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الأ�ضتاذ لقمان مغراوي رئي�ص فرقة 
البحث حول« ال�ضيا�ضات اللغوية 

 هذه �سبل حتقيق
  الأمن الـــــــلغوي
�ص15 فــــــي اجلـــــزائر

�ص13

�ص6

وزيرة الربيد و املوا�ضالت 
ال�ضلكية و الال�ضلكية

 القانون  ي�سمن ال�سرية
  و حماية اخلــــــ�سو�سية 

و الـــــــــبيـــــــانــــــــات  

زياد براح:

 »على الو�ساية التحكم
  يف هيئة مراقبة البناء 

بعـــــــد رقــــــــمنتـــــــها«
يف اتفاقية �ضراكة مع املجمع 

الإيطايل »ايني«:

 �سوناطرك تخ�س�ص 
 200 مليون دولر 
لتطوير حقل غازي

تيبازة

 ت�سليم م�ســـــــروع
 بنــــــاء و اإ�ســـــــالح 

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

www.investplus-dz.com

�ضفة رئي�ص احتاد اجلزائر متنح �ضرار 
فر�ضة الرت�ضح لرئا�ضة الفاف

طبخة بعيدا عن الأعني 
ل�ســـحب البــــــــــ�ساط من 

اأقـــــــدام زطـــــــــ�سي

ل�ضب اأموالهم العالقة ل�ضنة كاملة

340 موؤ�س�سة    مقاولتية باجلنوب الكبري مهددة بالإفال�ص 

�ص13

ات�ضالت

�ضكن

ا�ضتثمار

حملي

 الألعاب الإفريقية الثالثة لل�ضباب

 الـجزائر  جاهزة
  وتدعو الأفارقة اإلـــى
 م�ســـــاركة قــــــــيا�سية

الرئي�ص يق�سي اأربع �سنوات 
من العهدة الرابعة  وي�سمن 

ا�ستقرار املوؤ�س�سات
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حي بوعامر بورقلة 

وقفة تاأبينية ل�سهداء الطائرة الع�سكرية املتحطمة
�صقر  الطاهر  احلاج  اأم�س  اأول  ليلة  اأ�رشف 
وبالتن�صيق مع جمعيتي زمزم اخلريية والإزدهار 
وقفة  تنظيم  على   ورقلة  ببلدية  بوعامر  بحي 
حتطم  اثر  الوطني  الواجب  ل�صهداء  تاأبينة 
مبنطقة  الفارط  الأربعاء  ع�صكرية  طائرة 
التي  التاأبينية  الوقفة   . البليدة   بولية  بوفاريك 
مت تنظيمها للت�صامن مع �صهداء حتطم الطائرة 
 257 بحياة  اأودت  والتي  عائالتهم  و  الع�صكرية 
الولئية  ال�صلطات  �صخ�صا ح�رشها ممثلني عن 
اأعيان  من  غفري  جمع  جانب  اإىل  والع�صكرية 
املدين  واملجتمع  اجلمعوية  احلركة  وممثلي 
التاأبينية  الوقفة  منظمي  ا�صتهل  حيث   ، بورقلة 
بقراءة �صلكة القراآن الكرمي ، قبل فاحتة الكتاب 
مت  وبعدها  الوطني  الواجب  ل�صهداء  والدعاء 
كلمة  هناك  كانت  وبعدها  الع�صاء،  وجبة  تناول 

فاقيه  اإدري�س  بالولية  الدينية  ال�صوؤون  ملمثل 
الذي اخت�رش فيها معاين ال�صعب اجلزائري كما 
�رشد بالتف�صيل الدوري البطويل الذي لعبه قائد 
الطائرة �صهيد الواجب الوطني النقيب ا�صماعيل 
يف  احلادث   اأ�رشار  من  التخفيف  يف  دو�صن 
باأن  لركاب  ابالغه  من  انطالقا  قيا�صي  ظرف 
النطق  حلظات  وعليهم  بعد  �صت�صقط  الطائرة 
باأنه  املراقبة  برج  اأي�صا  ابالغ  مع  بال�صهادتني 
�صيجنب �صقوط الطائرة على التجمعات ال�صكنية 
وبالطرقات الوطنية ، لتيلها مبا�رشة كلمة ممثل 
�رشيف  اللواء  الرابعة  الع�صكرية  الناحية  قائد 
البطويل  املوقف  فيها  حيي  الذي  الرزاق  عبد 
ل�صهداء الواجب الوطني وجميع مظاهر التكافل 
والت�صامن والتاأزر بني اأبناء ال�صعب اجلزائري  .
اأ.ب

الأيام العلمية والتقنية 
ل�شوناطراك بوهران

 الفنون الت�سكيلية 
حا�سرة اأي�سا 

ت�شارك الفنانة الت�شكيلية بوعوين 
فاطمة الزهراء يف الأيام العلمية 

والتقنية ل�شوناطراك بوهران 
مبعر�ض للفنون الت�شكيلية بعنوان 

»اجلزائر ما وراء اللوحات«.
ويحتوي هذا املعر�ض املنظم 

على هام�ض فعاليات هذا املوعد 
القت�شادي املنظم مببادرة من 
�شوناطراك حتت �شعار »ابتكار 

و�شراكة يف �شياق التحول الطاقوي 
العاملي« على زهاء 20 لوحة 

ت�شكيلية يف الفن النطباعي 
واملعا�شر.

واأبرزت هذه الفنانة الت�شكيلية, 
ابنة مدينة البليدة, يف ت�شريح 

اأن هذه اللوحات حتاكي املوروث 
الثقايف املادي والالمادي للجزائر 
وتربز ال�شورة احلقيقية لتاريخ 

اجلزائر واملراأة اجلزائرية الريفية 
وال�شحراوية واملعا�شرة ,كما تربز 

هذه الأعمال اأي�شا ال�شاطري 
واحلكايات التي كانت تتداولها 
الن�شوة يف القدمي وكذا املناظر 
الطبيعية اخلالبة املوجودة يف 

اجلزائر.

بلدية اليا�شري

حماولة انتحار ب�سبب قائمة ال�سكنات

برج بوعريريج 

تكرمي بطل العامل للعدو الريفي املدر�سي 

طالبوا بتجميد ن�شاط املنظمات الطالبية

 اأ�ساتذة االقت�ساد بجامعة
 البويرة يوا�سلون االإ�سراب 

خلفت عملية الإعالن عن ح�صة 200 
�صكن  ببلدية اليا�صري بربج بوعريريج 
امللفات  اأ�صحاب  بني  ا�صتنفار  حالة 

ت�صجيل  حد  اإىل  و�صلت  املودعة 
 - مبنى  من  �صابني  انتحـــــار  حماولة 

البابور 

بوعريريج  برج  ولية  وايل  دعا 
الرتبويني  امل�صوؤولني  العفاين  ال�صالح 
كلمته  يف  واملعلمني  والأ�صاتذة 
الذي  العلم  يوم  مبنا�صبة  اأم�س  اأول 
هواري  ثانوية  فعالياته  اإحت�صنت 
�رشورة  اإىل  اليا�صري  ببلدية  بومدين 
ت�صجيع الن�صاطات الريا�صية والأعمال 
املدر�صة  معترباً   ، باملدار�س  الفنية 
وما   ، للنجوم  الأوىل  الأكادميية  هي 
�رشاد  اأ�صامة  العاملي  البطل  حققه 

للعدو  العاملية  البطولة  يف  موؤخرا   ،
دليل  خري  بباري�س  املدر�صي  الريفي 
على ذلك  ، كما دعا وايل ولية برج 
الإهتمام  �رشورة  اإىل  بوعريريج  
واملحيط  البيئي  باملجال  كذلك 
وذلك    ، املدار�س  يف  الجتماعي 
املمار�صة  على  الإعتماد  خالل  من 
احلياة  يف  البيئي  للن�صاط  امليدانية 
اليومية حتى ينعك�س العمل املدر�صي 

على املحيط اخلارجي  

اأ�صاتذة  التوايل  على  الثالث  لليوم  يوا�صل 
البويرة  بجامعة  القت�صادية  العلوم  كلية 
بظاهرة  منهم  تنديدا  املفتوح  اإ�رشابهم 
ا�صتفحلت  التي  والعتداءات  العنف 
اجلامعة  هذه  م�صتوى  على  رهيب  ب�صكل 
عدة  �صحيتها  وراح  الأخرية  ال�صنوات  يف 
اأ�صاتذة اآخرهم عميد الكلية »�س.ف » الذي 
مت احتجازه داخل مكتبه من طرف الطلبة 
الفرار  اإىل  به  اأدى  ما  الربيعية  العطلة  قبل 
وال�صقوط من اأعلى بناية الطابق الثاين على 
طريقة الأفالم البولي�صية ،ويف ال�صياق طالب 

اجلامعة  رئي�س  من  املحتجون  الأ�صاتذة 
املنظمات  جميع  ن�صاط  جتميد  ب�رشورة 
الطالبية املوجودة باجلامعة وغلق مكاتبها 
كونهم �صبب هذه امل�صاكل من خالل اختالق 
ابواب  وغلق  اإ�رشابات  ل�صن  واهية  اأ�صباب 
التي  الإدارة  من  ردع  دون  بالقوة  الكليات 
غري  املمار�صات  هذه  حيال  ال�صمت  تلتزم 
القانونية والتي هدد فيها وزير القطاع كل 
واملتابعة  النهائي  بالطرد  فيها  يت�صبب  من 

الق�صائية .
اأح�شن مرزوق

اأن�سار �سباب بلوزداد يزورون عالء الدين

تيزي وزو 

 مقتل �سخ�ص وجرح اثنني
 اآخرين يف حادث مرور مبقلع 

اجلماهري اجلزائرية 
تفاجئ فيغويل يف تركيا

من  اإن�صانية  بلفتة  بلوزداد  �صباب  فريق  اأن�صار  من  جمموعة  قامت 
تلقى  الذي  الدين  عالء  اجلزائر  مولودية  منا�رش  بزيارة  القيام  خالل 
اأين  �رش�صال،  مب�صت�صفى  حرجة  حالة  يف  ويتواجد  متفاوتة  اإ�صابات 
قاموا بالطمئنان عليه وموا�صاته بعدما كان �صحية مظاهر العنف التي 
التي  الكاأ�س  مقابلة  بق�صنطينة خالل  ال�صهيد حمالوي  ملعب  اجتاحت 

جمعت املولودية و�صبيبة القبائل حيث مت الإلقاء به يف م�صتنقع.

لقي �صخ�س م�رشعه و اأ�صيب اثنان اآخران بجروح يف حادث ا�صطدام 
وزو،  تيزي  �رشق  كلم   20 بعد  على  الواقعة  مبقلع  �صياحيتني  �صيارتني 
ح�صبما علم اأم�س الثالثاء من احلماية املدنية ، واأو�صح ذات امل�صدر 
اأن احلادث الذي وقع على ال�صاعة 21 و 30 دقيقة من م�صاء اأم�س الثنني 
كان  �صنة   36 العمر  من  يبلغ  رجل  م�رشع  عن  اأ�صفر  ال�صاوفة  باأعايل 
يقود احد ال�صيارتني و اإ�صابة اآخرين يف 27 و 31 من العمر كانا داخل 

�صيارتهما .

الدويل  لالعب  وتاأييدها  م�صاندتها  عن  اجلزائرية  اجلماهري  ت  عربرّ
اجلزائري �صفيان فيغويل من خالل تواجدها خارج امللعب عقب نهاية 
املباراة القمة التي خا�صها رفقة ناديه غالتا�رشاي اأين قاموا بت�صجيعه 
ب�صورة خا�صة من خالل ترديد خمتلف الأغاين اجلزائرية على الأرا�صي 
الرتكية والتي اأثارت اإعجاب متو�صط ميدان اخل�رش واجلماهري الرتكية 

من اأن�صار نادي غالتا�رشاي التي كانت حا�رشة عند خمرج امللعب.



24 �ساعةالأربعاء 18اأفريل  2018  املوافـق  لـ 2 �شعبان  1439هـ 3
عك�س توقعات معار�شيه

ب�تفليقة يق�سي اأربع �سن�ات من العهدة الرابعة  وي�سمن ا�ستقرار امل�ؤ�س�سات
�شادف يوم اأم�س 17اأفريل مرور اأربع �شنوات بال�شبط على العهدة الرابعة للرئي�س عبد العزيز بوتفليقة ، الذي مت انتخابه يف نف�س اليوم من عام 2014،ليمتد 

حكم الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة للجزائر اىل 19�شنة ، حكم عرفت فيه اجلزائر العديد من التحولت ال�شيا�شية و القت�شادية و الجتماعية .

ع�شام بوربيع 

بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
17اأفريل  اأم�س  اأم�ضى  الذي 
 ، الرابعة  عهدته  من  4�ضنوات 
متكن   ، ال�ضحي  و�ضعه  ورغم 
البالد  �ضريورة  على  احلفاظ  من 
حتديات  ظل  يف   ، عادي  ب�ضكل 
كان  ظهوره  اأن  رغم  اذ   ، �ضعبة 
يف  كان  مثلما  ولي�س  مقت�ضبا 
الرئي�س  حكمة  اأن  اإال   ، ال�ضابق 
مرة  اأثبثت  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأخرى قدرتها على قيادة البالد ، 
مما جعله مر�ضحا بقوة اىل عهدة 
مناف�ضني  غياب  خام�ضة ويف ظل 
حقيقني لرئي�س خم�رضم وحمنك 
بر  اإىل  البالد  يقود  اأن  ا�ضتطاع 

االأمان يف ظروف جد �ضعبة .

فرغم ارتفاع العديد من االأ�ضوات 
تر�ضح  حول  البداية  يف  امل�ضككة 
بفعل   ، رابعة  عهدة  اإىل  الرئي�س 
الرئي�س  هاهو  ال�ضحي   ، و�ضعه 
العهدة  من  �ضنوات  اأربع  مي�ضى 
وبقي منها �ضنة واحدة فقط ، ومل 

تعرف البالد اأي هزات تذكر ، 
فكان الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 
دائما حا�رضا ومتواجدا �ضواء يف 
يف  اأو   ، الدول  لروؤ�ضاء  ا�ضتقباله 
عقده ملجل�س الوزراء ،اأو متابعته 
البالد  ترك   ، للبلد  العام  لل�ضاأن 
ت�ضري يف ظروف و اأجواء عادية ، 
على عك�س الكثري من الدول التي 

دخلت يف مزالق خطرية .
التي جنح فيها  االأ�ضباب  كل هذه 
الرئي�س عبد بوتفليقة يف احلفاظ 
على �ضفينة اجلزائر و اإر�ضائها يف 

بر االأمان ، �ضجع احزاب املواالة 
حول  ملتفة  للبقاء   دعوته  على 
�ضخ�ضه ، ودفع بهم اإىل تر�ضيحه 
عهدة  هي  اأخرى  عهدة  اإىل 
خام�ضة ، ال تدل على �ضيء اإال عن 
بوتفليقة  بالرئي�س  التم�ضك  قوة 
وا�ضحة يف  ب�ضمة  له  كانت  الذي 
للجزائر منذ جميئه  العام  املناخ 

�ضنة 1999.
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
وقبيل �ضنة تف�ضلنا عن االنتخابات 
هو  مازال  املقبلة  الرئا�ضية 
، يف  ال�ضاحة  االأقوى يف  املر�ضح 
ثقيلة  عيارات  وجود  عدم  ظل 
فجعلته   ، مناف�ضته  على  قادرة 
الرئا�ضيات  يف  املحتمل  الرئي�س 
�ضمت  ظل  يف  ال�ضيما   ، املقبلة 
العديد من ال�ضخ�ضيات التي تريد 

الو�ضول اىل ق�رض املرادية .
على  االأحزاب  من  فالعديد 
نادت  االأرندي  و  االآفالن  راأ�ضها 
عبد  للرئي�س  خام�ضة  بعهدة 
ال�ضبب  ولعل   ، بوتفليقة  العزيز 
مثل  اتخاذ  على  �ضجعهم  الذي 
قناعة  كان   ، املبادرات  هذه 
العهدة  بها  مرت  اىل  النتائج  من 
اجلزائر  عرفت  حيث   ، الرابعة 
يلم�س  مل  للبالد،  دقيقا  ت�ضيريا 
ف�ضحيح  �ضيا�ضي.  فراغ  اأي  فيها 
اأن مر�س الرئي�س ، جعله يقلل من 
اىل  وتوجهه   ، امليدانية  خرجاته 
الراأي العام مثلما كان معهودا يف 
ب�ضمته  اأن  اإال   ، ال�ضابقة  عهداته 
ال�ضيما  وتلم�س  تظهر  مازالت 
القرارات  من  العديد  خالل  من 

احلكيمة �ضواءا دولية 

فالرئي�س  ذلك  ورغم   . وطنية  اأو 
اخلرجات  من  العديد  نظم 
و   ، العهدة  هاته  يف  ال�ضعبية 
اإىل  خرجته  بينها  من  كان  التي 
من  يعد  الذي  االأعظم  امل�ضجد 
الرئي�س  فرتة  يف  االإجنازات  اأهم 

تد�ضني  اأثناء  وكذلك   ، بوتفليقة 
اآخرها  كان   ، هامة  م�ضاريع 
كت�ضاوة  جامع  و  امليرتو  م�ضاريع 
ال�ضحي  امللف  بذلك  ليطوى   .
بها  تلوح  ورقة  الذي  للرئي�س 

املعار�ضة يف اي منا�ضبة.

وزيرة الربيد و املوا�شالت ال�شلكية و الال�شلكية

القان�ن  ي�سمن ال�سرية و حماية اخل�س��سية و البيانات  

يف اتفاقية �شراكة مع املجمع الإيطايل »ايني«:

�س�ناطرك تخ�س�ص 200 ملي�ن دوالر لتط�ير حقل غازي

واملوا�ضالت  الربيد  وزيرة  اأكدت 
والال�ضلكية  ال�ضلكية 
اإميان  والرقمنة،  والتكنولوجيات 
م�رضوع  اأن  على  فرعون،  هدى 
العامة  للقواعد  املحدد  القانون 
واالت�ضاالت  بالربيد  املتعلقة 
�رضورة  اإىل  يدعو  االلكرتونية 
االت�ضاالت  �ضبكات  احرتام 
ال�رضية  ل�رضوط  االإلكرتونية 
امل�ضرتكني  خ�ضو�ضية  وحماية 

وبياناتهم ال�رضية.
عر�ضها  خالل  فرعون  وقالت 
اجلديد  اأمام  القانون  م�رضوع 
جل�ضة  يف  االأمة  جمل�س  اأع�ضاء 
حقوق  يحمي  امل�رضوع  ان  علنية 
االت�ضاالت  خدمات  م�ضرتكي 
االإلكرتونية وحماية البيئة باالظافة 
اإىل احرتام متطلبات النظام العام 
العمومي  واالأمن  الوطني  الدفاع 
من  الطفل  حماية  ذلك  يف  مبا 
اإدخال  و  االإنرتنت  خماطر 

التكنولوجيا احلديثة   
�ضوؤال  �ضلطة  ردها  حول  ويف 
اإجراءات  وجود  ال�ضبط  وعدم 

قوية يف ن�س القانون تدعم دورها 
قالت  القطاع  تنظيم  و  �ضبط  يف 
قد  كان   03-2000 القانون  ان 
لها  م�ضتقلة  �ضبط  �ضلطة  اأن�ضاأ 
القطاع  تنظيم  يف  تامة  �ضالحية 
و هذا ما داأبت عليه منذ اإن�ضائها 
نناق�ضه  الذي  القانون  م�رضوع  و 
حق  جمال  يف  خ�ضو�ضا  دعمها 
اأن  حيث  املعلومات  ا�ضتعمال 
توفري  كانوا  يرف�ضون  املتعاملني 
�رضية  اأ�ضا�س  على  املعلومات 
ال�ضناعية و  املعلومات و امللكية 
القانون  م�رضوع  انو  اال  الفكرية 
�ضلطة  اإطارات  على  يفر�س 
حتى  و  املهنية  ال�رضية  ال�ضبط 
بعد مدة زمنية من خروجهم من 
�ضلك  يف  العمل  لهم  يجوز  ال  و  ا 
على  الوزيرة  اأكدت  و  االت�ضاالت 
مقارنة  ال�ضبط  �ضلطة  م�ضداقية 
انها  حيث  كبرية  اأوروبية  بدول 
اجلزائر  عك�س  للحكومة  تخ�ضع 
التي تتمتع فيها باال�ضتقاللية  و ال 

تخ�ضع للحكومة .
و  ال�ضائعة  الطرود  ب�ضان  و 

اأجابت  التعوي�س يف حالة ال�ضياع 
م�ضوؤول  غري  الربيد  باأن  الوزيرة 
خدمة  يقدم  اأنه  بحكم  ذلك  عن 
و  و�ضولها  �ضمان  دون  عمومية 
و  العمال  لنزاهة  يعود  هنا  االأمر 
مت  االأمر  بهذا  التكفل  اجل  من 
الربيد  و  ال�رضيع  الربيد  اإن�ضاء 
للمواطن  ميكن  حيث  املوؤمن 
�ضيوؤمن  و  الطرد  بقيمة  الت�رضيح 

عليه يف حالة �ضياعه
لت�ضجيع  ي�ضعى  الن�س  اأن  ومبا 
مفهوم  اإدراج  مت  فقد  اال�ضتثمار 
امل�ضرتك  وحق  العام  الرتخي�س 
حينما  هاتفه  برقم  االحتفاظ  يف 
يغري متعامله الهاتفي ما �ضي�ضجع 
على  املتعاملني  ويحث  املناف�ضة 
خدماتهم  ونوعية  جمال  حت�ضني 
م�ضرتكيهم  وفاء  على  للحفاظ 

ح�ضب عر�س الوزيرة.
م�رضوع  اإن  فرعون  وقالت 
ليواكب امل�ضتجدات  القانون جاء 
الوطنية  االجتماعية واالقت�ضادية 
التقنية  التطورات  وكذا  والدولية 
منذ  امل�ضجلة  والتكنولوجية 

بني  الف�ضل  وتكر�س  �ضنة   17
واملوا�ضالت  الربيد  خدمات 
املناف�ضة  على  �ضوقيهما  وفتح 
تعنى  موؤ�ض�ضة  ا�ضتحداث  مع 
تتكفل  واأخرى  باملوا�ضالت 
متمثلة  الربيد  ون�ضاطات  ب�ضبكة 
اإن�ضاء  وكذا  اجلزائر  بريد  يف 

�ضلطة ال�ضبط.
العقوبة  اأن  الوزيرة  ك�ضفت  كما 
املالية يف حال خمالفة املتعامل 
اإن�ضاء  رخ�ضة  من  امل�ضتفيد 
االت�ضاالت  �ضبكات  وا�ضتغالل 
للجمهور  املفتوحة  االلكرتونية 
جزائري  دينار   15.000.000
وي�ضل هذا املبلغ كحد اأق�ضى اىل 
يف  جزائري  دينار   30.000.00
االلتزام  لنف�س  جديد  حرق  حالة 
و�ضعية  لت�ضوية  بالن�ضبة  اأما 
انه  الوزيرة  قالت  القطاع  اأمالك 
امللكية  �ضندات  مل�ضكلة  نظرا 
املطروحة باأحلاح يتعني االمتثال 
بهذا  ال�ضادرة  العدالة  لقرارات 

ال�ضاأن
ف.ن�شرين

مع  �ضوناطراك  اتفقت  �رضكة 
،يوم  »اإيني«  االإيطايل  املجمع 
احلقل  تطوير  على  اأم�س، 
�ضمال«  ربعة  »يرب  الغازي 
القدرة  لرفع  م�ضعود  بحا�ضي 
 8 حوايل  اإىل  له  االنتاجية 
اليوم،  يف  مكعب  مرت  مليون 
بتكلفة 200 مليون دوالر، على 
اجلديد   امل�رضوح  يدخل  اأن 
 ،2020 �ضنة  بداية  االإنتاج 
على  االم�ضاء  اأن  بعد  وهذا 

االتفاقية.
املوقع  امل�رضوع  وياأتي 

وقع  اتفاقيات  ثالث  �ضمن 
هام�س  على  الطرفان،  عليها 
لالأيام   11 الـ  الطبعة  اأ�ضغال 
ل�ضوناطراك  والتقنية  العلمية 
نقل  يف  ويتمثل  بوهران، 
حوايل 8 مليون مرت مكعب من 
بني  يربط  عرب  اأنبوب  الغاز 
اأن«  اأر  بي   « �ضمال  بري  ربعة 
املتواجدة  املعاجلة  وحمطة 
األ  “اأم  �رضق  جلمت  منزل  يف 
ت�ضل  اإىل  م�ضافة  على  اأو”، 
مع  وباملوازاة  كيلومرت،   150
الثانية  االتفاقية  فاإن  ذلك، 

عقد  على  بالتوقيع  تتعلق  
ال�رضكة  بني  االأعمال  لتن�ضيق 
جممع  وبني  “اإيني”  االإيطالية 
�ضوناطراك، من �ضاأنها تقلي�س 
االأجور  ذلك  يف  مبا  التكاليف 
دوالر يف  مليون   50 اإىل حدود 
اأن  املقرر  من  اأنه  اإذ  ال�ضنة، 
يف  ال�رضاكة  م�ضاريع  تعتمد 
الكفاءات  على  الطرفني  بني 
املجمع  عمال  من  الوطنية 
مغادرة  وبالتايل  العمومي، 
حوايل 130 موظف من “اإيني” 

احلقول النفطية اجلزائرية.

وبخ�ضو�س  ال�ضياق  ذات  ويف 
فتتعلق  الثالثة  االتفاقية 
بالتوجه لدرا�ضة االإمكانيات من 
خمزون املحروقات يف عر�س 
وعلى  اجلزائرية،  ال�ضواحل 
فاإّن  العمالق  االأ�ضا�س  هذا 
�ضينطلق  »اإيني«  االإيطايل 
هذه  اكت�ضاف  على  العمل  يف 
ال�ضهر  خالل  االإمكانيات 
امل�ضح  اأ�ضا�س  على  املقبل، 
 5000 االأبعاد  الثالثي  الزلزيل 

مرت مربع.
علي عزازقة

 بعد �شرط املرور عليها للح�شول 
على رخ�شة بناء، زياد براح:

»على ال��ساية التحكم يف هيئة 
مراقبة البناء بعد رقمنتها«

يوؤثر لن  قرار  "•       مثل هكذا 
على �شري امل�شاريع

الوطنية  املنظمة  رحبت 
للمرقني العقاريني بقرار وزارة 
رخ�ضة  مبنح  القا�ضي  ال�ضاكن 
بناء امل�ضاريع العقارية اإال بعد 
 ،CTC  مرورها على م�ضلحة
امل�ضلحة  ذات  واأن  خا�ضة 
متت رقمنتها، داعني ال�ضلطات 
التحكم  �رضورة  اإىل  الو�ضية 
اخلا�ضة  للتاأخريات  تفاديا  بها 

مبلف االنطالق بامل�رضوع.
الر�ضمي  الناطق  براح  زياد 
با�ضم املنظمة الوطنية للمرقني 
ت�رضيح  يف  اأو�ضح  العقاريني، 
اأم�س،  يوم  »الو�ضط«  به  خ�س 
باأن �ضري امل�ضاريع العقارية لن 
تتاأثر يف حال ما مرت ملفاتها 
على هيئة مراقبة البناء يف ظل 
رقمنة املركز، ما يجعل درا�ضة 
اأ�رضع  ب�ضكل  تكون  امللفات 
قبل،  من  عليه  كانت  ما  على 
املتحدث  ذات  عاد  حني  يف 
التي  اخلطوة  هذه  باأن  ليذكر 
اأم�س  يوم  ال�ضكن  وزير  اأقرها 
لكون  اإطالقا،  جديدة  لي�ضت 
عام  ب�ضكل  العقاريني  املرقني 
قبل  الرخ�ضة  لهم  متنح  كانت 
االنطالق يف اأي م�رضوع عقاري 
طريقة  اأن  موؤكدا  بهم،  خا�س 
التعامل يف الوقت ال�ضابق رغم 
اجلمهورية  رئي�س  تو�ضيات 
بناء  رخ�ضة  مبنح  القا�ضية 
اإىل   20 بني  مدة  يف  امل�رضوع 
30 يوما، لكن هذه التو�ضية مل 
امل�ضاريع  يجعل  ما  تطبق  يكن 
الكثري  يف  االنطالق  يف  تتاأخر 
دعا  االأخري  ويف  املرات،  من 
الناطق الر�ضمي با�ضم املنظمة 

العقاريني  للمرقني  الوطنية 
�رضورة  اإىل  ال�ضكن  وزارة 
ظل  يف  الهيئة  يف  التحكم 
تاأخريات  الأي  تفاديا  رقمنتها 

قد حت�ضل على حد قوله.
وزير  اأخرى  قال  جهة  ومن 
واملدينة  والعمران  ال�ضكن 
اأم�س،  يوم  طمار  الوحيد  عبد 
عالقة  هنالك  �ضيكون  باأنه 
البناء  رخ�ضة  بني  مبا�رضة 
واأ�ضاف   ،.CTC وم�ضلحة
مراقبة  لهيئة  زيارته  خالل 
اأن  داي،  بح�ضني  البنايات 
اأن  يجب  العقارية  امل�ضاريع 
متر على الهيئة يف البداية، من 
ب�رضعة  البنايات  اإكمال  اأجل 
العقاريني  املرقني  قبل  من 
ت�ضييع  ولتفادي  واملهند�ضني 
الدرا�ضة،  يف  املرقي  وقت 
العمل  اأنه �ضيتم  م�ضيقا 
بح�ضيلة 3 اأ�ضهر مع املخت�ضني 
العملية،  واملواطنني لتطوير 
اأن هيئة املراقبة لديها  موؤكدا 
و�ضيتم  البنايات،  يف  كبري  دور 
البنايات  مراقبة  اإىل  االإنتقال 
الثانية،  املرحلة  يف  اخلا�ضة 
م�ضريا اإىل اأن املواطنني يجب 
البناء  قوانني  معرفة  عليهم 
البنايات  يف  املعايري  واحرتام 
باأنه  الوزير،  واأ�ضاف  الفردية، 
املهند�ضني  مع  التعامل  �ضيتم 
الذين  املعتمدين  واملقاولني 
كما و�ضعت  تراخي�س،  ميلكون 
رقم  البنايات  مراقبة  هيئة 
اأجل التبليغ عن  للمواطنني من 

البنايات غري املطابقة.
علي عزازقة



 ق�سوم: ندعو الرئي�س ملنح ميزانية 
للجمعية من اأجل تكري�س ن�ساطها

 
عبد  امل�سلمني  العلماء  جمعية  رئي�س  اأكد 
الرزاق ق�سوم يف ت�رصيح لـ«الو�سط«، اأن خطاب 
يتعلق  الأول  منا�سبني،  وقتني  يف  جاء  الرئي�س 
بادي�س  ابن  احلميد  بعيد  والإ�سادة  العلم  بيوم 
وملهم للجزائر وهويتها الدينية، وهو ما يعني 
ارجاع الهيبة جلمعية العلماء اجلزائريني كمنارة 
للهوية الدينية اجلزائرية، والثاين  ت�سحيح بع�س 
املفاهيم اخلارجية التي تعيد ابعاد اجلزائريني 
عن معتقدهم وعلمائهم وال�سائقهم بعلماء قد 
اجلزائريني  وب�سوؤون  منهم  علما  اأدنى  يكونون 

واأحوالهم.
كما اأكد ق�سوم اأن اجلميع يف خندق واحد من 
وزارة  الدينية:  املرجعية  على  احلفاظ  اأجل 
الوطنية  والرتبية  والثقافة  الدينية،  ال�سوؤون 
العلماء امل�سلمني  العايل وكذا جمعية  والتعليم 
والذي  بالنتماء  الوعي  لتعميق  اجلزائريني، 
وفقا  ال�سحيحة  الأ�سعرية  العقيدة  يف  يتجلى 
مع  الإبا�سي،  جانب  اإىل  املالكي  للمذهب 

العتزاز بعلماء اجلزائر والنتماء لهم.
ودعا ق�سوم الرئي�س اإىل ارفاق اخلطاب بتعزيز 
دور اجلمعية اأكرث من خالل توفري الإمكانيات 
ميزانية  من  بداية  الن�ساط  لها  تتيح  التي  لها 
اإزالة  على  والعمل  اأكرث  حركة  من  متكنها 

ال�سبهات والغمو�س.
 

عدة فالحي: اخلطاب جاء 
وا�سحا ال �سلفية وال �سيعية 

اأجنبية
 

بدوره اعترب امل�ست�سار ال�سابق بوزارة ال�سوؤون 
فا�سال  اخلطاب  اأن  فالحي  عدة  الدينية 
الوطنية  الدينية  املرجعية  ل�سالح  ووا�سحا 
تزامن  اأنه  خا�سة  ال�سابقة،  بال�سنوات  مقارنة 

ويوم العلم ليوؤكد على الهوية الدينية للجزائريني 
هناك  يكون  ولن  فيها  التفريط  ميكن  ل  واأنه 
ت�سامح باأي عبث بالأمن الفكري حماية لالأمن 
القومي، موؤكدا اأنه موجه للجميع ولكل املراجع 
لتحويل  قدم  موطئ  عن  تبحث  التي  الأجنبية 
ما  وهو  اختالفاتها،  بني  فيما  حللبة  اجلزائر 
يعطي دفعا كبريا للموؤ�س�سة الدينية للعمل على 

�سون الأمن الفكري.
واأ�ساف فالحي يف ت�رصيح لـ«الو�سط«، اأنه لأول 
مرة ياأتي اخلطاب بهذه الدرجة من الو�سوح من 
طرف الرئي�س وحدد معامل املرجعية الوطنية 
التي كانت موكلة لوزير ال�سوؤون الدينية فقط، 
كما اأن اختيار يوم العلم كانت له دللته، مفاده 
التنازل عن مرجعيتنا  يتم  لن  اأنه  ر�سالة  ابالغ 
وفقا ملا حدده منهج العالمة ابن بادي�س، كما 
اأنه ل ميكن ال�سماح ملن يريد اأن يخرقها باي 
جتاوزات، قائال اأنه جاء للف�سل ملا �ساع موؤخرا 
تنازل عن  باأنه ل  ال�سيخ فركو�س  عقب ر�سالة 
املرجعية الوطنية وكذا لكل اجلهات الأخرى: 
لل�سلفية  ل  وكذا  امل�ستوردة  لل�سيعية  ل  اأي 
على  الرد  اأي�سا  لها  ي�ساف  اأي�سا.  امل�ستوردة 
بع�س التقارير احلقوقية التي حاولت ا�ستغالل 
الفر�سة والرتويج لأطراف من قبيل الأحمدية، 
امل�سا�س  دون  لكن  املعتقد  حرية  حفظ  مع 
باجلانب القانونية حماولة فر�سها دون العودة 

للقوانني يف �سورة حتدي لها.
كما اأن اخلطاب م�س اجلانب الروحي من خالل 
ال�سوفية مبعنى  الزوايا، وحتديد  احلديث عن 

اأنها م�ساملة بغ�س النظر عما يثار حولها.
 

رابحي: مفتي اجلمهورية نقطة 
رئي�سية حلماية املرجعية

 
من جهته اأكد الباحث خل�رص رابحي لـ«الو�سط«، 
ميكن  ل  اأنه  اإل  مطروح  املرجعية  م�سكل  اأن 
حني  يف  للوزارة،  التامة  امل�سوؤولية  حتميل 
م�سالح  اأما  ككل،  الدولة  مت�س  امل�ساألة  اأن 
عي�سى فيمكن اأن تكون راأ�س احلربة، مو�سحا 
ظل  يف  ملّح  اأمر  من  اأكرث  باتت  املرجعية  اأن 

الف�ساءات  تاأتي عرب خمتلف  التي  ال�رصاعات 
كما  معروف،  الفكري  فال�رصاع  املفتوحة، 
اأي  من  فيه  يو�سع  مبا  ميتالأ  الفارغ  الإناء  اأن 
طرف كان اإن مل منالأه نحن مبرجعيتنا، لي�سمل 
الأحمدية،  اأو  ال�سيعة  اأو  ال�سلفية  فقط  لي�س 
اليوم  تناقلها  ي�سهل  التي  الأفكار  خمتلف  بل 
م�سددا على  النطاق،  الوا�سع  التوا�سل  يف ظل 
ارتكاز  كنقطة  اجلمهورية  مفتي  غياب  نقطة 
اأ�سا�سية حتمي املرجعية، ثم ياأتي الدور على 
خمتلف  به  ترتب�س  الذي  ال�سائد  الفراغ  مالأ 

اجلهات مللئه.
املجل�س  رئي�س  تطرق  الإطار  نف�س  ويف 
اهلل،  غالم  اهلل  عبد  اأبو  الأعلى  الإ�سالمي 
ملو�سوع كل من ال�سيعة والأحمديني وال�سلفية 
واأننا  اأجنبية،  اأنهم يعملون مل�سالح  الذين قال 
يكون  اأن  بلدنا  جننب  اأن  يجب  كجزائريني 
املت�سارعة   الأجنبية  لالأطراف  معركة  �ساحة 
احلطب  مثل  مواطنينا  ا�ستعمال  يتم  حيث 
يجب   ل  »اأنه  م�سيفا  النار«،  يوؤجج  الذي 
مواجهة  �ساحة  اجلزائر  بجعل  ال�سماح خا�سة 
وزير  جهته  من  مثال«،  وال�سلفيني  ال�سيعة  بني 
ال�سوؤون الدينية والأوقاف حممد عي�سى، �سبق 
واأن اأعلن اأنه اأمر مبراجعة م�سامني كل مكتبات 
كل  حلذف  القراآنية  واملدار�س  امل�ساجد 
الكتب  اأو  الطائفية  اإىل  تدعوا  التي  املطويات 
الكتب  تلك  اأن  موؤكدا  التكفريية،  واملطويات 
م�ساجدنا،   يف  ممنوعة  اأ�سبحت  واملراجع 
مو�سحا اأن النف�س الأمر مت مراجعته مع وزارة 
داخل  املتواجدة  املكتبات  ملراجعة  العدل 
للتطرف،  تدعو  التي  الكتب  حلذف  ال�سجون، 
اأنواع:   3 املنت�رصة  املطويات  اأن  حني  يف 
الأوىل تت�سمن ق�سايا فقهية، ما يتعلق باحلالل 
املرجعية  تخالف  واأحيانا  واملباح،  واحلرام 
الدينية اجلزائرية، اأما الثانية فتتعلق بالعقائد 
النوع  وهو  التكفري،  وحتى  والرباء  الولء  من 
اجلزائري،  املجتمع  على  اأخطر  اعتربه  الذي 
فيما تتعلق الثالثة بامل�سا�س بالن�سيج املجتمعي 
كون بع�سها يف هذا اجلانب يكفر الدميقراطية 

وما �سابه.

الرئي�س،  ر�سالة   هاجمت 
العلم،  يوم  مبنا�سبة  الأخرية، 
الغريبة عن  بالأفكار  ما و�سفه 
عن املجتمع ال�سني اجلزائري، 
داعيا للت�سدي لها بتب�رص »نرى 
اجلزائري  ال�سعب  اأن  اليوم 
اأفكار  بوحدته  ت�سطدم  ال�سني 
دينية  وحتاليل  عنا،  غريبة 
القريب  بالأم�س  كانت  خميفة 
م�سدر الفتنة، وقد تكون كذلك 
غدا، اإذا مل نت�سد لها بتب�رص«.
تالها  التي  الر�سالة  واأكدت 
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي 
جهة  »من  اأنه  اجلزائر،  باأوبرا 

م�ستهدفة  بالدنا  تبقى  اأخرى، 
احل�سارة  الغربية  باأمواج 
العامل،  يف  اليوم  املهيمنة 
حتد  اأمام  جتعلنا  ح�سارة 
مزدوج، اإجناح اكت�ساب  اأجيالنا 
وو�سائل  العلم  ال�ساعدة 
والتقني  القت�سادي  التقدم 
عامة  جمتمعنا  مت�سك  مع 
واحل�سارية  الروحية  مبراجعه 
ظهور  اأن  اإىل  الأ�سيلة«. واأ�سار 
الت�سال  وو�سائل  العوملة 
الوقائع  بع�س  وكذا  احلديثة، 
العامل  ف�ساء  زعزعت  التي 
باأفكار  و«بعثت  الإ�سالمي، 

جديدة وهي غريبة عن ال�سعب 
جعلت  »بالتاأكيد،  اجلزائري: 
عقائديا  جمتمعنا  متا�سك 
وفكريا يتزعزع تدريجيا لت�سل 
با�ستقرار  امل�سا�س  اىل  الأمور 
جحيم  يف  واإدخالها  اجلزائر 
املاأ�ساة  اآلم  ويف  الإرهاب، 
رئي�س        وذكر  الوطنية«. 
بادي�س  بن  باأن  اجلمهورية، 
دينه  عن  ينافح  كان  »الذي 
باأمازيغيته  ويفاخر  احلنيف 
الأ�سيلة، وعروبته العريقة، اأخذ 
من  ال�سامية،  الوطنية  معاين 
التي �سهدتها  الراقية  احل�سارة 

بالدنا  ربوع  يف خمتلف  مواقع 
الوا�سعة مما يدعو اإىل العتزاز 
والفخار، فا�ستمد من ذلك كله 
منهجا للعمل، وخطة لالإ�سالح، 

وم�سلكا للهدى والفالح«.
ردها  يف  الر�سالة  ركزت  كما 
املجتمع  �سنية  اثبات  على 
اأطيافه:  مبختلف  اجلزائري 
عقيدتنا  خدمة  �سعيد  »على 
فالدولة  الطبيعي،  يف حميطها 
ت�سهر  امل�سلمة  اجلزائر  يف 
عمل  ودعم  تاأطري  على  كذلك 
بيوت  انت�سار  يف  ل�سعبنا  �سخي 
يف  الدولة  توؤطره  عمل  اهلل، 

بدفعات  وتعززه  القانون  اإطار 
دينية  اإطارات  من  عديدة 
وتتخرج  اجلامعات،  يف  تتكون 
التي  القراآنية  املدار�س  من 
زوايانا  تن�سيطها  على  حتر�س 

و�ستظل  كانت  والتي  الف�سيلة، 
خدمة  خري  ن�سيج  مكونات  من 
متا�سك  على  وحر�سا  لديننا، 

جمتمعنا«.
�س.ب

و  الدينية  ال�سوؤون  وزير   دعا 
مبنا�سبة  عي�سى  حممد  الأوقاف 
»قطع  اإىل  بق�سنطينة  العلم،  يوم 
اأمام املروجني للخطاب  الطريق 
لوحدة  املهدد  الديني الطائفي 

الوطن و مرجعيته الدينية«.
زيارته  خالل  الوزير  واأبرز 
دائرته  اأن  اليوم،  لق�سنطينة، 
»و�سع  على  حاليا  تعمل  الوزارية 
الديني  للخطاب  متينة  اأ�س�س 

ت�سمن
عن  حياده  تفادي  بغية  تاأطريه 
مهمته الأ�سلية«، معرجا للحديث 
بالتعاون  املبذولة  اجلهود  عن 
اأجل  من  الفاعلني  عديد  مع 
من  املجتمع  حت�سني  و  »حماية 
تلك  ل�سيما  املتطرفة  الأفكار 
التي يتم الرتويج لها عرب و�سائط 
خا�سة  الجتماعي«،  التوا�سل 
من  باملائة   90 ان�سمام  اأن  اأن 
الإرهابية  للتنظيمات  املنتمني 
الو�سائط  هذه  خالل  من  كان 
ممثلي  طالب  الجتماعية، 
بتكثيف  الإعالم  و�سائل  خمتلف 
وزارته  م�سالح  مع  اجلهود 
�رصف«  »ميثاق  و�سع  اأجل  من 
»خطة  -م�ستقبال-  �سي�سكل 
طريق ت�سمح مبواجهة م�ستوردي 

املجتمع  على  الدخيلة  الأفكار 
اجلزائري«.

وزير  حث  حديثه  �سياق  يف  و 
على  الأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون 
القراآنية  تقنني املدار�س  �رصورة 
تراب  عرب  املوزعة  ال300 
اجلمهورية و التي تن�سط -ح�سبه- 
حتت لواء عديد  اجلمعيات »التي 
الو�سية«،  بالوزارة  لها  عالقة  ل 
قريب  عما  »�سيتم  اأنه  اإىل  لفتا 
ا�ستدعاء القائمني عليها من اأجل 
لواء  حتت  الن�سواء  من  متكينها 
الأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
اأكمل  دورها على  اأداء  ثمة  و من 

وجه«.
اأ�رصف  امليدانية  زيارته  و خالل 
دويل  ملتقى  افتتاح  على  عي�سى 
و  الديني  الإعالم  »راهن  حول 
اآفاقه« بجامعة الأمري عبد القادر 
امللتقى  و  الإ�سالمية  للعلوم 
»وحدة  ع�رص  ال�ساد�س  الوطني 
الوطن و الأمة اجلزائرية يف فكر 
بادي�س«  بن  احلميد  عبد  المام 
مع  حداد  مالك  الثقافة  بدار 
و  حماين  اأحمد  مل�سجد  تد�سينه 
ثقايف  مركز  اإجناز  ور�سة  زيارة 

اإ�سالمي مبدينة علي منجلي.
�س.ب

متابعون يوؤكدون اأنه اأو�سح ر�سالة حول الهوية الوطنية خالل �سنوات

قال اأنها اأقرب جلحيم االإرهاب

�سارة بومعزة

خطاب الرئي�س يحرر قي�د امل�ؤ�س�سة 
الدينية حلماية املرجعية الدينية

ب�تفليقة منزعج من جتاوزات ال�سلفية

عي�سى من ق�سنطينة يدعم خطاب 
بوتفليقة بخ�سو�س اخلطاب الطائفي:

90  باملـــــــائة من املـــــــنتمني 
للتنظيمات الإرهابية عرب النت 

وهذه الإجــــــــراءات املـــــــقبلة
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املت�ساربة للمرجعيات  حللبة �سراع  تتحول  لن  •         اجلزائر 
اجتمعت ت�سريحات كل من رئي�س اجلمهورية ووزير ال�سوؤون الدينية، اأول اأم�س، مبنا�سبة يوم العلم، على الت�سدي لالأفكار 

الدخيلة على املجتمع اجلزائري ال�سني، على حد ن�س ر�سالة بوتفليقة، ليدعمه ت�سريح عي�سى يف نف�س اليوم، والتاأكيد على 
الت�سدي لتلك الفتاوى واالأفكار التي ربطها مب�سدر الفتنة التي �سبق واأن �سربت اجلزائر، وهو ما يعترب ت�سعيدا من احلكومة 
اجلزائرية �سد بع�س االأطراف بعدما تعالت بع�س االأ�سوات موؤخرا مبختلف الفتاوى، لرتبط بت�سريحات غالم اهلل بخ�سو�س 

بع�س ال�سلفية واالأحمدية وال�سيعة  التي قال اأنه يجب اأال ي�سمح بتحويل اجلزائر ل�ساحة معكرة خلالفاتهم.
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جل�سة  ال�سحية خالل  اأكدت  حيث 
زوجها  رفقة  اأنها متلك  املحاكمة 
فتقدم  البحرية  بالواجهة  مطعم 
بطلب  مقاول  وهو   املتهم  منهم  
تاأجريه له ملدة 5 �سنوات ،ومن مت 
طلب منهم بعد توقيع العقد اإجراء 
وتهيئته  عليه  التح�سينات  بع�ض 
بطريقة فاخرة فقبلت العر�ض ظنا 
منها اأنها جمرد تغيريات ب�سيطة ، 
لتتفاجئ بعد عودتها للمحل بو�سعه 
الكارثي بعدما  اأ�سبح �سكله اأقرب 
للمتحف منه للمطعم ، ب�سبب قيام 
املتهم بتخريبه بالكامل عن طريق  

و  ال�سبغة  تغيري  و  الأثاث  ك�رس 
غريها من الأ�سغال التخريبية التي 
 ، بالكامل  املحل   �سورة  �سوهت 
للبلدية  بطلب  تتقدم  جعلها  مبا 
لوقف  جهتها  من  تدخلت  التي 
يف  وتقدمت   ، الإيجار  عقد  �سري 
ق�سد  للمقاول  بطلب  املقابل 
لإعادة  مالية  تعوي�سات  منحها 
ترميم املحل و تهيئته خا�سة و اأنه 
�سنتيم  مليار   1،3 يقارب  ما  كلفها 
بقيمة  �سيكا  الأخري  هذا  ليمنحها 
تقدميه  ولدى  �سنتيم  مليون   500
بدون  عاد  البنك  اأمام  للمخال�سة 
�سكوى  ترفع  جعلها  مبا   ، ر�سيد 
متابعة  عن  اأ�سفرت  التي  احلال 
املقاول باجرم �سالف الذكر ، من 

جهته اأنكر هذا الأخري ت�رسيحات 
بت�سليح  قام  باأنه  اأكد  و  ال�سحية 
ع�رسية  بطريقة  تهيئته  و  املحل 
�سنتيم  مليون   800 مبلغ  كلفه  مبا 
اأن ال�سحية يف ق�سية احلال من  و 

و  وثائق  دون  املحل  بتاأجريه  قام 
بالرباءة  باإفادته  يطالب  و  عقد  ل 
املحكمة  تدينه  اأن  قبل   ، التامة 
بعقوبة عامني حب�سا نافذا وغرامة 

بقيمة ال�سيك .

اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  اأطاحت 
يف عملية نوعية، بـ)07( اأفراد م�ستبه 
جزائريني   )03( منهم  ثالثة  فيهم، 
والباقيني رعايا اأجانب، كّونوا جمعية 
عن  للن�سب  الإعداد  لغر�ض  اأ�رسار 
�سبكة  اإطار  يف  الحتيال  طريق 
الن�سب  للحدود،  عابرة  اإجرامية 
مهّياأة  مواد  حيازة  الحتيال،  و 
املزّور  وا�ستعمال  التزوير  للن�سب، 
انتحال  ر�سمية،  اإدارية  حمّررات  يف 
وامل�ساركة،  الغري  وجن�سيات  هوّيات 
من  جمموعة  على  ن�سبوا  حيث 
جتاوزت  مالية،  مبالغ  يف  ال�سحايا 
قيمتها الـ2.3 مليار �سنتيم. يف عملية 
نوعية من قبل م�سالح اأمن املقاطعة 
هذه  متّكنت  البي�ساء،  لدار  الإدارية 
اأ�سخا�ض  بـ7  الإطاحة  من  الأخرية 
يف  توّرطوا  خمتلفة،  جن�سيات  من 
على  واحتيال  ن�سب  ق�سايا  ثالثة 
عددهم  بلغ  ال�سحايا  من  جمموعة 
)03( اأ�سخا�ض، ن�سبوا عليهم يف مبالغ 
مالية، الأول كان بقدر مايل بلغ )187( 
قدره  الثاين  املبلغ  �سنتيم،  مليون 
بقيمة  والثالث  �سنتيم  مليار   )1.4(
ال�سبكة  ن�ساط  �سنتيم،  مليون   )800(
يعتمد اأ�سا�سا على حتويل مبالغ مالية 
�سخمة من العملة ال�سعبة اإىل العملة 
الوطنية، حيث يتم اإيهام ال�سحايا بهذه 
على  املبالغ  ملبادلة  وجّرهم  العملية 

اأ�سا�ض �سعر ال�رسف املعتمد بالبنك 
با�ستعمال طرق ملتوية واحتيالية، عن 
�سّخ  اأو  مزّورة  عملة  منحهم  طريق 
بالعملة  ال�سحايا  ر�سيد  يف  الأموال 
تتجاوز  ل  مّدة  يف  و�سحبه  ال�سعبة 
اأ�سماء  با�ستعمال  وذلك  اأيام  ثالثة 
لرعايا  مزّورة  وهوّيات  م�ستعارة 
اإقامات  يحوزون  ل  جمهولني  اأجانب 
هوّيات  انتحال  مع  باجلزائر،  ثابتة 
اأن  التحرّيات،  اأثناء  تبنّي  كما  الغري، 
يف  الأدوار  يتقا�سمون  فيهم  امل�ستبه 
يرتّدد  التي  الن�سب  عمليات  خمتلف 
عليها اأ�سحاب املال والأعمال، حيث 
يقوم بع�سهم باإيداع الأموال و�سحبها، 
الربط  باأعمال  يقوم  الأخر  والبع�ض 
كبرية،  ر�سد  عملية  بعد  املختلفة، 
وا�ستغالل جلميع املعطيات والدلئل 
القرائن مّت جمعها وا�ستغالل لإذن  و 
بتفتي�ض منازل امل�ستبه فيهم ا�ستنادا 
وكيل  ال�سيد  عن  �سادر  قانوين  ل�سند 
مّتت  اإقليميا،  املخت�ض  اجلمهورية 
الإطاحة بال�سبكة الإجرامية التي بعد 
ن�سبت  التي  الأفعال  بكل  مواجهتها 
العمليات  بكل  اأفرادها  اعرتف  اإليها، 

امل�سبوهة التي كانوا يقومون بها.
القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مّت  بها،  املعمول 
للنظر  الق�سائية  اجلهات  على  فيهم 

يف ملفاتهم.

وايل  اأم�ض  م�ساء  ا�رسف 
مقداد«  »حاج  امل�سيلة  ولية 
على  الولية  امن  رئي�ض  رفقة 
القافلة  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء 
حوادث  من  للوقاية  التح�سي�سية 
م�سالح  من  املنظمة  املرور 
امن ولية امل�سيلة وبالتن�سيق 12 
حتت  امليدان  يف  فاعلة  جمعية 
املرور  بقانون  التزامك  �سعار 
التي  القافلة،  وعيك،  ...دليل 
الولية  مقر  اأمام  من  انطلقت 
،حيث تقوم القافلة باملرور على 
 ، امل�سيلة  مدينة  اأحياء  خمتلف 
كما يتم باملوازاة مع ذلك القيام 
بحملة حت�سي�سية عرب نقاط ثابتة 

على م�ستوى مفرتق الطرق كيا ، 
الطرق  مفرتق   ، املويلحة  حي 
واجلامعة  اإ�سبيليا   ، الولية  اأمن 
 ، م�سكن   270 حي   ، لروكاد   ،
 ، الربج  طريق  املراقبة  حاجز 
 ، التاأمينات   ، بو�سعادة  طريق 
توزيع  خاللها  يتم   ، دبي  �سارع 
،على  ال�سائقني  على  مطويات 
هام�ض احلملة التح�سي�سية �سيتم 
لالأطفال  ت�سامنية  زيارة  تنظيم 
حوادث  �سحايا  املر�سى 
املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  املرور 
الإ�ست�سفائية الزهراوي يف نف�ض 

الأم�سية  .
عبدالبا�شط بديار  

نظمت جمعية الفن والثقافة ببلدية 
املعا�سيد قافلة اإعالمية حت�سي�سية 
الآفات  حماربة  حول  توعوية 
ال�سباب  توعية  بهدف  الجتماعية 
وطرق  الجتماعية  الآفات  حول 
ال�سلطات  من  برعاية  حماربتها 
وزارة  طرف  من  ودعم  املحلية 
ال�سباب والريا�سة لفائدة اجلمعيات 
ال�سبانية واحلاملة للم�ساريع، ح�سب 
اجلمعية  رئي�ض  عنه  ك�سف  ما 
على  اأكد  والذي  �سبابحة،  حمالوي 
خالل  من  احلقيقي  الهدف  اأن 
اإىل  �ستدوم  التي  القافلة  اإطالق 
حت�سي�ض  هو  القادم،  ماي   15 غايـة 
حتدق  التي  الآفات  حول  ال�سباب 

اأختري  والتي  كاملخـدرات،  بهم 
اأجيالنا  لنحمي  »نتعاون  �سعار  لها 
عملها  با�رست  اأين  اأول«،  �سحتك 
الدرك  مع  بالتن�سيق  امليداين 
توزيع  خالل  من  والأمن  الوطني 
واملطويات  واملنـا�سري  املل�سقات 
واملقاهي  الأحياء  من  عدد  عرب 
يف  ومعار�ض  ال�سبانية  والف�ساءات 
باملعا�سيد،  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
اإعالمية  ندوات  تنظيم  على  ف�سـال 
املجال،  هذا  يف  خمت�سون  يقدمها 
واأن�سطة ريا�سية اأخرى، وهو ما لقيا 
الفئات  خمتلف  لدى  وا�سعا  ترحيبا 

العمـريــة .
عبدالبا�شط بديار   

مثلت رئي�شة الفيدرالية الوطنية للوكالت العقارية حتت لواء الإحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني و نائبة 
�شابقة باملجل�س ال�شعبي الوطني املدعوة » م ، زهوة« اأمام هيئة حمكمة الدار البي�شاء ، اأم�س ،  ك�شحية يف ق�شية 
اإ�شدار �شيك دون ر�شيد بقيمة 500  مليون �شنتيم رفعتها �شد مقاول قام مبنحها هذا ال�شك نظري اإعادة تهيئة 

مطعمها الذي اأجرته له  و قام بتخريبه بالكامل  .

منحه مقاول نظري اإعادة  ترميم مطعم

 ل/ منرية 

رئي�سة فيدرالية الوكاالت 
العقارية �سحية �سيك دون ر�سيد 

�رسق  البي�ساء  الدار  حمكمة  وقعت  
حب�سا  �سهرا    18 عقوبة  اأم�ض  العا�سمة 
نافذا وغرامة بقيمة 200 األف دج يف حق 
الفتاة املغربية التي اأحدثت حالة ا�ستنفار 
الرتكية  اجلوية  اخلطوط  بطائرة  ق�سوى 
من  بومدين  هواري  الدويل  واملطار 
تفجري  كاذب حول   لبالغ  تقدميها  خالل 
الطائرة التي كان على متنها 300 م�سافر 
، وهو البالغ الذي اعرتفت  باأنها اأقدمت 
يف  دخولها  نتيجة  منها  وعي  دون  عليه  
حالة ه�ستريية من جراء » فوبيا«  ركوب 
اخلطوط  ممثل  رجح  فيما   ، الطائرة 
اأن  مدنيا   طرفا  ب�سفته  الرتكية  اجلوية 
تخطط  كانت  اإرهابية   جماعة  �سببه  
اإلزامها  وكذا   ، العملية   لتنفيذ  فعال 

للخطوط  كتعوي�ض  رمزي  دج   1 بدفع 
توقيف  جرى  وقد  هذا   . الرتكية  اجلوية 
املتهمة » ب ،مروة«  وهي طالبة يف كلية 
البالغة  اأ�سرتالية لالإخراج بدولة الأردن و 
جويلية   27 بتاريخ  �سنة    24 العمر  من 
2017 حني اإنطلقت طائرة تابعة للخطوط 
نحو  اإ�سطنبول  مطار  من  الرتكية  اجلوية 
واأثناء  باملغرب  البي�ساء  الدار  مطار 
مرورها بالأجواء اجلزائرية تفوهت اأحد 
امل�سافرات بعبارات حول تفجري الطائرة 
نحو  م�رسعتا  امل�سافرة  هاته  اإنطلقت  و 
قامت  غريبة  مادة  وبيدها  املرحا�ض 
اأغلقت الباب  برميها داخل دورة املياه و 
الطائرة  وطاقم  امل�سيفني  ليقوم  عليها 
رف�ست  اأنها  غري  منه  اإخراجها  مبحاولة 

يف  وهي  العبارات   بنف�ض  تتلفظ  وبقيت 
جعل  مبا  طبيعية  غري  ه�ستريية  حالة 
امل�سيفني يقومون باإجبارها على اخلروج 
من احلمام بعد  ك�رس بابه  و جرها نحو 
بال�سيتكية  بقيود  ربطها  بعد  مقعدها 
اأنها   اإل   طريان  م�سيفا  بجانبها  بقي  و  
بقيت تتلو  اأيات من القراأن مرفقة بعبارة 
» �ستنفجر الطائرة بعد 10 دقائق » وبيدها 
وقائد  الطاقم   جعل  مبا   ، غريبة  مادة 
الطوارئ   حالة  لإعالن  ي�سطر  الطائرة 
كيميائية  مادة   على  عثوره  بعد  خا�سة 
ويقوم   ، املرحا�ض  بجدران  غريبة 
بالنزول  ال�سطراري على م�ستوى املطار 
الدويل هواري بومدين مغريا بذلك م�سار 
الأمن  م�سالح  جندة  ويطلب   ، الطائرة 

على  الإ�ستقبال  يف  كانت  التي  اجلزائري 
والتي  الإرهاب  مكافحة  م�سالح  راأ�سهم 
مع  راكب   281 بتفتي�ض  بدورها  قامت 
الطائرة  مرحا�ض  و  مقاعد  كافة  تفتي�ض 
تتمكن  ومل  كاملتني   �ساعتني  مدار  على 
من العثور على اأي مادة اأو معدات خا�سة 
للطائرة  بذلك  لت�سمح   ، باملتفجرات 
،بعد  م�سارها  اإكمال  و  التحليق  باإعادة 
وحتويلها  الكاذب  البالغ  �ساحبة  توقيف 
املوؤ�س�سة  وبالتايل  التحقيق  م�سالح  على 
ملا  هناك  قبعت  اأين  باحلرا�ض  العقابية 
يقارب  8 اأ�سهر ومت حتويلها على حمكمة 
مدنية  طائرة  �سري  عرقلة   بجرم  احلال 

والتهديد بتفجري طائرة .
ل/منرية

الركان  وقائد  املجاهد  اأم�ض  فجر، 
رابح«  »زراري  التحريرية  الثورة  اإّبان 
الدين«،   عّز   « الرائد  باإ�سم  املعروف 
ت�رسيحات نارية ، خالل مثوله كمتهم 
، يف ق�سية اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد 
العام  واملدير  الأعمال  رجل  ل�سالح 
الدين  حمي  موتورز«  »�سيما  ملجمع 
طحكوت ، حني اإتهم حماميه  ال�سابق 
�سيكات   6 فاروق ق�سنطيني« مبنح    «
و  لل�سحية   �سنتيم   مليار   120 بقيمة 
عالقة  ل  التي  الق�سية  يف  تورطيه 
اأ�سخا�ض  من  بتحري�ض  وهذا  بها  له 

املتهم  اأكد  حيث   . الدولة  هرم  يف 
ببئر  املحكمة  لهيئة  مواجهته  خالل 
للوقائع  �رسده  خالل  راي�ض   مراد 
حمي  الأعمال«  رجل  على  تعرف  اأنه 
دين طحكوت«   بعام 2016 من خالل 
ق�سنيطيني«   فاروق   « اآنذاك  حماميه 
اأين كانت تواجهه م�سكل مايل عوي�ض 
بعد ف�سل م�رسوع بناء عمارة ببئر خادم 
يتدين  اأن  املحامي  عليه  فعر�ض     ،
�سيمنحه  الذي  ال�سحية  من  املبلغ 
اأي �سغوط  اأن ميار�ض عليه  دون  اإياه 
يف اأجال الت�سديد فقام ال�سحية على 

هذا الأ�سا�ض بت�سليمه 15 مليار �سنتيم 
اأي �سك  له يف املقابل  اأن يقدم  دون 
على �سبيل ال�سمان ، كما منحه مهلة 
ببعد  ويتفاجئ   ، املبلغ  لإرجاع  كافية 
مرور اأقل من عام بال�سحية يرفع عليه 
ر�سيد  بدون  �سيك  باإ�سدار  �سكوى 
بتاريخ  حرر  �سنتيم  مليار   120 بقيمة 
ال�سيك  نف�سه  وهو   2016 21اأفريل 
�سابق  وقت  يف  منحه  قد  كان  الذي 
ق�سنطيني  فاورق   « ال�سابق  ملحاميه 
اأحد ق�سيا   » على �سبيل الإئتمان  يف 
والن�سب  املزور  وا�ستعمال  التزوير 

والحتيال يف ، موؤكدا على عدم وجود 
ال�سحية  بقيمة  بينه وبني  اأي معاملة 
دفاعه  طالب  حني  يف   ، ال�سك  هذا 
القانونية  املتابعة  اإجراءات  ببطالن 
لعدم الإخت�سا�ض الإقليمي ، ويطالب 
املدين  الطرف  دفاع  جهته  من 
باإ�سرتجاع قيمة ال�سك وتعوي�ض مايل 
يلتم�ض ممثل احلق  و   ، القيمة  بنف�ض 
بتوقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام 
عقوبة 5 �سنوات حب�سا نافذا وغرامة 

مالية بقيمة ال�سيك .
ل/منرية

امل�سيلة  ولية  اأم�ض،  نهار  اأحيت 
يوم  الرتبية  مديرية  مع  وبالتن�سيق 
بثانوية  اأفريل  ل16  املوافق  العلم 
وت�سمن   « الغازي  احمد   « ال�سهيد 
ال�سلطات  ح�رسته  الذي  احلفل 
املحلية وجمع غفري من املدعوين 
اإقامة  للولية  الرتبية  بقطاع 
البتكارات  انواع  ملختلف  معار�ض 
عرب  والعلمي  الثقايف  املجال  يف 

كما  للولية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
تظاهرات  تنظيم  املنا�سبة  عرفت 
ودورات  فكرية  وم�سابقات  ثقافية 
خمتلف  تالميذ  لفائدة  ريا�سية 
يف  ذالك  ياأتي  التعليمية  الأطوار 
الروح  وبعث  اإحياء  اإعادة  اإطار 
لتح�سي�سهم  املدر�سية  احلياة  يف 
ودورهما  واملعرفة  التعلم  باأهمية 
التي  والآفات  اجلهل  حماربة  يف 

ت�رس باملجتمع وعرفت الحتفالت 
ت�سجيعية  جوائز  توزيع  العلم  بيوم 
عدة  وكذا  الفائزين  التالميذ  على 
موؤ�س�سات تربوية التي حت�سلت على 
الرتب الأوىل يف خمتلف امل�سابقات 
العلم  حول  بحث  اأح�سن  غرار  على 
واأح�سن بحث حول ال�سهيد واأح�سن 
و  اأخرى  م�سابقات  جانب  اإىل  ر�سم 
 « مقداد  »حاج  امل�سيلة  وايل  اأ�ساد 

ابن  وبالعالمة  العلم  بيوم  باحتفال 
باأحرف  ا�سمه  خلد  الذي  بادي�ض 
املنا�سبة  اأن هذه  من ذهب م�سيفا 
لتاأكيد  الفر�سة  باغتنام  لنا  ت�سمح 
عزم الدولة على امل�سي قدما نحو 
و�سمان  الرتبوية  املنظومة  تطوير 
لكل  والرتبية  العلم  من  ال�ستفادة 

اأبناء الوطن. 
عبدالبا�سط بديار 

احلادثة ت�شببت يف نزول الطائرة ا�شطراريا يف مطار اجلزائر

عن طريق �شيكات على �شبيل الإئئتمان بقيمة 120مليار �شنتيم

احتفالت متنوعة عرب الولية

18 �سهرا حب�سا لفتاة مغربية هددت  بتفجري طائرة تركية

الرائد عّز الدين يتهم » فاروق ق�سنطيني« بتوريطه يف ق�سية مع » طحكوت«

وايل امل�سيلة ي�سرف على فعاليات يوم العلم

�شلبوا من ال�شحايا مبلغا ماليا فاق 2.3 مليار �شنتيم

حتت �شعار التزامك بقانون املرور ...دليل وعيك

امل�شيلة 

توقيف 07 اأفراد �سّكلوا �سبكة 
اإجرامية عابرة للحدود 

انطالق القافلة التح�سي�سية 
للوقاية من حوادث املرور

انطالق القافلة االإعالمية توعوية 
ملحاربة االآفات االجتماعية



اجلاري   الأ�سبوع  خالل  اأوقفت 
يف  املتخ�س�سة   الأمن  م�سالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
بدائرة  �رشعية  الغري  الهجرة 
رعية   12، ورقلة  بولية  الطيبات 
اجلن�سيات  خمتلف  من  اإفريقي 
 ، ت�ساد   ، النيجر   ، مايل  لدول 
حتويل  ليتم  وال�سينغال  الكامريون 
اأين  املعنية  للم�سلحة  املوقوفني 
�سدهم   ق�سائية  ملفات  اأجنزت 
اأمام  اإحالتهم جميعا  ومبوجبها مت 

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
بنف�س  تقرت  الإدارية  املقاطعة 
اجلميع  اإدانة  مت  اأين   ، الولية 
مع  النفاذ  موقوفة  �سجنا  ب�سنة 
األف   48 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي 
اإ�ستكمال  ثم  ومن  جزائري  دينار 
العبور  ملركز  حتويلهم  اإجراءات 
لرتحيلهم  بتمرنا�ست  احلدودي 
نحو بلدانهم الأ�سلية بتهمة الإقامة 

الغري �رشعية  بالرتاب الوطني .
�أحمد باحلاج
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نددت زهاء 340 موؤ�س�سة مقاولتية 
البناء والتعمري والري  يف جمالت 
وال�سيانة  الكربى  والأ�سغال 
اأدرار   ، غرداية  بوليات  والرتميم 
، ب�سار ، ورقلة ،مترنا�ست ، ايليزي 
اأ�سموه  مبا   ، وب�سكرة   الوادي   ،
التي  البريوقراطية  بالإجراءات 
وعلى   ، املحلية  الإدارة  تنتهجها 
راأ�سها املراقب املايل يف الت�رشيع  
ل�سب اأموالهم العالقة ل�سنة كاملة ، 
الأمر الذي دفع بغالبيتهم ل�رشف 
خمتلف  يف  امل�ساركة  على  النظر 
اخلا�سة  العمومية  املناق�سات 
يف  امل�سجلة  التنموية  بامل�ساريع 
 ، للولية  التكميلي  الربنامج  اإطار 
ال�ساخطني  املقاولني  نا�سد  حيث 
مع  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
يومية »الو�سط  »، ولة اجلمهورية 
بتلك الوليات  بالتدخل ال�سخ�سي 
لدى الهيئات املعنية لإيجاد حلول 
، حيث مل  القائم  للم�سكل  جذرية 

نيتهم  املتحدثني  ذات  ي�ستبعد 
املقبل  ال�سهر  بداية  مع  بالدخول 
مقر  اأمام  مفتوح  اعت�سام  يف 
و�سفوه  مبا  للمطالبة   ، الوليات  
بات  والذي   ، امله�سوم  بحقهم 
يهدد غالبيتهم بالت�رشد واجلوع يف 

تاأكيد  عن  احلديث  دون   ، ال�سارع 
بع�س املوؤ�س�سات املقاولتية عن 
ب�سبب  ن�ساطها  جتميد  يف  نيتها 
التي   ، اخلانقة  املالية  الأزمة 
امل�ستحقات  دفع  يف  تكبدوها 

املالية مل�سالح ال�رشائب .

منتخبون  حمل  فقد  جهتهم  من 
ال�سعبي  باملجال�س  حمليون 
الولئي ،   الحتقان املحلي الذي 
مل�سالح  املنطقة   على  يخيم 
مظاهر  تف�سي  ب�سبب   ، الإدارة 
التي  واملح�سوبية  البريوقراطية 
املتعاملني  متكني  دون  حالت 
على  احل�سول  من  اخلوا�س 

م�ستحقاتهم .
اإىل جانب ذلك فقد حذر املن�سق 
اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
الكبري عبد القادر تقار يف ت�رشيح 
مقت�سب له معنا من مغبة العواقب 
تاأثر  اأن  �ساأنها  من  التي  الوخيمة 
امل�ساريع  �سريورة  على  �سلبا 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
املحلي على غرار عمليات اعادة 
العتبار ل�سبكتي ال�رشف ال�سحي 
اإ�سافة  لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  و 
ومبختلف  ال�سكنية  للم�ساريع 
الإجناز  املوجودة يف طور  ال�سيغ 

ح�سبما جاء ل�سان حمدثنا .

ببلدية  عائلة    1500 زهاء  تعي�س 
الوادي ، ظروفا  اأمية ون�سة بولية 
ا�ستمرار  ب�سبب  قا�سية  اجتماعية 
التي  الدام�س  الظالم  مع�سلة 
 ، يومياتها  على  تخيم  اأ�سبحت 
حملية  جمعيات  نددت  وقت  يف 
توزيع  يف  املفا�سلة  ب�سيا�سة 
املوجهة  التنموية  امل�ساريع 
الربنامج  اأقرها  التي  و   ، للبلديات 

التكميلي للولية .
اأمية  بلدية  �سكان  من  عدد  عرب 
ون�سة التابعة لولية الوادي  خالل 
 ، »الو�سط«   يومية  مع  حديثهم 
ال�سمت  من  الكبري  �سخطهم  عن 
ال�سلطات  طرف  من  املطبق 
م�سوؤولية  حملوها  التي   ، املحلية 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
 1500 من  اأكرث  معاناة  توا�سل  عن 
عائلة مع  �سبح الظالم ، و ما تبعه 
من انعكا�سات �سلبية على يومياتهم 
للكالب  املقلق  النت�سار  ظل  ، يف 
وال�سطو  ال�رشقة  وظاهرة  ال�سالة 
املنازل  ت�ستهدف  ما  عادة  التي   ،
اأكد  و املوؤ�س�سات الرتبوية ، حيث 
متم�سكون  اأنهم  املتحدثني  ذات 
ال�رشعي  مبطلبهم  و�سفوه  مبا 
مب�ساريع  دعمهم  يف  املتمثل   ،
و  �سوارع  لإنارة  هادفة  اإمنائية 
مما  و   ، املذكورة  البلدية  اأحياء 
يحز يف نفو�س هوؤلء هو  �سيا�سة 
طرف  من  املنتهجة  املفا�سلة 

املخ�س�سات  توزيع  على  القائمني 
يف  للبلديات  املر�سودة  املالية 
لولية  التكميلي   الربنامج  اإطار 
الوادي  ، مهددين يف ذات ال�سدد 
واخلروج  الحتجاج  لغة  بانتهاج 
ب�سبكة  بدعمهم  للمطالبة  لل�سارع 
مع  معاناتهم  لإنهاء   ، الإنارة 
التي  و   ، الدام�س  الظالم  مع�سلة 
تتزامن مع حلول املرحلة ال�سيفية 
احل�رشات  بتكاثر  عنها  املعروف 

ال�سامة كالعقارب و الأفاعي .
وكان وايل ولية الوادي عبد القادر 
ت�رشيح  يف  اأكد  قد  �سعيد  بن 
 ، الإعالم   و�سائل  مع  له  �سابق 
�سارمة  لتعليمات  توجيهه  عن 
راأ�سها  وعلى  املحلية  لل�سلطات 
لفتح   ، والبلديات  الدوائر  روؤ�ساء 
املواطنني  مع  احلوار  قنوات 
للتكفل   ، لن�سغالتهم  وال�ستماع 
والإمكانيات  الأولويات  ح�سب  بها 
املادية  املتاحة وذلك بغية اإحتواء 
غليان اجلبهة الإجتماعية املحلية  
و التي اأجنر عنها يف الفرتة الأخرية 
الإحتجاجية  احلركات  من  �سل�سلة 
ال�سلطات  نزول  ب�رشورة  املطالبة 
لتق�سي  للميدان  واملعنية  الو�سية 
التي  املعاناة  حجم  حقيقة 
الفقرية  البلديات  قاطني  يواجهها 
الفادح  النق�س  ب�سبب  واملحرومة 

يف امل�ساريع التنموية .
�شيخ مدقن

الطرقات  امن  �رشايا  متكنت 
للدرك  الولئية  باملجموعة 
التطبيق  اطار  ويف   ، الوطني 
املروري  الأمن  ملخطط  ال�سارم 
مار�س  �سهر  خالل  معاجلة  من 
املن�رشم من  ال�سنة اجلارية اأكرث 
اأ�سفرت  مرورية  خمالفة   265 من 
�سياقة  رخ�سة   188 �سحب  عن 
بغر�س التعليق ملدة  ترتاوح  بني 
الـ 03 اإىل 06 اأ�سهر ، وتندرج هذه 
ا�سرتاتيجة  اإطار   يف  الإجراءات 
العمل املنتهجة من طرف القيادة 

الوطني  الدرك  ل�سالح  العامة 
ال�سارم  بالتطبيق  القا�سية   و 
للقوانني املرور لو�سع حد لل�رشعة 
اخلطرية   والتجاوزات  املفرطة 
وعدم الإلتزام بو�سع حزام الأمن ، 
موازاة مع ذلك فقد �سجلت  نف�س 
امل�سالح املخت�سة خالل الثالثي 
الأول من ال�سنة اجلارية 45 حادث 
 24 م�رشع  عن  اأ�سفر  األيم  مرور 
�سخ�سا وا�سابة 114اأخرين بجروح 

متفاوتة اخلطورة .
�شيخ مدقن

م�سالح  اأم�س  اأول  ليلة  متكنت 
الإقليمية  بالكتيبة  والتحري  البحث 
حا�سي  ببلدية  الوطني   للدرك 
املنيعة  الإدارية  باملقاطعة  الفحل 
اإجها�س  من   ، غرداية  بولية 
خمر  قارورة   2700 نقل  حماولة 
من  الأنواع  و  الأ�سكال  من خمتلف 
مترنا�ست  ولية  اإىل  تيارت  ولية 
رونوا  نوع  من  �ساحنة  با�ستعمال 
ليتم   ، البطاطا  من  بكمية  حمملة 
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 

فيما  املعنية  الإخت�سا�س   لدوائر 
مت حتويل املعني املدعو »كم.�س« 
يف اخلم�سينيات من العمر للم�سلحة 
الإجراءات  لإ�ستكمال  املخت�سة  
اأمام  تقدميه  قبل  معه  القانونية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
بتهمة  و�سعيته  يف  للنظر  املنيعة 
احليازة واملتاجرة بكمية كبرية من 
�رشعية  غري  بطريقة  الكحوليات 

وفق ما اأوردته م�سادرنا . 
�شيخ مدقن

يعي�ش �لع�شر�ت من �ملقاولني بوليات جنوب �لبالد �لكبري  ، على وقع حالة من 
�لحتقان �ملحلي �لغري م�شبوق منا�شدين ولة �جلمهورية  بالتدخل للتكفل  بالتاأخر يف 

�شب �أمو�لهم �لعالقة لدى �لإد�رة �ملحلية  ملا يزيد عن �شنة كاملة .

ل�شب �أمو�لهم �لعالقة ل�شنة كاملة

 . مري مترن��شت �قرتح ت�شديد م�شتحقات �لالعبني  من مرتباتنا �ل�شهرية 

�أحمد باحلاج 

340 موؤ�س�سة  مقاولتية باجلنوب الكبري مهددة بالإفال�س 

بفريق  القدم  رئي�س فرع كرة  فتح 
يوا�سل  الذي  ال�ساحلي  �سورو 
البطولة  يف  امل�ساركة  غمار 
ال�ساعد  هوية  لتحديد  امل�سغرة 
الرابطات  بني  ما  لبطولة  اجلديد 
املحلية  ال�سلطات  على  النار   ،
تبعات  م�سوؤولية  وحملهم  والولية 
لهم  توفري  و  ا�ستقبالهم  رف�س 
النقل اجلوي لتمكينهم من موا�سلة 
يف  ال�سعود  تاأ�سرية  على  ال�رشاع 

اأح�سن رواق  .
فرع  رئي�س  اأوبيهاتي  حممد  اأكد 
ال�ساحلي  بنادي �سورو  القدم  كرة 
�سحفي  ت�رشيح  يف   ، بتمرنا�ست 
اأن   « »الو�سط  جريدة  به  خ�س 
الولية  ووايل  للولية  العام  الأمني 
م�سوارهم  رغم  ا�ستقبالهم  رف�سا 
اجلهوي  الق�سم  بطولة  يف  الطيب 

القدم  لكرة  ورقلة  لرابطة  الأول 
امل�سغرة  للبطولة  و�سولهم  بدليل 
توا�سل  فرق   04 ت�سم  التي 
ال�سعود  تاأ�سرية  على  املناف�سة 
حيث   ، الرابطات  بني  ما  لبطولة 
وعلى  ال�سلطات  حمدثنا  اتهم 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  راأ�سها 
للولية  العام  والأمني  البلدي 
وعدم  املتفرج  دور  بلعب  والوايل 
لتفادي  اجلوي  النقل  لهم  توفري 
تنقلهم برا  على م�سافة 1600 كلم 
والوادي  ورقلة  من  فرق  ملواجهة 
، وهو المر الذي اأ�ساب الالعبني  
ثاين  ي�سجلون  وجعلهم  بالرهاق 
تعرث لهم اأمام اأوملبي بوعامر من 
ورقلة بنتيجة هدف دون رد وهو ما 
قل�س حظوظهم يف اإقتطاع تاأ�سرية 
الرابطات  بني  ما  لق�سم  املرور 

لأول مرة يف تاريخ  الولية  ، ومما 
اأوبيهاتي  حممد  نف�س  يف  يحز 
من  امل�سوؤولة  غري  الت�رشيحات 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  طرف 
اقرتح  الذي  بتمرنا�ست  البلدي 
ت�سديد  النادي  م�سريي  على 
م�ستحقات الالعبني من مرتباتهم 
عن  لهم  البحث  عو�س  ال�سهرية  
اعانة  ان  العلم  مع  جذرية  حلول 
البلدية ل�سنة 2017 مل ت�رشف فما 

بالك مببادرة �سخ�سية منه.
اإىل جانب ذلك فقد ذهب حممد 
اأوبهياتي اإىل اأبعد من ذلك عندما 
للفريق  تنقل   11 بـ  التكفل  اأن  اأكد 
والإيواء والإطعام   النقل  من حيث 
جمهودات  بف�سل   جتاوزه  مت 
اأن  و  �سبق  الذي  امل�سري  املكتب 
يف  معه   بالوقوف  وعود  تلقى  

نتائج م�رشفة ،حيث  حالة حتقيق 
القدم  كرة  فرع  رئي�س  يخفي  مل 
بداية  يف  اأنه  املذكور  بالفريق 
املو�سم كانت مبادرة من ال�سلطات 
حيث  الولية  يف  متمثلة  املحلية 
كانت اعانة 200 مليون من طرف 
احد رجال العمال قائال« اىل حد 
هنا كل �سيء ما�سي حتى احتاللنا 
البطولة  دخول  و  الوىل  املرتبة 
حيث  املتاعب  بداأت  و  امل�سغرة 
جدوى  دون  البواب  كل  طرقنا 
الذي  العام  المني  من  بداية   ،
رف�س ا�ستقبالنا و �سول اىل الوايل 
مرات  ع�رش  من  اكرث  �سدقني 
دون جدوى  عنده  الدخول  نحاول 
حتى رئي�س املجل�س الولئي عجز 

عن ادخالنا للوايل«.
�أحمد باحلاج 

رئي�ش فرع كرة �لقدم ب�شورو �ل�شاحلي بتمرن��شت حممد �أوبيهاتي للو�شط : 

�لطيبات بورقلة

الأمني العام والوايل جعلونا لقمة �سائغة ملناف�سينا على ورقة ال�سعود 

توقيف 12 رعية افريقي بتهمة الإقامة غري ال�سرعية 

نددت ب�شيا�شة �ملفا�شلة يف توزيع م�شاريع 
�لتنمية بني �لبلديات 

ح�شيلة �لدرك �لوطني بب�شكرة خالل �شهر 
مار�ش �ملن�شرم 

حا�شي �لفحل بغرد�ية 

1500 عائلة ببلدية اأمية ون�سة  
بالوادي  تغرق يف الظالم الدام�س

ت�سجيل 265 خمالفة اأ�سفرت عن 
�سحب 188 رخ�سة �سياقة 

اإجها�س حماولة تهريب 2700 
قارورة خمر غري مرخ�سة 



جدد �سكان احلي اجلامعي بخروبة 
لبلدية  املحلية  لل�سلطات  مطلبهم 
من  النقل  خدمات  بتوفري  م�ستغامن 
وتو�سيع  البلدية  مركز  اىل  احلي 
االنارة العمومية وتهيئة احلي ال�سكني 
الذي ي�سم �سكنات ال�ساتذة جامعيني 
اي  غياب  من  ال�سكني  احلي  ويعاين 
فيما  عمومية  وانارة  خارجية  نهيئة 
النفايات  تغيب اماكن منا�سبة لرمي 
املنزلية ويف الوقت الذي تتو�سع فيه 

جتمعات  ت�سم  التي  خروبة  منطقة 
ال�سكني  احلي  يعاين  وا�سعة  �سكنية 
من انت�سار مفرغة ع�سوائية ات�سعت 
ب�سبب تاخر م�سالح اجلهات املعنية 
احلي  �سكان  ويلح  عليها  الق�ساء  يف 
حلول    وايجاد  مطالبهم  تلبية  على 
غياب  ب�سبب  ت�سوء  التي  لو�سعيتهم 
ال�سكني  للحي  اخلارجية  التهيئة 

اجلامعي
   م .امني

غرار  على  مع�سكر  والية  اأحييت 
العلم  يوم  الوطن  واليات  باقي 
امل�سادف ليوم االثنني 16 اأفريل 
والية  وايل  اإ�رشاف  حتت   2018
و  حممد  لبقى  ال�سيد  مع�سكر 

ال�سعبي  بح�سور رئي�س املجل�س 
الع�سكرية  ال�سلطات  و  الوالئي 
االأ�رشة  ممثلي  و  املدنية  و 
هذا  م�ستهل  ففي   ، االإعالمية 
الوايل  ال�سيد  ا�رشف  االإحتفال 

الرتكية  املوؤ�س�سة  تن�سيب  على 
املكلفة   DEKINSAN
وحدة   3300 اإجناز  باأ�سغال 
بااليجار  البيع  ب�سيغة  �سكنية 
عدل  وكالة  مدير  بح�سور  عدل 
املوؤ�س�سة  ممثلي  و  مبع�سكر 
الرتكية اىل جانب ممثلي مكتتبي 
عدل 02 مع�سكر حيث اكد ال�سيد 
مراعاة  �رشورة  على  الوايل 
اال�سغال  يف  النوعية  و  اجلودة 
ال�رشكة  بتعهدات  االلتزام  مع 
و  اليوم  يف  طوابق   03 اجناز  يف 
اقرب  يف  اال�سغال  من  االنتهاء 
املوؤ�س�سة  م�ساركة  مع  االجال 
املخ�س�س  املوقع  تنظيف  يف 
الجناز �سكنات عدل باملحمدية 
بعدها   ، اال�سبوع  هذا  خالل 
 16 بت�سليم  الوايل  ال�سيد  قام 

ميزانية  من  للهواء  مكيف  جهاز 
عبد  مزغا�س  ملتو�سطة  الوالية 
مبع�سكر  املحاجر-  املجيد- 
املقام  املعر�س  زار  بعدها 
ابي  الثقافة  بدار  باملنا�سبة 
اهازيج  حتت  النا�رشي  راأ�س 
وقف  كما  ك�سفية  و  فلكلورية 
اجلميع دقيقة �سمت على ارواح 
يف  و  الع�سكرية  الطائرة  �سحايا 
خالل احلفل مت تكرمي التالميذ 
كما  الثالثة  االطوار  يف  النجباء 
امل�ساركني  التالميذ  تكرمي  مت 
من  الراجلني  رخ�سة  م�رشوع  يف 
طرف قائد املجموعة االقليمية 

للدرك الوطني

طالبي فاطمة

االإقليمية  املجموعة  اأفراد  متكن 
من  ب�سطيف،  الوطني  للدرك 
اإجرامية  �سبكة  لن�ساط  حد  و�سع 
التهريب  يف  خمت�سة  دولية 
وثائقها  وتزوير  للمركبات  الدويل 
اليوم  اأورده  ما  ح�سب  القاعدية، 

االثنني، بيان لذات اجلهاز 
اأن  امل�سدر،  ذات  واأو�سح  االأمني 
هذه ال�سبكة "تن�سط على م�ستوى 
املحققون  متكن  وقد  والية"،   27
مركبة   55 وا�سرتجاع  حجز  من 
من خمتلف العالمات بقيمة مالية 
مت  كما  �سنتيم،  مليار   10 تقارب 
مزور  قاعدي  ملف   149 حجز 
وتوقيف  املركبات  بهذه  خا�س 
08 اأ�سخا�س، مع حتديد هوية 03 
حالة  يف  موجودين  اآخرين  ثالثة 

فرار.  
اأفراد  متكن  وهران،  وبوالية 

للدرك  االإقليمية  املجموعة 
لن�ساط  حد  و�سع  من  الوطني 
يف  خمت�سة  دولية  اإجرامية  �سبكة 
املتاجرة باملخدرات عرب خمتلف 
اأ�سفرت  وقد  الوطن،  واليات 
�سخ�س،   01 "توقيف  عن  العملية 
املخدرات  من  كمية  وحجز 
كلغ،   50 بـ  تقدر  املعالج(  )الكيف 
ت�ستعمل  كانت  �سياحية  و�سيارة 

لرتويج هذه املادة".
اأفراد  قام  اأخرى،  جهة  ومن 
للدرك  االإقليمية  املجموعة 
الوطني بالعوينات يف والية تب�سة، 
العمر  من  يبلغ  �سخ�س  بتوقيف 
واملتاجرة  حيازة  بتهمة  �سنة   31
وكيل  اأمام  وتقدميه  باملخدرات، 
اجلمهورية املخت�س اإقليميا الذي 

اأمر باإيداعه احلب�س. 
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م�رشوع  من  كليا  االإنتهاء   "�سيتم 
لهذه  ال�سفن   ت�سليح  و  بناء  
اأواخر  يف  املختلطة  املوؤ�س�سة 
ي�سنع  انه  علما  اجلارية،  ال�سنة 
 15 بطول  حديد  من  �سفن  حاليا 
مرت" ح�سب ت�رشيح ال�سيد �سامبو 
خالل يوم حت�سي�سي حول ت�سجيع 
اإ�ستعمال املنتوج املحلي املوجه 
تربية  و  ال�سيد  �سفن  ل�سناعة 
ا�ستغالل  حاليا  يتم  كما  املائيات 
ح�سب  للم�رشوع  العملي  احلو�س 
نف�س امل�سوؤول’ م�سيفا اأن ت�سليح 
ال�سفن يتم القيام بها على م�ستوى 
الأول  �سمح  الذي  امل�رشوع  هذا 
�سفينة  من �سنع جزائري االإبحار 

يف نوفمرب 2017.
م�رشوع  قيمة  تقدر  للتذكري، 
اجلزائرية  املختلطة  املوؤ�س�سة 

الفرن�سية التي مت 
4ر1  حوايل   2015 يف  اإطالقه 
مليون   400 منها  دينار،  مليار 
ال�رشيك  قبل  من  م�ستثمرة  دينار 
ك�سف  جهته،  من  الفرن�سي، 
الإكوريب- العام  املدير  الرئي�س 

م�رشوع  عن  قا�سم،  حممد  برييو، 
بخمي�ستي  ال�سفن  ل�سناعة  اآخر 
متخ�س�سا  �سيكون  الذي  )تيبازة( 
هذا  يف  و  الزجاجية.  االلياف  يف 
لل�سيد  العام  املدير  قال  ال�سدد، 
و تربية املائيات بوزارة الفالحة و 
البحري،  ال�سيد  الريفية و  التنمية 
هذه  ان  حمو�س،  طه  ال�سيد 
امل�ساعدة  باإمكانها  امل�ساريع 
و  ال�سيد  اأ�سطول  جتديد  يف 
ب�سفن   باجلزائر  املائيات  تربية 
هذا  اأن  اىل  م�سريا  جزائرية، 
امليدان يعرف حاليا اإ�سترياد هذه 

ال�سفن.

اأ�سار اإىل �سعوبة  من جهة اأخرى، 
من  الغيار  قطع  على  احل�سول 
مو�سحا  ال�سيد  مهنيي  طرف 
اال�سطول  من  باملائة   50 بان 
يف  النا�سط  اجلزائري  البحري 
العمل  عن  متوقف  ال�سيد  جمال 
هام�س  على  لل�سحافة  و�رشح 
ي�سم  الذي  "االأ�سطول  باأن  اللقاء 
يعرف  �سيد  وحدة   5.300 حاليا 
التي  ال�سعوبة  ب�سبب  جديا  توقفا 
احل�سول  يف  املهنيون  يجدها 
يبقى  والتي  الغيار  قطع  على 
�سعرها جد مرتفع"،وبف�سل ترقية 
االنتاج الوطني املحلي "�سنحاول 

ت�ساهم  �سفن  بناء  اأحوا�س  اإجناز 
ن�سبة  وتقلي�س  ال�سفن  ت�سليح  يف 
اال�سطول املتوقف، كما �سنحاول 
ا�ستقطاب موؤ�س�سات تقوم بت�سنيع 
لال�ستجابة  حمليا  الغيار  قطع 
ي�سيف  املرتفع"،  الطلب  حلجم 

امل�سوؤول.
ال�سيد  وحدات  عدد  حاليا  ويبلغ 
 2.500 مقابل  وحدة   5.300
ما  "وهو   ،2000 عام  يف  وحدة 
مت  معتربا  جمهودا  اأن  على  يدل 
اال�سطول"،  بذله مل�ساعفة حجم 
مرافقة  ومتت  حمو�س3،  ح�سب 
تهيئة  واإعادة  باإجناز  هذه اجلهود 
خم�س�سة  مرافئ  و  موانئ  عدة 
حاليا  حت�سي  فاجلزائر  لل�سيد، 
مقابل  لل�سيد  ومرفاأ   ميناء   44
19 يف عام 2.000، "وهو ما مكن 
حجم  ورفع  ال�سغط  تخفيف  من 

اال�سطول".
 25 اإجناز  مت   ،2017 عام  ويف 
م�رشوعا يف قطاع تربية املائيات 
اإطار  يف  م�رشوع   900 من  واكرث 
مت  اأغلبها  الت�سغيل  دعم  اأجهزة 
بف�سل اللجوء اإىل املنتج الوطني، 

يوؤكد نف�س املتحدث.

�شيتم ت�شليم م�شروع بناء  و ت�شليح ال�شفن ببوهارون )تيبازة( يف اأواخر 2018, ح�شب ما اأكده, اأحد 
م�شوؤويل املوؤ�ش�شة املختلطة اجلزائرية الفرن�شية اإكوريب-برييو اإيريك �شامبو, م�شريا اإىل اأن العديد 

من اأجزاء يف هذا امل�شروع هي عملية حاليا.

بوهارون بتيبازة

ق.م/وكالت

ت�سليم م�سروع بناء و ا�سالح ال�سفن ببوهارون نهاية  العام 

مع�شكر

م�شتغامن

باتنة 

مع�سكر حتيي منا�سبة  يوم العلم بربنامج ثري ومتنوع

�سكان حي خروبة م�ستاوؤون ب�سبب التهيئة اخلارجية

االنتهاء من امل�سح العام 
للمناطق الريفية 

العام  امل�سح  عملية  انتهت 
بلدية    60 ب  الريفية  للمناطق 
بلدية،   61 اأ�سل  من  باتنة  بوالية 
الوالئي  املدير  اأكده  ما  ح�سب 
خملويف  جمال  االأرا�سي  مل�سح 
على  امل�سوؤول  نف�س  واأو�سح 
التكويني  الوطني  امللتقى  هام�س 
قانون  )تخ�س�س  الدكتوراه  لطلبة 
احلقوق  كلية  احت�سنته  عقاري( 
باتنة  بجامعة  ال�سيا�سية  والعلوم 
1 باأن العملية عرفت نف�سا جديدا 
االإمكانات  بف�سل  �سنة 2010  منذ 
للت�رشيع يف و  الدولة  التي وفرتها 

تريتها.
واأ�ساف باأن عملية م�سح املناطق 
احل�رشية بالوالية "ما زالت جارية 
�سنة  خالل  مت  حيث  االآن"  حلد 
يف  العاملة  الفرق  تدعيم   2018
املدن  م�ستوى  على  املجال  هذا 
اأ�سبحت  التي  باتنة  مثل  الكربى 
واحد،  فريق  بدل  فرق   4 ت�سم 
اثنني  اإىل  الفرق  عدد  ارتفع  فيما 
اآري�س و نقاو�س  بكل من بريكة و 
العملية  تنتهي  اأن  املتوقع  ومن 
ال�سنة  نهاية  الكربى  املدن  بهذه 

اجلارية لالنتقال اإىل باقي املدن 
امل�سح  يكون  اأن  على  االأخرى 
�سامال لكل مناطق الوالية يف اآفاق 
�سنة 2021 �سواء يف �سقه احل�رشي 

اأو الريفي.
ذات  --ي�سيف  موؤخرا  ومت 
امل�سوؤول-- تدعيم املورد الب�رشي 
باملديرية الوالئية مل�سح االأرا�سي 
وهو  مهند�سني   5 بتوظيف  بباتنة 
العملية  �سي�ساهم يف دفع هذه  ما 
التقنية التي ت�سمح باحل�سول على 
الرتقيم  واإجراء  العقاري  الدفرت 

العقاري .
اللقاء  هذا  يف  املتدخلون  وركز 
والتحقيق  الرتقيم  تناول  الذي 
امللكية  لتطهري  كاآليتني  العقاريني 
�رشورة  على  اخلا�سة،  العقارية 
واملادي  الب�رشي  االإطار  توفري 
و�سبط  العملية  يف  للتحكم 
بغية  تواجهها  التي  االإ�سكاالت 
املنا�سبة  القانونية  احللول  اإيجاد 
امللتقى  رئي�س  اأو�سح  فيما  لها، 
عالوة هوام اأن هذه املبادرة تندرج 
يف اإطار تكوين طلبة الدكتوراه يف 

تخ�س�س القانون العقاري.

�شطيف

تفكيك �سبكة دولية خمت�سة
 يف تهريب ال�سيارات 



م�ساهمةالأربعاء 18اأفريل  2018  املوافـق  لـ 2 �شعبان  1439هـ 8

جمزرة دير يا�سني الوح�سية وم�سوؤولية احلكومة الربيطانية
قامت الع�شابات الإرهابية اليهودية امل�شلحة �شترين والأرغون ومبوافقة ع�شابة الهاغاناه يف التا�شع من ني�شان عام 1948 باإبادة قرية 
دير يا�شني الفل�شطينية عن بكرة اأبيها، وذلك بقتل جميع �شكانها البالغ عددهم اآنذاك 279 وكلهم من املدنيني ومعظمهم من الأطفال 

والن�شاء وال�شيوخ وقامت بارتكاب هذه اجلرمية النكراء ل�شببني:
اال�سرتاتيجي  يا�سني  دير  موقع  ب�سبب  االأول: 
القد�س  على  ي�رشف  مرتفع  على  يقع  الذي 
اأبيب  بتل  تربطها  التي  الطريق  وعلى  الغربية 

كمقدمة الحتالل القد�س.
الإدخال  اجلماعية  املجزرة  ا�ستغالل  والثاين: 
على  حلملهم  الفل�سطينيني  قلوب  يف  الرعب 
الإقامة  وترحيلهم  وبلداتهم  قراهم  ترك 
»اإ�رشائيل« يف 15 ماي 1948 ولتحقيق التطهري 

العرقي.
خطرية  حتُوّل  نقطة  املجزرة  نتائج  وكانت 
اإىل  اأدت  حيث  الفل�سطيني،  ال�سعب  حياة  يف 
يف  واأثرت  العرب،  بني  واخلوف  الذعر  ن�رش 
األف   900 ترحيل حوايل  اإىل  واأدت  معنوياتهم، 

فل�سطيني من ديارهم.
واأكد املوؤرخ االإ�رشائيلي مل�ستاين اأن مردخاي 
الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  حتدث  رعنان 
ال�ساعة  واالأرغون  �سترين  ع�سابة  عقدته 
اأن  واأعلن  املجزرة  يوم  م�ساء  من  الثامنة 
االإذاعة  حمطة  واأن   ،254 العرب  القتلى  عدد 
الرقم  هذا  نف�سها  الليلة  اأعلنت يف  الربيطانية 
قائلة اإن معظمهم من االأطفال والن�ساء، واأعلن 
االأرغون  ع�سابة  رئي�س  بيغن،  مناحيم  ال�سفاح 
»اإن احتالل  ليلة املذبحة قائاًل:  االإرهابية يف 
دير يا�سني اإجناز رائع« ووجه ر�سالة اإىل القادة 
اليهود الذين نفذوا املجزرة جاء فيها: »تقبلوا 
اإىل  انقلوا  املده�س،  الن�رش  هذا  على  تهانينا 
ونفتخر  ن�سافحهم  اإننا  وقادة  اأفراداً  اجلميع 
بروحهم القتالية الغازية التي �سنعت التاريخ يف 
اأر�س اإ�رشائيل، واإىل الن�رش كما يف دير يا�سني 
كذلك يف غريها �سنقتحم ونبيد العدو، ربنا لقد 

اخرتتنا للفتح«.
اإت�سل  منظمة  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  وجاء 
االإرهابية يف التا�سع من ني�سان 1948: »اإن قرية 
يف  االآن  وهي  باأكملها،  احتلت  قد  يا�سني  دير 
اأيدينا، ومت حتى االآن اإح�ساء 240 قتياًل عربياً، 
كما وقع يف اأيدينا اأ�رشى عرب«. واأعدموا 25 
اأ�سرياً، وبالتايل يكون عدد �سحايا جمزرة دير 

يا�سني 279.
عنا�رش  من  وهي  اأفيغدوري،  هدا�سا  وكتبت 
قوة الباملاخ االإرهابية التي ا�سرتكت يف مذبحة 
ديان  مو�سي  اإن  تقول  يومياتها  يف  يا�سني  دير 
فيه  املوجودة  املع�سكر  اإىل  امل�ساء  عند  جاء 
كلمة  القادة  اأحد  من  اأ�سمع  حتى  وانتظرُت 
االأ�سف ملا  اأو  الغ�سب  اأو  اال�سمئزاز  تعرّب عن 
ح�سل يف دير يا�سني اأو تدعو اإىل التقيد ببع�س 
املبادئ االأخالقية، وانتظرت اأن يعرّب ديان عن 

هذه امل�ساعر اأو على االأقل اأن يحدد ما يجوز 
يتكلم  القتال وما ال يجوز ولكن مل  اأثناء  عمله 

اأحد من القادة يف هذه االأمور.
وحكومة  املجزرة،  اليهود  االإرهابيون  ارتكب 
موجودة  تزال  ال  كانت  الربيطاين  االنتداب 
ال�سامي  املندوب  مقر  وكان  فل�سطني.  يف 
عن  مرتات  كيلو  عدة  اإالَّ  يبعد  ال  الربيطاين 

م�رشح املذبحة.
ني�سان   10 يف  اأي  للمجزرة  التايل  اليوم  ويف 
وزعت ع�سابتا �سترين واالأرغون بياناً جاء فيه:

دير  هاجمت  واالأرغون  �سترين  وحدات  »اإن 
من  كثيفة  جمموعات  واإن  واحتلتها،  يا�سني 
يف  متركزت  قد  كانت  العرب  امل�سلحني 
اليهودية  املناطق  اإزعاج  يف  وبا�رشت  القرية 
و�سول  عن  معلومات  وردت  واأنه  القد�س،  يف 
اإىل  وال�سوريني  العراقيني  اإمدادات من اجلنود 
املناطق  هذه  على  الهجوم  بهدف  يا�سني  دير 
واالأطفال  الن�ساء  اإجالء  بعد  واأنه  اليهودية، 
على  املعاقل  بن�سف  اجلنود  با�رش  القرية  عن 
حتت  ق�سوا  الذين  العدو  رجال  من  الع�رشات 
االأطفال  نا�سد  لل�سوت  مكرباً  واأن  اأنقا�سها، 
من  الكثري  واأن  فوراً،  القرية  مغادرة  والن�ساء 

االأطفال والن�ساء اأنقذوا نتيجة ذلك«.
باأنه  اليقني  علم  يعلم  ال�سهيوين  العدو  وكان 
وعراقية  �سورية  ع�سكرية  قوات  تتمركز  مل 
جندات  ت�سلها  ومل  االإطالق،  على  القرية  يف 
عربية، ومل تهدد دير يا�سني يف يوم من االأيام 
وّقعت  بل  منها،  القريبة  اليهودية  امل�ستعمرة 
»عدم  معاهدة  �ساوؤول  جفعات  م�ستعمرة  مع 
العليا  العربية  الهيئة  ملوقف  خالفاً  اعتداء« 
يف القد�س الراف�س لذلك، وبالتايل ظهر بجالء 
اأ�ساتذة كبار يف فن الكذب واخلداع  اليهود  اأن 

والت�سليل.
اأعلن  عندما  بجالء  غوريون  بن  كذب  وظهر 
واأدانتها،  املذبحة  يف  ت�سرتك  مل  قواته  اأن 
الباملاخ  قوات  م�ساركة  اأثبتت  الوثائق  ولكن 
فيها  االإرهابية  الهاغاناة  لع�سابة  التابعة 
يت�سحاقي  اأرييه  فكتب  بها  امل�سبق  وعلمها 
يتهم   1972/4/14 يف  اأحرونوت  يديعوت  يف 
غوريون  بن  اإىل  التابعة  الهاغاناه  ع�سابة 
معركة  »اإن  وقال:  املجازر  ع�رشات  بارتكاب 
تقليدية  كبري معركة  اإىل حد  كانت  يا�سني  دير 
نفذت  ولقد   .1948 عام  عربية  قرية  الحتالل 
باأيدي جنود  النوع  العمليات من هذا  ع�رشات 
الهاغاناه والباملاخ يف االأ�سهر االأوىل من حرب 

اال�ستقالل«.

ببيان  نف�سها  عن  الهاغاناه  ع�سابة  ودافعت 
اأ�سدرته يف 12 ني�سان اأكدت فيه اأن ما قامتا به 
�سترين واالأرغون كان ملجرد التباهي الأغرا�س 

الدعاية.
وردت الع�سابتان االإرهابيتان �سترين واالأرغون 
اأن  فيه  اأكدتا  ني�سان  و14   12 بتاريخ  بيانني  يف 
اأجل  من  هو  يا�سني  دير  احتالل  من  الهدف 
يف  الهاغاناه  قائد  واأن  القد�س«،  »حترير 
اأن احتالل دير  اأكد  القد�س دافيد �ساتئيل قد 
واأن  الهاغاناه،  خطة  �سمن  من  كان  يا�سني 
املجاورة  القرى  يف  الرعب  اأوقع  احتاللها 
اإىل  واأدت  الهاغاناه   اأمام هجمات  فت�ساقطت 
الذبح  من  خوفاً  الهائلة  العرب  هروب  موجة 

متاماً كما حدث يف دير يا�سني.
جلنة  اأول  �سكلت  قد  اليهودية  الوكالة  وكانت 

لرتحيل الفل�سطينيني عام 1937.

ال�شليب الأحمر الدويل واملجزرة

كان الفرن�سي جاك دو رينيه، مندوب ال�سليب 
دير  دخل  من  اأول  القد�س  يف  الدويل  االأحمر 
اأبيهم،  بكرة  عن  �سكانها  اإبادة  بعد  يا�سني 
هاتفياً  به  ات�سلوا  القد�س  يف  العرب  اإن  وقال 
التوجه  منه  وطلبوا  ني�سان   10 يف  ال�سبت  يوم 
اإىل دير يا�سني، فات�سل بالوكالة اليهودية  فوراً 
باملجزرة،  علمهما  فاأنكرا  الهاغاناه،  وبقيادة 
ون�سحوه  حدث،  مبا  لهما  علم  ال  اإن  له  وقيل 
بذلك على مهمته  يق�سي  التدخل كي ال  بعدم 
االإن�سانية وي�سيء اإليها، ورف�سوا تقدمي احلماية 

له اإذا ما قرر دخول القرية.
فاأجابهم باأنه م�سمم على الذهاب اإىل القرية، 
الوكالة  وحّمل  حدث،  مما  بنف�سه  والتاأكد 
دخول  من  ومتكن  حمايته،  م�سوؤولية  اليهودية 
لل�سليب  تابعة  اإ�سعاف  �سيارة  يف  يا�سني  دير 

االأحمر يف 11 ني�سان 1948.
و�سف ممثل ال�سليب االأحمر الدويل ما �ساهده 
اليهود  امل�سلحني  »اإن  وقال:  يا�سني  دير  يف 

الر�سا�سات  يحملون  بال�سالح،  مدججني  كانوا 
وامل�سد�سات والقنابل وال�سكاكني الطويلة«.

وكان معظم ال�سكاكني ملطخاً بالدماء. واقرتبت 
مني �سابة و�سيمة واأرتني بتباه �سكينتها التي ما 
زالت تقطر دماً، وكان وا�سحاً اأن هذا هو فريق 
التطهري لالإجهاز على اجلرحى. وو�سف دخوله 
اإىل اأحد املنازل وقال اإن الوا�سح لكل عني ترى 
والقنابل  الر�سا�سة  باملدافع  التطهري جرى  اأن 

اليدوية، واأكمل بال�سكاكني.
رافق  الذي  اأنغل  األفرد  اليهودي  الطبيب  وقال 
ممثل ال�سليب االأحمر الدويل »لقد خدمت مدة 
احلرب  االأملاين يف  اجلي�س  �سنوات يف  خم�س 

العاملية االأوىل، ومل اأر م�سهداً مفزعاً كهذا«. 
جميع  الإبادة  االأ�سا�سي  الدافع  اأن  بجالء  ثبت 
الرتحيل  لتحقيق  هو  يا�سني  دير  قرية  اأهايل 
القد�س  واحتالل  للفل�سطينيني  اجلماعي 
العربية  الغربية، وم�سادرة االأرا�سي واالأمالك 

يف  اإ�رشائيل  الإقامة  كمقدمة  وتهويدها 
.1948/5/15

دير  جمزرة  على  بيغن  مناحيم  االإرهابي  علّق 

العرب  »اأ�سيب  »الثورة« وقال:  يا�سني يف كتابه 
له،  حدود  ال  قوي  بهلع  يا�سني  دير  اإخبار  بعد 
فاأخذوا بالفرار للنجاة باأرواحهم، و�رشعان ما 
حتول الهرب اجلماعي اإىل اندفاع هائج جنوين 
االأهمية  اإن  عليه،  ال�سيطرة  اأو  كبحه  ميكن  ال 
ميكن  ال  التطور  لهذا  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

املبالغة فيها مهما قيل«.

م�شوؤولية احلكومة الربيطانية عن 
املذبحة

القد�س  بلدية  رئي�س  اخلالدي  ح�سني  د.  عقد 
نباأ  تلقى  عندما  القد�س  يف  �سحفياً  موؤمتراً 
املجزرة قال فيه اإنه ات�سل فور و�سول االأنباء 
واحلكومة  واجلي�س  ال�رشطة  بقيادة  عنها 
اإيفاد  طالباً  القد�س،  يف  الربيطانية  املدنية 
تلبية  رف�سوا  جميعاً  لكنهم  االأمر،  يتحرى  من 

طلبه.
فل�سطني  الربيطاين يف  ال�سامي  املندوب  بعث 
يوم  لندن  يف  امل�ستعمرات  وزير  اإىل  بر�سالة 
االثنني املوافق يف 12 ني�سان 1948 جاء فيها: 
كتابتي  اأثناء  يف  يا�سني  دير  قرية  زالت  »ما 
ي�رشب  اأن  اأردت  اليهود،  يد  يف  ال�سطور  هذه 
جنودنا اليهود يف دير يا�سني بكل ما لديهم من 
يل  يقول  اجلي�س  لكن  منها،  ويطردونهم  قوة 
القيام مبثل هذا  لي�س يف و�سع ميكنه من  اأنه 
مع  عام  �سدام  اإىل  يوؤدي  عمل  باأي  اأو  العمل، 

اأي من الطرفني«.

كريت�س  اليهودية  امل�ستعمرات  وزير  واعرتف 
العموم  جمل�س  اأمام  ني�سان   12 يف  جونز 
اليهود  وح�سية  و�سف  عن  بالعجز  الربيطاين 
باأنها جرمية  وو�سف املجزرة  يا�سني،  دير  يف 
وح�سية �سنيعة �ساأنها جعل الو�سول اإىل ت�سوية 

�سلمية اأمراً بعيداً.
الربيطاين  واجلي�س  الربيطانية  احلكومة  اإن 
دير  جمزرة  عن  امل�سوؤولية  كامل  يتحمالن 
احلماية  توفري  يف  ق�رشوا  الأنهم  يا�سني 
للمدنيني الفل�سطينيني، وبالتايل ق�رشوا بالقيام 
يف  واال�ستقرار  االأمن  حفظ  يف  واجباتهم  يف 
فل�سطني واملحافظة على حياة املدنيني فيها، 
عليها،  وت�سيطر  البالد،  حتكم  منتدبة  كدولة 
املتحدة  واالأمم  االأمم  ع�سبة  اأمام  وتعهدت 

املحافظة على االأمن واال�ستقرار فيها.
جمزرة  و�سحايا  �سهداء  حقوق  اأب�سط  من  اإن 
ال�سهيونية  املجازر  وع�رشات  يا�سني  دير 
علينا  العدوانية،  ـ  اإ�رشائيل  وحروب  االأخرى 
املهنية  واالحتادات  احلكومات  تعمل  اأن 
على  واالإ�سالمية  العربية  ال�سعبية  واملنظمات 
املحكمة  اإىل  ال�سهيوين  الكيان  قادة  تقدمي 
حرب  كمجرمي  ملحاكمتهم  الدولية  اجلنائية 
وتخ�سي�س  النازيني،  احلرب  مبجرمي  اأ�سوة 
من  التا�سع  يف  وعاملي  واإ�سالمي  عربي  يوم 
التطهري  جرائم،  لك�سف  عام  كل  من  ني�سان 
�سعبنا  بحق  اإ�رشائيل  ارتكبتها  التي  العرقي 
لال�ستعمار  وممار�ستها  الفل�سطيني  العربي 
والتطهري  والعن�رشية  واالإرهاب  اال�ستيطاين 

ك�سيا�سة ر�سمية..

     د. غازي ح�شني

اإجرام �شد الن�شانية

ودافعت ع�شابة الهاغاناه عن نف�شها ببيان 
اأ�شدرته يف 12 ني�شان اأكدت فيه اأن ما قامتا به 
�شترين والأرغون كان ملجرد التباهي لأغرا�ض 

الدعاية.

 اإ�سهار جتديد مكتب
 جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 18 فيفري 2018 
جتديد الهيئة القيادية للجمعية 

املحلية  امل�شماة :اجلمعية الدينية 
مل�شجد اأبو بكر ال�شديق .

امل�شجلة حتت رقم :1106بتاريخ 
07/10/1990 ومقرها الجتماعي 

بقرية عني مقانز بلدية ا�شليم دائرة 
جبل ام�شاعد ولية امل�شيلة 

يرتاأ�شها ال�شيد :بوحويتة ب�شري .

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون 

الأ�شرة علنيا ابتدائيا ح�شوريا
يف ال�شكل: قبول الدعوى.

يف املو�شوع: احلكم باحلجر على املدعوة 
طرفية مطي�شة املولودة بتاريخ مفرت�ض 

عالوة  ابنة  بني ياجي�ض  1959 ببودريعة 
وطرفية حدة، وتعيني املدعي لعوانة العربي 

املولود بتاريخ 15/06/1964 بفرجيوة 
ابن ال�شريف وزعارير ذهبية مقدما عنها 

لرعايتها والقيام ب�شوؤونها وملا ي�شمح به 
القانون، واأمر املدعي بن�شر هذا احلكم 
لالإعالم باإحدى اجلرائد الوطنية وفقا 

لالإجراءات املقررة قانونا على نفقته مع 
اأمر �شابط احلالة املدنية للبلدية املخت�شة 
بالتاأ�شري مبنطوق هذا احلكم على هام�ض 

�شهادة ميالد املحجور عليها يف �شجالت احلالة 
املدنية للبلدية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
الأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 
نهج عي�ضات ايدير ، رقم 11، ال�ضراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(

حمــــــــــــــــــــــــــــــــ�ضـــــــــــــــــــــــــــر

تبليغ اإعالن عن بيع باملزاد العلني لعقار حمجوز – املادتني 749، 750 من ق اإ م اإ
بناء على قائمة �ضروط البيع املعدة تنفيذا للقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء البليدة بتاريخ 
2013/05/20 الغرفة : �ضوؤون الأ�ضرة ، رقم الق�ضية 13/00871 ، رقم الفهر�س : 13/02479 
حتت   2013/06/09 بتاريخ  البليدة  ق�ضاء  جمل�س  عن  ال�ضادرة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور 

رقم 2013/800 و املوؤ�ضر عليها بتاريخ 2017/05/24 ، اإيداع رقم : 2017/12
تعلن : الأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�ضرة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�ضراقة 

، الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�ضات اإيدير ، ال�ضراقة ، املوقعة اأدناه .
باأنه �ضي�ضرع يف البيع عن طريق املزاد العلني مبحكمة ال�ضراقة يوم 17/09/2017 و املوؤجلة 
و   2018/01/07 بتاريخ  املوؤجلة  و   2017/11/26 بتاريخ  املوؤجلة  و   2017/10/29 بتاريخ 
املوؤجلة بتاريخ 11/02/2018 و املوؤجلة بتاريخ 29/04/2018 على ال�ضاعة )09:00�ضا ( للعقار 

املحجوز 
لفائدة : عزوق بديعة ، عزوق فتيحة ، عزوق مليكة ، عزوق جمال

ال�ضاكنني جميعا : �ضارع �ضيدي زروق رقم 06 دايل اإبراهيم 
اإىل : ال�ضيدة : حوفل عوي�ضة بنت عمارة اأرملة عزوق يو�ضف 

ال�ضاكنة : حي بوجمعة تاميم رقم 124 الدرارية اجلزائر 
التعيني : العقار مو�ضوع النزاع عبارة عن قطعة اأر�س تقع  بحي بوجمعة متيم ببلدية اجلزائر 
مب�ضاحة كلية 296٫82 م2 و يقع فوقها منزل )فيال( من الطوب و الإ�ضمنت امل�ضلح يحتوي على 
:  بني فوق القطعة الأر�ضية منزل )فيال( من الطوب و ال�ضمنت امل�ضلح يحتوي على : طابق 

اأر�ضي م�ضاحته 296٫82 م2 يحتوي على 03 غرف ، �ضالون ، مطبخ ، حمام ، مرحا�س.
غرف   02  ، �ضيارات  م�ضتودع   02 على  يحتوي  م2   183،32 م�ضاحته  الأر�ضي  اأ�ضفل  طابق 

مهمالت، مرحا�س.
و قد حدد ال�ضعر الفتتاحي لبيع هذا العقار : 62.922.300٫00 دج م�ضاف له حقوق الت�ضجيل 

و م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�ضر
و عليه فباإمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة و كذا كل من يهمه الأمر ٫ الطالع على دفرت 
الق�ضائية  املح�ضرة  بديوان  اأو  ال�ضراقة  حمكمة  �ضبط  بكتابة  منه  ن�ضخة  �ضحب  و  ال�ضروط 

املذكور اأعاله .
�ضروط البيع : زيادة على ال�ضروط املحددة بدفرت ال�ضروط فاإنه ي�ضتوجب على كل راغب يف 
املزايدة يقدم خم�س 1/5 ال�ضعر الفتتاحي و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة حال ، بوا�ضطة 

�ضك م�ضريف حل�ضاب اأمانة �ضبط املحكمة 
املح�ضرة الق�ضائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد

حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة ال�ضراقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01
ال�ضراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�ضر تبليغ اإنذار ل�ضداد الدين عن طريق الن�ضر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�ضراقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : بنك القر�س ال�ضعبي اجلزائري وكالة عني البنيان رقم ----------------153-
و الكائنة ب : 36 نهج العقيد عبد الرحمان – عني البنيان – اجلزائر و املمثل من طرف مديره ال�ضيد بدوي م�ضطفى

القائم يف حقه )ها( الأ�ضتاذ)ة( : بلبنة فاطمة  ---------------------------------------------------------------
-�ضد : م�ضري ا�ضيا زوجة ولد مولود ال�ضاكن )ة( ب 02 �ضارع اأيلول مقران ال�ضويدانية 

-بناءا على اإنذار ل�ضداد الدين املوقع من طرف الأ�ضتاذة بلبنة فاطمة ...............
بناءا على حم�ضر التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�ضر ت�ضليم اإنذار ل�ضداد الدين عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة املوؤرخ يف 2017/12/06 

-بناءا على حم�ضر تبليغ حم�ضر ت�ضليم انذار ل�ضداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/02/06
-بناءا على حم�ضر تبليغ حم�ضر ت�ضليم انذار ل�ضداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/02/08 

-بناءا على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�ضر التبليغ بجريدة يومية وطنية �ضادر 
عن ال�ضيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2018/03/20 حتت رقم 18/00315 ياأذن بن�ضر م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : حم�ضر ت�ضليم 
اإنذار ل�ضداد الدين عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة املوؤرخ يف 2017/12/06 ، املت�ضمن مايلي : )).......و مبوجب هذا الإنذار نخربكم بوجوب 
المتثال له و ذلك بت�ضديد مبلغ 5.692.356.46 دج اأي خم�ضة ماليني و �ضتمائة و اثنان و ت�ضعون األف و ثالثمائة و �ضتة خم�ضون  دينار و �ضتة  

و اأربعون �ضنتيم يف مدة اأق�ضاها خم�ضة ع�ضر )15( يوما من تاريخ ا�ضتالمه .
و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�ضر 15 يوما من تاريخ ا�ضتالم هذا الإنذار �ضوف ن�ضطر اإىل اإ�ضت�ضدار اأمر بحجز 

و بيع املنقول وفقا لأحكام املادة 124 من الأمر 03/11 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س....((. 
املح�ضر الق�ضائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب الأ�ضتاذ /عودة عبد العزيز

حم�ضر ق�ضائي اخت�ضا�س جمل�س
ق�ضاء بومردا�س الكائن مكتبه ب�ضارع

مداوي علي برج منايل 
الهاتف : 024887212

تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 فقرة 04 ق ا م ا

لفائدة ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط -بنك- وكالة برج منايل الكائن مقره ب�ضارع عمريو�س بلدية برج املنايل ممثل 
من طرف مديره 

تنفيذا جلدول قيد الرهن بتاريخ : 2015/06/07 و املودع لدى املحافظة العقارية لربج منايل بتاريخ 2015/07/29 حتت رقم 
ايداع 1590/23 جملد رقم 08 رقم 54 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية املوؤرخة يف 2016/10/23 

بناءا على المر بالإذن بالن�ضر يف يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�ضة حمكمة برج منايل بتاريخ 2018/04/05 رقم 18/00476
نحن الأ�ضتاذ عودة عبد العزيز حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة برج منايل اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبنا ب�ضارع 
اأدناه . كلفنا ال�ضيد �ضباح رابح بن عامر ال�ضاكن بحي بو�ضبع برج منايل ولية  مداوي علي برج منايل ،الوا�ضع ختمه  و املوقع 
 15 11.793.236٫96دج اإ�ضافة اإىل م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي و اأعلمناه باأن له مهلة  بومردا�س بالدفع  و ت�ضديد مبلغ 

يوما للوفاء ت�ضري من تاريخ هذا الن�ضر و اإل �ضيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�ضر الق�ضائي  
املح�ضرة القانونية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية 

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س 
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66
حم�ضر تكليف بالوفاء

املواد )612، 613 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 

لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �ضركة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني – بومردا�س 
القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 

�ضد/ �ضالوتي عبد النور ال�ضاكن : حي ال�ضادات طريق عني طاية �ضندوق بريد رقم 01 – الرغاية 
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة الرويبة الق�ضم املدين بتاريخ 2015/11/16 فهر�س رقم 15/07065 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية املوؤرخة يف :2017/04/10 حتت رقم 2017/718

بناء على حم�ضر تكليف بالوفاء و حم�ضر تبليغ التكليف بالوفاء و حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/05/02 
بناءا على حم�ضر تكليف بالوفاء و حم�ضر تبليغ التكليف بالوفاء و حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�ضر عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية الرغاية بتاريخ 2018/01/16.

بناءا على حم�ضر تكليف بالوفاء و حم�ضر تبليغ التكليف بالوفاء و حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�ضر عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة الرويبة بتاريخ 
 18/01325 الرتتيب  رقم  حتت   2018/04/02 بتاريخ  الرويبة  حمكمة  رئي�ضة  ال�ضيدة  عن  ال�ضادر  بالن�ضر  الإذن  على  2018/01/22بناءا 

كلفنا عن طريق الن�ضر ال�ضيدة /�ضالوتي عبد النور ال�ضاكنة : حي ال�ضادات طريق عني طاية �ضندوق بريد رقم 01 – الرغاية 
باأدائه فورا ت�ضليم و�ضل له على الأداء :

مبلغ : 695.216.00 دج )�ضتمائة و خم�ضة  و ت�ضعون األف و مائتني و �ضتة ع�ضرة دينار جزائري ( الذي ميثل مبلغ الدين – مبلغ : 6798.00 دج ) م�ضاريف التنفيذ( – مبلغ 43.712٫96 دج مبالغ 
م�ضتحقة على اأ�ضا�س القتطاع التنا�ضبي 

املجموع : 745.726،96 دج )�ضبعمائة و خم�ضة و اأربعون األف و �ضبعمائة و �ضتة و ع�ضرون دينار جزائري و 96 �ضنتيم( 
وذلك تنفيذا لل�ضند التنفيذي احلكم املذكور اأعاله 

و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�ضر 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�ضر �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من 
قانون الإجراءات املدنية و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�ضر للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون 
املح�ضرة الق�ضائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي ٫الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة  

حم�ضرة ق�ضائية  لدى حمكمة احلرا�س ٫الكائن مكتبها  ب 38 �ضارع بوعمامة  احلرا�س٫ الهاتف: 021.83.36.87   

اعالن عن بيع مناب قا�ضر باملزاد العلني عن طريق الن�ضر يف جريدة يومية وطنية  
- نحن  الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة اأدناه ..

- لفائدة/  جبايل دلل ٫ املولودة بتاريخ : 2002/07/06 ب : القبة ٫قا�ضرة ٫ جبايل عبد املالك ٫ املولود بتاريخ : 2005/07/19
ب: القبة ٫قا�ضر ٫ بوا�ضطة ال�ضيدة / �ضباطة مباركة ٫ ب�ضفتها الولية ال�ضرعية لالأبناء الق�ضر  .

- ال�ضاكنة ب/حي العنا�ضر 2 عمارة 28 ا رقم 07 القبة اجلزائر .
بناء على رخ�ضة بالت�ضرف يف اأموال قا�ضر ، �ضادرة عن رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ : 2017/04/06 رقم : 17/920

-بناءا على تقرير اخلربة املنجزة من طرف الأ�ضتاذ نقار عمار ٫ خبري ق�ضائي معتمد يف البناء حملف لدى جمل�س ق�ضاء و املحاكم رقم 16/12 و املوؤ�ضر عليها من طرف حمكمة 
ح�ضني داي ٫ بتاريخ : 16/09/26 و تقرير اخلربة )ملحق تكميلي لتعيني ح�ض�س القا�ضرين ( املنجز من طرف الأ�ضتاذ نقار عمار رقم : 16/12 املوؤرخ يف : 17/07/11

-بناءا على حم�ضر اإيداع قائمة �ضروط البيع مبحكمة ح�ضني داي ٫ ق�ضم البيوع العقارية املوؤ�ضر عليها من طرف رئي�ضة ق�ضم البيوع العقارية و رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى 
حمكمة ح�ضني داي ٫بتاريخ : 2018/02/12ٍ  رقم 02/2018 .

 : يوم  العلني  باملزاد  البيع  جل�ضة  حدد  الذي   18/00888 رقم   ،  18/04/05  : بتاريخ   ، داي  ح�ضني  حمكمة  لدى  العقارية  البيوع  ق�ضم  رئي�ضة  عن  ال�ضادر  الأمر  على  -بناء 
داي  ح�ضني  مبحكمة  م�ضاءا  الثالثة   : ال�ضاعة   ،  02 رقم  القاعة   ،  2018/05/14

التعيني : مناب القا�ضرين جبايل دلل و جبايل عبد املالك يف ال�ضقة ال�ضكنية ٫الكائنة بحي 800 م�ضكن عمارة 28 "اأ" القبة ولية اجلزائر ٫توجد بالطابق الثالث من عمارة 
ذات ملكية م�ضرتكة حتتوي على خم�ضة )05( غرف مطبخ ٫ حمام مرحا�س و توابع تقدر م�ضاحتها ب: �ضتة و ثمانون مرت مربع و �ضتة و خم�ضون دي�ضمرت مربع )86.56 م2 ( و 
1000/161 من الأجزاء امل�ضرتكة للقطعة رقم : 7 ح�ضب البيان الو�ضفي للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ 1987/01/24 جملد 91 رقم : 82 ٫ و هي ت�ضكل 

جمموعة ملكية رقم :9 ق�ضم 02 من خمطط امل�ضح .
ت�ضتقبل املزايدات على اأ�ضا�س �ضعر افتتاحي يقدر مببلغ : �ضبعمائة و ثمانية و خم�ضون األف و �ضبعمائة و ت�ضعة و اأربعون دينار و ت�ضعة و ت�ضعون �ضنتيم 758.749.99 دج 
املزاد  عليه  الرا�ضي  على  و    ، املحاكم  و  الق�ضاء  جمل�س  لدى  حملف  البناء  يف  معتمد  ق�ضائي  خبري  عمار  نقار  الأ�ضتاذ  عن  ال�ضادر  التكميلي  اخلربة  تقرير  مبوجب  املحدد 
ان يدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س1/5 الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة و يدفع باقي املبلغ يف اجل اأق�ضاه ثمانية )8( اأيام باأمانة �ضبط املحكمة  -فعلى اجلمهور الراغب 

يف املزايدة الطالع على قائمة �ضروط البيع يف مكتب املح�ضرة الق�ضائية املذكورة اأعاله اأو يف اأمانة �ضبط حمكمة ح�ضني داي .
الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة     حم�ضرة ق�ضائية    

ANEP N°: 811277 الو�ضط:2018/04/18
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معطيات حقوقية فل�سطينية

 توثيق مليون حالة اعتقال منذ بداية 
االحتالل عام 1948
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امل�رصي  الو�سيط  طالبت  كذلك 
باإلزام  حكومة االحتالل، باإطالق 
من  اعتقاله  مت  من  كل  �رصاح 
ب�سكل  االأحرار"،  وفاء  "�سفقة 

خمالف لبنود ال�سفقة.
لل�سليب  الدولية  اللجنة  ودعت 
ممكن  جهد  اأق�سى  لبذل  االأحمر، 
على  ال�سغط  و�سائل  كل  وتفعيل 
حقوق  الحرتام  االحتالل،  حكومة 
املواثيق  لهم  كفلتها  التي  االأ�رصى 
راأ�سها  وعلى  واالإن�سانية،  الدولية 
واالإعالن  الرابعة،  جنيف  اتفاقية 

العاملي حلقوق االإن�سان.
ال�سعب  جماهري  وطالبت 
وف�سائله  وقواه  الفل�سطيني 
اجلهود  تكثيف  اإىل  وموؤ�س�ساته 
اأ�رصانا  ق�سية  الإحياء  الرامية 
�ساأنهم،  من  واالإعالء  االأبطال 
ممكنة  و�سيلة  كل  با�ستخدام 
االنتهاك  ورف�ض  عنهم،  للدفاع 
ال�سارخ لكل قواعد القانون الدويل 

واالإن�ساين بحقهم.
احلكومات  كل  ونا�سدت 
العربية  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
كل  ملمار�سة  والدولية  واالإقليمية 
االحتالل،  على  ال�سغط  اأ�سكال 
�رصوط  كل  توفري  على  واإرغامه 
الكرمية  احلياة  وم�ستلزمات 
الدولية  املعايري  وفق  لالأ�رصى 
يف  احلركة  واأكدت  واالإن�سانية. 
لغة  اإال  يفهم  ال  "عدونا  اأن  بيانها 
والتعامل  الندية  ومنطق  القوة 
مبا  ثم  اأوال  باهلل  فاالأمل  باملثل، 
اإرادة واأوراق  متتلكه املقاومة من 
معادلة  فر�ض  على  قادرة  قوة 
على  جتربه  العدو  على  جديدة 
االإفراج عنكم واإطالق �رصاحكم".

لالأ�رصى  التحية  احلركة  ووجهت 
ويفيِ   ،44 الـ  يومهم  يف  االأبطال 
القدامى  االأ�رصى  مقدمتهم 
واالأ�سبال،  واالإداريون  واالأ�سريات 
العمل  مب�ساعفة  وعاهدتهم 
الإطالق  بالنهار  الليل  وموا�سلة 
م�رصفة  �سفقة  يف  �رصاحهم  

تعيدهم اإىل اأهلهم وذويهم �ساملني 
غامنني.

يوم  ذكرى  اأن  اإىل  احلركة  ولفتت 
االأ�سري متر و�سعبنا يخو�ض اإحدى 
معاركه التاريخية يف م�سرية العودة 
الإحياء  وي�ستعد  احل�سار،  وك�رص 
الذكرى ال�سبعني للنكبة عرب حترك 
الداخل  يف  �سامل  جماهريي 
وال�ستات. واأ�سافت: "متر الذكرى 
وال زال اآالف االأ�رصى الفل�سطينيني 
�سجون  يف  يقبعون  والعرب 
يعي�سون  ال�سهيوين،  االحتالل 
ال�سوء  بالغة  ماأ�ساوية  ظروفاً 
واإجرامية  عن�رصية  �سيا�سة  نتاج 
تنتهجها حكومة االحتالل وت�رصف 
ال�سجون  م�سلحة  تنفيذها   على 
ك�رص  بهدف  املجرمة،  ال�سهيونية 
من  �سمودهم  وحتطيم  اإرادتهم 
خالل م�ساعفة وترية املمار�سات 
واالنتهاكات امل�ستمرة والتجاوزات 
كرامتهم  مت�ض  التي  الدائمة 
االإن�سانية  اأب�سط حقوقهم  وتنتهك 
العي�ض  لهم  تكفل  التي  والقانونية 

العزل  ي�ستمر  حيث  الكرمي، 
االإداري،  واالعتقال  االنفرادي 
واملحامني،  االأهايل  زيارة  ومنع 
من  واحلرمان  الطبي،  واالإهمال 
الغذاء  ونق�ض  والتعليم،  العالج 
والتهوية واأب�سط مقومات احلياة". 
االحتالل  �سلطات  اأن  و�سددت 
اأعداد  وت�ساعف  تعتقل  زالت  ال 
املعتقلني، وال حتتكم وال تلتزم باأي 
معيار قانوين اأو اأخالقي اأو اإن�ساين 
يف التعامل معهم، وتعّد نف�سها من 
االإرهابية  املمار�سات  هذه  خالل 
مطلقاً  تكرتث  وال  القانون،  فوق 
واملر�سى  ال�سهداء  عدد  الرتفاع 
االأخرية  االآونة  يف  تفاقم  الذي 
نتاج هذه ال�سيا�سة وهذا االإجرام. 
ح�سب  االحتالل  �سجون  ويقبع يف 
اأ�سري   6500 االأ�رصى،  وزارة 
حمكومون  اأ�رصى   510 بينهم 
طفال  و350  اأ�سرية   62 و  باملوؤبد 
وجميعهم  اإداريا،  معتقال  و1120 
�سعبة  اعتقال  ظروف  من  يعانون 

وتع�سفية.

ل�سلطات  تابعة  اآليات  هدمت 
الثالثاء،  اأم�ض  �سباح  االحتالل، 
قرية العراقيب يف النقب )جنوب 
فل�سطني املحتلة(، للمرة الـ 127 

على التوايل.
الطوري،  �سليم  النا�سط  وقال 
اإن قوات االحتالل هدمت قرية 
العراقيب للمرة 127 على التوايل 
 ،2010 جويلية   27 تاريخ  منذ 
التي  االأرا�سي  ملكية  اأن  بحجة 
اأقيمت عليها القرية تتبع للدولة 

العربية.
لوكالة  وفقا  الطوري  واأو�سح 
االآليات  اأن  بر�ض"،  "قد�ض 
القرية  اقتحمت  "االإ�رصائيلية" 
مدعومة بقوات �رصطية وعنا�رص 
من وحدة "يواأب" التابعة لوزارة 
والتي  االإ�رصائيلية،  الداخلية 

املواطنني  طرد  مهمة  تولّت 
م�ساكنهم  من  الفل�سطينيني 
امل�سنوعة من اخليام وال�سفيح، 

وت�رصيدهم يف العراء.
االحتالل  "يطالبنا  واأ�ساف 
بزعم  اأر�سنا  عن  نتنازل  باأن 
اأن  حني  يف  دولة،  اأرا�سي  اأنها 
القرية اأقيمت خالل فرتة احلكم 
ا�سرتاها  اأرا�ٍض  على  العثماين 

�سكان القرية يف تلك الفرتة".
االحتالل،  �سلطات  اأن  اإىل  يُ�سار 
العراقيب  هدمت  قد  كانت 
بتاريخ 22 مار�ض املا�سي، للمرة 
ويهدف  التوايل،  على   126 الـ 
اأهايل  تهجري  اإىل  االحتالل 
العراقيب عن اأرا�سيهم االأ�سلية، 
ما ميّهد ال�ستغاللها يف م�ساريع 

ا�ستيطانية تو�سعية.

 45 من  واحدة  هي  والعراقيب 
قرية عربية ال تعرتف بوجودها 
النقب  يف  االحتالل  �سلطات 
املحتل، وت�ستهدفها على الدوام 

بالهدم والتخريب.
ويف املقابل، يواجه اأهايل القرية 
بال�سمود  ال�سهيونية  االإجراءات 
اإعمار  اإعادة  على  واالإ�رصار 
هدم،  عملية  كل  بعد  قريتهم 
رمًزا  العراقيب  قرية  باتت  حتى 
اأجل  من  الفل�سطينيني  ملعركة 
االأر�ض  على  واحلفاظ  البقاء 

والهوية.
للمرة  العراقيب  قرية  واأقيمت 
االأوىل اإبان فرتة احلكم العثماين، 
االحتالل  �سلطات  تعمل  فيما 
منذ عام 1951 على طرد �سكانها، 
اأرا�سيهم،  على  ال�سيطرة  بهدف 
عرب عمليات هدم وا�سعة للبيوت 
العام  منزل  األف  من  اأكرث  طالت 
يف  ككل،  النقب  يف  املن�رصم 
االأرا�سي  على  لل�سيطرة  م�سعى 
ثلثي  تعادل  والتي  ال�سا�سعة 
ويعي�ض يف   ، التاريخية  فل�سطني 
األف   240 نحو  النقب  �سحراء 
ن�سفهم  يقيم  فل�سطيني،  عربي 
مقام  بع�سها  قرى وجتمعات  يف 

منذ مئات ال�سنني.
االحتالل  �سلطات  تعرتف  وال 
القرى  تلك  الأرا�سي  مبلكيتهم 
تزويدها  وترف�ض  والتجمعات، 
مثل  االأ�سا�سية  باخلدمات 
وحتاول  والكهرباء،  املياه 
دفع  واالأ�ساليب  الطرق  بكل 
الياأ�ض  اإىل  الفل�سطينيني  العرب 
االقتالع  اأجل  من  واالإحباط 

والتهجري.

حقوقية  معطيات  اأفادت 
مليون  نحو  باأن  فل�سطينية، 
حالة اعتقال وثقت منذ بداية 
االحتالل ال�سهيوين عام 1948 
االأ�سري  "نادي  جمعية  وقالت 
يف  احلقوقية  الفل�سطيني" 
اإن  الثالثاء،  اأم�ض  لها  تقرير 
األًفا  اعتقلت  االحتالل  قوات 
بداية  منذ  فل�سطينًيّا،  و928 
العام اجلاري وحتى الـ 31 من 

مار�ض املا�سي.
الذي  البيان  يف  واأو�سحت 
"يوم  ذكرى  مبنا�سبة  ن�رصته 
والتي  الفل�سطيني"؛  االأ�سري 
كل  اأفريل   17 بتاريخ  ت�سادف 
االعتقاالت؛  بني  من  اأن  عام، 
و36  اأطفال  بحق  حالة   369
بحق �سيدات. وذكرت اجلمعية 
�سلطات  اأن  احلقوقية، 
اعتقال  تُوا�سل  االحتالل 
يف  فل�سطيني  و500  اآالف   6
ومراكز  �سجونها  خمتلف 
التحقيق والتوقيف التابعة لها؛ 
بينهم 350 طفاًل و62 �سيدة، و6 
الفل�سطيني.    بالربملان  نواب 
اأكرث  اعتقالهم  48 م�سى على 
يف  اأ�سرًيا  و25  عاًما،   20 من 
ال�سجون االإ�رصائيلية منذ اأكرث 

من ربع قرن.
اإىل  االأ�سري،  نادي  واأ�سار 
ا�ستمرار اعتقال 12 فل�سطينًيا 
يف �سجون االحتالل الأكرث من 
قبل  ما  منذ  اأي  عاًما،   30
بني  "اأو�سلو"  اتفاقية  توقيع 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

 13 بتاريخ  اأبيب"،  و"تل 
اإىل  ونبه   .1993 �سبتمرب 
االحتالل  �سلطات  ا�ستمرار 
االعتقال  �سيا�سة  تنفيذ 
�سجون  يف  اأن  مبيًنا  االإداري، 
معتقل   500 نحو  االحتالل 
�سيدات  ثالث  بينهم  اإداري؛ 
يف  نواب  واأربعة  وقا�رصان، 
ووثق  الت�رصيعي.  املجل�ض 
 700 نحو  وجود  التقرير 
من  يعانون  فل�سطيني  معتقل 
اأمرا�ض مزمنة وبحاجة لعالج 
منهم  حثيثة،  �سحية  ومتابعة 

26 م�سابون بال�رصطان.
املعطيات،  لذات  ووفًقا 
�سهداء  عدد  ارتفع  فقد 
 215 اإىل  االأ�سرية  احلركة 

 ،2018 عام  خالل  �سهيًدا؛ 
بعد  ا�ست�سهدوا   75 منهم 
واإعدامهم  بت�سفيتهم  قرار 
نتيجة   72 االعتقال،  بعد 
االإهمال  ب�سبب   61 للتعذيب، 
النار  اإطالق  نتيجة   7 الطبي، 
جنود  من  عليهم  املبا�رص 
املعتقالت.  داخل  وحرا�ض 
"يوم  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأقّره  الفل�سطيني"  االأ�سري 
الفل�سطيني  الوطني  املجل�ض 
للحركة  وفاًء  1974م،  عام 
الوطنية االأ�سرية يف معتقالت 
وعّد  االإ�رصائيلي،  االحتالل 
اجل�سم  االأ�سرية  احلركة 
الن�سال  دميومة  مُيثل  الذي 

واملقاومة �سد االحتالل.

قالت حركة املقاومة الإ�سالمية "حما�ض"، اإن املقاومة متتلك اأوراق قوة قادرة على فر�ض معادلة جديدة على العدو، جتربه على الإفراج 
عن الأ�سرى واإطالق �سراحهم. وطالبت احلركة يف بيان لها مبنا�سبة ذكرى يوم الأ�سري، باللتزام باتفاق التبادل يف �سفقة "وفاء الأحرار" 

واإطالق �سراح كل الأ�سرى الذين �سملتهم ال�سفقة ومت اعتقالهم، كمقدمة لأي مفاو�سات حول �سفقة تبادل ثانية.
ق. م 

حما�ض

 منتلك اأوراق قوة جترب االحتالل على حترير االأ�سرى

فل�سطني املحتلة 
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يف  الربملانية،  االنتخابات  وجتري 
وفق  املقبل،  ماي  من  ال�ساد�س 
اإىل  لبنان  ق�ّسم  ن�سبي جديد  نظام 

15 دائرة. 
االأحزاب  بني  املناف�سة  وتاأخذ 
حمتدما؛  طابعا  امل�سيحية 
كبري  اأي حتالف  اإبرام  عدم  ب�سبب 
احلر«،  الوطني  »التيار  ،ويحاول 
الذي كان يراأ�سه رئي�س اجلمهورية 
الفوز  عون،  مي�سال  احلايل، 
عدد  ويبلغ  امل�سيحية  بالغالبية 
النواب امل�سيحيني يف الربملان 64 
نائبا من اأ�سل 128ويف ما يلي ر�سد 
ال�ساحة  داخل  التناف�س  خلريطة 

امل�سيحية: 

»�لتيار �لوطني �حلر« 

وزير  حاليا  يراأ�سه  الذي  التيار، 
هو  با�سيل،  جربان  اخلارجية 
مواٍل لرئي�س اجلمهورية، ويخو�س 
عنوان  حتت  االنتخابية  املعركة 
للرئي�س  داعمة  كتلة  اأكرب  تاأمني 
»التيار  اأن  الكربى  املفاجاأة  ،لكن 
اأي حتالف  ي�سغ  الوطني احلّر« مل 
الكربى  امل�سيحية  االأحزاب  مع 
مع  حتالفات  باإبرام  ،واكتفى 
م�ستقلة،  م�سيحية  �سخ�سيات 
بع�سها كان يدور يف فلك قوى »14 
امل�ستقبل«  »تيار  بزعامة  اآذار«، 
جلماعة  املناه�سة  )ال�سني(، 

»حزب اهلل« ال�سيعية. 
الوطني  »التيار  يتحالف  كذلك 
»امل�ستقبل«،  تيار  مع  احلّر« 
الوزراء،  جمل�س  رئي�س  بزعامة 
العا�سمة  يف  احلريري،  �سعد 
حمافظة  يف  زحلة  ودوائر  بريوت 

البقاع وحمافظة ال�سمال. 

مع  حتالف  ن�سج  يف  اأي�سا  وجنح 
دائرة  يف  االإ�سالمية«  »اجلماعة 
لبنان،  جنوبي  جزين«  »�سيدا 
وعكار �سمايل لبنان ويحاول »التيار 
من  باأكرث  الفوز  وحلفاوؤه  الوطني« 

30 مقعدا. 

»�لقو�ت �للبنانية« 

اللبنانية«،  »القوات  حزب  يعترب 
احلزب  جعجع،  �سمري  برئا�سة 
امل�سيحي الثاين من حيث احلجم، 

بعد »التيار الوطني احلّر«. 
 18 يف  »التيار«،  مع  تفاهما  واأبرم 
ت�سهيل  اإىل  اأدى   ،2016 جانفي 
للجمهورية،  رئي�سا  عون  انتخاب 
طويال  ي�سمد  مل  االتفاق  لكن 
مع  التحالف  »القوات«  ،ورف�ست 
»حزب اهلل« يف الدوائر املختلطة، 
واالأحزاب  القوى  بقية  مع  وكذلك 

املوالية للنظام ال�سوري واإيران. 

معركة  »القوات«  حزب  ويخو�س 
ال�سمال  دائرة  يف  اأ�سا�سية 
حمافظة  دوائر  ويف  امل�سيحي، 
االأوىل  وبريوت  والبقاع  لبنان  جبل 
بني  ما  ح�سد  اإىل  احلزب  وي�سعى 

12 و18 مقعدا نيابيا. 

�لكتائب �للبنانية

اللبنانية«  »الكتائب  حزب  ي�سنف 
لبناين  حزب  اأقدم  اأنه  على 
 ،1936 عام  تاأ�س�س  اإذ  م�سيحي؛ 
اأثناء فرتة االنتداب الفرن�سي على 

لبنان )1920 :1943(. 
على  احلفاظ  احلزب  ويحاول 
امل�سيحية،  الرتكيبة  داخل  مكانته 
الوطني  »التيار  من  كل  تقّدم  بعد 
،وتعترب  اللبنانية«  و«القوات  احلّر« 
جبل  حمافظة  يف  املنت  دائرة 
لبنان مركز الثقل االأ�سا�سي حلزب 
اإبرام  احلزب  ورف�س  »الكتائب« 

حتالفات مع فريق »8 اآذار«، بقيادة 
مع  دوائر  يف  وحتالف  اهلل«  »حزب 
مثل  اللبنانية«،  »القوات  حزب 
وبريوت  الثالثة،  ال�سمال  دائرة 
يف  وزحلة  �سيدا،  وجزين  االأوىل، 

حمافظة البقاع. 
ويحاول احلزب االحتفاظ بح�سته 
االأخرية  االنتخابات  يف  بلغت  التي 

خم�سة نواب. 

»�ملردة« و�مل�ستقلون 

يعترب تيار »املردة«، برئا�سة النائب 
التيارات  من  فرجنية،  �سليمان 
تواجدها  ينح�رص  التي  امل�سيحية 
تر�سح  ،وقد  ال�سمال  حمافظة  يف 
الرئا�سية  لالنتخابات  فرجنية 
ينقلب  اأن  قبل  احلريري،  ودعمه 

امل�سهد، ويتم انتخاب عون. 
خارج  التو�سع  »املردة«  ويحاول 
مع  وحتالف  ال�سمال،  دوائر 
ال  اأن  ويتوقع  م�ستقلة  �سخ�سيات 
تتخطى كتلته اخلم�سة نواب، وخارج 
�سخ�سيات  حتاول  االأحزاب،  اإطار 
على  احلفاظ  م�ستقلة  م�سيحية 

وجودها داخل جمل�س النواب. 
ال�رصاع  يدور  اأ�سا�سي،  وب�سكل 
اجلمهورية،  رئا�سة  انتخابات  على 
املقررة عام 2022، بني رئي�س تيار 
الوطني  »التيار  ورئي�س  »املردة«، 
»القوات  حزب  ورئي�س  احلّر«، 
اإىل  ثالثتهم  وينتمي  اللبنانية«، 

دائرة ال�سمال الثالثة. 
غري  وطني«  »ميثاق  ووفق 
لبنان  م�سلمو  اإليه  تو�سل  مكتوب 
وم�سيحيوه، بعد اال�ستقالل، يتوىل 
رئا�سة اجلمهورية م�سيحي ماروين، 
الوزراء  رئي�س  يكون  اأن  مقابل 
جمل�س  ورئي�س  �سنيا،  م�سلما 

النواب م�سلما �سيعيا.

ال�رصبة  اإن  الكرملني  قال 
الواليات  وجهتها  التي  الع�سكرية 
�سد  وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة 
ال�سوري،  للنظام  تابعة  مواقع 

اخلالف  اإ�سفني  دق  يف  تنجح  مل 
ذلك  جاء  وتركيا.  رو�سيا  بني 
الرئي�س  ت�رصيحات  على  تعليًقا 
قال  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي 

فيها اإن »بالده جنحت يف الف�سل 
�سوريا  يف  واالأتراك  الرو�س  بني 
االأمريكية  ال�رصبة  خالل  من 
،ونقلت  الفرن�سية«  الربيطانية 
دميرتي  عن  اليوم«،  »رو�سيا  قناة 
با�سم  املتحدث  بي�سكوف، 
»لي�س  قوله   ، الرو�سية،  الرئا�سة 
تختلفان  واأنقرة  مو�سكو  اأن  �رصا 
ال  هذا  الق�سايا.  من  عدد  يف 
ومناق�سة  االآراء  تبادل  من  مينعنا 
اختالف املواقف«. وتابع »االأهم 
على  يوؤثر  ال  هذا  اأن  ذلك،  من 
االأوجه،  متعدد  التعاون  اآفاق 
االقت�سادية  امل�ساريع  وتنفيذ 
الكربى وغريها« ،وحول العالقات 
اأو�سح  االأمريكية،   - الرو�سية 
بي�سكوف، اأنه »ال يجري اأي بحث 

الرئي�سني  للقاء  الراهن  الوقت  يف 
ترامب،  ودونالد  بوتني،  فالدميري 
الوقت  بع�س  مرور  مع  وناأمل 
اجلانبني،  بني  االت�ساالت  تكثيف 
من  االأمريكيون  ينتهي  اأن  بعد 
ي�سار  الداخلية«   ق�ساياهم  بحث 
اأنه يف وقت �سابق اليوم، قال نائب 
املتحدث  الرتكي،  الوزراء  رئي�س 
اإن  بوزداغ،  بكر  احلكومة،  با�سم 
تقوم  �سوريا  حول  بالده  �سيا�سة 
جانب  اإىل  الوقوف  اأ�سا�س  على 
الوقوف  ولي�س  واحلقيقة،  احلق 

مع اأو �سد دولة ما.
اأ�سار  ماكرون،  ت�رصيحات  وحول 
بوزداغ، اإىل اأن موقف بالده وا�سح 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  اإزاء  يتغري  ال 

الكيميائية. 

مناق�سة  اإىل  املوؤمتر  يهدف 
بال�رصق  املت�سلة  امل�ساكل 
االأو�سط يف خمتلف املجاالت، 
حتقيق  يف  االإ�سهام  بهدف 
واال�ستقرار  وال�سالم  الرفاهية 

ل�سعوب املنطقة
يف  الثالثاء،  اأم�س  انطلقت، 
فعاليات  اإ�سطنبول،  مدينة 
واالأمن  ال�سالم  »بناء  موؤمتر 
مب�ساركة  االأو�سط«،  ال�رصق  يف 

باحثني من 20 دولة.
الذي  الدويل،  املوؤمتر  وينظم 
اأكرث من 200 باحث  ي�سارك به 
جامعة  العامل،  حول  واأكادميي 
)خا�سة(،  جل�سيم«  »اإ�سطنبول 
العربي  الرتكي  واملعهد 
لدرا�سات اال�سرتاتيجية باأنقرة، 
للدرا�سات  ا�سطنبول  ومعهد 
الدويل  والتعاون  االقت�سادية 
مناق�سة  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 

بال�رصق  املت�سلة  امل�ساكل 
االأو�سط يف خمتلف املجاالت، 
حتقيق  يف  االإ�سهام  بهدف 
واال�ستقرار  وال�سالم  الرفاهية 

ل�سعوب املنطقة.
نحو  على  املوؤمتر  و�سريكز 
للموؤمتر  رئي�سيا  حمورا   35
ال�سلة  اأهمها  الدويل،  العلمي 
االقت�سادية  والتنمية  االأمن  بني 
واخلطاب  االجتماعي،  والرفاه 
وتاأثرياته  واالإعالمي  ال�سيا�سي 
ودور  واالأمن،  ال�سالم  على 
يف  املدين  املجتمع  منظمات 

تاأ�سي�س ال�سالم واالأمن.
و�سيناق�س املوؤمتر اأي�سا االإدارة 
للرثوات،  والعادلة  النزيهة 
والفقر والتعداد ال�سكاين و�سلته 
والدبلوما�سية  واالأمن،  بال�سالم 
وادارة العالقات الدولية و�سلتها 

بتاأ�سي�س االأمن وال�سالم.

الرو�سي  اخلارجية  وزير  اأكد 
ا�ستعداد  الفروف  �سريغي 
اأنواع  جميع  يف  للنظر  مو�سكو 
امل�ساعدات الع�سكرية لدم�سق، 
»اإ�س-300«،  �سواريخ  فيها  مبا 
الثالثي  العدوان  اأعقاب  يف 

عليها.
ما  حول  �سوؤال  على  وردا 
فعال  تعتزم  رو�سيا  كانت  اإذا 
»اإ�س- ب�سواريخ  �سوريا  تزويد 

املخاوف  متجاهلة   ،»300
يف  الفروف  قال  االإ�رصائيلية، 
�سي«  بي  »بي  قناة  مع  حوار 
»االآن  االثنني:  اأم�س  الربيطانية 
كل  يف  للنظر  م�ستعدون  نحن 
اجلي�س  مل�ساعدة  اخليارات 

ال�سوري يف �سد العدوان«.
رو�سيا  باأن  الفروف  وذّكر 
�سنوات،  عدة  قبل  تراجعت 
وبطلب من »البع�س«، عن توريد 
لدم�سق،  »اإ�س-300«  منظومة 
العدوان  وبعد  االآن،  »لكننا 
الواليات  �سنته  الذي  امل�سني 
وبريطانيا،  وفرن�سا  املتحدة 
ل�سمان  اخليارات  كل  »�سنبحث 
اأن  ال�سورية«،يذكر  الدولة  اأمن 
يف  ا�ستخدم  ال�سوري  اجلي�س 
موؤخرا  الثالثي  العدوان  �سد 
�سوفيتية  جوي  دفاع  منظومات 
بينها  حديثة  ورو�سية  مطورة، 
و«اإ�س-200«  »اإ�س-125« 

و«بوك« و«كفادرات«.

ت�ستد �ملناف�سة بني �لأحز�ب �مل�سيحية يف �لنتخابات �لربملانية �ل�سهر �ملقبل لتحديد حجم 
�لكتلة �لأكرب متهيد� خلو�ش �نتخابات �لرئا�سية عام 2022 ،قبل �لنتخابات �لربملانية، تعي�ش 

�ل�ساحة �مل�سيحية �للبنانية يف جو من �لتناف�ش �ل�سديد، يف حماولة لتحديد حجم �لكتلة 
�لأكرب، متهيد� خلو�ش �لنتخابات �لرئا�سية، عام 2022. 

لبنان

�لكرميلني
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انتخابات يف الدوائر امل�سيحية.. معركة مبكرة على الرئا�سة 

ال�سربة الثالثية ب�س�ريا ف�سلت يف دق اإ�سفني بني م��سك� واأنقرة

لفروف

 م�ستعدون لبحث ت�سليم 
�س�اريخ اإ�س-300 ل�س�ريا



ولد زمرييل وعد باللعب 
على اللقب املو�سم املقبل

اأن�صار الن�صرية 
يطالبون وقف 

املقاطعة والتنقل 
بقوة يف الداربي

وّجهت جمموعات ان�سار فريق ن�رص ح�سني 
داي الأن�سار اإىل الرتاجع عن النداء مبقاطعة 

املباراة املقبلة للفريق اأمام اجلار مولودية 
اجلزائر املقررة نهاية هذا الأ�سبوع مبلعب 5 

جويلية، حيث مت النداء بالتنقل بقوة اإىل امللعب 
من اأجل الوقوف اإىل جانب النادي وت�سجيع 
الالعبني من اأجل حتقيق نتيجة ايجابية يف 

الداربي العا�سمي، وتاأتي الدعوة بعدم مقاطعة 
املقابلة عقب الغ�سب الكبري الذي �سهدته 

معاقل الفريق غرث التعرث امل�سجبل يف اجلولة 
ال�سابقة اأمام اجلار احتاد احلرا�ش والتي 

قل�ست حظوظ النادي يف اللعب على اإحدى 
املراكز الثالث املوؤهلة اإىل امل�ساركة يف 

مناف�سة قارية املو�سم املقبل، ويف هذا ال�سدد 
وعدت اإدارة الرئي�ش ب�سري ولد زمرييل الأن�سار 
بالعمل على اإنهاء املو�سم يف البوديوم مثلما مت 

الوعد به يف وقت �سابق والعمل خالل الفرتة 
املقبلة على التح�سري لإعداد جمموعة قوية 

قادرة على التناف�ش املو�سم املقبل على لقب 
البطولة الوطنية عرب تدعيم الت�سكيلة بثالثة او 

اأربعة لعبني قادرين على منح الإ�سافة.
ع.ق.

عي�سة ق.

الفاف  قررت  ال�سدد  هذا  ويف 
ا�ستدعاء كل من رئي�سي فريقي 
�سبيبة القبائل ومولودية اجلزائر 
قا�سي  وكمال  مالل  �رصيف 
التوايل واملناجري  ال�سعيد على 
طارق  ق�سنطينة  ل�سباب  العام 
ال�ستماع  اجل  من  عرامة 
جل�سة  خالل  اأقوالهم  اإىل 
الأ�سبوع  املقررة  للجنة  العمل 
فتح  منه  والهدف  املقبل، 
الأحداث  حول  معّمق  حتقيق 
اجلمعة  وقعت  التي  املوؤ�سفة 
ب�سورة  و�سّوهت  املن�رصم 
امل�ستديرة  الكرة  �سورة  كبرية 
وقوع  جانب  اإىل  اجلزائرية، 
واجلروح  ال�سحايا  من  عدد 

اخلطرية التي �سهدها عدد من 
وهي  اجلزائر،  مولودية  اأن�سار 
ت�سهد  اأن  ينتظر  التي  الو�سعية 
ال�رصب بيد من حديد من اجل 
العنف يف  على ظاهرة  الق�ساء 
حدتها  تتوا�سل  التي  املالعب 
يف مباريات املناف�سة املحلية.

اللجنة  اأع�ساء  يعمل  و�سوف 
والدوافع  الأ�سباب  على معرفة 
اإىل  ت�سل  الأمور  جعلت  التي 
وت�سهد �سور  انزلقات خطرية 
الأربعاء  بعد  يومني  دموية 
�سقوط  �سهد  الذي  الأ�سود 
مطار  يف  الع�سكرية  الطائرة 
جميع  مقتل  اإىل  اأّدى  بوفاريك 
جمموع  عددهم  البالغ  ركابها 

257 �سخ�سا.
يف املقابلن ح�سمت اللجنة يف 

وهران  مكولودية  مباراة  ملف 
جرت  التي  بلوزداد  و�سباب 
اللقاء  �سمن  املن�رصم  ال�سبت 
من   25 اجلولة  عن  املتاأخر 
اأين  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
حديد  من  بيد  ال�رصب  عرفت 
على  قا�سية  عقوبات  وت�سليط 
اللعب  من  بحرمانها  املولودية 
جمهور  دون  مباريات  اأربع  يف 
خارج  جتريان  مقابلتني  منها 
وبدون  زبانة  اأحمد  ملعب 
ت�سكيلة  خ�رصت  كما  جمهور، 
املدعو  بلحاج  اأحمد  الرئي�ش 
على  املقابلة  نقاط  »بابا« 
النقاط  منح  مت  اأين  الب�ساط 
بلوزداد  �سباب  لفريق  الثالث 
بعدما مت اعتباره فائزا بنتيجة 
اإدارة  تغرمي  جانب  اإىل   ،0-3

مليون   20 مبلغ  »احلمراوة« 
حقوق  من  وحرمانها  اأورو 
البث التلفزيوين املتعلقة بالبث 
بلوزداد،  �سباب  للقاء  املبا�رصة 
اإثر  الثقيلة  العقوبات  وتاأتي 
عا�سمة  نادي  اأن�سار  اإقتحام 
اأر�سية  اجلزائري  الغرب 
العتداء  اأجل  من  امليدان 
الطاقم  واأع�ساء  لعبيهم  على 
الفني عندما كان الفريق منهزم 
اأدى  ما  وهو  نظيفني  بهدفني 
توقفيها يف  اإىل  املقابلة  بحكم 

ا�ستئنافها،  الدقيقة 81 ورف�ش 
اأ�سبال  جتعل  العقوبة  هذه 
بوعكاز  معز  التون�سي  املدرب 
تلعب مواجهتيها املتبقيتني هذا 
املو�سم داخل القواعد خارجح 
ملعب احمد زبانة ويتعلق الأمر 
بلقائي �سباب ق�سنطينة و�سبيبة 
ال�ساورة �سمن اجلولتني 27 و30 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
املقبل  املو�سم  ت�ستنفذ  بينما 

اللقاءين املتبقني من العقوبة.
معاقبة نوبلي 3 مباريات

يف املقابل متت معاقبة لعب 
من  بالإق�ساء  بجاية  مولودية 
الطرد  بعد  مقابالت  ثالث 
مقابلة  خالل  له  تعر�ش  الذي 
من  ال�سابقة  اجلولة  يف  ناديه 
اأمام  الثانية  الرابطة املحرتفة 
جمعية عني مليلة، وهي العقوبة 
خو�ش  من  الالعب  متنع  التي 
املقابالت الثالث املتبقية ولن 
تكون عودته اإىل املناف�سة �سوى 
يف اجلولة الأخرية من املو�سم 

الكروي اجلاري.

ريا�صةالأربعاء 18اأفريل  2018  املوافـق  لـ 2 �سعبان  1439هـ 12
اأجلت الف�سل يف ملف مباراة �سبيبة القبائل ومولودية اجلزائر

جلنة االن�صباط ت�صتدعي مالل قا�صي 
ال�صعيد وعرامة لال�صتماع اإىل اأقوالهم
خ�سارة احلمراوة نقاط بلوزداد على الب�ساط و4 مباريات دون جمهور

اأّجلت جلنة الن�سباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم الف�سل 
يف ملف مباراة �سبيبة القبائل ومولودية اجلزائر التي جرت نهاية 

الأ�سبوع املن�سرم حل�ساب الدور ن�سف نهائي لكا�س اجلمهورية 
على ملعب ال�سهيد حمالوي بق�سنطينة، حيث قررت الهيئة تاأجيل 

اإ�سدار العقوبات املفرت�سة يف اللقاء عقب اأحداث العنف التي ميزتها 
واملناو�سات التي وقعت بني الأن�سار يف اللقاء مب�ساركة جماهري نادي 

�سباب ق�سنطينة الذين اعتدوا على اأن�سار النادي العا�سمي

رحيم ي�سرع يف العمل مع الديركتوار ومر�سح 
ملن�سب مناجري عام

مار�صان ينفي مفاو�صاته مع �صرار 
لتدريب احتاد اجلزائر

خامي�س ال يفكر يف االنتقام من زيدان
حتدث خامي�ش رودريغيز جنم بايرن ميونخ الأملاين، عن مواجهة فريقه ال�سابق 

ريال مدريد الإ�سباين يف ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وانتقل الدويل 
الكولومبي من ريال مدريد اإىل البايرن يف ال�سيف املا�سي على �سبيل الإعارة 

ملدة مو�سمني، بعد اأن حتول اإىل لعب بديل يف خطط زين الدين زيدان املدير 
الفني للفريق امللكي، وقال خامي�ش، يف ت�رصيحات م�سرتكة ل�سحيفة »اآ�ش« 
الإ�سبانية و�سبكة »تي زد« الأملانية: »النتقام من زيدان اأنا ل اأفكر يف ذلك، 
اأريد فقط م�ساعدة زمالئي يف الفريق مبا اأمتلكه«، واأ�ساف: »اأريد اأن اأقوم 

بدوري كي نتاأهل للمباراة النهائية بكييف، فالأمر لدي ل يعدو �سوى مواجهة 
ريال مدريد يف طريق الو�سول اإىل النهائي، اأما البقية فال تهمني«، وتابع: 

»مواجهة زمالئي ال�سابقني �سيء خا�ش بالن�سبة يل، لقد لعبت هناك 3 �سنوات 
وكنت �سعيًدا، لدي اأ�سدقاء وذكريات جيدة هناك«، واأو�سح: »بايرن ل يجب اأن 
يخ�سى ريال مدريد، لقد اأثبت البافاري عرب تاريخه اأنه يف اإمكانه الوقوف على 

قدم امل�ساواة مع مدريد«. وتطرق خامي�ش للحديث عن كري�ستيانو رونالدو، 
مو�سًحا: »اأنه هداف ودائًما يتمركز يف املكان ال�سحيح، ولكن الريال لي�ش 

كري�ستيانو فقط، لديهم لعبني كبار يف كل املراكز تقريبًا«. وي�ستقبل بايرن 
ميونخ املرينغي يف الذهاب على ملعبه »األيانز اأرينا« 25 اأفريل املقبل يف حني 

تقام مباراة الإياب، مطلع ماي املقبل يف �سانتياغو برنابيو.
........................................................

اأومتيتي يغري موقفه من التجديد لرب�صلونة
ليزال اجلدل م�ستمرا ب�ساأن م�ستقبل جنم بر�سلونة، يف ظل التقارير التي تتحدث عن اإمكانية 

رحيله هذا ال�سيف عن النادي الكتالوين، ووفقا ل�سحيفة اآ�ش الإ�سبانية فاإن الأداء املتوا�سع 
لقلب الدفاع �سامويل اأومتيتي، يف الآونة الأخرية خا�سة يف التعادل 2-2 مع اإ�سبيلية بالليغا، 
والهزمية املهينة 0-3 اأمام روما بدوري الأبطال، قد جعله يغري موقفه ويرتاجع عن مطالبه 

املادية املفرطة. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هذا الأمر يعد خربا �سعيدا لإدارة بر�سلونة، التي ل 
تزال ترى اأومتيتي لعبا اأ�سا�سيا يف الفريق، فيما يعتزم النادي الكتالوين منح لعب ليون ال�سابق 

عقدا جديدا قبل انطالق بطولة كاأ�ش العامل يف رو�سيا، وذلك لتجنب ا�ستمرار اجلدل ب�ساأن 
م�ستقبله هذا ال�سيف. وكانت تقارير ربطت �ساحب 24 عاما بالرحيل ملان�س�سرت يونايتد، خا�سة 

واأن النادي الجنليزي لن يجد م�سكلة يف دفع ال�رصط اجلزائي يف عقده مع البار�سا واملقدر 
بقيمة 60 مليون يورو، وطالب الفرن�سي موؤخرا، اإدارة نادي بر�سلونة بزيادة راتبه ليت�ساوى مع 

جنوم ال�سف الأول يف البلوغرانا.

بارتران  الفرن�سي  املدرب  �رصب 
الت�رصيحات  م�سداقية  مار�سان 
التي ادىل بها رئي�ش ديركتوار نادي 
احتاد اجلزائر عبد احلكيم �رصار 
مفاو�سات  يف  دخوله  نفى  عندما 
التو�سل  اأجل  من  الأخري  مع 
النادي  تدريب  حول  التفاق  اإىل 
املو�سم  من  ابتداء  العا�سمي 
ميلود  للمدرب  خلفا  املقبل 
العار�سة  �سيغادر  الذي  حمدي 
ويف  املو�سم،  هذا  بنهاية  الفنية 
احلايل  املدرب  اأكد  ال�سدد  هذا 
ت�رصيحات  يف  الإفريقي  للنادي 
التون�سية  الإعالم  و�سائل  تناقلتها 
�رصار  بتاتا  يعرف  ل  اأنه  اأم�ش 
ميلك  ول  معه  عالقة  �سلة  ول 
من  باأي  معرفة  اأو  مفاو�سات 
اجلزائري،  الفريق  يف  امل�سوؤولني 
اقرتابه  الفرن�سي  املدرب  وكّذب 
»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  تدريب  من 
اليومني  اإليه يف  الإ�سارة  مثلما مت 
ل  اأنه  او�سح  اأين  ال�سابقني، 
ل  فريق  اأي  م�سريي  مع  يتفاو�ش 
مع  يتفق  مل  اأنه  م�سيفا  يعرفهم، 
اأي فريق من اأجل تويل تدريبه يف 
املو�سم اجلديد ول يزال على راأ�ش 
العار�سة الفنية لنادي بابا جديد، 
ات�سالت  تلقى  اأنه  ا�ستطرد  لكنه 

من طرف بع�ش الأندية عن طريق 
الوكالء ل غري ومل ت�سل الأمور اإىل 
والر�سمية.  اجلدية  املفاو�سات 
يومني  قبل  اأعلن  قد  �رصار  وكان 
املفاو�سات  يف  ي�رصع  �سوف  اأنه 
اأجل  من  مار�سان  املدرب  مع 
بعدما  الحتاد  بتدريب  اإقناعه 
املغربي  مع  املفاو�سات  ف�سلت 
املالية  واملطالب  الزاكي  بادو 

الكبرية للفرن�سي كارتريون.
الالعب  �رصع  اأخرى،  جهة  من 
ال�سابق لالحتاد عز الدين رحيم يف 
العمل بديركتوار الفريق بعدما مّت 
ال�ستعانة بخدماته رفقة الالعب 
للنادي عمار عمور  الآخر  ال�سابق 
من اأجل التدعيم ومنح خدماتهما 
�سنع  الذي  ال�سابق  فريقهما  اإىل 
لهما ا�سما كبريا يف الكرة املحلية، 
يعقد  ان  ينتظر  ال�سدد  هذا  ويف 
اجتماعا  الديركتوار  م�سوؤولو 
من  املقبلة  الفرتة  خالل  بينهم 
ان  رغم  بينهم  املهام  توزيع  اأجل 
اأخبار تقول باأن »زيزو« مثلما يحلو 
اأجل  من  مناداته  الحتاد  لأن�سار 
العام  املناجري  من�سب  يف  تعيينه 
ا�ستقال  الذي  مالك  لر�سيد  خلفا 

من املن�سب الأ�سبوع املن�رصم.
عي�سة ق.
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حّطاب: �جلز�ئر جاهزة للحدث وندعو �لدول �لإفريقية �إىل م�ضاركة قيا�ضية
.        م�ضاركة 3 �آلف ريا�ضي وريا�ضية يف 31 �خت�ضا�ص

عي�شة ق.

حطاب  فاإن  ال�صدد  هذا  ويف 
اأ�صغال  نهاية  عقب  رف�ض  الذي 
ت�رصيحات  اأي  منح  التن�صيب 
اخلطوة  لنف�ض  مرادفا  اإعالمية 
رفقة رئي�ض »الكوا« برياف اأكد اأن 
القارية  للمناف�صة  اجلزائر  تنظيم 
من  وفر�صة  منا�صبة  تكون  �صوف 
اأجل ت�صجيل اكرب م�صاركة قيا�صية 
�صوف  الألعاب  هذه  واأن  خا�صة 
ملختلف  حت�صريية  حمطة  تكون 
الألعاب  اإىل  الإفريقية  البلدان 
الأوملبية املقررة بطوكيو، واأو�صح 
امل�صوؤول الأول على الوزارة الو�صية 
التح�صري  تتوىل  �صوف  اللجنة  ان 
التقني واملادي اىل جانب حت�صري 
التظاهرات و املقررة على هام�ض 
البالغة  الأهمية  اأكد  كما  الألعاب، 
اجلهورية  رئي�ض  اأعطاها  التي 
لالألعاب،  بوتفليقة  العزيز  عبد 
بدليل ر�صد الدولة اجلزائرية لكل 

الو�صائل املادية والب�رصية لإجناح 
احلدث من كافة النواحي، وقال اأن 
التنظيم  م�صكل  تعاين  ل  اجلزائر 
الريا�صية  الأحداث  هذه  ملثل 
على  متعودة  واأنها  خا�صة  الكبرية 
واأقّر  التظاهرات  اكرب  احت�صان 
تنظيم  يف  النجاح  على  بقدرتها 
تربهن  و  املعايري  بكافة  احلدث 
اأن اإفريقيا ل متلك املواد املادية 
ب�رصية  موارد  لديها  بل  فح�صب 
�صخمة يف خمتلف املجالت منا 

املجال الريا�صي.
ذات  يف  قائال  حطاب  وا�صل 
ال�صياق: »لي�ض اأبلغ يف هذا املقام 
فخامة  ل�صان  على  جاء  مما 
اجلمهورية مبنا�صبة  رئي�ض  ال�صيد 
لتظاهرات  بالدنا  ا�صت�صافة 
قال  �صابقة حني  اإفريقية  ريا�صية 
الدوام  على  ت�صتعد  اجلزائر  اإن  ـ 
الأفريقية  الألعاب  لحت�صان 
الدول  روؤ�صاء  واأدعو  ـ   بحفاوة 
واحلكومات اإىل ت�صجيع امل�صاركة 

بلدانهم  لريا�صيني  الوا�صعة 
وح�صور هذا املوعد الذي �صيكون 
لالألعاب  الأفارقة  لتح�صري  فر�صة 
�صيكون  كما  املقبلة  الأوملبية 
على  و�صبابها  لأفريقيا  موعدا 
ن�صاء  وريا�صييها  اخل�صو�ض  وجه 
ورجال على اأن يعي�صوا جوا بهيجا 

من خالل املناف�صة النزيهة«.
الر�صمي  احلفل  خالل  مت  و 
الألعاب  تنظيم  جلنة  لت�صيب 
تقدمي البطاقة الفنية للدورة عرب 
�رصيط فيديو مت خالله تقدمي كل 
من  بالألعاب  املحيطة  الظروف 
�صيتجاوز  اللذين  م�صاركني  عدد 
وريا�صية  ريا�صي  األف   3 عددهم 
يتناف�صون يف 31 ريا�صة منها اأربعة 
خم�صة  و  ا�صتعرا�صية  ريا�صات 
ريا�صات موؤهلة لالألعاب الوملبية 
بطاقة  تقدمي  اإىل جانب  لل�صباب، 
يف  امل�صاريع   اأ�صغال  تقدم  عن 
تيبازة، ال�صويدانية و�صطيف  منها 
الألعاب،  �صتحت�صن  من�صاأة   37

مرافق  عدة  يف  الألعاب  و�صتقام 
العا�صمة  م�صتوى  على  ريا�صية 
التي  ح�صان  حر�صة  قاعة  منها 
�صتقام بها مناف�صات اجليدو وكرة 
اليد، قاعة غرمول التي �صتحت�صن 
وميدان  ال�صلة  كرة  مناف�صة 
فرحاين،  وقاعات  الكيفان  برج 

وميدان  الكاليتو�ض  و  ال�رصاقة 
اخلروبة للفرو�صية. من جهته اأكد 
املدير العام للجنة تنظيم الألعاب 
ان  احلليم  عبد  عزي  الإفريقية 
اجلزائر جاهزة لحت�صان الألعاب، 
يف  انطلقت  اللجنة  اأن  ك�صف  كما 
مت  وانه  العام  قرابة  مند  عملها 

جتهيز عدة اأمور خا�صة بالتنظيم 
ول يبقى �صوى ح�صم ت�صوية بع�ض 
الأمور الإدارية و التن�صيق مع كافة 
معر�ض  يف  اأ�صار  و   ، القطاعات 
و  املادية  الو�صائل  اأن  حديثة 
الب�رصية متوفرة و انه �صيتم ت�صوية 

كل الأمور الأخرى يف اأوانها.

�شفة رئي�س احتاد اجلزائر متنح �شرار فر�شة الرت�شح لرئا�شة الفاف

طبخة بعيد� عن �لأعني ل�ضحب �لب�ضاط من �أقد�م زط�ضي
تتوّجه الأنظار �صوب اجلمعية العامة العادية لالحتادية 

اجلزائرية لكرة القدم املقّرر انعقادها بتاريخ 23 اأفريل 
املقبل خا�صة يف ظل الكالم الكثري املثار حول اإمكانية 

�صحب الب�صاط من حتت اأقدام الرئي�ض احلايل خري 
الدين زط�صي رغم اجلهود التي يبذلها الأخري من 

خالل اخلرجات امليدانية والتنقل نحو خمتلف ربوع 
الوطن مثلما فعل موؤخرا عندما توّجه اإىل رابطات 

وليات الغرب ومنح مقرات جديدة لعدد من الرابطات 
الولئية للجنوب مبعية الوزير ال�صابق لل�صباب والريا�صة 

الهادي ولد علي وهي اخلطوة التي ي�صتهدف منها 
الرجل الأول يف ق�رص دايل براهيم اإىل ك�صب ثقة روؤ�صاء 

الرابطات الولئية من اأجل تفادي اإمكانية النقالب �صده بتاريخ 
اأن زط�صي اجلمعية العامة �صّده، ويف هذا ال�صدد ذكرت م�صادر مقّربة »للو�صط« 

يقرتب من الرحيل عن قبة دايل براهيم وقد ل تتجاوز فرتة بقاءه على راأ�ض الهيئة الكروية اأكقر من العام 
خا�صة واأن احلديث عن اقرتاب رحيله تزداد مع اقرتاب الأ�صبوع املقبل الذي �صوف يعرف مرحلة احل�صم 

واملنعرج لبقاء زط�صي من رحيله.
ويف نف�ض ال�صياق فاإن احلديث انت�رص حول حت�صري رئي�ض ديركتوار فريق احتاد اجلزائر عبد احلكيم 

�رصار من اأجل خالفة زط�صي على راأ�ض الفاف خا�صة واأن الأخري ك�صف يف اكرث من منا�صبة عن رغبته يف 
تويل املن�صب وهو الذي كانت لديه الرغبة يف الرت�صح خالل اجلمعية النتخابية التي جرت العام املن�رصم 

اإل اأنه مت رف�ض ملفه لعدم امتالكه الع�صوية يف اجلمعية العامة من اأجل الرت�صح اإىل املن�صب، ولهذا 
الغر�ض فاإن تواجد �رصار رئي�صا لديركتوار احتاد اجلزائر وامتالكه تفوي�ض متثيله يف خمتلف املنا�صبات 
واجلمعيات العامة �صوف ي�صعه يف موقع القوة يف حال مت �صحب الثقة من زط�صي الذي تبقي امل�صادقة 
على التقريرين املايل والأدبي لعام الول من عهدته قاب قو�صني اأو اأدنى وهو ما يفتح باب الرت�صح على 
م�رصاعيه اأمام �رصار الذي كان التحاقه بت�صيري الحتاد فر�صته من اأجل بلوغ الهدف الذي اأراد حتقيقه 

منذ فرتة. اإىل جانب ذلك فاإن روؤ�صاء الأندية املحرتفة يح�رصون للمطالبة من اأجل الت�صويت على 
التقريرين الأدبي واملايل عرب ال�صندوق عو�ض عملية رفع الأيادي مثلما تعود اع�صاء اجلمعية العامة على 

تنفيذه خالل الأعوام ال�صابقة وهي اخلطوة التي جتعل الت�صاوؤلت مطروحة حول ما يتم التح�صري له يف 
�رصية وبعيدا عن الأعني حت�صبا ملوعد 23 اأفريل املقبل.

 عي�شة ق.

مهاجم اخل�شر مر�شح للعب ا�شا�شيا اأمام اإيفرتون

 ر�يت: �لتحاق �ضليماين بنيوكا�ضل 
منح �خلط �لأمامي �لقوة

تتو�صل الإ�صادة بالالعب الدويل اجلزائري اإ�صالم �صليماين والتي جاءت هذه املرة من طرف الالعب ال�صابق لفريق 
ار�صنال الجنليزي اأيان رايت الذي اكد يف ت�رصيحات نقلها الإعالم الجنليزي البارحة اأن قدوم مهاجم املنتخب 
الوطني اإىل �صفوف نادي نيوكا�صل الجنليزي منحه قوة اإ�صافية وجعل اخلط الأمامي اأف�صل مما كان عليه يف وقت 
�صابق، حيث اعترب ان التحاق �صليماين بنيوكا�صل والذي يلعب له منذ املركاتو ال�صتوي املن�رصم على �صكل اإعارة 
كان مفيدا لت�صكيلة املدرب اليطايل بينيتيز وقدم الإ�صافة التي كانت منتظرة منه، واأ�صاف اأن ت�صكيلة نيوكا�صل 
كانت �صتحتل مركزا اف�صل مما هي عليه الآن لو التحق الالعب ال�صابق ل�صبورتينغ ل�صبونة الربتغايل بالت�صكيلة منذ 
اأ�صا�صيا خالل العام احلايل ومنذ التحاقه ب�صفوف  اأول م�صاركة  بداية املو�صم احلايل. وينتظر ان ي�صهد �صليماين 
نيوكا�صل، اأين ر�صحت و�صائل الإعالم الجنليزي الالعب راأ�ض احلربة ال�صابق لفريق �صباب بلوزداد من اأجل الدخول 
الأ�صبوع  اإيفرتون املقررة  اأمام  القواعد  للفريق خارج  اللقاء املقبل  بينيتيز خالل  للمدرب  الأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف 

املقبل حل�صاب اجلولة 35 من »الربميرليغ«.
ع.ق.   

 حمرز �أولوية غو�رديول لالنتقال 
�إىل �ملان �ضيتي هذ� �ل�ضيف

توا�صل اإدارة فريق مان�ص�صرت �صيتي الجنليزي الإ�رصار على �صم الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز 
هذا  منهم  عجزا  تعاين  التي  املنا�صب  تدعيم  اأجل  من  املقبل  ال�صيفي  املركاتو  خالل  �صفوفها  اإىل 
اإدارة الفريق الجنليزي منحت ال�صوء  اأن  املو�صم، ويف هذا ال�صدد ك�صفت �صحيفة »ال�صن« الربيطانية 
الأخ�رص للمدرب ال�صباين من اجل اإنفاق ما قيمته اأكرث من 100 مليون جنيه ا�صرتليني وهو ما يعادل مبلغ 
200 مليون اأورو من اأجل اإنهاء التعاقدات اجلديدة يف ال�صيف القادم، ولهذا الغر�ض فاإن املدرب ال�صباين 

و�صع متو�صط ميدان اخل�رص �صمن اولوية الأ�صماء التي ينوي التعاقد معها برفقة الربازيلي فريد.
وياأتي اإ�رصار املدرب ال�صابق لنادي بر�صلونة ال�صياين على ا�صتقدام الالعب املحرتف يف نادي لي�صرت 
�صيتي الجنليزي اإىل اهتمامه الكبري باحل�صول على خدماته بعد ف�صل �صفقة انتقاله اإىل �صفوف املان 
�صيتي خالل املركاتو ال�صتوي املن�رصم ب�صبب املطالب املالية الكبرية املبالغ فيها لإدارة »الثعالب«، لكن 

غوارديول لن يجد عائقا هذه املرة من اأجل تلبية املطالب املالية مل�صوؤويل مان�ص�صرت �صيتي.
ع.ق.

اأقدم وزير ال�شباب والريا�شة حممد حطاب �شباح اأم�س على تن�شيب اللجنة العليا لتنظيم مناف�شة الألعاب الإفريقية لل�شباب املزمع تنظيم ن�شختها 
الثالثة ببالدنا خالل الفرتة املمتدة من 18 اإىل 28 جويلية املقبلة، وهي العملية التي احت�شنتها قاعة املحا�شرات ملركب 5 جويلية الأوملبي والتي 
�شهدت ح�شور عدد من ال�شخ�شيات الريا�شية وخارج قطاع الريا�شة يف �شورة وايل العا�شمة عبد القادر زوخ ورئي�س اللجنة الأوملبية اجلزائرية 

م�شطفى برياف اإىل جانب مدير جلنة تنظيم الألعاب عبد احلليم عزي وعدد من روؤ�شاء الإحتاديات الريا�شية 



م�شاركته  وتهدد  بات�شواي  مو�شم  ُتنهي  الإ�شابة 
باملونديال

�سيغيب مهاجم بورو�سيا دورمتوند البلجيكي الدويل ميت�سي بات�سواي عن �سفوف فريقه حتى نهاية املو�سم 
اإمكان م�ساركته مع منتخب بالده يف كاأ�س العامل رو�سيا 2018  لإ�سابة يف كاحله، ما يطرح �سكوكاً حول 
املهاجم  اأن  "تويرت"  موقع  على  ح�سابه  عرب  الأملاين  النادي  واأو�سح  اأم�س،  اأول  ناديه  اأعلن  ما  بح�سب 
الدويل �سيغيب على الأرجح حتى نهاية املو�سم، معترباً اأن تواجده يف �سفوف منتخب بلجيكا الوطني يف 
كاأ�س العامل يبقى ممكناً. يف املقابل، قال املهاجم الذي اأعري يف فرتة النتقالت ال�ستوية من ت�سيل�سي 
الإجنليزي على موقع تويرت: "هذه لي�ست اأنباء جيدة، مو�سمي انتهى على الأرجح ولن يكون يف مقدوري 

الأحد املن�رصم  بات�سواي يف كاحله  واأ�سيب  لبورو�سيا دورمتوند"،  رد اجلميل 
خالل مباراة دربي مدينة الرور �سد �سالكه التي انتهت بخ�سارة فريقه 

ا�سطنبويل،  بنجامان  الفرن�سي  وبني  بينه  م�سرتكة  كرة  اإثر   2-0
ونقل من اأر�سية امللعب على حمالة، واأم�سى بات�سواي 24 عاماً 
ت�سيل�سي،  يف  الحتياطيني  مقاعد  على  وقته  من  كبرياً  جزءاً 
التي  ال�سفقة  يف  اإليه  اإعارته  منذ  دورمتوند  مع  برز  اأنه  اإل 
اأر�سنال  اإىل  اأوباميانغ  اإميريك  بيار  املهاجم  مبوجبها  انتقل 
عن  للدفاع  حظوظه  تعزيز  يف  بات�سواي  وياأمل  الإجنليزي. 

األوان منتخب بالده يف كاأ�س العامل يف رو�سيا بني 14 جوان و15 
جويلية، و�سجل بات�سواي �سبعة اأهداف يف �سفوف فريقه اجلديد 

اأ�سا�سياً، لكن غيابه ي�سكل نك�سة لدورمتوند رابع ترتيب  وفر�س نف�سه 
البوند�سليغا ال�ساعي اإىل ح�سم تاأهله اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل.

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

اإق�شاء �شيون من م�شابقات اليويفا مو�شمني
للمو�سمني املقبلني لعدم  الكروية  ال�سوي�رصي عن امل�ساركة يف امل�سابقات الأوروبية  اأق�سي نادي �سيون 
القاري  واأ�سدر الحتاد  للعبة،  الأوروبي  اأعلن الحتاد  الرتاخي�س لالأندية بح�سب ما  احرتام معايري منح 
"اأق�سي  الدوري املحلي:  الهبوط يف  ويواجه خطر  يعاين �سعوبات  الذي  النادي  باأن  فيه  بيانا جاء  للعبة 
اإليها خالل املو�سمني املقبلني وحتديدا مو�سمي 2018-2019 و2019- يتاأهل  التي  الن�سخة املقبلة  عن 

2020"، كما غرم الحتاد الأوروبي رئي�س النادي كري�ستيان كون�ستانتان غرامة مالية قدرها 235 األف يورو. 
ويحتل �سيون املركز التا�سع قبل الأخري يف الدوري ال�سوي�رصي بالت�ساوي مع 

لوزان �سبور قبل نهاية البطولة ب�سبع مراحل، وخرج �سيون من الدور 
الثالث التمهيدي من م�سابقة الدوري الأوروبي على يد الفريق 

اإق�ساء  اأي�سا  الأوروبي  الحتاد  وقرر  �سودوفا،  الليتواين 
النادي الكازاخ�ستاين ايرتي�س للموا�سم الثالثة املقبلة مع 

وقف التنفيذ.
......................................................

..

تبداأ  للفيفا  التقييم  جلنة 
جولتها يف املغرب

ل�ست�سافة  املر�سح  املغرب  جولة يف  اأم�س  اأول  القدم  لكرة  الدويل  لالحتاد  التابعة  التقييم  بداأت جلنة 
نهائيات كاأ�س العامل 2026 بعد زيارة مماثلة قامت بها للوليات املتحدة وكندا واملك�سيك، املناف�سة له 
"�سن�ستقبل الثنني فريق عمل الحتاد الدويل لكرة  مبلف تر�سيح م�سرتك، واأو�سح بيان للجنة املغربية: 
القدم املكون من خم�سة اأع�ساء، الذي يحل باململكة يف زيارة لإجراء تفتي�س �سي�ستمر مدة 3 اأيام، من 
"الزيارة متثل خطوة مهمة  البيان:  واأكد  �سنة 2026"،  العامل  كاأ�س  تنظيم  تقييم قدرة املغرب على  اأجل 
بالن�سبة للرت�سيح املغربي"، واأن املغرب م�ستعد لتقدمي اإجنازاته وقدرته على الوفاء بالتزاماته خاللها، 
وتاأتي الزيارة يف اأعقاب جولة قامت بها اللجنة �سملت البلدان الثالث املر�سحة وامتدت بني 10 اأفريل و13 
منه. وينتظر اأن تتفقد اللجنة اأم�س امللعب الكبري ملراك�س والذي احت�سن لقاءات دولية عدة ومع�سكرات 
تدريب لأندية اأوروبية منذ افتتاحه �سنة 2011 يف �ساحية املدينة ال�سياحية، وتوا�سل اللجنة مهمتها لغاية 
19 اأفريل بزيارة مدن اأغادير وطنجة فالدار البي�ساء و�ست�سمل عدداً من املالعب ومع�سكرات التدريب 
وامل�ساحات اخلا�سة مبهرجانات الفيفا للم�سجعني واملراكز اخلا�سة بالإعالم، بالإ�سافة اإىل مواقع اأخرى 
تقييمياً،  تقريراً  زيارتها  بعد  اللجنة  ت�سدر  اأن  املفرت�س  ومن  العاملية،  للكروية  البطولة  بتنظيم  متعلقة 
علماً اأنها حتظى ب�سالحية اأن ت�ستبعد تلقائيا اأي ملف يعترب غري كاف، قبل عملية اختيار البلد امل�سيف 
املقرر اأن جتري يف 13 جوان املقبل ع�سية انطالق مونديال رو�سيا 2018، وكان املغرب الذي يتقدم للمرة 
اخلام�سة برت�سيحه ل�ست�سافة املونديال، قد وجه انتقادات اإىل نظام التنقيط الذي �سيعتمده الفيفا لتقييم 
اأن النظام ي�سيف  ملفات الرت�سيح. واعترب الحتاد املغربي يف ر�سالة موجهة اىل الفيفا ال�سهر املا�سي 
معايري تقنية جديدة مل تكن موجودة يف املتطلبات التي بعث بها الحتاد الدويل بداية، و�سيكون مونديال 
2026 وللمرة الأوىل مب�ساركة 48 منتخباً بدلً من 32 حاليا، ويف تر�سيحه، يعتزم املغرب ال�ست�سافة على 
12 ملعباً يف 12 مدينة، منها خم�سة مالعب جاهزة �سيتم جتديدها وبناء ثالثة اأخرى حديثة، اأما امللف 
الأمريكي الكند املك�سيكي يعول على 23 مدينة مت اختيارها �سمن لئحة اأولية على ان تت�سمن الالئحة 
النهائية 16 مدينة مبالعب يبلغ معدل طاقتها ال�ستيعابية 68 األف متفرج مبنية وعملية، للمرة الأوىل �ستتم 
عملية اختيار امل�سيف من قبل كل الدول الأع�ساء يف الفيفا، ولي�س اللجنة التنفيذية فح�سب، و�سي�سارك 

يف عملية الت�سويت 207 اأع�ساء من اأ�سل 211 علماً اأن املر�سحني الأربعة لن ي�سوتوا.

راكيتيت�ش يفكر يف النتقال 
اإىل مان�ش�شرت يونايتد

النتقال  يف  بجدية  يفكر  الإ�سباين  بر�سلونة  جنم  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
لعب  فاإن  مريور  ل�سحيفة  ووفقا  ال�سيف،  هذا  املمتاز  الإجنليزي  للدوري 
الإجنليزي  للعمالق  انتقاله  اإمكانية  فكرة  نحو  مييل  راكيتيت�س  اإيفان  الو�سط 

�ساحب  الكرواتي  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  املقبل،  املو�سم  يونايتد  مان�س�سرت 
اإن  حيث  املقبلة،  النتقالت  فرتة  يف  بر�سلونة  نادي  اإدارة  خطط  من  قلق  عاما   30

لعبه  ودقائق  دوره  على  يوؤثر  قد  الو�سط،  خط  يف  جديد  كبري  ا�سم  مع  البلوغرانا  مع تعاقد 
مللعب  النتقال  بفكرة  يرحب  ال�سابق  اإ�سبيلية  لعب  اإن  ال�سحيفة  وقالت  املقبل،  املو�سم  ترافورد البار�سا  اأولد 

والتدرب حتت قيادة الربتغايل جوزيه مورينيو، خا�سة واأن ادارة اليونايتد �ستمنحه راتبا كبريا، وياأتي ذلك رغم اأن راكيتيت�س 
وقع العام املا�سي عقدا جديد مع بر�سلونة حتى �سيف عام 2021.

ماينت�ش يفوز بركلة جزاء اأثارت اجلدل
عاملياً  ماينت�س جدلً  ل�سالح  احت�سبت  جزاء  ركلة  اأثارت 
واقتنا�سه  منها  الأر�س  �ساحب  ا�ستفاد  اأن  بعد  خا�سة 
بفوزه  اخلطر  منطقة  من  ماينت�س  وخرج  الثالث  النقاط 
على فرايبورغ 2-0 يف املرحلة 30 من بطولة اأملانيا م�ساء 
اأول اأم�س، وعقب اإطالق حكم مباراة ماينت�س وفرايبورغ 
وا�ستخدام  العودة  منه  طلبه  الأول،  ال�سوط  نهاية  �سافرة 
وبعد  للجدل،  مثرية  لقطة  مل�ساهدة  الفيديو  تقنية 
كانت  التي  اللقطة  وم�ساهدة  ا�ست�سارة احلكم مل�ساعديه 
مع اللحظات الأخرية من ال�سوط قرر احت�ساب ركلة جزاء 

واأمر الالعبني بالعودة من غرفة املالب�س.
عن  باحلديث  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  وامتالأت 
ركلة جزاء ماينت�س واأثر تقنية الفيديو يف تغيري م�سار اأي 
من  هدفاً  بال�سي�س  دي  بابلو  الأرجنتيني  �سجل  مباراة.، 
ركلة اجلزاء يف الدقيقة 45 + 7  قبل اأن ي�سيف الثاين 79، 
اإىل املركز 15  اإىل 30 نقطة لريتقي  ورفع ماينت�س ر�سيده 
بر�سيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مناف�سه يف مباراة اأول ام�س الذي تراجع اإىل املركز 16 الذي يخو�س �ساحبه مواجهة 
ويحتل  املقبل،  املو�سم  الأ�سواء  دوري  �سيخو�س  الذي  الفريق  هوية  ملعرفة  الثانية  الدرجة  ثالث  مع  واإياباً  ذهاباً  فا�سلة 
هامبورغ وكولن املركزين الأخريين بر�سيد 22 و21 نقطة يف الدوري ويواجه كالهما خطراً حقيقياً بالهبوط علماً باأّن هامبورغ 

هو الوحيد الذي مل يهبط يف تاريخ البوند�سليغا.

بنتيجة 1-1 على امللعب  تعادل و�ست هام مع �ستوك �سيتي 
الدوري  من   34 املرحلة  ختام  يف  اأم�س  اأول  الأوملبي 
الإجنليزي، ورفع و�ست هام ر�سيده اإىل 35 نقطة يف املركز 
14 يف حني ميلك �ستوك �سيتي 28 نقطة يف املركز 19 قبل 
واأندي  كروات�س  بيرت  املخ�رصمان  البديالن  ولعب  الأخري، 
النتيجة  الأول  افتتح  اإذ  الت�سجيل،  عملية  يف  دوراً  كارول 
ل�ستوك �سيتي بعد كرة مرتدة من احلار�س جو هارت ليتابعها 
منذ  الأول  هدفه  م�سجاًل  ال�سباك  داخل  قريبة  م�سافة  من 
نوفمرب املا�سي، واأدرك الثاين التعادل بت�سديدة على الطاير 
بي�رصاه يف الدقيقة الأخرية من املباراة م�سجاًل اأول اأهدافه 

منذ جانفي املا�سي والثالث له هذا املو�سم.

تعادل اإيجابي بني و�شت هام و�شتوك �شيتي
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البي ا�ش جي يخطط ل�شفقة كا�شيمريو
ك�سفت تقارير �سحفية اأن نادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي ينوي التقدم بعر�س ل�سم جنم ريال مدريد الإ�سباين خالل فرتة 
النتقالت ال�سيفية املقبلة، ووفقا ل�سحيفة "اآ�س" فاإن اإدارة �سان جريمان تريد التعاقد مع الربازيلي كا�سيمريو لعب و�سط 
الفريق امللكي، حيث يبحث العمالق الباري�سي عن بديل للمخ�رصم تياغو موتا البالغ 34 عاما، واأ�سارت ال�سحيفة اأن اهتمام 

�سان جريمان ب�سم الالعب الربازيلي، ياأتي خالل انتظار كا�سيمريو حاليا لتجديد عقده مع ريال مدريد.
وكانت اإدارة امللكي قد جددت عقد الالعب يف عام 2015 حتى عام 2021، اإل اأنه قبل ب�سعة اأ�سهر قالت اإنه �سياأتي الدور 
على كا�سيمريو ملراجعة �رصوط عقده، بعد اأن يتم ذلك مع عدد من لعبي الفريق اأمثال بنزمية، اإي�سكو، اأ�سين�سيو، مودريت�س، 
كرو�س، مار�سيلو وكارفاخال، ونوهت ال�سحيفة اأن ال�رصط اجلزائي يف عقد كا�سيمريو احلايل مع ريال مدريد يقدر بقيمة 200 
مليون يورو وهو مبلغ من غري املتوقع اأن يدفعه �سان جريمان، ومع ذلك تاأمل اأدارة بطل فرن�سا يف التو�سل لتفاق بالرتا�سي 
اإن  تقول  اخلا�سة  امل�سادر  بع�س  اأن  ال�سحيفة  ك�سفت  ال�سياق  نف�س  26 عاما.ويف  بالتخلي عن �ساحب  ريال مدريد  لإقناع 

كا�سيمريو قد ينتقل ل�سان جريمان �سمن �سفقة ان�سمام مواطنه نيمار دا �سيلفا لريال مدريد ال�سيف املقبل.
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الأ�شتاذ لقمان مغراوي رئي�س فرقة البحث حول« ال�شيا�شات اللغوية 

هذه �سبل حتقيق الأمن اللغوي يف اجلزائر
يعترب مو�شوع ال�شيا�شات اللغوية اأحد اأبرز املوا�شيع البحثية املثرية للنقا�س واملفتعلة للتجاذبات الفكرية وال�شلوكية  داخل الو�شط اجلتمعي اجلزائري على امل�شتويني القاعدي 
– عامة املجتمع - والهرمي –  فئة النخبة – غري اأن طبيعة هذه النقا�شات وال�شلوكات عرفت يف الآونة الأخرية وترية مت�شارعة  �شواء داخل اجلزائر اأو خارجها اأدت اإىل خلق اأو 

حماولت خلق نوع من ال اإ�شتقرار حول واقع ال�شيا�شة اللغوية يف اجلزائر، الأمر الذي يهدد ب�شكل مبا�شر اأمن ووحدة البالد.

يحي عواق

�إغتنمت  �ملو�ضوع  هذ�  �إثر�ء  وبغية 
�أ�ضغال  فر�ضة  »�لو�ضط«  جريدة 
 « حول  �لأول  �ملغاربي  �مللتقى 
�ل�ضيا�ضات �للغوية يف �ملغرب �لعربي 
�لتجارب  �ضوء  على  مقارنة  در��ضة 
�ملغاربة – �لروؤى و �لبد�ئل« �ملنظم 
للعلوم  �لعليا  �ملدر�ضة  قبل  من 
و17   16 يومي  بالعا�ضمة  �ل�ضيا�ضية 
من �أفريل 2018 وتقربت من �لأ�ضتاذ 
لقمان مغر�وي �أ�ضتاذ �لعلوم �ل�ضيا�ضية 
�لبحث  فرقة  رئي�س  و  باملدر�ضة 
وتاأثري�تها  �للغوية  �ل�ضيا�ضات  حول« 
و�لإ�ضتقر�ر  �لهوية  م�ضاألتي  على 
�حلو�ر  ن�س  لها  فكان  �جلز�ئر«  يف 

�لتايل:

اأول اأ�شتاذ ما املق�شود بالأمن 
اللغوي؟

يف  تتجاذبه  �للغوي  �لأمن  مدخل 
�لنظريات  من  �لعديد  �حلقيقة 
�لل�ضاين  �ملنظور  من  خا�ضة  و�لآر�ء 
�للغة  �أمن  باأن  يرى  من  مثال  فهناك 
نف�ضها  على  تنغلق  �أن  يف  �لعربية 
ذ�تها،  على  تطويرها  يتعلق  و�أن 
�أمن  باأن  �لأخر  �لبع�س  يرى  بينما 
�إنفتاحها  �إطار  يف  �لعربية  يقع  �للغة 
�أما  �للغات هذ� من جهة.  باقي  على 
�لأمن �للغوي كما �أفهمه فهو �أن تُاأخد 
�أكادميي  علمي  �إطار  �للغة يف  م�ضاألة 
ذلك  لل�ضيا�ضة يف  كان  و�إن  مو�ضوعي 
�ل�ضيا�ضة-   – �لأخرية  هذه  جانب، 

�ملو�ضوعية  منطلقها  يكون  �أن  يجب 
�لتي من خاللها نحافظ على �لو�ضع 
و�قع  �جلز�ئر  و�أن يف  ل�ضيما  �للغوي 
لغوي متنوع لذ� فاإن �لأمن �للغوي يقع 
�للغوي  �لتنوع  هذ�  على  �حلفاظ  يف 

�لذي تزخر به �جلز�ئر

» حتقيق الأمن اللغوي مرهون 
باحلفاظ على التنوع اللغوي 

الذي تزخر به اجلزائر«
   على ماذا يقوم الأمن اللغوي 

لأي دولة؟

�أول لبد من �لإ�ضارة �إىل �أن �حلديث 
ل  حديث  �للغوي  �لأمن  م�ضاألة  عن 
�ل�ضلب  �لأمن  م�ضاألة  يجب عزله عن 
)�لقوة �لع�ضكرية(  وكذ� �لأمن �لناعم 
كما  و�لثقافية(  �لإقت�ضادية  �لقوة   (
�إمتد�د  هناك  باأن  نفكر  �أن  يجب 
فاأمن  �للغة،  م�ضاألة  يف  للحدود  عابر 
�جلغر�فية  �حلدود  �ضمن  ليقع  �للغة 
للجز�ئر �أو لإمتد�دها �ملغاربي فقط 
هذه  خارج  �لتفكري  علينا  يجب  بل 
�للغة  م�ضاألة  و�أن  خا�ضة  �حلدود، 
�لد�خل  من  �أحيانن  تو�ضيفها  يتم 
و�أحيانن من �خلارج فيتم بذلك تغدية 
�أو  �للغوية  �مل�ضاألة  حول  �لنقا�س 
ب�ضحنة  باجلز�ئر  �للغوية  �ل�ضيا�ضات 
دوما  تبتعد  �لتي  �لإيديولوجية  من 
فهذ�  للبلد  �لعامة  �مل�ضلحة  عن 
�جلز�ئر  لأمن  مهدد�  يعترب  قد  موؤثر 
لأن  �لهني  باملر  لي�س  وهذ�  ككل، 
�جليو  و  �لإ�ضرت�تيجية  يف  �خلرب�ء 
منط  عن  �إ�ضرت�تيجية يتكلمون �لأن 
جديد من �حلروب متمثل يف �حلروب 

�لثقافية بل حتى يتنبوؤون باأن �حلروب 
ح�ضارية  حروب  �ضتكون  �مل�ضتقبلية 
�ملرتبطة  �مل�ضائل  من  �إنطالقا 

بالهوية، �لدين، و�للغة.
�إ�ضافتا �إىل ذ�ك فالنقا�س حول م�ضاألة 
�إد� كان خطابا موؤدجلا  �لأمن �للغوي 
ف�ضيكون  �ل�ضيا�ضية  �لأهو�ء  وتتجادبه 

�أكرب تهديد لالأمن �للغوي،

» اأمن اللغة ل يقع �شمن احلدود 
اجلغرافية للجزائر«

ماهي امل�شاكل التي تعاين منها 
ال�شيا�شات اللغوية يف اجلزائر؟

�أ�ضميها  ل  حتى  �ملالحظات  �أوىل 
م�ضاألة  حول  م�ضاكل  �أو  �أزمات 
هو  �جلز�ئر  يف  �للغوية  �ل�ضيا�ضات 
�لإ�ضكالت  هذه  مع  �لتعامل  �أن 
�لبعد  عنه  يغيب  منا�ضباتي  تعامل 
�لإ�ضرت�تيجي ، فكلما �أثارت �لظروف 
�ملحلية �أو �لدولية ب�ضكل ما �أو باآخر 
م�ضاألة �ل�ضيا�ضات �للغوية يتم �لتعامل 
من  وهذ�  معني  �آين  �ضكل  وفق  معها 
�ل�ضيا�ضي  �لنظام  من  �ضو�ء  �جلانبني 

�أو من جانب �ملعار�ضة.
تلك  هي  �لثانية  �ملالحظة 
�جلز�ئر  يف  �للغوي  �ملتعلقة  بالو�قع 
فنجد  لغويا  تنوعا  يربز  و�لذي 
ف�ضاء�ت لغوية كما ي�ضميها �لباحثون 
يف �للغة كاللغة �لعربية، �لأمازيغية، ، 
�لفرن�ضية  �جلز�ئري،  �لد�رج  �لل�ضان 
بع�س  �لن�ضبي على  �لإنفتاح  ونوع من 
�لتنوع  هذ�  �لأخرى،  �لأجنبية  �للغات 
�ل�ضيا�ضة  حتتويه  �أن  ينبغي  �للغوي 
يف  �ملوجودة  فالتجارب  �للغوية، 

�ملغاربية  �لدول  وبع�س  �جلز�ئر 
كانت  �أنها  م�ضى  وقت  يف  �أثبتت 
هذ�  �ملكونات،  هذه  لأحد  �إق�ضائية 
�إىل حدوث  مبا�رشة  �ضيوؤدي  �لإق�ضاء 
نوع من �ل �إ�ضتقر�ر تزيد حذته �إذ� ما 

مت توظيفه �ضيا�ضيا.
�أن  �رشورة  هي  �لثالثة  �ملالحظة 
�ضو�ء  و�ملفكرون  �لباحثون  يجتمع 
�لبحث  مر�كز  عرب  �أو  �جلامعات  يف 
للتفكري يف هذه �مل�ضاألة و�لتفكري هنا 
مو�ضوعاتيا  تفكري�  يكون  و�أن  لبد 
يكون  �أن  ينبغي  �للغة  حول  و�لنقا�س 
من د�خل �للغة ومن خارجها، مبعنى 
�ملنطق  منطق،  من  �أكرث  توظيف 
�للغوي، �لل�ضاين، �لأمني، �لإقت�ضادي، 
مب�ضاألة  �لنقا�س  وربط  �ل�ضيا�ضي 
�لهوية، ليتم بعدها و�ضع �إطار نظري 
�ملتنوع  �للغوي  �لو�قع  هذ�  يو�فق 
ينري  �جلهد  لعل هذ�  لدينا،  �ملوجود 
�لبالد  �ضوؤون  ت�ضيري  على  �لقائمني 
�لبلد  �إ�ضتقر�ر  ي�ضمن  �لذي  بال�ضكل 
�أن  ميكن  �لتي  �لتهديد�ت  وجتنب 

ترتتب عن �مل�ضاألة �للغوية.
لغوي  ملكون  �إق�ضاء  عملية  �أي   «

�ضتوؤدي �إىل �ل �إ�ضتقر�ر«

ملاذ كلما اأثري النقا�س حول 
م�شاألة اللغة يف اجلزائر تلوح 

بوادر ال اإ�شتقرا؟

لي�س  باللغة  �ملتعلق  �لنقا�س  �أحيانن 
من  هنا  لأن  وعي  دون  فهو  مق�ضود� 
يعلم  �أنه ل  �ل�ضاأن غري  يتكلم يف هذ� 
فيها  يدعي  �لتي  �مل�ضاألة  خطورة 
علما وخطورة مر�ميها فالنقا�س حول 

م�ضاألة �للغة لبد �أن يكون نقا�س �أهل 
�لعلم �ملخت�ضني وكذ� �أن يكون نقا�ضا 
�إىل  دفعتنا  �لتي  �لنقطة  وهي  حذر� 
�لعلمي  �مللتقى  هذ�  بتنظيم  �لقيام 
و�إثر�ء �لنقا�س بعيد� عن �لإيديولوجيا 
يف  وم�ضاهمتا  �لبالد  لأمن  خدمة 

حتقيق �إ�ضتقر�رها.

» النقا�س حول م�شاألة اللغة 
لبد اأن يكون من داخلها ومن 

خارجها«

�لتي  �لأليات  ر�أيك  ح�ضب  هي  ما 
ميكن �إتباعها بغية جعل تنوع �جلز�ئر 

�للغوي م�ضدر قوة ل م�ضدر �ضعف؟
باجلز�ئر  �للغوي  �لتنوع  حتويل 
قوة  م�ضدر  �إىل  �ضعف  م�ضدر  من 
�للغوية  �لعامة  �ل�ضيا�ضة  هدف  هو 

نتفق  �أن  ي�ضتوجب  �لذي  باجلز�ئر 
�لبلد  �أبناء  كل  يتفق  �أن  مبعنى  حوله 
�ل�ضيا�ضية،  �إنتمائاتهم  كانت  مهما 
�أو  �ملعار�ضة  �ضفوف  يف  كانو  �ضو�ء 
حتى  �و  �ل�ضيا�ضي  للنظام  م�ضاندين 
حمايدين عن هذ� وذ�ك على �رشورة 
وجعله  �للغوي  �لتنوع  بهذ�  �لإرتقاء 
هذ�  على  �إتفقنا  فاإذ�  قوة،  م�ضدر 
�لهدف �ضن�ضل �إىل توظيف �لأ�ضاليب 
و�لآليات �لتي ت�ضمن هذ� �لتنوع، هذ� 
مقاربة  بناء  �رشورة  �إىل  بالإ�ضافة 
ت�ضاركية حول م�ضاألة �لتنوع �للغوي يف 
�أ�ضحاب  �ملخت�ضني،  جتمع  �جلز�ئر 
�لقر�ر، وكافة �أبناء �لبلد على �إختالف 
فهم  ينبغي  كما  و�إنتمئاتهم.  �ألو�نهم 
تاأتينا  �لتي  �لتاأثري�ت  طبيعة  و�إدر�ك 
حتى  جيد�  فهما  �حلدود  خارج  من 

نتمكن من تفاديها.

الكاتب اجلزائري عارف م�شاكرة يف حوار خا�س" للو�شط "

»لن اأ�ست�سلم« �سعلة اأمل لنت�سار ال�سباب على قهر احلياة 
وال�سمود التحدي  رمزا  غربيط  وبن  •       بوتني 

�ضيق  و  خا�س  بحو�ر   « �لو�ضط   « يومية  �نفردت 
م�ضاكرة  عارف  �جلز�ئري  و�لإعالمي  �لكاتب  مع 
 « رو�ية  �لذي  �أعطانا  بع�س  �لتفا�ضيل  عن 
لن   « �لآخر  وكتابه   ، �حلزين«  �لقي�رش  تخريفات 
،  �ل�ضادرين عن  �أ�ضت�ضلم« ...جنون �لقهر و�لتحدي 
د�ر نيوزي�س من�ضور�ت فرن�ضا  و�ل�ضي �لذي مل�ضناه 
م�ضمونهما  حيث  يف  كتبه  �جلر�أة  خالل  من 
نوعه  �أين  من  فريد�  �أ�ضلوبا  �لقارئ  لهما  ي�ضادف 
�حلقيقة  ويالم�س  �إبد�عا  م�ضاكرة  ينتف�س  �لكاتب 
معاناة  حتاكي  و�لتي  �ملو��ضيع  خمتلف  يف  طرح 
�لأفر�د وترتجمها على �أر�س �لو�قع  وهذ� ما جعل 
�لف�ضل  �ضوكة  يك�رش  �أن  ��ضتطاع  متميز  كاتبا  منه 
�لكتابة  بو��ضطة  �لأفر�د  حياة  م�ضار  تعيق  �لتي 
�أمل  �ضعلة  �لأخري ،  مانحا  يف  �لإبد�ع  لينت�رش 
�ل�ضتار  �لنجاح  ويرفع  �جلز�ئري  لتحقيق  لل�ضباب 
هذ�  موؤلفات  معظم  يف  جنده  ما  فهذ�  م�رشق  لغد 
�إبد�عي  بطابع  و  نقدي  بح�س  يكتب  �لذي  �لكاتب 
�جلادة وهذ�  �ملو��ضيع  طرح  يف  وجر�أة  �ضدق  فيه 

ما جعله يك�رش قو�عد �مل�ضتحيل  لتحليه بال�ضجاعة 
�لأدبية   فهو من �لكتاب �لقالئل �لذين  وظفو�  هذ� 
نوعها ،  من  موؤلفاتهم �لفريدة  يف  �لأ�ضلوب 
فلقد ك�ضف �ملوؤلف لنا عن �أبرز �ل�ضخ�ضيات �لأدبية 
�ضيقام  �لذي  توقيعه  حفل  �لتي �ضتح�رش  و�لفكرية 
�ليوم باملركز �لثقايف �جلز�ئري  يف باري�س بفرن�ضا 

و�لتي �ضيكت�ضفها  �لقر�ء �لأعز�ء يف هذ� �للقاء .
   

بداية ،هل لك اأن تك�شف ليومية 
»الو�شط«  عن  اأبرز الأ�شماء التي �شتح�شر  يف 

حفل توقيع كتابيك اليوم  باملركز الثقايف 
اجلزائري يف باري�س  ؟

  
رو�ية  و   « �أ�ضت�ضلم  لن   « كتابي  بتوقيع  �ليوم  �ضاأقوم 
�لثقايف  �حلزين«  باملركز  �لقي�رش  تخريفات   «
ح�ضور  �ضتعرف  بفرن�ضا  و�لتي  بباري�س  �جلز�ئري 
�أنني  ة  كما  رو�ضيا  �ضفري  فيهم  مبا  �ضفري�   12
�أدبية  وقامات  ل�ضخ�ضيات  ر�ضمية  دعو�ت  �أر�ضلت 

وثقافية هامة  من بينهم �لأديبة �جلز�ئرية و�لعربية 
ذ�كرة  رو�ية«  م�ضتغامني  �ضاحبة  �أحالم  و�لعاملية 
�لدكتور  ح�ضور  مع   « بك  يليق  و«�لأ�ضود  �جل�ضد« 
للدر��ضات  �لعربي  �ملركز  مدير  �ل�ضيد�وي  ريا�س 
»�لفجر«  جريدة  و�لجتماعية ومديرة  �ل�ضيا�ضية 

حدة حز�م وغريهم من �لأ�ضماء �لأخرى .
  

ملن اأهديت روايتك » تخريفات القي�شر 
احلزين« ؟     

  
�أهديت  رو�ية » تخريفات �لقي�رش �حلزين »  �إىل كل 
�ليتامى و�إىل من ظلمته �حلياة فمن جيوب ذ�كرتي 
�أعماق  من  و�ل�ضجن  �حلزن  من  مبزيج  �ملمزقة 
رحلو�  ملن  �ل�ضتياق  �أتعبتها  م�ضافات  روحي  �لتي 
ذلك  �هلل  �أتكلم   كان  �أبي رحمة  ميعاد عن  من غري 
�لفجيعة  طعم  �بتالع  »يرف�س  »�أنا  �مل�ضمى  �لطفل 
فو�ضى  �لدموع  من  �ل�ضفقة،  وجوه  من  يهرب   ،
ليخط  �أور�قه  �حلو��س  �إىل  �رتباك  من   ، و�ل�رش�خ 
بالأمل  يومياته �ملثقلة  خو�طر  وجعه  بجرب  عليها 
�ضديقه  ليز�ل  قلمه  كان  �لوجد�ن  فلقد  و�أنني 
من  ل ميل  �لذي  �ضديقه   ، يخذله  ل  �لذي  �لوحيد 
�ضماع ف�ضف�ضته من غري �أن يقاطعه �أو ي�ضفق عليه .

 
  اأعطنا ملحة للقراء الأكارم  عن 
م�شمون  موؤلفك »لن اأ�شت�شلم »؟

  
�لقوة  لإعطاء  »مرجعية  �أ�ضت�ضلم  لن   «   كتاب 
ولقد  حياتهم  يف  ي�ضت�ضلمو�  ل  للنا�س  لكي 
كتب   �لنا�رش ومدير د�ر نيوزي�س  من�ضور�ت فرن�ضا 
للغة  �لعاملي  �ملركز  رئي�س  �ل�ضيخ  يحي  �لدكتور 
و�لفل�ضفية   بباري�س  �لتاريخية  و�لبحوث  �لعربية 

فيه  عدة  �لكتاب  �لذي  عاجلت  ،  كلمة  حول  هذ� 
و�لتحدي  ،  �لإ�رش�ر  �حلياة  معنى  مو��ضيع  منها 
�لنجاح  مفاهيم   ، �لذ�ت  ،  حتقيق  ،  و�لتخطيط 
و�لعزمية  ،  و�لإ�رش�ر  �لف�ضل  وطرق  وحمفز�ته 
�ملقد�س  و�ملجتمع  �لإن�ضان  �ل�ضعادة  وبناء  طريق 
�ملوؤلف  هذ�  يف  �لوطني  وتطرقت  و�مل�رشوع 
حياتي  يف  �أثرت  �ضخ�ضيات  من  �لتحدي  �إىل  رموز 
وبالتايل فلقد �أهديت هذ� �لكتاب  �إىل  قي�رش �لع�رش 
بعد  رو�ضيا  �إمرب�طورية  �أحيا  بوتني �لذي  فالدميري 
بن  نورية  �لوطنية  �لرتبية  وزير  معايل  موتها  و�إىل 
غربيط رمز �لتحدي و�ل�ضمود   وحتدثت عن كمال 
يف  بوتني  �لقي�رش  وزيارة  دي�س  بن  وعائلة  بوغابة 
�إىل باري�س و�أنا وبيل غيت�س  �أغنى رجل  �لأزمة  عز 
�أ�ضمد يف وجه  �أن  ، فلقد علمتني �حلياة  �لعامل  يف 
�ضغريهم   ، �لنا�س  كل  �ضاأن  هذ�  يف  �ضاأين   ، �حلياة 
حاكميهم  وحمكوميهم  وفقريهم  وكبريهم،  غنيهم 
بني  �أجتول  و�أنا  طويلة  �ضنو�ت  ق�ضيت  وقد   ،
�أن  �لعمر  منت�ضف  يف  �أدركت  حتى  �لعامل  دول 
�إل  ماهو  �للحد  �إىل  �ملهد  رحلته  من  يف  �لإن�ضان 
م�ضريه  يظل  ذلك  ومع   ، �لأقد�ر  كرة  تتالعب  بها 
�لعاتية �ضاع يف مهب  للريح  ��ضت�ضلم  �إذ� هو   ، بيده 
�لرياح ، و�إذ� �ضبط نف�ضه وقاوم كان �لأعلى ، ولكنني 
و�ملقاومة  و�لعزمية  �لإ�رش�ر  �أن  هذ�  تيقنت  قبل 
�لذ�ت  حلفظ  �لوحيدة  �ل�ضبل  هي  �لتحدي  ورفع 
و�لو�ضول  �إىل �لأماين �ملن�ضودة ،  ومن هنا جاءتني 
»  كعنو�ن لكتابي لأنها ل تختزل  �أ�ضت�ضلم  فكرة »لن 
فل�ضفتي يف �حلياة فح�ضب ، بل تتعد�ها �إىل �لتنظري 
 ، بيئته  �لإن�ضان يف  �أن يكون عليه �ضلوك  ينبغي  ملا 
وحتى   ، مقد�س  لبناء  جمتمع  �مل�ضوؤولني  و�ضلوك 
وتوجيهها  �لعامة  �ل�ضلوكات  ترميم  بدلوي  يف  �أدلو 
 ، معنويات  �لفرد  من  للرفع  �ل�ضحيح  �لتوجيه 

للمتخاذلني  �لطريق  لأعبد  و�حللول  �لأمثلة  عددت 
ع�ضاهم �أن يطردو� �ضياطني  �ل�ضعف  �لتي ت�ضتنزف 

قو�هم  وتقتل فيهم  �لإر�دة و�لنجاح.

 عارف م�شاكرة يف �شطور ....

يعد عارف م�ضاكرة كاتب و�إعالمي جز�ئري وباحث 
على  حا�ضل  و�جليو�ضرت�تيجية  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم  يف 
�لإن�ضانية  ويتقن  �لعلوم  يف  عليا  جامعية  �ضهاد�ت 
�لعديد من �للغات وي�ضغل حاليا من�ضب رئي�س مكتب 
�ملتحدة  �لأمم  لهيئة  �لدويل  بالتحالف  �لتحقيقات 
و بالن�ضبة ملوؤلفاته فلقد  �ضدر له عن د�ر نيوزي�س 
�لقي�رش  تخريفات   « فرن�ضا   رو�ية   من�ضور�ت 
» كما  �أ�ضت�ضلم  »لن  بعنو�ن   �آخر  و كتاب  �حلزين«  ، 
�أنه  �لق�رش«، كما  خبايا  كتاب«  قريبا  له  �ضي�ضدر 

موؤلف يف �ل�ضيا�ضة و�لجتماع.
حاوره : حكيم مالك  
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اإحياء  للذكرى ال87 لوفاته

جربان خليل جربان »يغادر« لبنان وي�صل ال�صني!

هل تقود ف�صيحة الأكادميية ال�صويدية حلجب نوبل للآداب؟

لعدة موؤلفني

�صدور كتاب »حتولت املجتمع الفل�صطيني منذ 
�صنة 1948: جدلية الفقدان وحتديات البقاء«

اأبوظبي

 م�صروع »كلمة للرتجمة« ي�صدر كتاب 
»املنطق« للفرن�صي جيل ُدويك

وكالت 

اأحيى ال�شينيون الذكرى الـ87 لوفاة الأديب اللبناين جربان خليل جربان، وتبادلوا فيما بينهم عباراته، وت�شاركوا على و�شائل التوا�شل 
الجتماعي اأ�شهر مقولته، فيما مل ينتبه اللبنانيون اأنف�شهم اإىل التاريخ الذي �شادف العا�شر من ال�شهر احلايل، وفق تقرير ن�شرته �شحيفة 

»ال�شرق الأو�شط«.
وما ال يعرفه رمبا كثري من العرب 
واأدبه  بجربان  ولعاً  لل�صينيني  اأن 
وهو  �صنة.   80 يقارب  ما  منذ 
لديهم،  االأ�صهر  العربي  الكاتب 
وال  االإن�صانية،  نفحته  ويحبون 
يعتربونه �رشقياً اأو غربياً، واإمنا هو 
اأديب قادر على اأن يخاطب النا�س 
انتماءاتهم  عن  النظر  ب�رشف 
قوته  م�صدر  وهذا  وجن�صياتهم، 

لديهم.
بف�صل  جربان  ال�صينيون  وعرف 
التي  واملمتازة  املبكرة  الرتجمة 
دون،  ماو  الكبري  االأديب  بها  قام 
اأول رئي�س الحتاد الكتاب والحتاد 
تاأ�صي�س  قبل  والفنانني  االأدباء 

ال�صني اجلديدة.
ويقال اإن ال�صينيني مل يعرفوا قبل 
�صوى  العربي  االأدب  من  جربان 
كتاب »األف ليلة وليلة«. واقت�رشت 
العربية  باللغة  ال�صينيني  عالقة 

ق�صرية  �صور  معاين  ترجمة  على 
التي  الكرمي،  القراآن  من  خمتارة 
ابتداأت منذ اأوا�صط القرن الثامن 
القرن  ع�رشينات  حتى  ع�رش 

الع�رشين.
 

كتاب النبي جلربان 
خليل جربان مرتجمًا 

لل�شينية

مل  البحت  االأدب  جمال  يف  لكن 
جربان  غري  ال�صني  اإىل  ي�صل 
ب�صكل  �صاهم  ومما  البداية،  يف 
املبكرة  املعرفة  اأ�صا�صي يف هذه 
االأدباء  من  غريه  وقبل  به  جداً 
العرب، اإ�صافة اإىل طبيعة ن�صو�صه 
وقراأه  باالإجنليزية  كتب  اأنه  هو 
�صينيون  واأكادمييون  اأ�صاتذة 
اأعماله  ونقلوا  اأمريكا،  يف  عملوا 

اإىل لغتهم، ويف كل االأحوال مل يذع 
�صيت جربان ب�صكل وا�صع اإال بعد 
من  مببادرة  »النبي«  كتابه  ترجمة 
اأن  بعد  بينغ �صني  ال�صينية  االأديبة 
العجيبة  »حكمته  و�صحرتها  قراأته 
ال�رشقية  بالنفحات  تفوح  التي 

واالأ�صلوب ال�صاعري اجلذاب«.
رئي�س  نائب  مني  فنغ  لني  وح�صب 
اجلمعية ال�صينية لدرا�صات االأدب 
االأعوام،  اأحد  يف  فاإنه  العربي، 
و�صلت اأعمال جربان خليل جربان 
على  مبيعاً  االأكرث  ت�صبح  الأن 
االإطالق يف املكتبات ال�صينية بني 
الكتب املرتجمة عن لغات اأجنبية. 
ويف ذكرى ميالده املائة والثالثني 
اأقامت ال�صني، وحتديداً يف جامعة 
جلربان  خ�ص�س  موؤمتراً  بكني، 
بن�صو�صه  ال�صينيني  واأدبه وعالقة 
وا�صتلهاماً،  وقراءة  ترجمة 

مب�صاركة اأدباء واأكادمييني كبار.

التي  االأزمة  ف�صول  تزال  ما 
ال�صويدية  باالأكادميية  تع�صف 
ال�صويد،  على  بظاللها  تلقي 
وت�صارب  مالية  ف�صائح  عقب 
طفت  نفوذ  وا�صتغالل  م�صالح 
اإىل  يوؤدي  قد  مما  ال�صطح،  على 
حجب جائزة نوبل لالآداب يف عام 

.2018
عقب  ذروتها  االأزمة  وبلغت 
تختار  -التي  االأكادميية  اجتماع 
لالآداب-  نوبل  بجائزة  الفائزين 
يف العا�صمة ال�صويدية �صتوكهومل، 
الدائمة  االأمينة  اأعلنت  حيث 
اأنه مت  دانيو�س  �صارا  لالأكادميية 

اإعفاوؤها من مهامها.
كبرية  �صجة  اخلرب  هذا  واأحدث 

ال�صويدي  االأول  الوزير  جعلت 
من  يطلب  لوفان  �صتيفان 
ا�صتجماع  االأكادميية  اأع�صاء 
نوبل  جائزة  باأن  مذّكرا  قوتهم، 
مهما  »�صيئا  يعتربان  واالأكادميية 

بالن�صبة لل�صويد«.
 ، نوفمرب   21 يف  الق�صية  بداأت 
بعد ن�رش يومية »داغن�س نيهيرت« 
ال�صويدية �صهادات 18 امراأة تتهم 
ال�صف  من  ثقافية  »�صخ�صية 
واالعتداء  باالغت�صاب  االأول« 

اجلن�صي.
جان  بالفرن�صي  االأمر  ويتعلق 
ع�صو  زوج  عاما(   71( اأرنو  كلود 
فرو�صتن�صن،  كاتارينا  االأكادميية 
الذي  »املنتدى«  يديران  وكانا 

ت�صارك فيه النخبة يف �صتوكهلوم، 
االأكادميية  من  جزئي  وبتمويل 

ال�صويدية.
فقد  ذاتها،  ال�صحيفة  وبح�صب 
من  عدد  اأ�صماء  اأرنو  �رشب 
الفائزين بجائزة نوبل لالآداب قبل 
االإعالن الر�صمي عنهم، متبجحا 

بالدور الذي لعبه يف تتويجهم.
ال�صحيفة،  اأوردته  ما  على  وبناء 
�صارا  االأكادميية  اأمينة  طلبت 
حماماة  مكتب  من  دانيو�س 
العالقة  على  ال�صوء  ت�صليط 
واأع�صاء  الفرن�صي  جتمع  التي 

االأكادميية.
كب�س فداء

النتائج  عن  يعلن  مل  اأنه  ورغم 

علني،  ب�صكل  اإليها  املتو�صل 
املحامني  اأن  دانيو�س  ك�صفت 
وقفوا على خروق مالية يف ت�صيري 
تتعلق  اأ�صياء  وكذلك  املنتدى، 
بت�صارب امل�صالح، الأن االأكادميية 
تدعم املنتدى يف حني اأن اإحدى 
فرو�صتن�صن-  -كاتارينا  اأع�صائها 
امللكية.  �صندات  ن�صف  متتلك 
وطلبوا من االأكادميية رفع دعوى 

على »املنتدى«.
جممع  اأع�صاء  اأغلبية  اأن  غري 
)االأكادميية(  »اخلالدين« 
االإجراء،  هذا  على  اعرت�صوا 
�صد  اأفريل   6 يف  و�صوتوا 
فرو�صتن�صن،  بكاتارينا  االإطاحة 
لكن ثالثة من املطالبني باإقالتها 

االأكادميية  من  ا�صتقالتهم  اأعلنوا 
احتجاجا على اإبقائها.

ومع احتدام اجلدل، اأعلنت اأمينة 
االأكادميية �صارا دانيو�س اإعفاءها 
من من�صبها مع احتفاظها بع�صوية 
لن  اإنها  قالت  لكنها  االأكادميية، 
االأع�صاء،  اجتماعات  ت�صارك يف 
اأثار احتجاج متابعني يف  وهو ما 
ال�صويد اعتربوا اأن دانيو�س كانت 
ليحتفظ  به  يُ�صحى  فداء  كب�س 

الرجال مبنا�صبهم ونفوذهم.
الداخلي  القانون  وين�س 
اجتماع  وجوب  على  لالأكادميية 
لتعيني  الـ18  االأع�صاء  من   12
»خالدين« جدد، لكن عددهم االآن 
11 فقط، حيث ان�صحبت الروائية 

 1989 عام  يف  اإيكمان  كري�صتني 
االأكادميية  رف�س  على  احتجاجا 
اخلميني  اهلل  اآية  بفتوى  التنديد 
ر�صدي  �صلمان  الروائي  �صد 
�صيطانية«،  »اآيات  كتابه  ب�صبب 

وبقي مكانها �صاغرا منذئذ.
لوتا�س  لوتا  الكاتبة  اعتزلت  كما 
جل�صة  اأي  حت�رش  ومل  املجمع 

منذ 2015.
ويف �صياق البحث عن حل، ميكن 
االأع�صاء،  كل  جتديد  اإىل  اللجوء 
وهذا ما قد يع�صف بجائزة نوبل 
لالآداب، الأن االأكادميية ال�صويدية 
بهذه  الفائز  تختار  التي  هي 

اجلائزة العاملية.
وكالت

موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  �صدر 
كتاب  الفل�صطينية  الدرا�صات 
الفل�صطيني  املجتمع  »حتوالت 
منذ �صنة 1948: جدلية الفقدان 
تاأليف:  البقاء«،  وحتديات 
وحمرر  )موؤلف  املالكي  جمدي 
)موؤلف  لدادوة  وح�صن  رئي�صي( 
وحمرر م�صارك(، وذلك يف 600 

�صفحة.
لت�صخي�س  الكتاب  هذا  ي�صعى 
التي  البنيوية  التحوالت  وحتليل 
الفل�صطيني  املجتمع  اأ�صابت 
خالل  من   1948 �صنة  نكبة  منذ 
الذي  اال�صتعماري  ال�صياق  تبيان 
يهدد كيانية هذا املجتمع وهويته 
لوجوده.  املو�صوعية  واالأ�ص�س 
وحر�س موؤلفوه على تقدمي روؤية 
�صاملة موجزة ونقدية للتحوالت 

لها  خ�صع  التي  االجتماعية 
الفل�صطيني يف جتمعاته  ال�صعب 
بالرتكيز  املتعددة،  االأ�صا�صية 
الغربية  ال�صفة  مناطق  على 
املحتلة  واملناطق  غزة  وقطاع 
هذا  يتناول  لذلك   .1948 �صنة 
متقاطعني  حمورين  الكتاب 
ومكملني اأحدهما االآخر. يتمثل 
وحتليل  ر�صد  يف  االأول  املحور 
التحوالت االجتماعية وال�صيا�صية 
والثقافية  واالقت�صادية 
تفاعالتها  وطبيعة  االأ�صا�صية، 
مع الف�صاءات والبيئات املحيطة 
الثاين  املحور  يتمثل  بينما  بها، 
عرب  التحوالت  هذه  درا�صة  يف 
خمتلف احلقب الزمنية التي مر 
منذ  بها  الفل�صطيني  املجتمع 
االنتداب الربيطاين ولغاية االآن.

واملوؤلفون هم: جمدي املالكي: 
جامعة  يف  االجتماع  علم  اأ�صتاذ 
الكتب  من  العديد  له  بريزيت. 
والدرا�صات عن الهجرة والتنمية 
يف  االجتماعية  وال�صيا�صات 
لدادوة:  ح�صن  و  فل�صطني 
العلوم  دائرة  يف  حما�رش 
االجتماعية وال�صلوكية يف جامعة 
بريزيت. له العديد من الدرا�صات 
عن املجتمع املدين وال�صيا�صات 
عبد  و  فل�صطني  يف  االجتماعية 
الكرمي الربغوثي: اأ�صتاذ الفل�صفة 
جامعة  يف  الثقافية  والدرا�صات 
بريزيت و جمال ال�صاهر: اأ�صتاذ 
الفل�صفة والدرا�صات الثقافية يف 

جامعة بريزيت.
وكالت

للرتجمة  »كلمة«  م�رشوع  اأ�صدر 
 - وال�صياحة  الثقافة  دائرة  يف 
لكتاب  العربية  الرتجمة  اأبوظبي 
الفرن�صي  للعامل  »املنطق« 
العربّية  اإىل  ونقله  ُدويك،  جيل 
د.عزالدين اخلطابي، �صمن اإطار 
فعاليات  يف  للم�صاركة  ا�صتعداده 
للكتاب  الدويل  اأبوظبي  معر�س 
 20 من  الفرتة  يف  يقام  الذي 
اأفريل  اإىل 1 ماي 2018. ويت�صمن 
اأ�صا�صيني:  ق�صمني  الكتاب  هذا 
اال�صتدالل  بطبيعة  متعلق  ق�صم 
ب�صيطة  بلغة  املوؤلف،  فيه  اأكد 
ما  على  اأمثلة،  وبعدة  ووا�صحة 
املالحظة  عن  اال�صتدالل  مييز 
اإىل  فيه  �صعى  وقد  واحل�صاب. 
االإجابة على �صوؤال مركزي وهو: 
يف  اال�صتدالل  اختزال  ميكن  هل 

احل�صاب؟ اأما الق�صم الثاين فريكز 
ندعوه  اأن  ميكن  ما  على  فيه 
حيث  واحل�صاب،  املنطق  بحوار 
اعترب باأن تطور اال�صتدالل واكب 
تطور الريا�صيات باعتبارها علماً 
وبدل  منطقياً.  اأي  ا�صتنباطياً، 
اال�صتدالل  يف  احل�صاب  اختزال 
اإىل  ُدويك  جيل  دعا  العك�س،  اأو 
يف  خا�صاً  و�صعاً  احل�صاب  منح 
العلوم حلل بع�س امل�صكالت التي 
ظلت عالقة على مدى قرون من 
م بف�صل تطور  الزمن، وهو ما تدَعّ
املعلومات يف الوقت احلايل؛ مما 
بني  احلا�صل  التكامل  على  يوؤكد 
والريا�صيات.  املنطق  جمايل 
اأن  ذلك،  �صوء  يف  املوؤلف،  واأكد 
املجاالن  عرفه  الذي  التطور 
وت�صور�س  فريج  مع  املذكوران، 

ورا�صل ووايتهيد وتورينغ وغودل، 
�صمح بتاأكيد اأن قوانني الطبيعة يف 
حاجة دائمة اإىل �صياغة ريا�صية، 
وا�صتدالالت  براهني  اإىل  اأي 
احل�صاب  اعتماد  تتطلب  متنوعة 
قيمة  تربز  وهنا  باحلال.  بطبيعة 
مبعلوماته  الغني  الكتاب  هذا 
واملميز  بتحليالته  والدقيق 
التي  الرائعة  التعليمية  بطريقته 
النظريات  اأ�صهر  مبعرفة  ت�صمح 
والريا�صيات  املنطق  جمايل  يف 
مدخاًل  يعترب  وهو  عناء.  دون 
لغري املهتمني باملنطق، وطريقة 
الفكر  يف  جدواه  لفهم  ناجعة 
التي  الذهنية  واملتعة  واحلياة، 

يوفرها.
 وكالت
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ال�شاعر يعي�ش ابن �شليم �شيف الدين للو�شط 

 الرواية حا�شنة كل الأجنا�س مبا فيهم ال�شعر 

مبنا�شبة يوم العلم " 

متحف اجلهاد بالهامل يعر�س فيلم ابن بادي�س

يعي�ش ابن �شليم �شيف الدين طالب بجامعة الأمري عبد القادر للعلوم ال�شالمية بق�شنطينة ،  ما�شرت1 ، 
تخ�ش�ش اأدب عربي حديث ومعا�شر .. من مواليد 30 اأفريل 1993  .

حاوره / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

كيف اكت�شفت موهبتك ال�شعرية ؟

وداد  لأ�ستاذتي  اأولها  الق�سة يف  تعود 
، اأ�ستاذة الدرو�س اخل�سو�سية ، كانت 
كلمتها   ، ب�سوؤال  يل  توجهت  كلما 
بالعربية وكانت ترد عليا بفرح وتعجب 
ال�سعر  ، حتى نطقت  كثريا بف�سحتي 
، ومن حظها كانت اأول ق�سائدي من 

ن�سيبها ..

لكل واحد منا بداية ولأول 
الطريق بكل تاأكيد �شعوبات ، 

كيف جتاوزتها ؟

ههه  ، ذكرتني يا اأ�ستاذ ببداياتي 
مع ال�سعر ، كم كنت اأ�سدع روؤو�س 
اأ�سحابي بهرطقاتي ال�سويعرية  ، 

وكم �سخر مني زمالئي يف الدرا�سة 
وكنت جادا ور�سميا لأق�سى احلدود 

، ثم اكت�سفت اأن هذه الطريقة ل 
جتدي ، ف�رصت اأ�سحك وهكذا 

قبلني اجلميع على اأ�سا�س م�رصوع 
فا�سل ، و�سيئا ف�سيئا طورت 

نف�سي يف �سمت ثم خرجت لهم يف 
الأم�سيات وامللتقيات الوطنية ، 

حتى �سار بع�سهم ي�ستجديني ل�سماع 
ق�سيدة .. واأحيانا تاأتيني ر�سائل على 

اخلا�س مفادها
يا اأخي ا�شتقنا لق�شائدك اأمتعنا 

يا �شيف .. وهكذا انقلبت 
املعادلة ..

لو طلب منك اأن حتدد هويتك 
ك�شاعر فما تقول ؟

يف احلقيقة ال�سعر عامله عميق جدا 
، لدرجة اأنك كلما اأنهيت ن�سا �سعري 
جديد اإل وقلت يف اأعماقك هذا ن�س 
وهكذا   ، الن�رص  ي�ستحق  ل  �سعيف 
يبقى ال�ساعر يتدرج يف �سلمه ، ي�سعد 
�سيئا ف�سيئا ، وال�ساعر احلق هو الذي 
ل ير�سيه اأي ن�س يكتبه ، يبحث دائما 
 ، الكبار  والرقي مل�ساف  التطور  عن 

رمبا هذا اأنا من دون مبا�رصة ..

لكل �شاعر موؤثرات جتعله يغرق 
يف بحر الكتابة عميقا ، ماهي 

املوؤثرات الأ�شا�شية التي جعلت 
منك �شاعرا ؟

باأي  تبدع  ، يجعالنك  الثورة   ، املراأة 
من  فيك  ما  كل  وتخرج  كانت  و�سيلة 

جمال اأو قبح ْ

هل لديك ن�شاطات اأخرى غري 
ال�شعر وهل ح�شلت على جوائز ؟ 

وما غر�شك ال�شعري املف�شل ؟

يطمح  كاتب  كل  هو�س  هي  الرواية 
مل  بعد  اجلوائز  يخ�س  فيما   ، لالألق 
وكاأي   ، لقتنا�سها  احلظ  يحالفني 
لأنه  الغزل  يف  البحار  اأع�سق  �ساعر 

بحر ل يظماأ ول �سطاآن له ..

ملن يقراأ �شيف الدين من ال�شعراء 
اجلزائريني والعرب ومن هو 

ال�شاعر الذي ترك ب�شمته فيك ؟

منه  تعلمت  اجلخ  ه�سام  مع  بداأت 
كثريا  اأعجبت  ثم  والغ�سب  الإلقاء 
على  وخطوت  الربغوثي  متيم  ب�سعر 
خطاه يف الكتابة ، وعندما ا�ستقام يل 
ال�سعراء  اأمري  لقيت هو�سي يف  الوزن 
مازلت  الذي  بخيت  اأحمد  الكبري 
للحظة اأتعلم منه كل يوم كيفية ابتكار 
معاٍن جديدة يف ال�سعر وتفجري الن�س 
دون الخالل باملعنى هذا فيما يخ�س 
اجلزائريني  ومن   ، العرب  ال�سعراء 
نا�رص  اأ�ستاذي  �سعر  كثريا  يعجبني 
لوحي�سي  ، اأما من ال�سباب فاجلزائر 
 : اأذكر  منهم  ذهب  من  جيال  ت�سهد 
اأحمد بوفحتة  ، اأ�سامة كا�سح ، �سيد 
والقائمة   ، حنني  عمر   ، جفال   علي 

تطول ..

ما اأهم التقنيات والبنى 
الأ�شلوبية التي اعتمدتها يف 

كتابتك ال�شعرية وما هو بحرك 
الذي تتفرد به ؟؟

هذا �رّص ، �ساأن�رصه لك ، وللقراء فقط 
عدوين بعد البوح به ، لكل �ساعر حلظة 
معينة  كاأوقات  روائعه  فيها  يكتب 
تقنياته  منها  ي�ستلهما  وطريقة معينة 
واأ�ساليبه ، كاأن يرتقب الفرح واحلزن 
ثم يبداأ الكتابة بنف�س بطيء ثم يجد 
نف�سه يزيد يف الدفق ال�سعوري ، حتى 
اإذا �سادفت حلظة ح�سه دقيقة ابداع 
قال كل �سيء مر به يف حياته دون ان 
 ، نف�سه  يكتب  ال�ساعر  وكاأن  ي�سعر 
والب�سيط  الوافر  للحداثة  بحر  اأجمل 
وكم اتلذذ بالعزف على مو�سيقاهم يف 

اأوقات ال�سحر ..

ملاذا تراجع ال�شعر مقارنة بربوز 
الرواية ح�شب راأيك ؟

ال�سعراء  اأن  اأ�ستاذي يكمن يف  ال�سبب 
�ساحمهم اهلل مل يطوروا �سعرهم ومبا 
الأدبية  ال�ساحة  احتلوا  الروائيني  اأن 
الرواية حا�سنة   : ل�سيئني  راجع  فهذا 
كل الأجنا�س مبا فيهم ال�سعر كروايات 
 ، بامتياز  �سعرية  م�ستغامني  اأحالم 
كما اأن الروائيني يتيحون اللغة للجميع 
وهنا الفرق ، ال�سعراء مل يدرجوا على 
منحى الدم�سقي " نزار " الذي عرف 
كيف يالم�س م�ساعر القراء ويدغدغ 
ال�ساحرة  ال�سعبية  بلغته  اأحا�سي�سهم 
ال�سعر  اإعادة  ال�سعراء  على  يجب   ،
ولدة ع�رصات  يتطلب  وهذا  للواجهة 
لريادة  ال�سعر  يعود  القباين حتى  نزار 
�سعب  مطلب  وهو  الأدبية  الأجنا�س 

التحقق حاليا ..

ح�سب راأيك هل فقد ال�سعر بريقه مع 
مرور الوقت ب�سبب التطورات الفكرية 
وا�سمحل  والوجودية  والفل�سفية 
اأزهى  تعي�س  التي  بالرواية  مقارنة 
مقارنة  فيها  الكتابة  ل�سهولة  اأيامها 

بال�سعر الذي ي�سعب فيه الفهم ؟

عدة  على  مفتوح  ال�سوؤال  هذا 
حالة  يعي�س  ال�سعر  رمبا   ، احتمالت 

عجز وعقم ، والرواية ت�سهد ذروتها ، 
لذلك فاملعادلة �سعبة واملقارنة �سبه 
م�ستحيلة ، كل ما يكتب الآن من �سعر 
�سعر  بيت  يكتبون  قليلون من   ، مكرر 
جديد ، والرواية مغرية كثريا للكتاب 
اأما   ، كاتب  بطبعه  فال�ساعر   ، عك�س 

الكاتب فلي�س ب�ساعر ..

اإقبال  ت�سهد  اأ�سبحت  الرواية عموما 
وفق  م�ساهدها  خلق  على  كبريا 
تطورات و تنامي الأحداث املوؤثرة يف 
�سيف  ينظر  ...كيف  الأدبي  امل�سهد 
الدين اإىل هذه ال�سيحات و اىل ارتداء 

البع�س عباءة الرواية  ؟

على  معدون  الناجحون  الروائيني 
ملوؤثرات  ال�ساملة  العاملية  اأعمالهم 
الفن العاملي ، فمثال يف اجلزائر فقط 
كل عام ت�سدر ع�رصات الروايات لكن 
وال�سبب  النجاح  عمومها  يف  تلقى  ل 
والتي  احلداثة  باأ�ساليب  الملام  عدم 
اأو  الرواية  جناح  يف  اأ�سا�س  ركن  تعد 
يقراأ  والرهان هاهنا على من  ف�سلها 

والعك�س  وينجح  اأكرث  يبدع   = اأكرث 
نحّبك   : قريبا  �ستن�رص  رواية  ويل   ..

وخال�س لـ اأوك�سجنْي

ن�شيحتك للمبدعني ال�شباب 
من جيلك ؟

التدرج يف امل�سوار ، عدم الت�رصع يف 
الن�رص ، التفاوؤل وعدم الياأ�س ، الطموح 
، العمل بجد ، الحتكاك مبعا�رصيهم 
، ل باأ�س يف الأخذ من امل�سارقة فهم 
�سباقون يف الأدب ، التوا�سع ، البتعاد 
زمالء  احرتام   ، واحل�سد  الغرور  عن 
 .. البعيدة  والروؤية  احللم   ، املجال 

وحب اجلميع دون اق�ساء .

كلمة اأخرية للقراء واجلريدة ؟

 ، فنان  اأو  اأديب  كل  جناح  هم  القراء 
لولهم مل يخلق الفن ، لك وللجريدة 
وبورك يف  التحية  وخال�س  احلب  كل 
قوي  "اأنت   : قول  وكاآخر   ، جهودكم 
�سالم   ،   " بالكره  �سعيف  باحلب 

ٌعليكم ْ

ْم�ُش  اأْحاَلَمَنا_َوال�َشّ

ْخُر( الَعِتيْق َها )ال�شَّ َيا : اأُيّ
ي( .. �َشِلّْم َعَلى )اأِمّ

.. َفِمْلـاأ )الَبْحِر( �َشْوْق
ٌر ْوُء )املَ�َشاِجِد( اأْخ�شَ �شَ

َوْرُد )الأِمرِي( اْلَياِنِع ،،
.. )الأْمَطاُر( َوْدْق

ْبُع ،، اأْبَواُبِك ال�َشّ
)اْلَهَوى( َطرْيٌ َوَطْوْق 

اَم( .. )َماُلوٌف(  َكْم ُيْطِرُب )الأََيّ
اِحُك الأ�ْشَناِن’ )الَلّْيُل( ،َدْوًما �شَ

اَياُت( َجْوْق  َو)الَنّ
اُن َطْقَطَقِة الُكاأُو�ِش’  ،اأْلَ

ْق اُي( ِع�شْ )ال�َشّ
ْكَرى  الِذّ َلِك  ِايٍه  رْيَطُة(  )�شِ  : َيا 

َحِريْق .. 
ْم�ُش(  اأْحاَلَمَنا َو)ال�َشّ

ِديْق َو)اْلَفْجُر( ال�شَّ
ِريْق( ْوُء )الَطّ �شَ

ِفيْق ؟ اأْيَن الَرّ

    

مركب  اأم�س  اأول   م�ساء   قدم 
يوم  ،ومبنا�سبة  بالهامل  اجلهاد 
عبد  العالمة  لوفاة  امل�سادفة  العلم 
احلميد ابن بادي�س اأمام ح�سد غفري 
ال�رصائح  خمتلف  من  اجلمهور  من 

عبد  واملجاهد  ا�ستاتذة  اعالميني 
املجل�س  وع�سو  الدامي  عبد  الدامي 
القا�سمي  املهدي  ال�سيخ  الولئي 
تنظيم  ومن  اجلهاد  متحف  بقاعة 
 ، بالهامل  بالعهد   الوفاء  جمعية 
عر�س فيلم ال�سيخ ابن بادي�س بولية 
امل�سيلة ، الذي اأجنز يف اإطار فعاليات 
العربية،  للثقافة  عا�سمة  ق�سنطينة 

ومول من طرف وزارة الثقافة، حيث 
الفنان  ال�سيخ  �سخ�سية  دور  تقم�س 
ال�سيناريو  وكتب  ال�سحريي  يو�سف 
بامل�سيلة  الثقافة  مدير  ظريف  رابح 
يف  العمل  مو�سيقى  اأعد  حني  يف   ،
 14 القرن  يف  �سيد  بق�رص  ا�ستوديو 

مبدينة �سوفيا ، الأ�ستاذ �سليم دادة.
كان جلزائريني  للفيلم  الأول  امل�سهد 
�سوارع  يف  وحفاة  مكبلني  ي�سريون 
املدينة القدميةلق�سن<ينة  واجلنود 
ركز  كما   ، ي�سوقونهم  الفرن�سيون 
طفولة  على  واحد  مب�سهد  املخرج 
للقراآن يف  وختمه  بادي�س  ابن  الإمام 
النا�س  لإمامة  وتقدميه   1902 �سنة 
يف جامع الأخ�رص، لينقلنا بعدها اإىل 
�سور احتجاج �سكان اجل�سور املعلقة 
اأمام مقر احلاكم �سد قانون التجنيد 
احلرب  ع�سية  للجزائريني  الإجباري 
ابن  والد  وتدخل  الأوىل  العاملية 
بادي�س حممد امل�سطفى واحتجاجه 
�سد  يقف  اأن  ل ميكن  »باأنه  بالقول، 

اأبناء اجلزائر.
ويعود بنا الفيلم يف م�سهد مقت�سب اإىل 

�سنة 1913 ، اأين حت�سل العالمة على 
اإجازة من جامعة الزيتونة وم�سارحة 
م�رصوعه  حول  لوالده  بادي�س  ابن 
اأثار خوفه عليه،  الإ�سالحي وهو ما 
خيالية  �سخ�سيات  املخرج  يربز  كما 
العائالت  من  الآلف  حالة  متثل 
الفتاة جوهر،  عائلة  وهي  اجلزائرية 
على  تعلمت  و  الفقر  من  تعاين  التي 
واقتيد  املدر�سة،  يف  بادي�س  ابن  يد 
اأخوها الطاهر عنوة اإىل امل�ساركة يف 
احلرب مع جيو�س فرن�سا، ثم اعتربته 
يعود  اأن  قبل  املفقودين  من  عائلته 
مرة اأخرى مع بداية احلرب العاملية 
اأ�سفى  ما  وهو  الرجل  مبتور  الأوىل 
هذا  على  و�سيا�سيا  اجتماعيا  بعدا 
امل�سهد، خا�سة بعد اأن دعا الطاهر 
اإىل  قريته  �سكان  الفيلم  نهاية  يف 
العديد  واأبرزت  فرن�سا.  على  الثورة 
لبن  املتوترة  العالقة  امل�ساهد  من 
بادي�س مع زوجته اليامنة، التي عقد 
رغم  مبكرة،  �سن  يف  عليها  قرانه 
حيث  معاملتها،  ح�سن  يف  اجتهاده 
الزوجة  اإظهار  على  املخرج  ركز 

بادي�س  ابن  من  تام  انزعاج  حالة  يف 
وقته  جل  ومنح  بها  اهتمامه  لعدم 
قال  طاملا  حيث  والتدري�س،  للعلم 
باأنه م�سوؤول على تدري�س جميع اأبناء 
لعدم  كثريا  تلومه  كانت  كما  الأمة، 
تويف  الذي  اإ�سماعيل  لولده  رعايته 
يف �سنة مبكرة بعد �سقوطه من ظهر 
راأ�سه بحجر، وهو  وارتطام  احل�سان 
الأمر الذي زاد يف تعميق الهوة بينهما 
الإنف�سال  الزوجة  تطلب  اأن  قبل 
وقد  لها.  كان  ما  وهو  �رصاحة، 
احتوى العمل يف غالبية م�ساهده على 
لل�سيخ  والوطنية  ال�سيا�سية  الأبعاد 
اأكرث من البعد الثقايف، رغم ا�ستهاره 
ك�سخ�سية علمية ، فها هو ابن بادي�س 
لل�سحافة  يوؤ�س�س  امل�ساهد  اأحد  يف 
يتحدى  و  ق�سنطينة،  من  العربية 
فرن�سا يف مقالته يف جريدة املنتقد 
ملحاولة  يتعر�س  ثم  ال�سهاب  ثم 
:العمل  ظريف  رابح  بعدها،   اغتيال 
�سيخرج ال�سورة الثقافية و التاريخية 

اجلزائرية اإىل العاملية
رابح ظريف،  ال�سيناريو  كاتب  اأو�سح 

الهوية  �سيخرج  بادي�س  ابن  فيلم  باأن 
اإىل  اجلزائرية  والتاريخية  الثقافية 
العاملية، كما اأ�سار اإىل اأنه مت الت�سحية 
بالعديد من امل�ساهد مراعاة ملعايري 
ال�سيناري�ست  اأو�سح  و  العاملية. 
ظريف، باأنه على ال�سينما اجلزائرية 
يف  بامل�ساركة  فقط  تكتفي  ل  اأن 
اإىل  ت�سعى  بل  العاملية،  املهرجانات 
»تقدمي اأ�سواتنا و�سورتنا و�سخ�سيتنا 
الثقافية«، وهو ما مت ال�ستغال عليه 
ا�ستحالة  اإىل  اأ�سار  كما  الفيلم،  يف 
 50 حمطات  على  ال�سوء  ت�سليط 
�سنة يف �ساعتني، لكن مت الإ�سارة اإىل 
العديد من املراحل على غرار رحلته 
اإىل احلج من خالل حديثه مع زوجته 
ف�سال  ذاته،  بحد  خيارا  يعترب  وهذا 
ت�سويرها  التي مت  اليهود  حادثة  عن 
الت�سحية  مت  لكن  دقيقة   25 ملدة 
بها بعد و�سول مدة الفيلم اإىل ثالث 
عقد  مت  اأنه  اإىل  م�سريا  �ساعات، 
للت�سحية  ماراطونية،  اجتماعات 
بح�سب  التاريخية،  املحطات  ببع�س 

قوله.

ن علية هواري 
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جتربة التعديل 

الوراثي الب�صري 
 للمرة الأوىل 

يف اأوروبا
من املقرر ا�شتخدام التعديل الوراثي لعالج املر�شى للمرة الأوىل يف 

اأوروبا هذا العام، وياأمل الباحثون يف ا�شتخدام التقنية املثرية للجدل 
لعالج ا�شطراب الدم الوراثي املدمر.

»الثال�سيميا«  مر�ض  وي�ؤدي 
فقر  با�سم  املعروف  ال�راثي، 
الدم املنت�رش يف منطقة ح��ض 
اإىل  املت��سط،  الأبي�ض  البحر 
العظام  و�سعف  القلب  ف�سل 
اإذا  وامل�ت يف نهاية املطاف، 
خلل  عن  ناجت  وه�  يعالج.  مل 
اإنتاج  من  اجل�سم  مينع  جيني 

الهيم�غل�بني.
�رشكة  يف  الباحث�ن  وياأمل 
 »Crispr Therapeutics«
هذا  عالج  يف  ال�س�ي�رشية 
تعديل  خالل  من  ال�سطراب 
دائم.  ب�سكل  اجليني  اخللل 
�ستبداأ  التي  التجربة،  و�ستك�ن 
الأوىل   ،2018 عام  ما  وقت  يف 

من ن�عها يف اأوروبا.
البداية  يف  الباحث�ن  و�سيق�م 
اجلذعية  اخلاليا  بع�ض  باإزالة 
اخلاليا  وهي  للمر�سى، 
نخاع  يف  امل�ج�دة  الأ�سا�سية 
املناطق  بع�ض  وكذلك  العظام 
يتم  ثم  اجل�سم.  من  الأخرى 
حقن هذه اخلاليا مع الربوتني 

اخللل  تعديل  اإىل  يهدف  الذي 
اجليني يف احلم�ض الن�وي.

اخلاليا  �ستُدخل  ذلك،  وبعد 
مرة  اجل�سم  اإىل  اجلذعية 
تتكاثر  اأن  اأمل  على  اأخرى، 
ما  اإنتاج  من  اجل�سم  ومتكن 
ومل  الهيم�غل�بني.  من  يكفي 
يك�سف الباحث�ن بعد عن مكان 

اإجراء التجربة.
الربيطاني�ن  اخلرباء  واأ�ساد 
وو�سف�ها  املط�رة  بالتقنية 
كما  جدا«،  »واعدة  باأنها 
وفعالة  اآمنة  اأنها  على  ي�رشون 
ي�سعرون  النقاد  ولكن  للغاية. 
من  الأن�اع  هذه  اإزاء  بالقلق 
اأن متهد  التدخالت التي ميكن 

الطريق لتغيري ال�سل�سلة ال�راثية 
لدى الأطفال.

اإجراء  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
ال�سني،  يف  مماثلة  درا�سات 
على الرغم من اأن نظامها اأقل 
�رشامة مما ه� عليه احلال يف 

اأوروبا.

ما الذي ينقذ مر�صى »عيوب القلب« اخللقية؟
ت��سل باحث�ن اأمريكي�ن اإىل ا�ستنتاجات جديدة ح�ل الن�ساطات 
ال�فاة  للتقليل من خطر  القلب ممار�ستها  التي ميكن ملر�سى 

املبكرة.
الباحثني، يف كلية الطب بجامعة �ستانف�رد يف  ون�رشت درا�سة 
وين�سح   .»MedicalXpress« جملة  يف  املتحدة،  ال�ليات 
اأطباء اجلامعة مبمار�سة ن�ساط بدين معتدل جلميع الأ�سخا�ض 
الدم�ية،  والأوعية  القلب  اأمرا�ض  من  يعان�ن  الذين  فيهم  مبن 

حتى اأولئك امل�ل�دين مع اأمرا�ض قلبية منذ ال�لدة.
خالل  �سخ�ض  األف   482 من  جمعها  مت  بيانات  العلماء  وحلل 
املتط�ع�ن  فيها  اأ�سار   ،»Biobank« لـ  الأمد  ط�يلة  درا�سة 
اإىل م�ست�ى ن�ساطهم البدين، وقي�ست لديهم ق�ة ع�سالت اليدين 
ووزن اجل�سم. كما خ�سع 468 منهم اإىل اختبارات جينية. وات�سح 
الإ�سابة  احتمال  تقليل  على  �ساعد  الن�سطة  احلياة  اأ�سل�ب  اأن 
الأذيني.  والرجفان  الدماغية  وال�سكتة  التاجية  القلب  باأمرا�ض 
بعي�ب خلقية  امل�ل�دين  لدى  املنتظمة،  التمارين  �ساعدت  كما 
يف القلب والأوعية الدم�ية، على تقليل خطر الإ�سابة باأمرا�ض 

القلب التاجية بن�سبة 49% والرجفان الأذيني بن�سبة %60.

اأطفال الأنابيب اأكرث عر�صة 
للإ�صابة باأمرا�ض خطرية

التلقيح  طريق  عن  امل�ل�دين  الأطفال  اأن  جديد  بحث  اأكد 
ال�سطناعي، يزداد لديهم خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب مقارنة 

بامل�ل�دين ب�سكل طبيعي.
اأن العالج  اأدلة متزايدة على  اأن هناك  ويدعي خرباء اخل�س�بة 
الذي ت�ستخدم فيه جرعات عالية من الأدوية الق�ية لتحفيز اإنتاج 
الب�ي�سات، ميكن اأن ي�ؤدي اإىل ولدة اأطفال م�سابني بارتفاع يف 
�سغط الدم و�رشايني اأكرث �سمكا من املعتاد، وهذا ما قد يزيد 
عند  الدماغية  وال�سكتات  القلبية  بالن�بات  الإ�سابة  خطر  من 

البل�غ.
وي�ستخدم نهج »التحفيز العايل« عادة من قبل عيادات اخل�س�بة، 
من  ت�ساعف  الطريقة  هذه  اأن  اجلديدة  النتائج  اأظهرت  وقد 
ال�زن  انخفا�ض  احتمالت  من  وتزيد  املبكرة  ال�لدة  خطر 
عند ال�لدة، مقارنة بال�لدة الطبيعية وتعترب هذه النتائج مهمة 
اأو �سغرية  الأنابيب يف �سن مبكرة  اأطفال  اأن  تك�سف  باعتبارها 
لديهم احتمالت اأكرب يف تط�ر الأمرا�ض املزمنة ط�يلة الأمد، 

مبا يف ذلك اأمرا�ض القلب وال�سكري من الن�ع الثاين.
و�سددت جيتا نارج�ند، رئي�سة امل�ؤمتر ال�سن�ي للجمعية الدولية 
الدرا�سة،  هذه  نتائج  �سيناق�ض  الذي  لندن،  يف   )ISMAAR(
باعتبارها  اخل�س�بة  عيادات  لدى  ال�عي  زيادة  �رشورة  على 
اتباع  اأن  الدرا�سات  وتظهر  اأ�سحاء  اأطفال  ولدة  عن  م�س�ؤولة 
قد  طفل،  لإجناب  الن�ساء  من  الكثري  تتحملها  قا�سية  اأنظمة 
ت�ؤدي يف كثري من الأحيان اإىل �سعف ن�عية الب�ي�سات والأرحام 
التي تتعر�ض للخطر من خالل التعر�ض مل�ست�يات مفرطة من 
�سحة  على  ي�ؤثر  اأن  ميكن  بدوره  وهذا  الأ�سرتوجني،  هرم�ن 

الطفل على املدى الط�يل.

الطلق خطر يهدد �صحة الدماغ!
حديثة  اأمريكية  درا�سة  ت��سلت 
والعجز  واحلرمان  الطالق  اأن  اإىل 
املايل، ع�امل تزيد من �سيخ�خة 
اأربعة  بح�ايل  الأ�سخا�ض  اأدمغة 

اأ�سهر.
»حدثا  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
قد   ،)FLE(»واحدا م�سرييا 
الإجها�ض،  حالت  اأي�سا  ي�سمل 
مناطق  �سيخ�خة  يف  يت�سبب  قد 
املرتبطة  ال�سن  كبار  اأدمغة  يف 
وقال  والتفكري  والنتباه  بالذاكرة 
�س�ن  الدكت�ر  الدرا�سة  معد 
يف  كاليف�رنيا  جامعة  من  هات�ن، 
�سان دييج�، اإن »وج�د املزيد من 
منت�سف  يف  امل�سريية  الأحداث 
يتعلق  ما  يف  خا�سة  العمر، 
اأحد  وفاة  اأو  النف�سال  بالطالق/ 
بتقدم  الأ�رشة، كان مرتبطا  اأفراد 

ال�سيخ�خة يف الدماغ«.
ت�سبب  اإىل  يرجع  هذا  اأن  ويعتقد 

»الإجهاد  يف  احل�ادث  هذه  مثل 
تلف  اإىل  ي�ؤدي  ما  الداخلي«، 
املناعة  وانخفا�ض  اخلاليا 
للباحثني  وفقا  اجلينية،  والتغريات 
ومن غري ال�ا�سح ما اإذا كانت هذه 
من  تزيد  �سنا«  »الأكرب  الأدمغة 

خطر تعر�ض الأ�سخا�ض لأمرا�ض 
مثل اخلرف اأو ا�سطرابات ال�سحة 
العقلية وحلل الباحث�ن بيانات 359 
رجال ترتاوح اأعمارهم بني 57 و66 
م�سرييا  »حدثا  اأن  ووجدوا  عاما، 
ب�سكل  التاأثري  باإمكانه  واحدا« 

�سلبي على �سحة الإن�سان وخا�سة 
على ال�سحة العقلية.

للدرا�سة،  الرئي�ض  املعد  وبح�سب 
الدكت�ر اأر�سيد اأوي�مي من جامعة 
جيدا  تاأثريا  للزواج  فاإن  اإمي�ري، 
على �سحة الإن�سان حيث ينخف�ض 
امل�ت  خطر  املتزوجني  لدى 
مع  مقارنة  �سبب  اأي  من  املبكر 
مل  الذين  اأو  املطلقني  اأولئك 
الباحث�ن  ويعتقد  اأبدا.  يتزوج�ا 
اأن �سبكات الدعم الجتماعي التي 
اإىل جانب جتنب  الزواج،  تاأتي مع 
للطالق،  واملايل  العاطفي  الت�تر 
على  القلب  مر�سى  بقاء  يعزز  قد 
النتائج  هذه  وت�ؤكد  احلياة  قيد 
�سابقة  درا�سات  اإليه  ت��سلت  ما 
من  ي�ستفيدون  القلب  مر�سى  باأن 
جانبهم  اإىل  وزوجات  اأزواج  وج�د 
حيث يق�دهم ذلك اإىل اتباع اأمناط 

حياة �سحية.
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الذي  الأمر  يف  ال�شت�شارة  للم�شلم  ي�شتحّب 
ي�شغله من قبل اأهل الراأي واخلربة ومن يتو�ّشم 
لال�شتخارة،]٥[  �شالته  قبل  اخلري  فيهم 
اْلأَْمِر  يِف  )َو�َشاِوْرُهْم  تعاىل:  اهلل  قول  يف  كما 
يُِحُبّ   َ اهلَلّ اإَِنّ   ۚ  ِ اهلَلّ َعلَى  ْل  َفتََوَكّ َعَزْمَت  َفاإَِذا   ۖ
�شالة  كيفيَّة  يف  وجاءت  ِلنَي(،]٦[  اْلُتََوِكّ
يف  الفقهاء  ذكرها  متعددة  اأحواٌل  ال�شتخارة 
الذاهب  فقهاء  اتفق  وهي:]٧[  كتبهم، 
باأداء  تكون  ال�شتخارة  اأَنّ �شالة  الأربعة على 
اأداءها يف  ركعتني من غري الفري�شة، واأجازوا 
اأَنّ ال�شافعيَّة  اأي وقت غري اأوقات الكراهة اإل 
يف  �شِلّيت  اإن  الكراهة  اأوقات  يف  اأجازوها 
ال�شتخري  بعدها  يدعو  ثَمّ   ، الكِيّ احلرم 
عن  اهلل  عبد  بن  جابر  رواه  الذي  بالدعاء 

)اإَِذا  قال:  اأنَّه  الم-  وال�َشّ الة  ال�شَّ -عليه  النَّبّي 
َغرْيِ  ِمْن  َرْكَعتنَْيِ  َفلرَْيَْكْع  ْمِر  ِباْلأَ اأََحُدُكْم  َهَمّ 
ِبِعلِْمَك  اأَ�ْشتَِخرُيَك  اإِِنّ  ِليَُقْل اللَُّهَمّ  ِة ثَُمّ  الَْفِري�شَ
ِلَك  َف�شْ ِمْن  َواأَ�ْشاأَلَُك  ِبُقْدَرِتَك  َواأَ�ْشتَْقِدُرَك 
اأَْعلَُم  َوَل  َوتَْعلَُم  اأَْقِدُر  َوَل  تَْقِدُر  َفاإِنََّك  الَْعِظيِم 
ُم الُْغيُوِب اللَُّهَمّ اإِْن ُكنَْت تَْعلَُم اأََنّ َهَذا  َواأَنَْت َعاَلّ
اْلأَْمَر َخرْيٌ ِل يِف ِديِني َوَمَعا�ِشي َوَعاِقبَِة اأَْمِري 
ْهُ  َويَ�ِسّ ِل  َفاْقُدْرهُ  َواآِجِلِه  اأَْمِري  َقاَل َعاِجِل  اأَْو 
َهَذا  اأََنّ  تَْعلَُم  ُكنَْت  َواإِْن  ِفيِه  ِل  بَاِرْك  ثَُمّ  ِل 
اْلأَْمَر �َسٌّ ِل يِف ِديِني َوَمَعا�ِشي َوَعاِقبَِة اأَْمِري 
َعِنّي  ْفُه  َفا�ْسِ َواآِجِلِه  اأَْمِري  َعاِجِل  يِف  َقاَل  اأَْو 
ثَُمّ  َكاَن  َحيُْث  رْيَ  اخْلَ ِل  َواْقُدْر  َعنُْه  ْفِني  َوا�ْسِ
ي َحاَجتَُه(،]٨[ وا�شتحب  ِني َقاَل َويُ�َشِمّ اأَْر�شِ
يف  يقراأ  اأن  افعيَّة  وال�َشّ والالكيَّة  احلنفيَّة 

الركعة  الكافرون يف  ب�شورة  ال�شتخارة  �شالة 
الثانية،  الركعة  يف  الإخال�ص  وب�شورة  الأوىل 
ال�شتخارة  دعاء  بعد  يختم  اأن  ي�شتحب  كما 
-عليه  النَّبّي  على  الة  وال�شَّ تعاىل  اهلل  بحمد 
والالكيَّة  احلنفيَّة  اأجاز  الم-.  وال�َشّ الة  ال�شَّ
افعيَّة اأن يكتفي ال�شتخري بالدعاء �شابق  وال�َشّ
رت ال�شالة ومل  اإن تعَذّ الذكر من دون �شالة، 
اقت�س  واإن  اأدائها،  من  ال�شتخري  يتمّكن 
ال�شتخري على الدعاء فال م�شكلة يف اأي وقٍت 
من الأوقات كانت؛ لأَنّ الدعاء غري منهّي عنه 
قيام  افعيَّة  وال�َشّ الالكيَّة  اأجاز  وقت.  اأي  يف 
عقب  ال�شتخارة  بدعاء  بالدعاء  ال�شتخري 
ينوها  مل  اأم  ال�شتخارة  نوى  �شواًء  �شالة  اأّي 

والأوىل اأن ينوي.

ف�سائل �سهر �سعبان 
 كان ر�شولنا الكرمي عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم يُكرث ال�شيام يف �شهر �شعبان اأكرث من اأّي �شهر اآخر، وذلك لقول اأّم الوؤمنني عائ�شة ر�شي اهلل عنها :«ما راأيت ر�شول اهلل ا�شتكمل �شيام �شهر قط اإّل رم�شان، وما راأيته يف �شهر 
اأكرث �شياماً منه يف �شعبان«. ونظراً لأّن �شهر �شعبان يكون مقدمًة ل�شهر رم�شان، فيكون ال�شيام فيه كتمريٍن، وبذلك يكون قد اعتاد عليه، حتى يال يكون يف �شيام �شهر رم�شان م�شّقة وتعب وكلفة على النا�ص، بل يُقبلون عليه 
بكّل هّمة ون�شاط. واأّما الإمام ابن القيم فيقول يف �شوم �شهر �شعبان اأّنه تعظيم ل�شهر رم�شان، وهو ال�شهر الذي تُرفع به الأعمال اإىل اهلل تعاىل، لقوله عليه ال�ّشالم: »ذلك �شهر يغفل الّنا�ص عنه بني رجب ورم�شان، وهو �شهر 
تُرفع فيه الأعمال اإىل رّب العالني، فاأُحّب اأن يُرفع عملي واأنا �شائم«. �شهر �شعبان �شهر قراءة القراآن الكرمي: وذلك لقول �شلمة بن كهيل اخل�سمّي الكويّف التابعّي اأّن القوم كانوا اإذا جاء �شعر �شعبان تفّرغوا لقراءة القراآن، 
وتدّبره، والعمل به حتى �ُشّمي ب�شهر القّراء. �شعبان �شهر الأعمال ال�شاحلات والطاعات التي تقّرب العبد من ربه تعاىل، فهناك الكثري من الأعمال التي ميكن اأن يقوم بها العبد ال�شلم، ومنها ال�شدقة ولو ب�شّق مترة، و�شالة 

النوافل وقيام الليل، والأذكار وهي الباقيات ال�شاحلات، واإخراج زكاة الأموال، ودعاء اهلل تعاىل، فكان ال�ّشلف ال�شالح يرتكون م�شاغل الدنيا، ويقبلون على اهلل بجميع الأعمال التي تقّرب اإليه.

ة �أد�ء �سالة �ال�ستخارة كيفَيّ

ثمر�ت �الإميان باهلل تعاىل

اأكانت   ثمرات الإميان باهلل تعاىل كثرية، �شواًء 
منها:  بع�شاً  و�شنذكر  الآخرة،  يف  اأو  الدنيا  يف 

حمبة العبد هلل عز وجل. 
حمبة اهلل تعاىل للعبد. 

تعظيم اهلل �شبحانه وتعاىل وتقدي�شه. 
ا�شت�شعار مراقبة اهلل تعاىل يف كل مكان وزمان، 

ويف كّل حال. 
نهى  ما  واجتناب  تعاىل،  اهلل  لأوامر  المتثال 

عنه. التوفيق وال�شداد. تزكية النف�ص. 
الراwحة النف�شية. 

الطمئنان وال�شكون. تفريج الكروب.
 ال�شعور بالعّزة والإباء. 

جلب اخلري ودفع ال�س. 
الفوز  والآخرة.  الدنيا  يف  وال�شعادة  الأمن 

ب�شفاعة النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.
والطاعات  ال�شاحلة  الأعمال  فعل  تي�شري   

والعبادات. 
حتّرر العبد من العبودية لغري اهلل تعاىل. اخل�شوع 

وال�شتكانة هلل تعاىل. اللجوء هلل تعاىل وحده. 
التوكل على اهلل يف كل الأمور وكل الأحوال. 

التوبة والرجوع عن العا�شي. 
الأعداء.  من  اخلوف  وعدم  والقوة  ال�شجاعة 

الفوز والفالح يف الدنيا والآخرة.

الح �لتي �بتعد �لّنا�س عنها  لف �ل�سّ �أخالق �ل�سّ
الة وال�ّشالم والتزموا  الح يف هذه الأّمة الثل يف اللتزام بالأخالق احل�شنة، فقد اقتفوا اأثر الّنبي عليه ال�شّ �سب ال�ّشلف ال�شّ
منهجه يف احلياة واأ�شلوب تعامله مع الّنا�ص، كما حر�شوا على تطبيق جميع الأخالق التي دعا اإليها اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه 
العزيز، واإّن الّناظر يف اأحوال الأمة حالًيا يدرك الفارق الكبري بني اأخالق ال�ّشلف ال�شالح واأخالق الّنا�ص حالًيا، ومن اأبرز وجوه 
الح متّيزوا بالإخال�ص يف الّنية والبعد عن الّرياء يف عباداتهم وطاعتهم هلل تعاىل، فقد كان  اإّن ال�ّشلف ال�شّ الختالف نذكر: 
احلني اأّنه كان يتعّبد اهلل  هّمهم و�شغلهم ال�ّشاغل اأن يتقّبل اهلل اأعمالهم دون اأن يحمدهم الّنا�ص عليها، وقد روي عن اأحد ال�شّ
يف بيته حّتى اإذا دخل عليه اأحد �شارع اإىل فرا�شه حّتى يظّن الّداخل اأّنه نائم ول يتفّطن اإىل عبادته، وما ذلك اإّل حلر�شه على 
البعد عن الّرياء، وهذا اخللق الكرمي خالف ما نراه يف كثرٍي من رجال ون�شاء اأّمتنا يف الوقت احلا�س حينما تراهم ل يتوّرعون 

عن مراءاة الّنا�ص يف عبادتهم وطاعتهم هلل.

�ملغفرة و�لعفو يف 
�لقر�آن �لكرمي 

الّذين  اأّيها  )يا   : الكرمي  القراآن  يف  تعاىل  اهلل  قال 
لّكْم  ا  عدًوّ واأْولدكْم  اأْزواجكْم  مْن  اإّن  اآمنوا 
فاإّن  وتْغفروا  فحوا  وت�شْ تْعفوا  واإن   ۚ فاْحذروهْم 
اهلّل غفور ّرحيم( ]التغابن: 14[، فذكرت يف هذه 
العنى  يف  تت�شابه  مفردات  ثالث  الكرمية  الآية 
وهي العفو، والغفرة، وال�شفح وكلها تدخل يف ما 
اأمرنا  الغفرة  م�شطلح  ويف  بال�شاحمة،  ي�شمى 
على  الكبري  الف�شل  له  الذي  بال�شتغفار  تعاىل  اهلل 
حياة الإن�شان، فال�شتغفار هو تو�شل اهلل تعاىل باأن 
يغفر الذنوب والعا�شي واأن يعفو عنها؛ لأّن الرء 
على  معاً  و�شنتعرف  عنها،  القيامة  يوم  �شي�شاأل 

الفرق بني الغفرة واأيهما اأبلغ.

�سفات �ملوؤمن 
�ل�سالح

 هناك العديد من ال�شفات التي تدّل على 
يف  ُذكر  ما  منها  و�شالحه،  العبد  اإميان 
القراآن الكرمي، ومنها ما ُذكر يف الأحاديث 
�شفات  اأهم  ومن  ال�سيفة،  النبوية 
الوؤمن  اإميان  يلي:  ما  ال�شالح  الوؤمن 
ثابٌت ل يتغري يف قلبه اأبداً، مهما تغريت 
الظروف اأو تبدلت الأحوال، ويبقى موؤمناً 
ال�شالح  الوؤمن  لأن  ينق�ص،  ل  واإميانه 
جميع اأموره خري له، فهو ي�شكر اهلل تعاىل 
اإن اأعطاه اخلري والفرح، وي�شرب ويحت�شب 
الظن  اإح�شانه  �ّساء.  فيه  ما  اأعطاه  اإن 
يتغري  ول  وحني،  وقٍت  كل  تعاىل يف  باهلل 
اأو  خوٍف  من  جاءه  مهما  بربه  اأبداً  ظنه 
عباد  من  لغريه  حمبته  م�شيبٍة.  اأو  جوٍع 
يفرح  فهو  جداً،  كبريةٌ  الوؤمنني  اهلل 
ويكون  حلزنهم،  ويحزن  الوؤمنني،  لفرح 
الواحد  اجل�شد  مثل  الوؤمنني  باقي  مع 
يف  معهم  ويتعاون  اأبداً،  ينهدم  ل  الذي 
اخلري، اإذ يقول عليه ال�شالة وال�شالم عن 
كالبُنياِن،  للُموؤِْمِن  اُلوؤِمَن  )اإَنّ  الوؤمنني: 

ا(. يَ�ُشُدّ بَع�ُشُه بَع�شً

ُعثمان بن مظعون 
ر�سَي �هلل عنه

ِحَب النبَيّ  عليِه  �شَ من ال�شالةُ وال�شالم الكرمي  العديد 
بة  ل�شحا الذيَن ا ديَن الِكرام  ن�سوا 

 ، هلل ا ا نو كا ِل و �شو عليِه لر اهلل 
ةُ  ل�شال ا
وال�شالم 

يَن  �س ُمنا
لدينه،  بدِء وداعنَي  اأّول  فمن 

الإ�شالمّية  ال�شحابة الدعوة  اأوائل  يَن كاَن  لذ ا
هذا �شبقوا لالإ�شالم يف طليعة اُلنافحنَي عن هذا الدين.  يف 

، القال �شنتحّدث عن اأحد ِكبار ال�شحابة الذيَن �شبقوا  م �شال لالإ
وكاَن لُهم دوٌر بارز يف ع�ِس الإ�شالم الأّول وهَو ُعثمان بن مظعون ر�شَي اهلل 
عنه، وهَو اأّول من ُدِفَن يف مقربة البقيع من اُل�شلمني. ا�شمُه ر�شَي اهلل عنُه 
هَو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن كعب اجلمحي، اأبو 
اأوائل  اأوائل الذيَن دخلوا يف الإ�شالم وِمن  ال�شائب، وهو ر�شَي اهلل عنُه من 

اُلهاجريَن يف �شبيل اهلل تعاىل.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اجلديدة  ترامب  �سيارة  "الوح�ش".. 
مدّرعة �سد "ال�سواريخ البالي�ستية"

�سيارة  على  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  يح�سل 
"ليموزين" جديدة مع طاقم خدمة �رسي لتنقالته من واإيل 

البيت الأبي�س هذا ال�سيف.
واعتاد الرئي�س منذ توليه املن�سب على التجول يف �سيارة 
خالل  �سيح�سل  فاإنه  نيوز"  لـ"فوك�س  ووفقا  لكن  قدمية، 

هذا ال�سيف على"موديل" جديد من "كاديالك".
عندما توىل دونالد ترامب من�سبه يف العام املا�سي، اأخذ 
مفاتيح �سيارة قدمية جدا، اإل اأن الن�سخة اجلديدة ت�سمى 
"الوح�س"، والتقطت �سور لها على الطرق العامة بالقرب 
ولية  يف  موتورز"  "جرنال  ل�رسكة  التجارب  اأر�س  من 

مي�سيجان يف اخلريف املا�سي.
عالمة  ذات  منوذجية  "كاديالك"  ل�سيارة  مناذج  ور�سدت 

جتارية غلفت بتمويه اأبي�س واأ�سود )لإخفاء تفا�سيلها عن 
اأعني امل�سورين(. كما اختربت على الطرق العامة، مبوجب 

عقد مقداره حوايل 16 مليون دولر.
حديث  يف  ني�سني،  يوهان  "كاديالك"  �رسكة  رئي�س  وقال 
اأكملت املهمة، و�سلمت  اإن ال�رسكة  ل�سبكة "فوك�س نيوز"، 

ال�سيارة للعميل.
الأمريكية  ال�رسية  اخلدمة  با�سم  متحدثة  واأ�سافت 
الليموزين  �سيارات  من  املقبل  اجليل  بناء  برنامج  اأن 
الرئا�سية قد مت اإعداده ون�رسه �سواء من حيث اإنتاج البائع 
ال�رسية  اخلدمة  بعد  ما  مرحلة  يف  الإنتاج  متطلبات  اأو 
ال�سيارات  روؤية  تتوقع  اأن  اجلماهري  وت�ستطيع  الداخلية. 

اجلديدة تعمل يف نهاية �سيف هذا العام.

اأف�سل 13 
�سيارة 

 SUV
وبيك اأب 

ميكنك 
االعتماد 

عليها الأطول 
زمن ممكن

مع اإزياد متو�سط فرتة 
اإمتالك املركبات لـ 6 

�سنوات ون�سف، فاإن 
اإمكانية الإعتماد طويل 

الأمد اأ�سبح اأحد اأهم ما 
يبحث عنه عمالء ال�سيارات 

عامة و�ساحنات البيك اأب 
والـ SUVs خا�سة.

 JD Power لذلك قامت 
لالأبحاث بدرا�سة �سملت 

35،000 عميل امتلك 
�سيارته ملدة 3 �سنوات اأو 
اأكرث، لتك�سف نتائج تلك 

الدرا�سة عن قائمة باأف�سل 
13 �سيارة ميكنك الإعتماد 

عليهم لفرتة اأطول، وقد 
اأحتلت مركبات تويوتا 

ولكز�س اأغلب مراكز تلك 
القائمة. اإل اأن مركبات 

تويوتا ولكز�س مل حت�سدا 
كثريا من التف�سيل فيما 

يتعلق باملزايا التكنولوجية 
والرتفيهية، فكال من 

�سانعتي ال�سيارات مازالتا 
تعمالن على تطوير 

دمج كل من الإعتمادية 
والرفاهية يف نف�س 

املركبة. 1- بي اإم دبليو 
X3 2- �سفرولية �سيلفرادو 
HD جم�س �سيريا / HD

3- جم�س يوكون
4- هوندا ريدج لين
5- هيونداي تو�سان

RX 6- لكز�س
7- كيا �سبورتاج

8- ني�سان مورانو
9- تويوتا فور رانر

10- تويوتا FJ كروزر
11- تويوتا هايالندر

12- تويوتا �سيينا
13- تويوتا تندرا

عليك الهتمام مبوؤ�رس ال�رسعة يف 
الأمان  م�سادر  من  لأنه  ال�سيارة، 
ال�سيارات  �رسكات  توفرها  التي 
قراءة  املوؤ�رس  اعطى  وان  لك، 
اىل  يوؤدي  قد  فهذا  �سحيحه  غري 
و�سعك حتت طائلة امل�سوؤولية، ما 

�سينتج عنه خمالفة املرور لك.
اما عن كيفية قراءة عداد ال�رسعة 
ل�رسعة ال�سيارة، فاإن ذلك يتم من 
خالل كابل ممتد اىل علبة الرتو�س 
بناقل احلركة املثبت يف  اخلا�سة 
معدل  قيا�س  على  ويعمل  ال�سيارة 
الكهربائية  النب�سات  يف  التغري 

الناجتة عن احلركة.
ال�رسعة  موؤ�رس  يقوم  ذلك  بعد 
وقيا�س  النب�سات  تلك  برتجمة 
واأخرى،  اإ�سارة  كل  بني  املدة 

ومن خاللها ميكنه قراءة ال�رسعة 
ال�سيارة وعند  تتحرك عليها  التي 
لوحة  يف  خافته  ا�سوات  �سماع 
الولية  العالمات  يعترب  العدادات 
قبل  ال�رسعة  كابل  ي�سدرها  الذي 

تعر�سها للتلف
ال�سو�ساء  تلك  ي�ساحب  كما 
قفزات ملوؤ�رس ال�رسعة بني الأرقام 
املوجودة يف لوحة العدادات، وهو 
وا�سح  خلل  وجود  اإىل  ي�سري  ما 
لحظت  واذا  اإليه  النتباه  يجب 
باأن عداد ال�رسعة قفز من �رسعة 
اىل اخرى دون املرور بال�رسعات 
عداد  كابل  ان  يعني  فهذا  البينية 
او  للتلف  تعر�س  قد  ال�رسعة 
تر�سل  تعد  مل  ال�ست�سعار  اجهزة 
ال�رسعة  اإ�ساراتها بدقه اىل عداد 

امل�سكلة  هذه  حل  ميكن  كما 
الذي  الفنيني  اأحد  بوا�سطة 
ال�رسعة،  كابل  با�ستبدال  �سيقوم 
احل�سا�سات  بتنظيف  �سيقوم  اأو 

وامل�ست�سعرات الأخرى.
ال�رسعة  عداد  باأن  �ساهدت  وان 
ال�رسعة  موؤ�رس  اأو  قراءة  ل يظهر 
“�سفر”  الرقم  على  اإل  ي�سري  ل 
يدل  فهذا  لل�سيارة،  قيادتك  رغم 
اأن كابل ال�رسعة قد انقطع،  على 
للتلف  اأو احل�سا�سات قد تعر�ست 
متاًما. ومن اأبرز ا�سباب التي تقوم 
ال�رسعة  عداد  وانقطاع  بتعطيل 
من  اجلوية  العوامل  هي  وتلفها 
احلرارة،  يف  وانخفا�س  ارتفاع 
ت�سري  التي  املختلفة  والطرق 

عليها ال�سيارة.

 2019 فور  راف  تويوتا  انطلقت 
ال�سبوع  خالل  كلياً  اجلديدة 
فهي  بال�سابق  مقارنة  املا�سي، 
اأكرب ب�سكل طفيف باأبعاد ج�سدها 
م�ساحة  حت�سني  عنه  نتج  ما 
مق�سورتها، لكن كما يبدو، �سانعة 
ال�سيارات اليابانية تفكر يف تقدمي 

ن�سخة اأخرى �سخمة منها.
ياأتي هذا ح�سب جاك هوليز مدير 
ال�سمالية،  باأمريكا  تويوتا  عام 

اإطالق  يوؤكد  مل  اأنه  و�سحيح 
ن�سخة بـ 7 مقاعد للكرو�س اأوفر، 
وترك  الفكرة  ي�ستبعد  مل  اأنه  اإل 
“هنالك   مفتوحة  الحتمالية 
مقاعد، لكن قرار �سنعها ل اأملك 
تقدم  وتويوتا  حالياً،  عليه  اإجابة 
بالفعل �سيارات SUV بـ 7 مقاعد 
لذا اإطالق ن�سخة راف فور �سخمة 

لي�س �سمن اأولوياتنا”.
 3 بـ  تقّدم  بالفعل  كانت  فور  راف 

اأ�سفف مقاعد منذ ب�سعة �سنوات 
لذا  واليابان،  ال�سمالية  اأمريكا  يف 

فعلياً، الفكرة قد طّبقت �سابقاً.
اأي�ساً، بالرغم من اأن الكرو�س اأوفر 
اجلديدة اأعلن بالفعل عن توافرها 
يف ن�سخة هجينة، اإل اأن هوليز مّلح 
باأن راف فور قد حتظى م�ستقبال 
بن�سخة “كهربائية”، بدون الك�سف 
واكتفاءه  التفا�سيل  من  مزيد  عن 

بقوله “كونوا على ترقب معنا”.

كيف تعرف اإذا كان موؤ�سر �سرعة ال�سيارة واقعيا اأم ال؟

تويوتا تلمح الإطالق راف فور بـ 7 مقاعد ون�سخة اأخرى كهربائية منها

 �سيفروليه تاهو 2018 حت�سل 
على اإ�سدار منت�سف الليل

رولز روي�ش كولينان 2019 �ستعر�ش اختباراتها 
النهائية على نا�سيونال جيوغرافيك

اأعلنت �سيفروليه ر�سمياً تقدميها اإ�سدار منت�سف الليل اإىل تاهو 2018 
�سيتوفر الإ�سدار بفئة LS، و�سعرها يبداأ من 45،995 ومقرر بدء 

تو�سيلها للعمالء بالوليات املتحدة خالل الربيع اجلاري.
ت�سميمها يحوز على مل�سات للطرق الوعرة واملت�سمنة طالًء اأ�سود على 

ال�سبك الأمامي، العتبات اجلانبية، جنوط 18 اإن�س، اإطارات جوديري 
راجنلر دوراتراك، ما مييزها عن الن�سخة القيا�سية لل�سيارة على ناحية 

املعدات املقدمة يف تاهو منت�سف الليل، فهي تت�سمن �سا�سة مل�سية 
8 اإن�س لنظام املعلومات والرتفيه، اأبل كاربالي واأندرويد اأوتو، ات�سال 
4G، نقطة واي فاي، 5 منافذ USB، كامريا للروؤية اخللفية، الت�سغيل 

عن بعد، منط لقيادة املراهقني.
 المامي، مقعد تنبيه ال�سالمة، م�سابيح اأمامية اأوتوماتيكية، تنبيه  

الأوتوماتيكية.
 ،SUV باإمكان العمالء الختيار بني ن�سخ الدفع الأمامي اأو الرباعي للـ

على اأن يقع اأ�سفل الغطاء حمرك 5.3 لرت 8 �سلندر بقوة 355 ح�سان 
و518 نيوتن.مرت من عزم الدوران، بقدرة على �سحب حتى 2،993 
كيلوجرام ومتو�سط ا�ستهالك وقود 10.2 لرت عن كل 100 كيلومرت 

تقطعه على الطرق ال�رسيعة.

�ستنهي رولز روي�س اآخر اختبارات كولينان 2019 اأمام العامة، حيث 
اأعلنت تعاونها مع نا�سيونال جيوغرافيك لن�رس مقاطع فيديو و�سور 

ت�ستعر�س عمليات تطويرها. ي�سمى “التحدي النهائي” و�ستظهر فيه 
كولينان 2019 اأثناء اختبارها يف مواقع مثل اأوروبا والوليات املتحدة 

وال�رسق الأو�سط لآخر مرة قبل تد�سينها العاملي يف وقت لحق من 
العام اجلاري.

�ستكون كولينان اأول SUV تطلقها �سانعة ال�سيارات الربيطانية، وتتميز   
ت�ستهدف رولز روي�س توفري اأف�سل جودة جتربة قيادة يف العامل مع 
كولينان حيث تقول اأن موديلها اجلديد �سيثبت نف�سه “يف كل اأنحاء 

الأر�س” – اأي عرب الختبارات التي �سيتم عر�سها للـ SUV للعامة.
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 Ars« موقع  �أكد 
�أن   »Technica
�إنتاج  �أوقفت  غوغل 
�لأوىل  �لنماذج  ومبيع 
 »Pixel« هو�تف  من 

.»Pixel XL»و
فاإن  للموقع  ووفقا 
�لهو�تف  هذه  »�ختفاء 
غوغل  متاجر  من 
يعني  �لإنرتنت  على 
�لدعم  ت�ستقبل  لن  �أنها 
و�لربجمي  �لتقني 
غوغل  �ستطرحه  �لذي 
�جلديد  �لتحديث  مع 
لنظام �لت�سغيل �خلا�ص 
بها، و�لذي من �ملنتظر 
�أكتوبر  يف  يطرح  �أن 
وي�ستهجن   .»2019
خرب�ء  من  �لعديد 
�خلطوة  هذه  �لتقنية 
موؤكدين  غوغل،  من 
عن  �ل�رشكة  »تخلي  �أن 
يز�ل  ما  �لهو�تف  هذه 

ظهرت  فهي  مبكر�، 
وخروجها   2016 عام 
عن �خلدمة عام 2019 
حتى  منطقي،  غري 

بهو�تف  قارنوها  �أنهم 
�لتي   5s  iPhone
عام  �آبل  �أ�سدرتها 
�أنها  �إىل  2013، ونوهو� 

�لتقني  �لدعم  تلقت 
و�لربجمي من �آبل حتى 
نظام  ن�سخ  �آخر  ظهور 

.»11 iOS

»Meizu« تطرح اأحدث هواتفها

طرحت �رشكة »Meizu« �ل�سينية هاتف »M6s« مبو��سفات جتعله مناف�سا 
قويا يف �سوق �لأجهزة �لذكية،  وبالإ�سافة للهيكل �لأنيق �مل�سنوع من �ملعدن 

يتمتع هذ� �لهاتف بالعديد من �ملو��سفات ومن �أهمها:
.»7872 Samsung Exynos« معالج �سد��سي �لنوى -

.»MP1 ARM Mali-G71« معالج ر�سوميات -
- ذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 3 غيغابايت.

خارجية  بطاقة  با�ستخد�م  للتو�سيع  قابلة  غيغابايت،   32 د�خلية  ذ�كرة   -
.»microSD/HC/XC«

 ،»1440х720« عر�ص  ودقة   »18:8« و�أبعاد  بو�سة   5.7 مبقا�ص  �سا�سة   -
.»2.5D« حممية بزجاج

.»2.0/f« كامري� �أ�سا�سية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة -
- كامري� �أمامية بدقة 8 ميغابيك�سل.

- ما�سح ب�سمات �أ�سابع �رشيع �لأد�ء.
- منفذ »USB 2.0« لل�سحن ونقل �لبيانات، ومنفذ لل�سماعات 3.5 ملم.

�أحدهما  ��ستعمال  ميكن   »nanoSIM« �لت�سال  لبطاقات  منفذين   -
لبطاقة �لذ�كرة �خلارجية.

- �لقدرة على �لتعامل مع �أنظمة �ملالحة GPS وA-GPS وغلونا�ص.
- بطارية ب�سعة 3000 ميللي �أمبري مزودة بخا�سية �ل�سحن �ل�رشيع.
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اأول حتديث وات�س اآب بعد ف�سيحة في�سبوك 

يحمل »تعديالت مثرية«

بع�ص  في�سبوك  �رشكة  طرحت 
باخل�سو�سية  �ملتعلقة  �لتحديثات 
 Cambridge ف�سيحة  �أعقاب  يف 
Analytica، ويبدو �أن و�ت�ص �آب تقوم 
تعديل  ومت  �أي�سا.  �لتغيري�ت  ببع�ص 
من  �ململوك  �ملر��سلة،  تطبيق  خدمة 
للم�ستخدمني  لل�سماح  في�سبوك،  قبل 

حذفها  مت  �لتي  �لو�سائط  با�ستعادة 
ملفات  �أو  �ل�سور  ذلك  يف  مبا  م�سبقا، 
�لر�سائل  �أو  �مل�ستند�ت  �أو   GIF
�ل�سوتية. ومع ذلك، يبدو �أن م�ستخدمي 
على  قادرين  �سيكونون  فقط  �أندرويد 
�ل�ستفادة من �لتحديث �جلديد. ويتيح 
نظام  �آب يف  و�ت�ص  من  �إ�سد�ر  �أحدث 

�إعادة  �إمكانية   ،)2.8.113( �أندرويد 
من  �لقدمية  �لو�سائط  ملفات  تنزيل 
للقلق هو  �ملثري  ولكن  �ل�رشكة.  خو�دم 
فعال  �لو�سائط  حتفظ  �آب  و�ت�ص  �أن 
من  حذفها  بعد  حتى  خو�دمها،  على 
 .WABetaInfo جلهاز، وفقا لتقرير�
ومبوجب �لقو�نني �جلديدة �لتي �ستدخل 
حيز �لتنفيذ �ل�سهر �ملقبل، �سيُطلب من 
و�ت�ص �آب �للتز�م باإر�ساد�ت �لحتفاظ 
بالبيانات، و�لتي تن�ص على �أنه ل ينبغي 
�أطول  لفرتة  �ل�سخ�سية  �لبيانات  حفظ 
مما يتنا�سب مع خدماتها. ومن �ملثري 
حتدثت  قد  �آب  و�ت�ص  �أن  لالهتمام 
�إن  بالقول  �خل�سو�سية،  عن  بالفعل 
من  �خرت�قه  يتم  لن  �لر�سائل  حمتوى 
قبل �ل�رشكة �أو في�سبوك �أو �أي �سخ�ص 

�آخر، ب�سبب �لت�سفري �ملتكامل �لآمن.

ال�سني تعتمد 
�سبكات »5G« العام 

املقبل

 »China Daily« ذكرت �سحيفة 
�سبكات  بت�سغيل  �ستبد�أ  �ل�سني  �أن 

»5G« لالت�سالت، عام 2019.
�ل�سناعة  وزير  نائب  وقال 
�إن  �ل�سيني  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
كـ  �لت�سالت  �سبكات  من  »�لعديد 
 Chinaو  China Unicom
 China Telecomو  Mobile
�ستبد�أ بن�رش �سبكات �لت�سال �لتي 
�لق�سرية  �لرتدد�ت  على  تعتمد 
 2019 عامي  خالل  و�ملتو�سطة 

و2020«.
و�أ�ساف �مل�سوؤول �أن »�ل�سلطات يف 
م�سودة  على  �لعمل  �أكملت  �لبالد 
تقنيات  �إدخال  �إىل  يهدف  م�رشوع 
مبا  �ل�سني،  �إىل  �حلديثة  �لت�سال 
�سيتم  �لتي   5G تقنيات  ذلك  يف 
�جلاري  �لعام  �أو�خر  �ختبارها 
��ستعد�د� لإطالقها �لعام �ملقبل«.

�ل�سينية  هو�وي  �رشكة  �أن  ويذكر 
كانت قد �أعلنت منذ فرتة عن �أنها 
مع  �ستعمل  جديدة  هو�تف  تطور 
تظهر  �أن  �ملنتظر   »5G« �سبكات 
�لعامل،  دول  من  وعدد  �ل�سني  يف 
و�أن �أول تلك �لهو�تف قد يظهر مع 

بد�ية 2019.

�سام�سونغ ُتطلق جهاز 
 Chromebook

مفاتيح لوحة  مع  جديد   Pro
جهازها  من  جديدة  ن�سخة  �سام�سونغ  �رشكة  �أطلقت 
مع  �ملرة  هذه  ولكن   Chromebook Pro �للوحي 

لوحة مفاتيح على عك�ص �جلهاز �لذي �أطلقته �سابقا.
للجهاز  كبديل  �جلهاز  هذ�  و�سعت  �ل�رشكة  �أن  ويبدو 
�أي  �إ�سافة  دون  �ملفاتيح  لوحة  باإ�سافة  �ل�سابق 
ما  وهو  �ل�سعر،  بنف�ص  �سياأتي  كما  �أخرى،  مو��سفات 
يو�سح باأن �سبب �إ�سد�ر هذ� �جلهاز كان لتخطي م�سكلة 

عدم وجود لوحة �ملفاتيح يف �جلهاز �ل�سابق فقط
وللتذكري مبو��سفات �جلهاز �ل�سابق، فاإنه ياأتي مع �سا�سة بقيا�ص 12.3 بو�سة من نوع ليد مع �أبعاد 

2400×1600 �أي بن�سبة 3:2. كما ياأتي مع معالج �نتل Core m3 ويدعم قلم �ستايلو�ص.
 360 بز�وية  �جلهاز  ثني  �سيدعم   Chromebook Pro فاإن  �ملفاتيح،  لوحة  �إ�سافة  مع  وبالطبع 

درجة، ليتمكن �مل�ستخدم من ��ستخد�مه مع لوحة �ملفاتيح �أو بدونها.

رو�سيا بداأت بحجب »تلغرام«
�لإنرتنت  خمدمات  بع�ص  بد�أت 
بحجب   ، رو�سيا،  يف  و�لت�سالت 

خدمات تطبيق »تلغر�م«.
فاإنه  �ملتوفرة  للمعلومات  ووفقا 
رو�سكومنادزور  هيئة  من  »وبطلب 
يف  �ل�ستهالك  على  للرقابة 
�ل�رشكات  بع�ص  بد�أت  رو�سيا، 
�لت�سال  خدمات  تقدم  �لتي 
كـ  �لبالد  يف  و�لإنرتنت 
و  Rostelecomو  Megafon
VimpelCom بحجب خدمات 

تطبيق تلغر�م �ل�سهري«.
من  مدة  بعد  �خلطوة  تلك  وتاأتي 
رفع �لهيئة دعوى ق�سائية ملحكمة 
فيها  طالبت  مبو�سكو،  »تاغانكا« 
و�سع قيود على ��ستخد�م �لتطبيق 

�ملذكور على �لأر��سي �لرو�سية.
يذكر �أن هذه لي�ست �ملرة �لأوىل �لتي يو�جه فيها تطبيق »تلغر�م« م�ساكل 
وتهديد�ت باحلجب يف رو�سيا. و�سبق لإد�رته �أن رف�ست، يف يونيو �ملا�سي، 
�جلهات  لئحة  يف  لإدر�جه  »رو�سكومنادزور«،  لهيئة  معلومات  تقدمي 

�مل�سوؤولة عن ن�رش �ملعلومات.

كامريات التج�س�س امل�ستقبلية 
تك�سف م�ساعرك واأفكارك يف حلظات

»Pixel« غوغل تتخلى عن هواتف

�لتي  �لبيانات  �أ�سبحت 
ن�ساركها عرب �لإنرتنت م�سكلة 
�لتقنيات  ولكن  حقيقية، 
�إىل  �ست�سل  �ملطورة  �جلديدة 
حد �أبعد من ذلك، مع �لك�سف 
م�سبوقة  غري  م�ستويات  عن 
�ل�سخ�سية.  �ملعلومات  من 
و�دعت عاملة �لأع�ساب بوبي 
كروم، �أنه ميكن ت�سميم �أجهزة 
ح�ساد  على  قادرة  م�ستقبلية 
يف  �لقيمة  �حليوية  �لبيانات 
�لعامة.  �لأماكن  �أنحاء  جميع 
عن  ت�سدر  �حلال،  وبطبيعة 
�أج�سامنا �إ�سار�ت خمتلفة ميكن 
بو��سطة  وحتليلها  م�سحها 
مطورة،  كمبيوتر  �أنظمة 
وكذلك  مز�جنا  خفايا  وك�سف 
هذه  وُقدمت  �لعامة.  �سحتنا 
قدمته  عر�ص  خالل  �ملز�عم 

 ،Dolby Labs علماء  كبرية 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  ق�ست  �لتي 
�ملا�سية يف در��سة ردود �أفعال 
�لنا�ص وهم ي�ساهدون �لأفالم، 
يف   2018  Ted موؤمتر  يف 
فانكوفر. وبا�ستخد�م كامري�ت 
�لت�سوير �حلر�ري، و�لتخطيط 
 ،)EEG( للدماغ  �لكهربائي 
ومر�قبة معدل �رشبات �لقلب 
�ل�ستجابة  ��ست�سعار  و�أجهزة 
من  �لعاملة  متكنت  للب�رشة، 
��ستجابة  كيفية  م�ساهدة 
�أج�سام وعقول �ملتطوعني ملا 
ويف  �ل�سا�سة.  على  ي�ساهدونه 
 ،Ted موؤمتر  خالل  حديثها 
قالت: »نعتقد �أن لدينا �سيطرة 
�إدر�كية على ما يعرفه �لآخرون 
حول حالتنا �لد�خلية وعو�طفنا 
ولكن  �لأمن و�خلد�ع.  و�نعد�م 

بالفعل  ت�ستطيع  �لتقنيات 
�حلقيقية  �لبت�سامة  متييز 
تعطينا  كما  �ملزيفة،  عن 
�حلر�رية  ب�سمتنا  ديناميكيات 
تغيري�ت يف مدى �سعوبة عمل 
يف  تفاعلنا  مدى  �أو  �أدمغتنا، 
وحتى  �لتي جنريها،  �ملحادثة 
�سورة  مع  نتفاعل  كنا  �إذ� 
وكاأنها حقيقية«، وفقا لـ بي بي 
�لربوفي�سورة  و�أظهرت  �سي. 
جامعة  يف  �لباحثة  كروم، 
بالفعل  ميكن  كيف  �ستانفورد، 
�إخر�ج بع�ص هذه �لتقنيات من 
�أجهزة  وبا�ستخد�م  �ملخترب. 
�لكربون،  �أك�سيد  ثاين  مر�قبة 
�خلوف  م�ستويات  عر�ست 
�ملوؤمتر،  يف  �حلا�رشين  بني 

با�ستخد�م �لبيانات �مل�سورة.



املمار�سة  اأثناء  لل�سحفي  والأخالقي 
الب�رصي  ال�سمعي  قطاع  يف  الإعالمية 
اأجرته  ات�سال  ويف  املكتوب  والإعالم 
امللتقى  من�سق  قال  الو�سط  معه جريدة 
الور�سات  اأن  العربي  بوعمامة  الدكتور 
العلمي  النقا�ش  وجل�سات  العلمية 
اإطار  يف  �ستنظم  التي  واملحا�رصات 
الأخالقية  الأطر  على  �سرتكز  امللتقى 
للعمل  ال�سابطة  والقانونية  واملهنية 
العامل  بلديان  من  العديد  يف  الإعالمي 
العرب  الباحثني  من  ي�ستعر�ش عدد  كما 
يف  عربية  وهيئات  موؤ�س�سات  جتارب 
الت�سال اأ�س�ست لنموذج هام يف ممار�سة 
العمل الإعالمي و�سيعرف امللتقى  تكرمي 
رئي�ش املجل�ش الأعلى الدكتور اأوبعبد اهلل 

غالم اهلل واملجاهد العربي زبريي بعدما 
اختارت هيئة امللتقى هاتني ال�سخ�سيتني 
اأن  بعد  ال�سنة  هذه  طبعة  يف  لتكرميها 
الباحث  تكرمي  ال�سابقة  الطبعات  عرف 
اجلزائري �ساحب نظرية احلتمية القمية 
الرحمان  عبد  عزي  الإعالم  بحوث  يف 

وتكرميا اآخر للدكتور الراحل واملجاهد 
م�سوؤول  واأ�سار  هذا  احدادان  زهري 
امللتقى  هيئة  يف  والت�سال  الإعالم 
اإىل  مرواين  حممد  والإعالمي  الأ�ستاذ 
على  واإعالمي  ثقايف  برنامج  حت�سري 

�رصف �سيوف م�ستغامن . 
تون�س

الك�شف عن نفق بطول 70 
كلم لعبور الإرهابيني

اأعلنت نقابة الأمن اجلمهوري التون�سي، اأن احلر�ش 
الوطني ك�سف موؤخرا عن نفق يتجاوز طوله 70 كلم 
حممد  النقابة  عام  كاتب  وقال  وليبيا.  تون�ش  بني 
النواب  يف  ا�ستماع  جل�سة  خالل  الرزقي  علي 
اأعوان  طرف  من  موؤخرا  الك�سف  »مت  التون�سي: 
احلر�ش الوطني، عن نفق يتجاوز طوله 70 كلم بني 
عنا�رص  لدخول  �سابقا  حت�سريه  مت  وليبيا،  تون�ش 
اإىل  التون�سيني  ومغادرة  الإرهابي  »داع�ش«  تنظيم 

بوؤر التوتر ورمبا العودة منه اإىل اأر�ش الوطن«.

�شحفيون اأمريكيون 
مل يعرثوا على اأي اأثر 

للكيميائي يف دوما
تلفزيون  �سبكة  قناة  يعملون يف  يعرث �سحفيون  مل 
دوما  مدينة  زاروا   »One America News«
بذلك  �رّصح  كيميائي.  لهجوم  موؤ�رصات  اأي  على 
على  ال�سبكة  موقع  يف  ن�رص  تقرير  خالل  هوؤلء 
�سارب«  »بري�سون  ويدعى  اأحدهم  وذكر  الإنرتنت، 
مبرافقة  دوما  اآخرين  �سحفيني  �سحبة  زار  اأنه 
املكان  وتفح�سوا  ال�سورية،  احلكومة  عن  ممثلني 
وحتدثوا  كيميائي،  هجوم  حدث  اأنه  قيل  حيث 
امل�ست�سفى  وزاروا  املحليني،  ال�سكان  مع  كذلك 
اأدخلوا  �سامة  م�سابني مبواد  اأن  �سابقا  اأُكد  الذي 

اإليه.

جممع »الفارج هول�سيم- اجلزائر«

 عملية الت�شدير 
الرابعة  نحو افريقيا

الثنني  اأم�ش  اجلزائر«  هول�سيم-  »لفارج  جممع  قام 
نحو  ال�سمنت   ملادة  الرابعة  الت�سدير  عملية  باإجراء 
املجمع  لهذا  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  افريقيا،  غرب 
ال�سناعي. و مت ت�سدير حوايل 8.500 طن من ال�سمنت 
اأرزيو  ميناء  من  انطالقا  افريقيا  غرب  نحو  الرمادي 
)وهران( و هي العملية التي تاأتي بعد تلك قام بها  يف 
دي�سمرب 2017، ومار�ش 2018 ويف بداية اأفريل اجلاري. 
من  و  اأنه  اجلزائر«    - هول�سيم  لفارج  جممع   « واأكد 
»يعرب  فانه  للت�سدير-  امل�ستمرة  العمليات  هذه  خالل 
التام للم�ساهمة يف تنويع املداخيل خارج  عن  التزامه 

املحروقات«، ي�سيف نف�ش امل�سدر.

العدد : 4618/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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بجامعة م�ستغامن

ندوة حول القيم الأخالقية لل�شحفيني وممار�شي الت�شال
ي�سارك باحثون من جامعات البحرين والعراق وم�سر واالأردن يف ملتقى دويل حول التكوين االأخالقي واملهني لل�سحفيني 
وممار�سي االت�سال بجامعة م�ستغامن امللتقى الدويل اخلام�س الذي ينظم حتت رعاية وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

الدكتور طاهر حجار �سيناق�س يومي الثامن والتا�سع ع�سر اأفريل اجلاري واقع االلتزام املهني

�سعيدة

امل�سيلة

بومردا�س

حت�سريا ملو�سم االإ�سطياف بوهران

�سرطة غرداية 

توظيف 260 عون حرا�س ال�شواطئ

حجز 13600 قر�س من املوؤثرات العقلية 

الإ�سطياف  مو�سم  لإنطالق  حت�سريا 
املدنية  احلماية  مديرية  قامت   2018
لولية وهران بفتح 260 من�سب �سغل كعون 
حر�ش لل�سواطئ خالل الفرتة املمتدة من 

اأوت 2018،  �سهر  غاية  اإىل  جوان  �سهر 
وهي العملية التي من �ساأنها اأن متكن من 

تغطية 33 �ساطئ م�سموح فيه ال�سباحة.
يحي عواق

يف عمليتني متفرقتني، متكنت م�سالح اأمن 
من  معتربة  كمية  من حجز  غرداية  ولية 
بـ 13600 قر�ش  العقلية قدرت  املوؤثرات 
الكيف  من  كيلوغرام  وواحد  مهلو�ش، 
م�ستبه  اأ�سخا�ش   04 توقيف  مع  املعالج، 
فيهم. حيثيات العملية الأوىل، التي نّفذتها 

دائرة  باأمن  الق�سائية  ال�رصطة  عنا�رص 
موؤكدة  معلومات  اإثر  على  متت  القرارة، 
مفادها وجود �سبكة اإجرامية متكونة من 
ثالثة اأ�سخا�ش تن�سط على م�ستوى مدينة 
غري  بالجتار  تقوم  و�سواحيها،  غرداية 

ال�رصعي يف املخدرات، 

  الأ�شئلة املربكة
 يف احلالة ال�شورية

خلف العدوان الثالثي االأخري على 

االأرا�سي ال�سورية العديد من االأ�سئلة حول 

حتوالت العالقات الدولية و اإعادة �سبط 

التوازنات بني خمتلف االأقطاب االإقليمية و 

غريها و على راأ�س الدول الثالث بريطانيا 

،و الواليات املتحدة و فرن�سا

يذكر معدو تقرير ن�سر موؤخرا و تداولته 

مواقع كثرية اأن " ال�سيناريوهات املتوقعة 

حمدودة بدرجة كبرية، يف ظل غياب 

مالمح اإ�سرتاتيجية للتعامل امل�ستقبلي لي�س 

فقط من جانب الواليات املتحدة االأمريكية 

ا من قبل حلفائها. ويف هذا االإطار" واإمنا اأي�سً

و يقول متابعون اأن الو�سع القائم ميكن 

ر�سمه على م�ستويني  اأ�سا�سيني االأول 

االنخراط املحدود، وهو امل�سار الذي 

تعك�سه م�سارعة الدول الغربية اإىل 

توجيه تلك ال�سربة �سد مواقع االأ�سلحة 

الكيماوية التابعة للنظام ال�سوري ويتعلق 

الثاين، بالعودة اإىل الرتكيز على تنفيذ 

املهام التقليدية، اأي حماربة التنظيمات 

االإرهابية، وخا�سة اخلاليا التابعة لتنظيم 
"داع�س

لكن اخل�سية اأن يظهر واقع اآخر اأكرث تعقيدا 

من احلالة العراقية و حينها �سنقف اأمام 

مفرتق طرق،يختلط فيه احلابل بالنبل ،و 

تعاد اأي�سا �سياغة النظام العاملي اجلديد 

باأدبيات خمتلفة عن ال�سابق و بتحوالت اأ�سد 

عمقا على م�ستوى اجلغرافيا.

موقف
بيل يهدد ريال 
مدريد ب�شبب 

الفرعون �شالح
يقف جناح نادي ريال مدريد، 

الويلزي غاريث بيل، عائقا اأمام 
رغبة النادي امللكي للح�سول 
على خدمات هداف ليفربول 

امل�رصي حممد �سالح يف فرتة 
النتقالت ال�سيفية املقبلة.

وذكر موقع »دون بالون« الإ�سباين 
اأن رئي�ش الريال فلورنتينو برييز، 
مقتنع باأن ال�سبيل الوحيد لتخلي 
ليفربول عن �سالح، هو دخول 

بيل يف ال�سفقة وبح�سب املوقع 
فاإن النفاثة الويلزية يرف�ش 

الدخول يف �سفقة تبادلية مع 
�سالح، لأنه ل يرغب يف حمل 
قمي�ش ليفربول، م�سيفا اأن 

طموحات الالعب الويلزي اأكرب 
من »الريدز«.

واأ�سار املوقع اإىل اأن بيل يرغب 
يف النتقال اإىل مان�س�سرت يونايتد 

اأو توتنهام اإذا قرر العودة اإىل 
الدوري الإجنليزي جمددا.

ا�ستفيدوا من اأ�سبوع العلم 

مع العر�س الرتويجي 90 ملوبيلي�س!  
امل�سبق  الدفع  لزبائن  مًوجه  دج«   90 »عر�ش  ترويجي جديد  موبيلي�ش عر�ش  ،يطلق  العلم  يوم  مبنا�سبة 
،الداعم للبيداغوجيا ،بف�سل الولوج املجاين غري املحدود  للمو�سوعة العاملية Wikipedia.   باإمكان 
الزبائن القدامى و اجلدد الن�سمام لعر�ش ترويجي جديد غني باملزايا بـ  90 دج فقط!  فبالإ�سافة اإىل 
املكاملات غري املحدودة نحو موبيلي�ش، ي�ستفيد الزبائن من ر�سيد اإ�سايف مهدى بقيمة 200 دج �سالح 
نحو كل ال�سبكات الوطنية مع دخول جماين لأكرب مو�سوعة رقمية Wikipedia، و هذا ملدة 24 �ساعة ، 
من خالل ا�ستعمال الالئحة *600#. يعلم موبيلي�ش، باأن مدة �سالحية العر�ش الرتويجي هو 7 اأيام ابتداًءا 

من يوم 16 اأفريل .

 Ooredoo عر�س ترويجي جديد  ل

 « Haya! Music « مع تطبيق
ا�شتمتعوا باملو�شيقى العاملية جماًنا 

 Haya!« تطبيق  على  ترويجًيا  ا  عر�سً التكنولوجي،  الرائد   ،Ooredoo تُطلق  زبائنها،  خدمة  يف  دوما 
Ooredoo امل�سجلني يف تعبئات  اأول خدمة للمو�سيقى املتدفقة يف اجلزائر ميكن لزبائن   ،« Music
MAXY Hadra ابتداء من1000 دج، MAXY Internet وSuper MAXY ال�ستمتاع ب�سهر كامل 
العاملية جماًنا ومبا�رصة على  اإىل املو�سيقى  الولوج  Haya! Music و  من ال�ستخدام املجاين خلدمة 
هاتفهم املحمول ملدة 30 يوًما. ت�سمحHaya! Music   لع�ساق املو�سيقى بال�ستماع بحرية اإىل الطبوع 
باملو�سيقى  مرورا  الراي  اإىل  ال�سعبي  من  ووا�سعة  غنية  مو�سيقية  باقة  بف�سل  اختيارهم  من  املو�سيقية 

الأندل�سية، ال�رصقية والغربية.

جازي ت�سارك يف اليوم الربملاين حول دور االت�ساالت

والنقل يف تطوير القت�شاد الوطني
املجل�ش  ينظمه  الذي  الربملاين  اليوم  يف  عمومية  اقت�سادية  موؤ�س�سة  ب�سفتها  جازي  ت�سارك 
ال�سعبي الوطني يوم 17 اأفريل اجلاري حول دور قطاعي الت�سالت والنقل يف تنمية القت�ساد 
الوطني. و �سارك يف هذا اليوم الدرا�سي الذي نظمته جلنة النقل والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 
التابعة للمجل�ش ال�سعبي الوطني عدد من  اجلهات الفاعلة الرئي�سية من كال القطاعني من اأجل 
مناق�سة فر�ش التنمية والنمو التي ميكن اأن ت�ساهم يف خلق الرثوة وفر�ش العمل يف اجلزائر. 
ومثل �رصكة جازي يف هذا الجتماع كل من  اأحمد عليال�ش ، وفزيل بوعيا�ش ، ومرمي بلقا�سي 
، وحمي الدين علو�ش و هم على الرتتيب نائب الرئي�ش، مدير ال�سوؤون احلكومية، مديرة اإدارة 

الأداء التكنولوجي، ومدير التخطيط والتحليل املايل.

احلاج # وداد 

حملة تلقيح الأنعام ل�شنة 2018

اأمن الولية يزور عائلة ال�شهيد »فار�س فتحي«

اإف�شال عملية �شرقة ملحل بيع اللحوم

م�ستوى  على  البيطرية  امل�سالح  ت�سهد 
من  جملة  الأيام  هذه  �سعيدة  ولية 
حملة  يف  امليا�رصة  بغية  التح�سريات 

تلقيح الأنعام ل�سنة 2018 املربجمة بداية 
الأ�سبوع القادم.

يحي عواق

 يف اإطار املبادرات اجلوارية و الإن�سانية مل�سالح 
اأم�ش جمموعة من  اأم�سية  قام  اأمن ولية امل�سيلة 
ت�سامنية  بزيارة   ، الولية  اأمن  اأعوان  و  اإطارات 
الع�سكرية  الطائرة  �سقوط  �سحايا  اأحد  لعائلة 
ال�سهيد  امل�سيلة  ولية  من  املنحدر  و  ببوفاريك 
الدركي« فتحي فار�ش« ذلك بالتنقل للمنزل العائلي 
تعازي  تقدمي  مت  اأين   ، امل�سيلة  ببلدية  للفقيد 
املديرية العامة لالأمن الوطني وعلى راأ�سها عناية 

لأفراد  الوطني  لالأمن  العام  املدير  اللواء  ال�سيد 
كافة  عن  نيابة  التعازي  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  العائلة 
هذه  تاأتي  حيث   ، امل�سيلة  ولية  اأمن  م�ستخدمي 
الفقيد  التاآزر مع عائلة  الزيارة تعبريا عن م�ساعر 
الفاجعة  هذه  اإثر  عنهم  التخفيف  و  موا�ساتهم  و 
�سحايا  كافة  عائالت  مع  الت�سامن  كذا  و  الأليمة 

هذه احلادثة .
عبدالبا�سط بديار

دل�ش  دائرة  لأمن  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
من اإلقاء القب�ش على ثالثة �سبان متورطني 
يف عملية �رصقة 60 مليون �سنتيم من حمل 
لبيع اللحوم، وذلك عقب تلقي م�سالح الأمن 
املواطنني  اأحد  قبل  من  هاتفية  ملكاملة 

مفادها تعر�ش حمل لل�رصقة من قبل ثالثة 
�سبان ، ليتم بعدها التدخل الفوري لعنا�رص 
القب�ش  اإلقاء  من  متكنت  التي  ال�رصطة 

عليهم وتقدميهم ملحكمة دل�ش.
يحي عواق  
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