
خطوة منهم لفتح باب احلوار مع الو�صاية

الأطب�ء املقيمون ي�ضت�أنفون العمل بعد 8 اأ�ضهر من الإ�ضراب

اأكد اأنه مت اإتخاذ الإجراءات الردعية �صد املرقني العقاريني

طم�ر يك�ضف عن توقف اإجن�ز 16 األف وحدة �ضكنية
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وايل العا�صمة، عبد القادر زوخ:

 تـــــــوزيــــــــع 5 اآلف
 �ضكن ب�ضيغة عدل 
�ص3يف  عيد ال�ضتقالل

�ص5

�ص4

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

وزير ال�صباب والريا�صة اأ�صاد به 
كالعب �صابق

حط�ب: اإق�لة م�جر 
مطلـــــــب جــم�هريي 
والأمور مل ت�ضر معه

املدير العام لل�صركة اجلزائرية للتاأمني و�صمان ال�صادرات ، جياليل تاريكات :

لبد من الرتكيز على الئتم�ن ملح��ضرة تالعب�ت امل�ضتوردين

�ص13

املخت�ص الفلكي لوط 
بوناطريوا:

تــــــــوقــــــع�ت بـــ�ضيف 
اأكرث حرارة  مقــ�رنة 
ب�ل�ضنوات امل��ضــية

�ص3

�ص3

�ص6

�ص6

نائب رئي�ص حركة جمتمع ال�صلم 
عبد الرحمان بن فرحات للو�صط:

مــــــن املـــــمكن تزكية 
برن�مج يف الــرئ��ضي�ت 
مبعية اأحزاب ال�ضلطة 

تراجع كبري  يف معدلت احلركات 
الحتجاجية منذ تعيينه 

 والــــــــي ورقــــــلة ينــــجح
 فـي تفــــــكيك املـــــــــــلف�ت 
ال�ض�ئكة يف ظرف قي��ضي 

ورقلة ، مترنا�صت و اأدرار

 امل�ضــــــــــتفيدون
  من "اأونـــــــــ�ض�ج "

 مهددون ب�ل�ضجن 

يف اطار حماربة الرهاب 
والتطرف العنيف، م�صاهل:

»اجلزائر مـ�ضتعدة 
 مل�ض�ركة تــــجربته� 
مــــــــــع الـــــــــجمـــــيع«

اأحزاب

جنوب

 

تعاون

   .       اإع�دة النظر يف املر�ضوم التنفيذي رقم 235-10



عين

اأجمع العديد من املحللني عرب قنوات الوطنية 
الباب  من  ماجر«  »رابح  خروج  على  اخلا�صة 
الدين  »خري  م�صالح  ا�صتغنت  اأن  بعد  ال�صيق، 

املتتالية  الهزائم  اثر  خدماته،  عن  زط�صي« 
لقاءات  الـ4  يف  الوطني  املنتخب  تلقاها  التي 
لو  تفاديه  ميكن  كان  خروج  الأخرية،  الودية 

ا�صتقال مبا�رشة لكنه فكر يف م�صلحته ح�صب 
ما اأكده متابعون على ح�صاب امل�صلحة العامة 

للمنتخب الوطني.

مع  بالتن�صيق  تب�صة  بولية  الرتبية  مديرية  تننهي 
ممثل جلنة الرتبية والتعليم العايل والتكوين املهني 
باملجل�س ال�صعبي الولئي  و�صعية اأ�صاتذة التعليم 
الإت�صالت  باأن  باللتزام  والثانوي  املتو�صط 
م�صتمرة مع امل�صالح املخت�صة ومفت�صية الوظيفة 
التي  �صنة  منذ  العالقة  ملفاتهم  لت�صوية  العمومية 
م�صتوى  على  الإدارية  الإجراءات  قيد  على  هي 

الوظيف العمومى من اجل الرتقية .  
ع.ر
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اجلزائريون يتم�سكون بفل�سطني 
وبورما يف رو�سيا

برهن اجلزائريون مت�صكهم بالق�صايا الإن�صانية واإ�رشارهم على اإي�صال 

اأ�صواتهم اإىل دول العامل، وهي اخلطوة التي قام بها عدد منهم من 

الذين �صافروا اإىل رو�صيا ملتابعة مبارياتن كاأ�س العامل اجلارية يف الفرتة 

احلالية، حيث حملوا لفتة كبرية مزينة بالعلم الوطني يطالبون العامل 

خاللها اللتفات اإىل م�صلمي بورما، كما تنقل منا�رش جزائري اإىل رو�صيا 
وهو حامل للعم الفل�صطيني يف املدرجات.

 الباكالوريا توؤجل اإ�سدار
 األبوم كادير اجلابوين

اأجل مغني الراي كادير اجلابوين اإ�صدار األومه اجلديد بعدما كان 

مقررا اأن يطرحه اإىل الأ�صواق بتاريخ 21 جوان املن�رشم، اإل اأن كادير 

ن�رش تدوينة على ح�صابه ال�صخ�صي عرب موقع التوا�صل الجتماعي 

»فاي�صبوك« اأكد خاللها اأنه قرر تاأجيل اإ�صدار الألبوم اجلديد بعدما 

انتهى من ت�صجيل الأغنيات التي يحملها ب�صبب امتحانات �صهادة 

الباكالوريا، اأين ينتظر خروجه اإىل الأ�صواق يف 28 من ال�صهر اجلاري.

عبيد �سارف حكما ملباراة رابعا يف مباراة ايران الربتغال

ماجر يخرج من الباب ال�سيق

مديرية الرتبية بتب�شة

ت�سوية و�سعية اأ�ساتذة التعليم املتو�سط والثانوي

خبر في 
صورة

تب�شة

 اإعادة ترميم بيت 
املفكر مالك بن نبي  

من بينها اجلزائر

3 دول عربية حتارب الغ�ش 
بقطع االنرتنت 

حددت جريدة »اليوم ال�شابع« امل�شرية الدول 
الأربعة العربية والتي عمدت لقطع النرتنت 
ملحاربة الغ�ش يف ظل ذيوع خدمات النرتنت 

بالهواتف النقالة بداية من اجلزائر، اإىل 
العراق، حيث اأعلنت وزارة الت�شالت قطع 

اخلدمات ملدة �شاعتني خالل المتحانات 
العامة للمرحلة الإعدادية، وكذا �شوريا، 
بعدما قطعت �شبكة النرتنت حتى متنع 
الطالب من الغ�ش، يف حني اأطلق الطالب 

ها�شتناغ »ل لقطع النرتنت«.

الفريق قايد �سالح يف زيارة اإىل 
الناحية الع�سكرية الثانية

الفريق اأحمد ڤايد �شالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي 
يف زيارة عمل وتفتي�ش اإىل الناحية الع�شكرية 

الثانية يقوم الفريق اأحمد ڤايد �شالح، نائب 
وزير الدفاع الوطني، رئي�ش اأركان اجلي�ش 
الوطني ال�شعبي، ابتداء من اليوم الثنني 

اإىل  عمل وتفتي�ش  2018، بزيارة  جوان   25
الناحية الع�شكرية الثانية بوهران ، الفريق 

�شي�شرف خالل هذه الزيارة على مترين 
تكتيكي بالذخرية احلية، تنفذه وحدات اللواء 

التح�شري  ل�شنة  تتويجا  اآلية، وهذا  م�شاة   36
القتايل 2017/2018، كما �شيتفقد بع�ش وحدات 

الناحية.

عني احلكم الدويل اجلزائري مهدي عبيد �صارف حكما  رابعا للمباراة 
املقررة بني اإيران و الربتغال اليوم حل�صاب  اجلولة الثالثة و الأخرية  
اأعلنه  ح�صب  ما  القدم،  لكرة  ملونديال-2018  الثانية(  )املجموعة 
يتم  الذي  الثانية  املرة  هي  هذه  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
فيها تعيني عبيد �صارف كحكم رابع بعد املباراة  الأوىل  التي جمعت 
منتخبي البريو و الدامنارك )0-1( التي جرت يوم 16 جوان حل�صاب 

اليوم الأول للمجموعة الثالثة.

ولية  وايل  اأعطى 
تب�شة مولتي عطاهلل 
�شارمة  تعليمات 
للتاريخ  دار  باإن�شاء 
بولية تب�شة بيت احد 
الفكرية  النه�شة  رواد 
بن  مالك  الإ�شالمية 
هذا  على  موؤكدا  نبي 
ف�شاء  مبثابة  ال�شرح 
مراحل  جميع  يج�شد 

باملنطقة  احل�شارات 
جم�شمات  خالل  من 
جت�شد خمتلف الع�شور 
التاريخية  احلقبة 
عا�شمة  بها  مرة  التي 
فجر  منذ  الولية 
غاية  اإىل  التاريخ 
واإبراز  ال�شتقالل 
التاريخي  املوروث 
واحل�شاري واإبراز هذا 

ايجابي  ب�شكل  املوروث 
ال�شياحة  وغر�ش 
ثروة  خللق  الثقافية 
اإىل  م�شريا  ايجابية 
ترميم   اأ�شغال  �شرورة 
دار املفكر مالك بن نبي 
تب�شة  مدينة  و�شط 
بوترية �شريعة لنتهاء 

الأ�شغال اجلارية
ع.ر



االنرتنت  قطع  بالتخلي عن  احلكومة  قرار  خلف 
بكالوريا  امتحان  كل  من  االأوىل  ال�ساعة  خالل 
فرغم  ال�سابقة،  ال�سنوات  �سيناريوهات  عودة 
تطمني الوزير االأول اأحمد اأويحيى، باأن احلكومة 
القطع  بدل  الغ�ش  لتوقيف  اأخرى  طرقا  وجدت 
خلفها  التي  اخل�سائر  بعد  خا�سة  للنت،  التام 
التوا�سل  مواقع  بحجب  االكتفاء  اأن  اإال  القرار، 
بكالوريا  �سيناريوهات  للواجهة  اأعاد  االجتماعي 
ا�ستغالل  مع  املوا�سيع  ون�رش  االأخرية،  ال�سنوات 

.VPN تطبيق
نواري يف  الرتبوي كمال  لل�ساأن  من جهته املتابع 
ت�رشيح لـ«الو�سط«، اعترب اأن حجب االنرتنت هو 
والت�رشيبات،  الغ�ش  ملحاربة  الوحيدة  الو�سيلة 
تراجع  على  معلقا  الظاهرة،  هذه  تف�سي  ظل  يف 

بحجب  واالكتفاء  االنرتنت  قطع  عن  احلكومة 
مواقع التوا�سل االجتماعي باأن م�سكلة البكالوريا 
االأ�سا�سية تكمن يف �سبكات التوا�سل االجتماعي، 
موؤكدا اأن وزارة الرتبية جنحت يف اإعادة م�سداقية 
املوا�سيع  لن�رش  العودة  بخ�سو�ش  اأما  االمتحان. 
مع تراجع احلكومة عن قطع االنرتنت فعلق نواري 
احلجب،  وقت  عقب  متت  املتداولة  احللول  اأن 
يغادرون  املرت�سحني  بع�ش  اأن  نقطة  اإىل  م�سريا 
املواد  توقيت  كذلك  باكرا،  االمتحان  مراكز 
يختلف من �سعبة الأخرى فمثال العربية توقيتها يف 
�سعبة  وبينما يف  �ساعات   4 فل�سفة  و  اآداب  �سعبة 

علوم جتريبية �ساعتني.
بخ�سو�ش  املواقع  بع�ش  تداولته  ما  حول  اأما 
املوا�سيع  اإىل  واللجوء  املوا�سيع  بع�ش  ت�رشيب 

الو�ساية  ت�رشيح  نواري  فجدد  االحتياطية 
وتفنيدها لالأمر، قائال اأنه مل يتم اللجوء املوا�سيع 
على  اأخبار  هكذا  انعكا�سات  وحول  االحتياطية، 
املرت�سحني، خا�سة اأنه ينهكهم يف البحث عن تلك 
املوا�سيع وحماولة حلها بدل العمل على الرتكيز 
يف املراجعة، فاأ�ساف اأن ذلك يوؤثر ال يوؤثر على 
يتاأثر هو  ال�سبكات، فمن  يتابع  ال  الذي  املرت�سح 
ذلك الذي مل يح�رش جيدا و يعتمد بدرجة كبرية 

على �سبكات التوا�سل االجتماعي.
الدورة  جمتازي  بح�سب  املوا�سيع  بع�ش  �سعوبة 
خلفت اإغماءات و�سطهم، بخا�سة مادة العلوم يف 
والفل�سفة،  االآداب  ب�سعبة  والفل�سفة  العلوم  �سعبة 
�سىء  االغماءات  اأن  نواري  عليها  علّق  حيث 
بع�ش املرت�سحني مل  الأن  االمتحانات  تتوقعه يف 

النف�سي  اجلانب  من  لالمتحان  جيدا  يح�رشوا 
من  خالية  كانت  االأ�سئلة  طبيعة  اأن  امل�سجل  لكن 
�سهلة يف  وال  �سعبة  وال  و غري مفخخة  الغمو�ش 
هناك  اأن  لها  ي�ساف  املتو�سط  املرت�سح  متناول 
املو�سوعني  كال  يعقل  فهل  مت�سائال  مو�سوعني، 
لالمتحان  ح�رش  من  اأن  »اأرى  متابعا  �سعبة؟، 
جيدا �سيتمكن من احلل، ي�ساف له منحه فر�سة 
الر�سمي  الوقت  دون  �ساعة  ن�سف  خالل  التفكري 
احلا�سل  ال�سغط  ينفي  ال  اأنه  متداركا  للمادة«، 
على املرت�سحني فحتى يوم اجلمعة املا�سي كان 
املراجعة،  اأم�سوه يف  ال�سغط  مع  لكن  راحة  يوم 
وهو ما يزيد ال�سغط عليهم وتظهر عواقبه اأثناء 

االمتحان.
 �سارة بومعزة
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نائب رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرحمان بن فرحات للو�سط:

من املمكن تزكية برنامج يف الرئا�سيات مبعية اأحزاب ال�سلطة 
الأرندي اأمام  الوطني مفتوحة  التوافق  •        مبادرة 

اأكد عبد الرحمن بن فرحات، باأن خيار تزكية �سخ�سية معينة يف رئا�سيات ربيع 2019 مبعية اأحزاب ال�سلطة لزال مفتوحا يف حال ما اإذا كان الربنامج املقدم 
يخدم اجلزائر وامل�سلحة العامة للوطن، يف حني اأو�سح اأن مبادرة التوافق مفتوحة جلميع الأحزاب ال�سيا�سية.

علي عزازقة

ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ش  نائب  و�سدد 
اأن  على  »الو�سط«  به  خ�ش  ت�رشيح  يف 
مفتوحة  احلركة  اأطلقتها  التي  املبادرة 
اأجل  من  ال�سيا�سية  االأحزاب  جلميع 
التجمع  فيها حزب  التي يدخل  الت�ساور، 
اأن  اأكد  الذي  الدميقراطي  الوطني 
التن�سيق معه ممكن يف ظل مبادرة حم�ش 
االأخرية، وراح ذات املتحدث اإىل اأكرث من 
ذلك ملا اأبرز باأن حم�ش ملزمة بالتوافق 
مع اجلميع من اأجل خدمة ال�سالح العام 
له  يكون  برنامج  ت�سكيل  اإىل  وال�سعي 
�سدى اإيجابي يف امل�ستقبل القريب �سيما 
واأن الرئا�سيات اأ�سبحت على مرمى ب�رش 

ال�سخ�سيات التي ترغب يف الرت�سح.
ويف ذات ال�سياق خا�ش الرجل الثاين يف 
حركة جمتمع ال�سلم يف ملف الرئا�سيات 

هذا  ت�سخ�سن  لن  احلركة  باأن  واأو�سح 
الربامج  درا�سة  على  و�ستعمل  املوعد 
يف  بالرت�سح،  تود  جهة  بكل  اخلا�سة 
برنامج  تزكية  م�سدرنا  ي�ستبعد  مل  حني 
معني يكون له تاأثري اإيجابي على ال�سالح 
العام م�ستقبال، موؤكدا باأن كل �سيء وارد 
خالل الفرتة املتبقية لهذا احلدث الهام، 
باأن مبادرة  اأبرز حمدثنا  اأخر  ويف �سياق 
على  اإجماع  اإال  التو�سل  همها  التوافق 
يخدم  واملعار�سة  ال�سلطة  بني  برنامج 

البالد.

لعربي: ل توافق خارج 
برنامج رئي�س اجلمهورية

عن  النائب  رحب  اأخر  جانب  ومن 
لعربي  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
ال�سلم  جمتمع  حركة  �سايف  مببادرة 

مفتوحة  االأرندي  اأبواب  باأن  واأو�سح 
التي  ال�سيا�سية  االأحزاب  جميع  على 
خدمة  على  والعمل  الت�ساور  يف  ترغب 
على  االإجماع  اإطار  يف  وهذا  البالد، 
اجلمهورية  رئي�ش  وبرنامج  البلد  خدمة 
ال  باأن  اأكد  الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
دعا  االأرندي  واأن  خا�سة  بدونه  توافق 
الرت�سح  �رشورة  اإىل  اجلمهورية  رئي�ش 
العمل  ا�ستكمال  اأجل  من  خام�سة  لعهدة 
�سياق  ويف   .1999 منذ  فيه  انطلق  الذي 
االأرندي  باأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  اأخر 
لديه درا�سة معمقة عن الواقع اجلزائري 
بوتفليقة  ودعوته  امل�ستويات  كافة  على 
للرت�سح لعهدة خام�سة مل تاأتي من فراغ 
اجلزائر  ترت�سد  التي  املخاطر  ظل  يف 
االنف�ساليني  دعوات  مع  جهة،  كل  من 
م�سلحة،  ميلي�سيا  ت�سكيل  �رشورة  اإىل 
زيادة على اأن رئي�ش اجلمهورية �سخ�سية 

جامعة وحتظى بااللتفاف �سعبي.

وايل العا�سمة، عبد القادر زوخ:

توزيع 5 اآالف �سكن ب�سيغة 
عدل يف عيد اال�ستقالل

القادر  عبد  العا�سمة  وايل  ك�سف   
عيد  يف  �ستعرف  العا�سمة  اأن  زوخ، 
جويلية   5 ل  امل�سادف  االإ�ستقالل 
اأكرب عملية ترحيل ،حيث �سيتم توزيع 
اأنه  5 اآالف �سكن ب�سيغة عدل ،مربزا 
جوان  منذ  عائلة  األف   80 ترحيل  مت 

.2014
قمة  اجلزائر   والية  �ستعقد 
لالإ�ستثمار  العاملية  الذكية  املدن 
يومي    2018 لعام  والتكنولوجيا 
الدويل  باملركز  جوان   و28   27
رحال،   اللطيف  عبد  للموؤمترات، 
باجلزائر العا�سمة، حتت رعاية رئي�ش 

اجلمهورية عبدالعزيز بوتفليقة.
القادر  عبد  اجلزائر  وايل  واأ�سار   
ال�سحفية  الندوة  خالل  االأم�ش  زوخ 
 ، الوالية  مبقر  اأم�ش،  نظمها  التي 
الذكية  للمدن  اجلزائر   القمة  ان  
العاملية لال�ستثمار والتكنولوجيا التي 
جوان   و28   27 يومي  تنظيمها  �سيتم 
�سيكون   للموؤمترات  الدويل  باملركز 
من  اخلربات  اأف�سل  لتجميع  فر�سة 
ال�ساعي  التكنولوجي  االبتكار  حيث 
اأنه  كما  املدينة،  تنمية  و  تطوير  اإىل 
اجلزائرية  الطاقات  جلذب  فر�سة 
ت�سهيل  املقيمة يف اخلارج من خالل 
جمال  يف  االأعمال  ريادة  م�سار 
امللتقى  �سيوىل  و  التكنولوجيات 
التي  للتحديات  خا�سا  اهتماما 
يف  النا�سئة  والبلدان  اأفريقيا  تواجه 
البيئية  واأنظمتها  تكنولوجياتها  تطور 

املبتكرة
اأالف   4 من  اأكرث  اأن  الوايل   واأفاد 
واكرث  دوليا  خبريا   150 و  م�سارك 
تاأ�سرية  طلب  �سجل  اجنبي   900 من 
يف  امل�ساركة  ق�سد  للجزائر  الدخول 
اإىل   ، الذكية  للمدينة  الدويل  امللتقى 
15 موؤ�س�سة دولية و �سخ�سيات عاملية 
التمويل،  التكنولوجيا،  جمال  يف 

وال�سناعة.
كما �ست�سهد القمة ح�سور العديد من 

�سيول،  باري�ش،  مثل  الكربى  املدن 
فران�سي�سكو،  �سان  كيغايل،  كاراكا�ش، 
�سناع    عن  ممثلني  كذلك  و  فانكوفر، 
 " غرار  على  كربى  ملوؤ�س�سان  القرار 
اإىل  �سي�سافرون  والذين   ، اك�سفورد" 
اجلزائر العا�سمة  للم�ساركة يف القمة 
امللتقى  اأن   ، اجلزائر  وايل  واأكد   ،
موؤ�س�سة   15 م�ساركة  كذلك  �سيعرف 
املنتدى  نا�سا،  غرار  على  دولية  
االقت�سادي العاملي، البنك االإ�سالمي 
للتنمية، البنك الدويل.واالأمم املتحدة، 
معهد  مثل  االأكادميية  املوؤ�س�سات 
ما�سات�سو�ست�ش للتكنولوجيا، و جامعة 
التكنولوجيا. رائدي  كذا  و  تورنتو، 
مراكز  و  فايل،  ال�سيليكون  وادي  من 
حيث  اأخرى،  عاملية  تكنولوجية 
�سيناق�ش جميعهم االجتاهات احلالية، 
من  املن�سودة  واالأهداف  التحديات 
اخلربات  مت�ساركني  ذِكية  مدن  اإن�ساء 
وبيئة  بالتكنولوجيات  املتعلقة 
وايل  اأخرى   جهة  من  الذكية.  املدن 
اإىل  دعوة  زوخ   القادر  عبد  العا�سمة 
يف  البقاء  اإىل  اجلامعات  خريجي 
اجلزائر وتطبيق م�ساريعهم من خالل  
حتى  نا�سئة  موؤ�س�سات  يف  اال�ستثمار 
ي�ساهموا امل�ساهمة يف توفري منا�سب 
�سغل عو�ش الهجرة اإىل اخلارج ،مربزا 
و جود الفر�ش يف اجلزائر كغريها من 

الدول املتطورة
املتحدث  ،طالب  ال�سدد  ذات  يف 
لل�سباب  االإمكانيات  توفري  ب�رشورة 
ت�سجيعهم يف  و  اجلامعات  و خريجي 
اإ�ستغالل  :"البد من  اال�ستثمار ،قائال 
لت�سخري  االإمكانيات  و  الطاقات 
الطاقات يف اجلزائر وعدم اللجوء اإىل 

جلبهم من اخلارج "
اإىل  حتتاج  اجلزائر  اأن  زوخ  واأكد 
االحتكاك بالدول املتقدمة الكت�ساب 
الو�سول  و  الرقمنة  جمال  يف  اخلربة 

اإىل جعل اجلزائر مدينة ذكية .
 اإميان لوا�س 

كمال نواري

 الوزارة اأعادت هيبة بكالوريا دورة 2018

يف اطار حماربة الرهاب والتطرف العنيف، م�ساهل:

اجلزائر م�ستعدة مل�ساركة جتربتها مع اجلميع

اأكد اأنه مت اإتخاذ الإجراءات الردعية �سد املرقني العقاريني

طمار يك�سف عن توقف اإجناز 16 األف وحدة �سكنية

اخلارجية  عبد  ال�سوؤون  وزير  اأكد 
باأن اجلزائر م�ستعدة  القادر م�ساهل 
العنف  حماربة  يف  جتربتها  مل�ساركة 
واالإرهاب مع اجلميع، يف حني اأو�سح 
ملتقيات  تنظيم  من  الهدف  باأن 
ال�ساحل  العنيف يف  بالتطرف  خا�سة 
للدول  اجلماعية  اجلهود  »تعبئة«  هو 
مكافحة  جمال  يف  قدراتها  وتعزيز 

هذا التهديد.
افتتاح  خالل  م�ساهل  واأ�سار 
حول  الثالثة  االإقليمية  »املحادثات 
الوقاية من التطرف العنيف بال�ساحل 
»اال�ستثمار  ال�سحراوي« حتت عنوان 
يف ال�سلم والوقاية من العنف مبنطقة 
اأم�ش«  يوم  ال�ساحل-ال�سحراوي 
اأن هذه املبادرة،  اإىل  واأ�سار م�ساهل 

واملنطقة  مو�سوعها  من  يتبني  كما 
اإطار  يف  متاما  »تندرج  بها،  املعنية 
التح�سي�ش وم�ساركة اخلربة اجلزائرية 
على خمتلف امل�ستويات ويف خمتلف 
النهائي  الهدف  اأن  املحافل«، موؤكدا 
هو  املبادرات  من  النوع  هذا  من 
للدول  اجلماعية  اجلهود  »تعبئة« 
جمال  يف  اجلميع  قدرات  وتعزيز 
ال  الذي  التهديد  هذا  مكافحة 
ال�سدد  هذا  ويف  باحلدود.  يعرتف 
الت�سدد  ظاهرة  امل�سدر  ذات  اعترب 
تواجهان  اآفتان  العنيف  والتطرف 
م�سيفا  الدول«،  من  متزايدا  عددا 
من  معينة  مناطق  يف  تطورهما  باأن 
عاملني،  بفعل  ا�ستفحل  قد  اإفريقيا 
التي  العوامل  تلك  اإىل  ي�سافان 

و�سبكات  كاالإنرتنت   ، اليوم  نعرفها 
واملن�سات  االجتماعي  التوا�سل 
املظلمة،  ال�سبكة  وحتى  امل�سفرة 
لل�سباب  املايل  والتحفيز  جهة  من 

وغياب  الفقر  ب�سبب  امل�ست�سعف 
واالقت�سادية من  االجتماعية   االأفاق 

جهة اأخرى«.   
علي عزازقة

واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير  جدد 
للمرقني  مهاجمته  طمار  الوحيد  عبد 
م�سوؤولية  حملهم  حيث  العقاريني، 
عرب  �سكنية  وحدة  األف   16 توقف 
وا�سفا  الوطن،  واليات  خمتلف 
اإتخاذ  مت  واأنه  بالتقاع�ش،  اإياهم 
الردعية  االإجراءات  جمموعة من 
ال�سكن  وزير  اأو�سح  �سدهم. 
الوحيد  عبد  واملدينة  والعمران 
�سوؤال  على  رده  خالل  طمار، 
اأجل  من  االحتاد  عن  النائب 
خل�رش  والبناء  والعدالة  النه�سة 
تاأخر  بخ�سو�ش  خالف  بن 
ترقوي  �سكن   200 م�رشوع  اجناز 

بوالية  اخلروب  ببلدية  مدعم 
اتخاذ  مت  اأنه  قائال  ق�سنطينة، 

عدد من االإجراءات الردعية �سد 
املرقني من خالل اإعادة النظر يف 
 235-10 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
اإطار  2010يف  5اأكتور  يف  املوؤرخ 
ال�سكن الرتقوي املدعم يف �سيغته 
اجلديدة، مو�سحا تلك االإجراءات 
تهدف لتمكني االإدارة من التحكم 
املحتملة  احلاالت  كافة  يف 
املرقني،  عجز  عن  والناجمة 
املكتتبني  حقوق  �سمان  بهدف 
لالأ�سغال.  املكرر  التوقف  وجتنب 
من جهة ثانية يخو�ش وزير ال�سكن 
جمموعة لقاءات اإعالمية عرب دول 
اجلزائرية  اجلالية  لفائدة  اخلليج 

متكينهم  ق�سد  باخلارج  املقيمة 
من اال�ستفادة من �سكنات الرتقوي 
عنه  ك�سف  ما  بح�سب  العمومي، 
كانت  حيث  ال�سكن،  وزارة  بيان 
باململكة  جدة  من  االإنطالقة 
اأنه  مو�سحا  ال�سعودية،  العربية 
و�رشوط  تفا�سيل  كل  �رشح  مت 
 LPP اال�ستفادة من �سيغة �سكنات
للجالية، ثم االنتقال للريا�ش. كما 
تتوا�سل املهمة من خالل لقاءات 
بدولة  املقيمة  اجلالية  مع  اأخرى 
غدا  املتحدة  العربية  االإمارات 

وبعد غد  باأبوظبي ودبي.
 �سارة بومعزة

جلذب الذكية فر�سة  املدن  "·        قمة 
 الطاقات اجلزائرية املقيمة يف اخلارج



الأطباء  لتن�سيقية  بيان  خالل   ومن 
املقيمني، اأم�س، فاإن اأكرث من 13 األف 
العمل  ا�ستئناف  قرروا  مقيم  طبيب 
حركتهم  وجتميد  اليوم،  من  بداية 
اأ�سهر،   8 دامت  التي  الحتجاجية 
اجلمعيات  لرغبة  ا�ستجابة  وذلك 
العودة،  ل�سالح  �سوتت  التي  العامة 
دامت  مراطونية  اجتماعات  خالل 
كلية   13 م�ستوى  كامال، على  اأ�سبوعا 
على  للت�سويت  خ�س�ست  بالوطن، 
تعليقه،  اأو  الإ�رضاب  موا�سلة  قرار 
كليات   10 اأن  ذاته،  البيان  واأ�ساف 
�سوتت لقرار ا�ستئناف العمل وجتميد 
وزارة  تربمج  اأن  اأمل  على  الإ�رضاب، 
الأطباء  لتن�سيقية  موعدا  ال�سحة 
بينهم  عمل  جل�سة  لعقد  املقيمني، 
وبني وزير ال�سحة، خمتار حزبالوي، 
على  ا�سرتطت  الوزارة  اأن  باعتبار 
الإ�رضاب،  وقف  املقيمني  الأطباء 
اإىل  للجلو�س  وحيد  و�رضط  ك�سبيل 

طاولة احلوار.
قائمة  املقيمون  الأطباء  نقلوا 
والجتماعية  منها  املهنية  املطالب 
اإلزامية  اإلغاء  الو�ساية، ممثلة يف  اىل 
القانون  ومراجعة  املدنية،  اخلدمة 
وعدم  املقيم،  للطبيب  الأ�سا�سي 
اجلمع بني اخلدمة املدنية واخلدمة 
اخلدمة  مبداأ  تعوي�س  مع  الوطنية، 

فيما  حتفيزية.  مبعايري  الإجبارية 
قرر عمداء كليات الطب اإلزام روؤ�ساء 
فر�س  على  ال�ست�سفائية  امل�سالح 
الأطباء  حق  يف  بيداغوجية  عقوبات 
املقيمني، ت�سل اإىل درجة اإلغاء ال�سنة 
الدرا�سية لطلبة الطب امل�رضبني عن 
الدرا�سة ل�ستحالة ا�ستدراك الدرو�س 
باعتماد  التالعب  وتفادي  ال�سائعة، 

ويك�سف  يدر�س  مل  لطبيب  ال�سنة 
لتكوين  تلقيه  دون  من  املر�سى  عن 
الأطباء  اأن  باعتبار  تخ�س�سه،  يف 
غري  اإ�رضاب  يف  دخلوا  املقيمني 
م�رضوع منذ ثمانية اأ�سهر- ح�سبهم-. 
الكليات بف�سل كل طبيب  كما هددت 
يتخلف عن اجتياز امتحان الدرا�سات 

الطبية املتخ�س�سة.

العايل  التعليم  وزارة  جهتها  من 
العلمي كانت قد قررت منح  والبحث 
املقيمني  لالأطباء  ا�ستثنائية  رخ�سة 
ب�سبب  العادية  الدورة  قاطعوا  الذين 
باإمكانهم  �سيكون  حيث  الإ�رضاب، 
اإىل  ال�ستدراكية  الدورة  يف  الت�سجيل 
اأجل  كاآخر  حدد  الذي  اليوم  غاية 

للت�سجيل.

توقع املخت�س الفلكي لوط بوناطريوا اأن 
احلرارة  درجات  وارتفاع يف  حارا  �سيفا 
والداخلية  الغربية  املناطق  يف  خا�سة 
ان  مو�سحا  املا�سية،  بال�سنة  مقارنة 
اجلزائر هذه ال�سنة عرفت ف�سال �ستويا 
لالأمطار  معترب  ت�ساقط  بعد  بامتياز 
مما  املرتفعات  يف  خا�سة  والثلوج 

�سيقابله �سيف حار
وقال لوط بوناطريو يف ت�رضيح خ�س به 

يعرف  ال�سنة  هذه  ال�سيف  اأن  الو�سط   
مقارنة  احلرارة  درجات  يف  ارتفاعا 
بال�سنوات املا�سية، م�سيفا » اأنه معروف 
بارد  ال�ستاء  ف�سل  يكون  عندما  تاريخيا 
مرتفعة،  بحرارة  ال�سيف  ف�سل  يتبعه   ،
درجات  �ستكون  العام  هذا  اأن  م�سيفا 
احلرارة يف ال�سيف مثل العام املا�سي«.

على  احلرارة  انعكا�س  بخ�سو�س  اأما 
وجود  عدم  على  اأكد  الزلزالية،  احلركة 

على  احلرارة  تاأثري  على  يدل  موؤ�رض  اأي 
م�سالح  جهتها  من   « الزلزالية  احلركة 
غرب  ي�سهد  اأن  تتوقع   اجلوية  الأر�ساد 
درجات  يف  حم�سو�س  ارتفاع  البالد 
يف  درجة   41 اإىل  ت�سل  حيث  احلرارة، 
بع�س الوليات، وح�سب التنبيه الذي  بثته 
خارطة  على  بناء  امل�سالح  ذات  الأم�س 
عدة  �ست�سهدها  موجة حر  فاإن  اليقظة، 
الدفلى،  عني  غرار:  على  غربية  وليات 

و�سيدي  �سعيدة  مع�سكر،  غليزان، 
بلعبا�س

اجلوية،  الأر�ساد  م�سالح  حذرت  وعليه 
الإ�سابة  خطر  من  الوليات  هذه  �سكان 
جتنب  اإىل  وتدعوهم  �سم�س،  ب�رضبات 
الذروة،  اأوقات  يف  خا�سة  لها  التعر�س 
وامل�سنني  الأطفال  خا�س  وب�سكل 

واملر�سى
اإميان لوا�س 

الو�سيط  مراكز  خمتلف  �سجلت 
الوطني  الرتاب  عرب  املدمنني  لعالج 
حالت »قليلة« من امل�ستهلكني ملادة 
يف  رغبتها  اأبدت  التي  الكوكايني 
العالج ح�سبما ك�سف عنه اليوم الأحد 
من تيبازة الربوفي�سور حممد �سكايل، 
العقلية  ال�سحة  لرتقية  فرعي  مدير  
اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  بوزارة 

امل�ست�سفيات.
و اأو�سح الربوفي�سور يف ت�رضيح على 
هام�س يوم حت�سي�سي نظمته مديرية 
تناول  »اإ�سكالية  حول  لتيبازة  ال�سحة 
الو�سيط  مراكز  اأن  املخدرات«ي 
الوطني  الرتاب  على  املوزعة  ال42 
مادة  على  مدمنني  اإقبال  ت�سجل  »مل 
مدمنني  اأو  العالج  لتلقي  الكوكايني 
املخدرات  من  اأخرى  اأ�سناف  على 
اإقبالهم  يبقى  و  كبرية  باأعداد  ال�سلبة 

قليال جدا«.
ا�ستقطاب  اأن  امل�سدر  اأ�ساف  و 
ب�سفة  ال�سلبة  للمخدرات  املدمنني 
ال�سموم  تلك  يتناولون  الذين  و  عامة 
عن طريق »احلقن« تعد يف حد ذاتها 

حتديا »جديدا« يتطلب ت�سافر جهود 
اجلميع للحد منها و جعلهم ي�ستفيدون 

من العالج.
اأبرز ذات امل�سوؤول يف هذا ال�سدد  و 
يتابعون العالج من الإدمان  الذين  اأن 
على املخدرات مبراكز الو�سيط عرب 
املدمنني  من  اأغلبهم  الوطني  الرتاب 
املوؤثرات  و  الهندي  »القنب  على 
م�سالح  تقديرات  عن  و  العقلية«. 
على  املدمنني  لن�سبة  ال�سحة  وزارة 
قال  اإجمالية  ب�سفة  املخدرات 
امل�سوؤول اأنها )الوزارة( »ل تتوفر على 
بالنظر  دقيقة  معلومات  و  اإح�ساء 
الناحية  من  املو�سوع  حل�سا�سية 
املقبلني  اأعداد  اأن  اإل  الجتماعية 
على العالج تبقى �سعيفة رغم تف�سي 
اأن  امل�سدر  ك�سف  و  الظاهرة«. 
مراكز الو�سيط ال42 لعالج املدمنني 
خالل  مدمن   22.444 اإقبال  �سجلت 
�سنة 2017 من كل الفئات الجتماعية 
طلبة  و  بطالني  متزوجيني  و  )عزاب 
الفئات  من  و  موظفني(  و  عمال  و 
 35 و   15 بني  ما  املحددة  العمرية 

اأن  اأ�ساف  و  اجلن�سني.  من  و  �سنة 
ظاهرة  املخدرات  على  الإدمان 
عاملية جعلت من الأمم املتحدة تدق 
عديد  يف  ملكافحتها  اخلطر  ناقو�س 
عملت  اجلزائر  اأن  مربزا  املنا�سبات 
خطة  تطوير  على   2013 �سنة  منذ 
عمل خا�سة بال�سحة العقلية تتما�سى 
العاملية  املنظمة  خطة  مع  متاما 

لل�سحة.
و تق�سي اخلطة التي تخ�سع للمعايري 
الدولية و تتكون من �ستة حماور اأهمها 
تنمية ن�ساطات ترقية ال�سحة العقلية 
لدى املراهقني و مكافحة الإدمان يف 
بتوفري  من�سجم  و  وقائي  عمل  اإطار 

الهياكل و املوارد الب�رضية.
جمهودات  عن  احلديث  �سياق  يف  و 
الدولة و اإرادة احلكومة اجلزائرية من 
خالل وزارة ال�سحة ملكافحة الظاهرة 
تيبازة،  لولية  ال�سحة  مدير  ك�سف 
 11 ا�ستالم  توفيق عمراين، عن قرب 
الإدمان  لعالج  جديدة  و�سيط  مراكز 
اإىل  العدد  لي�سل  الإجناز  قيد   3 منها 
كما  الوطني.  الرتاب  عرب  مركزا   53

ا�ستعداد  عن  ال�سحة  مدير  ك�سف 
اجلزائر لتخرج اأول دفعة من الأطباء 
املتخ�س�سني يف عالج الإدمان تتكون 
من 40 طبيبا لتدعيم املوارد الب�رضية 
على م�ستوى مراكز الو�سيط و حت�سني 

التكفل باملدمنني.
و يتعلق الأمر -ح�سب املدير- بفرع 
 2016 �سنة  ا�ستحداثه  مت  جديد 
»�سهادة  الطبية  العلوم  جمال  يف 
الإدمان«  لعالج  العليا  الدرا�سات 
اجلزائرية  احلكومة  خطة  اإطار  يف 

ملكافحة الظاهرة.
تنظيم  عن  ك�سف  ال�سياق  يف  و 
�سهر  وطني  مللتقى  ال�سحة  وزارة 
يتناول  بق�سنطينة  القادم  �سبتمرب 
لالأطباء  املتخ�س�س  التكوين  اأهمية 
اليوم  تو�سيات  اأن  مربزا  املمار�سني 
الإعالمي الذي نظم ع�سية الحتفال 
املخدرات  ملكافحة  العاملي  باليوم 
من  يونيو  ل26  امل�سادف  الإدمان  و 
اأ�سغال  اإدراجها خالل  �سيتم  �سنة  كل 
با�سرتاتيجية  للخروج   امللتقى 
وا�سحة و دقيقة ملكافحة الظاهرة. 

خطوة منهم لفتح باب احلوار مع الو�صاية

املخت�ص الفلكي لوط بوناطريوا:

42 مركز و�صيط موزعة على الرتاب الوطني

 اإميان لوا�ص

الأطب�ء املقيمون ي�ضت�أنفون العمل بعد 8 اأ�ضهر من الإ�ضراب

توقع�ت ب�ضيف اأكرث حرارة  مق�رنة ب�ل�ضنوات امل��ضية

اإقبل �ضعيف حل�لت املدمنني على الكوك�يني
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املدير العام لل�صركة اجلزائرية للتاأمني 
و�صمان ال�صادرات ، جياليل تاريكات :

لبد من الرتكيز على الئتم�ن 
ملح��ضرة تالعب�ت امل�ضتوردين

بالتن�صيق مع منظمة العمل الدولية

» CGEA« تطلق اأك�دميية لتدريب 
مديري ال�ضرك�ت يف املوارد الب�ضرية

الرئي�س  تاريكات   جياليل  اأكد   
العام  واملدير  التنفيذي  
للتاأمني  اجلزائرية  لل�رضكة 
"كاجك�س"  ال�سادرات  و�سمان 
تفتقر  تزال  ل  اجلزائر   باأن   ،
ملراقبة  الالزمة  املهارات  اإىل 
با�ستثناء   ، الت�سديرية  اأن�سطتها 

قطاع املحروقات  واملناجم .
يف حني اأ�سار �سيف قناة التحرير 
،اأن  الثالثة  الإذاعية  للقناة 
لل�سلع  الأخرية  الإلغاء  عمليات 
امل�ستوردين  قبل  من  اجلزائرية 
عدد  لوجود  راجع  الأجانب 
ت�ستدعي  التي  ال�رضوط  من 
اأو  الوثائق   من  �سواء  احرتامها 
المتثال  مع  املطالبة بالت�سدير 
امل�ستوردين  تدفع  تطرق  حيث 
املنتجات  �سحنات  رف�س  اإىل 
امتثالهم  بعدم  ترتبط  ما  غالباً 
للموا�سفات و التعاقد اإن مل يكن 

لأ�سباب �سحية.
لتفادي   اأنه  تاريكات   واعترب  
عن  الناجمة  امل�ساكل  
املفيد  من  لبد  ال�سترياد  
ي�سمن  اأن  اجلزائري  للمتعامل 
اأن الب�سائع التي ينوي اإدخالها يف 
الأ�سواق "من كل النواحي" وفقا 
ملتطلبات امل�سرتي ،  كما ين�س 
على اأنه يف حالة اإعادة �سحنته ، 

يتحمل امل�سدر كامل امل�سوؤولية 
ولي�س عن  الناجمة  الأ�رضار  عن 
التاأمني ، الذي يقول اإنه ل ميكن 
وقوع  حالة  يف  وا�سح  يكون  اأن 
حادث يت�سبب يف تلف املنتجات 

امل�سدرة.
يالحظ  مت�سل  �سياق  ويف 
العام  واملدير  التنفيذي  الرئي�س 
حالتني  هناك  اأن   " "كاجك�س  لـ 
ي�سرتكان فيها  التاأمني والتعوي�س 
ل�سلعة  التي حتدث  عن اخل�سائر 
والتعوي�س  ال�سحن  اأثناء  ما 
للم�سدر ، حيث يرف�س امل�سرتي 
دفع الب�ساعة مقابل الدفع  وي�سري 
ال�رضكة  اأن  اإىل  تاريكات  ا   اأي�سً
و�سمان  للتاأمني  اجلزائرية 
ال�سادرات ، تلعب دوًرا يف تقدمي 
لأنه  نظًرا   ، للم�سدر  امل�سورة 
من   ، اأجنبي  عميل  مع  يتفاو�س 
اأجل جتنبه ،  قائال يجب اأن تعاين 
الأجر   مدفوعة  عواقب غري  من 
حيث من بني 500 م�سدر حملي 
حمتمل ، يالحظ اأن حوايل 100 
التاأمني  ي�ستخدمون  فقط  منهم 
اأن  املتحدث  ذات  مو�سحا    ،
فعالة  اأداة  هو  الئتماين  التاأمني 
ملنع املخاطر �سد امل�ستوردين 

املتالعبني.
حكيم مالك

اأكادميية  اليوم ر�سميا  �ستد�سن 
املوارد  يف  ال�رضكات  مديري  تدريب 
الكونفدرالية  طرف  الب�رضية من 
بفندق  اجلزائرية  للموؤ�س�سات  العامة 
العا�سمة  والذي  باجلزائر  ال�سفيتال 
�سيعرف تخرج امل�ساركني يف املرحلة 
�سعيدة  ترتاأ�سه  اجلامعية  الذي 
املتو�سطي  الحتاد  رئي�سة  نغزة 
العمال وياأتي  اأرباب  لكنفدراليات 
الحتاد  مع  بالتن�سيق  احلدث  هذا 
للموؤ�س�سات اجلزائرية ومنظمة  العام 
ح�سور  )ILO(  مع  الدولية  العمل 
ممثلي خمتلف الوزارات وقادة ورجال 
الب�رضية  املوارد  ومديري  الأعمال 
العمل  اأرباب  منظمات  وروؤ�ساء   ،

وممثلي وكالت الأمم املتحدة.
مديري  تدريب  اأكادميية  اأن  كما 
الب�رضية  املوارد  يف  ال�رضكات 
منظمة  مع  وثيق  تعاون  نتاج  هي 
من  جزء  تعد  التي  الدولية  العمل 
اجلامعة  من   :TAWDIF م�رضوع
منظمة  بداأت  ،  فلقد  العامل  اإىل 
العمل الدولية بدعم مايل من اململكة 
اأحد  ومن CGEA هي  املتحدة 
اللجنة  يف  وع�سو  امل�سلحة  اأ�سحاب 
امل�رضوع  هذا  التوجيهية  ويهدف 
اإىل حت�سني النتقال من التدريب اإىل 
خالل  من  اخلريجني  ال�سباب  ت�سغيل 
الن�سطة  واملهارات  البحوث  تعزيز 
وحتديد  امل�ساريع،  تنظيم  مهارات 
من  الطلب  يف  واحلرف  املهارات 
الت�ساور  اآليات  وتعزيز  ال�رضكات  قبل 
واملعلومات بني جميع اجلهات الفاعلة 
العامة واخلا�سة امل�ساركة يف التكامل 
اإن�ساء  على  ،  وين�س  �سباب  املهني 
اأكادميية تدريب مديري ال�رضكات يف 

املوارد الب�رضية ، اأهداف الأكادميية 
املهمة الرئي�سية هي توعية املديرين 
واملديرين املوارد الب�رضية للتوظيف 
املوارد  تنمية  و  والإدارة  اجليد 
و  والقوانني  للمعايري  وفقا  الب�رضية 

قوانني قانون العمل.  
العامة  للكنفدرالية  بيان  وح�سب 
للموؤ�س�سات اجلزائرية  حت�سلت يومية 
،  فلقد  منه  ن�سخة  على  »الو�سط« 
لدورتني  الر�سمي  الإطالق  هذا  �سبق 
مت  جامعية  حول �سهادة  تدريبيتني 
»الإدارة  يف  الآن  حتى  تطويرها 
ال�سرتاتيجية للم�سدر« الإن�سان »  مع 
من  الأول  الربع  يف  التدريبات  اإجراء 
ووهران  اجلزائر  يف  يف دورات  العام 
فيها  74  وا�ستفاد   ، التوايل  على   ،
املوارد  و مدراء  الأعمال  قادة  من 
من  �سيتم  النتهاء  حني  يف  الب�رضية 
العام  هذا  لالأكادميية  الأوىل  الدورة 
اأي   ، دورات  اآخرين  اثنني  قبل  من 
احلوار الجتماعي وال�سحة وال�سالمة 
املوارد  واملهارات مديري  العمل  يف 
العتبار  بعني  الأخذ  مع   ، الب�رضية 
التمييز  وعدم  العمل  قانون  عرب 
اأن  ال�سباب  ، كما  اإدراج  اإىل  والرتقية 
 6 اإطالق  فيه  املخطط �سيتم  هذا 
املر�سحني  اأخرى يف  تدريبية  دورات 
الوطن  وليات  من  اأخرى  اأجزاء  من 
وعليه  واجلنوب،   �سيماال�رضق  ل   ،
التدريبية   هذه الدورات  ف�ستكون 
والعامة  اخلا�سة  لل�رضكات  مفتوحة 
العمل  اأ�سحاب  منظمات  وكذلك 
الأخرى  اعتباًرا من 31 مار�س 2019 
، �ستعود اإدارة الأكادميية بالكامل اإىل 

الحتاد العام للموؤ�س�سات اجلزائرية.
 حكيم مالك

قرر الأطباء املقيمني الأم�ص جتميد اإ�صرابهم يف انتظار حتديد موعد للقاء الوزير لفتح باب احلوار، حيث ا�صتاأنف 
للتن�صيقية  الوطني  املكتب  اإعالن  بعد  امل�صت�صفيات،  واإ�صالح  ال�صحة وال�صكان  ل�صرط وزارة  األف طبيب مقيم   13

امل�صتقلة لالأطباء املقيمني، عن قرار جتميد اإ�صرابهم وا�صتئناف العمل بداية من الأم�ص
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 م�شالح اأمن ولية

 اجلزائر خالل ماي 2018

معاجلة 3340 ق�سية 
�أف�ست �إىل �إيقاف 

3832 م�ستبه فيه
قامت م�شالح اأمن والية اجلزائر خالل �شهر ماي 

2018 مبعاجلة )3340( ق�شية اأف�شت اإىل اإيقاف 
)3832( م�شتبه فيه، اأين مت تقدميهم اأمام اجلهات 
الق�شائية املخت�شة، من بينهم )2021( يف ق�شايا 
تتعلق بحيازة و ا�شتهالك املخدرات و االأقرا�ص 

املهلو�شة، )298( �شخ�ص متورط يف حمل االأ�شلحة 
البي�شاء املحظورة و )1513(  �شخ�ص متورط يف 

خمتلف الق�شايا. من بني الق�شايا املعاجلة )232( 
ق�شية متعلقة بامل�شا�ص باملمتلكات، )619( ق�شية 

متعلقة بامل�شا�ص باالأ�شخا�ص، اأما بالن�شبة للجنح و 
اجلنايات �شد االأ�رسة و االآداب العامة، فقد عاجلت 

م�شالح اأمن والية اجلزائر )22( ق�شية، بينما مت 
معاجلة )530( ق�شية متعلقة باجلنايات واجلنح �شد 

ال�شيء العمومي باالإ�شافة اإىل )98( ق�شية متعلقة 
باجلرائم االقت�شادية و املالية. اأما بالن�شبة لق�شايا 

حمل االأ�شلحة البي�شاء املحظورة، فاإن م�شالح 
اأمن والية اجلزائر عاجلت )291( ق�شية تورط فيها 
)298( �شخ�ص مت تقدميهم اأمام اجلهات الق�شائية. 

يف اإطار مكافحة املخدرات متت معاجلة )1832( 
ق�شية تورط فيها )2021( �شخ�ص، مع حجز )08( 

كلغ من القنب الهندي، باالإ�شافة اإىل )11768( 
قر�ص مهلو�ص، )27( غرام من الكوكايني، و )930( 
غرام من الهريوين. بخ�شو�ص ن�شاطات ال�رسطة 

العامة و التنظيم خالل نف�ص ال�شهر من �شنة 2018، 
فاإن قوات ال�رسطة قامت بـ )198( عملية مراقبة 
للن�شاطات التجارية املنظمة، اأين مت تنفيذ )12( 

قرار غلق �شادر عن ال�شلطات املخت�شة، يف جمال 
الوقاية املرورية �شجلت م�شالح االأمن العمومي 

خالل هذه الفرتة )18554( خمالفة مرورية، اأين مت 
على اإثرها �شحب )6077( رخ�شة، كما مت ت�شجيل 
)48( حادث مرور اأ�شيب على اإثرها )53( �شخ�ص 
بجروح، مع ت�شجيل حالتي )02( وفاة حيث اأغلب 

هذه احلوادث ناجتة عن عدم احرتام قانون املرور 
بالدرجة االأوىل، يف حني قامت م�شالح االأمن 

العمومي الأمن والية اجلزائر بـ )1099( عملية حفظ 
النظام. كما �شجلت م�شالح اأمن والية اجلزائر خالل 

نف�ص ال�شهر، )51527( مكاملة عرب اخلط االأخ�رس 
48-15 و كذا خط النجدة 17، باالإ�شافة اإىل )1131( 

مكاملة خا�شة بالرقم 104. و تبقى هذه االأرقام 
حتت ت�رسف املواطنني للتبليغ عن كل ما من �شانه 

امل�شا�ص باأمنهم و�شالمتهم.

ال�شريعة بتب�شة تب�شة

جمهول ي�سرق 70 مليون 
�سنتيم وجموهر�ت 

متكنت م�شالح  اأمن دائرة ال�رسيعة  والية تب�شة  
نهار اأم�ص على اثر �شكوى تقدما بها �شخ�ص من 
مواليد 1938 عن تعر�ص م�شكنه لل�رسقة بالك�رس 

من قبل جمهول ا�شتوىل  على مبلغ مايل معترب قدره 
70 مليون �شنتيم باالإ�شافة اإىل جموهرات ذهبية 

ليتم فتح حتقيق يف الق�شية ب�شماع ال�شاكي و البحث 
و التحري الإيقاف الفاعل.م�شادر الق�شية   حيث 

تلقت ذات امل�شلحة معلومات حول تواجده بورقلة 
بناء على ات�شال من م�شالح  اأمن والية ورقلة حيث 
على اإثر دوريات مبحطة امل�شافرين الربية  لذات 

امل�شالح حيث لفت انتباههم اإىل �شخ�ص م�شتبه 
فيه يبلغ من العمر 24 �شنة مت �شبط م�شوغات 

بحوزته و مبلغ مايل قدره 46000 دج اأين مت متديد 
االخت�شا�ص اإىل والية ورقلة ليتم توقيف امل�شكوا 
منه باالإ�شافة اإىل امل�رسوقات و حتويله اإىل مقر 

اأمن دائرة ال�رسيعة ملوا�شلة التحقيق و بعد اتخاذ 
االإجراءات القانونية مت تقدميه اأمام اجلهات 

الق�شائية  اأين �شدر �شده اأمر اإيداع.
عزيزي ر�شيد        

بالدار  االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأم�ص  تابعت 
العمر  من  اخلام�ص  العقد  يف  كهال  البي�شاء 
املدعو » �ص، عبد احلكيم« بتهمة االنخراط يف 
اال�شتباه  بعد  الداخل  تن�شط يف  اإرهابية  جماعة 
النا�شطة  االإرهابية  بانخراطه  �شمن اجلماعات 
عمليات  عدة  يف  وم�شاركته  وزو  تيزي  جبال  يف 

اإرهابية.
هذا وقد التحق املتهم الذي ينحدر من منطقة 

احلرا�ص باجلماعات االإرهابية النا�شطة ببوغني 
االجتماعية  ظروفه  ب�شبب   2006 عام  وزو  بتزي 
وبعد ق�شائه ملدة �شنة قرر العودة  بعد اإح�شا�شه 
ق�شد  الناري  �شالح  وبحوزته  توجه  و  بالذنب 
ت�شليم نف�شه مل�شالح االأمن عام 2007 اأين تعر�ص 
جلرح  ب�شببها  اأ�شيب  قبلهم   من  ناري  لطلق 
م�شلح  ا�شتباك  يف  رجليه  م�شتوى  على  عميق 
االأمن مبنطقة  و م�شالح  االإرهابية  العنا�رس  بني 
على  اأحيل  للعالج  تلقيه  وبعد   ، خدة  بن  ذراع 
اإدانته بعقوبة  اأين مت  حمكمة جنايات تيزي وزو 
يف  االإنخراط  جرم  عن  نافذا  �شجنا  �شنوات   10

اإفداته  بعد  الداخل  يف  تن�شط  اإرهابية  جماعة 
من الرباءة عن تهم االختطاف و طلب فدية وهي 
من  عدد  اأقوال  على  بناءا  له  �شندت  التي  التهم 
حمكمة  اأ�شدرت  الذي  الوقت  يف   ، االإرهابيني  
العا�شمة يف حقه اأمرا بالقب�ص مع عقوبة غيابية 
يف حقه تدينه ب20 �شنة �شجنا نافذا  بعد ورود 
ذكر  الذي  االإرهابيني  اأحد  ل�شان  على  اإ�شمه 
باإقناعه  قام  من  واأنه  احلايل  املتهم  يعرف  باأنه 
االإٍرهابية  اجلماعات  �شفوف  �شمن  جتنيده  و 
بعدما كان يلعب دور همزة الو�شل بني املواطنني 
بذلك  ليتم   ، وزو  بتيزي  االإٍرهابية  اجلماعات  و 

و  الذكر  �شالفة  للعقوبة  ق�شائه  بعد  توقيفه 
باجلرم  احلال  حمكمة  على  جديد  من  حتويله 
�شالف الذكر ، والذي اعرتف به خالل مواجهته 
قد حوكم على  باأنه  اأكد  و  اأم�ص  لهيئة املحكمة 
هاته الوقائع و ق�شى عقوبته بالكامل مع تاأكيده 
باأنه قد حاول ت�شليم نف�شه خالل عملية توقيفه 
ليطالب   ، وزو  بتيزي  خدة  بن  ذراع  با�شتباك 
و  �شكلي  كدفع  الق�شية  يف  الف�شل  ب�شبق  دفاعه 
برف�شه  القانونية  املداولة  بعد  املحكمة  تقرر 
 3 بعقوبة  املتهم  اإدانة  و  الق�شية  مع امل�شي يف 

�شنوات حب�شا نافذا . 

ل/منرية

 24 اإىل   23 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اليوم  هذا  �شبيحة  غاية  اإىل   2018 جوان 
على ال�شاعة الثامنة )اأي خالل 24 �شاعة 
االأخرية( �شجلت وحدات احلماية املدنية 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   3534
اإثر تلقي مكاملات  من الوطن وهذا على 
هذه  املواطنني،  طرف  من   اال�شتغـاثة 
جماالت  خمتلف  �شملت  التدخالت 
املتعلقة  �شواء  املدنية  احلماية  اأن�شطة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 

و  احلرائق  اإخمــاد  ال�شحي  االإجالء 
االأجهزة االأمنية...الخ.

علـى هذا النحو �شجلت عدة حوادث مرور 
منها 09 االأكرث دموية ت�شببت يف وفاة 06 
اإ�شابة  و  احلوادث  مكان  يف  اأ�شخا�ص 
مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين   26
اإىل  نقلهم  ثم  املكان  عني  يف  اإ�شعافهم 
خمتلف امل�شالح االإ�شت�شفائية من طرف 
ح�شيلة  اأثقل  املدنية،  احلماية  م�شالح 
 03 بوفاة  ت�شبب  البويرة،   بوالية  �شجلت 

بجروح  اآخرين   04 اإ�شابة  و  اأ�شخا�ص 
اإ�شطدام بني  �شيارة  من الوزن  اإثر  على 
ال�شيار  م�شتوى  على  �شاحنة  و  اخلفيف 

�رسق - غرب ببلدية اجلباحية. 
لالإ�شارة، تدخلت وحدات احلماية املدنية 
من اأجل اإنت�شال و حتويل اإىل امل�شت�شفيات 
املحلية جثث 03 اأ�شخا�ص متوفني غرقا، 
منهم 02 �شخ�شني ذا �شن ) 11 و 44 �شنة( 
بوالية الطارف  ب�شاطئ ممنوع لل�شباحة، 
باملكان امل�شمى �شاطئ 05 جويلية 1962 

ببلدية ودائرة بن مهيدي، و كذلك بوالية 
عني الدفلى وفاة 01 �شخ�ص مراهق غرقا 
مائي  بحو�ص  �شنة   15 العمر  من  يبلغ 

الواقع بواد ال�شاقية، ببلدية بريزينة.
املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما 
الإخماد عدة حرائق من حما�شيل زراعية، 
احل�شائ�ص الياب�شة و النخيل، هذه احلرائق 
ت�شببت يف خ�شائر مقدرة 150 هكتار من 
القمح، 09 من ال�شعري، 3290 حزمة و 66 

نخلة.     

من  العا�رس  احل�رسي  باالأمن  ال�رسطة  قوات  متكنت 
توقيف �شخ�ص يف العقد الرابع من العمر ، بعد تورطه 
يف احليازة على امل�رسوبات الكحولية لغر�ص ترويجها 
بدون رخ�شة، قوات ال�رسطة متكنت على اإثر ذلك من 
حجز 912 وحدة خمر من خمتلف االأنواع كانت على 
منت مركبة من نوع« great wall،« حيث كان �شاحبها 

من  اخل�رس  ب�شناديق  الكحولية  امل�رسوبات  يغطي 
اأن يتم  توقيفه من طرف م�شالح  اأجل التمويه ، قبل 
اأمر  حقه  يف  �شدر  اأين  النيابة  اأمام  وتقدميه  االأمن 
قوات  اإ�شتغالل  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات   . اإيداع 
مفادها  العا�رس ملعلومات  باالأمن احل�رسي  ال�رسطة 
اأنها  م�شتبه يف   »great wall نوع«  وجود مركبة من 

الكحولية،  امل�رسوبات  من  معتربة  بكمية  حمملة 
ي�شع  �شائقها  واأن  قمبيطة  بحي  مركونة  كانت  حيث 
 ، متنقل  خ�شار  اأنه  على  التمويه  لغر�ص  بال�شتيكية 
ال�رسعة  جناح  على  حتقيق  بفتح  امل�شلحة  لتبا�رس 
عني  اإىل  التنقل  بعد  الق�شية   مالب�شات  عن  للك�شف 
املكان على جناح ال�رسعة الذ �شائق املركبة بالفرار 

 ، فورا  توقيفه  ليتم  ال�رسطة،  لقوات  م�شاهدته  فور 
معتربة  بكمية  معباأة  اأنها  تبني  املركبة  تفتي�ص  وبعد 
من امل�رسوبات الكحولية والتي بلغ عددها 912 وحدة 
خمر من خمتلف االأنواع ، حيث كانت موجهة للرتويج 

بدون رخ�شة قبل اأن يتم حجزها .
 �ص.�ص   

االإ�شتئنافية  اجلنايات  حمكمة  اأم�ص  اأجلت 
مبجل�ص ق�شاء العا�شمة  بناءا على طلب املتهم 
ق�شية  ف�شول  اأحد  يف  النظر  املقبل  لالأ�شبوع 
بلكور«  �شفاح   « ملف  بت�شمية  املعروفة  القتل 
بطريقة  جمازر  اأو  جرائم  ل�شل�شة  اإرتكب  الذي 
املنطق حيث  ال  و  العقل  ال  يت�شورها  ال  ب�شعة 
اإىل  بتقطيع جثثهم  قام  و  4 �شحايا  روح  اأزهق 
عليها  �شكب  اأن  بعد   ، ودفنها  �شغرية  اأجزاء 
تفوح  وال  االأطراف  لتتاآكل  امللح”  “روح  �شائل 
منها الرائحة، و يدفن معه كل االأدلة التي مكنته 
 ، كاملة  �شنوات   6 طيلة  طليقا  حرا  العي�ص  من 
وابنتها  ع�شيقته  بجثتي  احلايل  امللف  ويتعلق 
اأول  فاإن  جرائمه   ل�شل�شة  وبالعودة   . الر�شيعة 
يف  حّيهو�رسيكه  وابن  �شديقه  هو  �شحاياه 
العمل« عي�شو جمال« البالغ من العمر 34 ربيعا، 

ال�شيارات يف  اأحد مواقف  يدير معه  كان  الذي 
احلي بالتناوب، الذي و�شع حدا حلياته بطريقة 
ب�شعة حيث قام بقتله ومن ثم تقطيع جثته اإىل 
باملوقف  نومه  غرفة  يف  دفنها  �شغرية  قطع 
تنبعث  و�شكب عليها �شائل »روح امللح« لكي ال 
خيايل  ن�شج�شيناريو  وبعدها   ، منها  الرائحة 
اأبواب  كافة  غلق  و  ال�شاب  اإختفاء  �شبب  لتربير 
اأن تو�شله حلبل االإعدام  التي ميكن  الت�شاوؤالت 
ال�شحية  جريان  و  اأقارب  لكافة  �رسح  ،حيث 
باأنه قد هاجر لدولة »اليونان« ومل يكتفي بهذا 
كل  اإبعاد  من  دهاء  من  اأوتي  ما  بكل  حاول  بل 
باإقناع  ال�شحية  عائلة  ي�شاند  راح  و  ال�شبهات 
الوالدة باإعالن حالة �شياع وكذا م�شاعدتها يف 
ال�شيناريو  اإطار  يف  ال�شحية  عن  البحث  رحلة 
الوهمي الذي حبكه حلني اأن فقدت االأم االأمل و 

اكتفت باحلقيقة الزائفة التي قدمها لها اجلاين 
 ، كاملة  �شنوات   6 عمره  لغزا  الق�شية  لتبقي 
اأين  الدموية  بطوالته  ال�شفاح  بعدها  ليكمل 
اختار كثاين �شحاياه �شيدة يف العقد الثالث من 
العمر رفقة ر�شيعتها ذات 3 اأ�شهر املنحدرتان 
من والية »تيارت« بعدما قام با�شطياد االأم من 
اأحد �شوارع العا�شمة و جرها لغاية اأحد االأكواخ 
الهيام طيلة 6  الع�شق و  اأذاقها من كاأ�ص  بعدما 
اأ�شهر كاملة و نفذ هناك جرميته ال�شنعاء بنف�ص 
الطريقة اأين قطع جثة االأم و الر�شيعة و دفنهما 
لتلقى  امللح«  »روح  �شائل  عليهما  �شكب  بعدما 
تبقى طي  و  االأوىل  م�شري  نف�ص  اجلرمية  هاته 
و  ال�شحية  باأن  ال�شفاح  تاأكد  بعدما  الن�شيان 
م�شريتها  بعدها  ووا�شل   ، وحيدتان  ر�شيعتها 
يعي  اأن  دون  الدماء  عن  بحثه  رحلة  و  الدموية 

رغم دهائه الكبري باأنها اأخر حمطة له ، فبعدما 
نفذ جرميته الرابعة التي راح �شحيتها �شديقه 
و �شندوق اأ�رساره وهو �رسطي ب�شبب دينكان له 
يف ذمته مقدر مببلغ 50 مليون �شقط ال�شفاح يف 
�رس اأعماله وكانت هاته اجلرمية مبثابة الهفوة 
التي كلفته حبل ملفوف علىرقبته حيث متكنت 
م�شالح االأمن من الو�شول له وحل لغز اجلرائم 
االأربعة فبعدما اأفرغ اجلاين عيار امل�شد�ص على 
و  ن�شفها  حرق  جثته  قطع  و  ال�رسطي  �شديقه 
تو�شلت  اأين  بالروبية  املرجة  مبنطقة  رماها 
يف  التحقيق  ملف  بذلك  فتحت  و  ال�رسطة  لها 
املجازر  باقي  معها  جرت  التي  اجلرمية  هاته 
بعد  مبا�رسة  اإعرتف  الذي  للجاين  التو�شل  ومت 

مواجهته باالأدلة الدامغة .
ل/منرية

بني 23 اإىل 24 جوان 2018

�شيدي بلعبا�ص

مبحكمة اجلنايات الإ�شتئنافية  مبجل�ص ق�شاء العا�شمة

3534 تدخل للحماية �ملدنية و ت�سجيل 9 وفيات

حجز 912 وحدة خمر مموهة د�خل �سناديق خ�سر 

تاأجيل �أحد ف�سول جر�ئم �سفاح بلكور 

األقي القب�ص عليه اأثناء ا�شتباك م�شلح مبنطقة ذراع بن خدة

3 �سنو�ت حب�سا  لإرهابي كان ين�سط يف جبال تيزي  وزو 
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ف�إن  اثن�ن  عليه   يختلف  ال  مم� 
خالل  اإ�ستط�ع  ورقلة  والية  وايل 
�سنتني من اإم�طة اللث�م بخ�سو�ص 
على  االفراج  يف  الكبري  التم�طل 
من  للم�ستفيدين  االأ�سمية  القوائم 
على   ، ال�سيغ  مبختلف  ال�سكن�ت 
�سكن   1191 ح�سة  توزيع  غرار 
اجتم�عي بدائرة تقرت ، 90 �سكن 
ببلدية عني البي�س�ء ا�س�فة لتوزيع 
ح�سة 68 �سكن اجتم�عي ايج�ري 
عمومي بدائرة احلجرية ،  ن�هيك 
عن توزيع قطع االأرا�سي ال�س�حلة 
وغري  املدعمة  احل�رضي  للبن�ء 
املدعمة دون ن�سي�ن توزيع ح�س�ص 
بلدي�ت  مبختلف  الريفي  النمط 
الوالية  ، وت�أتي هذه العملي�ت بعد 
االإنتظ�ر  من  ك�ملة  �سنوات  �سبع 
يف  العملي�ت  هذه  تندرج  ،كم� 
ال�س�رم  والتطبيق  االإلتزام  اإط�ر 
حكومة  وتعليم�ت  لتوجيه�ت 
الوزير االأول اأحمد اأويحي الرامية 
خالل  اجل�هزة  ال�سكن�ت  لتوزيع 

جميع املن��سب�ت الوطنية .
اإىل ج�نب ذلك يوا�سل وايل الوالية 
ث�بتة  بخطى  جالوي  الق�در  عبد 

�س�بقيه،  عنه�  عجز  التي  اإجن�زته 
تعليم�ت �س�رمة  من خالل توجيه 
البلدية  ال�سعبية  لروؤ�س�ء املج�ل�ص 
امل�س�لح  خمتلف  مع  ب�لتن�سيق 
امل�سرتكة الإ�ستكم�ل عملي�ت هدم 
واحلظ�ئر  وامل�ستودع�ت  البن�ي�ت 
اأوعية  الع�سوائية التي �سيدت فوق 
الدولة  ملمتلك�ت  ت�بعة  عق�رية 
اأن هذه  ، حيث  بن�ء  بدون رخ�سة 
عديد  جت�سيد  رهنت  الو�سعية 

امل�س�ريع القط�عية و البلدية على 
،املوؤ�س�س�ت  امل�ست�سفي�ت  غرار 
االإمن�ئية  والعملي�ت  الرتبوية 

الت�بعة لقط�ع �سونلغ�ز .
ممثلي  ثمن  فقد  ث�نية   جهة  من 
،االإلتزام  الف�علة  عديد اجلمعي�ت 
ب�لوالية  االأول  للرجل  ال�س�رم  
احلي�د حي�ل ملف الت�سغيل ال�س�ئك 
ال�س�بقني  الوالة  دفع  لط�مل�  الذي 
اليد  ملف  اأن  ب�إعتب�ر  ك��ص  ثمنه 

ب�سبب   ، مت�س�بك  ب�لوالية  الع�ملة 
طرف  من  املتوا�سلة  االته�م�ت 
الت�سغيل  لوك�الت  ت�رة  البط�لني 
الوطنية  ل�رضك�ت  اأخرى  وت�رة 
ال�سن�عة  يف  الع�ملة  واالأجنبية 
النفطية ب�سبب م� اأ�سموه ب�لتالعب 
تف�سي  و  العمل  بعرو�ص  احل��سل 
مظ�هر التوظيف املب��رض لبط�لني 
من خ�رج الوالية دون املرور على 

الوك�الت املحلية للت�سغيل .

اجل�مع�ت  خريجي  يعي�ص 
واملدار�ص العلي� واملع�هد الكربى 
لدائرة  الت�بعة  الع�لية  ببلدية 
وقع  ،على  ورقلة  بوالية  احلجرية 
التالعب�ت  ب�سبب  �س�خن  �سفيح 
خ��سة  ال�سغل  �سوق  يف  امل�سجلة 
املقدمة  العمل  بعرو�ص  تعلق  م� 
االأجنبية  و  الوطنية  ال�رضك�ت  من 
النفطية  ال�سن�عة  يف  الع�ملة 

برتاب الوالية .
الرتقية  جمعية  خلية  ن��سدت 
الع�لية  ببلدية  اجل�معة  خلريجي 
مرفوعة  مرا�سلة  يف   ، بورقلة 
راأ�سه�  وعلى  الوالئية  لل�سلط�ت 
وايل الوالية ، مدير الت�سغيل ومدير 
الوك�لة الوالئية للت�سغيل، ب�رضورة 
التدخل الع�جل لفتح حتقيق اأمني 
واإداري معمق يف احتق�ن خريجي 
خلفية    على  وذلك  اجل�مع�ت 
وك�لة  يف  الوا�سحة  التالعب�ت 
خالل  من  ب�حلجرية  الت�سغيل 
الغمو�ص  و  الرتقيم  احرتام  عدم 
ال�رضك�ت  عرو�ص  مع  التع�مل  يف 
الوطنية  من طرف اعوان الوك�لة 
بني  امل�س�فة  بعد  اىل  ب�ال�س�فة 
وح�سبم�   ، الع�لية  بلدية  و  الوك�لة 

التي  املرا�سلة  نف�ص  به  اأف�دت 
حتوز يومية »الو�سط« على ن�سخة 
منه� اأن  بلدية الع�لية حتتوي على 
اأربع جتمع�ت �سك�نية  منه� الع�لية 
مركز تبعد عن احلجرية 15كلم  و 
قرية ال�سقة 45 كلم و قرية دزيوة 
ان  بط�ل  ل�سب�ب  فكيف  كلم   100
ملراقبة  للوك�لة   الذه�ب  يداوم 
و  ال�سف�فية  غي�ب  يف  العرو�ص 
ب�لوك�لة  احل��سلة  التج�وزات 
�سددت  التي  اجلمعية  ذات  تقول 
يف نف�ص ال�سي�ق على �رضورة فتح 
حتقيق جدي و �رضيع يف عرو�ص 
اخل��سة  و  الوطنية  ال�رضك�ت 
املتوفرة يف ال�ستة ا�سهر االخرية و 
املط�لبة بفتح وك�لة حملية ع�جال  
المت�س��ص غ�سب ال�سب�ب و اتخ�ذ 
مرتكبي  �سد  �س�رمة  اجراءات 

التج�وزات .
 ويف اإنتظ�ر تدخل ج�د من طرف 
لزام�  يبقى  ب�لوالية  القرار  �سن�ع 
بدائرة  الع�لية  بلدية  بط�يل  على 
ورقلة  لوالية  الت�بعة  احلجرية 
مع�ي�سة الو�سع املزري الأجل غري 

م�سمى .
اأحمد باحلاج 

متكنت قوات االأمن امل�سرتكة 
ب�ل�رضيط احلدودي اجلنوبي 
من  م�يل  لدولة  املت�خم 
تهريب  حم�ولة  اإجه��ص 
كمية كبرية من الوقود ، وذلك 
�رضي  م�ستودع  اكت�س�ف  اثر 

للمهربيني .
ك�سف م�س�در امنية متط�بقة 
ليومية »الو�سط« ، اأن م�س�لح 
يف  املتخ�س�سة  االأمن 
املنظمة  اجلرمية  مك�فحة 
، ك�نت قد متكنت  والتهريب 
االأخريين  اليومني  يف 
ب�سحراء  امل�سم�ة  ب�ملنطقة 
االإدارية  ب�ملق�طعة  تنزرفت 
بوالية  خمت�ر  ب�جي  برج 
م�ستودع  اكت�س�ف  من  اأدرار 
�سبط  للمهربني  �رضي 
بداخله 21400 لرت من الوقود 
ك�نت موجهة للتهريب ب�جت�ه 
م�س�درة  ليتم   ، م�يل  دولة 
وت�سليمه�  املحجوزات 
املعنية  االخت�س��ص  لدوائر 
�سنت  فقد  ذلك  مع  ،موازاة 
املخت�سة  االأمن  م�س�لح 
وب�لتن�سيق مع وحدات الدف�ع 
حملة  اجلوي  االقليم  عن 
مت�سيط وا�سعة النط�ق لتقفي 
العدد  املجهويل  اجلن�ة  اأث�ر 
تقدميهم  ثم  ومن  والهوية 

الق�س�ئية  اجله�ت  اأم�م 
بتهمة  و�سعيتهم  يف  للنظر 
التهريب واال�رضار ب�القت�س�د 
من  علم  وح�سبم�   ، الوطني 
العملية  ف�إن  امل�س�در  ذات 
االأخرية  النوعية  االأمنية 
نوعه�  من  الـ31  تعد  والتي 
على  اجل�رية  ال�سنة  خالل 
احلدودي  ال�رضيط  م�ستوى 
ل�سم�ل  املت�خم  اجلنوبي 
اإط�ر  يف  تندرج  م�يل  اقليم 
ملخطط  ال�س�رم  التطبيق 
وفق  التهريب  من�بع  جتفيف 

م� اأوردته م�س�درن� .
االأمنية  اللج�ن  اأن  ومعلوم 
خمطط  مبت�بعة  املكلفة 
االأمن ب�حلدود اجلنوبية، قد 
اىل  االأخرية  الفرتة  جل�أت يف 
االإجراءات  من  جملة  اتخ�ذ 
لت�سييق  ال�س�رمة  االأمنية 
ال�سبك�ت  على  اخلن�ق 
يقوده�  التي  االجرامية 
اف�رقة  و  جزائريني  مهربني 
من خمتلف اجلن�سي�ت وت�تي 
مراجعة  اإع�دة  مقدمة  يف 
املن�طق  حتديد  خمطط 
الع�سكرية املغلوقة مع الرفع 
احلدودية  املع�بر  عدد  من 

غري امل�رضح به� .
اأحمد باحلاج  

اأجمع املتتبعون لل�شاأن املحلي بولية ورقلة ، على النجاح الكبري الذي حققه عبد القادر جالوي 
منذ تعيينه على راأ�س اجلهاز التنفيذي من خالل حلحلة الرتاكمات التي طاملا كانت �شببا مبا�شرا 

يف لهيب وقود احلركات الحتجاجية ،ومعلوم اأن جالوي رف�س اخلو�س يف ملف الت�شغيل ال�شائك 
ب�شبب الغمو�س الذي يكتنف هذا الأخري  .

تراجع كبري  يف معدلت احلركات الحتجاجية منذ تعيينه 

اأحمد باحلاج 

وايل ورقلة ينجح يف تفكيك امللفات 
ال�سائكة يف ظرف قيا�سي 

من  امل�ستفيدين  من  املئ�ت  يع�ين 
من  بكل  ال�سب�ب  ت�سغيل  دعم  قرو�ص 
مطرقة  بني  اأدرار  و  مترنا�ست   ، ورقلة 
وعراقيل  التج�ري  الن�س�ط  غي�ب 
من  متكينهم  دون  ح�ل  م�  وهو  االإدارة 
 ، البنوك  لدى  املرتاكمة  ديونهم  ت�سديد 
ممتلك�تهم  بحجز  يهددهم  ب�ت  م�  وهو 
عدد  اأبدى    . ال�سجون  يف  بهم  والزج 
كبري من امل�ستفيدين من  قرو�ص وك�لة 
ورقلة  بوالي�ت  ال�سب�ب  وت�سغيل  دعم 
ت�رضيح�ت  يف   ، اأدرار  و  مترنا�ست   ،
  ،    « »الو�سط  يومية  مع  لهم  متفرقة  
التي  الرتاكم�ت  من  الكبري  تخوفهم  عن 
يعي�سون على وقعه� ب�سبب الت�أخر الكبري 

يف حت�سيل ديون البنوك  وت�سديده� كل 
يهددهم  ب�ت  الذي  االأمر   ، اأ�سهر  �ستة 
ب�ل�سجن ، حيث اأرجع هوؤالء �سبب العجز 
امل�يل الذي يع�نون منه خ��سة م� تعلق 
الرب�عية  ال�سي�رات  من  ب�مل�ستفيدين 
الدفع لغي�ب ع�ملي التج�رة والت�سويق يف 
ظل امل�س�يق�ت التي ب�توا يتعر�سون له� 
راأ�سه�  الو�سية وعلى  من طرف اجله�ت 
ب�سبب  وذلك  املخت�سة  االمنية  االجهزة 
عدم توفرهم على رخ�ص نقل االأ�سخ��ص 
للبلدي�ت  الوالية  ع��سمة  من  ال�سلع  و 
ن��سد  حيث   ، الوالي�ت  لتلك  املج�ورة 
ذات املتحدثني ال�سلط�ت املعنية وعلى 
النقل  مدراء  و  اجلمهورية  والة  راأ�سه� 

 ، الع�جل اليج�د حلول  التدخل  ب�رضورة 
وقف�ت   بتنظيم  ال�سي�ق  ذات  مهددين يف 
اإحتج�جية للمط�لبة ب�لتكفل ب�إن�سغ�التهم 
بعدم�  االإفال�ص  من  الإنق�ذهم  املذكورة 
اأ�سبحت بوادر ف�سل  م�س�ريع املوؤ�س�س�ت 

ال�سغرية واملتو�سطة تلوح يف االأفق .
 من جهة ث�نية فقد اأكد منتخبون حمليون 
ب�لوالي�ت  الوالئية  ال�سعبية  ب�ملج�ل�ص 
التي  املزرية  الو�سعية  اأن   ، املذكورة 
يعي�ص على وقعه� امل�ستفيدين من قرو�ص 
هو  واالأخري  االأول  �سببه�   ، الدولة  دعم 
الراعية  املوؤ�س�س�ت  بني  التن�سيق  غي�ب 
لن�س�طهم  وخمتلف امل�س�لح امل�سرتكة ، 
ن�هيك عن غي�ب ع�مل املرافقة  لهوؤالء 

م�س�ريعهم  جت�سيد  غ�ية  اإىل  ال�سب�ب 
اأن  علمن�  اإذا  خ��سة  الواقع،  اأر�ص  على 
هذه  االأخرية يف ح�لة م� جنحت �ستمكن 
جديدة  دخل  م�س�در  حتقيق  من  الدولة 
�سغل  من��سب  اإ�ستحداث  اإىل  اإ�س�فة   ،

جديدة   .
م�س�در  اإ�ستبعدت  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
والت�سغيل  العمل  وزارة  من  م�سوؤولة 
ليومية  ت�رضيح  االجتم�عي يف  وال�سم�ن 
»الو�سط«، اإمك�نية اإدراج امل�ستفيدين من 
هذا النمط من القرو�ص �سمن املعنيني 
مب�سح ديونهم وذلك ب�لنظر اىل الو�سعية 

امل�لية ال�سعبة التي متر به� البالد .
اأحمد باحلاج 

الع�م  املدير  اأم�ص  �سب�ح  اأعطى 
للمتق�عدين  الوطني  ل�سندوق 
املفتوحة  االأبواب  اإنطالق  اإ�س�رة 
يف  تدخل  التي  ال�سندوق  حول 
الن�سو�ص  وتب�سيط  �رضح  اإط�ر 

الق�نونية املنظمة للتق�عد.
اجل�ري  االأ�سبوع  بحر  اأفتتحت 

على  املفتوحة  االأبواب  فع�لي�ت 
للمتق�عديني  الوطني  ال�سندوق 
اإط�ر  يف  تندرج  حيث   ، بورقلة 
�رضح وتب�سيط الن�سو�ص والقوانني 
واالألي�ت  للتق�عد  الن�ظمة 
اجليد  للتكفل  املعدة  والتقني�ت 

ب�سوؤون املتق�عدين 

اجلهوي  هذااللق�ء  ويهدف 
املتق�عدين  فئة  تعريف  اىل 
اجلديدة  واالألي�ت  ب�لقوانني 
وق�سد  التق�عد  لعملي�ت  الن�ظمة 
تقريب هذه ال�رضيحة من املرفق 
االإداري املذكور وهو م� من �س�أنه 
االأمثل  التكفل  لهم  ي�سمن  اأن 

بهدف  وان�سغ�التهم  مب�س�كلهم 
حت�سني ظروفهم االجتم�عية .

املفتوحة  االأبواب  و�ستدوم  هذا 
على ال�سندوق الوطني للمتق�عدين 
اأي�م  فرع ورقلة على مدار الثالثة 

ك�ملة .
اأحمد باحلاج  

ورقلة ، مترنا�شت و اأدرار

اأ�شرف على افتتاحها املدير العام 

امل�ستفيدون من »اأون�ساج » مهددون بال�سجن 
.       غياب الن�شاط التجاري وعراقيل الإدارة حال دون ت�شديد ديون البنوك 

اأبواب مفتوحة على ال�سندوق الوطني للمتقاعدين بورقلة 

بلدية العالية بورقلة

تطبيقا ملخطط جتفيف منابع التهريب 

خريجو اجلامعات  يطالبون بالتحقيق 
يف وكالة الت�سغيل باحلجرية  

اإحباط   تهريب 21400 لرت من 
الوقود باحلدود اجلنوبية 



ر��سلت �أم�س جمعية حي دحماين 
�أدر�ر  مدينة  بتليالن  م�سكن   800
و�يل والية �در�ر حمو بكو�س حول 
�حلي  فيها  يتخبط  �لتي  �مل�ساكل 
�أين  �لعمومية  �الإنارة  غياب  جر�ء 
ح�سب �لر�سالة بان �لكالب �ل�سالة 
ليال  �ملارة  حياة  تهدد  �أ�سبحت 
مع  �سحايا  عدة  ت�سجيل  مت  كما 
جر�ء  ليال  للتجو�ل  حظر  فر�س 
�ت�سلت  كما  �لد�م�س  �لظالم 
�ملعنية  بامل�سالح  �جلمعية 
�لعمومية  �الإنارة  م�رشوع  حول 
�ملقاول  بان  علمت  �أين  �ملتعرث 
يف  خا�سة  �مل�رشوع  بت�سليم  قام 
لكن  �حلي  بني  �ملزدوج  �لطريق 
�جلمعية تقول باأنها مل ت�ستفيد من 
�ليوم  غاية  �إيل  �لعمومية  �الإنارة 
باإفادة  تطالبه  �لو�يل  ر��سلت  مما 

مع  �مل�رشوع  حول  حتقيق  جلنة 
على  �مل�رشفة  �مل�سالح  �إعالم 
�جلمعية  رئي�س  وح�سب  �مل�رشوع 
�سكان  بان  �لقادر  عبد  حماوي 
�مل�ساكل  من  جملة  يعانون  �حلي 
�أهمها غياب �الإنارة �لعمومية �لتي 
�أثرت �سلبيا على يومياتهم خا�سة 
تكرث  �ين  �ل�سيف  ف�سل  ونحن يف 
�نت�سار �حل�رش�ت خا�سة �لعقارب 
�لعامة  �حلركية  و�أعاقت  �ل�سامة 
منازلهم  من  للخروج  للمو�طنني 
ن�سيم  عن  للبحث  �أطفالهم  رفقة 
بارد جر�ء �حلر�رة �ملرتفعة ويبقي 
تدخل  حني  �يل  قائم  �ملطلب 
�مل�رشفة  �مل�سالح  �أمام  �لو�يل 
�خللل  معرفة  بغية  �مل�رشوع  على 

وتخلي�س �ل�سكان من �ملعاناة
بو�سريفي بلقا�سم 

من  �ساب  �أم�س  نهار  تعر�س 
للطعن  �لبكالوريا  مر�سحي 
�لعيون  ر�أ�س  مبركز  حادة  باألة 
يبلغ  تب�سة  والية  �لكويف  ببلدية 
مت  �سنة   23 حو�يل  �لعمر  من 
�ال�ستعجاالت  م�سلحة  �ىل  نقله 
على  بتب�سة  �سالح   عاليا  �لطبية 
�لتابعة  �الإ�سعاف  �سيارة  منت 
�لثانوية للحماية �ملدنية  للوحدة 
من  �ل�ساب  �أن   .م�سادر�لو�سط  
مر�سحي  �لبكالوريا مبركز ر�أ�س 
�لعيون  بلدية �لكويف والية تب�سة  

باآلة  �لبطن  م�ستوى  على  �أ�سيب 
�المتحانات  مركز  خارج  حادة 
حتويله  مت  �لر�حة  فرتة  �أثناء 
ق�سم  �ىل  �ل�رشعة  جناح  على 
باقليم  �لطبية  �ال�ستعجاالت 
�الإ�سعافات  وتقدمي  �لبلدية 
�الأولية مت حتويله من طرف  ذ�ت 
�ال�ستعجاالت  ق�سم  �ىل  �مل�سالح 
بعا�سمة  �سالح  عاليا  �لطبية 
�لوالية تب�سة و�لتحقيق جاري يف 

مالب�سات هذ�  �حلادث .
عزيزي ر�سيد
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و�الت�سال  �الإعالم  خلية  ح�سب 
�لفرقة  تب�سة متكنت  والية  �أمن 
�لتابعة  �الإقت�سادية  و  �ملالية 
لل�رشطة  �لوالئية  للم�سلحة 
تب�سة  والية  باأمن  �لق�سائية 
ق�سية  حول  حتقيق  فتح  من 
و  عمومية  �أمو�ل  �ختال�س 
لقانون  خمالفة  �سفقات  �إبر�م 
�أجل  من  �لعمومية  �ل�سفقات 
تقدمي �إمتياز�ت غري مربرة للغي  
�ملزور  ��ستعمال  و  �لتزوير  مع 
�رشقة  و  �إد�رية  حمرر�ت  يف 
�إد�رية  ملفات  و  ر�سمي  �سجل 
�أجل طم�س معامل �جلرمية   من 
با�رشتها  �لق�سية  .حيثيات   
على  ح�سولها  بعد  �لفرقة  ذ�ت 

فيام  مفادها  موؤكدة  معلومات 
والية  قريقر  بلدية  موظفو� 
وهمية  �سفقة  باإبر�م  تب�سة 
حديدية  قنو�ت  �إقتناء  تخ�س 
على  لالإ�ستعمال  �ساحلة  غري 
م�سافة 12 كلم2 مع تزوير بع�س 

يف  �ملتمثلة  �الإد�رية  �لوثائق 
حما�رش �جلل�سات باالإ�سافة �إىل 
�سجل  �رشقة  و  �مللفات  �رشقة 
 ،2012 ل�سنة  للمد�والت  ر�سمي 
لطم�س معامل �جلرمية حيث مت 
��سرتجاع بع�س �لوثائق �الإد�رية 

باملز�د  �لبيع  بعملية  �خلا�سة 
�ساحلة  غري  لالأنابيب  �لعلني 
�إىل  �لتنقل  مت  كما  لال�ستعمال 
مقر بلدية قريقر للح�سول على 
�لعثور  يتم  مل  �أنه  �إال  �ل�سجل 
عليه و هذ� ما يدل على �ختفاء 
�لوثائق و �ل�سجل ل�سنة 2012  و 
�ملتعلقة  �الأطر�ف  �سماع  بعد 
بالق�سية و �ملتورط فيها كل من 
�لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س 
لبلدية قريقر والية تب�سة و نائبه 
لبلدية  عام  كاتب  �إىل  باالإ�سافة 
�أمالك  قريقر و رئي�س مفت�سية 
�لدولة بتب�سة و جمموعة �أخرى 
�إجناز  مت  حيث  �ملوظفني  من 
ملف ق�سائي ب�ساأنهم عن �جلرم 
�مللف  �إر�سال  ليتم  �ملذكور 
التخاذ  تب�سة  حمكمة  نيابة  �إىل 

�الإجر�ء�ت �لقانونية

تب�سة

عزيزي ر�سيد

حتقيق يف اختال�س اأموال عمومية 
واإبرام �شفقات م�شبوهة ببلدية قريقر  

اأدرار

وهران 

�سيدي بلعبا�س

غرداية

يوم درا�شي حول جتنب اأخطار الفقارات املائية 

برجمة ترميم 31 عمارة قدمية بو�شط مدينة وهران

اإختناق03 اأ�شخا�س يف حريق مهول مب�شكن 

اإحباط اأربع حماوالت غ�س يف 
امتحان نيل �شهادة البكالوريا

 )4( �أربع  �حباط  و  ت�سجيل  مت 
نيل  �متحان   يف  غ�س  حماوالت 
جو�ن  لدورة  �لبكالوريا  �سهادة 
�ليومني  غرد�ية خالل  بوالية   2018
�المتحاين ح�سبما علم  �الأولني من  
ومت  بالوالية  �لرتبية  مديرية  من 
ببلدية  �الأربع  ت�سجيل هذه �حلاالت 
�إجر�ء  و�حدة مبركز  )حالة  �لعطف 
وثالث  نظامني  مبرت�سحني  خا�س  
خا�س  �إجر�ء  مبركز  �أخرى  حاالت 
حاول   �أين  �أحر�ر(  مبرت�سحني 
�ملمتحنون �لغ�س با�ستخد�م هو�تف 
ذكية بالرغم من منعها د�خل قاعات 
غري  ب�سفة  �إدخالها  مت   �المتحان 

قانونيةي كما مت تاأكيده.
وكان �ملرت�سحون قد قامو� بت�سجيل 
درو�س كل مادة �متحان يف هو�تفهم 
يف  ��ستخد�مها  �أجل  من   �لذكية 
�الأ�سئلة  عن  و�الإجابة  �لغ�س  عملية 
نزع  مت  وقد  �مل�سدر  ذ�ت  وفق 
مت  �لذين  �ملعنيني  من  �الأهلية 
بالغ�س  تلب�س  حالة  يف  �سبطهم 
خالل  �متحان نيل �سهادة �لبكالوريا 

هو�تفهم  م�سادرة  متت  كما 
�أفعالهم  على   كدليل  �ملحمولة 
مبوجبها  �سيتم  حما�رش  وحترير 
�تخاذ �إجر�ء�ت عقابية تاأديبية ذ�ت 
طابع  بيد�غوجي كما ذكرته مديرية 
�لقطاع . ويجتاز بر�سم �متحان نيل 
جو�ن  لدورة  �لبكالوريا  ة  �سهادة 
من  مرت�سح    11.349 حو�يل   2018
موزعني  �إناث  باملائة   47،5 بينهم 
عرب 42 مركز �إجر�ء عرب �إقليم والية  
�ملرت�سحني  عدد  وميثل  غرد�ية. 
�ملجموع  باملائة من   48،1 �الأحر�ر 
يعادل  ما  �أي   للممتحنني  �الإجمايل 
�إح�سائيات  ح�سب  مرت�سح   5.468
�ملديرية �ملحلية للرتبية  ومن �أجل 
مت  لالمتحان  �حل�سن  �ل�سري  �سمان 
3.200 عون  يقل عن  ال  ما  ت�سخري 
موؤطر  �آالف  و3  �لوالئي  �الأمن   من 
من قطاع �لرتبية �لوطنية باالإ�سافة 
�إىل 2.300 متدخل  ميثلون قطاعات 
و�لدرك  �ملدنية  )�حلماية  �أخرى 
�الإ�سارة  متت  كما  و�أطباء(  �لوطني 

�إليه.

ناق�ست م�سالح بلدية �أدر�ر �أول �أم�س 
�ملائية  �لفقار�ت  تو�جد  �إ�سكالية 
يف �لو�سط �لعمر�ين يف يوم در��سي 
ومالك  وخمت�سني  �أ�ساتذة  جمع 
�لتطرق  �إيل  باالإ�سافة  �لفقار�ت 
�إيل �رشورة حمايتها و�سيانتها  مع 
و�سع �خلر�ئط  للفقار�ت �ملتو�جد 
مبدينة �أدر�ر وم�سالكها مع مر�عاة 
�المتد�د �ل�سكني على ح�ساب هذ� 
كما  و�القت�سادي  �لثقايف  �ملوروث 
قدم مدير �لوكالة �جلهوية للمو�رد 
تعد�د  حول  باالأرقام  �ملائية 

�أين  �لوالية  م�ستوي  على  �لفقارة 
 676 منها  فقارة  بوجود2285  �أكد 
فقارة  و925  ماء  بها  حية  فقارة 
لعدة  جافة فقدت من�سوب مياهها 
فقارة     138 توجد  فيما  عو�مل 
تعود  �ن  وميكنها  من�سوبها  تر�جع 
�ل�سيد  و�أ�سار  �لطبيعي  لن�ساطها 
يف  �در�ر  د�ئرة  رئي�س  يزيد  دلفي 
توكلها  �لتي  �لعناية  �إيل  �للقاء  هذ� 
�لدولة العتناء بالفقار�ت ر ودعمها 
هامة  مالية  مبالغ  ر�سدت  حيث 
دينار جز�ئري يف  مليار  يقارب  ما 

خ�س�ست  �الأخرية  �سنو�ت  �لع�رش 
رئي�س  �أما  و�لتهيئة  للرتميم  فقط 
حممد  �أقا�سم  �ل�سيد  �در�ر  بلدية 
�حلفاظ  ب�رشورة  �أكد  �لكرمي  عبد 
جتنب  وجب  ولكن  �لفقارة  على 
يف  �لعمر�ين  �لو�سط  يف  �إخطارها 
وقعت  �حلو�دث  من  �لكثري  ظل 
مالك  �إ�رش�ك  وجب  هذ�  ولتجنب 
بغية  �لتقنية  و�مل�سالح  �لفقارة 
لر�سم  معني  زمني  برنامج  ت�سطري 
عند  معلومة  لتكون  معاملها  كل 
يف  م�ستقبال  �البتعاد  مع  �ل�سكان 

وغريها  �سكنية  م�ساريع  �جناز 
بالقرب منها و�جمع �مل�ساركون يف 
�رشورة  على  �لدر��سي   �ليوم  �خر 
موروث  كونها  بالفقارة  �الهتمام  
وجتنب  �ملنطقة  يف  مميزة  ثقايف 
ودر��سة  علمية  باأ�س�س  �إخطارها 
باملو�سوع  �الهتمام  ويبقي  تقنية 
يف  ن�سل  حتى  للمناق�سة  دوري 
�ساملة   در��سة  و�سع  �إيل  �لنهاية 
ت�سمح برتقية �لفقارة بدون �أخطار 

نحو �ل�سكان  .
بو�سريفي بلقا�سم 

قدمية  عمارة   31 ترميم  برجمة  مت 
بو�سط مدينة وهر�ن  وذلك يف �إطار 
ح�سبما  �لقدمية  �لبنايات  تاأهيل 
وهر�ن   والية  م�سالح  لدى  ��ستفيد 
على  �مل�سجلة  �لعملية  هذه  وت�سمل 
للتعمري  �لوالئية  �ملديرية  عاتق 
و�لهند�سة  �ملعمارية و�لبناء بغالف 
بناية   21 دج  مليار  5ر1  يعادل  مايل 
و10  مهيدي"  بن   "�لعربي  ب�سارع 
�حلبيب"  "معطى  بنهج  �أخرى 
�ملقبل  �الأ�سبوع  مطلع  �سيتم  حيث 
بعرو�س  �ملتعلقة  �الأظرفة   فتح 
�ملوؤ�س�سات �ملهتمة بتج�سيد �أ�سغال 
بنايتني  ترميم  ينتظر  كما   . �لرتميم 

م�ستوى  على  متو�جدتني  �أثنني 
�ساحة "�أول نوفمرب" بو�سط  �ملدينة 
وذلك يف �طار عملية �إعادة �العتبار 
�أ�سري   كما  �لعمومية  �ل�ساحة  لهذه 
�إليه  ومت خالل �سهر جو�ن �جلاري 
��ستالم م�رشوع تهيئة وترميم كل من 
مقري بلدية وهر�ن  وغرفة �لتجارة 
و�ل�سناعة لناحية وهر�ن وكذ� مبنى 
يقع بنهج و�جهة �لبحر للتذكري فقد 
��ستفادت والية وهر�ن يف عام 2008 
5ر2   مبلغ  من  �لربنامج  نف�س  �سمن 
مليار دج من �أجل �لتكفل باأزيد من 

600 بناية و114 معلم تاريخي.
��ستالم  مت  فقد  �الإطار  نف�س  ويف 

بها  �لرتميم  �أ�سغال  �نتهت  بناية   49
وذلك خالل  �لفرتة �ملمتدة ما بني 
2008 و2017  كما مت تن�سيب جهاز 
على م�ستوى �لوالية مكلف باملتابعة 
بعث  الإعادة  �مللف   لهذ�  �ملكثفة 
�سمن  �مل�سجلة  �لعمليات  جميع 
��ستفادة  بعد  �لربنامج خا�سة  نف�س 
�لوالية  يف 2014 من برنامج ��سايف 
بقيمة 2 مليار دج وفق �مل�سدر ذ�ته 
)2014( فقد  �لربنامج  نف�س  و�سمن 
مت موؤخر� ��ستالم 25 عمارة وبناية 
"�لعربي بن  ب�سارع  منها 18 عمارة  
"حممد  ب�سارع  �أخرى  و7  مهيدي" 
من   �النتهاء  بعد  وذلك  خمي�ستي" 

مع  نهائية  ب�سفة  �لرتميم  عملية 
م�سجلة  �لعمليات  هذه  �أن  �لعلم 
و�لت�سيري  �لرتقية  ديو�ن   على عاتق 
يف  �لديو�ن  �سي�رشع  كما   . �لعقاري 
بنايات   9 ترميم  يف  �لقادمة  �الأيام 
غر�ر  على  �ملدينة   بو�سط  �أخرى 
�ملبنى �ملتو�جد مبنطقة �مل�سمكة 
م�سالح   ت�سري  وهر�ن  ميناء  مقابل 
�أنه مت ت�سجيل توقف  �لوالية. يذكر 
ب�سبب  وذلك  بنايات  ب�سبع  لالأ�سغال 
هي  و�لتي  �لتقنية   �لعر�قيل  بع�س 
رفعها  �أجل  من  حاليا  در��سة  حمل 
�أ�سري  كما  بها  �الأ�سغال  و��ستئناف 

�إليه.

�سيدي  لوالية  �ملدنية  �حلماية  �سجلت 
�لليل  منت�سف  ،عند  �أم�س  يوم  بلعبا�س 
م�سكن   150 بحي  م�سكن  د�خل  حريقا 
�سيدي  والية   �سمال  �جلياليل  ب�سيدي 

بلعبا�س ،حيث �أ�سيب 03 �أ�سخا�س باختناق 
��ستن�ساق  جر�ء  وطفل  �مر�أتني  بينهم 
�الأولية  �الإ�سعافات  تقدمي  �لدخان،�إذ  مت 
بلعبا�س  �سيدي  م�ست�سفى  �إىل  وحتويلهم  

�سخرت  بعدما  ،وهذ�  م�ستقرة  وحالتهم 
�حلماية �ملدنية لهذ� �حلريق 05 �ساحنات 
�ل�سلم  �ساحنة  و  �أنو�عها  مبختلف  �إطفاء 
�ملدنية  �حلماية  عون   56، �مليكانيكي 

مت  وجيز  ظرف  ويف  �لرتب  مبختلف 
من  �لعمارة  كامل  و�إنقاذ  �حلريق  �إخماد 

خ�سائر �أخرى 
�س.�س

 جمعية حي دحماين 800 
م�سكن تليالن ترا�سل وايل اأدرار

املطالبة بالتحقيق حول 
م�شروع االإنارة العمومية

تب�سة

مرت�شح للبكالوريا  يتعر�س 
للطعن باآلة حادة 
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ANEP N°: 818971 الو�شط:2018/06/25

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية اأدرار

دائرة �شروين
بلدية طلمني

رقم التعريف اجلبائي:098501249006036

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

يعلن رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية طلمني عن طلب عرو�ض مفتوح مع ا�شرتاط قدرات 
دنيا من اجل تنفيذ:

امل�شروع:اإجناز و جتهيز بئر عميق مع اإجناز خمباأ و الربط بالكهرباء و مد القنوات بق�رص 
قلو بلدية طلمني

كل متعهد اأو مر�شح تتوفر فيه ال�رصوط الدنيا التالية:
-حائز على �شهادة التاأهيل و الت�شنيف املهنيني الدرجة الثالثة 03 فما فوق ن�شاط رئي�شي 

اأ�شغال الري يحمل رمز ن�شاط حفر الآبار 303-34  يف طور ال�شالحية
  appareille forage type rotary( ميلك اآلة حفر اآبار عميقة و التي تعمل ب�شكل دوراين -

)
- �شهادة ح�شن الإجناز مل�رصوع مماثل )حفر اآبار عميقة ( خالل 05 �شنوات اأخرية �شادرة عن 

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

الهاتف.الفاك�ض049.90.04.78-049.90.09.76

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

A-ملف الرت�شح :و ي�شمل الوثائق:
1 ت�رصيح بالرت�شح )ملحق رقم 01( مملوء،موؤرخ و مم�شي و خمتوم

2 الت�رصيح بالنزاهة )ملحق رقم 02 (مملوء،موؤرخ و مم�شي و خمتوم
3 الت�رصيح باملناول ملحق رق05 عند القت�شاء

4 القانون الأ�شا�شي حالة �رصكة
5 التفوي�ض بالإم�شاء )عند ال�رصورة(

6 وثائق اإثبات قدرات املتعهد و تتكون من 
�شهادة التاأهيل و الت�شنيف املهنيني املهنيني الدرجة 03 و مافوق ن�شاط رئي�شي اأ�شغال 

الري يف طور ال�شالحية
ح�شائل مالية لل�شنوات 2017-2016-2015

قائمة مف�شلة للو�شائل املادية مرفقة باإثباتات بطاقة رمادية+تاأمني للعتاد ال�شيار و 
فاتورة ال�رصاء+حم�رص ق�شائي لغري ذلك ل�شنة 2018

قائمة مف�شلة للو�شائل الب�رصية دبلوم لالإطارات و �شهادة النت�شاب cnas لكل 
امل�شتخدمني

�شهادة ح�شن الجناز مل�شاريع اإجناز اأبار عميقة خالل 05 �شنوات اأخرية �شادرة عن 
امل�شالح املتعاقدة

7- و�شل الت�شديد مببلغ 4000.00 دج
B- العر�ض التقني: و ي�شمل الوثائق :

1 الت�رصيح بالكتتاب )ملحق رقم 03 ( مملوء،موؤرخ و مم�شي و خمتوم
2 مذكرة تقنية تربيرية

3 خمطط و مدة تن�شيب الور�شة و تنفيذ الأ�شغال
4 دفرت ال�رصوط يحتوي باآخر �شفحته العبارة »قرئ وقبل« مكتوبة بخط اليد

 c العر�ض املايل: و ي�شمل الوثائق التالية
1 ر�شالة التعهد  )ملحق رقم) 04 ( مملوءة ومم�شية و خمتومة

2  جدول الأ�شعار بالوحدة مملوء و مم�شي و خمتوم
3  التف�شيل الكمي و التقديري مملوء،موؤرخ و مم�شي و خمتوم

حت�شريو اإيداع العرو�ض:يو�شع »ملف الرت�شح »و »العر�ض التقني«و »العر�ض 
املايل« يف اأظرفة منف�شلة و مقفلة باإحكام ،يبني كل منها » ت�شمية املوؤ�ش�شة العار�شة 
و مرجع طلب العرو�ض و مو�شوعه«و تت�شمن عبارة »ملف الرت�شح«اأو »عر�ض تقني« اأو 

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

رقم......مو�شوع طلب العرو�ض.....«
و يتم الإيداع عن طريق حامل مبقر :بلدية طلمني// اأمانة رئي�ض املجل�ض ال�شعبي 

البلدي

مدة حت�شري العرو�ض: حتدد مدة العرو�ض خم�شة ع�رص15 يوما ابتداء من اأول 
 BOMOP يوم لإ�شهار طلب العرو�ض باليوميات الوطنية اأو

تاريخ و �شاعة اإيداع العرو�ض: تودع العرو�ض باآخر يوم من مدة حت�شري 
العرو�ض من ال�شاعة 8 اإىل 12

فتح الأظرفة: تتم عملية فتح الأظرف يف اإطار جل�شة علنية مبقر بلدية 
طلمني باليوم لإيداع العرو�ض على ال�شاعة الثانية و الن�شف زوال 14h30 املتعهدون 

املهتمون،مدعوون  حل�شور جل�شة فتح العرو�ض

�شالحية العرو�ض: يبقى املتعهدون ملتزمون بعرو�شهم ملدة تعادل مدة حت�شري 
العرو�ض زائد ثالثة ا�شهر اإبتداء من تاريخ اإيداع العرو�ض

ANEP N°: 819043 الو�شط:2018/06/25

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية

ولية اأدرار
املقاطعة الإدارية تيميمون

دائرة تيرنكوك
بلدية ق�شر قدور

رقم التعريف اجلبائي:098501079005332

طلب عرو�ض وطني مفتوح مع اإ�شرتاط قدرات دنيا رقم 
2018../02../

تعلن بلدية  ق�رص قدور عن طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط 
قدرات دنيا من اجل اجناز :

العملية:تو�شيع �شبكة املياه امل�شتعملة ببلدية ق�رص قدور
امل�رصوع: تو�شيع �شبكة املياه امل�شتعملة ببلدية ق�رص قدورو الذي يندرج 

2018   PCDيف اإطار برنامج
باإمكان كل متعهد تتوفر فيه ال�رصوط الدنيا املدونة اأدناه ،باإمكانه اأو من 
طرف ممثله املعني لذلك،�شحب دفرت ال�رصوط مقابل 2500 دج من : من 

بلدية ق�رص قدور (مكتب الأمانة العامة)
الهاتف:98-49-049/90-الفاك�ض :049/90-49-98

 1 -ال�شروط الدنيا املقبولة
�شهادة التاأهيل و الت�شنيف املهنيني من الدرجة الثالث«3« فما فوق 

ن�شاط اأ�شغال الري رئي�شي
اإجناز اثنني )2( من م�شاريع �شبكة ال�رصف ال�شحي على الأقل خالل 

ال�شنوات الأخرية من 2013 اإىل 2018 كل م�رصوع ال�شفقة+ امللحق 
ي�شاوي اأو يفوق 12.000.000.00 مربرة ب�شهادة ح�شن الإجناز من 

م�شلحة متعاقدة عمومية اأو متعامل عمومي اإقت�شادي
العر�ض ملف  حمتوى   -  2

يجب اأن تكون العرو�ض املقدمة تتكون من ملف الرت�شح،عر�ض 
تقني،و عر�ض مايل م�شحوبة بالوثائق املذكورة يف دفرت التعليمات 

للعار�شني،املادة رقم 09 �شفحة رقم4
3-  حت�شري و اإيداع العرو�ض

يو�شع »ملف الرت�شح«و » العر�ض التقني«و » العر�ض املايل« يف اأظرفة 
منف�شلة و مقفلة باإحكام ،يبني كل منها » ت�شمية املوؤ�ش�شة العار�شة 

»و مرجع طلب العرو�ض و مو�شوعه و تت�شمن عبارة »ملف الرت�شح«اأو 
»عر�ض تقني« اأو :عر�ض مايل« ح�شب احلالة .و تو�شع هذه الأظرفة يف 
ظرف اآخر مقفل باإحكام و مغفل و يحمل عبارة »ل يفتح اإل من طرف 

جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�ض- طلب عرو�ض رقم..../مو�شوع 
طلب العرو�ض....«و يتم الإيداع عن طريق حامل مب�شلحة ال�شوؤون 

املالية ) مكتب ال�شفقات ( لبلدية ق�رص قدور
مدة حت�شري العرو�ض: حتدد مدة العرو�ض بخم�شة ع�رص )15(باآخر 
يوما ابتداء من اأول يوم لإ�شهار طلب العرو�ض باليوميات الوطنية اأو 

.  BOMOP
تاريخ و �شاعة اإيداع العرو�ض: تودع العرو�ض باآخر يوم من مدة حت�شري 

12h00 8 اإىلh00 العرو�ض من ال�شاعة
فتح الأظرفة: تتم عملية الأظرف يف اإطار جل�شة علنية مبقر بلدية ق�رص 

قدور باليوم املوافق لإيداع العرو�ض على ال�شاعة الرابعة ع�رص م�شاءا 
)14h00 ( .املتعهدون املهتمون ،مدعوون حل�شور جل�شة فتح العرو�ض.

�شالحية العرو�ض:يبقى املتعهدون ملتزمون بعرو�شهم ملدة  تعادل مدة 
حت�شري العرو�ض زائد ثالثة اأ�شهر،باإ�شافة �شهر واحد ل�شاحب املنح 

املوؤقت،ابتداء من تاريخ اإيداع العرو�ض
هذا الإعالن يعترب مبثابة  دعوى حل�شور العار�شني جل�شة فتح العرو�ض.
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وعلى �لرغم من �أن �لبالد قد �أ�صدرت 
�أول رخ�ص قيادة للن�صاء، فقد �عتقلت 
جمموعة  �ملا�صي  �ل�صهر  �ل�صلطات 
حقوق  جمال  يف  �لنا�صطات  من 
�لأمن  "تقوي�صهن  يف  لال�صتباه  �ملر�أة 

و�ل�صتقر�ر".
�لأمري  �ل�صعودي،  �لعهد  ويل  ويقول 
حتديث  يريد  �إنه  �صلمان،  بن  حممد 
�لإ�صالم  "�إىل  بها  و�لعودة  �لبالد 
باملر�أة  �ملتعلقة  �ملعتدل"و�لتغيري�ت 
يقوده  �أو�صع  برنامج  من  جزء  هي 
جني  2030"ولكن  "روؤية  عنو�ن  حتت 
ت�صاتام  معهد  يف  �لباحثة  كينينمونت، 
�إنه  تقول  لندن،  يف  لالأبحاث  هاو�ص 
تتو�فق  ل   "  2017 عام  نهاية  حتى 
مع  حقوقها  �ملر�أة  ملنح  �لإجر�ء�ت 

عملية �لتحرر �ل�صيا�صي".
وقد �حتلت �ملرتبة 138 من بني 144 
�جلن�صني  بني  �لفجوة  موؤ�رش  يف  دولة 
لعام  �لعاملي  �لقت�صادي  �ملنتدى  يف 

.2017

ماز�لت  �لتي  �لأمور  من  عدد  وهناك 
وهنا  �ل�صعوديات،  على  حمظورة 
�أ�صياء ما تز�ل  �أبرز خم�صة  ن�صتعر�ص 
على  قادرة  غري  �ل�صعودية  �ملر�أة 

فعلها.

فتح ح�شاب م�شريف

�لعربية  �ململكة  يف  للن�صاء  ميكن  ل 
بدون  م�رشيف  ح�صاب  فتح  �ل�صعودية 
نظام  ب�صبب  وهذ�  �لأمر  ويل  من  �إذن 
قبل  من  ب�صدة  �نتُقد  �لذي  �لو�صاية، 
عدة منظمات معنية بحقوق �لإن�صان، 
ر�يت�ص  هيومان  منظمة  ذلك  يف  مبا 
ووت�ص، �لتي قالت �إن هذ �لنظام يحول 
�لن�صاء �إىل "قا�رش�ت قانونيا بحيث ل 

ميكنهن �تخاذ قر�ر�ت م�صريية".

احل�شول على جواز �شفر )اأو 
ال�شفر اإىل اخلارج(

وهذ� مثال �آخر على نظام �لو�صاية. �إذ 
يجب �أن حت�صل �ملر�أة �ل�صعودية على 
مو�فقة ويل �أمرها للح�صول على جو�ز 

�صفر �أو مغادرة �لبالد.
جو�نب  ليطال  �لو�صاية  نظام  وميتد 
ذلك  يف  مبا  �لن�صاء،  حياة  من  �أخرى 
�حل�صول  حتى  �أو  �لدر��صة  �أو  �لعمل 
على �أنو�ع معينة من �لرعاية �ل�صحية.

الزواج اأو الطالق

ومن �ل�صعب �أي�صا ح�صول �ملر�أة على 
ح�صانة �لأطفال بعد �لطالق، �إذ� كان 
�صنو�ت  �صبع  من  �أكرب  �لأطفال  عمر 
لالأطفال �لذكور �أو ت�صع �صنو�ت لالإناث 
وهناك �لعديد من حالت �لن�صاء ممن 
ت�صليم  على  و�أجربن  لالإيذ�ء،  تعر�صن 
رو�تبهن �إىل �لأو�صياء �لذكور، �أو منعن 
�أجربن على �لزو�ج مبن  �أو  من �لزو�ج 

ل يرغنب به.
�حت�صاء �لقهوة مع �صديق

�ململكة  يف  �ملطاعم  كافة  وتنق�صم 
ي�صم  للعائالت،  ق�صم  ق�صمني،  �إىل 
وق�صم  �لعازبات،  و�لفتيات  �لعائالت 

�آخر للعازبني �لذكور.

احلرية يف امللب�س

ل متلك �ملر�أة �ل�صعودية حرية �رتد�ء 
ما ترغب به يف �لأماكن �لعامة، وعلى 
تغطية  �إىل  �حلاجة  عدم  من  �لرغم 
عباءة  تلب�ص  �أن  ينبغي  فاإنها  �لوجه 
لأخم�ص  ر�أ�صها  قمة  من  تغطيها 
من  حمدد  عدد  وهناك  قدميها 
�لأماكن �ملخ�ص�صة للن�صاء فقط، مثل 
�لت�صوق،  مر�كز  من  حمددة  طو�بق 
�لعباءة  تخلع  �أن  للمر�أة  ميكن  حيث 
لكن يف وقت �صابق من هذ� �لعام، قال 
�أحد كبار رجال �لدين يف �ململكة، �إنه 
�لعباءة"  �رتد�ء  �لن�صاء  ينبغي على  "ل 
وهو ت�رشيح قد ي�صكل �أ�صا�ص �لقانون 

�ل�صعودي يف �مل�صتقبل.

بعد ن�شال دام لأعوام �شي�شمح للمراأة ال�شعودية بقيادة ال�شيارة بدًءا من يوم الأحد 24 من �شهر جوان 
اجلاري. لكن طريق الن�شال لنيل كامل احلقوق وحتقيق امل�شاواة ما زال طويال اأمام ال�شعوديات، فمازالت 

و�شاية الرجل تقيد ممار�شات اأ�شا�شية يف حياتهن اليومية يف الأ�شهر الأخرية، احتلت اململكة العربية 
ال�شعودية العناوين الرئي�شية يف الإعالم العربي والعاملي نتيجة لعدد من التغيريات التي متنح املراأة 

ال�شعودية حريات جديدة فقد �شهدنا لأول مرة ح�شور الن�شاء ملباراة كرة قدم، وال�شماح للن�شاء بالن�شمام 
للجي�س وجهاز املخابرات، كما �شاركت الن�شاء يف اأول �شباق درجات هوائية لالإناث.

بعد ال�شماح لها بقيادة ال�شيارة

 5 حمظورات على املراأة ال�سعودية

حمطات يف م�سرية املراأة ال�سعودية نحو مقود ال�سيارة

�سروط قيادة املراأة ال�سعودية لل�سيارة

 قيادة املراأة �ستزيد الطلب
 على ال�سيارات بن�سبة %10 

يف  �ليوم  تاريخ  من  �عتبار�  يلغى 
�ل�صعودية، �حلظر �لذي كان مفرو�صا 
لل�صيارة  منذ عقود على قيادة �ملر�أة 
يف �صابقة �صطبت للمحافظني نهجهم 
يف  �للطيف  �جلن�ص  حلق  �ملناه�ص 

قيادة �ل�صيارة.
�لإجر�ء  هذ�  �أن  �ملر�قبون،  ويرى 
جمرد خطوة يف �صل�صلة من �لتغيري�ت 
�لجتماعية �لكربى �لتي يدعمها ويل 
�صلمان  بن  حممد  �ل�صعودي  �لعهد 
�عتماد  لإنهاء  �صعيه  مع  تز�منا 
�لقت�صاد على �صادر�ت �لنفط و�لعمل 

على �نفتاح �ملجتمع �ملحافظ.
لأهم  زمني  ت�صل�صل  يلي  وفيما 

�لأحد�ث �لتي ��صتمرت طيلة 28 عاما 
يف �إطار جهود �إلغاء هذ� �حلظر.

- 6 نوفمرب 1990: قادت �أكرث من 40 
�لريا�ص  �صيار�تهن يف  �صعودية  �مر�أة 
�حلظر،  �صد  عامة  مظاهرة  �أول  يف 
و�حد  يوم  ملدة  �ل�صلطات  وحب�صتهن 
وفقد  �صفرهن  جو�ز�ت  و�صحبت 

بع�صهن وظائفهن.
بزعامة  نا�صطات   :2007 -�صبتمرب 
وفوزية  �حلويدر  وجيهة  �لنا�صطتني 
�لعيوين يقدمن �لتما�صا، عليه �أكرث من 
1000 توقيع للعاهل �ل�صعودي �لر�حل 
برفع  فيه  مطالبني  �هلل،  عبد  �مللك 

�حلظر.

-مار�ص 2008: وجيهة �حلويدر ت�صور 
وتن�رش  �ل�صيارة  قيادتها  �أثناء  نف�صها 

�لفيديو على موقع يوتيوب.
�ل�رشيف  منال   :2011 -جو�ن 
حملة  يطلقن  �أخريات  ونا�صطات 
�ملر�أة  قيادة  لدعم  في�صبوك  على 
�لعربي،  �لربيع  �نتفا�صات  تفاعال مع 
وجرى توثيق 70 حالة قيادة على مدى 
عدد  �عتقال  وجرى  فقط  �أ�صبوعني 

من خمرتقات �حلظر.
�ل�صعوديات  ع�رش�ت   :2013 -�أكتوبر 
�صور�  وين�رشن  �ل�صيار�ت  يقدن 
�أثناء  �لإنرتنت  على  م�صورة  ولقطات 
قيادتهن رغم حتذير �ل�صلطات، فيما 

�لغر�مة  منها  عقوبات  بع�صهن  و�جه 
و�حلب�ص �ملوؤقت وم�صادرة �ل�صيارة.

�لنا�صطتني  �عتقال   :2014 -نوفمرب 
جلني �لهذلول ومي�صاء �لعمودي ملدة 
جر�ئم  بارتكاب  و�تهامهما  يوما   73
حماولتهما  بعد  بالإرهاب  مرتبطة 
دخول �ل�صعودية ب�صيارتيهما قادمتني 

من �لإمار�ت.
ياأمر  �صلمان  �مللك   :2017 -�صبتمرب 
بالقيادة،  للمر�أة  لل�صماح  بالتح�صري 
نا�صطة   20 على  يزيد  ما  وتلقت 
لهن  �أو�مر  ت�صمنت  هاتفية  �ت�صالت 
ما  وهو  �لقر�ر،  على  �لتعليق  بعدم 

جتاهله بع�صهن.

 30 عن  �ل�صائقة  عمر  يقل  �أل   .1
�صنة.

�ل�صائقة على  �أمر  2. مو�فقة ويل 
قيادتها لل�صيارة.

3. �حل�صول على رخ�صة قيادة من 
مركز تعليم �لقيادة �لن�صائي.

�ل�صائقة حمت�صمة يف  �أن تكون   .4

للزينة  مو�د  �أي  ت�صع  ول  لب�صها 
بالقيادة  لها  ي�صمح   .5 بتاتا. 
د�خل �ملدينة فقط ول ي�صمح لها 
بالقيادة خارجها دون حمرم �صو�ء 

�لقرى �أو �ل�صو�حي.
بالقيادة  �ل�صماح  �أوقات  حتدد   .6
من �ل�صابعة �صباحا وحتى �لثامنة 

�لأربعاء،  �إىل  �ل�صبت  �أيام  ليال، 
من  و�جلمعة  �خلمي�ص  ويومي 
�لثامنة  حتى  ظهر�  ع�رشة  �لثانية 

م�صاء.
�أن حتمل معها هاتفا للحالت   .7

�لطارئة.
�ملرور  مركز  على  �لت�صال   .8

�لتعديات  حالت  يف  �لن�صائي 
و�مل�صكالت �أو عطل �ل�صيارة.

�صابقا  معني  مايل  مبلغ  دفع   .9
�ملرور  لدى  �لرخ�صة  ح�صاب  يف 
لت�صليح  خم�ص�ص  �لن�صائي، 
�أعطال �ل�صيارة عند �حل�صول على 

�لرخ�صة.

قر�ر  تطبيق  بدء  من  �صاعات  قبل 
�لأحد،  �أم�ص  لل�صيارة  �ملر�أة  قيادة 
�ل�صعودية  �جلمعية  ع�صو  يرى 
�ملغلوث  عبد�هلل  �لدكتور  لالقت�صاد 
�ل�صيارة  قيادة  من  �ملر�أة  �أن متكني 
معوق  معاجلة  يف  كثرًي�  �صي�صاهم 
�لنقل، يف قطاع �لعمل، ما �صيمكنها 
من مبا�رشة عملها ب�صكل �أكرب، ويتيح 
لها ممار�صة �صلطتها �لتجارية، حيث 
�أن هذ� �لقر�ر �صيقل�ص من ميز�نية 
من  �لأكرب  �لن�صبة  بلد  يف  �لعائلة، 

ترتكز  فيه  �ملنزلية  �لعمالة  حجم 
�لقر�ر  هذ�  وبالتايل  �ل�صائقني  يف 
كما  �لأ�رشة،  ميز�نية  من  �صيقل�ص 
�صينعك�ص �إيجاًبا على حجم �لعمالة 

يف �ململكة.
م�صري� �أن ميز�نية �لعائلة �ل�صعودية 
�إىل  يتوجه  جديًد�  ا  فائ�صً �صت�صهد 
وجه �آخر لل�رشف ، حيث �أن هناك 
وفًر� مالًيا �صتوجه �لأ�رش �ل�صعودية 
حاجاتها  توفري  �إىل  �لفائ�ص  هذ� 

�لأ�صا�صية”.

قطاعات  "هناك  قائال:  وي�صيف، 
مثل  �لقر�ر  ت�صتفيد من هذ�  �صوف 
�لتاأمني  وقطاع  �ل�صيار�ت،  قطاع 
و�لقطاع �مل�رشيف و�ملايل، وهناك 
هذ�  من  �صتت�رشر  �أخرى  قطاعات 
�صيار�ت  قطاع  �أهمها  ومن  �لقر�ر، 
�خلا�صة  تلك  ا  خ�صو�صً �لأجرة، 
��صتخد�م  عرب  �لعائالت  بتو�صيل 
�رشكتي  مثل  �لذكية  �لتطبيقات 
عن  يرتتب  و�صوف  و”كرمي  “�أوبر” 
جمال  يف  �ملعامالت  تطور  �لقر�ر 

�لرخ�ص، و��صتحد�ث مو�قع خلدمة 
�صي�صهد  كما  �ملجال،  يف  �ملر�أة 
لدخول  تو�صًعا  �حلكومي  �لعمل 

�ل�صيد�ت.
تقليل  �أن  ر�أيي  "يف  بالقول  ويختم 
�لعتماد على �ل�صائقني �صي�صهم يف 
من  �خلارجية  �لتحويالت  تقلي�ص 
�ل�صائقني  حو�لت  عدد  �ل�صعودية. 
33 مليار ريال �صنويا حيث �إن هناك 
�لأ�رش  يخدمون  �صائق  مليون   1.3

�ل�صعودية . 

احلاج م�شباح اأبو الهيجا

ت�سعيني يروي مرارة اللجوء.. هكذا 
توقفت الذاكرة على اأعتاب حيفا !

على �أعتاب �لعقد �لتا�صع من عمره، 
يف  �لهيجاء  �أبو  م�صباح  �حلاج  ي�رشد 
�لغربية،  �ل�صفة  �صمال  جنني  خميم 
"عني  منها  �ملهجر  بلدته  تفا�صيل 
تركها  لو  كما  حيفا،  ق�صاء  حو�ص" 
على  ذ�كرته  توقفت  �إذ  بالأم�ص، 
يتحدث   1948 �لعام  يف  �أطاللها 
يف  �لبارزة  �ل�صنوبر  �صجرة  و��صفا 
�صجرة  حولها  ومن  حو�ص"،  "عني 
كان  �لتي  �لبيا�صي،  و�لتني  �لزيتون 
حتت  يومه  من  طويال  وقتا  يق�صي 
"و�أنا  ملر��صلنِا:  قائال،  ظاللها، 
�أحتدث �إليك، كل تفا�صيل عني حو�ص 
�أحفاده  �لتف  وقد  �أمامي".  ماثلة 
من  تن�صاب  و�لدمعة  يتحدث  حوله، 
�لأر�ص،  وجنة  زينة  "خ�رشنا  عينه، 
 : وتابع  و�لوجاهة"،  �ملال  كانت 
باأهلها  غرر  ولكن  تبع،  مل  "�لبالد 
�لطيبني وتركو� لوحدهم". ويف �لبلدة 
�لتي تقع ق�صاء حيفا، ولد �حلاج �أبو 
�لبتد�ئي  تعليمه  و�أنهى  �لهيجاء، 
تركها  ثم  �ملتو��صعة،  مدر�صتها  يف 
عي�ص  لقمة  ك�صب  يف  و�لده  لي�صاعد 
�لنكبة  قبيل  فيها  وتزوج  �لعائلة، 
�لأول  مولوده  زوجته  لتنجب  باأ�صهر، 
لبث  ما  �لذي  �لأوىل،  �لنكبة  �أيام  يف 
"�أبو  �أن فارق �حلياة. وتتوقف ذ�كرة 
عند  �حلياة،  يتذكر  طويال  �لهيجاء" 
بذرها  �لتي  و�لعد�ص  �لقمح  بذور 
�أر�ص  يف  �خليل   على  و�لده  خلف 
كرم  وكذلك  �لنكبة،  قبل  عني حو�ص 
به  يعتني  كان  �لذي  و�لزيتون  �لعنب 
ر�أ�صه  م�صقط  ��صتهر  حيث  يوميا، 
و�لزيتون.  و�خلروب  �حلبوب  بزر�عة 
وتقع عني حو�ص �صمال مدينة حيفا، 
وبجو�رها �أقيمت م�صتوطنة "عتليت" 
"د�لية  �ل�رشق  ومن  �لغرب،  من 
�لكرمل" و"�أم �لزينات"، ومن �ل�صمال 
�ملز�ر،  �جلنوب  ومن  وحيفا  �لطرية 
�أبو  هي  و�حدة  عائلة  من  وتتكون 
�لهيجاء"  "�أبو  �حلاج  ويتمتع  �لهيجاء 
�لأمور،  �أدق  تتذكر  تف�صيلية  بذ�كرة 
�مل�صاحات  عن  باحلديث  ي�صهب  �إذ 
�لكبرية من �لأر��صي و�ل�صهول �ملليئة 
�ملاء  وعني  و�خلروب  بالزيتون 
�مل�صماة "عني ح�صن �حل�صني"، )كان 
ول  مرت،  �إىل  بها  �ملاء  �رتفاع  ي�صل 
كرثة  من  بالرغم  و�حد،  ملم  تنق�ص 
��صتخد�مها(، كما قال. كما ل ين�صى 
�لأمر  �صاحب  �ملختار،  حكايات 
وكذلك م�صحر�تي  �لبلدة،  و�لنهي يف 
برميل  يحمل  كان  �لذي  رم�صان، 
ماء فارغ ويقرعه لإيقاظ �ملو�طنني 
�ملو�طنني  بع�ص  له  ويقدم  لل�صحور، 
�ملي�صورين خم�صة قرو�ص لكي يعي�ص 
يوم  �صبيحة  يف  "�أما  وعائلته،  هو 
�لعيد فكنا نزور كل �لبيوت يف �لقرية 

للبيت حمملني  وجنمع �حللوى ونعود 
�حلاج  ي�صيف  منها"،  كبرية  بكمية 

م�صباح.
  

مع الهاجاناة

تبدد بهجوم ع�صابات  ولكن كل ذلك 
طوقتها  و�لتي  �لبلدة،  عل  �لهاجاناة 
يقول  �لأهايل،  مع  ��صتباكات  لتبد�أ 
�أن  بعد  ويتابع،  �لت�صعيني،  �حلاج 
ل  فهو  بلدته،  �حتالل  ق�صة  �ختزل 
�ملوؤملة:  �لتفا�صيل  يتذكر  �أن  يريد 
�لثالث  �ليوم  يف  �صهد�ء  "�رتقي 
قرية  من  �لإ�صناد  فطلبنا  للح�صار؛  
�جلنوبية  �جلهة  يف  �لو�قعة  �جزم 
م�صلحة  جمموعة  وح�رشت  للقرية، 
�ل�صتباكات".  ود�رت  �ل�صبان  من 
وي�صيف: "حينها تدخل بع�ص وجهاء 
يتم  لكي  لقريتنا  �ملجاورة  �لقرى 
�إل  ب�صالم،  و�لعي�ص  �ل�صالح  ت�صليم 
�لفكرة،  رف�صو�  �لقرية  �أهايل  �أن 
حتى  باملو�جهة  �صن�صتمر  وقالو� 
وبد�أنا  �لقرية،  دخول  من  مننعهم 
باإخر�ج �لأطفال و�لن�صاء من �لقرية، 
حو�ص،  بعني  �ملقاتلون  وحت�صن 
وبدوؤو� مبو�جهة ع�صابات �لهاغاناة، 
ولكن ب�صبب قلة �لإمكانيات و�ل�صالح 
و�لطرية،  حو�ص،  عني  �صقطت 
و�لطنطورة  غز�ل،  وعني  و�ملز�ر، 
حو�ص"...  �صقطت عني  .....وهكذ� 
تتح�رشج �لكلمات يف حلق �أبو �لهيجاء 
�أملا وكمد� قبل �أن ي�صتجمع �أنفا�صه، 
�ليهود  "كان  م�صم�ص:  على  يتابع 
من  �لتي  �لأخبار  �إ�صاعة  يتعمدون 
�ملو�طنني،  بني  �خلوف  زرع  �صاأنها 
باأن �لع�صابات تقتل �لأطفال وحترق 
يوؤدي  ما  �لن�صاء،  وتغت�صب  �لبيوت 
لهروب �ملو�طنني يف بع�ص �ملناطق 

خالل �أيام �لنكبة".

مرارة اللجوء

قريتنا،  على  �لهاغاناة  �صيطرة  "بعد 
�أيام  عدة  مكثنا  و  جنني  �إىل  خرجنا 
ثالث  وبعد  كفرد�ن،  �إىل  ثم  ومن 
جنني،  خميم  يف  ��صتقرينا  �صنو�ت 
�لالجئني  من  كبري  عدد  جتمع  حيث 
من �لقرى �ملهجرة، لتبد�أ ق�صتنا مع 
وعن  �ملكلوم  �حلاج  يقول  �ملخيم"، 
"�هلل  يقول:  ر�أ�صه،  مل�صقط  �لعودة 
�أعلم وهو �لقادر على كل �صيء ، ميكن 
�أولد ولدنا يرجعو� على عني حو�ص، 
بالتقادم"،  ي�صقط  ل  حق  ولكنه 
منتقد� يف ذ�ت �لوقت �لو�قع �لعربي 
�لذي ي�صيع جو� من �لإحباط، وت�صعى 

بع�ص �أنظمته لإ�صقاط حق �لعودة.
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اتفاق  اإىل  "الو�صول  وتابع 
اأكرث مما  الطرفني  كال  �صيك�صب 
باأن  بالثقة  و�صي�صعران  يعطيان، 
اأف�صل  �صتكون  �صعبيهما  حياة 
ب�صبب  الآن  من  عقود  بعد  حال 
التي يقدمانها" واأ�صار  التنازلت 
�صالم  لعملية  العرب"  "دعم  اإىل 
والإ�رسائيليني،  الفل�صطينيني  بني 
ليعي�ش ال�صعب الفل�صطيني ب�صالم، 
فل�صطينية  لدولة  دعمهم  موؤكدا 
ال�رسقية  القد�ش  وعا�صمتها 
الفل�صطيني  ال�صعب  وخاطب 
يكون  اأن  ت�صتحقون  "اأنتم  قائال 
الآن  م�رسق،  م�صتقبل  لديكم 
كل  على  يجب  الذي  الوقت  هو 
والفل�صطينيني  الإ�رسائيليني  من 
واإعادة  قيادتيهما  تعزيز 
على  لت�صجيعهم  تركيزهما، 
النفتاح جتاه حل وعدم اخلوف 
من املحاولة، لقد وقعت اأخطاء 
ل ح�رس لها وفر�ش �صائعة على 
مر ال�صنني، ودفعتم اأنتم، ال�صعب 
واأ�صاف  الثمن".  الفل�صطيني، 

"اأظهروا لقيادتكم اأنكم تدعمون 
ال�صالم، دعوهم  لتحقيق  اجلهود 
وامنحوهم  اأولوياتكم  يعلمون 
عقل  على  للحفاظ  ال�صجاعة 
حتقيقها"ومنذ  نحو  منفتح 
م�صت�صار  عقد  املا�صي،  الثالثاء 
الرئي�ش الأمريكي جاريد كو�صرن، 
اخلا�ش  الأمريكي  واملبعوث 
الأو�صط  ال�رسق  يف  بال�صالم 
�صل�صلة  غرينبالت،  جي�صون 
اجتماعات �صملت العاهل الأردين 
وويل  الأردن،  يف  الثاين  اهلل  عبد 
العهد ال�صعودي الأمري حممد بن 

�صلمان يف ال�صعودية.
كما �صملت الجتماعات كال من 
الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�ش 
واأمري  القاهرة،  يف  ال�صي�صي 
الدوحة،  بن حمد يف  قطر متيم 
الإ�رسائيلي  الوزراء  ورئي�ش 

بنيامني نتنياهو يف اإ�رسائيل.
ويف البيانات التي اأ�صدرها عقب 
البيت  قال  الجتماعات،  تلك 
العالقات  بحثت  اإنها  الأبي�ش 
و�صبل  الدول  هذه  مع  الثنائية 
اإن�صانية  م�صاعدات  تقدمي 
وجهود  غزة،  يف  للفل�صطينيني 

اإدارة ترامب لت�صهيل ال�صالم بني 
اإل  والفل�صطينيني  الإ�رسائيليني 
اأن و�صائل اإعالم اإ�رسائيلية، بينها 
اأحرونوت"  "يديعوت  �صحيفة 
مباحثات  عقب  اجلمعة،  ذكرت، 

الأمريكيان  امل�صوؤولن  اأجراها 
كو�صرن  جولة  اأن  نتنياهو،  مع 
وغرينبالت مرتبطة على الأرجح 
تعمل  التي  القرن"  "�صفقة  بـ 
ملعاجلة  ترامب  اإدارة  عليها 

الفل�صطينيني  بني  ال�رساع 
اأن  ويرتدد  والإ�رسائيليني  
اإجبار  على  تقوم  ال�صفقة  هذه 
الفل�صطينيني على تقدمي تنازلت 
"جمحفة"، مبا فيها و�صع مدينة 

لقيام  متهيدا  ال�رسقية،  القد�ش 
دول  فيه  ت�صارك  اإقليمي  حتالف 
مواجهة  يف  واإ�رسائيل،  عربية 
الأمريكية  لل�صيا�صات  الراف�صني 

والإ�رسائيلية.

قال غاريد كو�شرن �شهر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، اإنه "م�شتعد للتوا�شل مع الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س اإذا رغب يف ذلك"، موؤكدا طرح "�شفقة القرن" قريبا  
واأ�شاف "كو�شرن" يف حوار مع �شحيفة القد�س املحلية، ن�شرت تفا�شيله اليوم الأحد، "عبا�س اأكد اأنه ملتزم بال�شالم ولي�س لدي اأي �شبب لعدم ت�شديقه"ولفت اإىل اأن خطة 

الرئي�س الأمريكي لعملية ال�شالم "�شفقة القرن" �شيتم طرحها قريبا.

كو�شرن

ق .د

م�صتعد للتوا�صل مع "عبا�س" و"�صفقة القرن" تعلن قريبا

حلل اخلالفات املتزايدة

وزير الدفاع الأمريكي يزور ال�صني خالل اأيام

ليبيا

اإطالق �صراح 3 مهند�صني اأتراك بعد 233 يوما من اختطافهم 

منذ بداية م�شريات العودة

131 �صهيدا فل�صطينيا يف غزة 

الأمريكي  الدفاع  وزير  يعتزم 
ال�صني  زيارة  ماتي�ش  جيم�ش 
املقبلة،  القليلة  الأيام  خالل 
املن�صب  بهذا  �صخ�ش  اأول  ليكون 
ترامب  دونالد  الرئي�ش  اإدارة  يف 
وتاأتي  الآ�صيوي  البلد  هذا  يزور 
الزيارة يف وقت يتزايد فيه النزاع 
مبيعات  وبكني حول  وا�صنطن  بني 
لتايوان،  الأمريكية  الأ�صلحة 

وتو�صيع ال�صني تواجدها الع�صكري 
"اأ�صو�صييتد  يف اخلارج وفق وكالة 

بر�ش".
الذي  ماتي�ش  اإن  الوكالة،  وقالت 
باتباعها  ال�صني  اتهم  واأن  �صبق 
يف  والإكراه"  "التخويف  �صيا�صة 
�صيزور  اجلنوبي،  ال�صني  بحر 
العا�صمة بكني هذا الأ�صبوع، دون 
ذكر يوم حمدد وتاأتي الزيارة لتاأكيد 

املتحدة  الوليات  من  كل  حاجة 
العمل  اإىل  ال�صني،  وغرميتها 
املتزايدة  اخلالفات  رغم  معا 
وال�صكوك املتبادلة، وفق امل�صدر 
نف�صه ويف 15 جوان اجلاري، اأعلن 
جمركية  ر�صوم  فر�ش  ترامب 
بن�صبة 25 باملائة على �صلع �صينية 
دولر،  مليار   50 بقيمة  م�صتوردة 
"تكنولوجيا �صناعية غاية  تت�صمن 

ال�صني  رد  كان  الأهمية"، فيما  يف 
بفر�ش �رسيبة مماثلة على ال�صلع 

الأمريكية.
ترامب  �صعد  املا�صي،  والأ�صبوع 
واأعلن  ال�صني،  تهديداته جتاه  من 
�صينية  �صلعا  �صتحدد  اإدارته  اأن 
بقيمة 200 مليار دولر قد تواجه 
بن�صبة 10 باملائة،  ر�صوما جديدة 

ردا على قرار ال�صني.

بالتعاون  الرتكية  اجلهود  اأثمرت 
اإطالق  عن  الليبية،  ال�صلطات  مع 
بعد  اأتراك  مهند�صني   3 �رساح 
ببلدة  اختطافهم  من  يوما   233

م�صادر  واأفادت  الليبية  "اأوباري" 
باأن  الرتكية،  الوزراء  رئا�صة  يف 
اأطلق  الثالثة  الأتراك  املهند�صني 
اأن  واأ�صافت  ال�صبت  �رساحهم 

يلدرمي  علي  بن  الوزراء  رئي�ش 
ات�صل باأ�رس املختطفني وب�رسهم 

باإطالق �رساح اأبنائهم.
اختطف   ،2017 نوفمرب   3 ويف 

م�صلحون جمهولون 4 اأجانب بينهم 
"اآنكا  يعملون يف �رسكة  اأتراك،   3
ملحطة  املنفذة  الرتكية  تكنيك" 

كهرباء يف اأوباري، جنوبي ليبيا.

ال�صحة  وزارة  قالت 
قطاع  يف  الفل�صطينية 
فل�صطينًيا   131 اإن  غزة، 
ا�صت�صهدوا، واأ�صيب اأكرث من 
اندلع  اآخرين، منذ  األف   14
الحتجاجات املطالبة بحق 
العودة يف 30 مار�ش املا�صي 
�صحفي  بيان  يف  ذلك  جاء 

الناطق  القدرة  لأ�رسف 
با�صم الوزارة، واأو�صح البيان 
الإ�رسائيلية،  العتداءات  اأن 
بحق امل�صاركني يف م�صريات 
"العودة" بالقرب من احلدود 
ال�رسقية لقطاع غزة، اأ�صفرت 
 131 ارتقاء  عن  اليوم  حتى 
طفال،   15 منهم  �صهيدا، 

واإ�صابة  واحدة،  �صيدة  و 
بجروح  األف   14 من  اأكرث 
اإ�صابات  وو�صفت  خمتلفة 
و  باخلطرية،  جريحا   366
فيما  باملتو�صطة،   3746
البقية بالطفيفة، وفق البيان 
 54 تعر�ش  البيان،  وبح�صب 
فل�صطينيا لبرت يف اأطرافهم.

ويتظاهر اآلف الفل�صطينيني، 
الفا�صل،  ال�صياج  قرب 
املا�صي،  مار�ش   30 منذ 
الالجئني  بعودة  للمطالبة 
قراهم  اإىل  الفل�صطينيني 
منها  هجروا  التي  ومدنهم 
احل�صار  ورفع   ،1948 عام 

عن قطاع غزة. 

"حما�س"

 اجلولت الأمريكية يف املنطقة 
حمكوم عليها بالف�صل

الإ�صالمية  املقاومة  حركة  قالت 
الأمريكية  اجلولت  اإن  )حما�ش(، 
عليها  "حمكوم  للمنطقة  املتعددة 

بالف�صل".
بدران  ح�صام  ل�صان  على  ذلك  جاء 
يف  للحركة،  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو 

بيان و�صل الأنا�صول ن�صخة منه.
الأمريكية  "اجلولة  اإن  بدران  وقال 
عليها  حمكوم  املنطقة  يف  الأخرية 
الأمريكي  النحياز  ب�صبب  بالف�صل، 
املطلق لدولة الحتالل )اإ�رسائيل( على 
ح�صاب احلق الفل�صطيني"،و�صدد على 
اأن حركته "ترف�ش كل م�صاريع ت�صفية 
مقدمتها  ويف  الفل�صطينية،  الق�صية 
اإىل  القرن"ولفت  ب�صفقة  ي�صمى  ما 
"تاأكيد  العودة  م�صريات  ا�صتمرار  اأن 
الفل�صطينية  القوى  تكاتف  على 
ين�صاأ  ما  رغم  امليدان،  وتعا�صدها يف 
القوى  بني  وخالفات  احتكاكات  من 

والأحزاب ال�صيا�صية".
توؤكد  امل�صريات  "ا�صتمرار  اأن  وتابع 
واإ�رساره  الفل�صطيني  ال�صعب  ت�صميم 
على امل�صي يف ن�صاله لتحقيق اأهدافه 
ومنذ  والو�صائل"  الطرق  بكل  العادلة 
م�صت�صار  عقد  املا�صي،  الثالثاء 
كو�صرن،  جاريد  الأمريكي  الرئي�ش 
بال�صالم  اخلا�ش  الأمريكي  واملبعوث 
يف ال�رسق الأو�صط جي�صون غرينبالت، 
العاهل  �صملت  اجتماعات  �صل�صلة 
الأردن،  يف  الثاين  اهلل  عبد  الأردين 
وويل العهد ال�صعودي الأمري حممد بن 

�صلمان يف ال�صعودية.
من  كال  الجتماعات  �صملت  كما 
الرئي�ش امل�رسي عبد الفتاح ال�صي�صي 
بن  متيم  قطر  واأمري  القاهرة،  يف 

الوزراء  ورئي�ش  الدوحة،  يف  حمد 
يف  نتنياهو  بنيامني  الإ�رسائيلي 
اأ�صدرها  التي  البيانات  ويف  اإ�رسائيل 
البيت  قال  الجتماعات،  تلك  عقب 
العالقات  بحثت  اإنها  الأبي�ش 
تقدمي  و�صبل  الدول،  هذه  مع  الثنائية 
يف  للفل�صطينيني  اإن�صانية  م�صاعدات 
الأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  وجهود  غزة، 
بني  ال�صالم  لت�صهيل  ترامب  دونالد 
اأن  اإل  والفل�صطينيني  الإ�رسائيليني 
و�صائل اإعالم اإ�رسائيلية، بينها �صحيفة 
اجلمعة،  ذكرت،  اأحرونوت"  "يديعوت 
امل�صوؤولن  اأجراها  مباحثات  عقب 
جولة  اأن  نتنياهو،  مع  الأمريكيان 
على  مرتبطة  وغرينبالت  كو�صرن 
تعمل  التي  القرن"،  "�صفقة  بـ  الأرجح 
ال�رساع  ملعاجلة  ترامب  اإدارة  عليها 
والإ�رسائيليني.  الفل�صطينيني  بني 
على  تقوم  ال�صفقة  هذه  اأن  ويرتدد 
تقدمي  على  الفل�صطينيني  اإجبار 
و�صع  فيها  مبا  "جمحفة"،  تنازلت 
مدينة القد�ش ال�رسقية، متهيدا لقيام 
حتالف اإقليمي ت�صارك فيه دول عربية 
الراف�صني  مواجهة  يف  واإ�رسائيل 

لل�صيا�صات الأمريكية والإ�رسائيلية.
قرب  الفل�صطينيني  اآلف  ويتظاهر 
مار�ش   30 منذ  الفا�صل  ال�صياج 
الالجئني  بعودة  للمطالبة  املا�صي، 
التي  اإىل قراهم ومدنهم  الفل�صطينيني 
هجروا منها عام 1948، ورفع احل�صار 

عن قطاع غزة.
تلك  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  ويقمع 
اأ�صفر  ما  بعنف،  ال�صلمية  امل�صريات 
الفل�صطينيني  ع�رسات  ا�صت�صهاد  عن 

واإ�صابة الآلف.
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مناف�سات  انطالق  وقبل 
منتخب  كان  املونديال، 
املر�سحني  اأبرز  اأوروغواي 
املجموعة،  �سدارة  من  للتاأهل 
خا�سة بعد جتاوزه الدور الأول 
بينما  املا�سيتني،  البطولتني  يف 
كانت التوقعات خمتلفة بالن�سبة 
اأنه  ظل  يف  الرو�سي،  للمنتخب 
املنتخبات  جميع  بني  الأقل 
ت�سنيف  يف  باملونديال   32
بالفوز  ولكن  الدويل،  الحتاد 
وم�رص   ،0-5 ال�سعودية  على 

الرو�سي  املنتخب  �سعد   ،3-1
باملونديال  الثاين  الدور  اإىل 
للمرة الأوىل منذ تفكك الحتاد 
�سقف  رفع  وقد  ال�سوفييتي، 
جماهريه  لدى  الطموحات 

ب�سكل كبري.
�ستاني�سالف  اأثنى  جانبه،  من 
الفني  املدير  ت�سريت�سي�سوف 
للمنتخب الرو�سي على متا�سك 
الفريق و�سالبته، لكنه اأبدى يف 
باحلذر،  مت�سكا  نف�سه  الوقت 
من  ت�سريت�سي�سوف  وحذر 

اأوروغواي�ساحب  منتخب  قوة 
الفيفا  ت�سنيف  يف   14 املركز 
خمتلفة  باأنها  املباراة  وا�سفا 
املنتخبني  مواجهتي  عن 
وتاأتي  وامل�رصي،  ال�سعودي 
رغم  ت�سريت�سي�سوف  حتذيرات 
الرو�سي  املنتخب  اأن  حقيقة 
الأوليني  مباراتيه  يف  فاز 
بينما   ،1-8 اإجمالية  بنتيجة 
�سجل منتخب اأوروغواي يف كل 
اأمام م�رص  مباراتيه  واحدة من 

وال�سعودية هدفا وحيدا.

رو�ضيا والأوروغواي يف �ضراع ال�ضدارةاأوروغواي / رو�شيا
بعد اأن اأطاحا باملنتخبني امل�شري وال�شعودي من الدور الأول ببطولة كاأ�س العامل 

ي�شطدم منتخبا رو�شيا واأوروغواي مع بع�شهما البع�س اليوم على ملعب »كو�شمو�س 
اأرينا« يف ال�شراع على الفوز ب�شدارة املجموعة الأوىل، ويف اجلولتني الأوليني 

من مباريات دور املجموعات، حقق كل من منتخبي رو�شيا واأوروغواي انت�شارين 
ليح�شما تاأهلهما من املجموعة على ح�شاب ال�شعودية وم�شر، ويدور ال�شراع يف 

مواجهة اليوم على ال�شدارة التي يعلق خاللها املنتخب الرو�شي اأماله على الدعم 
اجلماهريي املرتقب.

اجنلرتا ت�ضحق 
بنما وتلتحق 

ببلجيكا اإىل ثمن 
النهائي

بلغ املنتخب الإجنليزي الدور 
ثمن النهائي لبطولة كاأ�س العامل 
بفوزه ال�ساحق يوم اأم�س على 
بنما 6-1 على ملعب نيجني 

نوفجورود يف اجلولة الثانية من 
مناف�سات املجموعة ال�سابعة، 

واأحرز اأهداف املنتخب 
الإجنليزي كل من جون �ستونز 
هدفني يف الدقيقتني 8 و40 

وهاري كاين ثالثة اهداف 22 
و45+1 من ركلتي جزاء و62 
وجي�سي لينجارد 36، فيما 

�سّجل فيليب بالوي هدف بنما 
الوحيد يف الدقيقة 78، وارتفع 
ر�سيد املنتحب الإجنليزي اإىل 
6 نقاط، بعد فوزه يف املباراة 
الأوىل على تون�س 2-1، وهو 
الر�سيد ذاته الذي يحمله 

منتخب بلجيكا الذي رافقه اإىل 
الدور ثمن النهائي علما باأّنه 
يت�سّدر بفارق الأهداف، فيما 
وّدعت بنما وتون�س النهائيات 
بعد هزميتني متتاليتني لكل 

منهما.
ويف اجلولة املقبلة يوم 

اخلمي�س، تلعب اجنلرتا اأمام 
بلجيكا يف قمة املجموعة، 
فيما تالقي تون�س بنما يف 

مباراة هام�سية، واأجرى مدرب 
املنتخب الإجنليزي غاريث 

�ساوثجيت تبديال وحيدا على 
ت�سكيلته التي تغلبت على تون�س، 

ف�سارك روبن لوفتو�س ت�سيك 
بدل من امل�ساب ديلي اأيل، 
اأما مدرب بنما داريو جوميز 
فحافظ على قوام ت�سكيلته 
الأ�سا�سية التي خ�رصت امام 

بلجيكا 0-3.

كني يت�ضدر 
قائمة هدايف 

املونديال
 

�سجل هاري كني لعب املنتخب 
الإجنليزي 3 اأهداف »هاتريك« 

يف مرمى نظريه البنمي، 
يف املباراة التي جمعتهما 
اأم�س �سمن مناف�سات دور 

املجموعات لبطولة كاأ�س العامل 
2018 برو�سيا، وت�سدر كني 

قائمة هدايف املونديال حتى 
الآن بر�سيد 5 اأهداف، وياأتي 

يف املركز الثاين الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو والبلجيكي 

روميلو لوكاكو بر�سيد 4 
اأهداف لكل منهما.واأ�سبح كني 

ثالث لعب اإجنليزي ي�سجل 
»هاتريك« يف تاريخ بطولة كاأ�س 
العامل، بعد جيوف هور�ست يف 
مونديال 1966 وغاري لينكري يف 

مونديال 1986.

الأخ�ضر والفراعنة حلفظ ماء الوجه
م�شر / ال�شعودية

وم�رص  ال�سعودية  منتخبا  ياأمل 
من  املبكر  خروجهما  تعوي�س  يف 
رو�سيا  مونديال  يف  الأول  الدور 
مباراة  يف  يتواجهان  عندما   2018
�رصفية اليوم على ملعب فولغوغراد 
املجموعة  من  الأخرية  باجلولة 
الأوىل، بعد �سحب قرعة النهائيات 
املنتخبان  ا�ستب�رص  دي�سمرب  يف 
كان  م�سوارهما  اأن  بيد  خريا، 
اإىل  النتائج وخميبا  �سيئا من حيث 
امل�رصي  املنتخب  الأداء،  جلهة 
اأمام  دفاعيا  مقبولة  مباراة  وبعد 
الدقيقة  يف  خ�رصها  الوروغواي 
ربع  خالل  انهار  الأخرية،  قبل 
�ساعة يف ال�سوط الثاين �سد رو�سيا 
ومل يكن جنمه حممد �سالح العائد 
من الإ�سابة قادرا على انت�ساله، اأما 
ال�سعودية فتعر�ست لأق�سى خ�سارة 
عندما  املونديال،  يف  الآن  حتى 
اأهداف  بخم�سة  �سباكها  اهتزت 

قبل  افتتاحا،  رو�سيا  اأمام  نظيفة 
اأمام  وتخ�رص  ن�سبيا  تتح�سن  اأن 
من  بخطاأ  بهدف،  الوروغواي 
و�ستكون  العوي�س،  حممد  حار�سها 
منتخبني  بني  الثالثة  املواجهة 
النهائيات،  تاريخ  يف  عربيني 
يف  واملغرب  ال�سعودية  لقاء  بعد 
 1-2 الأخ�رص  فاز   1994 مونديال 
مونديال  يف  وتون�س  وال�سعودية 

2006 تعادل 2-2
احلار�س  اإىل  الأنظار  وتتجه 
الذي  احل�رصي  ع�سام  امل�رصي 
اأكرب  م�ساركته،  حال  يف  �سي�سبح 
عن  املونديال  تاريخ  يف  لعب 
عمر 45 عاما، وبقي احل�رصي يف 
ملحمد  بديال  الأوليني  اجلولتني 
ال�سناوي، لكن مع اإق�ساء الفراعنة 
ال�سعودية  �سد  يلعب  ان  يتوقع 
الكولومبي  احلار�س  رقم  ليحطم 
�سارك يف  الذي  موندراغون  فريد 

مونديال 2014 عن 43 عاما.
ح�سن  ال�سعودية،  اجلهة  على 
املنتخب الأخ�رص من و�سعه ن�سبيا 
تغيريات  بعد  الثانية  املباراة  يف 
خوان  الأرجنتيني  مدربه  اأجراها 
الت�سكيلة  على  بيتزي  انطونيو 
بها املباراة  التي خا�س  الأ�سا�سية 
قاد  الذي  بيتزي  وكان  الأوىل، 
اأمريكا 2016  اإىل لقب كوبا  ت�سيلي 
وو�سافة كاأ�س القارات 2017، توىل 
م�سوؤوليته يف نوفمرب املا�سي بدل 
الذي  باوت�سا  ادغاردو  مواطنه  من 
راأ�س  على  فقط  �سهرين  اأم�سى 
املنتخب، ويف اآخر مترين يف �سان 
الو�سط  لعب  وا�سل  بطر�سبورغ 
العالجي  برناجمه  اجلا�سم  تي�سري 
يف العيادة بعدما اأظهرت الفحو�س 
التي اأجراها اجلمعة تعر�سه لتمدد 
الع�سلة  يف  الثانية  الدرجة  من 

اخللفية للفخذ الأي�رص.

اإيران / الربتغال

الربتغال تعول على رونالدو 
لتحطيم اأحالم اإيران

ثالثي الأرجنتني يعود 
ي�ضتاأنف التدريبات

مارادونا يعر�ض خدماته 
على الأرجنتني

يتاأهب املنتخب الربتغايل بطل اأوروبا 
الأول  الدور  يف  مهمته  ل�ستكمال 
مباراته  عرب  برو�سيا  العامل  بكاأ�س 
الإيراين،  نظريه  اأمام  اليوم  املقررة 
اجلولة  اأرينا يف  موردافيا  ملعب  على 
الثالثة الأخرية من مباريات املجموعة 
الثانية، وكان املنتخب الربتغايل ا�ستهل 
م�سواره بتعادل مثري مع اإ�سبانيا 3-3، 
 ،0-1 املغربي  نظريه  على  تغلب  ثم 
الأوىل  اجلولة  يف  اإيران  فازت  بينما 
اأمام  خ�رصت  ثم   ،0-1 املغرب  على 
اأن  ورغم  ذاتها،  بالنتيجة  اإ�سبانيا 
املنتخب  ل�سالح  ت�سب  الرت�سيحات 
ظل  خا�سة يف  كبري،  ب�سكل  الربتغايل 
الذي  رونالدو  كري�ستيانو  جنمه  تاألق 
�سجل ثالثية يف املباراة الأوىل واأحرز 
يدرك  املغرب،  اأمام  الفوز  هدف 
املنتخب الربتغايل �رصورة احلذر من 
�سحايا  لقائمة  ان�سمامه  تفادي  اأجل 
الكبرية  املنتخبات  من  املفاجاآت 
املنتخبان  ويتقا�سم  باملونديال، 
الإ�سباين والربتغايل �سدارة املجموعة 
منهما،  لكل  نقاط   4 بر�سيد  الثانية 
بثالث  الإيراين  املنتخب  ويليهما 
ر�سيد  دون  املغرب  ومنتخب  نقاط 
النقاط وتاأكد خروجه ر�سميا من  من 
الدور الأول، و�سيكون الفوز باأي نتيجة 
الربتغايل  للمنتخب  كافيا  التعادل  اأو 
ورمبا  الثاين  الدور  اإىل  ر�سميا  للتاأهل 

ما  وهو  جمموعته،  �سدارة  يحرز 
يعتمد على نتيجة املباراة الأخرى بني 
على  والإ�سباين  املغربي  املنتخبني 
ملعب كالينينجراد، لكن املفاجاأة التي 
الدور  من  رونالدو  برفاق  تطيح  قد 
وحتوم  اإيران.  فوز  يف  تتمثل  الأول 
الربتغايل  املنتخب  لدى  ال�سكوك 
رافاييل  الأي�رص  الظهري  لعب  حول 
جرييرو املحرتف ببورو�سيا دورمتوند 
م�سكلة  من  يعاين  حيث  الأملاين، 
يف  رونالدو  مهمة  وتتمثل  ع�سلية، 
تكرار ما حققه قبل عامني عندما قاد 
املنتخب الربتغايل للتتويج بكاأ�س الأمم 
تفوقه  يفر�س  واأن  بفرن�سا،  الأوروبية 
جوائز  على  مناف�سيه  اأبرز  على  بقوة 
الأرجنتيني  النجم  العامل  يف  الأف�سل 
ليونيل مي�سي والربازيلي نيمار. وعلى 
اجلانب الآخر، اأبدى كارلو�س كريو�س 
ثقة  الإيراين  للمنتخب  الفني  املدير 
يهدف  اأنه  واأكد  الغد،  مباراة  قبل 
املنتخب  على  املهمة  ت�سعيب  اإىل 
ال�سعف،  نقاط  وا�ستغالل  الربتغايل 
كبرية  بثقة  الإيراين  املنتخب  ويتمتع 
خا�سة يف ظل حقيقة اأن الهزمية اأمام 
خالل  للفريق  الأوىل  كانت  اإ�سبانيا 
جاهزية  وكذلك  ر�سمية،  مباراة   24
جميع الالعبني وهو ما مينح كريو�س 
الأ�سا�سي  الت�سكيل  اختيار  يف  احلرية 

الأن�سب.

�سهدت تدريبات منتخب الأرجنتني 
الفريق  ثالثي  عودة  البارحة  �سباح 
اليومني  خالل  غيابه  بعد  امل�ساب 
قنوات  �سبكة  وذكرت  املا�سيني، 
اأوتاميندي،  نيكول�س  اأن   ،»TyC«
بيليا،  ولوكا�س  مريكادو  غابرييل 
ان�سموا اإىل باقي املجموعة بعدما 
البدين  الإرهاق  من  الثالثي  تعايف 
الذي لحقهم عقب مواجهة كرواتيا 

ال�سبكة  واأ�سارت  الثانية،  باجلولة 
�سيبداأن  ومريكادو  اأوتاميندي  اأن 
فيما  نيجرييا،  اأمام  املقبل  اللقاء 
مقاعد  على  بيليا  لوكا�س  �سيظل 
الفوز  اإىل  التانغو  ويحتاج  البدلء، 
تعادل  اأو  هزمية  مع  نيجرييا،  على 
اأي�سلندا مع كرواتيا من اأجل �سمان 
الثمن نهائي من كاأ�س  التاأهل لدور 

العامل املقامة حالًيا يف رو�سيا.

اأ�سطورة  مارادونا،  دييغو  طالب 
لعبي  مع  بالتحدث  الأرجنتني 
منتخب بالده قبل مواجهة نيجرييا 
دور  جولت  اآخر  يف  امل�سريية، 
العامل  كاأ�س  لبطولة  املجموعات 
�سحيفة  واأكدت  برو�سيا،   2018
مارادونا  اأن  الفرن�سية  »ليكيب« 
قبل  الالعبني  مع  التحدث  يريد 
املقبلة،  نيجرييا  خو�سهم ملباراة 
اأنه  الأرجنتني  اأ�سطورة  واأو�سح 
الأيدي،  مكتوف  يقف  اأن  يريد  ل 
بظروف  بالده  منتخب  مير  بينما 

ع�سيبة مثل هذه.

واقرتب منتخب التانغو من اخلروج 
من بطولة كاأ�س العامل بعد ال�سقوط 
اأمام كرواتيا والتعادل مع اأي�سلندا، 
بع�س  حزين  »اأنا  مارادونا:  وقال 
ال�سيء حول ما يحدث لالأرجنتني«، 
الأمل  من  قليل  »هناك  واأ�ساف: 
اأن  اأريد  املقبل،  للدور  للتاأهل 
موقعة  قبل  الالعبني  مع  اأحتدث 
وتروجليو  »اأنا  واأمت:  نيجرييا«، 
وكانيجا وبا�ساريال، نريد التحدث 
مع الالعبني احلاليني، ل يجب اأن 
الأيدي،  مكتويف  ونظل  ن�ساهد 

يجب اأن نفعل �سيًئا«.

برنامج مباريات اليوم

اأوروغواي / رو�شيا 
م�شر / ال�شعودية

اللقاءان يجريان على ال�شاعة 15:00
اإيران / الربتغال 

اإ�شبانيا / املغرب   اللقاءان ينطلقان ابتداء من ال�شاعة 19:00
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عي�شة ق.

واأو�ضح املتحدث اأن الت�رصيحات 
نية  بح�ضن  كانت  اأطلقها  التي 
حتدث  وانه  خا�ضة  و�ضافية 
باعتباره مدرب كرة القدم والعب 
يحرتمها  �ضوف  واجلزائر  �ضابق 
يعمل  ومادام  اأر�ضها  على  وهو 
عمل  اأنه  فروجي  واأكد  فيها. 
للمو�ضم  التح�ضريات  بداية  خالل 
البدين  اجلانب  على  اجلديد 
البدنية  اللياقة  حت�ضني  اأجل  من 

جانب  اإىل  وحت�ضينها  الأ�ضباله 
والرتكيز  اللعب  طريقة  يف  العمل 
اأن  م�ضيفا  الدفاعي،  العمل  على 
اأجل  من  فر�ضة  �ضيكون  الرتب�ص 
الالعبني  جميع  على  التعرف 
وا�ضتعدادات كل العب على حدى، 
اأي�ضا  �ضيكون  عمله  اأن  واأ�ضاف 
الالعبني  اندماج  ت�ضهيل  اأجل  من 
الطاقم  يركز  املقابل،  يف  اجلدد 
على  »�ضو�ضطارة«  لت�ضكيلة  الفني 
عامال  يعترب  الذي  البدين  العمل 
الذي  للفريق  بالن�ضبة  هاما 

الذي  وهو  �ضعبا  مو�ضما  ينتظره 
رواندا  اإىل  �ضعبة  خرجة  تنتظره 
الداخل  جويلية  �ضهر  منت�ضف  يف 
دور  من  الثالثة  اجلولة  �ضمن 
حيث  الكاف،  كا�ص  جمموعات 
بن  حممد  الالعب  رفقاء  خا�ص 
ال�ضباحية  التدريبات  يف  يحي 
على  الع�ضالت  لتقوية  ح�ض�ضا 
لفندق  الريا�ضية  القاعة  م�ضتوى 

املرادي باال�ص.
اول  اأم�ضية  اأجرى  املقابل،  يف 
فروجي  الفرن�ضي  املدرب  اأم�ص 

عقب  الالعبني  مع  اجتماعا 
يف  الرتب�ص  مقر  اإىل  الو�ضول 
من  الفر�ضة  ا�ضتغل  حيث  تون�ص، 
العمل  برنامج  اأ�ضباله  منح  اأجل 
فرتة  خالل  يطبقونه  �ضوف  الذي 
ملدة  يخو�ضونه  الذي  الرتب�ص 
احلديث  اإىل  باالإ�ضافة  اأيام،   10
امل�ضطرة  االأهداف  حول  معهم 
باجلدية  واملطالبة  الرتب�ص  يف 
لتحقيق  باإجناحه  وااللتزام 
املو�ضم  يف  امل�ضطرة  االأهداف 

اجلديد.

عرب عن تركيزه على اجلانب البدين والن�شجام بني املجموعة

فروجي: اأ�ضيئ فهم ت�ضريحات واأحرتم اجلزائر
�شّدد مدرب احتاد اجلزائر تريي فروجي اأنه يحرتم اجلزائر بلدا م�شتقال ومل يكن يق�شد اأبدا الإ�شاءة اإليها خالل الت�شريحات التي 
اأطلقها الأ�شبوع املن�شرم خالل عقده الندوة ال�شحافية اين مت تقدميه اإىل و�شائل الإعالم، وقال املدرب الفرن�شي خالل ت�شريحات 

ملوقع احتاد اجلزائر من مقر ترب�س الت�شكيلة الذي تقيمه منذ اأول اأم�س مبدينة قمرت، اأن اجلزائر بلد م�شتقل ويكن لها كل 
الحرتام والتقدير، وكل ما حدث يف الندوة ال�شحية مت اإ�شاءة فهمه من اجلماهري

وزير ال�شباب والريا�شة اأ�شاد به كالعب �شابق

حطاب: اإقالة ماجر مطلبا 
جماهرييا والأمور مل ت�ضر معه

مفاو�شات ايجابية بني قراوي وقا�شي ال�شعيد 
والالعب يقرتب من التجديد

ترب�ص مولودية اجلزائر بفرن�ضا 
يتاأجل ب�ضبب الفيزا

 بعد اختتام كاأ�س دفي�س 
عن املجموعة الثالثة 

اجلزائر تكتفي باملركز ال�ضابع

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  اعرتف 
الناخب  اإقالة  اأن  حطاب  حممد 
الوطني رابح ماجر اخليار االأف�ضل 
من اأجل م�ضتقبل املنتخب الوطني، 
من  االنطالق  اأجل  من  والفر�ضة 
جديد يف العمل على اأ�ض�ص وقاعدة 
�ضلبة، واأ�ضار الوزير خالل تواجده 
من  اال�ضبانية  تاراغونا  مدينة  يف 
 18 الطبعة  فعاليات  ح�ضور  اأجل 
من دورة األعاب البحر املتو�ضط اأن 
خيار اإقالة الناخب الوطني من على 
مطلبا  جاء  الفنية  العار�ضة  راأ�ص 
ال�ضارع  اإ�رصار  ظل  يف  جماهرييا 
اجلزائري على رحيله ب�ضبب ف�ضله 
اإىل  الوطنية  الت�ضكيلة  اإعادة  يف 
ال�ضقوط  وتوايل  ال�ضحيحة  ال�ضكة 
يف النتائج ال�ضلبية منذ قدومه على 

املدرب  وخالفة  اخل�رص  راأ�صء 
اال�ضباين لوكا�ص األكاراز، وا�ضتطرد 
الوزير يف ت�رصيحات اإعالمية اأول 
االإعالمي  الوفد  اأم�ص لدى زيارته 
مركز  يف  اإقامته  مبقر  اجلزائري 
»كاب دي �ضالو« اأن دفع ماجر اإىل 
الرحيل كان منتظرا بالنظر ملردود 
النخبة الوطنية خالل اللقاءات التي 

خا�ضتها.
على  االأول  امل�ضوؤول  و�ضّدد 
الو�ضاية ان ف�ضل ماجر كمدرب ال 
كبريا  كان العبا  كونه  عليه  ي�ضقط 
يف االأعوام ال�ضابقة وحقق م�ضوارا 
ان  م�ضتطرد  م�رصفا،  احرتافيا 
اإ�رصافه  منذ  معه  ت�رص  مل  االأمور 

على تدريب املنتخب الوطني. 
عي�شة ق.

تاأّجل الرتب�ص التح�ضريي لفريق مولودية 
مبدينة  برجمته  متت  والذي  اجلزائر 
اأن  ينتظر  كان  حيث  الفرن�ضية،  في�ضي 
اأجل  من  اأم�ص  املولودية  وفد  يتنقل 
اأ�ضبوعني  الذي يدوم  الرتب�ص  ال�رصوع يف 
ب�ضبب عدم  بتاأجيله  االإدارة  تقوم  اأن  قبل 
دخول  اأجل  من  التاأ�ضريات  جاهزية 
يتح�ضل  مل  حيث  الفرن�ضية،  االأرا�ضي 
وهو  الوفد  جلميع  الفيزا  على  امل�ضريون 
اآخر،  ال�ضفر ملوعد  تاأجيل  اإىل  دفعها  ما 
حتى تتح�ضل على التاأ�ضريات قبل حتديد 

تاريخ جديد.
اإدارة  الروؤى بني  اأخرى، تقاربت  من جهة 

قراوي،  اأمري  والالعب  العا�ضمي  النادي 
اأول  جمعت  التي  املفاو�ضات  جل�ضة  بعد 
كمال  الريا�ضي  باملدير  الالعب  اأم�ص 
نتائجها  كانت  والتي  ال�ضعيد،  قا�ضي 
يف  احلال  عليه  كان  ما  عك�ص  اإيجابية 
الالعب  يقرتب  اأين  ال�ضابقة،  اجلل�ضات 
من جتديد العقد مع املولودية وموا�ضلة 
املقبلة،  الفرتة  �ضفوفها خالل  اللعب يف 
التجديد  عقد  على  يوقع  اأن  ي�ضتبعد  وال 
ينطلق  اأن  قبل  املقبلة،  االأيام  خالل 
تاأخره  رغم  زمالئه  رفقة  التدريبات  يف 
يف  انطلقوا  الذين  هم  و  بهم  مقارنة 

التح�ضري للمو�ضم اجلديد قبل اأ�ضبوعني.

للتن�ص  الوطني  املنتخب  اكتفى 
يف  ال�ضابع  باملركز  رجال  اأكابر 
ديفي�ص  لكاأ�ص  النهائي  الرتتيب 
 0-2 رواندا  على  فوزه  بعد 
جمع  الذي  الرتتيبي  اللقاء  يف 
نريوبي  بنادي  اأم�ص  اأول  بينهما 
و  خملويف  نزمي  وكان  كينيا، 
املنتخب  فوز  وراء  ح�ضان  حممد 
اجلزائري بعد تغلبهما اأمام  على 
التوايل اإرن�ضت هابيامبريي )-2 و 
 2-6 هافوجيمانا  واأوليفيي   0-6
كان  الزوجي  و 6-3، ويف مناف�ضة 
الثنائي  يلعب  اأن  املفرو�ص  من 
يو�ضف  من  امل�ضكل  اجلزائري 

ريحان و يو�ضف غزال �ضد نظريه 
همي�ضي  من  املتكون  الرواندي 
قاليتي و اإتيان  نييجينا، لكنه األغي 
العبي  فوز  بعد  �ضكلي  باعتباره 
الفردي، وتعد هذه النتيجة خميبة 
الوطني  املنتخب  كون  لالآمال 
للمجموعة  التاأهل   كان يطمح يف 
»اأوروبا  ملنطقة  التابعة  الثانية 
بعد   ،2019 مو�ضم  خالل  اإفريقيا 
جنيم  القائد  العبو  اكتفي  اأن  
اأوغندا  على  يتيم  بفوز  حكيمي 
مقابل 3 هزائم اأمام  املوزمبيق و 

ناميبيا و كينيا بنف�ص النتيجة.
ق.ر. 

لعمايل يف�شخ العقد والت�شكيلة 
ت�شتاأنف التدريبات غدا

الن�ضرية ت�ضتعد لإر�ضال 
الدعوة اإىل لعبني اأفارقة

ت�ضتعد اإدارة فريق ن�رص ح�ضني داي على التعاقد مع العبني 

اثنني اأفارقة من اأجل تدعيم التعداد الذي يلعب على عدة 

جبهات املو�ضم املقبل، خا�ضة بعد تاأهل الفريق للم�ضاركة 

كاأ�ص  م�ضابقة  يف  ين�ضط  الذي  وهو  القارية  املناف�ضة  يف 

ولد  حمفوظ  الرئي�ص  اإدارة  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف  الكاف، 

زمرييل حت�رص من اجل اإر�ضال الدعوة اإىل الثنائي االإفريقي 

الذي ين�ضط يف البطولة الفرن�ضية وين�ضط يف الهجوم، اأين 

الوقوف  اجل  من  املقبلة  االأيام  خالل  يلتحقا  اأن  ينتظر 

قيادة  حتت  التجارب  اإىل  اخل�ضوع  بعد  اإمكانياتهما  على 

دزيري  بالل  املدرب  واأن  خا�ضة  للن�رصية،  الفني  الطاقم 

ين�ضطون يف اخلط االأمامي  التعداد بالعبني  طالب تدعيم 

املقابل،  املقبل. يف  املو�ضم  االأوىل  االأدوار  لعب  اأجل  من 

االإفريقي  الالعب  ا�ضتقدام  عن  العا�ضمي  النادي  تراجع 

الذي مت اقرتاحه عليه من طرف اأحد املناجرة والذي يلعب 

لالعب  فيديو  املناجري  اأر�ضل  حيث  امل�رصي،  الدوري  يف 

الوطن  ار�ص  اإىل  احل�ضور  اأجل  من  له  الدعوة  اإر�ضال  ومت 

واخل�ضوع اإىل التجارب، قبل اأن تتخلى االإدارة عن ا�ضتقدامه 

بعدما مت اكت�ضاف التالعب يف �ضن الالعب والذي مت تدوين 

اأن  قبل   ،1996 عام  الالعب  واأوراق  ال�ضفر  مولده يف جواز 

مولودا  باعتباره  �ضنة   31 احلقيقي  عمره  اأن  اكت�ضاف  يتم 

عام 1987.  من جهة اأخرى، ف�ضخت اإدارة ن�رص ح�ضني داي 

العقد مع الالعب اأمني لعمايل بالرتا�ضي، حيث قرر الالعب 

يف  جديدة،  اأجل خو�ص جتربة  من  اآخر  فريق  عن  البحث 

التدريبات من  الن�رصية غدا  ي�ضتانف العبو  منف�ضل  �ضياق 

حيث  اجلديد،  الكروي  للمو�ضم  التح�ضري  يف  ال�رصوع  اأجل 

�ضتكون ح�ضة اال�ضتئناف بغابة بو�ضاوي جتت قيادة املدرب 
بالل دزيري.

ع.ق.

الطبعة 18 لألعاب البحر املتو�شط

امل�ضارع دايخي 
يهدي اجلزائر اأوىل 
ميدالياتها الذهبية

الذهبية االأول  اأهدى امل�ضارع ح�ضني دايخي امليدالية 
دورة  من   18 الطبعة  يف  م�ضاركتها  خالل  اجلزائر  اإىل 
العاب البحر املتو�ضط التي انطلقت فعالياتها اأول اأم�ص 
مبدينة تاراغونا اال�ضبانية، حيث جنح امل�ضارع دايخي 
بعدما  الكاراتي  ريا�ضة  يف  النفي�ص  املعدن  معانقة  يف 
فاز يف املنازلة النهائية التي جرت اأم�ص لوزن اأكرث من 
84 كغ اأمام مناف�ضه امل�رصي اأحد االأ�ضفر بنتيجة 2-3، 
بعدما  اجلزائر  ر�ضيد  الثانية يف  امليدالية  وتعترب هذه 
�ضبقه زميله يف املنتخب الوطني للكاراتي وليد بوعبود 
الإحراز اأوىل ميداليات اجلزائر يف املناف�ضة املتو�ضطية 
ح�ضاب  على  اال�ضتدراكية  املنازلة  يف  فاز  بعدما 
دون  بنقطتني  رودريغو  �ضانز  اإيباناز  االإ�ضباين  امل�ضارع 
ثالثة  اأق�ضي  املقابل،  يف  كغ.   75 من  اأقل  وزن  يف  رد 
يف  ف�ضلوا  والذين  الكاراتي  مناف�ضة  من  م�ضارعني 
الذهاب بعيدا يف املناف�ضة، ويتعلق االأمر بكل من عبد 
الكرمي بوعمرية يف وزن اأقل من 60 كغ الذي خرج من 
الدور ربع النهائي، اإىل جانب كل من في�ضل بوعقل الذي 
الدور االأول و�ضعيدة جدرة يف وزن اقل من  اق�ضي من 
اأخرى، اكتفى الريا�ضيان هالل بروان  55 كغ. من جهة 
وحممد بلحيمر باملركزين 15 و17 يف الرتتيب وذلك يف 
مناف�ضة ترياتلون »الثالثي« وذلك من جمموع 21 ريا�ضيا 
م�ضاركا يف املناف�ضة، حيث جرت املناف�ضة يف ال�ضباحة 
باملياه احلرةن الدراجات وال�ضباق، وحقق بروان توقيتا 
قدره 1�ضا 4د و87ثا، بينما اكتفى زميله بلحيمر توقيتا 

يقدر ب1 �ضا 7د و13ثا.
ع.ق.



األبا يدافع عن بيكيه ورامو�س
بلغ املنتخب االإ�سباين كاأ�س العامل ويف �سفوفه 4 من اأف�سل العبي العامل على م�ستوى القدرات 

الدفاعية، قليل من حرا�س املرمى يف املونديال ميتلكون �سهرة اأو�سع من ديفيد دي خيا، واالأمر 
نف�سه قد ينطبق على الثنائي الدفاعي جريارد بيكيه و�سريجيو رامو�س والعب الو�سط �سريخيو 
بو�سكيت�س، ولكن بعد تعر�س الفريق ل�سغط م�ستمر اأمام اإيران وا�ستقبال �سباكه 3 اأهداف اأمام 

الربتغال تغري هذا املفهوم، ولكن الظهري االأي�رس جوردي األبا اأكد اأن احلديث عن تراجع القدرات 
الدفاعية للماتادور االإ�سباين مبالغ فيه، وقال األبا ل�سحيفة »ماركا« االإ�سبانية: »الربتغال �سنحت لها 
3 فر�س فقط اأمامنا، كان هناك �رسبة جزاء مريبة، وهدف مذهل من كري�ستيانو رونالدو، وبع�س 

�سوء احلظ«، واأ�ساف »لقد و�سلوا ملرمانا 3 مرات فقط، لقد تفوقنا عليهم وكنا ن�ستحق اأن نخرج من 
املباراة بنتيجة اأف�سل منهم«، وبعد خطاأ دي خيا وتاألق رونالدو يف طريقه لنيل لقب »هاتريك«، حالف 

احلظ الفريق االإ�سباين يف اخلروج ب�سباك نظيفة اأمام اإيران، لكن األبا يرى اأن اإيران لعبت بطريقة 
دفاعية للغاية، واأن ال�سغط الذي تعر�س له اخل�سم اأجربه على البقاء يف اخللف، واأو�سح: »اإنها خطة 

لعب �رسعية، اإنهم يوؤمنون مبا يفعلونه، لقد �سعبوا علينا االأمور وكادت املباراة اأن تنتهي بالتعادل«.

روي�س: كرو�س العب عاملي واحلظ �ساندنا
اأعرب ماركو روي�س العب املنتخب االأملاين عن �سعادته باالنت�سار بهدفني لهدف على ال�سويد 

باجلولة الثانية لدور املجموعات بنهائيات مونديال رو�سيا، وقال روي�س خالل ت�رسيحات بعد اللقاء: 
»لقد كنا اأقل عدًدا من ال�سويد يف الدقائق االأخرية، ولكن كرو�س �سدد كرة رائعة، كل ما ميكنني قوله 

عنه اإنه العب من الطراز العاملي«، واأ�ساف: »احلظ كان بجانبنا اليوم، وكرو�س ارتكب خطاأ يف 
ال�سوط االأول، لكنه منحنا االنت�سار يف الوقت االأخري«، و�سارك روي�س اأ�سا�سًيا يف املباراة، و�سجل 

الهدف االأول للماكينات.

اندر�سون: اأملانيا مل حترتمنا واحلكم حرمنا 
من ركلة جزاء

قال يان اأندر�سون املدير الفني للمنتخب ال�سويدي اإن فريقه ا�ستحق احل�سول على �رسبة جزاء 
يف ال�سوط االأول من املباراة التي خ�رسها 1-2 �سد اأملانيا، وا�ستكى املدرب ال�سويدي من قلة 

احرتام االأملان لهم عقب �سافرة النهاية، وقال: »بداأ بع�س االأملان ال�سري يف اجتاهنا، واأظهروا بع�س 
االإمياءات، هذا ما اأزعجني كثرًيا اإنه عدم احرتام«، واأ�ساف يف ت�رسيحات اأبرزتها هيئة االإذاعة 

الربيطانية بي بي �سي: »قاتلنا ملدة 90 دقيقة وعندما انتهت املباراة كانت هناك ت�رسفات غريبة، 
كنت غا�سبًا جًدا من ذلك، لقد قاتلنا ولكن انتهى بنا املطاف باأيدي فارغة، كان هذا خميبًا للغاية«، 

واأكد اأن حكم املباراة حرم فريقه من ركلة جزاء �سحيحة من وجهة نظر املدرب، وقال: »اأظهرت 
االإعادة التليفزيونية اأننا كنا ن�ستحق �رسبة جزاء يف ال�سوط االأول«.

 الربازيل تطالب بحماية نيمار

يحتاج نيمار دا �سيلفا مهاجم باري�س �سان جريمان الفرن�سي حلماية خا�سة من حكام بطولة كاأ�س 
العامل، وفقا العتبارات رودريغو ال�سمار طبيب املنتخب الربازيلي، وقال ال�سمار يف ت�رسيحات 

اأبرزتها �سحيفة »ليكيب« الفرن�سية: »ال جمال للقلق من اإ�سابة نيمار التي ا�ستلزمت اإجراء عملية 
جراحية يف مار�س املا�سي، لقد تعافى الالعب منها متاما«، واأ�ساف طبيب الربازيل: »نيمار ال 

يعاين اأي م�ساكل اأو ي�سكو من اآالم يف قدمه اليمنى، فهو تعافى متاما، وي�ستعيد تدريجيا لياقته الفنية 
والبدنية مع ا�ستمرار م�ساركته يف املباريات وي�سعر بتح�سن م�ستمر«. واأ�سار اأن االآالم التي عانى منها 

نيمار يف الكاحل االأمين خالل مباراة �سوي�رسا بعيدة متاما عن عظمة القدم التي تعر�ست للك�رس 
يف فيفري املا�سي، رغم اأنها اأبعدته عن التدريبات ملدة يوم واحد، واأو�سح الطبيب الربازيلي: »لقد 

تعر�س نيمار لكدمة قوية واأكدنا منذ البداية اأن االآالم ال عالقة لها مبكان العملية اجلراحية، لقد 
اعتاد الالعب على التدخالت العنيفة، ثم تدرب معنا ب�سكل طبيعي و�سارك يف املباراة الثانية اأمام 
كو�ستاريكا«، وا�ستطرد ال�سمار: »نيمار العب ر�سيق للغاية، يف�سل املدافعون يف اإيقافه، لذا يلجاأون 

للخ�سونة �سده، واأمتنى اأن ينتبه احلكام لالأمر«.

كوبر: اأحتمل م�سوؤولية اخلروج من املونديال
قال االأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب م�رس اإنه ال يعرف بعد اإذا كان �سيمدد تعاقده احلايل بعد 

مواجهة ال�سعودية يف ختام م�سواره بكاأ�س العامل اليوم، وينتهي عقد كوبر مع نهاية م�ساركة م�رس يف 
كاأ�س العامل الأول مرة منذ 1990، لكن ثارت �سكوك كبرية حول بقاء املدرب االأرجنتيني يف ظل تعر�سه 

النتقادات من و�سائل اإعالم حملية وامل�سجعني بعد الظهور ب�سكل متوا�سع واخل�سارة اأمام اأوروغواي 
ورو�سيا واخلروج املبكر، ونقلت �سفحة االحتاد امل�رسي على في�سبوك عن كوبر قوله: »ال اأعرف اإن 
كانت مباراة ال�سعودية هي اآخر مباراة يل مع املنتخب الأن م�سريي يف البقاء جمهول، و�سيتحدد بناء 

علي عوامل كثرية جدا«، واأ�ساف املدرب الذي بلغ نهائي كاأ�س االأمم االأفريقية املا�سية: »�سحيح اأننا 
حققنا االأهداف املوجودة يف العقد وكنا نتمنى اأن نفوز ببطولة اأفريقيا ون�سل لدور ال�ستة ع�رس يف 
كاأ�س العامل، لكن يف كرة القدم االأمنيات اأحيانا ال تكفى وال تتحقق«، واأكد كوبر اأنه ال ميانع الرحيل 

اإذا كانت هذه رغبة امل�سوؤولني واأغلب امل�سجعني، وقال كوبر الذي خ�رس 1- 0 اأمام اأوروغواي ثم 
تعرث 3-1 اأمام اأ�سحاب االأر�س: »لو اختلف ال�سعب امل�رسي وامل�سوؤولون مع طريقتي وكانت رغبتهم 

رحيلي �سيكون املو�سوع منتهيا يل«. 

كاأ�س العامل

احلياة  يعيد  كرو�س 
للماكينات

حقق املنتخب االأملاين فوًزا قاتاًل على 
واحد،  مقابل  بهدفني  ال�سويدي  نظريه 
يف املباراة التي جمعتهما اأول ام�س على 
ملعب »في�ست االأوملبي« مبدينة �سوت�سي 
الرو�سية، �سمن مناف�سات اجلولة الثانية 
 ،2018 مبونديال  املجموعات  دور  من 
لل�سويد  الت�سجيل  تويفونني  اأوال  وافتتح 
قبل اأن يحرز هديف اأملانيا كل من ماركو 
روي�س وتوين كرو�س، وارتفع ر�سيد اأملانيا 
اإىل 3 نقاط يف املركز الثاين باملجموعة 
ذات  �ساحبة  ال�سويد  اأمام  ال�ساد�سة، 
الر�سيد فيما يعتلي املنتخب املك�سيكي 
دراك�سلر  كاد جوليان  نقاط،   6 ال�سدارة 
الدقيقة  يف  الأملانيا  الت�سجيل  يفتتح  اأن 
تيمو  من  راأ�سية  متريرة  تلقى  بعدما   3
فرينر و�سعته اأمام املرمى اإال اأنه �سدد 
اإىل  الكرة  لتتحول  املدافعني  اأقدام  يف 
خاطفة  مرتدة  هجمة  ومن  ركنية،  ركلة 
ال�سويد،  مهاجم  بريج  ماركو�س  كاد 
اأن  اإال   13 الدقيقة  يف  النتيجة  يفتتح  اأن 

تدخل جريوم بواتينغ املتاأخر اأعاقه عن الت�سديد ب�سكل جيد قبل اأن يتدخل احلار�س مانويل نوير ويبعد الكرة، وجنح املنتخب 
ال�سويدي يف التقدم بالدقيقة 32، بعد متريرة خاطئة من توين كرو�س و�سلت اإىل فيكتور كالي�سون الذي مرر بدوره عر�سية 

رائعة، ا�ستلمها اأوال تويفونني قبل اأن ي�سعها يف مرمى نوير.
جنح روي�س يف اإدراك التعادل يف وقت مبكر من ال�سوط الثاين، بعدما حول عر�سية تيمو فرينر التي مل�ست ماريو غوميز بالدقيقة 
48 داخل مرمى ال�سويد، وكاد كرو�س اأن ي�سيف الثاين للمان�سافت، بعدها بدقيقة واحدة اإال اأن كرته ا�سطدمت مبدافع ال�سويد 
اأول�سني يف الدقيقة 57 بعدما ت�سدى لت�سديد جونا�س هيكتور من داخل  اأن تتحول اإىل ركنية، وتاألق احلار�س ال�سويدي  قبل 
منطقة اجلزاء، واأطلق اإمييل فور�سبريغ ت�سديدة �ساروخية يف الدقيقة 76، اإال اأن نوير جنح يف الت�سدي لها دون م�ساكل، واأ�سهر 
حكم املباراة البطاقة ال�سفراء الثانية يف وجه بواتينغ يف الدقيقة 82 ب�سبب تدخله العنيف �سد ماركو�س بريج ليكمل املنتخب 
االأملاين املباراة بع�رسة العبني، وبعد �سيل من الفر�س ال�سائعة جنح توين كرو�س يف اقتنا�س هدف الفوز القاتل الأملانيا من 

ركلة حرة مبا�رسة يف الدقيقة 95 عندما اأطلق قذيفة �سكنت �سباك ال�سويد، مانحا فوز االطمئنان للمان�سافت.

اجلنوبي  الكوري  نظريه  على  املك�سيكي  املنتخب  تغلب 
بهدفني مقابل هدف، يف اجلولة الثانية من دور املجموعات 
العامل  كاأ�س  ببطولة  ال�ساد�سة  مناف�سات املجموعة  �سمن 
املقامة يف رو�سيا، وافتتح كارلو�س فيال التهديف للمك�سيك 
خافيري  ي�سيف  اأن  قبل   26 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  من 
بينما  اللقاء،  من   66 الدقيقة  الثاين يف  الهدف  هرينانديز 
هيوجن  �سون  توقيع  من  جاء  الوحيد  اجلنوبية  كوريا  هدف 
مني يف الدقيقة 93، وو�سع منتخب املك�سيك قدًما يف ثمن 
نهائي املونديال بهذا االنت�سار، بعد اأن رفع ر�سيده اإىل 6 
نقاط يف �سدارة املجموعة ال�ساد�سة، بينما منتخب كوريا 

اجلنوبية يف املركز االأخري دون ر�سيد.
�سهدت بداية اللقاء اندفاًعا كبرًيا من املنتخب املك�سيكي 
من اأجل ت�سجيل هدف مبكر، لكنه ا�ستحوذ على الكرة ومل 

فر�سة  اأول  وجاءت  الكوري،  املنتخب  دفاع  ثغرة يف  يجد 
رائعة  عر�سية  بعد   »12« الدقيقة  يف  املك�سيكي  للمنتخب 
براأ�سه  حولها  هرينانديز  خافيري  لكن  اليون،  ميجيل  من 
فيال  كارلو�س  و�سجل  الكوري،  املنتخب  �سباك  عن  بعيًدا 
الهدف االأول للمنتخب املك�سيكي يف الدقيقة 26 من ركلة 
داخل  الكرة  مل�س  الذي  هيون  جاجن  �سد  احت�سبت  جزاء 
منطقة اجلزاء، وكاد ميجيل اليون اأن ي�سيف الهدف الثاين 
بعد عمل رائع مع كارلو�س فيال، لكن ت�سديدة العب اإ�سبيلية 

ت�سدى لها حار�س كوريا اجلنوبية بنجاح يف الدقيقة 28.
بهدف  املك�سيكي  املنتخب  بتقدم  االأول  ال�سوط  وانتهى 
و�سناعة  الكرة  على  بال�سيطرة  مثالًيا  �سوًطا  قدم  والذي 
فر�س على مرمى نظريه الكوري اجلنوبي �ساحب امل�ستوى 
املك�سيك  جنوم  اأخطاء  على  لعب  والذي  املتوا�سع، 
م�ستواه  املك�سيكي  املنتخب  وا�سل  املرتدة،  والهجمات 
اأجل  من  الكرة  على  بال�سيطرة  الثاين  ال�سوط  يف  اجليد 
اإ�سافة هدف االطمئنان، بينما منتخب كوريا حاول ا�ستغالل 
هجمة منظمة لتحقيق التعادل، وحاول هيوجن �سون مغالطة 
احلار�س اأوت�سوا يف الدقيقة 53 بت�سديدة من خارج منطقة 
الكرة ب�سهولة،  اجلزاء، لكن حار�س املك�سيك �سيطر على 
وا�ستطاع املنتخب املك�سيكي اأن ي�سجل الهدف الثاين عن 
مع  رائعة  ب�سورة  تعامل  الذي  هرينانديز  خافيري  طريق 
متريرة لوزانو يف الدقيقة 66 من زمن اللقاء، ليحبط االأداء 
الذي حاول  الثاين  ال�سوط  الكوري يف  اجليد من املنتخب 

العودة يف املباراة.

املك�سيك ت�سع قدًما يف ثمن نهائي املونديال
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العا�صمة  اأم�س يف  اأول  اختتمت  
فعاليات  طهران  الإيرانية 
مهرجان فجر الدويل ال�صينمائي، 
حيث فاز فيلم "دري�صاج" للمخرج 
بجائزة  بادكوبه  بويا  الإيراين 

العنقاء البلورية لأح�صن فيلم.
ويف امل�صابقة الدولية التي حملت 
فاز  اخلال�س"،  "�صينما  عنوان 
فيلم "اآغا" للمخرج البلغاري ميلكو 
لزاروف بجائزة اأف�صل فيلم، وهو 
من اإنتاج بلغاري واأملاين وفرن�صي. 
كما فاز الرو�صي األيك�صي جريمان 
جونيور بجائزة اأح�صن خمرج عن 

فيلم "دوفالتوف".
"هاتريك"  الإيراين  الفيلم  ونال 
حني  يف  �صيناريو،  اأح�صن  جائزة 
اإىل  ممثل  اأح�صن  جائزة  عادت 
الكرواتي ليون لوت�صيف عن اأدائه 
وفازت  مايرن"،  "ذي  فيلم  يف 
اآلفند  ماهور  الإيرانية  املمثلة 
فيلم  عن  ممثلة  اأح�صن  بجائزة 

"هاتريك".
جميد  الإيراين  املخرج  وح�صل 
"حممد  جائزة  على  جميدي 
وراء  "ما  فيلمه  عن  الأمني" 
"بني  بينما عادت جائزة  الغيوم"، 

للمخرج  "غراين"  لفيلم  الأديان" 
يف  اأوغلو،  كابالنو  �صميح  الرتكي 
حني فاز املخرج الكمبودي ريتي 

بان بجائزة ال�صالم عن اأعماله.

اإن  اجلائزة  ت�صلمه  اأثناء  وقال 
ال�صينما واإن كان ل ميكنها تغيري 
ت�صاعد  الأقل  على  فهي  الواقع 
بع�صهم  يفهموا  لكي  ال�صعوب 

البع�س.

ال�صاد�صة  الن�صخة  يف  و�صارك 
والثالثني للمهرجان ما يربو على 

عر�س  دولة،   78 من  فيلم   1300
منها نحو ثالثمئة فيلم يف جمّمع 
بني  تتوزع  بطهران،  ت�صار�صو 

اأق�صام املهرجان الـ12.
ومتيزت هذه الن�صخة بح�صور جنم 
�صتون،  اأوليفر  العاملي  الإخراج 
مبرور  املهرجان  احتفى  كما 
ال�صينما  تاريخ  على  �صنة   120
�صورا  وحملت جدرانه  الإيرانية، 
بالأ�صود  للقطات  فوتوغرافية 
من  م�صاهد  تناولت  والأبي�س 
ال�صينما  م�صرية  ميزت  الأفالم 

الإيرانية منذ بدايتها.

لطرح  عليان  روان  املطربة  ت�ستعد 
الليل  "يادوب  بعنوان  جديدة  اأغنية 
على  الر�سمية  قناتها  على  يلّيل" 
املقبلة،  الفرتة  خالل  "يوتيوب" 
ت�سجيلها  يتم  اأن  املقرر  من  حيث 

بعد اأيام.
ح�سني  تامر  كلماتها  كتب  الأغنية 
يو�سف  يحيي  وتوزيع  مدين  واأحلان 

وما�سرت يا�رس اأنور، ومل حت�سم روان 
بت�سوير  �ستقوم  كانت  اإن  الآن  حتى 
كليب  الفيديو  طريقة  على  الأغنية 

اأم ل.
م�رسية  مطربة  عليان  روان 
فل�سطينية �ساركت يف املو�سم الرابع 
ال�سهري  امل�سابقات  برنامج  من 
"اراب اأيدول" عام 2016، وا�ستقرت 

يف القاهرة منذ عدة اأ�سهر، قدمت 
"تاريخ  الوطنية  الأغنية  فيهم 
املطرب  مع  بال�سرتاك  وحا�رس" 
تاج  خالد  وكلمات  ح�سن،  حممد 
توزيع  �سعد،  وليد  اأحلان  الدين، 
بتول  واإخراج  اجلابر،  عبد  طارق 

عرفة.
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التون�سي ظافر يبدع يف مهرجان املو�سيقى الروحية بفا�س

ال�سينمائي فجر  البلورية" مبهرجان  "العنقاء  "دري�ساج" ينال 

اأحتف مغني اجلاز التون�شي ظافر يو�شف جمهور مهرجان املو�شيقى العاملية العريقة )الروحية( يف دورته الـ 24 بفا�س 
املغربية، مبقاطع مو�شيقية مزجت بني �شحر املو�شيقى الروحانية ال�شرقية واجلاز املعا�شر.

وعاد ظافر باحل�ضور اإىل جذور اجلاز 
عرو�ضه  ولقيت  املعا�رصة،  واأ�ضكاله 
اجلمهور  من  الفتا  تفاعال  الفنية 
الذي توافد بكثافة على منطقة »باب 
املاكينة« االأثرية التي يعود تاريخ بنائها 
ظافر  ويعترب  قرنا   12 من  اأكرث  اإىل 
يجاور  حيث  العود،  اآلة  عازيف  اأ�ضهر 
وال�ضوفية  العريقة  املو�ضيقى  بني 
مع  وتعامل  املعا�رص،  اجلاز  وفن 
وامللحنني  العازفني  كبار  من  العديد 
الثقافات  خمتلف  من  العامل  يف 
ظافر  وولد  املو�ضيقية.  واالجتاهات 
التون�ضي  ال�ضاحل  يف  طبلبة  مبدينة 
اأظفاره  عام 1967، وتربى منذ نعومة 
وترعرع يف  املوؤذن،  على �ضوت جده 
الكتاب والزوايا ال�ضوفية، فكانت هذه 

التي  ظافر  ملو�ضيقى  رافدا  الفرتة 
ال�ضويف  املو�ضيقي  الرتاث  من  تنهل 
العربية  املو�ضيقية  املقامات  ومن 
والبلوز  اجلاز  مبو�ضيقى  ت�ضّبع  كما 
منذ  الكال�ضيكية  الغربية  واملو�ضيقى 

اأن كان طفال.
املغربي  اجلمهور  اأمام  ظافر  وقدم 
»ديوان  اجلديد  األبومه  من  مقاطع 
الرحلة  يثري  الذي  والغرابة«  اجلمال 
وت�ضكل  عاطفي،  بتاأثري  والروعة 
االأنغام املرتفعة جدا عن�رصا اأ�ضا�ضيا 
على  كبريا،  جناحا  االألبوم  وحقق 
الطيور«  ال�ضابق »قدا�س  األبومه  غرار 
الذي تعاون فيه مع عازف الكالرينت 

ال�ضهري الرتكي »ح�ضنو«.
وكان قد ا�ضتعان فيه بنخبة من اأمهر 

للجاز  اجلديد  اجليل  وموؤلفي  عازيف 
االأمريكي »اآرون باركز« عازف البيانو، 
الطبول،  قارع  فوكرن«  و«جا�ضنت 
»اآمربو�س  الرتومبيت  عازف  واأخريا 
اأكينمو�رصي« الذي يعد واحدا من اأبرز 
وافتتحت  املعا�رص  اجلاز  مو�ضيقيي 
العاملية  للمو�ضيقى  الـ24  الدورة 
وت�ضتمر  اجلمعة  )الروحية(  العريقة 
اجلاري  جوان    30 حتى  فعالياتها 
حتت �ضعار »معارف االأ�ضالف«، وهي 
)غري  فا�س  روح  موؤ�ض�ضة  تنظيم  من 

حكومية(.
وانعقد املهرجان اأول مرة عام 1994، 
ويف عام 2001 اعتربته االأمم املتحدة 
من اأهم االأحداث امل�ضاهمة يف حوار 

الثقافات .

روان عليان ت�ستعد لطرح "يادوب الليل يلّيل"

م�ساركة عربية متميزة يف اأكرب مهرجان 
�سينمائي يف اأوروبا الو�سطى وال�سرقية

فاري  كارلويف  مهرجان  يكرم 
اأكرب  وهو  الدويل،  ال�ضينمائي 
اأوروبا  يف  �ضينمائي  مهرجان 
املمثل  وال�رصقية،  الو�ضطى 
تيم  ال�ضينمائي  واملنتج  والكاتب 
يف  البارزة  مل�ضاهماته  روبنز، 

ال�ضينما العاملية.
الذي  الرائد،  املهرجان  وك�ضف 
يقام يف كارلويف فاري بجمهورية 
الت�ضيك، عن قائمة االأفالم التي 
�ضتتناف�س للح�ضول على جوائزه 
يف  غلوب«،  »كري�ضتال  الكربى 
يف  تنعقد  والتي   ،53 الـ  دورته 
اجلاري  جوان   29 بني  ما  الفرتة 

و7 جويلية املقبل.
وتت�ضمن قائمة االأفالم امل�ضاركة 
يف املهرجان هذا العام م�ضاركات 
وتون�س  وقطر  م�رص  من:  عربية 

واالإمارات  ولبنان  وفل�ضطني 
اللبناين  الفيلم  وي�ضارك  العربية 
اللبناين،  للمخرج  »االأرجوحة« 
امل�ضابقة  يف  عري�س،  �ضرييل 
يف  الوثائقية  لالأفالم  الر�ضمية 
اأي�ضا  ت�ضهد  والتي  املهرجان، 
فيلم  عرب  اأخرى  عربية  م�ضاركة 
مروان  للمخرج  بعيدا«  »احلم 
واملخرجة  م�رص  من  عمارة 
وهو  اأملانيا،  من  دومك  جوهانا 

فيلم اأملاين م�رصي م�ضرتك.
ويتناف�س الفيلم الوثائقي الطويل 
حممد  امل�رصي  للمخرج  »اأمل« 
بني  م�ضرتك  عمل  وهو  �ضيام، 
والرنويج  واأملانيا  ولبنان  م�رص 
وفرن�ضا والدمنارك، يف فئة »نظرة 
وي�ضارك عن  باملهرجان  اأخرى« 
الفئة نف�ضها يف املهرجان، فيلم 

الفل�ضطينية  للمخرجة  »واجب« 
عمل  وهو  جا�رص،  ماري  اآن 
قطر،  فل�ضطني،  بني  م�ضرتك 
وكولومبيا  اأملانيا  فرن�ضا، 
االأفالم  اإىل  وي�ضاف  والرنويج. 
للمخرج  »ولدي«  فيلم  املناف�ضة 
التون�ضي، حممد بن عطية، وهو 
عمل م�ضرتك بني تون�س وفرن�ضا 
»اأفق«،  فئة  يف  وبلجيكا،  وقطر 
بالفيلم  فيها قطر  ت�ضارك  والتي 
االأرجنتني وفرن�ضا  امل�ضرتك مع 
املتحدة  والواليات  واأملانيا 
»مو�ضم ال�ضيد« للمخرجة ناتاليا 

جاراجيوال.
الـ  دورته  يف  املهرجان  وي�ضهد 
العام م�ضاركة 12 فيلما  لهذا   53
لالأفالم  الر�ضمية  امل�ضابقة  يف 
دولة   16 متثل  والتي  الوثائقية 

ونيبال  وال�ضني  ت�ضيلي  بينها 
اأفالم   10 بينها  ومن  وم�رص، 

تعر�س للمرة االأوىل.
مناف�ضة  املهرجان  يت�ضمن  كما 
12 فيلما وثائقيا �ضمن م�ضابقاته 
»ال�رصق  اأفالم  فئة  عن  الر�ضمية 
العام  ت�ضهد هذا  والتي  الغربي«، 
ن�ضائي،  اإخراج  من  اأفالم   7
اأفالم من  وت�ضارك يف امل�ضابقة 
اإيران ورو�ضيا وهنغاريا والت�ضيك 

واليونان وغريها.
كارلويف  مهرجان  تاريخ  ويعود 
فاري ال�ضينمائي الدويل اإىل عام 
اأقدم  من  واحدا  ويعد   ،1948
يف  ال�ضينمائية  املهرجانات 
العامل، واأ�ضبح اأحد اأبرز اأحداث 
ال�رصقية  اأوروبا  يف  ال�ضينما 

والو�ضطى.

 كاظم ال�ساهر يحيي

 اأوىل حفالت موازين

افتتح املطرب العراقي كاظم ال�ضاهر اأوىل حفالت الدورة 17 

ملهرجان موازين الغنائي على م�رصح النه�ضة مبدينة الرباط 

املغربية املخ�ض�س حلفالت النجوم العرب، حيث غنى باقة 

من اأغنياته، اأبرزها »علمني حبك وعيد الع�ضاق واأكرهها« 

وغريها من االأغنيات التي القت تفاعاًل من اجلمهور  واأهدت 

اإدارة املهرجان، كاظم ال�ضاهر، باقة من الورود حمملة بالعلم 

املغربي، حيث �ضكرهم على تلك اللفتة الطيبة، معرباً عن 

اعتزازه بوجوده على االأرا�ضي املغربية ويف ال�ضياق ذاته، قدم 

الدي جي االإجنليزي مارتن جاريك�س فقرة مو�ضيقية على 

م�رصح ال�ضوي�ضي املخ�ض�س حلفالت النجوم االأجانب و�ضط 

ح�ضور جماهريي كبري يذكر اأن مهرجان موازين الغنائي 

ي�ضهد حفالت لعدد من النجوم العرب، اأبرزهم امل�رصي 

حممد حماقي واللبنانية نان�ضي عجرم والتون�ضي �ضابر 

الرباعي واالإماراتية اأحالم والفل�ضطيني اأمري دندن وامل�رصية 

بو�ضي واللبناين وائل ج�ضار.
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الكاتبة �شلمى فداوي جلريدة الو�شط 

روايتي الأوىل حتاول 
قراءة تناق�ضات املجتمع

كيف كانت البداية مع الكتابة واأنت يف تخ�ض�ص علمي ؟
من �شغري اأميل اإىل الأدب كهواية ، كنت متميزة يف الأدب لكن املتعارف عليه 

يف عائلتي التخ�ش�ص العلمي ، لذا مل ي�شعفني احلظ يف اقناعهم بالتخ�ش�ص 
الذي اأحبه بعد اكمايل للدرا�شة اأحببت اأن اأمار�ص ما اأع�شق وهو الكتابة

 حاورها / اأ . خل�شر
 . بن يو�شف 

حديثنا عن اإ�شدارك 
»�شلطانة « وعن جديد 

اأعمالك ون�شاطاتك 
الأدبية؟

الأول  مولودي  هي   « �سلطانة    «
من  �سنوات  اأربع  له  كر�ست  الذي 
حياتي لأين اأردت اأن اأكتب جمتمعا 
مبا يحمله من حقيقة بدون تزييف 
، هي عبارة عن رواية مقتب�سة من 
على  جمتمعنا  يف  حقيقية  ق�س�ص 
للكثري  تتطرق  حب  ق�سة  �سكل 
جزائري  كمجتمع  ق�سايانا  من 
التكافوؤ  عدم  البطالة  الهجرة  منها 
هذه  بطلة    ، العنو�سة  الجتماعي 
طفلة  ما  مكان  يف  حقيقة  الق�سة 
امراأة  اإىل  جمتمع  يحولها  بريئة 
ملا  منها  اأكرب  م�سوؤوليات  تتحمل 
من  خمتلفة  فرتات  يف  عليها  مرت 

اأعمايل  جديد  عن  اأما   ، حياتها 
�ستاأخذ  لكن  الكتابة  قيد  يف  رواية 

وقتا ان �ساء اهلل

ما هي الق�شايا التي 
عاجلتها واأعطيتها 

اأهمية خا�شة يف روايتك 
، ومن اأين تن�شجني 

ال�شخ�شيات التي حتاولني 
اأن جت�شديها من خالل 

كتاباتك اهي من الواقع ام 
اخليال ؟

عاجلتها  التي  الظاهرة  الق�سية 
اأهمية خا�سة هي احلب  واأعطيتها 
يف جمتمعنا ال�رشقي وبطله اخليانة 
خارج  كرمي  عي�ص  لجل  التع�سفية 
الذي  الثانوي  البطل  لأن  الوطن 
بطلة  وهي  علياء  حياة  جمرى  غري 
خارج  ليعي�ص  حبه  خان  الق�سة 
فهي  ال�سخ�سيات  عن  اأما   ، البالد 
حقيقية نوعا ما ، لأنها يف جمتمعنا 

�سخ�سيات  من  اقتب�ست   ، بالفعل 
واحد  �سخ�ص  يف  وجمزتها  عدة  
ن�سج  من  اأحداثها  معظم  والأكيد   ،

خيايل

ما هو عنوان روايتك 
القادمة  ؟

مل اأحدده بعد والأكيد حتى لو قلته 
حاليا   ، عموما  يتغري  كبري  احتمال 

اأر�سو على ) حتى تاأتي(

يف راأيك كيف يلعب 
اختيار العنوان والغالف 
ذلك الدور الهام اليوم يف 

جذب القارئ ؟

القارئ احلقيقي ل اأظن اأنه ينجذب 
اأنه  ومبا  لكن   ، للم�سمون  اإل 
�سباب  ككتاب  بيننا  قوية  املناف�سة 
يف  لباأ�ص  لالأف�سل  ال�سبل  وتوفر 
ال�سعي اإىل التميز كعنوان اأو غالف 

هل هناك اأدباء تاأثرت 
بهم وتعتربيهم م�شدرا 
لالإلهام وجزءا من روح 

املبدع يف داخلك؟

كانت  �سغري  يف  قراأتها  رواية  اأول 
 « والدم  الأر�ص   « فرعون  ملولود 
قراأتها  اأنني  العربية حتى  بالن�سخة 
�سغرية جدا مل اأفهم حتى ما حتمله 
من معاين تلك الرواية حلد كبري ما 
لغزا  كانت  لأنها  للقراءة  اأفقي  فتح 
اقراأ  اأن  فحاولت   ، لطفلة  بالن�سبة 
لأ�سبح على قدر من  الكثري  بعدها 
الفهم  على  متكنني  التي  املعرفة 
مناف�سة  اإىل  حلمي  ليتطور  وكربت 

اأ�سحاب القلم.

ما هي قراءتك اليوم 
لواقع امل�شهد الثقايف يف 

اجلزائر ، وما هو موقع 
ال�شباب املبدع منه؟

ي�سعنا  ل  �سيء  كل  رغم  واقعنا 
حت�سن  يف  هلل  احلمد  نقول  اأن  اإل 
 ، ببطء  مي�سي  كان  واإن  م�ستمر 
فالأكيد لل�سباب دور بالأخ�ص الذي 
ال�ساب  قلبه ق�سية فكون  يحمل يف 
هذا  النور  اإىل  عمله  ليخرج  كافح 
�سهل  �سيء  فال  جهاد  ذاته  حد  يف 
ال�سنوات  ففي   ، لالأ�سف  بلدنا  يف 
الأخرية انت�رشت حمى جميلة وهي 
جمهودات  بف�سل  القراءة  حمى 
التوا�سل  مواقع  خري  وكرث  ال�سباب 
املهمة  �سهلت  والتي  الجتماعي 
اأو  كمبدع  مثال  الكاتب  على  �سواء 
قارئ اأو حتى دور الن�رش التي تعطي 
الكتابة  جمال  يف  لذلك  الفر�سة 
اأن �سعب يقراأ هو �سعب ل  والأكيد 

يخاف عليه

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

بالن�سبة للقراء هناك تعقيب �سغري 
التي  البلد  باأن  يوؤمنوا  اأن  اأرجو 
اأجنبت كبار الكتاب لن تتوقف عند 
حقنا  من  �سباب  ككتاب  احلد  ذلك 
و�سكرا  لقراءتنا  فر�سة  تعطونا  اأن 
احلد  هذا  حتى  دعمني  من  لكل 
وم�سمم  ن�رش  ودار  اأ�سدقاء  من 
بدون  اللغوية  واملدققة  الغالف 
اأحدا  اأن�سى  ل  حتى  الأ�سماء  ذكر 
بهم �سوى  الذين مل يجمعني  هوؤلء 
العامل الفرتا�سي الذي اأحاول دوما 
اأن اأو�سل باأنه فر�سة لتغيري جمرى 
اأن  بدون  الأف�سل  اإىل  ان�سان  حياة 
اأمتنى  التي  املميزة  عائلتي  اأن�سى 
اأن تكون مثال يقتدى فالفن والكتابة 
مل يكونوا يوما جرما .. يف الأخري 
جزيل ال�سكر جلريدة الو�سط دمتم 

عونا لالإبداع مع خال�ص حمبتي

للباحث ال�شاذيل بن زويتني

توّثيق تاريخ عرب مدونة الكتاب والن�ضر بتون�ص

 

 من عهد قرطاج اإىل اجلمهورية الثانية 
بن  ال�ساذيل  للباحث  �سدرت   
والن�رش  الكتاب  »مدّونة  زويتني 
اإىل  قرطاج  عهد  من  بتون�ص 
ن�رشها  توىل  الثانية«،  اجلمهورية 
ودار  اجلامعي  الن�رش  مركز 

»ما�سيني�سا« للن�رش.
�سفحة،   560 يف  املدونة  وردت 
جملة  فيها  املوؤلّف  جمع  وقد 
التاريخية  الفكرية  العنا�رش  من 
 130 من  باأكرث  ذلك  يف  م�ستعينا 
العربية  باللغتني  ومرجعا  م�سدرا 
تاريخ  يف  ليبحث  والفرن�سية، 
وحديثا،  قدميا  بتون�ص،  الكتاب 

خّطا ون�سخا وطباعة ون�رشا.
املكتبات  تاريخ  الباحث  وتناول 
ومراكز البحث باعتبارهما مقوما 
ق�سما  واأفرد  اأ�سا�سيا.  ثقافيا 
الن�رش  عن  للحديث  املدونة  من 
مالمح  درا�سة  مع  اللكرتوين 
يف  وموؤ�رشاته  القارئ  ملجتمع 

ع�رش املعلومات.
واأدرج الأ�ستاذ ال�ساذيل بن زويتني، 
والقوانني  الأوامر  من  جمموعة 
بالكتاب  املتعلّقة  والإجراءات 
منذ  وحتديدا  ال�ستقالل،  منذ 
املا�سي،  القرن  �ستينات  اأوائل 
ال�سادرة  التو�سيات  اإىل  بالإ�سافة 

عن الندوات �سواء كانت اإدارية اأو 
قطاعية مهنية اأو تخطيطية.

يُجّزئ الباحث مدّونته اإىل 6 اأق�سام 
كربى، وقد تطّرق يف الق�سم الأول 
العهدين  يف  والكتاب  »الكتابة  اإىل 
واهتّم  والقرطاجي«،  الروماين 
بـ«املرحلة  الثاين  الق�سم  يف 
الإ�سالمية«، فـ »املرحلة احلديثة« 
تطّور  »مراحل  ثم  ثالث  ق�سم  يف 
الكتاب التون�سي بعد ال�ستقالل«، 
واأجرى يف الق�سم اخلام�ص م�سًحا 
التون�سي  للكتاب  هيكليا  بانوراميا 
ال�سوء  و�سلّط  واخلارج،  بالداخل 
»القوانني  على  الخري  الق�سم  يف 

املتعلّقة بالكتاب«.
واختار اأن ي�ستهّل مدونته بالتاأكيد 
الثقافة  اأر�ص  تون�ص  اأن  على 
احل�سارات،  وملتقى  والتاريخ 
كل  خ�سو�سية  بعد  فيما  ليربز 
من  بداية  بتون�ص  مّرت  ح�سارة 
اأي�سا  عّدد  وقد  البونيقية.  الفرتة 
العهدين  يف  والكتاب  املكتبات 
ذاكرا  والروماين،  القرطاجي 
القرطاجي«  »ماغون  اأهمهم  من 
و«اأبوليو�ص«  و«ترنتيو�ص« 

و«القدي�ص اأغ�سطينو�ص«.
للفرتة  تطرقه  خالل  واهتّم 

القريوان  مبدينة  الإ�سالمية، 
وبالن�سخ  كتبها  وخزائن 
عديد  وذكر  واملخطوطات. 
تون�ص  يف  ن�ساأت  التي  املكتبات 
منها  الإ�سالمية  احلقبة  خالل 
ومكتبة  الزيتونة«  جامع  »مكتبة 
و«املكتبة  القريوان«  »جامع 
العبدلية  و«مكتبة  الأحمدية« 
عن  الباحث  وحتّدث  ال�سادقية«. 
يف  العربي  اخلط  تطوير  عوائق 
فرتة دخول الطباعة وبداية ظهور 
الطباعة العربية بتون�ص. وذكر من 
�سمن موؤ�س�سات الطباعة الأوىل يف 
تون�ص، مطبعة »فانزي« الإيطالية 
التي ح�سل �ساحبها على الرتخي�ص 
قبل  �سنة  اأي   ،1880 �سنة  امللكي 
دخول الحتالل الفرن�سي لتون�ص. 
اإحداثها  مت  التي  املكتبات  وعّدد 
الفرن�سي  الحتالل  فرتة  خالل 
واأهم اأعالم املخطوطات والن�رش 
ال�ستعمارية.  احلقبة  هذه  خالل 
ووّثق الباحث مراحل تطور الكتاب 
�سنة  اإىل  ال�ستقالل  بعد  التون�سي 
بني  الكتاب  تاأرجح  مربزا   ،2017

»الدفع والتهمي�ص«.
و�سيتم تقدمي هذه املدونة وتكرمي 
�ساحبها الباحث والنا�رش ال�ساذيل 

بن زويتني، �سباح ال�سبت 7 اأفريل، 
ملعر�ص   34 الدورة  الدورة  �سمن 
وذلك  للكتاب،  الدويل  تون�ص 
النا�رشين  احتاد  مع  بال�رشاكة 
ال�ساذيل  والأ�ستاذ  التون�سيني. 
 1945 �سنة  مواليد  من  زويتني  بن 
ولية  من  بوزلفة  منزل  مبدينة 
يف  الإجازة  على  ل  متح�سّ نابل، 
اللغة والآداب العربية ومن �سمنها 
�سهادة جامعية يف اللغة الفرن�سية 
يف  التعّمق  و�سهادة  والإجنليزية 
ق�سة   100 حوايل  األّف  البحث. 
بال�سرتاك،  بع�سها  لالأطفال 
»تاريخ  بعنوان  موؤلفا  واأ�سدر 
 ،1997 �سنة  تون�ص  يف  الكتاب 
تون�ص  الكتاب يف  اأعّد مدونة  كما 
اجلمهورية  اإىل  قرطاج  عهد  من 
ال�ساذيل  الأ�ستاذ  و�سغل  الثانية. 
منها  الوظائف  عديد  زويتني  بن 
العمل ملدة 20 �سنة باأول موؤ�س�سة 
 .La STD وطنية للن�رش والتوزيع
مرا�سال  ع�سوا   1973 �سنة  وُعنّي 
والعلوم  للرتبية  العربية  للمنظمة 
عاما  اأمينا  وانتخب  والثقافة. 
من  التون�سيني  النا�رشين  لحتاد 

2003 اإىل 2006.
  وكالت

مو�ضوعات ثقافية متنوعة يف عدد 
جديد من جملة املعرفة

 
حفل العدد اجلديد من جملة املعرفة الثقافية ال�سهرية ال�سادرة عن وزارة 

الثقافة  ال�سورية بدرا�سات منوعة يف ق�سايا الأدب والعلم والفكر اإىل جانب 
كتاب املعرفة ال�سهري بعنوان امل�سلوب لالأديب القرغيزي جنكيز ايتماتوف 

ترجمة عاطف اأبو جمرة.
افتتاحية العدد حملت عنوان /ال�سوريون والثقافة/ واكدت �رشورة البناء 

الثقايف يف زمن ما بعد احلرب وتفعيل ح�سور املثقفني الوطنيني بينما 
تطرق رئي�ص حترير املجلة يف كلمته بعنوان /�سريورات/ لق�سيدة ما بعد 

الطوفان لآرثر رامبو م�ستخل�سا منها التم�سك بالأمل والدعوة للعمل.
وحاز ال�سعر ونقده بح�سة وافرة من باب الدرا�سات والبحوث يف العدد من 
درا�سة حول /البنية الدرامية وا�ستبطان وعي ال�سخ�سيات يف ديوان اأنا�سيد 

ال�سعر املن�سي لل�ساعر ثائر زين الدين/ واأخرى عن ا�ستخدامات بحر الرجز 
يف ال�سعر العربي بعنوان /حمار ال�سعراء/ اأعدها بيان ال�سفدي.

ويف �سفحات املجلة نقراأ جمموعة من الق�سائد ال�سعرية والق�س�ص 
ال�رشدية التي حملت عناوين خمتلفة ومتنوعة وتناولت ق�سايا يف احلب 

والوطن.
اآفاق املعرفة كانت متميزة يف هذا العدد مبو�سوعاتها بني الأدب والعلم 
فنقراأ مقال بعنوان /فتاة غ�سان حمطات يف تاريخ امراأة رائدة/ للدكتور 

حممد عبد اهلل قا�سم ودرا�سة حول /عبد اللطيف ح�سان الديب البارع 
وال�سيا�سي العريق/ واخرى لإياد مر�سد بعنوان /يو�سف امل�سمار ال�ساعر 

املهجري والنتماء القومي/ ودرا�سة للدكتورة ماجدة حمود بعنوان /
اعتدال رافع الكلمة عزلء كطفل وحيد/.

كما اأ�ساء الدكتور ها�سم حمادي على ميخائيل �سولوخوف احلائز على 
جائزة نوبل لالآداب وت�ساءل الدكتور فندي ابو لطيف يف درا�سة علمية بعنوان 
هل النهار م�سيء عن نظريات تتعلق بالنور والظالم وقدم الدكتور فايز فوق 
العادة درا�سة حول ا�ستك�ساف كوكب امل�سرتي ا�سافة اىل مقال قدمه حممد 

الدنيا حول ال�سواعق من ال�سطورة اإىل العلم.
ومن ذاكرة الثقافة اأعادت املجلة ن�رش مقال للموؤءرخ اللبناين وجيه كوثراين 

بعنوان /التاريخ وال�سطورة/ ت�سمنه عدد �سهر  اأفريل 2011.
واأ�ساء الناقد الدكتور حممود �ساهني على لوحة للفنان ح�سكو ح�سكو م�سريا 
لرثاء ن�سها الب�رشي وغناها التعبريي من خالل جمعها ملكونات من الطبيعة 

مبظاهرها املختلفة بينما زينت غالف العدد لوحة للفنانة لينا دياب.

 وكالت 



تعزية
م�ؤمنة  بقل�ب  والأ�سى  احلزن  ببالغ 
اأ�سرة  تتقدم  وقدره،  اهلل  بق�ساء 
التعازي  باأحر  "ال��سط"،  جريدة 
وفاة  مبنا�سبة  زوبري،  �سعاد  للزميلة 
جدها املدع� رابح زوبري، والذي وافته 

املنية عن عمر ناهز 81 �سنة.
ومب�ساعر  اجللل  امل�ساب  هذا  واأمام 
الزمالء  يت�سرع  احلزن  ميل�ؤها 
برحمته  يتغمده  اأنه  وجل  عز  هلل 
عليه  وينعم  جناته،  ف�سيح  وي�سكنه 
ال�سرب  ذويه  ويلهم  ور�س�انه،  بعف�ه 

وال�سل�ان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن

تهنئة
يف �سهادة التعليم املت��سط

الزغاريد   وتعالت  الفرحة  عمت 
زمايل  التلميذة  جناح  مبنا�سبة 
التعليم  �سهادة  يف  ن�رالهدى 
لها   تتقدم  املنا�سبة   وبهذه  املت��سط 
كل من عائلة زمايل الهادي  والخ�ة 
الدرا�سة  زمالء  وكل  والخ�ات 
هذا  على  ر�سيد  عزيزي  وعائلة 

النجاح  والف الف مربوك
عزيزي ر�سيد

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : اجللفة

دائرة :دار ال�شيوخ
بلدية : دار ال�شيوخ

مكتب اجلمعيات
رقم: 2018/05

 و�سل ا�سعار بتجديد 
مكتب جمعية حملية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ 
يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق 

باجلمعيات. مت هذا اليوم 21 جوان 2018 ا�شتالم 
مذكرة التعديالت املوؤرخة يف: 2018/04/16 املتعلقة 
بتجديد املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�شماة: 
اجلمعية الدينية مل�شجد ابو بكر ال�شديق بدار ال�شيوخ 
امل�شجلة حتت رقم 04 بتاريخ: 2018/02/10 يراأ�شها 
ال�شيد: عروي بوبكر الكائن مقرها بـ: م�شجد ابو بكر 

ال�شديق بحي املقطع دار ال�شيوخ .

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
الت�أ�صي�صي جلمعية وطنية

مبقت�شى القانون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات      مت هذا اليوم  
15 اأفرييل  2018  ت�شليم و�شل ت�شجيل 

الت�رصيح بتاأ�شي�س اجلمعية الوطنية
امل�شماة : ال�شباب املتطوع املواطن
الكائن مقرها :بدار ال�شباب "حممد 
اإ�شياخم "حي 120 م�شكن والية البويرة

رئي�س اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية 
العامة التاأ�شي�شية : طابو�س بوعالم

تاريخ ومكان امليالد مفرت�س �شنة 1977 
بالبويرة

القاطن بحي 32 م�شكن عمارة اأ2 رقم 01 
البويرة

ANEP N°: 819154 ال��سط:2018/06/25

ال��سط:2018/06/25 ال��سط:2018/06/25

ال��سط:2018/06/25ال��سط:2018/06/25
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الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض ال�شرطان
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 
التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

مادة غذائية يف كل بيت تقي من ال�صرطان
بر�سلونة  جامعة  من  علماء  ك�سف 
دورا  تظهر  درا�سة  نتائج  عن 
مر�ص  مكافحة  يف  للزيتون  هاما 
ال�رسطان. واأ�سار العلماء اإىل اأن دور 
الزيتون يف عالج ال�رسطان ل يقدر 
بثمن، واأكدوا اأن اإ�سافة الزيتون اإىل 
من  يرفع  لالإن�سان  الغذائي  النظام 
�رسطاين  تطور  �سد  اجل�سم  وقاية 
اأن  اإىل  واأ�ساروا  والثدي،  القولون 

ق�رسة الزيتون هي الأكرث فائدة.
»ق�رسة  اأن  الباحثون  ولحظ 
تتكون من 80% من حم�ص  الزيتون 
دهني- )حم�ص  الزيتون  زيت 

تدمري  على  القادر  اأوميغا-9( 
تطور  وتاأخري  ال�رسطانية  اخلاليا 
النتائج  تدل  كما  ال�رسطاين«.  الورم 
اأن الزيتون يحتوي على جميع  على 
املواد والفيتامينات التي يحتاج لها 
هام  م�سدر  وهو  تقريبا،  الإن�سان 

يف  اإيجابيا  يوؤثر  الذي   E لفيتامني 
وي�ساعد  والرئتني،  الدماغ  وظائف 

على اإنتاج كريات الدم احلمراء.
كما يحتوي الزيتون على الربوتينات 
وفيتامينات   وال�سكريات  والبكتني 
ن�سطة  وكاتيكولت   ،B ،C ،E ،P
وكذلك   ،)active catechins(
والف�سفور  البوتا�سيوم  اأمالح 
املعادن  من  وغريها  واحلديد 
الإن�سان.ويتمتع  جل�سم  ال�رسورية 
الأحما�ص  من  بنوع  الزيتون 
ي�ساعد  امل�سبعة،  غري  الدهنية 
من  التخل�ص  على  ال�رسايني 
تر�سبات الكولي�سرتول اخلطرة التي 
واختتم  ال�رسايني.  ت�سلب  ت�سبب 
اإن  بالقول  ت�رسيحاتهم  العلماء 
خطر  يخف�ص  يوميا  الزيتون  تناول 
والأوعية  القلب  باأمرا�ص  الإ�سابة 

الدموية وال�رسطان.

حالت اأخرى لأمرا�ض املعدة

اكت�صاف عالج جديد لداء ال�صكري من النوع الأول

الإ�سابة  اإىل:]  ترجح  اأخرى  حالٍت 
البعيد،  مبر�ص ال�سكري على املدى 
التي  بالأع�ساب  �رسراً  يُلحق  فهو 
تغذي املعدة. ال�سطرابات الع�سبية 
التي توؤثر على الأع�ساب، فتوؤدي اإىل 
تاأخري اإفراغ املعدة. ا�ستخدام بع�ص 
فريو�سية  بعدوى  الإ�سابة  الأدوية. 
عند  منت�رسة  حالة  وهي  حادة، 
حالة  هي  املعدة  قرحة  الأطفال. 
حدوث قروح موؤملٍة يف بطانة املعدة، 
طبقة  �سمك  يقل  عندما  وحتدث 
املعدة  تغلف  التي  املخاطية  املادة 
الها�سمة،  الع�سارات  من  وحتميها 
الإ�سابة  اإىل  ذلك  �سبب  ويعود 
 Helicobacter( بكتريية  بعدوى 
pylori(، اأو ال�ستخدام بعيد املدى 
الأ�سبريين،  مثل:  الأدوية  لبع�ص 
ونابروك�سني.]٣[  وايبوبروفني، 
�رسطان  يحدث  املعدة  �رسطان 
اخلاليا  تت�سكل  عندما  املعدة 
وهو  املعدة،  بطانة  يف  ال�رسطانية 

يف  اأعرا�ٍص  اأية  ي�سبب  ل  مر�ص 
ي�سعب  وبالتايل  الأوىل  املراحل 
خالل  من  عالجه  ويكون  اكت�سافه، 
العالج الكيميائي، والعالج الإ�سعاعي 
اأعرا�سه:  وت�سمل  واجلراحة.]٤[ 
وفقدان  كبري،  ب�سكٍل  الوزن  فقدان 
ال�سهية، والغثيان وال�ستفراغ، ونزيف 
البلع.  و�سعوبة  اله�سمي،  اجلهاز  يف 

]٥
تلعب  التي  الطبيعية  الأع�ساب  من 
املعدة  لإلتهاب  عالجًيا  دوًرا 

والأمعاء.
اأوراق النعناع غنية بالزيوت العطرية 
ي�ساعد  الذي  املنثول  زيت  مثل 
املعدة  وحمو�سة  التهاب  عالج  يف 
اأنه  كما   ، القرحة.  على  والق�ساء 
امل�ستمر  القيء  من  بالتخفيف  يقوم 
اأما  اله�سم.  ع�رس  على  والتغلب 
فهي  الطبيعية  اليان�سون  اأع�ساب 
تهدئة  علي  الفائقة  القدرة  متتلك 
املعدة وت�سنجات الأمعاء. اليان�سون 

اأي�ساً يعمل على طرد الغازات ويخفف 
متاًما  ويق�سي  البطن  انتفاخات  من 
على جميع الأعرا�ص املزعجة لآلم 
والتهاب املعدة . اإخلطي ملعقة من 
اأع�ساب  النعناع مع ملعقة من  اأوراق 
من  مقدار  به  اإناء  يف  اليان�سون 
الغليان. �سفي  النار حتى  املاء على 

امل�رسوب وتناوليه مرتني يومًيا. 
للجهاز  بفوائده  معروف   
م�سادة  مبواد  غني  اله�سمي، فهو 
التي تنقي ال�سموم امل�سببة  لالأك�سدة 

مل�ساكل اله�سم.
الرمان  ق�رس  اأوراق  ا�ستخدام  عند 
التهابات  من  متاًًما  تتخل�سني  �سوف 
من  الرغم  على  املعدة.  وقرحات 
بطعمه  يتمتع  الرمان  ق�رس  اأن 
العالجات  من  اأنه  اإل  والالذع  املر 
درجة  تنظيم  يف  الفعالة  الطبيعية 

حمو�سة املعدة واحلد من اآلمها. 
واغليه  جيًدا  الرمان  ق�سور  اإطحني 
يف كوب من املاء ثم �سفيه وتناوليه. 

ُيكن خلط ق�سور الرمان املطحونة 
من  وملعقة  الزبادي  من  كوب  مع 

الع�سل وتناوليه مرتني يومًيا.
امل�رسوبات الفعالة  من  لعرق�سو�ص 
كما  املعدة  التهابات  تخفيف  يف 
عن  الناجتة  الآلم  على  يق�سي 
البطن  التهابات  اأو  اللتهاب املعدي 

والأمعاء.
هامة  خ�سائ�ص  العرق�سو�ص  يتلك 
يف اإعادة التئام القناة اله�سمية ب�سكل 
كبري فهو من امل�رسوبات التي حتتوي 
على �سعرات حرارية قليلة لذلك فهو 
يقوم باحلفاظ على ر�ساقة ج�سمك. 

العرق�سو�ص  م�رسوب  تناول  يكنك 
عن طريق غلي اأوراق العرق�سو�ص مع 
بالإ�سافة  بق�رسها  التفاح  من  ثمرة 
اإىل كوب من املاء على النار واتركيه 
النار  على  من  اإرفعيه  الغليان.  حتى 
تناوليه بعد اإ�سافة ملعقة من الع�سل. 
يُف�سل تناوله ثالث مرات يومًيا قبل 

وجبات الطعام.

اكت�سفت جمموعة من العلماء الأمريكيني، اأن لقاحات 
BCG قد تكون العالج املطلوب لداء ال�سكري من النوع 
الأول وقالت �سحيفة »ديلى ميل« الربيطانية، اإن الدرا�سة 

الأمريكية اأثبتت اأن اللقاح، الذي ي�ستخدم للوقاية من 
الإ�سابة بال�سل، يخف�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم لدى 

م�ستخدميه. وتبني اأن ن�سبة ال�سكر يف دم الذين تلقوا هذا 
اللقاح، اقرتبت بعد ثالث �سنوات من اللقاح من م�ستوياتها  
لدى الأ�سخا�ص الذين ل يعانون من مر�ص ال�سكري وت�سري 

اأبحاث �سابقة اإىل اأن اللقاح املذكور يولد مواد متنع اخلاليا 
املناعية من مهاجمة اأن�سجة اجل�سم، حيث من املعروف 

اأن مر�ص ال�سكر من النوع الأول يظهر عندما تتعر�ص 
البنكريا�ص للهجوم مما ينعها من اإنتاج الإن�سولني. وي�سيف 

البحث اأن اللقاح قد يزيد اأي�سا من امت�سا�ص اخلاليا 
للغلوكوز مما يت�سبب يف انخفا�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم.

الك�صف عن اجلرعة املفيدة من القهوة للقلب
اكت�سف علماء من جامعة هايرني�ص 
باأملانيا،  دو�سلدورف  يف  هاينة، 
منتظمة  ب�سورة  القهوة  تناول  اأن 
ي�ساعد يف حت�سني وظائف م�سادر 
القلب  ويحمي  اجل�سم  يف  الطاقة 

والأوعية الدموية من التلف.
 MedicalXpress موقع  ويفيد 
باأن الباحثني اكت�سفوا اأن املفعول 

اأعلى  اإىل  ي�سل  للقهوة  الوقائي 
م�ستوياته عند دخول كمية الكافيني 
من  فناجني  اأربع  يف  املوجودة 
القهوة اإىل اجل�سم يف اليوم الواحد. 
اخلاليا  وظائف  القهوة  وحت�سن 
ال�سطح  يف  املوجودة  البطانية 
بتاأثري  الدموية،  لالأوعية  الداخلي 
حتتويه،  الذي   p27 بروتني  من 

كبح  يف  اأ�سا�سي  بدور  يقوم  حيث 
دورة اخلاليا واإطالة عمرها.

موجود   p27 بروتني  اأن  تبني  كما 
الطاقة  )م�سنع  ميتوكوندريا  يف 
اخلاليا  اأنواع  جميع  اجل�سم(  يف 
الأ�سا�سية للقلب والأوعية الدموية. 
ويحمي هذا الربوتني خاليا ع�سلة 
حتول  وي�سبب  املوت  من  القلب 

الأرومات الليفية )خاليا الأن�سجة 
على  حمتوية  خاليا  اإىل  الرابطة( 
اأن  الباحثون  واأكد  مقل�سة.  األياف 
الربوتني  و�سول  يحفز  الكافيني 
ما  امليتوكوندريا،  اإىل   p27
الفئران  قلب  تلف  خف�ص خطورة 
املخربية امل�سنة والتي تعاين من 

ال�سمنة. 
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الفكر املقا�صدي عند الإمام مالك
اإن اأخ�ص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية امل�صلحة 

واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الراأي عنده اتخذها 
اأ�صال لال�صتنباط م�صتقال..  اإن الإمام مالكا عندما 

يطلق الراأي يعني به فقهه الذي يكون بع�صه راأيا 
اختاره من جمموع اآراء التابعني، وبع�صه راأيا قد قا�صه 
على ما علم، ومن ثم فاإن باب اأ�صول فقه الراأي عنده 

هو ما عليه اأهل املدينة وعلم ال�صحابة والتابعون. 
وميكن تلخي�ص ذلك يف قاعدة جلب امل�صالح ودرء 

املفا�صد التي عليها مدار مقا�صد ال�رشيعة الإ�صالمية. 
فهذا هو اأ�صا�ص الراأي عنده مهما تعددت �رشوبه 

واختلفت اأ�صماوؤه، اأو كما قال اأبو زهرة »فالراأي �صواء 
كان بالقيا�ص اأو كان بغريه من ال�صتح�صان اأو امل�صالح 

املر�صلة اأو �صد الذرائع قوامه جلب امل�صالح ودرء 
املفا�صد.«

ومراعاة امل�صلحة يف املذهب املالكي لي�ص جمرد 
الأخذ بامل�صلحة املر�صلة حيث لن�ص ول قيا�ص بل 
هو ا�صتح�صار امل�صلحة عند فهم الن�ص وعند اإجراء 

القيا�ص، ف�صال عن حالت اإعمال امل�صلحة املر�صلة .
ومن هنا يجب اأن يكون الجتهاد الفقهي قائما على 

اأ�صا�ص ال�صت�صالح، واأن يكون فهم الن�صو�ص وال�صتنباط 
منها قائما على اأ�صا�ص اأن مقا�صدها جلب امل�صالح 

ودرء املفا�صد. وقد قرر الإمام ال�صاطبي هذه احلقيقة 
بقوله: »وقد ا�صرت�صل مالك فيه ا�صرت�صال املدل العريق 

يف فهم املعاين امل�صلحية مع مراعاة مق�صود ال�صارع، 
اأن ل يخرج عنه ول يناق�ص اأ�صال من اأ�صوله«.

وقبل ال�صاطبي جند »القا�صي عيا�ص« ي�صجل اأن اأحد 
العتبارات املرجحة ملذهب مالك هو النظر امل�صلحي 

القائم على مقا�صد ال�رشيعة وقواعدها، فيقول: 
»العتبار الثالث يحتاج اإىل تاأمل �صديد، وقلب �صليم 

من التع�صب �صديد، وهو اللتفات اإىل قواعد ال�رشيعة 
وجمامعها، وفهم احلكمة املق�صودة بها من �صارعها 
كما اأن الإ�صتح�صان عند مالك لي�ص اإل الإلتفات اإىل 

امل�صلحة والعدل
ولو تتبعنا كتب املالكية وخ�صو�صا القدماء منهم لوجدنا 
اأثر امل�صالح واملقا�صد وا�صحا يف تعليالتهم يف الفروع، 

واأنهم يبنون عليها اأحكامهم وفتاواهم ويجعلون تلك 
املقا�صد اأ�صول بنف�صها ويقي�صون عليها وهو عندهم 

اأظهر منه عند غريهم.
ولرعاية املقا�صد ال�رشعية وامل�صالح امل�رشوعة، حكم 

مالك -كما قلنا- قاعدة �صد الذرائع يف اأكرث اأبواب 
الفقه، وهذا املعنى هو ما اأكده الأ�صتاذ »حممد ه�صام 

الربهاين« حيث قال: »�صد الذرائع من اأ�صول الإ�صتنباط 
الفقهي املهمة عند املالكية، ولي�ص يف املذاهب 

الفقهية الأربعة املنت�رشة، ول يف غريها من بلغ يف اأخذه 
بهذا الأ�صل مبلغ املذهب املالكي، وبهذا كان العمل 

بامل�صلحة املر�صلة اأ�صال م�صتقال من اأ�صول الت�رشيع 
عنده، ولي�ص �صد الذرائع اإل تطبيقا عمليا من تطبيقات 
العمل بامل�صلحة، ولذلك عدوه �صمن اأ�صولهم واأعملوه 

يف ا�صتنباطاتهم وتخريجاتهم يف جميع اأبواب الفقه، ويف 
كثري من امل�صائل العلمية وبالغوا يف ذلك حتى عد بع�ص 

الفقهاء �صد الذرائع من خ�صو�صيات مذهب اإمام دار 
الهجرة«. وعلى هذا النحو �صار الإمام مالك يف النظر يف 

املقا�صد ال�رشعية حتى عد مذهبه من اأكرث املذاهب 
مراعاة للم�صالح واملقا�صد.

�صدانة الكعبة
يخ�ّص  ما  بكّل  القيام  باأّنها  الكعبة  �صدانة  تعترب 
تاريخ  ويعود  بها،  يتعلّق  ما  وكّل  امل�رّشفة  الكعبة 
ال�صالم  عليه  اإ�صماعيل  �صّيدنا  عهد  منذ  ال�صدانة 
عليه  اإبراهيم  اأبيه  مع  القواعد  برفع  قام  الذي 
ال�صالم، وعرفت �صدانة الكعبة اأي�صاً قبل الإ�صالم، 
واأول من اأوكل اإليه �صدانة الكعبة حينها هو ق�صي 
الكعبة  �صدانة  مهنة  زالت  وما  كالب،وكانت  بن 

تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها
ال�صادن  على  يجب  والتي  الوظائف  من  العديد 
الكعبة  الوظائف�صدانة  اأهّم هذه  بها ومن  يقوم  اأن 

ت�صمل
حال  يف  واإ�صالحها  امل�رّشفة  الكعبة  ،ك�صوة 

متزقهاتنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�صلها
ا�صتقبال زوار الكعبة امل�رّشفةالإ�رشاف على فتح 

بابها واإغالقه
الكعبة  ك�صوة  تغيري  وظيفة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ويف  اأّنه  اإّل  ال�صادن  بها  يقوم  اأن  يجب  امل�رشفة 
م�صنع  وهو  خا�صة  جهة  بها  تقوم  احلايل  الوقت 
الكعبة اجلديدة  ك�صوة  اإنزال  اأن  اإل  الكعبة،  ك�صوة 
ل يتم اإل بوجود ال�صادن، و�صدانة الكعبة يف الوقت 
احلايل بيد اآل ال�صيبي ول ميكن اأن يكون اإّل لهم، 
كما اأراد نبّي اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ذلك 
مفتاح  بت�صليم  وقام  لها  فاحتاً  مكة  دخل  عندما 
طلحة  اأبي  بن  عثمان  بن  ل�صيبة  امل�رشفة  الكعبة 
وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: »خذوها يا 
بني طلحة خالدة تالدة ل ينزعها منكم اإّل ظامل«، 
وبذلك ل ميكن اأن يُنزع من اآل �صيبي �صدانة الكعبة 

امل�رشفة
 وحتمل عائلة اآل �صيبي اأي�صاً مفتاح الكعبة امل�رشفة 
ول يجروؤ اأحد اأن يدخل الكعبة امل�رشفة اإل باإذنهم 
ل  امل�رشفة  الكعبة  �صادن  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
ويعود  الداخل  من  بت�صويرها  يقوم  اأن  يجوز 
خ�صو�صية  حفظ  �رشورة  يف  ال�صائد  للعرف  ذلك 
الكعبة و�رشيتها من الداخل،بالإ�صافة اإىل احرتام 
قد�صية الكعبة امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة 
امل�رشفة غري م�صاءة من الداخل حتى مل يو�صل 
اإليها الكهرباء، اإل اأنه يوجد فيها فواني�ص معلقة، 
ويتم فتح بابها من قبل ال�صادن يف منا�صبتني، عند 
غ�صلها مباء زمزم يف �صهر �صعبان، وعند تعطريها 

بعطر العود
يف الوقت احلا�رش يتم ك�صوة الكعبة امل�رشفة يف 
عام،  كل  من  احلجة  ذي  �صهر  من  التا�صع  اليوم 
ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
بح�صور  ذلك  ويكون  والت�صليم،  الإ�صتالم  على 
وامل�صجد  احلرام  امل�صجد  ل�صوؤون  العام  الرئي�ص 
اإىل كبري �صدنة الكعبة امل�رشفة  النبوي بالإ�صافة 

وهو ال�صيخ عبد العزيز ال�صيبي

التدرج يف الرتبية 
ثمارها  الإ�صالمية  الرتبية  تاأتي  حّتى 
ف�صيئاً،  �صيئاً  التوجيه  يف  تتدرج  فاإّنها 
حتول  عملية  هناك  يكون  اأن  بدون 
طبيعة  اأّن  ذلك  ال�صلوك،  يف  مفاجئ 
التقدمي  اإىل  حتتاج  الب�رشية  النف�ص 
والتقريب، كما اأّنها حتتاج اإىل التجريب 
الأمثلة  ومن  التغيري،  على  واحلث 
الإ�صالمية  للرتبية  اخلا�صية  هذه  على 
فقد  اخلمر،  حترمي  م�صاألة  القراآنية 

كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�صالة 
ويحبونها،  اخلمر  ي�رشبون  وال�صالم 
بد  ل  كان  الكرمي  النبي  بعث  اأن  وبعد 
لها مفا�صد  التي  الآفة  من حترمي هذه 
كثرية، ولكن ال�رشيعة الإ�صالمية راعت 
بها،  النفو�ص  تعلق  اخلمر  حترمي  عند 
واحدة،  مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم 
تتدرج  مراحل  ثالثة  على  كان  واإّنا 
الآيات  فبداأت  النا�ص يف حترميها،  مع 

اخلمر  منافع  عن  باحلديث  الكرمية 
واإثمها، مبينة اأّن اآثامها اأكرب من نفعها، 
امل�صلمني  الإ�صالمية  ال�رشيعة  نهت  ثّم 
اأن يقربوا ال�صالة وهم �صكارى، ثّم جاء 
يف  للخمر  واحلا�صم  النهائي  التحرمي 
َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قوله 
َواْلأَْزَلُم  اُب  َواْلأَنْ�صَ َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ
َفاْجتَِنبُوهُ  يَْطاِن  ال�َصّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص 

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.

اأين تقع اأر�ض املح�صر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�ص املح�رش، 
يا ر�صول اهلل اأخربنا عن اأر�ص املح�رش فقال »اإنها كالف�صة 

امُلذابة، بي�صاء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�ص 
م�صتوية ل يوجد بها نتوء، ول منخف�صات، فتذهب اجلبال 

باأمر اهلل وت�صتوى املنخف�صات، هذه �صفات الأر�ص التي 
�صوف يح�رش بها جميع النا�ص املوؤمن والكافر، ال�صالح 
والطالح، الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر احل�صاب على ما 

فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم 
باأن الوحو�ص حُت�رش اأي�صاً يف هذا اليوم

جميع الروايات توؤكد باأن اأر�ص املح�رش هي اأر�ص 
بالد ال�صام؛ وفل�صطني ب�صكٍل خا�ص، لكونها املنطقة التي يتواجد 

�صّد بها املوؤمنني حتت راية الإ�صالم التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم 
ي�صيبهم يف جيو�ص امل�صيح الدجال وياأجوج وماأجوج ، فبعد اأن ير�صل اهلل على الكفار مر�ص 

رقابهم فيموتون كموتة نف�ٍص واحدة وتغطي جثثهم الأر�ص، يطلب النبي عي�صى من ربه اأن يخل�ص الأر�ص من هذه 
اجلثث، فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل طيور حتملها وترميها يف مكاٍن ل يعلمه اإل اهلل، وبعد ذلك تنزل الأمطار بغزارة 

لتطهر الأر�ص من النجا�صات التي اأ�صابتها فتعود الأر�ص طاهرًة نظيفًة

الو�صول اإىل حمبة اهلل تعاىل 
من و�صائل الو�صول اإىل حمبة اهلل تعاىل ما ياأتي:  اتباع الهدي النبوي، وجتنب خمالفة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم. 

تقوى اهلل تعاىل، وهي تعني اخلوف من النار، فيجعل بينه وبني النار وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، كما اأّن 
.) ال�صدقة اخلفّية �صبيل حلب اهلل، حلديث: )اإَنّ اهللَ تعاىل يُِحُبّ العبَد التَِّقَيّ الَغِنَيّ اخَلِفَيّ

 الإح�صان، وهو منزل عظيمة جليلة، وهي �صبيل للو�صول اإىل كمال عبودية اهلل تعاىل، والإح�صان اأعلى مرتبة من الإميان 
والإ�صالم. التوبة والتطهر، فاهلل يحب امل�صتغفرين التوابني، ويحب عباده املتجنبني للفواح�ص والأقذار. ال�صرب والتوكل 
على اهلل، واحلكم بالعدل، اأي باتخاذ القراآن الكرمي وال�صنة النبوية اأ�صاًل للحكم بني النا�ص. اجلهاد يف �صبيل اهلل تعاىل. 

حب الأن�صار وحب �صورة الإخال�ص. املحافظة على النوافل. كيف ير�صي العبد رّبه
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

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�ض التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 
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بعد مرور 13 عاما على �إيقافها، 
قررت جرن�ل موتورز �إعادة 

 SUV إحياء �شيفروليه بليزر يف�
خما�شية �ملقاعد جديدة كليا، 

بت�شميم ع�رصي وطابع هجومي 
 SS رص�س م�شتوحى من كامارو�

.2019
وبالرغم من �أن �ال�شم يعطى 

�إيحاًء كال�شيكيا، �إال �أن ت�شميم 
�لكرو�س �أوفر �جلديدة ع�رصي 

وتقنياتها عالية �لتطور، وقد 
�أتيناكم �ليوم بخم�س �أ�شياء ال 
يجب �أن نغفلها عن �شيفروليه 

بليزر 2019.

1- وجه ال�شبه مع 
كامارو 2019

بعد ك�شف �ل�شتار عن بليزر 2019 
�جلديدة، �نت�رصت مقارنات 
ت�شميمها مع كامارو 2019، 

للدرجة �لتي جعلت �لكثري يعترب 
بليزر هي ن�شخة �لكرو�س �أوفر 

من كوبيه كامارو، ويف حني نالت 
كامارو �لنق�س ب�شبب �أبعادها 

�لكبرية، �إال �أن ذ�ت �مل�شابيح 
�الأمامية تبدو مثالية على بليزر، 

 LED مع �إ�شتخد�م م�شابيح
للروؤية �لنهارية وHID �لليلية 

و�الأقل �إ�شاءة.
كما يبدو �أن بليزر �جلديدة 

��شتخدمت نف�س �شبك كامارو 
�أي�شا، �لذي يجعلها تبدو وكاأنها 
لكز�س RX عند �لنظر �إليها من 

ز�وية جانبية.

2- ت�شابه مع 
موديالت جرنال 

موتورز

ومل تت�شابه بليزر 2019 �جلديدة 
مع خارجية كامارو فقط، فحني 

�لنظر لد�خليتها ن�شتطيع �أن نرى 
بو�شوع عدة عنا�رص مت �إ�شتعارتها 

من �شيار�ت �شيفروليه �لكوبيه، 
كنظام �لرتفيه و�ملعلومات على 

�شبيل �ملثال، كذلك خمارج 
�لتهوئة د�ئرية �ل�شكل، و�أغلب 

مكونات �لكون�شول �لو�شطي هي 
يف �حلقيقة موجودة يف كوبيه 

كامارو.
وباالإ�شافة للت�شميم وتفا�شيل 

�لد�خلية، فاإن بليزر 2019 
�لقيا�شية تاأتي على من�شة جرن�ل 

موتورز C1، وهي ذ�ت �ملن�شة 
 XT5 لتي بني هيكل كاديالك�

و�جليل �لثاين من �أكاديا �إ�شتناد� 
عليها.

3- ل ت�شبه بليزر 
القدمية على 

الإطالق

يف حني �أن هذه �لكرو�س 
�أوفر �أتت باإ�شم بليزر، �إال �أن 
عمالء وحمبي بليزر �لقدمية 
�شيالحظون فرقا �شا�شعا بني 
�جليلني، للدرجة �لتي جتعلهم 
ينكرون �أن �لـ SUV �جلديدة 

هي بليزر �أ�شلية، لكن نظام 
�لدفع �لرباعي بكل فئاتها يحفظ 

متيزها.

4- لي�شت الوحيدة 
التي يعاد اإحياوؤها

مل تكن جرن�ل موتورز هي 
�لوحيدة �لتي قامت باإحياء ��شم 

موديل قدمي يف �أخر جديد 
وع�رصي، ففورد على �شبيل 

�ملثال تعيد حاليا �إحياء برونكو، 
حيث وعدت �شانعة �ل�شيار�ت 
�الأمريكية �أن برونكو �جلديدة 
 ،4×4 SUV شتاأتي يف هيكل�

م�شتندة على �أ�ش�س رينجر بيك 
�أب، و�شيتم تد�شينها بحلول 

.2020

5- ما زال �شعرها 
جمهول

مل يتم �لك�شف بعد عن �أ�شعار 
�شيفروليه بليزر 2019 �جلديدة، 
ولكن متوقع �أن يتم ذلك خالل 

�الأ�شهر �لقليلة �لقادمة، لت�شل �إىل 
�الأ�شو�ق �لعاملية يف مطلع �لعام 

�لقادم لتناف�س ني�شان مور�نو 
وفورد �إيدج.

مكالرين بلم�شات من التنني ال�شيني 

S90 موديل طويل من فولفو

   
ك�شفت �رصكة فولفو مودياًل طوياًل من �شيارة �ل�شالون S90 �لفاخرة، 

يتمتع مبزيد من �لهيبة و�لفخامة.
 S90L Excellence و�أو�شحت �ل�رصكة �ل�شويدية �أن �ملوديل �لطويل
يزيد طوله عن �ملوديل �لقيا�شي بـ 12 �شم، ويزخر بتجهيز�ت فاخرة، 

منها مقعدين مفردين يف �خللف مع وظائف �لتهوية و�لتدليك وطاوالت 
قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�شاءة وحامل م�رصوبات قابل ل�شبط 

درجة �حلر�رة.
ومن �لتجهيز�ت �الأخرى مكيف هو�ئي �أوتوماتيكي رباعي �ملناطق 

ونظام �شوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، باالإ�شافة �إىل عزل 
�ل�شو�شاء وتعتمد �ل�شيارة S90L Excellence �لفارهة على �شو�عد 

�ملحرك T8 بقوة 288 كيلوو�ت/390 ح�شان، وتتوفر ب�شعر يبد�أ من 
108 �ألف و500 يورو.

بوغاتي �شريون �شوبر�شبورت تظهر 
الأول مرة اأثناء اختبارها

�أول بوجاتي �شريون خرجت من م�شنع مول�شيم �لفرن�شي لل�شوبركارز 
مر عليها عامني، ويف مايو �ملا�شي �شلّمت �ل�رصكة �لنموذج 100 منها.

لذ�، عندما نرى منوذجني منها يتم �ختبارهما على حلبة نوربورجرينج، 
فهذ� ب�شكل طبيعي يثري �لت�شاوؤل.

كل من منوذجي �شريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي �لتريبو 16 
�شلندر بقوة 1،500 ح�شان و1،600 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، لكن ما 

�ل�رص خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ��شتناد� على �لتقارير �لتي �طلعنا 
عليها، �الأول �أن ما نر�ه هنا هو موديل �شوبر�شبورت يتم �ختباره، و�لذي 

�شيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�س �أن يك�رص حاجز �أ�رصع 
�شيارة يف �لعامل، �أما �الحتمال �لثاين فهو �أن هذه هي �شريون �شبورت 

حتديث �شريون �لتي مت �طالقها يف معر�س جنيف لل�شيار�ت 2018 
ومتر مبرحلة �الختبار�ت �لنهائية.

على كل حال، بوجاتي بال �شك تخطط ل�شيء ما، وبالرغم من �أننا ال 
نعرف ما هو بعد لكن �لغالب �أنها �شريون �شوبر�شبورت، �إال �أن �إطالقها 

باالأ�شو�ق لن يكون باأي وقت قريب.

�شانعه  »مكالرين«  ك�شفت   
�ل�شيار�ت �خلارقة ؛ عن جمموعتها 
 570 موديل  من  �جلديدة  �خلا�شة 
�خلا�شة  كابني«  »جمموعة  وجاءت 
بني  �مل�شرتك  �لتعاون  نتيجة 
�ل�شيني  �الأزياء  م�شمم  و  �ل�رصكة 
�أول  تفتح  �أونلي«  �آند  ون  كابني 
ومتيزت   ) لها  ح�رصي  منتجع 
�الأ�شود  باللون  �خلا�شة  �لن�شخ 
�ل�شيني  �لتنني  �شعار  مع  �لد�كن 
�الأبو�ب  على  �لذهبي  �للون  ذو 
و�لعجالت و�لكبينة �لد�خلية ك�شعار 
�للون  و�شيطر  �جلديدة  للمجموعة 

ومكاب�س  �لعجالت  على  �لذهبي 
�لتنني  �شعار  نق�س  كما  ؛  �ملكابح 
�لذهبي ب�شكل يدوي على �ملقاعد 
بجلد  �ملغطاة  لل�شيارة  �لد�خلية 

�ألكانرت� �لفاخر 
�إطالق  دبي..  يف  مرة  الأول 
�ملطعم   "GarfieldEats"
�لعامل  يف  نوعه  من  �الأول  �لرقمي 
و�أنتجت �ل�رصكة 5 مناذج فقط من 
�شيار�تها �جلديدة �لتي من �ملنتظر 
 V8 مبحرك  �الأ�شو�ق  يف  طرحها 
مزدوج �لتريبو �شعة 3.8 لرت وهيكل 

من �ألياف �لكربون 

�شام�شونغ ُت�شيف مل�شاتها اإىل عامل ال�شيارات بقمره قيادة رقمية   
�جلنوبي  �لكوري  �لعمالق  �قتحمت 

«عامل  »�شام�شوجن 
؛  �ل�شيار�ت 

�إىل  لت�شيف 
من  مل�شات 
جيا  لو لتكنو �

قيادة  بقمر�ت 
رقمية مزودة بتقنية  

 5G �الأ�شياء   و�نرتنت 
قمرتها  «عن  »�شام�شوجن  وك�شفت 

�اللكرتونيات  معر�س  خالل  �لرقمية 
�لقمرة  وتتكون   2018 لعام  �ال�شتهالكية 
�لرقمية من ثالثة �شا�شات قيا�س 12.3 
�لعديد  لل�شائق  توفر  و�لتي  ؛  بو�شة 
مثل  بالقيادة  �ملتعلقة  �ملعلومات  من 
�لدقيقة  يف  �لدور�ت  وعدد  �ل�رصعة 

�لو�حدة در��شة حديثة تك�شف 

يف  �لتحكم  ويتم  �لرجال  �شعادة  �رص 
خالل  من  �لثالث  �ل�شا�شات 
�شة  �شا

 QLED
و�شا�شة  للمعلومات  �ملركزية 
 28 بعر�س   Passenger Display
ثالث  على  �لقمرة  حتتوي  كما  بو�شة  
 Gear S ب�شاعة  �أ�شبة  د�ئرية  مقاب�س 
من �شام�شوجن ؛ و�لتي ت�شمح للم�شتخدم 

بتخ�شي�س �أكرث �لوظائف 

و�أ�شافت  �ل�شائق  قبل  من  ��شتخد�ما 
�جلديدة  قمرتها  �إىل  «؛  »�شام�شونغ 
 SmartThings و   Bixby نظام 
و�لذي يعمل على �لتحكم يف �الأجهزة  
دخل  بني  عالقة  هناك 
وح�شول  �لدول 
على  مو�طنيها 
من  كايف  قدر 
ونظام  �لنوم؟ 
 M i r r o r
 Replacement
ثالثية  �شور  يعر�س  �لذي    Vision
�لطريق  يف  �ملفاجئة  للتغري�ت  �الأبعاد 
للح�شول  �لتو�شيحي  �لفيديو  �شاهد  ؛ 
�لقمرة  عن  �ملعلومات  من  مزيد  على 

�لثورية ل�شام�شونغ 
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يوتيوب يوفر خدمة متكنك من الربح عرب موقعه!

ذكر موقع »The Verge« �أن 
يوتيوب  موقع  على  �لقائمني 
عليه  تعديالت  �ضي�ضيفون 
ت�ضمح لبع�ض �ملدونني بالربح 
للموقع،  ووفقا  طريقه،  عن 
ميلك  �لذي  �ملدون  �ضيتمكن 
 100 من  �أكرث  يوتيوب  على 
�ألف متابع من �إن�ضاء �ضفحات 
للبيع  قناته  على  خا�ضة 
وميكن  للب�ضائع،  و�لرتويج 
�ال�ضرت�ك  للم�ضتخدمني 
�لنو�دي  �أو  �ل�ضفحات  بتلك 
�الإلكرتونية مقابل مبلغ مادي 

كل  دوالر   4.99 �إىل  ي�ضل 
�ضهر.

هذه  مع  للمدونني  ميكن  كما 
معينة  ب�ضائع  ترويج  �مليزة 
طريق  عن  يوتيوب  عرب 
حتت  �ضتكون  خا�ضة  رو�بط 

�لفيديوهات �لتي ين�رشوها.
هذه  �أن  �إىل  �خلرب�ء  وي�ضري 
�مليز�ت �ضت�ضمح للمدونني يف 
ب�ضكل  و�لربح  بالعمل  يوتيوب 
حدة  من  و�ضتخفف  قانوين، 
بينهم  �ل�رشيف  غري  �لتناف�ض 

على �ملوقع.

وات�س اآب ُيحظر على امل�ستخدمني 
دون 16 عاما يف اأوروبا

بدو �أن ��ضتخد�م و�ت�ض �آب �ضيُحظر على �مل�ضتخدمني دون �ضن 16 عاما يف جميع 
�أنحاء �أوروبا، وذلك للم�ضاعدة على �اللتز�م بقو�عد حماية �لبيانات �جلديدة 

و�ضيُطلب من �مل�ضتخدمني �لتاأكيد على �أن �أعمارهم ال تقل عن 16 عاما، و�ملو�فقة 
على بنود �خلدمة �جلديدة وقو�عد �خل�ضو�ضية يف �الأ�ضابيع �لقليلة �ملقبلة. ولكن 

لي�ض من �لو��ضح كيف �ضيتم تنفيذ هذ� �الإجر�ء فعليا، نظر� الأن و�ت�ض �آب جتمع 
بيانات حمدودة جد� عن م�ضتخدميها ويف �لوقت نف�ضه، يتخذ موقع في�ضبوك، �لذي 
يتبع �ضيا�ضة منف�ضلة للبيانات، مقاربة خمتلفة للم�ضتخدمني �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 13 و15 عاما، من �أجل �المتثال لقانون تنظيم حماية �لبيانات �لعامة �الأوروبية 

)GDRP(
�أول حتديث و�ت�ض �آب بعد ف�ضيحة في�ضبوك يحمل »تعديالت مثرية«�أول حتديث 

و�ت�ض �آب بعد ف�ضيحة في�ضبوك يحمل  تعديالت مثرية
ويطلب عمالق �ملو�قع �الجتماعية معلومات عن �أحد �لو�لدين �أو �لو�ضي، الإعطاء 
�الإذن للم�ضتخدمني �ل�ضغار من �أجل تبادل �ملعلومات على �ملن�ضة لكن و�ت�ض �آب 

�لتي حققت �أكرث من 1.5 مليار م�ضتخدم يف �ضهر يناير، وفقا ملوقع في�ضبوك، قالت 
يف بيان �إنها ال تطلب �أي حقوق جديدة جلمع �ملعلومات �ل�ضخ�ضية يف �التفاقية 

�لتي �أن�ضاأتها لالحتاد �الأوروبي و�أو�ضحت �ل�رشكة �أن �لهدف يتمثل يف تو�ضيح كيفية 
��ضتخد�م وحماية �ملعلومات �ملحدودة �ملتوفرة لدى و�ت�ض �آب

وتتعر�ض و�ت�ض �آب �لتي تاأ�ض�ضت عام 2009، ل�ضغط من بع�ض �حلكومات �الأوروبية 
يف �ل�ضنو�ت �الأخرية، ب�ضبب نظام �ملر��ضلة �مل�ضفرة وخطة م�ضاركة �ملزيد 

من �لبيانات مع �ل�رشكة �الأم، في�ضبوك وجتدر �الإ�ضارة �إىل �أن �حلد �الأدنى ل�ضن 
��ضتخد�م و�ت�ض �آب �ضيظل 13 عاما يف بقية �أنحاء �لعامل، مبا يتما�ضى مع �ضيا�ضة 

في�ضبوك

اأدوبي ُتطلق تطبيق امل�سادقة الثنائية 
حل�ساباتها  Adobe Authenticator

�لرت��ضل  تطبيقات  معظم 
لديها  �الإجتماعية  و�لتو��ضل 
)عملية  �لثنائية  �مل�ضادقة  عامل 
�لتحقق بخطوتني( يف �الإعد�د�ت 
ب�ضكل �فرت��ضي، وكذلك خمتلف 
هناك  باملقابل  قوقل،  خدمات 
هذ�  يف  م�ضاعدة  تطبيقات 
�رشكة  �ضجع  ما  وهذ�  �ملجال. 
تاأمني  جمال  يف  لتدخل  �أدوبي 
وذلك  �لفكرة،  بنف�ض  �حل�ضابات 
�جلديد  لتطبيقها  �إطالقها  عرب 
 Adobe Authenticator

.iOSعلى كٍل من �أندرويد و
لذلك �إن كنت ترغب يف �حل�ضول 
يف  حل�ضابك  قوي  �أمان  على 
�أدوبي فتحقق من هذ� �لتطبيق، 

�لذكي  �ضي�ضتخدم هاتفك  و�لذي 
مما  هويتك،  من  �لتحقق  بهدف 
�أي  على  جًد�  �ل�ضعب  من  يجعل 

�ضخ�ض �خرت�ق ح�ضابك.
�أن  �ملزعج  من  يكون  قد  وطبًعا 
مرة  كل  يف  معك  هاتفك  يكون 
منتج  �إىل  �لدخول  ت�ضجيل  تريد 
�لثمن  هو  هذ�  ولكن   ،Adobe
ح�ضاب  مقابل  تدفعه  �لذي 
يدعم  ا  �أي�ضً ناحيته  من  �آمن، 
�ال�ضتجابة  رموز  م�ضح  �لتطبيق 
�أندرويد  �ضاعة  ودعم  �ل�رشيعة، 
 Adobe تطبيق  �أخرًي�  وير، 
متوّفر   Authenticator
لتحميله  جماين  ب�ضكل  للتحميل 

 iOS على �أندرويد و

 ثغرة اأمنية جديدة 
يف اأجهزة اآبل الذكية

�جلهاز  يقوم  دقائق،  غ�ضون  ويف 
غرف  يفتح  رئي�ضي«  »مفتاح  باإن�ضاء 
�أن  هو  للقلق  يدعو  وما  �لفنادق. 
على  متوفرة  �ملطلوبة  �الأجهزة 
من  مئات  ب�ضع  مقابل  �الإنرتنت 
من  �لباحثون  ومتكن  �لدوالر�ت 

�لقفل  لنظام  رئي�ضي  مفتاح  �إن�ضاء 
ل�ضناعة  �رشكة  �أكرب  ت�ضنعه  �لذي 
  Assa Abloy �لعامل،  يف  �الأقفال 
�لبحث  فريق  �أخطر  �ل�ضدد،  وبهذ� 
�ل�رشكة باخللل، وتعاون معها الإ�ضالح 
ال  �لباحثني  �أن  حني  ويف  �مل�ضكلة 

كيفية  عن  كاملة  تفا�ضيل  ين�رشون 
حذرو�  �أنهم  �إال  �لهجمات،  تنفيذ 
�الإقامة  ب�ضاأن  �حليطة  الأخذ  �لنا�ض 
ترك  عدم  ذلك  يف  مبا  �لفنادق،  يف 
مقتنيات ثمينة يف �لغرف، و��ضتخد�م 
�ضل�ضلة �الأبو�ب �أثناء �لتو�جد د�خلها

في�سبوك تعرث على 1.9 مليون من�سور 
»اإرهابي« خالل ثالثة اأ�سهر فقط

خو�رزمية  في�ضبوك  �رشكة  ��ضتخدمت 
جديدة، يف �لك�ضف عن 1.9 مليون من�ضور 
لتنظيم �لقاعدة وتنظيم �لدولة �الإرهابيني، 
�جلاري  �لعام  بد�ية  منذ  ن�رشها  مت 
جميع  �ألغت  باأنها  في�ضبوك  و�رشحت 
وكل  �ملتورطة  و�ملن�ضور�ت  �حل�ضابات 
كما  �حلديث.  �أو  �لقدمي  �ضو�ء  حمتو�ها، 

�الإرهاب  مكافحة  فريق  �ل�رشكة  و�ضعت 
موظف،   200 �إىل   150 من  بها،  �خلا�ض 
خالل 6 �أ�ضهر فقط، وذلك من �أجل تعزيز 
�الأن�ضطة  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
على  �ملنت�رشة  �أو«�الإرهابية«  �مل�ضبوهة 
وعممت  �الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل 
في�ضبوك على موقعها وعلى »تويرت« �أي�ضا، 

�لذكية  للتكنولوجيا  �لرئي�ضية  �ل�ضمات 
�ملن�ضور�ت  وتدمري  ر�ضد  يف  �ملتبعة 
�الإلكرتونية �مل�ضبوهة كما �أ�ضارت �ل�رشكة 
بلغ  �ملن�ضور�ت  معدل  �أن  �إىل  �الأمريكية 
كل  جديد  من�ضور  قر�بة  مقلقا،  حد� 
دقيقة، �أي ما يعادل 60 من�ضور� »�إرهابيا« 

يف �ل�ضاعة �لو�حدة

 »Word« فريو�س جديد يف ملفات
يهدد ماليني احلوا�سب

كما يعتقد �خلرب�ء يف �لوكالة �لوطنية 
�أن  بريطانيا  يف  �جلرمية  ملكافحة 
�ملوقع  ��ضتغلو�  �الإنرتنت  »قر��ضنة 
�إلكرتونية  هجمات  لتنفيذ  �ملذكور 
و�ملوؤ�ض�ضات  �لبنوك  من  �لعديد  على 
كبدت  و�لتي   ،2017 عام  �ملالية 
فادحة  مالية  خ�ضائر  حينها  �لبنوك 

�ضباط  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�ضري 
�ألقو�  بريطانيا  يف  �لقانون  حماية 
ي�ضتبه  �أ�ضخا�ض،   6 على  �لقب�ض 
بانتمائهم �إىل جمموعة ت�ضتغل �ملوقع 
�ملذكور لتنفيذ �لهجمات �الإلكرتونية، 
وي�ضتفيدون من خدمات �ملوقع مقابل 

»14.99« دوالر فقط

 »Oppo« تطرح هاتفا 
مبوا�سفات غري م�سبوقة!

��ضتعر�ضت �رشكة »Oppo« موؤخر� هاتفا ذكيا مبو��ضفات جتعل منه �أحد �أف�ضل �لهو�تف 
�ملطروحة يف �الأ�ضو�ق.

و�أبرز ما مييز جهاز »Find X« عن باقي �لهو�تف �لذكية �حلالية هو ت�ضميم هيكله �ملميز �لذي 
يتكون من ق�ضمني، يختفي �أحدهما �ضمن �الآخر، ويخرج فيه �جلزء �لعلوي من �جل�ضم �الأ�ضا�ضي 

عند ��ضتعمال �لكامري�، كما زود �لهاتف بكامري� خلفية مزدوجة بدقة 16+20 ميغابيك�ضل، 
و�أخرى �أمامية بدقة 25 ميغابيك�ضل، مزودة بخا�ضية �لتعرف على �لوجوه.

 Qualcomm« مبقا�ض 6.4 بو�ضة، ومعالج OLED وي�ضمن �الأد�ء �ملمتاز للجهاز �ضا�ضة
Snapdragon 845« وذ�كرة و�ضول ع�ضو�ئي 8 غيغابايت، وذ�كرة د�خلية 256 غيغابايت، 

.»Oreo 8.1 Android« باالإ�ضافة �إىل بطارية ب�ضعة 3730 ميللي �أمبري، ونظام ت�ضغيل

اإغالق اأحد اأخطر املواقع 
الإلكرتونية يف العامل

تعاونت وكالة »يوروبول« مع �لوكالة 
�لوطنية ملكافحة �جلرمية يف بريطانيا 

Webstresser.org الإغالق موقع
�مل�ضنف كاأحد �أخطر �ملو�قع �لتي 

ت�ضاعد على �نت�ضار �لهجمات �ل�ضيرب�نية 
 Bleeping« يف �لعامل ووفقا ملوقع

 »Webstresser« فاإن ،»Computer
كان يعترب خمدما كبري� لتوفري هجمات 
DDoS �الإلكرتونية، و�لتي ��ضتخدم 
بع�ضها ملهاجمة �أنظمة �لبنوك يف 

بريطانيا



كلم   96 املاء  راأ�س  بلدية  �سكان  رفع 
تطالب  �سعارات  الوالية  عا�سمة  جنوب 
طرف  من  ومعاقبته  املري«  رحيل« 
االآجال ،حيث  اأقرب  الو�سية يف  اجلهات 
ا�ستيائهم  وعميق  �سخطهم  عن  عربوا 
من الو�سع الذي اآلت اإليه اأكرب موؤ�س�سات 
بلدية  مبقر  االأمر  ويتعلق  الدولة 
الرذيلة  منتخب  م�سوؤول  فيه  ميار�س 
حماولة  يف  باأ�رسه  العامل  �ساهدها  التي 
املحافظة  املنطقة  هذه  �سورة  لت�سويه 
�سخطهم  عن  للتعبري  �سكانها  خرج  التي 
الوالية  وايل  مطالبني  �سلمية  بطريقة 
هذه  لغز  خيوط  فك  اأجل  من  بالتحرك 
بطلها  كان  التي  االأخالقية  اجلرمية 
التجمع  حلزب  املنتمي  البلدية  رئي�س 
الوطني الدميقراطي  حيث �سبق للناطق 

الر�سمي با�سم احلزب ال�سديق �سهاب اأن 
توعد بطرد اأي منتخب تثبت اإدانته باأي 
وقت  يف  هذا  باحلياء،يحدث  خمل  فعل 
من  حتقيقاتها  االأمنية  امل�سالح  فتحت 
اجل معرفة كل تفا�سيل احلادثة وح�سبما 
علمنا فاإن مت اال�ستعانة باخلربة العلمية 

انت�رست  التي  الفيديوهات  كل  لفح�س 
واأثارت  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
�سجة كبرية على عدة اأ�سعدة ،هذا وقرر 
ال�سكان االعت�سام اإىل غاية حتقيق مطبهم 
املتمثل اأوال يف توقيف املعني عن مهامه 

ومتابعته ق�سائيا يف هذه الف�سيحة.

�أمن تيندوف

ا�ستقبال119 
مكاملة  خالل �سهر 

 
ا�ستقبلت قاعة العمليات الأمن والية تندوف خالل 

ال�سهر الفارط  119 مكاملة هاتفية واردة من 
قبل املواطنني موزعة على الرقمني االأخ�رسين 

15/48 و 104 وخط �رسطة النجدة 17  حيث 
�سمحت خمتلف املكاملات الواردة من معاجلة عديد 
الق�سايا و�سملت هذه النداءات 15 مكاملة لتقدمي يد 
امل�ساعدة و االإغاثة  و 16  مكاملات خا�سة بالتبليغ 

عن خمتلف اجلرائم وحوادث املرور امل�سجلة 
�سمن اإقليم االخت�سا�س  و 12 مكاملات خا�سة 

بتبليغ عن ال�رسقة  و 17 مكاملات خا�سة بالتبليغ عن 
احلرائق و04 حاالت خا�سة بالتبليغ عن االختفاء  اإىل 

جانب 55 مكاملة لطلب خمتلف التدخالت اين مت 
اخذ هذه املكاملات حمل اجلد والتدخل يف حينها 

للحد من اجلرائم حلماية االأ�سخا�س وممتلكاتهم
بو�سريفي بلقا�سم 

�إىل �ليونان و فرن�سا و تون�س

اجلزائر ت�سدر اأ�سماك 
ال�سبوط و ال�ساندر 

   
قامت اجلزائر بت�سدير كميات من اأ�سماك ال�ساندر  و 

ال�سبوط اإىل اليونان و فرن�سا و تون�س، وفق ما اأعلن 
عنه بتيزي وزو  خمت�س يف تربية املائيات مبنا�سبة 

ال�سالون الثاين للبيطرة و االإنتاج احليواين  وتربية 
املائيات، توفيق بوتو�سانت .

وذكر بوتو�سانت يف مداخلة له حول ترقية اال�ستثمار 
يف ميدان تربية  املائيات اأن اجلزائر تقوم منذ نهاية 

2017 - و ب�سفة دورية - بت�سدير كميات من  واحد 
طن من اأ�سماك ال�ساندر املنتجة على م�ستوى �سدود 

واليات عني الدفلى و قاملة  اىل اليونان و فرن�سا 
واأ�سار اإىل زيارة وفد من اليونان اإىل مواقع اإنتاج 

هذا النوع من االأ�سماك  باملياه العذبة حيث عرب عن 
اإعجابه بنوعية و حجم اال�سماك.

  �س.�سهيب

ق�سية رئي�س بلدية ر�أ�س �ملا ب�سيدي بلعبا�س

الأمن ي�ستعني باخلربة العملية لفح�ص الفيديوهات
عاود �أم�س �ملئات  من �سكان بلدية ر�أ�س �ملاء جنوب والية �سيدي بلعبا�س تنظيم وقفة �حتجاجية �أمام مقر �لبلدية من �أجل �ملطالبة برحيل 

رئي�س �لبلدية �ملتورط يف �لف�سيحة �الأخالقية �لتي هزت �لر�أي �لعام �ملحلي و�لوطني نهاية �الأ�سبوع �لفارط ،حيث خرج معظم �سكان �ملنطقة 
للتنديد بهذ� �لو�سع وبقاء »�ملري« حر� رغم �لكارثة �لتي وقعت ح�سبهم يف �ملنطقة من جر�ء ت�سرفاته �لال�أخالقية .

الأمن الطاقوي 
املفقود...؟

ذكر �أم�س تقرير  ن�سرته و كالة بلومربغ 

 2030 �آفاق  يف  �أنه  �ملالية  و  للطاقة 

�ستختفي حمطات وقود �لطاقة و �ستنتهي 

�لتقليدية  �لطاقة  م�سادر  �إىل  �حلاجة 

،حيث �ستكون �لطلبات على �لنفط و �لغاز 

�سيكون  حني  ،يف  م�ستوياتها  �أخف�س  يف 

�لعامل قادر� على توليد ن�سف حاجياته 

و  �لنظيفة  �مل�سادر  من  �لكهرباء  من 

�ملقبلني  �لعامني  خالل  �لبديلة  �لطاقات 

تفتح هذه �ملعطيات �لباب �أمامنا للت�ساوؤل 

للجز�ئر  �لطاقوي  �الأمن  م�ستقبل  حول 

�العتماد  يف  الآخر  يوم  من  تغرق  �لتي 

ملد�خيلها  �أ�سا�سي  كم�سدر  �لبرتول  على 

�لبديل  لتوفري  حمت�سمة  خطو�ت  ،مع 

مت  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  كافة  توؤكد  �ملنا�سب. 

�ل�سحر�ء  �أن  �سابقة  فرت�ت  يف  ر�سدها 

�جلز�ئرية �ستكون �لقلب �لناب�س للطاقة 

�أكرب  على  تتوفر  باعتبارها  �لعامل  يف 

و  �لعامل  يف  �ل�سم�سية  للطاقة  خمزون 

�جلميع،  يعرفها  �عتبار�ت  لعدة  هذ� 

ميكن للجز�ئر ح�سم معركتها مع �لطاقة 

بكل �سهولة لو مت �العتماد على �ملقدر�ت 

و �لطاقات �ملحلية و حماية هذ� �لتوجه 

لن  �لتي  �الأجنبية  �لتدخالت  كل  من 

ت�سكت ولن يهد� لها بال حتى حتول دون 

��ستقاللها  حتقيق  من  بالدنا  تتمكن  �أن 

من  غريها  �أو  �لطاقة  يف  �لذ�تي�سو�ء 
�ملجاالت �حليوية.

موقف

جامعة �لبويرة

طلبة العلوم 
الإقت�سادية يف 
اإ�سراب مفتوح

يبدو اأن ا�سم » جامعة االإ�رسابات » يليق 
اإطالقه على جامعة » اأكلي حمند اأوحلاج 
» بالبويرة التي عا�ست على مدار ال�سنة 

اجلامعية �سل�سلة غري منتهية من االإ�رسابات 
واحلركات االإحتجاجية التي اإن مل يكن 

اأبطالها الطلبة يكونون االأ�ساتذة الذين نددوا 
عدة مرات بالظروف التي و�سوفها باملزرية 
خا�سة ما تعلق بظاهرة العنف التي تف�ست 

ب�سكل رهيب يف ذات احلرم اجلامعي ، ونحن 
على اأبواب اختتام ال�سنة اجلامعية يقرر اأم�س  

طلبة كلية العلوم االقت�سادية �سن اإ�رساب 
مفتوح تنديدا بالتوقيت غري املنا�سب 

ح�سبهم الإجتياز امتحانات ال�سدا�سي الثاين 
..فعال اإنها جامعة االإ�رسابات بامتياز .

�أ.م
�حلاج # ود�د 

ب�سار�الأ�سد

 مل اأقرربعد الأتر�سح 
للرئا�سة عام 2021

تب�سة

اإق�ساء 35 مر�سحا 
من البكالوريا ب�سبب الغ�ص

االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اأعلن 
�سيرت�سح  كان  اإذا  ما  بعد  يقرر  اأنه مل 
يف  املقبلة  الرئا�سية  لالنتخابات 
2021، م�سريا اإىل اأن تر�سحه من عدمه 
االأ�سد يف  وقال  عاملني،  اإىل  �سي�ستند 

الرو�سية:   «  NTV  « لقناة  ت�رسيح 
االأول  الرت�سح.  لهذا  عامالن  »هناك 
الثاين فيتوقف  العامل  اأما  هو رغبتي، 
زال  وما  ال�سوري  ال�سعب  اإرادة  على 

اأمامنا ثالث �سنوات اأخرى«.

مت اإق�ساء ما جمموعه 35 مر�سحا 
البكالوريا  امتحان   اختبارات  من 
خالل  تب�سة  بوالية   2018 لدورة 
اليومني االأولني من هذا االمتحان 
من  علم  ما  الغ�س، ح�سب  ب�سبب  

املديرية املحلية للرتبية.
عرب  احلاالت  هذه  ت�سجيل  ومت 
عديد مراكز االمتحان بوالية تب�سة 

املر�سحني  �سفوف   يف  ال�سيما 
ذات  به  اأفاد  ما  ح�سب  االأحرار، 
امل�سدر، م�سريا اإىل اأن املر�سحني 
املعنيني  حاولوا الغ�س با�ستخدام 
الهواتف  بينها  الو�سائل من  عديد 
قاعات   يف  املمنوعة  الذكية 
اإدخالها  مت  اأن  بعد  االمتحان  

بطريقة غري قانونية.

�سعبية ماكرون يف انخفا�ص
الفرن�سي  الرئي�س  تاأييد  م�ستوى  هبط 
لي�سل  االأخرية  الفرتة  يف  ماكرون  اإميانويل 
ا�ستطالع  ح�سب   %40 اإىل  احلايل  ال�سهر 
راأي اأجراه املعهد الفرن�سي لدرا�سة الراأي 
الذي  اال�ستطالع  واأ�سار   .IFOP العام 
 Le Journal du جملة  نتائجه  ن�رست 
Dimanche، اإىل اأن هذا املوؤ�رس ي�ساوى 

تاأييد  م�ستوى  �سجله  الذي  االأدنى  احلد 
ماكرون يف اأوت املا�سي، مع اأن ذلك يفوق 
فران�سوا  �سلفيه  من  لكل  التاأييد  موؤ�رسات 
هوالند )26%( ونيكوال �ساركوزي )36%( بعد 
�سنة من بدء الوالية، ومن الالفت، اأن ن�سبة 
رقما  بلغت  ماكرون  اأداء  الرا�سني عن  غري 

قيا�سيا منذ توليه ال�سلطة بواقع %58.
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 Ooredoo جمموعة

حملة ات�سالية مع جنم الكرة العاملي ليو مي�سي 

يف  مي�سي  رحلة  تدعم    Ooredoo
ا�ستك�ساف العامل الرقمي وحتوله اإىل اأحد 
جميد  ذلك...  من  واأكرث  هوليوود  اأبطال 
بوڤرة يدعو اجلزائريني لاللتحاق مبي�سي 
 Ooredoo يف مغامرته الرقمية تعاونت
مع ليو مي�سي مرة اأخرى يف حملة ات�سالية 
جديدة تتميز باحليوية وتبني كمية املرح 
مالعب  خارج  بها  اال�ستمتاع  ميكن  التي 
العامل  اإىل  الدخول  وعند  القدم  كرة 

الرقمي.
�سل�سلة  خالل  من  امل�ساهدون  ف�سريى 
حياة  من  مرحاً  جانباً  الفيديوهات  من 
ليو مي�سي وعدد من امل�ساهري املحليني 
عرب مواقع التوا�سل االجتماعي من خالل 

م�ساركتهم حلظات ممتعة وغري متوقعة. 
وي�سارك يف حملة Ooredoo االإت�سالية 
االإنرتنت«  »عي�س  اإ�سم  حتمل  التي 
التجارية  عالمتها  �سفري  مي�سي  ليو 
القدم يف  اأ�سهر جنوم كرة  واأحد  العاملية 
م�ساهري  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  العامل، 
اأ�سواق  يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

Ooredoo الرئي�سية.
يرافق  للوم�سة،  اجلزائرية  الن�سخة  يف 
�سفري  و  الوطني  للفريق  االأ�سبق  القائد 
جميد  اجلزائر،   Ooredoo عالمة 
بوڤرة، النجم العاملي مي�سي ويدعو زبائن 
Ooredoo اجلزائريني للغو�س يف العامل 

الرقمي الكت�ساف �سحره.
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