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 القرار اتخذه اأم�ص الأع�ساء 
يف اجتماع تن�سيقي

�ملكتب �لفدر�يل 
 يعـــــــلن �ليـــــــــوم

 �إقالــــــــة ماجـــــــر 

ال�سغل ، ال�سكن ، ال�سحة ، التنمية �النهب العقاري   

�إنذ�ر �أخري لأربع ولة باجلنوب لتفكيك 05 قنابل موقوتة 

�ص13

نقابة الق�ساة

ن�ستنكر حـــــــملة 
ت�سويه �إطــــــار�ت 
�لعد�لة يف قـ�سية 

�لكــــــــــــوكــــــــــايني

�ص4

�ص4
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اخلبري الأمني اأحمد كر��ص 
يوؤكد للو�سط:

ميـــكن تدويل خربة 
�جلـــــز�ئر يف مكافحة 

�لتـــــطرف �لعـــــــنيف
�زير النقل يوؤكد: 

 12 قاطرة جديدة 
مليرتو باب �لو�دي 

وبـــــــــــر�قــــــــــي

 الأمني الأ�ل حلزب جبهة 
القوى ال�سرتاكية

قانون �لـــــمالية 
يخدم جمموعة  
من �أرباب �ملال

 الأغواط

توقيف تاجر خمدر�ت 
 بحوزته 12.5 كلغ
 من �لكيف �ملعالج

اأمني 

نقل

مالية

خمدرات

 .     لعالقة للحركة �لأخرية مل�سوؤويل �جلمارك بق�سية �لكوكايني



عين

متيزت الأيام الأوىل من امتحانات 
اجتياز �شهادة الباكالوريا بحفاظ 
املو�شة  اتباع  على  التالميذ 
اأو  املالب�س  ارتداء  يف  �شواء 
املختلفة  ال�شعر  ت�رسيحات 
يثنهم  مل  حيث  اعتمدوها،  التي 
ال�شغط والرتباك املعرفان عن 

الأخري  المتحان  املمتحنني يف 
اجلامعة  دخول  عن  الفا�شل 
والتناف�س  املو�شة  اتباع  من 
الغريبة  اخلرجات  خمتلف  على 
ال�رساويل  ارتداء  يف  خا�شة 
ت�رسيحات  واعتماد  املمزقة 

ال�شعر الغريبة.

حتولت العهدة اخلام�شة التي طاملا دعا اإليها احلزب العتيد  اإىل 
�شار  بحيث  بالبالد،  الن�شطة  ال�شيا�شية  الأحزاب  لتق�شيم  عامل 
�شيحث  باأنه  واأكد  ال�شلطة  يف  غرميه  خط  نف�س  على  الأرندي 
الأحزاب  راحت  فيما  خام�شة،  لعهدة  بالرت�شح  احلايل  الرئي�س 
يف  مر�شحا  تقدم  لن  باأنها  توؤكد  املوالة  تيار  على  املح�شوبة 
املعار�شة  تلتزم  حني  يف  اأخرى،  لعهدة  بوتفليقة  ما  تر�شح  حال 

ال�شمت.
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الكرة حتقق ما عجزت عنه ال�سيا�سة 
بني اجلزائر و املغرب

اأطلق عدد من ن�شطاء مواقع التوا�شل الجتماعي باملغرب و 

اجلزائر حملة لإ�شالح العالقة بني الدولتني واملطالبة بفتح 

احلدود املغلقة منذ عام 1994 . حيث جاءت هاته احلملة التي 

اأطلق عليها النا�شطون اإ�شم »خلي احلدود تفتح« بعد اأن �شاندت 

اجلزائر املغرب بالت�شويت ل�شاحلها با�شت�شافة مونديال 2026 

رغم توتر العالقات بينهما ،بعد قيام  اجلزائر بغلق احلدود ب�شبب 

فر�س الرباط تـاأ�شرية دخول على اجلزائريني ، وبعد ذلك حادث 

اإطالق النار ا�شتهدف فندقا مبراك�س واتهمت حينها الرباط 

اجلزائر بالوقوف خلف احلادث ، فهل �شتتمكن يا ترى الكرة 
امل�شتديرة من فعل ما عجز عنه ال�شيا�شيني !!

ل.م

 الأطباء املقيمون ير�سخون
 ملطالب الو�ساية

يبدو اأن الناطقة با�شم الأطباء املقيمني املتمثلة يف التن�شيقية 

امل�شتقلة لالأطباء املقيمني، قد ر�شخت اأخريا ملطال وزارتي 

ال�شحة والتعليم العايل والبحث العلمي، بعدما قررت »كامرا« وقف 

الإ�رساب بعد 8 اأ�شهر كاملة، حيث دعا الأطباء لاللتحاق مبنا�شب 

عملهم بداية من يوم الأحد 24 جوان، تر�شيم جاء بهدف اإعادة 

فتح باب احلوار مع الوزارتني الو�شيتني، بعد اأن جعلت الأخريتني 

من الوقف التام لالإ�رساب �رسطا للجلو�س على طاولة احلوار.

�ساو�سي اأخريا يجد منفذا

ممتحنو الباكالوريا مل ي�ستغنوا عن املو�سة

العهدة اخلام�سة تق�سم الأحزاب ال�سيا�سية

خبر في 
صورة

التحق باجلماعات الإرهابية �شنة 1994

العثور على جثة الإرهابي 
بن �سغري النا�سر

الأغواط

توقيف تاجر خمدرات بحوزته 12.5 
كلغ من الكيف املعالج

اأوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�س الوطني ال�شعبي بالأغواط/
ن.ع.4، تاجر خمدرات بحوزته )12،5( كيلوغرام من الكيف 

املعالج، فيما مت حجز )24563( وحدة من خمتلف امل�رسوبات 
وثالث )03( �شاحنات بكل من الوادي وورقلة/ن.ع.4. 

وبتمرنا�شت/ن.ع.6، اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني )04( اأربعة 
منقبني عن الذهب وحجزت)01(  جهاز ك�شف عن املعادن، 

)01( مولد كهربائي و)01( مطرقة �شاغطة. 
من جهة اأخرى، اأحبط حرا�س ال�شواحل بعنابة/ن.ع.5، 
حماولت هجرة غري �رسعية لـ )24( �شخ�شا كانوا على 

منت قوارب تقليدية ال�شنع، يف حني مت توقيف )36( مهاجر 
غري �رسعي من جن�شيات خمتلفة بكل من ورقلة/ ن.ع.4 و 

تلم�شان/ن.ع.2.

ق�شية كمال البو�شي

اأني�س رحماين يربر ورود 
اإ�سم اأحد �سحفييه 

دافع املدير العام ملجمع النهار اأني�س رحماين عن ال�شحفي 
بالقناة اأحمد قارة، بعدما اأدرج ا�شمه �شمن ق�شية كمال البو�شي، 

حيث قال اأنه �شبق واأن ك�شف الزميل اأحمد قارة �شنة 2014 
بال�شوت وال�شورة اأن اللحوم املجمدة امل�شتوردة من الربازيل 

من طرف املدعو كمال �شيخي هي جيفة وكان الوحيد الذي بث 
هذه احلقيقة بالفيديوهات امليدانية التي متكن من اإجنازها يف 
الربازيل. كما اأ�شاف رحماين، يف ح�شابه على تويرت »مع اإحرتام 

#النهار لكل مقت�شيات �رسية التحقيق التي يحددها القانون، 
�شيتم نهاية الأ�شبوع املقبل بث روبورتاج من داخل اإمرباطورية 

#كمال_البو�شي بال�شوت وال�شورة يك�شف كيف متكن بارون 
الكوكايني من توريط الكثريين، بف�شل حتقيق ميداين للزميل 

#ال�شحفي #ال�شاهد اأحمد قارة.«

متكن احلار�س فوزي �شاو�شي اأخريا من اإيجاد فريق يتعاقد معه هذا 
على  اأبي�س  مو�شم  ن�شف  ق�شاء  امكانية  وتفادى  ال�شيفي  املركاتو 
مرغوب  غري  اجلزائر  ملولودية  ال�شابق  احلار�س  اأ�شبح  حيث  الأقل، 
به  يتميز  الذي  الن�شباط  ب�شبب عدم  الأندية  يف خدماته من طرف 
على اأر�شية امليدان، وهو ما جعل الفرق تتفادى التعاقد معه كما فّوت 
فر�شة خو�س جتربة يف الدوري ال�شعودي خا�شة واأنه كان يف ات�شالت 

مع نادي اأحد قبل اأن تف�شل ال�شفقة.

يف اإطار مكافحة 
الإرهاب واإثر عملية 

بحث وتفتي�ش 
مبنطقة كدية 

راأ�ش ردب، بلدية 
متالو�ش جنوب-غرب 

�شكيكدة/ن.ع.5، 
عرثت مفرزة للجي�ش 
الوطني ال�شعبي، يوم 

على   ،2018 جوان   22
جثة تعود للإرهابي 

»بن �شغري عبد 
النا�شر« املكنى »اأبو 

زكرياء«، الذي التحق 
باجلماعات الإرهابية 

�شنة 1994، يف حني 
ك�شفت ودمرت مفرزة 

اأخرى خمباأين )02( 
للجماعات الإرهابية، 

وذلك خلل عملية 
مت�شيط مبنطقة واد 
جنان �شاهل، بلدية 

عني زويت، ولية 
�شكيكدة/ن.ع.5.

يف �شياق مت�شل ك�شفت 
مفرزة م�شرتكة 
للجي�ش الوطني 

ال�شعبي بربج باجي 
خمتار/ن.ع.6، ثلثة 
)03( م�شد�شات ر�شا�شة 

من نوع كل�شنيكوف 
و�شتة )06( خمازن 

ذخرية مملوءة. 



لهجته عقب  الأر�سيدي من حدة   �سعد 
بالرت�سح  للرئي�س  الأخرية  الدعوات 
و�سفهم  من  داعيا  اخلام�سة،  للعهدة 
حالة  يف  البقاء  اإىل  الوطنيني  بجميع 
ا�ستفزازي  قرار  ملواجهة  ويقظة  تاأهب 
جديد مهني للبلد، على حد و�سفهم، يف 
يعي�سان  نفوذنا  ومنطقة  العامل  اأن  وقت 
حتت وقع ا�سطرابات من �ساأنها اأن تعيد 
على  وال�ستيالء  القوى  موازين  ر�سم 
من  التجمع  قال  طويلة.  لفرتة  الرثوات 

اأجل الثقافة والدميقراطية »الأر�سيدي«، 
الأخري،  الوطنية  الأمانة  اجتماع  خالل 
العمومية مبنية حاليا على  ال�سلطات  اأن 
الرئا�سيات  موعد  حتى  ال�سمود  كيفية 
ين�سف  الت�سخم  اأن  معتربا   ،2019
يف  ال�سكان،  من  وا�سعة  فئات  ميزانية 
باإ�سهار  التنفيذية  ال�سلطة  تتم�سك  حني 
اأرقام الديوان الوطني لالإح�سائيات التي 
متطرقة  الزمن،  جتاوزها  باأنها  و�سفها 
للعمل  الدويل  للمكتب  الأخري  للقرار 

اأن طريقة رد اجلزائر متثلت يف  معتربة 
لرفع  اإجراءات  اتخاذ  الهروب فبدل من 
اقرتح  القادمة  الدورة  يف  الإدانة  قرار 
الهيئة  هذه  من  الن�سحاب  العمل  وزير 
بدعوى »اأننا نتعّر�س ملعاملة غري عادلة 
حد  على  العربي!«،  الربيع  اندلع  منذ 
معاناة  ا�ستمرار  و�سط  احلزب،  و�سف 
امل�سايقات.  من  امل�ستقلة  النقابات 
للحياة  انتقاداته  من  احلزب  و�ّسع  كما 
املوؤ�س�ساتية  احلياة  وا�سفا  ال�سيا�سية، 

باأنها اأ�سبحت متوقفة على حالت ظهور 
الرئي�س الدولة، يف حني �سعد �سد الويزر 
وا�سفا �سالحياته  اأويحيى،  اأحمد  الأول 
�سلطة  اأدنى  ميلك  ل  اأنه  يبدو   « باأنها  
على الإدارة على م�ستوى كافة الوزارات 
النهائي  القرار  اآخرها  ا�ستثناء«،  بال 
املالية  قانون  من  للمواطنني  التخلي�سي 
بيع  على  والعرتا�س   ،2018 التكميلي 

الأرا�سي الفالحية.
�سارة بومعزة

24 �ساعةالأحد24 جوان  2018  املوافـق  لـ 10 �سوال 1439هـ 3
ال�ساحة ال�سيا�سية فارغة و بوتفليقة بدون مناف�س ،اأويحيى:

�سحة الرئي�س متكنه من ت�سيري �س�ؤون البالد 
اأكد الأمني العام »لالأرندي« اأن ال�ساحة ال�سيا�سية فبي اجلزائر فارغة مما ي�ستلزم ا�ستمرار بوتفليقة كرئي�س للبالد  بدون مناف�س ، موؤكدا ان الرئي�س باأن 

الرئي�س يتمتع بال�سحة التي متكنه من ت�سيري �سوؤون البالد يف اأح�سن الظروف، م�سريا اإىل اأن احلكومة وموؤ�س�سات الدولة تعمل حتت اإ�سرافه ور�سادة حكمه.

اإميان لوا�س

يف  الأم�س  »لالأرندي«  العام  الأمني  ارجع 
ندوة �سحفية يف مقر حزبه بنب عكنون �سبب 
للرت�سح  بوتفليقة  للرئي�س  »الأرندي«  منا�سدة 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  ربيع 2019 هي  لرئا�سيات 
الرجل  اأنه  موؤكدا  اجلزائر،  بها  متر  التي 
مبا�رشة  اإياه  ،داعيا  املن�سب  لتويل  املنا�سب 

للرت�سح للعهدة اخلام�سة .
قال الوزير الأول والأمني العام حلزب التجمع 
اإّن  اأويحيى،  اأحمد  الدميقراطي،  الوطني 
حتالف حزبه مع اأحزاب اأخرى لي�س مربوطا 
الأحزاب  كل  اأن  2019،مو�سحا  برئا�سيات  
يف  تن�سط  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  املوجودة 
ربح  هو  التحالف  يف  والهدف  قانوين  اإطار 
مقاعد يف الربملان، م�سريا اأن واأ�سار اأويحيى 
ال�سيا�سية  الأحزاب  بني  للتحالف  اللجوء  اأّن 

هدفه الربح فقط.
اإّن عمل  ال�سبت،  اأم�س  اأويحيى،  اأحمد  واأكد  
احلكومة وجمل�س الوزراء حتت �سلطة ورقابة 
الربملان، م�سريا اأن اإىل اأّن اإ�سقاط املادة التي 
تُقر بفر�س “TVA” على ال�سيارات امل�سّنعة 
الأخرية  الكلمة  اأن  دليل  اأكرب  هو  باجلزائر، 

تعود لنواب ال�سعب

اأطالب بتطبيق حكم الإعدام يف كل 
متورط يف ق�سية الكوكايني

قناطري   7 حجز  ق�سة  على  املتحدث  وعلق 
اأطرافا  ،متهما  وهران  مبيناء  الكوكايني  من 
يف  ف�سلها  بعد  املجتمع  تعفني  مبحاولة 
مبطلب  ،مذكرا  ال�ستقرار  زعزعة  مبحاولة 
كل  يف  الإعدام  حكم  يف  املتمثل  التجمع 

متورط يف هذا الإجتار الإجرامي .

اإ�سراب الأطباء املقيمني غري عقالين

يف �سياق اآخر ،انتقد اويحيى اإ�رشاب الأطباء 
هذا  اأن  ،معتربا  اأ�سهر   8 ملدة  املقيمني 
ف�سلت  قد  واملحكمة  الإ�رشاب غري عقالين 

بعدم �رشعيته .

قطع الأنرتنت حلماية م�سداقية 
البكالوريا من الإنزلقات

املوقع  وحجب  النرتنت  بقطع  يتعلق  وفيما 
اأيام امتحانات البكالوريا ،اأبرز الوزير الول اأن  
قطع الأنرتنت �ساعة بعد انطالق كل امتحان 

هذا  م�سداقية  حماية  بهدف  كان  بكالوريا 
المتحان امل�سريي من النزلقات ،موؤكدا اأن 
هذا الإجراء لن ي�سبب خ�سائر مالية لل�رشكات 
،قائال  ذلك  املبالغة يف  ،راف�سا  القت�سادية  
با�س  �سرتيت  الوول  يف  راهو  يل  ماكا�س   »:

يخ�رش«.

الإ�ستعانة بالأقدام ال�سوداء لالإ�ستفادة 
من خربتهم

حول  ت�رشيحه  فهم  مت  قد  باأنه  اأويحيى  اأكد 
خاطئ،  ب�سكل  ال�سوداء  بالأقدام  الإ�ستعانة 
ال�سوداء  الأقدام  اأبدا  يق�سد  باأنه مل  مو�سحا 
ق�سد  واإمنا  اجلزائر،  يف  تقيم  كانت  التي 
كانون  الذين  اجلزائريني  من خربة  ال�ستفادة 
يقيمون باجلزائر وهاجروا اإىل اأوروبا، موؤكدا 
اأنه كوزير اأول وكاأمني عام لالأرندي ل ميكن له 

امل�سا�س مببادئ الثورة وبيان اأول نوفمرب

ليلى حداد عميلة دنيئة

لالأرندي،  العام  والأمني  الأول  الوزير  وو�سف 
ال�سحفية  ليلى حداد التي تهجّمت على رئي�س 
اجلمهورية  و انتقدت النطام  من مقر برملان 

الإحتاد الأوروبي بـ »العميلة الدنيئة »،من جهة 
حادث  التحقيق يف  باأن  اأويحيى  اأعلن  اأخرى، 
ليزال  ببوفاريك  الع�سكرية  الطائرة  �سقوط 
�ستقوم  الدفاع  وزارة  اأن  اإىل  م�سريا  جاريا، 
فور  باحلادث  يتعلق  ما  كل  واإعالم  بن�رش 

النتهاء من التحقيق.

مت حتديد من حر�س اجلمهور �سدي يف 
ملعب 5جويلية

التي  له  املعار�سة  الأهازيج  بخ�سو�س   اأما 
اأطلقها اجلمهور خالل نهائي كاأ�س اجلمهورية 
مبلعب 5 جويلية ، اأكد اأويحيى باأنه يعرف جيد 
من يقف وراء هذه احلادثة ومن حر�س عليها 
ل  الواقعة  باأن  موؤكدا   ، هويتهم  حتديد  وثم 
تعرف عن موقف ال�سعب اجلزائري، قائال يف 
�سياق مت�سل :« اللي دفع نعرفوه واللي �ستمني 
منه  وخرجت  �سامل  للملعب  دخلت  نعرفوه.. 
�ساملا.. اأنا وليد ال�سعب وامللعب نعرفو مليح 

.«
اأحمد  الأول  الوزير  ،ك�سف  اأخرى  جهة  من 
اأويحيى عن بلوغ اإحتياطي �رشف اجلزائر 90 
مليار دولر نهاية �سهر ماي املن�رشم  ، م�سريا 
اأن  اإن وزارة املالية تتوقع تراجع الحتياطي 

اإىل 80 مليار نهاية ال�سنة اجلارية
و�سع الأمني العام لـ«الأرندي« اأحمد اأويحيى، 
النقاط على احلروف بخ�سو�س قيام اجلزائر 
اخلا�س  املغربي  امللف  على  بالت�سويت 
ت�سويتنا  مونديال2026،قاءل:«  با�ست�سافة 
نية  نظافة  على  دليل   اأكرب  املغرب  ل�سالح 
اأمر  وهذا  جريانها،  ب�ساأن  و�سفائها  اجلزائر 
اجلزائر  جريان،  نحن  علينا  باجلديد  لي�س 
يرحل من  لن  واملغرب  ترحل من موقعها  لن 
:« موقفنا لينفي غ�سبنا من  موقعه، م�سيفا 
من طرف  لنا  وجهت  التي  الدنيئة  التهامات 

اهلل  وحزب  البوليزاريو  بخ�سو�س  الأ�سقاء 
واإيران«.

ويف �سياق اأخر ، اأ�سار اأويحيى اإىل اأن مو�سوع 
الفالحة هام ويف نف�س الوقت عوي�س، م�سريا  
على  احلفاظ  بني  ت�سارب  يوجد  اأنه  اإىل 
ا�ستكمال  اىل  واحلاجة  الفالحية،  الأرا�سي 
بناء من �سكنات، وطرق، وجامعات، ومركبات 
فالح  ق�سية  عن  اأويحيى  وتطرق  �سناعية، 
لكنه  هدفه،  يف  جنح  اأنه  اإىل  م�سريا  وهران، 
قلل من الق�سية، واأكد اأن جناح الفالح جمرد 

�رشبة حظ .

النا�سط ال�سيا�سي اإبراهيم بن عوف يوؤكد للو�سط:

 كرثة املبادرات ميعت
 العمل ال�سيا�سي

ال�سيا�سية يف الأحزاب  الثقة  فقد  املواطن  •          بادي: 

بن  اإبراهيم  ال�سيا�سي  النا�سط  �سدد 
عوف  على اأن كرثة املبادرات يف ال�ساحة 
وتقتل  ال�سيا�سي  العمل  متيع  ال�سيا�سية 
املبادرات اجلادة، يف حني ت�سري اإىل وجود 
حركية من قبل بع�س الأحزاب التي ترغب 

يف اإعطاء حلول تخدم اجلزائر.
وو�سف ذات امل�سدر خالل ت�رشيح خ�س 
ال�سيا�سة  املبادرات  باأن  »الو�سط«  به 
تعطي  فهي   ، اإيجابيا  �سيئا  تعد  مبدئيا 
و  املجتمع  يف  حركة  وجود  عن  �سورة 
لبالدها،  احللول  عن  تبحث  نخبة  وجود 
اأكد  حيث  التحفظات،  بع�س  قدم  فيما 
اأن مثل هكذا مبادرات بعيدة عن ال�سعب 
ال�سعب  وكاأن  متابعا:«  اإليه،  وغري موجهة 
اإق�ساء  على  اإجماع  وكاأنه  معني  غري 

املواطن يف احلياة ال�سيا�سية«.
ومن جهة اأخرى اأو�سح م�سدرنا باأن بع�س 
النتقادات التي تقدم لالأحزاب ال�سيا�سية 
هدفها ت�سويه العمل ال�سيا�سي ككل، ولي�س 
ت�سحيحها ح�سب بن عوف، م�سيفا :« ل 
ميكن لالأحزاب ال�سيا�سية اأن ت�سري ب�سكل 
�سيء«،  كل  قاطنوه  ينتقد  بلد  يف  عادي 
اأن ال�سلطة ميعت العمل ال�سيا�سي  موؤكدا 
الأحزاب  من  العديد  تاأ�سي�س  طريق  عن 
ال�سيا�سية ما اأعطى حجة للمنتقدين على 

ت�سويه العمل ال�سيا�سي ب�سكل عام.
النا�سط  اأو�سح  اأخرى  جهة  ومن 
ت�رشيح  يف  بادي  الغني  عبد  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سية  الأحزاب  باأن  الو�سط  به  خ�س 

ال�سعب  تنق�سها امل�سداقية مع  باجلزائر 
اجلزائري، ما يجعل املبادرات ال�سيا�سية 
مكانها،  تراوح  منها  البع�س  اأطلقها  التي 
اأكد  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  حمدثنا  وراح 
يف  املنخرطني  املواطنني  عدد  باأن 
ما   ، %20 ي�سل  ل  ال�سيا�سية  الأحزاب 
ب�سبب  ينفع  ل  امليداين  يجعل العمل 
�سيما  للم�سداقية،  الأحزاب  هذه  افتقاد 
اأنها  على  لالأحزاب  املواطن  ينظر  واأن 

انتهازية.
ويف ذات ال�سياق اأبرز ذات امل�سدر بع�س 
النقاط التي جتعل من املبادرة ال�سيا�سية 
ناجعة مقارنة باأخرى، حيث ذكر النوعية 
التي يجب اأن تكون تخدم اأجندات الوطن 
التي  ال�سخ�سية  بامل�سالح  امل�سا�س  دون 
تعد ال�سمة املميزة جلل الأحزاب ح�سبه، 
يعد  املبادرة  طرح  مدى  اأن  بادي  فيما 
رابطا  تعد  لكونها  كذلك  مهما  عامال 
مبا�رش مع القواعد ال�سعبية وتاأثريها على 
تعر�س  التي  املرحلة  وحتى  العام  الراأي 
حمدثنا  دعا  اأخرى  جهة  ومن  فيها. 
طرح  �رشورة  اإىل  ال�سيا�سية  الأحزاب 
املختلفة  املجتمع  اأطياف  جتمع  مبادرة 
اأو  واحد  توجه  من  مبادرة  من  اأح�سن 
التي  املبادرات  اأن  م�سيفا  حزب واحد، 
ليتبناها  لل�سعب  اأ�سحابها  بها  يلقي  ل 
اأن نن�سى م�سداقية  لي�ست مبادرات، دون 

املبادرين عند عامة النا�س.
علي عزازقة

دعا الوطنيني ملواجهة القرار

الأر�سيدي ي�سّعد من لهجته �سد العهدة اخلام�سة

الإمام ال�سابق و الباحث يف الإ�سالميات خل�سر رابحي

 على وزارة  ال�س�ؤون الدينية اإعادة النظر يف ت�زيع الأئمة

على غرار الأرندي والأفالن:

تاج يدع� »ب�تفليقة«  لال�ستمرار يف احلكم

قال الدكتور خل�رش رابحي اأنه يتعني على 
يف  النظر  اإعادة  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
خارطة توزيع الأئمة  ملواجهة ما يحدث 
لل�سطح  تطفو  اأين  والأخرى  الفينة  بني 
واإمام  مواطنني  بني  خالفات  حادثة 
املجتمع  عن  غريبة  كانت  واإن  حيهم، 
كبرية  بنظرة  ينظر  الذي  اجلزائري 
ت�سجل  اأنه  اإل  الفئة،  هذه  الحرتام  من 
لأخرى،  منطقة  من  متنوعة  خالفات 
اآخرها حادثة غلق م�سجد بلدية البالعة 
»بالل  الفارط، م�سجد  ب�سطيف اجلمعة 
بعد  الإمام  برحيل  مطالبني  رباح«،  بن 
اخلالف  وترية  ارتفعت  اإذ  �سنة،   18
القّراء  اأحد  اإح�سار  منه  طلبوا  بعدما 
جمموعة  بني  من  الرتاويح  �سالة  لأداء 
اأح�رش  الإمام  اأن  القّراء، غري  معينة من 
الت�سعيدات توقيع  اآخر، كما بلغت  قارئا 
مدير  اإىل  موجهة  لعري�سة  �سخ�سا   88
اأنها قامت  ال�سوؤون الدينية ب�سطيف، اإل 
بتثبيت الإمام يف من�سبه لعدم توفر الأدلة 

يف �سحة ادعائهم. من جهته اأكد الإمام 
خل�رش  الإ�سالمي  والباحث  ال�سابق 
رابحي يف ت�رشيح لـ«الو�سط«، اأن م�سهد 
الت�سعيدات بني الأئمة واملواطنني غريب 
ل  ذلك  اأن  اإل  اجلزائري،  املجتمع  عن 
املواطنني  على  الالئمة  كل  اإلقاء  يعني 
لي�سوا يف  اأئمة  اإذ جند  يف كل احلالت، 
م�ستوى منرب تلك املنطقة، ومنه يتوجب 
التهاون بهذا  الإدارة املحلية عدم  على 
ال�رشيع  التدخل  عليها  اإذ  اخل�سو�س، 
درجة  لت�سل  تتفاقم  الأمور  ترك  بدل 
بامل�ساجد،  مت�س  قد  التي  امل�سادات 
مو�سحا اأنه على الإدارة تقدير املن�سب 
التحرك  ينبغي  التي  اخلالفات  ودرجة 
اإجراءات منا�سبة،  اإذ تقت�سي  بناء عليها 
رقم  جمرد  لي�سوا  امل�سلني  اأن  خا�سة 
امل�سجد  رواد  فهم  احلاجة  عن  زائد 
لأداء فري�ستهم على م�ستواه ولهم دورهم 
ماجه  ابن  رواه  ما  بحديث  مذكرا  به، 
عن  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  عن 

»ثالثة  قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
�سربا:  روؤو�سهم  فوق  �سالتهم  ترتفع  ل 
رجل اأّم قوما وهم له كارهون«، ومن هنا 
وجب على الإدارة املحلية تتبع امل�ساألة 
اإىل  واإعطائها حق قدرها. ودعا رابحي 
اإطالع الإمام على خ�سو�سيات املنطقة، 

باملواطنني،  عالقته  على  توؤثر  قد  اإذ 
وانتقل  نائية  منطقة  من  كان  اإن  فمثال 
العك�س،  اأو  ح�رشية  مبنطقة  لالإمامة 
حتدد  اأن  الوزارة  على  يتوجب  ما  وهو 

روؤية بخ�سو�س ذلك وتتبع بدقة.
�سارة بومعزة

جتمع  حزب  يف  قيادي  م�سدر  اأف�سح 
اأمل اجلزائر  عن رغبة تاج يف ا�ستمرار 
الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة، وهذا 
يف  والأرندي  الأفالن  اأكد  اأن  بعد 
رئي�س  ا�ستكمال  �رشورة  �سابق  وقت 
ل�ستكمال  حكمه  م�سار  اجلمهورية 

الإجنازات التي لزالت تتحقق.
لرئي�س  اأويحيى  دعوة  اأن  يبدو 
لعهدة  الرت�سح  ب�رشورة  اجلمهورية 

اأمل  جتمل  رئي�س  جعلت  خام�سة، 
ويطالب  �سمته  عن  يخرج  اجلزائر 
اأخرى  لعهدة  بالرت�سح  بوتفليقة 
البالد  تعي�سها  التحديات  التي  ب�سبب 
وا�ستكمال الإ�سالحات التي �رشع فيها 
منذ �سنوات، حيث ربط ذات امل�سدر 
لـ«TSA« عربي«  به  ت�رشيح خ�س  يف 
اجلزائري  ال�سعب  بطموحات  دعوته 
كان  اإذا  اإل  تعلو  ل  باأنها  قال  التي 

احلكم  يف  م�ستمرا  اجلمهورية  رئي�س 
اإن  �سوؤال  على  رده  ويف  اأخرى،  لعهدة 
كانت مبادرته هي تاأييد لدعوة اأحمد 
فاأكد  لالأرندي،  العام  الأمني  اأويحيى 
ذات امل�سدر اأن قرار تاج اتخذ بعيدا 
عما دعا اإليه الرندي بقيادة اأويحيى، 
معتربا اأن القرار يف تاج اتخذ بالنظر 
اإىل ما حتقق من اإ�سالحات كبرية منذ 

جميء الرئي�س بوتفليقة.

 2014 انتخابات  يف  اأنه  ومعروف 
العهدة  اىل  الداعني  اأول  من  تاج  كان 
من  »انتقل  اأنه  حينها  واأعلن  الرابعة، 
جمع  مرحلة  اىل  التوقعات  مرحلة 
حينها  فهم  ما  وهو  التوقيعات«، 
من  الأخ�رش  ال�سوء  ُمنح  تاج  اأن  على 
ل�سالح  مبكرة  حملة  يف  ال�رشوع  اأجل 

الرئي�س بوتفليقة.
علي عزازقة



بني  من  �أنه  م�صادرنا  وذكرت 
�ل�صفر  من  منعها  مت  �لتي  �لإطار�ت 
بع�ض �لإطار�ت �لذين م�صتهم �حلركة 
�لتي  �جلمارك  م�ص�ؤويل  يف  �لعميقة 
فاروق  �لعام  �ملدير  �أجر�ها  قد  كان 
باحميد، ومن بني �لإطار�ت �ملمن�عة 
من �ل�صفر �إىل �خلارج ، وح�صب ذ�ت 
�مل�صادر ي�جد مديرين جه�يني كانا 
�جلمارك  يف  هامة  منا�صب  ي�صغال 
�جلز�ئرية ، قد مت تد�ول �أ�صمائها يف 

�لعديد من �لق�صايا �مل�صب�هة .
م�صادرنا  ك�صفت  �أخرى  جهة  من 
م�ؤخر�  �أجر�ها  �لتي  �حلركة  �أن  �إىل 
 ، �جلز�ئرية  للجمارك  �لعام  �ملدير 
ت�يل  بعد  مبا�رشة  �صابقا  معدة  كانت 
�ل��فد �جلديد على ر�أ�ض �جلمارك، و 
�أنه ل عالقة باحلركة �لعميقة بق�صية 

�لك�كايني �لتي مت ك�صفها م�ؤخر� .
وكان فاروق باحميد �ملدير �لعام قد 
�أجرى  حركة تغري�ت و��صعة يف �صلك 
�ملدر�ء �جله�يني للجمارك م�صت كل 
بال�طن  �ل10  �جله�يات  �ملديريات 

ل�لية  �جله�ية  �ملديرية  غر�ر  على 
عي�صى  ب�درقي  تعيني  مت  �أين  عنابة 
م�ص��ض  وكرمي  �ملديرية  ر�أ�ض  على 
تب�صة  ل�لية  �جله�ية  باملديرية 
وحد�د عبد �لن��ر باملديرية �جله�ية 
للجمارك بق�صنطينة وجاءت �لتعيينات 
بتعيني  �مل�صدر  ذ�ت  ح�صب  �جلديدة 
»وروبة ح�صني« مدير جه�ي جلمارك 
مدير  بلخري  وهامل  �مليناء  �جلز�ئر 
ون�ر  تلم�صان  ولية  جلمارك  جه�ي 
جلمارك  جه�ي  مدير  �ي�ص�لح  �لدين 
خ�رش�وي  و�لطاهر  وهر�ن  ولية 
�لبليدة  ولية  جلمارك  جه�ي  مدير 
وكرمي من�ص��ض مدير جه�ي جلمارك 
مدير  بر�هيم  بن  تب�صة وحممد  ولية 
جه�ي جلمارك ولية �صطيف وعي�صى 
ولية  جلمارك  جه�ي  مدير  ب�درقي 
جه�ي  مدير  حملة  بن  وت�فيق  عنابة 
كرو�ض  ور�صيد  ورقلة  ولية  جلمارك 
�صلف  ولية  جلمارك  جه�ي  مدير 
جه�ي  مدير  حد�دو  �لن�ر  وعبد 
وكان  ق�صنطينة.  ولية  جلمارك 
�أجرى  قد  للجمارك  �لعام  �ملدير 
م�ؤخر� تغيري�ت على م�صت�ى �أ�صحاب 

م��قع  م�صت�ى  على  تنفيذية  منا�صب 
�لتخلي�ض �جلمركي للجز�ئر �لعا�صمة 
رئي�صي  �لتغيري  عملية  م�ض  و  �لكربى 
للجمارك  �لأق�صام  مفت�صية   )02(
يف  رئي�صيني  مفت�صني   )09( ت�صعة  و 
�لعمليات �لتجارية وقال بيان �ملديرية 
حينها بان هده �خلط�ة تهدف �أ�صا�صا 

�لتاأطري  منا�صب  �صمن  �لتنقل  �إىل 
�خلربة  تثمني  و  �حل�صا�صة  �لتنفيذية 
�ملخ�ص�ض  �لتك�ين  و  �ملهنية 
�إد�رة  يف  �ل�صفافية  �إىل  بالإ�صافة 
باحميد  فاروق  �أن  يذكر  و  �لعمليات 
قد ن�صب ي�م 11 مار�ض �جلاري على 

ر�أ�ض �ملديرية �لعامة للجمارك. 

و�لأ�صغال  �لنقل  وزير   ك�صف 
زعالن،  �لغاين  عبد  �لعم�مية، 
باإطالق  �خلا�صة  كلمته  خالل 
للخدمة  �لرقمية  �لب��بة 
�لعم�مية، عن �إ�صتري�د 12  عربة 
�صمان  �أجل  من  جديدة  ميرتو 
�خلدمة خالل ت��صعة �خلط�ط 
�ل��دي  �إىل بلديتي بر�قي وباب 

يف �لعا�صمة، يف حني يتم حتديد 
و�ص�لها كل �صهر.

�لعملية  �أن  �لنقل  وزير  و�أكد 
تقلي�ض  �أجل  من  جاءت 
�مل�صافرين،  و�صط  �لنتظار 
خالل �ملرحلة �ملقبلة �خلا�صة 
وباب  بر�قي  ت��صعتي  بتمديد 

�ل��دي.

بخ�ص��ض  زعالن  �أعلن  كما 
طائرة   30 �أن  �جل�ي  �لنقل 
�إىل  �خلدمة  نطاق  عن  �صتخرج 
غاية 2021، حيث �أنها �صتبلغ 25 
�صنة خدمة على مد�ر �ل�صن��ت 
�صت�صبح  �أنها  �أي  �لقادمة،  �لـ3 
غري قابلة لال�صتخد�م، متد�ركا 
على  �صتعمل  �ل�صلطات  �أن 

خالل  �جل�ي  �لأ�صط�ل  جتديد 
�لفرتة، عرب خارطة طريق  هذه 
لتفادي �ل�ق�ع يف فخ نهاية مدة 
�جل�ي  �لأ�صط�ل  ن�صف  حياة 
ي�صتلزم  ما  وه�   ،2021 �صنة 

جتديدها قبل ذلك �لتاريخ.
�س.ب

جبهة  حلزب  �لأول  �لأمني  و�صف 
حاج  حممد  �ل�صرت�كية  �لق�ى 
جيالين، �ل��صع �ل�صيا�صي يف �جلز�ئر 
م�ص�ؤولية  �ل�صلطة  حممال  بالغام�ض، 
ذلك، حيث �أكد جيالين خالل تدخله 
�لفيدر�يل  �ملجل�ض  �جتماع  يف 
�مل�صهد  »�إن  ب�صطيف،�أم�ض، 
�ل�صيا�صي يف �لبالد ي�ص�به �لغم��ض، 
هذ� �لغم��ض ناجم عن �إر�دة �لنظام 

من  يجعل  حالها  على  �لأم�ر  لإبقاء 
دميقر�طي  بديل  �إحد�ث  �مل�صتحيل 

حقيقي«.
�أ�صباب  عن  �لأفافا�ض  ت�صاءل  كما 
�إىل  �لدولة  ميز�نية  ن�صف  ت�جيه 
�لأ�صالك �لأمنية، حيث جاء يف هذه 
مل�رشوع  �ل�صيا�صية  »فالقر�ءة  �لكلمة 
 2018 ل�صنة  �لتكميلي  �ملالية  قان�ن 
لهذ�  �حلقيقية  �لطبيعة  لنا  ي��صح 

�لنظام، فن�صف ميز�نية �لدولة م�جه 
ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة لالأمن 
م�جهة  ميز�نية  هذه  فهل  �ل�طني، 
كل  وكبح  و�لتجمعات  �لنقابات  لقمع 
مطالبها  عن  تد�فع  �لتي  �لأ�ص��ت 
�أن  �أكد  ثانية  �مل�رشوعة؟«. من جهة 
قان�ن �ملالية يك�صف �أي�صا عن �ل�صري 
باجلز�ئر نح� ليرب�لية مت�ح�صة، قائال 
و�أر�صية  ن�فمرب  ملبادئ  معادية  �أنها 

م�ؤمتر �ل�ص�مام، وبذلك تخدم �أرباب 
مل���صلة  �جلز�ئريني  د�عيا  �ملال، 
ن�صالهم �ل�صلمي من �أجل �إر�صاء دولة 
�لتحلي  �لقان�ن و�لدميقر�طية، وكذ� 
من  و�لتجند  و�مل�ص�ؤولية،  باليقظة 
و�ل�صيادة  �ل�حدة  على  �حلفاظ  �أجل 
�أي  من  �ملناور�ت  و�إحباط  �ل�طنية 

جهة كانت.
 �س.ب

باأن  كرو�ض،  �أحمد  �لأمني  �خلبري  �أكد 
يف  خرب�تها  ت�زع  باأن  ملزمة  �جلز�ئر 
جميع  على  �لعنيف  �لتطرف  مكافحة 
�لدول �ملحيطة بها، �صيما و�أن منطقة 
�ل�صاحل ت�صهد ت�تر� �أمنيا ل نظري  له.

ت�رشيح  خالل  �ملتحدث  ذ�ت  وقال 
�ملحادثات  باأن  »�ل��صط«  به  خ�ض 
من  �ل�قاية  بخ�ص��ض  �لإقليمية  
�لي�م  �ل�صحر�وي  بال�صاحل  �لتطرف 
تبادل  �أجل  من  م�عد�  �صتك�ن  وغد� 
فيها،  �مل�صاركة  �ل�ف�د  بني  �خلرب�ت 

�حلا�صل  �لأمني  �للتهاب  ظل  يف 
�صن��ت  �لـ8  �أخر  يف  �ملنطقة  يف 
من  �أكرث  �إىل  كرو�ض  ور�ح  �لأخرية، 
ذلك ملا �صدد على �أن �جلز�ئر ملزمة 
�لتطرف  بت�زيع خرب�تها يف مكافحة 
�أن  �جلارة، م�صيفا  �لدول  مع  �لعنيف 
�أن  يجب  كان  ديبل�ما�صيا  �لتحرك 
من  ذكرها  �صبق  �أ�صباب  لعدة  يك�ن 
دول  مع  �لتعاون  وبخ�ص��ض  قبل، 
�ملتحدة  و�ل�ليات  كرو�صيا  �أجنبية 
�عتربه  �لأمني  �خلبري  �لأمريكية، 

حمبب �إذ� ما كانت تلك �لدول �صادقة 
مع  بالتعاون  خربة  لها  و�أنها  خا�صة 

�جلماعات �ملتطرفة بالعامل.
ومن �ملقرر �أن يح�رش هذه �ملحادثات 
ميثل�ن  م�صاركا  �صتني  ح��يل  �أي�صا 
�ل�صاحل-�ل�صحر�وي )�صمال  منطقة  
�فريقيا  و  �لغربية  �فريقيا  و  �فريقيا 
�لذين  �ملنظمني  ح�صب   �ل��صطى(، 
برملانيني  و  �صيا�صيني  قادة  ذكرو�  
�ملدين   �ملجتمع  عن  ممثلني  و 
�ل�صباب(  و  �لن�صاء  جمعيات  )ل�صيما 

باحثني  و  تقليدية  و  دينية  و�صلطات 
�لأمن  و  �لدفاع  ق��ت  و ممثلني عن  
�إىل حك�مات  �إ�صافة  �إعالم  و و�صائل 
و منظمات �إقليمية و دولية، و�أ�صارت 
بيان  يف  �خلارجية  �ل�ص�ؤون  وز�رة 
�أن مبادرة »�ملحادثات  لها �ىل  �صباق 
�لتطرف  من  �ل�قاية  �لقليمية ح�ل  
�لعنيف« تهدف �إىل ��صتحد�ث »ف�صاء 
لتبني مقاربة ح�ل �ل�قاية  من �لعنف 

مبنطقة �ل�صاحل-�ل�صحر�وي«. 
علي عزازقة

من بينهم مدراء جهويون �ردت اأ�شما�ؤهم يف عدة ق�شايا م�شبوهة

ك�شف عن 12 قاطرة جديدة مليرت� باب الوادي �براقي

االأمني االأ�ل حلزب جبهة القوى اال�شرتاكية

اخلبري االأمني اأحمد كر��س يوؤكد للو�شط:

ع�شام بوربيع

�سحب جواز ال�سفر من عدة اإطارات يف �سلك اجلمارك

وزير النقل يوؤكد: نهاية حياة ن�سف الأ�سطول اجلوي قبل 2021

قانون املالية يخدم جمموعة  من اأرباب املال

خربة اجلزائر يف مكافحة التطرف العنيف ميكن تدويلها
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.     لعالقة للحركة الأخرية مل�سوؤويل اجلمارك بق�سية الكوكايني

مترنا�شت

ثالثة اإرهابيني ي�سلمون 
اأنف�سهم للجي�ش

دعت ��شائل االإعالم ب�شتى اأنواعها اإىل 
متحي�س االأخبار

نقابة الق�ساة ت�ستنكر حملة ت�سويه 
اإطارات العدالة يف ق�سية الكوكايني

�لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
لق��ت  �لن�عية  للجه�د  وم���صلة 
�لهادفة  �ل�صعبي  �ل�طني  �جلي�ض 
عرب  و�ل�صكينة  �لأمن  ل�صتتباب 
 )03( ثالثة  �ّصلم  �لبالد،  رب�ع  كافة 
 23 �أم�ض  �صباح  �أنف�صهم،  �إرهابيني 
�لع�صكرية  لل�صلطات   ،2018 ج��ن 
�لع�صكرية  بالناحية  بتمرن��صت 

�ل�صاد�صة. يتعلق �لأمر بكل من:
1- »غدير عمر طارق«، �ملدع�«�أب� 
باجلماعات  �لتحق  �لذي  علي«، 
�لإرهابية �صنة 2014. 2- »م�ص��ض 
�لذي  �صعيد«،  �ملدع�«�أب�  ميل�د«، 

�لإرهابية  باجلماعات  �لتحق 
بلقا�صم«،  »غربي   -3  .2015 �صنة 
�ملدع�«�أب� فاطمة �لزهر�ء«، �لذي 
�صنة  �لإرهابية  باجلماعات  �لتحق 
من  �أي�صا  مكنت  �لعملية   .2015
م�صد�صات   )03( ثالثة  ��صرتجاع 
ر�صا�صة من ن�ع كال�صنيك�ف وت�صعة 
)09( خمازن ذخرية ممل�ءة، لرتتفع 
�لذين  �لرهابيني  ح�صيلة  بذلك 
منذ  �لناحية،  بهذه  �أنف�صهم  �صلم�� 
بد�ية �صهر ج��ن �جلاري، �إىل )11( 
�إرهابي و��صرتجاع )11( �صالح ناري 

وكمية من �لذخرية  .

قالت �لنقابة �ل�طنية للق�صاة  يف بيان 
لها �أنها تفاجاأت من �لأخبار �لتي ن�رشت 
يف �لأيام �لأخرية ل�صيما ي�م 21ج��ن 
2018يف جمم�عة من �جلر�ئد �ل�طنية 
فيها  يزعم  �لإلكرتونية  و  �ملكت�بة 
بال�صم  ذكرو�  ق�صاة  ت�رط  �أ�صحابها 
�صحنة  با�صتري�د  �ملتعلقة  �لق�صية  يف 
من �ملخدر�ت » ك�كايني » رغم �أنها ل 
تز�ل يف مر�حلها �لأوىل من �لتحقيق . 
وجاء يف بيان لنقابة �لق�صاة حت�صلت » 
�ل��صط » على ن�صخة منه �أن مثل هذه 
تناقلتها  �لتي  م�ؤ�ص�صة  �لغري  �لأخبار 
�لبع�ض  بع�صها  عن  �لإعالم  و�صائل 
درجة  من  تتاأكد  و  متحي�صها  دون 
�لت�صهري  �إىل  �أدت  وم�صدرها  دقتها 
بال�صادة �لق�صاة و �مل�صا�ض ب�صمعتهم 
�جلز�ئرية  �لعد�لة  قطاع  و�ص�هت   ،
و  �لدويل  و  �ل�طني  �لعام  �لر�أي  �أمام 
قان�نا  جمرمة  �أفعال  �ل��قع  يف  �لتي 
�لعق�بات  قان�ن  طائلة  حتت  وتقع 
طرف  من  �مل�قع  �لبيان  �أ�صاف  و   .
لقد   « �لعيدوين  جمال  �لق�صاة  نقيب 
كانت �لنقابة �ل�طنية و لتز�ل من بني 
�لهيئات �ل�طنية �حلري�صة على �صمان 
�لتعبري  وحرية  �ل�صحافة  ��صتقاللية 
و  �جلمه�رية  ق��نني  �حرت�م  �إطار  يف 
بالأخالق  �لتحلي  و  �لدولية  �مل��ثيق 
�ملهنية . �لنقابة �ل�طنية للق�صاة على 
قناعة تامة باأن دور �ل�صحافة �ل�طنية 
يف  يكمن  �لأخرى  �لإعالم  وو�صائل 
تن�ير �لر|�أي �لعام و تك�ينه من خالل 
م�ثقة  ومعل�مات  باأخبار  تزيدوه 
وممح�صة بعيد� كل �لبعد عن �لتغليط 

و �لتلفيق .
و جاء يف �لبيان » لكن لالأ�صف ما �صدر 
�لكتابات  �صل�صلة  عرب  �لأيام  هذه  يف 
�لحرت�فية  عن  �أ�صحابها  بعد  �أبرزت 
يف  جعلها  �لذي  �لأمر  �مل�صد�قية  و 

و  �لق�صية  متييع  يريد  من  كل  خدمة 
�ملخدر�ت  ��صتري�د  ق�صية  حت�يلها 
�إىل عملية ممنهجة ل�رشب م�صد�قية 
�لعد�لة وم�ؤ�ص�صاتها �لتي ت�رشف على 
�إطار�ت حتملت كل م�ص�ؤولياتها طيلة 
بالنز�هة  لها  وي�صهد  �ملهني  م�صارها 
و �لكفاءة يف تطبيق �لق��نني و �ل�صهر 
و   ، �مل��طن  و  �ل�طن  حماية  على 
�ل�طنية  �لنقابة  �أن   « �لبيان  �أ�صاف 
للق�صاة ومن خالل كل �أع�صائها تقف 
بكل حزم �صد �أ�صكال �لف�صاد وحتارب 
خمتلف �ص�ره و �أ�صكاله ، و�ن �لق�صاة 
�ل�صف  يف  و�صيبق�ن  ز�ل��  ول  كان�� 

�لأول ملحاربة هذه �لظاهرة .
بكل  كنقابة  نندد  و�ن   « �أ�صاف  و 
م�ؤ�ص�صة  غري  �خبار  من  �صدر  م�صا 
�صلك  ل�رشب  حماولت  نعتربها  و 
عن  �لتحقيق  م�صار  وحت�يل  �لق�صاء 
�لق�صية �لأ�صا�صية ومن ثمة �لحتفاظ 
�ل��صائل  و  �لطرق  كل  ��صتعمال  بحق 
�لن�ع  هذ�  �صد  �لقان�نية  و  �ل�رشعية 
عرب  �لنقابة  ودعت   . �لت�رشفات  من 
و�صائل  �لق�صاة  جميع  با�صم  و  بيانها 
�لتم�صك  �أ�صكالها  مبختلف  �لإعالم 
�لتحلي   « ح�صبها  وهي  باملبادئ 
و�حرت�م   ، �مل�ص�ؤولية  وروح  باملهنية 
�لدولة  م�ؤ�ص�صات  وم�صد�قية  �صمعة 
قطاع  ل�صيما  �إطار�تها  و  �جلز�ئرية 
يف  �ملتمثلة  �خلا�صة  مبيزته  �لعد�لة 
على  و  �لتقا�صي  �إجر�ء�ت  �حرت�م 
�إىل  �إ�صافة   ، �لتحقيق  �رشية  ر�أ�صها 
مهنة  وترقية  �أخلقة  يف  �مل�صاهمة 
و  �لتحقيقات  خالل  من  �لإعالم 
يجعلها  مما  �ملعل�مات  متحي�ض 
�لت�صهري  و  �لتجريح  عن  مناأى  يف 
بالأ�صخا�ض تطبيقا لفكرة حرية �لفرد 

تنتهي مع بد�لية حرية �لآخرين.
ع�شام بوربيع 

علمت » الو�شط » من م�شادر مقربة اأنه مت �شحب جوازات ال�شفر من العديد من اإطارات اجلمارك اجلزائرية ، هم حاليا ممنوعني من ال�شفر 
اإىل اخلارج ، لتورط اأ�شمائهم يف ق�شايا م�شبوهة هي حاليا قيد التحقيق . �ذكرت م�شادرنا اأن العديد من االإطارات يف اجلمارك ممنوعة من 

ال�شفر اإىل اخلارج ، على غرار بع�س املدراء اجلهويني ، �املدراء الهامني يف هذا ال�شلك ، �ذلك بعد تورط اأ�شمائهم يف العديد من الق�شايا ، 
هي حاليا قيد التحقيق .
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حمكمة اجلنايات ال�شتئنافية 

لدى جمل�س ق�شاء اجلزائر

فتح ملف �سجار �أدى 
لوفاة �سخ�سني �سجار 

عنيف بباب �لو�د 

�ستفتح حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية لدى 
جمل�س ق�ساء اجلزائر، خالل االأيام القليلة 
القادمة يف ق�سية �سجار عنيف مت يف حي 
بوفريزي بباب الوادي  بني عائلتني ب�سبب 

املناف�سة على زعامة  التجارة باملخدرات  و 
ا�ستعملت فيه خمتلف اأنواع االأ�سلحة مبا 
اإىل  اأدى لوفاة �سخ�سان و جرح اآخرين .

يف الق�سية التي تعود جمرياتها لبداية �سهر 
مار�س 2011 حني تلقت م�سالح االأمن لنداء 

من قاعة العمليات لدى م�ست�سفى حممد ملني 
دباغني بباب الوادي ،حول تلقيها حلالة وفاة 

�سخ�سان اأحدهما اأ�سيب على م�ستوى الفخذ 
االأمين ، وبعد حترياتها تبني اأن ال�سخ�سان 
قد تعر�سا لطاقات نارية اأثناء �سجار وقع 
يف منطقة حي بوفريزي بباب الوادي  بني 

اأفراد عائلة واحدة و اأحد ال�سحايا املكنى 
» ال�سيطان« و اأن ال�سجار قد ا�ستعملت 

فيه خمتلف اأنواع االأ�سلحة بعدما متكنت 
م�سالح االأمن من حجز �سالحني نارين من 

نوعني رو�سي »بايكال« من عيار 12 ملم 
وبندقية �سيد من نوع »روبو�ست« ف�سال عن 

ا�سرتجاع ظرفني فارغني خلرطو�ستني من 
عيار 12 ملم ورحمي بندقية �سيد بحري 

، وموا�سلة للتحريات املنجزة للك�سف عن 
هوية املت�سببني بوفاة ال�سحيتان مت اإلقاء 

القب�س على كل من »�س.ف« 63 عاما املكنى 
»ليليفون« وابنه »�س.ز«  28 عاما وهو �ساحب 
قاعة للريا�سة و�سقيقه »�س.�س.ع«  52 عاما 
و«ي.ف« 44 عاما �سديق املتهم الثاين و يتم 
بذلك حتويلهم على حمكمة اجلنايات بجرم 

القتل العمدي مع �سبق االإ�رصار والرت�سد 
وحمل اأ�سلحة بي�ساء حمظورة بدون مربر 

�رصعي وحيازة وحيازة ذخرية بدون رخ�سة 
بالن�سبة للمتهم االأول والثاين وامل�ساركة يف 
القتل العمدي مع �سبق االإ�رصار والرت�سد 
وحمل اأ�سلحة بي�ساء حمظورة بدون مربر 

�رصعي للمتهمني الثالث والرابع ، حيث ك�سف 
املتهم الرئي�سي خالل �سماعه اأنه توجه 

حقيقة لل�سحية ق�سد منعه من املتاجرة 
باملخدرات يف املنطقة حامال معه بندقية 
�سيد و اأثناء النقا�س قام باإطالق عيار اأدى 

لوفاة ال�سحية مع مفيه التام قيام اأي �سجار 
عك�س ت�رصيحات ال�سهود الذين اأجمعوا على 

توجه هذا االأخري رفقة اأ�سدقائه و اأ�سقائه 
على منت �سيارة وهم مدججني باالأ�سلحة وبعد 
�سجار عنيف مت بينهم و بني ال�سحية تويف هذا 
االأخري رفقة �سخ�س اأخر من اأ�سدقائه ، وهذا 
يف انتظار ما �ست�سفر عنه جل�سة املحاكمة من 

تفا�سيل اأكرث .
ل/منرية

القليلة  االأيام  يف  اجلزائر  تعي�س 
ف�سيحة  وقع  على  املا�سية 
ب�رصعة  اإنت�رصت  اأخالقية مدوية 
التوا�سل  مواقع  رهيبة  عرب 
اإباحي  االجتماعي  لفيديو 
اأظهر  مري دائرة راأ�س املاء جنوب 
بلعبا�س وهو يف و�سعيات  �سيدي 
مكتب  داخل  باحلياء  خملة 
وموظفات  �سيدات  رفقة  البلدية 
بع�س  ارتبطت اأ�سماء  فبعدما   ،
املايل  الف�ساد  بف�سائح  االأميار 
�سل�سة  ليكمل  احلدث  هذا  جاء 
باتت  �سوره  التي  الف�ساد  ب�ستى 
ملمثلي  اأ�سماء  عدة  تالحق 

ال�سعب .

فيديوهات و ت�شجيالت 
اإباحية  تف�شح اأخالق مثلي 

ال�شعب

امل�رصب  الفيديو  حادثة  خلفت 
 « املدعو  بلعبا�س  �سيدي  ملري 
ردة  انت�ساره  منذ  �سليمان«  ق، 
و  ال�سعب  قبل  من  رهيبة  فعل 
على  ب�سدة  ندد  الذي  املواطن 
هذا النوع من الت�رصفات و طالب 
وحتويله  من�سبه  عن  باإبعاده 
عن  جمراها  لتاأخذ  العدالة  على 
نظمها  �سلمية  طريق  م�سرية 
اأمام  �سكان  املنطقة  من  عدد 
اأدى  مبا   ، البلدية  نف�س  مقر 
املري  مع  ر�سمية  حتقيقات  لفتح 
التي  الوقت  يف  مهامه  جتميد  و 
قد  اأنه  امل�سادر  بع�س  ك�سفت 
واجلدير   . جمهولة  لوجهة  فر 
ال  احلالية  احلادثة  اأن  بالذكر 
تعترب االأوىل من نوعها حيث �سبق 
و  م�سوؤولني  اأ�سماء  ارتبطت  اأن  و 
من  النوع  بالبلديات  بهاذ  اأميار 
بلدية  مري  راأ�سهم  على  الف�سائح 
امل�سبوهة  وعالقته  الرغاية 
ال�ساعدة  املمثالت  اأحد  مع 
هي  اأخذت  التي  احلادثة  وهي 
اهتمام  من  ح�ستها  االأخرى 
تخرج  الفنانة  جعلت  و  ال�سعب 
ردا  فيديو  تن�رص  و  �سمتها  عن 

على موجة الغ�سب التي �ساحبت 
اأخرى  ، ناهيك عن حادثة  اخلرب 
م�سابهة عا�ستها والية  ق�سنطينة 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  بطلها 
»ج.  رحمون  اأوالد  لبلدية  البلدي 
على  له  فيديو  انت�سار  بعد  ر«، 
وهو  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
»الكام«،  عرب  فتاة  مع  يتحدث 
للحياء  خاد�سه  م�ساهد  ت�سمن 
كبرية  كانت  ب�سدمة  ت�سبب  ، مبا 
لدى منا�سلي احلزب العتيد وعلى 
املرت�سحني  من  العديد  راأ�سهم 
املجال�س  ملختلف  احلاليني 
ال�سعبي  واملجل�س  البلدية 
بالنظر  للظروف  الوالئي، 
الفيديو  الذي  لنزول  امل�ساحبة 
يف  ح�سا�س  من  اأكرث  يعترب 
كان  يقوم  الذي  العمل  ظل 
اأثناء  حملتها  »االأفاالن«  به 

االنتخابية اآنذاك  .

الأ�شتاذ زواوي حممد 
حمامي مبجل�س ق�شاء 

العا�شمة
متابعة  رئي�س بلدية را�س 

املا باأكرث من تهمتني

يف  حممد«  »زواوي  االأ�ستاذ  اأكد 
حديث خ�س به جريدة » الو�سط« 

بلعبا�س  �سيدي  مري  ق�سية  حول 
القانون  اأن  الق�سايا  من  وغريها 
�سياأخذ  احلالة  هاته  مثل  يف 
امل�ستبه  توقيف  �سيتم  و  جمراه 
دليل  لوجود  للعدالة  وحتويله  به 
دامغ ال يفتح جماال لل�سك حتى و 
اإن كان م�سدر الفيديو اأو طريقة 
غري  قد  متت  بطريقة  ت�رصيبه 
االعتبار  بعني  باالأخذ   ، �رصعية 
اأقدم  الذي  الت�رصف  خطورة 
مبكان  واملتعلق  املري  عليه 
حدوث اجلرمية اأي داخل مكتب 
اإلتقاط  ر�سمي ففي حال  اأن مت 
الفيديو داخل مكان اأخر فيمكن 
متابعة  اأي  تطال  املري  ال  اأن 
وتزعزع  الف�سيحة  عدا  ق�سائية 
ا�ستبعد  كما   ، فيه  املواطن  ثقة 
املري  متابعة  تتم  اأن  االأ�ستاذ 
�سكوى  لغياب  االإبتزاز  بتهمة 
ا�ستبعاد  مع  املت�رصر  الطرف 
احلب�س  رهن  املتهم  اإيداع 
تتم  اأن  املرجح  ومن  املوؤقت 

متابعته باأكرث من تهمتني .

ملفات �شوداء تالحق عدة 
اأ�شماء

االأخالقية  الف�سائح  عن  بعيدا 
بع�س  اإ�سم  ارتبط  فلطاملا 

ونهب  املايل  بالف�ساد  االأميار 
كم  خالل  من  العام  املال 
املعرو�سة  ال�سوداء  امللفات 
بنهب  املتعلقة  على  العدالة 
العام ومن  املال  وتبديد  العقار 
�سمن تلك امللفات ق�سية رئي�س 
البلدي  لبلدية  ال�سعبي  املجل�س 
الكاليتو�س املدعو »ع ،ن«  الذي 
جميع  يديه  بني  من  ت�سلم  مل 
راح  البلدية  التي  عقارات 
بطريقة  مبلكيتها  يتالعب 
حتى  �رصعية  غري  و  م�سبوهة 
باطنها  يف  حتمل  التي  تلك 
اأنابيب  الدولة على غرار  ثورات 
الغاز و »الكريوازان« ناهيك عن 
تبديده طيلة مدة خدمته كرئي�س 
مل  التي  التنفيذية  املندوبية 
تتعدى 6 اأ�سهر االأموال العمومية 
مليار  مبلغ  6،3  فاقت  التي 
بلدية   رئي�س  �سنتيم   ، وق�سية 
بني م�سو�س االأ�سبق »ر. عي�سى« 
يف  التزوير  جناية  يف  املتورط 
حمررات عمومية و جنحة تبديد 
اأموال عمومية ، تقليد و ا�ستعمال 
ختم من اأختام ال�سلطة العمومية 
اأختامها  من  بختم  االحتفاظ   ،
اأختام  على  بغري حق  احل�سول   ،
�سحيحة و اإ�ستعمالها عن طريق 
الغ�س على نحو غري �رصعي بعد 
 ، وظيفته  بحكم  له  عهدت  اأن 
بامل�سادقة  تورطه  خلفية  على 
ل�سالح  قرارات  اإجناز  10  و 
انتهاء عهدته عن  بعد  اأ�سخا�س 
البلدية  بختم  االحتفاظ  طريق 
رقم 15 و هي التهمة التي �ساركه 
املدعو  اأعقبه  الذي  املري  بها 
»ع.ع« خالل العهدة من 1997 اإىل 
،  وكذا ق�سية   2006 �سنة  غاية 
موؤخرا  للواجهة  ظهرت  اأخرى 
البلدية  املدعو  نف�س  »مري«  ل 
»ب،م« املتابع الأجل  تلقيه  ر�سوة 
من  �سنتيم  مليون   20 بقيمة 
الع�سو املنتخب بالبلدية املحام 
يف  الف�سل  نظري  املدعو«ا،ع« 
ق�سية ت�سوية فيلته الكائنة باإقليم 
قانون08/15  اإطار  يف  البلدية 
بناءا  البنايات  بت�سوية  املتعلق 
ال�سادر  الرئا�سي  املر�سوم  على 

يف اجلريدة الر�سمية .

ل/منرية

بعد ق�شية مري �شيدي بلعبا�س التي �شنعت احلدث

ت�سرفات فردية حترج �لأحز�ب و تثري �لر�أي �لعام
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ليومية  موثوقة  م�صادر  ك�صفت 
�أ�صباب  بني  من  �أن   ،« »�لو�صط 
يف  �لو��صعة  �حلركة  تاأجيل 
�أربع مر�ت  �صلك ولة لأكرث من 
خالل �ل�صنة �جلارية ، هي ملنح 
ولة  لأربع  �لأخرية  �لفر�صة 
على  �لكبري  باجلنوب  جمهورية 
 ، �لأغو�ط   ، مترن��صت  غر�ر 
ب�صكرة و�لو�دي من �أجل تد�رك 
�لنقائ�ص �لتي لطاملا كانت �صببا 
مبا�رش� يف لهيب وقود �حلركات 
�لحتجاجية ، وتاأتي يف مقدمة 
�صد�عا  �صببت  �لتي  �مللفات 
حاد� للحكومة وولة �جلمهورية 
حلول  �يجاد  يف  �لكبري  �لعجز 
يتخبط  �لتي  للم�صاكل  جذرية 
ناهيك   ، �لت�صغيل  قطاع  فيها 
�ل�رشكات  �لتز�م  عدم  عن 
�لأ�صبق  �لأول  �لوزير  بتعليمة  
�لر�مية  �صالل  �ملالك  عبد 
لفائدة  �لتوظيف  �أولوية  ملنح 

�لبطالني �ملحليني ومن ثم قطع 
مظاهر  تف�صي  �أمام  �لطريق 
تعود  حيث  �ملبا�رش،  �لتوظيف 
�أ�صباب تف�صي هذه �لأخرية لعدم 
�لهيئة  على  �مل�صوؤولني  تقييد 
�لوز�رة  بتعليمات  �لتنفيذية 
جلان  لت�صكيل  �لهادفة  �لو�صية 
لتفعيل  للت�صغيل  قطاعية  ولئية 
�لرقابة  �أدو�ت  من  �ملزيد 
يف  و�لنز�هة  �ل�صفافية  ل�صمان 
وحتى  �لعمل   عرو�ص  ت�رشيف 
�أثناء �صبط قو�ئم �لناجحني يف 

�لفحو�صات �ملهنية  .
�ل�صحة  قطاع  بخ�صو�ص  �أما 
�لوليات  تلك  ولة  �أ�صبح  فقد 
من  �لزمن  مب�صابقة  ملزمني 
م�صاريع  وت�صليم  ��صتكمال  �أجل 
�جناز وجتهيز 17 مرفق �صحي 
�لجتماعي  �لدخول  قبل 
�ملوؤ�ص�صات  فيهم  مبا  �جلديد 
 ، �جلو�رية  لل�صحة  �لعمومية 
�خلدمات  �ملتعددة  �لعياد�ت 
وقاعات �لعالج لفك �لعزلة عن 
�لنائية و�لبعيدة   �صكان �ملناطق 

�ملو�طن  من  �ل�صحة  وتقريب 
وفق ما �أوردته م�صادرنا .

وح�صبما علم من م�صادر بق�رش 
�لأخرية  هذه  فاإن  �حلكومة 
متاطل  من  �متعا�صه  �أبدت  قد 
�لولة يف تنفيذ تعليمات �لوز�رة 
يف  لالإ�رش�ع  �لر�مية  �لو�صية 
ت�صكيل جمال�ص تنفيذية م�صغرة 
�ملئات  تنفيذ  عمليات  لتج�صيد 
للبنايات  �لهدم  قر�ر�ت  من 
فوق  �صيدت  �لتي  �لفو�صوية 

ملمتلكات  تابعة  عقارية  �أوعية 
�لدولة بدون رخ�صة بناء .

وجهت  فقد  ثانية  جهة  من   
�للهجة  �صديدة  �إنذ�ر  �حلكومة 
�لولة باجلنوب بعدما  لعدد من 
ملف  عرقلة  م�صوؤولية  حملتهم 
وما  �لوليات  بتلك  �لتنمية 
�أجنر عن ذلك من تبعات �رتفاع 
�لحتجاجية  �حلركات  معدلت 
�لعتبار  باعادة  �ملطالبة 

مل�صاريع �لبنية �لتحتية .

بولية   تينز�وتني   بلدية  ت�صهد 
فظيع  �نت�صار�    ، مترن��صت  
هذه  �أن  حيث   ، �ملنزلية  للنفايات 
�لو�صعية �ملزرية باتت تهدد زهاء 
ل  قد  بيئية  بكارثة  ن�صمة  �ألف   11
حتمد عقباها ،مو�ز�ة مع ذلك فقد 
و�لوقاية  �لنظافة  م�صلحة  �أح�صت 
�لنفايات  من  طن   3400 يقارب  ما 

�ملكد�صة يف �ل�صو�رع .
�جلمعيات  من  �لعديد  دقت   
�لبيئي  بال�صاأن  �ملهتمة  �ملحلية 
ولية  مقر  عن  تينزو�تني  ببلدية 
جر�ء  �خلطر  ناقو�ص   ، مترن��صت 
�لنفايات  من  3400طن  �ح�صاء 
�لو�صاخ  يف  ممثلة  �ملنزلية  
و�لأكيا�ص  و�لقاذور�ت  و�لقمامات 
�ل�صو�رع   يف  مكد�صة  �لبال�صتيكية 
 ، �ل�صكنية  �لتجمعات  وبجو�ر 
�صفو  يعكر  بات  �لذي  �لأمر 
�لرتفاع  بدليل  �ل�صاكنة  يوميات 
�مل�صابة  �حلالت  لعدد  �ملقلق 

ناهيك   ، �جللدية  �لل�صمانيا  بد�ء 
�ملع�صلة  هذه  ��صتمر�ر  عن 
�ل�صيف  ف�صل  حلول  مع  تز�منا 
�حل�رش�ت  بتكاثر  �ملعروف  �حلار 
 ، و�لفاعي  كالعقارب  �ل�صامة 
يف  �جلمعيات  ذ�ت  فتحت   حيث 
�حتجاجية  وعر�ئ�ص  �صكاوى 
�جلياليل   دومي  للو�يل  مرفوعة 
وحملتهم  �ملنتخبني  على  �لنار 
رفع  يف  �لفادح  عجزهم  م�صوؤولية 
�لطنان من �لقمامات �ملكد�صة يف 
�ل�صدد  ذ�ت  مطالبة يف   ، �ل�صو�رع 
بفتح حتقيق �أمني و�د�ري معمق يف 
لالأمو�ل  �حلقيقية   �لوجهة  م�صري 
�ل�صخمة �لتي تر�صد �صنويا لتغطية 
و�لوقاية   �لنظافة  م�صلحة  ن�صاط 
باملجل�ص �ل�صعبي �لبلدي و م�صاريع 
�لتي بدورها هي  �لبي�صاء  �جلز�ئر 
دون حتقيق  �لأمو�ل  �لتهمت  �ي�صا 

�لنتائج �ملرجوة . 
�شيخ مدقن 

�متحانات  �إجر�ء  مر�كز  �صجلت 
يف   بب�صكرة   �لبكالوريا  �صهادة 
�لإمتحان غياب  �لثالث  من  �ليوم 
200 مرت�صح من بينهم 160 مرت�صح 
حر و 40 مر�صح نظامي ، وح�صب 
فاإن  �ملتوفرة  �لأولوية  �ملعطيات 
دون  حالت  �لتي  �لأ�صباب  من 
لإجتياز  �ملرت�صحني  متكني جميع 
�لبكالوريا  �صهادة  �إمتحانات 
�مل�صاركة  من  �ملذكورة  بالولية 
�حلر  موجة  هو  �لأول  �ليوم  يف 
�ملنطقة  جتتاح  �لتي  �ل�صديدة 
دون �حلديث عن ت�صجيل �أعطاب 

من   ، �لهو�ئية  �ملكيفات  �أ�صابت 
ب�صكرة   ولية  �صهدت  فقد  جهتها 
كانت قد �صجلت خالل �ل�صد��صي 
حركات  �جلارية  �ل�صنة  من  �لأول 
و��صتنكار�  تنديد�  �إحتجاجية 
بربجمة �لإمتحانات �لر�صمية دون 
مر�عاة �لظروف �ملناخية �ل�صعبة 
�جلنوب  منطقة  بها  متر  �لتي 
�ل�رشقي  �لتي عرفت فيها درجات 
جتاوز  قيا�صيا  �إرتفاعا  �حلر�رة 
حتت  مئوية  درجة   50 �لـ  عتبة 

�لظل .
اأحمد باحلاج 

�ل�صحية  �مل�صالح   �صجلت 
بجنوب  �حلدودية  باملناطق 
غر�ر  على   ، �لكبري  �لبالد 
 – قز�م  عني   – تيمياوين 
خمتار  باجي  برج   – تينز�وتني 
�أدر�ر  ومترن��صت   17  بوليات 
�صفوف  يف  �إغماء  حالة 
�لبكالوريا  ل�صهادة  �ملرت�صحني 
ل�رشبات  تعر�صهم  ب�صبب 
ما  وهو    ، �حلارقة  �ل�صم�ص 
مل�صالح  فوري  تدخل  �أ�صتدعى 
قامت  �لتي  �ملدنية  �حلماية 
�لأحو�ل  تردي  �صحايا  بنقل 
�ل�صيئة  للم�صالح �لطبية  �جلوية 
قبل  �لالزمة  �لإ�صعافات  لتلقي 
 ، رفقائهم  ببقية  �لتحاقهم 

�أولياء  حملت  جمعيات  حيث 
وز�رة  �ملناطق  �لتالميذ  بتلك 
تبعات  م�صوؤولية  �لوطنية  �لرتبية 
قد  �لتي  �ل�صلبية  �لإنعكا�صات 
�حل�صن  �ل�صري  على  توؤثر  �صلبا 
خا�صة   ، �لنهائية  لالإمتحانات  
�إذ� علمنا �أن  برجمة �لمتحانات 
مع  تز�منا  �لعام   هذ�  مت خالل 
حلول ف�صل �ل�صيف �حلار ، رغم 
�لو�صايا عن ت�صخري كافة  تاأكيد 
و�لب�رشية  �ملادية  �لإمكانيات 
�لر�صمي  �لإمتحان  هذ�  لإجناح 
و �لذي تعلق عليه �أمال  لتح�صني 
ترتيب �لوليات يف �ل�صلم �لوطني 

لنتائج �لإمتحانات �لنهائية .
اأحمد باحلاج 

منحت حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي الفر�شة الأخرية لأربع ولة باجلنوب الكبري، من اأجل حلحلة امللفات 
ال�شائكة لتفادي  ت�شجيل موجات احتجاجات جديدة يف املرحلة القادمة التي تعد متهيدا �شريح من �شناع 

القرار بالبلد حت�شبا للإنتخابات الرئا�شية املزمع اجرائها يف اأفاق �شنة 2019.

ال�شغل ، ال�شكن ، ال�شحة ، التنمية والنهب العقاري هاج�شا يلحقهم 

اأحمد باحلاج 

اإنذار اأخري الأربع والة باجلنوب 
لتفكيك 05 قنابل موقوتة 

بد�ئرة  �لزبائن  �لع�رش�ت من  عرب 
��صتيائهم  ،عن  بورقلة  �لطيبات 
�لتدين  من  �ل�صديدين  وتذمرهم 
من  �ملقدمة  للخدمات  �مل�صتمر 

طرف م�صالح �ت�صالت �جلز�ئر.
�لعنكبوتية  �ل�صبكة  رو�د  �أبدى   
وبن  �ملنقر   ، �لطيبات  ببلديات 
ت�رشيح  يف  ورقلة  بولية  نا�رش 
،عن   »�لو�صط«  يومية  مع  لهم 
هذه  �إز�ء  �لكبري  �متعا�صهم 
كبري  ب�صكل  �أثرت  �لتي  �ملع�صلة 
على ق�صاء م�صاحلهم ل �صيما و �أن 
�لنرتنت �صارت �أكرث من �رشورية 

و�لتجارية  �لد�رية  �لتعامالت  يف 
�حل�صول  طلبات  عن  ف�صال 
بعد  �ملدنية  �حلالة  وثائق  على 
طرف  من  �ملحلية  �لإد�رة  رقمنة 
على  ر�هنت  �لتي  �لد�خلية  وز�رة 
�لتغطية  �حل�صنة جلميع  �لبلديات 
 ، �جلمهورية  بوليات  و�ملناطق 
لكن �حلالة �ملتدنية للخدمات على 
�جلز�ئر  �ت�صالت  جممع  م�صتوى 
 ، ذلك  دون  حال  نف�صها  بالولية 
�لع�رش�ت  حمل  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
حملية  وجمعيات  �لزبائن  من 
تعطل م�صاحلهم ناهيك عن تكبد 

�أ�صحاب مقاهي �لنرتنت خ�صائر 
مادية  كبرية  �مل�صوؤولية  للم�صالح 
�ملعنية بذ�ت �لقطاع �لتي مل تقم 
حت�صني  �طار  يف  فعلية  بخطو�ت 
مناطق  م�صتوى  على  خدماتها 
وهو  تغطيها  �لتي  �لكربى  �لولية 
�لتي  �ل�صعار�ت  مع  يتنافى  ما 
على  �لتجارية  �ملوؤ�ص�صة  ترفعها 
نوعية  تقدمي  على   حتر�ص  �أنها 

خدمات من �مل�صتوى �لعايل .
وتكنولوجيا   �لربيد  وزيرة  وكانت 
هدى   �ميان  و�لت�صال  �لعالم 
لورقلة   لها  زيارة  �آخر  يف  فرعون 

�ل�صكاوى  من  �لعديد  تلقت  قد 
و�لعر�ئ�ص �لحتجاجية من طرف 
عن  لها  عربو�  �لذين  �ملو�طنني 
قطاعها  و�قع  من  ��صتيائهم  بالغ 
بعا�صمة �جلنوب �ل�رشقي ، مو�ز�ة 
�لولية  و�يل  �أكد  فقد  ذلك  مع 
خرجاته  يف  جالوي  �لقادر  عبد 
�لأخرية عن نيته يف تطهري جميع 
هيئته  على  �ملح�صوبة  �لقطاعات 
�لذين  �ملتقاع�صني  من  �لتنفيذية 
�لرت�كمات  �حتو�ء  عن  عجزو�  

�مل�صجلة  بقطاعاتهم.
اأحمد باحلاج

 ت�صهد بلدية  �صايل �لتابعة لد�ئرة 
 ، تنمويا  تخلفا  �أدر�ر  بولية  رقان 
ب�صبب �نعد�م �صبكة �لكهرباء وغاز 
�ملدينة دون �حلديث عن �لتف�صي 
�لأمر   ، �لبطالة  لظاهرة  �ملقلق 
�لناحية  هذه  بقاطني  دفع  �لذي 
ح�صتهم  م�صري  عن  للت�صاوؤل 
توعد   . �لتنموية  �مل�صاريع  من 
�صايل  بلدية  �صكان  من  �لع�رش�ت 
�أدر�ر  لولية  �لتابعة  رقان  بد�ئرة 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »�لو�صط« 
، باخلروج لل�صارع وتنظيم حركات 
�حتجاجية مفتوحة يف ظل �ل�صمت 

�ل�صلطات  طرف  من  �ملطبق 
�ملحلية ببلدية �صايل  ، يف معاجلة 
�صفو  عكرت  �لتي  �لرت�كمات 
معي�صتهم �ليومية ، حيث مل يخفي 
ذ�ت �ملتحدثني �متعا�صهم �ل�صديد 
ربطهم  يف  �لفادح  �لتاأخر  من 
�لذي  �لأمر   ، �ملدينة  غاز  ب�صبكة 
لتحمل  �لعائالت  بغالبية  ��صطر 
على  �ل�صفر  وم�صقة  �لتنقل  عناء 
م�صافة 300 كلم باجتاه د�ئرة رقان 
للبحث   ، �أدر�ر   �لولية  عا�صمة  و 
�لبوتان  غاز  قارورة  على  �ليومي 
�لتي يكرث عليها �لطلب على مد�ر 

�لف�صول �لأربعة لل�صنة ، �إىل جانب 
بلدية  دعم  مطلب  يز�ل  ل  ذلك 
�لكهرباء  ب�صبكة  �ملذكورة  �صايل 
�لريفية ير�وح مكانه ، يف ظل غياب 
�حللول �جلذرية  للم�صكل �لقائم ، 
�ل�صلطات  �أن  علمنا  �إذ�  خا�صة 
�لولئية و�ملحلية �أ�صبحت تتحجج 
�لتنموية  �مل�صاريع  جت�صيد  بعدم 
�لربنامج  �طار  يف  �مل�صجلة 
 ،  2014/2009 �لفارط  �خلما�صي 
�لتق�صف  ب�صيا�صة  �لتز�مها  ب�صبب 
�ملنتهجة من طرف حكومة �لوزير 
�صالل  �ملالك  عبد  �لأ�صبق  �لأول 

�لجتماعية  �جلبهة  �ن�صغالت   .
مل  �لنائية  �صايل   ببلدية  �ملحلية 
�متدت  بل  تتوقف عند هذ� �حلد 
و�صفه  �لذي   ، �ل�صغل  لتطال ملف 
بالقنبلة  �ملحلي  لل�صاأن  �ملتتبعون 
بالنفجار يف  �ملهددة  �ملوقوتة   
تعنت  ظل  يف  وذلك   ، حلظة  �أية 
�لتجاوب  يف  �ملحلية  �ل�صلطات 
�حل�صة  عن  �لك�صف  مطلب  مع 
�حلقيقية ملنا�صب �ل�صغل �ملقدمة 
على �صكل عرو�ص للوكالة �ملحلية 

للت�صغيل  .
اأحمد باحلاج 

بدائرة الطيبات بورقلة

انعدام الكهرباء غاز املدينة و ال�شغل م�شاكل جتاوزها الزمن

 �سعف تدفق �سبكة االنرتنت و�سط االنقطاعات املتكررة 

بلدية �سايل باأدرار ...غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة 

يف وقت تلتزم فيه م�شالح  البلدية ال�شمت 

يف ثالث اأيام اإمتحانات �شهادة البكالوريا 

ب�شبب اإرتفاع موجة احلر ال�شديدة 

مطالب التدخل  لرفع 3400طن من 
القمامات بتني زواتني بتمرنا�ست 

غياب 200 مرت�سح عن اليوم 
االأول من امتحانات الباك بب�سكرة 

17 حالة اإغماء باملناطق 
احلدودية  باجلنوب الكبري



بناية   550 من  �أزيد  تهدمي  مت 
�جلز�ئر  بوالية   �رشعية  غري 
خالل �ل�سد��سي �الأول من �سنة 
به  �أفادت  ما  ح�سبما    2018

م�سالح والية �جلز�ئر.
�ن  �مل�سالح  ذ�ت  وذكر 
�ل�سد��سي �الأول من �سنة 2018 
غري   بناية   573 تهدمي  عرف 
بنايات  كانت  �سو�ء  �رشعية 
�سيدت  بنايات  �أو  فو�سوية 
على  �أو  فالحية  �أر��سي  على 
حتى  �و  �لعمومي  �لر�سيف  
على م�ستوى �لقنو�ت �لرئي�سية 
هدمت  كما  �ل�سحي.  لل�رشف 
بنايات �سيدت  بغية �ال�ستحو�ذ 
ملوؤ�س�سة  تابعة  من�ساآت  على 
يوجد  فيما  �لعمومية  �النارة 
على  بنيت  �أخرى  بنايات  
بعد  عمومية  غابات  م�ستوى 
قطع عدد معترب من �الأ�سجار .
و �أو�سح �مل�سدر �أن تهدمي هذه 
"يخ�سع  �لفو�سوية  �لبنايات 
�إد�رية  و   قانونية  الإجر�ء�ت 
حترير  من  بد�ية  �سارمة" 
للمخالفات  معاينة  حما�رش 
طرف   من  �سو�ء  �لعمر�نية 
�لتابعني  �ملوؤهلني  �الأعو�ن 
�لتعمري  مفت�ش  �أو  للبلديات 
�ملعنية  �الد�رية   للمقاطعة 
�لعمر�ن  و  �لبيئة  �رشطة  �أو 
�لتابعة لالأمن �لوطني  �أو �جلهة 
�لعمر�ن  جمال  يف   �ملخت�سة 
�لتابعة  للدرك �لوطني م�سيفا 
�أن هذه �ملحا�رش تر�سل بعدها 

�إىل روؤ�ساء �لبلديات �ملخت�سني 
�ملنتدبون  للوالة  كذ�  و  �قليميا 
رئي�ش  يتوىل  و  فيها.  للنظر 
حم�رش  تلقى  �لذي  �لبلدية 
�إ�سد�ر  �لعمر�نية  �ملخالفة 
بالبناء  �ملتعلق  �لهدم   قر�ر 
�أيام من   8 �لفو�سوي يف ظرف 
مع  �ملح�رش  ��ستالم  تاريخ 

�ال�ستعانة  بالقوة �لعمومية .
و�يل والية �جلز�ئر عبد  كان  و 
وقت  يف  �أكد  قد  زوخ  �لقادر 
�سابق �أنه مت  خالل  �سنة 2017 
بناية   1700 من  �زيد  تهدمي 
و  �جلز�ئر  بوالية  �رشعية  غري 
لتو�سع  نهائي  حد   لو�سع  ذلك 
بعا�سمة  �لفو�سوية  �لبنايات 

�لبالد.
�أن  �الإطار  ذ�ت  يف  زوخ   و�أكد 
�ملتعلقة  �مللفات  من  �لعديد 
بهذه �لبنايات  غري �ل�رشعية مت 
حتويلها �ىل �لعد�لة ال�سيما تلك 
�ملتعلقة باالعتد�ء على �أر��سي  
بنايات  �إجناز  �أجل  فالحية من 

فو�سوية.
تعمل  �لوالية  م�سالح  �أن  �أكد  و 
ب�سفة  و  �ساق  و  قدم  على 
هذه   مثل  ظهور  ملنع  م�ستمرة 
�الأحياء �لق�سديرية و �لفو�سوية 
��ستعملت  حيث  جديد  من 
�إطار   يف  �مل�سرتجعة  �الأر��سي 
عمليات �إعادة �الإ�سكان بالوالية 
خمتلفة  م�ساريع  الإجناز  �سو�ء 
�أو حولت �إىل م�ساحات  خ�رش�ء 

لفائدة �ملو�طنني.
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يف �لهاتف �أين قام مبا�رشة 
مو��سلة  عن  بتوقيفها 
رئي�ش  و�خطر  �المتحان 
�ملركز ومت حترير حم�رش 
و�أ�ساف  غ�ش  حالة  �سبط 
منذ  �ن  �لرتبية  مدير 
مت  �المتحانات  �نطالق 
غياب  حالة   962 ت�سجيل 
مر�كز  عن  للمر�سحني  كلي 
مر�سحني  غالبيتهم  �إجر�ء  

تلميذ   27 منهم  �أحر�ر 
الأ�سباب  نظامي  مر�سح 

نطاق  عن  خارجة  تبقي 
�المتحانات  عمليات  �سري 

لظروفهم  تخ�سهم  هي  بل 
ت�سجيل  مت  كما  �خلا�سة 
فقط  تاأخري  حالة   233
�أم�ش مت ت�سجيلهم يف �سجل 
�لتاأخري و�سمح لهم بالدخول 
لقاعات �المتحانات ح�سب 
�ل�ساعة  �لوز�رة قبل  تعليمة 
�لثامنة و�لن�سف فقط  فيما 
�مور �سري �المتحانات فهي 
عادية بدون ت�سجيل �أي خلل 
على  �لد�ئم  �ل�سهر  جر�ء 
�ملنا�سبة  �لظروف  توفري 

�أمام �ملمتحنني. 

اأكد اأم�ش ال�شيد عبد احلق بومعيزة مدير الرتبية لولية اأدراراأنه مت ت�شجيل احلالة الأويل لظاهرة الغ�ش يف مركز الإجراء 
بثانوية ابن ر�شد مبدينة رقان اخلا�ش مبمتحني �شهادة البكالوريا الأحرار حيث �شبط اأ�شتاذ احد املمتحنات �شعبة اآداب 

وفل�شفة تقوم بعملية الغ�ش بوا�شطة جهاز الهاتف النقال يف مادة الفل�شفة وهذا خالل مالحظة ا�شطرابات وحركات غري 
عادية وهي تنقل املعلمات من درو�ش م�شجلة

فيما غاب935 مر�شح منذ انطالقها ....

بو�شريفي بلقا�شم 

ت�سجيل حالة الغ�ش االأوىل يف امتحان البكالوريا  باأدرار

تقلبات الطق�ش بال�شريعة بولية تب�شة

املجل�ش ال�شعبي الولئي بادرار 

البكالوريا بالبويرة

تن�سيب خلية اأزمة حل�سر االأ�سرار

نفي اإ�ساعة �سحب الثقة من الرئي�ش

حرمان املرت�سحني االأحرار 
من الوجبات الغذائية

يف  �الأحر�ر  �ملرت�سحون  ��ستكى 
م�ستوى  على  �لبكالوريا  �سهادة 
�لتي  �لظروف  من  �لبويرة  والية 
و�لقا�سية  باملزرية  و�سفوها 
�مل�سالح  فيها  و�سعتهم  �لتي  جد� 
�ملعنية منذ �ليوم �الأول على غر�ر 
�لبعيدة  �الإجر�ء  مر�كز  حتديد 
ما  �سكناهم  مقر�ت  عن  جد� 
حرم �لعديد منهم من �لو�سول يف 
�لوقت �ملحدد رغم �نطالقهم من 
بيوتهم على �ل�ساعة �لر�بعة �سباحا 
مرت�سحة  �أحالم  �أكدته  مثلما 
�الإمتحان  جتتاز  �الأخ�رشية  من 

وهو  ب�سام  عني  بلدية  مركز  يف 
�لغيابات  ور�ء  �ملبا�رش  �ل�سبب 
�مل�سجلة يف �سفوف هذه  �لكثرية 
م�سكلة  حمدثونا  ذكر  كما   , �لفئة 
�لغذ�ئية  �لوجبات  من  حرمانهم 
ذلك  م�ستحقات  دفعهم  رغم 
جانب  �ىل  �لت�سجيالت  فرتة  �أثناء 
�إخر�جهم من �ساحات �ملوؤ�س�سات 
�إىل �ل�سارع ما جعل �لبنات يتعر�سن 
يف  و�لتحر�سات  �ملعاك�سات  �إىل 
�ل�سارع ح�سب ت�رشيحهن جلريدة 

�لو�سط بعدة مر�كز .
اأح�شن مرزوق

للكو�رث  �لوطني  �ملندوب  �أعلن 
�لكربى  �ملخاطر  و  �لطبيعية 
�جلماعات  و  �لد�خلية  بوز�رة 
�لعمر�نية  �لتهيئة  و  �ملحلية 
�ل�رشيعة  مبدينة  مليزي  �لطاهر 
�أزمة  خلية  تن�سيب  عن  )تب�سة( 
على م�ستوى ذ�ت �لوز�رة ملتابعة 
�لناجمة  �الأ�رش�ر  حجم  ح�رش  و 
لها  تعر�ست  �لتي  �لفي�سانات  عن 
هذه �جلماعة �ملحلية م�ساء �أم�ش 

�خلمي�ش.
لدى  �مل�سوؤول  نف�ش  و�أو�سح 
�لوالية  و�يل  رفقة  �ليوم  معاينته 
عطا �هلل موالتي �ملناطق و �الأحياء 
 45( �ل�رشيعة  مبدينة  �ملت�رشرة 
ت�ساقطت  �لتي  تب�سة(  جنوب  كلم 
�أم�ش  م�ساء  غزيرة  �أمطار  عليها 
على فرت�ت متقاطعة ملدة �ساعة 
و �لن�سف قدرت بحو�يل 50 ملم, 
تقرير�  �سرتفع  �الأزمة  خلية  باأن 
خالله  من  يتم  �ملركزية  للجهات 
حتديد حجم �خل�سائر وتخ�سي�ش 
�ملناطق  لتهيئة  مايل  مبلغ 

�ملت�رشرة .
�ملر�فق  و�لوفد  مليزي  عاين  و 
�ملناطق  عديد  باملنا�سبة  له 
تلك   من  �ملت�رشرة  و�الأحياء 
و��ستمع  �ل�رشيعة  ببلدية  �الأمطار 
الن�سغاالت �ملو�طنني �لتي تعلقت 
هذه  تهيئة  ب�رشورة  جمملها  يف 
هذه  مثل  وقوع  لتفادي  �ملدينة 
�سكان  منها  يعاين  �لتي  �الأخطار 
كميات  ت�ساقطت  كلما  �لبلدية 

غزيرة من �الأمطار.
�لوفد  �طلع  ذلك  �إىل  وباالإ�سافة 
بذ�ت  �رشيف  �لطيب  بثانوية 
�لبلدية على �الأ�رش�ر �لتي حلقت 
�لتي  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سة  بهذه 
�ملر�سحني  �الأيام  هذه  حتت�سن 
�لبكالوريا  �متحانات  الجتياز 
يف  تتمثل  و�لتي  �إجر�ء,  كمركز 
�سدد  حيث  بجدر�نها  �سقوق 
توفري  مليزي على �رشورة  �ل�سيد 
�الأجو�ء �ملنا�سبة ال�ستئناف �إجر�ء 
�لت�سققات  و�إ�سالح  �المتحان 
�لدخول  خالل  جاهزة  لتكون 

�لدر��سي �ملقبل.
وح�سب �ل�رشوح �لتي قدمت بعني 
و�دي  في�سان  �أ�سباب  فاإن  �ملكان 
عبلة مبدينة �ل�رشيعة يعود �أ�سا�سا 
�ملحاذية  �لفو�سوية  �لبناء�ت  �إىل 
له و�لتي �سكلت �سيوال جارفة بعد 
�لهائلة من  �لكميات  ت�ساقط هذه 

�الأمطار .
باأن  �لوالية  �أو�سح و�يل  من جهته 
خمتلف �الأ�رش�ر �لناجمة عن هذ� 
�لتي  لالأمطار  �لغزير  �لت�ساقط 
يتطلب  جارفة  �سيول  يف  ت�سببت 
تهيئة  �إعادة  عملية  -ح�سبه- 
و�ملناطق  عبلة  لو�دي  و��سعة 
جتديد  جانب  �إىل  له  �ملحاذية 
وتهيئة  �ل�سحي  �ل�رشف  قنو�ت 
�أن  متوقعا  بها  �لطرقات  �سبكة 
ي�سل �ملبلغ �لذي �سيخ�س�ش لهذه 
مليون   800 حدود  �إىل  �لعمليات 

د.ج.
و�سدد م�سوؤول �لوالية بعني �ملكان 
�إعد�د در��سة  كذلك على �رشورة 
�مل�سب  تهيئة  الإعادة  تقنية 

�إىل  �ل�رشيعة  ملدينة  �لرئي�سي 
على  عبلة  و�دي  تهيئة  جانب 
م�سافة 3,5 كلم لتفادي وقوع مثل 

هذه �لكو�رث �لطبيعية .
حي  جلنة  لرئي�ش  و��ستناد� 
 1400 يقطنه  �لذي  خملويف 
�ل�رشيعة  مبدينة  ع�سو�ئي  م�سكن 
�الأمطار  �سيول  �الأكرث ت�رشر� من 
�جلارفة �ل�رشيف �لو�يف فاإن �حلي 
�ل�سعبي �لع�سو�ئي يحتاج �إىل عديد 
منها  خا�سة  �لتهيئة,  عمليات 
�ل�سحي  �ل�رشف  قنو�ت  جتديد 
و�مل�سب  عبلة  و�دي  وتهيئة 
ب�سبكة  ربطه  جانب  �إىل  �لرئي�سي 
ق�سد  لل�رشب  �ل�ساحلة  �ملياه 
�لبالغ  ل�سكانه  كرمية  حياة  تاأمني 

عددهم 5 �آالف ن�سمة.
و�لبناء  �لتعمري  مدير  ذكر  بدوره  
�أن م�ساحله �أعدت منذ �سنة 2011 
حي  تاأهيل  الإعادة  تقنية  در��سة 
هكتار�   11 م�ساحة  على  خملويف 
غالف  تخ�سي�ش  �آنذ�ك  تطلبت 

مايل بقيمة 400 مليون د.ج.

�ملجل�ش  �أم�ش  �أول  �أ�سدر 
بيانا  باأدر�ر  �لوالئي  �ل�سعبي 
للر�أي  �لتو�سيح  بغية  �إعالميا 
موؤخر�  روج  ما  حول  �لعام 
عرب عدة منابر �إعالمية حول 
بع�ش  بني  خالفات  وجود 
�ملجل�ش  و�لرئي�ش  �الأع�ساء 
منتخبون  هناك  خلفية   على 
من  و�آخرون  �الأرندي  من 
جبهة �مل�ستقبل حت�رش جلمع 
من  �لثقة  ل�سحب  �لتوقيعات 
من  هلل  عبد  بحماوي  �لرئي�ش 
�ل�سيد  �أكد  �أين  حزب �الآفالن 
رئي�ش  �لقادر  عبد  موالي 
هذه  كل  بان  �الإعالم  خلية 
�سحيحة  لي�ست  �ملعلومات 

للت�سوي�ش  وهي حماولة فقط 
وال  �ملجل�ش  عمل  على 
�الأمر   هذ�  يف  نية  �أي  يوجد 
كلي  �تفاق  هناك  بان  م�سيفا 
ورئي�ش  �الأع�ساء  جميع  بني 
كتلة  �أع�ساء   وحتى  �ملجل�ش 
كانت  �لتي  �مل�ستقبل  جبهة 
مت  �ملعار�سة  على  حت�سب 
طرف  من  ��ستقبالها  موؤخر� 
�هلل  عبد  بحماوي  �لدكتور 
على  و�تفقو�  �ملجل�ش  رئي�ش 
بدون  معا  و�لعمل  �لتعاون 
خالفات تذكر كما �أكد �ل�سيد 
جلنة  رئي�ش  �لعربي  بوبكر 
بع�ش  �أن  و�الت�سال   �الإعالم 
و�ملو�قع  �الإعالمية  �ملنابر 

تريد  �ل�سيا�سية  و�الأطر�ف 
�لت�سوي�ش على عمل �ملجل�ش 
وثقته  متا�سكه  يف  و�لت�سكيك 
�هلل  عبد  �لدكتور  رئي�سه  يف 
لوجود  و�لرتويج  بحماوي  
بني  عميقة  �ختالفات 
ل�رشب  حماولة  يف  �أع�سائه 
حت�سبا  �ستى  بطرق  وحدته 
وهو  �ملقبلة   لال�ستحقاقات 
ما ي�ستدعي منا نحن كاأع�ساء 
نو�با وروؤ�ساء  مكتب �ملجل�ش 
�ىل  جنبا  للوقوف  جلان 
جنب  من �جل �حلفاظ على 
بف�سل  �ملحققة  �ملكت�سبات 
�سدق �لنو�يا و�الإر�دة �حل�سنة 
قيم   تر�سيخ  على  و�لعمل 

�ملتبادل  و�الحرت�م  �حلو�ر 
ورف�ش  �الأع�ساء  كافة  بني 
وحدة  ت�ستهدف  خطوة  �أي 
و�لتاأكيد  ومتا�سكه  �ملجل�ش 
على جتديد �لثقة يف �لرئي�ش 
حت�سري  هناك  و�أن  خا�سة 
للمجل�ش  دورة  لعقد  مكثف 
ملناق�سة عدة نقاط  و�طماأن 
�ملجل�ش  بان  �لعام  �لر�أي 
متما�سك وال يوجد �أي خالف    
�ملجل�ش  ت�سكيلة  �أن  الإ�سارة   
منتخب  ع�سو   39 من  مكونة 
�سيا�سية  ت�سكيالت   5 ميثلون 
وحم�ش  و�الأرندي  �الأفالن 

وجبهة �مل�ستقبل و�الأفانا.
بو�شريفي بلقا�شم 

ولية اجلزائر

 تهدمي اأزيد من 550 
بناية غري �سرعية 
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م�شتقبل قطاع غزة.. ر�ؤية ا�شت�شرافية
ح�شام الدجني

بني  تداوالً  االأكرث  ال�س�ؤال 
قطاع  الفل�سطينية،  اجلماهري 
�س�ؤال  وه�  اأين..؟  اإىل  غزة 
ج�هري ومهم يف ظل االهتمام 
بامل�ساألة  املفاجئ  العاملي 
فر�ض  احل�سار  وكاأن  الغزية، 
فقط،  اأيام  قبل  القطاع  على 
ومل يكن مفرو�ساً على القطاع 

منذ اثني ع�رش عاماً.
الفل�سطينية  الق�سية  تغليف 
مكمن  ه�  وفقط  اإن�ساين  ببعد 
ال�اقع  اأن  رغم  اخلط�رة، 
وه�  ال�سع�بة،  بالغ  االإن�ساين 
م�ؤ�س�سات  اأربع  ر�سدته  ما 
االإن�سانية  االأزمة  اأن  اإال  اأممية، 
جاءت  والتي  غزة  قطاع  يف 
كنتيجة للح�سار هي من �سنيعة 
االحتالل بالدرجة االأوىل، وه� 
مع  ف�رشاعنا  عنها،  امل�سئ�ل 
w اأو  املحتل لي�ض على راتب، 

معرب، اأو اإدخال ب�سائع، وفقط، 
االأر�ض  على  �رشاع  ه�  بل 
والعر�ض واملقد�سات واحلق�ق 
الدويل  بالقان�ن  املكف�لة 

وبقرارات ال�رشعية الدولية.
ا�ست�رشاف  يف  وللبحث 
امل�ستقبل ال�سيا�سي لقطاع غزة 
نحن بحاجة اإىل تفكيك واإعادة 
النح�  على  للم�سهد  تركيب 

التايل:
االأمني  حتذير  االأول:  امل�سهد 
اأنط�ني�  املتحدة  لالأمم  العام 
على  حرب  بن�س�ب  غ�تري�ض 

غزة.
الثاين: حتذير مف��ض  امل�سهد 
االأونروا باأن وكالة الغ�ث قد ال 
اجلديد،  الدرا�سي  العام  تفتتح 
وت�قف �رشف رواتب م�ظفيها 

ب�سبب االأزمة املالية اخلانقة.
حراك  الثالث:  امل�سهد 
دبل�ما�سي ن�سط يق�ده مبع�ث 
املتحدة  لالأمم  العام  االأمني 

وحراك  مالدين�ف،  نيك�الي 
ترمب  مبع�ث�  يق�ده  م�اٍز 
ك��سنري  االأو�سط  لل�رشق 
وغرنبالت جللب مت�يل خليجي 
مل�ساريع  دوالر  مبليار  يقدر 
اإن�سانية تخدم قطاع غزة وتقام 

يف �سيناء.
امل�سهد الرابع: ت�سديد احل�سار 
على  االإ�رشار  عرب  غزة  على 
الرئي�ض  طرف  من  العق�بات 
حترك  وعدم  عبا�ض،  حمم�د 
غزة،  قطاع  الإنقاذ  العامل 

واالكتفاء بالت�رشيحات فقط.
ا�ستمرار  اخلام�ض:  امل�سهد 
وك�رش  الع�دة  م�سريات 

احل�سار.
من  ج�الت  ال�ساد�ض:  امل�سهد 
الق�سف والق�سف املتبادل بني 

املقاومة و)اإ�رشائيل(.
والتي  ال�سابقة  للم�ساهد  وفقاً 
من خاللها ن�ستطيع ا�ست�رشاف 
جزئي مل�ستقبل قطاع غزة من 

مالمح  فاإن  ال�سيا�سية  الناحية 
غزة  اأن  ت�ؤكد  املقبلة  املرحلة 
التدجني  من  ملرحلة  تتعر�ض 
حلقات  كافة  ت�سديد  عرب 
االجتاهات  كل  ومن  احل�سار 
الع�سا  فيها  مبا  ال��سائل  وبكل 
)احلرب( لت�سكيل راأي عام قابل 
من  القرن  �سفقة  مع  للتعاطي 
اإن�سانية  م�ساريع  �سل�سلة  خالل 
مرحلة  بعد  متريرها  يتم 
تعر�ض  والعط�ض  اجل�ع  من 
�ستحل  حيث  غزة،  قطاع  لها 
االأونروا  مكان  امل�ساريع  تلك 
ق�سية  تذوب  وبذلك  تدريجياً، 
الالجئني مقابل حت�سني م�ؤقت 
غزة.  قطاع  يف  احلياة  ل�اقع 
حقق  قد  ترمب  يك�ن  وبذلك 
من  والثالثة  الثانية  املرحلة 
من  االنتهاء  بعد  القرن  �سفقة 
ال�سفارة  ونقل  القد�ض  ملف 
اإنهاء  وهي  اإليها،  االأمريكية 
الإنهاء  كمقدمة  االأونروا  ملف 

دولة  واإقامة  الع�دة،  حق 
ال�سفة  عن  ف�سلها  عرب  غزة 
الغربية. ثم تبداأ مرحلة ت�سفية 
تطبيق  وبذلك  الغربية،  ال�سفة 
واالإعالن  القرن  ل�سفقة  كامل 
ال�طني  امل�رشوع  انتهاء  عن 
نظر  وجهة  من  الفل�سطيني 
واالحتالل  املتحدة،  ال�اليات 
يف  يدور  ومن  ال�سهي�ين، 
م�اجهة  اأجل  ومن  فلكهم. 
التحديات التي تع�سف بالق�سية 
الفل�سطينية، فالبد من خط�ات 
القرن  �سفقة  مل�اجهة  عملية 

من خالل خم�ض خط�ات:
ثابت  دويل  دعم  ت�فري   .1
بقائها  ل�سمان  لالأونروا 
يف  وا�ستمراريتها  ودمي�متها 

تقدمي اخلدمات.
2. اإنهاء العق�بات الظاملة على 
الرئي�ض  طرف  من  غزة  قطاع 
فالعالقة  عبا�ض  حمم�د 
�سفقة  مترير  بني  طردية 

زاد  فكلما  واحل�سار،  القرن 
تدجني  فر�ض  زادت  احل�سار 
لدفعه  الفل�سطيني  ال�سارع 
ال�سفقة،  مع  والتعاطي  للقب�ل 
وتبني  االنق�سام  الإنهاء  و�س�الً 
على  قادرة  وطنية  ا�سرتاتيجية 

اإنقاذ امل�رشوع ال�طني.
اأي  بال�سدمة،  امل�اجهة   .3
القرن  �سفقة  م�اجهة  مطل�ب 
بطرق ال يت�قعها اأحد من خالل 
كافة  وت�سخني  املقاومة  تفعيل 

اجلبهات بالداخل واخلارج.
والدول  اجلماهري  حتفيز   .4
ماليا  فل�سطني  دعم  على 
و�سيا�سيا واإعالمياً مقابل خطة 
الإدارة  للتق�سف  فل�سطينية 
قاعدة  على  املقبلة  املرحلة 

م�اجهة �سفقة القرن.
5. �رشورة التفكري يف �سبل اإدارة 
امل�جهة  االإن�سانية  امل�ساريع 
لقطاع غزة على قاعدة حت�يل 

التهديد لفر�سة.

الطائرات الورقية �قواعد اال�شتباك
اإبراهيم املدهون

عف�ية الطائرات ال�رقية �رش 
ق�تها، هي جزء من م�سريات 
تخرج  وال  وفعالياتها،  الع�دة 
ال�سلمية  التظاهرة  عن 
ال�سعبي  االحتجاجي  واالداء 
ال  والت�سييق  احل�سار  على 
اإعالمي  ت�سخيم  هناك  �سك 
على  وتركيز  اإ�رشائيلي 
والبال�نات  ال�رقية  الطائرات 
علينا  املقابل  ويف  اله�ائية، 
نركز  كيف  جيدا  التفكري 
ونربز  اخرى  ا�سياء  على 
غزة،  وواقع  ح�سار  مظل�مية 
وحت�سيديا،  اإعالميا  ون�ازن 

امل�سرية  تتح�ل  ان  نريد  ال 
فقط  ورقية  طائرات  حلالة 
ال�سكل،  بهذا  ونح�رشها 
ن�سالية  حالة  الع�دة  م�سرية 
مبا  ي�م  كل  تزهر  اإبداعية 
ق�تها  و�رش  االحتالل  يفاجئ 
عدم تنظيمها. يحاول اجلي�ض 
االإ�رشائيلي ت�س�ير الطائرات 
ع�سكرية  ك��سيلة  ال�رقية 
حتميل  على  اعالميا  ويعمل 
واالأمر  امل�س�ؤولية،  حما�ض 
اإبداعي  �سعبي  فعل  اإال  لي�ض 
وحماولة  كبري،  اثر  له  راقي 
من  ع�سكرية  ردود  اجرتار 
قبل االحتالل �ستب�ء بالف�سل، 
الع�دة  م�سرية  و�ست�ستمر 

اله�اء  يف  طائراتنا  و�ستطري 
وتنق�ض  تريد  ما  اإىل  لت�سل 

ر�سالتنا بطريقتها اخلا�سة.
هذا  غزة،  يق�سف  االحتالل 
يك�ن  لن  باعتقادي  الق�سف 
رمتا طبيعيا لليايل القطاع من 
اال�رشائيلي  اجلي�ض  رد،  غري 
ويقتل  يدمر  ان  ي�ستطيع 
ويهدم  ويحرق  املدنيني 
ي�ستطيع  لن  ولكنه  البي�ت، 
النار،  بق�ة  معادالت  فر�ض 
لن   2014 يف  فيه  ف�سل  وما 
واي  حرب،  بالف  يحققه 
�سيف�سل  غزة  على  عدوان 
ق�سية  و�سيعيد  القرن  �سفقة 
فل�سطني ملا قبل ال 48 حيث 

باإمكانية  لالأمة  الروح  تعزز 
هزمية اإ�رشائيل.

والعدوان  الق�سف  معادلة 
ال�رقية  الطائرات  مقابل 
وال  اال�ستباك،  بق�اعد  تعبث 
املقاومة،  بها  �ستقبل  اعتقد 
فعل  ال�رقية  فالطائرات 
احتجاجي  �سلمي  �سعبي 
�سفيح  على  غزة  ابداعي. 
م�اقع  ق�سف  �ساخن، 
ترد،  واملقاومة  للمقاومة 
مدى،  الأبعد  نذهب  ان  ميكن 
تعقيدات  تدرك  املقاومة 
ان  قدرنا  ولكن  امل�قف 
العني جتابه  هنا حيث  نعي�ض 

املخرز.



و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

               مبقت�ضى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 
18 �ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات      مت هذا الي�م  18-06- 2018  ت�ضليم 

و�ضل ت�ضجيل الت�رصيح بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية
امل�ضماة :جمعية م�رصح ال�ضباب

املقيمة :باملركز الثقايف ببلديه ال�رصفة
رئي�س اجلمعية  : مرزوق حمم�د

تاريخ ومكان امليالد 29-04-1995 اقب�
العن�ان : بلدية ال�رصفة

املالحظة: ين�رص هذا ال��ضل خالل ثالثني 30 ي�ما 
على الأكرث التي تلي ت�ضليمه يف جريدة ي�مية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�ضابها 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

ANEP N°: 818971 الو�شط:2018/06/24

الو�شط:2018/06/24
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار

دائرة �شروين
بلدية طلمني

رقم التعريف اجلبائي:09850124006036

طلب عرو�س مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم 03../2018

يعلن رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية طلمني عن طلب عرو�س مفت�ح مع ا�ضرتاط قدرات 
دنيا من اجل تنفيذ:

امل�شروع:اإجناز و جتهيز بئر عميق مع اإجناز خمباأ و الربط بالكهرباء و مد القن�ات بق�رص 
قل� بلدية طلمني

كل متعهد اأو مر�ضح تت�فر فيه ال�رصوط الدنيا التالية:
-حائز على �ضهادة التاأهيل و الت�ضنيف املهنيني الدرجة الثالثة 03 فما ف�ق ن�ضاط رئي�ضي 

اأ�ضغال الري يحمل رمز الن�ضاط حفر الآبار 34-303  يف ط�ر ال�ضالحية
  appareille forage type rotary( ميلك اآلة حفر اآبار عميقة و التي تعمل ب�ضكل دوراين -

)
- �ضهادة ح�ضن الإجناز مل�رصوع مماثل )حفر اآبار عميقة ( خالل 05 �ضن�ات اأخرية �ضادرة عن 

امل�ضالح املتعاقدة
باإمكانه اأو من طرف ممثله املعني لذلك، �ضحب دفرت ال�رصوط من مقر بلدية طلمني

الهاتف.الفاك�س049.90.04.78-049.90.09.76

حمتوى العر�س:يجب اأن ي�شمل امللفات التالية

A-ملف الرت�شح :و ي�ضمل ال�ثائق:
1 ت�رصيح بالرت�ضح )ملحق رقم 01( ممل�ء،م�ؤرخ و مم�ضي و خمت�م

2 الت�رصيح بالنزاهة )ملحق رقم 02 (ممل�ء،م�ؤرخ و مم�ضي و خمت�م
3 الت�رصيح باملناول ملحق رق05 عند القت�ضاء

4 القان�ن الأ�ضا�ضي حالة �رصكة
5 التف�ي�س بالإم�ضاء )عند ال�رصورة(

6 وثائق اإثبات قدرات املتعهد و تتك�ن من 
�ضهادة التاأهيل و الت�ضنيف املهنيني املهنيني الدرجة 03 و ماف�ق ن�ضاط رئي�ضي اأ�ضغال 

الري يف ط�ر ال�ضالحية
ح�ضائل مالية لل�ضن�ات 2017-2016-2015

قائمة مف�ضلة لل��ضائل املادية مرفقة باإثباتات بطاقة رمادية+تاأمني للعتاد ال�ضيار و 
فات�رة ال�رصاء+حم�رص ق�ضائي لغري ذلك ل�ضنة 2018

قائمة مف�ضلة لل��ضائل الب�رصية دبل�م لالإطارات و �ضهادة النت�ضاب cnas لكل 
امل�ضتخدمني

�ضهادة ح�ضن الجناز مل�ضاريع اإجناز اأبار عميقة خالل 05 �ضن�ات اأخرية �ضادرة عن 
ال�ضمالح املتعاقدة

7- و�ضل الت�ضديد مببلغ 4000.00 دج
B- العر�س التقني: و ي�ضمل ال�ثائق :

1 الت�رصيح بالكتتاب )ملحق رقم 03 ( ممل�ء،م�ؤرخ و مم�ضي و خمت�م
2 مذكرة تقنية تربيرية

3 خمطط و مدة تن�ضيب ال�ر�ضة و تنفيذ الأ�ضغال
4 دفرت ال�رصوط يحت�ي باآخر �ضفحته العبارة »قرئ وقبل« مكت�بة بخط اليد

 c العر�س املايل: و ي�ضمل ال�ثائق التالية
1 ر�ضالة التعهد  )ملحق رقم) 04 ( ممل�ءة ومم�ضية و خمت�مة

2  جدول الأ�ضعار بال�حدة ممل�ء و مم�ضي و خمت�م
3  التف�ضيل الكمي و التقديري ممل�ء،م�ؤرخ و مم�ضي و خمت�م

حت�شريو اإيداع العرو�س:ي��ضع »ملف الرت�ضح »و »العر�س التقني«و »العر�س 
املايل« يف اأظرفة منف�ضلة و مقفلة باإحكام ،يبني كل منها » ت�ضمية امل�ؤ�ض�ضة العار�ضة 
و مرجع طلب العرو�س و م��ض�عه«و تت�ضمن عبارة »ملف الرت�ضح«اأو »عر�س تقني« اأو 

»عر�س مايل« ح�ضب احلالة . و ت��ضع هذه الظرفة يف ظرف اآخر مقفل باإحكام و مغفل 
و يحمل عبارة »ل يفتح« اإل من طرف جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�س- طلب عرو�س 

رقم......م��ض�ع طلب العرو�س.....«
و يتم الإيداع عن طريق حامل مبقر :بلدية طلمني// اأمانة رئي�س املجل�س ال�ضعبي 

البلدي

مدة حت�شري العرو�س: حتدد مدة العرو�س خم�ضة ع�رص15 ي�ما ابتداء من اأول 
 BOMOP ي�م لإ�ضهار طلب العرو�س بالي�ميات ال�طنية اأو

تاريخ و �شاعة اإيداع العرو�س: ت�دع العرو�س باآخر ي�م من مدة حت�ضري 
العرو�س من ال�ضاعة 8 اإىل 12

فتح الأظرفة: تتم عملية فتح الأظرف يف اإطار جل�ضة علنية مبقر بلدية 
طلمني بالي�م لإيداع العرو�س على ال�ضاعة الثانية و الن�ضف زوال 14h30 املتعهدون 

املهتم�ن،مدع�ون  حل�ض�ر جل�ضة فتح العرو�س

�شالحية العرو�س: يبقى املتعهدون ملتزم�ن بعرو�ضهم ملدة تعادل مدة حت�ضري 
العرو�س زائد ثالثة ا�ضهر اإبتداء من تاريخ اإيداع العرو�س

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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"اإ�رسائيل" لن جتد يف مواجهة 
هذا ال�سعب اإال حلوال ت�سكينية، 
عيون  يف  الرماد  بها  تذر 
العنقاء  اأما  "االإ�رسائيليني"، 
من  تولد  ف�ستظل  الفل�سطينية، 
معادلة  لت�سنع  املوت،  رحم 
احلياة، ف�سعب اجلبارين ميتلك 
واحللول  والعقول  االأدمغة  من 
والتجارب ما مل يكتب بالكرا�س 
التي  ال�سابة  فالعقول  بعد. 
العودة  م�سريات  فكرة  ابتكرت 
غزة،  حدود  على  ال�سلمية 
يعهده  تفتقت عمال مقاوما مل 
ال�سابق  يف  االحتالل  جي�س 
والبالونات  الورقية  )الطائرات 
مفادها  ر�سالة  يف  احلارقة(، 
اأن �سعب فل�سطني باأكمله �سغله 
واأن  االحتالل،  طرد  ال�ساغل 
تهرم  ال  الفل�سطينية  االأدمغة 
وال تفنى، وحلول التحرير دائما 
،وال  ال�رساب  حا�رسة حتى من 
يف  الفل�سطيني  ال�سباب  يلتفت 
للتهديدات  العودة  خميمات 
من  بالرغم  "االإ�رسائيلية"، 
اال�ستهدافات االأخرية ملطلقي 
احلارقة،  والبالونات  الطائرات 
ا�ستخدام  يوا�سلون  اأّنهم  اإال 
ال�سلمية،  الو�سيلة  وتطوير هذه 
التي ابتدعها يف االأ�سبوع الثاين 
وك�رس  العودة  م�سريات  من 
يف  تتوا�سل  التي  احل�سار، 
القطاع املحا�رس منذ الثالثني 

من  اآذار املا�سي.
تخ�سى  الذي  االأمر  اأن  ويبدو 
حدوثه،  "اإ�رسائيل"  قيادة 
وبني  بينها  الثقة  بانعدام 
والدخول  "االإ�رسائيليني" 
اليوم  اأ�سبح  ال�سك،  مربع  يف 
الورقية،  فالطائرات  واقعا، 
الريبة  تبعث  اأن  ا�ستطاعت 

باأن  "االإ�رسائيليني"  نفو�س  يف 
ي�ستطيع  ال  الذي  اجلي�س  هذا 
وبالونات  "الورق،  يوقف  اأن 
يحمينا،  اأن  له  كيف  الهيليوم" 
اإىل  االأو�ساع  تدحرجت  اإذا 

حرب �ساملة.
تقف  مل  بدورها  املقاومة 
فبيان  االأيدي،  مكتوفة 
يعّد  بالق�سف"،  "الق�سف 
احلرب  منذ  نوعه  من  االأقوى 
كما   ،2014 العام  يف  االأخرية 
امل�سرتكة"  "الغرفة  ر�سالة  اأن 
الكثري،  الدالالت  من  حتمل 
فهي الظهري وال�سند احلقيقي 
اليوم  واأن  ال�سلمية،  للمقاومة 
يفر�سها  جديدة  معادالت  ال 
يف  االأهم  والر�سالة  االحتالل، 
وحدة ال�سالح وت�ساميه عن كل 

االختالفات.
الفل�سطينية  املقاومة  اإذن 
بال  قرارها  اتخذت  جمتمعة 
ا�ستهداف  زمن  باأن  مواربة، 
رد  وعدم  ملواقعها  االحتالل 

االأخرية على هذه االعتداءات، 
وىّل اإىل غري رجعة، مع فر�س 
بالق�سف"،  "الق�سف  قاعدة 
االحتالل  حتّمل  عدم  ومع 
اال�ستباك  من  القاعدة  هذه 
املقاومة،  قوى  مع  املتطور 
انفالت  اإىل  توؤدي  قد  والتي 
االأو�ساع والذهاب نحو ت�سعيد 
توقعات خرباء  وفق  ع�سكري، 

ع�سكريني.
"فاملقاومة اليوم تر�ّسخ قواعد 
الوقت  يف  احلالية،  اال�ستباك 
يف  االحتالل  فيه  ف�سل  الذي 
اأنها  كما  جديد،  واقع  فر�س 
خ�سو�ساً  اأوراقها،  من  تعّزز 
العودة  مب�سريات  معنية  واأنها 
لي�س  ولكن  احل�سار،  وك�رس 
على ح�ساب ال�سماح لالحتالل 

بالق�سف".
اجلدل  فاإن  املقابل،  يف 
مواجهة  يف  "االإ�رسائيلي" 
يظهره  الورقية،  الطائرات 
كبار  من  اثنني  بني  ال�سجال 

الوزاري  املجل�س  وزراء 
االأمنية  لل�سوؤون  امل�سغر 
نفتايل  وهما  وال�سيا�سيي، 
ويواآف  التعليم،  وزير  بينيت 
وفق  االإ�سكان،  وزير  غاالنت 

�سحيفة يديعوت اأحرونوت.
ففي حني طالب بينيت باإطالق 
مر�سلي  على  ال�سواريخ 
ها  بعِدّ الورقية  الطائرات 
لالإ�رسائيليني،  موؤذيا  �سالحا 
لهذا  معار�سته  غاالنت  اأبدى 
هذه  يطلق  من  الأن  االقرتاح؛ 
الطائرات فتيان �سغار، ترتاوح 

اأعمارهم عند �سن الثامنة.
"اإطالق  اإن  غاالنت  وقال 
ال�سواريخ على هوؤالء االأطفال 
لن يكون اأمرا معيبا اأو قا�سيا، 
بل �سيكون اأحمقا وغري جمد، 
اأما لو كان احلديث عن اغتيال 
من ير�سلهم من قادة حما�س، 
ذلك،  اقرتحت  اأن  �سبق  فقد 
ل�سيا�سة  بالعودة  وطالبت 

الت�سفيات اجل�سدية".

تلك الطائرات الورقية والبالونات احلارقة التي ل يتجاوز ثمنها دولرا واحدا، ا�شتطاعت اأن تردع 
و�شوب،  حدب  كل  من  باملئات  الحتالل  خرباء  ليتقاطر  التكاليف،  باأقل  الع�شكرية  "اإ�شرائيل" وتر�شانتها 

حماولني وقف هذا "الكابو�س".    

قادة الحتالل يتابعون التطورات بخوف م�شتقبلي

 حرب نف�سية ومعركة عقول..
 هكذا اأ�سغلت غزة قادة "اإ�سرائيل"

لقاء �سري جمع بن �سلمان ونتنياهو يف الأردن
ك�سفت �سحيفة "معاريف" العربية، 
م�ساء اجلمعة املن�رسم ، عن لقاء 
ال�سعودي،  العهد  ويل  جمع  �رسي 
حممد بن �سلمان، برئي�س حكومة 
يف  نتنياهو،  بنيامني  االحتالل 
اإىل  االأخري  زيارة  اأثناء  االأردن 

عّمان، يوم االثنني املا�سي.
�سلمان  "بن  اأن  ال�سحيفة  وذكرت 
امللكي  الق�رس  يف  نتنياهو  التقى 
االأردين، على هام�س زيارة جاريد 
االأمريكي  الرئي�س  �سهر  كو�سرن 
اإ�رسائيل،  اإىل  ترامب  دونالد 
ب�سحبة املبعوث االأمريكي لل�رسق 
االأو�سط، جي�سون غرينبالت"وكتب 
ال�سيا�سي  املحلل  حوجي،  جاكي 
كان  �سلمان  بن  اأن  لل�سحيفة، 

امللكي  الق�رس  يف  نتنياهو  ينتظر 
االأردين، اأثناء زيارة االأخري لعمان، 

يوم االثنني املا�سي.
االإ�رسائيلي:  املحلل  واأ�ساف 
هذه  مقرب  �سديق  يل  "حكى 
هناك  اأن  بدعوى  الواقعة، 
الطرفني  بني  مبا�رسة  ات�ساالت 
�سواء  واالإ�رسائيلي،  ال�سعودي 
حتت رعاية العاهل االأردين امللك 

عبد اهلل الثاين، اأو بدونه".
يذكر اأن كو�سرن وغرينبالت التقيا 
نتنياهو ظهر اأم�س، لرتويج ملا بات 
يعرف بـ"�سفقة القرن" التي تلقى 
العربية،  الدول  بع�س  من  دعماً 
وم�رس  االأردن  زيارتهما  بعد 
املا�سي  واالأربعاء  وال�سعودية. 

مع  ال�سعودي  العهد  ويل  بحث 
م�ست�سار الرئي�س االأمريكي و�سهره 
الت�سوية الفل�سطينية-االإ�رسائيلية، 
�سمن ما يُعرف بـ"�سفقة القرن".

االأخرية  االأ�سهر  يف  وتواترت 
ملا  �سعودي  دعم  عن  تقارير 
ي�سمى "�سفقة القرن"، وهي خطة 
اإعالنها،  اإدارة ترمب على  تو�سك 
وفق  لت�سويٍة  مقرتحاً  وتت�سمن 
ذلك  وي�سمل  االإ�رسائيلية،  الروؤية 
م�ساحة  على  فل�سطينية  دولة 
حمدودة من ال�سفة الغربية فقط 
القرن"  "�سفقة  م�سطلح  ودخل 
ترمب  تويل  منذ  التداول  دائرة 
من�سب الرئا�سة، وبداأت تفا�سيلها 
بعد  االإعالم  و�سائل  اإىل  تت�رسب 

زيارات كو�سرن وفريقه اإىل عوا�سم 
اإقليمية تعّدها وا�سنطن اأهم اأدوات 
الريا�س  منها  لل�سفقة،  الرتويج 
اأبيب"وبح�سب  و"تل  والقاهرة 
فاإن  االإعالمية،  امل�سادر  بع�س 
دولة  اإقامة  تت�سمن  ال�سفقة 
على  اأرا�سيها  ت�ستمل  فل�سطينية 
و"ب"  "اأ"  واملنطقتني  قطاع غزة 
يف  "ج"  منطقة  اأجزاء من  وبع�س 

ال�سفة الغربية.
مدينة  و�سع  تاأجيل  تت�سمن  كما 
اإىل  الالجئني  وعودة  القد�س 
والبدء  الحقة،  مفاو�سات 
بني  اإقليمية  �سالم  مبحادثات 
دولة االحتالل االإ�رسائيلي والدول 

العربية بقيادة ال�سعودية.

فل�شطني املحتلة

حمققو الحتالل ميار�سون 
اأ�ساليبا وح�سية بحق 

الأ�سريات الفل�سطينيات

تقارير اإعالمية تك�شف

و�سيلة  �سبوتر"..  "�سكاي 
�سهيونية جديدة حتاول مواجهة 

الطائرات احلارقة

اأكدت �سبكة اأنني القيد اأن حمققي 
وا�سح  ب�سكل  يتعمدون  االحتالل 
باأ�ساليب  االأ�سريات  على  ال�سغط 
الإجبارهم  اإن�سانية  وغري  وح�سية 

على تهم ال عالقة لهم بها.
ال�سبكة  با�سم  الناطقة  واأو�سحت 
ب�رسى الطويل اأن االأ�سرية ال�سحفية 
�سوزان العويوي "40عاما" تعر�ست 
�سلطات  قبل  من  قا�س  لتحقيق 
انتكا�سة  لها  �سبب  مما  االحتالل 
لظروفها  مراعاة  دون  �سحية 
وقالت  منها  تعاين  التي  ال�سحية 
يزلن  ما  االأ�سريات  اإن  الطويل 
ل�سلطة االحتالل  الر�سمي  الهدف 
ب�سن حمالت اعتقال غري م�سبوقة 

يف  االأ�سريات  عدد  واأن  بحقهن، 
 ،55 من  اأكرث  اإىل  و�سل  ال�سجون 
وامل�سابات وممن  منهن اجلرحى 
و�رسبهن  عليهن  االعتداء  جرى 
اعتقالهن  خالل  مربح  ب�سكل 
على  واالعتداء  معهن  والتحقيق 

حقوقهن وكرامتهن االإن�سانية.
ودعت الطويل اإىل تدخل عاجل من 
االإن�سان واملراأة  موؤ�س�سات حقوق 
ممار�ساته  عن  االحتالل  لوقف 
الوح�سية بحق االأ�رسى واالأ�سريات 
انتهاكاتها  ب�سبب  خا�س،  ب�سكل 
للقوانني  وخمالفتها  حلقوقهن 
وممار�ستها  واالإن�سانية،  الدولية 

حرمان املراأة من احلرية.

اأيام  عدة  منذ  االحتالل  جي�س  بداأ 
بن�رس نظام "�سكاي �سبوتر"، )اأو ما 
اإلكرتونية(، على حدود  عيوًنا  يعني 
الطائرات  اكت�ساف  بهدف  غزة 
من  تطلق  التي  احلارقة  والبالونات 
"غالف  م�ستوطنات  على  القطاع 
"تاميز  �سحيفة  وك�سفت  غزة". 
تطوير  عن  النقاب  اإ�رسائيل"  اأوف 
ي�سمى  نظاًما  ون�رسها  اأبيب"  "تل 
العيون االإلكرتونية، وميكنه اكت�ساف 
الورقية  والطائرات  البالونات 

احلارقة اأثناء وجودها يف اجلو.
واأفادت ال�سحيفة العربية اأن النظام 
الطائرات  حترك  "يراقب  اجلديد 
غزة،  من  املنطلقة  احلارقة 
اأماكن  اإىل  االإطفاء  رجال  ويوّجه 
الو�سول  من  ميّكنهم  ما  �سقوطها، 
النريان  الإخماد  ال�سقوط  موقع  اإىل 
نظام  اأن  اإىل  انت�سارها"ولفتت  قبل 
"�سكاي �سبوتر"؛ الذي طورته �رسكة 
املتطّور،  الدفاع  الأنظمة  "رفائيل" 
ب�سعة  منذ  غزة  حدود  عند  ن�رس 
مواجهة  للنظام،  ميكن  حيث  اأيام، 
ومراقبة  �سغرية،  م�سرّية  طائرات 
الورقية  والطائرات  البالونات 

وحتديد موقعها واجتاهها.
م�سرية  خالل  الفل�سطينيون  واتخذ 
يف  انطلقت  التي  الكربى  العودة 
جديدة  طرًقا  املا�سي،  مار�س   30
االإ�رسائيلي  االحتالل  ملقاومة 
من  احلجر،  من  جناًحا  اأكرث  باتت 

الورقية  الطائرات  ا�ستخدام  خالل 
احلارقة  بالزجاجات  املحملة 
تلك  وت�سببت  النا�سفة  والعبوات 
م�ساحات  باحرتاق  الطائرات، 
امل�ستوطنني  اأرا�سي  من  وا�سعة 
وال�سعري،  بالقمح  املزروعة 
الدومنات  مئات  باحرتاق  وكذلك 
االإ�رسائيليني  كبد  ما  الغابات،  من 
احرتاق  ب�سبب  بالغة  مالية  خ�سائر 
اإىل  بع�سهم  وا�سطرار  حما�سيلهم، 

ح�سادها ب�سكل مبكر.
حماوالت  اللحظة  حتى  وف�سلت 
مع  التعامل  يف  االإ�رسائيلي  اجلي�س 
ت�سكل  باتت  التي  الطائرات  هذه 
القريبة  للمحا�سيل  حقيقيا  تهديدا 

من ال�سياج الفا�سل.
احلارقة"؛  "الهجمات  دمرت  وقد 
م�ساحات  العربية،  ال�سحافة  وفق 
ت�سري  حيث  االأرا�سي،  من  وا�سعة 
احرتاق  اإىل  االأولية  التقديرات 
األف دومن و500 مرت من  حوايل 17 
االأرا�سي خالل ال�سهرين االأخريين، 
اجلي�س  واأطلق  قولهم  ح�سب 
االأخرية  االأ�سابيع  يف  االإ�رسائيلي 
باجتاه  حتذيرية  طلقات  عدة 
ي�ستعدون  فل�سطينيني  جمموعة 
حارقة  ورقية  طائرات  الإطالق 
باالإ�سافة  غزة"،  "غالف  باجتاه 
اأهداف  �سد  جوية  غارات  �سن  اإىل 
ا على  تابعة للمقاومة الفل�سطينية رًدّ

الهجمات احلارقة.
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الثالث  اإ�سطنبول  مطار  اأن  اأ�سار  كما 
العامل،  مطارات  اأكرب  من  يعد  الذي 
املقبل،  اأكتوبر  يف  افتتاحه  املقرر 
وهذا  وظيفة،  األف   100 "�سيوفر 
اأكرث،  �سيجنون  اإنهم  بل  الغرب،  يجنن 
ويقولون ما الذي يفعله هوؤلء الأتراك 
املغامرون؟ ونوه على �سعيد اآخر باأن 
قدرة  رفعت   )2002 )منذ  حكوماته 
احتياجاتها يف جمال  �سد  البالد على 
باملائة   20 من  الدفاعية،  ال�سناعات 
اإىل 65 باملائة. وت�سهد تركيا، الأحد، 
يتناف�س  وبرملانية،  رئا�سية  انتخابات 
يف الرئا�سية منها 6 مر�سحني، اأبرزهم 
اأردوغان، واملر�سح عن حزب "ال�سعب 
اإجنة،  حمرم  املعار�س  اجلمهوري" 
اأق�سرن،  مريال  "اإيي"  حزب  ومر�سحة 
فيما تتناف�س 8 اأحزاب يف النتخابات 
مواطني  اأردوغان  ودعا  الربملانية 
حقهم  ا�ستخدام  �رضورة  اإىل  بالده 
الدميقراطي والت�سويت يف النتخابات 
والتنمية(،  )العدالة  حزبه  اأن  واأو�سح 
خالل  مكثفة  انتخابات  حملة  اأم�سى 

ال�سهرين الأخريين.

�نتخابي جتمع   100

جتمع   100 من  اأكرث  عقد  اأنه  وبني 
واأ�ساف:  الإطار  هذا  يف  انتخابي 
"لأن هذه النتخابات لي�ست انتخابات 
منعطف  على  مقبلون  فنحن  عادية، 
اأن  واأود  اجلديد(،  الرئا�سي  )النظام 
ا�ستخدام  ب�رضوة  بالدي  اأبناء  اأذكر 
حقهم )بالت�سويت(" ونوه اإىل امل�ساركة 
الأتراك يف  الناخبني  قبل  من  الكثيفة 
بني  بلغت  بن�سب  ال�سابقة  النتخابات 
هذه  اأن  اإىل  واأ�سار  باملائة  و86   85
باملائة   40 اإىل   30 تتجاوز  ل  الن�سبة 
اأن  اأردوغان  واأو�سح  اأخرى  بلدان  يف 
لل�سلطة،  و�سولها  منذ  عينت  حكومته 
�سفا   280 وفتحت  مدر�س،  األف   580
عدد  معدل  اأن  وتابع  جديدا.  درا�سيا 
الآن  الدرا�سي  الف�سل  يف  الطالب 
برتكيا هو 32 طالبا، فيما كان قبل ذلك 
75 طالبا، ويف بع�س مناطق الأنا�سول 

100 طالب.

�لنقالب �لفا�شل

الفا�سلة  النقالب  حماولة  وعن 

اإن  اأردوغان  قال   ،2016 �سيف  يف 
وكاأنه  بدا  اجلمهوري  ال�سعب  "حزب 
فقبل  النقالب،  مبحاولة  متورط 
النقالبية(  املحاولة  )ليلة  الليلة  تلك 
احلزب(  )رئي�س  اأوغلو  قليجدار  فاإن 
لو  اإنه  اإذاعي  برنامج  يف  قال  من  هو 
حدث انقالب لكنت اأول من وقف اأمام 
الدبابات". واأكد اأردوغان اأن قليجدار 
خالل  الدبابات  بني  من  ت�سلل  اأوغلو 
املحاولة النقالبية عرب �سيارته وتوجه 
اإىل منزل رئي�س بلدية منطقة بكر كوي 
)بلدية تابعة حلزب ال�سعب اجلمهوري( 
املحاولة  �سري  وتابع  باإ�سطنبول، 
النقالبية وهو يحت�سي القهوة وال�ساي 
هناك، فيما كانت طائرات F16 حتلق 
فوق طائرته الرئا�سية التي جاء بها اإىل 
اإ�سطنبول و�سط انتظار ح�سود غفرية 
من ال�سعب. ولفت اأردوغان اإىل اأنه لو 
يعار�س املحاولة  اأوغلو  كان قليجدار 
الن�سمام  له  ينبغي  لكان  النقالبية 
ال�سوارع  نزلت  التي  اجلماهري  اإىل 
وب�ساأن  النقالبية.  للمحاولة  رف�سا 
برف�س  الأمريكي  الكونغر�س  قرار 
لرتكيا،  املتطورة   F35 طائرات  بيع 
�سددت  بالده  اأن  اأردوغان  اأو�سح 
ثمن  من  الآن  حتى  دولر  مليون   800
اأن  موؤكدا  �ست�سرتيها،  التي  الطائرات 
�سيتخذه  الذي  املوقف  تنتظر  بالده 
يف  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

هذا اخل�سو�س.

�مل�شاريع �لعمالقة لن 
تتوقف

امل�ساريع  اإىل  اأردوغان  واأ�سار 
العمالقة التي اأجنزتها حكومات حزب 
للبالد،  اإدارته  خالل  والتنمية  العدالة 
مرمراي،  اأنفاق  مرتو  خط  بينها  من 
�سطري  يربط  الذي  اأورا�سيا  ونفق 
حتت  والآ�سيوي،  الأوروبي  اإ�سطنبول 
اإىل  بالإ�سافة  البو�سفور،  م�سيق  قاع 
ج�رض ياووز �سلطان �سليم الرابط بني 

اأن  اأردوغان  واأكد  اإ�سطنبول.  �سطري 
نفق اأورا�سيا يف اإ�سطنبول مت افتتاحه 
يف 20 دي�سمرب 2016، ومرت منه حتى 
اجل�رض  واأن  �سيارة،  مليون   23 الآن 
�سليم"  �سلمان  ياووز  "ج�رض  الثالث 
افتتح يف 26 اأوت 2016 ومرت عربه 69 
مليون �سيارة اإىل الآن. من جهة اأخرى 
العدالة  حكومات  اإن  اأردوغان  قال 
�سيا�سات  األغت  التي  هي  والتنمية 
العرتاف  ورف�س  والإق�ساء  الإنكار 
على  دا�س  من  "نحن  وقال:  بالآخر 
بقدميه.  والرف�س  الإنكار  �سيا�سات 
ال�ستقطاب  على  ق�سى  من  ونحن 

)املذهبي اأو الديني اأو العرقي(".

��شتثمار�ت كبرية يف مناطق 
�لأكر�د

ولفت يف هذا ال�سدد اإىل اأن حكومات 
با�ستثمارات  قامت  والتنمية  العدالة 
�رضقي  جنوب  وليات  يف  كبرية 
ن�سبة  الأكراد  ي�سكل  التي  الأنا�سول 
بكر  ديار  وليات  يف  �سيما  ول  منها، 
الإرهاب  كان  التي  وهكاري،  و�رضناق 

قد اأحلق بها دمارا كبريا.
مت  التي  الطريق  خارطة  وحول 
والوليات  بالده  بني  اإليها  التو�سل 
منبج  ب�ساأن  الأمريكية  املتحدة 
خارطة  اإن  اأردوغان  قال  ال�سورية، 
يوما،   90 مدتها  املذكورة  الطريق 
ي  ب  تنظيم  مبوجبها  �سين�سحب 
من  ك  ب  ي  امل�سلح  وجناحه  د 
املنطقة، و�سيبداأ �سكانها الأ�سليون 
باملائة  ـ 95  العرب 90  ي�سكل  الذين 

منهم، بالعودة اإليها.
الذي  احلديث  اإىل  اأردوغان  وتطرق 
الفرن�سي  الرئي�س  وبني  بينه  دار 
اإميانويل ماكرون حول وجود اجلي�س 

الرتكي يف �سوريا. 
�أردوغان خماطبا 
ماكرون: ل تن�شو� 

جمازركم يف �جلز�ئر

"ال�سيد  اخل�سو�س  هذا  يف  وقال 
متى  مثل،  بكلمات  نطق  ماكرون 
)يف  كثريا  تتاأخروا  ل  �ستن�سحبون؟ 
�سيد  فاأجبته:  ب�سوريا(.  التواجد 

اجلزائر  يف  اأنتم  بقيتم  كم  ماكرون 
فاأتوا  رواندا؟  ويف  احتاللها(؟  )اإبان 
بالتواريخ واعر�سوها اأمامنا ومن ثم 

نتحدث عما عندنا".
مل  نحن  ذلك  من  "والأهم  وتابع: 
�سوريا(،  )يف  هناك  جمازر  نرتكب 
اجلزائر  يف  جمازر  ارتكبتم  لكنكم 
التنظيمات  نواجه  فنحن  ورواندا. 
اأردوغان  فقط"و�سدد  الإرهابية 
يف  امل�ساركة  للدول  ينبغي  اأنه 
داع�س  ملكافحة  الدويل  التحالف 
تواجدها  يف  تركيا  باأحقية  تقر  اأن 
تركيا  لأن  بذلك،  تقبل  واأن  ب�سوريا 
ل  اخل�سو�س،  هذا  يف  ترتاجع  لن 
حقها  من  "نابع  موقفها  اأن  �سيما 
امل�رضوع يف حماية اأمنها، وهي التي 
هذا  يف  واأكد  التهديدات".  تواجه 
اجلديدة  البنية  هذه  اأن  اخل�سو�س 
راأ�س  جذب  يف  كبريا  دورا  �ستلعب 
واأ�ساف:  تركيا،  اإىل  العاملي  املال 
اإىل دولة �سديقة  "نحن نحول تركيا 
عرب  اأكرث  �ستنمو  بالدنا  للم�ستثمر. 
ال�ستثمارات. وبذلك �سريتفع دخلنا 

القومي و�ستزيد ن�سبة التوظيف".

قال �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان، �إن بالده �شتنمو �أكرث يف ظل �لنظام �لرئا�شي �جلديد �لذي �شي�شمح بتنفيذ كل �مل�شاريع �لتي يحلم بها �ل�شعب �لرتكي جاء ذلك يف 
حو�ر متلفز �أجرته معه قناة "تي �آر تي" �لر�شمية م�شاء �جلمعة، حتدث فيه عن ق�شايا د�خلية و�إقليمية عديدة ع�شية �لنتخابات �لرئا�شية و�لربملانية، �ملقررة �ليوم  ويف 

بد�ية حديثه، �أ�شار �أردوغان �إىل �أن تركيا حققت يف عهده "ثورة" يف قطاع �لنقل ولفت يف هذ� �ل�شياق �إىل �أن 268 مليون �شخ�س ��شتخدمو� نفق "مرمر�ي" �لر�بط بني �شطري 
مدينة �إ�شطنبول من حتت م�شيق �لبو�شفور، منذ �فتتاحه يف 29 �أكتوبر 2013.

ق .د

تركيا �ستنمو اأكرث مع النظام الرئا�سي

 38 األفا و480 �سرطيا ل�سمان
 اأمن االنتخابات يف اإ�سطنبول

املعار�سة الرتكية تنوي ن�سر ن�سف 
مليون مراقب اأثناء االنتخابات

خ�س�ست ال�سلطات الرتكية 38 األفا و480 �رضطيا 
ل�سمان �سري العملية النتخابية باأمان غدا الأحد، 

يف كربى املدن الرتكية اإ�سطنبول.
واأفادت م�سادر اأمنية ، اأن مديرية اأمن اإ�سطنبول 
يف  املدينة،  يف  وا�سعة  اأمنية  تدابري  اتخذت 
املزمعة  والربملانية  الرئا�سية  النتخابات  اإطار 
 38 تخ�سي�س  مت  اإنه  امل�سادر  وقالت  اليوم 
�سالمة  �سمان  اأجل  من  اأمن،  عن�رض  و480  األفا 
و670  األف  يف  �ستجرى  التي  القرتاع  عملية 
انتخابية  انتخابيا، موزعة على 3 مناطق  مركزا 
عنا�رض  دعم  �سيتم  اأنه  اإىل  ولفتت  اإ�سطنبول  يف 
و85  بحرية،  زوارق  و8  مروحيات،  باأربع  الأمن 
عربة مكافحة �سغب، و90 عربة م�سفحة، و137 

عربة مراقبة، و3 طواقم طائرات م�سرية.
رئا�سية  انتخابات  الأحد  غدا  تركيا  وت�سهد 
وبرملانية، يتناف�س يف الرئا�سية منها 6 مر�سحني، 
اأردوغان،  طيب  رجب  احلايل  الرئي�س  اأبرزهم 

اجلمهوري"  "ال�سعب  حزب  عن  واملر�سح 
"اإيي"  حزب  ومر�سحة  اإجنة،  حمرم  املعار�س 
يف  اأحزاب   8 تتناف�س  فيما  اأق�سرن،  مريال 

النتخابات الربملانية.

اأكدت اأحزاب معار�سة ومنظمات غري حكومية 
تركية، عزمها ن�رض اأكرث من ن�سف مليون مراقب 
ملنع  البالد  يف  القرتاع  مراكز  على  ومتطوع 
والرئا�سية  الربملانية  النتخابات  يف  التالعب 

التي �ستجرى الأحد.
ووفقا للمعار�سة، فاإن تغيري قانون النتخابات 
يف  "التزوير"  اأثري حول  وما  الأخرية  الآونة  يف 
يولدان  املا�سي  العام  اأجري  الذي  ال�ستفتاء 
وقالت  النتخابات  نزاهة  ب�ساأن  خماوف 
الأحزاب ومنظمات غري حكومية، اإن 519 األف 
املعار�سة  اأحزاب  من  معني  ومراقب  متطوع 

�سينت�رضون يف 180 األف مركز اأثناء القرتاع.
كان  الرتكي،  الربملان  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
قد وافق يف �سهر مار�س املا�سي، على قانون 
اقرتاع  بطاقات  قبول  قرار  ير�سخ  لالنتخابات 
قالت  املا�سي  ال�سهر  ويف  خمتومة،  غري 
يف  القرتاع  مراكز  بع�س  اإن  النتخابات  جلنة 

�سكانه  على  يغلب  الذي  تركيا  �رضق  جنوب 
الأكراد �ستنقل يف حترك يقول حزب ال�سعوب 
الدميقراطي املوؤيد لالأكراد اإنه �سيزيد �سعوبة 

الت�سويت على اأن�ساره.
يف  ال�سابق  القا�سي  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 
وع�سو  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة 
الربملان ال�سابق عن املعار�سة ر�سا طورمان، 
النتخابات  النتخابي جعل  القانون  "تغيري  اإن 
اأقل اأمنا"واأ�ساف خالل موؤمتر �سحفي "و�سع 
الإدارية  ال�سلطات  يد  يف  النتخابات  اإدارة 
الأحزاب  من  بدل  واحلكومة  الأمن  وقوات 
ال�سيا�سية اأمر يبعث على القلق"وتقول احلكومة 
اإن بع�س الإجراءات التي متت املوافقة عليها 
مراكز  اإىل  الأمن  قوات  بدخول  ال�سماح  مثل 
برتهيب  ت�سفه  ملا  للت�سدي  القرتاع �رضورية 
�رضق  جنوب  يف  للناخبني  الأكراد  امل�سلحني 

البالد.
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تاريخ  يف  القيا�سية  الأرقام  اأهم 
املونديال:

اإحراز  يف  فقط  منتخبني  جنح   -
مرتني  العامل  كاأ�س  م�سابقة  لقب 
الربازيل  وهما  التوايل  على 

واإيطاليا 
املجري  املنتخب  �سجل   -
نظريه  مرمى  يف  اأهداف   10
ال�سلفادوري يف كاأ�س العامل 1982، 
وهو اأكرث منتخب ي�سجل يف مباراة 

واحدة.
- �سجل اأكرب عدد من الأهداف يف 
مباراة واحدة خالل نهائيات 1954 
�سوي�رسا،  مع  النم�سا  التقت  حني 

وانتهى اللقاء بفوز الأوىل 5-7.
للفوز  حتقيقاً  املنتخبات  اأكرث   -
املنتخب  هو  النهائيات،  يف 
هدفاً،   71 بر�سيد  الربازيلي 
الأملاين  املنتخب  يعترب  بينما 
 224( لالأهداف  ت�سجياًل  الأكرث 
علماً   ،)221( الربازيل  ثم  هدفاً(، 
تلقياً  الأكرث  هو  »املان�سافت«  اأن 

لالأهداف بـ121 هدفاً.
بطاقات  �سهدت  مباراة  اأكرث   -
جمعت  التي  هي  وحمراء  �سفراء 
والربتغال يف  منتخبي هولندا  بني 
مونديال 2006 )16 بطاقة �سفراء 

و4 بطاقات حمراء(.
كاأ�س  بلقب  منتخب  اأي  يفز  مل   -
فني  مدير  اإ�رساف  حتت  العامل 

اأجنبي.
- الأملاين لوثار ماتيو�س هو اأكرث 
املونديال  يف  م�ساركة  الالعبني 

بـ25 مباراة.
- الربازيلي بيليه هو اأكرث الالعبني 
العامل  كاأ�س  لقب  على  ح�سولً 
و1962   1958 اأعوام:  مرات  بـ3 

و1970.
نهائيات  يف  هدف  اأول  يحمل   -
كاأ�س العامل ا�سم الفرن�سي لو�سيان 
كاأ�س  يف  �سجله  والذي  لوران، 

العامل 1930.
- لوي�س مونتي هو الالعب الوحيد 
يف  خمتلفني  ملنتخبني  لعب  الذي 
 1930 عام  )الأرجنتني  املونديال 

واإيطاليا عام 1934(.
بيكنباور  فرانت�س  الأملاين   -
هما  زاغالو  ماريو  والربازيلي 
الوحيدان اللذان فازا بكاأ�س العامل 

كالعبني ومدربني.
�سوكور  هاكان  الرتكي  �سجل   -
املونديال  تاريخ  يف  هدف  اأ�رسع 
بعد  اجلنوبية،  كوريا  مرمى  يف 
يف  وذلك  فقط،  ثانية   11 مرور 

نهائيات كاأ�س العامل 2002.
- الربازيلي بيليه هو اأ�سغر لعب 
 17( العامل  كاأ�س  هدفا يف  ي�سجل 
يعترب  بينما  يوماً(،  و239  عاماً 
الكامريوين روجيه ميال اأكرب لعب 
و39  عاماً   42 عمر  يف  ي�سجل 

يوماً.
للمونديال  التاريخي  الهداف   -
كلوزه  مريو�سالف  الأملاين  هو 
اأمام الربازيلي رونالدو  بـ16 هدفاً 

الثاين بـ15 هدفاً.
يحملون  الذين  الالعبون   -
القمي�س رقم 9 هم الأكرث ت�سجياًل 
لالأهداف يف تاريخ البطولة، يليهم 
رقم  القمي�س  اأ�سحاب  الالعبون 

.10
- يعترب املدير الفني لريال مدريد 
الالعبني  اأكرث  زيدان  الدين  زين 
يف  �سفراء  بطاقات  على  ح�سولً 
مت�ساوياً  بطاقات،  بـ6  املونديال 

مع الربازيلي كافو.
على  الالعبني  اأ�سماء  كتبت   -
قم�سانهم للمرة الأوىل يف مونديال 

.1994
 1942 عامي  امل�سابقة  األغيت   -
العاملية  احلرب  ب�سبب  و1946 

الثانية.

اأهم الأرقام القيا�ضية يف تاريخ املونديال
تتجه اأنظار ع�شاق كرة القدم اإىل نهائيات #كاأ�س_العامل 2018 يف رو�شيا، والتي تقام 
بني 14 جوان و15 جويلية املقبلني  ول �شك يف اأن الأرقام يف امل�شابقة الأعرق عامليًا، 
تعترب مهمة عند البع�س، بينما يرى البع�س الآخر اأن التاريخ ل ميكن اأن يوؤثر على 

احلا�شر، بدليل عدم تاأهل املنتخب اليطايل اإىل النهائيات.

جنم عربي 
يرافق 

رونالدو 
يف قائمة 

اأ�ضرع لعبي 
املونديال

�سلطت  تقارير �سحفية ال�سوء 
خالل  الالعبني  اأ�رسع  على 
 2018 العامل  كاأ�س  بطولة 
برو�سيا، وذلك بعد اقرتاب دور 
املجموعات من نهايته وك�سفت 
اأن  الإ�سبانية  »ماركا«  �سحيفة 
رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل 
اأ�رسع  هو  مدريد،  ريال  جنم 
الآن،  حتى  املونديال  لعبي 
اأ�رسف  املغربي  احتل  بينما 
يف  الثامن  املركز  حكيمي، 

القائمة.

وجاءت القائمة كالآتي:

 - كري�شتيانو 
رونالدو ب�شرعة 
مرت/ كيلو   33.98

�شاعة. - البريويف 
لوي�س اأدفينكول 

ب�شرعة 33.77 كيلو 
مرت/ �شاعة.

- الكرواتي اأنتي 
ريبيت�س، ب�شرعة 
مرت/  كليو   33.30

�شاعة.
- الكو�شتاريكي 

ماركو اأوريانا 
ب�شرعة 33.08 كليو 

مرت/ �شاعة
-  الأ�شرتايل ماتيو 

ليكي ب�شرعة 32.83 
كليو مرت/ �شاعة

- البلجيكي 
روميلو لوكاكو 
ب�شرعة 32.83 

كليو مرت/ �شاعة 
- الكو�شتاريكي 

جيانكارلو 
جونزالي�س ب�شرعة 

مرت/  كليو   32.83
�شاعة - املغربي 
اأ�شرف حكيمي 

ب�شرعة 32.83 كليو 
مرت/ �شاعة

- الكو�شتاريكي 
كري�شتان بولنيو�س 

ب�شرعة 32.8 كليو 
مرت/ �شاعة

- الإ�شباين جريارد 
بيكيه ب�شرعة 

مرت/  كليو   32.62
�شاعة. 

فقري يقتحم اأجندة �ضفقات ريال مدريد

ك�سف جان مي�سيل اأول�س، رئي�س 
نادي اأوملبيك ليون الفرن�سي، عن 
مفاجاأة تخ�س �سانع األعاب الفريق 
نبيل فقري ونقلت �سحيفة )ليكيب( 
الفرن�سية تاأكيد رئي�س نادي ليون، 
الإ�سباين  مدريد  ريال  اهتمام 
بالتعاقد مع نبيل فقري خالل فرتة 

النتقالت ال�سيفية اجلارية.

�سعرا  اأول�س  مي�سيل  جان  وحدد 
يفرط  لن  اأنه  موؤكدا  فقري،  لنبيل 
مليون   70 من  باأقل  خدماته  يف 
يورو، علما باأن الالعب كان قريبا 
ليفربول  �سفوف  اإىل  النتقال  من 
ال�سفقة  تتعرث  اأن  قبل  الإجنليزي 
لفت  كما  الأخرية  اللحظات  يف 
اأنه ب�سدد جتديد  اإىل  رئي�س ليون 

ح�سام  ال�ساب  الالعب  تعاقد 
ديالو،  عبده  قرار  وينتظر  عوار، 
الفريق،  �سفوف  اإىل  بالن�سمام 
ليون  بني  الالعب  يفا�سل  حيث 

وبورو�سيا دورمتوند الأملاين.
اأول�س،  مي�سيل  جان  اأكد  كما 
انتقال الالعب جان فيليب ماتيتا، 

اإىل �سفوف ماينز الأملاين.

بالأرقام.. املت�ضّررون 
اقت�ضاديًا من كاأ�س العامل

مباريات  العامل  يتابع  فيما 
التي جتري  العامل 2018،  كاأ�س 
رو�سيا  يف  وفعالياتها  اأحداثها 
مدى  على  اإثارتها  وت�ستمر 
هناك  فاإن  تقريبا،  كامل  �سهر 
�سعيدة  لي�ست  النا�س  من  فئة 
العاملي،  الكروي  العر�س  بهذا 
لي�س  الأعمال«.  »اأرباب  وهي 
هذه  اإن  بل  فح�سب،  هذا 
كثري من  ال�سكان، يف  من  الفئة 
بالغ  بقلق  ت�سعر  العامل،  دول 
املوظفني  تركيز  ت�ستت  حيال 
العاملني لديهم نتيجة ملتابعتهم 
ملباريات البطولة العاملي التي 
كل  يف  كبرية  ب�سعبية  حتظى 
الوليات  فيها  مبا  العامل،  دول 
التي  الأمريكية،  املتحدة 
ب�سغف  تتابع  ل  اأنها  يعتقد 
الريا�سية  الأحداث  هذه  مثل 
العاملية ب�سبب متابعة ريا�سات 
الأمريكي  الفوتبول  مثل  اأخرى 

والبي�سبول وكرة ال�سلة.
على اأي حال، يبدو اأن اجلرعة 
الكروية  »الدراما«  من  اليومية 
العاملية على مدى �سهر كامل، 
�سيكون لها ثمنها على اقت�سادات 
بع�س املدن العاملية. ي�سار اإىل 
التي  العامل،  كاأ�س  بطولة  اأن 
ي�سارك فيها 32 منتخبا وطنيا، 
مدى  على  مباراة   64 �ست�سهد 
من  كثريا  و�سيكون  اأ�سابيع،   4
�ساعات  اأثناء  املباريات  هذه 
اأخرى،  دول  الر�سمي يف  العمل 
بالن�سبة  متاأخرة  اأوقات  يف  اأو 
املناطق  بح�سب  غريها،  لدول 

الزمنية العاملية.
ورغم اأن امل�سجعني �سيختارون 
اإن  اإل  بعينها،  مباريات  ح�سور 
لن يح�رسوا  اأنهم  يعني  هذا ل 

املباريات،  باقي  ي�ساهدوا  اأو 
امل�سجع  املثال،  �سبيل  على 
فقط  يح�رس  لن  الربازيلي 
الربازيلي،  املنتخب  مباريات 
املنتخب  مباريات  �سيتابع  اإذا 
وباقي  والأملاين  الأرجنتيني 
على  اأو  القوية  املنتخبات 
اأن  يتوقع  التي  تلك  الأقل 
الدور  غري  اأدوار  يف  يلتقيها 
ميكننا  كله،  هذا  بعد  الأول. 
الت�ستيت  ومقدار  مدى  تخيل 
يف تركيز العمال واملوظفني يف 
يبدو  حال  اأي  على  اأعمالهم.  
الربازيل  يف  الأعمال  اأرباب  اأن 
جراء  ت�رسرا  الأكرث  �سيكونون 
احلالية،  العامل  كاأ�س  مباريات 
اإذ �سيفقدون بح�سب الدرا�سات 
�ساعة عمل خالل  اأكرث من 64 

�سهر املباريات.
ك�سفت  الدرا�سة  اأن  الغريب 
ولو�س  نيويورك  مدينتي  اأن 
�ستكونان  الأمريكيتني  اأجنلو�س 
»عمليا«  املت�رسرة  املدن  من 

من كاأ�س العامل.
تو�سح  املرفقة  ال�سورة 
بالأرقام اأكرث املدن املت�رسرة 
جراء متابعة املوظفني والعمال 
وذلك  العامل،  كاأ�س  ملباريات 
على افرتا�س اأن �ساعات العمل 
حتى  �سباحا  التا�سعة  من  تبداأ 
ال�ساد�سة م�ساء من اأيام الثنني 
ا�ستثناء  مع  اجلمعة،  حتى 
للمباريات  الإ�سافية  الأوقات 

يف الأدوار النهائية.
توؤثر  اأن  املتوقع  غري  ومن 
املباريات كثريا على املوظفني 
اأن  خ�سو�سا  العرب،  والعمال 
بعد  �ستجري  املباريات  معظم 

اأن يغادروا اأعمالهم.
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عي�شة ق.

الفدرايل مهامهما  املكتب  اأنهى   اللذان 
ماجر  م�ستقبل  وي�سيطر  املن�سب،  من 
�سطرته  الذي  العمل  برنامج  اأولوية  على 
اإقالته  واأن  للفاف، خا�سة  العامة  الأمانة 
من املن�سب اأ�سحت الأقرب بعد الرتاجع 
اجلماهري  اإقناع  يف  وف�سله  النتائج  يف 
كفاءته  حول  الكروية  الهيئة  وم�سوؤويل 
منتخبات  اأمام  هزائم  �سجل  الذي  وهو 
العري�سة  الهزمية  جانب  اإىل  متوا�سعة 
نظيفة،  بثالثية  الربتغايل  املنتخب  اأمام 
ويتعّر�ض ماجر اإىل النتقادات من طرف 

املحلي  والإعالم  اجلزائرية  اجلماهري 
اأين اأ�سبحت املطالب برحيله بالإجماع، 
حمدودية  على  املتتبعني  اتفاق  ظل  يف 
الكعب،  ل�ساحب  التكتيكي  امل�ستوى 
ال�سيق  الباب  اأ�سحى خروجه من  والذي 
احلملة  زل  يف  خا�سة  الواقع،  اإىل  اأقرب 

العنيفة من اأجل اإقالته من من�سبه.
ويتوجه زط�سي نحو التوجه خليار الإقالة 
بعد رف�ض ماجر احللول الودية والتفاق 
ميتد  الذي  العقد  ف�سخ  على  بالرتا�سي 
اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  الطرفني  بني 
املعني  ي�رص  حيث  بالكامريون،   2019
راأ�ض  على  العمل  وموا�سلة  البقاء  على 

فكرة  ويرف�ض  الوطنية  الفنية  العار�سة 
الرحيل، فيما تبقى بنود العقد التي تربط 
ماجر بالفاف الفا�سل فيما يتعلق بالبنود 
يف  يتلقاها  التي  بالتعوي�سات  املتعلقة 

حال اإنهاء مهامه.

ماجر خمري بني ال�شتقالة 
والتعوي�ض اأو الإقالة دون 

تعوي�شات

ذكرت م�سادر من داخل املكتب الفدرايل 
اأن الأع�ساء عقدوا ام�ض اجتماعا تن�سيقيا 

واإنهاء  ماجر  اإقالة  على  واتفقوا  بينهم 
الأخري  �سيكون  حيث  ر�سميان  مهامه 
واخذ  من�سبه  من  ال�ستقالة  بني  خمريا 
من�سبه  من  الإقالة  اأو  �سهرين،  تعوي�ض 
دون اأخذ اأي �سنتيم، حيث يعول الأع�ساء 
بنود  من  عددا  خرقه  على  العتماد 
عدم  �ساكلة  على  احرتامه  وعدم  العقد 
ترب�ض حت�سريي  كل  التقارير عقب  منح 
للخ�رص، وهي الثغرة التي يبحث املكتب 
ا�ستبعاده  اأجل  من  ا�ستغاللها  الفدرايل 
لقيادة  والبحث عن خليفته  املن�سب  من 
يف  فرحات  الدين  زين  الالعب  رفقاء 

الت�سفيات املوؤهلة اإىل »الكان«.

القرار اتخذه اأم�ض الأع�شاء يف اجتماع تن�شيقي

�ملكتب �لفدر�يل يعلن �ليوم �إقالة ماجر 

يعقد �شباح اليوم اأع�شاء املكتب الفدرايل اجتماعهم ال�شهري بح�شور خري الدين زط�شي رئي�ض الحتادية اجلزائرية لكرة القدم على م�شتوى 
مركز حت�شري املنتخبات الوطنية ب�شيدي مو�شى، حيث ينتظر اأن ي�شهد الجتماع اخلروج بقرارات هامة، والتي ينتظر اأن يتواجد على راأ�ض 

جدول اأعمالها مناق�شة م�شتقبل الطاقم الفني للمنتخب الوطني، اأين �شيكون م�شري الناخب الوطني رابح ماجر على املحك اليوم الذي ل 
ي�شتبعد ان يعرف نف�ض امل�شري الذي انتهى عليه �شابقه ال�شباين لوكا�ض األكاراز ورئي�ض الرابطة املحرتفة لكرة القدم حمفوظ قرباج

اإدارة لي�شرت تعاقدت مع خليفته مادي�شون

�ضفقة �نتقال حمرز �إىل �ملان 
�ضتي تقرتب من �حل�ضم

فروجي طالب �شمان مباراتني وديتني

ترب�ص �حتاد �جلز�ئر بقمرت 
�لتون�ضية �نطلق �أم�ص

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأ�سبح 
اأي  من  اقرب  حمرز  ريا�ض 
اللتحاق  تر�سيم  من  م�سى  وقت 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي  ب�سفوف 
تقارير  ك�سفت  حيث  الجنليزي، 
اإدارة  اأن  اأم�ض  بريطانية  اإعالمية 
اأعلنت  الجنليزي  الدوري  بطل 
اقرتابها من ح�سم �سفقة التعاقد 
الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  مع 
ع�سرية  مفاو�سات  بعد  الوطنية 
�سيتي  لي�سرت  بنظريتها  جمعتها 
املطالب  ظل  يف  الجنليزي 
اأرادت  التي  الكبرية  املالية 
تعرث  جانب  اإىل  فر�سها  الأخرية 
الالعب  وكيل  مع  املفاو�سات 
ينالها  التي  املالية  القيمة  ب�سبب 
نظري اإمتام ال�سفقة، حيث تتوجه 
عن  الإعالن  نحو  الفريقني  اإدارة 
النتقال الر�سمي ملحرز اإىل كتيبة 

غوارديول  بيب  ال�سباين  املدرب 
تبلغ  ب�سفقة  املقبلة  الأيام  خالل 
ا�سرتليني  جنيه  مليون   66 قيمتها 
اأورو،  ما يقارب قيمتها 80 مليون 
تلم�سان  ابن مدينة  بالتايل  لي�سبح 
كرة  تاريخ  يف  عربي  لعب  اغلى 

القدم العاملية.
حتقيقه  من  حمرز  اقرتاب  وياأتي 
اوروبي  نادي  مع  اللعب  يف  رغبته 
كبري بعدما قّربت اإدارة »الثعالب« 
من رحيل النجم الأول يف ت�سكيلتها، 
عن  اأم�ض  اأول  اإعالنها  اإثر  وذلك 
جامي�ض  الالعب  رفقة  التعاقد 
�سفوف  من  القادم  مادي�سون 
نورويت�ض �سيتي الجنليزي، والذي 
وبالتايل  حمرز  من�سب  يف  ين�سط 
اإجراءات  لي�سرت  اإدارة  اأنهت 

التعاقد مع خليفة حمرز.
ع.ق.

ابتداء  �رصع فريق احتاد اجلزائر 
التح�سريي  الرتب�ض  اأم�ض يف  من 
لنطالق  ا�ستعداد  الوطن  خارج 
املو�سم الكروي اجلديد، حيث �سد 
وفد الحتاد �سباح البارحة الرحال 
من  التون�سية  قمرت  مدينة  نحو 
اأجل الدخول يف املرحلة اجلدية 
الرتب�ض  خالل  التح�سريات  من 
اأيام،  ع�رصة  يدوم  �سوف  الذي 
ار�ض  اإىل  الالعبون  يعود  حيث 
الوطن بداية �سهر جويلية الداخل 
التح�سريات يف  اأجل موا�سلة  من 
ار�ض الوطن ا�ستعداد للقاء الذي 
التي  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  ينتظر 
�ستكون على موعد مع التنقل اإىل 
امل�سيف  اأجل مالقاة  من  رواندا 
اجلولة  حل�ساب  �سبورت  رايون 
كاأ�ض  جمموعات  دور  من  الثالثة 
الحتاد  رحلة  و�سهدت  الكاف، 
ظل  يف  الالعبني،  جميع  تنقل 
تواجد التعداد مكتمال، اأين رافق 
تعرف  ومل  الوفد  الالعبني  جميع 
�سفرية تون�ض ت�سجيل اأي غيابات 

اأنهوا  بعدما  الالعبني  طرف  من 
ار�ض  يف  اأم�ض  اأول  التح�سريات 
الوطن، حيث �سم الوفد الالعبني 
اجلدد الذين يبحثون الندماج يف 

�سفوف التعداد.
تريي  الفرن�سي  املدرب  وطالب   
�سمان  حداد  اإدارة  من  فروجي 
خالل  وديتني  مباراتني  برجمة 
فرتة الرتب�ض، اأين �سيكون الحتاد 
مواجهتني  مع خو�ض  موعد  على 
الفني  للطاقم  فر�سة  �ستكونان 
عن  فكرة  اأخذ  اأجل  من  لالحتاد 
حدى  على  لعب  كل  امكانيات 
به  قاموا  الذي  العمل  وتقييم 
الرتب�ض  بعد  الوطن  اأر�ض  يف 
رفقاء  خالله  اكتفى  اأ�سبوع  ملدة 
بالتدريبات  �سيتة  اأ�سامة  الالعب 
حمادي  عمر  ملعبهم  على 
اأم�ض  الالعبون  و�رصع  ببولوغني، 
اأجرى  بعدما  التدريبات  يف 
الالعبون م�ساء البارحة اأول ح�سة 

تدريبية.
عي�شة ق.

احل�شة التدريبية لأول اأم�ض جرت 
حتت اأنظار مئات الأن�شار

�لعميد ي�ضرع �ليوم يف 
ترب�ضه �لتح�ضريي بفي�ضي

ينطلق اليوم الرتب�ض التح�سريي الذي يخو�سه فريق 

مولودية اجلزائر مبدينة في�سي الفرن�سية والذي �سوف 

ميتد اإىل غاية تاريخ 11 جويلية املقبل، حيث �ستكون 

الفر�سة مواتية للتعداد من اأجل التح�سري جيدا للخرجة 

ال�سعبة التي تنتظرهم اإىل الكونغو عندما يواجهون نادي 

تي بي مازميبي �سمن اجلولة الثالثة من دور جمموعات 

دوري اأبطال اإفريقيا، حيث اأجرى الالعبون اأم�ض اآخر 

ح�سة تدريبية يف اأر�ض الوطن قبل ال�سفر اليوم اإىل 

فرن�سا والنطالق يف املرحلة اجلدية من التح�سريات، 

والتي كانت اختتمت بخو�ض مباراة تطبيقية بني الالعبني 

ا�ستغلها املدرب الفرن�سي برنارد كازوين من اأجل 

الوقوف على ا�ستعدادات لعبيه وجاهزيتهم بعد فرتة 

العمل والتدريبات التي خا�سوها يف ار�ض الوطن اأين 

تدربت ت�سكيلة »العميد« بني مركز الفندقة والإطعام بعني 
البنيان وملحق ملعب 5 جويلية »حجوط«.

من جهة اأخرى، تدرب رفقاء الالعب اأمني �سويبع 

مبلحق ملعب 5 جويلية، اأين �سهدت التدريبات ح�سور 

التعداد �سبه مكتمل ما عدا ت�سجيل غياب املدافع 

عبدو الرحمان ح�سود الذي طلب الرتخي�ض من الإدارة 

والطاقم الفني من اأجل اإعفائه من ح�سور التدريبات، 

وكانت احل�سة بح�سور املئات من الأن�سار الذين تابعوا 

اأطوارها، بعدما قررت الإدارة فتح احل�سة للجمهور 

ومتابعة الالعبني اجلدد، حيث كان ح�سور الأن�سار 

دفعا معنويا لالعبني من اأجل العمل بجدية من اأجل 

اإفراحهم عرب لعب الأدوار الأوىل املو�سم الكروي املقبل، 
واإهداءهم لقبا على الأقل.

عي�شة ق.

الإدارة تتفق رفقة �شيدهم زلمي 
وبوبكر ومل يبق اإل التوقيع

�ضاو�ضي وبالغ يوقعان مو�ضمني 
رفقة �ضباب بلوزد�د

وا�سل فريق �سباب بلوزداد تدعيم التعداد يف ظل رحيل 
اأغلب لعبي املو�سم املن�رصم، حيث ان�سم م�ساء اول 

اأم�ض ثنائي مولودية اجلزائر اأبو �سفيان بالغ واحلار�ض 
فوزي �ساو�سي اللذان وقعا ر�سميا يف �سفوف الفريق 

البلوزدادي بعدما مت ت�رصيحهما من الفريق اجلار 
وت�سلم الرئي�ض حممد بوحف�ض وثائق ت�رصيحهما من 

طرف املدير الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد جمانا 
وفق م�سادرنا من داخل البيت البلوزدادي، اأين �سيكون 
�ساو�سي بديل احلار�ض عبد القادر �ساحلي الذي رحل 

نهاية املو�سم الفارط نحو �سبيبة القبائل وهو الأمر 
الذي اأنهى من خالله م�سوؤول ال�سباب م�سكل حرا�سة 

املرمى با�ستقدام ابن مينة برج منايل.
توا�سل اإدارة الفريق ا�ستقدام الالعبني اجلدد اأين بلغ 
عدد ال�ستقدامات جمموع 12 لعبا، مقابل رحيل 17 
لعبا عن تعداد النادي، حيث تك جلبت اأربعة لعبني 

من مولودية اجلزائر بالإ�سافة اإىل الثنائي بوخلوة 
وبرامكي،اإىل جانب كني�ض، رابطي، �ستال، كداد، جرار 
واملغرتب نذير �سلباب ، يف املقابل، �ساع الالعب بن 

عمر مالل والذي اختار النتقال غلى �سفوف اهلي 
برج بوعريريج بعدما كان مقررا اأن مينح رئي�ض وفاق 

�سطيف حمار وثائق ت�رصيحه اإىل ال�سباب قبل تغيري 
الأجواء يف اآخر حلظة.

اإىل جانب ذلك فاإن اإدارة »�سياربي« اتفقت رفقة اإدارة 
الوفاق على ت�رصيح الالعب اإليا�ض �سيدهم اإىل �سفوف 
ت�سكيلة اأبناء العقيبة بالإ�سافة اإىل التفاق مع م�سوؤويل 

اأوملبي املدية من اأجل التعاقد رفقة الثنائي زلمي 
وبوبكر واملنتظر ان يوقعوا خالل ال�ساعات املقبلة 

على العقد الذي ميتد مو�سمني.
عي�شة ق.



ر�سميا ريال مدريد يتعاقد مع حار�س مرمى

اأعلن نادي  ريال مدريد  الإ�سباين تعاقده مع حار�س جديد لتدعيم �سفوفه يف املو�سم املقبل  
اإنه تو�سل لتفاق مع نظريه  زوريا لوهان�سك  الأوكراين  للنادي امللكي  وقال املوقع الر�سمي 
ل�سم احلار�س  اأندريه لونني  بعقد ملدة 6 �سنوات  وي�سعى ريال مدريد اإىل �سم حار�س اآخر يف 
ظل اهتمام الإدارة بخدمات الربازيلي األي�سون حار�س روما ويرغب النادي الإيطايل يف اإنهاء 
ال�سفقة مقابل 70 مليون يورو  وكان ريال مدريد اأنهى �سفقة انتقال الربازيلي  رودريغو  جوي�س 

�ساحب الـ17 عاما من فريق �سانتو�س ولكنه �سين�سم ابتداء من 2019 .

دورمتوند ي�سد حماوالت ريال مدريد ل�سم 
ظهريه الربتغايل

ي�ستهدف نادي  ريال مدريد  ال�سباين احل�سول على خدمات ظهري نادي  بورو�سيا دورمتوند  
، الربتغايل الدويل  رافاييل غرييرو  خالل فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية  وبح�سب �سحيفة 
»موندو ديبورتيفو« ال�سبانية ، فاإن النادي امللكي يريد �سم الالعب ليكون بدياًل للربازيلي  
مار�سيلو  بال�سافة اىل اقتناع بطل اوروبا مب�ستوى  ثيو هرينانديز   وقال  مايكل زورك  ، املدير 
الريا�سي للنادي الملاين ل�سحيفة »بيلد« الأملانية :« املو�سم املا�سي غرييرو عانى كثرياً من 

ال�سابات ، لكن انا واثق من تقدميه اف�سل اداء خالل الفرتة املقبلة ».
ونفى زورك وجود اأي مفاو�سات ب�ساأن انتقال الربتغايل الدويل اإىل ريال مدريد.

زانيتي

  مي�سي يتعر�س ل�سغوطات كبرية
 للفوز مبونديال رو�سيا

قال املدافع الأرجنتيني ال�سابق خافيري زانيتي ، اإن مهاجم منتخب بالده ليونيل مي�سي 
يتعر�س للعديد من ال�سغوطات من اجلماهري للتتويج بلقب كاأ�س العامل لكرة القدم يف 

رو�سيا. ويف ت�رصيحات تليفزيونية، قال زانيتي »هناك الكثري من ال�سغوطات عليه، لي�س يف 
هذه البطولة فقط، ولكن يف املا�سي اأي�سا، اجلميع يتوقع اأن يكون كاأ�س العامل له«واأ�ساف، 

»الأرجنتني ميكنها اأن تتوج باللقب، ولكنه لي�س اأمرا �سهال، لوجود منتخبات اأخرى اأكرث 
جاهزية، الهزائم التي تعر�س لها ليو مع الأرجنتني يف نهائيات كاأ�س العامل وكاأ�س اأمريكا 
اجلنوبية تزيد ال�سغوط عليه وعلى الفريق ككل خا�سة من ال�سحافة«. وختم ت�رصيحاته، 

»اإنه كاأ�س العامل، وهناك حالة من احلما�س الكبري بني م�سجعي التانغو، وناأمل اأن ن�سل 
اإىل املباراة النهائية«وكانت الأرجنتني قد ف�سلت يف التتويج باملونديال الأخري يف الربازيل 

2014 بعد اخل�سارة يف النهائي من اأملانيا بنتيجة 0-1، كما خ�رصت لقب كوبا اأمريكا 
مل�سلحة ت�سيلي مرتني يف 2015 و2016. رغم جناحات مي�سي )30 عاما( مع ناديه بر�سلونة 

الإ�سباين وح�سد العديد من الألقاب �سواء حملية اأو قارية اأو دولية، مل ينجح مع بالده اإل يف 
احل�سول على املركز الأول وامليدالية الذهبية يف اأوملبياد 2008، وت�سري التقارير الإعالمية 

الأرجنتينية اأنه قد يكون اآخر مونديال له قبل العتزال.
زانيتي )44 عاما( اأحد اأبرز واأهم لعبي التانغو الأرجنتيني يف التاريخ احلديث، وامتاز بالقوة 

البدنية واللتحامات القوية، لعب لإنرت الإيطايل منذ 1995 حتى 2014 ليكون من اأعمدته 
الرئي�سية، وخا�س ما يقرب من 143 مباراة دولية مع منتخب بالده. 

ف�سيحة عربية يف مونديال رو�سيا!
اأ�سبوع على انطالق  نهائيات كاأ�س العامل  يف  رو�سيا   مل مي�ِس 
اأربعة  اأ�سل  من  عربية   ثالثة  منتخبات  مغادرة  وتاأكدت  اإل   ،
العرب  م�ساركات  اأ�سواأ  من  واحدة  يف  املجموعات  دور  من 
يف  املونديال  �سابها الكثري من ال�سلبيات على الرغم من انها 
العربية  الفرق  العدد من  التي ي�سارك فيها هذا  املرة الأوىل 

يف بطولة واحدة.
العربية  املنتخبات  بها  منيت  التي  ال�سبعة  الهزائم  تكن  ومل 
يف �سبع مباريات حتى الآن هي ال�سبب الرئي�سي خلف احلكم 
على تلك امل�ساركة، بقدر ما �سّكل امل�ستوى املتوا�سع والعقم 
الهجومي عاملني �سلبيني للعرب يف رو�سيا، حيث اكتفت تلك 
الثانية  املباراة  بانتظار  جزاء  ركلتي  من  بهدفني  املنتخبات 

لتون�س اأمام  بلجيكا  �سحيح اأن  املغرب  كان اأف�سل املنتخبات العربية من حيث امل�ستوى الذي قدمه يف مباراتي  اإيران  و الربتغال 
، اإل انه عانى من �سعف الإرادة والعزمية اأمام مرمى اخل�سم ليخرج من البطولة بح�رصة على كم الفر�س التي اأهدرها لعبوه 
اأهداف ل ميكن ان مينحك  اأهم الأندية الأوروبية، لكن الأداء وحده من دون  اأمام املرمى مع العلم ان غالبيتهم يلعبون يف 

النت�سار.
من جهته وعلى الرغم من حت�سن اأدائه يف مباراة  الأوروغواي ، اإل ان  املنتخب ال�سعودي  بقي اأ�سرياً لكارثة الإفتتاح اأمام رو�سيا 
بخم�سة اأهداف دون رد، حيث كان من ال�سعب على املدرب خوان انطونيو بيتزي اخلروج ب�سهولة من النفق املظلم الذي دخله 
الالعبون فجاءت الهزمية الثانية بهدف  لوي�س �سواريز ، ليمدد »الأخ�رص« غيابه عن هز ال�سباك مع العلم اأن هدفه املونديايل 

الأخري �سجل قبل 12 عاماً ويوا�سل م�سل�سل الداء الهزيل يف املحافل العاملية.
بدوره مل يكن  املنتخب امل�رصي  اأف�سل حالً على الرغم من انه ي�سم بني جنباته  حممد �سالح  هداف واأف�سل لعب يف  الدوري 
الإنكليزي ، اإ�سافة لعدد من املحرتفني يف انكلرتا و اليونان ، اإل اأن الفراعنة الذين عادوا للمونديال بعدد غياب 28 عاماً خرجوا 
من الباب العري�س بعد اأداء متو�سط اأمام الوروغواي وكارثي اأمام رو�سيا. �سحيح ان �سالح مل يلعب املباراة الأوىل، لكنه بدا 
تائهاً يف معظم فرتات املباراة الثانية وو�سط اأخطاء ج�سيمة من املدرب  هكتور كوبر  بددت احللم امل�رصي بعد �سنوات طويلة 

من الغياب.
اأما  املنتخب التون�سي  الذي اأ�ساع التعادل اأمام انكلرتا وخ�رص يف الوقت املحت�سب بدلً عن �سائع، فاإنه �سيلعب غداً مبواجهة 

بلجيكا، لذلك فاإن اأي خ�سارة اأخرى �ستعني مرافقته لكل من  ال�سعودية  وم�رص واملغرب.
ل ميكن فهم الأ�سباب احلقيقية لهذا التوا�سع العربي على الرغم من الإمكانيات املتوفرة للمنتخبات الأربعة وطريقة اإعدادها، 
اأن تبقى طموحاتنا عبارة عن كلمات واآمال كامل�ساركة »امل�رصفة« واخل�سارة »ب�رصف« واخلروج »مرفوع  لذلك من املحزن 
الراأ�س«، فيما نحن نرتاجع يومياً عن الركب العاملي والذي بدا من خالل ما �ساهدناه يف نهائيات كاأ�س العامل بعيداً جداً عن 

اأهدافنا!.

�سهدت مباراة الربازيل وكو�ستاريكا، والتي انتهت بفوز الأول 
من  اخلام�سة  للمجموعة  الثانية  اجلولة  يف  نظيفة  بثنائية 

بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم يف رو�سيا 5 اأرقام.

جاءت الأرقام على النحو التايل:

- حطم نيمار رقم روماريو ليكون ثالث اأف�سل هداف يف تاريخ 
الربازيل بر�سيد 56 هدًفا بعد بيليه )77(، ورونالدو )62(.

- الربازيل ت�سجل لأول مرة يف الوقت بدل ال�سائع )+90( يف 
مباراة بكاأ�س العامل، وكان اأكرث هدف �سجلته يف وقت متاأخر 

من زمن املباراة يف الدقيقة 90 مبونديال عام 1966.
- املنتخب الربازيلي مرر 331 متريرة يف ال�سوط الأول اأمام 
كو�ستاريكا، وهو اأكرب عدد من التمريرات يف كاأ�س العامل منذ 

ن�سخة 1966.
- ارتكب على الربازيلي نيمار 13 خطاأ حتى الآن يف مونديال 

رو�سيا 2018، اأكرث من اأي لعب اآخر يف البطولة.
- الربازيلي خي�سو�س اأ�سبح اأ�سغر لعب ي�سنع هدًفا يف كاأ�س 
رقم  يوًما،ليحطم  و80  عاًما   21 العمر  من  يبلغ  حيث  العامل 
الهولندي ممفي�س ديباي يف مونديال 2014 الذي �سنع هدًفا 

اأمام اأ�سرتاليا وهو يف عمر الـ 20 عاًما و125 يوًما.

5 اأرقام �سهدتها موقعة الربازيل وكو�ستاريكا يف املونديال
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النجم ال�شوري عامر علي

 الواقع احلايل يتطلب من الدراما ال�سورية اجلراأة

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

يلعب الفنان عامر علي اأدواره بكثري من التقم�ص املعتمد على التبني الداخلي لل�شخ�شية م�شتفيداً من اأدواته كممثل 
اأكادميي ومن و�شامته التي يوظفها �شمن م�شاحة وا�شعة ما بني اخلري وال�شر حيث ي�شارك خالل هذا املو�شم الدرامي 

مب�شل�شلي وحدن و روزنا بدورين خمتلفني من حيث جوانب ال�شخ�شية واأفعالها وحجم الدور.
يقول  امل�شاركتني  هاتني  عن   
�شانا:  لـ  حديث  يف  عامر  الفنان 
من  وحدن  م�شل�شل  ن�ص  “لفتني 
وا�شتثنائيتها  الق�شة  غرابة  جهة 
مع  م�شرتكة  بكيمياء  و�شعرت 
الكاتبة ديانا كمال الدين واملخرج 
جندة اأنزور وب�شيء خا�ص تت�شمنه 
�شغر  رغم  �شمعان  �شخ�شية 
م�شاحتها فهي ال ت�شبهني بالواقع 
الألعبها  �شجعني  �شيء مما  اأي  يف 
للجمهور”  الإي�شالها  عنها  واأدافع 
اأما عن �شخ�شية جود يف م�شل�شل 
للعب  “ت�شجعت  فيتابع:  روزنا 
خمتلفة  كونها  ال�شخ�شية  هذه 
فهي  متاماً  �شمعان  �شخ�شية  عن 
وغري  وم�شتفزة  �شلبية  �شخ�شية 
قادرة على الفعل وال ميكن حتديد 
م�شاعرنا جتاهها واأنا ال اأحب مثل 

هذا النوع من ال�شخ�شيات”.
الفنان الذي يف�شل التنوع يف لعب 
ال�شورية  الدراما  اأن  يرى  االأدوار 
الن�شو�ص  يف  �شعف  من  تعاين 
ب�شكل عام من قبل بداية احلرب 
ال�رشكات  وكانت  �شورية  على 
التي  الدرامية  االأنواع  تتوجه نحو 
القنوات  لدى  اأكرب  ت�شويقا  حتقق 
ال�شامية  البيئة  كاأعمال  الف�شائية 
االجتماعية  االأعمال  ولكن 
االقرب  براأيه  اأ�شبحت  الواقعية 

للنا�ص حاليا.
اأزمتي  اأن  عامر  الفنان  ويعترب 
ظهرتا  اللتني  والت�شويق  االإنتاج 
يف �شناعة الدراما املحلية خالل 
�شنوات احلرب على �شورية حدتا 
املوا�شيع  طرح  يف  اجلراأة  من 
لذلك  االعمال  نوعية  على  واأثرتا 

يرى اأن الواقع احلايل يتطلب من 
الدراما ال�شورية اجلراأة يف الطرح 

ملوا�شيع تهم النا�ص.
العايل  املعهد  خريج  وينتقد 
للفنون امل�رشحية اعتماد الدراما 
النجوم  من  عدد  على  املحلية 
ال�شنني  ع�رشات  منذ  املعروفني 
من  جدد  جنوم  �شناعة  دون 
ما  عك�ص  على  ال�شباب  الفنانني 
امل�شرتكة  االأعمال  يف  ن�شاهده 
وهذا  اخلارج  يف  تنتج  التي 
الية  يف  تغيريا  براأيه  ي�شتدعي 
املحلية  الدرامية  ال�شناعة 
القنوات  حتكم  من  والتخل�ص 
قنوات  ان�شاء  خالل  من  ال�شارية 
على  قادرة  خا�شة  تلفزيونية 
املحلية  الدراما  اأعمال  ا�شتيعاب 
املناف�شة  ات�شاع  على  ي�شاعد  ما 

من  جدد  جنوم  اأ�شماء  وتوليد 
مل  الذين  املمثلني  ومن  ال�شباب 

يح�شلوا على فر�شهم بعد.
وي�شري عامر اإىل ظاهرة يف تنفيذ 
ح�شب  تتمثل  املحلية  االأعمال 
التمثيلية  االأدوار  باإ�شناد  راأيه 
لي�شوا  الأ�شخا�ص  الفنية  واملهام 
لهبوط  اأدى  الالزمة مما  بالكفاءة 
الإهمال  اإ�شافة  االأعمال  �شوية 
الأي  للممثلني  االأداء  اختبارات 
و�شينمائي  تلفزيوين  درامي  عمل 
جديد”. عامر الذي لعب �شخ�شية 
الطبيب جمال يف فيلم رد الق�شاء 
ال�شورية  ال�شينما  م�شكلة  اأن  يرى 
العر�ص  دور  مبحدودية  تنح�رش 
اإىل  املحافظات  يف  ال�شينمائية 
العامة  املوؤ�ش�شة  كون  جانب 
ربحية  غري  جهة  هي  لل�شينما 

اإىل  ال�شفة  هذه  تغيري  اأن  معتربا 
ربحية �شيوؤدي الإنتاج اأفالم جيدة 
التي  االأ�شباب  وعن  وجماهريية. 
امل�شاركة  �شورية  بكوادر  حدت 
امل�شرتكة  الدرامية  االأعمال  يف 
يرى عامر اأن ذلك يعود ملحا�رشة 
قبل  من  ال�شورية  الدراما 
بالقنوات  املتحكمة  احلكومات 

ال�شارية. والفنان عامر املتحفظ 
يف تفاوؤله بامل�شتقبل يوؤكد يف ختام 
اأن احلالة الراهنة للدراما  حديثه 
ال�شورية �شتتغري يف امل�شتقبل مع 
التنبه  �رشورة  مع  احلرب  انتهاء 
يعد  مل  الذي  امل�شاهد  ذكاء  اإىل 
جيدة  لي�شت  فنية  ب�شوية  يقبل 

فيما يقدم له من اأعمال.

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

افتتاح مركز ثقايف رو�سي جديد يف لبنان

�شوين  ا�شتوديوهات  طرحت 
االأمريكية، يوم اأم�ص االإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خالله توم هاردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  قائاًل: 
يف  اخلارقني  االأ�رشار  اأ�شهر  وهم 

ق�ش�ص عامل مارفل. ودفع االإعالن 
توم  لكلمات  باال�شافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�شخ�شية  �شيج�شد  اأنه  لالعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رشيرة  ال�شخ�شيات  اإحدى 
�شل�شلة  فى  »�شبايدرمان«  واجهها 
مب�شاهدة  اأنه  اإال  االأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  االإعالن 
املا�شي،  فيفري  �شهر  �شوين 
اإال  يكن  مل  هاردي  اأن  �شيالحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�شاناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  االأحداث 

ف�شول العديد من امل�شاهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�شب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�شخ�شية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�شدها  والتي  دريك  كارلتون 
�شقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�شعر  »ال  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  االأوىل 

�شخ�شية »Venom« ال�رشيرة.
اأفالم  �شل�شة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رش،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�شارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�شيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�شكوت  �شليت،  وجيني 
�شاالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�شينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

على وقع االأغاين والرق�شات افتتح يف 
بلدة عاليه اللبنانية على طريق بريوت-
رو�شي  ثقايف  مركز  اأم�ص  اأول  دم�شق، 

جديد يف بالد االأرز.
و�شملت مرا�شم االفتتاح، التي نظمتها 
الرو�شية  اللبنانية  ال�شداقة  جمعية 
حفلة  عاليه،  بلدية  مع  بالتعاون 
لفنانني  مك�شوفة  �شاحة  يف  مو�شيقية 
التابعتني  والرق�ص  االأغاين  فرقتي  من 
يف  الرو�شي  العلمي  الثقايف  للمركز 

بريوت.

ال�شفري  بح�شور  املركز  افتتاح  وجرى 
الرو�شي لدى لبنان، األك�شندر زا�شيبكني، 
والفكر  الثقافة  اأهل  من  غفري  وح�شد 
كلمة  يف  زا�شيبكني  واأكد  وال�شيا�شة 
املركز  اأن  الفعالية  هذه  خالل  األقاها 
اأهايل  لتالقي  وا�شعة  م�شاحة  �شي�شكل 
لهم  ح�شاريا  ومتنف�شا  املنطقة 
والثقافية  الفنية  براجمه  لتعدد  نظرا 
مكتب  مدير  قال  بدوره،  والريا�شية. 
�شوترودنيت�شي�شتفو«  »رو�ص  موؤ�ش�شة 
يف  زايت�شيكوف،  فادمي  لبنان،  يف 

»هذه  الرو�شية:  »تا�ص«  لوكالة  حديث 
يوم  مبنا�شبة  اأجريت  التي  الفعالية، 
اأثارت  يونيو،  لـ12  امل�شادف  رو�شيا 
اهتماما كبريا لدى الراأي العام يف جبل 
لبنان، حيث تقيم هناك عائالت كثرية 
اأن  اإىل  ملواطنينا«. واأ�شار زايت�شيكوف 
الـ8  اللبنانية  املدينة  اأ�شبحت  عاليه 
التي ان�شمت اإىل دائرة التعاون الثقايف 

االإن�شاين بني رو�شيا ولبنان.
واأو�شح اأن مراكز ثقافية رو�شية لبنانية 
طرابل�ص  من  كل  يف  افتتاحها  مت  قد 

وبعقلني  مري  وبيت  وبعلبك  والبرتون 
والنبطية ورا�شيا.

اأمله  عن  الرو�شي  امل�شوؤول  واأعرب 
بعاليه يف  اأن ي�شهم املركز اجلديد  يف 
املنطقة  من  اللبناين  ال�شباب  جذب 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  اإىل  اجلبلية 
الرو�شية العليا، وتابع مبينا: »باالإ�شافة 
هنا،  �شيتم  الرو�شية  اللغة  تعليم  اإىل 
ا�شتجابة لرغبة اجلانب اللبناين، افتتاح 
للمو�شيقى  ومدر�شتني  فني  �شتوديو 

والباليه.

يوا�شل الفنان امل�رشي ه�شام اإ�شماعيل 
ت�شوير دوره يف م�شل�شل »ر�شايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�شه يف رم�شان 

املقبل.
اإ�شماعيل، ف�شيج�شد �شخ�شية  دور  وعن 
االأكرب  ال�شقيق  وهو  »ه�شام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�شدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�شاء 

ا�شطحاب زوجته واأوالده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �شخ�ص  اأنه  ويت�شح 
�شقيقته  زوج  مع  عديدة  �شدامات 
ال�شغري، الذي يلعب دوره الفنان �شليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�شلح 

بينهما، وتتوايل االأحداث.
وي�شارك يف بطولة »ر�شايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �شليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�شمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�شق تنني بخيا�شيم 
طريقه داخل املاء، يف م�شهد يحدث يف 
وهو  املائية،  الدمى  م�رشح  مهد  فيتنام 
ا�شتقطاباً  الثقافية  االأن�شطة  اأكرث  من 
الذي  االمتعا�ص  رغم  البالد  يف  لل�شياح 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�شيادين  اخلا�شة  االأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�ص  لدخول  الكوالي�ص 
�شتار  وخلف  برمتها،  امل�رشح  م�شاحة 
اأنظار  يقيهم  االأخ�رش  اخليزران  من 
باأيديهم  هوؤالء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�شوعة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�شكل  طويلة.  خ�شبية  ع�شي 
عرو�ص  �شعيد  على  مرجعاً  امل�رشح 
ا�شت�شافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�ش�شة لهذا الن�شاط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �شياحية 
اإىل فيتنام، ودر�ص الفنانون العاملون فيه 
يف  وال�شينما  امل�رشح  كلية  يف  الفن  هذا 
هانوي التي ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ش�شي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�ش�ص  وتلتزم 
يف  اخلو�ص  عليها  القائمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظام  ت�شتفز  موا�شيع 
بعر�ص  مكتفني  البالد،  يف  ال�شيوعي 
القروية  احلياة  من  م�شتوحاة  م�شاهد 
�شبيل  على  بينها  املحلية  واالأ�شاطري 
يتغلب  ملك  �شرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�شينيني.  الغزاة  على 
اخل�شبية  الدمى  �شكل  على  طراأ  طفيفا 
مع الوقت اذ اأنها متثل قرويني و�شيادين 
وحيوانات، كلها ملونة بالذهبي واالأحمر 
واالأخ�رش اللّماع ح�شب مدير م�رشح ثانغ 
لوونغ:  ت�شو  ويو�شح  لوونغ.  ت�شو  لونغ، 
م�شلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  يف  حجرية 
م�شلة  اإىل  اإ�شارة  يف  �شنة«،  األف  حواىل 
�شونغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رش، والتي عرث عليها يف معبد بوذي يف 
�شتح�رش  »عندما  ويقول:  البالد.  �شمال 
�شريونه  العر�ص،  هذا  املقبلة  االأجيال 

كما كان بن�شخته االأ�شلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�شنيع  يوا�شل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�شيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�شباب 
�شهدته  تطور مماثل ملا  الع�رش، يف  مع 
االأوبرا ال�شينية التي انح�رش االهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رش على الف�شوليني. 
ُمدر�شني  الذي عمل مع  ويو�شح احلريف 
الدمى  م�رشح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�ص  املائية: »ثمة 
واأي�شاً االنرتنت، وهو ما ي�شعب الت�شدي 
يف  االتنية  العلوم  متحف  ويحاول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هانوي 
مع  ال�شياح،  اإىل  اإ�شافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رشح 
مقاعده  ملء  يف  �شعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�ص  مثل  التقليدية  االحتفاالت  خارج 
النوع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�شنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�ص  الفني 
الباج  روبري  الكندي  امل�رشحي  املخرج 
با�شتلهامه  �شنوات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�شه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�شي  للموؤلف  لق�شة  امل�رشحي 
�شرتافين�شكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�ص  اإىل  االأورك�شرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  املائية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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جلان ماري غو�شتاف لوكليزيو

»موندو وحكايات �أخرى«: 
حماولة لفهم جوهر �حلياة
يقتحم جان ماري غو�شتاف لوكليزيو يف »موندو وحكايات اأخرى« العامل الهام�شي 

للمجتمع املعا�شر لتكون مثاًل عن الروح التي تفر نحو الفطرة وتبحث عن الهوية يف 
ظل ال�شياع الذي اأحدثته احلداثة التي �شحقت الروابط الجتماعية والإن�شانية 

يف مقابل الأنانية وامل�شلحة الذاتية نقل الكتاب اإىل العربية املرتجم »عماد موعد«، 
ون�شرته الهيئة العامة ال�شورية للكتاب عام 2016.

وكالت

ومغامرات  رحالت  الكاتب  يقدم 
فهم جوهر  تتمحور حول حماولة 
احلياة وحقيقة العامل الذي نعي�شه، 
يف  احلقيقية  وواجباتنا  وحقوقنا 
على  قدرتنا  وعدم  الكون،  هذا 
حتقيق الذات وفهم ماهية احلرية 
اإىل  الو�شول  وكيفية  احلقيقية، 

ال�شعادة.
ورمبا وجد الكاتب لوكليزيو مالذه 
لي�شور  ونقائها  الطفولة  براءة  يف 
النف�س  هواج�س  بها  م�شتعيناً 
الظلم  بحقيقة  العارفة  الب�رشية 
واحل�شارة  احلداثة  ن�رشته  الذي 
التي  الأ�شوات  نداءات  لنا  لينقل 
ال�شمت  ويك�رش  اأحد  ي�شمعها  ل 
ما  غالباً  والتي  بها،  يحيط  الذي 
اأ�شخا�س  اأو  بالد  م�شدرها  يكون 
وبقيت  احل�شارة  لعنة  مت�شها  مل 
على فطرتها تقاوم ق�شاوة العي�س 

بالنقاء واملحبة.
الطبيعة  كتابه  يف  لوكليزيو  وّظف 
لل�شدق  الوحيد  املعادل  لتكون 
والتمدن  املدن  عن  بعيداً  والنقاء 
يعانون  اأطفالً  واحل�شارة، واختار 
الآباء ووزع عليهم  الوحدة وغياب 
لأنه  اخليالية،  مغامراته  بطولت 
�شحري  كائن  »الطفل  اأن  يرى 
يحدق وحده اإىل جوهر الأ�شياء«، 
اإىل  �شخ�شياته  خالل  من  وي�شري 
النف�س الب�رشية احلرة التي حتاول 
املفرو�شة  القواعد  خارج  العي�س 

وتدير ظهرها للعامل املتح�رش.
يبداأ لوكليزيو حكاياته مع »موندو« 
اإبن  الرمادي،  ال�شعر  ذي  الطفل 
من  جاء  الذي  الع�رش  ال�شنوات 
يف  وعا�س  اأحد  يعرف  ل  حيث 

مدينة ني�س.
يبدو  تخبطاً  يعاين  طفل  موندو 
وا�شحاً يف ق�شته وهو اخلوف من 
و�شعوره  الكبار  الرا�شدين  عامل 

احلني  بني  يدفعه  الذي  بالوحدة 
يف  املارة  توقيف  اإىل  والآخر 
دون  من  و�شوؤالهم  املدينة  �شوارع 
»هل  وبينهم:  بينه  �شابقة  معرفة 
دوما  اأنه  كما  تتبناين«.  اأن  تريد 
من  ويراقبهم  النا�س  من  يقرتب 
بعيد ويتحدث معهم يف مو�شوعات 
عدة من دون اأن يرتك موعد للقاء 
ثاٍن، ويختفي ليختبئ على �شاطئ 
يجده  ل  كي  ال�شخور  بني  البحر 
اأحد ويقتحم عليه عامله اخلا�س 
الطبيعة  من  وجعل  اختاره  الذي 
اأن  حيث  فيه،  الوحيدة  �رشيكته 
اأقرب اأ�شدقاء موندو هم ال�شم�س 

والبحر وال�شماء.

العنف  والدمار 
وعالقته بالروابط 

الإن�شانية

الدمار  تك�شف  »موندو«  حكاية 
الإن�شانية،  بالروابط  حّل  الذي 
بها  اأحاطت  التي  العنف  وهالة 
اأهم  من  باتت  التي  والق�شوة 
على  امل�شيطر  والياأ�س  �شماتها 
يف  تك�شف  كما  الب�رشية.  النف�س 
الذي  ال�شعف  حجم  خامتتها 
اإليهم  اأ�شار  الذي  الب�رش  ي�شتملك 
الذين  املدينة  ب�شكان  الكاتب 
اأرادوا  ولطاملا  »موندو«  اأحبوا 
م�شيته  من  و�شحكوا  روؤيته 
اأحداً  اأن  اإل  وجوده.  واأفرحهم 
وتقدمي  احت�شانه  على  يتجراأ  مل 
الرعاية له اأو حمايته من ال�رشطة 
نهاية  يف  عليه  القب�س  األقت  التي 
اإىل  �شال  ككلب  و�شاقته  املطاف 
ما ي�شمى بالرعاية العامة، ليهرب 
العودة  دون  من  املكان  ذلك  من 
تنتظره  بقيت  التي  املدينة  اإىل 
ب�شمت مع �شكانها الذين ا�شتمروا 
بخجل  الطرقات  يف  عنه  بالبحث 

عن  الإف�شاح  عن  جراأة  دون  من 
حبهم للطفل امل�رشد الذي عجزوا 

عن م�شاعدته يوماً ما.

هواج�س املراهقني

على  كتابه  يف  لكليزيو  يركز 
املراهقني  يعانيها  التي  امل�شاكل 
والهواج�س  العائلة  غياب  جراء 
»ليالبي«  فحكاية  يعي�شونها.  التي 
ا�شتفاقت  مراهقة  عن  تتحدث 
الذهاب  عدم  وقررت  النوم  من 
اإىل املدر�شة ثانية، فكتبت ر�شالة 
القدوم  منه  طالبة  الغائب  لأبيها 
لأخذ املنبه الذي اأهداه لها لأنها 
ما  وحزمت  اإليه،  بحاجة  تعد  مل 
وخرجت  اأغرا�س  من  ا�شتطاعت 
ت�شتيقظ  اأن  قبل  املنزل  من 
البحر خارج  اإىل  واجتهت  والدتها 

املدينة.
يظهر الأثر الكبري لغياب والدها يف 
حياتها وكرهها للتعامل مع املديرة 
واملدر�شني يف املدر�شة اإىل درجة 
اأنها باتت ت�شعر اأن اجلدران تطبق 
فراحت  و�شتخنقها  �شدرها  على 
تتنزه يف الطبيعة بحثاً عن احلرية 
والراحة، فـ«ليالبي« تخيلت الوجه 
القا�شي لالآن�شة لورتي فوق �شخرة 
كبرية ب�شكل �شبه منحرف وظهرها 
ملتف نحو البحر، كما تخليت معلم 
يف  لرباعتها  عليها  يثني  الفيزياء 

اختيار الطريق بني ال�شخور.
كانت »ليالبي« تكتب الر�شائل اإىل 
وتخربه  غيابه  فرتة  طوال  والدها 
اأن  اإل  حتركاتها،  تفا�شيل  باأدق 
معها  تبقى  كانت  الر�شائل  جميع 
من دون اأن تر�شلها اإىل اأي مكان. 
البحر  اإىل  و�شولها  اأثناء  حتى 
جل�شت بني ال�شخور وكتبت له عن 
جميع  اأحرقت  لكنها  مغامرتها، 

ر�شائلها يف حلظة مرح.
بتكرار  املراهقة  ا�شتمرت 

مغامرتها لأيام عدة بدل الذهاب 
ت�شعر  اأن  دون  من  املدر�شة  اإىل 
ت�شتفيق  ل  تكاد  التي  والدتها 
التي  املهدئة  احلبوب  تاأثري  من 
بعودة  الأمر  انتهى  حتى  تتناولها، 
باإرادتها  املدر�شة  اإىل  »ليالبي« 
البحر،  مع  اأياماً  اأم�شت  اأن  بعد 
على  املديرة  اإجبار  من  ومتكنت 
حدث،  عما  لوالدها  الكتابة  عدم 
فقد اأ�شبحت حرة وقوية وتخل�شت 

من كل القيود.

البحث عن احلرية
 

ويف ق�شة »جبل الإله احلي« طفل 
في�شعد  احلرية  عن  يبحث  اآخر 
ال�شاهق  الربكاين  اجلبل  قمة  اإىل 
اأعجبه  اأن جذبه �شوء غريب  بعد 
دون اأدنى خوف من هول املغامرة 
عن  وباحثاً  ماهيته  م�شتك�شفا 
»دانييل«  فعل  كما  اأي�شاً،  احلرية 
مل  الذي  »ذلك  يف  الثانوية  تلميذ 
يَر البحر.. قط«، والذي كان يحب 
لو ان ا�شمه كان »�شندباد« وع�شق 
البحر الذي قراأ عنه يف الكتاب ذي 

اجللد الأحمر القدمي.

حلمه  عن  يبحث  �شافر  دانييل 
املياه  حيث  البحر  يف  بالعي�س 
احلرة التي ل نهاية لها، هرب من 
ليذهب  املدينة  وهجر  مدر�شته 

اإىل حيث ل �شيء �شوى البحر.
يعيدنا الكاتب يف حكاية »دانييل« 
يف  بداأها  التي  النقطة  ذات  اإىل 
الق�شوة الالمربرة وغري  »موندو« 
العملية،  احلياة  يف  املقبولة 
حيث اأن حم�رش اختفاء »دانييل« 
واملحققني  ال�رشطة  لدى  قفل 
ع�رشات  »هناك  باأن  واملدر�شني 
اآلف من الأ�شخا�س يختفون كل 
دون  من  نف�شها،  بالطريقة  �شنة 
اأن  دون  ومن  اأثر،  اأي  يرتكوا  اأن 
يعرث عليهم البتة. كان املدر�شون 
العبارة  هذه  يرددون  واملراقبون 
لو  كما  اأكتافهم  بهز  ال�شغرية، 
يف  تفاهة  الأكرث  ال�شيء  كان  اأنه 
بعد  دانييل  ن�شوا  وقد  العامل«. 
اأحد  يعد  ومل  الزمن  من  فرتة 

مل  الذين  اأ�شدقائه  �شوى  يذكره 
ع�شقه  �شوى  �شيئاً  عنه  يعرفوا 
ذهب  اأنه  بد  ل  الذي  للبحر 
ال�رش  كتموا  لكنهم  عنه،  يبحث 
اأنهم عاهدوه  لو  كما  عن اجلميع، 
الذي  ال�شباح  ذلك  يف  ذلك  على 
ا�شتيقظوا فيه ونظروا اإىل �رشيره 

ومل يجدوه فيه.
»عجلة  ق�شة  اإىل  الكاتب  ينقلنا 
املاء« ليعرفنا على »جوبا«، الطفل 
اأن  اأبوه  اأخربه  الذي  البقر  راعي 
ا�شمه هو ذات ا�شم امللك ال�شاب 
الذي كان يحكم مدينة »يول« التي 
والتي  احلقول  خلف  جوبا  يراها 
حتولت اإىل مدينة ت�شكنها الأرواح 

بدلً من الب�رش.
جوبا الذي يحّر�س الثريان للدوران 
املاء  ودفع  املاء  عجلة  لتحريك 
احلقول  اإىل  الذاهبة  ال�شاقية  يف 
اإىل  خياله  يف  حتول  ت�رشب،  كي 
مدينة  يحكم  الذي  جوبا  امللك 
اجلموع  له  تهتف  والذي  »يول« 
ويحبه �شعبه، وراح اأي�شاً يف خياله 
اإىل اإحياء املدينة الفا�شلة التي ل 
عرفها  بل  عنها  ي�شمع  مل  اأنه  بد 
دوران  ذلك خالل  وكل  خياله.  يف 
التي  احلقول  وري  املاء  عجلة 
رحيل  مع  ماء  قطرة  اآخر  ت�رشب 
النهار وغياب اأطالل مدينة »يول« 
جوبا  حلم  وانتهاء  احلقول،  خلف 
اليقظة  يف  يحلم  الذي  الطفل 
راعي  جوبا  هو  ليكون  وي�شتفيق 
البقر يف واقعه، لكنه يف خياله هو 

جوبا ملك يول خلف احلقول.
يعود الكاتب يف حكاية »هازاران« 
احلياة  ق�شوة  على  الرتكيز  اإىل 
بطل  »مارتان«  خالل  من  والب�رش 
حميط  اإىل  جاء  الذي  الق�شة 
قرب  وعا�س  الفرن�شيني«  »�شد 
ل  قذر  مكان  يف  امل�شتنقعات 
ل  الذين  الفقراء  اإل  فيه  يعي�س 
ميلكون مكاناً يوؤويهم. وي�شتعر�س 
مارتان مع جريانه  الكاتب عالقة 
يكلّم  ل  عنهم  منعزل  اأنه  كيف 
مل�س  ويرف�س  الأطفال،  �شوى 
يتقا�شى  اإمنا  عمله  مقابل  النقود 
طعاماً بدلً عنها. ويحاول مارتان 
م�شاعدة الأطفال ومنع الياأ�س من 
يف�شل  اأنه  اإل  قلوبهم  اإىل  الدخول 

وي�شاب هو بالياأ�س.
اأكرث  يوؤكد  اأن  الكاتب  يحاول  هنا 
على �شعوبة مقاومة ق�شاوة احلياة 
القذرة  الأكواخ  فحتى  وظلمها، 
التي ارت�شاها الفقراء للعي�س فيها 
احلكومة  وقررت  ممنوعة  باتت 
تلك  من  النا�س  وطرد  اإزالتها 
املجهول،  اإىل  ليذهبوا  املنطقة 
تتمحور  الكاتب  حكايات  معظم 
املتمثل  النور  عن  البحث  حول 
»بيتيت  الطفلة  جند  باحلرية، 
وال�شكينة  الأمان  فقدت  كروا« 
العامل  حقيقة  �شدمتها  عندما 
حولها بعدما كانت تتخيل كل �شيء 
كما حتب، وبنت العامل حولها على 

قيا�س طموحاتها واأمانيها.
»بيتيت  ق�شة  من  الكاتب  وينتقل 
ال�شماء«  »�شعب  حكاية  يف  كروا« 
اإىل ق�شة الفتى »غا�شبار« يف حكاية 
»الرعاة«، ليحكي كيف �شاق القدر 
»غا�شبار« الفتى ابن املدينة، الذي 
تاه يف الربية والتقى اأربعة اأطفال 
احليوانات  مع  يعي�شون  �شغار 
الربية ل يعرفون لغة »غا�شبار« ول 
اأياماً  يعرف لغتهم، واأم�شى معهم 
كثرية مل يتمكن من اإح�شائها، تعلم 
خاللها اأ�رشار الطبيعة واحليوانات 
اأن  ميكنه  ل  فطري  �شيء  وكل 
ت�شتطع  ومل  املدر�شة،  يف  يتعلمه 

املدينة تعريفه عليه.
اأو�شح  الالو�شوح  لغة  كانت  هنا 
واأنقى من كل �شيء لدى كل من 
العمياء  الطفلة  كروا«  »بيتيت 
مع  كالأبكم  الذي  و«غا�شبار« 
ي�شتطيع  ول  لغتهم  يفهم  ل  من 
تعلّمها. ولكن كاًل منهما ا�شتطاع 
كل  اكت�شاب معرفة خمتلفة عن 
يتعلّمها  اأن  التي ميكن  املعارف 
حتت  يعي�س  طبيعي  اإن�شان  اأن 
فر�شته  الذي  الواقع  �شلطة 
�شوارع  يف  احل�شارية  احلياة 

املدن.
عن  حكاياته  يف  الكاتب  يبحث 
يتمثل  الذي  احلقيقي  النور 
كانت  لذا  والنقاء،  بال�شدق 
من  منهم  اأطفالً  �شخ�شياته 
من  ومنهم  الرباري،  يف  يعي�س 
اإىل  اإليها،  ليلتجئ  املدن  يهجر 

البحر والطبيعة والنقاء. 
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14 عمال م�سرحيا يف املهرجان الوطني 
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حكيم مالك 

�سطيف   العليا  اله�ساب  مدينة  �ستحت�سن 
للم�رسح  الوطني  الدورة 13 من املهرجان 
اجلامعي املنظمة من طرف وزارة التعليم 
الوطني  والديوان  العلمي  والبحث  العايل 
للخدمات اجلامعية وحمافظة  املهرجان 
مع  بالتن�سيق  اجلامعي  للم�رسح  الوطني 
املدينة اجلامعية �سطيف ومديرية الثقافة 
ودار  العلمة  اجلهوي  وامل�رسح  ب�سطيف 
الثقافة �سطيف ومديرية ال�سباب والريا�سة 
اإىل  اجلاري  جوان   26 الفرتة  يف  �سطيف 
�سعار  حتت    ، املقبل  جويلية   01 غاية 
والإبداع   الأكادميية  امل�رسح اجلامعي بني 
وعليه فلقد خ�س�ست  دورة 2018 كتكرمي 

لروح املرحومة ن�ساد حكيمة فرح  .
ويف ذات ال�سياق  ك�سف حمافظ املهرجان 
اإ�سماعيل  اجلامعي  للم�رسح  الوطني 
املدير  بوكليخة  فاروق  رفقة  انزارن  
العام  للديوان الوطني للخدمات اجلامعية 
املهرجان  هذا  يف  الإعالم  جلنة  ورئي�س 
برنامج  تقا�سيل   عن   ، عزالدين  ربيقة 
الدورة 13 من  املهرجان يف ندوة �سحفية 
الوطني اجلزائري  اأم�س بامل�رسح  ن�سطت 
العا�سمة  الدين ب�سطارزي باجلزائر  حمي 
لحت�سانه  �سطيف  مدينة  اختريت  اأين    ،

بعدما تر�سحت 5 وليات واملتمثلة يف كل 
وباتنة  وبومردا�س  وب�سكرة  م�ستغامن  من 
14  عمال م�رسحيا حا�رسا  و  و�سطيف   
حيث ال�سيء الالفت ل�سنة 2018 هو زيادة 
امل�ساركة يف  الأعمال امل�رسحية  يف عدد 
هذا املهرجان والتي جاءت ا�ستثنائية عن 
نظرا  هذا  ياأتي  و  �سبقتها  التي  الدورات 
تقدم  حيث  املوجودة   العرو�س  مل�ستوى 
كل يوم 3 عرو�س ر�سمية يف كل من امل�رسح 
اجلهوي العلمة ودار الثقافة هواري بومدين 
ب�سطيف وياأتي هذا املهرجان  متزامنا مع 
جامعة  لتاأ�سي�س   40 بالذكرى  الإحتفاء 
�سطيف ، وعليه  فلقد مت تخ�سي�س اخليمة 
ملناق�سة العرو�س امل�رسحية امل�ساركة يف 
ال�سلبيات  معرفة  اأجل  من  املهرجان  هذا 
جناح  لإبراز  عر�س  لكل  والإيجابيات 
نخبة  بح�سور  هذا  ويتم  امل�رسحي  العمل 
امل�رسحيني  واملخرجني  املمثلني  من 

املعروفني على ال�ساحة   .

ال�شتعانة باملخت�شني يف جمال 
امل�شرح كهارون الكيالين وبن 

�شكة 

يف حني تطرق اإنزارن لأع�ساء جلنة حتكيم 
اجلامعي  للم�رسح  الوطني  املهرجان 

ال�ستعانة  فيها  مت  اأين    13 دورته  يف 
باملخت�سني يف جمال امل�رسح والتي تتكون 
اللجنة  لهذه  كرئي�س  بوكروح  خملوف  من 
واإعالمية  كاتبة  �رسيفة  نا�سطي  رفقة 
�سل�سبيل  واملو�سيقي  �رسيفة  نا�سطي 
هارون  امل�رسحي   واملخرج  بغدادي 
الكيالين واملمثل ابن مدينة �سطيف العايل 
»القراب  م�رسحية  خمرج  �سكة  بن  نبيل 
وال�ساحلني » ولقد مت تخ�سي�س 10 جوائز 
عبارة  وهي  املهرجان  هذا  يف  للمتوجني 
�سمان  مع  معنوية  قيمة  لها  جوائز  عن 
الدولية  املهرجانات  يف  اجلزائر  متثيل 
والعربية لالأعمال املتوجة يف هذه الدورة 

13 ل�سنة 2018 .
     

تكرمي �شونيا وجالوجي 
وقرمي ومزعا�ش يف املهرجان 

اجلامعي  املهرجان  هذا  حمافظ  و�سلط 
ال�سوء  على اأ�سماء املكرمني يف الدورة 13 
من هذه التظاهرة امل�رسحية الكربى والتي 
�ستحظى من خاللها الراحلة ن�ساد حكيمة 
فرح بتكرمي عائلتها الكرمية بعدما رحلت 
عنا منذ 4 اأ�سهر م�ست مع تكرمي  اأيقونة 
هذا  اختتام  �سونيا يف  اجلزائري  امل�رسح 
املهرجان ، اإ�سافة لتكرمي الكاتب عزالدين 

جالوجي واملخرج امل�رسحي جمال قرمي 
والفكاهي املتميز العمري كعوان و الفنان 
بن  احلق  وعبد  مزعا�س   توفيق  املبدع 
الرحمان زعبوبي  واملمثل  معروف وعبد 

امل�رسحي حمي الدين بوزيد من باتنة .  

فاروق بوكليخة : م�شاركة 300  
طالبا و 50 اأ�شتاذا موؤطرا يف 

الدورة 13

الوطني  للديوان  العام  املدير  وقال    
اأن  بوكليخة  فاروق  اجلامعية   للخدمات 
الديوان  هذا  املهرجان منظم من طرف 
الذي  و  اجلامعية  للخدمات  الوطني 
البحث  و  العايل  التعليم  وزارة  ا�رسف 
العلمي، الديوان يعمل على تن�سيط الو�سط 
اجلامعي، من خالل العديد من الن�ساطات 
الثقافية و الفنية التي تلعب دورا كبريا يف 
املهرجان  و  ال�سابة،  املواهب  اكت�ساف 
الوطني للم�رسح اجلامعي يف طبعته الثالثة 
ع�رس املنظم من 25 جوان اإىل 01 جويلية 
منهم  م�ساركا   350 حوايل  مكثف  بح�سور 
300 طالبا و 50 اأ�ستاذا موؤطرا  ، الن�ساطات 
الثقافية و العلمية و الرتفيهية على م�ستوى 
يويل  اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان 
اأجل  من  املهرجان  لهذا  كبرية  اأهمية 

العلمي  و  الرتفيهي  و  الثقايف  التن�سيط 
 ، اجلزائرية  اجلامعة  داخل  الريا�سي  و 
ويظهر ذلك  من خالل العرو�س املقدمة  
داخل  م�رسحيا  عر�سا   14 يف  واملتمثلة 
املراتب  لنيل   تتناف�س  والتي  املناف�سة  
م�رسحية  عرو�س    6 م�ساركة  مع  الأوىل  
الدوائر  يف  تن�سط  التي  املناف�سة   خارج 

الكربى ملدينة �سطيف  .

بوكليخة : هدفنا اإعطاء 
حركية م�شرحية داخل 

اجلامعات اجلزائرية

واأ�ساف بوكليخة اأنه متت اإقامة 7 اأق�سام 
اجلامعات  م�ستوى  على  الدرامية  للفنون 
اجلزائرية وهذا يدل على الأهمية البالغة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  توليها  التي 
العلمي للطلبة عامة ولي�س للمقيمني فقط  
 11 تخ�سي�س  مت   فلقد  اأي�سا  وللم�رسح 
جامعات    9 و  جامعية  خدمات  مديرية 
الفني  امل�ستوى  من  الرفع  اأجل  من  ذلك 
وهذا  وقدراته  مواهبه  تنمية  و  للطالب 
داخل  م�رسحية  حركية  اإعطاء  اأجل  من 
اكت�ساف  اأجل  من  اجلزائرية  اجلامعات 
مع  للم�رسح  العا�سقة  ال�سابة   املواهب 
للم�رسح  الوطني  املهرجان  الرتكيز 

لأهميته  التكوين  عن�رس  على  اجلامعي 
الثقافية  التبادلت  اإىل  اإ�سافة  الكبرية  
التي تقام  بني اجلامعات اجلزائرية على 
ور�سات  تخ�سي�س  مع  الوطني   امل�ستوى 
كامل�رسح  الفنون  خمتلف  يف  تكوينية 
وال�سينما والفن الت�سكيلي  اإ�سافة لإجراء 

ترب�سات ريا�سية  .

ربيقة عز الدين : » لبد من 
اإعادة امل�شرح اجلامعي اإىل 

الواجهة »

رئي�س  عزالدين  ربيقة  قال  الأخري  ويف 
للمهرجان   13 للدورة  الإعالم   جلنة 
الوطني للم�رسح اجلامعي ب�سطيف اأن هذه 
ملمار�سة  اجل�سور  ملد  تهدف  التظاهرة 
امل�رسح  عودة  اأجل  من  الثقايف  الفعل 
طريق  عن  وهذا  الواجهة  اإىل  اجلامعي 
يكون  اأن  لبد  الإبداع  باأن  القوي  اإمياننا 
جامعيا  لكونها حا�سنة للنوابغ يف خمتلف 
فلقد  الأ�سا�س  هذا  وعلى  املجالت 
والتنظيم  للتح�سري  كبرية  اأهمية  اأعطينا 
لهذه الفعالية امل�رسحية اجلامعية الكربى  
الندوة  هذه  قبل  لقاءات   7 عقد  مت  اأين 
 11 خلق  عنها  متخ�س  والتي  ال�سحفية 

جلنة تنظيمية يف هذا املهرجان. 

الأ�شتاذ وامل�شمم رقاب زكريا جلريدة الو�شط 

فن الت�سميم يف اجلزائر منبع لالإبداع و خلق القيمة امل�سافة
حاوره  / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

نحب اأول اأن نتعرف بك ؟

 91 جانفي   06 مواليد  من  زكريا  رقاب 
متح�سل   ، الإدري�سية  �سنة  الألف  مبدينة 
دار  لدى  ت�سيري مدن م�سمم  ما�سرت  على 

املثقف

ملاذا تخ�ش�شت بالت�شميم ،و هل هذا 
نابع عن حب اأم هواية ؟

بني  مناف�سة  الت�سميم  يف  بداياتي  كانت 
على  ي�ستحوذ  الت�سميم  وبداأ   ، الأ�سدقاء 
ف�سيئا وجدت  و�سيئا  له،  وبداأ حبي  قلبي 
نف�سي األج عامل الت�سميم ، اأحب الت�سميم 
�سا�سة  اأمام  نف�سي  اأجد  اأحيانا   ، وبقوة 
الت�سميم  مواقع  يف  اأ�سبح  الكمبيوتر 

الأجنبية حتى ال�سباح.

متى بداأت فى تعلم فن الت�شميم 
وما هي اأهم ال�شعوبات اأو التحديات 

التي تراها مع�شلة بالن�شبة 
للمتعلمني اأو املبتدئني ؟

كانت البداية �سنة 2008 ،  اأكرب ما يواجه 
احتكار  هو  املبتدئني  اأو  املتعلمني 
نف�س  اأ�سحاب  طرف  من  املعلومة 
موقع   ، هلل  احلمد  ولكن   ، التخ�س�س 
واأ�سبحت  هوؤلء  غرور  ك�رس   youtube
قمة  وب�رسح  وجمانية  متوفرة  الدرو�س 
در�س من خالل  تعلمت  كما   ، الروعة  يف 

اأكرث زادت  اأعطيت  كلما  انه  م�سريتي هو 
هو  ما  كل  اآفاق  وفتحت  اأكرث  موهبتك 

جديد اأمامك.

كيف يحدد امل�شمم منهجه وماذا 
يريد ؟

ويبقى    ، وكبري  �سا�سع  جمال  الت�سميم 
وميوله  رغبته  ح�سب  امل�سمم  توجه 
اأكرث وبخ�سو�س  واملجال الذي يبدع فيه 
ماذا يريد ، ل بد على امل�سمم اأن ي�ستعني 
الإطالع  عليه  اإذ   ، الب�رسية  بالتغذية 
على اكرث من ت�سميم خا�سة على اعمال 
ال�رسق  وم�سممي  الجانب  امل�سممني 
يف  الت�سميم  فكرة  يبلور  بذلك  الأو�سط 
راأ�سه وينطلق يف تنفيذ ما يريد ، بالطبع 

من منظوره وب�سمته ال�سخ�سية

هل يجب اأن يلم امل�شمم بكل جوانب 
وفنيات الت�شميم ، وهل عليه اأن 

يتخ�ش�ش فى �شيء واحد؟

نتيجة يجب على امل�سمم  اف�سل  لتقدمي 
التحيني  يحتاج  جمال  والت�سميم   ، ذلك 
على  دائما  مطلع  تبقى  ان  ويجب  دائما 
من  الت�سميم  ادوات  وجديد  حيثيات  
جمال  يف  التخ�س�س  اأن  كما   ، حولك 
لي�س   « طبعا  نظري  وجهة  »من  واحد 
اإمكانيات  من  يحد  اأراه  بالعك�س   ، �رسط 
تتما�سى  ول  حم�سورة  ويجعلها  امل�سمم 
يف  ونحن  خا�سة  ع�رسنا  متطلبات  مع 
امللحوظ  الهائل  والتقدم  ال�رسعة  ع�رس 

على   ، وامليادين  املجالت  �ستى  يف 
امل�سمم اأن يلم بكل جوانب الت�سميم قدر 

ما ا�ستطاع.

من خالل جتربتك ماهي ان�شب 
الطرق لتنمية مهارة امل�شمم وكيف 

تنمى مهاراتك ؟

الت�سميم  مواقع  تبقى   ، اأ�سلفت  كما 
دائما  اخل�سبة  الأر�س  هي  الأجنبية 
لالأفكار اجلديدة وتنمية مهارات الت�سميم 
وتنفيذ  الطالع  دائما حب  ذلك  يرافق   ،
الواقع  يف  ومهارات  درو�س  من  تراه  ما 
اأن  كما   ، املوهبة  هاته  ت�سمر  ل  حتى 
انت  دائما  هي  جوهرية  قاعدة  هناك 
ت�سع نف�سك يف مرتبة املتعلم وانه مهما 
تتعلم  مل  فانك  ومهارتك  موهبتك  زادت 

�سيء بعد.

ما هى م�شكلة امل�شممني فى اجلزائر 
ب�شكل عام ؟

من  كغريه  الت�سميم  جمال  يخلو  ل 
املجالت الخرى من امل�ساكل واملعيقات 
، ويف الت�سميم طبعا يبقى اجلانب املادي 
يتطلب  اإذ   ، امل�سمم  لدى  عائق  ما  نوعا 
الت�سميم جهاز ذو موا�سفات عالية حتى 
وهناك   ، باأريحية  الت�سميم  من  تتمكن 
واإعطاء  امليدان  بهذا  الهتمام  جانب 
جانب  من  وامل�سممني  للت�سميم  قيمة 

اجلمعيات اأو ال�سلطات.

بخ�شو�ش القيود التى يلقاها 
امل�شمم ماهى اكرث القيود التي 

ت�شايقك ؟

هي  ت�سادفها  قد  التي  القيود  اكرث  من 
ت�سادف  اأحيانا  اإذ   ، لديك  العميل  اأفكار 
الحرتام  كامل  »مع  عليك  ي�سرتط  من 
تتما�سى  ل  واأفكارا  األوانا   « بالطبع 
املراد  والفكرة  احلايل  الوقت  ومتطلبات 

تنفيذها.

هل ت�شاميمك مبنية وفق معايري 
وموا�شفات معينة اأم هي ح�شب 

ذائقتك الفنية   ؟

احل�سبان  يف  اأخذها  يجب  معايري  هناك 
العمل  يف  والأبعاد  مثال  الألوان  كنظام   ،
حتى ل يقع م�سكل اأثناء الطباعة ، ويبقى 
روح  يف  كبري  دور  الفنية  واللم�سة  للذوق 

الت�سميم.

ت�شاميمك مميزة وخمتلفة متامًا 
عن غريها ، لكن ما هو العن�شر 

الدائم الذي حتر�ش على اإدخاله يف 
الت�شاميم ؟

حقيقة �سوؤال �سعب ، لكن بكل �رساحة ، 
على  والإطالع  الت�سميم  طلب  تلقي  اأثناء 
مبا�رسة  ذهني  اىل  يتبادر   ، املطلوب 
الت�سميم  هذا  عليه  �سيكون  الذي  ال�سكل 
بي  يجدر  ل  مواقف  يف  حتى  واأحيانا   ،
التفكري فيها بالت�سميم كال�سالة مثال » اهلل 

يهدينا » ، جتدين اأفكر يف ال�سكل والألوان 
وكيفية و�سع هذه هنا وتلك هناك 

هل �شاركت مب�شابقة الت�شاميم 
وح�شلت على تكرمي ومن هي 
اجلهات التي قامت بالتكرمي ؟

ت�سيري  معهد  لوقو  ت�سميم  يف  �ساركت 
 ، امل�سيلة  جامعة   - احل�رسية  التقنيات 
حت�سلت على  املرتبة الأوىل ، وكرمة من 
طرف  مدير املعهد خلف اهلل بوجمعة ، 
النرتنت  عرب  م�سابقات  يف  �ساركت  كما 
حتقيق  امل  على  الفر�سة  ت�سنح  مل  لكن 
�ساء  ان  القادمة  امل�سابقات  يف  املراد 

اهلل.

عملك يحتاج الكثري من الوقت هل 
هذا يجعلك تخطئ اأحيانا يف عملية 

الت�شميم وتعيدها ثانية ؟

ل يخلو اي عمل من اخلطاأ ، ويف احيان   
 16 حتى  الت�سميم  اعادة  اىل  فيها  ت�سل 
يفر�سها  التي  القيود  ذلك من  وكل   ، مرة 
عليك العميل طبعا وتنفيذا لرغباته والتي 
تعترب من املعيقات ، ولكن رغم ذلك يجب 
دائما على امل�سمم التحلي بال�سرب وو�سع 
مع  العمل  �سريان  حمور  العميل  رغبات 
اعطاء بع�س الن�سائح علها تر�سد �ساحب 

العمل اىل ما هو اف�سل .

من  امل�شمم الذي يجذب اهتمامك ؟

هناك فنانني كرث وي�سعب الختيار بينهم 
اإريك  الفنان  لأعمال  متابع  اأنا  لكن   ،
وطريقة  اأفكاره  جتذبني  اإذ   ، يوهان�سون 
عمله الحرتافية ، اأنه حقا مبدع ، وعلى 
العربية هناك امل�سمم امل�رسي  ال�ساحة 
عمرو ال�سامي ، فهو خري �سفري للم�سممني 

العرب ، على اأمل اأن اأكون اأنا التايل.

كلمة اأخرية .. ل
لقراء وللجريدة 

والقراء  الطاقم  لكل  وتقدير  ا�سكر  حتية 
كما ل اأن�سى دار املثقف طبعا ><و�سايل 
عرفني  الذي  وال�سديق   >< و�سمرية 
داعمة  الدار  هاته  تعترب  اإذ   ، عليهما 
بلدنا،  يف  ال�سابة  واملواهب  لل�سباب 
متمنيا   ،  « ديوا   « الداعمة يل  وال�سديقة 
داعمي  لكل  والتاألق  النجاح  من  مزيدا 
اح�سن �😬�(  بطريقتك  )�سيغها   ، احلرف 

و�سكرا.



 ن�صف امل�صابني بارتفاع 
�صغط الدم يجهلون ذلك

يعتقد علماء كلية لندن اجلامعية اأن الطرق التقليدية 
امل�شتخدمة يف قيا�ص �شغط الدم ال ت�شمح بت�شخي�ص ارتفاعه 

عند الكثريين الذين يعانون منه ولكنهم ال يعلمون ذلك.
وحلل الباحثون بيانات 64 األف �شخ�ص خالل 10 �شنوات، كان 

�شغط الدم يقا�ص لديهم بالطرق التقليدية املتبعة، اأو بوا�شطة 
االأجهزة املحمولة التي تقي�شه ب�شطل متكرر طوال اليوم. وقارن 

الباحثون دقة توقعات وفاة املر�شى ب�شبب اأمرا�ص القلب 
واالأوعية الدموية.

وات�شح من املقارنة اأن االأجهزة املحمولة طوال اليوم اأدق بن�شبة 
50% من الطرق التقليدية يف التنبوؤ بوفاة ال�شخ�ص باأمرا�ص 

القلب واالأوعية الدموية. كما اأن 20% من البالغني االأ�شحاء كان 
�شغط الدم عندهم مرتفعا ولكنهم كانوا يجهلون ذلك.

وي�شري اخلرباء اإىل اأن كل واحد من اأربعة اأ�شخا�ص بالغني يف 
العامل يعاين من ارتفاع �شغط الدم، ولكن مل يتم ت�شخي�شه لدى 

ن�شفهم، لذلك مل ي�شف االأطباء لهم اأي عالج.

علماء يك�صفون عن اأ�صباب 
الأمرا�ض النف�صية

اأثبت علماء بريطانيون اأن الع�رشات من اجلينات الوراثية تقف 
وراء اال�شطرابات النف�شية ال�شديدة، واأكد علماء الوراثة يف  
جامعة اإدنربه، بعد درا�شة تفا�شيل احلم�ص النووي الب�رشي، 

اأن اال�شطرابات النف�شية مبا فيها تلك غري القابلة للعالج 
بالعقاقري، حتدث لي�ص ب�شبب ال�شدمات النف�شية ال�شديدة، بل 

الحتواء احلم�ص النووي الب�رشي على 80 مورثة على االأقل، 
م�شوؤولة عن العمليات البيوكيميائية يف الدماغ. ووفقا للعلماء فاإن 

هذه اجلينات نف�شها قادرة على قمع اجلهاز الع�شبي املركزي 
لالإن�شان. ويقول العلماء اإن بع�ص النا�ص مهيوؤون جينيا لالإ�شابة 

باالكتئاب املبكر، الذي يو�شل اإىل اأ�شواأ اأ�شكال املر�ص. واأو�شح 
العلماء، بعد حتليل بيانات ال�شيفرة الوراثة لـ 300 األف �شخ�ص 

من قاعدة بيانات البنك احليوي، اأن اأمرا�ص القلب وانف�شام 
ال�شخ�شية وال�شكر الوراثية لي�شت الوحيدة التي ت�شببها اجلينات، 

بل هي م�شوؤولة )اجلينات( عن اإحداث ا�شطرابات نف�شية 
خطرية حتى لدى اأكرث النا�ص �شحة.

 كل ما جتب معرفته 
عن »النوم النظيف«!

يتداول اليوم يف االأو�شاط الطبية م�شطلح جديد يعرف بـ »النوم 
النظيف«، وي�شبه يف هدفه م�شطلح االأكل ال�شحي، الذي انت�رش 

على نطاق وا�شع مع و�شول القرن الواحد والع�رشين.
وكما اأن االأكل ال�شحي يعنى بالغذاء الع�شوي واحلمية، كذلك 

ين�شح »النوم النظيف« مبقادير كافية من �شاعات النوم الليلي، 
حت�شن بدورها منط حياتنا ال�شحي العام. فما هي اخلطوات 

التي يجب اتباعها لبلوغ درجة »النوم النظيف«؟
عادة ما نوؤجل النوم اجليد اإىل اأيام العطل واالإجازات، ما يخالف 

ن�شائح »املوؤ�ش�شة الوطنية للنوم«، التي تنوه اإىل �رشورة اأخذ 
7-9 �شاعات من الراحة الليلية يوميا. لكن رمبا تكون التزامات 

احلياة املعا�رشة هي التي متنعنا من حتقيق ذلك.
وتقول املوؤ�ش�شة اإن »النوم النظيف« ال يتحقق باأخذ العدد الكايف 

من ال�شاعات فقط، واإمنا هو جمموعة عوامل واجب حتقيقها، 
لال�شتمتاع بجودة راحة عالية ليال، واإنتاج مميز نهارا. وتوؤكد اأن 

االأهمية ال�شحية لاللتزام بالنوم ال تقل عن احلمية الغذائية اأو 
التمارين الريا�شية. 

وتتج�شد بع�ص العوامل التي حترمنا من هذه اجلودة يف 
ا�شتخدام الهاتف الذكي لفرتات طويلة قبل النوم، اأو �رشب 

كميات كبرية من الكافيني اأثناء النهار.
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اللوز 

اللوز يخف�ض ن�صبة ال�صكر بالدم بعد 4 �صاعات 
تاأتي فائدة اأكل املك�رشات ملري�ص ال�شكري من 
تكون  التي  الكول�شرتول  م�شتويات  حت�شن  اأنها 
مرتفعة عادة عند ارتفاع ن�شبة ال�شكر ال�شائم. 
الذي  ال�شكري  ملري�ص  ال�رشوري  من  لكن 
ونوعية  كمية  يراقب  اأن  االأن�شولني  يتناول  ال 
املك�رشات التي ياأكلها، واأن يوا�شل اأكلها الأنها 

توفر الدهون ال�شحية للقلب وال�رشايني.
عملية  يح�شن  االأبي�ص  اخلبز  مع  اللوز  تناول 
اخلبز  بتناول  مقارنة  لل�شكر  الغذائي  التمثيل 
خلف�ص  مفيدة  اجلوز  ودهون  وحده،  االأبي�ص 
اأن  احلديثة  الدرا�شات  وتفيد  الكول�شرتول 
تناول مري�ص ال�شكري ما بني 28 و56 غراماً يف 
ال�شكر  م�شتويات  يح�شن  املك�رشات  من  اليوم 
تو�شيات  وحتث  خف�شها.  على  وي�شاعد  بالدم 
�شحياً  بدياًل  امل�شكرات  اعتبار  على  التغذية 

للكربوهيدرات بالن�شبة ملر�شى ال�شكري.
اأي نوع من املك�رشات؟ 

يف درا�شة ن�رشتها جملة التغذية متت املقارنة 
امل�شلوق  واالأرز  واخلبز  اللوز  تاأثري  بني 
من  جمموعة  على  املهرو�شة  والبطاط�ص 
مر�شى ال�شكري، واأظهرت النتائج اأن اللوز هو 

االأف�شل يف خف�ص م�شتوى ال�شكر بالدم بعد 4 
�شاعات.

كما بينت درا�شة اأخرى اأن تناول اللوز مع اخلبز 
لل�شكر  الغذائي  التمثيل  عملية  يح�شن  االأبي�ص 

مقارنة بتناول اخلبز االأبي�ص وحده.
م�شاكل  من  يعانون  الذين  ال�شكري  وملر�شى 
من  نوع  اأف�شل  اجلوز  يعترب  الكول�شرتول 
ن�شبة  خف�ص  على  اجلوز  ي�شاعد  املك�رشات. 
من  القلب  وحماية  والكول�شرتول  الدهون 
يف  بها  املو�شى  احل�شة  ال�شكري.  م�شاعفات 

هذه احلالة 28 غراماً يف اليوم فقط.
اإال  بالدهون  غني  الكاجو  اأن  من  الرغم  وعلى 
نف�ص  وهي  للقلب.  مفيدة  منها  باملائة   75 اأن 

نوعية الدهون املوجودة يف زيت الزيتون. 
من  يعانون  ال�شكري  مر�شى  من  الكثري  والأن 
يفيد  بالدم  الثالثية  الدهون  ن�شبة  ارتفاع 
الغذائي.  النظام  �شمن  بانتظام  الكاجو  تناول 
بالدم  ال�شكر  م�شتوى  اأن  درا�شات  وقد وجدت 
ما  الكاجو،  تناول  �شاعات من   3 بعد  ينخف�ص 
ملر�شى  املنا�شبة  املك�رشات  من  اأنه  يعني 

ال�شكري.

كيف تخدعك م�صلقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�صعرات احلرارية؟

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ت�شرتك معظم احلميات الغذائية التي تهدف 
اإنقا�ص الوزن، باالعتماد على التخفيف  اإىل 
من كمية ال�شعرات احلرارية التي يتم تناولها 
ب�شكل يومي، وتلتزم �رشكات ت�شنيع االأغذية 
يف  الداخلة  املكونات  كمية  باإدراج  عادة، 

عملية الت�شنيع.
اأن العديد من ال�رشكات، تلجاأ اإىل بع�ص  اإال 
احليل، التي من �شاأنها زيادة مبيعاتها، وحث 
امل�شتهلكني على �رشاء االأغذية التي ت�شّنعها، 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  ال  اأنها  مدعية 
ال�شعرات احلرارية اأو املواد امل�شببة لزيادة 

الوزن، يف الوقت الذي تكون احلقيقة عك�ص 
ذلك.

�رشكات  جميع  على  القانونية،  الناحية  ومن 
االأطعمة  حمتوى  تو�شح  اأن  االأغذية،  اإنتاج 
احلراية،  ال�شعرات  من  تنتجها،  التي 
وغري  واملعادن،  والدهون،  وال�شكريات، 
ذلك، وهذا بالفعل ما تفعله هذه ال�رشكات، 
مع حيلة ب�شيطة يغفل عنها الكثريون، وهي 
املوجودة  احلرارية،  ال�شعرات  كمية  اإدراج 
بكاملها،  العبوة  ولي�ص  العبوة،  من  جزء  يف 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

   التزال اأمرا�ص القلب اأكرب �شبب للوفاة يف العامل، وتلعب التغذية 
دوراً هاماً يف حماية القلب من امل�شاكل اإىل 
جانب الن�شاط البدين واحلركة، واالإقالع عن 

التدخني، وتخفيف التوتر. اإليك اأف�شل اأطعمة 
لقلبك:

ال�شاي االأخ�رش يقلل �شغط الدم املرتفع، اإىل 
جانب خف�ص الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة البقول. 

احلّم�ص والفول والعد�ص والبازالء من اأف�شل 
م�شادر الربوتني اإىل جانب اأنها غنية باالألياف 

وم�شادات االأك�شدة التي جتعلها �شديقة للقلب.
الهليون. ميتاز الهليون بالفوالت، وم�شادات 

االأك�شدة التي متنع ان�شداد ال�رشايني.
التوت والفراولة. اإىل جانب املحتوى الغني 

باالألياف متتاز عائلة التوت والفراولة )الفريز( 
باأنها م�شدر رائع لفيتامينات »اأ« و«�شي« 

واحلديد والفوالت والكال�شيوم، اإىل جانب 
م�شادات االأك�شدة التي حتمي جدران 

ال�رشايني من التاأك�شد.
الربوكلي. تفيد درا�شات باأن اأكل الربوكلي 

بانتظام يخف�ص م�شتوى الكول�شرتول 
ويحمي القلب من االأمرا�ص.

بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني 
كبريتني، اأولهما خف�ص �شغط الدم 

املرتفع، والثانية خف�ص الكول�شرتول 
ال�شار، وبالتايل احلماية من اجللطات.

ال�شوكوال الداكنة. متتاز م�شادات 
االأك�شدة التي توفرها ال�شوكوال الداكنة 

باأنها حتمي من ان�شداد ال�رشايني 
واجللطات.

القهوة. على عك�ص ما يظن البع�ص، 
تفيد درا�شات حديثة باأن تناول القهوة 

باعتدال يحمي من االأزمات القلبية وال�شكتة 
الدماغية.

االأ�شماك الدهنية. توفر اأ�شماك ال�شلمون واملكاريل والتونة وال�رشدين دهون اأوميغا3 التي حتمي ال�رشايني 
والقلب من الت�شلّب. ال�شاي االأخ�رش. تفيد اأدلة بحثية باأن ال�شاي االأخ�رش يقلل �شغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�ص الكول�شرتول بن�شبة 

�شئيلة.
املك�رشات. تزّود املك�رشات اجل�شم بدهون اأوميغا3 ال�شحية، وهي غذاء اأ�شا�شي لع�شلة القلب وال�رشايني. ال�شوفان. تفيد درا�شات باأن حبوب ال�شوفام ت�شاعد 

على خف�ص الكول�شرتول ال�شار. الطماطم. من اأف�شل م�شادر البوتا�شيوم الالزم لن�شاط ع�شلة القلب وفيتامني »�شي« والفوالت الطماطم 
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ح�شن الظن باهلل

يا نف�س توبي
اإنها ذكرى.. اأذكر بها نف�سي واأنفا�سي ونف��س اإخ�اين من امل�ؤمنني يف امل�رشق اأو يف املغرب 

ويف كل مكان وزمان وهي دع�ة.. اإىل رحاب الرحيم الرحمن. ال دع�ة للرتخ�س وال اإىل متجيد 
العرثة الهابطة، اأو هتاف بجمال امل�ستنقع.وهي اإ�ساءات.. الإقالة العرثة.. و�سحذ اخل�ف 

والرجاء.. وا�ستثارة املراقبة واحلياء بالندم واال�ستغفار.وهي دع�ة للنف�س.. للنه��س بها نح� 
اال�ستعالء، وجماهدتها بن�ر العلم والطاعة والفرار من اجلهل واملع�سية.هي انطالقة من قي�د 

اخلطايا واالآثام اإىل رحمة اهلل ذي اجلالل واالإكرام.. وال تقل اإن ذن�بي كثرية، فاإن رحمة اهلل 
اأعظم، وعف�ه اأو�سع واأ�سمل.واعلم اأن كل تائب البد له من الهم والغم وال�سيق يف اأول الت�بة، 

واأمل بفراق حمب�به، وهذا االأمل والقب�س الذي يح�سل دليل على حياة القلب وق�ة اال�ستعداد، 
فعالمة ال�سعادة اأن تك�ن ح�سنات العبد خلف ظهره و�سيئاته ن�سب عينيه، فكلما تذكرت الذن�ب 

واخلطايا.. فارجع اإىل ربك وا�ستغفراهلل. وابك على خطيئتك.. ثم اجعل امل�ت واالأجل بني 
عينيك. وتفكر فيما م�سى من الذن�ب.. كما قال مالك بن دينار رحمه اهلل: »البكاء على اخلطيئة 

يحط اخلطايا كما حتط الريح ال�رق الياب�س«.
اأكرث من الت�بة واال�ستغفار، وعليك بال�سالة يف ج�ف الليل، وال�سدقة على املحتاجني فاإنهما 

ر  مطفئتان للخطايا كما يطفئ املاء النار وما ي�سيب امل�ؤمن من هم وال غم وال اأذى اإال كَفّ
اهلل بها عنه اخلطيئات. وبعد ذلك اأ�سكر اهلل على الهداية والت�فيق. وتذكر ما اأعده اهلل لعباده 
التائبني من عظيم الث�اب واحل�سنات.. فما ما هي اإال اأنفا�س معدودات واأيام معل�مات، فاإذا 

الدار غري الدار.. واحلال غري احلال. كما قال ربنا تبارك وتعاىل: ﴿ َوَما تَْدِري نَْف�ٌس َماَذا تَْك�ِسُب 
َ َعِليٌم َخِبرٌي ﴿ ]لقَمان: 34[. ْر�ٍس مَتُ�ُت اإَِنّ اهلَلّ ِيّ اأَ َغًدا َوَما تَْدِري نَْف�ٌس ِباأَ

اللهم اجعلنا من الت�ابني، واجعلنا من املتطهرين. واجعل اللهم خري اأعمارنا اأواخرها، وخري 
اأعمالنا خ�امتها، وخري اأيامنا ي�م نلقاك، فاطر ال�سم�ات واالأر�س عامل الغيب وال�سهادة اأنت 

ولينا يف الدنيا واالآخرة، ت�فنا م�سلمني واأحلقنا بال�ساحلني واجعل لنا ل�سان �سدق يف االآخرين.
واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم.. اإنك وحدك اأهل التق�ى واأهل املغفرة. ربنا اغفر لنا 

ول�الدينا وللم�سلمني وامل�سلمات وللم�ؤمنني وامل�ؤمنات.

مرتبة ال�صدق
 مرتبة ال�سّديقني تَلي مرتبة النبّ�ة يف 

االإ�سالم، ويدّل هذا على اأهمّية ال�سدق 
يف حياتنا الّدينّية والدني�ّية، فه� يُبلّغنا 

 َ اأعلى الّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلّ وَل﴿ِئَك َمَع الَِّذيَن اأَ �ُس�َل َفاأُ َوالَرّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقنَي َوال�ُسّ ِدّ ّ َن النَِّبِيّنَي َوال�سِ ِمّ

َوَح�ُسَن اأُوَل﴿ِئَك َرِفيًقا(. وقد و�سف اهلل 
دق يف االآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َسه بال�سّ

اأ�سدق من اهلل قيال(، كما و�سف ر�س�لَه 
الكرمي اأي�ساً يف االآية الكرمية: )َوالَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَُّق�َن(،  َق ِبِه اأُ َدّ ْدِق َو�سَ ِبال�سِّ
دق اإذاً مرتبة علّية ي�سلُها امل�سلم  مرتبُة ال�سّ

حني يرتقي بكّل تفا�سيل حياته ب�سدق تاّم يف 
االأق�ال، واالأفعال، والّن�ايا.

 اأبناء الر�صول �صلى
 اهلل عليه و�صلم 

االأبناء الذك�ر القا�سم، وه� ابنه البكر، والذي 
يك�ن ر�س�ل اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�سم، 

وه� ابنه من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وه� اأخ� القا�سم من ال�سيدة خديجة اأي�ساً. 
اإبراهيم، وه� اأ�سغر اأبناء ر�س�ل اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�س�ل اهلل: رقية. اأم 
كلث�م. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحّب 

البنات اإىل ر�س�ل اهلل. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهّن ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها، اإذ اإّن 

ن�ساء ر�س�ل اهلل االأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأّن كافة اأبنائه وبناته مات�ا خالل حياته، 

با�ستثناء فاطمة، والتي ت�فيت بعده ب�ستة 
اأ�سهر. 

زوجات الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم
اهلل  �سلى  الر�س�ل  زوجات 
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  اثنت  اهلل  ر�س�ل 
واأ�سماوؤهن  عنهن،  اهلل  ر�سي 
خ�يلد  بنت  خديجة  كاالآتي: 

�س�دة بنت زمعة. عائ�سة بنت 
التيمية.  ال�سديق  بكر  اأبي 
حف�سة بنت عمر بن اخلطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�سمها  �سلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن املغرية 
بنت  زينب  املخزومية. 
جح�س االأ�سدية. ج�يرية بنت 
ريحانة  اخلزاعية.  احلارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �سفية  االأم�ية.  �سفيان 
الن�سريية.  اأخطب  بن  حيي 
ميم�نة بنت احلارث بن حزن 

الهاللية.

ك�صوة الكعبة 
كثري من امل�سلمني من يعتقد اأّن ك�س�ة الكعبة 

ال�س�داء هي �سّنة من ال�سنن، وهذا غري �سحيح. 
يف بداية عهد االإ�سالم كان الر�س�ل »حمّمد �سّل 

اهلل عليه و�سلّم« اأّول من ك�سا الكعبة امل�رّشفة، 
وقد ك�ساها بالثياب اليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�ساء وحمراء. بعد ذلك ك�ساها احلّجاج 
بالديباج، واملاأم�ن ك�ساها بالديباج االأحمر 

والديباج االأبي�س اأحياناً اأخرى. ل� اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأّنها مل تك�سى ط�ال ال�قت 

بالل�ن االأ�س�د فقط، بل ك�سيت باأكرث من ل�ن. 
ومن هنا يت�سح لنا اأّن �س�اد غطاء الكعبة لي�س 

اأمراً م�سن�ناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�س فقد 
عرف اأّن �س�ادها ما ه� اإال عرف وعادة اإ�سالمية 

فقط. اأّما يف اأّيامنا هذه فاإّن اململكة العربّية 
ال�سع�دّية هي امل�س�ؤولة عن ك�س�ة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�ساأت م�سنعاً خا�سّ
تنتجه باأف�سل امل�ا�سفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلط�ط وا�ستخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن اململكة حاليّا هي امل�س�ؤولة عن 

تقرير ل�ن الك�س�ة ال اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
 تتكّ�ن الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم، 

وال�ساذروان، واأركانها االأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�سامي، وال�رشقي(، واحلجر االأ�س�د، ومقام 

اإبراهيم، وحجر اإ�سماعيل. اأّما الكعبة فلها اأ�سماء 
ار.  َوّ خمتلفة اأخرى، مثل بّكة، والبنية، وقاد�س، والُدّ

وقد ذكرت يف م�ا�سع كثرية يف القراآن الكرمي، يق�ل 
يَِّتي ِبَ�اٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا اإِيِنّ اأَ�ْسَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُم�ا ال�سَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِس تَْهِ�ي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْسُكُروَن« )�س�رة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رّشفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�س�ع 

عظيم، وهي مك�س�ة بغطاء اأ�س�د الل�ن، كما وتغّطى 
بغطاء اأبي�س الل�ن يف فرتة احلج. 

غ�س الب�صر 
عما يف اأيدي النا�س غ�س الب�رش ال يقت�سي فقط بالنظر 

لل�سه�ات، لكن هناك ن�عاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وه� ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �سخ�س مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�س الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�سخ�س الأن 

االأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يت�لد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�سبح لديه قلق وا�سح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من االأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يك�ن كل ذريته من 

الذك�ر بينما ه� ذريته من البنات هذه امل�ساألة ت�لد احلقد اأي�ساً، 
واأي�ساً عند النظر لزوجات االآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات االآخرين، فاإن كان ن�سبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال االآخريات يت�لد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبداأ 
بت�جيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�ساء 

االأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�س الب�رش جتنبا لتلك امل�ساكل.

 اأحفاد الر�صول
 �صلى اهلل عليه و�صلم

 يعرف احلفيد على اأّنه ابن ال�لد، اأما ابن البنت فيعرف با�سم 
ال�سبط، وفيما يتعلّق بر�س�ل اهلل عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذك�ر، وذلك ب�سبب م�تهم وهم 
�سغار ال�سّن، اإال اأّن له ثمانية اأ�سباٍط من بناته، وهم خم�سة ذك�ر، 
واأ�سماوؤهم هي: علي: وه� ابن زينب ر�سي اهلل عنها من زوجها 
العا�س بن عبد �سم�س، وي�سار اإىل اأّنه ت�يف �سغرياً يف ال�سّن. 

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�سالم اأثناء �سالته. 
احل�سن، واحل�سني، وحم�سن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. اأم كلث�م، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: ه� ابن رقية من خليفة امل�سلمني 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

اأم كلث�م ابنة ر�س�ل اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية، اإال اأّنها 
ت�فيت دون اأن تنجب.
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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.

يف  ال�شابق  الوزير  تعيني  مت  اأنه  تعلم  هل   +  
عاما  مديرا  العجيمي  خليل  املخلوع  عهد 
البياحي،  ملجمع  التابعة  “�شيكام”  ل�شركة 
ال�شابقني  الوزراء  من  عدد  التحق  وعمليا 
وجمامع  مبوؤ�ش�شات  وبعدها  الثورة  قبل 

اقت�شادية؟

ملجل�س  التنفيذي  املجل�س  اأن   تعلم  هل   +
ال�شحافة �شيرتكب من 9 اأع�شاء: 2 عن نقابة 
ال�شحف  مديري  جامعة  عن   2 و  ال�شحفيني 
و1 عن رابطة حقوق الإن�شان  و1 عن نقابة 
العامة  النقابة  عن  و1  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 
لالإعالم و�شخ�شيتني يقع تعيينهما بالتوافق، 
قطاع  يف  وطنية  �شخ�شية  عمليا  هما 
الإعالم واأكادميي خمت�س يف جمال الإعالم 

والت�شال؟

لالأع�شاء  النيابية  املدة  اأن  تعلم  وهل   +
�شتكون   امل�شتحدث  ال�شحافة  جمل�س  يف 
4�شنوات، وعمليا من املنتظر اأن يتم الإعالن 
يبقى  اأن  على  دي�شمرب   10 يوم  تركيزه  عن 

دوره تعديليا ا�شت�شاريا؟

اأحدث  قد  الزيتونة  بنك  اأن  تعلم  هل   +
موؤ�ش�شة  “الزيتونة متكني” لإ�شناد القرو�س 

ال�شغرى وخا�شة يف اجلهات املهم�شة

تكنولوجي   )BBR( �شركة  واأن  تعلم  هل   +
ُمقيم  غري  لها  فرعا  اأحدثت  قد  العاملية، 
يف  خمت�شة  �شركة  اأنها  واملعلوم  بتون�س، 
ت�شمية  مت  واأنه  خا�شة  البرتولية  اخلدمات 
للفرع  قانونيا  ممثال  باولو”  “داميتوجتان 

التون�شي؟

�شارع  ال�شعبي  التيار  حزب  اأن  تعلم  هل   +
ال�شعبية،  للجبهة  امل�شار  حزب  ان�شمام  لنفي 
اللقاءات  اأن  العام زهري حمدي  واأكد الأمني 
مع حزب امل�شار هي جمرد م�شاورات للتن�شيق 

ل غري؟

ال�شالم  عبد  ال�شابق  الوزير  اأن  تعلم  هل   +
املخلوع(  عهد  يف  الفالحة  )وزير  من�شور 
“توا�شل  ملجمع  العامة  بالإدارة  التحق  قد 
�شب�شوب”، كما التحق الرئي�س املدير ال�شابق 
للخطوط التون�شية بنف�س املجمع كمدير عام 

القطب ال�شناعي والت�شالت؟

 HARD“ حمالت  �شل�شلة  واأن  تعلم  هل   +
حمل  اأول  لفتح  ت�شتعد  العاملية   ”ROUKA

لها ببالدنا وذلك بجهة القنطاوي ب�شو�شة؟

 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

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  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

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

كلمة ال�سر
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اجلديدة �سيارتها  تطلق  مر�سيد�س 

�إطالق  مر�سيد�س  �رشكة  �أعلنت 
 G �لفئة  �سيارة  من  �جلديد  �جليل 
يف �لأ�سو�ق �لعاملية بد�يًة من جو�ن 
�حلايل ب�سعر يبد�أ من 107 �آلف يورو 
�ل�رشكة �لأملانية  تقريباً، و�أو�سحت 
�أن �ل�سيارة G 500 ز�دت يف �لطول 
و�لعر�س حو�يل 10 �سم، ما ز�د من 
�أنها  كما  �ل�سيارة،  مق�سورة  رحابة 
تعتمد على �سو�عد حمرك V8 بقوة 

310 كيلوو�ت/422 ح�سان.
�ل�سيارة  ت�سل  �لقوة  هذه  وبف�سل 

�إىل �ل�رشعة �لق�سوى 210 كلم/�س، 
 11.5 ��ستهالك  �إىل  بالإ�سافة 
عنه  ينتج  ما  وهو  كلم،  لرت/100 
263 جم/كلم من �نبعاثات غاز ثاين 

�أك�سيد �لكربون.
تعديل  مع  �ملحرك  هذ�  ويتوفر 
وبنف�س   63  G �ملوديل  AMG يف 
 430 بقوة  لكن  �ل�ستهالك  معدل 
توؤهل  ح�سان،  كيلوو�ت/585 
�ل�سيارة لبلوغ �ل�رشعة �لق�سوى 240 

كلم/�س.

ين�سم  �جلديد  �لعام  مطلع  ومع 
�لديزل  حمرك  �لدفع  لربنامج 
�سكل  على  �لأ�سطو�نات  �سد��سي 
ف�ساًل   ،S �لفئة  من  قادماً  م�ستقيم 
عن �ل�سعي قدماً نحو تقدمي �لن�سخة 

�لكهربائية من �ل�سيارة.
�أنها  �إىل  �لأملانية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�جلديد  �جليل  متتيع  على  ركزت 
�لطرق،  على  �لر�حة  من  باملزيد 
�لأوىل  للمرة  �ل�سيارة  فُجهزت 
للعجالت  فردي  تعليق  بنظام 

�لتعليق  جمموعة  بجانب  �لأمامية، 
�لأد�ء  حت�سن  وقد  لل�سبط،  �لقابلة 
ز�وية  بزيادة  �لوعرة،  �لطرق  على 
�ملنحدر و�ل�سعود، وزيادة �خللو�س 

�لأر�سي وعمق �خلو�س يف �ملياه.
من  باقة  على  �ل�سيارة  وتعتمد 
ونظام  �مل�ساعدة  �لأنظمة  �أحدث 
مق�سورة  مع  متطور  ملتيميديا 
و�لوظائف  وجميع  رقمية،  قيادة 
يف  �ملعروفة  �لإنرتنت  �سبكة  على 

موديالت �ل�سالون.

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

حتذير من و�سع القدم على "تابلو" ال�سيارة

�إ�س"  "دي  �رشكة  ك�سفت     
 DS �لختبارية  �ل�سيارة  عن 
ت�ست�رشف  �لتي   ،X-Tense
�أن  �ملقرر  من  حيث  �مل�ستقبل؛ 
على  تعتمد  �لتي  �ل�سيارة،  تنطلق 
و�ل�رشعة  �لآلية  �لقيادة  فل�سفة 
بحلول  قيا�سي  ب�سكل  و�لفخامة، 

عام 2035.
و�أو�سحت �لعالمة �لفاخرة �لتابعة 
�أن  �لفرن�سية  �سرتوين  ل�رشكة 
�سيارتها �لختبارية تظهر يف ثوب 
من  ريا�سية  �ل�سوبر  �ملوديالت 
و�لعجالت  �لق�سري  �لربوز  حيث 
مع  �ل�رش�سة  و�ملقدمة  �ل�سخمة 
و�لك�سافات  �لن�سيابية،  �خلطوط 
�ل�سخمة  �لهو�ء  وقنو�ت  �لنحيفة 
على  �ل�سخمة  و�مل�سابيح 
يف  بعمق  ت�ستقر  �لتي  �ملوؤخرة، 
�أبرز  وتتمثل  �جل�سم.  جتويف 
�ل�سمات �لت�سميمية يف �ل�سكل غري 
�ملتماثل على �ملقدمة و�ملوؤخرة. 
�أبو�ب  عرب  �ل�سيارة  قائد  ويدخل 
�رشنقة  يف  مكانه  لياأخذ  جمنحة 

ليبد�أ  حتت مظلة زجاجية �سفافة 
يرتكها  �أو  بنف�سه  �لقيادة  مرحلة 
ويتج�سد  �لآلية.  �ل�سيارة  لأنظمة 
به  يتمتع  �لذي  �لفخامة،  مدى 
�لتدليك  وظيفة  �ل�سيارة، يف  قائد 
�لتهوية  بنظام  �ملزودة  باملقاعد 
�ساوند  من  �ل�سادرة  و�ملو�سيقى 

.Hifi بار بتقنية
�لزجاجية  �لأر�سية  وتوفر 
�إطاللة  �ل�سفافة  �لكهرو�سوئية 
�جلزء  يحيط  بينما  �لطريق،  على 
و�خل�سب  �جللد  من  �لد�خلي 
و�ملعدن بالركاب، وتقوم �لأ�سطح 
�سا�سة  بوظيفة  �لعلوية  �لزجاجية 

�جلهاز �للوحي.
ويقدم م�ساعد �لهولوجر�م )�سورة 
ثالثية �لأبعاد( دعما لقائد �ل�سيارة 
يف  للتحكم  ر�كبني  �إىل  ي�سل  وما 
و�مللتيميديا.  �لر�حة  �أنظمة 
حمركني  على  �ل�سيارة  وتعتمد 
�لأمامي  �ملحور  على  كهربائيني 
كيلوو�ت/1360   1000 بقوة 

ح�سان.

حذرت موؤ�س�سة ديكر� للفح�س �لفني 
من و�سع �لر�كب �لأمامي �أقد�مه على 
و�سعية  ت�سكل  حيث  �ل�سيارة،  تابلوه 

�جللو�س هذه خطورة على حياته.
�أن  �لأملانية  �ملوؤ�س�سة  و�أو�سحت 
يف  تت�سبب  قد  هذه  �جللو�س  و�سعية 
�أن مييل �خل�رش لالأمام بع�س �ل�سيء، 
حز�م  �نزلق  خطر  ي�سكل  ما  وهو 
�لكاملة  �لكبح  مناور�ت  لدى  �لو�سط 
�لبطن.  مبنطقة  �أ�رش�ر  و�إحد�ث 
عمل  على  �لو�سعية  هذه  ت�ساعد  ول 
ب�سكل  �حلو�س  منطقة  يف  �حلز�م 
�سحيح، وهو ما قد يوؤدي �إىل حدوث 

�إ�سابات يف مف�سل �حلو�س.
و�إذ� كان من �ل�رشوري حترر �لو�سادة 
�لهو�ئية يف حال �لت�سادم فاإن هذ� قد 
مف�سل  يف  خطرية  ك�سور  �إىل  يوؤدي 
قد  ما  هذ�  �إىل  وي�ساف  �حلو�س. 

ت�سببه هذه �لو�سعية يف �جللو�س عند 
وقوع حادث لل�سيارة من توجيه �لقدم 
يف  �لثانية،  من  جزء  يف  �خللف  �إىل 
�جل�سم  من  �لعلوي  �جلزء  يتجه  حني 
�لت�سادم،  بفعل  �لأمام  �إىل  و�لر�أ�س 
وقد يوؤدي هذ� �إىل ك�رش �جلمجمة �أو 

�إ�سابات �أخرى بالر�أ�س.
باإ�سابات  �أي�ساً  �لو�سعية  هذه  وتهدد 
لالأمام  �لر�كب  مييل  عندما  خطرية 
وتقرتب  �لهو�ئية  �لو�سادة  حترر  عند 
ت�سبح  عندها  �لتابلوه،  من  ر�أ�سه 
�لهو�ئية  �لو�سادة  مرمى  يف  �لر�أ�س 
�رُشبت  وكاأنها  �لنطالق،  مرحلة  يف 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
�لتي  �لكاملة،  �حلماية  �أن  �إىل  يُ�سار 
و�أحزمة  �لهو�ئية  �لو�سائد  تقدمها 
�لأمان ل ي�سمنها �إل �جللو�س ب�سكل 

طبيعي وقائم.

E مر�سيد�س تقدم املوديل اجلديد من الفئة

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار
�أعلنت �رشكة جاغو�ر �أنها �ستقدم ن�سخة خا�سة 
�ملوديالت  فئة  من   ،F-Pace �سيارتها  من 
�ل�رشكة  و�أو�سحت  �لأغر��س  �لريا�سية متعددة 
تعتمد   SVR �خلا�سة  �لن�سخة  �أن  �لربيطانية 
على �سو�عد حمرك كمربي�سور V8 �سعة 5 لرت 
وبقوة 405 كيلوو�ت/550 ح�سان، مع عزم دور�ن 
�أق�سى 680 نيوتن مرت.وبف�سل هذه �لقوة �لهائلة 
كلم/�س   100 �إىل  �لثبات  من  �ل�سيارة  تت�سارع 
�رشعتها  ت�سل  حني  يف  ثانية،   4.3 غ�سون  يف 

�ل�سيارة  وتتميز  كلم/�س.   283 �إىل  �لق�سوى 
باملالمح �لت�سميمية مفتولة �لع�سالت، و�لرب�عة 
�لتقنية، �لتي تظهر على جمموعة �لعادم �لفائقة 
ذ�ت �لوزن �ملنخف�س، و�لعجالت �مل�سنوعة من 
على  �جلديد  �لتفا�سلي  و�لقفل  خفيف،  معدن 
�لد�خلية  �ملق�سورة  وتتميز  �خللفي.   �ملحور 
لل�سيارة �جلديدة �أي�ساً باملقاعد �لريا�سية. ومل 
تك�سف جاغو�ر حتى �لآن  موعد طرح �أو �سعر 

�لن�سخة �خلا�سة SVR يف �لأ�سو�ق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
�أطلقت �رشكة كيا مودياًل خا�ساً من Ceed، �لتي تنتمي لفئة موديالت �لكومبي، يحمل �ل�سم Travel ويتمتع باملزيد من �لتجهيز�ت �خلا�سة.
و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية �أن �سيارتها Ceed Travel �جلديدة تتمتع بالعديد من �لتجهيز�ت مثل مكيف �لهو�ء �لأتوماتيكي، ونظام 

�ملالحة، وكامري� �لرجوع للخلف، و�لطالء �ملعدين، بالإ�سافة �إىل تدفئة �ملقاعد يف �لأمام، وجتهيزة �لتحدث �حلر، و�لعجالت �مل�سنوعة من 
معدن خفيف قيا�س 16 بو�سة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود �لبنزين بقوة 73 كيلوو�ت/100 ح�سان �أو 99 كيلوو�ت/135 ح�سان.

من  �جلديد  �ملوديل  مر�سيد�س  �رشكة  قّدمت 
و�أنظمة  جديدة،  مبحركات   E �لفئة  �سيارة 
م�ساعدة ذكية ت�ساهي �سقيقتها �لفئة S �لفارهة، 
و�أو�سحت  ريا�سية.  ت�سميمية  باقة  �إىل  بالإ�سافة 
�سيح�سل  �جلديد  �ملوديل  �أن  �لأملانية  �ل�رشكة 
�لأ�سطو�نات  رباعي  ديزل  حمرك  خدمات  على 
بقوة 245 ح�سان، ويكتمل برنامج �لدفع مبحركني 
�لديزل  حمرك  ويولد  �أ�سطو�نات.  �ست  من 
�سد��سي �لأ�سطو�نات على �سكل م�ستقيم قوة 340 
�لدور�ن �لأق�سى يف  ح�سان/700 نيوتن مرت لعزم 

�ل�سالون  بن�سختيه   4Matic  400d  E �ملوديل 
�لثبات  من  �لت�سارع  لهما  يتيح  ما  وهو  و�لكومبي، 
�إىل 100 كلم/�س يف غ�سون 9ر4 و1ر5 ثانية يف حني 
�أعتاب 250 كلم/�س.  تقف �ل�رشعة �لق�سوى على 
معدلت  �لختبار  من�سة  على  �ل�سيارة  و�سجلت 
��ستهالك ترت�وح بني 5ر5 و1ر6 لرت /100 كلم، وهو 
ما ينتج عنه ما يرت�وح بني 145 و161 جم/كلم من 

�نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون.
�ل�سيارة  حازت  �جلديدة  �ملحركات  جانب  و�إىل 
على مقود جديد �أي�سا؛ حيث ي�سم عنا�رش �لتحكم 

يف مثبت �ل�رشعة، كما ي�ستعني نظام حمدد م�سافة 
قبل  �لكبح  من  ليتمكن  �خلر�ئط  ببيانات  �لأمان 
 Sport ملنعطفات على �سبيل �ملثال وتقدم باقة�
�لأمامي  �مل�سدمني  يف  كروم  عنا�رش   Style
�مل�سنوعة  و�لعجالت  �لعادم،  وخمارج  و�خللفي، 
من معدن خفيف قيا�س 17 بو�سة بت�سميم من 10 
بر�مق. ويبلغ �سعر هذه �لباقة 1250 يورو. و�أعلنت 
 4Matic  400d  E �ل�سيارة  �سعر  �أن  مر�سيد�س 
يبلغ 62 �ألف و719 يورو للموديل �ل�سالون و65 �ألف 

و510 يورو للموديل �لكومبي.
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في�شبوك تطرح خا�شية اال�شرتاك مبقابل مايل يف املجموعات

تغيري  عن  في�سبوك  �أعلنت 
لأ�سحاب  لتقدميه  جديد 
�سبكتها  على  �ملجموعات 
�ستبد�أ  حيث  �لجتماعية، 
باإتاحة �ل�سرت�ك مبقابل مادي 
�ملجموعات  �أ�سحاب  جلعل 
��ستفادة  يحققون  �ل�سبكة  على 
لال�ستمر�ر  لدعمهم  مادية 

�لتحديث  هذ�  �أعمالهم.  يف 
موؤ�س�سي  �أن  يعني  �جلديد 
باإمكانهم  �سيكون  �ملجموعات 
�إ�سافة خيار �ل�سرت�ك مبقابل 
حتى  �ملجموعات  �سمن  مادي 
دعم  على  �حل�سول  لهم  يت�سنى 
يح�سلون  �لذين  �مل�سرتكني 
�لذي  �ملحتوى  من  فائدة  على 

لو  فمثاًل  �ملجموعة،  تقدمه 
كان مدر�س يقدم درو�س مميزة 
مقابل  على  �حل�سول  ويريد 
باإمكانهم  �سيكون  لأعماله 
�ل�سرت�ك  خا�سية  �إ�سافة 
�لأع�ساء  وجعل  ملجموعته 
يدفعون مقابل �ل�سرت�ك فيها.

وقالت في�سبوك �أن هذه �خلطوة 

تاأتي لدعم �أ�سحاب �ملجموعات 
يق�سون  حيث  �ل�سبكة،  على 
�لكثري من �لوقت لتنظيم �لعمل 
مميزة،  �أ�سياء  وتقدمي  عليها 
لذلك فاإن �ل�سبكة ترغب باإتاحة 
على  للح�سول  لهم  �لفر�سة 
عن  لتعوي�سهم  مادي  مقابل 

جهدهم ووقتهم.

مت�شفح كروم �شيعمل على تنزيل 
املقاالت االإخبارية تلقائًيا يف اأندرويد

كان هناك دفعة كبرية لتح�شني الو�شول اإىل 
الإنرتنت وت�شهيل عر�ض املحتوى عرب الإنرتنت 
يف الأ�شواق النا�شئة �شاحبة املليار م�شتخدم، ويف 

ال�شنوات الأخرية ت�شع قوقل هذا الو�شول يف عني 
الإعتبار، والآن مت تطبيقه على مت�شّفحها كروم 

يف اأندرويد، حيث �شيدعم الأخري تنزيل املقالت 
الإخبارية ذات ال�شلة ب�شكل تلقائي اأثناء الت�شال 

ب�شبكة واي فاي، وذلك لكي يتمكن امل�شتخدم من 
عر�شها يف وقت لحق وحتديًدا عندما يكون ات�شال 

البيانات اأقل موثوقية اأو ل يتوّفر ات�شال على 
الإطالق.

وطبًعا هدف Chrome هو جعل الويب جيًدا للجميع 
ويف كل مكان، بدًءا من اإن�شاء اإمكانيات يف و�شع عدم 

الت�شال وانتهاًء مبوفر البيانات التلقائي، من ناحيته 
هذه امليزة وكما قالت قوقل اأنها متاحة يف اأكرث من 

النا�شئة  الأ�شواق  يف  وحتديًدا  العامل،  حول  100 دولة 
مبا يف ذلك نيجرييا واإندوني�شيا والربازيل والهند.

ا  واإذا ما قمت بت�شجيل اإىل Chrome، ف�شتح�شل اأي�شً
على مقالت مالئمة لك، ا�شتناًدا اإىل �شجل الت�شفح، 

كما ويتوفر هذا املحتوى الذي مت تنزيله عندما تريد 
الو�شول اإليه حتى اإذا مل يكن لديك ات�شال، اأخرًيا 
ميكنك احل�شول على هذه امليزة من خالل اأحدث 

ن�شخة من مت�شفح كروم على متجر قوقل بالي.

قد يتم الك�شف عن هاتف 
18 مايو OnePlus 6 ر�شميا فى 

 Sultan 
 Alqahtani

23 اأبريل، 2018 
اأقل من دقيقة
�ل�سائعات  �أن  من  �لرغم  على 
يتم  قد  �أنه  �إىل  ت�سري  �ل�سابقة 
�لك�سف عن OnePlus 6 فى �أو�ئل 
�سهر مايو لكن �ل�رشكة �ل�سينية مل 
تعلن بعد متى �سيتم تقدميه ر�سمًيا 
يكون  قد  لذلك  �لتكلفة.  ومقد�ر 
موعد �إنطالق �لهاتف فى منت�سف 
�ل�سهر �لتاىل. ذكرت تقارير هندية 
�لإعالن  �سيتم   6  OnePlus �أن 
وقد  مايو،   18 يوم  �لبالد  فى  عنه 
يكلف �لهاتف �لذكى حو�يل 40000 
لكن  دولر.   600 حو�ىل  �أى  روبية، 
هذه �ملعلومات لي�ست موؤكده لذلك 
�لر�سمى  �ملوعد  �نتظار  علينا 

لإنطالق �لهاتف.
لكن هناك معلومات مت �لتاأكد منها 

�ل�سينيه �مل�سنعه  �ل�رشكه  من قبل 
بت�سميم  �سياأتى  �لهاتف  باأن  وهى 
 IP67 ل�سا�سه و مبعيار� �لنتوء فى 
�ملقاوم للماء و �لغبار، كما �سياأتى 
�لهاتف بكامري� مزدوجة. و �سيكون 
مبعالج  مزوًد�  �لذكى  �لهاتف 
ي�سل  وما   845  Snapdragon
�إىل 8 جيجابيت من ذ�كرة �لو�سول 
�أن  �ملتوقع  من  و  �لع�سو�ئى. 
�إ�سد�ًر�   OnePlus �رشكة  ت�سدر 
 ،6 OnePlus حمدوًد� من هاتف
و�لذى �سيتم �إ�سد�ره يف �ل�سوق فى 
ومع  �ل�سهر.  هذ�  من  لحق  وقت 
فقط  متاًحا  �جلهاز  �سيكون  ذلك، 
فيها  تبيع  �لتى  �لبلد�ن  بع�س  فى 

OnePlus منتجاتها ر�سمًيا

ظهور مبكر لهاتف �شام�شوجن 
S10 القادم غالك�شي

بد�أت �لت�رشيبات حول هاتف �سام�سونغ 
�لقادم مبكر�ً حيث �نت�رشت �ليوم �سورة 
منوذج من�سوب لهاتف غالك�سي S10 مت 

تد�وله ب�سكل كبري يف �ل�سبكات �لجتماعية 
ومو�قع �لتقنية .

�إذ� ما �جتهدنا يف حتليل �ل�سورة �سنتوقع 

�أن �لب�سمة يف �خللف �أو رمبا د�خل 
�ل�سا�سة �أما �لكامري� �لأمامية فرمبا تكون 

هي �لأخرى د�خل �ل�سا�سة �أو كامري� 
منبثقة تخرج وقت �حلاجة لها فيما 

�ستكون �ل�سا�سة تدعم بث �ل�سوت من 
خالل �لهتز�ز.

على كل حال لزلنا نتحدث عن منوذج 
�أويل قد يح�سل على �لكثري من �لتغيري�ت 

ولكن من �ملنطقي �أن تقوم �سام�سونغ 
بخطوة تغيري كبرية يف �لت�سميم و�ملز�يا 

وذلك �حتفال بالن�سخة �لعا�رشة من 
. S سل�سلة غالك�سي�

مايكرو�شوفت تطلق تطبيق اإخباري 
جديد مل�شتخدمي الهواتف الذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
�لهو�تف  مل�ستخدمي  جديد  �خباري 
�لذكية �لتي تعمل على نظامي �أندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  و�لذي   MSN �ل�سابق  �لإخباري 

متوفر�ً للم�ستخدمني على �لنظامني.
�إعادة  مبثابة  �جلديد  �لتطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق �ل�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  و�لذي   MSN من  بدلً   News

�لإخبارية  �خلدمة  ت�سمية  من  نابع 
منذ  �ل�رشكة  �أطلقتها  �لتي  �ل�سهرية 
طرح  من  بالرغم  �أنه  حيث   ،1995
يحمل  ماز�ل  �أنه  �إل  �جلديد  �لتطبيق 
�ملحتوى �خلا�س بخدمة MSN، وهو 
ما يعني �أن �ل�رشكة ماز�لت تعمل على 

بقية �لتغيري�ت.
�لتطبيق  �أن  مايكرو�سوفت  وقالت 
�جلديد يحمل ��سماً خمتلفاً لكنه مبني 
�لتي  �لإخبارية  �ل�رشكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مو�قع مثل  تقدمها 
�لتطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
�لإخبارية �جلديدة �سمن تطبيق خا�س 
تطبيق  �يدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�س،  �إك�س  �أجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي �أندرويد و
�لو�سع  يجلب خا�سة  �جلديد  �لتطبيق 
وميكن  �لد�كنة  �لو�جهة  �أو  �لليلي 

حتميله جلميع �مل�ستخدمني 

 مايكرو�شوفت باعت جميع
 الهواتف التى تعمل بويندوز 10

�أجهزة  جميع  �أخري�ً  مايكرو�سوفت  �رشكة  باعت 
 10 ويندوز  ت�سغيل  بنظام  تعمل  �لتى  �لهو�تف 
 Lumia هاتف  �أن  بالذكر  �جلدير  بها.  �خلا�سة 
كان �خر �لهو�تف من �إ�سد�ر �رشكة مايكرو�سوفت 
ويندوز.  بنظام  يعمل  ت�سميمها  من  كان  �لذى  و 

كان  ذلك،  نحو  �أو  �ملا�سى  �لعام  مد�ر  وعلى 
�ل�رشكه ماز�ل لديها ثلث كميه �لهو�تف فى �ملخزن 
�خلا�س بها. فى �لغالب كان هذ� �ملخزون عباره 
 .HP Elite x3 4 وS Alcatel Idol عن هو�تف
حيث �سهدت �لأ�سهر �لقليلة �ملا�سية طرح هاذين 

.HP dock لهاتفني للبيع مبا فى ذلك �جهزة�
و فى �لأيام �لقليلة �ملا�سية، ��سرتى بع�س �لعمالء 
يز�ل  ل  بالطبع  لكن  �ل�رشكة  �أجهزة  خمزون  �آخر 
باإمكانك �رش�ء هذه �لهو�تف على مو�قع �ملز�د�ت 

�أو �أمازون وجتار �لتجزئة �لآخرين.



�آك�سوح, حمي  �لأمر مب�سطفى  ويتعلق 
�لدين مفتاح وعز �لدين بر�رمة  �لذي 
للفريق  �ملرمى  حر��س  مدرب  كان  
من  �ملا�سي,  �ملو�سم  خالل  �لأول 
خمازين  حممد  �لتقني  ن�سب  جهته, 
مدربا لفئة �قل من 21 �سنة , مب�ساعدة  
�لنادي,  يف  �ل�سابق  �لأي�رس  �لظهري 
�نه  �لنادي  بيان  و�أ�ساف  غول.  طارق 
ومكونني  مدربني  تعيني   « لحقا  �سيتم 
�ملديرية   طرف  من  �آخرين  ومربيني 
�مل�سدر,   وح�سب   « �لريا�سية  �لتقنية 
 « �لأول  للفريق  �لعام  �لأمني  فان 
مع  باملو�ز�ة  �سي�سغل  بريكي  حممد 
�لأول«  للفريق  ريا�سيا  من�سقا  ذلك  
�لدين   �سغله حمي  �لذي  �ملن�سب  وهو 

مفتاح من ناحية �أخرى �لالعب �لدويل 
�ل�سابق عني عز �لدين رحيم , م�ساعد� 
لفريق  فروجي  تيريي  للمدرب  ثانيا 

�لأكابر,بعد �مل�ساعد �لأول كرمي خودة  
 , حاحة  بن  �إليا�س  �حلر��س   ومدرب 

و�ملح�رس �لبدين عادل لعباين .

�شو�ء مبر�شحها �أو بدعم مر�شح �أخر:

الإ�صالح �صتقرر م�صريها يف 
الرئا�صيات بداية جويلية

قررت حركة �لإ�سالح �لوطني تنظيم جامعتها �ل�سيفية 
�لعا�رسة يف �لفرتة �ملمتدة من 01 �إىل 03 جويلية 2018, 
�جلز�ئر  ولية  فرج  ب�سيدي  لل�سباب  �لدويل  باملركز 
�لعا�سمة, حيث �ستعلن موقفها �لر�سمي من �لنتخابات 
�لرئا�سية �ملزمع �إجر�وؤها يف ربيع 2019.  و�أو�سح بيان 
جمل�س  باأن  منه,  ن�سخة  على  �لو�سط  حتوز  للحركة, 
�لعادية  دورته  �سيعقد  �لذي  للحركة,  �لوطني  �ل�سورى 
قر�ره  عن  �سيعلن  �ل�سيفية,  �جلامعة  خالل  �خلام�سة 
تزكية  باعتماد  “�إما  �مل�ساركة,  �سيغة  حول  �لنهائي 
يف  �آخر  مر�سح  بدعم  �أو  وبا�سمها,  �حلركة  عن  مر�سح 
تو�فق  حتقيق  �إىل  تهدف  وطنية  �سيا�سية  �رس�كة  �إطار 

وطني يف �ملرحلة �ملقبلة.
ع.ع

كاأ�س �لعامل      

ن�صور قرطاج يودعون 
املونديال بهزمية مذّلة

 
�لعامل  كاأ�س  بطولة  مناف�سات  �لتون�سي  �ملنتخب  وّدع 
وفقد فر�سة �لتاأهل للدور �لثاين بعد تلقيه هزمية ثقيلة 
 2-5 بنتيجة  بلجيكا  منتخب  �أمام  �م�س  ومريرة  �أول 
�ملجموعة  ثاين جولت  �آرينا« يف  »�أنكريت  ملعب  على 
�سجل  رو�سيا,  ت�ست�سيفه  �لذي  باملونديال  �ل�سابعة 
�لدقيقتني  يف  هاز�رد  �إدين  �لثنائي  بلجيكا  خما�سية 
�لدقيقتني  يف  لوكاكو  وروميلو  و51  جز�ء  �رسبة  من   6
�لدقيقة 90  بات�سو�ي يف  �لبديل مي�سي  16 و48 بجانب 
�لدقيقة  يف  برون  ديالن  �ملد�فع  تون�س  ثنائية  و�أحرز 
18 ووهبي �خلزري يف �لدقيقة 90+3, �لهزمية جّمدت 
ر�سيد تون�س بال نقاط ليودع ن�سور قرطاج �ملناف�سات 
�أمام  �لثالثة  ويتبقى لهم مو�جهة �رسفية �أخرية باجلولة 
بنما بينما تاأهل منتخب بلجيكا �إىل �لدور ثمن �لنهائي 
ب�سكل ر�سمي بالو�سول �إىل 6 نقاط, �سهدت �ملبار�ة يف 
جمملها �أد�ًء دفاعياً كارثياً ملنتخب تون�س �أمام بلجيكا 
�لتي قدمت عر�ساً كبري�ً و�سيطرت منذ �لبد�ية وح�سمت 

�لفوز ب�سهولة.
ق.ر.

م٫�س

�حتاد �جلز�ئر

اإدري�س غيموز مديرا فنيا جديدا للفئات ال�صابة
عني �ملدرب �إدري�س غيموز مدير� فنيا وطنيا للفئات �ل�شابة لحتاد �جلز�ئر, ح�شبما �أعلنه نادي �لر�بطة �لأوىل  - موبلي�س 
لكرة �لقدم و�أو�شحت �إد�رة �لنادي �لعا�شمي يف بيان لها ن�شرته يف موقعها �لر�شمي على  �لنرتنت �ن » �دري�س غيموز  عني 

مدير� فنيا وطنيا للفئات �ل�شابة لحتاد  �جلز�ئر«, م�شرية �إىل �نه �شيكون »مدعوما يف مهمته هذه« بثالثة �أع�شاء.

الأطباء املقيمون 
..نهاية اأزمة اأم بداية اأخرى
�أزمة  �ليوم  تعرفها  موؤقتة  �نفر�جة 

�لأطباء  �أطلقه  �لذي  �ملزمن  �لإ�شر�ب 
�ملقيمون

�أ�شهر  �شبعة  يتجاوز  �أن  كاد  �لذي  و 

كاملة �لأمر �لذي �ثر ب�شكل مبا�شرعلى  

�ملقدمة  �ل�شحية  �خلدمات  نوعية 

للمو�طنني,و على �مل�شربني �أنف�شهم .

من جهة كان �لإ�شر�ب فر�شة للتنبيه 

�لتي  و  �ل�شحية  �ل�شيا�شة  �أخطاء  على 

توفت  لو  ب�شهولة  تد�ركها  ميكن  كان 

نتنا�شى  �أن  ميكن  �حل�شنة,ول  �لنية 

�لأطباء  فيها  يعمل  �لتي  �لو�شعية 

�ملقيمون حيث يعانون �لأمرين يف �أكرث 

من موؤ�ش�شة و خ�شو�شا ثقل �لرتتيبات 

�أماكن  ويف  بهم  حتيط  �لتي  �لإد�رية 

بعينها تر�هم يفتقدون لأب�شط و�شائل 

ي�شطر  �أن  �شرح  من  منهم  و  �لعمل 

ل�شر�ء بع�س �للو�زم من جيبه �خلا�س

عن  �لنظر  �شرف  يجب  �عتقادي  يف 

هذ�  يف  �خلا�شر  و  �لفائز  حول  �لبحث 

باجلميع  �لأجدر  ,لكن  �ل�شعب  �لرهان 

يف  �إخو�ننا  جتعل  حلول  �إيجاد  هو 

مدن  نحو  �لتنقل  عن  غنى  يف  �جلنوب 

عالجات  عن  �لبحث  بد�فع  �ل�شمال 

بالظروف  للعناية  ب�شيطة,�لأولوية 

و  �ملقيمون  �لأطباء  فيها  عمل  �لتي 
حت�شينها .

موقف

قمة  �لأوبك تتو�فق  على �خليار

زيادة فعلية قدرها 
 757.000 

برميل يوميا
قال وزير �لطاقة, م�سطفى قيطوين, �إىل 
�أن �أع�ساء منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط 
)�أوبك( قد �تفقو� مبدينة فيينا,على رفع  
ن�سبي لالنتاج  وهو ما �سيوؤدي �إىل زيادة 
فعلية قدرها 757.000 برميل يوميا.  
و�أو�سح قيطوين يف ت�رسيح له على �إثر 
�لندوة �لوز�رية �ل174 ملنظمة �أوبك 

�أن«هذ� �لتفاق �سيوؤدي بنا �إىل حتقيق 
ن�سبة �إنتاج قدرها 100 يف �ملائة )�لتي 
حددتها �ملنظمة(. ففي مايو 2018, 

حققنا ن�سبة تو�فق قدرها 152 يف �ملائة 
باملقارنة مع �حل�س�س �لتي ت�سمنها 
�لتفاق )�تفاق خف�س �لإنتاج( �أما 

�ل52 يف �ملائة �لز�ئدة, �أي 757.000 
برميل يوميا �لتي مل يتم �إنتاجها, ف�سيتم 

�حلاج��ستدر�كها«. # ود�د 

لكتمان تلقيه نظارة �شم�شية �أهديت �إليه

تغرمي رئي�س الوزراء 
الكندي ب 100 دولر

العثور على جثة �صاب يف تيزي وزو  

مت تغرمي رئي�س �لوزر�ء �لكندي 
جا�ستني ترودو مببلغ قدره 100 
ت�رسيحه  عدم  ب�سبب  دولر 
�سهر  �أق�ساها  مدة  غ�سون  يف 
�سم�سية  نظارة  بتلقيه  و�حد, 
قناة  وقالت  �إليه,  �أهديت 
�إن  �لتلفزيونية,  �سي«  بي  »�سي 
مكتب  قبل  من  فر�ست  �لغر�مة 

�لأخالق  مفو�س  ديون  ماريو 
ميثل  �لذي  �مل�سالح,  وت�سارب 
هيئة رقابية يف �لربملان �لكندي 
رئي�س  �أن  �إىل  �ملكتب,  و�أ�سار 
�لوزر�ء جا�ستني ترودو مل ي�رسح 
على  قيمتها  تزيد  هدية  بتلقيه 
من  يوما   30 خالل  دولر,   200

قبولها. 

�هتز �أم�س قرية �غيل بوزرو ببلدية 
بني عي�سي يف تيزي وزو على خرب 
�ملدعو  �ل�ساب  جثة  على  �لعثور 
مبنطقة  �سنة   43 بو�ساعد(  )�س- 
يف  ر��سد  تيزي  ببلدية  تابوقرت 
بعنا�رس  دفع  ما  وهو  وزو  تيزي 

من  �لتدخل  �إىل  �لوطني  �لدرك 
ونقلها  �ل�سحية  جثة  �إجالء  �أجل 
حممد  �جلامعي  �مل�ست�سفى  �إىل 
ندير بتيزي وزو بغر�س �إخ�ساعها 

للت�رسيح ح�سب م�سادر �أمنية.
ح.�س

ي�شمنها قطار�ن من نوع كور�ديا

�صت رحال يومية بني العا�صمة ووهران

تراجع عدد �صكان �صرق القارة الأوروبية 

وزير اإيطايل يحذر من تفكك الحتاد الأوروبي

بني  �لثاين  ><كور�ديا<<  قطار  باإطالق 
�لرحالت  عدد  يرتفع  و�جلز�ئر,  وهر�ن 
�ست,  �إىل  �ملدينتني  بني  �ملربجمة  �ليومية 
تنطلقان  �للتني  �لرحلتني  عن  وف�سال  حيث 
على �ل�ساعتني 00ر8 و00ر15, مت �لحتفاظ 
و�للتني  و00ر12  00ر6  �ل�ساعتني  برحلتي 

تاأخذ�ن وقتا �أطول باعتبار �أنهما قطاريهما 
يتوقفان يف كامل �ملحطات, خالفا لرحلتي 
�ل�ساعتني 00ر10 و00ر17 �للتني مت �إ�سافتهما 
وهر�ن  بني  �لتنقل  ت�سمنان  و�للتني  موؤخر� 
و�جلز�ئر يف ظرف خم�س �ساعات ويتوقف 

قطار�هما يف حمطة �ل�سلف فقط.

�أوروبا  و�رسق  و�سط  �سكان  عدد  �نخف�س 
�لهجرة  ب�سبب   1990 منذ  ملحوظ  ب�سكل 
�لفرتة  يف  �لغرب  �إىل  �ل�رسق  من  �مل�ستمرة 
بني عامي 1990 و2017, فيما �سجل �ل�سطر 
عدد  يف  ملحوظة  زيادة  �لقارة  من  �لغربي 
فريق  �أجر�ها  در��سة  وخل�ست  �سكانه 
�نخفا�س  �إىل  �سويديني  دميوغر�فيا  علماء 
وليتو�نيا  ولتفيا  بلغاريا  يف  �ل�سكان  عدد 

وكو�سوفو  و�لهر�سك  و�لبو�سنة  ومولدوفا 
مركز  باحثو  ويوؤكد  �أكرث.  �أو   ٪19 بن�سبة 
�لنخفا�س يف  �أن هذ�  للدميوغر�فيا,  فيينا 
م�سبوق  غري  ب�سكل  كبري�  كان  �ل�سكان  عدد 
جمهورية  �أن  �إىل  و�أ�سارو�  �ل�سلم  �أوقات  يف 
�لدول  هي  و�سلوفينيا  و�سلوفاكيا  �لت�سيك 
فيها  �رتفع  �لتي  �ملنطقة  هذه  يف  �لوحيدة 

عدد �ل�سكان بن�سبة ٪3-2.

�لدول  بني  �ملتنامية  �خلالفات  و�سط 
�لأوروبية و�لتي متثل ق�سية �لهجرة �أحد �أهم 
حماورها, مل ي�ستبعد وزير �لد�خلية �لإيطايل 
يف  �لأوروبي  �لحتاد  تفكك  �سالفيتي  ماتيو 
يف  �سالفيني  و�عترب  �ملنظور.  �مل�ستقبل 
حديث ملجلة »�سبيغل« �لأملانية �أن م�ستقبل 
و�ستتحدد  �ملحك  على  �لأوروبي  �لحتاد 

وقال: »خالل  �ملقبلة  �ل�سنة  مالحمه خالل 
�أوروبا  هناك  �ستبقى  �إذ�  ما  �سيت�سح  �سنة 
يف  �إيطاليا  بدعم  تتعهد  �ملوحدة«مريكل 
ل�سلفيني,  ووفقا  �ملهاجرين  ق�سية  معاجلة 
�ملفاو�سات  نتائج  على  يتوقف  فالكثري 
�ملرتقبة حول ميز�نية �لحتاد و�لنتخابات 

يف �لربملان �لأوروبي �ملقررة عام 2019.

24
www.elwassat.comالأحد24 جوان  2018  املوافـق  لـ 10 �شوال 1439هـ العدد : 4670/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�شا €1

ب�شم �هلل �لرحمان �لرحيم

تعزية
يتقدم جمموع �شحفيي و عمال يوميتي "�لو�شط" و "رقم �لأعمال" 

يف مقدمتهم  �ل�شيدة مديرة �لن�شر �شفيقة �لعرباوي  بخال�س 
�لتعازي �إىل �لزميل �أحمد بلحاج رئي�س �ملكتب �جلهوي ليومية 
�لو�شط باجلنوب �لذي فقد زوجة عمه . بلغا وفاة فقيدتكم  

زوجة عمكم رحمها �هلل , فاأح�شن �هلل عز�ءكم وجرب م�شيبتكم 
, وغفر للفقيدة وتغمدها برحمته و ر�شو�نه .. وقد وعد �هلل 

�ل�شابرين بح�شن �جلز�ء وعظيمه , بقوله تعاىل : » �أولئك عليهم 
�شلو�ت من ربهم ورحمة و�أولئك هم �ملهتدون » , ون�شاأل �هلل �أن 
يجرب م�شيبتكم جميعًا ,  ويعو�شكم �ل�شالح و�لعافية و �حلمد 

باإذن �هلل تعاىل .
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون
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