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 اأوهمتها بتمكينها من �صقة
 ب�صعر 180 مليون �صنتيم

 18�سهر� حب�سا نافذ�
 لقيـــادية �ســــــيا�سية 
�ص5لتحايلها على طبيبة 

�ص6

 فيما �صيناق�ص قانون
 ال�صحة الأحد املقبل

�لأطـــــباء �ملـــــــــقيمون 
يتهمون �لو�ساية بربح 
�لوقت لتمرير قانونها

حركة احتجاجية معززة  
باعت�صام وطني بالعا�صمة 

تكتل �لنقابات �مل�ستقلة 
 ي�سعد �ســد �حلكــــــــومة
 فــــــي عـــــــيد �لعــــــمال 

العقيد املتقاعد عبد احلميد 
العربي �صريف للو�صط:

ما يح�سل يف �ل�ساحل 
هدفه �سرب �جلز�ئر

رئي�ص خمرب درا�صات وحتليل ال�صيا�صات 
العامة باجلزائر حممد ر�صا مزوي:

�لهجـــــــــرة غـــــــري 
�ل�سرعية ل تعالج 

بـــــــالقــــــــــو�نـــــني
.         �لظاهرة حتتاج �إىل مقاربة �ساملة
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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www.investplus-dz.com

جماهري فريدر برمين تطالب 
بقاء بلفو�صيل يف �صفوف فريقها

بنا�سر يو��سل �لتالق 
ويخطو نحو �ل�سعود 

�إىل �لكالت�سيو

و�صط مطالب بالتعجيل يف فتح مركز  املكافحة بالأ�صعة  

2800 حالة �إ�سابة بال�سرطان بالوليات �حلدودية  تعاين يف �سمت  

�ص13

�صحة

احتجاج

اأمني

هجـــــــــرة

 املفكر وال�صاعر ال�صوري 
»اأدوني�ص« يوؤكد :

 »لبد من �إعادة �لثقافة
  �ل�سعرية و�لفل�سفية 
  و�ل�سوفية �ملهم�سة 

�ص17�إىل �لو�جهة«

اعرتف بريد اجلزائر بوجود تق�صري رهيب يف 
ق�صم الطرود، ب�صبب تقاع�ص الكثري من عمال 

ذات امل�صلحة الذين ل يقومون بواجباتهم رغم 
الإمكانات الكبرية التي مت توفريها من قبل 

املوؤ�ص�صة للرفع من م�صتوى خدمات بريد اجلزائر 
ب�صفة عامة، بح�صب ما ت�صمنته التعليمة 
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1300 قفة رم�سان �ستوزع على معوزي اجلزائر الو�سطى 

 ك�سف رئي�س بلدية اجلزائر الو�سطى 
عبد احلكيم بطا�س عن وجود 1300 
ملفا خا�سا بالعائالت املعوزة التي 

�ست�ستفيد من قفة رم�سان، موؤكدا اأن 
القفة �سيتم منحها للعائالت املعنية دون 

اأي جتاوزات، م�سيفا يف ذات ال�سياق 
اأن م�سالح البلدية �ست�سهر كذلك على 

تخ�سي�س �سهرة كل جمعة من �سهر 
رم�سان كوقت لال�سرتاحة والرتفيه 

بالن�سبة للعائالت العا�سمية وهذا تقليدا 
ملا كان عليه خالل ال�سنوات املا�سية.

اأون�سيي حتتفي ب�سهر الرتاث
 

 خ�ش�س الديوان الوطني للثقافة والإعالم اأن يعلمكم و يدعوكم حل�شور برناجما ثريا مبنا�شبة �شهر 
الرتاث باملركب الثقايف الفنان عبد الوهاب �شليم ب�شنوة – تيبازة  حيث  �شينظم من 17 اإىل 30  اأفريل 2018 
معر�س للفن الت�شكيلي للفنان عبد الكرمي فولين باجلزائر كما �شتقام يومي 20 و 21 اأفريل 2018 » الأيـام 

الأندل�شيــة« مب�شاركة اأعرق مدار�س الفن الأندل�شي الأ�شيل و�شتقام اأم�شية �شعرية خا�شة بال�شعر 
امللحون ين�شطها كل من :مربوك الزواوي /اجللفة و حممد �شماريخ/عني الدفلى يوم 25 اأفريل  2018.

اإنقاذ 217 مهاجرا غري 
�سرعي يف �سواحل ليبيا

اأعلنت البحرية الليبية، اأم�س، عن اإنقاذ 
البحر  مياه  يف  �شرعي  غري  مهاجرا   217

الأبي�س املتو�شط  قبالة �شاحل مدينة 
القره بويل، �شمال غرب البالد.

وقالت البحرية الليبية -يف بيان لها- اإن 
»دورية حلر�س ال�شواحل متكنت من 

اإنقاذ 217 مهاجرا غري �شرعي، بينهم 85 
امراأة و10 اأطفال، كانوا على منت قاربني 

مطاطني قبالة �شاطئ �شمال مدينة 
القره بويل«، م�شرية اإىل اأن املهاجرين 

الذين مت اإنقاذهم يحملون جن�شيات 
اإفريقية خمتلفة.

واأ�شاف البيان ذاته، اأنه مت نقل 
املهاجرين اإىل قاعدة طرابل�س البحرية 

وتقدمي امل�شاعدة الإن�شانية والطبية 
لهم، قبل اأن يتم ت�شليمهم اإىل مركز 

اإيواء تاجوراء )�شمال غرب( التابع 
جلهاز مكافحة الهجرة غري �شرعية،،يف 

حكومة الوفاق الوطني.
ويتدفق مهاجرون اأفارقة منذ �شنوات 
على ليبيا اأمال يف عبور البحر املتو�شط 

بطريقة غري �شرعية نحو ال�شواحل 
الإيطالية، ومنها اإىل بقية الدول 

الأوروبية هربا من حروب اأو ظروف 
اقت�شادية مرتدية يف بلدانهم.

 وايل ق�سنطينة يزور منا�سر
 مولودية اجلزائر بامل�ست�سفى

 اإيران تتخلى عن الدوالر مقابل 
االأورو يف معامالتها االأجنبية 

قام وايل ق�سنطينة بزيارة منا�رص مولودية 
خالل  الإ�سابة  اإىل  تعّر�س  الذي  اجلزائر 
�سبيبة  اأمام  فريقه  جمعت  التي  املباراة 
�سمن  املن�رصم  الأ�سبوع  نهاية  القبائل 
ن�سف نهائي كاأ�س اجلمهورية، حيث اطمئّن 

اجل�سور  عا�سمة  على  الأول  امل�سوؤول 
يتواجد  الذي  املنا�رص  على  املعلّقة 
تلقي  اأجل  من  اجلامعي  امل�ست�سفى  يف 
اأفراد  باإقامة  بالتكفل  وطالب  الإ�سعافات 

عائلته اإىل حني مغادرتهم املدينة.

ذكرت و�سائل اإعالم حملية، اأم�س، اأن اإيران 
انتقلت يف معامالتها الأجنبية، من الدولر 

اإىل الأورو.
واأو�سحت و�سائل اعالمية ايرانية اأن القرار 
يف  الوزراء  ملجل�س  اجتماع  خالل  اتخذ 
لإدارة  احلكومة  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت 
يف  الخذ  الريال  ودعم  ال�رصف  اأ�سعار 

الرتاجع.
وانخف�ست قيمة الريال الإيراين بن�سبة تزيد 
لت�سجل  الدولر،  مقابل  املائة  يف   6 عن 
تزايد  مع  اأ�سعارها  اأدنى  الإيرانية  العملة 
النووي  التفاق  م�ستقبل  ب�ساأن  الغمو�س 
�سنة  الكربى  القوى  مع  اإيران  وقعته  الذي 

.2015

كارمن لب�س منده�سة جلمال اجلزائر

اأبواب مفتوحة حول الريا�سة 
الع�سكرية بالبليدة

حافالت ايتوزا »مغربة«

عرّبت املمثلة اللبنانية كارمن لب�س عن اإعجابها بجمال اجلزائر، حيث 
التوا�سل  موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابها  عرب  ن�رصتها  تغريدة  يف  قالت 
الأر�س  على  جنة  ويعترب  جميل  بلد  اجلزائر  اأن  »تويرت«  الجتماعي 
وا�سفة اإياها باجلناين، وكانت املمثلة اللبنانية حلّت باأر�س الوطن من 

اأجل ا�ستكمال ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل »اخلاوة«.

القتالية التي نظمت  �سّدت خمتلف ال�ستعرا�سات اخلا�سة بالريا�سات 
الع�سكرية  الريا�سة  حول  املفتوحة  الأبواب  فعاليات  اإطار  يف  بالبليدة 

زوار و �سيوف هذه التظاهرة الإعالمية الذين تفاعلوا معها 
ب�سكل كبري خا�سة تالميذ املدار�س.

احت�سنتها  التي  القتالية  الإ�ستعرا�سات  هذه  من  فقرة  كل  نهاية  وبعد 
اجلهوي  الريا�سي  للمركب  التابعة  الريا�سات  متعددة  القاعة  من  كل 
الع�سكري و كذا مركز الرتفيه العائلي املحاذي له كانت تتعاىل �سيحات 
و ت�سفيقات اجلمهور معربين عن اإعجابهم باأداء الريا�سيني الع�سكريني 

و حتكمهم يف خمتلف التقنيات القتالية.

 يبدو اأن حافالت ايتوزا الربتقالية ل يتم تنظيفها من قبل العمال، 
لكون الغبار اأ�سبح يرت�سم على كل كرا�سيها ما جعل روادها يطالبون من 
املوؤ�س�سة اإىل �رصورة ال�رصب بيد من حديد، خا�سة واأن املت�رصر من 

كل هذا يبقى امل�سافر.
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يف تعليمة داخلية حت�شلت »الو�شط« على ن�شخة منها

بريد اجلزائر: كارثة يف ق�سم الطرود 
اعرتف بريد اجلزائر بوجود تق�شري رهيب يف ق�شم الطرود، ب�شبب تقاع�س الكثري من عمال ذات امل�شلحة الذين ل يقومون بواجباتهم رغم الإمكانات الكبرية 

التي مت توفريها من قبل املوؤ�ش�شة للرفع من م�شتوى خدمات بريد اجلزائر ب�شفة عامة، بح�شب ما ت�شمنته التعليمة، والتي حتوز »الو�شط« على ن�شخة منها، 
والق�شم ب�شكل خا�س، يف حني دعا العمال اإىل �شرورة التقّيد بالتعليمات تفاديا للتجاوزات احلالية.

علي عزازقة

ب�أن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
يقومون  ال  الطرود  ق�صم  عم�ل 
م�  لهم،  املنوطة  بواجب�تهم 
تراجع�  ت�صجل  اخلدم�ت  جعل 
لكون  منتظر  وغري  رهيب� 
ح�صنت  متوفرة  االإمك�ن�ت 
بح�صبهم،  املقدمة،  الظروف 
من  اأكرث  اإىل  املوؤ�ص�صة  وراحت 
من  البع�ض  اأن  اأكدت  مل�  ذلك 

روؤ�ص�ء االأق�ص�م ال يقومون بتنفيذ 
التعليم�ت ال�ص�درة من املوؤ�ص�صة 
وال  تتدهور  اخلدمة  جعل  م� 
ت�صتجيب اإىل املع�يري املتع�رف 
عليه�، ويف هذا ال�صي�ق اعرتف 
عدد  هن�لك  اجلزائر ب�أن  بريد 
كبري من �صع�ة الربيد ال يو�صلون 
اأ�صح�به�،  من�زل  اإىل  الطرود 
الكثري  تع�مالت  يرهن  م�  وهو 
من اجلزائريني، م�صيفة اأنه يتم 
ب�حرتام  التعليمة اخل��صة  خرق 

ت�أدية  اأثن�ء  لهم  الر�صمية  البدلة 
اال�صتهت�ر  يوؤكد  م�  مه�مهم 
الق�صم،  هذا  يف  الواقع  الكبري 
اأن  ي�صيف  ذلك  على  وزي�دة 
يوزعون  ال  منهم كذلك  الكثري 
جميع الطرود الذين هم مكلفني 
الف�صيحة  اأم�  يوم،  بتوزيعه� كل 
بريد  به�  اأقر  التي  الكربى 
كبري  عدد  وجود  هو  اجلزائر 
من وطرود الزب�ئن تقعد حبي�صة 

اإدراج مك�تب الربيد.

فيما �شيناق�س قانون ال�شحة الأحد املقبل

الأطباء املقيمون يتهمون الو�ساية بربح الوقت لتمرير قانونها

العقيد املتقاعد عبد احلميد العربي �شريف للو�شط:

»ما يح�سل يف ال�ساحل هدفه �سرب اجلزائر«

مع حتيني املرجعية العامة للمناهج 

بن غربيط  تدعو املجل�س الوطني للربامج اإىل اإعداد مرجعية خا�سة بكل مادة 

وزارة  املقيمون  االأطب�ء   اتهم 
الوقت  لربح  ب�ل�صعي  ال�صحة 
الذي  ق�نونه� اجلديد  لتمرير 
حيث  املقبل  االأحد  �صين�ق�ض 
الو�ص�ية  مع  و�صف  االجتم�ع�ت 
ومل  عقيمة  واعتربه�  ب�لتالعب�ت 

تت�صم ب�جلدية يف احلوار.
التن�صيقية  يف  القي�دي  الع�صو  اأكد 
املقيمني  لالأطب�ء  امل�صتقلة 
يف  طيلب  حممد  اجلزائريني، 
ال�صحة  ق�نون  اأن  للو�صط  ت�رصيح 
الو�ص�ية متريره  تود  الذي  اجلديد 
يف �صكله الذي ال ي�صيف و ال يخدم 
املرفوعة  ملط�لبهم  وال  االأطب�ء 
تعلق  م�  خ��صة  الو�صية،  للجه�ت 
ب�صق اخلدمة املدنية، هذه االخرية 

اأبرز نق�ط اخلالف  اأحد  التي تعد 
اللجنة يف  اقرتحت  و  مع احلكومة 
امل�دة  التمهيدي  تعديل  تقريره� 
على  “يتعني  على:  تن�ض  التي   206
املتخ�ص�صني  الطبيني  املم�ر�صني 
املدنية  اخلدمة  اإلتزام  اأداء 
العمومية  واملوؤ�ص�ص�ت  ب�لهي�كل 
اأن يرت�صحوا مل�ص�بقة  لل�صحة قبل 
اأ�صت�ذ م�ص�عد، اأن يلتم�صوا توظيف� 
اأن  ال�صحة  وموؤ�ص�ص�ت  هي�كل  يف 
مي�ر�صوا ب�صفة حرة”، حيث تقرتح 
والث�ين  االأول  البند  حذف  اللجنة 
الأنهم� يعرقالن توظيف املم�ر�صني 
الطبيني املتخ�ص�صني  كم� مت ادراج 
الث�لث على م�صتوى  البند  م�صمون 
اأ�صبح  وعليه  االأوىل،  الفقرة  ن�ض 

على  “يتعني  يلي:  كم�  امل�دة  ن�ض 
املتخ�ص�صني  الطبيني  املم�ر�صني 
اأداء اإلتزام اخلدمة املدنية ب�لهي�كل 
واملوؤ�ص�ص�ت العمومية لل�صحة قبل 
اأن  اأي  حرة”،  ب�صفة  مي�ر�صوا  اأن 
�صيكون  املدنية  اخلدمة  ا�صرتاط 
على املم�ر�صني امللتم�صني توظيف� 
يف القط�ع اخل��ض دون االأخ�ص�ئيني 
القط�ع  يف  توظيف�  امللتم�صني 
مل�ص�بقة  املرت�صحني  اأو  العمومي 
على  طيلب  علق  م�ص�عد  و  اأ�صت�ذ 
امل�دة  تعديل  ق�ل  ان  و  التعديل 
منذ  اَي جديد  عليه  يطراأ  206 مل 
ب�لق�نون  يعملون  هم  و  �صنة   34
و  تعديالت  و�صع  مت  اذ  القدمي 
اجلديد  الق�نون  يف  حذفه�  �صيتم 

بو�صي�ف   « قبل  ق�نون  اىل  للعودة 
«ح�صبه

برجمة  عن  طيلب،  ك�صف  كم� 
اخلمي�ض  اليوم  ع�مة  جمعية 
قرار  واتخ�ذ  الو�صع  ملن�ق�صة 
ب�ص�أن اخلطوات املقبلة، مربزا ب�أن 
ت�صعيدا  �صي�صهد  الق�دم  االأ�صبوع 
يف  االنطالق  مع  ب�ملوازاة  وطني� 

من�ق�صة ق�نون ال�صحة اجلديد
وب�لعودة اإىل ت�رصيح�ت الوزير االول 
اأ�صتهجن حممد طيلب الت�رصيح�ت 
حمل  خط�به  واعترب  اأطلقه�  التي 
عدة خم�لط�ت وق�ل انهم يط�لبون 
التي  ازمتهم  حلل  الرئي�ض  بتدخل 

دخلت �صهرهم اخل�م�ض
ف.ن�شرين

اأكد عبد احلميد العربي �رصيف، ب�أن 
ع�صكرة  من  ال�ص�حل  يف  يح�صل  م� 
خ�رجية م� هو اإال بداية ال�صتهداف 
توريط  على  ب�لعمل  وهذا  اجلزائر، 
على  احلرب  م�صتنقع  يف  جي�صه� 
خلق  ثم  ومن  املزعوم  االإره�ب 
امل�صلحة  للجم�ع�ت  داخلية  ثغرات 
من اأجل التحرك، يف حني اأو�صح اأن 
بداية  من  م�صتهدفة  ك�نت  اجلزائر 

م� ي�صمى ثورات الربيع العربي.
ت�رصيح  يف  املتق�عد  العقيد  واأف�د 
اجلزائر  ب�أن  »الو�صط«  به  خ�ض 
الدول  جمموعة  �صمن  ك�نت 
امل�صتهدفة من قبل القوى العظمة، 
العراق  و�صوري�  م�رص  مبعية  وهذا 

التي  املعلوم�ت  لكن  واليمن،  وليبي� 
ك�نت حتوز عليه� القي�دة الع�صكرية 
جعلت  الفو�صى  �صم�ه�  م�  قبل 
التي  الثورات  ري�ح  تتج�وز  البالد 
ن�صبت يف الكثري من الدول العربية، 
من  اأكرث  اإىل  امل�صدر  ذات  وراح 
الدول  تلك  نية  اإىل  اأ�ص�ر  مل�  ذلك 
الدول  لكل  التحتية  البنية  تدمري  يف 
يف  ثغرة  حجرة  تقف  التي  العربية 
عبد  وع�د  ال�صهيوين،  الكي�ن  وجه 
احلميد العربي �رصيف ليتحدث عن 
يُ�صقط  الن�تو  جعلت  التي  االأ�صب�ب 
طرابل�ض، حيث ق�ل:« االأ�صلحة نعم 
االأ�صلحة  من  تر�ص�نة  هن�لك  ك�نت 
يحوز عليه� القذايف، وهذا من اأجل 

على  �صوري�  يف  بعد  فيم�  توزيعه� 
على  زي�دة  امل�صلحة«،  اجلم�ع�ت 
االأجنبية  اال�صتخب�رات  ف�إن  ذلك 
اإىل  االأ�صلحة  هذه  ق�مت  بتمرير 
يف  املتواجدة  االإره�بية  اجلم�ع�ت 
ذلك  يوؤكد  وم�  اجلزائري،  الداخل 
الدف�ع  وزارة  ك�نت  التي  البي�ن�ت 
القب�ض  بخ�صو�ض  يومي�  ت�صدره� 
كثرية  اأ�صلحة  وحجز  اإره�بيني  على 
مع  احلدود  من  قريبة  من�طق  يف 

اجل�رة ليبية.
اخلبري  تطرق  اآخر  �صي�ق  ويف 
اال�صرتاتيجي واالأمني، اإىل ال�صي��صة 
اجلزائر  انتهجته�  التي  الع�صكرية 
االإره�بية، حيث  ملواجه اجلم�ع�ت 

و�صفه� ب�لن�جعة، خ��صة واأن القي�دة 
ب�تخ�ذ  ق�مت�  والع�صكرية  ال�صي��صية 
قرارات جريئة يف هذا املج�ل بعد 
انته�ء احلرب على االإره�ب، اأين مت 
اجلزائرية  لالإمك�ن�ت  الت�م  جتديد 
حيث  من  �صواء  املج�ل،  هذا  يف 
الب�رصية،  االإمك�ن�ت  وحتى  العت�د 
اجلزائري  اجلي�ض  اأن  على  م�صددا 
له اإمك�ن�ت جد ع�لية على امل�صتوى 
البحري والرب وحتى اجلوي، مو�صح� 
اجلزائر  ب�أن  االأخرية  النقطة  يف 
حم�ربة  موا�صلة  على  ع�زمة  اليوم 
احلدود  حم�ية  وموا�صلة  االإره�ب 

ومك�فحة االإره�ب على جميع.
علي عزازقة

الوطنية  الرتبية  وزيرة  دعت 
اأع�ص�ء  اأم�ض،   بن غربيط،  نورية 
اإىل  للربامج  الوطني  املجل�ض 
بكل  اخل��صة  املرجعية  اإعداد 
املرجعية  وحتيني  تعليمية  م�دة 
�صنة  يف  املعدة  للمن�هج  الع�مة 

.2005
انطالق  خالل  الوزيرة  واأو�صحت 
عمل هذه اللجنة وعقد اأول اجتم�ع 
منت�صف  يف  تن�صيبه�  منذ   له� 
نوفمرب 2017 قدمت وزيرة الرتبية 

فيم�  املجل�ض  هذا  عمل  ورقة 
يخ�ض حتيني الربامج و ال�رصوع يف 
اعداد املرجعية اخل��صة ب�ملواد، 

انطالق� من 
للمن�هج  الع�مة  املرجعية 
الوطني  البعد  اإىل  ت�صتند  التي 
مراجعة  ج�نب  اىل  اجلزائري 
املنطوق  كفهم  الدقيقة  اجلوانب 
تقدمي  كذا  املكتوب  فهم  و 
لل�صنوات  االإ�صت�رصافية  النظرة 
دعت  وب�ملن��صبة   .)2030-2016(

اع�ص�ء املجل�ض اإىل ت�أدية دورهم 
حت�صني  و  حتيني  يف  »اجلوهري« 
اإ�صالح  تنفيذ  اجل  من  الربامج 
ميكن  وال  الرتبوية  املنظومة 
الذي  الرتبوي  الفعل  عن  ف�صله 
التي  الرك�ئز  اإحدى  اأ�ص��ص�  يعترب 
القط�عية،  ال�صي��صة  عليه�  ت�صتند 
»التحلي  �رصورة  على  م�صددة 

ب�ل�رصامة و توخي الدقة«.
من ج�نبه� اأكدت رئي�صة املجل�ض 
غط��ض  �رصيفة  للربامج  الوطني 

اأ�صندت  التي  االأوىل  »املهمة  اأن 
وحت�صني  حتيني  هي  للمجل�ض 
اليوم«مربزة  املوجودة  الربامج 
ب�إجن�ز  مط�لب   املجل�ض  اأن 
اجن�ز  وكذا  ع�مة  مرجعي�ت 
مرجعي�ت خ��صة بكل م�دة وهذه 

الكف�ءات  تت�صمن  املرجعي�ت 
الطفل يف  يكت�صبه�  اأن  يجب  التي 
على  الرتكيز  مع  معينة  مرحلة 
ب�عتب�ره  االبتدائي  التعليم  مرحلة 

االأ�ص��ض يف العملية الرتبوية«.

يف زيارة عمل ملتعاملني اأوروبيني اإىل اجلزائر

اإطالق برنامج اأوروبي لرتويج 
حلوم البقر يف ال�سوق املحلية

للحوم  الرتويجي  الربن�مج   نظم 
ال�صوق  يف  االأوروبية  االأبق�ر 
بري��ض  الفتح  اأم�ض  اجلزائري 
ندوة �صحفية  الع��صمة،  ب�جلزائر 
اجلزائرية- االأعم�ل  فر�ض  حول 
االأوروبية يف اخت�ص��ض حلوم البقر 
متع�ملني  ي�صم  وفد  فلقد  ق�م 
على  فرن�ص�  من  قدموا  اأوروبيني 
اإىل  بزي�رة  اخل�صو�ض،  وجه 
ال�صوق  اجلزائر بهدف ا�صتك�ص�ف 
فر�ض  اجلزائرية  لبحث  املحلية 
اجلزائريني  املهنيني  مع  االأعم�ل 
احلمراء  اللحوم  اخت�ص��ض  يف 
للرتويج لهذا املنتج ع�يل اجلودة.

اأن  املنتدى  على  امل�رصف  وق�ل 
يف  كبرية  �صوق�  تعترب  اجلزائر 
وت�صكل  احلمراء،  اللحوم  جم�ل 
ميكن  ال  اأ�ص��صي�  مكون�  اللحوم 
الطبخ  فن  يف  عنه  اال�صتغن�ء 
غذاء  تعترب  كم�  اجلزائري، 
التي  االأطب�ق  اأغلب  يف  رئي�صي� 
املن��صب�ت  يف  اإعداده�  يتم 
الكربى ك�الأعرا�ض  و�صهر رم�ص�ن 
بلغت  ن�صبة  املعظم.  ولقد 
اللحوم  جم�ل  يف  الذاتي  االكتف�ء 
ال تتعدى 55 % يف ال�صوق املحلي، 
 2 حوايل  اجلزائر  حت�صي  اإذ 
راأ�ض  بقر و25 مليون  راأ�ض  مليون 

غري  كمي�ت  وهي  فقط،  غنم 
ح�جي�ت  مع  ب�ملق�رنة  ك�فية 
 40 عددهم  يفوق  الذي  ال�صك�ن 
البقر  وتدخل حلوم  ن�صمة.  مليون 
لتقدمي  املحلية  ال�صوق  االأوروبية 
االأ�صع�ر  ب�أح�صن  جودة  اأف�صل 
م�صتفيدة  اجلزائري،  للم�صتهلك 
القرب اجليوغرايف بني  بذلك من 

اأوروب� واجلزائر لتقلي�ض الكلفة.
املب�درة  اإىل  هذه  وت�صعى 
ذات  اأوروبية  حلوم  توفري 
املحلية  ال�صوق  يف  ع�لية  جودة 
اجلزائرية  والتي  مت اإنت�جه� وفق 
فرن�ص�  )يف  طبيعي  تربية  منط 
االأبق�ر  تتغذى  املث�ل،  �صبيل  على 
املوجهة الإنت�ج اللحوم من الع�صب 
والتنب بن�صبة 80 % ومن املنتج�ت 
املزرعة  من  الق�دمة  النب�تية 
مث�لية  اإمك�ني�ت  مع   %  92 بن�صبة 
يعد  والذي  االإنت�ج،  م�ص�ر  لتتبع 
وتتمتع  اأوروب�.  ك�مل  يف  اإجب�ري� 
املنتج�ت الغذائية االأوروبية التي 
لالأق�ليم  الغني  الت�ريخ  من  تنبع 
بف�صل  ع�ملية  ب�صهرة  االأوروبية، 
وت�صكيلة  الع�لية  الغذائية  قيمته� 
املتذوقني  تبهر  التي  االأذواق 

االأكرث تطلب�.
حكيم مالك

 حركة احتجاجية معززة 
باعت�شام وطني بالعا�شمة 

 تكتل النقابات امل�ستقلة ي�سعد
 �سد احلكومة يف عيد العمال 

امل�صتقلة  النق�ب�ت  تكتل  قرر 
تنظيم  القط�ع�ت،  ملختلف 
م�ي  الف�حت  يوم  احتج�ج 
االحتف�ل  مع  املتزامن  املقبل، 
بتم�طل  للتنديد  العم�ل،  بعيد 
التكفل  يف  العمومية  ال�صلط�ت 
ب�ن�صغ�الت م�صتخدمي الوظيفة 
التكتل  وك�صف  العمومية. 
اأربعة  ي�صم  الذي  النق�بي 
ال�صحة،  وهي  وزارية  قط�ع�ت 
الرتبية، التكوين املهني والربيد 

نق�بة   12 لوائه  حتت  وين�صوي 
م�صتقلة، اأنه �صيعقد يوم ال�صبت 
لتقييم  ط�رئ�  اجتم�ع�  املقبل 
االأخري  الوطني  االإ�رصاب 
للحركة  التح�صري  ج�نب  اإىل 

االحتج�جية املقبلة.
اأن االحتج�ج  اأعلنت النق�ب�ت  و 
الوطني �صيكون مرفوق� ب�عت�ص�م 
اأن  على  الع��صمة،  اجلزائر  يف 

يتم حتديد مك�نه الحق�.
ف. ن�شرين



يف  مزوي  ر�ضا  حممد  و�أقر  هذ� 
يوم  »�لو�ضط«  جلريدة  ت�رصيح 
�لذي  �لدر��ضي  �ليوم  مبنا�ضبة  �أم�س 
»مكافحة  يف:  �لبحث  فرقة  نظمته 
غري  للهجرة  �جلديدة  �لأ�ضكال 
�ل�رصعية« مبقر كلية �لعلوم �ل�ضيا�ضية 
و�لعالقات �لدولية بجامعة �جلز�ئر03 
غري  �لهجرة  ظاهرة  باأن  بالعا�ضمة، 
ميكن  ل  مركبة  ظاهرة  �ل�رصعية 
م�ضري�  �لقانونية  فقط،  بالآلية  حلها 
�مل�ضاغة  �لدولية  �لقو�نني  �أن  �إىل 
�لظاهرة  حماربة  �أجل  من  فر�ضا 
باأن  م�ضيفا  يقال،  مما  �لكثري  فيها 
�لدول �لأوروبية �لتي تتغنى ب�ضعار�ت 
�لأخرى  هي  �لإن�ضان  حقوق  وقيم 
ت�ضاهم من حيث تدري �أو ل تدري يف 
ذ�ت  ويف  �لظاهرة.  حدة  من  �لزيادة 

خمرب  در��ضات  رئي�س  �أ�ضار  �ل�ضياق 
باجلز�ئر  �لعامة  �ل�ضيا�ضات  وحتليل 
و�ضائله  خالل  من  �لإعالم  �أن  �إىل 
�لتكنولوجية  و�لو�ضائط �لإفرت��ضية – 
�ضبكات �لتو��ضل �لإجتماعي- عملت 
على ت�ضوير �ل�ضفة �لأوروبية على �أنها 
لل�ضباب  كن  تمٌ �لتي  �ملوعودة  �جلنة 
�أحالمهم، وهي �ملغالطة  من حتقيق 
�ملتحدث م�ضري�  �أكدها  �لتي  �لكبرية 
ذلك  عك�س  �لأوروبي  �لو�قع  �أن  �إىل 
بكثري خا�ضة يف �لآونة �لأخرية نتيجة 

�لأزمة �لإقت�ضادية �لتي يعي�ضها.
�ل�رصعية  غري  �لهجرة  عالقة  وعن 
�أقر  فقد  �ملنظمة  �جلرمية  ب�ضبكات 
�لأخرية  هذه  باأن  وزوي  ر�ضا  حممد 
�أحد  تعترب  �ل�رصعية-  غري  �لهجرة   -
�لن�ضاط �لإجر�مي �مُلنظم، حيث  ركائز 
�ليوم  �ل�رصعيني  غري  �ملهاجرين  �أن 
وحدة  �أي  لالأمن  �ضلب  تهديد�  ي�ضكلون 
�ملهاجرين  هوؤلء  و�أن  خا�ضة  �ضيا�ضية 

و�حد  رقم  �لتمويل  �ليوم مركز  �أ�ضبحو� 
عن  �أما  �لإرهابية.  �جلماعات  لن�ضاط 
من  عليها  �لإعتماد  يجب  �لتي  �ملقاربة 
�أجل �حلد من �لظاهرة فقد �أكد حممد 
ر�ضا مزوي باأن �أجنع �ملقاربات للتكفل 

�أول طرحها  وجب  �لتي  �لإ�ضكالية  بهذه 
بال�ضكل �جليد ح�ضب قوله، هي �ملقاربة 
�لت�ضاركية �ل�ضاملة �لتي تُن�ضق فيها جهود 
و�ل�ضيا�ضية  �ملجتمعية  �لفو�عل  كافة 

بد�خل �جلز�ئر وحتى خارجها.

تقربت  �لذين  �ملخت�ضني  جمع  �أكد 
هام�س  على  »�لو�ضط«  جريدة  منهم 
»�لهجرة  �لدر��ضي حول ظاهرة  �ليوم 
غري �ل�رصعية« �ملقام يوم �أم�س بكلية 
�لدولية  و�لعالقات  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم 
�لهجرة غري  باأن  بجامعة �جلز�ئر 03 
�ل�رصعية ظاهرة موجودة مند �لقدم، 
تهديد  �إىل  حتولها  هو  فيها  �جلديد 

عابر لالأوطان.
�أكد حكيم غريب �أ�ضتاذ �لعلوم �ل�ضيا�ضية 
و�لعالقات �لدولية باملدر�ضة �لوطنية 
له  �ل�ضيا�ضية يف ت�رصيح  للعلوم  �لعليا 
�لهجرة  ظاهرة  باأن  »�لو�ضط«  ليومية 
لي�ضت بظاهرة جديدة  �ل�رصعية  غري 
بل هي ظاهرة قدمية جتدد ظهورها 
و��ضتفحالها يف �لآونة �لأخرية نتيجة 

جتدد جمموعة من �لأ�ضباب �ملوؤذية 
غياب  �أن  �إىل  م�ضري�  حلدوثها، 
م�ضاريع �إقت�ضادية تنموية فعالة هو ما 
عن  �لبحث  �إىل  �جلز�ئر  ب�ضباب  دفع 
حتى  بل  وطموحاته  �أحالمه  جت�ضيد 

�أب�ضط حقوقه خارج حدود �لبالد.
باأن  �ملتحدث  �أكد  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
وجهتها  �لتي  »�أون�ضاج«  م�ضاريع 
لي�ضت  �حلقيقة  يف  هي  �حلكومة 
مب�ضاريع تنموية حقيقية بقدر ما كانت 
م�ضكنات لالأمل وحماولة بائ�ضة ل�رص�ء 
�لذي  �لو�قع  وهو  �لإجتماعي  �ل�ضلم 
ومعدلت  �مل�رصوع  نتائج هذ�  توؤكده 
زو�رق �ملوت  يبحر يف  �لذي  �ل�ضباب 

ب�ضكل يكاد يكون يوميا.
�إىل  غريب  حكيم  �أ�ضار  وقد  هذ� 

�ل�رصعيني  غري  �ملهاجرين  م�ضكلة 
�جلز�ئر  يف  �ملتو�جدين  �لأفارقة 
�ملوقوتة  بالقنبلة  و�ضفهم  و�لذين 
نتيجة  حلظة  �أي  يف  �ضتنفجر  �لتي 
�لدينية  �ل�ضحية،  �لأمنية،  �لتهديد�ت 
�لتي يحملونها، د�عيا �لدول �لإفريقية 
م�ضوؤولياتها  حتمل  �رصورة  �إىل 
�أ�ضتاذ  بوهدل  ر�ضو�ن  �أما  جتاههم. 
لل�ضحافة  �لعليا  باملدر�ضة  �لإعالم 
»للو�ضط«  �أكد  فقد  �لإعالم  وعلوم 
غري  �لهجرة  ظاهرة  يف  �جلديد  باأن 
عابر  تهديد  �إىل  حتولها  هو  �رصعية 
�لدول  كافة  منه  تتوج�س  لالأوطان 
�إعتبار  على  منها  �لأوروبية  وخا�ضة 
غري  �ملهاجرين  هوؤلء  وجهة  �أنها 
حت�ضني  يف  �لر�غبني  �ل�رصعيني 

ذ�ت  يف  م�ضري�  �ملعي�ضية،  ظروفهم 
�ل�ضياق �إىل وجود �إندماج ع�ضوي بني 
ن�ضاط �لهجرة غري �ل�رصعية، �جلرمية 
وهو  �لإرهابية  و�لتنظيمات  �ملنظمة 
على  خطر�  ي�ضكل  �لذي  �لإندماج 
-�لدول  �مل�ضدر  دول  و�إ�ضتقر�ر  �أمن 
-�لدول  �لإ�ضتقبال  ودول  �لإفريقية- 

�لأوروبية-
من  ميكن  �لتي  �حللول  عن  �أما 
تهديد  �إ�ضتفحال  من  �حلد  خاللها 
�ملتحدث  دعا  فقد  �لظاهرة  هذه 
على  �جلهود  تظافر  �رصورة  �إىل 
�مل�ضتويني �ملحلي و�لدويل م�ضري� يف 
�إهمال  �إىل �رصورة عدم  نف�س �لوقت 

باقي �لتهديد�ت �لأخرى
يحي عواق

�ل�ضرب�ين:  �لف�ضاء  ركزت مد�خالت ملتقى 
على  �ل�ضرت�تيجية  و�لآثار  �لنظرية  �لبنية 
نظمته  �لذي  �جلز�ئري«،  �لقومي  �لأمن 
�لدولية  و�لعالقات  �ل�ضيا�ضية  �لعلوم  كلية 
خالل  �ل�ضرت�تيجية،  �لدر��ضات  تخ�ض�س 
من  وجهني  على  �ملن�رصمني،  �ليومني 
بحجم  تعلق  ما  �لأوىل  �ل�ضيرب�نية  �حلماية 
�لتهديد�ت و�ملخاطر �لناجتة عن عمليات 
تعلق  و�لثاين ما  �لبيانات  �لقر�ضنة وحماية 
�لفكري يف ظل �لخرت�قات  �لأمن  بحماية 
�لتجنيد  �ضبكات  ر�أ�ضها  على  �لهوياتية 
�ملتطرفة، د�عني �ل�ضلطات لإن�ضاء هيئات 
هدفها �لك�ضف عن تلك �لتهديد�ت، وتو�ضيع 

�لتجنيد بها.
و�أكد �ملتدخلون خالل �مللتقى �رصورة �ضن 
�لتهديد�ت  ملو�جهة  �رص�مة  �أكرث  قو�نني 
�حلكومة،  �جتاه  مع  خا�ضة  �ل�ضيرب�نية، 
و�ضفت  خطو�ت  يف  �لرقمنة،  نحو  موؤخر� 
�ل�ضمت  ��ضتمر�ر  من  باملتاأخرة، حمذرين 
و�لنغالق عن هكذ� ف�ضاء، عائدين بال�ضورة 
�إىل �إح�ضاء�ت �لأمن و�لدرك �لوطني، �لتي 
�جلرمية  حجم  يف  �رتفاع  عن  تك�ضف 
�للكرتونية، و�إن كانت غالبها ت�ضب يف �إطار 
�ضخ�ضي »حتر�ضات« بن�ضبة 55 باملائة، �إل 
�أنه ل يلغي تو�ضع نطاق خطرها، خا�ضة �أنه 
�خل�ضائر  بخ�ضو�س  ر�ضمية  �إح�ضاء�ت  ل 
ترت�وح  و�لتي  هجمات،  لهكذ�  �لقت�ضادية 
ما بني تهديد�ت �لأفر�د �لتي ت�ضم �تالف 
�خلاطئة  �لت�رصفات  طريق  عن  �مللفات 
بتخريب  �لكو�رث  وكذ�  �ملتعمدة،  �أو حتى 
�لرب�مج  لها  ي�ضاف  �لطبيعية،  �أو  �لأفر�د 
�أو  طرو�دة  وح�ضان  كالفريو�ضات  �خلبيثة 
ملياء  �لدكتورة  تو�ضيح  حد  على  �لديد�ن 
�ملوؤ�ض�ضات  من  ي�ضتدعي  ما  وهو  زكري، 
وعلى ر�أ�ضها �حلكومية من �حلذر وحت�ضني 
مو�قعها بتغيري كلمة �ملرور دوريا، خا�ضة 
 130 يقارب  ملا  تعر�ضت  �لدفاع  وز�رة  �أن 
��ضتدعى  ما  وهو  بال�ضنة  حماولة  �ألف 
على  �ل�ضبري�ين  �لأمن  م�ضلحة  ��ضتحد�ث 
باملائة   70 عامليا  �أنه  حني  يف  م�ضتو�ها، 
�ضعف  نتيجة  �لقر�ضنة  عمليات  من 
دولر  مليار   900 �لعامل  لتكبد  �حلماية، 
نقطة  على  �ملد�خالت  وركزت  �ضنويا. 
بهذ�  وطنية  ��ضرت�تيجية  خمطط  و�ضع 
�خل�ضو�س وذلك للمو�زنة بني �ضن �لقو�نني 
�ل�ضارمة يف هذ� �ملجال من جهة، و�حرت�م 
يتقاطع مع ملف حقوق  وما  �خل�ضو�ضيات 
منهم  �إ�ضارة  يف  ثانية،  جهة  من  �لإن�ضان 
وعمليات  �خلا�ضة  �حل�ضابات  ملر�قبة 
على  �لإ�ضكالية  طرحو�  حني  يف  �لتن�ضت، 

�لقو�نني  ت�ضارب  ظل  يف  �لدويل  �مل�ضتوى 
ما  وهو  �ملجال،  هذ�  يف  �لدول  بني  ما 
باجلرمية  �ملد�ن  معاقبة  �إ�ضكالية  يطرح 
خا�ضة  �أخرى،  بدولة  �ملقيم  �لإلكرتونية 

�أنها جر�ئم عرب قومية.

يجب ا�ستحداث مقيا�س الأمن 
ال�سرباين باجلامعات 

من جهة ثانية عمد �مللتقى بور�ضاته لرفع 
جمموعة من �لتو�ضيات �ضبت يف �إطار دعوة 
تتكيف  �ضيا�ضات  لتبني  �لر�ضمية  �جلهات 
�ضمن  ودجمها  �لتكنولوجي  �لتطور  مع 
�إ�ضرت�تيجية �لأمن �لقومي �جلز�ئري، بد�ية 
�لأمن  �إدر�ج  طريق  عن  �لأمر  مو�كبة  من 
كل  على  يدّر�س  عام  كمقيا�س  �ل�ضرب�ين 
�لبحوث  وتطوير  �لعايل،  �لتعليم  م�ضتويات 
متخ�ض�ضة  وخمابر  فرق  عرب  �لأكادميية 
على م�ضتوى جامعات �لوطن، من �أجل �إثر�ء 
باأهمية  �لتنويه  وكذ�  �ل�ضرب�نية،  �ملعرفة 
ن�رص �لوعي و�لثقافة �ل�ضرب�نية يف �لتعامل 
مع تكنولوجيات �لت�ضال �ملتطورة و�إدر�ك 
�جلز�ئري.  �لقومي  �لأمن  على  خماطرها 
�إىل  �لرقمية  �لثورة  حتديات  حتويل  مع 
فر�ضة للدفاع عن �مل�ضالح �لوطنية يف بيئة 
و�ملعرفة  �ملعلومات  على  بال�رص�ع  تتميز 

�لتي �أ�ضبحت رمز �لقوة �لعاملية.
�لخرت�ق  يف  �مللف  ��ضتغالل  وبخ�ضو�س 
ركزو� على �رصورة تعزيز �لثقافة �ل�ضرب�نية 
رفع  مع  �لبتكار،  على  وت�ضجيعه  لل�ضباب 
للموؤ�ض�ضات  �لثقايف  �خلطاب  م�ضتوى 
بدور  للقيام  و�لدينية  و�لثقافية  �لإعالمية 
على  مل�ضاعدتها  �لفئة  لهذه  �حلا�ضن 
�ل�ضلمي  �ل�ضتخد�م  خماطر  من  �لوقاية 
تكثيف  و�لعمل على  �لجتماعية،  لل�ضبكات 
�لتعاون �لدويل ملجابهة �لإرهاب �ل�ضرب�ين 
من  �ل�ضرب�ين،  �لف�ضاء  �أمن  ثقافة  و�إر�ضاء 
حماية  يف  فعالة  �إ�ضرت�تيجية  تبني  خالل 
عرب  وجتديدها  للمعلومات،  �لتحتية  �لبنية 
عرب  �ملتطور  �ل�ضرب�ين  �لأمن  متطلبات 
�لدولة  موؤ�ض�ضات  �ضعيد  على  �أما  �لزمن. 
للهيئات  تكوينية  دور�ت  لتنظيم  فدعو� 
و�لأفر�د  تخ�ض�ضاتها  مبختلف  �حلكومية 
تكنولوجيا  يف  �ملمار�ضات  �أف�ضل  حول 
لالأعمال  �لعامة  و�ل�ضيا�ضات  �لأمن 
�لأجنبية،  �خلرب�ت  باإ�رص�ك  �ل�ضرب�نية، 
و�لهيئات  �ملوؤ�ض�ضات  خمتلف  وحت�ضني 
ملكافحة  �لالزمة  بالربجميات  و�لإد�ر�ت 

�لقر�ضنة وحماية �لبيانات و�مللفات.
�سارة بومعزة

رئي�س خمرب درا�سات وحتليل ال�سيا�سات العامة باجلزائر حممد ر�سا مزوي:

على هام�س اليوم الدرا�سي حول ظاهرة الهجرة غري ال�سرعية خمت�سون يوؤكدون:

يحي عواق

الهجرة غري ال�شرعية ال تعالج بالقوانني

الهجرة غري ال�شرعية تهديد عابر للأوطان

بعد تعدد املخاطر ما بني القر�سنة والخرتاق 
الفكري، ملتقى الأمن ال�سرباين:

البد من اإن�شاء هيئات تق�شي 
التهديدات االإلكرتونية 
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اأكد حممد ر�سا مزوي رئي�س خمرب درا�سات وحتليل ال�سيا�سات العامة باجلزائر باأن الهجرة 
غري ال�سرعية ظاهرة ل ميكن عالجها باملقاربة القانونية فقط، داعيا اإىل �سرورة اإ�سراك 
كافة الفواعل املجتمعية ويف مقدمتها ال�سلطة ال�سيا�سية يف اأي حماولة جادة لإيجاد حلول 

لإ�سكالية الهجرة غري ال�سرعية.

.         الظاهرة حتتاج اإىل مقاربة �شاملة

       حكيم غريب: م�ساريع »اأون�ساج« م�سكنات لالأمل ولي�ست حلول
     ر�سوان بوهدل: هناك اإندماج ع�سوي بني الهجرة غري ال�سرعية واجلرمية املنظمة

حلماية الهوية »املتاآكلة« بفعل الف�ساءات ال�سربانية، عامر م�سباح:

مطالب بدعم حماربة التطرف ي الفكري اإلكرتونا 
�ل�ضرب�ين:  »�لف�ضاء  ملتقى  رئي�س  �عترب 
�لبنية �لنظرية و�لآثار �ل�ضرت�تيجية على 
�لأمن �لقومي �جلز�ئري« عامر م�ضباح، 
�لعامل  �أن  »�لو�ضط«،  مع  يف حو�ر جمعه 
�لفو�عل  دور  تر�جع  يج�ضد  �ل�ضرب�ين 
�لتقليدية من دول ل�ضالح فو�عل �ملجتمع 
دورهم يف  مركز� على  و�لأفر�د،  �ملدين 
و�لتي  �لد�ئرة،  �لأفكار  حلرب  �لت�ضدي 
ت�س بالأمن �لفكري للجز�ئريني ل�ضالح 

�لأفكار �لدخيلة.

اأكدت ت�سريحات وزير ال�سوؤون 
الدينية موؤخرا اأن 90 باملائة 

من عمليات التجنيد متت عرب 
مواقع التوا�سل الجتماعي، ما 

هي اإجراءات الأمن ال�سرباين 
التي تدعون لها لو�سع حد لهكذا 

عمليات؟

حلد �لآن �ل�ضرت�تيجة �ملتبناة هو حجب 

�أو  �لطار  هذ�  يف  تن�ضط  �لتي  �ملو�قع 
�أهمية  من  نقلل  ل  وتعقب،  مالحقة 
عن  تخرج  ل  �أنها  �إل  �جر�ء�ت  هكذ� 
�لف�ضاء  لأن  �لتقليدية،  �لإجر�ء�ت  �إطار 
من  �لأفكار،  �رص�ع  على  قائم  �ل�ضرب�ين 
لي�س  �أنه  وطاملا  �أقوى؟،  فكر�  يطرح 
�أفكار  وتدح�س  جتابه  �أفكار  هناك 
مت  و�إن  حتى  مرغوبا  ف�ضيبقى  �لتطرف 
حجب �ملو�قع، لذلك �لف�ضاء مبني على 
و�لتحرر  قيد  �أي  من  و�لتحرر  �لنفتاح 
�لفكري، لذلك على وز�رة �ل�ضوؤون �لدينية 
�مل�ضاهمة يف هذ� �لإطار من خالل بلورة 
�لف�ضاء  يف  ين�رص  ثقايف  وتر�ث  �أفكار 
�ل�ضرب�ين ملو�جهة هذ� �لتطرف ودح�س 
يف  بالفكرة  �لفكرة  مو�جهة  �أي  حججه، 
ما  وهذ�  �لد�ئرة.  �لأفكار  حرب  �إطار 
�ملختلفة  �لأو�ضاط  يف  �لوعي  �ضين�رص 
�أي  �ملتطرفة،  �جلماعات  عن  بعيد� 
يك�ضب  ومن  وعي  معركة  هي  �ملعركة 
�أكرث  وفكرة  معلومة  ويعطي  �ل�ضعب 

م�ضد�قية لهم.

يف نف�س الإطار جاءت ر�سالة 
الرئي�س للتاأكيد على احلفاظ على 

الطابع ال�سني للجزائريني، كيف 
ميكن اأن تتج�سد ذلك ميدانيا؟

�لأفكار تنت�رص ل تنتظر �لتاأ�ضرية من �أحد 
�ليوم، ول ميكن �ل�ضيطرة عليها كما كان 
�لكتاب  متاحا �ضابقا من خالل م�ضادرة 
�ليوم  �جلمركية،  �حلو�جز  م�ضتوى  على 
وبحرية  �ل�ضرب�ين  �لنطاق  عرب  متاح  كله 

كاملة وب�رصعة.

اأي اأن التهديد ل يقت�سر على 
التجنيد من طرف املتطرفني 

بل يتعداها اإىل خمتلف الأفكار 
الدخيلة والتي ميكن اأن تخرتق 

الهوية بطريقة اأو اأخرى؟

�لأمر كله يتعلق بالأفكار، حتمل �جتاها 
من  لذ�  �أخرى،  دول  نفوذ  ويحمل  �آخر، 
ويقدم  �لهادئة  �ل�ضرب�نية  باحلرب  يفوز 

�لرب�هني ويكون �أكرث �إنتاجا يفوز.

اأين هي احلكومة اأو اجلهات 
الر�سمية اجلزائرية من هذا؟

هذ� هو �لأهم هنا، �لأمر ل يعطي �لأولوية 
�ل�ضرب�ين  فالف�ضاء  �لتقليديني  للفو�عل 
منفتح �أمام كل �لأطر�ف، فالفو�عل غري 
�أن  �أي بدل  �أهمية،  �حلكومية هي �لأكرث 
�إىل  نحتاج  وجامعة  موؤ�ض�ضة  �إىل  نحتاج 
�ضخ�س ماهر يتقن لغة حا�ضوب مع عامل 
يقدم �حللول، �أي �ملهار�ت �ل�ضخ�ضية يف 
�أن تقودها حركات  هذه �حلروب وميكن 
دون  هذ�  و�لعلماء،  �ملدين  �ملجتمع 
نكر�ن دول �لدول و�لتي تدعم من �خللف 
�حل�ضم،  لي�ضت  �أنها  �إل  �لفو�عل  هذه 
فمن  م�ضاحلها،  ت�ضتهدف  عندما  وحتى 

يقوم بالرد هو هاته �لفو�عل. 
مبعنى  �ل�ضامل،  �لأمن  لها  ي�ضاف 
بالتعبئة  �لقيام  ن�ضتطيع  ت�ضتطيع  كيف 
�ملجتمع  �أفر�د  كل  لتجمع  �ملجتمعية، 
وهذ�  �حلماية،  �أو  �لدفاع  يف  لالنخر�ط 

عرب ن�رص �لثقافة �ل�ضرب�نية.

راهنت احلكومة موؤخرا على 
الرقمنة، ما هو تقييكم مل�سارها 

حلد الآن، وما حجم قدرتها على 
مواجهة التهديدات؟

�لأخرى،  بالدول  لزلنا متاأخرين مقارنة 
وكذ�  �حلتمية  يحمل  �ل�ضرب�ين  فالف�ضاء 
�لقابلية للعطب يف نف�س �لوقت، فال ميكن 
خماطر  على  ينطوي  �أنه  رغم  تلجه  �أل 
مطلوبة  �لرقمنة  جهود  وهنا  كبرية، 
كما  �لوقت  نف�س  يف  لكنها  �رصيع  ب�ضكل 
وحت�رص  �لتقليدية  �ل�ضرت�تيجيات  تدير 

للحروب و�لدفاع، لبد من ��ضرت�تيجيات 
با�ضتمر�ر  ووحد�ت متخ�ض�ضة ومتطورة 
�لأفر�د  وحتى  متخ�ض�ضة،  هيئات  عرب 

حول كيفية �حلماية.

فيما يتعلق باجلانب القت�سادي ل 
تزال اجلزائر بعيدة عن مواكبة 
الن�ساطات اللكرتونية، ما هي 
انعكا�سات ذلك على اقت�سادها 

خا�سة فيما مي�س التجارة 
اخلارجية؟

�إذ� قارنا �أنف�ضنا نحن متخلفون باملجال، 
ل  �للكرتونية،  �لبنوك  من  نحن  فاأين 
�أن يتم  �أدري ما هي �لعتبار�ت، وميكن 
توفري حماية عن طريق عدم �خلو�س يف 
�ملجال،  خارج  يجعلك  هذ�  �إل  �لتجربة 
�حلد�ثة  ظل  يف  �لندماج  من  ولبد 

�لقت�ضادية.
حاورته: �سارة بومعزة 
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عاجلتها  التي  الق�ضية  وهي 
حمكمة احلال �ضمن ثالثة ملفات 
ا�ضتفادة  منف�ضلة ح�ضب كل قرار 
ففيما  �ضيدة،  كل  با�ضم  م�ضجل 
توبعت  التي  الأول  امللف  يخ�ص 
وهي  الأول  املتهم  والدة  لأجله 
العمر  من  البالغة  �ضهيد  اأرملة 
املزور  ا�ضتعمال  بتهمة  �ضنة   84
بعد  اكت�ضف  اأنه  ال�ضحية  فاأكد 
حماولته ت�ضييد فندق على قطعته 
الأر�ضية الكائنة بحي رابية طاهر 
مبوجب  عجوز  �ضيدة  با�ضم  باأنها 
قرار ا�ضتفادة حمرر بختم مندوب 
من�ضبه  ي�ضغل  كان  الذي  البلدية 
 1997 غاية  اإىل   1992 خالل فرتة 
هذا  �ضحة  من  حتققه  وبعد   ،
كونه  مزور  باأنه  تفاجاأ  القرار 
رئي�ص  عهدة  اإنتهاء  بعد  حرر  قد 
ات�ضح يف خ�ضم  والذي  املندوبية 
باخلتم  احتفظ  باأنه  التحريات 
ليقوم با�ضتعماله يف توقيع املقرر 
ليتمكن من ال�ضتيالء على الأر�ص 
اأي�ضا  تبني  كما  حق  وجه  دون 
يف  ع�ضوا  كان  الذي  �رشيكه  اأن 

الربملان �ضاعده على ذلك.
الأمنية  التحريات  اأ�ضفرت  كما 
املتهم  اأن  امللف  يف  املنجزة 
بتوقيع  اأي�ضا  قام  قد  الأول 
لقطعتني  اآخرين  ا�ضتفادة  قراري 
با�ضم �ضقيقته  اأر�ضيتني حمررتني 
عن  املنية  وافتها  التي  وزوجته 

ومب�ضاعدة  احليلة  نف�ص  طريق 
املتهم الثاين، خا�ضة واأن م�ضالح 
ملح�رش  اأثرا  جتد  مل  البلدية 
من  كان  الذي  الأختام  ت�ضليم 
الأول  املتهم  يقوم  اأن  املفرت�ص 
عهدته  اإنتهاء  بعد  عليه  بالتوقيع 
متابعة  الأ�ضا�ص  على هذا  ،ليتم 
رفقة  ال�ضابق  املندوبية  رئي�ص 
ع�ضو الربملان الذي �ضغل من�ضب 
اجلزائر  بولية  �ضامي  موظف 
مبمار�ضة  الإ�ضتمرار  بتهمة 
متابعة  مع  اإنتهائها  رغم  وظيفة 
و�ضقيقة  وزوجة  والدة  من  كل 
املزور  اإ�ضتعمال  بتهم  املتهم 
واإحالتهم على قا�ضي اجلنح وفقا 
املبا�رش،  الإ�ضتدعاء  لإجراءات 

حيث نفت والدة رئي�ص املندوبية 
و  بالق�ضية  علمها  �ضماعها  خالل 
�ضاأنها  الأر�ضية  للقطعة  مبلكيتها 
انق�ضت  فيما  الثانية  املتهم  �ضاأن 
الدعوى العمومية ب�ضبب الوفاة يف 
زوجة  وهي  الثالثة  املتهمة  حق 

املتهم الأول.
ما  نفى  الأخري  هذا  جهته  من 
قرار  باأن  واأكد  له من جرم  ن�ضب 
ب�ضحته  املطعون  الإ�ضتفادة 
�ضحيح و اأنه قام بالتوقيع عليه بعد 
موافقة جلنة درا�ضة امللفات التي 
التحري  يف  ال�ضالحية  كامل  لها 
واأكد  امل�ضتفيدين  اأحقية  عن 
بخ�ضو�ص اخلتم باأنه قام بت�ضليمه 
عند نهاية عهدته مبوجب حم�رش 

ت�ضليم قدمه ملحاميه ، فيما نفى 
كان  باأنه  اأكد  الذي  الثاين  املتهم 
ع�ضو يف الربملان خالل �ضنة 2007 
علمه بالق�ضية و بالقطع الأر�ضية ، 
ليطالب بذلك املتهمان باإفادتهما 
بالرباءة التامة ، ويلتم�ص من جهته 
ممثل احلق العام ت�ضليط عقوبة 3 
يف  وغرامة  نافذا  حب�ضا  �ضنوات 
باإيداع  الأمر  مع  املتهمان  حق 
املتهم الأول رهن احلب�ص املوؤقت 
التهمة يف  قيام  على  اإ�ضارته  بعد 
حقه ب�ضبب تورطه يف عدة ملفات 
م�ضتوى  على  مطروحة  ق�ضائية 
عدة حماكم و املتعلقة بالتالعب 
بالعقارات ، لتقرر املحكمة تاأجيل 

النطق باحلكم جلل�ضات لحقة .

راي�ص  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
�ضهرا   18 عقوبة  بالعا�ضمة 
 50 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�ضا 
�ضابقة  ع�ضوة  حق  يف  دج  األف 
�ضيا�ضي  حزب  لدى  منتخبة 
تورطها  عن   « »ن،ع  م�ضهور 
بها  تابعتها  التي  الن�ضب  بتهمة 
بالتحايل  اتهمتها  بعدما  طبيبة 
 410 من  وجتريدها  عليها 
متكينها  مقابل  �ضنتيم  مليون 
مدر�ضة  يف  ت�ضجيل ابنتها  من 
و  اخلا�ضة  الحتياجات  لذوي 
كذا متكينها من �ضقة عن طريق 
ذات  يف  �ضامي  كع�ضو  نفوذها 

احلزب .
خالل  ال�ضحية  اأكدت  حيث 
م�ضامع  على  للوقائع  �رشدها 
على  تعرفت  اأنها  املحكمة 
�ضقيقها  طريق  عن  املتهمة 
الذي يعمل ك�ضائق �ضيارة اأجرة 
امل�ضاكل  اأحد  واجهتها  حني 
تعاين  التي  ابنتها  ت�ضجيل  يف 
ذوي  مدار�ص  باأحد  اإعاقة  من 
وطلبت  اخلا�ضة  الحتياجات 
ع�ضو  ب�ضفتها  املتهمة  من 
�ضامي يف حزب كبري وذات نفوذ 
لها  والتو�ضط  التدخل  ومعارف 
املتهمة  فقبلت  املديرة  اأمام 
اخلدمة  تقدمي  بحجة  الطلب 
ب�ضفة اإن�ضانية وبعد مدة زمنية 
واإيداعه  امللف  تلقيها  من 
مزاعمها  حد  على  للمديرة 
راحت تطلب منها تقدمي بع�ص 
الإعانات املالية للمديرة بحجة 
ن�ضاط املدر�ضة خلدمة  تو�ضيع 
املحتاجني لرعاية  الأبناء 
مبلغ  بت�ضليمها  فقامت  خا�ضة 
هذا  ومنذ   ، �ضنتيم  ماليني   10
بينهما  العالقة  التاريخ توطدت 
اآخر  عر�ضا  عليها  فعر�ضت 
 6 من  �ضقة  من  متكينها  وهو 
يتعدى  ل  خيايل  ب�ضعر  غرف 
من  بو�ضاطة  �ضنتيم  مليون   180
يف  اإطار  وهو  معارفها  اأحد 
�ضيتكفل  الذي  ال�ضكن  وزارة 
بالعر�ص  فرحبت  ملفها  بايداع 
اأنها  غري  الثقة   عامل  بحكم 
دون  املبلغ  ت�ضليمها  رف�ضت 
على  بناءا  و�ضل  اأو  وثيقة  اأي 
معها  لت�رشب  زوجها،  طلب 
اأين  ال�ضكن  بوزارة  موعدا 
ت�ضلمها  اأن  املفرت�ص  من  كان 
املتهمة  وتقوم  وامللف  النقود 
ملوظف  لوحدها  باإي�ضاله 

الوزارة الذي �ضيتكفل من جهته 
بكافة الإجراءات الباقية وعليه 
واحلقيبة  منها امللف  ت�ضلمت 
وقامت  النقود  بها  كانت  التي 
مقر  داخل  ل�ضديقها  باأخذهم 
وزارة ال�ضكن دون اأن ت�ضلمها اأي 
و�ضل بحجة اأن نظام النرتنيت 
التي  كان معطال وهي اخلدعة 
مبدة  وبعدها   ، عليها  انطلت 
 70 مبلغ  اإعارتها  منها  طلبت 
لها  ف�ضلمتهم  �ضنتيم  مليون 
منحها  وهو  اآخر  طلب  ليليها 
مقدرة  النقود  اأخرى من  دفعة 
نظري  �ضنتيم  مليون  ب160 
التي  ال�ضقة  و�ضعية  ت�ضوية 
خا�ضة  م�ضاكل  بع�ص  واجهتها 
بعدد الغرف موؤكدتا لها باأن هذا 
باإ�ضتيالم  لها  �ضي�ضمح  املبلغ 
احلاجة  دون  مبا�رشة  العقد 
تخ�ضع  جعلها  مبا  لالنتظار 
لطلبها ، وبعد مرور اأيام توجهت 
الحتياجات  ملدر�ضة  ال�ضحية 
اإبنتها  ملف  للتاأكد من  اخلا�ضة 
املديرة  هناك  اأخطرتها  اأين 
باأنها مل تقبل ملف اإبنتها واأنها 
من  �ضنتيم  مليوين  مبلغ  تلقت 
باأن  حينها  وتكت�ضف  املتهمة 
ماليني  ب8  احتفظت  املتهمة 
وقوعها  تعي  جعلها  مبا  �ضنتيم 
�ضحية ن�ضب و اإحيتال من قبل 
املتهمة وتقرر حينها ا�ضرتجاع 
نقودها من ع�ضوة احلزب التي 
رف�ضت من جهتها اإعادة النقود 
باإيداع  جهتها  من  لت�ضطر 
�ضكوى احلال التي اأ�ضفرت على 
الن�ضب  بتهمة  املعنية  متابعة 
التي  التهمة  وهي  الحتيال  و 
خالل  الأخرية  هاته  اأنكرتها 
لهيئة املحكمة وهي  مواجهتها 
واأكدت  املوؤقت،  احلب�ص  رهن 
باأن املبلغ الوحيد الذي ا�ضتلمته 
من ال�ضحية هو دين مايل وهي 
لها،  اإرجاعه  حماولة  ب�ضدد 
يف  ال�ضحية  ابنة  ت�ضجيل  وعن 
تدخلت  باأنها  فاأكدت  املدر�ضة 
حقيقة اأمام املديرة و تو�ضطت 
و  حم�ضة  اإن�ضانية  ب�ضفة  لها 
من  ا�ضتلمتها  التي  النقود  اأن 
املدر�ضة  مل�ضاعدة  ال�ضحية 
فكانت بطلب من ال�ضحية التي 
مل�ضاعدة  نف�ضها  من  تطوعت 
تطلب منها  اأن  دون  املدر�ضة 

ذلك. 
ل/منرية 
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عن طريق ختم املندوبية الذي احتفظ به الثاين للتوقيع على قرارات ا�شتفادة

 ل/ منرية 

برملاين ورئي�س مندوبية �سابقان بباب 
الزوار يف قلب ف�سيحة نهب عقارات 

اجلنائية  الفرقة  متّكنت 
لل�رشطة  الولئية  بامل�ضلحة 
ال�رشطة  فرقة  مبعية  الق�ضائية 
احل�رشي  لالأمن  الق�ضائية 
من  ال�ضلف  ولية  باأمن  بوزغاية 
لتهريب  وطنية  �ضبكة  تفكيك 
مركبة   42 وا�ضرتجاع  ال�ضيارات 
الإعالم  خلية  لدى  علم  ح�ضبما 

والت�ضال باأمن الولية.

ال�رشطة،  حمافظ  واأو�ضح 
�رشيف عنقود، اأن وقائع العملية 
تعود ل�ضتغالل دقيق ملعلومات 
تفيد بقيام عدد من الأ�ضخا�ص 
باإدخال عدة مركبات من خمتلف 
الوطني  الرتاب  اإىل  العالمات 
عن طريق التهريب، ليتم بعدها 
تزوير ملفاتها القاعدية و بيعها 
و ت�ضويقها يف خمتلف الوليات.

الأبحاث  و  التحريات  ومّكنت 
امل�ضالح  با�رشتها  التي 
 42 ا�ضرتجاع  من  املخت�ضة 
مركبة و �ضبط ملفاتها القاعدية 
توقيف  اإىل  بالإ�ضافة  املزورة 
ال�ضبكة  اأفراد  من  اأ�ضخا�ص   09
عرب  وليات  عدة  من  ينحدرون 
ذات  عنه  ك�ضف  ح�ضبما  الوطن 

امل�ضدر.

الإجراءات  ملف  ا�ضتيفاء  وبعد 
اأحيل امل�ضتبه فيهم اأمام حمكمة 
تن�ص عن ق�ضية التهريب الدويل 
جماعة  اإطار  يف  للمركبات 
والتزوير  منظمة  اإجرامية 
ملفاتها  يف  املزور  وا�ضتعمال 
القاعدية، تقليد الأختام و �ضوء 
ا�ضتعمال الوظيفة كما اأبرز نف�ص 

امل�ضدر.)

متكنت امل�ضلحة الولئية لل�رشطة 
عملية  خن�ضلة يف  بولية  الق�ضائية 
نوعية لها من تفكيك �ضبكة اإجرامية 
باملخدرات  املتاجرة  يف  خمت�ضة 

وكذا �رشقة ال�ضيارات داخل الولية 
وبع�ص الوليات ال�رشقية للوطن.

حمافظ  ب�ضاأنها  اأكد  العملية 
للقناة  ق�ضوم  حممد  ال�رشطة 

تاأتي يف  باأنها  »البالد«  التلفزيونية 
املنظمة  اجلرمية  حماربة  اإطار 
هذه  اأ�ضفرت  حيث  اأنواعها  بكافة 
اإىل  املتحدث  ح�ضب  العملية 

مهلو�ص  قر�ص   1680 م�ضادرة 
ملركبات  هياكل  وثالث  ومركبتني 

م�رشوقة.
يحي عواق

ال�شلف :

خن�شلة

الإطاحة ب�سبكة وطنية لتهريب ال�سيارات وا�سرتجاع 42 مركبة

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية خمت�سة يف �سرقة املركبات

اأوهمتها بتمكينها من �شقة ب�شعر 180 مليون �شنتيم

18�سهرا حب�سا نافذا لع�سوة 
بحزب �سيا�سي لتحايلها على طبيبة 

تابعت حمكمة الدار البي�شاء بالعا�شمة، رئي�س املندوبية ال�شابق لبلدية باب الزوار »�س 
، علي« رفقة ع�شو �شابق يف الربملان وموظف �شابق �شامي بوالية اجلزائر املدعو » �س، 

خليفة« ، لتورطهما بالتالعب مبلكية ثالثة قطع اأر�شية بذات البلدية واالإ�شتيالء عليها 
باأ�شماء زوجة ووالدة و�شقيقة االأول عن طريق اخلتم الذي احتفظ به بعد نهاية عهدته 

لتمثلن رفقته بتهمة ا�شتعمال املزور .



لقي يف اليومني الأخريين  �رشطيني 
م�رشعهما اإثر ا�صطدام دراجتهما 
الثقيل  الوزن  ب�صاحنة  النارية 
اأقنار  مطار  اإىل  املوؤدي  بالطريق 
الولية مترنا�صت  بعا�صمة  الدويل 
اإبالغها باحلادث �صارعت  ، وفور 

اىل عني  املدنية  احلماية  م�صالح 
ال�صحيتني  باإجالء  وقامت  املكان 
اجلثث  حفظ  مل�صلحة  ونقلهما 
م�صباح  الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
على  لعر�صهما  بتمرنا�صت  بغداد 
�صياق  ويف   ، ال�رشعي  الطبيب 

الأمن  م�صالح  قامت  مت�صل 
احلادث  موقع  بتطويق  املخت�صة 
املروري الأليم وفتح حتقيق اأمني 
وحب�صما  مالب�صاته   يف  معمق 
�صاحب  فاإن  م�صادرنا  به  اأفادت 
وثائقه  اأخذ  املذكورة  ال�صاحنة 

احلادث  مبوقع  ال�صاحنة  وترك 
وجهة  �صوب  بالفرار  يلوذ  اأن  قبل 
عنه  البحث  لتبقى عملية  جمهولة 
الأ�صطر  هاته  كتابة  حلد  جارية 

ح�صب املعلومات املتاحة .
�شيخ مدقن 

اأربعيني   اأم�س   اأول  ليلة  لقي 
تعر�صه  اثر  وذلك  م�رشعه 
ل�صعقة كهربائية مبنزله العائلي 
ببلدية  م�صكن   45 بحي  الكائن 
بعدها  ليقوم   ، بب�صكرة  فوغالة 
باإخطار  القتيل   اأهايل  مبا�رشة 

م�صالح الوحدة الثانوية للحماية 
بتحويل  قامت  التي  املدنية 
حفظ  مل�صلحة  ونقله  ال�صحية 
اجلثث باملوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية 
ب�صري بن نا�رش بب�صكرة لعر�صه 
قبل  ال�رشعي  الطبيب  على 

�صياق  ، ويف  بدفنه  اأمر  اإ�صدار 
الدرك  م�صالح  فتحت  مت�صل 
معمقا  اأمنيا  حتقيقا  الوطني 
مالب�صاتها  لك�صف  احلادثة  يف 
خالل  من  وذلك  احلقيقية 
من  حي  ل�صهادات  ال�صتماع 

الفقيد  عائلة  حميط  طرف 
ال�صعق  حادثة  تعترب  حيث   ،
بالكهرباء ببلدية فوغالة الثانية 

من نوعها خالل هذا العام .
�شيخ مدقن
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الوقفة التاأبينية التي مت تنظيمها 
حتطم  �صهداء  مع  للت�صامن 
عائالتهم  و  الع�صكرية  الطائرة 
�صخ�صا   257 بحياة  اأودت  والتي 
ال�صلطات  عن  ممثلني  ح�رشها 
جانب  اإىل  والع�صكرية  الولئية 
وممثلي  اأعيان  من  غفري  جمع 
واملجتمع  اجلمعوية  احلركة 
ا�صتهل  حيث   ، بورقلة  املدين 
بقراءة  التاأبينية  الوقفة  منظمي 
قبل   ، الكرمي  القراءن  �صلكة 
ل�صهداء  والدعاء  الكتاب  فاحتة 
مت  وبعدها  الوطني  الواجب 
وبعدها  الع�صاء،  وجبة  تناول 
كانت هناك كلمة ملمثل ال�صوؤون 
فاقيه  اإدري�س  بالولية  الدينية 
الذي اخت�رش فيها معاين ال�صعب 

بالتف�صيل  �رشد  كما  اجلزائري 
لعبه  الذي  البطويل  الدوري 
الواجب  �صهيد  الطائرة  قائد 
دو�صن  ا�صماعيل  النقيب  الوطني 
يف التخفيف من ا�رشار احلادث  
من  انطالقا  قيا�صي  ظرف  يف 
الطائرة  باأن  لركاب  ابالغه 

حلظات  وعليهم  بعد  �صت�صقط 
ابالغ  مع  بال�صهادتني  النطق 
اأي�صا برج املراقبة باأنه �صيجنب 
التجمعات  على  الطائرة  �صقوط 
 ، الوطنية  وبالطرقات  ال�صكنية 
قائد  ممثل  كلمة  مبا�رشة  لتيلها 
اللواء  الرابعة  الع�صكرية  الناحية 

حيي  الذي  الرزاق  عبد  �رشيف 
ل�صهداء  البطويل  املوقف  فيها 
مظاهر  وجميع  الوطني  الواجب 
بني  والتاأزر  والت�صامن  التكافل 

اأبناء ال�صعب اجلزائري  .
من جهة ثانية فكلمة وايل الولية 
ال�صباب  مدير  للح�صور  حملها 
الذي   �صتحونة  بوبكر  والريا�صة 
التي  الكبرية  املعاين  فيها   ثمن 
خا�صة  ورقلة  �صكان  حملها 
واجلنوب عامة من خالل تنظيم 
الواجب  ل�صهداء  تاأبينة  وقفة 
الطائرة  حتطم  اثر  الوطني 

الع�صكرية .
جتاوب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
احل�صور مع الكلمات التي األقاها 
الذي  ال�صبل منر  على م�صامعهم 
و  قيم  عن  احلديث  يف  اأ�صهب 
�صهداء  وحيي  الوطنية  معاين 

الواجب الوطني .

حت�صي الوليات احلدودية بجنوب 
من  اأكرث  لوحدها   الكبري   البالد 
ال�رشطان  بداء  اإ�صابة  2800 حالة 
، ومما زاد الطني بلة ح�صب هوؤلء 
ا�صتكمال  يف  الفادح  التاأخر  هو 
مكافحة  مركز  م�رشوع  اأ�صغال 

ال�رشطان بالأ�صعة باأدرار .
مهتمة  جمعيات حملية    نا�صدت 
بالوليات  ال�صحي   بال�صاأن 
الكبري  البالد  بجنوب  احلدودية 
مترنا�صت   ، اأدرار  غرار  على 
املرا�صالت  عديد  يف  وايليزي 
ممثلة  العليا  لل�صلطات  املرفوعة 
يف وزارة ال�صحة وال�صكان وا�صالح 
التدخل  اإىل �رشورة  امل�صت�صفيات 
اأ�صموه  ملا  حد  لو�صع  العاجل 
باملعاناة التي تكابدها زهاء 2800 
من  ال�رشطان  بداء  م�صابة  حالة 
بني  ترتاوح  م�صافات  قطع  خالل 
باجتاه  كلم    2800 الـ  و   2000 الـ 
البليدة   – وهران  م�صت�صفيات 
لإجراء  العا�صمة  اجلزائر  و 
حالتهم  ومتابعة  طبية  فحو�صات 
من  الذي  الأمر  وهو   ، ال�صحية 

حالتهم  من  ي�صاعف  اأن  �صانه 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، املر�صية 
تعالت الأ�صوات املنددة بال�صمت 
املطبق من طرف الو�صايا التي مل 
تكلف ح�صبهم نف�صها عناء البحث 
القائم  للم�صكل  جذرية  حلول  عن 
من خالل الت�رشيع من وترية ا�صغال 
ال�رشطان  مكافحة  مركز  اجناز 
ال�صحي  القطب  م�صتوى  على 
بعا�صمة  تليالن  بحي  اجلديد 
ذلك  جانب  اإىل   ، اأدرار  الولية 
املحلية  اجلمعيات  �صددت  فقد 
ال�صحي  بال�صاأن  املهتمة  الفاعلة  
باملجل�س  حمليون  ومنتخبون 
وليتي  من  بكل  الولئي  ال�صعبي 
احلدوديتني  ومترنا�صت  ايليزي 
والنيجر على  ليبيا ومايل  دول  مع 
من  جاد  تدخل  اأجل  من  التوايل 
حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي 

لدى م�صالح وزير ال�صحة .
اأحمد باحلاج

الأربعاء  اإىل  الثالثاء  ليلة  متكنت 
بالكتيبة  والتحري  البحث  م�صالح 
الوطني مبنطقة  للدرك  القليمية 
من  الأغواط   لولية  التابعة  اأفلو 
املدينة  اغراق  حماولة  اجها�س 
كانت  خمر  قارورة  األف   بـ26 
وال�صتهالك  للرتويج   موجهة 
حيثيات    . قانونية  غري  بطريقة 
ورود  خلفية  على  جاءت  الق�صية 
م�صتودع  وجود  مفادها  معلومات 
�رشي باإحدى املحيطات الفالحية 
،اأين مت حما�رشة املوقع امل�صبوه 
 26 م�صادرة   مت  مداهمته  بعد  و 
خمتلف  من  خمر  قارورة   األف 
ال�صكال و النواع وت�صليمها لدوائر 
مفت�صيات  يف  ممثلة  الخت�صا�س 

فيما  اجلزائرية  اجلمارك  اق�صام 
والبحث  التحري  عملية  تبقى  
ح�صب  متوا�صلة  اجلناة  عن 
وح�صبما    . املتاحة   املعلومات 
على  املطلعة  م�صادرنا  من  علم 
النوعية  الأمنية  العملية  تفا�صيل 
العملية  تندرج  الأخرية  هذه  فاإن 
التطبيق  اإطار  يف  النوعية  الأمنية 
الولئي  العمل  ملخطط  ال�صارم 
الولئية  املجموعة  با�رشته  الذي 
بت�صديد  والقا�صي  الوطني  للدرك 
وم�صتهلكي  مروجي  على  اخلناق 
الكحوليات الذين اقرتن  ن�صاطهم 
معدلت  ارتفاع  مع  املكثف 

الإجرام .
اأحمد باحلاج

الولئية  املديرية  ديون  بلغت 
لدى  بب�صكرة   للمياه  للجزائرية 
واملوؤ�ص�صات  اخلوا�س  زبائنها 
 35 حوايل  والقت�صادية  العمومية 
انعك�س  الذي  الأمر   ، �صنتيم  مليار 
مما  املوؤ�ص�صة  ن�صاط  على  �صلبا 
مايل  عجز  يف  الأخرية  هذه  اأدخل 
م�صتحقات  ت�صديد  دون  حال 
املتعاملني اخلوا�س املتعاقدين مع 
ال�رشكة ، ناهيك عن ت�صجيل تذبذبا 
يف توفري اأجور العمال ، من جهتها 
لـ »الو�صط  ك�صفت م�صادر م�صوؤولة 

» ، اأن املوؤ�ص�صة قد توعدت بقطع 
املاء على جميع الزبائن املتخلفني 
املالية اجتاه  ت�صوية و�صعياتهم  يف 
موؤ�ص�صة اجلزائرية للمياه ، ويتزامن 
هذا الإجراء الذي من املنتظر اأن 
هذا  من  بداية  التنفيذ  حيز  يدخل 
ال�صيف  ف�صل  حلول  مع  الأ�صبوع 
املبارك  رم�صان  �صهر  واقرتاب 
املح�صو�س  الرتفاع  ظل  يف  وذلك 

يف درجات  احلرارة .
�شيخ مدقن

اأ�شرف ليلة اأول اأم�س احلاج الطاهر �شقر وبالتن�شيق مع جمعيتي زمزم اخلريية 
والإزدهار بحي بوعامر ببلدية ورقلة على  تنظيم وقفة تاأبينة ل�شهداء الواجب 

الوطني اثر حتطم طائرة ع�شكرية الأربعاء الفارط مبنطقة بوفاريك بولية البليدة  

تكفل بتنظيمها احلاج الطاهر �شقر بالتن�شيق مع جمعيتي زمزم و الزدهار

اأحمد باحلاج 

حي بوعامر بورقلة يحت�سن وقفة تاأبينية ل�سهداء الطائرة الع�سكرية املتحطمة

الأمن  م�صالح  موؤخرا  �صنت 
حملة  ورقلة  بولية  املخت�صة 
اأ�صحاب  �صد  النطاق  وا�صعة 
الدرجات النارية املخالفة للقانون 
وذلك على خلفية ورود �صكاوى لدى 
تثبت  املعنية  الإخت�صا�س  دوائر 
اأ�صحابها يف جرائم ال�رشقة  تورط 

والإعتداء على الغري 
والإت�صال  بيان خللية العالم  اأفاد 
والعالقات اخلارجية مبديرية الأمن 
الولئي بورقلة  ، كانت قد حت�صلت 
جريدة »الو�صط » على ن�صخة منه ، 
اأن م�صالح اأمن ولية ورقلة توا�صل 
وا�صعة   حملة  �صن  اأ�صابيع  منذ 
الدراجات  �صائقي  �صد  النطاق 

اين   ، للقانون  املخالفة  النارية 
على  ال�صوداء  النقاط  كامل  �صملت 
ا�صفرت  حيث  ورقلة  ولية  م�صتوى 
 70 يقارب  ما  توقيف  على  العملية 
الحجام  خمتلف  من  نارية  دراجة 
القانونية  كما مت اتخاذ الجراءات 
مع املخالفني لأحكام قانون املرور 
املرتكبة  املخالفات  تعددت  حيث 
ارتكزت  اين  ا�صحابها   طرف  من 
 ، الوثائق  حيازة  عدم  يف  ا�صا�صا 
عدم ارتداء اخلوذة ، انعدام �صهادة 
التاأمني وعدم احرتام قانون املرور 
خا�صة فيما يتعلق باإ�صارات التوقف 
املرور  و  ال�صوئية  والإ�صارات 
حت�صي�س  مت  كما  امل�صموح،  غري 

النارية  الدراجات  م�صتعملي 
املخالفات  هذه  مثل  بخطورة 
قانون  بقواعد  اللتزام  و�رشورة 
املرور. تاأتي هذه العملية يف اطار 
اأ�صكالها  بكافة  اجلرمية  حماربة 
على  العتداءات  غرار  على 
من  ممتلكاتهم  و�صلبهم  املواطنني 
خالل عمليات ال�صطو وال�رشقة عن 
ال�رشقة حتت طائلة  الن�صل،  طريق 
التهديد. بال�صافة اىل التقليل من 
ت�صببها  التي  املرورية  احلوادث 

الدراجات النارية. 
�صكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من   
 300  ، املخادمة   ، ثور  بني  اأحياء 
الن�رش  و 340 و 400 م�صكن و حي 

العمليات  هذه  باخلفجي  املعروف 
�صائقي  لن�صاط  حد  لو�صع  الأمنية 
وثائق  بدون  النارية  الدرجات 
اأن تزايد عددهم  خا�صة اذا علمنا 
اجلرائم  معدلت  بارتفاع  اقرتن 
املواطنني  ممتلكات  ك�رشقة 
وبالدرجة الأوىل ا�صتهداف حقائب 
عليهم  والتعدي  الن�صوي  العن�رش 
الأمنية  العمليات  اأن  ومعلوم   .
اإطار  تندرج يف  املتوا�صلة  النوعية 
بالتطبيق  املتعلق  الأمن  خمطط 
امليدان  احتالل  ملخطط  ال�صارم 
وحماية  املواطنني  �صالمة  وتاأمني 

ممتلكاتهم 
اأحمد باحلاج

على خلفية تورط اأ�شحابها يف جرائم ال�شرقة والإعتداء على املواطنني 

�شاحب ال�شاحنة لذ بالفرار من هول احلادث املفجع 

اأولد جالل بب�شكرة 

اأمن ورقلة ي�سن حرب  �سد الدرجات النارية وي�سرتجع 70 درجة بدون وثائق 

م�سرع �سرطيني بتمرنا�ست اإثر حادث مرور  األيم بتمرنا�ست 

م�سرع اأربعيني ب�سعقة كهربائية 

و�شط مطالب بالتعجيل يف فتح مركز 
املكافحة بالأ�شعة  

يف اإطار خمطط ت�شديد اخلناق 
على مروجي الكحوليات 

ب�شبب رف�س اخلوا�س واملوؤ�ش�شات العمومية 

2800 حالة م�سابة بال�سرطان 
بالواليات احلدودية  تعاين يف �سمت  

اإجها�ض حماولة اإغراق االأغواط
  بـ 26األف قارورة خمر 

ديون اجلزائرية للمياه بوالية 
ب�سكرة فاقت 35 مليار �سنتيم 



ديوان  مقر  اأم�س  اأول  احت�ضن 
ادرار  لوالية  ال�ضباب  موؤ�ض�ضات 
بعد  الوالئية  االنتقاء  عملية 
والتي  والدائرة  البلدية  الت�ضفيات 
�ضارك  فيها ع�رشات من ال�ضباب 
التن�ضيط  يف  الرغبة  ولهم  الهاوي 
وفرت  حيث  امل�رشح  على 
املوؤ�ض�ضة كل االإمكانيات ال�ضمعية 

جلنة  اإيل  باالإ�ضافة  الب�رشية 
�ضحفيني  يقودها  التي  التحكيم 
يف  طويلة  خربة  لهم  ومن�ضطني 
واالإعالن  انتقاء  مت  اأين  امليدان 
 60 اأ�ضل  من  من�ضط   15 فوز  عن 
الوالئية  املرحلة  يف  م�ضارك 
اأغلبيتهم طلبة جامعيني وهذا بعد 
يوم كامل من االختبارات املتنوعة 

التحكيم  جلنة  اأمام  للم�ضاركني 
التعليق  يف  واالإملام  ال�ضوت  منها 
فوق  واحلركة  املو�ضوع  عن 
الديوان  مدير  وح�ضب  امل�رشح 
ال�ضيد ولد احلاج حممد اأن هوؤالء 
يتم  �ضوف  املن�ضطني  ال�ضباب 
من  القادم  ماي  �ضهر  بداية  يف 
مغلقة  تكوينية  دورة  لهم  تكثيف 

االأخري  التناف�س  الدخول يف  ومنه 
الختيار اأح�ضن من�ضط والئي عرب 
�ضوف  والفائز  تناف�ضية  مراحل   3
يوظف ب�ضفة كاملة ليقوم بتن�ضيط 

الن�ضاطات املختلفة .

بو�سريفي بلقا�سم

ال�ضكن  وزارة  اأم�س  اأول  اأر�ضلت 
برقية  واملدينة  والعمران 
والت�ضيري  الرتقية  ديوان  اإيل 
تعلمهم  ادرار  لوالية  العقاري 
�ضكنية  ح�ضة  تخ�ضي�س  مت  باأنه 
الرتقوي  اجلديدة   ال�ضيغة  يف 
ب400  اإجمايل  بعدد  املدعم 
املواطنون  يريح  مما  �ضكن 
هذا  يف  الت�ضجيل  يف  الراغبون 
يتم  والذي  ال�ضكن  من  النوع 
الت�ضجيل فيه عرب مقر البلديات 
من  م�ضدر  وح�ضب  والدوائر 
الديوان انه �ضوف يتم ال�رشوع يف 

بغية  املنا�ضبة  االأر�ضية  اختيار 
بناء هذه ال�ضكنات وعموما توجه 
عا�ضمة  وبلدية  الكربى  للدوائر 
عليها  الطلب  يقبل  اأين  الوالية 
للمواطنني  اأخري  فر�ضة  وهي 
الدخل وهم يف حاجة  متو�ضطي 
هذه  يف  االنخراط  �ضكن  اإيل 
اأطلقتها  التي  اجلديدة  ال�ضيغة 
املوافقة  ينتظر  فيما  احلكومة 
من قبل الوزارة على طلب اإ�ضافة 

ح�ضة 70 �ضكن من �ضيغة عدل

بو�سريفي بلقا�سم 

فرقة  عنا�رش  موؤخرا  اأوقفت 
دائرة  باأمن  الق�ضائية  ال�رشطة 
مل  قا�رشا  مبع�ضكر  فار�س  عني 
وحجز  ربيعا   17 عمره  يتعدى 
املوؤثرات  و  املخدرات  من  كمية 
العقلية بحوزته قدرت بــ 57 غرام 
اأقرا�س   06 و  املعالج  الكيف  من 
حمظور  اأبي�س  و�ضالح  مهلو�ضة 
اإىل  الق�ضية  وقائع  تعود  حيث   ،
اأفريل  �ضهر  من  الثاين  االأ�ضبوع 
اجلاري عندما تقدم القا�رش اأمام 
م�ضالح اأمن الدائرة حامال بحوزته 

االأقرا�س  و  املخدرات  من  كمية 
من  غرام   57 بــ  قدرت  املهلو�ضة 
اأقرا�س   06 و  املعالج  الكيف 
حمظور  اأبي�س  و�ضالح  مهلو�ضة 
حجزها  ليتم   ، كيتار   نوع  من 
وفتح حتقيق �ضده حول مالب�ضات 
هذا الفعل ، ثم اأجنز �ضده اإجراء 
التي  العدالة  اأمام  وقدم  ق�ضائي 
حماية  مركز  يف  بو�ضعه  اأمرت 
الق�رش واإعادة الرتبية باملامونية.

طالبي فاطمة

�ضيتم تزويد �ضكان مترنا�ضت بغاز 
اأفريل   24 من  اعتبارا  املدينة 
املقبل ،ح�ضبما اأعلنه نائب رئي�س 
ذكر  ل�ضوناطراك   املنبع  ن�ضاط 
امل�ضوؤول يف ت�رشيح على هام�س 
لالأيام   11 ال  الطبعة  اأ�ضغال 

العلمية 
املنظمة  ل�ضوناطراك  والتقنية 

اأنه  بوهران  االإتفاقيات  مبركز 
من  بداية  املدينة  تزويد  "�ضيتم 
املادة  بهذه  القادم  ابريل   24
�ضيتم  توزيع  �ضبكة  عرب  احليوية 
امل�رشوع  هذا  تد�ضينها"ولتحقيق 
�ضوناطراك  اأجنزت  املجتمعي، 
بجهد ذاتي �ضبكة ربط من خالل 
يربط  كلم   700 بطول  غاز  انبوب 

النفط  بحقل  الغاز  اإنتاج  منطقة 
"ديديكلت" املوجود على بعد 250 
بتمرنا�ضت  �ضالح  عني  جنوب  كم 
وكان  امل�ضوؤول  ذات  ،ي�ضيف 
�ضكان مترنا�ضت ، الذين ا�ضتفادوا 
للتوزيع  ال�ضياق من مركز  يف هذا 
، يتزودون يف ال�ضابق بغاز البوتان 

فقط.

جانت،  ملدينة  بالن�ضبة  اأما 
مماثلة  عملية  من  ف�ضت�ضتفيد 
توجد طور االإجناز من اأجل ربطها 
يف امل�ضتقبل ب�ضبكة غاز املدينة 
وفقا لنف�س امل�ضوؤول الذي اأكد اأن 
هذا امل�رشوع  ي�ضمل  اإجناز اأنبوب 
غاز بطول 650 كيلومرتا م�ضريا اأن 

امل�رشوع يعرف تقدما جيدا.
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اإىل  الق�ضية  وقائع  تعود  حيث   
تلقت  عندما  اجلاري  اأفريل   11
من  �ضكوى  املذكورة  الفرقة 
تعر�س  حول  ال�ضحية  طرف 
�رشقة  جرمية  اإىل  �ضيدليته 
جمهولني  طرف  من  بالك�رش 
كمية  على  خاللها  ا�ضتولوا 
معتربة من االأقرا�س املهلو�ضة، 
نقال،  هاتف  وجهاز  مايل  مبلغ 
الفرقة  عنا�رش  اإثرها  فتح 
حتقيقا يف الق�ضية متكنوا خالله 
تن�ضيق  بعد  وجيز  ظرف  ويف 
امل�ضلحة  فرق  باقي  مع  الق�ضائية حمكم  لل�رشطة  فيه الوالئية  امل�ضتبه  هوية  حتديد  من 

�ضنة   40 العمر  من  البالغ  االأول 
من  معه  التحقيق  مكن  الذي 
حتديد هوية باقي امل�ضتبه فيهم 
متمثلة  امل�رشوقات  وا�ضرتجاع 
كانت  مهلو�س   قر�س   120 يف 
خمباأة و�ضط االحرا�س مبحاذاة 
مبع�ضكر  التا�ضعة  املنطقة  حي 
متثلت  اأخرى  معتربة  كمية  و 
اإثر  مهلو�س،  قر�س   6270 يف 
امل�ضتبه  مل�ضكن  تفتي�س  عملية 
اإجراءات  ،لت�ضتكمل  الرابع  فيه 
التحقيق معهم ، ثم اأجنز اإجراء 
اأمام  وقدموا  �ضدهم  ق�ضائي 
باإيداعهم  اأمرت  التي  العدالة 

احلب�س.

متكنت اأم�س عنا�سر الفرقة اجلنائية بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية مع�سكر، من 
تفكيك جمموعة ا�سرار خمت�سة يف ال�سرقة، متكونة من اأربعة اأ�سخا�س ترتواح اأعمارهم بني 23 و 
40 �سنة بعد اأن تورطوا يف جرمية ال�سرقة بالك�سر من داخل �سيدلية بحي املنطقة الثامنة مبدينة 

مع�سكر مع ا�سرتجاع م�سروقات متمثلة يف كمية معتربة من االأقرا�س املهلو�سة فاقت 6000 قر�س 
مهلو�س من خمتلف االأنواع،

الفرقة اجلنائية باأمن والية مع�سكر

طالبي.فاطمة

تفكيك جمموعة اأ�صرار قاموا بال�صطو على �صيدلية

اأدرار

ديوان موؤ�س�سات ال�سباب لوالية ادرار 

البويرة

400 �صكن �صيغة الرتقوي املدعم  االألبيا 

اختيار 15�صاب  يف م�صابقة اأح�صن من�صط  املكروفون الذهبي  

مناورة دولية للحماية 
املدنية مب�صاركة 7 دول

على  االأ�ضبوع  اجلزائر هذا  تعي�س 
للحماية  الدولية  املناورة  وقع 
االأوروبية  اجلزائرية  املدنية 
حتت�ضنها  التي    2018 �ضيماك�س 
من  ازيد  مب�ضاركة  البويرة  والية 
من  املدنية  للحماية  1000  عونا 
فرن�ضا  غرار  على  اأوروبية  دول   7
اطياليا  بولونيا   ، الربتغال   ،
على  وي�رشف   ، ال�ضقيقة  وتون�س 
نوعها  من  االأوىل  املناورة  هذه 
العام للحماية  باجلزائراملدير 
لهيربي،  العقيد م�ضطفى  املدنية 
متارين  تنظني  مت  وباملنا�ضبة 
الوالية  من  وبلديات  اأماكن  بعدة 
لزلزال  حماكاة  اختبار  اأجل  من 

 7 بقوة  البويرة  ي�رشب  افرتا�ضي 
وكيفية  ري�ضرت   �ضلم  على  درجات 
خمتلف  طرف  من  له  التجنيد 
املركز  امل�ضتوى  على  القطاعات 
القيادة الثابت الزلزال الذي يخلف 
500 قتيال واأزيد من 3000 جريحا 
العام  املدير  دعا  ال�ضياق  .ويف 
ت�رشيحات  يف  املدنية  للحماية 
اإعالمية  اطارات واعوان احلماية 
�رشورة  اىل  اجلزائرية  املدنية 
مك�ضبا  جلعلها  املناورة  ا�ضتغالل 
تكوينيا ملثل هكذا كوارث طبيعية 

مفاجئة .

اأح�سن مرزوق
اأمن دائرة عني فار�س مبع�سكر 

توقيف قا�صرا بحوزته كمية 
من الكيف املعالج 

مترنا�ست

تزويد ال�صكان بغاز املدينة بداية من 24 اأفريل املقبل 
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م�شرية العودة الكربى )6(

بني انتفا�سة احلجارة وم�سرية العودة درو�ٌس وعظاٌت
يعلق الفل�شطينيون عامًة و�شكان قطاع غزة خا�شًة الكثري من الآمال على م�شرية العودة الكربى، وياأملون فيها اأن تكون بوابة الأمل ومفتاح الفرج، 
وال�شبيل الناجع لرفع احل�شار واإنهاء العقوبات، وا�شتعادة احلرية وحتقيق الوحدة الوطنية بني الأطراف الفل�شطينية املختلفة، ويرون اأنها ب�شي�ُس 
اأمٍل جاٍد يف م�شرية املقاومة، وو�شيلٌة ن�شالية جديدة، يجمع عليها الفل�شطينيون ويتوحدون من اأجلها، وتتال�شى اختالفاتهم اأمامها، فهي �شكٌل عليه 

يتوافقون، واأ�شلوٌب له قد يطورون.
�أن  �لفل�سطينيون يرغبون  لهذ� بات 
تبقى �مل�سرية �سلمية مدنية �سعبية، 
ال مقاومة عنفية فيها، وال عمليات 
��ستفز�ز�ت  وال  تتخللها،  ع�سكرية 
وال  �سمتها،  عن  تخرجها  قا�سية 
�الحتالل  قو�ت  مع  ��ستباكاٍت 
خاللها جته�سها، �أو تغري �سورتها، 
وت�سفي  م�سمونها  عن  حترفها  �أو 
�لع�سكرية،  �ملو�جهة  �سفة  عليها 
فيفقد �لفل�سطينيون وجهها �ل�سعبي 
وطبيعتها �ل�سلمية وتفوقها �ملدين، 
ويكون حينها للعدو لدى دول �لعامل 
ل�رضبها،  قانوين  �أو  �رضعي  مربٌر 
و�لق�ساء عليها يف مهدها، وخنقها 
يف بد�ياتها، ومنعها من �ال�ستمر�ر 

يف �أحالمها �لكبرية.
بها  يتم�سكون  فاإنهم  ولهذ� 
من  ويخ�سون  عليها  ويحر�سون 
يخ�رضوها،  �أن  يريدون  وال  ف�سلها، 
جهودهم  ت�سيع  �أو  يحبطو�  �أن  وال 
بل  هباًء،  فيها  �سهد�ئهم  ودماء 
و�أن  �لكامل،  �لنجاح  لها  يريدون 
حتقق  و�أن  �ملرجوة،  ثمارها  توؤتي 
يف  ولهم  منها،  �ملن�سودة  �الأهد�ف 
�الأوىل  �حلجارة  �نتفا�سة  يف  ذلك 

�أبلغ مثال و�أف�سل منوذج.
�حلجارة  �نتفا�سة  ��ستطاعت  فقد 
�رض�رتها  �ندلعت  �لتي  �الأوىل 
�سبيحة يوم �لثامن من دي�سمرب عام 
خم�سة  من  الأكرث  ت�سمد  �أن   ،1987
�لعدو  فيها  عجز  متتالية،  �سنو�ٍت 
�الإ�رض�ئيلي لوال �ملفاو�سات �ل�رضية 
و�سع  عن  �خلفية،  و�حلو�ر�ت 
و�إنهاء  جذوتها  �إطفاء  �أو  لها،  حٍد 
و�عتقل  �سجن  �أنه  رغم  فعالياتها، 
وقتل  �لفل�سطينيني،  �آالف  ع�رض�ت 
�آالفاً �آخرين، وكانت قو�ته حينها يف 
ولكنه  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة 
رغم قو�ته �لكبرية وعتاده �خلطري، 
و�سعبية  �الأطفال،  حجارة  �أن  �إال 

�ملو�جهة، منعته من ��ستخد�م قوته 
�ملفرطة يف مو�جهة �لفل�سطينيني، 
على  عملياتهم  �قت�رضت  �لذين 
�ملدية  وعلى  و�ل�سكني،  �حلجر 
�الأدو�ت  من  وغريها  و�لفاأ�س، 
على  ت�سكل خطر�ً  ال  �لتي  �لبد�ئية 

�أكرث من م�ستوطٍن و�حٍد.
�لفر�سة  �أن  �لفل�سطينيون  يرى 
على  وقدرتهم  �سانحة،  �أمامهم 
�حل�سار  رغم  و�ل�سمود  �لثبات 
و�لظروف �ل�سعبة كبرية، فال ينبغي 
�أن ت�سيع منهم هذه �لفر�سة، وال �أن 
تفلت من بني �أيديهم هذه �ل�سانحة، 
�أهد�ٌف  لهم  �أتيحت  ولو  حتى 
فلن  ومغرية،  �سهلة  �إ�رض�ئيلية 
ينجرفو� �إىل ما يريده �لعدو منهم، 
ولن يعطو� �ل�سيف �لذي به يقتلهم، 
خا�سًة يف ظل حالة �لرتدي �لعربي 
�ملتو�لية  و�النهيار�ت  �لكبرية، 
وتو�يل  و�حلكومات،  �الأنظمة  يف 
وتال�سي  �ل�سهيونية  �الخرت�قات 
و�ملقاطعة  �ملمانعة  جدر�ن 
�لهجرة  مو��سم  وبد�ية  �لعربية، 
�إ�رض�ئيل،  �إىل  �لر�سمية  �لعربية 
�أور�ق  وتقدمي  بها  و�العرت�ف 

�العتماد �إليها.
�سلمية  على  �حلفاظ  ينبغي  وعليه 
�ملقاومة، ومدنية �مل�سري�ت، وعدم 
كاإلقاء  �أعماٍل ع�سكرية،  باأي  �لقيام 
�أو  �لقنابل و�إطالق �الأعرية �لنارية، 
بعمليات  و�لقيام  �ل�سو�ريخ  �إطالق 
ت�سلٍل و��ستباٍك خلف خطوط �لنار، 
و�الإبقاء  �لفا�سل،  �ل�سياج  ور�ء  �أو 
�ملو�جهات  من  �ل�سكل  هذ�  على 
وحتافظ  �لعنف،  من  تخلو  �لتي 
على �سكل �ملقاومة �ل�سعبية �لتي ال 
يقوى �أحٌد على �إد�نتها، وال ت�ستطيع 
يف  �لت�سكيك  �أو  بها  �لتنديد  جهة 

جوهرها.
�ل�سلمية  �ل�سعبية  �ملقاومة  ولعل 

�جلهات  بع�س  مطلب  كانت 
�لفل�سطينية،  �ل�سلطة  يف  �لر�سمية 
�لرئي�س حممود  منهم  �لطليعة  ويف 
باملقاومة  ينادي  كان  �لذي  عبا�س 
�ل�سعبية  و�الأن�سطة  �ل�سلمية، 
و�لفعاليات �ملدنية، وهل �أن م�سرية 
�أو  هذ�،  غري  �سيئاً  �لكربى  �لعودة 

فيها ما يخالف ذلك ويناق�سه.
�لعدو  متنع  قد  �مل�سرية  هذه 
�النتفا�سة  كما  متاماً  �الإ�رض�ئيلي 
تر�سانته  ��ستخد�م  من  �الأوىل 
�ملقاتلة،  وطائر�ته  �لع�سكرية، 
نف�سه  و�سيجد  �حلديثة،  ودباباته 
�أغلب قطاعاته  يحيد  الأن  م�سطر�ً 
�سباٍن  مو�جهة  يف  �لع�سكرية، 
و�أ�رٍض  و�أطفاٍل،  و�سيوٍخ  و�ساباٍت، 
ال  مكان،  كل  من  �أتت  وعائالٍت، 
حتمل معها �أدو�ٍت للقتال وال و�سائل 
�ملوؤن  بع�س  �إال  �للهم  للمقاومة، 
و�لقليل من �لطعام �أو �ل�رض�ب مما 
�ل�سرب  من  وميكنهم  �أودهم،  يقيم 
على �جلوع، و�لبقاء ل�ساعاٍت طويلٍة 
جنود  مو�جهة  يف  �ل�سياج  على 

�الحتالل.
وقد كان للقيادة �ملوحدة وعمليات 
�لتن�سيق بينها وبني حركتي حما�س 
يف  كبري  دوٌر  �الإ�سالمي،  و�جلهاد 
و��ستمر�رها،  �النتفا�سة  دميومة 
و�لتفاف  فعالياتها  �نتظام  ويف 
�ل�سبان  و�لتحاق  حولها،  �ملو�طنني 
بها يف خمتلف �أجهزتها، كال�سو�عد 
�جلدر�ن،  على  و�لكتبة  �لر�مية، 
على  و�لقائمني  �لبيانات،  وموزعي 
و�ملتطوعني  و�ملوؤونة،  �خلدمة 
�أغلقت  �أن  بعد  �لتعليم  �سلك  يف 
و�لعاملني  و�ملد�ر�س،  �جلامعات 
و�ملر�كز  �لطبية  �الأطقم  يف 
�لقيادية  لالأطر  كان  وقد  �ل�سحية، 
�ملوحدة للف�سائل دوٌر و��سٌح وكبري 
وتطورها،  �الأحد�ث  ��ستمر�ر  يف 

�أو  بها  يتنباأ  �أن  و�لتي ما كان الأحٍد 
�جلميع  فاجاأت  ولكنها  يتوقعها، 
�لعامل  و�أده�ست  و��ستمرت، 
ز�لت  وما  و�أ�سبحت  و�سمدت، 
�لن�سال  ورمز  �ملقاومة  �أيقونة 
�ل�سعوب،  بها  حتتذي  �ل�سعبي، 

وتتعلم منها �الأمم.
و�لتما�سك  �ل�سعبي  �لت�سامن  �أما 
عنو�ن  هو  كان  فقد  �ملجتمعي 
�الأقوى،  و�سعارها  �الأول  �النتفا�سة 
و�لثبات،  �ل�سمود  من  مكنها  �لذي 
و�أعطاها �لفر�سة للتو��سل و�لتطور، 
فقد �حتدت قوى �ل�سعب �لفل�سطيني 
و�لتحم  �أهله،  وت�سامن  وف�سائله، 
مع �لفل�سطينيني يف �ل�سفة �لغربية 
يف  �أهلُنا  و�لقد�س،  غزة  وقطاع 
�لذين   ،1948 عام  �ملحتلة  �الأر�س 
�متنعو�  وال  �لن�رضة،  عن  غابو�  ما 

بل  و�مل�ساعدة،  �لعون  تقدمي  عن 
تتوقف،  ال  �لغذ�ئية  قو�فلهم  كانت 
تنقطع،  ال  �ليومية  وم�ساعد�تهم 
دول  يف  �لفل�سطيني  �سعبنا  وكذ� 
يف  �أبدعو�  فقد  و�ل�ستات،  �للجوء 
�ملنا�رضة،  و�أ�سكال  �لت�سامن  فنون 
وكانت لهم فعالياٌت وطنيٌة يف كافة 
�النتفا�سة  �ساندت  �لعامل،  �أرجاء 
وقوتها، ومنحتها نف�ساً قوياً وروحاً 

جديدة.
�أما �الأمة �لعربية و�الإ�سالمية، فقد 
لالنتفا�سة،  حا�سنٍة  خري  كانت 
حتدب  لها،  حنوٍن  مرجٍع  و�أف�سل 
عليها وترعاها، وتدعمها وت�سونها، 
وتتناف�س يف �إ�سنادها ومد يد �لعون 
�إليها، و�أ�سبحت رموز �النتفا�سة يف 
�لدول �لعربية و�الإ�سالمية �أيقوناٍت 
يقدرونها  لالأمة  ومنار�ٍت  قومية، 

وتعرب  متثلهم  ويرونها  ويبجلونها، 
وتقاوم  با�سمهم  وتتحدث  عنهم، 

بالنيابة عنهم.
ت�سبه  تكاد  �لكربى  �لعودة  م�سرية 
�النتفا�سة �لفل�سطينية �الأوىل، �لتي 
جنحت بالعو�مل �لتي ذكرت وغريها، 
�إليها،  و�سمدت مبا توفر لها وقدم 
فاإذ� �أردنا لهذه �مل�سرية �أن ت�ستمر 
وتنجح، و�أن تقطف ثمارها وحت�سد 
�أن  عليها  فاإن  زرعت،  ما  جنى 
و�أن  �سبقت،  �لتي  بامللحمة  تهتدي 
تقر�أ �ل�سفحة �مل�سيئة �لتي م�ست، 
فاإن فيها عالمات فوٍز وب�سائر ن�رٍض 
بنا  فهلم  و�سالمٍة،  �سحٍة  و�أمار�ت 
نقتفي �آثارها ونتعلم منها، ون�سيف 
�إليها ونح�سن فيها، وجنعل م�سريتنا 
�لوطنية لكربى نقلًة نوعيًة، و�سفحًة 

ن�ساليًة جديدًة.

بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

ماذا يريد الأ�سرى الفل�سطينيون ؟ 
نا�شر نا�شر

ماذ� يريد �الأ�رضى �لفل�سطينيون 
،يتم  �لفل�سطيني  �الأ�سري  يريد  ؟ 
حريته  ونيل  �رض�حه  �إطالق 
و�سيلة  وباأي  فر�سة  باأقرب 
وعلى   ، كانت  وم�رضفة  �رضعية 
ر�أ�سها بل و�أهمها و�أكرثها و�قعية 
�لتي  �لتبادل  �سفقات  وهي 
�ملحتل  مع  �ملقاومة  تعقدها 
 ( �ل�سهيوين ن وحتى ذلك �حلني 
يعمل  �أن  وجوبا  بد  ال   ) �لقريب 
قو�ه  وبكافة  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
وموؤ�س�ساته  ومقاومته  و�أحز�به 
على �لتخفيف من معاناة �الأ�سري 
و�أهله بل وحت�سني �رضوط حياته 

وحياتهم قدر �الإمكان .
�الأول  �لهم  فاإن  ذلك  على  وبناء 
يف  يرتدد  �لذي  �الأبرز  و�ل�سوؤ�ل 
وبعد   ، وذويهم  �الأ�رضى  �أو�ساط 

على  �سنو�ت  �أربع  حو�يل  م�سي 
��رض �جلنود يف �لع�سف �ملاأكول 
وفاء  �سفقة  من  �سنو�ت  و�سبعة 
�الأحر�ر) 1( وخا�سة �أولئك �لذين 
�سنو�ت  �عتقالهم  على  م�سى 
�إىل  �لع�رض�ت  لدى  ت�سل  طو�ل 
هو   ، �سنة  ع�رضين  من  �أكرث 
وفاء  �سفقة  عقد  تاأخر  ملاذ� 
�ل�سفقة  تلك  ؟   ..)  2( �الأحر�ر 
�أنها  �ملقاومة  قادة  و�سفها  �لتي 
على  وقادرة  م�رضفة  �ستكون 
من  �لكثري  �لكثري  �رض�ح  �إطالق 

�الأ�رضى .
ومماطلة  تعنت  هو  �ل�سبب  هل 
�أم  ؟  �الحتالل �ملعروفة وح�سب 
تتعر�س  �لتي  �ملوؤ�مرة  ل�سخامة 
ب�سكل  �لفل�سطينية  �لق�سية  لها 
ب�سكل  بغزة  و�ملقاومة  عام 
للمقاومة  ميكن  �أال  ؟  خا�س 
و�سائل  يوميا  �أبناوؤها  يبتكر  �لتي 

�أن  �لعودة  كم�سرية  مقاومة 
�ل�سغوطات  من  �ملزيد  متار�س 
على  »��رض�ئيل«  الإجبار  �ملمكنة 
عقد �ل�سفقة ، �أن هذه �الأ�سئلة ال 
تاأتي �إال على �أر�سية �الأمل و�لثقة 
بذكاء و�إمكانيات �ملقاومة و�لتي 
من  �لعديد  �ل�سابق  يف  جتاوزت 
�الحتالل  ي�سعها  �لتي  �لعقبات 
�لثمن  دفع  من  �لتهرب  �جل  من 
�لباهظ الأي �سفقة تبادل قادمة 

 .
ثانيا  و�حلرية  �أوال  �حلرية  �إنها 
هي ما يريده �ال�رضى من �سعبهم 
و�إخو�نهم �الأحر�ر ، وهذ� ال يقلل 
من قيمة وحاجة �ال�رضى للدعم 
�ل�سيا�سي   ، و�ملعنوي  �ملادي 
و�الجتماعي ، �ملايل و�الإعالمي 
عنها  ي�ستغني  ال  حاجات  فهي 
و�سموده  ثباته  �أجل  من  �الأ�سري 
يف وجه �لتحديات ، �لتي يفر�سها 

و�قع �الأ�رض �ل�سعب و �ملرير.
والأن �الأ�سري �لفل�سطيني مرتبطا 
و�آمال  بهموم  ع�سويا  �إرتباطا 
�سعبه �ملكافح ، فهو يحزن ويتاأمل 
�لو�سع  �أحو�ل  �ليه  و�سلت  ملا 
�لد�خلي �لفل�سطيني حيث حتول 
وح�سار،  مالحقة  �ىل  �النق�سام 
وبت�سجيع  �لفل�سطيني  و�أ�سبح 
من �الحتالل يحارب الأخاه حتى 
بلقمة عي�سه . ولكنه ويف �ملقابل 
يرقب باإعجاب وتقدير �إبد�عات 
وهي   ) �لعودة  )م�سرية  يف  �سعبه 
وتظهر  تاألقه  للفل�سطيني  تعيد 
وتكر�س   ، متجددة  بحلة  ن�ساله 
كافة  بني  ميد�نية  وطنية  وحدة 
�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني . وذلك 
بكافة  �ملقاومة  قاعدة  على 
�الهد�ف  لتحقيق  �أ�سكالها 
�لوطنية �لفل�سطينية وعلى ر�أ�سها 

حق �لعودة



�إ�سه�ر ت�أ�سي�س جمعية 
ذ�ت �سبغة حملية 

طبقا لإحكام القانون رقم 12-06 
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
ل�سيما املادة رقم 18 منه 

امل�سماة جمعية ال�سباب حلي 
بوخمي�سة 

الكائن مقرها ب حي بوخمي�سة 
بلدية امل�سيلة 

رئي�س اجلمعية بلعجوز 
ن�سر الدين 

تبليغ
ال�سيدة : �سطيبي عتيقة املالكة لل�سكن بلدية القالة 

عمارة م�سرتكة حتمل رقم : 01 تتمثل يف �سقة 
�سكنية كائنة بالطابق الأر�سي مكونة من غرفتني + 

مطبخ+ا�سرتاحة+حمام + مرحا�س + رواق + �سرفة و 
جمفف ذات م�ساحة 76.50 مرت مربع حتمل احل�سة رقم 

: 06 من اجلدول الو�سفي للتق�سيم امل�سهر للمحافظة 
العقارية القالة بتاريخ : 20/01/1997 حجم 15 رقم 

: 60 و التي بدورها وكلت ال�سيد : نايلي جمال بن 
بلقا�سم بعقد وكالة  حتت رقم : 193/2017 بتاريخ : 

.18/07/2017
اأنا ال�سيدة : �سطيبي عتيقة حيث مل اأ�ستطيع تبليغه 

ب�ستى الطرق عن عزله و بالتايل اأعلن باجلريدة اأنه مت 
عزل ال�سيد : نايلي جمال بن بلقا�سم عن الوكالة املخولة 

له بوا�سطة العقد 107/2018 بتاريخ : 02/04/2018 
املحرر لدى الأ�ستاذ : مزعا�س منري و اأ�سبح ال�سيد : نايلي 

جمال معزول بوا�سطة العقد املذكور و بالتايل تنزع له 
جميع ال�سالحيات بالت�سرف بالوكالة التي بحوزته منذ 
تاريخ : 02/04/2018 و هذا تطبيقا لالأحكام 586/587 

من القانون املدين اجلزائري .
ما اردناه هو تبليغه عن عزل الوكالة .

 �إ�سه�ر جتديد مكتب
 جمعية حملية 

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

مت هذا  لقد  باجلمعيات  املتعلق   2012
اليوم 17 افريل 2018 جتديد الهيئة 

القيادية للجمعية املحلية 
امل�سماة اجلمعية الدينية مل�سجد عقبة 

بن نافع  امل�سجلة حتت رقم 687 بتاريخ  
 22/10/1984

املقيمة ب حي زيغود يو�سف بلدية 
برهوم دائرة مقرة ولية امل�سيلة 

يرتاأ�سها ال�سيد ملي�س الطيب 

ANEP N°: 23001604 الو�سط:2018/04/19
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ملاذا ا�شتكت منظمة بولندية 
الرئي�س "الإ�شرائيلي"؟
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قانونية  م�صادر  وحذرت 
تعديل  خطورة  من  فل�صطينية 
�أقرته  �لذي   ،)11( �لبند  �الحتالل 
ل�صوؤون  �خلا�صة  �لوز�رية  �للجنة 
"�لت�رشيع"، ويخول وزير �لد�خلية 
�أي  هوية  �صحب  "�الإ�رش�ئيلي"، 
مقد�صي بناء على ملف �رشي دون 

�إد�نة من �ملحاكم.
حمامي  �لقو��صمي،  فادي  وقال 
يف  �لت�رشيعي  �ملجل�س  نو�ب 
وحممد  عطون،  )�أحمد  �لقد�س، 
ووزير  طوطح،  وحممد  طري،  �أبو 
�أبوعرفة(:  خالد  �ل�صابق  �لقد�س 
ملر��صلنا، �إن ق�صية �صحب هويات 
ووزير  �ملقد�صيني  �لنو�ب  و�إقامة 
ق�صية  �ل�صابق،  �لقد�س  �صوؤون 
�لق�صاء  �أمام  ��صتمرت  طويلة 

"�الإ�رش�ئيلي" 12 عاما".
لـ"�ملركز  حديثه  يف  و�أ�صاف 
�صهر  "يف  لالإعالم":  �لفل�صطيني 
�ملحكمة  �أ�صدرت  �ملا�صي  �أيلول 

�أنه  �أكدت  �إذ  ل�صاحلنا،  قر�ر� 
وزير  �صالحيات  �صمن  من  لي�س 
�لنو�ب  هويات  �صحب  �لد�خلية 
و�لوزير، بناًء على �لو�صع �لقانوين 
�لقائم، وال ي�صمح ب�صحب �الإقامة 
بناًء على ما ي�صمى ب )خرق �لوالء 

لدولة �إ�رش�ئيل(".
و�أو�صح حمامي �لنو�ب: "مبا �أنها 
مبيتة  نو�يا  ولها  �حتالل،  حمكمة 
وال  بالعدل،  حتكم  �أن  تريد  وال 
تريد �أن ت�صلم ب�صحة موقفنا و�أننا 
يف �لنهاية �نت�رشنا، وهزمنا �لدولة 
�قرتحت  �لقانوين،  موقفنا  ب�صحة 
�ي�صرت حايوت )هي  قا�صية تدعى 
تاأجيل  �ملحكمة(،  رئي�صة  �ليوم 
)�لدولة(  الإعطاء  �أ�صهر   ٦ �لقر�ر 
فر�صة �إذ� �أر�دت تعديل �لقانون، �أو 
�تخاذ قر�ر جديد يتعلق بـ)�لنو�ب 
 ، مت  ما  وهو  و�لوزير(،  �لثالثة 
وخالل هذه �لفرتة جرت مد�والت 
ومت  و�لكني�صت  �حلكومة  د�خل 
على  وعر�صه   11 بند  تعديل 
و�فقت عليه  �لتي  �لوز�رية  �للجنة 

يف  �لت�رشيع  على جلنة  عر�صه  ثم 
طرح  ثم  عليه،  وو�فقت  �لكني�صت 

للت�صويت بالقر�ء�ت �لثالث.
وقال �ملحامي �لقو��صمي: �لقانون 
�لد�خلية  لوزير  يجيز  �جلديد 
ي�صمى  ما  ب�صبب  �الإقامة  �صحب 
�إ�رش�ئيل(،  لدولة  �لوالء  بـ)خرق 
حاالت،  لعدة  ذلك  حدوث  ويربر 
و�لثانية:  �لتج�ص�س،  �الأوىل: 
�خليانة �لعظمى، و�لثالثة، �إذ� قام 
كان  �أو  "�إرهابي"  بعمل  �ل�صخ�س 
�أو  "�إرهابية"  منظمة  يف  ع�صو� 

قدم لها خدمات من هذ� �لقبيل.
و�أ�صاف: �مل�صكلة يف هذ� �لقانون، 
لطرد  جديدة  و�صيلة  خلق  �أنه 
�ملقد�صيني دون حتديد �الأ�صباب، 
�ل�صهيوين،  �لد�خلية  فوزير 
ملا  وفقا  �لهوية  �صحب  ي�صتطيع 
ير�ه منا�صباً، وال يذكر مثاًل �إذ� مت 
�إد�نة هذ� �الإن�صان �أمام �ملحكمة، 
منظمة  يف  ع�صويته  ثبت  �إذ�  �أو 
"�إذ�  يقول  �لن�س  �إن  بل  ممنوعة، 
عر�صت على �لوزير معلومات هي 

ح�صب ر�أيه كافية، يحق له �صحب 
�لهوية".

اإفراغ القد�س

عن  �ملبعد  �لنائب  قال  بدوره، 
�إن حكومة  �أحمد عطون،  �لقد�س 
خالل  من  تهدف  �الحتالل 
�ملقد�صيني،  بحق  ممار�صاتها 
�أهلها  من  �لقد�س  مدينة  لتفريغ 
�لتي  و�لت�رشيعات  �لقو�نني  و�صن 

تخدم هذ� �ملخطط.
و�أ�صاف يف حديثه "قر�ر �لكني�صت 
وقٍت  يف  عليه  �مل�صادقة  مت 
وظروف غري طبيعية ومبدة زمنية 
بقر�ء�ته  �الأ�صبوعني  تتجاوز  مل 
�خلطري  �لت�رشيع  وهذ�  �لثالثة، 
�ل�صالحيات  �أعطى  �لذي   � جًدّ
ب�صحب  �الحتالل  د�خلية  لوزير 
بطاقات �ملقد�صيني وطردهم من 
عدم  ذريعة  حتت  �لقد�س  مدينة 
ممن  �أو  �الحتالل،  لدولة  �لوالء 
ثبت تورطهم يف �أعمال معادية من 

�صن  يعني  �الحتالل،  نظر  وجهة 
�لقد�س  مدينة  �صكان  على  حرب 
�أول  لها  وم�صميات  ذر�ئع  حتت 

ولي�س لها �آخر".
�َصّنه  مت  �الإجر�ء  "هذ�  وتابع: 
حتديد�ً بعد �أن �أ�صدرت �ملحكمة 
بحق  قر�ر�  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا 
�ل�صابق،  ووزيرها  �لقد�س  نو�ب 
يف  �الحتالل  د�خلية  وزير  باأن 
وال  للقانون،  خمالفا  كان  حينه 

ميلك �صالحيات �صحب بطاقاتهم 
�لطبيعي  �لو�صع  وكان  و�إبعادهم، 
�إىل  و�لوزير  �لنو�ب  يعود  �أن 
جرى  ما  لكن  �لقد�س،  مدينة 
كل  �أّن  فعلى  �صيء  على  دّل  �إن 
�لت�رشيعية  �الحتالل  موؤ�ص�صات 
و�الأمنية  و�لتنفيذية  و�لق�صائية 
تتفق يف جمملها خلدمة �مل�رشوع 
تفريغ  �إىل  �لذي يهدف  �الحتاليل 

َلَِتها". مدينة �لقد�س و�أ�رشرْ

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�س  قال 
حركته  �إن  هنية،:  �إ�صماعيل  "حما�س" 
م�صتعدة لتحقيق �صفقة تبادل لالأ�رشى 
عرب طرف ثالث و�صيط. و�أ�صاف هنية 
�لثالثاء،  م�صاء  له،  متلفزٍة  كلمٍة  يف 
يحقق  �أن  ميكن  ما  �ملقاومة  لدى  �أن 
�صعبنا  ينتظرها  �لتي  �لعظيمة  �الأمنية 
�أن  �إىل  م�صرًي�  �لعامل،  �أحر�ر  وكل 
حما�س تعاهد �أهايل �الأ�رشى بتحقيق 

�حلرية الأبنائهم.
�لذي يدفع فيه  �ليوم  �أنه �صياأتي  و�أكد 
جميع  عن  باالإفر�ج  �لثمن  �الحتالل 
م�صئوليتنا  �الأ�رشى  وحرية  �أ�رش�نا، 
جميًعا. �صنم�صي يف كل طريق لتحرير 
"فال ال نقبل �أن ي�صتمر هذ�  �الأ�رشى، 
�لقيد و�ملعاناة". و�أ�صاف "جندد عهد 
الأهايل  و�لثبات  و�ملقاومة  �لرجولة 
لل�صهد�ء  �أوفياء  و�صنظل  �الأ�رشى، 

و�الأ�رشى و�جلرحى و�لالجئني و�لعودة 
�لفل�صطيني  �لوطني  �لرت�ب  �إىل 
�الأبدية". وخاطب  �لقد�س  وعا�صمتها 
يف  "ق�صيتكم  قائال:  �الأ�رشى  هنية 
د�ئما  �الأ�رشى  وحترير  �هتمامنا،  جل 
على طاولة �لقيادة، ويف �إطار �لتد�ول 
بكل  ونفكر  �لعلني،  وغري  �لعلني 
�لطرق و�لو�صائل لك�رش هذ� �لقيد و�أن 
"كونو�  و�صدد:  �أعز�ء".  كر�ما  نعيدكم 

يف  ت�صكن  �لق�صية  هذه  �أن  مطمئنني 
�أن  نقبل  �أن  قلوبنا وعقولنا، وال ميكن 
و�ل�صجن وهذه �ملعاناة،  �لقيد  ي�صتمر 
خا�صة و�أن هناك من �أبطالنا �الأ�رشى 
من م�صى عليهم ع�رش�ت �ل�صنني �أمثال 
�الأ�صري �لبطل نائل �لربغوثي وحممود 
عي�صى وكرمي يون�س و�إبر�هيم �أبو �ملخ 

ور�ئد �ل�صعدي و�لكثري �لكثري".

نذهب بعيًدا
 لتحقيق الوحدة

�لفل�صطينية،  �لوطنية  �لوحدة  وحول 
بعيًد�  نذهب  الأن  م�صتعدون  �إننا  قال: 
وجمل�س  �لوطنية  �لوحدة  لتحقيق 
ميزق،  وال  "ي�صد  توحيدي  وطني 
ي�صدد وال يبدد، يوحد وال يفرق، على 
�لكل  يجمع  بريوت  تفاهمات  �أ�صا�س 

�ملكتب  رئي�س  وطالب  �لفل�صطيني". 
جمل�س  بعقد  حلما�س  �ل�صيا�صي 
وطني جامع ال ي�صتثني �أحًد�، وخا�صة 
وختم  �لو�زنة.  �لفل�صطينية  �لف�صائل 
هنية كلمته يف يوم �الأ�صري �لفل�صطيني 
وعلى  �لدماء  لهذه  �أوفياء  "�صنظل 
و�جلرحى  ولالأ�رشى  من�صي  طريقهم 
ننعم  حتى  و�لالجئني  و�ل�صهد�ء 

باحلرية و�لعودة و�لتحرير"

�الحتالل  �صجون  يف  يقبع 
من  �أ�صري�   150 "�الإ�رش�ئيلي" 
من   14 منهم   ،1948 عام  �أر��صي 
�الأ�رشى �لقد�مى، و12 حمكومون 
�أحكاما  و20  �ملوؤبد،  بال�صجن 

عالية.
ووفق نادي �الأ�صري، فاإن �الحتالل 
�أنو�ع  �أب�صع  ميار�س  "�الإ�رش�ئيلي" 

�لـ48،  �أ�رشى  بحق  �لعن�رشية 
حيث يرف�س �إدر�جهم باأي �صفقة 
بع�س  �أو حتى يف  لالأ�رشى،  تبادل 
�إطار  يف  متت  �لتي  �الإفر�جات 
ويحاول  �ملفاو�صات،  م�صار 
�إ�صافة  منهم،  �النتقام  �الحتالل 
بحقهم،  ينتهجه  �لذي  �لقمع  �إىل 
�ل�صفة  �أ�رشى  باإخو�نهم  �إ�صوة 

�لغربية، وقطاع غزة.
ويعد �الأ�صري كرمي يون�س من قرية 
عارة يف �ملثلث �ل�صمايل �ملحكوم 
بال�صجن �ملوؤبد، �أقدم �أ�رشى عام 
من  �ل�صاد�س  منذ  ومعتقل   ،48
وكانت   ،1983 عام  �لثاين  كانون 
�أ�صدرت  �الحتالل  حماكم  �إحدى 
بدعوى  �صنقا"  "باإعد�مه  حكما 
"خيانة �ملو�طنة"، وبالفعل �رتدى 
�لزي �الأحمر �ملخ�ص�س لالإعد�م، 
�ملحكمة  تر�جعت  �صهر  بعد  لكن 
مدى  �ل�صجن  �إىل  �حلكم  عن 
�صنو�ت حدد حكمه  وقبل  �حلياة، 

بـ40 عاما.
يذكر �أنه خالل عام )2018( �رتفع 
�إىل  �الأ�صرية  �حلركة  �صهد�ء  عدد 
�أ�صري�   )75( منهم  �صهيد�،   )215(
بت�صفيتهم  قر�ر  بعد  ��صت�صهدو� 
و)72(  �العتقال،  بعد  و�إعد�مهم 
��صت�صهدو� نتيجة للتعذيب، و)٦1( 
��صت�صهدو� نتيجة لالإهمال �لطبي، 
نتيجة  ��صت�صهدو�  �أ�رشى  و)7( 
من  عليهم  �ملبا�رش  �لنار  الإطالق 

جنود وحر��س د�خل �ملعتقالت.

�أعلنت منظمة بولندية ميينية �أنها 
�صد  �لق�صاء  �إىل  ب�صكوى  تقدمت 
مبوجب  "�الإ�رش�ئيلي"،  �لرئي�س 
يف  �ليهود  حمرقة  حول  قانون 
�حلرب �لعاملية �لثانية، الأنه ن�صب 
م�صوؤولية  �لبولندي  "�ل�صعب  �إىل 
�جلر�ئم �لنازية". و�أ�صارت منظمة 
�لرئا�صة  بيان  �إىل  نارودو"  "رو�س 
بعد  �صدر  �لذي  "�الإ�رش�ئيلية"، 
"�الإ�رش�ئيلي"  �لرئي�س  بني  �للقاء 

�لبولندي  ونظريه  ريفلني،  روؤوفني 
قبل  كر�كوفا،  يف  دود�،  �ندري 
موقع  �ىل  �صنويا  جتري  م�صرية 
�و�صفيتز  �لنازي  �العتقال  مع�صكر 
�إن  �لبيان  هذ�  وقال  بريكناو. 
�لرئي�س "�الإ�رش�ئيلي" �رشح خالل 
هذ� �للقاء �أنه "ال �صك يف �أن عدد� 
�لبولنديني كانو� يقاتلون  كبري� من 
�أن  ميكننا  ال  لكن  �لنازي،  �لنظام 
ننكر �أن بولند� و�لبولنديني �صاركو� 

�ملنظمة  وتتهم  �الإبادة".  يف 
"ن�صب  باأنه  "�الإ�رش�ئيلي"  �لرئي�س 
و�لدولة  �لبولندي  �ل�صعب  �إىل 
نازية"،  جر�ئم  م�صوؤولية  �لبولندية 
�ملتعلق  للقانون  خمالف  وهذ� 
�ملزعومة.  �ليهود"  بـ"حمرقة 
�ل�صكوى  �إن  �ملنظمة  وقالت 
�لذ�كرة  معهد  �إىل  تقدميها  مت 
ويالحق  يدر�س  �لذي  �لوطنية، 
�صد  و�ل�صيوعيني  �لنازيني  جر�ئم 
�ل�صعب �لبولندي. ونقال عن وكالة 
�لقانون  ين�س  بر�س"،  "فر�ن�س 
دخل  �لذي  �ليهود  حمرقة  حول 
عقوبة  على  �آذ�ر  يف  �لتنفيذ  حيز 
�إىل  ت�صل  �أن  ميكن  ملدة  �ل�صجن 
�ىل  ين�صبون  للذين  �صنو�ت  ثالث 
�أو  م�صوؤولية  �لبولندية  "�لدولة 
عن  �الأمة  م�صوؤولية  يف  �مل�صاركة 
�جلر�ئم �لتي وقعت يف عهد �لر�يخ 

�لثالث �الأملاين".

رهنت حكومة االحتالل ال�شهيوين ق�شية م�شريية تتعلق باأبناء املدينة املقد�شة، باحلالة املزاجية لوزير داخلية الكيان، اإذ تن�س املادة )11( 
من ما ي�شمى "قانون الدخول الإ�شرائيل"، "اإذا عر�شت على الوزير معلومات هي ح�شب راأيه كافية يحق له �شحب الهوية"، ما يفتح الباب على 

م�شراعيه ل�شحب هويات اآالف املقد�شيني.
ق. م 

الق�شية الفل�شطينية

�شحب هوية املقد�شيني.. "اإ�شرائيل" ت�شرعن "مزاج" وزير داخليتها

هنية

م�شتعدون لبدء مفاو�شات �شفقة تبادل عرب طرف ثالث

فل�شطني املحتلة

150 اأ�شريا من الداخل املحتل يف �شجون الحتالل



ترامب يخطر مو�سكو خطيا 
باأنه ال يريد فر�ض
 عقوبات جديدة 
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ذكرته  ما  بح�سب  ذلك  وتجاء 
بعدما  بو�ست«  »وا�سنطن  �سحيفة 
ذكر الرئي�س ترامب يف ت�رصيحات 
امل�سوؤولني  من  ا  بع�سً اأن  �سابقة، 
امل�ستوى  رفيعي  الأمريكيني 
كوريا  زعيم  التقوا  اإدارته  من 

ال�سمالية.
الأمريكية  ال�سحيفة  واأو�سحت 
عطلة  خالل  جرت  الزيارة  اأن 
الأحد  �سادفت  التي  القيامة  عيد 
حيث  اجلاري،  اأفريل  من  الأول 
مديًرا  كان  حينما  بومبيو  ذهب 
للمخابرات املركزية)�سي اأي اأيه(، 
لبيونغ يانغ، والتقى الزعيم الكوري 

ال�سمايل.
املخابرات  عن  ي�سدر  ومل 
البيت  اأو  الأمريكية  املركزية 
يوؤكد  اأو  ينفي  بيان  اأي  الأبي�س 
التي  املذكورة  ال�سحيفة  مزاعم 
من  اإليه  ذهبت  فيما  اعتمدت 

مزاعم على ت�رصيحات مل�سوؤولني 
اأمريكيني اثنني، مل ت�سمهما.

قد   كان  بومبيو  اأن  الإ�سارة  جتدر 
اإفادة،  املا�سي، يف  قال اخلمي�س 

جلنة  اأمام  ا�ستماع  جل�سة  خالل 
مبجل�س  اخلارجية  العالقات 
تر�سيحه  على  للت�سديق  ال�سيوخ 
وزيًرا للخارجية، اإنه ل يوؤيد تغيري 

النظام هناك.
اإخالء  جيدا  »�سيكون  اإنه  وقال 
النووي  ال�سالح  من  اجلزيرة  �سبه 
الأكرث  الأمر  لكن  ال�سالح،  ونزع 
التي  ال�سخ�سية  يف  يكمن  خطورة 

ت�سيطر عليها اليوم«.
كما اأعرب عن دعمه للت�رصيحات 
التي اأدىل بها ترامب من قبل ب�ساأن 
كوريا ال�سمالية، م�سيًفا »فمواقف 
وا�سحة  ال�سدد  هذا  يف  الرئي�س 

ومعروفة«.
تاأتي  اأن  املمكن  »فمن  واأ�ساف 
اأيام نراهم فيها ي�رصبون الوليات 
النووية،  اأ�سلحتهم  بوقة  امل�سلحة 
الطرق  اإن  الرئي�س  قال  لذلك 
ال�سيا�سة  وقوة  الدبلوما�سية، 
كافية  غري  الأمريكية،  اخلارجية 

للحيلولة دون ذلك«.

جمل�س  اأع�ساء  من  عدد  انتقد 
حمدودية  الأمريكي  ال�سيوخ 
الثالثية  الع�سكرية  ال�رصبة 
الربيطانية  الفرن�سية  الأمريكية 
بتبني  مطالبني  �سوريا،  يف 
ا�سرتاتيجية �ساملة لإنهاء احلرب 

هناك.
واأعرب ليند�سي غراهام ال�سيناتور 
اجلمهوري عن كارولينا اجلنوبية، 
عن  اأ�سدره،  مكتوب  بيان  يف 
»رًدا  كانت  ال�رصبة  باأن  اعتقاده 

�سعيًفا« على نظام ب�سار الأ�سد.

واأ�ساف: »اأتخوف من اأن ال�رصبة 
�ستعترب رًدا ع�سكرًيا �سعيًفا، لبد 
ا�ستخدامه  اأن  فكر  الأ�سد  اأن 
الرد  �سيكون  الكيميائي  ال�سالح 
اأمريكية  ع�سكرية  �رصبة  عليه 
ال�رصبة  اأن  حمدودة«،واعترب 
يدفع  قوًيا  ع�سكرًيا  عماًل  لي�ست 
الأ�سد اأو رو�سيا واإيران اإىل تغيري 

ا�سرتاتيجيتهم يف �سوريا.
اجلمهوري  ال�سيناتور  واأعرب 
اأ�سدره  بيان  يف  ماكني،  جون 
اأن  اأكد  لكنه  لل�رصبة،  دعمه  عن 
تتبنى  اأن  بد  الأمريكية ل  الإدارة 
�سوريا  يف  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
حتقيق  اأجل  من  واملنطقة، 

النجاح على املدى البعيد.
الرئي�س  ي�سع  اأن  »لبد  واأ�ساف: 
)ترامب( اأهداًفا ملواجهة التاأثري 
ال�سيئ لرو�سيا واإيران يف املنطقة 
تنظيم  با�ستهداف  يكتفي  واأل 
جوية  غارات  �سن  ميكن  داع�س. 
ال�سرتاتيجية  عن  م�ستقل  ب�سكل 
الوا�سعة، اإل اأنه ل ميكن للغارات 

وحدها اأن حتقق اأهداف الوليات 
املتحدة يف ال�رصق الأو�سط«.

ويف ال�سياق نف�سه، اأكد بيان �سادر 
عن ال�سيناتور الدميقراطي جاك 
ال�رصبات  هذه  »مثل  اأن  ريد، 
املحدودة ل ميكن اأن حتل حمل 
هي  �ستكون  �ساملة،  ا�سرتاتيجية 
احلرب  لإنهاء  الوحيدة  الطريقة 

يف �سوريا«.
اجلمهوري  ال�سيناتور  دعا  كما 
الإدارة  بيان،  يف  روبي،  ماركو 
ا�سرتاتيجية  تبني  اإىل  الأمريكية 
ب�ساأن  وواقعية  �سمولية  اأكرث 

�سوريا.
ولندن،  وباري�س  وا�سنطن  اأعلنت 
على  ثالثية  ع�سكرية  �رصبة  �سن 

اأهداف تابعة للنظام ال�سوري.
وجاءت تلك ال�رصبة الثالثية، رداً 
الأقل  على  مدنًيا   78 مقتل  على 
اجلاري،  اأفريل  مئات7  واإ�سابة 
جراء هجوم كيميائي نفذه النظام 
يف  دوما،  مدينة  على  ال�سوري 

الغوطة ال�رصقية بريف دم�سق.

اجلي�س  با�سم  املتحدث  اأعلن 
مقتل   ، الرفاعي،  تامر  امل�رصي 
اأمري  زقول  اأبو  نا�رص  الإرهابي 
بو�سط  الإرهابي  داع�س  تنظيم 

�سيناء.

ن�رصه على  بيان  الرفاعي يف  وقال 
»في�سبوك«:  يف  الر�سمية  �سفحته 
»قامت قوات اإنفاذ القانون باجلي�س 
الثالث امليداين مبداهمة عدد من 
و�سط  الوعرة  اجلبلية  املناطق 

املداهمة  عملية  واأ�سفرت  �سيناء، 
زقول،  اأبو  نا�رص  الق�ساء على  عن 
بو�سط  الإرهابي  التنظيم  اأمري 
كثيف  تبادل  بعد  وذلك  �سيناء 
الرفاعي  واأ�سار  النريان«.  لإطالق 

عرثت  امل�رصية  القوات  اأن  اإىل 
بندقية  على  التنظيم  زعيم  بحوزه 
اآلية، وقنبلتني يدويتني وكمية كبرية 
للر�سا�س  و6 خمازن  الذخائر  من 

وجهاز ات�سال ل�سلكي.

ت�سلمت �سفارة رو�سيا الحتادية 
الأربعاء  اأم�س  وا�سنطن  لدى 
الرئي�س  اإدارة  من  ر�سالة 
تفيد  ترامب  دونالد  الأمريكي 
فر�س  تعتزم  ل  وا�سنطن  باأن 

عقوبات جديدة �سد رو�سيا.
�رصحت  بعدما  ذلك  وياأتي 
الأمم  لدى  الأمريكية  ال�سفرية 
الأحد  هايلي  نيكي  املتحدة 
تعتزم  وا�سنطن  باأن  املا�سي، 
اقت�سادية  عقوبات  فر�س 
ب�سبب  رو�سيا  على  جديدة 
ال�سوري  للرئي�س  »دعمها 
ا�ستخدامه  يف  الأ�سد  ب�سار 
الكيميائية  لالأ�سلحة  املزعوم 

يف �سوريا«.

رفيع  اأمريكيا  م�سوؤول  لكن 
الثالثاء  اأم�س  قال  امل�ستوى 
اإن هايلي مل تكن على علم باأن 
غريت  قد  الأمريكية  الإدارة 
بعقوبات  يتعلق  ما  يف  موقفها 

جديدة �سد رو�سيا.
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
اإن  قوله،  الأمريكي  امل�سوؤول 
اأرجاأ  ترامب  دونالد  الرئي�س 
على  جديدة  عقوبات  فر�س 
اأن  املرجح  غري  ومن  رو�سيا 
يوافق على فر�سها ما مل ت�سن 
اإلكرتونيا  »هجوما  مو�سكو 
ا�ستفزازيا«  عمال  اأو  جديدا 
املتحدة  الوليات  ي�ستهدف 

على حد تعبريه.

نظم اجلي�س الإيراين ا�ستعرا�سا 
»يوم  مبنا�سبة  كبريا  ع�سكريا 
ال�ستار  اإزاحة  ت�سمن  اجلي�س«، 
يف  اإيران  اإجنازات  بع�س  عن 
بح�سور  الع�سكرية  ال�سناعات 
الرئي�س ح�سن روحاين وعدد من 
يف  روحاين  وقال  اجلي�س.  قادة 
كلمة األقاها خالل ال�ستعرا�س: 
باإنتاج  اإننا �سنقوم  »نقول للعامل 
وتوفري اأي نوع من الأ�سلحة التي 
كالم  ننتظر  ولن  ومل  نحتاجها، 
راأيهم  اأو  موافقتهم  اأو  الآخرين 
جتاه  �سيا�ستنا  مبداأ  الإيجابي. 
دول املحيط، هو ح�سن اجلوار، 
جيدا  جارا  نكون  اأن  ونريد 
جيدين  جريانا  تكونوا  واأن  لكم 
عدم  على  روحاين  لنا«،و�سدد 
العتداء  يف  لبالده  نيه  وجود 
»نحن  واأ�ساف:  بلد،  اأي  على 
على  لالعتداء  بحاجة  ل�سنا 
اأرا�سيهم،  اأو  الآخرين  م�سالح 

مثقف  و�سعب  كبري  بلد  ولدينا 
وعظيم، واإيران خالل ال�سنوات 
بلد  اأي  على  تعتد  مل  ال�سابقة 
تنه�س  دائما  كانت  بل  جار، 

لدعم احلكومات وال�سعوب«.
ولفت اإىل اأنه »يف ظل ا�ستخدام 
للمجموعات  الكربى  القوى 
ماآربها  لتنفيذ  الإرهابية 
املنطقة،  يف  الأمن  وزعزعة 
قوات  اإىل  بحاجة  اإيران  فاإن 
وجه  يف  تقف  قوية  م�سلحة 
ومتنع  الكربى،  الدول  موؤامرات 
دخول الإرهابيني من التفكري يف 

الدخول اإىل اإيران«.
وت�سمن العر�س الع�سكري ك�سف 
منظومة  عن  الإيراين  اجلي�س 
املدى  ق�سرية  �سواريخ جديدة 
ت�ستخدم  »كمني2«،  طراز  من 
من  الطائرات  ل�ستهداف 
العر�س  �سهد  كما  طيار  دون 
حتليقا كثيفا لطائرات مروحية 

الزيارة جرت حينما كان الوزير اجلديد مديًرا للمخابرات املركزية )�شي اأي اأيه(؛ بهدف بحث قمة 
مزمعة بني الرئي�س دونالد ترامب، ونظريه الكوري ال�شمايل، كيم جونغ اأون ذكرت و�شائل اإعالم 

اأمريكية، الثالثاء، اأن مايك بومبيو وزير اخلارجية املعني حديًثا، زار �شًرا كوريا ال�شمالية، والتقى 
زعيمها كيم جونغ اأون لبحث قمة مزمعة مع الرئي�س دونالد ترامب.

وا�شنطن بو�شت

�شوريا

اجلي�س امل�شري 

ق .د

وزير اخلارجية االأمريكي اجلديد زار بيونغ يانغ �سًرا

اأع�ساء بال�سيوخ االأمريكي ينتقدون حمدودية ال�سربة الثالثية 

مقتل »اأمري داع�ض« بو�سط �سيناء

عر�ض ع�سكري اإيراين 
حا�سد يف »يوم اجلي�ض«



يحت�شن ملعب ال�شهيد حمالوي مباراة مثرية 
جتمع الرائد �شباب ق�شنطينة وال�شيف احتاد 
ب�شت  تلعب  التي  املواجهة  وهي  اجلزائر، 
واأن  خا�شة  الفريقني  ت�شكيلتي  بني  نقاط 
ح�شم  عن  يبحث  ق�شنطينة  �شباب  الرائد 
الثالث  النقاط  على  واحلفاظ  ل�شاحله  الفوز 
يف  حظوظه  لعب  موا�شلة  اأجل  من  مبلعبه 
نحو  والزحف  الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج 
اأ�شبال  يعول  اأين  تاريخه،  يف  الثاين  اللقب 
ا�شتعادة  على  عمراين  القادر  عبد  املدرب 
االنت�شارات خا�شة  �شكة  اإىل  والعودة  التوازن 
بعد تعرث الفريق يف اآخر جولتني من البطولة 
الوطنية اأمام اأوملبي املدية و�شبيبة ال�شاورة، 
اأين يدرك اأ�شبال املدرب عبد القادر عمراين 
اأهمية الفوز بنقاط املواجهة من اأجل التقدم 
على  جوالت  اأربع  قبل  اللقب  نحو  خطوة 
احلايل،  الكروي  املو�شم  عن  ال�شتار  اإ�شدال 
االنفراد  بت�شييع  الفريق  يهدد  تعرث  واأي 

عليه  يتواجد  الذي  ال�رصاع  ظل  يف  ال�شدارة 
مع املالحقني الذين يرتقبون اي �شقوط من 
الريادة. بينما يعول احتاد  اللحاق واأخذ  اأجل 
اجلزائر على التنقل اإىل عا�شمة »�شريتا« من 
والثاأر  هناك  من  ايجابية  بنتيجة  العودة  اأجل 
على  الذهاب  مباراة  تلقوها يف  التي  للهزمية 
الر�شيد  وتدعيم  اأجل  من  بولوغني  ملعب 
يف  اآمالهم  على  للحفاظ  ثمينة  نقاط  بثالث 
م�شاركة  و�شمان  االأوىل  االأدوار  على  اللعب 
قارية املو�شم املقبل، ويتواجد رفقاء الالعب 
حممد بلخما�شة مبعنويات مرتفعة بعد الفوز 
بالطو  اأمام  ام�س  اأول  الذي حققوه  العري�س 
يونايتد وبالتايل فاإنهم ي�رصون على اال�شتفادة 
الكاف  كاأ�س  جمموعات  دور  اإىل  تاأهلهم  من 
اأجل رفع املعنويات وبذل اجلهود للعودة  من 
يف  ت�شاهم  ق�شنطينة  من  ايجابية  بنتيجة 

عودتهم اإىل البوديوم.
عي�شة ق.

با�شتثناء لقاءي الوفاق 
والن�شرية املولودية 

وبلعبا�س املقدمتني 27 
اأفريل

برجمة اجلولة 28 يف 
الرابع ماي املقبل

اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن 
برجمة مباريات اجلولة 28 من الرابطة 

املحرتفة االأوىل بتاريخ الرابع ماي املقبل، 
وذلك يف اإطار ت�رصيع الوترية من اأجل اإنهاء 

مباريات البطولة الوطنية قبل تاريخ 20 ماي 
املقبل وفق تعليمات االحتاد الدويل لكرة 

القدم لكافة االحتادات الكروية يف العامل من 
اأجل ال�شماح لالعبني الدوليني بالتح�شري مع 

منتخبات بلدانهم للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س 
العامل املقررة هذا ال�شيف يف رو�شيا.

وك�شفت الهيئة الكروية عن تقدمي موعد 
مباراتي وفاق �شطيف ون�رص ح�شني داي، 

مولودية اجلزائر واحتاد بلعبا�س اإىل تاريخ 
27 اأفريل املقبل وذلك ب�شبب م�شاركة 

فريقي وفاق �شطيف ومولودية اجلزائر يف 
دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا اأين 

تنطلق مباريات هذا الدور يف االأ�شبوع االأول 
من �شهر ماي الداخل.

ع.ق.

عي�شة ق.

االأنظار  �شتكون  املقابل،  يف 
جويلية   5 ملعب  �شوب  موجهة 
يجمع  مثري  داربي  يحت�شن  الذي 
ون�رص  اجلزائر  مولودية  اجلارين 
االأدوار  يلعبان  اللذان  داي  ح�شني 
ب�شت  املقابلة  و�شتكون  االأوىل 
نقاط للفريقني، اأين ي�شارع العميد 

على لقب البطولة وينتظر اأي تعرث 
اأجل  من  القواعد  داخل  للرائد 
ت�شتهدف  بينما  الفارق،  تقلي�س 
الن�رصية الفوز وااللتحاق باملركز 
الثالث، فيما يجد مولودية وهران 
نف�شه اأمام تنقل �شعب اإىل املدية 
ملالقاة االأوملبي املحلي ومهمته 
املركز  يف  للبقاء  �شعبة  �شتكون 
القواعد  داخل  تعرثه  بعد  الثالث 

مناف�س  اأمام  بلوزداد  �شباب  اأمام 
�رصاعه  يف  النقاط  على  يبحث 

على البقاء.
االأندية  �رصاع  م�شتوى  على  اأما 
ملعب  فاإن  ال�شقوط  تفادي  على 
ي�شهد  باملحمدية  نوفمرب  اول 
مقابلة حا�شمة بني احتاد احلرا�س 
متلك  ال  اأين  تاجنانت،  ودفاع 
الفوز  �شوى  خيار  »ال�شفراء« 

للخروج من منطقة اخلطر،  بينما 
م�شيفه  القبائل  �شبيبة  يالقي 
البحث  لقاء  يف  بلوزداد  �شباب 
البقاء،  �شباق  يف  كامال  الزاد  عن 
فر�شة  ب�شكرة  احتاد  ميلك  فيما 
يف  عنه  الغائب  االنت�شار  معانقة 
عندما  االأخرية  لقاءات  خم�س 
ي�شت�شيف نادي بارادو، بينما يجد 
اأمام  نف�شه  البليدة  احتاد  متذيل 

اله�شاب  عا�شمة  اإىل  �شعب  تنقل 
العليا ملواجهة وفاق �شطيف الذي 
االأدوار  بلعب  التم�شك  يوا�شل 

االأوىل.
 برنامج املباريات

�شباب بلوزداد / �شبيبة 
القبائل

اأوملبي املدية / مولودية 

وهران    �شباب ق�شنطينة / 
احتاد اجلزائر    احتاد بلعبا�س 

/ �شبيبة ال�شاورة
وفاق �شطيف / احتاد البليدة

احتاد ب�شكرة / نادي بارادو
احتاد احلرا�س / دفاع 

تاجنانت
مولودية اجلزائر / ن�شر 

ح�شني داي
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اجلولة 26 للرابطة املحرتفة الأوىل

القمة يف حمالوي داربي عا�ضمي ب�ضت 
نقاط و�ضراع البقاء يف الفيجري

ت�شهد اجلولة 26 من الرابطة املحرتفة الأوىل مباراة القمة التي 
يحت�شنها ملعب ال�شهيد حمالوي والتي جتمع الرائد �شباب ق�شنطينة 
اأمام ال�شيف احتاد اجلزائر، اأين يعّول لعبو »ال�شيا�شي« على ا�شتعادة 

نغمة النت�شارات التي تغيب عنهم يف اآخر جولتني من البطولة 
الوطنية وايتعادة التوازن من اأجل التوجه خطوة نحو التتويج بلقب 
البطولة الوطنية رغم اأن املهمة لن تكون �شهلة اأمام فريق منت�شي من 
فوزه العري�س قاريا ورغبته يف العودة اإىل »البوديوم« يف حال العودة 

بالفوز من عا�شمة اجل�شور املعّلقة

ي�شتقبل ملعب 5 جويلية داربي عا�شمي يجمعه 
داي  ح�شني  ون�رص  اجلزائر  مولودية  اجلارين 
والت�شويق على  اإثارة  يعرف  اأن  ينتظر  لقاء  يف 
ويف  املقابلة،  ملعايري  بالنظر  امليدان  اأر�شية 
تدخل  املولودية  ت�شكيلة  فغن  ال�شدد  هذا 
ار�شية امليدان وهي تعول على العمل ق�شارى 
الثاين على  اأجل ت�شجيل االنت�شار  جهدها من 
نظرا  بارادو  فوز  عقب  الداربي  يف  التوايل 
الإدراكها اأهمية النقاط الثالث يف مباراة اليوم 
باعتبار اأن الفريق ي�رص على ال�رصاع بكل قوة 
املو�شم،  هذا  لقبا  االأن�شار  اإهداء  اجل  من 
وبالتايل فاإن ت�شكيلة املدرب الفرن�شي برنارد 
الرائ\د  البقاء يف مالحقة  على  تعول  كازوين 
رغم  تعرثه  امكانية  وتنتظر  ق�شنطينة  �شباب 
من  ميدانه  على  يلعب  باعتبار  االأمر  �شعوبة 
يتجاوز  ال  والذي  معه  الفارق  تقلي�س  اأجل 
حاليا ثالث نقاط، حيث يعول العبو »العميد« 
كاأ�س  مناف�شة  الرهان يف  خ�شارة  تدارك  على 
اجلمهورية التي اأق�شيوا فيها االأ�شبوع املن�رصم 
يف  التعوي�س  اأجل  من  القبائل  �شبيبة  اأمام 

البطولة الوطنية، و�شوف تعرف ت�شكيلة النادي 
الذي  عزي  ايوب  مدافعها  غياب  العا�شمي 
البديل خلالفته  املدرب عن  يبحث  اأن  ينتظر 
اأن يكون زميله  يف حمور الدفاع والذي ينتظر 

عبد الغني دمو اأ�شا�شيا غدا.
داي  ح�شني  ن�رص  ت�شكيلة  تدخل  جهتها  من 
وهي تعول على موا�شلة �شل�شلة مبارياتها دون 
التوايل،  على  مباراة   15 تتجاوز  والتي  هزمية 
كتيبة املدرب بالل دزيري على  �شتكون  حيث 
موعد مع لقاء هام ومباراة االمتحان احلقيقي 
من اأجل التاأكيد على اأحقيتهم النتائج االيجابية 
العا�شمي  الفريق  ويدرك  ي�شجلونها،  التي 
بن�شبة  جتعله  الغد  مواجهة  بنقاط  الفوز  اأن 
يف  حظوظه  ويرفع  البوديوم  اإىل  ي�شعد  كبرية 
املو�شم  للم�شاركة  تاأ�شرية  ك�شب  على  اللعب 
الذي  االأمر  وهو  قارية،  مناف�شة  يف  املقبل 
الناحية  من  خا�شة  الفني  الطاقم  له  يح�رص 
اأجل املوا�شلة على نف�س  الب�شيكولوجدية من 

الديناميكية.
عي�شة ق.

 على خلفية �شحب مهمة 
الت�شيري للرابطة املحرتفة

املحكمة االإدارية ترف�ض طعن قرباج

مولودية اجلزائر / ن�شر ح�شني داي

العميد لت�ضييق اخلناق والن�ضرية ت�ضتهدف البوديوم

�شباب ق�شنطينة / احتاد اجلزائر

ال�ضيبا�ضي لالقرتاب من اللقب و�ضو�ضطارة للثاأر

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت 
املحكمة  باأن  اأم�س  اأول  القدم 
العا�شمة  باجلزائر  االإدارية 
ال�شابق  الرئي�س  طلب  رف�شت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
به  تقدم  الذي  قرباج  حمفوظ  
�شد الفاف، من اأجل اإلغاء االتفاق 
و  الفاف  الطرفني  بني  املوقع 
الرابطة يف �شنة 2011، واأو�شحت 
ن�رصته  بيان  يف  االحتادية  الهيئة 
قرار  باأن  الر�شمي  موقعها  على 
 11 يوم  اتخذ  االدارية  املحكمة 
افريل اجلاري، واأ�شافت الفاف يف 
املتخذ  القرار  هذا  »ياأتي  بيانها: 
بعد قرار املحكمة  الفاف  ل�شالح 
النزاعات  لت�شوية  اجلزائرية 
الهيئة  يعزز  والذي  الريا�شية، 
مت  الذي  م�شعاها  يف  االحتادية 
للقانون  ال�شارم  االحرتام  ظل  يف 
بها«،  املعمول  القوانني  تطبيق  و 
و كانت الفاف قد قررت يوم  21 
ت�شيري  �شحب  املا�شي  جانفي 
البطولتني املحرتفتني من الرابطة 
املحرتفة باأثر فوري طبقا للمادة 
20 من االتفاق الذي يربط الفاف 

بالرابطة منذ �شهر جويلية2011.
ما  الكروية  الهيئة  بيان  ووا�شل 

ت�شع  باأن  الفاف  تتمنى  يلي:« 
من  املتخذة  القرارات  هذه  كل 
القانون، حدا  له  طرف من يخول 
لل�شكوك التي يتخذها البع�س حول 
االإجراء املتخذ من طرف الفاف 
التي  املجانية  الكالمية  واحلرب 
الكرة  بتاتا  تخدم  ال  والتي  تبعتها 
االحتادية  وتعيب  اجلزائرية«، 
القدم على قرباج  اجلزائري لكرة 
اجلدد  لالعبني  اإجازات  ت�شليمه 
مرحلة  خالل  امل�شتقدمني 
االنتقاالت الت�شوية لوفاق �شطيف، 
الفريق  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
ب�شبب  اال�شتقدامات  من  ممنوعا 
عد ت�شويته الأجور الالعبني، و كان 
من  االجراء  هذا  برر  قد  قرباج 
اأجل تاأهيل الوفاق لالعبيه اجلدد 
حت�شبا لرابطة االأبطال االإفريقية، 
حيث كان الدور التمهيدي مربجما 
املن�رصم،  فيفري   11 و   9 بني  ما 
العامة  اجلمعية  انعقاد  غاية  واإىل 
املحرتفة،  للرابطة  االنتخابية 
عليه  ي�رصف  موؤقت  مكتب  فان 
عمار بهلول، علي مالك و الغربي 
البطولتني  بت�شيري  يقوم  اأومعمر 

املحرتفتني االأوىل والثانية.
وكالت 
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�ضرار: كان يجب ان نلعب ببولوغني ووكيل مار�ضان منحني املوافقة

عي�شة ق.

ت�رصيحات  يف  املعني  وتطّرق 
لقاء االحتاد  نهاية  اإعالمية عقب 
وبالطو يونايتد النيجريي حل�ساب 
مكرر  ع�رص  ال�ساد�س  الدور 
اأن املدرب  الكاف  كاأ�س  ملناف�سة 
عن  عجز  وحمدي  ميلود  احلايل 
املجموعة  ت�سيري  يف  التحكم 
اأح�سن  اأحد  متلك  والتي  احلالية 
الوطنية،  البطولة  يف  الالعبني 
لدى  الواقع  االنفالت  اأن  م�سيفا 
كر�سي  بلغ  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 
اأكرب  اأن  معرتفا  االحتياطيني، 
يخطوؤون  العاملك  يف  املدربني 
التكتيكية وهو االأمر  يف خياراتهم 
الذي  حمدي  على  ينطبق  الذي 

الكوت�سينغ  يف  خياراته  ت�سقط 
باملاء. 

نقل  ب�سدة  االنتقادات  �رصار  وّجه 
يونايتد  اأمام بالطو  مباراة فريقه 
كاأ�س  مناف�سة  �سمن  النيجريي 
الكاف اإىل ملعب 5 جويلية عو�س 
ببولوغني،  حمادي  عمر  ملعبه 
حيث اأكد اأن االحتاد كان يجب اأن 
يلعب ببولوغني اأ�سوة بفريق �سباب 
بلوزداد الذي خا�س مواجهته اأمام 
�سمن  االيفواري  ميموزا  اأ�سيك 
نف�س املناف�سة القارية مبعقله 20 
اأوت، واأو�سح املتحدث اأن النادي 
والنتيجة  باالأداء  فاز  العا�سمي 
وقدم مباراة يف امل�ستوى مبلعب 5 
االأحقية  لديه  الفريق  لكن  جويلية 
والذي  ملعبه  على  اال�ستقبال  يف 

تعود على خو�س املناف�سة القارية 
اأنه  عليه ب�سورة طبيعية، مو�سحا 
التي  الطريقة  مع  متفقا  لي�س 
اجلزائرية  االحتادية  بها  تعاملت 
فريقه  ملف  مع  القدم  لكرة 

بخ�سو�س ق�سية امللعب.
االحتاد  العبو  اأّكد  املقابل،  يف 
وبلغوا  القارية  �سيطرتهم  ب�سط 
الكاف  كاأ�س  جمموعات  دور 
بعدما جتاوزا عقبة بالطو يونايتد 
النيجريي يف الدور ال�ساد�س ع�رص 
مكرر اأين يوا�سل الفريق العا�سمي 
الفوز  بعد  القارية  املغامرة 
برباعية  حققه  الذي  العري�س 
ت�سجيلها  على  تداول  نظيفة 
بلجياليل  ثنائية،  درفلو  اأ�سامة 
يتعرف  اأن  ينتظر  اأين  وبلخما�سة، 

املجموعة  �سمن  مناف�سيه  على 
املقبل  الدور  فيها  يلعب  التي 
جتدري  حيث  املقبل  ال�سبت 
و�سيكون  القرعة،  �سحب  عملية 
االأول  امل�ستوى  �سمن  االحتاد 

ا�سجابية  نتائج  واأنه �سجل  خا�سة 
خالل م�ساركاته يف اخلم�سة اأعوام 
القارية،  املناف�سة  من  االأخرية 
بينما يعترب املهاجم درفلو هداف 
اأربعة  �سجل  حيث  املناف�سة 

التي  االأربع  املباريات  اأهداف يف 
من  بداأها  والتي  الفريق  لعبها 
مت  بعدما  ع�رص  ال�ساد�س  الدور 

اإعفاوؤه من الدور التمهيدي.

الالعبون تائهون على اأر�شية امليدان وف�شلوا يف الثاأر

 �ضباب بلوزداد يطوي �ضفحة
 ميموزا ويرّكز على الكناري

اأنهى فريق �سباب بلوزداد مغامرته القارية وغادرها باكرا بعد االإق�ساء الذي �سجله اأمام 
اأ�سيك ميموزا االإيفواري يف دور متقدم وعجز عن بلوغ دور جمموعات كاأ�س الكاف، حيث ظهر 

الالعبون بعيدين كل البعد عن م�ستواهم وف�سلوا يف التعامل مع حيثيات املواجهة خا�سة يف 
ظل الفر�س القليلة التي توفرت لرفقاء املهاجم كرمي عريبي وعجزهم يف الو�سول اإىل �سباك 

املناف�س اأين ف�سل الطاقم الفني يف اإيجاد احللول خا�سة على م�ستوى النجاعة الهجومية، وهو 
ما جعل الفريق البلوزدادي ي�سيع تاأ�سرية التاأهل بعدما اكتفى بالتعادل ال�سلبي على ميدانه 
والهزمية يف اأبيجان بهدف دون ردن حيث فّوت رفقاء احلار�س عبد القادر �ساحلي فر�سة 

الثاأر من املناف�س الذي �سبق له اأن اأذاق ال�سباب هزمية نكراء عام 2001 عندما هزمه ب�سباعية 
لهدف يف ابيجان �سمن دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا. وبعد االإق�ساء من املناف�سة 

القارية تتحول اأذهان العبي ت�سكيلة »العقيبة« اإىل الرتكيز على البطولة الوطنية اين مل ي�سمن 
النادي البقاء �سمن الرابطة املحرتفة االأوىل، وهو االأمر الذي يجعل الفريق يركز حت�سرياته 

على املقابلة التي تنتظره غدا اأمام �سبيبة القبائل والتي �سوف تكون نقاطها اأكرث من هامة 
خا�سة واأن الفريقني مازاال ي�سارعان على حتقيق البقاء وهو االأمر الذي يدركه الطاقم الفني 

البلوزدادي بقيادة املدرب الغربي ر�سيد الطاو�سي الذي �سيكون اأمام مهمة القيام بعمل 
ب�سيكولوجي كبري من اأجل جتاوز االق�ساء يف كاأ�س الكاف وحتويل االهتمام اإىل البطولة الوطنية.

عي�شة ق.

اأكد اأن الفريق لديه مكانة خا�شة و�شينا�شره دائما

هني: لقب 2017 اأف�ضل ذكرياتي مع اندرخلت
اأ�ساد الالعب الدويل اجلزائري �سفيان هني بالفرتة التي حمل خاللها األوان نادي اأندرخلت 

البلجيكي ودافع على األوانه حيث اعترب انه فخور بالتواجد مع هذا الفريق خا�سة واأنه يعترب 
اول فريق كبري احرتف يف �سفوفه منذ بداية م�سواره الكروي، وقال �سانع األعاب اخل�رص يف 

ت�رصيحات اإىل موقع »النوفال غازيت« اأن اندرخلت لديه مكانة خا�سة يف قلبه وقام خالل الفرتة 
املا�سية باإر�سال ر�سالة اإىل املدير الريا�سي للنادي من اأجل �سكره على الثقة التي و�سعوها فيه 
كالعب، مو�سحا اأن هريمان منح فر�سة اللعب مع اأندرخلت واكت�ساف الدوري البلجيكي و�سوف 
يوا�سل ت�سجيع النادي طيلة حياته، م�سيفا اأن الفريق قادر على الفوز بلقب الدوري البلجديكي 

بالنظر لالأرمادة من الالعبني الذين ميلكهم واالمكانيات املتوفرة اأمامه.
واعرتف هني الالعب احلايل ل�سي�سكا مو�سكو الرو�سي ان لقب الدوري البلجيكي الذي اأحرزه 

مع اأندرخلت عام 2017 يبقى اأح�سن ذكرى له مع النادي منذ االن�سمام اإىل �سفوفه، مو�سحا ان 
الفخر بالن�سبة له كان عندما متكن من ت�سجيل ثالثة اهداف كاملة خالل اآخر مباراة له بقمي�س 

اندرخلت.
ع.ق.

حمرز مر�ضح جلائزة اأجمل هدف هذا املو�ضم
تر�ّسح الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز للتناف�س حول جائزة اأف�سل هدف �سّجله نادي لي�سرت �سيتي هذا 
املو�سم يف الدوري االجنليزي املمتاز، ويف هذا ال�سدد ن�رصت اإدارة النادي االجنليزي م�ساء اأول اأم�س قائمة 

ت�سم اأ�سماء الالعبني املر�سحني للتناف�س حول لقب اأجمل هدف هذا املو�سم والتي �سّمت جمموعة االأهداف 
املعنية بالتناف�س حول اجلائزة اإىل جانب تواجد عدد من زمالئه املعنيني باملناف�سة، حيث تر�سح متو�سط ميدان 

املنتخب الوطني يف القائمة باأربعة اأهداف كان �سجلها هذا املو�سم اأمام اأندية توتنهام، بورمنوث، نيوكا�سل وو�ست 
بروميت�س، حيث �ستكون جماهري لي�سرت مدعوة للت�سويت على اأجمل هدف عرب املوقع الر�سمي للفريق.

ع.ق.

اإبراهيموفيت�ش: �ضاأ�ضارك مع ال�ضويد يف املونديال
تعهد النجم ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�س باأن يتواجد مع منتخب بالده، يف نهائيات كاأ�س العامل، يف رو�سيا 

ال�سيف املقبل، وقال اإبرا يف ت�رصيحات لربنامج جيمي كيميل اليف: »�ساأ�سارك يف العر�س العاملي برو�سيا مع 
ال�سويد، اأعتقد اأن املونديال بدوين لن يكون كاأ�س عامل«، وكان اإبراهيموفيت�س قد اعتزال اللعب الدويل عقب 

بطولة اأمم اأوروبا  فرن�سا 2016. لكن املهاجم، الذي انتقل موؤخًرا اإىل لو�س اأجنلو�س غاالك�سي االأمريكي قادما 
من مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، اأعرب مرارا وتكرارا عن رغبته يف العودة من هذا االعتزال، وذلك بعد عبور 

ال�سويد للمونديال، وتبادل اإبرا املزاح مع مقدم الربنامج، ب�سان االإعالن الذي احتل �سفحة كاملة يف �سحيفة لو�س 
اأجنلو�س تاميز، ليعلن عن ان�سمامه للنادي االأمريكي، كما اعرتف جنم بر�سلونة ال�سابق، باأنه انده�س من كرثة 

امل�سجعني الذين رحبوا به عند و�سوله لو�س اأجنلو�س، واأو�سح اإبرا: »اأينما ذهبت، النا�س ي�سابون باجلنون، اأخربين 
البع�س باأنه عندما اأ�سل اإىل لو�س اأجنلو�س، ميكنني امل�سي يف ال�سوارع هناك، لكن منذ اليوم االأول مل يكن هذا 

وكاالتالكالم �سحيًحا«.

اعرتف رئي�س ديركتوار نادي احتاد اجلزائر عبد احلكيم �شرار اأنه مل يتحدث اإىل املدرب الفرن�شي برتران مار�شان �شخ�شيا، بل كل ما يف االأمر اأن 
االت�شاالت كانت مع وكيل اأعماله، واأو�شح �شرار اأن املفاو�شات مع املعني ت�شري يف الطريق ال�شحيح ح�شبه، خا�شة واأنه منحه موافقته بن�شبة كبرية من 

اأجل اإ�شراف املدرب املقال من العار�شة الفنية للنادي االإفريقي التون�شي على العار�شة الفنية للنادي العا�شمي ابتداء من املو�شم الكروي املقبل.

جماهري فريدر برمين تطالب بقاء بلفو�شيل يف �شفوف فريقها

بنا�ضر يوا�ضل التالق ويخطو نحو ال�ضعود اإىل الكالت�ضيو
يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�رص يف 
الثانية  الدرجة  النا�سط يف  اإمبويل  ناديه  ب�سفوف  التاألق 
االيطالية حيث قاده اول اأم�س اإىل حتقيق الفوز والعودة 
بالزاد كامال من خارج القواعد وذلك على ح�ساب امل�سيف 
ت�سيزينا حيث انتهت املقابلة التي جرت حل�ساب اجلولة 
اأهداف لهدفني،  الثانية االيطالية بثالثة  36 من الدرجة 
وكان لنب نا�رص ن�سيب بعدما �سجل الهدف الثاين لفريقه 
يف الدقيقة الثامنة من املقابلة بعدما كان زمالئه افتتحوا 
باب الت�سجيل بعد مرور ثالث دقائق فح�سب على بداية 
اللقاء، ويعترب هذا االنت�سار الثمني خطوة لرفقاء الالعب 
ال�ساب للخ�رص من اأجل حتقيق ال�سعود اإىل »الكالت�سيو« 
خا�سة واأنهم اأ�سحوا يبتعدون بفارق 11 نقطة عن اقرب 
 11 بفارق  فرو�سينيني  الو�سيف  الرتتيب  يف  مالحقيهم 

الأر�سنال االجنليزي مباراة  ال�سابق  الالعب  نقطة، وقدم 
متميزة خا�سة واأنه لفت االنتباه اإليه بف�سل االأداء الطيب 

الذي قدمه واللم�سات التي كانت عنواننا الأطوار اللقاء.
يف املقابل، طالبت جماهري فريق فريدر برمين االأملاين 
يف  بلفو�سيل  اإ�سحاق  اجلزائري  الدويل  العبها  ببقاء 
�سكل  على  �سفوفه  يف  يلعب  الذي  وهو  النادي  �سفوف 
البلجيكي،  لياج  �سانتندار  قادما من  واحد  اإعارة ملو�سم 
تلفزيونية  االأملاين خالل ح�سة  النادي  اأن�سار  حيث عرب 
اأملانية اأجرت روبورتاج حول راأيهم يف الالعب بلفو�سيل 
بالقول اأنه يالئم ناديهم بالنظر للبنية املرفولوجية التي 
االإ�سافة  متنح  التي  الفنية  قدراته  جانب  اإىل  ميلكها 

للنادي.
عي�شة ق 



زيدان: ال م�شكلة مع بايل وبن زمية
�أكد �ملدرب �لفرن�شي لريال مدريد �ال�شباين زين �لدين زيد�ن عدم وجود �أي م�شكلة لديه مع 
العبه �لويلزي غاريث بايل على رغم ��شتبد�له بعد �ل�شوط �الأول من �ملبار�ة �شد جوفنتو�س 
�اليطايل يف دوري �أبطال �أوروبا، و�أفادت تقارير �شحافية �ن بايل كان تفاجئا وغا�شبا من قر�ر 
زيد�ن با�شتبد�له يف �ملبار�ة �لتي �أقيمت �الأ�شبوع �ملا�شي على ملعب »�شانتياغو برنابيو« يف 
مدريد عندما كان جوفنتو�س متقدما 2-0 وذلك يف �إياب �لدور ربع �لنهائي لدوري �الأبطال، 
كما غاب بايل عن �ملبار�ة �لتي فاز فيها ريال على ماالغا �الأحد �ملن�رصم يف �لدوري �ال�شباين، 
رونالدو  منهم  �أكرث من العب،  الإر�حة  �شمن خطة  من  كان  �لغياب  هذ�  �أن  �أكد  ريال  �أن  �إال 

و�لكرو�تي لوكا مودريت�س و�لفرن�شي ر�فايل فار�ن �شمن �لرحلة �ىل ملعب ال روز�ليد�.
وخا�س �أم�س �لريال �تلتيك بلباو يف �لليغا، حيث ياأمل بايل يف �إثبات 

�أحقيته بامل�شاركة وذلك قبل مو�جهة �لذهاب مع بايرن ميونيخ 
�الملاين يف ن�شف نهائي دوري �الأبطال يف ميونيخ �الأ�شبوع 

�لفرن�شي كرمي  بدال من  �أ�شا�شيا  بايل  و�شارك  �ملقبل، 
بن زمية �أمام جوفنتو�س، لكن زيد�ن �أ�شار �أن �لالعبني 
ال ي�شعر�ن بالتهمي�س يف �ملباريات �الأخرية، مو�شحا: 
�أيا منهما  �أرى  �لقدم، ال  �إنها كرة  »ال، ال �عتقد ذلك، 

ذلك  يف  �إليهما  »حتدثت  وتابع  جيد�«،  يتدربان  حزينا، 
�ليوم، يرغب كل منهما بت�شجيل مزيد من �الأهد�ف، ولكن 

�جلميع يعمل جيد�«، مو�شحا: »د�ئما ما حتدث هذه �الأمور يف 
فريق مثل فريقنا، هناك العبون بحالة جيدة ويلعبون جيد� ويجب �أن 

�أكون م�شتعد� د�ئما لتقييم من هو �لالعب �الأف�شل للفريق يف �أي وقت«.
وف�شل زيد�ن �العتماد على بن زمية �ىل جانب رونالدو يف هجوم �لفريق هذ� �ملو�شم، لكن 
�لفرن�شي �شجل هدفا و�حد� فقط يف �آخر ت�شع مباريات، وعلق مدرب ريال على ذلك بالقول: 
يعرف  وهو  بالطبع،  �أهد�فا  ي�شجل  �أن  عليه  ميلكها،  �لتي  �ملوؤهالت  ونعرف  قلقني  »ل�شنا 
ذلك، يعرف �نه ي�شتطيع �أن يفعل �أ�شياء �أخرى ولكن يجب �أن ي�شجل �الأهد�ف«، و�أ�شاف »هو 
يعاين قليال عندما يهدر �لفر�س ولكن �حلل �شهل، يجب �أن يو��شل �لعمل. �إنها جمرد م�شكلة 
ب�شيطة يو�جهها يف �لوقت �حلايل، �إذ� و��شل �لعمل فاأنا و�ثق من �نه �شي�شجل جمدد� يف وقت 

ق�شري«.

االأكرب  اخلا�شر  يونايتد  املان 
يف الت�شامبيونزليغ

ك�شفت تقارير �شحفية �أن مان�ش�شرت يونايتد ح�شل 
على �لربح �ملايل �الأقل مقارنة باالأندية �الإجنليزية 

�الأخرى، نظري م�شاركته يف دوري �أبطال �أوروبا هذ� 
�إيفينينج نيوز فاإنه  �ملو�شم، ووفقا ل�شحيفة مان�ش�شرت 

على �لرغم من �أن �ليونايتد خرج من ثمن نهائي �لبطولة، 
�أن  �إال  توتنهام  مو�طنه  منها  خرج  �لتي  �ملرحلة  نف�س  وهي 

مليون   15 مببلغ  �حلمر  �ل�شياطني  عليه  ح�شل  ما  جتاوز  �ل�شبريز،  جنيه ربح 
�إ�شرتليني.

كفائز  للم�شابقة،  تاأهله  ب�شبب  وذلك  �أقل  �أرباحا  تلقى  �ليونايتد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
�ملر�كز  �شمن  �ملمتاز  �الإجنليزي  �لدوري  مو�شم  �إنهاء  من  بدالاً  �الأوروبي  �لدوري  بلقب 
تتاأهل  �لتي  للفرق  �لتلفزيوين  �لبث  �أمو�ل  �الأكرب من  �لن�شبة  �لقارية، ومتنح  للبطولة  �ملوؤهلة 
للت�شامبيونزليغ من خالل �أول 4 مر�كز يف جدول �لربمييريليغ، من ناحية �أخرى، حقق ليفربول 
�لربح �الأكرب، وذلك بعد تاأهله لن�شف �لنهائي باأرباح بلغت 57 مليون جنيه �إ�شرتليني، قد ترتفع 
بع�س  حالياًا  �لفرق  نح  ومتمُ �لقاري،  باللقب  �لريدز  تتويج  �إ�شرتليني يف حال  مليون   71.7 �إىل 
� على نتائجها يف �مل�شابقة، حيث يتم منح 1.5 مليون يورو مقابل �لفوز يف  �الأمو�ل �عتماداً

مرحلة �ملجموعات.
.........................................................

�شفعة مرتقبة من دورمتوند لبايرن ميونخ
�قرتب بورو�شيا دورمتوند �الأملاين من توجيه �شفعة لغرميه �لتقليدي بايرن ميونخ خالل فرتة 
�النتقاالت �ل�شيفية �ملقبلة، بح�شب �شبكة »�شكاي �شبورت�س«، فاإن دورمتوند لديه �تفاق مع 
جونا�س هيكتور ظهري �أي�رص كولن ل�شمه بنهاية �ملو�شم، وكان بايرن ميونخ من �أبرز �ملهتمني 
ا لتقارير �شحيفة »كيكر« خالل  بالتعاقد مع هيكتور، وبد�أ يف حمادثات مع ممثلي �لالعب وفقاً
�ل�شاعات �ملا�شية. و�أفاد �لتقرير باأن هيكتور يعي�س حالة �شيئة يف كولن، حيث تلقى �إ�شاء�ت 
�أن  �ملقرر  ومن   ،1-2 برلني  هريتا  �أمام  �الأخرية  �لهزمية  عقب  �لنادي  جماهري  من  لفظية 
يرحل هيكتور عن كولن، �لذي �أ�شبح على �أعتاب �لهبوط لدوري �لدرجة �لثانية مقابل �ل�رصط 

�جلز�ئي يف عقده �لبالغ 8 ماليني يورو.

البايرن يكت�شح ليفركوزن وي�شعد 
اإىل نهائي الكاأ�س

بلغ بايرن ميونيخ نهائي م�شابقة كاأ�س للمرة �لثانية و�لع�رصين يف تاريخه، وذلك بفوزه �لكا�شح على م�شيفه باير ليفركوزن 2-6 
�أول �أم�س يف ن�شف �لنهائي على ملعب »باي �أرينا«، و�أ�شبح �لنادي �لبافاري على بعد 90 دقيقة من �إحر�ز �لثنائية �ملحلية للمرة 
12 يف تاريخه، وذلك بعدما �شمن �أي�شااً �إحر�زه لقب �لدوري للمرة �ل�شاد�شة على �لتو�يل، وميني بايرن �لنف�س بتكر�ر �شيناريو 
عام 2013 حني �أحرز ثالثية �لدوري و�لكاأ�س �ملحليني ودوري �أبطال �أوروبا بقيادة مدربه �حلايل يوب هاينك�س، و�شجل �أهد�ف 
بايرن �لذي ي�شتعد ال�شت�شافة ريال مدريد �الإ�شباين حامل �للقب يف ذهاب ن�شف نهائي دوري �أبطال �أوروبا، �الإ�شباين خايف 
مارتينيز يف �لدقيقة 3 و�لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي يف �لدقيقة 9 وتوما�س مولر ثالثية و�الإ�شباين تياغو �لكانتار�،  فيما 
كان هدفا ليفركوزن من ن�شيب الر�س بندنر و�جلامايكي ليون بايلي، ويلتقي بايرن يف �لنهائي �ملقرر يف 19 ماي على �مللعب 

�الأوملبي يف برلني، مع �لفائز من مو�جهة �أم�س بني �شالكه و�ينرت�خت فر�نكفورت.

ر الختبار الكاأ�س بتعادل خميب توتنهام يح�شّ
 

�ملقبل يف  �ل�شبت  ينتظره  �لذي  لالختبار  توتنهام  حت�رص 
ن�شف نهائي �لكاأ�س �شد مان�ش�شرت يونايتد بتعادل خميب 
مع م�شيفه بر�يتون 1-1 �أول �أم�س يف �فتتاح �ملرحلة 35 
من �لدوري �الجنليزي، وكانت �لفر�شة قائمة �أمام �لفريق 
�للندين �لقادم من هزمية على �أر�شه �أمام مان�ش�شرت �شيتي 
�ل�شغط،  حتت  �لثالث  ليفربول  ي�شع  لكي   3-1 �لبطل 
وذلك من خالل �لفوز على بر�يتون ما كان �شي�شعه على 
�مل�شافة ذ�تها من »�حلمر« مع نف�س عدد �ملباريات 34، 
�ملدرب  فريق  �أن  �إال  لالأخري،  �الأهد�ف  �أف�شلية  مع  لكن 
م�شيفه  تخطي  يف  ف�شل  بوكيتينو  ماوريت�شيو  �الأرجنتيني 
من  بنقطة  و�كتفى  �خلطر،  منطقة  لالبتعاد عن  �ل�شاعي 
هذه �ملرحلة �ملوزعة مبارياتها حتى �لغد ب�شبب ن�شف نهائي �لكاأ�س، ر�فعا بها ر�شيده �ىل 68 نقطة يف �ملركز �لر�بع �الأخري 
�ملوؤهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا �ملو�شم �ملقبل، وبفارق نقطتني عن ليفربول �لثالث و8 عن جاره ت�شل�شي �خلام�س. وبعد �شوط 
�أول �شلبي، �عتقد توتنهام �أنه يف طريقه للعودة بالنقاط �لثالث بعدما �فتتح �لت�شجيل يف �لدقيقة 48 عرب هد�فه هاري كاين 
�لذي و�شلته �لكرة من �لكوري �جلنوبي �شون هيونغ مني، ف�شددها يف �ل�شباك ورفع ر�شيده �إىل 26 هدفا يف �ملركز �لثاين على 
الئحة �لهد�فني خلف مهاجم ليفربول �مل�رصي حممد �شالح 30 هدف، لكن فرحة كاين وتوتنهام مل تدم طويال الأن بر�يتون 
لها  و�نربى  �ورييه،  �شريج  �اليفو�ري  من  �يزكيريدو  �لكولومبي خو�شيه  �نتزعها  ركلة جز�ء  من  ثانية   143 بعد  �لتعادل  �أدرك 

�الأملاين با�شكال غرو�س بنجاح، مانحا فريقه نقطته 36 يف �ملركز 13 موؤقتا.

�ول  بر�شلونة  لنادي  �لفني  �ملدير  فالفريدي  �إرن�شتو  خا�س 
بااليدو�س  ملعب  على  �أقيمت  �لتي  فيغو  �شيلتا  مبار�ة  �م�س 
 2-2 بالتعادل  و�نتهت  �ال�شباين  �لدوري  من  �لـ32  �جلولة  يف 
بت�شكيلة ��شثنائية، ودفع فالفريدي بعدد كبري من �لبدالء يف 
مبار�ة �ليوم و�أر�ح �لنجوم �لكبار وعلى ر�أ�شهم ثنائي �لهجوم 
� لنهائي كاأ�س �مللك  ليونيل مي�شي ولوي�س �شو�ريز، ��شتعد�داً

�أمام �إ�شبيلية يوم �ل�شبت �ملقبل.
�شيلتا  �أمام  �لبلوغر�نا  ت�شكيلة  �أن  »ماركا«  �شحيفة  وذكرت 
و�إنيي�شتا  وبيكيه  مي�شي  �لكتالونيني  �لالعبني  من  فيجو خلت 
ا، وحتديد�  وبو�شكيت�س و�شريجي روبريتو الأول مرة منذ 16 عاماً
فيها  لعب  مبار�ة  �آخر  �أن  و�أ�شافت   ،2002 �أفريل   6 يوم  منذ 

بر�شلونة بدون �أي العب كتالوين يف ت�شكيلته �الأ�شا�شية، كانت 
�أتلتيك بيلباو عام 2002، و�نتهت بفوز �لفريق �لكتالوين  �أمام 
بثنائية دون رد، وحينها مل يدفع �ملدرب كارلي�س ريك�شا�س 
ديني�س  تو�جد  »رغم  وتابعت:  �ملبار�ة،  باأي العب حملي يف 
بالت�شكيلة  لرب�شلونة  �لرديف  �لفريق  يف  لعب  �لذي  �شو�ريز 
�ن�شم  �أكادميية الما�شيا حيث  لي�س خريج  �أنه  �إال  �الأ�شا�شية، 
ومان�ش�شرت  فيغو  �شيلتا  لرديف  لعب  بعدما  �لكتالوين  للفريق 
بر�شلونة  �شارك  �الأوروبي  �ل�شعيد  وعلى  قبل«.  من  �شيتي 
�أي�شا يف مو�شم 2001-2002 يف ن�شف نهائي دوري �الأبطال 
�إقليم  من  العب  �أي  تو�جد  دون  مدريد  ريال  �أمام  �الأوروبي 

كتالونيا بالت�شكيلة �الأ�شا�شية.

فالفريدي يتعادل مع �شيلتا فيغو بت�شكيلة ا�شتثنائية
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انرت ميالن ينتزع املركز الثالث موؤقتًا
�شب �نرت ميالن جام غ�شبه على �شيفه كالياري عندما �أكرم وفادته برباعية نظيفة يف ميالنو يف �فتتاح �ملرحلة 33 من �لدوري 
�الإيطايل، وهو �لفوز 17 النرت ميالن هذ� �ملو�شم و�الأول يف مبارياته �الأربع �الأخرية بعد تعادلني وخ�شارة و�حدة، فرفع ر�شيده 
�ىل 63 نقطة و�شعد �إىل �ملركز �لثالث موؤقتا بفارق نقطتني �أمام فريقي �لعا�شمة الزيو وروما �للذين لعبا �م�س مع فيورنتينا 
وجنوى على �لتو�يل، �أما كالياري، فمني بخ�شارته 19 هذ� �ملو�شم وجتمد ر�شيده عند 32 نقطة يف �ملركز 14، وبكر �نرت ميالن 
بالت�شجيل عرب �ملد�فع �لربتغايل جو�و كان�شيالو وحتديد� يف �لدقيقة �لثالثة، وفر�س �شيطرته على جمريات �ملبار�ة و�شنحت 

ملهاجميه �لعديد من �لفر�س للتعزيز دون جدوى.
و�نتظر �نرت ميالن حتى �ل�شوط �لثاين لرتجمة �أف�شليته، فاأ�شاف قائده �لدويل �الأرجنتيني ماورو �يكاردي �لثالث يف �لدقيقة 
49 ر�فعا ر�شيده �ىل 25 هدفا يف �ملركز �لثاين على الئحة �لهد�فني بفارق هدفني عن مهاجم الزيو ت�شريو �ميوبيلي �ملت�شدر، 
وعزز �لكرو�تي مار�شيلو بروزوفيت�س بالثالث بعد 11 دقيقة قبل �ن يختم مو�طنه �يفان برييزيت�س �ملهرجان بالهدف �لر�بع 

يف �لدقيقة �الأخرية.



برومو  الفخراين  يحيى  طرح 
»باحلجم  اجلديد  م�سل�سله 
الر�سمية  ال�سفحة  عرب  العائلي«، 
لف�سائية »dmc« امل�رصية بفي�س 

بوك.
مب�سل�سل  الفخراين  يحيى  ويعود 
ال�سباق  اإىل  العائلي«  »باحلجم 
غياب  بعد   ،2018 يف  الرم�ساين 
العام  الرم�سانية  الدراما  عن 

املا�سي.
»باحلجم  م�سل�سل  برومو  وتخطى 
بعد  م�ساهدة  مليون  العائلي«، 

�ساعات من طرحه.
»باحلجم  م�سل�سل  اأحداث  وتدور 
كوميدي  اإطار  يف  العائلي« 
اجتماعي، يج�سد يحيي الفخراين 
متقاعد،  �سفري  دور  امل�سل�سل  يف 
ميتلك مطعماً يف منطقة �سياحية 

ويعد الأكالت بنف�سه للزبائن.
م�سل�سل  بطولة  يف  وي�سارك 
اأمني،  مريفت  العائلي«  »باحلجم 
وي�رصا اللوزي، وندا مو�سى، وهبة 
رجاء،  حممد  وتاأليف  جمدي، 

واإخراج هالة خليل.
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بلدية عني احلجل تكرم املتفوقني يف الأطوار التعليمية 

جنوم الغامن تفوز باجلائزة الكربى ملهرجان مليون م�ساهدة لربومو م�سل�سل يحي الفخراين اجلديد »باحلجم العائلي«
الإ�سماعيلية لل�سينما الت�سجيلية

النجم تيم ح�سن يف�سح عن حدث هام يف �سهر رم�سان

اأقدم املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية عني احلجل على مبادرة ت�شجيعية للمتمدر�شني على م�شتوى البلدية لت�شجيع التميز فى الأو�شاط الدرا�شية وبث 
روح التناف�س بني التالميذ متثلت يف توزيع جوائز على التالميذ املتفوقني يف خمتلف الأطوار التعليمية اأين اأقام حفال تكرمييا على �شرف الفائزين 

باأح�شن املعدلت يف الأطوار التعليمية تزامنا ويوم العلم ،

بقلم / اأ. خل�رص . بن يو�سف 

املجل�س  بح�سور  كان  احلفل   
منها  املدنية  ال�سلطات   ، البلدي 
الرتبوية  ال�رصة  و  والع�سكرية 
واأولياء التالميذ ، مت خالله تكرمي 
الفائزين باأح�سن املعدلت ، وقد 
افتتاحية  بكلمة  احلفل  افتتح 
ال�ستماع  ثم  كمال  برابح  قدمها 
لآيات بينات من القران من طرف 
ال�ستماع  وبعد  هني   يو�سف 
اجلميع  وقف  الوطني  للن�سيد 
روح  على  ترحما  �سمت  دقيقة 
دو�سن  ا�سماعيل  البطل  ال�سهيد 
ثم   ، الوطني  الواجب  و�سهداء 
باأول  والن�ساطات  احلفل  انطلق 
تالميذ  قدمه  مبهر  فني  عر�س 

الرحمان  عبد  طالب  مدر�سة 
بقيادة املتميزة بلخ�رص غنية عن 
توا�سل  م  دو�سن  البطل  ال�سهيد 
امل�رصح  براعم  مع  العر�س 
الطيب  ا�سبال  الرتبوي  الهادف 
ثاين مب�رصحية  ابداع  لعيفاوي يف 
وذكر  ال�سهيد  يوم  عن  مطولة 
مناقبه وخ�ساله لتكون امل�رصحية 
ثانوية  تالميذ  تقدمي  من  الثالثة 
كانت  والتي  ال�سعيد  ناعة  بن 
هادفة وموجهة للتالميذ املقبلني 
عن اجتياز امتحانات نهاية ال�سنة 
وكانت اأي�سا و�سالت ان�سادية من 
رحماين  املتميزين  املن�سدين 
م�سرتك  عمل  يف  وهني  تقبيل 
دبو�سي  ال�ساعرين  اأحتف  كما 

ب�سعرهما  دو�سن  وزيان  العيد 
بق�سيدى  فالأول  احلا�رصين 
اأبدع  والثاين  بالوطن  فيها  تغنى 
ال�سهيد  حق  يف  رثاية  ق�سيدة  يف 
ا�سماعيل دو�سن ،وبعدها بداأ جو 
التكرميات للتالميذ اأين مت خالل 
متفوقا   31 تكرمي  احلفل  هذا 
تكرمي  اىل  بالإ�سافة  ومتفوقة 
امل�ساركني يف احلفل مثل مدر�سة 
وهواري  الرحمان  عبد  طالب 
عرب  ذاته   الوقت  يف   . بومدين 
التالميذ املكرمون عن �رصورهم 
العميق لهذا التكرمي املميز الذي 
موا�سلة  على  اإ�رصارا  �سيزيدهم 
الجتهاد واملثابرة لتحقيق اأف�سل 

النتائج.

  فاز فيلم »اآلت حادة« للمخرجة 
باجلائزة  الغامن،  جنوم  الإماراتية 
الإ�سماعيلية  ملهرجان  الكربى 
الت�سجيلية  لالأفالم  الدويل 
والق�سرية يف دورته الع�رصين، التي 

اأ�سدل ال�ستار عليها اأول اأم�س .
بجائزة  املتوج  الفيلم  ويتناول 
الأفالم  م�سابقة  يف  فيلم  اأف�سل 
الفنان  رحلة  الطويلة  الت�سجيلية 
الت�سكيلي الراحل ح�سن ال�رصيف.

لعمل  حما�سها  اإن  الغامن  وقالت 
يكن  مل  �رصيف  ح�سن  عن  فيلم 
قبل  ت�سكيلية  فنانة  اأنها  ملجرد 
تعترب  ولكنها  بالإخراج،  تعمل  اأن 
وقيمة  ف�سل  �ساحب  �رصيف 
كله،  العامل  يف  قوي  وح�سور 
تاأثريه  وله  دولية،  و�سخ�سية 

مدر�سًة فنيًة قائمًة بذاتها.
و�سبق اأن فاز »اآلت حادة« بجائزة 
م�سابقة  يف  طويل  فيلم  اأف�سل 
املهر الإماراتي، يف مهرجان دبي 

ال�سينمائي.
م�سابقة  حتكيم  جلنة  ومنحت 
الطويلة  الت�سجيلية  الأفالم 
�سجينة  لفيلم  اخلا�سة  جائزتها 
برناديت  للمخرجة  املجر،  من 
جلنة  نوهت  فيما  ريرت  توزا 
للمخرج  العائلة،  بفيلم  التحكيم 
روك بي�سيك، وهو اإنتاج �سلوفيني 

من�ساوي م�سرتك.
الناقد  املهرجان  رئي�س  وقال 
ع�سام زكريا يف حفل اخلتام الذي 
الإ�سماعيلية:  ثقافة  بق�رص  اأقيم 
ح�رصة  يف  ق�سيناها  اأيام  »�سبعة 
البناء  واحلوار  الراقي  الفن 
وجمهور  �سناع  بني  والتوا�سل 
والثقافات  اللغات  وبني  الأفالم 

املختلفة املتكاملة«.
فيلماً،   120 من  »اأكرث  واأ�ساف: 
اأماكن  60 �سيفاً من اخلارج، �ستة 
وحما�رصات  ور�س  للعرو�س، 
حلقات  والأطفال،  للكبار  متنوعة 
وغريها  تعاون،  واتفاقيات  بحث، 
التي  والفعاليات  الأن�سطة  من 

مالأت اأوقات املهرجان«.
وتابع قائاًل: »كل ما نتمناه هو اأن 
التوقعات،  معظم  لبينا  قد  نكون 
لدينا  يزال  ل  اأنه  نعرتف  كنا  واإن 

املزيد من الطموحات«.
الت�سجيلية  الأفالم  م�سابقة  ويف 
الفيلم  باجلائزة  فاز  الق�سرية 
للمخرج  ال�سيء«  »نف�س  ال�رصبي 
جلنة  ومنحت  برتوفيت�س  ديان 
البولندي  للفيلم  جائزتها  التحكيم 
جوليا  اإخراج  من  العربي«  »ال�رص 
اللجنة  نوهت  فيما  غرو�زسك، 
الأر�س«  »حتت  الإ�سباين  بالفيلم 

اإخراج نرية �سانو فيونتي�س.
الروائية  الأفالم  م�سابقة  ويف 
الفيلم  باجلائزة  فاز  الق�سرية 
اليوناين » التذكرة« اإخراج هاري�س 
جلنة  ومنحت  �ستاثوبولو�س، 
للفيلم  اخلا�سة  جائزتها  التحكيم 
ال�سوي�رصي »اجتاه القبلة« للمخرج 
نوهت  فيما  ماك،  اإريك  جان 
اللجنة بفيلم »رجل يغرق« للمخرج 
اإنتاج دمنركي  وهو  فليفل،  مهدي 

بريطاين يوناين م�سرتك.
املتحركة  الر�سوم  م�سابقة  ويف 
الكويتي  الفيلم  باجلائزة  فاز 
البق�سي،  يو�سف  للمخرج  »نقلة« 
جائزتها  التحكيم  جلنة  ومنحت 
اإخراج  »املطار«،  لفيلم  اخلا�سة 
مي�سيال مولر وهو اإنتاج �سوي�رصي 
نوهت  فيما  م�سرتك،  كرواتي 
للمخرج  »قبيح«  الأملاين  بالفيلم 
الفيلم  وح�سل  دياكور.  نيكيتا 
»يوم واحد يف  ال�سوري  الت�سجيلي 
الإبراهيمي  علي  للمخرج  حلب« 
النقاد  حتكيم  جلنة  جائزة  على 
اللجنة  نوهت  فيما  الدوليني، 
»اآخر  امل�رصي  الت�سجيلي  بالفيلم 
اأ�سامة  للمخرج  ريو«  يغادر  من 
عياد، وفيلم التحريك الأردين »بني 
بني« للمخرجة رند بريوتي. وكرم 
املهرجان يف حفل اخلتام املخرج 
عراقي،  اأ�سل  من  ال�سوي�رصي 

�سمري جمال الدين.  

وانهمرت  ال�سحكات  علت   
هوليود  ممر  يف  الدموع 
املمثلة  تكرمي  مع  للم�ساهري 
جنمات  اإحدى  لونغوريا،  اإيفا 
»دي�سربيت  التلفزيوين  امل�سل�سل 
جنمة  مبنحها  هاو�سوايفز«، 

با�سمها يف املمر.
اإىل  والأ�سدقاء  الأقارب  وان�سم 
 43 العمر  من  البالغة  النجمة 
البوب  جنم  بينهم  ومن  عاما، 
اآنا  واملمثلتان  مارتن  ريكي 
هوفمان  وفيلي�ستي  فاري�س 
بطولة  لونغوريا  �ساركت  التي 

ثمانية  مدى  على  امل�سل�سل 
موا�سم.

و�سط �سحكات  لونغوريا  وقالت 
زلت  ما  اأنني  »اأ�سعر  احل�سور 
القادمة  ال�سغرية  الفتاة  تلك 
بتك�سا�س،  كري�ستي  كورب�س  من 
والتي كان لديها حلم كبري و�سعر 
امراأة  »ب�سفتي  اأ�سافت  طويل«. 
اأمثل  فاإنني  لتيني،  اأ�سل  ومن 
اأقول  واأريد  الفئات  من  الكثري 
لي�ست  هذه  اإن  الفئات  لهذه 

جنمتي.. هذه جنمتنا«.
الفنية  لونغوريا م�سريتها  وبداأت 

يانغ  »ذا  م�سل�سلي  يف  بالعمل 
و«جرنال  ري�ستلي�س«  ذا  اآند 
�سهرة  اكت�سبت  ثم  هو�سبيتال«، 
من  واحدة  دور  لعبت  عندما 
مل�سل�سل  الأربع  البطالت 

وعن  هاو�سوايفز«.  »دي�سربيت 
نالت  امل�سل�سل،  يف  دورها 
لونغوريا تر�سيحا جلائزة غولدن 
نقابة  بجائزة  فازت  كما  غلوب، 

ممثلي ال�سا�سة.

جنمة لإيفا لونغوريا يف ممر امل�ساهري

ح�سن  تيم  املمثل  ن�رص   
الإعالن الرتويجي الأول للجزء 
»الهيبة«،  م�سل�سل  من  الثاين 
»العودة«،  ا�سم  حمل  والذي 
عن  ملحة  خالله  من  وقّدم 
الأحداث امل�سوقة التي تنتظر 

اجلمهور.
الفيديو  مقطع  يف  ويظهر 
ال�سوري  النجم  ن�رصه  الذي 
توجه  »اإن�ستغرام«،  ح�ساب  يف 
اإىل  �ساهني،  عبده  النجم، 
�ساحب حمل للخمور يبدو اأنه 
اأ�سهر ال�سالح يف وجهه قائال: 

بيجرحك«،  باإيدك  »هذا 
)اأوي�س  و�سخر  �ساهني  ليبداأ 
على  النار  باإطالق  خملالتي( 
الروحية  امل�رصوبات  جميع 
املعرو�سة، فيما بقي جبل )تيم 
�سيجارة  يدّخن  هادئا  ح�سن( 

وا�سعا نظاراته ال�سم�سية.
يذكر اأّن اجلزء الثاين، هو ق�سة 
وحوار  و�سيناريو  عكو  هوزان 
فيه  ي�سارك  كما  �سلكا.  با�سم 
اأوي�س  من:  كل  تيم  جانب  اإىل 
منى  �ساهني،  عبده  خملالتي، 

وا�سف ونيكول �سابا.
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والفل�شفية  وال�شوفية املهم�شة اإىل الواجهة«»البد من اإعادة الثقافة ال�شعرية املفكر وال�شاعر ال�شوري »اأدوني�س« يوؤكد :

حتدث املفكر وال�شاعر ال�شوري علي اأحمد �شعيد اإ�شرب املعروف بـ«اأدوني�س« 

لدى حلوله �شيفا يف حلقة » حماور »    التي تبثها قناة  فران�س24  عن القطيعة 

املعرفية  مع الرتاث و املا�شي التي  يعد اأحد منا�شريها  ،
�أن  م�ؤكد� 
�أن  �لقطيعة  البد  لها 
ت�ستند   للروؤية  �لتاأويلية 
�أن  يجب  �الأوىل  و�لتي 
�لعربية  �لثقافة  يف  تق�م 
هذ�  ويتاأتى  �لر�هنة 
بالقطيعة مع �لدوغمائيات 
تتج�سد  �ملغلقة  �أين 
بناء  �لقطيعة  يف  هذه 
فيما  �أما   ، م�ؤ�س�سات 

على  �لقطيعة  يخ�ص 
فثمة  �ل�سخ�سي  �ل�سعيد 
�لكتاب  من  ع�رش�ت 
يق�م�ن  و�ملفكرين 
مع  �لقطيعة  بهذه 
�سيجعل  �ملا�سي  فهذ� 
على  مفت�حا  �لعامل 
جديدة   عن  حقائق 
طريق �ال�ستناد للعقل ه� 

�أ�سا�ص �حلكم  و�لنظر .

كتاب  دعا  �ساحب  كما 
بحث  و�ملتح�ل:  �لثابت 
عند  و�الإتباع  �البد�ع  يف 
�رشورة  �لعرب«  �إىل 
�لثقافة  �لتي  �إىل  �لع�دة 
و�لتي  �لي�م  حتاورنا 
ت�سغي ملا نق�له  وهدفنا 
�إعادة  �لثقافة  ه� 
كالثقافة  �ملهم�سة 
و�لثقافة  �ل�سعرية 

�لفل�سفية  و�ل�س�فية  �إىل 
هي  �ل��جهة  لك�نها 
�حل�سارة  �سنعت  �لتي 
كبار  �أن  �لعربية ، م�ؤكد� 
�لثقافات  هذه  خالقي 
من �ملفكرين لق�� م�سري� 
هذ�  يرتجم  فاجعا حيث 
�لكتابة  خالل  من  عمليا 

و�ملمار�سة و�لتفكري.
حكيم مالك

يف املقهى الثقايف الق�شنطيني »جماز«

  وا�شيني االأعرج :  خدمة 
 الكتابة االأدبية  مرهون 

بالتكوين والنقد االإعالمي البناء

�إىل  قر�ءة حمت�يات �لكتاب و تقييمها و�العتماد على  �ك�ين لنقد �الإ�سد�ر�ت  �الأدبية �جلديدة  يف �جلز�ئر  مطالبا �ل�سحفي ودعا  �الأعرج  من خمتلف �جلر�ئد  �ل�طنية �إىل  تخ�سي�ص �أركان حت�يل �لرو�يات �جلز�ئرية �إىل �أعمال �سينمائية �أو در�مية« .�الأدبية باحلديث عن عالقة �حلرية يف �لكتابة باالأخالق« و »�سبل �لتنبيه الأهميته و من ثمة �إثارة �الهتمام به  فلقد تطرقت �جلل�سة �لبّناء الأي عمل �أدبي ي�سمح بت�سليط �ل�س�ء على هذ� �الإنتاج و بي�م �لعلم   �مل�سادف ل16 �أفريل من كل �سنة باأن »�لنقد �الإعالمي خدمة للكتابة �الأدبية �جلز�ئرية«  و�لذي جاء مبنا�سبة  �الحتفاء حممد �لعيد �آل خليفة بق�سنطينة وهذ� من �أجل »نقد �إعالمي بّناء �لثقافة بالتن�سيق مع د�ر ن�ميديا للن�رش و �لت�زيع بق�رش �لثقافة على �ملقهى �لثقايف �لق�سنطيني »جماز« �ملنظم من طرف مديرية حل �لرو�ئي �جلز�ئري و�لعاملي و��سيني �الأعرج �أول �أم�ص  �سيفا 
�إدخالها ملدة قاربت �ل�سنة مل�ست�سفى لالأمر��ص �لعقلية بالعا�سمة لبنان و فل�سطني و م�رش عرب رحلة �سياحية ثقافية ليكت�سف  �أمر �لقارئ يحب مي زيادة �أكرث« قائال �أنه  �قتفى �أثرها و �أماكنها بني بتعمق  يف جمم�عة من �ملخط�طات و �ل�ثائق   �لتي �سترتك و�ملتمثلة يف« مي زيادة » مما جعله يغ��ص  يف عملية �لبحث �أنه لطاملا ��ست�قفته  �لعديد من �الأ�سئلة ح�ل تلك �ل�سخ�سية كانت تتخفى من ور�ءه مي زيادة يف بد�ياتها يف �لكتابة   كا�سفا وحيدة بائ�سة« و قال  باأن »�إيزي�ص ك�بيا« ه� �ال�سم �مل�ستعار �لذي �خلا�سة مي �لتي بد�أت حياتها �الأدبية غريبة هادئة و رحلت زيادة و �لتي �عرتف باأنه »�أر�د من خاللها �إن�ساف على طريقته �لتي ��ستح�رش من خاللها روح �الأديبة �لفل�سطينية �لر�حلة مي �لعربية  عن بع�ص تفا�سيل رو�يته �الأخرية  »ليايل �إيزي�ص ك�بيا« وحتدث  �الأعرج �حلائز يف عام 2015 على جائزة كتار� للرو�ية �ل�سحفيني خلدمة �الأدب و�لثقافة باجلز�ئر

حكيم مالك�للبنانية  ».

للموؤلف اإبراهيم مردوخ

احلركة الت�شكيلّية املعا�شرة  يف اجلزائر
 على �لرغم من وج�د �حتاد للفنانني �لت�سكيليني �لعرب قارب عمره ن�سف قرن من �لزمن، �إال �أن �ملعل�مات �ملت��فرة عن حركات �لفن 

�لت�سكيلي �لعربي �ملعا�رشة ما ز�لت �سحيحة، لهذ� فاإن �لف�ز بكتاب ح�ل هذه �لثقافة �لب�رشّية يُعترب �إجناز�ً مهماً، ومك�سباً عظيماً.
)�حلركة �لت�سكيلّية �ملعا�رشة باجلز�ئر( كتاب و�سعه �لفنان �لت�سكيلي �جلز�ئري �إبر�هيم مردوخ، جمع فيه مبجه�ده �ل�سخ�سي معل�مات 
عن هذه �حلركة �لفنّية �لعربّية وم�سادرها، من خالل جملة من �ملحاور و�لعناوين، ت�زعت على ثالثة ف�س�ل، خ�س�ص �الأول منها للفن�ن 

�الإ�سالمّية يف �جلز�ئر، فتحدث عن �الإ�سالم و�لت�س�ير.
و�حل�سارة �لعربّية �الإ�سالمّية، وت�قف عند فن �ملنمنمات ور�سامها �ملعروف حممد ر��سم. وخ�س�ص �لف�سل �لثاين للفن �حلديث �لذي وّزعه 

على �أربعة عناوين هي: �نت�سار �لفن �لفرن�سي باجلز�ئر، ال�سّيما جتربة �لفنان ن�رش �لدين دينيه و�أعماله و�آثاره، و�لر�سام�ن �لرو�د.
�أما �لف�سل �لثالث فخ�س�سه للفن �لت�سكيلي يف �جلز�ئر �مل�ستقلة، متناوالً جيل ما بعد �ال�ستقالل، ثم ت�قف عند �لفنان و�لث�رة، و�الجتاهات 

�لفنّية وجتمعاتها، و�ملدر�سة �ل�طنّية للفن�ن �جلميلة ومتحفها، وبد�ية �لتكّ�ن �لفني �ملعا�رش، و�ملعار�ص و�ل�سحافة �لفنّية، و�الحتاد �ل�طني 
للفن�ن �لت�سكيلّية.

يرى �لكتاب �أن �حل�سارة �لعربّية �الإ�سالمّية من �أهم �مل�سادر �مللهمة للفن �جلز�ئري �ملعا�رش، حيث جاء �لعرب باالإ�سالم �إىل �أر�ص �جلز�ئر، 
حاملني معهم عنا�رش من فن�نهم، جت�سدت يف �لعمارة و�لزخرفة وفن �ملنمنمات �أو �لر�سم �لت�سغريي، ويعترب �لفنان حممد ر��سم �جلز�ئري 

�لر�ئد �الأول لهذ� �لن�ع من �لفن �الإ�سالمي يف �لقرن �لع�رشين، ويرجع له �لف�سل يف فر�ص هذ� �لفن و�إدخاله كمادة �أ�سا�سّية يف مدر�سة �لفن�ن 
�جلميلة باجلز�ئر.

وكغريه من �لفن�ن �لت�سكيلّية �لعربّية �حلديثة، تاأثر �لت�سكيل �جلز�ئري باجتاهات و�أ�ساليب �لفن�ن �لغربّية، وظل خا�سعاً لتاأثري�تها �إىل �أن تاأكد 
وبرز ون�سج بعد �ال�ستقالل، من خالل عدد من �مل�ؤ�س�سات �لتي تُعنى به.

كما يُ�سري �لكتاب �إىل �أن هذ� �لفن، خالل مرحلة �ال�ستعمار، كان مقت�رش�ً على طبقة معينة من �أبناء �ملعمرين �الأجانب، حيث مل تت��فر 
للجز�ئري ي�مها، �الإمكانات �لالزمة ملمار�سته. وعندما رجع له �عتباره بعد �ال�ستقالل، َعرّبَ بحرية تامة، عن �أفكاره وروؤ�ه، ال�سّيما جتاه 

م���سيع �لث�رة وم�ستقبل بالده، م�ستخدماً �أ�ساليب خمتلفة كال��قعّية و�لتكعيبّية و�لتجريدّية وغريها.
من �لفنانني �لذي برزو� يف هذه �ملرحلة، فار�ص ب�خامت �لذي تعلّم فن �لر�سم وه� جندي يف �سف�ف جي�ص �لتحرير، �الأمر �لذي دفعه 

لتكري�ص فنه لالأحد�ث �لتي عا�سها خالل م�ساركته بالث�رة. جاء بعده �لفنان�ن: �آ�سياخم، حميد عبدون، عبد �لقادر ه��مل، و�إبر�هيم مردوخ 
�لذي ربط يف ل�حاته بني �لث�رة �جلز�ئرّية وث�رة فل�سطني.

لقد �سعت �لدولة �جلز�ئرّية )بح�سب �لكتاب( لت�سجيع �لفن �لت�سكيلي، و�إطالق حركته يف �حلياة �لعامة، من خالل �الإكثار من �إقامة �ملعار�ص، 
وتنظيم �مل�سابقات بني �لفنانني، وت�جيه وز�رة �لثقافة و�الإعالم �ل�طني لرعاية هذه �لثقافة �جلديدة، و�لتعريف بالعاملني يف حقلها.

وه� ما قام به �أي�ساً، �الحتاد �ل�طني للفن�ن �لت�سكيلّية �لذي كان ي�سم يف �سف�فه غالبية �لت�سكيليني �جلز�ئريني، وكانت له م�ساهمة كبرية يف 
تاأ�سي�ص �حتاد �لفنانني �لت�سكيليني �لعرب �لذي �أُطلق يف دم�سق �لعام 1971.

وكاالت  

يف ال�شالون الدويل الرابع للإبداع بالعا�شمة

وزيرا ثقافة اجلزائر ومايل يوؤكدان على تدعيم التبادل يف جمال املخطوطات
�لتبادل  و  م��س�ع  �لتك�ين  �سكل 
بني  �ملخط�طات  يف  جمال 
�جلز�ئر و مايل �أهم حماور �للقاء 
�أم�ص  باجلز�ئر  جمع  �أول  �لذي 
�لدين  عز  �لثقافة  وزير  �لعا�سمة 
ميه�بي  ب�زيرة �لثقافة جلمه�رية 

مايل �ندياي ر�مات�الي ديال�.
�ملالية  �لثقافة  وزيرة  قالت  و 
عقب  �للقاء  ت�رشيح  يف 
مكتبات  �سيتم  »جعل  �نه 
متناول  يف  �ملخط�طات  �ملالية 
�ل�سعب �جلز�ئري �ل�سقيق »لتمكينه 
حمت�ياتها  على  �الطالع  من 
خا�سة و �أن �الأمر يتعلق  كما قالت 

بالتاريخ �مل�سرتك للبلدين.
و ذكرت �ل�زيرة �لتي تزور �جلز�ئر 
ك�سيف  بلدها  م�ساركة  �إطار  يف 
�لر�بع  �لدويل  �ل�سال�ن  يف  �رشف 
�فريل(  بقيمة   21-17( لالإبد�ع 

�لتي  �لقدمية  �ملخط�طات  تلك 
مت  �لتي  و  �ل13  �لقرن  �إىل  تع�د 
�العتد�ء�ت  عليها  رغم  �حلفاظ 

�الإرهابية كما قالت.
�جتاح��  �لذين  �الإرهابي�ن  وكان 
هددو�  قد   2012 يف  تامبك�ت� 
حتفظ  �لتي  �ملكتبات  بحرق 
�ملخط�طات �الإ�سالمية �لقدمية.

كما ثمنت �ل�زيرة �لتعاون �لثقايف 
يف  �جلانبني  �إر�دة  و  �لبلدين  بني 
رغبة  عن  معربة  �أكرث  تدعيمه 
جتربة  من  �ال�ستفادة  يف  بلدها 
�لعديد من �ملجاالت  �جلز�ئر يف 
و  �ل�سينما  غر�ر  على  �لفنية 
م�ساركة  عن  و  �لبايل.  و  �مل�رشح 
�ل�سال�ن  يف  �رشف  ك�سيف  بلدها 
هذ�  عن  �جلز�ئر  �ل�زيرة  �سكرت 
�حل�س�ر  �أن  �أ�سافت  و  �الختيار 
و  مكثف  �حلدث  هذ�  يف  �ملايل 

متن�ع و ي�سمل �ل�فد عدة كتاب و 
و فنانني على غر�ر �مللحن  �أدباء 
ذلك  و�سي�سمح  �ساك  تيجان  �سيخ 
ح�سبها بتعريف �جلمه�ر �جلز�ئري 
وك�سف  �ملايل.  �الأدب  و  بالفن 
ميه�بي عن وج�د برنامج الإعطاء 
بني  �لثقايف  للتعاون  جديد  نف�ص 
م�ستقبال  ي�سمل  مايل  و  �جلز�ئر 
و�لتبادل  �لتعاون  جماالت  ت��سيع 

لفائدة  تك�يني  برنامج  جانب  �إىل 
�مل�رشح  يف  �ملاليني  �ملبدعني 
و�لرت�ث  م�ؤكد�  �مل��سيقى  و 
يف  �لرغبة  هذه  �أن  باملنا�سبة 
تعزيز �لتعاون و �لتبادالت �لثقافية 
�لثقافية  �لعالقات  �أن  يربهن 
منحى  تاأخذ  »بد�أت  �لبلدين  بني 

ت�ساعدي«..
ق.ث
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# ي�شني بوغازي

كانت الق�شا�شة الرابعة للآن�شة �شوزان بابال  هذه املرة 
موجزة » ها اأنا اأحاول للمرة الرابعة اإخبارك بالذي ي�شغلك 
،رمبا كافيا الآن اأن اأقول لك  اأن ال�شيد » بول برميال  » ميلك 
كنزا عن اأخباره ،ومعلومات عنه ، »بول برميال »  ذاك ، كان 
�شريكا له يف اإدارة حمله للحدادة  الذي يقع يف �شوق البلدة 

،هو الأجدر حديثا عنه  ، فقد بدا عنده  متدربا ، جاءه �شابا 
مل يتجاوز الرابعة ع�شر من عمره ، كان بحاجة ما�شة اإىل 

العمل وقتها ، ظروفا  كما قليل يل كانت �شعبة جدا عليهما 
، الأول هو » ال�شمنداوي ، الثاين ل اعرف من يكون ؟  بعدما 
ق�شي  اأ�شواطا فى مهن اأخرى  كالزراعة ، واخلياطة م�شاعدا 

يف دكان جده » حممد الطاهر » اظهر براعة يف تروي�س 
احلديد  الذي �شغفه ، للحديد وبرميال ذاك ،  ق�شة كبرية 

،من الأف�شل اأن تقابله.. مع حبي ، �شوزان بابال  »

;;

;;

احللقة احلادي ع�شر: اأنا ، واأنت يا 
حبيبتي ؟ 

ق�صا�صتها وجدها حتت عتبة الثكنة  » ال�رسجان 
 ، ق�صا�صات  هي  ملاذا  بعد  يفهم  مل   « �صارل 
وملاذا لي�صت  ر�صالة طويلة ،وحكاية كاملة ؟ رمبا 
ال�رساكة   ان  ثم   ، مهما   « برميال  »بول  عند   ما 
الريفيني  وبني   ، البلدة  عرب  بني  جدا  م�صهورة 
  « البادية   فى  هذا  من  �صيء  �صمعت   « قال   ،
و�صمعت انه كان » ي�صاعدهم  يف اإ�صالح  الآالتهم 
جدا  م�صهورا  وكان   ، حاجاتهم  ق�صاء  يف  اأو    ،
بينهم ، اولئك الريفيني قبل اأن النباأ العظيم » على 
كل يبدو وان » فكرة  مقابلة بول برميار  فكرة 

جادة »
 ، االأملاين  املعمر  مقابلة   كثريا  يف  تردد  لكنه 
املتداخلة   االلزا�س  منطقة  من  جاء  والذي  
يتقن  كما  الفرن�صية  يتقني   ، واأملانيا  فرن�صا  بني 
االأملانية ، وبع�س الدارجة العربية ، وان تردد » 
ال�رسجان �صارل » يعود كونه   �صكريا ال ي�صحوا 
نهاره ، وال ليله ؟ وادمانه على الكحول حال دون 
اندماجه  يف االأو�صاط االأوربية بالق�صم االأوربي ، 
اأعزب غري  يتزوج ، وكثري الرتحال والقمار ، ومع 
هذا كله ،  يحتفظ بعالقة مرحة مع عرب البلدة 
، الذين يرونه روميا ن�رسانيا  يختلف متاما عن 
»اآل موران�صكو » مثال ، اأو اأبناء العائالت االأخرى 

فى اندماجه و الق�صم العربي .
  « �صارل  »ال�رسجان  غلب   اليوم   م�صاء  وفى 
وانتقل اإىل املقهى احلانة ، التي تقع لي�س بعيدا 
عن الثكنة يف قلب الكوندي ،هي حانة متوا�صعة 

روادها من االأوربيني ،وعربا ممن لهم 
حظا  مع االأوربيني  ، ملا دخل ،واإذ »ببول برميال 
وقت  واإىل  ال�صاد�صة  فبني  مكانه  يف  كعادته    «
متاأخرا من الليل يف مكانه �رسبا ، ولهوا بورق » 
البوكار » ال�صهرية بني اأبناء املعمرين .وملا ملح » 
ال�رسجان �صارل » يقرتب منه ، ا�صت�صعر خوفا ، 
فبع�س املعمريينب من اأمثاله يرهبون اجلندارمة 
، ممكن لتورطه  يف ق�صايا �صكر ، و�رسب وجرح 

،  فاأ�صت�صعر خوفا ؟
اإىل جانبه جل�س هاتفا » بول، اأريد منك خدمة » 

» اأنا، من تريد » 

» نعم، عزيزي بول ال�شت احد 
منا، جاء وقتك يف هذه الظروف 

امل�شطربة لكي ت�شدي يل خدمة »

» على الرحبة وال�شعة ، مون 
�شارجون »

» اأري اأن احلانة غري ملئمة، هل 
رافقني اإىل الثكنة »

جملة »رافقتني اإىل الثكنة » عززت خوفه الذي 
�صار فجاة حقيقيا ؟ وبدا عليه  اأثرا  من االنزعاج 
، »بول برميال » يعرف انه منبوذا  بني االأوربيني 
، ويعرف اأكرث بان املجتمع االأوربي رغم انه يبدو 
كثلة واحدة ، اإال انه جمتمعا مق�صما  من الداخل 
فجة  عن�رسية  ميار�س  ،جمتمع  واأفقيا  عموديا 
جتاه اأع�صاءه ،  فهنالك االأثرياء ، واالأثرياء االأقل 
، وهنالك املعمرين االقحاح  ، واملعمرين  غري 
ال�صود  االأقدام  ،وهنالك  �صاأنا  واالأقل  االأقحاح 
 « ال�صمندو  »كوندي  يعي�صون   اأوربيني   ،وهنالك 
وبلدات اأخرى ، ظلوا وحيدين ، منبوذين ال حوة 
النظام  جدا  يرهبون   من   وهم  ؟  قوة  وال  لهم 
الكولونيايل ، من اأن يبط�س بهم ، اأو باالأحرى اأن 
كانت   ، كلها  االأ�صباب  ولهذه   ، تع�صفا  يحاكمهم 
 ، خميفة   « الثكنة  اإىل  ترافقني  هل   « جملة  

ومزعجة جدا جدا ؟

» وملا لي�س هنا » رد م�شتو�شحا 
متوج�شا ؟

» اعرف انك خائف م�شيو  بول 
برميال ، لكني اأريد  فقط معلومة 
عن ال�شمنداوي ، تعرفه ؟ معلومة 

فقط ل اأكرث ، ول اقل »

حرك » بول برميال » راأ�صه متفهما ، وقام معه 
يف   ،، �صادتي  يا  االأوربيني   املعمريني  فحتى   ،
لهم  اإذ م�صاحلا   ، اأحيان كرثة ي�صحون خمربون 
قد يهددها القانون الكولونيايل في�صارعون لتاأدية 
واجب الطاعة ، اأو الأجل ق�صاء منفعة  ال تتخل�س 
اإ�صداء  اأو   ، الكولونيايل  النظام  ثقة من  اإىل عرب 
خدمة الإبعاد التهم كما حالة » بول برميار »  على 

وجه اخل�صو�س .
 ، االأوربي  الق�صم  يف   « �صارل  ال�رسجال   « واأن 
النظام  كل  فيج�صد   ، مكتمال  وجها  والكوندي 
من  ميلكه  وما   ، وتع�صفه   ، بقوته  الكولونيايل 
مكتملة  ال�صورة  ت�صري  ولكي   ، وفداحة  �صطوة 
 ، الثالثة  فالعائالت   ، العن�رسي  النظام   لهذا 
ولد   « يج�صد  الذي  املخل�صني  البلدة  وعرب 

املوهونة » وجهه الكولونيايل العربي 
واالأقدام   ، الع�صكرية  وال�رسطة   ،
ال�صود  ،هوؤالء جميعا ير�صمون �صورة 
 « يف  الكولونيايل  للنظام  مكتملة 

كوندي ال�صمندو » وخارجها .
لقد ترك  حديث  » بول برميال » يف 
اإبهارا من  كان   ، اآخرا  �صحرا  الثكنة 
�صارل«   »ال�رسجان  يتعود   مل  جن�س 
اأن ي�صمعه ، لقد فاق اإبهاره االأوىل ، 
فاأخذه كالمه اإىل عوامل  من ق�ص�س 
املدر�صة  يف  قراأها  التي  كتلك 
 ، واخلارقني  االإبطال  عن  الفرن�صية 
�صيء  كل  فاأفهمته   ، مكتملة  املاأ�صاة  وارت�صمت 
يعرف  ال  الذي    « ال�صمنداوي   « وجه   كانت  ؟ 
وجها  خياله  اأمامه   ياأخذ  يره  ومل   ، تفا�صيله 
مالئكيا ، معافرته الأيامه ال�صعبة ، قدرته على 
 ، فيه  طلع  الذي  الفقر   �صياط     ، اال�صتيعاب 
وكانت  براعته يف تروي�س احلديد  ال�صلب الذي 

ال يلني حقا  هي من اأخافته .

بول برميار :

» اأول مرة رايته  كان واقفا ،واثق الوقفة ، خلته 
اقرتبت منه   لكني ملا     ، االأمر  بادئ  غ�صا  يف 
التدريب  اأريد   «  : ، قال  اأب�رست فيه كرب و�صمو 
»  وافقت دون تفكري ، ومل مت�صى ال�صهور االأوىل 
اإال وقد ا�صتوعب مهنة ، بل اأكرث اأ�صحى تروي�س 
 ، هادئا  متقنا  كان  ؟  حريين  فنا  عنده  احلديد  
بعد فرتة التدريب الذي ا�صتغرق اأ�صهرا ، خفت 
اأن يرحل ، وال يعود ، ال ادري كان �صيئا ما  وكاأنه 
عليه  اقرتحت   ، فجذبني   ، اإليه  االأ�صياء  يجدب 
اآجرا  مقابل بقاءه ، وافق مبا�رسة ؟ كان يف اأم�س 
بعد،  من  علمت  كما  اأمه،  الأجل  لالآجر  احلاجة 
يرتك  فلم  طويلة،  �صنوات  حدادا  عمله  ا�صتمر 
رف�صه  يخفى  عنيدا،  �صلبا،  كان  انه،  �صوى  يل 

بح�رسة واأمل.
�صابه،  ما  اأو  ا�صتياء  يوما  فيه  اأقراأ  مل  ؟  وجهه 
جلدة وجهه تخفي قراره العميق، فال ي�صحك اإال 
بقدر ما يبت�صم، وال يحرك حاجبيه اإال من �صدة 
االأمل،  �صمح اجلبهة، حاد الدق، وكاأنه �صبك من 

مرمر.
بالغ   ، ج�صمه  نحيل   ، قده  طويل  كان  ؟  اأو�صفه 
فيما  كان   ، قلبه  قريب   ، ب�رسه  بعيد   ، �صربه 

اعتقده عنه ، انه  ال يتعب ، وال يرتاح اأبدا »
مل تزد مقالة  »بول برميال » اإال اأن ا�صتباح م�صاعر 
ال�رسجان �صارل اأكرث » ال يعقل وكاأنهم يتحدثون 
يف  جتول  معاين  كهذه  كانت  خرايف«  كائن  عن 
عقله ، » كيف يل اأن ا�صتوعب متمردا ميلك من 
 « ال�صهرة  ما ميلكه جنوم  اأعداءه  بني  االإعجاب 
ذما  له  فال�صمنداوي ال جتد   ، �صادقا  كان  رمبا 

واحدا يف طول كوندي ال�صمندو وفى عر�صها .
وملا ذهب م�صيو » يبول برميال » بقى  يف مكتبه 
، مل ي�صتطع فعل �صيء ، اإال اأن م�صك ورقة واخذ 
يكتب ر�صالة اإىل ع�صيقته  »�صوزان بابال »  رمبا 
وهاهي   ، االأوىل  �صارل  ال�صارجان  ق�صا�صة  هي 
االأقدار مرة اأخرى حترم االآن�صة » �صوزان بابال 

» ر�صائال غرامية من ع�صيقها ، و يحرم هو من 
ر�صائلها اأي�صا ، ثم هاهو  » ال�صمنداوي »  يفتتح 
بينهما ر�صائل غرامية ، ق�صا�صات ع�صق  ا�صرتكا 
وعلى   ، املتمردة  احلكاية  بدوق  لكنه   ، بينهما 
مرموقا   ،وبتقديرا   والغرابة  االإبهار  من  اأن�صال 

من ال�صهادة وال�رساحة . 
 «  : االأوىل  اأوليفي   �صارل  ال�صارجان  ق�صا�صة 
برميار  بول  م�صيو  مقابلة  وبعد   ، الليلة  هذه  يف 
من  زاد  قاله  ما  كل   ، عنه  ابحث  ما  اأجد  مل   ،
ا�صطرابي االأوىل ، رمبا ابحث عن خيال ال قدم 
ال  التي  باالأوهام  االإم�صاك  اأحاول  اإين  اأو   ، له 
يبتعد عني  يوما  بعد  يوما  ال�صمنداوي   ، مت�صك 
 ، احلي  اإىل   منه  االأ�صطورة  اإىل  اقرب  يغدو   ،
األقى عليه  اأن  واأنا املطالب بوظيفتي الع�صكرية 
معا   علينا  �صحره  األقى  من  هو  رمبا  ؟  القب�س 
حبيبتي ؟ اناأ واأنت يا �صوزان ، اأنا واأنت يا حبيبتي 
قب�صة  ، يف  رجال  طلع  من  قب�صة  االأ�صريتني يف 

احلكاية  »
�صارل اأوليفي 

يتبع ..
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خماطر ارتفاع حم�ض اليوريك
يوؤّدي ارتفاع ُم�شتويات حم�س اليوريك فوق املُعّدل 

الطبيعي يف الدم اإىل م�شاكل �شحية؛ بحيث ال ت�شتطيع 
الكلى ت�شفيته،   فيرت�شذب فيها ُم�شّكاًل ح�شاة الكلى،

ب�أمرا�ٍض  الإ�ص�بة  اإىل  اأي�ص�ً  وي�ؤّدي   
ال�رسط�ن  وانت�ص�ر  ال�صكري  مثل 
يف  يُ�ص�هم  كم�  العظ�م،  واأمرا�ض 
ويذهُب  احل�دة،  النخ�ع  ا�صطراب�ت 
مف��صل  ًة  وخ��صّ  - املف��صل  اإىل 
ُب هن�ك ُم�صبب�ً  اأ�ص�بع القدم - ويرت�َصّ
�صديدة  واآلم�ً  الته�ب   املف��صل 
داء  يُعرف  النقر�ض.  داء  فيه�، ُمدث�ً 
النقر�ض بداء املل�ك اأو داء الأغني�ء، 
يف  اأنَّه   ُي�صيب  ذلك  يف  وال�صبب 
م�دي�ً،  امُلرت�حة  الن��ض  طبقة  الغ�لب 
يُعترب  بكرثة.  اللح�م  يَتن�ول�ن  ك�نهم 

الي�ريك  حم�ض  م�صت�ي�ت  انخف��ض 
ُم�صكلًة �صحّيًة  امُلعّدل الطبيعي  حتت 
تك�ُن  م�  وغ�لب�ً  ِعّدة،  اأ�صب�ٌب  له� 
تت�صبَُّب  الكبد  اأو  الكلى  يف  اأمرا�ص�ً 
تُ�صري  وقد  الي�ريك،  حم�ض  بخ�ص�رة 
اأٍيّ من امُل�صكالت ال�صحية  اإىل وج�د 
الكح�ل.  من  الكثري  ا�صتهالُك  الآتية: 
الكلية.  يُ�صيب  داءٌ  ف�نك�ين:  متالزمة 
يُ�صّبب  وراثّي  مر�ٌض  ه�  ويل�ص�ن:  داء 
ي�صري  قد  اجل�صم.  يف  النح��ض  تراكَم 
اأّن ال�صخ�ض يّتبع  اإىل  هذا النخف��ض 

نظ�م�ً غذائّي�ً ُمنخف�ص�ً يف البي�رين.

اأعرا�ض نق�ض الكال�صيوم 
اإّن عدم تن�ول كمّي�ت ك�فيٍة من الك�ل�صي�م اأثن�ء النم� مينع و�ص�ل العظ�م اإىل الكث�فة والكتلة املثلى، والتي تقلل من خطر الإ�ص�بة به�ص��صة 

العظ�م يف ال�صن�ات العمرية الالحقة. ل ي�صبب نق�ض الك�ل�صي�م يف احلمية اأعرا�ص�ً ظ�هرة ك�لأمل، حيث ي�صتمر هرم�ن الغدة اجل�ر درقية يف 

�صحب الك�ل�صي�م من العظ�م اإىل الدم، وب�لت�يل يح�فظ على ن�صبة ث�بتة للك�ل�صي�م يف الدم فال يظهر نق�صه يف التح�ليل اأي�ص�ً، وي�صبب ذلك 

نق�ص�ً يف كتلة العظم، والذي ي�ؤدي مع مرور ال�قت اإىل مر�ض ه�ص��صة العظ�م. نق�ض الك�ل�صي�م مع نق�ض فيت�مي د ي�صبب تلّي العظ�م، ويف 

الأطف�ل ي�صمى هذا التلي ب�لك�ص�ح ويرافقه ت�أخر يف النم�.]٤[ يرفع نق�ض الك�ل�صي�م خطر الإ�ص�بة ب�لعديد من الأمرا�ض املزمنة، مثل: 
�رسط�ن الق�ل�ن، وارتف�ع �صغط الدم.

فوائد الغلوتني ال�صحية

 يرتبط الغلوتني غالبًا بالقمح، واالأطعمة التي 
حتتوي على القمح، ويف درا�شٍة اأُجريت عام 
م�شارٍك  األف   100.000 من  اأكرث  على   2017
ال يعانون من اال�شطرابات اله�شمية، وجد 
الباحثون عدم وجود ارتباٍط بني ا�شتهالك 
الغلوتني الغذائي على املدى الطويل، وبني 
خماطر التعر�س الأمرا�س القلب، واأ�شارت 
النتائج اأي�شًا اإىل اأّن هوؤالء االأفراد الذين 
يتجنبون الغلوتني قد يزيد لديهم خطر 

االإ�شابة باأمرا�س القلب؛ وذلك ب�شبب احتمالية 
ا�شتهالكهم لكمياٍت اأقل من احلبوب الكاملة، 

كما ربطت العديد من الدرا�شات ا�شتهالك 
احلبوب الكاملة مع نتائج ملحوظٍة يف حت�شن 

ال�شحة، فعلى �شبيل املثال ُوِجد اأّن االأ�شخا�س 
الذين تناولوا اأكرب كميٍة من احلبوب الكاملة 

مبا يف ذلك القمح من 3-2 ح�ش�س يوميًا، 
مقارنًة مع االأ�شخا�س الذين تناولوا كمياٍت 

اأقل من ح�شتني يوميًا، باأّن لديهم معدالت اأقل 
بكثري من االإ�شابة باأمرا�س القلب وال�شكتة 

الدماغية، والتعر�س ملر�س ال�شكري من النوع 
الثاين، والوفيات الناجمة عن جميع االأ�شباب. 
يعمل الغلوتني على تغذية البكترييا اجليدة 

يف اجل�شم، اأرابينوك�شيالن قليل ال�شكاريد 
-Arabinoxylan oligosacch  )باالإجنليزية :
للبكترييا،  املُ�شببة  الكربوهيدرات  وهي   )ride

والناجتة من نخالة القمح، والتي ثبت اأّنها 
حُتفز ن�شاط بكترييا البيفدية )باالإجنليزية : 

Bifidobacteria( يف القولون، وعادًة توجد هذه 
البكترييا يف اأمعاء االإن�شان ال�شحية. االأطعمة 

املحتوية على الغلوتني

فوائد الع�صل 

مك  فوائد كب�صوالت زيت ال�صّ

خل البل�صميك 

الف�ائد  من  العديد  الع�صل  مينح 
ي�أتي:  م�  ت�صمل  التي  ال�صحية 
وعالج  اله�صمي  اجله�ز  وق�ية 
وم�ص�كله،  اأمرا�صه  من  العديد 
مثل الته�ب املعدة والثنى ع�رس، 
البكتريي�،  عن  الّن�جتة  والقرحة 
 ،)Rotavirus( الّروت�  وفريو�ض 
حيث اإّنه مينع املراحل الأوىل من 

اللته�ب، كم� اأّنه يع�لج العديد من 
ح�لت الإ�صه�ل، والته�ب املعدة 
 )Gastroenteritis( والأمع�ء 
مق�ومة  على  ويعمل  البكتريي، 
الب�بّية  املل�ّية  البكتريي� 
 )Helecobacter pylori(
مق�ومة  القرحة.  تُ�صّبب  التي 
ت�أثريات  له  البكتريي�، حيث وجد 

تق�وم ح�ايل 60 ن�ع�ً من البكتريي� 
البكتريي�  اأن�اع  التي ت�صمل بع�ض 
البكتريي�  اأن�اع  وبع�ض  اله�ائّية، 
الال ه�ائّية. مق�ومة الفريو�ص�ت، 
العلمية  الدرا�ص�ت  وجدت  حيث 
للفريو�ص�ت  مق�ومة  ت�أثريات 
اأّنه  ُوِجد  كم�  الّطبيعّي،  للع�صل 
تقّرح�ت  عالج  يف  وفّع�ل  اآمن 

التن��صلّية  والأع�ص�ء  الفم، 
الهرب�ض  فريو�ض  ي�صّببه�  التي 
مق�ربة  بدرج�ت   )Herpes(
 )Acyclovir( بده�ن  للعالج 
كم�  عالجه�،  يف  امل�صتعمل 
فريو�ض  ن�ص�ط  مينع  اأّنه  ُوِجد 
)Rubella virus( الذي ي�صبب 

احل�صبة الأمل�نّية.

قد يعمد الفرد اإىل تن�ول كب�ص�لت 
زيت ال�ّصمك للح�ص�ل على ف�ائده� 
ال�ّصمك  بتن�ول  اللتزام  من  بدلً 
بع�ض  ي�أتي  وفيم�  منتظم،  ب�صكٍل 
ال�ّصمك:  لزيت  ال�صحّية  الف�ائد 
تن�ول  اأّن  العلمّية  الأبح�ث  وجدت 
الأحم��ض الّدهنية اأوميغ�-3 يخّفف 
خطر  ومن  اللته�بّية  احل�لة  من 

الأمرا�ض  من  ب�لعديد  الإ�ص�بة 
القلب  اأمرا�ض  مثل  املزمنة، 

وال�رّسط�ن والته�ب املف��صل.
اأّن  الّدرا�ص�ت  من  العديد  وجدت 
الأوميغ�-3،  اأو  ال�ّصمك  زيت  تن�ول 
اأو  الّدهنّية  الأ�صم�ك  من 
م�صت�ى  من  يُخّف�ض  الكب�ص�لت 
الأ�صخ��ض  عند  الثالثّية  الّده�ن 

يف  ة  وخ��صّ ب�رتف�عه�،  امل�ص�بي 
وقد  ال�ّصديد،  ارتف�عه�  ح�لت 
للغذاء  الع�ّمة  امُل�ؤ�ّص�صة  وافقت 
زيت  منتج�ت  اأحد  على  والّدواء 
م�صت�ى  خلف�ض  كعالج  ال�ّصمك 
ولكن يف املق�بل  الثالثّية،  الّده�ن 
تن�ول  اأّن  �صغرية  درا�صة  وجدت 
اأ�ص�بيع   8 ملّدة  ي�مّي�ً  ال�ّصمك  زيت 

من  يُخّف�ض  ل  املراهقي  قبل  من 
الثالثّية.خف�ض  الّده�ن  م�صت�ى 
ال�رسايي  انغالق  اإع�دة  خطر 
يف  وذلك  الق�صطرة،  عملّي�ت  بعد 
اأٍ�ص�بيع قبل  تن�وله ملّدة 3  ح�ل مّت 
العملّية و�صهر بعده�. خف�ض خطر 
م�ت القلب املف�جئ يف الأ�صخ��ض 

امل�ص�بي ب�أمرا�ض القلب.

م�صن�ع  خل  ه�  البل�صميك  خل 
املخّمر،  غري  العنب  ع�صري  من 
ول�نه بني غ�مق، وله نكهة مميزة؛ 
الطعم  بي  متزج  نكهته  اإّن  حيث 
يتّم  واحل�م�ض.  والالذع،  احلل�، 
تخزينه  بعد  اخلل  على  احل�ص�ل 
يف  �صن�ات  حتى  اأو  اأ�صهر  ملّدة 
مرتفعة  تكلفته  اأّن  كم�  الرباميل، 

ن�صبي�ً. متّتع الإيط�لي�ن بطعم خل 
قرون  عّدة  منذ  الغنّي  البل�صميك 
وذلك  اأمريك�  يف  ي�صتهر  اأن  قبل 
خالل  امُلبدعي  الطه�ه  بف�صل 
حيث  فقط؛  امل��صيي  العقدين 
ال�صلط�ت  على  اخلل  اإ�ص�فة  تتّم 
وجتدر  واحل�ص�ء،  وال�صل�ص�ت، 
البل�صميك  خل  اأّن  اإىل  الإ�ص�رة 

لي�ض  ولكنه  النبيذ،  بخل  يُعرف 
واإمن�  الإطالق،  على  النبيذ  من 
املع�ص�ر،  العنب  من  �صنعه  يتم 
ه�  ج�دة  الأعلى  البل�صميك  وخل 
 aceto( عليه  ُكتب  الذي  الن�ع 
 ،)balsamico tradizionale
مّتت  اأّنه  اإىل  ت�صري  اجلملة  وهذه 
على  وتخزينه  اخلل  هذا  �صن�عة 

تخزين  يجب  التلقيدية.  الطريقة 
ب�رد،  مك�ن  يف  البل�صميك  خل 
ول  احلرارة،  عن  بعيداً  ومظلم 
ح�جة لتربيده، كم� اأّنه لي�ض هن�ك 
داٍع للقلق يف ح�ل مالحظة وج�د 
فهي  العب�ة،  يف  الروا�صب  بع�ض 
ال�قت،  ملرور  طبيعي  ث�ن�ي  ن�جت 

ولي�صت ب�ل�صيء ال�ص�ر.

ال�ص�كالته ه� غذاء غني ب�ل�صعرات احلراريه من ده�ن و�صكري�ت ف�إذا مت اأكله� ب�صكل غري منتظم قد ت�صبب ال�صمنة )زي�دة ب�ل�زن( اأ�صرار ال�صوكالته 

وارتف�ع ن�صبة ال�صكر ب�لدم ،اإل اأنه م� يقرب الثلث من الده�ن امل�ج�دة يف ال�ص�كالته ه� من ن�ع �صحي ، والثلث الآخر ه� ح�م�ض 

دهني الذي ل ي�ؤثر على م�صت�ي�ت الك�لي�صرتول يف الدم، ومل يتبقى �ص�ى الثلث من الده�ن واحل�م�ض النخيلي التي ت�ؤدي اإىل زي�دة 
ن�صبة الك�لي�صرتول. • حتت�ي ال�ص�كالته على جمم�عة من امل�اد املتن�عة متتلك خ�ص�ئ�ض الإدم�ن عند اللحظة التي تبداأ فيه� 
ب�أكل ال�ص�ك�لته، وجتد بعده� �صع�بة يف الت�قف عن اأكله� مثل : *الثي�برومي والك�فيي التي ترفع وحتفز املزاج اأو م� يعرف 

ب�ملزاجية بحيث متنحك ن�عً� من ال�صع�دة ال�صعب العث�ر عليه� يف مك�ن اآخر ولكن هذه �صع�دة م�ؤقته وم� اأن تزول تع�د املزاجية 
ي�صبب انت�ص�ر الإندورفي يف الدم�غ.والتعب ) وهذا من اأخطر الأ�رسار التي ميكن اأن ت�صببه� ال�ص�كالته عند اأخده� كغذاء للراحة(.. *والفينيثيالمي الذي ميكن اأن 
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النبوّية  ال�سّنة  وال  الكرمي  القراآن  يَعرتف  مل 
 - بالنتيجة   - االإ�سالمي  ال�رشع  وال  املطّهرة 
مبا يُ�سّمى جلب احلظ، فاإّن امل�سلم يجب اأن 
يُ�سيبه  ما  اأّن  يُدرك  بخالقه،  ثقة  على  يكون 
باأمره جَلّ وعال، وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل 
اإن  عليه و�سلم يف ذلك: )عجبًا الأمِر املوؤمِن، 
اأمَره كلَّه خرٌي، ولي�س ذاك الأحٍد اإال للموؤمِن، اإن 
اأ�سابته �رشاءُ �سكَر، فكان خرًيا له، واإن اأ�سابته 
�رشاءُ �سرب، فكان خرًيا له(،]١[ فال ينبغي 
وال ي�سح للموؤمن اأن ي�سعى خلَف تُرهات احلظ 
وي�سغل باله بجلبه، الأّنه يَعلم يقيناً باأّن اهلل جل 
يُ�سيبه  فلن  �سيكون،  وما  كان  ما  قدر  وعال 
باأمر  اإال  �سيءٌ  ي�رّشه  ولن  اهلل،  باأمر  اإال  �سيءٌ 
عنه  اهلل  ر�سي  عبا�س  بن  هلل  عبدا  يروي  اهلل. 

اأّن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وعظه ذات 
يَوٍم وهما يف �سفٍر فقال: )يا غالُم، اإين اأعِلُّمك 
كلماٍت: احَفِظ اهللَ يحَفْظك، احَفِظ اهللَ جِتْده 
ا�ستعنَْت  واإذا  اهللَ،  فا�ساأِل  �ساألَت  اإذا  جُتاَهك، 
فا�ستِعْن باهللِ، واعلْم اأَنّ االأمَة لو اجتمعْت على 
اإال ب�سيٍء قد  اأن ينفعوك ب�سيٍء ، مل ينفعوك 
ي�رُشُّوك  اأن  على  اجتمعوا  واإِن  لك،  اهللُ  كتبه 
اهللُ  كتبه  قد  ب�سيٍء  اإال  ي�رُشوك  مل  ب�سيٍء 
ُحَف(،]٢[  ِت ال�ُسّ عليك، ُرِفَعِت االأقالُم وَجَفّ
و�سور  اآياٍت  اهلل  ِكتاب  يف  فاإّن  ذلك  كل  ومع 
يجوز للم�سلم اأن ي�ستب�رش بها لورود اأف�سلّيتها 
وا�ستحباب قراءتها وطلب الرزق واخلري فيها، 
وال يُقال اإّنها لطلب احلظ، اإّنا لطلب ف�سلها 

امل�رشوع.

�سورة تبارك ُتنجي �ساحبها من عذ�ب �لقرب
 جاء يف ف�سل �سورة البقرة اأّنها ت�سفع الأ�سحابها حتى يُغفر لهم، واأّنها تُنجيهم من عذاب القرب؛ فقد روى عبد اهلل بن عبا�س - ر�سي اهلل عنه - قال: )�سورة تبارك هي املانعة هي املنجية من عذاب القرب(، وعن اأَبي 
لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َسلََّم - َقاَل: )ِمَن الُقْراآِن �ُسوَرةٌ ثاَلثُوَن اآيًَة �َسَفَعْت ِلَرُجٍل َحتَّى ُغِفَر لَُه، َوِهَي: "تَبَاَرَك الَِّذي ِبيَِدِه امُللُْك"(.رَدّ بع�ُس الُعلماء ف�سل �سورة تبارك اإىل اأّنها افتُِتحت بعظائم  هريرة - ر�سي اهلل عنه - اأَنّ ر�سول اهلل - �سَ

عظمة اهلل �سبحانه وتعاىل، ثم بباِهِر قدرته عَزّ �ساأنه، واإتقاِن �سنعته يف اأر�سه و�سمائه، ثّم بذِمّ من نازعه يف ذلك اأو اّدعى م�ساركته فيه، اأو اأعر�س عنه، ثم بذكِر عقابهم، وما من به عليهم من الِنّعم.

هل توجد �آيات �أو �سور جللب �حلظ يف �لقر�آن 

موقع كهف �أ�سحاب 
�لكهف

 

بعد اأن قرّر الفتية الهروب بدينهم خوفاً من 
احلاكم، اأوْوا اإىل كهٍف وا�سع، اأ�سحى برحمة 
اهلل جّنًة لُهم، وقد األقى اهلل على اآذانهم يف هذا 
اأراح بِه قلوبهم واأعطاهم  الكهف النوَم الذي 
وت�سع  ثالثمائة  والطماأنينة ملدة  ال�سكينة  بِه 
يف  االآثار  وعلماء  الباحثون  اختلف  �سنوات. 
الفتية،  اإليه  جلاأ  الذي  الكهف  مكان  حتديد 
كهفهم  ومكان  مكانهم  معرفة  وحاولوا 
يف  اأماكن  عّدة  على  االختيار  ووقع  حتديداً، 
ا�ستناداً  الرومايّن  للحكم  اخلا�سعة  املنطقة 
التي  واالأثرّية  التاريخّية  الدرا�سات  اإىل 
الباحثني  معظم  رّجح  الباحثون.  اأجراها 
ا�سمها  قرية  يف  يقع  الذي  الرقيم،  كهف  اأّن 
الّرجيب قرب منطقة �سحاب جنوب العا�سمة 
يف  الوارد  الكهف  موقع  هو  عّمان  االأردنّية 
تبنّي وجود  اأن  بعد  الكرمي وخ�سو�ساً  القراآن 
ذلك  على  توؤّكد  كما  الكهف  اأعلى  م�سجد 
)َفَقالُوا  تعاىل:  بقوله  الكرمية  الُقراآنّية  االآية 
الَِّذيَن  َقاَل  ِبِهْم  اأَْعلَُم  بُُّهْم  َرّ بُنْيَاًنا  َعلَيِْهم  ابْنُوا 
�ْسِجًدا(،  َغلَبُوا َعلَىٰ اأَْمِرِهْم لَنَتَِّخَذَنّ َعلَيِْهم َمّ
اإف�سو�س  يكون كهف  اأّنه قد  البع�س  اأقّر  كما 
الواقع يف االأرا�سي الرتكّية يف منطقة ه�سبة 
االأنا�سول، ويقع هذا الكهف يف جبل بيون من 

اجلهة اجلنوبّية للجبل.

مكان قرب �سيدنا يو�سف عليه 
هناك روايتان عن قرب �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم رواها احلنبلّي وقال يف الرواية االأوىل اأّن اهلل تعاىل قد اأوحى اإىل �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم بدفن �سيدنا يو�سف 
عليه ال�سالم اإىل بيت املقد�س عند اأهله، و�ساأل �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم بني اإ�رشائيل عن القرب فلم يعرف مكانه اأحد، والتقى �سيدنا مو�سى ب�سيخ عمره ثالثمئة 
�سنة وقال له اإن اأمي تعرف قرب �سيدنا يو�سف و�ساأدلك عليه �رشط اأن تدعو يل بطول العمر ، فدعا له مو�سى عليه ال�سالم، ودله على قرب �سيدنا يو�سف وكان 
يف �سندوق رخام و�سط النيل، ويف الرواية اأّن �سيدنا يو�سف ملا تويّف ت�ساجر عليه النا�س، واأراد كل واحد منهم اأن يدفنه بالقرب منهم لت�سل بركته عليه ال�سالم 
اليهم، واختلفو يف الراأي وكادو اأن يقتتلو حتى اجتمعو على اأن يدفن يف النيل لت�سل بركته اإىل اأهل م�رش كلها، وملا عرف �سيدنا مو�سى مبكانه اأخرجه من املاء 
ودفنه يف بيت املقد�س بجوار �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالم . روى اإبراهيم اخللنجي اأّن جارية املقتدر التي كانت ت�سكن القد�س �ساألت عن قرب �سيدنا يو�سف عليه 
ال�سالم الإظهار القرب وبناءه ، فخرجو اإىل البقيع ووجدو هناك حجر كبري، فاأمر اإبراهيم اخللنجي بك�رش احلجر، وانك�رشت منه قطعة كبرية فلما اأزاحو احلجر 
فاإذا ب�سيدنا يو�سف علية ال�سالم مل يتغرّي �سيء من ح�سنه وال جماله، و�سارت روائح القرب تفوح بامل�سك، ثّم اأغلقو ال�سخرة وبنيت عليها القبة املوجودة اإىل االآن، 

وت�سّمى بالقلعة.

منا�سبة قوله تعاىل )�إَِنّ 
َكْيَدُكَنّ َعِظيٌم( 

اإحدى الِفَت التي َمَرّ بها �سّيدنا يو�سف عليِه ال�ّسالم 
كانت اأثناء وجوده يف بيت العزيز، والذي اأمر امراأتُه 
نظرت  اأّنها  اإاّل  لهما،  ولداً  ليّتخذهُ  مثواهُ؛  تكّرَم  اأن 
اإليه بعنٍي تختلُف عن العنِي التي نظَر بها زوجها اإليه، 
رق العديدة مُلراودتِه عن نف�سِه،  فا�ستعملت معه الُطّ
متكّررٍة،  وب�سورٍة  ومّرات،  مّراٍت  عليه  وحتايُلها 
وما  بِه،  االإيقاِع  ملحاولة  االإغراِء؛  و�سائِل  وب�سّتى 
كاَن منُه عليه ال�ّسالم اإال االمتناع، ورف�س ما تريدهُ؛ 
خوفاً من اهللِ عّز وجّل، َفَعِلَم العزيُز ما جرى يف بيتِه، 
حيث اأظهَر اهللُ براءَة يو�سف عليِه ال�ساّلم مّما اّتهمتُه 
بِه زوجُة العزيِز، وقوله �سبحانُه: )اإَِنّ َكيَْدُكَنّ َعِظيٌم(، 
احلقيقة  لُه  انك�سفت  اأن  بعَد  زوجها  قالُه  ملا  بياٌن 
انك�سافاً تاّماً، وهكذا واجه العزيُز خيانَة زوجته لُه، 
بهذا االأ�سلوب الهادئ، باأْن ن�سَب كيَدها ومكَرها اإىل 
 .) جن�سها كلِّه، ال اإليها وحَدها، فقال: )اإِنَُّه ِمن َكيِْدُكَنّ
التاأثرِي يف  �سديُد  وكيَدها  اأَنّ مكَر املراأِة  بياٌن  وفيِه 
النفو�س، غريٌب ال يفَطُن له الّرجال، وال ِقبََل لهم بِه، 

وال ِحيَلها وتدبرِيها.

�سورة �لو�قعة 
تقي من �لفقر

 

ب�سورة  �ُسّميت  الواقعة  �سورة 
وقد  الفقر،  من  تقي  فهي  الغنى 
اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  عن  ُروي 
عليه و�سلم - قال: )من قراأ �سورَة 
فاقٌة  بُه  تُ�سِ مل  ليلٍة  كَلّ  الواقعَة 
اأبًدا وقد اأمرُت بناتي اأن يقراأْنها 
�سورة  فقراءة  ليلٍة(،]١٤[  كَلّ 
كما  الرزق  اأبواب  تفتح  الواقعة 
قراأها  من  واإن  احلديث؛  يف  مّر 

مل يفتقر. 

�آثار �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
يف تركيا

الّر�سول �سلى  اآثار   جمعت 
ومقتنياته  و�سلم  عليه  اهلل 
يف  وحفظت  ال�ّسخ�سية 
يقال  م�سجد  يف  م�رش 
يف  الواقع  النبي"  "اأثر  له 
النبي  اأثر  �ساحل  منطقة 
اجلنوبية  املنطقة  يف 
اآثار  وبقيت  القاهرة،  من 
غزو  حتى  هناك  الّنبي 
عام  يف  مل�رش  العثمانيني 

�سيطرة  وبعد  للميالد،   ١57١
العثمانيني على م�رش والهزمية الّتي حلقت باملماليك يف معركة مرج دابق على يد 
ال�سلطان العثماين �سليم االأول واحتالله للقاهرة، عمل على اأخذ خليفة امل�سلمني 
اآثار الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم  اإىل تركيا مع جميع  اأ�سرياً  املتوكل باهلل الثالث 
التي كانت معرو�سة يف م�سجد اأثر النبي. يف اإ�سطنبول قام اخلليفة املتوّكل باهلل قبل 
وفاته بالتنازل عن خالفة امل�سلمني ل�سلطان العثمانيني، كما قام بالتنازل عن اآثار 
الّر�سول عليه ال�سالة للعثمانينّي، ومن حينها وحتى اليوم مّت عر�س اآثار الر�سول عليه 

ال�ساّلة وال�سالم يف الق�رش الثالث املعروف با�سم ق�رش طوب قبو.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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عيوب يف ناقل احلركة

�ساحنة..  مليون   1.5 كراي�سلر" ت�ستدعي  "فيات 
جلاأت "فيات كراي�شلر"، ال�شتدعاء 1.48 مليون �شاحنة يف الواليات املتحدة؛ ب�شبب م�شكلة 

يف تع�شيق ناقل احلركة، ت�شكل خطراً كبرياً، حيث تت�شبب يف حترك املركبات وهي يف و�شع 
التوقف.

وقالت ال�رشكة يف بيان لها: اإن مراجعة البيانات امليدانية لل�رشكة يف الواليات املتحدة اأّدت 
اإىل اكت�شاف اأن قفل ناقل احلركة يف و�شع املكابح قد ال يعمل ب�شكل �شحيح، يف ظل ارتفاع 

درجات احلرارة لفرتات طويلة، وهو ما يعني اأن ناقل احلركة ميكن اأن يتحرك من و�شع 
التوقف دون ال�شغط على دوا�شة املكابح يف ال�شيارة، وحتى مع عدم وجود مفتاح ت�شغيل.

ووفقاً لوكالة االأنباء االأملانية "د.ب.اأ"، تزيد امل�شكلة من خطر انزالق ال�شاحنات عن طريق 
اخلطاأ.

وقالت ال�رشكة امل�شنعة اإنها على بينة من �شبع اإ�شابات ميكن اأن تكون ذات �شلة، وعدد قليل 
من احلوادث ذات ال�شلة املحتملة.

واأو�شحت "فيات كراي�شلر" اأن اال�شتدعاء يقت�رش على ال�شيارات املزودة باأجهزة ناقل احلركة 
املدمج يف اأعمدة توجيه ال�شيارة، وهو ي�شمل طرازات متعددة من �شاحنة "كراي�شلر رام" 

نعت بني عامي 2009 و2017. �شُ
ويجري اأي�شاً ا�شتدعاء بع�ض املركبات يف كندا واملك�شيك وبع�ض االأ�شواق خارج منطقة 

التجارة احلرة الأمريكا ال�شمالية.

المبورغيني تك�سف عن دراجات هوائية كهربائية يف اإيطاليا

اأودي A6 اأفانت 2019 اجلديدة  كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا
ك�شفت اأودي ر�شمياً عن A6 اأفانت 2019 اجلديدة كلياً، والتي هي ن�شخة الواجن من A6 �شيدان.تتميز ب�شبك اأمامي كبري وج�شد ع�شلي، باالإ�شافة اإىل خط �شقف وزجاج خلفي مائل، وهي تفا�شيل ت�شميم تقلل م�شاحة تخزين 
 HD Matrix LED يف حني تتميز الن�شخ االأعلى تكلفة مب�شابيح اأمامية ،LED اأفانت مظهرا ريا�شيا للغاية مقارنة بخليفتها ويح�ّشن الديناميكا الهوائية.املوديل القيا�شي لديه م�شابيح اأمامية A6 االأمتعة اإال اأنها متنح

واإ�شاءة نهارية مميزة.الداخلية تكاد تتطابق مع A6 �شيدان حيث تاأتي اأفانت بنظام معلومات وترفيه 10.1 اإن�ض، عدادات قيا�شات رقمية 12.3 اإن�ض، �شا�شة �ُشفلية 8.6 اإن�ض للتحكم باملناخ واملميزات االأخرى.
خمتلفة  خيارات  �شتكون متاحة بينها جلد فالكونا، زخرفات خ�شبية، مقاعد اأمامية تدعم التدفئة والتربيد وامل�شاج، كما ميكن للعمالء طلب �شا�شة عر�ض جمموعة 

اأفانت هو تخزين راأ�شية، فتحة �شقف  اأودي  اأي  اأهم ما مييز  الهواء.  تنقية وتعطري  بـ 19 �شماعة، حزمة  بانورامية، نظام �شوتي  زجاجية 
�شعتها 565 لرت مع اإمكانية رفعها اإىل 1،680 لرت حال طي املقاعد اخللفية، كما هنالك ق�شبان لتثبيت االأمتعة االأمتعة والتي 

على ال�شقف.
ال�شائق يدعمها  التقنية الأنظمة م�شاعدة  الواجن مبجموعة خيارات عالية  تاأتي   ،A7و A8 مثل
اأفانت   A6 اأودي بالليزر.  للردار، 5 كامريات، 12 م�شت�شعر فوق �شوتي، ما�شح  5 م�شت�شعرات 
2019 متاماً مثل �شقيقتها ال�شيدان حتظى مبحرك برتول تريبو 3 لرت 6 �شلندر 
ديزل  اأو  الدوران،  عزم  من  نيوتن.مرت  و500  ح�شان   340 بقوة 
من  نيوتن.مرت  و620  ح�شان   286 بقوة  �شلندر   6 لرت   3
عزم الدوران، كما هنالك نظام هجني حمدود ونظام 
وير�شلها  باالأر�ض  باالحتكاك  الطاقة  يولد  مكابح 
نظام  اأن  كما  لتخزينها،  ليثيوم-اأيون  بطارية  اإىل 
متوفر  الهوائي  التعليق  ونظام  رباعي  الدفع 

بخيار ريا�شي واآخر متكّيف.

و�شول اأورو�س كان حلظة فا�شلة يف تاريخ المبورغيني، اإال 
اأن الكرو�س اأوفر لي�شت ال�شيء اجلديد الوحيد الذي تقدمه 

العالمة االإيطالية كما يبدو.
دراجات  عن  ر�شميًا  المبورغيني  ك�شفت  حيث 

باإيطاليا  متحفها  يف  جديدة  كهربائية 
ت�شتوحي  اأنها  و�شحيح   .. البارحة 

االإيطالية،  ال�شوبركارز  من  ت�شاميمها 
مت  حيث  بوا�شطتها  ت�شنع  مل  اأنها  اإال 
تكنولوجي  اإيتال  �شركة  تفوي�س 

لبناءها.
الكهربائية  الدراجات  بيع  �شيتم 

االأ�شواق  يف  نوعها  من  االأوىل 
اأن  على  املقبل،  ماي  من  ابتداًء 
دراجة  من  موديلني  اإتاحة  يتم 

للطرق  اإحداهما  المبورغيني، 
الوعرة، واالأخرى �شممت لل�شرعات 

العالية على الطرق العادية، مع العلم اأن 
 Ad Personam ق�شم  بوا�شطة  مت  كلتاهما  طالء 

بال�شركة والذي يتوىل طالء ال�شوبركارز االإيطالية.
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باال�ستحواذ  اآبل  �رشكة  قامت 
 Texture تطبيق  على 
�سابق،  وقٍت  يف  االإخباري 
وعلى ما يبدو اأن ال�رشكة تعمل 
على اال�ستفادة من التطبيق يف 
اإطالق خدمة اإخبارية مدفوعة 

اال�سرتاك.
 Texture تطبيق  يُقدم 
خدمات اإخبارية للم�ستخدمني 
حول  جملة   200 حوايل  من 
العامل مقابل 9 �سهريا، لكن اآبل 
مبجرد اال�ستحواذ عليه قامت 
مع  التقنية  دمج  على  بالعمل 
عدد  و�سمت  اأخبارها  خدمة 
على  ال�سابقني  املوظفني  من 

التطبيق لفريقها.
بلومبريغ  موقع  وبح�سب 
املوثوقة،  امل�سادر  �ساحب 
ال�ستخدام  تخطط  اآبل  فاإن 
نظام التطبيق الذي ا�ستحوذت 
اخباري  نظام  تطوير  يف  عليه 
بال�رشكة،  خا�سة  جديد 

اجلديد  النظام  و�سيقدم 
مدفوعة  اإخبارية  خدمات 
�سهري  وبنظام  اال�سرتاك 
خدمتها  مع  احلايل  مثلما 

املو�سيقية.
وذكر املوقع باأن اخلدمة ُيكن 
اأن تنطلق مع بداية العام القادم، 
ال�رشكة  خدمات  �سمن  وهي 
من  خمتلفة  لكنها  االإخبارية 
ت�سعى  ناحية اال�سرتاك، حيث 
لال�ستفادة  ال�رشكة 

لزيادة  خدماتها  تقدمي  من 
االأرباح من هذا املجال.

�سعر  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
باخلدمة  ال�سهري  اال�سرتاك 
مع  اال�سرتاك  ل�سعر  م�سابه 
 ،9.99 بـ  اجلديد  التطبيق 
الكثري  يُدر  اأن  ُيكنه  ما  وهو 
التي  ال�رشكة  على  االأرباح  من 
اإيراداتها من  ت�سل  باأن  تطمح 
تقدمها حوايل  التي  اخلدمات 

50 مليار بحلول 2021.

اإنتل ت�سمح با�ستخدام معالج بطاقة 
الر�سوميات لفح�ص الفريو�سات

  

من  الفريو�سات  مكافحة  لربامج  ال�سماح  اإنتل  املعاجلات  عمالقة  تخطط 
ا�ستخدام قدرات معالج بطاقة الر�سوميات يف عملها وذلك لت�رشيع االأداء وخف�ض 
للمعالج يف  تتيح  اإنتل خدمة  وتوفر  البطارية يف احلوا�سب املحمولة.  ا�ستهالك 
الفريو�سات  والبحث عن  القيام بوظيفة امل�سح  الر�سوميات املدجمة من  بطاقة 
والربجميات اخلبيثة يف الذاكرة بالتايل تخفف عبئ العمل عن املعالج الرئي�سي 
وكذلك ا�ستهالك الطاقة. واأظهرت النتائج املبدئية اأن تطبيق االأ�سلوب اجلديد 
ما  فقط،  باملئة   2 اإىل   20 من  الرئي�سي  املعالج  اإن�سغال  معدل  النخفا�ض  اأدى 
على  التعرف  تقنية  و�ستتوفر  اأخرى.  مهام  لتنفيذ  له  املجال  من  املزيد  يف�سح 
وال�سابع  ال�ساد�ض  االأجيال  اإنتل من  الرقمية يف معاجلات  والهجمات  الفريو�سات 
الرئي�سي  املعالج  من  بدالً  الر�سوميات  بطاقة  معالج  با�ستخدام  لت�سمح  والثامن 
اأوالً  الدعم  لتقدمي هذا  اإنتل مع مايكرو�سوفت  الفريو�سات. وتتعاون  للبحث عن 
عرب اإتاحته لربنامج فح�ض الفريو�سات واحلماية االأ�سا�سي املدمج مع ويندوز هذا 
ال�سهر، وكذلك �ستعمل الحقاً مع باقي �رشكات تطوير برامج مكافحة الفريو�سات 

لالإ�ستفادة من معالج بطاقة ر�سوميات اإنتل يف احلوا�سب.
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اأول حتديث وات�ص اآب بعد ف�سيحة في�سبوك 

يحمل »تعديالت مثرية«
طرحت �رشكة في�سبوك بع�ض التحديثات 
اأعقاب  يف  باخل�سو�سية  املتعلقة 

 Cambridge ف�سيحة 
Analytica، ويبدو اأن 
وات�ض اآب تقوم ببع�ض 
ومت  اأي�سا.  التغيريات 
تطبيق  خدمة  تعديل 
اململوك  املرا�سلة، 
في�سبوك،  قبل  من 
للم�ستخدمني  لل�سماح 
الو�سائط  با�ستعادة 
التي مت حذفها م�سبقا، 

اأو  ال�سور  ذلك  يف  مبا 
اأو الر�سائل  اأو امل�ستندات   GIF ملفات 
ال�سوتية. ومع ذلك، يبدو اأن م�ستخدمي 
على  قادرين  �سيكونون  فقط  اأندرويد 

اال�ستفادة من التحديث اجلديد.

يف  اآب  وات�ض  من  اإ�سدار  اأحدث  ويتيح 
نظام اأندرويد )2.8.113(، اإمكانية اإعادة 

يل  تنز

الو�سائط  ملفات 
القدية من خوادم ال�رشكة. ولكن املثري 
للقلق هو اأن وات�ض اآب حتفظ الو�سائط 
فعال على خوادمها، حتى بعد حذفها من 
 .WABetaInfo اجلهاز، وفقا لتقرير

ومبوجب القوانني اجلديدة التي �ستدخل 
حيز التنفيذ ال�سهر املقبل، �سيُطلب من 
وات�ض اآب االلتزام باإر�سادات 
بالبيانات،  االحتفاظ 
على  تن�ض  والتي 
حفظ  ينبغي  ال  اأنه 
ال�سخ�سية  البيانات 
لفرتة  اخلمي�ض 
يتنا�سب  مما  اأطول 

مع خدماتها.
لالهتمام  املثري  ومن 
اأن وات�ض اآب قد حتدثت 
اخل�سو�سية،  عن  بالفعل 
يتم  لن  الر�سائل  حمتوى  اإن  بالقول 
في�سبوك  اأو  ال�رشكة  قبل  من  اخرتاقه 
الت�سفري  ب�سبب  اآخر،  �سخ�ض  اأي  اأو 
اخلمي�ض  اخلمي�ض  االآمن.  املتكامل 

ت�سيف   Gmail
خدمة »الر�سائل 

ال�سرّية«

جديدة  خدمة   Gmail موقع  اأدخل 
والربيد  للر�سائل  اأكرب  حماية  ت�سمن 
االإلكرتوين، يف اإطار ال�سعي لتوفري اأكرب 

قدر من االأمان للم�ستخدمني.
 ،»TechCrunch« ملوقع  ووفقا 
اجلديدة  الن�سخة  مل�ستخدمي  يكن 
من Gmail االآن االعتماد على طريقة 
بحيث  االإلكرتوين،  الربيد  الإر�سال  اآمنة 
يقوم املر�سل بتحديد فرتة معينة )اأيام 
خاللها  يكن  اأ�سهر..(  اأو  اأ�سابيع  اأو 
ملتلقي الر�سالة اأن يقراأها، وبعدها يقوم 

املوقع اأوتوماتيكيا بحذف الر�سالة.
من  النوع  لهذا  اأكرب  حماية  ول�سمان 
ت�سفري  اأي�سا  للمر�سل  يكن  الر�سائل 
مع  ي�ساركه  اإلكرتوين  برمز  الر�سالة 
الر�سالة  متلقي  اأن  كما  فقط،  متلقيها 
يكنه قراءة الر�سال فقط ولن ي�ستطيع 
اأو  الكمبيوتر  يف  حفظها  اأو  ن�سخها 

طباعتها.
يف  اخلرباء  يف�سح  اأن  املنتظر  ومن 
خدمات  مزايا  من  املزيد  عن  غوغل 
ال�سنوي  املوؤمتر  اجلديدة يف   Gmail
ماي   9 يف  عقده،  املزمع  لل�رشكة، 

املقبل.

انقطاع خدمة تويرت
حول العامل

يف  العمل  عن  توقف  تويرت  اأن  عدة  تقارير  ذكرت 
وذلك  واآ�سيا،  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  من  اأجزاء 
حوايل ال�ساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينيت�ض، 
موقع  ويتابع   .Down Detector ملوقع  وفقا 
Down Detector امل�ساكل التقنية على مواقع 
عن  اأنباء  انت�رشت  حيث  االجتماعي،  التوا�سل 
الأمريكا  ال�رشقي  ال�ساحل  تويرت يف  انقطاع خدمة 

وكندا والياaبان والفلبني، اليوم الثالثاء 17 اأبريل.
ويف املتو�سط، ي�ستخدم 330 مليون �سخ�ض موقع 
تعليقات  اأن  ويبدو  �سهري.  اأ�سا�ض  على  تويرت 
من  كال  اأن  اإىل  ت�سري  االإنرتنت  عرب  امل�ستخدمني 
والهواتف  املكتبية  الكمبيوتر  اأجهزة  م�ستخدمي 

الذكية قد تاأثروا باالنقطاع.

الذكاء اال�سطناعي »يلقي القب�ص« 
على م�ستبه به يف ال�سني!

اأثناء  احتيال،  ق�سية  يف  به  م�ستبه  على  القب�ض  ال�سينية  ال�رشطة  األقت 
الذكية  الفيديو  كامريات  ا�ستخدام  بف�سل  مو�سيقي،  حلفل  ح�سوره 

املخ�س�سة للتعرف على الوجوه.
الإلقاء  منه  ال�رشطة  رجال  اقرتاب  عند  �سدمته  عن  به  امل�ستبه  وعرب 
القب�ض عليه، الأنه كان مقتنعا باأنه اآمن، اإذ حاول االختفاء يف ح�سد كبري 

من النا�ض.
يذكر اأن ال�سلطات ال�سينية �سارت على مدى اأعوام تطبق اأنظمة للتعرف 
على الوجوه بالفيديو. وتخطط بحلول عام 2020 لن�سب 600 مليون كامريا 
ذكية يف البالد كلها. وعالوة على ذلك فاإن ال�رشطة ال�سينية بداأت تخترب 

نظارة ذكية بو�سعها م�سح وجوه املارة ومقارنتها بقائمة املطلوبني.

�سناب �سات تتيح فالتر برناجمها 
للجميع  Lens Studio

اآبل تعمل على اإطالق خدمة اإخبارية مدفوعة اال�سرتاك

ك�سفت  املا�سي  العام  اآخر 
املالكة   ،Snap Inc �رشكة 
عن  �سات  �سناب  لتطبيق 
 Lens Studio برنامج 
والذي ي�سمح باإن�ساء عد�سات 
ال�ستخدامها  امُلعّزز  الواقع 
الأي  وُيكن  التطبيق،  داخل 
الربنامج  حتميل  �سخ�ض 
عد�سته  ت�سميم  يف  والبدء 
ة، مع تطوير احلركات  اخلا�سّ
ثالثية  بطريقة  به  ة  اخلا�سّ
حكايات  يف  لتظهر  االأبعاد 
ب�سكل  امل�ستخدم  “ق�س�ض” 
من  اال�ستفادة  بعد  واقعي 

الواقع امُلعّزز.
عن  ال�رشكة  اأعلنت  االآن 
برناجمها هذا  اإتاحتها فالتر 
مما  امل�ستخدمني،  جلميع 

اإن�ساء  من  �سخ�ض  اأي  ُيّكن 
بالنوعية  وعد�سات  فالتر  
بها،  يرغب  التي  والكيفية 
برنامج  ال�رشكة  واأطلقت  كما 
لفريق  �سيُتيح  والذي  اإبداعي 
مع  التوا�سل  �سات  �سناب 
ين�سوؤون  الذين  االأ�سخا�ض 
الدعم  ومنحهم  الفالتر 
اإبراز  عن  ف�ساًل  املبا�رش، 

اأعمالهم.
االآن  التطبيق  و�سيعمل  كما 
عد�سات  ق�س�ض  بعر�ض 
املجتمع، وهي عبارة عن ق�سة 
خمتلفة  لقطات  على  حتتوي 
ي�سرتكون  جمهور  قبل  من 
بنف�ض عد�سة املجتمع، وذلك 
على  ال�سوء  لت�سليط  حماولة 

هذه العد�سات.

كما هناك التكامل بني برنامج 
 Giphy Lens Studio مع 
مل�سقات  و�سع  يدعم  مما 
العد�سات  يف   GIF متحركة 
عن  ف�ساًل  املخ�س�سة، 
فلرت  الإن�ساء  طالء  ا�ستخدام 
مرتبط مبيزات الوجه، وحتى 
وثالثية  ثنائية  كائنات  اإرفاق 
تعتمد  اأحداث  واإثارة  االأبعاد 

على حركات الوجه.
ل�سمان  قيود  هناك  اأخرًيا 
عدم وجود عد�سات غري الئقة 
ُيكن  كما  التطبيق،  داخل 
فيها  عد�سة  اأي  عن  التبليغ 
فوري،  ب�سكل  حلذفها  اإ�ساءة 
االحتماالت،  اأ�سوء  يف  اأو 
ولن  �ساعة   24 بعد  �ستختفي 

يتم جتديدها فيما بعد.



واأو�صح نائب رئي�س بعثة جلنة ال�صليب الأحمر 
و  مديري  لفائدة  دورة  هام�س  على  الدويل 
حول  باجلزائر  العقابية  املوؤ�ص�صات  اإطارات 
اأ�رسى  معاملة  و  الإن�صاين  الدويل  »القانون 
فتحت  و  اإهتماما  اأبدت  اجلزائر  اأن  احلرب« 
اإبرام  مت  اأين   1999 �صنة  منذ  وا�صعا  الباب 
مذكرة مع احلكومة اجلزائرية ت�صمح مبوجبها 
ب�صفة  العقابية  املوؤ�ص�صات  بزيارة  للبعثة 

»عادية« و »دون قيود«.
الدولية  اللجنة  مع  اجلزائري  التعاون  وتكلل 
رئي�س  بزيارة   2002 �صنة  الأحمر  لل�صليب 
اأين  للجزائر  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة 
مت التوقيع على »اتفاقية املقر« حتت اإ�رساف 

ما  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
ن�صاطها  و ممار�صة  للجنة  بعثة  بتواجد  �صمح 
لذات  ا�صتنادا  عوائق  دون  باجلزائر  الإن�صاين 

امل�صوؤول.

 نظرا ملعاناة ال�صحراويني 
مع نظام املخزن:

الفرن�سيون يعاتبون باري�س 
على دعمها لالحتالل

جتمع ع�رسات املتظاهرين اأول اأم�س 
اأمام مقر وزارة اخلارجية الفرن�صية 

للتنديد ب«دعم احلكومة الفرن�صية للنظام 
املغربي على ح�صاب معاناة ال�صعب 
ال�صحراوي«وللمطالبة بتمكني كلود 

موجنان، املنا�صلة الفرن�صية املدافعة عن 
الق�صية ال�صحراوية، من دخول املغرب 
لزيارة زوجها املعتقل �صمن جمموعة 

»اأكدمي ازيك،  اإىل جانب دعوتهم باإطالق 
�رساح ال�صجناء ال�صيا�صيني ال�صحراويني.

 وجاء ذلك خالل وقفة ت�صامنية مع 
النا�صطة الفرن�صية كلود موجنان بعد 
منعها من زيارة زوجها املعتقل �صمن 
جمموعة اكدمي ازيك، و هذا يف الوقت 
الذي ت�صمح لها تدابري القانون الدويل 

بهذه الزيارة، و�صارك يف الوقفة اأع�صاء 
من اجلمعية الوطنية الفرن�صية ميثلون 
خمتلف الأحزاب ال�صيا�صية وممثلون 
عن بع�س املجال�س البلدية والهيئات 

احلقوقية، وندد املتظاهرون ب«املوقف 
الفرن�صي ال�صلبي من الق�صية الوطنية 
ال�صحراوية« وحملوها امل�صوؤولية فيما 

يتعلق بالإجراءات التع�صفية للدولة 
املغربية التي طالت املواطنة الفرن�صية 
والنا�صطة احلقوقية كلود موجنان التي 

منعت من زيارة زوجها املعتقل ال�صيا�صي 
ال�صحراوي، النعمة ال�صفاري.

ودعا املتظاهرون خالل الوقفة، حكومة 
بالدهم اإىل ال�صغط على الدولة املغربية، 
بغية الإفراج الفوري عن كافة املعتقلني 
ال�صيا�صيني ال�صحراويني داخل ال�صجون 

املغربية ووقف حمالت العتقال 
التع�صفي التي تطال املدنيني ال�صحراويني 

باملناطق املحتلة من ال�صحراء الغربي.
ق.و
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نائب رئي�س بعثة ال�صليب الأحمر، خ�صر طري ي�ؤكد:

»اجلزائر دائما متعاونة معنا«
اأكد خ�صر طري باأن اجلزائر كانت دائما تتعاون ب�صكل دائم مع جلنة ال�صليب الأحمر الدويل، منذ �صنة 1999، م�صيفا 

اأن جمالت التعاون اأ�صحت مفت�حة منذ تلك الفرتة.

ح�ايل ال�صابعة �صباحا 

وزارة العدل

�صعيدة

خ�ص�صت حيزا كبريا لقان�ن البلدية 

اإح�ساء 40 مليون حماولة اخرتاق اإلكرتوين

2300 طرد غذائي لفائدة العائالت املعوزة

�سدور العدد »0« من جملة »الداخلية«

للع�رسنة  العام  املدير  عكة  احلكيم  عبد  اأكد 
بوزارة العدل باأن امل�صالح التقنية للوزارة قد 
 ( الأخرية  �صنوات  الثالثة  مدى  على  اأح�صت 
اخرتاق  حماولة  مليون   40  )  2018  -2015

للوزارة، م�صريا يف ذات  لالأنظمة املعلوماتية 
ال�صياق اإىل اأن 8 ماليني حماولة من بني جمع 

املحاولت كان م�صدرها من خارج الوطن
يحي ع�اق

لبلدية  البلدية  اأن تقوم امل�صالح  من املنتظر 
 20 اجلمعة  هذا  �صعيدة  بولية  خالد  اأولد 
اأفريل عملية 2018 بتوزيع 2300 طرد غذائي 
ل�صهر  حت�صريا  املعوزة  العائالت  لفائدة 

رم�صان الكرمي.
الإعانات  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر  هذا 
جزائري  دينار  مليون   115 قيمتها  البالغ 

اإىل  النائية  �صي�صتفيد منها كافة �صكان القرى 
الذي دفع  الأمر  الرباحية، وهو  جانب مدينة 
اإىل  بلحاج  بو�صيخ  خالد  اأولد  بلدية  برئي�س 
النا�صطة  اجلمعوية  احلركات  م�صاعدة  طلب 
يف  امل�صاهمة  اأجل  من  الولية  م�صتوى  على 

العملية.
يحي ع�اق

واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأ�صدرت 
من   »0« العدد  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
جريدة »الداخلية«، خ�ص�س جزءا كبريا من 
اإىل خمتلف الحتفالت املخلدة  م�صمونها 
للذكرى ال51 ل�صدور اأول اطار قانوين خا�س 

بالبلدية اجلزائرية ما بعد ال�صتقالل.
�صدر  الذي  العدد،  هذا  يف  املجلة  وعادت 
اإىل  بالتف�صيل  املن�رسم،  فرباير  �صهر 
الذي احت�صنه يف 18 جانفي  الوطني  اللقاء 
عبد  للموؤمترات  الدويل  املركز  املا�صي، 
وهذا  الذكرى  لهذه  احياء  رحال،  اللطيف 
غرار  على  �صلة  لها  موا�صيع  اإىل  اإ�صافة 
لإر�صاء  الدولة  تبذلها  التي  املجهودات 
لتطلعات  ت�صتجيب  حملية  عمومية  خدمة 

املواطن.
ون�رست الر�صالة الكاملة لرئي�س اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها باملنا�صبة 
اإىل امل�صاركني يف هذا اللقاء الوطني والتي 
اأعلن من خاللها على تكري�س يوم 18 جانفي 
يف  جاء  عرفانا--كما  للبلدية  وطنيا  يوما 
هذه  لدور  والدولة  ال�صعب  »من  الر�صالة-- 
التنمية  م�صار  يف  للدولة  القاعدية  اخللية 
احلق  دولة  دعائم  تعزيز  وم�صار  الوطنية 
ر�صالة  ت�صمنته  ما  اأهم  والقانون«.ومن 
الرئي�س بوتفليقة  بهذه املنا�صبة اأي�صا اقرار 
�صنويا كل  للبلدية«  الوطنية  عقد »اجلل�صات 
18 يناير لتن�صيق جهود املنتخبني املحليني  
والتوا�صل دوريا مع م�صالح الدولة يف �صاأنها  
معرجا يف هذا الطار اإىل خمتلف الأحكام 
يف  مراجعته  بعد  الد�صتور  ت�صمنها  التي 
الدميقراطية  ترقية  تن�س على  والتي   2016

الت�صاركية على امل�صتوى املحلي.

رئا�صية وبرملانية 

اأردوغان يقرر اإجراء 
انتخابات مبكرة 
اأعلن الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اأردوغان، اأم�س، اإجراء 
انتخابات رئا�صية وبرملانية 
مبكرة يف 24 ج�ان املقبل. 

وياأتي اإعالن اأردوغان عقب 
اجتماعه بحليفه الرئي�صي 
دولت بهجلي زعيم احلزب 

الق�مي الرئي�صي يف تركيا 

لبحث اقرتاح اإجراء انتخابات 
مبكرة يف اأوت . وكان زعيم 

حزب احلركة الق�مية قد 
اأثار مفاجاأة، اأم�س الثالثاء، 

عندما طالب احلك�مة بعدم 

النتظار حتى م�عد 3 ن�فمرب 

انتخابات رئا�صية  2019 لإجراء 

وبرملانية. وقال بهجلي يف 

اجتماع لن�اب "حزب احلركة 

الق�مية" يف اأنقرة اأنه بدل من 

ذلك يجب اإجراء النتخابات يف 
.2018 اأوت   26

اآخر خرب
وكيل وزارة اخلارجية 

الفل�صطينية تي�صري 
جرادات:

ن�سعى ملنع منح الكيان 
ال�سهيوين ع�سوية يف 

جمل�س الأمن
ال�صلطة  يف  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  وكيل  اأف�صح 
عن  النقاب  اأم�س  يوم  جرادات،  تي�صري  الفل�صطينية 
من  ال�صهيوين  الكيان  ملنع  الأخرية  تبذلها  م�صاع 
الأمن  جمل�س  يف  دائمة  غري  ع�صوية  على  احل�صول 
الدويل وذلك قبل �صهرين من موعد الت�صويت يف الأمم 
فل�صطني(  )�صوت  لإذاعة  جرادات  واأفاد  املتحدة. 
الر�صمية، باأن جهودا تبذلها اجلامعة العربية ومنظمة 
مع  بالتن�صيق  العامل  دول  مع  الإ�صالمي  التعاون 
باحل�صول  خمطط« اإ�رسائيل  »اإف�صال  لـ  الفل�صطينيني 
اأنه »من  على ع�صوية جمل�س الأمن، واعترب جرادات 
»يف  املكانة  بهذه  الكيان  يحظى  اأن  املنطقي«  غري 
الأمن  جمل�س  قرارات  كل  خمالفة  فيه  توا�صل  وقت 

واجلمعية العامة لالأمم املتحدة«.

وزير الثقافة
عز الدين ميهوبي ي�ستقبل 

الفنانة �سافية بودراع
ميهوبي مبطار  الدين  عز  الثقافة  وزير  ا�صتقبل 
»�صافية  القديرة  الفنانة  الدويل  بومدين  هواري 
بودراع« التي عادت اإىل اأر�س الوطن عقب رحلة 

عالج يف �صلطنة عمان.
يحي ع�اق

جازي ت�سارك يف اليوم الربملاين حول دور 
الت�سالت والنقل يف تطوير القت�ساد الوطني

�صاركت موؤ�ص�صة جازي ب�صفتها �رسكة اقت�صادية عمومية يف اليوم الربملاين الذي نظمه املجل�س 
ال�صعبي الوطني يوم اأول اأم�س الذي دار حول دور قطاعي الت�صالت والنقل يف تنمية القت�صاد 

الوطني.
و�صارك يف هذا اليوم الدرا�صي الذي نظمته جلنة النقل والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية التابعة 
للمجل�س ال�صعبي الوطني عدد من  اجلهات الفاعلة الرئي�صية من كال القطاعني من اأجل مناق�صة 
فر�س التنمية والنمو التي ميكن اأن ت�صاهم يف خلق الرثوة وفر�س العمل يف اجلزائر، ومثل �رسكة 
، وحمي  بلقا�صي  ومرمي   ، بوعيا�س  وفزيل   ، عليال�س  من  اأحمد  كل  الجتماع  جازي يف هذا 
الأداء  اإدارة  مديرة  احلكومية،  ال�صوؤون  مدير  الرئي�س،  نائب  الرتتيب  على  هم  و  علو�س  الدين 

التكنولوجي، ومدير التخطيط والتحليل املايل.
و يف تدخله حتدث مدير ال�صوؤون احلكومية بجازي عن خ�صائ�س ال�صوق اجلزائرية و حميطها 
و�صلوك امل�صتهلك والإطار التنظيمي وكذلك امل�صاهمة التي ميكن اأن تقدمها جمموعة فيون 
وبالتايل �رسكة جازي يف �صناعة القت�صاد الرقمي من خالل حتديث و�صائل الدفع. كما متت 
وتوجيه  جذب  يف  بفعاليتها  املعروفة  النقال  الهاتف  عرب  املالية  اخلدمات  مو�صوع  مناق�صة 

املزيد من ال�صيولة للبنوك، كاأداة تكميلية للخدمات امل�رسفية  التقليدية. 

احرتاق حمل مقهى مبدينة اأدرار
والن�صف  ال�صابعة  ال�صاعة  حوايل  اأم�س  �صب 
مبدينة  متواجد  مقهى  مبحل  حريقا  �صباحا 
املعروف  ال�صعبية  ال�صوق  من  بالقرب  اأدرار 
احلماية  م�صالح  �صارعت  حيث  بودة  �صوق 
ومبا�رسة  املكان  بتطويق  وقامت  املدنية 
عملية الإخماد واحلد من انت�صار ال�صنة اللهب 

اإيل املحالت واملجاورة حيث ا�صتمرت عملية 
الإخماد اإيل اكرث من 3 �صاعات  وخلف احلريق 
العمل  و�صائل  من  املقهى  يف  معتربة  خ�صائر 
اإيل امل�س بالبناية  وح�صب الأخبار الأولية اأن 

ال�صبب يعود اإيل �رسارة كهربائية
ب��صريفي بلقا�صم

ب�صبب حما�صرة املياه منازلهم

 �سكان حي 60م�سكن بالرغاية 
يطالبون ال�سلطات بالتدخل 

اجتماعي  م�صكن   60 حي  �صكان  جدد 
العا�صمة،  باجلزائر  طاية  بعني  ت�صاهمي 
جراء  ال�صديدين  وتذمرهم  ا�صتيائهم 
الو�صعية الكارثية التي يعي�صونها منذ �صنوات 
طويلة نتيجة حما�رسة املياه منازلهم ب�صبب 
الأمطار املت�صاقطة، حيث طالبوا ال�صلطات 
املحلية بالتدخل العاجل للتكفل بان�صغالتهم 

وم�صاكلهم التي و�صفوها باملتدهورة.
ت�رسبات  م�صكل  من  احلي  قاطنو  ويعاين 
ت�صتوعب  ل  التي  ال�صحي  ال�رسف  قنوات 
كمية املياه ب�صبب الكثافة ال�صكانية املحيطة 
اأكرث  اإىل  املياه  من�صوب  ارتفع  حيث  بهم 
اإ�صافة  منحدر  يف  احلي  ووجود  مرت  من 
املياه  لأنابيب  التو�صيالت  الع�صوائية  اإىل 
املقايي�س  عن  بطريقة  بعيدة  وال�صباكة 
املعمول بها ح�صبهم، و قال ال�صكان اإنهم مل 
ي�صتطيعوا اخلروج من منازلهم ب�صبب  املياه 
و�صببت  منازلهم  على  كثريا  اأثرت  التي 
كبري  وت�رسر  اجلدران،  يف  عديدة  ت�صققات 
خ�صو�صا ل�صكان الطوابق ال�صفلى ب�صبب عدم 
�صكان  اأطلق  كما  العمارات  يف  اأقبية  وجود 

املحلية  لل�صلطات  ا�صتغاثة  نداءات  احلي 
وال�رسيع  العاجل  التدخل  ق�صد  مرات،  عدة 
اأ�صحوا  الذي  للجحيم  نهائي  حل  لإيجاد 
من  خوفا  الأمطار  هطلت  كلما  يكابدونه 
و�صول الت�صققات لالأعمدة التي ت�صكل خطرا 
عليهم  . ومن جهة اأخرى، ي�صتكي �صكان حي 
60م�صكن و الذي هو م�رسوع مت اجنازه منذ 
�صنة 1998  من طرف ديوان الرتقية والت�صيري 
عقود  و�صعية  ت�صوية  عدم  العقاري  من 
امللكية التي طال اأمدها وبات يوؤرقهم كثريا  
العقاري  الوعاء  لالإ�صارة كان امل�صكل ب�صبب 
البلدية  طرف  من  موؤخرا  ت�صويته  مت  الذي 
الت�صيري  و  الرتقية  ديوان  يتواجد حاليا يف  و 

العقاري .
لعني  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  جهته  من 
ت�رسيح  يف  اأو�صح  رقا�س  القادر  عبد  طاية 
الو�صعية،  ت�صوية  ب�صدد  اأن  لـ«الو�صط«، 
م�صالح  مع  توا�صلت  م�صاحلهم  اأن  مو�صحا 
وتهيئة  التدارك  اأجل  من  »ال�صيال«، 

التو�صيالت اخلا�صة باأنابيب املياه.
ف.ن�صرين

خالل حمادثات جمعتهما 
بن �سالح و�سفري البحرين 

يوؤكدان حر�سهما على 
تعميق احلوار 

لل�صعبني ال�صقيقني«.الربملاين مبا يخدم امل�صلحة امل�صرتكة »حر�صهما على تعميق احلوار والت�صاور متبادلة«. من جهة اأخرى اأكد الطرفان ال�صقيقني لتحقيق �رساكة ذات منافع التعاون والإمكانيات املتاحة يف البلدين اجلانبني كان فر�صة »لتناول جمالت واأو�صح ذات البيان اأن اللقاء  بني املنطقة«، كما اأورده بيان ملجل�س الأمة.وجوانب اأخرى تخ�س الو�صع العام يف وكذا تعميق احلوار والت�صاور الربملاين، تناولت اأهمية تعزيز »العالقات الثنائية البحرين باجلزائر فوؤاد �صادق البحارنة، مباحثات مع ال�صفري اجلديد ململكة  �صالح، اأم�س  الأربعاء باجلزائر العا�صمة اأجرى رئي�س جمل�س الأمة عبد القادر بن 
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