقة  الثنائي  تاألق  بعد  اخلطوة  هذه  وجاءت  الكروي، 
والرتكي جمددا، ويف هذا ال�سدد عاد براهيمي وزمالئه يف فريق بورتو بفوز ثمني من خارج القواعد على ح�ساب 
الغرمي اللدود بنفيكا من ملعب الأخري بهدف دون رد حل�ساب اجلولة 30 من الدوري الربتغايل، حيث تعترب هذه 
املقابلة املنعرج بني اأحد اأف�سل الفرق يف الربتغال واللذان يتناف�سان ب�سدة حول لقب البطولة قبل اأربع جولت 
على اإ�سدال ال�ستار على املو�سم الكروي اجلاري، وجنح رفقاء متو�سط ميدان اخل�رض يف ح�سم القمة ل�ساحلهم 
بهدف وحيد مت ت�سجيله يف الأنفا�س الأخرية من املقابلة مانحا اإياهم ثالث نقاط ثمينة �ساهمت يف عودة بورتو 
اإىل �سدارة ترتيب الدوري الربتغايل موا�سال �سباق التتويج. من جهته، فاإن �سفيان فيغويل يدوره عاد اإىل ت�سلق 
ريادة الدوري الرتكي عقب م�ساهمته يف قيادة ناديه غالتا�رضاي اإىل الفوز يف مقابلة القمة التي جمعته مبعقله 
على ح�ساب ال�سيف با�ساتك�سهر واملناف�س على لقب الدوري الرتكي �سمن الولة 29 من الدوري الرتكي املمتاز، 
بعدما منح متريرة حا�سمة  ل�ساحله بهدفني دون رد كان فيغويل �ساهم فيهما  حيث ح�سم غالتا�رضاي املقابلة 
للهدف الأول الذي افتتح به زميله ماريانو باب التهديف يف اللقاء بعد مرور �ساعة على بدايته، قبل ان ي�سجل 

النجم الطوغويل اديبايور هدفا ثانيا للمحليني �سد مرماه يف الدقيقة الأخرية من املقابلة.
عي�شة ق.

بلغت الأمور اإىل اأعلى امل�شتويات على م�شتوى هرم ال�شلطة من اأجل بحث احللول حول ظاهرة العنف يف املالعب اجلزائرية والتي تنخر الأج�شاد 
وتهدد حياة و�شالمة املنا�شر الذي يتنقل اإىل املالعب من اأجل متابعة مباريات فريقه املف�شل عن قرب وت�شجيعه للعودة بنتيجة ايجابية، ويف هذا 

ال�شدد تدخلت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية على راأ�شها الوزير نور الدين بدوري من اأجل فتح حتقيق حول الأحداث التي �شهدها ملعبي اأحمد 
زبانة بوهران الذي احت�شن مباراة مولودية وهران و�شباب بلوزداد موؤجلة عن اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة الأوىل

منح متريرة حا�شمة خم�ش دقائق بعد الدخول بديال

بينيتيز: �ضليماين ترك ب�ضمته والبديل املنا�ضب لنيوكا�ضل
بينيتيز  رافاييل  الجنليزي  نيوكا�سل  فريق  مدرب  اأ�ساد 
يحمل  الذي  �سليماين  اإ�سالم  اجلزائري  الدويل  بالالعب 
األوان الفريق منذ املركاتو ال�ستوي على �سكل اإعارة لنهاية 
يف  بينيتيز  وقال  �سيتي،  لي�سرت  من  قادما  املو�سم  هذا 
ت�رضيحات نقلها الإعالم اليطايل اأن الالعب يعمل بجد 
الأهداف امل�سطرة  بلوغ  اأجل  التدريبات من  ويجتهد يف 
منه  الأف�سل  تقدمي  على  يعمل  وانه  خا�سة  الفريق،  مع 
واأكد املتحدث ان مهاجم اخل�رض  اأر�سية امليدان،  على 
اإىل  قدومه  منذ  نيوكا�سل  فريق  يف  قوية  ب�سمة  ترك 
اليطايل مدح لعبه اجلزائري  ووا�سل املدرب  الفريق، 
عندما �سّدد اأنه وجد البديل املنا�سب يف اخلط الأمامي 

القاطرة  يف  الفارق  و�سنع  الإ�سافة  تقدمي  على  والقادر 
قامت  الذين  الالعبني  عن  را�س  اأنه  م�سريا  الأمامية، 
اإدارة نيوكا�سل بالتعاقد خالل املركاتو ال�ستوي املن�رضم 
ومن بينهم الالعب ال�سابق ل�سباب بلوزداد. وكان �سليماين 
ملعبهم  �سجله زمالئه على  الذي  الثمني  الفوز  �ساهم يف 
حل�ساب  لواحد  بهدفني  اأر�سنال  ال�سيف  اأمام  ام�س  اأول 
منح  حيث  املمتاز،  الجنليزي  الدوري  من   34 اجلولة 
خم�س بعد دقائق بعد دخوله بديال يف الدقيقة 63 متريرة 
حا�سمة اإىل زميله ال�سكتلوندي ريت�سي من راأ�سية �سجل 

خاللها هدف الفوز.
ع.ق.

هدف �ضالح يتفوق على مق�ضية رونالدو
ق.ر.عقب عبور مان�س�سرت �سيتي ليواجه فريقه ال�سابق روما الإيطايل.الذهاب يف املركز الثالث وح�سل على 14 % من اإجمايل عدد الأ�سوات. وقاد حممد �سالح الريدز للتاأهل اإىل ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا رائعة يف مرمى جوفنتو�س وحل باملرتبة الثانية بن�سبة ت�سويت 30 %، وجاء هدف األيك�س ت�سامربلني لعب ليفربول يف مرمى ال�سيتي يف لقاء دوري اأبطال اأوروبا، وتوج �سالح بهذه اجلائزة متفوًقا على الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم ريال مدريد الإ�سباين، الذي �سجل هدفا من مق�سية للبطولة على »تويرت«، فاإن �سالح نال اأعلى ن�سبة من اأ�سوات اجلماهري والتي بلغت 39% عن هدفه يف �سباك مان�س�سرت �سيتي باإياب ربع نهائي ح�سد امل�رضي حممد �سالح جناح فريق ليفربول الإجنليزي، جائزة هدف الأ�سبوع يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا، وبح�سب احل�ساب الر�سمي 



............................................................

البي اأ�س جي يتوج باللقب ال�سابع يف تاريخه
تّوج باري�س �سان جربمان بلقب الدوري الفرن�سي للمرة اخلام�سة يف املوا�سم ال�ستة الأخرية 
املو�سم  بطل  موناكو  ومالحقه  �سيفه  على  ام�س  اأول  الكا�سح  بفوزه  تاريخه،  يف  وال�سابعة 
املا�سي 7-1 يف املرحلة 33، وح�سم نادي العا�سمة اللقب قبل 5 مراحل على ختام املو�سم، 
اأ�سبح  بعدما رفع ر�سيده اىل 87 نقطة يف ال�سدارة بفارق 17 نقطة عن نادي الإمارة الذي 
مهددا مبركزه الثاين كونه يتقدم بفارق اأربع نقاط عن كل من ليون ومر�سيليا، وهو اللقب الثاين 
الذي يحرزه �سان جريمان هذا املو�سم من دون جنمه الربازيلي نيمار امل�ساب، اإذ �سبق له 

اإحراز كاأ�س الرابطة بالفوز على موناكو بالذات 0-3.
جماعية  لعبة  بعد  الت�سجيل  لفتتاح  طويال  اميري  رجال  ينتظر  مل 

ومتريرة من كافاين اىل الفي�س عك�سها الربازيلي اإىل الأرجنتيني 
ال�ساب جيوفاين لو �سيل�سو الذي حولها يف ال�سباك، ومل مينح 

�سان جريمان �سيفه فر�سة للتقاط اأنفا�سه اإذ �رسعان ما 
اأ�ساف الثاين براأ�سية رائعة لكافاين رافعا ر�سيده اىل 25 
هدفا يف الدوري هذا املو�سم و36 يف جميع امل�سابقات 
كاأف�سل  ابراهيموفيت�س  زلتان  ال�سويدي  رقم  ومعادل 

لكل   113 الفرن�سي  الدوري  يف  العا�سمة  لنادي  هداف 
منهما، ومل يكتف نادي العا�سمة بالهدفني بل اأ�ساف الثالث 

الأرجنتيني  اإىل  كافاين  من  رائعة  متريرة  اثر   29 الدقيقة  يف 
والثالث  اللقاء  الثاين يف  �سيل�سو هدفه  لو  اأ�ساف  ثم  ماريا  دي  انخل 

للمو�سم بكرة راأ�سية.
ودخل موناكو اىل ا�سرتاحة ال�سوطني متخلفا بثالثة اهداف، بعدما قل�س الفارق يف الدقيقة 
38 عرب الربتغايل روين لوبيز لكنه خ�رس جهود الظهري الدويل الفرن�سي جربيل �سيديبيه الذي 

اأ�سيب قبل 4 دقائق من الهدف وخرج على احلمالة قبل �سهرين 
غزال،  ر�سيد  للجزائري  مكانه  تاركا  رو�سيا  مونديال  من 

ال�رسبة  جريمان  �سان  وجه  الثاين،  ال�سوط  بداية  ومع 
القا�سية ل�سيفه باإ�سافة الهدف اخلام�س والثاين لدي 
ووا�سل  با�ستوري،  من  متريرة  بعد  اللقاء  يف  ماريا 
بهدية  ال�ساد�س  واأ�سافوا  مهرجانهم  اميري  رجال 
من مهاجم موناكو وقائده الكولومبي راداميل فالكاو 

الذي حول الكرة خطاأ يف �سباك فريقه قبل اأن يختتموا 
ب�سابع �سجله الأملاين يوليان دراك�سلر.

........................................................

رافينيا يقرتب من التجديد
 مع بايرن ميونيخ

اأملح جنم بايرن ميونخ الأملاين اإىل اقرتابه من جتديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي 
ا  يف جوان املقبل، وت�سعى اإدارة البايرن اإىل جتديد عقد الربازيلي رافينيا، بعدما قدم عرو�سً
قوية يف الفرتة الأخرية، اأ�سوة بالثنائي اآرييني وربن وفرانك ريبريي، وقال رافينيا يف ت�رسيحات 
ل�سحيفة "�سبورت بيلد" الأملانية: "املحادثات مل تنته بعد، ولكن النادي وم�ست�ساري على علم 
بالأمر"، واأ�ساف جنم �سالكه ال�سابق: "نريد النتظار الآن ملا بعد املباريات احلا�سمة حتى 

نعلن عن كل �سيء، ولكن املوؤ�رسات متيل اإىل جتديد عقدي".

�سالكه يح�سم دربي "الرور"
ح�سم �سالكه دربي "الرور" بفوزه على جاره و�سيفه بورو�سيا دورمتوند 

نحو  كبرياً  �سوطاً  قاطعاً  الأملاين،  الدوري  من   30 املرحلة  2-0 يف 
بايرن يف  بايرن ميونيخ، وبعدما ح�سم  البطل  الو�سافة خلف  ح�سم 
املرحلة ال�سابقة لقبه ال�ساد�س توالياً، انح�رس ال�رساع على املراكز 
الأوروبية وجتنب الهبوط يف البوند�سليغا و�سمن �سالكه اإىل حد كبري 

 8 بفارق  اخلام�س  املركز  عن  يبتعد  اإذ  الأبطال،  دوري  م�ساركته يف 
نقاط قبل اأربع مراحل على ختام املو�سم، يدين �سالكه بتعوي�س خ�سارته 

اأمام اجلريح هامبورغ  وحتقيق فوزه 16 هذا املو�سم،  يف املرحلة ال�سابقة 
اإىل الأوكراين يفيغن كونوبليانكا والربازيلي نالدو اللذين �سجال الهدفني يف الدقيقتني 

بالرتياح للطريقة 50 و82. واأعرب مدرب �سالكه دومينيكو تيدي�سكو عن �سعادته بالفوز على اجلار اللدود، قائاًل: "�سعرت 
الإيجابية التي رد بها الفريق بعد الهزمية اأمام هامبورغ، قدمنا �سوطاً اأول رائعاً، جنحنا يف اإغالق امل�ساحات والتوغل اأحياناً 
على اجلناحني، يف ال�سوط الثاين �سجلنا هدفني ودافعنا ب�سكل جيد". من جهته، اعرتف مدرب دورمتوند النم�سوي بيرت �ستويغر: 
"�سالكه ا�ستحق الفوز، كنا بحاجة اإىل مزيد من القوة يف التوغالت، �سالكه ا�ستغل ب�سكل اأف�سل بع�س الفر�س التي �سنحت له، 
اأ�سبح ليبزيغ مهدداً  ل�سالكه ودورمتوند،  الأو�ساع احلا�سمة". وخالفاً  اأف�سل مع  ب�سكل  تعاملوا  اأخطاء �سخ�سية وهم  ارتكبنا 
بالغياب عن م�سابقة دوري الأبطال التي �سارك فيها للمرة الأوىل يف تاريخه هذا املو�سم بعد اأن حل و�سيفاً لبايرن، اإذ يتخلف 
بفارق اأربع نقاط عن املركز الرابع بعد تعادله املخيب مع م�سيفه فريدر برمين 1-1، ووجد ليبزيغ الذي يخو�س مو�سمه الثاين 
فقط يف الدرجة الأوىل، نف�سه متخلفاً يف الدقيقة 28 بهدف للفنلندي نيكال�س موي�ساندر، قبل اأن يدرك التعادل يف الدقيقة 50 

بوا�سطة الإجنليزي اإدميول لوكمان.

املان يونايتد يهدي ال�سيتي لقب الربميرليغ

توج مان�س�سرت �سيتي بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز ر�سمياً عقب فوز و�ست بروميت�س املفاجئ على م�سيفه مان�س�سرت يونايتد 
بهدف دون رد يف اإطار املرحلة 34 من الدوري الإجنليزي املمتاز، مل يحتاج مان�س�سرت �سيتي اإىل انت�سار اإ�سايف ليح�سم فوزه 
بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز حيث تكفل جاره وخ�سمه اللدود مان�س�سرت يونايتد مبنحه اللقب عقب خ�سارته على اأر�سه 
رودريغيز يف  ال�سابق جاي  الدويل  اأحرزه املهاجم  رد،  دون  بهدف  الرتتيب  اآخر فرق  بروميت�س  و�ست  اأمام  وو�سط جمهوره 
الدقيقة 73 من اللقاء، واللقب هو اخلام�س ملان�س�سرت �سيتي على �سعيد دوري الق�سم الأول يف اإجنلرتا والثالث يف حقبة الدوري 
الإجنليزي املمتاز حيث �سبق للفريق ال�سماوي الفوز بالبطولة موا�سم 1936-1937 و1967-1968 و2011-2012 و2014-2013 
و2017-2018، وجتمد ر�سيد مان�س�سرت يونايتد بذلك عند 71 نقطة بفارق 16 نقطة عن مان�س�سرت �سيتي املت�سدر بر�سيد 87 
نقطة، مع تبقي 5 مباريات لكل فريق جمموع نقاطها 15 نقطة ما يعني فوز �سيتي ر�سمياً باللقب الثاين له هذا املو�سم عقب 

تتويجه بكاأ�س رابطة الأندية املحرتفة بالتغلب على اأر�سنال يف النهائي.
من جهتهـ هزم نيوكا�سل يونايتد �سيفه اأر�سنال 2-1 على اأر�سية ملعب �سانت جيم�س بارك، وعلى الرغم من تقدم فريق املدرب 
الفرن�سي اأر�سن فينغر عن طريق مواطنه الك�سندر لكازيت اإل اأن املاغابيز عادلوا عن طريق الإ�سباين اأيوزي برييز ثم خطفوا 
هدف التقدم والنت�سار بوا�سطة ال�سكتلندي مات ريت�سي، واأ�سبح ر�سيد فريق املدرب الإ�سباين رافا بينيتيز 41 نقطة يف 
املركز 10، لي�سمن ا�ستمراره يف الدوري الإجنليزي املمتاز ملو�سم اآخر، بدوره جتمد ر�سيد اأر�سنال عند النقطة 54 يف املركز 

ال�ساد�س، وهذه املرة اخلام�سة توالياً التي يخ�رس فيها اأر�سنال خارج الديار وهو الأمر الذي مل يحدث منذ عام 1984.

م�سيفه  على  اإي�سكو  جنمه  بقيادة  مدريد  ريال  انت�رس 
اجلريح مالغا، حيث قاد اإي�سكو ريال مدريد اإىل الفوز على 
م�سابقة  من   32 املرحلة  يف  اأم�س  اأول   1-2 مالغا  م�سيفه 

و�سنع  الأول  الهدف  على  اإي�سكو  وب�سم  الإ�سباين،  الدوري 
بف�سل  ملقا  هدف  جاء  بينما  كا�سيمريو،  للربازيلي  الثاين 
ريال  لريتقي  لباييخو   فادح  عقب خطاأ  رولن  الأوروغوياين 
الذي  فالن�سيا  عن  نقطتني  بفارق  الثالث  املركز  اإىل  مدريد 
�سقط اأمام بر�سلونة املت�سدر، وغاب عن ريال مدريد العديد 
يف  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  راأ�سهم  وعلى  جنومه  من 

الوقت الذي اقرتب مالغا من الهبوط.
بدوره ابتعد اأتلتيكو مدريد باملركز الثاين يف الدوري الإ�سباين 
اأتلتيكو  وا�سل  تعقيداً،  ليفانتي  و�سع  ازداد  الذي  الوقت  يف 
مدريد مو�سمه املميز بفوزه على �سيفه ليفانتي 3-0، ووقع 
على ثالثية اأتلتيكو مدريد كّل من كوريا وغريزمان وتوري�س، 
وابتعد اأتلتيكو مدريد يف مركز الو�سافة خلف بر�سلونة بعدما 
رفع ر�سيده اإىل 71 نقطة بفارق �ست نقاط عن فالن�سيا الذي 
خ�رس اأمام بر�سلونة، وتوقف ر�سيد ليفانتي عند 31 نقطة يف 
املركز 17، وانت�رس خيتايف على �سيفه اإ�سبانيول بف�سل هدف 

نظيف �سجله الأوروغوياين �سواريز

اي�سكو يقود الريال اإىل املركز الثالث
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اليويف يبتعد يف �سدارة الدوري االيطايل
ا�ستفاد نادي جوفنتو�س من الهدية التي قدمها له ميالن بتعادله �سلبامع �سيفه نابويل ، اإذ ابتعد يف ال�سدارة عن الأخري بفارق 6 
نقاط بفوزه على �سيفه �سمبدوريا 3-0 يف املرحلة 32 من الدوري الإيطايل، وياأتي تعرث نابويل اأمام ميالن يف مرحلة م�سريية من 
املو�سم، اإذ اأن فريق املدرب ماوريت�سيو �ساري مدعو ملواجهة يذجوفنتو�س على ملعب الأخري الأحد املقبل، بعد اأن ي�ست�سيف 
اأوروبا  اأبطال  للرتكيز على املعركة املحلية بعد خروجه من ربع نهائي دوري  الأربعاء يف املرحلة 33، وعادل يويف  اأودينيزي 
اأمام ريال مدريد الإ�سباين حامل اللقب، واأراح مدرب جوفنتو�س ما�سيميليانو األيغري العديد من لعبيه الأ�سا�سيني على راأ�سهم 
بينيديكت  والأملاين  روغاين  دانييلي  املدافعني  مثل  لالعبني  الفر�سة  مانحاً  كو�ستا،  ودوغال�س  هيغوايني  غونزالو  الأرجنتيني 
اإىل  الدخول  الأول قبل  تبديله  األيغري  اأجرى  الأداء  توا�سع  الإ�سابات. يف ظل  تعافيه من  بعد  اأ�سا�سياً  الذي �سارك  هوفيدي�س 
ا�سرتاحة ال�سوطني باإدخال دوغال�س كو�ستا على ح�ساب البو�سني مرياليم بيانيت�س، من اأول مل�سة له للكرة �سنع كو�ستا هدف 
النتيجة على حالها  ال�سباك، وبقيت  تلقفها مبا�رسة وحولها يف  الذي  للكرواتي ماريو ماندزوكيت�س  التقدم عندما لعب متريرة 
حتى الدقيقة 60 عندما لعب كو�ستا كرة عر�سية متقنة اإىل داخل املنطقة، فانق�س عليها هوفيدي�س وحولها براأ�سه يف ال�سباك، 

م�سجاًل هدفه الأول بقمي�س "بيانكونريي" الذي اأ�ساف هدفاً ثالثاً عرب خ�سرية يف الدقيقة 75 بعد متريرة اأخرى من كو�ستا.



فيتوريو  الإيطايل  ال�سينمائي  باولو تويف  �سقيقه  وّقع مع  الذي  تافياين 

بع�ساً من اأهم الأفالم الإيطالية، يف 
اأعلنت  ما  88 عاماً، على  روما عن 
م�سادر  عن  نقاًل  اإعالمية  و�سائل 
تافياين  فيتوريو  واأخرج  عائلية. 
الذي كان يعاين طويال من املر�ض، 
طوياًل  فيلماً   15 حواىل  �سقيقه  مع 
اأ�سهرها "بادري بادرونه" الذي فاز 
بجائزة ال�سعفة الذهبية يف مهرجان 

كان ال�سينمائي يف 1977.
ولد فيتوريو تافياين يف 20 �سبتمرب 
تو�سكانا  يف  مينياتو  �سان  يف   1929

ب�سنتني  يكرب  وهو  اإيطاليا،  بو�سط 
�سقيقه باولو الذي �سكل معه ثنائياً 
فريداً يف تاريخ الفن ال�سابع. وتاأثر 
كان  اأب  من  املولودان  ال�سقيقان 
باملعلم  الفا�سية،  �سد  حمامياً 
اجلديدة  الواقعية  لتيار  ال�سينمائي 
اهتماما  واأبديا  رو�سيليني،  روبرتو 
باملوا�سيع  ال�ستينات  مطلع  منذ 
اأ�سلوبهما  ويجمع  الجتماعية. 
التاريخ  بني  العادي  ال�سينمائي غري 

والتحليل النف�سي وال�سعر.
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"22 Catch" جورج كلوين يتخلى عن دوره يف

اإيرادات وفاة ال�سينمائي الإيطايل فيتوريو تافياين "رامبيدج" يت�سدر 
ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية

منة �سلبي: فخورة بو�سول فيلم "يوم الدين" ملهرجان كان ال�سينمائي

قرر النجم الهوليوودي احلائز على جائزتي اأو�شكار، جورج كلوين، اإ�شناد دور البطولة يف م�شل�شله التلفزيوين املنتظر "Catch-22"، وهو 
من اإخراجه واإنتاجه، اإىل املمثل الأمريكي، كايل ت�شاندلر، للقيام به بدًل عنه، وياأتي ذلك بهدف حر�شه على الرتكيز على مهام الإخراج 

والإنتاج اخلا�شة به يف امل�شل�شل.
وبح�سب ما جاء يف موقع ذا 
هوليوود ريبورتر الأمريكي، 
املوؤلف  امل�سل�سل  يتابع 
من  اأحداثه  حلقات   6 من 
الرواية الأمريكية التاريخية 
جوزيف  الأمريكي  للكاتب 
حياة  تروي  والتي  هيلر، 
جون  الع�سكري  النقيب 
يو�ساريان يف القوات اجلوية 
الأمريكي،  للجي�ض  التابعة 
املمثل  دوره  يج�سد  والذي 
الأمريكي كري�ستوفر اآبوت.

الأحداث  معظم  وتاأتي 
ال�رسب  وجود  اأثناء  تباعاً 
جزيرة  يف  اخليايل"   256"
البحر  يف  "بيانو�سا" 

غربي  املتو�سط  الأبي�ض 
الرواية  وتتناول  اإيطاليا، 
جتربة يو�ساريان والطيارين 
املع�سكر،  يف  الآخرين 
حماولتهم  على  وتركز 
بعقالنيتهم  الحتفاظ 
اخلدمة  تق�سيه  مبا  للوفاء 
وواجبات،  متطلبات  من 
العودة  من  يتمكنوا  حتى 

جمدداً اإىل ديارهم.
ت�ساندرلر  املمثل  ويج�سد 
"كاثكارت"،  �سخ�سية 
الذي  القائد  ال�سابط 
يو�ساريان  اإر�سال  يوا�سل 
وهي  ع�سكرية،  مهمات  يف 
اجلدية  غاية  يف  �سخ�سية 

وال�رسامة.
وكان من املفرت�ض اأن ي�سكل 
امل�سل�سل عودة جورج كلوين 
على  جمدداً  الظهور  اإىل 
بعد  التلفزيون،  �سا�سات 
-1994( -اآر"  "اي  م�سل�سله 

2009( الذي حقق له �سهرة 
وا�سعة.

"هولو"  من�سة  �ستتوىل  كما 
على  الرتفيهية  املواد  لبث 
عر�ض  حقوق  النرتنت 
 ،"22-Catch" امل�سل�سل 
اميي  ذكرت  ما  بح�سب 
ا�ستوديوهات  رئي�سة  باول 
التي  تيليفغن،  باراماونت 

تنتج امل�سل�سل.

واحلركة  املغامرة  فيلم  ت�سدر 
�سدارة  "رامبيدج"  اجلديد 
اأمريكا  يف  ال�سينما  اإيرادات 
اجلاري  الأ�سبوع  يف  ال�سمالية 
مليون   34.5 بلغت  باإيرادات 

دولر.
جون�سون  دوين  بطولة  الفيلم 
اإخراج  ومن  هاري�ض  وناعومي 

براد بيتون.
"اإيه  الرعب  فيلم  تراجع  و 
املركز  من  بلي�ض"  كوايت 
الأ�سبوع،  هذا  الثاين  اإىل  الأول 
مليون   32.6 بلغت  باإيرادات 
اإمييلي  بطولة  والفيلم  دولر، 
ومن  كرا�سين�سكي  وجون  بلنت 
اإخراج جون كرا�سين�سكي اأي�ساً.

اجلديد  الإثارة  فيلم   وجاء 

املركز  يف  دير"  اأور  "تروث 
دولر،  مليون   19.1 بـ  الثالث 
الفيلم بطولة لو�سي هيل وتايلر 

بو�سي ومن اإخراج جيف ودلو.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرة 
املركز  من  وان"  بالير  "ريدي 
الثاين اإىل الرابع هذا الأ�سبوع بـ 
دور  ويلعب  دولر،  مليون   11.2
البطولة يف الفيلم تاي �رسيدان، 
مندل�سون،  وبن  كوك،  واأوليفيا 

ومن اإخراج �ستيفن �سبيلربغ.
الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
مان  ليزيل  بطولة  "بلوكرز"، 
اإخراج  ومن  بارينهولتز  واآيك 
الثالث  املركز  من  كانون،  كاي 
بلغت  باإيرادات  اخلام�ض،  اإىل  

10.3 مليون دولر.

اإنها  نور،  اللبنانية  قالت 
الذاتية  ال�سرية  جت�سيد  تتمني 
بعامل  تاريخها  يرتبط  لمراأة 

اجلا�سو�سية.
�سرب  تتمني  اأنها   ، نور  واأ�سافت 
للتعرف  ال�سخ�سيات،  تلك  اأغوار 
على طرق تفكريهن وم�ساعرهن 
املطلوبة  املهام  تنفيذ  وقت 
منهن، ودوافعهن باإقحام اأنف�سهن 
اأن  اإىل  م�سرية  اخلطر،  دائرة  يف 
ال�سخ�سيات  من  النوعية  تلك 
وت�ستلزم  تفا�سيلها،  يف  مركبة 
الإعداد لها على نحو جيد بعيداً 

عن مثالية ال�سخ�سيات التاريخية، 
ح�سب قولها.

اأنها توا�سل حالياً  واأو�سحت نور 
م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير 
يف  عر�سه  املقرر  "رحيم"، 
تنال  اأن  متمنيًة  املقبل،  رم�سان 
�سخ�سية "داليا" اإعجاب اجلمهور 

عند عر�ض امل�سل�سل.
"رحيم"  بطولة  يف  وي�سارك 
يا�رس جالل وح�سن ح�سني ودينا 
فهمي،  واإيهاب  فواز  و�سربي 
اإخراج  من  النجوم،  من  وكوكبة 

حممد �سالمة.

نور اللبنانية: اأمتنى جت�سيد حياة امراأة يرتبط تاريخها بعامل اجلا�سو�سية

فخرها  عن  �سلبي  منة  اأعربت 
وفرحتها بو�سول الفيلم امل�رسي 
يف  للم�ساركة  الدين"،  "يوم 
الر�سمية ملهرجان كان  امل�سابقة 
تنطلق  والذي  الدويل،  ال�سينمائي 

فعالياته يف 8 ماي املقبل.
ح�سابها  عرب  �سلبي  منة  وكتبت 
تويرت:  موقع  على  الر�سمي 
هو  الدين  يوم  امل�رسي  "الفيلم 
العمل الأول الوحيد يف امل�سابقة 
ال�سنة  كان  ملهرجان  الر�سمية 
دي، يعني م�ض ب�ض بيناف�ض على 
جايزة ال�سعفة الذهبية، هو كمان 
الكامريا  جايزة  على  بيناف�ض 
دي  البلد  الأول،  للعمل  الذهبية 
قادرة  بجد  كتري  مواهب  فيها 

تبهرنا وحت�س�سنا بالفخر".
بال�سكر  �سلبي  منة  وتوجهت 
والتهنئة لكل القائمني على العمل 
الفني قائلة: "مربوك للمخرج اأبو 
يف  ا�ستغل  حد  ولكل  �سوقي  بكر 
اأ�سوفه  جداً  متحم�سة  ده،  الفيلم 
ال�سينما  رب  ويا  فر�سة  اأقرب  يف 
طول  على  تف�سل  امل�رسية 
م�رسفانا كل �سنة يف املهرجانات 

العاملية".
"يوم  فيلم  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
جمال  را�سي  بطولة  الدين" 
واإخراج  احلافظ،  عبد  واأحمد 
اإمام  دينا  واإنتاج  �سوقي  اأبوبكر 
فيدر  وت�سوير  حفظي،  وحممد 

�سي�سكا، ومونتاج لورا مو�ض.
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للباحث ب�شار خليف

عن ح�سارة مدينة ماري يف �سوريا
تخت�شر ق�شة ح�شارة ماري، املدينة واململكة، جممل اخلطوط العري�شة للذهنية امل�شرقية وال�شورية القائمة على التفاعل والنفتاح والأ�شالة 
والإبداع الإن�شاين. ن�شاأت مدينة ماري يف بدايات الألف الثالث قبل امليالد وقد و�شم الطابع الدميغرايف العموري هذه املدينة. واإن كانت جممل 

الظواهر الفنية والأدبية والثقافية والعمرانية ت�شري اإىل مبلغ التفاعل مع مدن اجلناح الرافدي الباكرة غري اأن الباحث ي�شتطيع اأن يتلم�س الروحية 
املارية اخلا�شة يف جميع املظاهر والظواهر احلياتية.

ماري«  مدينة  »ح�ضارة  كتاب   ير�ضد 
عن  ال�ضادر  خليف  ب�ضار  للباحث 
دم�ضق  وجامعة  العايل  التعليم  وزارة 
اإىل  تعود  ح�ضارة   ،2017 العام  يف 
من  وتعترب  عام  اآالف  خم�ضة  نحو 
اأعرق احل�ضارات يف امل�رشق. اأحاط 
الكتاب مبعامل ن�ضوء مدينة ماري- تل 
االأو�ضط قرب  الفرات  احلريري على 
مدينة البوكمال وذلك منذ عام 2900 
قبل امليالد واإىل حني تدمريها على 
يد اجلي�ش البابلي بقيادة حمورابي يف 

نحو عام 1760 قبل امليالد.
خمطط  وفق  ماري  مدينة  اأن�ضئت 
م�ضبق ومدرو�ش بعناية وهذا يعني اأنه 
مت اختيار املكان ودرا�ضة جدواه من 
كل املناحي، اإن كان جلهة االأمان من 
جور الطبيعة املتمثلة يف الفي�ضانات 
اأو من التعديات والنواحي الع�ضكرية.

يعربرّ  اإىل منط معماري  الكاتب  ي�ضري 
بها  تت�ضف  ذاتية  خ�ضو�ضية  عن 
االألف  مطلع  فويف  امل�رشق.  ح�ضارة 
مدينة  �ضتتجه  امليالد  قبل  الثالث 
ذاك  وفق  عمرانها  اإن�ضاء  اإىل  ماري 
النمط مع املزيد من التعقيد باإن�ضاء 
اآلية  حتتم  ومالحية  مائية  من�ضاآت 

متطورة تخدم املدينة اجلديدة.
بارزاً  اأثراً  ماري  الإن�ضاء  كان   وقد 
بني  والتجارية  االقت�ضادية  احلياة  يف 
و�ضوريا(.  امل�رشق)العراق  جناحي 
وبذلك اأمكن للجناح الرافدي اأن يطل 
على عامل املتو�ضط وبالده، يف مقابل 
العامل  على  ال�ضامي  اجلناح  اإطالل 
االإيراين  �ضيما  وال  الرافدي  بعد  ما 
مواقع  وعرب  اآ�ضيا  و�رشق  والهندي 

اخلليج.
املخطط  اأن  اإىل  الكاتب  وي�ضري 
االأ�ضلي ملدينة ماري كان على �ضكل 
دائرة تخرتقها قناة مياه متفرعة عن 
�ضور  بناء  اأن  ويالحظ  الفرات.  نهر 
�ضيرّدت  ثم  ومن  اأوالً  مت  قد  املدينة 
جمال  يف  كبري  تطور  وثمة  االأبنية، 
من  ماري  ال�رشب ملدينة  مياه  تاأمني 
خالل اإن�ضاء القنوات واإقامة ال�ضدود.

يف  املتطورة  الذهنية  هذه  اأدت 
املبكر  الوقت  ذلك  يف  املدن  اإن�ضاء 
الفرات  منطقة  يف  كبري  ازدهار  اإىل 
ال�ضكانية  الكثافة  وزيادة  االأو�ضط 

فيها.
الواقع  الغربي  اال�ضت�رشاق  يذكر  مل 
اأو  جهاًل  اإما  ماري  يف  الدميغرايف 
قطيعة  حالة  الإظهار  واإما  جتاهاًل، 
تلك  وم�رشق  اليوم  امل�رشق  بني 
يف  ال�ضومريون  �ضاهم  وقد  الع�ضور. 
للهالل  ال�رشقي  �ضنع ح�ضارة اجلناح 
اخل�ضيب ومل ي�ضهموا يف ح�ضارة بالد 
ال�ضام، حيث قامت بوا�ضطة املاريني 
ذكره  ما  وفق  واالأكاديني،  واالإبالئيني 

الدكتور علي اأبو ع�ضاف.
ويبدو اأن البيئة الدميوغرافية بح�ضب 
فاعلية  اإىل  ت�ضري  االآثارية  املعطيات 
تاأثرت  اأنها  ويبدو  عمورية  اآكاد 
دفع  ما  وهذا  ال�ضومرية.  بالثقافة 
مكت�ضف ماري اأندره بارو للقول: »اإن 
غري  و�ضط  يف  تفتحت  ماري  ثقافة 

�ضومري«.
اإن حركة التفاعل يف ماري يف الن�ضف 
امليالد  قبل  الثالث  االألف  من  االأول 
منه  اأكرث  رافدي  اجتاه  ذات  كانت 
ال�ضامي.  الغربي  العمق  اإىل  اجتاه 
املبكر  الن�ضوء  اإىل  يعود  ذلك  ورمبا 
فاعل  غياب  ظل  يف  ماري  ملدينة 
ملدن كانت يف طور التكوين مثل اإيبال 

واإميار.
لغات �ضكان ماري

 وعن احلياة الدينية يف ماري يتحدث 
البحث فيها من  اأنه ال ميكن  الباحث 
الدميغرايف  البعد  اإىل  اال�ضتناد  دون 
املعطيات  توؤكد  حيث  االجتماعي، 
واالمتزاج  التفاعل  على  االأثرية 
يف  التنوع  اإىل  اإ�ضافة  االجتماعي 
للتنوع  تبعاً  االعتقادية  الرموز  جمال 

الدميغرايف.
�ضنجد  ال�ضومرية  االآلهة  جانب  فاإىل 
اآلهة عمورية، وبالتايل نحن اأمام معابد 
التجارية  ماري  طبيعة  ولعل  لكليهما. 
حا�ضنة  تكون  اأن  عليها  فر�ضت 
فاإىل  ورموزها.  االعتقادات  ملجمل 
جانب معبد نيني زازا ال�ضومري، جند 
العمورية.  ع�ضتارات  لالآلهة  معبداً 
يزيد  ما  ماري  ن�ضو�ش  قدمت  وقد 
مثل:  مقد�ضاً  اإلهياً  ا�ضماً   125 على 

�ضم�ش، �ضني، اأدد، ع�ضتار .... الخ.
اأما االأ�ضاحي املقدمة لالآلهة فكانت 
دوماً من اخلراف الذكور، وكانت توؤكل 
بعد ذبحها، مع مالحظة اأن الكنعانيني 

كانوا يحرقونها.
االآلهة  م�ضاكن  اأن  اإىل  الكاتب  وي�ضري 
كانت تقام اإىل جوار املعابد، واأبانت 
ظاهرة  ن�ضوء  عن  ماري  مكت�ضفات 
جديدة متثلت يف اإن�ضاء ق�رش – معبد، 
وهي ظاهرة مميزة بني مدن امل�رشق 
بني  ت�ضالح  على  يدل  وهذا  اآنذاك. 

ال�ضلطتني الزمنية واالعتقادية.
الواقع ال�ضيا�ضي يف ماري

ماري،  يف  ال�ضيا�ضي  الواقع  وعن 
الوثائق  اأن  اإىل  خليف  الباحث  ي�ضري 
اأبرزت �ضتة ملوك حكموا ماري ملدة 
احلكام  هوؤالء  �ضاللة  واأن  عاماً،   136
 2900 عامي  بني  حكمت  وغريهم 
و2600 قبل امليالد، واأول حكام هذه 

ال�ضاللة هو اأن�ضود.

يف  حتققت  ماري  فاعلية  اأن  ويبدو 
اأ�ضارت  فقد  اإيل،  ايبلول  حكم  زمن 
القوة  كانت  ماري  اأن  اإىل  الوثائق 
حو�ش  على  امل�ضيطرة  الوحيدة 
بذلك  وا�ضتمرت  االأو�ضط،  الفرات 
 2350 عام  نحو  االأكادية  ظهور  حتى 
الدرا�ضات  اأ�ضارت  وقد  امليالد.  قبل 
اإمتد  الثالث  االألف  يف  ماري  اأن  اإىل 
حكم  فرتة  يف  كركوك  حتى  نفوذها 
يف  كوموكبيا  منطقة  واإىل  اإيل  ايبلول 
اجلزية  دفعت  اإيبال  واأن  االأنا�ضول، 
اأنه يف  اإىل  لها. كذلك ت�ضري االأبحاث 
فرتة حكم اي�ضتوب �ضار خ�ضعت اإميار 

لفاعلية ماري.
درا�ضات  به  توحي  ما  الكاتب  ينتقد 
ثمة  باأن  امل�ضت�رشقني  واأبحاث 
اإثنية ودميغرافية بني مدن  �رشاعات 
امل�رشق يف االألف الثالث قبل امليالد، 
القدمي  امل�رشق  وثائق  اأن  موؤكداً 
الرافدي مل ت�رش اإىل اأي �رشاعات مع 

االأكاديني.
احلياة  عن  حديثه  معر�ش  ويف 
الكاتب  ي�ضري  والتجارية  االقت�ضادية 
وقد  البارز،  ماري  مدينة  دور  اإىل 
على  �ضارمة  نهرية  رقابة  مار�ضت 
وبذلك  الفراتية،  املالحة  حركة 
ا�ضتطاعت ماري اأن تكون �ضلة الو�ضل 

بني العمق ال�ضامي والعمق الرافدي.
يف  ماري  ح�ضارة  على  �ضيمر 
منها  الفعاليات  من  العديد  تاريخها 
واالأ�ضورية،  اأور  ومملكة  االأكادية 
لوغال  فمع  فيها.  منها  كل  و�ضتوؤثر 

مدن  توحيد  مبحاولة  زاجيزي 
دورة  ملعطيات  ا�ضتجابت  امل�رشق 
 – االقت�ضادية   – ال�ضيا�ضية  احلياة 
الواحدة،  الروحية   – االجتماعية 
القاعدة  االأكادية  الفعالية  وت�ضكل 
االأ�ضا�ضية التي متت �ضياغة امل�رشق 

عليها و�ضوالً اإىل الع�رش احلا�رش.
الن�ضاط التجاري

اآنذاك  التجاري  الن�ضاط  �ضهد  وقد 
اال�ضتقرار  بف�ضل  م�ضهوداً  ازدهاراً 
وفرته  الذي  واالأمني  ال�ضيا�ضي 
�ضيما يف ع�رش  وال  االأكادية  الفاعلية 

�ضاروكني وحفيده نارام �ضن.
 

وروحية  قوة  اأن  اإىل  الكاتب  ي�ضري 
ا  تعربرّ اأن  ا�ضتطاعتا  االأكادية  الثقافة 
بعد  حتى  عدة  باأمور  ح�ضارتها  عن 
خمودها وتال�ضيها، منها: �ضيوع اللغة 
اأر�ضيف  اأن  حتى  االأكادية،  والكتابة 

ماري كتب باالأكادية.
ماري  مملكة  عن  الكاتب  يتحدث 
العمورية )1920 – 1760 قبل امليالد( 
يف الف�ضل الثالث من الكتاب، م�ضرياً 
املعطيات.  من  جملة  اإىل  بداية 
الثاين  االألف  عامل  اإىل  فالدخول 
الفاعلية  كفة  ترجح  امليالد  قبل 
يف  الكنعانية  العمورية  الدميغرافية 
مقابل ا�ضمحالل الفاعلية ال�ضومرية. 
ال�ضالالت  من  االنتقال  اأي�ضاً  ومت 
ال�ضالالت  اإىل  املتاأخرة  ال�ضومرية 
اإىل  هنا  وي�ضار  الكنعانية.  العمورية 
اأطلق  واالأودية  ال�ضهوب  �ضكن  من  اأن 
العموريني، و�ضكان املرتفعات  عليهم 
هم الكنعانيون، اأي اأن هذه الت�ضميات 
جاءت من البيئة اجلغرافية واملعتقد 
عن�رشي،  اأو  اإثني  منطلق  من  ولي�ش 

كما اأكدت االأبحاث اللغوية على ظهور 
حرف ال�ضاد يف تلك الفرتة.

يتناول الكاتب طبيعة ال�رشاع املديني 
البدوية و�ضبه  القبائل  العموري مع   -
الرعوية يف مملكة ماري. فقد �ضهدت 
املدن امل�رشقية حالة من املماحكات 
الدول   – املدن  بني  واال�ضطرابات 
وبني حاالت الثقافة الرعوية البدوية، 
م�ضرياً اإىل اأن طبيعة هذه ال�رشاعات 
اأو  عن�رشي  من�ضاأ  ذات  تكن  مل 
كان �رشاعاً  واإمنا  اإثني  اأو  ا�ضتعالئي 
ذا من�ضاأ م�ضلحي، حيث كال الثقافتني 

تريد احلفاظ على م�ضاحلها.
امللك زمري ليم

كتابه  من  كاماًل  ف�ضال  املوؤلف  يفرد 
عهد  يف  ماري  مملكة  عن  للحديث 
 1759-1782 عامي  بني  ليم  زمري 
قبل امليالد. وي�ضري اإىل اأن زمري ليم 
�ضيبداأ بتوطيد �ضوؤون مدينته وجمالها 
ملوك  مع  حتالفات  فيعقد  احليوي، 
تزويج  اإىل  �ضعى  فقد  امل�رشق.  مدن 
ولغايات  دبلوما�ضية  زيجات  بناته 
�ضيا�ضية من حكام مدن مملكته وكبار 

�ضباطه.
اأن  يبدو  الكاتب:  يقول  عام،  وب�ضكل 
زمري  عهد  يف  ماري  مملكة  فاعلية 
م�ضب  على  توتول  من  امتدت  ليم 
الفرات  على  خانه  بالد  اإىل  البليخ، 
جنوباً، وحول جمري اخلابور �ضماالً، 
مملكة  مع  م�ضرتكة  حدوداً  وامتلكت 
التجاري  الطريق  مع  ترافقت  قطنة 

عرب البادية ال�ضامية.
جداً  مهماً  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  كان  اإذاً 
لزمري ليم والذي ا�ضتطاع من خالله 
ي�ضعى  اأن  اأحواله،  درا�ضة  ومن خالل 
بني  ململكته  قدم  موطئ  اإيجاد  اإىل 

ممالك تلك الفرتة.
حتالف زمري ليم مع عدد من ملوك 
اإىل  ت�ضري  الوثائق  اأن  حتى  امل�رشق، 

لنجدة  جي�ضه  اأر�ضل  ليم  زمري  اأن 
بابل. ومع مملكة قطنة كانت عالقات 
ماري جيدة ولعبت دور الو�ضيط حلل 

اخلالفات بني قطنة ويحما�ش.
اأكدي،  عموري  ا�ضم  هو  ليم  زمري 
وليم  وتعني املحب،  مركب من: زمر 
تعني اإله، فهو املحب لالإله ليم، وهو 

حفيد ليخدون ليم ولي�ش ابنه.
قبل  زوجات  �ضت  ليم  لزمري  كان 
وهناك  احللبية،  �ضيبتو  من  زواجه 
ثانويات كما تدل قوائم  ت�ضع زوجات 
احتواء  اإىل  املعطيات  وت�ضري  ماري. 
ر�ضالة   180 عن  يزيد  ما  على  ماري 
موجهة من �ضيبتو اإىل زوجها زمي ليم 

وال�ضيما حني يكون غائباً.
ومن هذه الر�ضائل نقراأ: »اإىل موالي، 
للعامل  و�ضعت  خادمتك،  تقول  هكذا 
نف�ش  فلتفرح  وبنتاً،  �ضبياً  تواأماً، 

موالي«.
فنون مملكة ماري

ماري  مملكة  فنون  عن  وباحلديث 
ي�ضري  امليالد،  قبل  الثاين  االألف  يف 

متجان�ش  مزيج  اأمام  اأننا  اإىل  الكاتب 
كل  ح�ضيلة  هو  م�رشقي،  ب�رشي 
امل�رشق  يف  الدميغرافية  التفاعالت 
ال�ضنني  من  عدة  الآالف  تعود  والتي 

اإىل الوراء.
�ضن�ضهد  امليالد  قبل  االأول  االألف  يف 
الدميغرافية  الفاعلية  ان�ضمام 
اإىل املزيج امل�رشقي، حيث  االآرامية 
االألف  ومع  ثم  بطابعها،  �ضتو�ضحه 
الفاعلية  �ضتطغى  امليالدي،  االأول 
ح�ضيلة  ح  وتو�ضرّ الدميغرافية  العربية 
الدميغرايف  والتمازج  التفاعل  كل 

امل�رشقي.
 

ي�ضكل  العمارة  فن  اإىل  اإ�ضارة  ويف 
يف  بناوؤه  بدء  الذي  ليم،  زمري  ق�رش 
فرتة فاعلية مملكة اأور ثم اأخذ �ضكله 
اأبهى  ليم،  زمري  ع�رش  يف  النهائي 
الق�رش  هذا  وي�ضكل  معماري،  منجز 
على  ويحتوي  كبرياً  رئا�ضياً  جممعارّ 

معابد.
يف  االأ�ضطواين  اخلتم  ا�ضتخدم 
ظهوره  يعود  والذي  ماري  مملكة 
امل�رشق  يف  الكتابة  اخرتاع  زمن  اإىل 
قبل  الرابع  االألف  نهاية  اإىل  اأي 
ت�ضهد  االأختام،  ابتكار  امليالد. ومنذ 
اأختام  على  العثور  االأثرية  التحريات 
اأ�ضطوانية حتمل موا�ضيع عدة منها: 
ومعارك،  وطق�ضية،  دينية  م�ضاهد 
اأ�ضطورية  كائنات  مفرت�ضة،  حيوانات 
الثالث  االألف  ومع   . اإلخ  وخرافية... 
االأخري،  ثلثه  وباجتاه  امليالد  قبل 
املنقو�ضة  املوا�ضيع  يف  تنوعاً  جند 
هند�ضية  زخارف  فثمة  اخلتم،  على 
وحيوانية ونباتية غري مميزة، وحتولت 
بزرك�ضة  �ضبيهة  اأ�ضكال  اإىل  اأ�ضكالها 

الثياب واأطلق عليها ا�ضم »الربوكار«.
ف�ضل  ميكن  ال  التجاري  املجال  يف 
احلياة التجارية واأن�ضطتها ب�ضكل عام 
عن الواقع ال�ضيا�ضي الذي كان قائماً 
لذا  امليالد،  قبل  الثاين  االألف  يف 
ممالك  بني  التجارية  العالقات  فاإن 
امل�رشق كانت يف وجهها االآخر تعبرياً 

عن العالقات ال�ضيا�ضية فيما بينها.
احلياة  دورة  اأن  اإىل  الكاتب  وي�ضري 
اأن  ميكن  كان  الواحدة،،  االقت�ضادية 
التوحيد  من  نوع  باجتاه  دفعاً  ت�ضكل 
اأن  غري  املمالك،  بني  ال�ضيا�ضي 
الوعي  على  املدينية  امل�ضالح  غلبة 
كان  الذي  هو  االأ�ضمل،  االحتادي 

يحكم ن�ضق دورة احلياة االقت�ضادية.
مملكة  دمار  اأن  ذكر  من  بدرّ  ال  وهنا 

نتيجة  كان  وجودها،  واإنهاء  ماري 
 – االقت�ضادية  امل�ضالح  لت�ضارب 
وبينها،  بابل  مملكة  بني  التجارية 
تدمريها  �رشورة  حتم  الذي  االأمر 

لتعي�ش الفاعلية البابلية.
اأخرياً، وككل ح�ضارة، البدرّ اأن تندثر. 
يحدثنا الكاتب يف الف�ضل االأخري عن 
وانتهاء  نهاية مدينة ماري وتدمريها 
اأن  اإىل  في�ضري  التاريخية،  فاعليتها 
كانت  الدولة   – املدينة  م�ضلحة 
االأخرى،  والدول  املدن  م�ضالح  فوق 
وهكذا كنا اأمام �رشاعات ع�ضكرية – 

م�ضلحية بني تلك الدول.
الديانات يف ح�ضارة ماري

اخلام�ش  الف�ضل  يف  الكاتب   ينتقل 
احلياة  عن  للحديث  الكتاب  من 
العمورية  االعتقادية يف مملكة ماري 
في�ضري  امليالد،  قبل  الثاين  االألف  يف 
ماري  يف  االعتقادية  الذهنية  اأن  اإىل 
العامل  اإىل  ا�ضتندت  والتي  العمورية، 
اإىل  اأدى  الذي  التجاري  االقت�ضادي 
�ضواء  االألوهة،  يف  التنوع  من  حالة 
جلهة  اأو  ال�ضومرية  االألوهة  جلهة 
االألوهة العمورية، كانت ت�ضري يف حالة 
 – الدميغرايف  والتاآلف  التعاي�ش  من 

االجتماعي.
يد  على  ماري  مملكة  ُدمرت    فقد 
من   32 ال�ضنة  يف  حمورابي   – بابل 
حكمه، اإال اأن ماري �ضتعاود النهو�ش 
اإىل  حمورابي  فيلجاأ  �ضنتني،  بعد 

تدمري اأ�ضوارها وحرقها.
اأيامنا من الدمار  ومل ت�ضلم ماري يف 
من  الآثارها  وال�رشقة  والتخريب 
ول�ضو�ضها.  االإرهابية  ع�ضابات  قبل 
العامة  للمديرية  تقرير  وبح�ضب 
�ش عدد كبري  لالآثار ال�ضورية فقد تعررّ
ومنها  لالإ�رشار  االأثرية  املواقع  من 
تبنيرّ  احلريري، حيث  تل  ماري  موقع 
التي  االأبنية  على  كبري  دمار  وقوع 
الفرن�ضية  البعثة  قبل  من  اكت�ضفت 
ق�رش  ومنها  املا�ضية  العقود  خالل 
تدمري  وكذلك مت  ال�ضهري،  ليم  زمري 
من  حلمايته  بُني  الذي  ال�ضقف 

العوامل الطبيعية.
خليف  ب�ضار  د.  الكاتب  اأن  اإىل  ي�ضار 
تاريخ  يف  وباحث  اأ�ضنان  طبيب  هو 
وقا�ش،  �ضاعر  ال�ضورية،  احل�ضارة 
دورية  يف  اال�ضت�ضارية  الهيئة  وع�ضو 
كندا.  يف  االإلكرتونية  التاريخية  كان 
واحتاد  العرب  الكتاب  احتاد  وع�ضو 

االآثاريني العرب.
وكالت 

اأما لغة �شكان ماري فيالحظ وجود لهجات اأو لغات عدة 
حيث اأكدت الأبحاث اأن �شكان ماري كانوا يتكلمون 
ال�شومرية والأكادية القدمية واحلورية واللهجات 

العمورية، وكان ملوك ماري يف تلك الفرتة يحملون اأ�شماء 
�شومرية. وي�شري املوؤلف اإىل اأن ماري �شّكلت عرب تاريخها 
بوابة العبور العموري اإىل بالد الرافدين، وميكن اأن ن�شل 
اإىل اأن ثمة تعاي�شًا �شومريًا – عموريًا يف الثلث الأول من 

الألف الثالث.



»باب  ال�شهري  ال�شوري  امل�شل�شل  يغيب 
العام،  هذا  رم�شان  �شا�شات  عن  احلارة« 
اأي  تاأكيد  يتم  مل  مت�شاربة،  لأ�شباب  وذلك 

منها بعد.
على  اأطّل   ،2006 عام  �شبتمرب  ويف 
الذي  احلارة«  »باب  م�شل�شل  امل�شاهدين 
نخوة  يتحدث عن  ملفتا،  �شاميا  كان عمال 
اأهل احلارة وم�شاكلهم اليومية. و�شّم جنوما 
�شوريني من الطراز الأول، كان اأبرزهم ب�شام 

كو�شا وعبا�س النوري و�شامر امل�رصي.
من  الأوىل  الثالثة  املوا�شم  وات�شمت 
خّط  على  و�شارت  بالت�شويق،  امل�شل�شل 
املتقنة.  الدرامية  احلبكة  ب�شبب  النجاح 
وكذلك، كانت لأدوار النجوم احل�شة الكبرية 
ال�شخ�شيات  فتلك  امل�شل�شل،  جناح  يف 
والبطولة،  والن�شال  العمالة  بني  تنّوعت 
بدءا  اأن وهج امل�شل�شل خفت  وبالرغم من 
من اجلزء الرابع، اإل اأنه ا�شتمر حتى و�شل 
العام  اآخرها  عر�س  اأجزاء،  ت�شعة  اإىل 
العمل  على  القائمون  اأخذ  حيث  املا�شي. 
باإحياء ال�شخ�شيات التي توفيت يف الأجزاء 
من  فيه  احلياة  ل�شخ  حماولة  يف  الأوىل 

اإذ  جديد. لكن هذه اخلطوة مل جتد نفعا، 
ومع  النتقادات.  من  للكثري  العمل  تعّر�س 
ل بالن�شبة للقناة املنتجة،  ذلك، بقي املف�شّ
املال  ب�شام  املنّفذ  املنتج  وكان   ،MBC

الراعي الأول للم�شل�شل.
ومل يتم تاأكيد الأ�شباب التي تغيب امل�شل�شل 

هذا العام، فالبع�س يقول اإن اعتقال رئي�س 
ويُرجع  ال�شبب،  هو   MBC اإدارة  جمل�س 
بني  احلا�شل  اخلالف  اإىل  الأمر  اآخرون 
القائمني على العمل.  ولكن حتى اللحظة، 
�شتتبناه  الذي  البديل  العمل  عن  يعلن  مل 

القناة املنتجة بعد »باب احلارة«.
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خالل افتتاحه لأ�شغال املوؤمتر الدويل ملوؤلفي ال�شمعي الب�شري

ميهوبي : »�جلز�ئر ر�ئدة يف جمال حقوق �لتاأليف عربيا و �إفريقيا«
افتتح اأم�س وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  اأ�شغال املوؤمتر الدويل ال�شنوي لحتاد موؤلفي ال�شمعي الب�شري التابع ملنظمة امللكية الفكرية  بفندق ال�شوفيتال باجلزائر العا�شمة  
بح�شور وزير الت�شال جمال كعوان ووزير التعليم العايل والبحث العلمي الطاهر حجار ورئي�س واملدير العام للديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة �شامي بن �شيخ 

احل�شني ، نائب رئي�س« La CISAC »اأرجنتني مار�شيلو، و�شفري كرواتيا باجلزائر ماران اأندريازيفيت�شي.

حكيم مالك

ميهوبي  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف 
طرف  من  اجلزائر  اختيار  اأن 
العاملية ملوؤ�ش�شات  الكونفيدرالية 
لحت�شان  املوؤلف  حقوق  حماية  
�رصفا  يعد   ال�شنوي  احلدث  هذا 
اجلزائر  اأن  يوؤكد  مما   ، لها    
امل�شتوى  على  كبرية  بثقة  حتظى 
فهو  املجال  هذا  يف  الدويل 
يف  الناجحة  التجربة  من  نابع 
و احلقوق  املوؤلفني  حماية حقوق 
يف  اجلزائر  و�شعي  املجاورة، 
هذا  يف  ناجحا  منوذجا  تكون  اأن 
و  العربي  ال�شعيد  على  املجال، 
الكبرية  م�شاهمتها  و  الإفريقي 
على ال�شعيد الدويل  فهذه الب�شمة  
قد حولت من اجلزائر  اإىل مركز 
التاأليف  حقوق  جمال  يف  للتكوين 
الإفريقي  و  العربي  ال�شعيد  على 
اإىل  م�شتقبال  احت�شانها  كذا  و 
العاملية  للمنظمة  التابع  املركز 

للملكية الفكرية.

املوؤمتر �شي�شع اآليات 
جديدة لتح�شني املناخ  

املالئم حلماية حقوق 
املبدعني

احلدث  هذا  اأن  ميهوبي  واعترب 
البارز الذي تعي�شه اجلزائر يومي 
16 و17  واملنظم من قبل املنظمة 
حقوق  ترعى  التي  العاملية 
املوؤلفني و املبدعني و الكتاب يف 
جمال املو�شيقى و ال�شيناريو، و كل 
هذه الأطياف امل�شرتكة املنظمة 
لهذا املوؤمتر ترى اأنها تقوم بهذه 
منها  عرفانا  اجلزائر  يف  اخلطوة 
على  احلفاظ  يف  اجلزائر  ملكانة 
حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
اإىل جانب ال�شتفادة من جتربة   ،

املوؤمتر  يف  امل�شاركة  البلدان  كل 
متكن  بتو�شيات  �شيخرج  الذي 
حت�شني  و  جديدة  اآليات  و�شع  يف 
املناخ الذي ي�شمن حماية حقوق 
و املوؤلفني خا�شة على  املبدعني 
النا�شئة  الإفريقية  القارة  م�شتوى 
ظل  يف  وهذا  املجال   هذا  يف 
تعر�س الكثري من ر�شيدها الثقايف 
عملية  اإىل  الإبداعي  و  الفني  و 

قر�شنة و التهريب و ال�شطو .
 

اجلزائر حري�شة على 
حماية حقوق املبدعني 

و املوؤلفني  

اجلزائر  اأن  الثقافة  وزير  واأو�شح 
حقوق  حماية  على  حتر�س  دولة 
اجلزائريني  املوؤلفني  و  املبدعني 
التي  الكبرية  اخلطوة  فهذه  وعليه 
�شتقوم بها اجلزائر من اأجل حماية 
حقوق املبدعني و املوؤلفني، جاءت 
لرئي�س  ال�شامية  الرعاية  بف�شل 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
يبحث  العمل  هذا  اأن  مربزا   ،
الإفريقية  القارة  دمج  كيفية  عن  
و�شع  عرب  العاملية  املنظومة  يف 
بالديوان  وبال�شتعانة  اآليات 
الوطني حلقوق املوؤلف و احلقوق 
املجاورة  باعتباره نا�شطا يف هذا 
املجال حيث ت�شعى هذه  العملية  
اإىل مواكبة كل التطور احلا�شل يف 
املجال ال�شمعي الب�رصي و حماية 
يف  املبدعني  و  املوؤلفني  حقوق 

العامل العربي و الأجنبي .

وقال عز الدين ميهوبي اأن  الثقافة 
قوة ناعمة بامتياز ومتد اجل�شور مع 
الدول وهي اللغة التي توحد العامل 
وتلم �شمل كتاب العامل مع الأهمية  
والكلمة  لل�شورة  الكبري  والدور 

الأ�شياء  روح  ت�شكل  التي  املبدعة 
من  يقت�شي  التي  الوطنية  والهوية 
املجتمع احلفاظ عليها واحلد من 
هذه  اأن  حيث  املنبوذ    التع�شب 
الهوية تقوم على املوروث الثقايف 
امل�شاهمة  حق  مينحنا  والذي 
موؤكدا   ، الإن�شانية  احل�شارة  يف 
تلك  هي  نريدها  التي  الثقافة  اأن 
املت�شعبة مبا هو جميل يف العامل 
لحرتامه  توؤ�ش�س  الإبداع   ميجد 
وجتنب كل العتداءات كالقر�شنة 
اأن احرتام  ، مو�شحا  وال�شتن�شاخ 
امللكية الأدبية والفنية يعد �رصطا 
اإهدار  هو  واإ�شاعتها  اأ�شا�شيا 

حلقوق املجتمع والأفراد .
�شامي بن �شيخ: » املوؤمتر 
يهدف  اإىل تطوير جمال 
حق التاأليف يف اإفريقيا«

املدير  الرئي�س  اأكد  املقابل  ويف 
حلقوق  الوطني  للديوان  العام 
اأوندا  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
الدويل  املوؤمتر  افتتاحه  خالل 
بفندق  الب�رصي  ال�شمعي  ملوؤلفي 
العا�شمة  باجلزائر  ال�شوفيتال 
مرة  لأول  ينظم  املوؤمتر  هذا  اأن 
والذي  اإفريقيا  ويف  اجلزائر  يف 
دولة   31 من  اأكرث  ح�شور  يعرف 
والأرجنتني   ورو�شيا  اإفريقيا  من 
واملك�شيك  وكرواتيا  والربازيل 
ورو�شيا  واإ�شبانيا  واإيطاليا  وبنما 
والوليات  وكندا  والهند  
ن  وغريها  الأمريكية  املتحدة 
للدول  وبالن�شبة  الأوروبية  الدول 
الإفريقية ت�شار كل من بوركيناف�شو 
وهدفه  والبنني  ومايل  وكوديفوار 
حق  جمال  يف  التطور  حتقيق  هو 
من  انطالقا  اإفريقيا  يف  التاأليف 
املتمثلة  اجلزائرية   املوؤ�ش�شات 
ف�شاء  تعد  لأنها   « »اأوندا  يف 

املوؤلف  حقوق  جمال  يف  للتكوين 
لفائدة كل املوؤ�ش�شات يف  اإفريقيا 

والعامل العربي.

 »دعم وحماية  احلقوق  
املعرتف بها لفائدة 

موؤلفي ال�شينما«

اأن   احل�شني  �شيخ  بن  واأ�شاف   
دعم  اإىل  يرمي  املوؤمتر  هذا 
بها  املعرتف  احلقوق   وحماية  
والأعمال  ال�شينما  موؤلفي  لفائدة 

اأننا  ال�شينمائية حيث  وامل�شنفات 
غري  احلقوق  هذه  معظم  اأن  جند 
الإفريقية  الدول  يف  بها  معرتف 
النظام  يف  جنده  ما  عك�س  وهذا 
جند  اأين  اجلزائري  الت�رصيعي 
موؤلفي  لفائدة  معرتفة  وحقوق  دعم 
ت�شل  اإفريقيا مل  اأن  موؤكدا  ال�شينما  
الت�رصيعات اخلا�شة بحقوق  اإىل  بعد 
وبالتايل  ال�شمراء  القارة  يف  املوؤلف 
لإفريقيا  نداء  يوجه  املوؤمتر  فهذا 
لفائدة  احلقوق  بهذه  تعرتف  حتى 

موؤلفي ال�شينما.
 ويف الأخري ك�شف  الرئي�س واملدير 

العام للديوان الوطني حلقوق املوؤلف 
�شيخ  بن  �شامي  املجاورة  واحلقوق 
الدويل  املوؤمتر  هذا  اختتام   اأن   ،
�شيعرف  الب�رصي  ال�شمعي  ملوؤلفي 
يف  البلدان   لهذه  وا�شعة  م�شاركة 
حفل  افتتاح ال�شالون الدويل لالإبداع 
�شعار«القيم  الرابعة  حتت  يف طبعته 
مفدي  الثقافة  بق�رص   « للم�شاركة 
والذي  العا�شمة  باجلزائر  زكريا 
للملكية  جوائز   3 منح  �شيعرف 
اأح�شن  الفكرية  واملتمثلة يف جائزة 
مبدع  واأ�شغر  مبدع  واأح�شن  موؤلفة 

جزائري .

رواية »فرانك�شتاين يف بغداد«

كاتب عر�قي يف �لقائمة �لق�صرية 
جلائزة مان بوكر �لدولية

التحقت رواية »فرانك�شتاين يف بغداد«، للكاتب العراقي اأحمد 
�شعداوي، بالقائمة الق�شرية جلائزة مان بوكر الدولية للرواية.

وتق�س الرواية حكاية فظائع واقعية وخيالية عقب الغزو 
الأمريكي للعراق عام 2003، ويعد �شعداوي خام�س كاتب عربي 
ي�شل اإىل تلك اجلائزة، بعد امل�رصي جنيب حمفوظ واللبنانني 

اأمني معلوف وهدى بركات، والليبي اإبراهيم الكوين، وتبلغ 
قيمة اجلائزة 70 األف دولر اأمريكي، متنح منا�شفة للكاتب 
واملرتجم، و�شوف تعلن اجلائزة، يف 22 ماي املقبل فيودور 
دو�شتويف�شكيافتتاح متحف الكاتب دو�شتويف�شكي يف مو�شكو

وقد اأعلنت قائمة الروايات، م�شاء اخلمي�س 12 اأبريل، وت�شمنت 
روايات: »فرينون �شوبوتيك�س« للفرن�شية فريجيني ديبانت، 

»الكتاب الأبي�س« للكاتبة الكورية اجلنوبية هان كانغ، »العامل 
ي�شتمر« للمجري لزلو كرا�شناهوركاي، »مثل ظل باهت« 

لالإ�شباين اأنطونيو مونوز مولينا، ورواية »رحالت« للبولندية 
اأولغا توكارت�شوك.

رم�صان �ملقبل بدون »باب �حلارة«!
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 كيف ت�صاعد طفلك

 على النوم بعمق؟
تتزايد الأدلة العلمية على اأهمية النوم وخا�شة 
لالأطفال، يف الوقت الذي ت�شري تقارير ودرا�شات 

عديدة اإىل تناق�ص �شاعات النوم لدى ال�شغار والكبار، 
و�شعوبة ال�شتغراق يف النعا�ص نتيجة الت�شوي�ص من 
الأجهزة الإلكرتونية، وعوامل اأخرى يف منط احلياة 
املعا�شر. اإليك ما يحتاجه طفلك لينام ب�شهولة وعمق:

حيوي  �أمر  �ليومي  �لبدين  �لن�شاط 
للطفل،  �لبيولوجية  �ل�شاعة  ل�شبط 
ولينام بعمق �أثناء �لليل. لذ�، �حر�ص 
حديقة  �إىل  طفلك  ��شطحاب  على 
على  �ليوم  يف  �شاعة  لن�شف  عامة 
لعباً  ليلعب  له �ملجال  و�ترك  �لأقل، 

حر�ً.
على  طفلك  حتفيز  ميكنك  كذلك 
�لريا�شية،  �لألعاب  �أحد  ممار�شة 
و�أن يجّرب عدة �أنو�ع حتى يعرث على 
فبح�شب  بها.  يتعلّق  �لتي  �لريا�شة 
ميار�ص  �لذي  �لطفل  طبية،  تقارير 

ينام  و�لريا�شة  �لبدين  �لن�شاط 
ب�شهولة وبعمق، حتى لو كانت ريا�شة 

خفيفة.
من ناحية �أخرى، حتّذر در��شات طبية 
باملائة   25 �أن  �لنوم من  عن م�شاكل 
�شعوبات  يجدون  حالياً  �لبالغني  من 

يف �لنعا�ص ب�شبب م�شاهدة �ل�شا�شات 
�لأطفال  �أن  ذلك  ويعني  �لنوم.  قبل 
�ل�شا�شات  تاأثري  من  ت�رضر�ً  �أكرث 
على �لنوم. فال�شوء �لأزرق لل�شا�شات 
وخا�شة �ل�شادر من �لأجهزة �للوحية 
�إنتاج  على  يوؤثر  �لذكية  و�لهو�تف 

�لتي  �مليالتونني  ملادة  �جل�شم 
ت�شاعد على �لنعا�ص.

تقليل  على  �لتو�شيات  حتث  لذ�، 
قبل  تدريجياً  �لبيت  يف  �لإ�شاءة 
�شاعتني من موعد �لنوم، و��شتخد�م 
�ل�شارع،  �أ�شو�ء  حتدب  د�كنة  �شتائر 

يف  �ل�شا�شات  كل  ت�شغيل  �إيقاف  مع 
من  باأكرث  �لنوم  موعد  قبل  �لبيت 
فتتعلّق  �لتو�شيات  �آخر  �أما  �شاعة. 
بنوع �لفر��ص و�رتفاع �لو�شادة، ليكون 
�لطفل  ج�شم  ومنو  لتطور  منا�شباً 

وي�شاعده على �لنوم بارتياح.

اأ�صباب واأعرا�ض االكتئاب تختلف بني الرجال والن�صاء
قالت �لر�بطة �لأملانية لأطباء �لأع�شاب �إن �أ�شباب و�أعر��ص �لكتئاب تختلف بني �لرجال و�لن�شاء، مو�شحة �أن �حلياة �ل�شخ�شية تعد �ل�شبب 

�لرئي�شي لالكتئاب لدى �لن�شاء، و�لذي تتمثل �أعر��شه لديهن يف �لكاآبة و�لنهز�مية وفقد�ن �لثقة بالنف�ص و��شطر�بات �لنوم.

وبالن�شبة للرجال، فاإن �حلياة �لوظيفية متثل �ل�شبب �لرئي�شي لالكتئاب؛ حيث غالباً ما يُ�شاب �لرجال بالكتئاب ب�شبب فقد�ن �لوظيفة �أو 

�لتقاعد �أو �لدخل �لقليل. وتتمثل �أعر��ص �لكتئاب لدى �لرجال يف �لعدو�نية و�رضعة �ل�شتثارة وكر�هية �ملجتمع، بالإ�شافة �إىل �لأعر��ص 

�ل�شائعة �لأخرى كاحلزن و�لكاآبة و�لنهز�مية وفقد�ن �لثقة بالنف�ص.

 عالمات ت�صري اإىل وجود
 مياه بي�صاء على العني

تتاأثر �لقدرة على �لإب�شار عند وجود مياه بي�شاء على �لعني، وعندما تبد�أ 

��شتبد�ل عد�شة �لعني حتى ل يفقد  �لتمدد لبد من  �لبي�شاء يف  �لبقعة 

�ملري�ص �لب�رض. هناك عدة �أعر��ص تك�شف حالة �ملياه �لبي�شاء مبكر�ً، 

وينبغي �لفح�ص �لطبي عند مالحظتها، وهي:

طبيب  زيارة  عليك  غائمة  روؤية  مع  لل�شوء  ح�شا�شية  من  تعاين  كنت  �إذ� 
�لعيون لفح�ص عينيك

�لروؤية �لغائمة. من �أعر��ص م�شكلة �إعتام عد�شة �لعني �أو �ملياه �لبي�شاء 

�أمام  غيمة  بوجود  وت�شعر  �شبابي،  ب�شكل  و�لأ�شياء  �لكائنات  تظهر  �أن 
عينيك.

مع  لل�شوء  ح�شا�شية  من  تعاين  كنت  �إذ�  �ل�شاطعة.  لالأ�شو�ء  �حل�شا�شية 

روؤية غائمة عليك زيارة طبيب �لعيون لفح�ص عينيك. ر�قب عينيك عند 

�خلروج �إىل �ل�شم�ص �أو عند �لتعر�ص لومي�ص �رضيع.

�لغائمة  �لروؤية  �أعر��ص  تتز�يد  قد  �لأحيان  بع�ص  يف  �لروؤية.  �زدو�ج 

و�ل�شبابية لت�شبح هناك �زدو�جية يف �لروؤية.

�لألو�ن �لباهتة. �لذين يعانون من �ملياه �لبي�شاء ل يرون �لألو�ن يف ظلها 

�ل�شحيح، و�إمنا يرون ن�شخة باهتة من �للون.

�لأبي�ص  �لتناق�ص بني  �لقدرة على متييز  تر�جع  ب�شبب  �لقر�ءة.  �شعوبة 

و�لأ�شود تعترب �شعوبة �لقر�ءة من �أعر��ص �ملياه �لبي�شاء، لأن من ي�شكو 

من �مل�شكلة يجد �شعوبة يف قر�ءة �ل�شحف و�لكتب.

�شعوبة �لقيادة لياًل. ترجع �شعوبة قيادة �ل�شيارة لياًل نتيجة عدم و�شوح 

�لروؤية، ولأن م�شابيح �ل�شيارة �لأمامية تبدو �أكرث توهجاً.

اأ�صكال ال�صرع املعمم االأويل

ال�صرع املعمم الثانوي:

اأهم خم�ض اأعداء للب�صرة

خماوف ب�صاأن االإكثار من الت�صوير الطبقي املحوري

�أو  �لأويل  �ملعمم  �ل�رضع  ي�شكل 
جمهول �ل�شبب حو�يل 10% من كل 
�أ�شكال �ل�رضع وي�شمل حو�يل %40 
من �أولئك �مل�شابني بالختالجات 
�ملقوية �لرمعية. تكون �لبد�ية يف 

كل �حلالت تقريباً يف �لطفولة �أو 
بنيوي  �شذوذ  يوجد  ل  �ملر�هقة. 
ور�ثي  ��شتعد�د  غالباً  وهناك 

حقيقي. 
�إن بع�ص �لأ�شكال مثل �رضع �لغيبة 

�شائعة  غري  �لطفولة  يف  �لغيبوبة 
ن�شبياً يف حني تكون بع�ص �لأ�شكال 
�لع�شلي  �ل�رضع  مثل  �لأخرى 
 Juvenile �ل�شبابي  �لرمعي 
 Myoclonic Epileppsy

�ملر�شى  كل  من   %10-5( �شائعة 
�مل�شابني بال�رضع(. 

�ملعمم  �ل�رضع  �أ�شكال  �أ�شيع  �إن 
�لأويل مذكورة يف )�جلدول 11( مع 

مظاهرها �ل�رضيرية وتدبريها.

جزئية  �ختالجات  �نت�شار  من  �ملعمم  �ل�رضع  ين�شاأ  قد 
�أو  لالأدوية  ثانوياً  يكون  قد  �أو  بنيوي  مر�ص  عن  ناجمة 

�ل�شطر�بات �ل�شتقالبية )��أنظر �جلدول 12(.  �إن �ل�رضع 
كل  ثانوي يف  �لبالغني هو �رضع معمم  يتظاهر عند  �لذي 

�حلالت تقريباً حتى لو مل يكن هناك ق�شة �ختالج جزئي 
و��شحة قبل بد�ية �لنوبة �لكبرية )�لأورة(.

فوق  �لأ�شعة  �أن  �إذ  �ل�شم�ص:   .1
�لوقت  مع  توؤدي  �لبنف�شجية 
ين�شح  لذ�  �لتجاعيد،  لظهور 
و�شع  على  باحلر�ص  �خلرب�ء 
هذه  �خرت�ق  متنع  نهار  كرميات 

�لأ�شعة للب�رضة.
�ل�شو�ئل:  ونق�ص  �لنوم  قلة   .2

تغيري هذه �لعاد�ت لي�ص بامل�شاألة 
�لنوم  على  �لتعود  �أن  �إذ  �ل�شعبة، 
ل  ما  �رضب  من  و�لإكثار  مبكر�ً 
�ملاء  من  ون�شف  لرت  عن  يقل 
�لتجاعيد  ظهور  يوؤخر  يومياً، 

وعالمات �لعجز على �لب�رضة
�آثار  �أي�شاً  للتدخني  �لتدخني:   .3

ين�شح  لذلك  �لب�رضة  على  �شلبية 
بالبتعاد عنه.

حالت  �لع�شبي:  �ل�شغط   .4
�لع�شبي �مل�شتمرة تزيد  �ل�شغط 
�لكورتيزول  هورمون  �إفر�ز  من 
�لذي ل يقت�رض تاأثريه على �شغط 
�لدم وم�شتوى �ل�شكر فح�شب، بل 

�إنه يت�شبب يف عجز �جللد.
ممار�شة  وعدم  �حلركة  قلة   .5
من  �لناجت  �لتعرق  �لريا�شة: 
يوؤثر  �لريا�شة  وممار�شة  �حلركة 
ب�شكل �إيجابي على حيوية �لب�رضة 
كما �أنه يعد و�شيلة ترطيب طبيعية 

للجلد.

هل ميكن �أن يتعر�ص �ملري�ص 
�لذي جترى له �أ�شعة مقطعية 
�أو  مرتني  �لبطن  منطقة  على 
ثالث لنف�ص كمية �لإ�شعاعات 
�لتي تعر�ص لها �شكان عا�شو� 
�لذي  �ملكان  من  بالقرب 
هريو�شيما  قنبلة  فيه  �شقطت 
وبقو�   1945 عام  �ليابان  على 

على قيد �حلياة؟
بالإيجاب فاأنت  �إذ� جاء ردك 
معرفة  �أكرث  و�أي�شا  حق،  على 
�ملر�شى  من  كبري  عدد  من 
�ملدن  �لطو�رئ يف  �أق�شام  يف 
�أجرته  مل�شح  �لأمريكية طبقاً 
يف  كوبر  جامعة  م�شت�شفى 

كامدن بنيوجريزي.
من  هناك  �لباحثون  وطلب 
تقييم  مري�ص   1100 من  �أكرث 

�لرد على ��شئلة م�شابهة لتلك 
�ل�شالفة �لذكر وقال �لن�شف »ل 
توجد �ي مقارنة بني �لناجني 
�لذرية  هريو�شيما  قنبلة  من 
لهم  �أجريت  �لذين  و�ملر�شى 

�أ�شعة مقطعية«.
�أي�شاً  �لغالبية  �ختلف  كما 
هذه  باأن  �لقائل  �لر�أي  مع 
خطر  من  تزيد  �ل�شعة 
بينما  بال�رضطان،  �لإ�شابة 
�رضر  من  �ملائة  يف   75 هّون 
يتعر�ص  �لتي  �ل�شينية  �لأ�شعة 
�لأ�شعة  �أثناء  �ملري�ص  لها 
بالأ�شعة  مقارنة  �ملقطعية 
جترى  �لتي  �لتقليدية  �ل�شينية 
على �ل�شدر )وهي �أ�شعف مئة 

مرة على �لأقل(.

وهي  بومان  بريجيت  وقالت 
يف  �لطو�رئ  بق�شم  طبيبة 
و�لتي  كوبر  جامعة  م�ش�شتفى 
ن�رضت در��شتها يف حولية طب 
�لطو�رئ على �لنرتنت »هدف 
حالة  �إحد�ث  لي�ص  �لبحث 
�جلماعية..  �له�شترييا  من 
�لذين  �ملر�شى  حموره  �لقلق 
�لطبيب  على  كثري�  يرتددون 
وجترى لهم �لكثري من �لأ�شعة 

�ملقطعية«.
و�رتفع عدد �لأمريكيني �لذين 
�لعقود  يف  �أ�شعة  لهم  جترى 
�لقليلة �ملا�شية �إىل 72 مليونا 
عام 2007 مما دفع �لأطباء �إىل 
�لتعبري عن قلقهم من �لفر�ط 

يف ��شتخد�مها.
مر�شى  »لدينا  بومان  وقالت 

هذ�  �أ�شعة...   57 لهم  �أجريت 
عدد هائل«، وقالت »�ن �مل�شح 
�لذي �أجرته مع زمالئها ك�شف 
�أجريت  �ملر�شى  ن�شف  �ن 
م�شت�شفى  يف  �ل�شعة  لهم 
�شنو�ت  �خلم�ص  خالل  كوبر 

�ملا�شية فقط.
�ن  للباحثني  �ملر�شى  وقال 
�لفحو�ص  يف  تزيد  ثقتهم 
�إذ�  لها  يخ�شعون  �لتي  �لطبية 
�أجريت لهم حتاليل دم و�أ�شعة 

مقطعية.
�ن  حكومية  در��شة  يف  وجاء 
�ل�شعة �ملقطعية �لتي �أجريت 
يف عام 2007  وحده �شتت�شبب 
على �لرجح يف 29 �لف حالة 
نحو  وتقتل  بال�رضطان  ��شابة 

15 �ألف �أمريكي.
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حيث اأَنّ لكِلّ نَبٍيّ ِمن الأنْبياء َدعوةٌ يَدعوها ِلرِبّه 
عوة، اإل النَّبي  على َقومه َفي�ستَجيُب له بهذه الَدّ
ُممد مل يدُع َربَّه بَعد، وتَركها اإىل يوم الِقياَمة 
ته. َفَعن اأبي ُهريَرة  َحيث اْختَبَاأَها ِلي�ْسَفَع ِبها ِلأَُمّ
لَّى اهللُ َعلَيِْه  ي اهلل َعنه َقال: قال ر�ُسوُل اهللِ �سَ َر�سِ
َل ُكُلّ نَِبٍيّ  َو�َسلََّم: )ِلُكِلّ نَِبٍيّ َدْعَوةٌ ُم�ْستََجابٌَة، َفتََعَجّ
ِتي يَْوَم  ِلأَُمّ َواإِِنّ اْختَبَاأُْت َدْعَوِتي �َسَفاَعًة  َدْعَوتَُه، 
ِتي  الِْقيَاَمِة، َفِهَي نَاِئلٌَة اإِْن �َساَء اهللُ َمْن َماَت ِمْن اأَُمّ
املوِقَف  واإّن هذا  �َسيًْئا(.]١[  ِباهللِ  ُك  يُ�ْشِ َل 
على  يَدُلّ  وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  اهلل  َر�سوِل  ِمن 
تِه،  لأَمّ وُحبُُّه  َرحمتُُه  اأبَرِزها:  ِمن  اأُموٍر  ِة  ِعَدّ
خ�سيَّة  تِه على م�سلَحِته ال�َسّ وتَقدمِيه مِل�سلَحِة اأَُمّ
عاء ِلوعِد اهلل  َفهو على يَقنٍي ِمن اإِجابَِة هذا الُدّ

لَه ِبذلك ُم�سبقاً كما جاء يف نَ�ِصّ احَلديث، ولَكنَّه 
حيُث  وجَلّ  عَزّ  اخلالِق  على  الَعر�ِص  ليوِم  تَركُه 
تكون احلاجُة لالإجابِة اأ�سُدّ واأبْلُغ ِمنها يف احلياة 
ِتِه بََدل اأن يَدعو  عاء لأَمّ نيا، وقد ا�ستاأثَر بالُدّ الُدّ
ِلنف�ِسه يف ذلك اليوِم الَع�سيِب الذي ل ينَفُع فيه 
َماٌل  يَنَْفُع  َل  )يَْوَم  تعاىل:  قاَل  البَنون،  املاُل ول 
يف  �َسِليٍم(]٢  ِبَقلٍْب   َ اهلَلّ اأَتَى  َمْن  اإَِلّ   * بَنُوَن  َوَل 
ول  نَف�َسه  اإل  اأحداً  اأحٌد  يَعِرف  ل  اليَوم  ذلَك 
يقوُل  كُلّ �َسخ�ٍص  َح�َسنة،  ولو  البُن لأبويِه  يََهُب 
عليه  �سوُل  الَرّ اإل  بغريه  ياأبَه  ول  نف�سي،  نف�سي 
عذاَب  ِتِه  اأَمّ على  يَخ�سى  فُهو  وال�ّسالم  الة  ال�سّ
يوٍم َع�سيب، يوم يُعَر�ُص فيه اخَللُق ُعراًة ُحفاًة 

ُغرل َكَما ُوِلدوا.

تقوى �هلل وح�سن �خللق 
النَّا�َص بخلٍق ح�سٍن(  ِيّئَة احل�سنَة متُحها وخاِلِق  ال�َسّ واأتبِع  َ حيثُما كنَت  اهلَلّ )اتَِّق  عليِه و�سلََّم:   ُ اهلَلّ �سلَّى   ِ اهلَلّ تعاىل عنُه قاَل قاَل يل ر�سوُل   ُ اهلَلّ َي  َر�سِ ذٍرّ  اأبي  عن 
]ح�سن[، حيث جاء هذا احلديث ليربز دور الأخالق احل�سنة يف املجتمع الإ�سالمي، وهي تقوى اهلل وح�سن اخللق، وتقوى اهلل تعني اأن يجعل الإن�سان بينه 
وبني اهلل عّز وجل وقاية وحذر من عذابه و�سخطه وغ�سبه، اأما اخللق احل�سن فهو عمل املعروف، وكف الأذى عن الآخرين، واحتمال الأذى، وهو من اأخالق 

و�سفات الأنبياء وال�ساحلني وال�سديقني، وبه تعظم الأجور وترفع الدرجات.

الم  �سوِل عليه �ل�سّ فاَعُة �لَرّ �سَ
ا�س ِمن الَعذاب ِب�شفاعته  ة َجميعًا، وهو خامُت الأنبياء واملُر�َشلني، وُمنجي الَنّ الة وال�ّشالم ر�شوُل اهلل هو َخرُي الَبِيّ د عليه ال�شّ دنا ُمَمّ اإَن �َشِيّ

يوَم القياَمة،

�لبالء لل�سابر دليل 
ر�سا �هلل عنه 

من يبتليه اهلل فاإّنه يرد به بذلك خرياً، فكما مَرّ 
اأّن امل�سائب باٌب لتكفري اخلطايا، فكرثة  �سابقاً 
الباليا تذهب اخلطايا، فيكون العبد بذلك طاهراً 
نقّياً من الذنوب ُمقّرباً من اهلل، وقد روي اأن النبي 
ُ ِبه خرًيا  - �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )من يُِرِد اهلَلّ
اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  قال  كما  ِمنُه(،]٦   ْب  يُ�سِ
ِعَظَم  )اإَنّ  اأخرى:  روايٍة  يف  اأي�ساً   - و�سلم  عليه 
اجلزاِء مع ِعَظِم البالِء ، واإَنّ اهللَ تعاىَل اإذا اأحَبّ 
�سا ومن �سِخط  ي فله الِرّ قوًما ابتالهم ، فمن ر�سِ

خُط(.]٧ فله ال�ُسّ
 وقد روي اأَنّ النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - قال: 
)ما يزاُل البالءُ باملوؤمِن واملوؤمنِة يف نف�ِسه وولِده 

وماِله حتَّى يلَقى اهللَ تعاىَل وما عليه خطيئٌة(.]٨

�أحاديث �لر�سول عن �ليمن
اإن كثريا من الأحاديث النبوية كانت حول اليمن واأهله ، واإن هذا ليعد تكرميا ما من بعده تكرمي وقد ورد عن ل�ساد �سيد  

اخللق اأجمعني وخامت الأنبياء واملر�سلني نبينا ال�سادق الأمني ممد بن عبداهلل عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم اإىل يوم 
الدين ، وهنا نورد بع�سا من اأحاديثه يف اأهل اليمن : ما اأخرجه احلاكم يف م�ستدركه و الطربان يف معجمه باإ�سناد �سحيح 
على �شط م�سلم عن عيا�ص الأ�سعري ر�سي اهلل عنه قال : ملا نزلت > ف�سوف ياأتي اهلل بقوم يحبهم و يحبونه اأذلة على 
املوؤمنني اأعزة على الكافرين يجاهدون يف �سبيل اهلل و ل يخافون لومة لئم ذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء و اهلل وا�سع عليم 
> .. قال الر�سول �سلى اهلل عليه و �سلم : هم قومك يا اأبا مو�سى .. و اأوماأ براأ�سه اإىل اأبي مو�سى الأ�سعري اليمان ر�سي 
اهلل عنه و اأر�ساه ، و ملا جاء اأهل اليمن للر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه و �سلم يعلنون اإ�سالمهم فرح بذلك فرحا �سديدا

�لِر�سا عن �أَقد�ر �هلل 
تعاىل �ملختِلفة

 يعترب ق�ساء اهلل نافذاً ل مالة، لذلك 
على الإن�سان اأن يتقّبله مهما كان عظيماً اأو 

ثقياًل على النف�ص، واأن ي�سرب خا�سًة عند 
ال�سدمة الأوىل، حيث قال �سلى اهلل عليه 
و�سلم: )اإَنّ ِعَظَم اجلزاِء مع ِعَظِم البالِء، 

واإَنّ اهلل تعاىل اإذا اأحَبّ قوًما ابتالهم، فمن 
ْخُط(  �سا، ومن �سخَط فله ال�ُسّ ي فله الِرّ ر�سِ
]حديث ح�سن، كما اأّن النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم اأ�سار اإىل اأن ق�ساء اهلل �سّنة اإلهية، 
اإل اأّن الختالف يكون بكيفية ا�ستقبال 

املوؤمن لهذا الق�ساء، فمنهم من ي�ستقبله 
بالر�سا الذي هو اأ�سل الإميان احلق باهلل 

�سبحانه وتعاىل، ومنهم من ي�ستقبله باجلزع 
الذي هو �سفة النف�ص الهلوعة، حيث قال 
نْ�َساَن ُخِلَق َهلُوًعا،  �سبحانه وتعاىل: )اإَِنّ اْلإِ
ُّ َجُزوًعا( ]املعارج: ١9-٢0. ُه ال�َشّ اإَِذا َم�َسّ

جز�ء �ل�سرب 
جزاًء  لل�سابرين  اأعد  اهلل  اإن 
عظيماً ل يعلمه اإلأ اهلل �سبحانه 
ى  يٌَوَفّ ا  َ »اإِِنّ قال:  كما  حيث 
اِبُروَن اأَْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِح�َساب«،  ال�سَّ
اهلل  اأن  فيها  العلماء  قال  ولقد 
يعطيع  اأن  ح�ساب  بال  ق�سد 
الكثري  والرزق  الوفري  اخلري 
والبع�ص  عد،  اأو  ح�ساب  دون 
هنا  املق�سود  اأّنه  يرى  الآخر 
ملن  اهلل  اأعده  وما  القيامة  يوم 
ل  الذي  بالأجر  ور�سي  �سرب 
يخطر على قلب اأحد، واأياً كان 
عواقبه  ال�سرب  فاإن  املق�سود 
ممودة يحبه اهلل وير�سى عّمن 
مهم  فال�سرب  لذلك  به،  حتلّى 
يجب علني اأن جنعله خ�سلة من 
مهماً  �سبباً  تكون  التي  خ�سالنا 
الدنيا  يف  العظيم  الأجر  يف 

والآخرة.

فو�ئد دعاء �لإ�ستفتاح : 
هذا  موقعه  يف  داعية  له  احلاجة 
بالتحديد فهو دعاء هلل قبل البداية 
م�ستحب  كاأمر  الفاحته  قراءة  يف 
كتح�سري بجمل ق�سرية جميلة قبل 
النف�ص  فيهيئ   ، ال�سالة  الولوج يف 
للخ�سوع . - هو دعاء ورد على ل�سان 
النبي ويطلب ر�سول اهلل –�سلى اهلل 
عليه و�سلم – فيه من اهلل املباعدة 
وجعله  وتطهريه  ذنوبه  وبني  بينه 
ما  اأقل  وهذا   . وللخري  هلل  �سافيا 
فيه ففي هذا الدعاء ملن يتاأمل يف 
كلماته الكثري من العبادة اخلال�سة 
يدّي  يف  اخلال�ص  عن  والبحث  هلل 
باأمر  وتر�سيخه  الإميان  اهلل وطلب 
ورد  وقد   . منه  وحفٍظ  اهلل  من 
اأدعية  تف�سيل  التفا�سري  كتب  يف 
واٍف  ب�شح  وجملها  الإ�ستفتاح 
واحلكم   ، منها  لفٍظ  لكل  م�ستوف 
فيها ل اإختالف عليه فهو م�ستحب 

ك�سنٍة من �سنن ر�سول اهلل .
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�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 ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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 االإ�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
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مبحرك تريبو مزدوج ب�شعة 4 لرتات وناقل حركة اأوتوماتيكي بـ9 �شرعات

2019  AMG  G63 �سيارتها  موا�سفات  عن  "مر�سيد�س" تك�سف 
ك�سفت �رشكة مر�سيد�ض الأملانية عن �سيارتها AMG G63 2019 وذلك يف معر�ض جنيف 2018.

لرتات و 8 �سلندرات ينتج عنه 577 ح�ساًنا وعزم دوران ي�سل لـ 850 نيوتن- مرت، مع ناقل حركة اأوتوماتيكي بـ 9 وتاأتي ال�سيارة مبحرك تريبو مزدوج ب�سعة 4 
اإىل 100 كم / �ساعة يف 4.5 ثانية،  الت�سارع فهي ت�سل من �سفر  �رشعات، ومن ناحية 
ح�سب  رفعها  وميكن  بال�ساعة  مرًتا  كيلو   220 الق�سوى  وال�رشعة 

اختيار العميل لـ 240 كيلو مرًتا بال�ساعة.
ويف مقدمة ال�سيارة يظهر ال�سبك العامودي، 
خمارج  تظهر  ال�سيارة  جانبي  من  بينما 
فايرب  الكربون  ومل�سات  الثنائية،  العادم 
وتظهر  النوافذ،  وحواف  املرايا  على 
وخلفية  واجهة  على  الف�سية  اللم�سات 
تاأتي  ال�سيارة  وجنوط  ال�سيارة، 

مبقا�ض 22 اإن�ض.
داخلية  يف  ال�رشكة  واهتمت 
باملواد  ال�سيارة 
وكذلك  الفاخرة 
اخل�سب  نوعية 
جللد  ا و
امل�ستخدمة يف 
ال�سيارة، وتظهر 
عر�ض  �سا�ستي 
 12.3 مبقا�ض 
اإن�ض خم�س�ستني 
ال�رشعة  لعدادات 
والنظام الرتفيهي.

"ني�سان" تك�سف 
عن منوذج اختباري 

 IMx ل�سيارة
 KURO

ك�سفت �رشكة ني�سان اليابانية للمرة 
الأوىل يف اأوروبا، عن منوذج اختباري 

ل�سيارة IMx KURO من فئة كرو�ض 
اأوفر يف معر�ض جنيف الدويل لل�سيارات.

يعني اللون الأ�سود باللغة اليابانية، 
�سمن الطراز IMx الذي اأعلن عنه 

للمرة الأوىل يف معر�ض طوكيو الدويل 
لل�سيارات يف �سهر اأكتوبر من العام 

املا�سي. وتاأتي IMx KURO بت�سميم 
اأ�سود جديد لعجلة القيادة والتفا�سيل 
الداخلية، بالإ�سافة اإىل لون رمادي 
داكن جديد جل�سم ال�سيارة اخلارجي 

 IMx KURO و�سبكة  وتقدم ال�سيارة
ملحة من م�ستقبل "التنقل الذكي من 
ني�سان"، روؤية ال�رشكة لتغيري الطريقة 
التي تعمل وت�ستخدم بها ال�سيارات 

وتكاملها مع  ليقوي ال�سلة بني ال�سائق 
وال�سيارة ويجعلها �رشيكاً ميكن العتماد 
عليه وقادر على تقدمي جتربة قيادة اآمنة 

ومنا�سبة وممتعة يف الوقت نف�سه.
وت�سمل التح�سينات التي اأدخلت على 
ني�سان IMx KURO، دمج تقنية 
Brain-" التحكم عن طريق الدماغ

to- حيث تعمل تقنية B2V على ترجمة 
اإ�سارات دماغ ال�سائق وتنقلها اإىل ال�سيارة 

مل�ساعدة اأنظمة ال�سيارة ذاتية القيادة 
واليدوية على التعلم من ال�سائق.

ويف هذا ال�سياق، علق جوزيه مونيوز، 
رئي�ض ق�سم الأداء يف ني�سان قائاًل: 

 IMx KURO يج�سد منوذج ال�سيارة"
عدمية النبعاثات من فئة كرو�ض اأوفر، 

م�ستقبل ني�سان للتنقل الذكي، وهو التزام 
ني�سان بتغيري الطريقة التي يتوا�سل بها 

ال�سائق مع ال�سيارة، وتفاعل ال�سيارة 
مع املجتمع يف امل�ستقبل القريب وما 

بعده".

بت�شميم جديد يف 
امل�شابيح وغطاء املحرك 

وفتحات التكييف

�سركة �سيفروليه 
تك�سف عن كمارو 

2019
ك�سفت �رشكة �سيفروليه عن كمارو 2019 

بت�سميم وتقنيات جديدة.
مع  اجلديد  الأمامي  الت�سميم  ويظهر 
وجود اختالفات وا�سحة بني LS / LT و 
RS و SS وقد مت ت�سميم تفا�سيل ال�سبكة 
وغطاء املحرك وفتحات التكييف من اأجل 
حت�سني تدفق الهواء، اإما لتربيد املكونات 
اأو امل�ساعدة على تقليل ال�سحب اأو الرفع، 
واخللفية  الأمامية  امل�سابيح  ظهرت  كما 
بت�سميم جديد، وت�ساميم عجلة 20 بو�سة 

SS و RS جديدة على
وتاأتي كمارو ss مع ناقل حركة اأوتوماتيكي 
فهو  اجلديد  املوديل  اأما  �رشعات   10
�سعة  توربو  حمرك  وياأتي   1LE توربو 
2.0 لرت بقوة 275 ح�ساًنا )205 كيلو واط( 
 400( رطل-قدم   295 بقوة  دوران  وعزم 
نيوتن مرت( مع ناقل حركة يدوي من �ست 

�رشعات.

تتاح باأمريكا فقط �شيف 2018

خدمة الدفع الرباعي الذكي لأول مرة

ذو  القيا�سي  املحرك  ياأتي 
 2.5 ب�سعة  الأربع  ال�سطوانات 
ح�ساًنا،   188 قوة  وينتج  لرت، 
وعزم دوران ي�سل اإىل 180 رطاًل، 
و   Altima SR يتوافر  كما 
VC- حمرك  مع   Platinum
Turbo 2.0 لرت )حمرك اأمامي 

فقط(.
ومت تقدمي ن�سخة اإطالق ح�رشية 
Platinum VC- على  تعتمد 
وفتح  حمدودة،  بكميات   Turbo
 2018 �سيف  اأوائل  يف  احلجز 

لـ)�سوق الوليات املتحدة فقط(.
ويوفر املحرك اجلديد حت�سينات 
والهتزازات،  ال�سو�ساء  يف 
يف  القت�ساد  تعزيز  جانب  اإىل 

ا�ستهالك الوقود. كما تقدم �سيارة 
الدفع  خدمة  ا  اأي�سً  2019 األتيما 
لأول  املتوافرة  الذكي  الرباعي 

مرة على منت األتيما.
بكونها  اجلديدة  األتيما  وتتميز 
اأطول من اجليل ال�سابق مع و�سع 
يت�سمن  للغاية،  متوازن  عدواين 
املتوافرة  والإطارات  العجالت 
ملونة  و�سا�سة  بو�سة،   19 بقيا�ض 
متعددة اللم�ض مقا�ض 8 بو�سات، 
واأندرويد  كاربالي  اأبل  دعم  مع 

اأوتو.
روؤية  اجلديد  الطراز  ويج�سد 
ما  وهو  للتنقل؛  الذكية  ني�سان 
خالل  من  اأكرث  مرغوبة  يجعلها 
دفعها  كيفية  تعريف  اإعادة 

املجتمع.  واإدماجها يف  وت�سغيلها 
هي  الرئي�سية  املكونات  اأحد 
تقنية امل�ساعدة على القيادة ذات 
امل�سار الواحد، التي ت�ساعد على 
من  ال�سائق  عمل  عبء  تخفيف 
خالل تقليل مقدار ت�سارع ال�سائق 
يف  الفرامل  ومكابح  والتوجيه 
القيادة  مثل  معينة،  قيادة  ظروف 
على الطرق ال�رشيعة ذات امل�سار 

الواحد.
نظام  ا  اأي�سً اجلديدة  املزايا  ومن 
ي�ساعد  الذي  اخللفية،  الفرامل 
الأج�سام  اكت�ساف  على  ال�سائق 
يطبق  ال�رشورة  وعند  الثابتة، 
جتنب  يف  للم�ساعدة  الفرامل 

ال�سطدام.

الهيئة الفيدرالية ل�شالمة الطرق 
ال�شريعة الأمريكية

حتقيقات يف عيوب خطرية 
 ب�سيارات "هيونداي" 

و"كيا" اأدت اإىل مقتل 
فتحت الهيئة الفيدرالية ل�سالمة الطرق ال�رشيعة 
الأمريكية حتقيقا مو�سعا حول عيوب خطرية يف 

�سيارات "هيونداي" و"كيا" الكوريتني اجلنوبيتني، 
اأدت اإىل مقتل واإ�سابة اأكرث من �سخ�ض.

وقالت �سحيفة "وول �سرتيت جورنال" الأمريكية اإن 
التحقيقات تتعلق بخلل وعيب خطري يف "الو�سائد 

الهوائية" بتلك ال�سيارات، والتي اأ�سفرت عن حوادث 
�سري عديدة، واأدت اإىل مقتل 4 اأ�سخا�ض واإ�سابة 6 

اآخرين.
و�ستفح�ض هيئة �سالمة الطرق ال�رشيعة الأمريكية 

ما يقرب من 425 األف �سيارة مت اإنتاجها من عام 
.2011

واأبرز الطرازات التي �سيتم فح�سها ب�سورة دقيقة 
�سيارات "هيونداي �سوناتا" املتو�سطة احلجم، 

و�سيارات "كيا فورتي" 2013-2012.
قبل 6 اأ�سهر، تورطت �سيارات "هيونداي �سوناتا" يف 

4 حوادث �سري، ب�سبب خلل يف "الو�سائد الهوائية"، 
فيما تورطت "كيا فورتي" يف حوادث اأخرى.

واأرجع باحثون ذلك اإىل م�سكلة يف اأنظمة التحكم 
الكهربائية اخلا�سة بالو�سائد الهوائية.

واأعلنت �رشكتا "هيونداي" و"كيا" نيتهما التعاون مع 
التحقيقات الأمريكية، رغم ت�سبب تلك التقارير يف 

انهيار اأ�سهمهما يف البور�سات العاملية.
وتقدم كامارو اجليل املقبل من �سيفروليه توفري 

الدعم الإعالمي مع كل جديد لالأنظمة التي توفر 
ا واجهة اأكرث �سهولة، يتميز  جتربة اأكرث تخ�سي�سً

النظام القيا�سي ب�سا�سة مل�ض ملونة قيا�ض 7 اإن�ض. 
�سا�سة تعمل باللم�ض بقيا�ض 8 اإن�ض تعمل بنظام 
Infotainment 3 ، مبا يف ذلك جهاز مالحة.

ت�ستمل امليزات والتح�سينات التقنية اجلديدة 
الإ�سافية على توفر مراآة الكامريا اخللفية القيا�سية 

وكذلك تنبيه ال�سطدام الأمامي.

اأ�شلوب الت�شميم يعك�س الرتابط بني الت�شاميم ال�شابقة وامل�شتقبلية

روج" فيل  لو  النموذجية  �سيارتها  عن  "هيونداي" تك�سف 
مت �رشكة هيونداي الكورية ملحة عن توجهاتها امل�ستقبلية لت�سميم ال�سيارات؛ وذلك بعر�سها اأحدث  قَدّ
�سياراتها النموذجية امل�ستقبلية يف معر�ض جنيف الدويل لل�سيارات املقام حتى يوم 18 مار�ض اجلاري.

وك�سفت ال�رشكة الكورية عن ال�سيارة "لو فيل روج"، التي يعني ا�سمها الفرن�سي "القا�سم امل�سرتك"، ومتثل 
انطالقة جديدة يف اأ�سلوب الت�سميم لدى ال�رشكة. ويعك�ض ا�سم الطراز قناعة را�سخة لدى هيونداي 

بالرتابط بني الت�ساميم ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلية للعالمة التجارية.
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لأكرث من ثالثة اأعوام على التوايل

ال�صخ�صيةاحلوا�صبصحنات�تراجعا�صتمرار

ن�رشت م�ؤ�ش�شة الأبحاث غارترن تقريرها الإح�شائي الدوري عن �شحنات 
احل�ا�شب ال�شخ�شية خالل الربع الأول من العام اجلاري والذي ك�شف عن 
ثالثة  منذ  اأي  الت�ايل،  على  ع�رش  الرابع  للربع  ال�شحنات  تراجع  ا�شتمرار 

اأع�ام ون�شف مل حتقق �شحنات احل�ا�شب ال�شخ�شية اأي تقدم ملح�ظ.
وكان �شبب تراجع �شحنات احل�ا�شب ال�شخ�شية هذا الربع كل من انخفا�ض 
املعرو�ض واملتاح من مك�نات ت�شنيع احل�ا�شب ف�شاًل عن ارتفاع تكاليف 

ت�شنيع امل�اد ما اأدى لرتفاع الأ�شعار.
بح�شب تقرير غارترن فقد تراجعت ال�شحنات الربع الأول بن�شبة 1.4 باملئة 
لت�شل اإىل 61.7 ملي�ن حا�شب مت �شحنه فيه مقارنة مع 62.5 ملي�ن حا�شب 

خالل نف�ض الربع من العام املا�شي.
 HP وكان ترتيب اأف�شل ال�رشكات من حيث ال�شحنات من ن�شيب الأمريكية
التي �شيطرت على اأكرث من 20% من ال�شحنات وبعدها جاءت لين�ف� وديل 

ثم اآبل واأ�ش��ض واآي�رش على الت�ايل.
و�شهدت �رشكة ديل النم� الأكرب يف �شحناتها خالل الربع الأول وكانت �رشكة 
HP تتناف�شان بق�ة كبرية  اأن لين�ف� و  اأكرث املرتاجعني. ويالحظ  اأ�ش��ض 
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واملو�صيقىالتطبيقاتاأكرثعنتك�صفاأبل

2017العاميفرواجًاوالأفالم

الأكرث  باملحت�ى  قائمة  عن  اآبل  اأعلنت 
رواجاً لعام 2017 ت�شم اأ�شهر التطبيقات 
 App Store يف  والأفالم  وامل��شيقى 
يرُبز   .iTunesو  Apple Musicو
 Apple Music املحررون واخلرباء يف
وApp Store وiTunes اأروع املحت�ى 
من فنانني ومط�رين م�شتقلني من ح�ل 

العامل.

املو�شيقى

 Ed ت�شدر   ،Apple Music على 
العام  لهذا  الألب�مات  قائمة   Sheeran
 Luis ت�شدر  بينما   ،»÷« األب�مه  مع 
قائمة   Fonsi & Daddy Yankee
 .Despacito اأغنية  مع  الأغنيات 

للفنان  النا�ض«  »معدي  األب�م  �شعد  كما 
عمرو دياب اإىل املركز الثالث يف قائمة 
ومعىحاز   .2017  Arab World
 Daniel Caesarو  Khalid الفنان�ن 
 Apple لقائمة  التابع�ن   6LACKو
على   2017  Music Up Next
تر�شيحات جل�ائز GRAMMY تعبرياً 

عن جناحهم امل�شتمر هذا العام.

التطبيقات

اأربعة   App Store حمررو  حدد 
اجتاهات �شائعة يف عامل التطبيقات عام 
2017: البدء يف تقدمي تطبيقات واألعاب 
ال�اقع املعزز، وانت�شار الألعاب التناف�شية 
يف ال�قت الفعلي، والتطبيقات التي تركز 
التي  والتطبيقات  الذهني،  التنبيه  على 
تغري من طريقة و�ش�لنا اإىل خدمات بث 

الفيدي�.

الأمريكيالكونغر�س
اأي�صًاي�صعى

رووؤ�صاءل�صتجواب
تويرتوغوغل

التقنية  ال�رشكة  تك�ن  لن  ب�ك   في�ض 
ل�شتج�اب  تخ�شع  التي  الأخرية 
الك�نغر�ض الأمريكي الذي ي�شعى لإح�شار 
للجل��ض  التنفيذيني  وغ�غل  ت�يرت  مدراء 
من  كل  ومتلك  زوكربريغ.  مارك  مكان 
عن  البيانات  من  هائل  كّم  وق�قل  ت�يرت 
امل�شتخدمني ل�شيما الأخرية نظراً لتعدد 
تعتمد  التي  املن�شات  وت�شعب  خدماتها 
عليها بدءاً من حمرك البحث وو�ش�لً اإىل 
وتخّزن  ي�تي�ب.  مثل  التابعة  اخلدمات 
امل�شتخدمني  بيانات  كل  اخلدمات  هذه 
التي  الأماكن  اأو  البحث  عبارات  �ش�اء 
ر�شائل  يتبادل�نه من  ما  اأو  اإليها  يذهب�ن 
بريدية، وهذا ي�شّكل مادة  �شبق اأن طلب 
الك�نغر�ض الأمريكي من ال�رشكات الثالث 
ن�فمرب  يف  وت�يرت  وق�قل  ب�ك  في�ض 
اأمامه، لكن هذه  املا�شي الإدلء ب�شهادة 
التنفيذيني  مدرائها  تر�شل  مل  ال�رشكات 
الذين  واملحامني  القان�ين  فريقها  امنا 
عمل  يف  الدقيقة  التفا�شيل  يعلم�ن  ل 
ال�رشكة، لكن لديهم الردود اجلاهزة التي 

ل يرغب اأع�شاء الك�نغر�ض ب�شماعها.
والآن بعد اأن متّكن الك�نغر�ض من اإح�شار 
الرئي�ض التنفيذي لفي�ض ب�ك، فه� ي�شعى 

لتطبيق نف�ض ال�شيء مع ق�قل وت�يرت.
 Mark Warner ال�شينات�ر  بح�شب 
فاإنه متت اإثارة العديد من املخاوف ح�ل 
اخل�ش��شية يف جل�شة ال�شتماع مع رئي�ض 
اأمر يف  هي  املخاوف  وهذه  ب�ك،  في�ض 
ال�رشكات  كل  على  يت�جب  الأهمية  غاية 
تبديدها ولي�ض فقط في�ض ب�ك بل حتى 

ت�يرت وق�قل.

اإلجيتطلقاأحدثهواتفها
 G7« هاتف  �شت�شتعر�ض  اأنها  جي  اإل  اأكدت 
ThinQ« املنتظر، يف 2 ماي املقبل، يف ني�ي�رك 
يف  اخلرباء  قال  املنتظر  الهاتف  ميزات  اأهم  وعن 
للذكاء   )ThinQ( مبنظ�مة  »�شيزود  اإنه  جي  اإل 
ال�شطناعي، والتي ط�رت خ�شي�شا لتمكن الأجهزة 
الكمبي�تر  واأجهزة  والتلفزي�نات  كاله�اتف  الذكية 
واإلكرتونيات املنازل الذكية من الت�ا�شل فيما بينها 

عن طريق �شبكات الـ WIFI والبل�ت�ث«.
على  �شتاأتي  الهاتف  �شا�شة  اأن  اإىل  اأ�شاروا  كما 
الأمامية على غرار ه�اتف  ال�اجهة  معظم م�شاحة 
�شي��شع  الأ�شابع  ب�شمات  وما�شح   ،»iPhone X«

على ال�اجهة اخللفية اأ�شفل الكامريا.
مبعالج  اجلهاز  هذا  يزود  اأن  املنتظر  ومن 
و�ش�ل  وذاكرة  املتط�ر   »845  Snapdragon«
بطاقات  با�شتخدام  للت��شيع  قابلة  غيغابايت   64 بحجم  داخلية  وذاكرة  غيغابايت،   6 ع�ش�ائي 

.»1.5/f« ذاكرة خارجية، بالإ�شافة اإىل كامريا اأ�شا�شية مزدوجة عالية الدقة بفتحات عد�شة

»Word«ملفاتيفجديدفريو�س
يهددمالينياحلوا�صب

اأكد خرباء اأمن املعل�مات انت�شار 
الهجمات  من  جديدة  م�جة 
ملفات  على  تعتمد  ال�شيربانية، 

»Word« لخرتاق احل�ا�شب.
اأوردتها  التي  للبيانات  ووفقا 
 Menlo Security �رشكة 
الهجمات  فاإن:  املعل�مات  لأمن 
تركزت ب�شكل اأ�شا�شي يف ال�ليات 
على  منفذوها  واعتمد  املتحدة، 
ملفات  عرب  تنتقل  فريو�شات 
بيانات  اإىل  لل��ش�ل   »Word«

العديد من ال�رشكات وامل�ؤ�ش�شات املالية و�رشكات التقنية.
الربيد  الهاكرز مل�ظفيها ر�شائل عرب  ال�رشكات ير�شل  ولخرتاق ح�ا�شب 
الإلكرتونية،   »html« بلغة  »docx« مربجمة  الإلكرتوين حت�ي م�شتندات 
ويف حال فتح الر�شائل يبداأ الفريو�ض ن�شاطه بتخطي اأنظمة احلماية لي�شل 

اإىل معل�مات الكمبي�تر ويق�م باإر�شالها اإىل ح�شابات اإلكرتونية معينة.
ال��ش�ل  على  قادرة  اأنها  يف  الفريو�شات  من  الن�ع  هذا  خط�رة  وتكمن 
ال�رشكة  يف  امل�ج�دة  بال�شبكات  امل��ش�لة  الكمبي�تر  اأجهزة  جميع  اإىل 

امل�شتهدفة.

األف360معتتعاملكا�صرب�صكي
ملفبرجميخبيثيوميًا

اآيفون8و8بل�سالأكرث�صعبيةيفالعامل

اخلبيثة  امللفات  عدد  بلغ 
تعاملت  التي  اجلديدة 
لدى  الك�شف  تقنيات  معها 
 360،000 لب  كا�شرب�شكي 
ي�م  كل  خبيث  برجمي  ملف 
ما  وه�   ،2017 العام  خالل 
العام  بن�شبة 11.5% عن  يزيد 
ال�شابق، وذلك للعام الثاين على 
اأعداد  اأن �شهدت  بعد  الت�ايل 
انخفا�شاً  املكت�شفة  امللفات 

طفيفاً يف العام 2015.
ويعك�ض عدد امللفات اخلبيثة 
مت��شط  ي�مياً  املكت�شفة 
الن�شاط الذي ميار�شه جمرم� 
الإنرتنت امل�شارك�ن يف اإن�شاء 
الربجميات اخلبيثة وت�زيعها. 
وكانت احل�شابات اأجريت اأول 
لتحديد   2011 العام  يف  مرة 

حينها  بلغ  الذي  الرقم،  هذا 
وت�شاعف هذا  70،000 ملف. 
ذلك احلني خم�ض  الرقم منذ 
مرات، وما زال يتزايد وفق ما 

تُظهر بيانات العام 2017.
التي مت  امللفات  معظم  وتقع 
تعريفها باأنها خطرة �شمن فئة 
الربامج اخلبيثة )بن�شبة %78(. 
الفريو�شات  فاإن  ذلك،  ومع 
التي �شهد انت�شارها انخفا�شاً 
بني  ترتاوح  فرتة  قبل  كبرياً 
ب�شبب  و�شبع،  �شن�ات  خم�ض 
وانخفا�ض  تط�يرها  �شع�بة 
ت�شكل  زالت  ما  كفاءتها، 
الكت�شاف  عمليات  من   %14

الي�مية.
فكانت  املتبقية  امللفات  اأما 
ميكن  ل  اإعالنية  برامج 

برجميات  اعتبارها  تلقائياً 
كثري  يف  ميكنها  ولكن  خبيثة، 
عن  الك�شف  احلالت  من 
وتعري�ض  اخلا�شة  املعل�مات 
معينة.  ملخاطر  امل�شتخدم 
وتظّل احلماية �شد هذا الن�ع 
�رشورية  م�شاألة  التهديد  من 
من اأجل حتقيق جتربة اأف�شل 

للم�شتخدم.
وتُظهر الأرقام اأن نح� 20،000 
املكت�شفة  امللفات  من  ملف 
باحلّل  اكت�شافها  يتم  ي�مياً 
كا�شرب�شكي  من   Astraea
لتحليل  نظام  وه�  لب، 
قائم  اخلبيثة  الربجميات 
يق�م  الآيل،  التعلم  تقنية  على 
اخلبيثة  الربجميات  بتحديد 

ومنعها بطريقة تلقائية.

ك�نرتب�ينت  �رشكة  اأ�شدرت 
ح�ل  تقريراً  للتحليالت 
الذكية  اله�اتف  مبيعات 
على  للبيع  متاحة  كانت  التى 
�شهر  خالل  العامل  م�شت�ى 
مل  والتي  املا�شي،  اأكت�بر 
ت�شم هاتف اآيف�ن X اجلديد 
ب�شبب طرحه فى الأ�ش�اق فى 

ن�فمرب.
ك�نرتب�ينت  �رشكة  واأو�شحت 
و8   8 اآيف�ن  هاتفي  اأن  اأي�شاً 
الذكيان  الهاتفان  هما  بل�ض 
من  العامل  فى  �شعبية  الأكرث 
حيث املبيعات ل�شهر اأكت�بر، 
يليهما ه�اتف �شام�ش�نغ ذات 
و8   8 ن�ت  الكبرية  ال�شا�شة 

بل�ض.
ه�اتف   10 اأف�شل  بني  ومن 
الأكرث طلباً خالل �شهر اأكت�بر 
هناك  العاملي،  ال�شعيد  على 
ل�شام�ش�جن  ه�اتف  �شبعة 
�شانعني  ثالثة  مع  واآبل، 
واأوب�  فيف�  وهم  �شينيني 

و�شياومي.



بيليه واثق من 
م�شاركة نيمار يف 

مونديال رو�شيا
اأعرب اأ�سطورة كرة القدم الربازيلي بيليه 
عن ثقته بقدرة مواطنه نيمار على التعايف 

وامل�ساركة مع منتخب »ال�سيلي�ساو« يف 
نهائيات مونديال رو�سيا 2018 وقال بيليه 

يف ت�رصيحات اأدىل بها لوكالة فران�س بر�س 
»اأعتقد اأن نيمار �سيكون يف حالة جيدة 
يف كاأ�س العامل لأن اإ�سابته لي�ست �سيئة 

جدا.. اإنه لعب مهم جدا بالن�سبة للمنتخب 
الربازيلي من دون �سك«.

واأ�ساف بيليه الذي �سبق له التتويج بكاأ�س 
العامل ثالث مرت اأعوام 1958، 1962، و1970 
»اأريد اأن تفوز الربازيل بكاأ�س العامل 2018 

)...(، اأنا واثق لأن املدرب تيتي اأتيح له وقت 
لإعداد الفريق. لدينا العديد من الالعبني 

املمتازين يف اأوروبا على راأ�سهم نيمار«.

بالولية  املحامني  نقابة  رئي�سة  وبح�سور 
النقيبة » �سيدهم وافية » اأين تناول املتدخلون 
لهذه  اجلديدة  الأ�سكال  الأوىل  اجلل�سات  يف 
الدول  ملختلف  الراهنة  وحتديات  الظاهرة 
الأ�ستاذة  اأكدت  ال�سياق  ويف   ، منها  للحد 
يف  البويرة  جامعة  من   « عفاف  حرا�س   «
التي  الدول  ان   « الو�سط   « ليومية  ت�رصيحها 
والنزاعات الهلية على غرار  ت�سهد احلروب 
الإفريقي  ال�ساحل  دول  يف  حاليا  مايحدث 
وجعلها  والإ�ستقرار  المن  غياب  اىل  اأدت 
الإجتار  ظاهرة  لإنت�سار  خ�سبة  اأر�سية 
بالب�رص التي تتغذى منها اجلماعات الإرهابية 
وعملياتها  هجماتها  لتمويل  رئي�سي  كم�سدر 

اإيتوات  الدول  تفر�س هذه  ، حيث  الإجرامية 
الإجتار  و�سبكات  لع�سابات  ال�سماح  اجل  من 
دول  اأو  مناطق  اىل  �سحاياهم  بنقل  بالب�رص 
اإىل عمليات  اأ�سارت حمدثتنا  كما   ، امل�ستقر 

وال�سباب لالإلتحاق  ال�سحايا كالأطفال  جتنيد 
ب�سفوف هذه اجلماعات الإرهابية على غرار 
التظيمات  من  وغريها  وداع�س  حرام  بوكو 

الإرهابية .
بدعم من اجلزائر 
والإحتاد الأوروبي

اأربع واليات 
لتج�شيد م�شروع 

االقت�شاد 
االجتماعي

اأكد القائمني على برنامج دعم وت�سغيل 
ال�سباب » PAJE« يوم اأم�س باأن 

القت�ساد الجتماعي والت�سامني ظهر 
باجلزائر كطريقة جديدة دافعة نحو 
الإبتكار وحتقيق التنوع القت�سادي 
اإحت�سنت املدر�سة العليا لل�سمان 
الجتماعي بالعا�سمة يوم اأم�س 

اأ�سغال الندوة العلمية حول » القت�ساد 
الجتماعي والت�سامني: واقع جزائري 
وعاملي« املقامة من طرف برنامج 

دعم وت�سغيل ال�سباب » PAJE« بدعم 
من اجلزائر و�رصكائها يف الإحتاد 

الأوربي والتي عرفت ح�سور وزير العمل 
والت�سغيل وال�سمان الجتماعي مراد 

زمايل و رئي�س مندوبية الإحتاد الأوروبي 
باجلزائر

عواق يحي

العدد : 4618/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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جامعة البويرة

ملتقى دويل حول االإجتار بالب�شر
احت�سنت اأم�س جامعة البويرة فعاليات امللتقى الدويل حول مو�سوع » الإجتار بالب�سر » من تنظيم كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية على 

مدار يومني مب�ساركة اأ�ساتذة ودكاترة من داخل وخارج الوطن

اأمن ولية مع�سكر

ورقلة 

البليدة

مدر�سة " اإبن ر�سد" للبنات بربج منايل

 التتويج على جائزة اأح�شن موؤ�ش�شة  
تربوية  بر�شم 2018  

20 دار ن�شر يف ال�شالون الوطني االأول للكتاب

الطبعة االأوىل ل »ويكي �شتايج« بجامعة �شعد دحلب 

ر�سد«  اإبن   « البتدائية  املدر�سة  حازت 
بجائزة  بومردا�س  �رصق  منايل  بربج  للبنات 
اأح�سن مدر�سة ابتدائية بعد تناف�س حمتدم 
مع نحو 100 مدر�سة من 29 بلدية م�ساركة 
و  الولئية  لهذه امل�سابقة  الأوىل  الطبعة  يف 
هي  التي  اجلائزة  هذه  ت�سليم  على  اأ�رصف 
 500.000 ب  يقدر  مايل  غالف  عن  عبارة 
فواتيح  مدين  الرحمن  عبد  الولية  وايل  دج 
يف حفل اإحياء اليوم الوطني للعلم اأقيم على 

ال�سلطات  بح�سور  املدر�سة  هذه  م�ستوى 
 . التالميذ  اأولياء  و  واملنتخبني  املحلية 
واأو�سح زروقي اأحمد املفت�س العام للولية و 
امل�رصف على اللجنة الولئية لهذه امل�سابقة 
على هام�س حفل ت�سليم اجلائزة اأن املرتبة 
اأحمد   « ال�سهيد  ملدر�سة  عادت  الثانية 
الثالثة  املرتبة  و  احلد  �سوق  ببلدية  �سابي« 
ببلدية  رابح«  تابوكيت   « ال�سهيد  ملدر�سة 

اأولد مو�سي .

خمتلف  من  للن�رص  دارا   20 نحو  ت�سارك 
الأول  الوطني  ال�سالون  يف  الوطن  جهات 
للكتاب الذي انطلقت فعالياته اأم�س الإثنني 
العمومية  للمطالعة  الرئي�سية  باملكتبة 
تيجاين حممد بورقلة، وذلك يف اإطار اإحياء 

يوم العلم.
و يعر�س خالل هذه التظاهرة الثقافية التي 
حتمل �سعار«كلنا نقراأ«  اأكرث من 8.000 عنوان 
يف خمتلف حقول الفكر واملعرفة، مبا فيها 
جمالت الأدب والدين و العلوم الإن�سانية و 

والكتب  الكتب اجلامعية  الطبية، ف�سال عن 
ال�سبه مدر�سية و يف الثقافة العامة.

ال�سالون  اإطار هذا  تخ�سي�س يف  كما جرى 
من  الأوىل  اللحظات  منذ  عرف  الذي 
للجمهور �سيما فئة  اإقبال ملحوظا  افتتاحه 
املوؤ�س�سات  تالميذ  و  اجلامعيني  الطلبة 
الرتبوية، اأجنحة اأخرى لعر�س كتب القانون 
و  الطبخ  يف  و  اللغة  وقوامي�س  املالية  و 
باألعاب  املتعلقة  تلك  عن  ف�سال  الق�س�س، 

الذكاء املوجهة للكبار و ال�سغار وغريها.

اأم�س  دحلب«  »�سعد   1 البليدة  جامعة  اأحيت 
اأفريل   16 ل  امل�سادف  العلم  يوم  الثنني 
»ويكي  ل  الأوىل  الطبعة  باإطالق  �سنة  كل  من 
ن�سطه طلبة من عدد  الذي  و  البليدة  �ستايج« 
جامعات الوطن  و ت�سمل فكرة »ويكي �ستايج« 
ترتاوح مدته  فيديو  ما يف  �سوؤال  الإجابة عن 
ما بني 9 اإىل 12 دقيقة ليتم ت�سويره و بثه على 
من  ل�ستعماله  العاملية  �ستايج  ويكي  اأر�سية 
مو�سوعة  مبداأ  نف�س  هو  و  الأ�سخا�س  طرف 
»ويكيبيديا« لكن على �سكل فيديوهات و لي�س 

ن�سو�س، ح�سب ذات املتحدثة.
»ويكي  م�رصوع  رئي�سة  بناي  مرمي  وقالت 
بذات  امليكانيك  يف  طالبة  و  البليدة  �ستايج« 
التظاهرة  هذه  تنظيم  فكرة  اأن  اجلامعة 
عقب  جاءت  دحلب  �سعد  بجامعة  العاملية 
ولوجها للموقع العاملي لويكي �ستايج وات�سالها 
مبوؤ�س�س امل�رصوع جوهان�س بيتل م�سرية اإىل 
اأن طلبها قوبل مبوافقة هذا الأخري و ح�سلت 
بولية  التظاهرة  لتنظيم  العتماد  على 

البليدة.

اال�شتثمار يف العنف
كثري من الغمز و اللمز اأحيط مبا 

حدث يف مقابلة كروية جرت يف 

ق�سنطينة،كثريون اجتهدوا اأي�سا 

لت�سويه �سورة عا�سمة اجل�سور املعلقة 

و ل اأظن الأمر خاليا من ال�سبهات،رمبا 

هي ثقافة ،اأو خطة طريق لدى بع�س 

الكائنات الب�سرية التي تعاين من تعفن 

بالغ يف اأدمغتها مما اأوحى لها الن�سياق 

وراء الرتويج للفتنة عرب حمالت 

منظمة جيدا عرب و�سائط التوا�سل 
الجتماعي

ل �سك اأن ما حدث يف من اعتداءات 

خمزية مل يكن وليد حلظة جنون 

عابرة ،و نرف�س ب�سكل قاطع اأية 

دعوة للعنف ،لكن العدالة يجب لها 

اأن تتدخل لردع من ت�سول له نف�سه 

امل�سا�س بكرامة النا�س حتت اأية ذريعة 
كانت.

ميكن ملا حدث اأن يتحول اإىل كرة ثلج 

اأو �سرارة ملا هو اأ�سواأ،و كلها �سيناريوهات 

يحلم بها بع�س املجانني من اأبناء الوطن 

و و�سعية يبتغيها اأي�سا من يخططون 

ليل نهار لزعزعة ال�ستقرار،لذا من 

اأوجب الواجبات غلق هذا الباب �سريعا 

و حما�سبة اجلميع .

اجلهات الر�سمية و على راأ�سها وزارة 

ال�سباب و الريا�سة و الفاف ،و م�سالح 

الأمن  اأن تعيد النظر يف طريقة تنظيم 

و تاأمني املباريات الكربى باإ�سراك 

اأن�سار الفرق ب�سكل مقنن ،و لنتذكر اأن 

معظم النار من م�ست�سغر ال�سرر

موقف
 يف مرا�سلة 

من بريد اجلزائر 

ت�شوية 
االإختالالت عرب 

املوزعات املالية
اأمر القائمون على بريد اجلزائر 

يف ن�س مرا�سلة داخلية حتوز 
الو�سط على ن�سخة منها كافة مدراء 
الوكالت الربيدية ب�رصورة املبا�رصة 

يف ت�سوية الإختاللت التي مت 
ت�سجيلها عرب جمموعة من املوزعات 

املالية، اأين مت ت�سجيل عمليات 
�سحب اأموال من اأر�سدة الزبائن دون 
اأن يقب�سوها فعليا، الأمر الذي اأ�سفر 

عن خ�سائر باملالين من اأر�سدة 
املواطنني.

وتعود حيثيات الواقعة اإىل التا�سع من 
اأفريل اجلاري اأين مت ت�سجيل اخللل 

التقني الذي اأ�ساب املوزعات املالية 
التابعة لربيد اجلزائر الأمر الذي 

خلف خ�سائر باملاليني يف ح�سابات 
العديد من الزبائن امل�ستخدمني 
لهذه املوزعات، بالإ�سافة اإىل 

الت�سبب يف خ�سم اأموال من ار�سدة 
الزبائن وكذا من مكاتب الربيد التي 
متت على م�ستوياتها عملية ال�سحب.

يحي عواق  

جازي ي�شاعف حجم االإنرتنت يف عر�شي 
املودم و بطاقة �شيم انرتنت

 
تعمل �رصكة جازي الرائدة يف تقنيات الت�سالت الرقمية ، عن اإطالق عر�س ترويجي 
جديد على منتجات جازي مودم و �رصيحة �سيم اخلا�سة بالنرتنت ا�ستجابة لتطلعات 

الزبائن احلاليني وامل�ستقبليني.
و عليه فاإنه يف عر�س جازي مودم  يتم م�ساعفة حجم الإنرتنت جلميع احلزم 

الرتويجية: فبالن�سبة حلزمة 1000  دينار يرتفع حجم البيانات من 3 اإىل 6 جيغابايت ، 
اأما بالن�سبة للحزم من 2000 اىل 6000 دينار ، فاإنها تت�ساعف من 10 جيغابايت اإىل 20 
جيغابايت و من 30 اإىل 60 جيغابايت على التوايل. اأما بالن�سبة اإىل حزمة 17500 دينار، 
ا  فاإن جازي مل ت�ساعف حجم البيانات من 100 اإىل 200 جيغابايت فقط ، ولكنها اأي�سً

�ساعفت فرتة ال�سالحية من 6 اإىل 12 �سهًرا.

احلاج # وداد 

 حملة حت�شي�شية حول العنف يف املالعب
ولية  اأمن  الأ�سبوع  م�سالح  نهاية   نظمت 
ظاهرة  �سد  حت�سي�سية  حملة  مع�سكر  
الك�سافة  مع  املالعب  بالتن�سيق  يف  العنف 
و  ال�سباب  ومديرية  اجلزائرية  الإ�سالمية 
قام  ال�سياق   ذات  ويف  مبع�سكر،  الريا�سة 
اأ�سبال اجلمعية الريا�سية لأمن ولية مع�سكر 
اأ�سبال  رفقة  الريا�سة  مكتب  اإ�رصاف  حتت 
لقاء  قبيل  اجلزائرية  الإ�سالمية  الك�سافة 
تلم�سان   وداد  ب�سيفه  مع�سكر  غايل  فريق 
الأن�سار  على  حت�سي�سية  مطويات  بتوزيع 

عرب مداخل ملعب الوحدة الإفريقية، تق�سي 
الريا�سية  الروح  بثقافة  التحلي  ب�رصورة 
والبتعاد عن مظاهر العنف هذا ومت تنظيم 
الإفريقية  الوحدة  دورة �رصفية داخل ملعب 
قبيل البداية الر�سمية للقاء من طرف اأ�سبال 
اجلمعية الريا�سية لأمن ولية مع�سكر رفقة 
مع  اجلزائرية،  الإ�سالمية  الك�سافة  اأ�سبال 
الأن�سار  لفائدة  حت�سي�سية  �سعارات  تعليق 

عرب حميط امللعب.
طالبي فاطمة
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