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مترنا�ست 

 ثالثة اإرهابيني ي�سلمون 
اأنف�ســـــــهم للجـــــــي�ش

�ص4  حوار 5+5

اجلــــزائر تـــرافع من اأجل 
تكثيف التعاون والت�ساور

�ص24 
اأمالهم معلقة على الوايل لتحديد 

تاريخ ر�سمي للتوزيع 

تاأخـــــــر تــــــوزيع ال�ســـــــكن 
الإجتماعي بــدائرة ورقلة 

 ن�سر موا�سيع البكالوريا 
على الفاي�سبوك بتب�سة

ت�سجيل 25 ق�سية من بينهم 
5 اأمام اجلهات الق�سائية

وزير التجارة  يك�سف:

اإ�سرتاتيجية وطنية للت�سدير 
بداية من جانفي 2019

رئي�سة املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان

لبد على ال�سرطة اإحرتام 
حـــــــقـــــــــوق الإنـــــــ�سان 

رئي�ص الإحتاد العام للجزائريني يف املهجر �سعيد بن رقية:

نطالب مبراجعة �سعر �سكنات الرتقوي
جممع كو�سيدار 

اإن�ساء م�سنع للهياكل املعدنية 
واآخر لجناز الأنابيب املعدنية

تون�ص و ق�سة جناح التحول ال�سياحي

 تفا�سيل رحلة برية من 
اجلزائر اإىل اأر�ش الفينيقني �ص3

�ص3

بقرار من رئي�ص اجلمهورية

اإنهاء مهام اللواء 
الهامل  و تعوي�سه 

بالعقيد  لهبريي 
وّقع رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأم�ص الثالثاء مر�سومني 

ينهي الأول مهام عبد الغاين هامل كمدير عام لالأمن الوطني، 
و عني العقيد م�سطفى لهبريي  يف مكانه على راأ�ص هذا 

ال�سلك الأمني، ح�سبما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية. 
و اأو�سح البيان اأن »رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز 

بوتفليقة وقع اليوم مر�سومني ينهي الأول مهام عبد 
الغاين هامل كمديرا عاما لالأمن الوطني، و يعني 

الثاين م�سطفى لهبريي على راأ�ص املديرية العامة 
لالأمن الوطني«.

 لقجع جدد الثقة يف رونار والإيرانيون 
عر�سوا متديد عقد كريو�ص 6 اأ�سهر

 التـــــــحـــــادان املــــــغربــــــي 
والإيراين ي�سفعان زط�سي

كوريا اجلنوبية / اأملانيا

 الـــــمـــــــاكينــــــات فـــي 
مهمة �سعبة لتفــادي 
اإق�ساء بطل العــــامل

ريا�سة

روبورتاج

�ص6

�ص24



عين

مت   توقيع اتفاقية بني املراكز املكلفة بالفحو�صات 
وم�صاعدة الأ�صخا�ص املدمنني وادارات ال�صجون ، 
التفاقية ت�صمح باإمكانية ذهاب اأطباء من املركز 

اإىل ال�صجن للقيام بفحو�صات طبية للأ�صخا�ص 
املدمنني، �صواء اأخ�صائيني نف�صانيني اأو اأطباء 

الأمرا�ص العقلية.
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اأمن ولية اجلزائر 

تنظيم اأبواب مفتوحة بحديقة �صوفيا
ا�ستهالك  ملكافحة  مفتوحة  اأبوابا  اجلزائر  والية  اأمن  م�سالح  نّظمت 

املخدرات، اأين مت تنظيم معر�ض ب�ساحة حديقة �سوفيا ب�سيدي احممد، من 

خالل عر�ض اأجنحة خا�سة بالن�ساطات واالإح�سائيات امل�سجلة خالل �سنة 

2017 واخلم�سة االأ�سهر االأوىل ل�سنة 2018 لكل من خاليا االإ�سغاء والن�ساط 

الوقائي، فرق مكافحة االإجتار غري ال�رشعي للمخدرات واملوؤثرات العقلية 

لالأمن  الوالئية  امل�سلحة  اله�سة،  االأ�سخا�ض  حماية  فرق  العلمية  ال�رشطة 

العمومي، مع تن�سيب حافلة خا�سة بالتكفل النف�سي، عرفت هذه التظاهرة 

ح�سور ممثلي املجتمع املدين وال�سلطات املحلية مع توافد عدد كبري من 
العائالت وال�سباب.

منتدى روز روث 98 ملنظمة حلف �صمال 
AP/OTAN الأطل�صي

م�صاركة وفد برملاين جزائري
يف  اجلزائري  الربملان  غرفتي  بني  ما  يف  م�سرتك  برملاين  وفد  ي�سارك 

اأ�سغال املنتدى روز روث 98 التابعة للجمعية الربملانية ملنظمة حلف �سمال 

االأطل�سي AP/OTAN، يف الفرتة ما بني 27 و 29 جوان 2018، بالعا�سمة  

املقدونية �سكوبيه.  يت�سكل الوفد الربملاين من نور الدين بن قرطبي، رئي�ض 

الفالحة  جلنة  رئي�ض  قارة،  بلقا�سم  الوفد،،  رئي�ض  الوطني،  الدفاع  جلنة 

الرزاق  عبد  االأمة،،  جمل�ض  ع�سو  بوتخيل،  مو�سى   ، الريفية.  والتنمية 

باملجل�ض  نائب  طاو�ض،  مراد  و  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض  نائب  ترب�ض، 

املوا�سيع  من  العديد   AP/OTAN برملانيو  يتدار�ض  الوطني،  ال�سعبي 

يف اإطار املو�سوع الرئي�سي للمنتدى: » التكامل االأورومتو�سطي يف منطقة 

الربملان  اأن  بالذكر  االأوروبي« جدير  ال�سالم  م�رشوع  تعزيز  البلقان:  غرب 

اجلزائري ي�سارك بانتظام يف اجتماعات اجلمعية الربملانية ملنظمة حلف 
�سمال االأطل�سي ب�سفته »ع�سو �رشيك متو�سطي«.

�صبيه مي�صي ي�صنع احلدث يف رو�صيا

اتفاقية ت�صمح للأطباء  مبعاجلة  الأ�صخا�ص املدمنني يف ال�صجن  

خبر في 
صورة

يف �صكيككدة و عني الدفلى

 ك�صف خمباأ للإرهابيني 
و تدمري قنبلة تقليدية

كريو�ص مهتم بتدريب 
املنتخب اجلزائري

اأكد االإعالمي اجلزائري يف قنوات بيان �سبورت حممد الو�ساحي عرب 
�سفحته الر�سمية على »الفاي�ض بوك« باأن مدرب منتخب ايران احلايل 
كارلو�ض كريو�ض مهتم بتدريب اخل�رش خالل الفرتة املقبلة �سيما واأن 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم كانت قد توا�سلت معه يف وقت �سابق، 
انتداب مدرب  التفكري جيدا يف  اإىل �رشورة  الو�ساحي اجلميع  ودعا 
يعمل مع املنتخب ب�سكل جيد وللمدى الطويل وعدم الوقوع يف اأخطاء 

ت�سابه الكوارث التي كانت من قبل.

23 األف م�صتهلك للمخدرات باجلزائر

ن�سبة  اأن  طرفاين،  يو�سف  املتنقلة،  غري  باالأمرا�ض  املّكلف  ك�سف 
ا�ستهالك املخدرات يف اجلزائر ارتفعت ب�سكل كبري خالل �سنوات 
االأخرية، وقال طرفاين، خالل ا�ست�سافته يف اإحدى القنوات الوطنية 
االأ�سخا�ض  وم�ساعدة  بالفحو�سات  املكلفة  املراكز  باأن  اخلا�سة 
2012، يف حني  �سنة  للمخدرات  م�ستهلك  األف   12 �سجل  املدمنني، 

و�سل عدد امل�ستهلكني خالل ال�سنة املا�سية 23 األف م�ستهلك.

�سنع �سبيه الالعب االأرجنتيني ليونيل مي�سي احلدث يف رو�سيا التي 
حتت�سن نهائيات كاأ�ض العامل اجلارية على اأرا�سيها منذ ما يقارب 

اأ�سبوعني، حيث اأحدث االإيراين املدعو ر�سا �سجة كبرية يف ال�سوارع 
بعدما التفت حوله العديد من اجلماهري من اأجل اأخذ �سور »�سيلفي« 

للذكرى، خا�سة واأنه ميلك �سبها ملحوظا على م�ستوى املالمح مع 
الربغوث«.

ك�سفت ودّمرت مفارز للجي�ض 
الوطني ال�سعبي، يوم 25 جوان 
2018، خمباأ )01( للجماعات 
اأغطية  يحوي  االإرهابية 
واأفر�سة مبنطقة عني زويت، 
كما  �سكيكدة/ن.ع.5،  والية 
مت تدمري قنبلة )01( تقليدية 

ال�سنع بعني الدفلى/ن.ع.1.
التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
املنظمة، �سبطت  واجلرمية 
الوطني  للجي�ض  مفرزة 

مع  بالتن�سيق  ال�سعبي، 
بتلم�سان/ االأمن  م�سالح 
ن.ع.2، كمية كبرية من الكيف 
بقنطارين  تقدر  املعالج 
يف  كيلوغراما،  و)57(   )02(
اأخرى  مفارز  اأوقفت  حني 
قزام/ن.ع.6  عني  من  بكل 
 )06( وتندوف/ن.ع.3، 
مهربني و�سبطت )2.5( طن 
و)550(  الغذائية  املواد  من 
لرت من الوقود و)03( مركبات 

دراجة  و)12(  الدفع  رباعية 
نارية و)05( اأجهزة ك�سف عن 

املعادن.
من جهة اأخرى، اأحبط حرا�ض 
بعنابة/ن.ع.5،  ال�سواحل 
�رشعية  غري  هجرة  حماولة 
على  كانا   )02( ل�سخ�سني 
منت قارب تقليدي ال�سنع، يف 
حني مت توقيف )33( مهاجر 
جن�سيات  من  �رشعي  غري 

خمتلفة بتلم�سان/ن.ع.2.

جلنة الرتبية ملجل�ص الأمة

درا�صة م�صروع القانون الع�صوي ملجمع اللغة الأمازيغية
القانون  مل�رشوع  درا�ستها  اإطار  يف 
الع�سوي املتعلق باملجمع اجلزائري 
للغة االأمازيغية، عقدت جلنة الرتبية 
والبحث  العايل  والتعليم  والتكوين 

ملجل�ض  الدينية  وال�سوؤون  العلمي 
املجل�ض،  مبقر  اجتماعا  االأمة، 
جوان   26 الثالثاء  اليوم  �سبيحة 
ال�سيد حممد عمارة  برئا�سة   2018

، رئي�ض اللجنة ، خ�س�ض لال�ستماع 
القانون،  م�رشوع  حول  عر�ض  اإىل 
ال�سيد  احلكومة،  ممثل  قدمه 
العايل  التعليم  الطاهر حجار، وزير 

حمجوب  بح�سور  العلمي،  والبحث 
الربملان   مع  العالقات  وزير  بدة، 
رئي�ض  نائب  كليل،  طاهر  وال�سيد 

جمل�ض االأمة.



�أن  على  �لوطني  �لبناء  حركة  �شدد 
لها  بالن�شبة  مهمة   2019 ربيع  رئا�شيات 
حيث �شتعمل على �ختيار �خليار �لأن�شب 
�لوطني  �ل�شورى  جمل�س  �أ�شغال  يف  لها 
�ملقبل، يف حني �أكدت باأن مبادرة بع�س 
�شخ�شية  �ختيار  �ملعار�شة  �شخ�شيات 
متثلهم فيها لن جتدي على �أر�س �لو�قع، 
�لأحز�ب  قبل  من  �شدى  تلقى  لن  لأنها 
�ل�شيا�شية �ملنتمية لهذ� �ل�رصح. وو�شف 
�لد�ن  �أحمد  �لبناء  حركة  رئي�س  نائب 
ملف  »�لو�شط«  به  خ�س  ت�رصيح  يف 

و�حل�شا�س  باملهم  �ملقبلة  �لرئا�شيات 
دون  كلها  �لوطنية  �لق�شايا  مي�س  و�لذي 
لها  �شتكون  �لبناء  �أن  موؤكد�  ��شتثناء، 
هذه  مو�شحا  �جتاهه،  و��شحة  مو�قف 
�لنقطة بقوله:« نحن معنيون بالرئا�شيات 
�أ�شغال  �أ�شا�شي يف  �شتكون كملف  ولذلك 
جمل�س �ل�شورى �لوطني«، متابعا:« �شتكون 
�أع�شاء �ملجل�س مفتوحة  �أمام  �خليار�ت 
للبحث عن �ن�شب خيار للحركة مبا يحقق 

�مل�شالح �ملعتربة �رصعا وو�قعا«.
ملف  �إىل  �لد�ن  تطرق  �أخر  �شياق  ويف 

�لرئا�شيات  يف  وخيار�تها  �ملعار�شة 
�ختيار  مبادرة  باأن  �أكد  حيث  �ملقبلة، 
متثلها  و�حدة  �شخ�شية  على  و�لجماع 
فيها خيار �شعب �لتطبيق، حيث قال:«ل 
و�قعيا  �شيكون  �مل�رصوع  هذ�  �أن  �عتقد 
لكون مثل هكذ� مبادرة  دعت �إليها خالل 
�لت�رصيعيات �ل�شابقة ولكنها دعوة مل تلق 
�لأحز�ب،  وهذ�  من  �لعديد  من  قبول 
م�شدد�  �ملبادرة«  هذه  مع  �شيح�شل  ما 
�لقادمة  �لرئا�شيات  �أن  على  �لأخري  يف 
�شتكون طبعة جديدة لالنتخابات �ل�شابقة 

ولن ت�شهد تغري�ت كبرية. ومن جهة �أخرى 
خرجة  من  �ملتحدث  ذ�ت  ي�شتغرب  مل 
�أحز�ب »�لأرندي« و«تاج« وحتى »�لفالن« 
من دعوتها رئي�س �جلمهورية �إىل �لرت�شح 
تعد  باأنها  �أكد  حيث  خام�شة،  لعهدة 
تثبيتا و��شتمر�رية لنف�س �مل�شار يف هذه 
�لأحز�ب، لكنه ت�شاءل:« لكن �ل�شوؤ�ل هل 
�شيرت�شح �لرئي�س لعهدة خام�شة �أم ل لأن 
دعوة هذه �لأحز�ب لي�شت كافية وحدها 

لذلك«.
علي عزازقة
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رابطة حقوق الإن�شان

 وكالت اأمريكية ت�سغط لإقامة قاعدة ع�سكرية  يف اجلزائر
ردت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�شان، على تقرير وكالة اأ�شو�شيتد بر�ص الأمريكية، واتهام اجلزائري  اأنها  تخلت عن اأكرث من 13 األف �شخ�ص 

خالل ال�شهور الـ14 املا�شية، وتركتهم يواجهون م�شريا جمهول يف ال�شحراء القريبة مع النيجر ومايل، وهو الرد الثاين بعد الرد الذي ن�شرته »الو�شط«، يف عدد 
اليوم، حيث ك�شفت الرابطة عن معطيات جديدة بخ�شو�ص ملف الهجرة غري ال�شرعية التي تقوم املئات من الأفارقة جنوب ال�شحراء اإىل �شمالها، حيث اأكدت 

الرابطة اأن التقرير بعيد عن املو�شوعية وت�شمن مغالطات ل �شلة لها باحلقائق على اأر�ص الواقع،

�شارة بومعزة
 

�ل�شغط  �إطار  يف  ي�شب  �أنه  معتربة 
قاعدتها  �إقامة  �أجل  من  و�لبتز�ز 
�ل�شغط  كذلك  و  باجلز�ئر  �لع�شكرية 
�لتفاقية  لالإبر�م  �إبر�م  �جلز�ئر  على 
مع �لحتاد �لأوروبي حول �لالجئني غري 
�ل�رصعيني �لتي تلتزم �جلز�ئر با�شتقبالهم  
من �لحتاد �لأوروبي مثل �لتفاقية �لتي 

وقعت منذ �شنتني مع تركيا.
�لر�بطة  تطرقت  ثانية  جهة  من 
على  �لأ�شود«،  بـ«�لثقب  يعرف  ملا 
و�لذي  �جلز�ئرية  �لنيجرية  �حلدود  
�لأ�شخا�س  �شنويا،  مئات  �أرو�ح  يلتهم 
ما  “تينريي” �أو  تعد �شحر�ء  حيث 
وهي  �لأ�شود” ،  يعرف بـ”�لثقب 

مترن��شت  ولية  بني  �لفا�شلة  �ملنطقة 
تو�شيحات  �لنا�شط  ناقلة  و�لنيجر، 
�ملكتب  رئي�س  رو�بح  قدور  �حلقوقي 
عن  للدفاع  �جلز�ئرية  للر�بطة  �جلهوي 
قال  �لذي  �جلنوب  يف  �لن�شان  حقوق 
من  �ل�شمالية  �لغربية  �ملنطقة  ”ت�شمى 
“ف�شا�شا”،  بالعربية  تينريي  �شحر�ء 
“لي�شما”،  �لطو�رق  ي�شميها  بينما 
“�أوغانا” ، كما  �لزنوج منطقة  وي�شميها 
�أو�شح �ل�شيد  قدور رو�بح وتعد �شحر�ء 
“تينريي” �أو ما يعرف بـ”�لثقب �لأ�شود”  
�ل�رصعيني  للمهاجرين غري  م�شلكا مهما 
�لأفارقة ومهربي �لب�رص، وهي من �أ�شعب 
�ل�شيف،  فرتة  خالل  خا�شة  �ملناطق 
يف  �لأ�شخا�س  مئات  �أرو�ح  �لتهم  �لذي 
غ�شون �شنو�ت قليلة ،حيث ت�شجل هذه 
يقل  ل  ما  وفاة   عن  �شنويا   �ملناطق  

بني150  �إىل 300  �شخ�س ب�شبب �لعط�س 
�لوعرة،  �ل�شحر�ء  يف  �لطريق  �شل  �إثر 
متييز  جتعل  �لتي  للمعامل  لفتقارها 
�إىل  �لهتد�ء  �أن  كما  ممكنا،  �مل�شار�ت 
متمر�شون  خرب�ء  �إل  يجيده  ل  �لطريق 
غري  �ملهاجرين  عن  يتخلون  ما  وكثري� 
�أو  �لأمنية  �ملر�قبة  نتيجة  �ل�رصعيني 

لأ�شباب �أخرى.
�ملايل  يف  �جلانب  بخ�شو�س  �أما 
�شمد�ت  تقرير  فيو�شح  يذكر  حني 
�لولئي  �ملكتب  رئي�س  �هلل  حيب 
حقوق  عن  للدفاع  �جلز�ئرية  للر�بطة 
�أولئك  باأن  مترن��شت”  لولية  �لإن�شان 
�لأر��شي  بلوغ  �إىل  �ملتطلعون  �لأفارقة 
�أورو   1100 قيمته  ما  �جلز�ئرية يدفعون 
لأ�شخا�س ي�شهلون لهم قطع �ل�شحر�ء يف 
ظرف يومني ثم يقومون بدفع ما قيمته 

�إدخالهم  �أجل  من  �إ�شافية  �أورو   1500
�إىل  بال�شبط  �جلز�ئرية و  �لأر��شي  �إىل 
�لعا�شمة  �لتي تبعد عن  ولية مترن��شت 
ب 2000 كلم ،حيث يكت�شف �لز�ئر لعني 
�لو�قعة على بعد 12 كيلومرت عن  ڤز�م، 
�حلدود �جلز�ئرية �لنيجرية،�أن �شما�رصة 
�لهجرة غري �ل�رصعية لالفارقة  يعي�شون 
�حلدود  �أن  برغم  �لذهبي،  ع�رصهم 
مغلقة بني �لبلدين، ولكن نتيجة للحروب 
يف  �لفرن�شي  �جلي�س  بها  يقوم  �لتي 
 13 �أ�شبح  موجود يف  ،ول�شيما  �إفريقيا 
�ملرتزقة  بع�س  �إفريقيا،مما حتول  بلد� 
�لفرن�شي  �جلي�س  مع  يعملون  �لذين 
جتارة  �لأحيان  �غلب  يف  ميار�شون 
�لأ�شلحة و تهريب �لب�رص، و هو ما يف�رص 
�لغربية ،  �ملغلوطة  �لتقارير  هذه  ملثل 

بح�شب �لر�بطة.

بقرار من رئي�ص اجلمهورية

 اإنهاء مهام اللواء الهامل 
و تعوي�سه بالعقيد لهبريي

رئي�شة املجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان

لبد على ال�سرطة اإحرتام 
حقوق الإن�سان 

 وّقع رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز 
مر�شومني  �لثالثاء  �أم�س  بوتفليقة 
�لغاين هامل  �لأول مهام عبد  ينهي 
عني  و  �لوطني،  لالأمن  عام  كمدير 
�لعقيد م�شطفى لهبريي  يف مكانه 
�لأمني،  �ل�شلك  هذ�  ر�أ�س  على 
لرئا�شة  بيان  به  �أفاد  ح�شبما 
�أن  �لبيان  �أو�شح  و  �جلمهورية. 
عبد  �ل�شيد  �جلمهورية  »رئي�س 
�لعزيز بوتفليقة وقع �ليوم مر�شومني 
ينهي �لأول مهام �ل�شيد عبد �لغاين 
هامل كمدير� عاما لالأمن �لوطني، 
م�شطفى  �ل�شيد  �لثاين  يعني  و 
�لعامة  �ملديرية  ر�أ�س  لهبريي على 

لالأمن �لوطني«.
بعد  مبا�رصة  �لقر�ر  هذ�  جاء 
�ملدير�لعام  بها  �أدىل  ت�رصيحات 
قال  حيث  �لوطني   لالأمن  �ل�شابق 
م�شتعدة  �ل�رصطة  موؤ�ش�شة  باأن 
�ل�رصورية  �مل�شاعد�ت  كل  لتقدمي 
�لتي لها عالقة بالتحقيق يف ق�شية 
�لكوكايني  من  قناطري   7 حجز 
بوهر�ن، �إذ� ما �أر�دت �لعد�لة ذلك، 
يف حني �أو�شح باأن ق�شاة �جلمهورية 
ح�شمو� �لأمور ومل يرتكوها تتميع. 
رد  �أول  مبثابة  �لت�رصيح  �عترب  و 
�ل�شابق  �لعام  للمدير  ر�شمي  فعل 
 7 ق�شية  حول  �لوطني،  لالأمن 

�لتي  �لكوكايني،  و  من  قناطري 
نقلها موقع »�شبق بر�س« حيث قال 
�لتحقيق �خلا�س  باأن  �للو�ء �ملقال 
و�خرت�قات  لتجاوز�ت  تعر�س  به 
�لبتد�ئي،  �لتحقيق  خالل  حدثت 
ومل  �لأمور  ح�شمو�  �لق�شاة  �أن  �إل 
ثقته  عن  معلنا  تتميع،  يرتكوها 
�لتامة يف �لعد�لة ونز�هة و�حرت�فية 
�لق�شاة، و�شدد �للو�ء باأن �ملوؤ�ش�شة 
�ل�رصطة عازمة على مو��شلة عملها 
�لف�شاد، م�شري� بالقول:  يف حماربة 
�أن  لبد  �لف�شاد  يحارب  من  »�إن 

يكون نظيفا«.
ويف ذ�ت  �ل�شياق، �أكد ذ�ت �مل�شدر 
مل  و�إن  حتى  �ل�رصطة  موؤ�ش�شة  باأن 
بالتحقيق  مبا�رصة  عالقة  لها  تكن 
بحوزتها  �لتي  �مللفات  كل  �أن  �إل 
�شيتم و�شعها حتت ت�رصف �لق�شاء، 
�للو�ء هامل قال �أي�شا باأنه ل ميكن 
وقف �ملوؤ�ش�شة بادعاء�ت وعمليات 
�لأمور،  ببع�س  تالعب  �أو  تخويف 
�أحد  تورط  ��شتغالل  �إىل  تلميح  يف 
لت�شويه  �لأمن  مديرية  �شائقي 
موؤ�ش�شة  باأن  �أكد  فيما  �شورتها، 
على  وباقية  �شامدة  �شتبقى  �لأمن 
�ملو�طن  مل�شالح  خدمة  �لعهد 

و�ملجتمع �جلز�ئري.
علي عزازقة

حلقوق  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  طالبت 
خل�رص  �شي  زروقي  بن  فافا  �لإن�شان 
ب�رصورة �حرت�م �ل�رصطة حلقوق �لإن�شان 
�ل�شعب  �أنها �خلط �لأول بني  على �عتبار 
خ�شو�شية  �شون  على  م�شددة  و�ل�شلطة، 
بدور  مثمنه  لالأفر�د،  �ل�شخ�شية  �حلياة 
يف  �لإن�شان  حقوق  �شون  يف  �ل�رصطة 
�لكلمة  خالل  زوقي  بن  ونوهت  �جلز�ئر 
لالأمن  تدريبية  دورة  يف  �ألقتها  �لتي 
بالعا�شمة،  �لإن�شان  حقوق  حول  �لوطني 
حماية  يف  �ل�رصطة  تلعبه  �لذي  بالدور 
�أبرزت  �أخر،  �شياق  ويف  �لإن�شان  حقوق 

�لتي  �لرب�ءة  قرينة  تطبيق  �أن  �ملتحدثة 
�لتي  �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  قانون  ت�شمنها 
�جلز�ئري  �لقانون  يف  موؤخر�  �إقر�ره  مت 
حقوق  تكري�س  �أجل  من  جد�  �رصوري 
�ملجل�س  رئي�شة  �أو�شحت  كما  �لإن�شان 
�لوطني حلقوق �لإن�شان �أن مذكرة �لتفاهم 
�إبر�مها يف 27 نوفمرب 2017 بني  �لتي مت 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  و�ملدرية  �ملجل�س 
�لتعاون بني  �شبل  تعزيز  تن�س على  و�لتي 
�ل�شلطات �ملخت�شة  �لطرفني بتن�شيق مع 

قد �أعطت نتائج �إيجابية.
اإميان.ل

حركة البناء

اإجماع املعار�سة على مر�سح واحد م�ستحيٌل 

رئي�ص الإحتاد العام للجزائريني يف املهجر �شعيد بن رقية:

ننا�سد الوزير الأول مراجعة ال�سعر �سكنات الرتقوي
 العمومي لأبناء اجلالية املحدد بـ90  األف اأوروا

وزير التجارة  يك�شف:

اإ�سرتاتيجية وطنية للت�سدير بداية من جانفي 2019
.     ا�شتحداث نظام مراقبة جديد خا�ص مبراقبة املواد امل�شّدرة خارج املحروقات

دعا   رئي�س �لإحتاد �شعيد بن رقية �أن �لوزير �لأول 
�لعمومي  �لرتقوي  �شكنات  �ل�شعر  ملر�جعة  �إما 
وتخفي�شه  �أورو  �ألف  بـ90   �ملحدد  �جلالية  لأبناء 
�أو  �ملريح،  بالتق�شيط  للدفع  جديدة  �آليات  وو�شع 
للمهاجرين  بالن�شبة  »�أل بي بي«  �ل�شيغة  �إلغاء هذه 
وتنا�شبا  مرونة  �أكرث  جديدة  ب�شيغة  و��شتبد�لها 

و�لقدرة �ل�رص�ئية لأبناء �جلالية.
بد�ية  �ملهجر  يف  للجز�ئريني  �لعام  �لإحتاد  ر��شل 
�إياه  د�عيا  �أويحيى،  �أحمد  �لأول  �لوزير  �لأ�شبوع 
�إىل تخفي�س �شعر �شكنات �لرتقوي �لعمومي لأبناء 

�جلالية �ملحدد بـ90 �ألف �أورو.
ممثلي  مع  م�شاور�ت  بعد  �أنه  �ملتحدث  و�أو�شح 
�ملو�طنني  �أن  تبني  باملهجر،  �جلز�ئرية  �جلالية 
�ملبلغ  هذ�  بدفع  �لإلتز�م  عن  عاجزين  هناك 
خا�شة  �جلز�ئر،  يف  �شكن  من  لال�شتفادة  �ملرتفع 

ورجال  �لأثرياء  فئة  ي�شمل  ل  هنا  �لأمر  و�أن 
�لأعمال.

وقال رئي�س �لإحتاد �شعيد بن رقية �أنه متت مر��شلة 
يف  �شكن  �إىل  بحاجة  �جلالية  باأن  لإبالغه  �أويحيى 

�لدخل  متو�شطة  بالفئات  �لأمر  ويتعلق  �جلز�ئر 
يجعل  ما  وهو  و�لأعمال،  �ملال  رجال  فئة  ولي�س 
�أورو �لذي حددته �حلكومة مرتفعا  �ألف  مبلغ 90 
�جلز�ئريون  يتوقعه  كان  ما  مع  مقارنة  جد� 

�ملقيمون باملهجر
�لتمييز  �أن  �أويحيى  »�أبلغنا  �ملتحدث  و�شدد 
و�أولئك  �ملهجر  يف  �ملقيمني  �جلز�ئريني  بني 
 24 للمادة  جتاوز�  يعترب  �لوطن  باأر�س  �لقاطنني 
�جلز�ئريني  كافة  �أن  توؤكد  �لتي  �لد�شتور،  من 
يف   بينهم«وقال  فرق  ول  �لقانون،  �أمام  �شو��شية 
ذ�ت �ل�شدد  »ننتظر يف �لظرف �لر�هن 
باتخاذ  �أمل  ولدينا  �لأول،  �لوزير  رد 
�لقر�ر�ت �ملنا�شبة من طرف �ل�شلطات 

�جلز�ئرية«.
اإميان لوا�ص 

جالب  �ل�شعيد  �لتجارة  وزير  ك�شف 
فيما  �إجر�ء�ت  �تخذت  و�شايته  �أن 
معلنا  �لت�شدير،  ��شرت�تيجية  يخ�س 
جديد  مر�قبة  نظام  ��شتحد�ث  عن 
خارج  �مل�شّدرة  �ملو�د  مبر�قبة  خا�س 
�شهر  خالل  �أنه  مربز�  �ملحروقات، 
�شبتمرب �ملقبل �شيتم عر�س ورقة طريق 
�لإ�شرت�تيجية  لإعالن  �حلكومة  على 
�لوطنية للت�شدير بد�ية من جانفي  2019 
وتعر�س  و   2023 �شنة  �إىل  متتد  و�لتي 
لإ�شرت�تيجية  �لنهائية  �حل�شيلة  خاللها 
 2023 �شنة  �إىل  متتد  و�لتي  �لت�شدير 
�حل�شيلة  خاللها  �شتعر�س  و�لتي 

�لنهائية لإ�شرت�تيجية �لت�شديرو�أفاد وزير 
�لتجارة خالل �لكلمة �لتي �ألقاها مبنا�شبة 
ل�شرت�تيجية  �لر�بعة  �لدورة  �فتتاحه 

�حلكومة  �إّن  �لعا�شمة،  يف  �لت�شدير 
�أو�شت وز�رة �لتجارة على �رصورة �لعمل 
�مل�شدرة  �ملو�د  ملر�قبة  خا�س  بنظام 

�لنظام  �أن  �ىل  خارج �ملحروقات، مربز� 
�شيمّكن  �إ�شتحد�ثه  �شيتم  �لذي  �جلديد 

من �ملر�قبة �لدقيقة للمو�د �مل�شدرة.

�لتجارة  وزير  �أفاد  �أخرى،  جهة  من 
�ل�شعيد جالب �أنهم حاليا يف �مل�شاور�ت 
�لوطنية  �لإ�شرت�تيجية  �إطار  يف  �لر�بعة 
لتنويع �ل�شادر�ت، م�شري� �نها تتعلق باأربع 
ولو�حقها،  �ل�شيار�ت  وتخ�س  قطاعات 
و�لغذ�ئية  �لزر�عية  و�ملو�د  �لأدوية 
مربز�  و�لإت�شال،  �لإعالم  وتكنولوجيات 
هو  �لإ�شرت�تيجية  هذه  من  �لهدف  �أن 
�مل�شاكل  وحل  طريق  خارطة  ��شتخر�ج 

�ملتعلقة بالت�شدير نحو �خلارج
�شبتمرب  �شهر  �أنه خالل  �لوزير،  و�أ�شاف 
على  طريق  ورقة  عر�س  �شيتم  �ملقبل 
�لوطنية  �لإ�شرت�تيجية  لإعالن  �حلكومة 

للت�شدير بد�ية من 2019
اإميان لوا�ص



 اأكد نائب رئي�س املجل�س ال�شعبي 
بالعا�شمة  املر�شى  لبلدية  البلدي 
اأن  عيادي  لـ«الو�شط«،  ت�رصيح  يف 
ال�شواطئ على م�شتوى بلديتهم غري 
م�شتغلة على وجهها الفعلي، فنجد 
املر�شى  حي  و�شاطئ  تامنفو�شت 
على  ال�شباحة  والأخري  واملحجر، 
ال�شعوبات  لكن  ممنوعة،  م�شتواه 
هذه  ت�شيري  طبيعة  يف  تتمثل 
ال�شواطئ و�شط ما تعوده ال�شباب، 
بالظروف  ت�شطدم  اأنك  والأهم 
فقرية  فالبلدية  الجتماعية، 
وبح�شبه ل متلك امليزانية الكافية 
خلق  �شاأنها  من  ا�شتثمارات  لفتح 
يعمدون  لذلك  لهم،  عمل  منا�شب 
ال�شيف  ف�شل  ا�شتغالل  اىل 
ي�شتوجب  باملقابل  حد،  لأق�شى 
على  العمل  تنظيم  ال�شلطات  على 
م�شتوى ال�شواطئ، يف اإطار �شمان 
عدة  يخلف  ما  وهذا  جمانيتها، 
ظروف  هكذا  و�شط  اإ�شكالت. 
مواجهة  يف  اأنف�شهم  الأميار  يجد 
مبا�رصة مع اأبناء الأحياء املحاذية 
الوقت  نف�س  ويف  لل�شواطئ، 
ملزمني بفر�س النظام على الأقل 

التي  الفو�شى  حجم  من  للتقلي�س 
�شحيتها  ويروح  ال�شواطئ  ت�شود 
حيث  املواطن،  والأخري  الأول  يف 
واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
مو�شم  بداية  مع  بدوي  الدين 
ال�شطياف، اأنه مت ت�شطري برنامج 
ال�شطياف  مبو�شم  خا�س  عمل 
ال�شياحة  بقطاع  للنهو�س   2018
بح�شبه، على راأ�شها تن�شيب اللجنة 
ومتابعة  ب�شري  املكلفة  الوطنية 
يراأ�شها  التي  ال�شطياف  مو�شم  

الأمني العام لوزارة الداخلية وت�شم 
قطاعات الدفاع  الوطني، الأ�شغال 
العمومية، الفالحة والثقافة، �شمح 
اأعلى   على  التن�شيق  بـ«�شمان 
التي  العوائق  كل  لرفع  م�شتوى 
 14 م�شتوى  على  معاينتها  متت 
وبالتايل »�شمان  �شاحلية،  ولية 
الدخول احلر واملجاين  لل�شواطئ 
يف  للم�شطاف  التامة  واحلرية 
ا�شتخدام م�شتلزمات ال�شطياف 
على  ا�شتئجارها  اأو   به  اخلا�شة 
�رصورة  مع  ال�شواطئ  م�شتوى 

وكل  املحلية  اجلماعات  حر�س 
اأ�شعار  عر�س  على   الفاعلني 
بالإ�شافة  امل�شتلزمات  كراء 
ملواقف  املحكم  التنظيم  اإىل 
نف�س  واأ�شعارها«.  ال�شيارات 
ال�شياحة  وزير  الإ�شكالية طرحها 
عبد  التقليدية  وال�شناعات 
حّمل  بعدما  م�شعود  بن  القادر 
م�شوؤولية  الأمن  وم�شالح  الأميار 
ولوج  جمانية  قانون  تطبيق  عدم 
املواطنني ال�شواطئ، موؤكدا على 

�رصورة  تطبيق القانون.

كو�شيدر  العمومي  املجمع  يعتمد 
على  عمومية(  اأ�شغال  و  )بناء 
تنويع ن�شاطاته ق�شد احلفاظ على 
م�شتمرا  منوا   تعرف  التي  نتائجه 
ح�شبما  الأخرية،  ال�شنوات  خالل 
للمجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 

خل�رص رخروخ.
نظم  حفل  خالل  رخروخ  اكد  و 
باجلزائر  الثنني  ام�س  �شهرة 
ح�شيلة  لعر�س  خ�ش�س  العا�شمة 
املوارد  وزيري  بح�شور  كو�شيدر 
و  الفالحة  و  ن�شيب  ح�شني  املائية 
البحري  ال�شيد  و  الريفية  التنمية 
املجمع  اأن  بوعزقي،  القادر  عبد 
عليه اأن يهتم يف امل�شتقبل ب�شمان 
ال�شتثمار  خالل  من  الدميومة، 
من  قريبة  اأخرى  جمالت  يف 
احلفاظ  ق�شد  التقليدية،  ن�شاطاته 
هدفه  و  القت�شادية  جناعته  على 
منا�شب  ا�شتحداث  يف  املتمثل 
ال�شغل«و يتعلق الأمر خا�شة باإعادة 
من  الفالحة  قطاع  يف  ال�شتثمار 
خالل اإن�شاء فرعه اخلا�س اجلديد 
تطوير  يف  املتخ�ش�س  »اغريكو« 
احلبوب  مثل  الفالحية  الن�شاطات 
الزيتون،  زراعة  و  الأنعام  اأغذية  و 

ح�شب ال�شيد رخروخ.
طريق  عن  اأر�شية  قطع  منح  مت  و 
خن�شلة  ولية  م�شتوى  على  التنازل 
يف  هي  هكتار،   17.000 مب�شاحة 
طور التح�شري على اأ�شا�س درا�شات 

تهيئة فر�س تثمني ال�شتغالل يقوم 
العمومي  الدرا�شات  مكتب  بها 
املالية  بالنتائج  يتعلق  »بندر«وفيما 
رقم  املجمع  حقق   ،2017 ل�شنة 
دينار  مليار   171 قدره  اأعمال 
 5 قدرها  ارتفاع  بن�شبة  جزائري، 
يف املائة باملقارنة مع رقم اأعمال 
ال�شنة املا�شية الذي بلغ 163 مليار 
العام  الرئي�س املدير  دينار، ح�شب 
الأعمال  رقم  بذلك  وبلغ  للمجمع 
110 يف املائة من توقعات املجمع 
كو�شيدار  وا�شلت  كما   .2017 ل�شنة 
حت�شني نتائجها من خالل حتقيقها 
لربح �شاف قدره 25 مليار دينار مع 
دينار  مليار  ب8.8  تقدر  م�شاهمة 
الوطنية  اجلبائية  املداخيل  يف 
خمطط  قارب  ذلك،  مع  وموازاة 
اأعباء املجمع، اأي القيمة الإجمالية 
 425 مبلغ  له،  املوكلة  لل�شفقات 
مليار دينار جزائري، مما يعادل 30 

�شهرا من الن�شاط.
ومن خالل قطاعات الن�شاط، يبقى 
كو�شيدار  جممع  اأعباء  خمطط 
الأ�شغال  على  اأ�شا�شا  مرتكزا 
اإىل  ت�شل  بن�شبة  والنقل  العمومية 
41 يف املائة من اإجمايل الطلبات، 
قطاع  وياأتي  دينار.  مليار   175 اأي 
 95 بقيمة  الثاين  املركز  يف  ال�شكن 
)22 يف املائة( متبوعا  دينار  مليار 
دينار  مليار   55 بقيمة  بالطاقة 
ومع  املائة(.  يف   13( جزائري 

�شنة  »خالل  اأنه  رخروخ  اأكد  ذلك، 
ب�شكل  القيود  تراكم  قل�س   ،2017
املوؤ�ش�شات  ن�شاط  حقل  معترب 
تقلي�س م�شاريع  ب�شبب  القت�شادية 
املفرو�شة  القيود  جراء  التنمية«، 
على املالية العمومية وهو ما فر�س 
تقلي�شا يف الطلبيات العمومية وجوا 
من ال�شك يخيم على متابعة م�شاريع 
معينة قد متت مبا�رصتها، واإلغاء اأو 
النطالق  طور  يف  م�شاريع  جتميد 
القرارات  اتخاذ  يف  التماطل  وكذا 
ال�رصورية  بامل�شادرة  املتعلقة 
امل�شوؤول  ذات  وحذر  للم�شاريع. 
من »ال�شعوبات القت�شادية احلالية 
الطويل  املدى  على  بقت  ما  اإذا 
هذا  النخفا�س  تاأثري  �شيكون  اإذ 
املوؤ�ش�شة«.  مكت�شبات  على  وخيما 
العام  املدير  الرئي�س  اأ�شاف  و 
اأخرى  تنازلت  هناك  اأن  لكو�شيدر 
مفاو�شات  حمل  اأر�شية   قطع  عن 
عل م�شتوى وليات الوادي و ب�شكرة 
املجمع  اأن  اإىل  م�شريا  اأدرار،  و 
حوايل  م�شاحة  بلوغ  اإىل  يطمح 
هكتار   150.000 اإىل   100.000
مع  الفالحي  للن�شاط  خم�ش�شة 
انتاجات متنوعة من حبوب و زيتون 
و م�شتقاته و اأغذية الأنعام و تربية 
احلليب  لإنتاج  املوجهة  املوا�شي 
 2017 �شنة  كو�شيدر  ا�شتفادت  كما 
اإعادة تنظيم املزارع الفالحية  اثر 
جمل�س  قررها  التي  النموذجية 

بلغت  مب�شاهمة  الدولة  م�شاهمات 
حوايل 70 باملائة يف �رصكة »كا�شدا« 
التي متتلك  و هي فرع »لغرولوغ« 
 8.000 مب�شاحة  بب�شكرة  مزرعة 

هكتار.
اإطار  يف  امل�رصوع  هذا  يندرج  و 
�رصاكة تخ�س مزرعتني اأخريني يف 

كل من وليتي الغواط و اجللفة.
جهة  من  كو�شيدر  تعتزم  و 
يف  ال�شتثمارات  اإطالق  اأخرى 
ق�شد  املتجددة  الطاقات  قطاع 
الربنامج  يف  بن�شاط  »امل�شاهمة 
اجل  من  احلكومة  و�شعته  الذي 
النظيفة«،  الطاقات  اإنتاج  تطوير 
و  للمجمع   الأول  امل�شوؤول  ح�شب 
تعتزم  البناء،  قطاع  بخ�شو�س 
للهياكل  م�شنع  ان�شاء  كو�شيدر 
لجناز  اآخر  م�شنع  و  املعدنية 
�شنوية  بطاقة  معدنية  اأنابيب 
قدرها 100.000 طن و اأ�شاف ذات 
امل�شوؤول ان منتوجات هذه الوحدات 
�شتمكن من رفع القيم الإ�شافية يف 
م�شاريع البناء و يف تن�شيب �شبكات 
من  جزء  اأن  م�شريا  املياه،  حتويل 
و  للت�شدير  �شيوجه  الإنتاج  هذا 
اأنتاج   تطوير  اي�شا  املقرر  من 
حجر الغرانيت و الرخام من خالل 
للمحاجر،  كو�شيدر  فرع  ا�شتغالل 
حلقل ذي نوعية رفيعة واقع بجنوب 
البالد )مترنا�شت( و يف غرب البالد 

)تلم�شان(.   

تطبيق جمانية ال�ضواطئ تك�ضف عن �ضغوطاتها

جممع كو�ضيدار 

�ضارة بومعزة

»ر�ؤ�ساء �لبلديات« بني �مل�ساءلة �أمام 
بد�ي  � �سغوط م�ستغّلي �ل�سو�طئ

�إن�ساء م�سنع للهياكل �ملعدنية ��آخر لجناز �لأنابيب �ملعدنية
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م�ضادر تك�ضف للو�ضط

كمال �لبو�سي حت�سل على رخ�سة 
��ستري�د �للحوم يف عهد تبون

الأمن الوطني 

120 حادث مر�ر ج�سماين 
باملناطق �حل�سرية نهاية �لأ�سبوع

ثالثة �إرهابيني ي�سلمون 
�أنف�سهم للجي�ش

اأن  مقربة  جد  م�شادر  ك�شفت 
كمال �شيخي املعروف با�شم كمال 
البو�شي م�شتورد اللحوم قد حت�شل 
يف  اللحوم  ا�شترياد  رخ�شة  على 
عبد  بالنيابة  التجارة  وزير  فرتة 
امل�شادر  وقالت   ، تبون  املجيد 
عبد  ال�شابق  الوزير   « الو�شط  ل« 
على  وقع  من  هو  تبون  املجيد 
رخ�شة ا�شترياد اللحوم من اخلارج 
كان  ، عندما  �شنوات  ، منذ ثالثة 

وزيرا للتجارة بالنيابة.
ظل  يف  الرخ�شة  تلك  �شدرت  و 

على  املحلي  ال�شوق  طلب  ارتفاع 
مع  متزامنا  ذلك   كان  و  اللحوم 
�شدرت  وحينها   ، رم�شان  �شهر 
رخ�س ا�شترياد اللحم من الربازيل 
توا�شل  كما   ، اأخرى  دول  ومن 
التابعة  والتحري  البحث  فرق 
جميع  اإح�شار  يف  الوطني  للدرك 
املتهمني املرتبطني بهذه الق�شية 
التي ت�شغل الراأي العام ، يف انتظار 
الأيام حول هذه  عليه  �شت�شفر  ما 

الق�شية ال�شائكة .
ع�ضام بوربيع 

الت�شال  خلية  عن  �شادر  تقرير  ذكر 
اأنه  الوطني  لالأمن  العامة  باملديرية 
مت ت�شجيل 120 حادث مرور ج�شماين 
احل�رصية،  املناطق  م�شتوى  على 
يومي 22 و 23 جوان من ال�شنة اجلارية  
)نهاية الأ�شبوع(،  اأ�شفرت عن وفاة 05 

اأ�شخا�س وجرح 133 اآخرين.
بها  قامت  التي  التحاليل  وتفيد 
الوطني  لالأمن  املخت�شة  امل�شالح 
يعود  احلوادث  هذه  وقوع  �شبب  اأن  
بالدرجة الأوىل اإىل العن�رص الب�رصي، 
اإ�شافة اإىل العوامل الأخرى املرتبطة 

باملركبة واملحيط.

�شالمة  الإطار وحفاًظا على  يف هذا 
دد املديرية العامة لالأمن  اجلميع جتجُ
الطريق  مل�شتعملي  دعوتها  الوطني 
العام اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء 
املرور  قانون  احرتام  مع  ال�شياقة 
املحددة،  ال�رصعة  جتاوز  وعدم 
الدورية  املراقبة  عن  التغا�شي  دون 
للمركبة، حفاظا على الأرواح و�شالمة 
ت�شع  كما  العام  الطريق  م�شتعملي 
املديرية العامة لالأمن الوطني، حتت 
الأخ�رص  الرقم  املواطنني  ت�رصف 
لتلقي   ،17 النجدة  وخط    1548

البالغات 24 �شا/ 24 �شا.

الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
لقوات  النوعية  للجهود  وموا�شلة 
الهادفة  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
عرب  وال�شكينة  الأمن  لب�شط 
ثالثة  �ّشلم  البالد،  اأنحاء  خمتلف 
�شباح  اأنف�شهم،  اإرهابيني   )03(
لل�شلطات   ،2018 جوان   26 اأم�س 
بالناحية  بتمرنا�شت  الع�شكرية 
ال�شاد�شة. ويتعلق الأمر  الع�شكرية 
بكر«،  بو  »اأحممدي   -1 من:  بكل 
التحق  الذي  اأحمد«،  املدعو«اأبو 

باجلماعات الإرهابية �شنة 2010؛
النا�رص«،  عروبة  »بن   -2
التحق  الذي  مو�شى«،  املدعو«اأبو 

باجلماعات الإرهابية �شنة 2014؛
املدعو«اأبو  ال�شيخ«،  »غدير   -3
باجلماعات  التحق  الذي   عمر«، 
العملية   .2016 �شنة  الإرهابية 
مكنت اأي�شا من ا�شرتجاع م�شد�شني 
)02( ر�شا�شني من نوع كال�شنيكوف 
 )05( وخم�شة  قنا�شة  وبندقية 
مثل  تعك�س  مملوء  ذخرية  خمازن 
اأخرى  مرة  النوعية  النتائج  هذه 
اإ�رصار وعزم كافة مكونات اجلي�س 
الوطني ال�شعبي خ�شو�شا الوحدات 
على  الإرهاب  مبحاربة  املكلفة 
تطهري بالدنا من بقايا اجلماعات 

الإرهابية.

يف ظل خمتلف التجاوزات التي تطبع كل �ضائفة على م�ضتوى ال�ضواطئ، بداية من القاذورات وكراء املظالت 
وامل�ضاحات، وحتى حظرية ال�ضيارات »الباركينغ« التي بلغت موؤخرا بكاب جنات 150 دج على �ضبيل املثال، يطفو 
لل�ضطح الإ�ضكالت التي ي�ضطدم بها املواطن خالل كل مو�ضم �ضيف، وحتى طبيعة ال�ضعوبات التي يجد الأميار 
اأنف�ضهم اأمامها و�ضط تعليمات وزارة الداخلية وبني املواطنني من اأبناء احلي وتعودهم على ا�ضتغالل ال�ضواطئ.

مترنا�ضت
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اختتام ال�شنة اجلامعية باأدرار

 تخرج3222 طالب
 يف خمتلف التخ�س�سات

احت�ضنت اأم�س جامعة العقيد احمد دراية باأدرار فعاليات 
املحلية  ال�ضلطات  بح�ضور  اجلامعية  ال�ضنة  اختتام 
اجلامعة  واأ�رسة  املدين  املجتمع  وفعاليات  والع�ضكرية 
اإيل  اجلامعة  مدير  الدين  نور   الدكتور جرفور  اأين عرج 
الأ�ضاتذة  جهود  بف�ضل  عرفتها  التي  الكبرية  التحولت 
اأين  اجلامعة  بها  تعززت  التي  العلمي  البحث  وخمابر 
جديد  طالب   4472 التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  ا�ضتقبلت 
حت�ضلوا على �ضهادة البكالوريا ال�ضنة اجلارية كا�ضفا باأنه 
كانت هناك �ضعوبات يف التكفل بهم لول جهود الأ�ضاتذة 
بتاأطريهم  �ضمحت  حمكمة  بداغوجية  خريطة  و�ضع  يف 
حيث حتتوي اجلامعة على 409 اأ�ضتاذ من خمتلف الرتب 
فيما ي�ضل عددا لطلبة اإجماليا اإيل 14 األف طالب وطالبة 
موزعني على 31 تخ�ض�س لي�ضان�س و35 تخ�ض�س ما�ضرت 
وترتقب  طالب   3222 الدرا�ضية  ال�ضنة  لهذه  تخرج  اأين 
بعد  جديد  طالب   2000 من  اأكرث  ا�ضتقبال  اإيل  اجلامعة 
اإعالن نتائج �ضهادة البكالوريا لي�ضل العدد الإجمايل اإيل 
كما  اأجنبي  85 طالب  يوجد  كما  األف طالب   16 اأكرث من 
تعززت اجلامعة مبخابر جديدة �ضاعدت يف تطوير البحث 
ال�رسكاء  التعاون امل�ضرتك مع خمتلف  اإطار  العلمي ويف 
واحدة  من  اتفاقيات  عدة  اجلامعة  اأبرمت  القت�ضاديني 
�رسكة  مع  اأخرها  حملية  اتفاقية  و13  وطنية  و7  دولية 
جاهدا  ي�ضعي  باأنه  اجلامعة  مدير  واأ�ضاف  �ضوناطراك 
اإيل تطوير جامعة اأدرار على وقع م�رسوع ملدة 5 �ضنوات 
وتطلعات  خ�ضو�ضيات  يراعي  نوعي  تكوين  اإيل  لو�ضول 
املجتمع داعيا الطلبة اإيل الت�ضلح بالتح�ضيل العلمي بدل 
من التفكري اإل يف ال�ضهادة اأين ينعك�س ايجابيا على احلياة 
تخ�ض�ضات جديدة  فتح  اأجلت  الوزارة  بان  قائال  العملية 
بهذه  و  ال�ضغل  و�ضوق  توافقها  ومدي  درا�ضتها  غاية  اإيل 
املنا�ضبة مت تكرمي عدد من الأ�ضتاذة والطلبة املتفوقني 
بان  كلمته  الوايل  وختم  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  الأوائل 
الدولة تعمل جاهدة على ال�ضتثمار يف الإن�ضان من خالل 
تكوين نوعي وكمي ي�ضتجيب ل�ضوق ال�ضغل وجامعة ادرار 
منذ اإن�ضائها اأعطت اأعداد كبرية من الإطارات هم اليوم 
الهتمام  اإىل  داعيا اجلميع  ي�ضهرون على عدة قطاعات 
الولية من موا�ضلة  اأبناء  �ضاعدت  التي  بتطوير اجلامعة 

الدرا�ضة
بو�شريفي بلقا�شم 

اأدرار

توقيف �سخ�ص وحجز قرابة 
800 غرام كيف 

اإطار  ويف  و�ضالمتهم  املواطنني  اأمن  على  حفاظا 
اآفة  خا�ضة  احل�رسي  الو�ضط  يف  اجلرمية   حماربة 
بالأمن  الق�ضائية  ال�رسطة  فرقة  متكنت  املخدرات 
من  الباكر  ال�ضباح  يف  اأم�س   اأول  الرابع  احل�رسي 
املعالج  الكيف  من  كمية  بحوزته  �ضخ�س  اإيقاف 
املواطنني  اأحد  ات�ضال  اإىل  تعود  الق�ضية  حيثيات 
قام  ل�ضخ�ضني  م�ضاهدته  نتيجة  الأمن  مب�ضالح 
ليتم على  له  بت�ضلق احد املنازل املجاورة  اأحدهما 
جناح ال�رسعة اإر�ضال فوج من ال�رسطيني للتدخل اأين 
فيما لذ  العمر  الثاين من  �ضاب يف عقده  اإيقاف  مت 
امل�ضتبه به الأخر بالفرار  حيث عرث  بحوزة املوقوف 
على كي�س بال�ضتيكي ليتم طلب اإذن بالتفتي�س للم�ضكن 
حمل التبليغ وبعد ا�ضتفاء جميع الإجراءات القانونية 
اأين كانت النتيجة ايجابية  بحيث اأ�ضفرت عن �ضبط 
قفة بال�ضتيكية بها رزمتني مغلقتني بال�رسيط الال�ضق 
بداخل كل واحدة منهما اأربع �ضفائح متو�ضطة احلجم 
من مادة الكيف املعالج يقدر وزنها بـ 783.7 غرام مع 
�ضبط �ضكاكني متو�ضطة احلجم بحوزة امل�ضتبه فيه 
وداخل امل�ضكن ليتم حتويله اإىل مقر الأمن احل�رسي 

الرابع ل�ضتكمال التحقيق معه.
لدي  اجلمهورية  وكيل  اأمام  عر�ضه  مت  ومبا�رسة 
حمكمة ادرار الذي خ�ضه باإيداع باملوؤ�ض�ضة العقابي 
ةيف انتظار حماكمته لحقا بتهمة احليازة واملتاجرة 

يف املخدرات
بو�شريفي بلقا�شم 

الإبتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
 113 �رسقة  ملف  البي�ضاء،   بالدار 
بطارية خا�ضة باأحد �رسكات متعاملي 
على  املو�ضوعة  النقالة  الهواتف 
العا�ضمة  عمارات  و  م�ضاكن  �ضطح 
وما جاورها على يد ع�ضابة من اأربعة 
تلك  لدى  موظف  يقودهم  اأ�ضخا�س 
بطاقته  ي�ضتعمل  كان  الذي  ال�رسكة 
املهنية لولوج امل�ضاكن و �رسقة تلك 

البطاريات بحجة ت�ضليحها ،
ح�ضب  وعلى  احلالية  الق�ضية  وقائع 
تعود  املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما 
القانوين  املمثل  بها  تقدم  ل�ضكوى 

لأحد �رسكات متعامل الهاتف النقال 
الثاين  احل�رسي  الأمن  م�ضالح  اأمام 
مار�س   16 بتاريخ  مراد  لديدو�س 
2017 حول تعر�ضها حلادثة �رسقة 8 
بطاريات كانت مو�ضوعة فوق عمارات 
لتليها �ضكوى  مبنطقة ديدو�س مراد  
القانوين  املمثل  نف�س  قيدها  اأخرى 
 105 �رسقة  حول  مار�س    30 بتاريخ 
مبنطقة  عمارات  من  اأخرى  بطارية 
�ضوفاليي و ديدو�س مراد وواد قري�س 
، �ضويدانية ، واد الرمان ، بني م�ضو�س 
و خمتلف البلديات املجاورة للعا�ضمة 
للك�ضف  الأمنية  التحريات  لتنطلق   ،
عن الفاعل ويتم بذلك التو�ضل لأحد 
املتهمني وهو عامل يف هاته ال�رسكة 
التحريات  ك�ضفت  بعدما   ، ال�ضحية 

املنجزة  مع  اأ�ضحاب تلك امل�ضاكن 
م�ضكنهم  من  تقدم  ال�ضباب  اأحد  اأن 
ال�رسكة  بتلك  اأنه موظف  يومها على 
بعد ا�ضتظهار بطاقته املهنية  وطلب 
ل�ضطح  بال�ضعود  له  ال�ضماح  منهم 
البطارية  على  الإطالع  و  امل�ضكن 
بها  عطب  وجود  ب�ضبب  لت�ضليحها 
اأن  التحريات  خ�ضم  يف  تبني  كما   ،
املتهم �ضالف الذكر كان يقوم بتنفيذ  
اأخر  �ضخ�س  رفقة  العمليات  هاته 
يتوجه معه  ملكان تواجد البطاريات 
كانوا  التي  ال�ضيارة  داخل  ويتنظره 
وهي  امل�رسوقات  لنقل  ي�ضتعملونها 
مركبة من نوع » بيجو بارتنار«ومن مت 
بتلك امل�رسوقات   بالت�رسف  يقومون 
، حلني  والرابع  الثالث  للمتهم  وبيعها 

بطارية   113 حوايل  عددها  بلغ  اأن 
خ�ضائر  الإت�ضالت  �رسكة  كبد  مبا 
حتويل  بذلك  ويتم   ، �ضخمة  مالية 
بجرم  احلال  حمكمة  على  املتهمني 
وال�رسقة  اأ�رسار  جمعية  تكوين 
بالتعدد و اإ�ضتح�ضار مركبة و جنحة 
اإخفاء اأ�ضياء  م�رسوقة متح�ضلة عن 
جناية . من جهته املتهم الأول وهو 
الت�ضالت  ب�رسكة  �ضابق  موظف 
�ضماعه �رسقة  اأنكر خالل  ال�ضحية 
�رسح  و  البطاريات  من  العدد  هذا 
اأنه قد قام حقيقة باأخذ حوايل 12 
بطارية من منطقة �ضوفاليي بحكم 
اأنها كانت معطلة وعبارة عن خردة  
بعدما اأراد الإ�ضتفادة منها بطريقته 

اخلا�ضة . 

ل/منرية

الإ�ضتئنافية  اجلنايات  حمكمة  �ضتنظر 
مبجل�س ق�ضاء العا�ضمة  عن قريب يف 
زوجها  رفقة  تورطت  حمامية  ق�ضية 
بتزوير توقيع و اأختام حم�رسة ق�ضائية 
النجم  بجمعية  خا�ضة  حما�رس  على 
لتتمكن  �ضيتي  وادي  لباب  الريا�ضي 
خلفا  الرئا�ضة  تويل  من  طريقهم  عن 
تزوير  مع  اإنتهت عهدته  الذي  لزوجها 
لنف�س  اجلمعية  هاته  اأع�ضاء  وكالت 

الغر�س .
ل�ضكوى  تعود  التي  الق�ضية  يف 
تقدمت بها حم�رسة ق�ضائية اأمام 
وكيل جمهورية باب الوادي بتاريخ 
18 ماي2013 حول تعر�ضها لعملية 
جمعية  اإبرام  حما�رس  يف  تزوير 
بالنجم  ومنتخبة  عادية  عامة 
الريا�ضي لباب وادي �ضيتي ، ب�ضبب 
اأختامها  و  توقيعها  على  عثورها 
رغم عدم ح�ضورها تلك اجلمعيات 
 12 و  �ضبتمرب   6 بتواريخ  املنعقدة 
التحريات  لتنطلق   ،  2012 �ضبتمرب 
حمل  الوثائق  بتحويل  الأمنية 
الطعن على املخرب املركزي لعلم 
و   ، بالعا�ضمة  ببو�ضاوي  الإجرام 
الذي اأكد خالل تقريره اأن الإم�ضاء 
للمح�رسة  اخلا�ضة  الأختام  و 
طابعة  بوا�ضطة  مقلدين  الق�ضائية 
لف�ضة للحرب ، وبعد فتح التحريات 

مت  اجلمعية  اأع�ضاء  اأقوال  و�ضماع 
وهو  الأول  به  للم�ضتبه  التو�ضل 
 « املدعو  للجمعية  �ضابق  رئي�س 
خ�ضم  يف  تبني  �ضليمان«الذي   ، غ 
بتزوير  قام  من  اأنه  التحريات 
الوثائق بعد قيامه بالتح�ضري لعقد 
توكيالت  بتزوير  وقيامه  اجلمعية 
عن  الغائبني  اجلمعية  اأع�ضاء 
يف  وكالتهم  تزوير  وكذا  احل�ضور 
ببلوغ  اخلا�س  حالة  اإثبات  حم�رس 
اأي�ضا يف  وتبني   ، القانوين  الن�ضاب 
تورط  املنجزة  التحريات  اإطار 
القانونية  املمثلة  وهي  زوجته 
تلك  باأخذ  قامت  التي  للجمعية 
باأنها  علمها  رغم  املحا�رس 
م�ضالح  على  عر�ضتهم  و  مزورة 
مع  اجلمعية  رئا�ضة  لتوىل  البلدية 
توقيعها على نف�س املحا�رس رغم 
وهذا  للجمعية  ح�ضورها  عدم 
اأكدت  ،حيث  زوجها  من  بطلب 
قامت  من  اأنها  �ضماعها  خالل 
التي  املحا�رس  على  بالإم�ضاء 
عدم  رغم  كرئي�ضة  لتعيينها  اإنتهت 
ح�ضورها للجمعية وهذا بناءا على 
بذلك حتويلها  ليتم   ، زوجها  طلب 
حمكمة  على  الأخري  هذا  رفقة 
رهن  الأول  و�ضع  بعد  اجلنايات 
من  ا�ضتفادتها  و  املوؤقت  احلب�س 

عن  الق�ضائية  الرقابة  اإجراءات 
جناية التزوير يف حمررات ر�ضمية 
و جناية ا�ضتعمال حمررات عرفية 
مزورة و جناية ا�ضتعمال حمررات 
تزييف  و  اأختام  با�ضطناع  ر�ضمية 
وجنحة  الإقرارات  و  الوقائع 
التزوير يف حمررات عرفية ، حيث 
�ضماعه  خالل  الأول  املتهم  نفى 
البتدائية    اجلنايات  مبحكمة 
باأنه  اأكد  و  جرم  من  له  ن�ضب  ما 
بعد  طليقته  عن  بالتبليغ  قام  من 
عثوره على الوثائق حمل التزوير ة 

اأع�ضاء  الأمر من خالل  تاأكده من 
عن  له  اأجمعوا  الذين  اجلمعية 
و  اجلمعيات  تلك  ح�ضورهم  عدم 
، فقام  توقيعهم على املحا�رس  ل 
للمح�رسة  نيةبالتوجه  بح�ضن 
 ، بالأمر  اأخطرها  و  الق�ضائية 
وخا�ضة بعد اأن تفاجئ باأنها قامت 
بالإ�ضتحواذ على من�ضبه يف رئا�ضة 
ما  جهتها  من  لتنفي   ، اجلمعية 
ن�ضب لها من جرم وتطلب باإفادتها 

بالرباءة التامة .
ل/منرية

حمكمة اجلنايات الإ�شتئنافية مبجل�س ق�شاء العا�شمة  

حمامية وزوجها تورطا بتزوير اأختام و توقيعات حم�سرة ق�سائية 

كان ي�شتظهر بطاقته املهنية للولوج ملكان امل�شروقات

موظف ي�سرق 113 بطارية تابعة ملتعامل هاتف نقال  
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عرب ممثلي �ساكنة  �أحياء مدينتي 
ت�رصيح  يف  وورقلة   �لروي�سات 
عن   « »�لو�سط  يومية  مع  لهم 
�إ�ستيائهم وتذمرهم �ل�سديدين من 
�لتاأخر غري �ملربر يف توزيع ح�سة 
�جتماعية  �سكنية  1000وحدة 
يف  منا�سدين   ، عمومية  �يجارية 
عبد  �لوالية  و�يل  �ل�سياق  ذ�ت 
�مل�سوؤول  ب�سفته  جالوي  �لقادر 
ب�رصورة  �لتنفيذية  على  �الأول 
دو�ئر  لدى  �ل�سخ�سي  �لتدخل 
�الخت�سا�ص �ملعنية مبلف �ل�سكن 
لن�رص  ر�سمي  تاريخ  لتحديد 
للم�ستفيدين  �الأ�سمية  �لقو�ئم 
ينتظر  �لتي  �ملذكور  �حل�سة  من 
�سنو�ت  خم�ص  بعد  عنها  �الإفر�ج 

كاملة من توزيع �خر ح�سة .
ذ�ت  حمل  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�ملحلية  �ل�سلطات  �ملتحدثني 
�سيا�سة  �نتهاج  تبعات  م�سوؤولية 
�الأمام  �ىل  و�لهروب  �لت�سويف 
�ل�سارع  غليان  حما�رصة  عو�ص 

�ملحلي بلغة �ل�رص�حة .
ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 
�ملو�طنني �لغا�سبني �إىل �أبعد من 
�ل�سلطات  طالبو�  عندما   ، ذلك 

�لوالئية و�الأمنية ب�رصورة �لتدخل 
يف  معمق  حتقيق  لفتح  �لفوري 
�ل�سارع  يف  تروج  �لتي  �ل�سائعات 
�مل�ستفيدين  مفاتيح  توزيع  حول 

حتت �لطاولة .
ومعلوم �أن و�يل �لوالية عبد �لقادر 
هام�ص  على  �أكد  قد  كان  جالوي 
م�ساركة �لوالية يف �حلفل �لوطني 

 ، جو�ن   10 يوم  �ل�سكنات  لتوزيع 
بح�سة  تدعمت  ورقلة  والية  �أن 
 2000 و  �جتماعي  3000م�سكن 
توزيعها  �سيتم  ريفية  �سكنية  وحدة 
ناهيك  �جلارية،  �ل�سنة  نهاية  قبل 
�للقاء�ت  من  �سل�سلة  عقد  عن 
مع  �ملارطونية  و�الجتماعات 
�أجل  من  �ل�سكن  قطاع  م�سوؤويل 

و�الإجر�ء�ت  �لرتتيبات  كافة  �سبط 
مبختلف  �ل�سكن  لتوزيع  �الإد�رية 
�سيغه مع تفعيل �ملزيد من �أدو�ت 
مو�كبة  �أجل  من  و�ملتابعة  �لرقابة 
�ل�سكنية  �حلظائر  �جناز  وترية 
ومر�فقة ما مدى تقدم وترية در��سة 
من  لالإ�ستفادة  �ملر�سحني  ملفات 

�لنمط �الجتماعي  .

مترن��ست   بلديات  قاطني   طالب 
تفعيل  �لوالئية ب�رصورة  �ل�سلطات 
�ملزيد من �الأدو�ت �لرقابية لردع 
على   ، �لفالحي  �لعقار  مافيا 
  28 على  �مل�سبوه  �لتنازل  خلفية 
�إطار  لالإ�ستغالل يف  هكتار موجه 

�ال�ستثمار �لفالحي .
 ، �سالح  بلديات عني  �سكان  �أبدى 
�ينغر ومترن��ست  ، يف ت�رصيحات 
»�لو�سط  يومية  مع  لهم   متفرقة  
وتذمرهم  ��ستيائهم  عن   ،   «
�ل�سديدين من �ل�سمت �ملطبق من 
�لتي مل  �ملعنية   �ل�سلطات  طرف 
لردع  قولهم  ح�سب  �ساكنا  حترك 
على  �ال�ستيالء  و  �لتعدي  مافيا 
على  �ملح�سوب  �لفالحي  �لعقار 
للطرق  �إ�سافة  �لدولة  ممتلكات 
�جلماعات  تنازل  يف  �مل�سبوهة 
 28 عن  يزيد  ما  على  �ملحلية 
هكتار من �لعقار �ملوجه يف �طار 
�ال�ستثمار �لفالحي ، حيث دفعت 
�لتي  و�خلروقات  �لتجاوز�ت  هذه 
بلدية  �سكان  عنها  م�سكوتا  ظل 
عني �سالح  لتاأجيج غليان �جلبهة 
�أين وعد   ، �الإجتماعية �ملحلية   
باإعادة  بتمرن��ست   �لوالية  و�يل 
�لذين  �ل�ساكنة  مطلب  يف  �لنظر 
مل يخفو� تنديدهم �لكبري بتمادي 
�أوعية  منح  يف   حمليني  م�سوؤولني 
حتت  ح�رصية  مبناطق  عقارية  
و�ال�ست�سالح  �ال�ستثمار  غطاء 
فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة   . �لزر�عي 
بتدخل  �ملطالبة  �الأ�سو�ت  تعالت 

وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية 
نور �لدين بدوي من �أجل �لتدخل 
�لوالئية  �ل�سلطات  لدى  �ل�سخ�سي 
ت�سكيل  يف  �ال�رص�ع  �أجل  من 
لتنفيذ  م�سغرة  تنفيذية  جمال�ص 
�ملئات من قر�ر�ت �لهدم للبنايات 
�لتي  �لفو�سوية  و�مل�ستودعات  
تابعة  عقارية  �أوعية  فوق  �سيدت 
ملمتلكات �لدولة دون رخ�سة بناء 
وهو ما حال دون متكني �ل�سلطات 
�ملحلية �سو�ء باملجال�ص �ل�سعبية 
�لبلدية �أو �ملديريات �لقطاعية يف 
�الإمنائية  جت�سيد عديد �مل�ساريع 
�ل�سلطات  �أن  �لعلم  مع  �لهادفة   
خالل  نفذت  قد  كانت  �ملحلية 
قر�ر   80 من  �أكرث  �لفارطة  �ل�سنة 
و�مل�ستودعات  �لبنايات  لهدم 
�سيدت  �لتي  �لع�سو�ئية  و�حلظائر 
�لتابعة  �لعقار  �حتياطات  فوق 
موجة  قابله  و�سع   ، للدولة 
طرف  عارمة  من  �حتجاجات 
هدم  تقرر  �لذين  �ملو�طنني 

بناياتهم �لفو�سوية .
�ىل ذلك فقد نا�سد رئي�ص �حلركة 
�لقادر  عبد  بتمرن��ست  �جلمعوية 
يومية  به  خ�ص  ت�رصيح  يف  تقار 
�لق�سائية  �ل�سلطات    ،« »�لو�سط 
�لك�سف  يف  �الإ�رص�ع  ب�رصورة 
للتحقيقات  �لنهائية  �لنتائج  عن 
�لتنازل  عملية  حول  �لق�سائية 
�مل�سبوهة الأوعية عقارية عمومية 

لفائدة �أ�سحاب �ملال و�لنفوذ.
اأحمد باحلاج 

�لقادر  دعا و�يل والية ورقلة عبد 
�لفاعلة  �جلمعيات   ، جالوي 
و  �ل�سعبية  �الأحياء  وقاطني 
�لتجمعات �ل�سكنية �حلديثة �لن�ساأة 
يف  �لقوية  �مل�ساركة  �رصورة  �ىل 
�ملحيط  لنظافة  �لوطنية  �حلملة 

يوم �لـ 29 جو�ن �جلاري .
�جلاري  �الأ�سبوع  مطلع  تر�أ�ص 
�لهيئة  على  �الأول  �مل�سوؤول 
�لقادر  عبد  بورقلة  �لتنفيذية 
�إجتماعا   ، �لوالية  مبقر  جالوي 
ح�رصه كل من �الأمني �لعام للوالية 
ر�أ�سهم  وعلى  �لقطاعات  ومدر�ء 
�لبيئة و �لن�ساط �الإجتماعي ومركز 
�لردم �لتقني  ، حيث متحور هذ� 
يف  �الإ�رص�ع  �رصورة  حول  �للقاء 
ت�سخري  مع  عمل  برنامج  �سبط 
كافة �الإمكانيات �ملادية و�لب�رصية 
�لوطنية  �حلملة  جناح  ل�سمان 
ذلك  يف  مبا  �ملحيط  لنظافة 

�ملر�فق �لعامة ، �الأحياء ، �ل�سو�رع 
، �الأودية ، �مل�ساجد و�مل�ساحات 
مت�سل  �سياق  ويف   ، �خل�رص�ء 
الإ�رص�ك  �لوالية  و�يل  دعا  فقد 
وروؤ�ساء  و�جلمعيات  �ملو�طنني 
�الأحياء وتوجيه ند�ء لكل �لفاعلني 
�الإجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عرب 
خا�سة   ، �ليوم  هذ�  يف  للم�ساركة 
�إذ� علمنا �أنه يتز�من مع بدء �لعد 
�ملخلدة  لالإحتفاالت  �لتنازيل 
و�ل�سباب  �الإ�ستقالل  بعيدي 
�مل�سادف خلم�سة جويلية من كل 

�سنة.
عرب  �ستنطلق  �لعملية  لالإ�سارة 
�جلمعة  يوم  �لوالية  بلديات  كافة 
29 جو�ن 2018 �سباحا بهدف رفع 
و�الأو�ساخ  �لقمامات  من  �الأطنان 
�ملكد�سة  �لبال�ستيكية  و�الأكيا�ص 

يف �ل�سو�رع .
اأحمد باحلاج    

تعالت اأ�شوات مواطني بلديتي ورقلة والروي�شات، املطالبة بك�شف الغمو�ض الذي 
يكتنف م�شري الوحدات ال�شكنية الجتماعية اليجارية العمومية ،مندديني 

بالتاأخر الفادح يف توزيع ح�شة عا�شمة الولية .

اأمالهم معلقة على الوايل لتحديد تاريخ ر�شمي للتوزيع 

اأحمد باحلاج 

تاأخر توزيع ال�سكن 
الإجتماعي بدائرة ورقلة 

�خلدمات  �ملتعددة  �لعيادة  تعاين 
بعد  �لو�قعة على  ببلدية �حلجرية 
�لوالية  100 كلم عن مقر عا�سمة 
دون  حالة  �لنقائ�ص  من  جملة   ،
�لو�سية  �لوز�رة  تعليمات  تطبيق 
من  �ل�سحة  لتقريب  �لر�مية 
فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة  �ملو�طن، 
تعالت �الأ�سو�ت �ملطالبة ب�رصورة 
لت�سليم  �لقطاع  وزير  تدخل 
�الإن�ساء  قر�ر  �ملحلية  �ل�سلطات 
�رصير   60 مب�ست�سفى  �ملتعلق 

بنف�ص �لبلدية  .
مرتادي  من  �لع�رص�ت  نا�سد   
�لعيادة �ملتعددة �خلدمات بد�ئرة 
يف  ورقلة  لوالية  �لتابعة  �حلجرية 
»�لو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
ب�رصورة  �لوالئية  �ل�سلطات   ،  «
�لق�ساء  �أجل  من  �لعاجل  �لتدخل 
منها  يعاين  �لتي  �لنقائ�ص  على 
وتاأتي  �ملذكور  �ل�سحي  �لهيكل 
�خ�سائي  �نعد�م  مقدمتها  يف 
�لن�ساء و�لتوليد ، وهو �الأمر �لذي 
بات يرغم غالبية �لن�ساء �حلو�مل 
كل  باجتاه  بعيدة  م�سافات  لقطع 
تقرت  �الإد�رية  �ملقاطعة  من 
�أجل  من  �سو�ء  �لو�حات  وعا�سمة 
و�سع  �أو  �ل�سحية  حالتهن  متابعة 

مولدهن �جلدد .
��ستكى  فقد  ذلك  جانب  �إىل 

�لتاأخر  من  �ملدينة  هاته  �سكان 
�ل�سكانري،دون  بجهاز  دعمهم  يف 
الأجهزة  �ملتدهورة  �حلالة  ن�سيان 
هذه  �أن  حيث   ، �لدم  ت�سفية 
�لو�سعية �ساهمت يف تاأجيج غليان 
�لتي  �ملحلية  �الجتماعية  �جلبهة 
نا�سدت يف ت�رصيحات متفرقة لها 
�ل�سحة  وزير  »�لو�سط«  يومية  مع 
�مل�ست�سفيات  و��سالح  و�ل�سكان 
خمتار ح�سبالوي ب�رصورة �لتدخل 
م�ساحله  لدى  و�لعاجل  �ل�سخ�سي 
�أجل  من   ، بورقلة  �لقطاعية  
�لتقليدية  �مل�ساكل  على  �لق�ساء 
يف   �ل�سحة  فيها  تتخبط  �لتي 
بعا�سمة �جلنوب  د�ئرة  �أكرب  ثالث 
�ل�رصقي من حيث �لكثافة �ل�سكنية 
وعا�سمة  �لو�حات  عا�سمة  بعد 
نفو�ص  يف  يحز  ومما   . ريغ  و�دي 
�لقاطنة  �لعائالت  �أن  حمدثينا 
ب�سيار�ت  ت�ستنجد  ما  عادة 
�أجل  من  ولكلوندي�ستان  �الأجرة 
�حلرجة  �ملر�سية  �حلاالت  نقل 
لثالث  �مل�ستمر  �لتعطل  ب�سبب 
�إنتظار  ويف   . ��سعاف  �سيارة 
�ل�سلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
�لذي  �لغمو�ص  لك�سف  �لوالئية 
يكتنف م�سري م�ست�سفى 60 �رصير 
و�يل  طرف  من  معاينته  مت  �لذي 
�جلارية  �ل�سنة  مطلع  �لوالية 

د�ئرة  مر�سى  على  لز�ما  يبقى 
�ملزري  �لو�سع  معاي�سة  �حلجرية 
جهته  من   . م�سمى  غري  الأجل 
�ل�سحية  �للجنة  رئي�ص  �أكد  فقد 
عن  للدفاع  �جلز�ئرية  بالر�بطة 
تقار  �لقادر  عبد  �الإن�سان  حقوق 
�أن   ، معنا  له  مقت�سب  ت�رصيح  يف 
�ل�سحي    �لقطاع  حت�سن  موؤ�رص�ت 
و  عموما  �جلنوبية  بالواليات 

بلدية �حلجرية بوالية ورقلة  على 
وجه �خل�سو�ص تبقى بعيدة  على 
مل  ما  �ل�ساكنة   تطلعات  م�ستوى 
من  حقيقية  �إر�دة  هناك  تكن 
حد  لو�سع  �ملركزية  �ل�سلطات 
تتخبط  �لتي  �لتقليدية  للم�ساكل 
�ل�سحية  �لهياكل  خمتلف  فيها 

باملناطق �ملحرومة و�لفقرية .
اأحمد باحلاج 

انعدام اخ�شائي التوليد وتدهور اجهزة ت�شفية الكلى 

قطاع ال�سحة ببلدية احلجرية بورقلة يحت�سر 

 على خلفية التنازل 
على 28 هكتار بطرق م�شبوهة 

 ع�شية الإحتفال
 بعيد الإ�شتقالل وال�شباب 

 مطالب بتفعيل الأدوات 
الرقابية لردع مافيا العقار 

الفالحي   بتمرنا�ست

وايل ورقلة يدعو مل�ساركة 
قوية يف احلملة الوطنية 

لنظافة املحيط 



عني  بوالية  البيئة  قطاع  تعزز 
مراقبة  مبفرغة  متو�شنت 
اخلدمة  حيز  دخلت  جديدة 
علم  ح�شبما  العامرية,  ببلدية 

لدى م�شوؤويل القطاع .
البيئية  املن�شاأة  هذه  وتتكفل 
النفايات  با�شتقبال  اجلديدة 
بلديات  من  لكل  املنزلية 
اأوالد  و  بوزجار  و  العامرية 
حا�شي  و  امل�شاعيد  و  بوجمعة 
الغلة بقدرةا�شتقبال ت�شل اإىل 52 
طن يوميا, ي�شيف نف�س امل�شدر 
�شمن  امل�رشوع  هذا  ويندرج 
ملديرية  القطاعي  الربنامج 
متو�شنت,  عني  لوالية  البيئة 
حيث بلغت تكلفة اإجنازه ب 150 
مليون دج على م�شاحة اإجمالية 
�شمنها  من  هكتارات  بـــ3  تقدر 
خ�ش�شت  مربع  مرت   9200 نحو 
التقنية  للمعاجلة  الإجناز حو�س 
حجم  يبلغ  حيث  للنفايات 
مكعب  مرت  األف   83 اإ�شتيعابه 
,كما اأبرزه م�شوؤولو قطاع البيئة 
هذا  �شالحية  وتقدر  بالوالية  
الذي  االأمر  �شنة,   15 احلو�س 
بالتكفل  ي�شمح  اأن  �شاأنه  من 
على  املنزلية  النفايات  مب�شكل 
اخلم�شة  البلديات  م�شتوى 
اإىل  العامرية  لدائرة  امل�شكلة 

مثلما   2030 �شنة  اآفاق  غاية 
اأ�شري اإليه و�شت�شع هذه املفرغة 
الرمي  لعمليات  حدا  اجلديدة 
و�شت�شكل  للنفايات  الع�شوائي 
للمحيط  حمايةاإيكولوجية 
لالأرا�شي  خ�شو�شا  العام, 
املتواجدة  اخل�شبة  الفالحية 

بذات املنطقة.
حتظى  اأن  املرتقب  ومن 
هي  ولها�شة  دائرة  م�شتقبال 
عمومية  مبفرغة  االأخرى 
انتقاء  مراقبة, حيث مت موؤخرا 
م�شتوى  على  اإجنازها  موقع 
التابعة  وريا�س  �شيدي  بلدية 
جاري  العمل  و  لها  اإداريا 
اخلا�س  املايل  التمويل  الإيجاد 
لنف�س  ا�شتنادا  امل�رشوع,  بذات 

امل�شدر.
لالإ�شارة فاإن والية عني متو�شنت 
للردم  واحد  مركز  على  تتوفر 
التقني للنفايات متواجد ببلدية 
ا�شتقبال  بقدرة  عدة  بن  �شيدي 
و  يوميا.  طن   90 ب  تقدر 
الإيجاد  عليه  القائمون  يعمل 
الكريهة  الروائح  مل�شكل  حل 
ما  غالبا  التي  منه  املنبعثة 
ي�شتكي منها �شكان بلديتي عني 
متو�شنت و �شيدي بن عدة على 

وجه اخل�شو�س.
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والريا�شة  ال�شباب  قطاع  يحي 
لوالية �شطيف عيدي اال�شتقالل 
متنوع  ثري  بربنامج  وال�شباب 
تتمثل  االأن�شطة  عديد  يت�شمن 
عرب  تاريخية  معار�س  تنظيم  يف 
برتاب  ال�شباب  موؤ�ش�شات  كامل 
للمعامل  زيارات  وتنظيم  الوالية, 
وتنظيم  بالوالية  التاريخية 
ين�شطها  وحما�رشات  ندوات 
لربط  ال�شباب  لفائدة  جماهدون 
الثورة  بجيل  اال�شتقالل  جيل 
بتاريخهم  دائما  ولتذكريهم 
واأجدادهم  اأبائهم  ون�شاالت 
لتحرير  وال�شهداء  املجاهدين 
ال�شيد  اأكده  ما  ح�شب  الوطن 
ديوان  مدير  فا�شلي  نا�رش 
يت�شمن  كما  ال�شباب.  موؤ�ش�شات 
ينطلق  الذي  االحتفايل  الربنامج 
نهاية  غاية  اإىل  جويلية   02 من 
اأهما  م�شابقات  عدة  ال�شهر  
حتت  الكربى  الوالئية  امل�شابقة 
يف خمتلف  ومتيز"  "اإبداع  �شعار 
من  والعلمية  الثقافية  الن�شاطات 
 03 من  النهائيات  تنظيم  خالل 
اإبداعات  الإبراز  جويلية   06 اإىل 
ودورهم  اال�شتقالل  جيل  �شباب 
حيث  والت�شييد,  البناء  يف 
يحت�شن ديوان موؤ�ش�شات ال�شباب 
خمتلف  يف  النهائية  الت�شفيات 
يتم  فيما  العلمية,  الن�شاطات 
تنظيم نهائيات الفنون الت�شكيلية 
بحديقة �شاعد رفاوي, ونهائيات 
الفنون الدرامية بامل�رشح البلدي 
بقاعة  الغنائية  الفنون  ونهائيات 
احلفالت بحديقة الت�شلية, اإ�شافة 
لر�شم  الوالئي  املهرجان  اإىل 

اجلداريات على اجلدران, وذلك 
مللعب  اخلارجي  اجلدار  على 
الثامن ماي من 02 اإىل 05 جويلية 
حول مو�شوع املواطنة ومكافحة 
العنف, و تنظيم حفل فني �شاهر 
املو�شيقية  الفرق  تن�شيط  من 
الوالئية  امل�شابقة  يف  الفائزة 
الكربى للفنون الغنائية �شهرة يوم  
04 جويلية. كما يت�شمن الربنامج 
املتميزين  ال�شباب  تكرمي  حفل 
املحلي  امل�شتوى  على  البارزين 
االأن�شطة  خمتلف  يف  والوطني 
والوالئية,  الوطنية  واملهرجانات 
تكرمي  خالله  من  �شيتم  والذي 
100 �شاب متميز يوم 09 جويلية  
اختتام  اإىل  اإ�شافة  الثقافة,  بدار 
مرئي  تدوين  اأح�شن  م�شابقة 
لل�شباب حول اأح�شن ر�شالة �شبابية 
املنظمة  ال�شبانية  وال�شياحة 
موؤ�ش�شات  ديوان  طرف  من 

الب�شري  ال�شباب  دار  مع  ال�شباب 
عني  االأفق  وجمعية  االإبراهيمي 
 40 م�شاركة  عرفت  والتي  وملان 
بر�شائل  مرئي  عمل   40 بـ  �شاب 
اإيجابية موجهة لل�شباب  واأعمال 
ترويجية يف جمال ال�شياحة. ويف 
اإطار االحتفاالت املخلدة لعيدي 
اال�شتقالل وال�شباب دائما, تنظم 
رايل  والريا�شة  ال�شباب  مديرية 
الريا�شات امليكانيكية 05 جويلية 
واإ�شتعرا�شات  �شطيف,  مبدينة 
احلرية  جت�شد  الفرو�شية  يف 
جويلية   07 يوم  واال�شتقالل 
الوالئية  الرابطة  تنظيم  من 
مديرية  اإ�رشاف  حتت  للفرو�شية 
اإىل  اإ�شافة  والريا�شة.,  ال�شباب 
البطولة الوطنية للكام بو ل�شنف 
اأكابر ذكور من 04 اإىل 07 جويلية 
الريا�شات  املتعددة  بالقاعة 
تنظيم  من  م�شكن   1006 بحي 

للريا�شات  الوالئية  الرابطة 
ملدار�س  والئية  دورة  القتالية, 
جويلية   05 يوم  القدم  كرة 
والبطولة   ,1945 ماي   08 مبلعب 
 03 من  اأكابر  للمالكمة  الوطنية 
اإىل 10 جويلية بالقاعة املتعددة 
الريا�شات 08 ما 1945, دورة يف 
كرة اليد �شنف اأ�شبال وكرة القدم 
الرمال ب�شاحة  اأكابر على  �شنف 
دار الثقافة من 05 اإىل 15 جويلية 
من تنظيم الرابطة الوالئية لكرة 
للريا�شة  الوالئية  والرابطة  اليد 
الربنامج  يت�شمن  كما  للجميع, 
للفوفيتنام  الوطنية  االحتفاالت 
من  ريا�شي   300 مب�شاركة 
جميع  الوطن  واليات  خمتلف 
اإىل 05  االأ�شناف من 28 جويلية 
اأوت باملركب الريا�شي اجلواري 
حربيل من تنظيم النادي الريا�شي 

للفوفيتنام  بحربيل.

�شطرت مديرية ال�شباب والريا�شة لولية �شطيف مبعية ديوان موؤ�ش�شات ال�شباب ومب�شاهمة رابطة الن�شاطات العلمية 
والتقنية ورابطة الن�شاطات العلمية والثقافية وجمعية الإعالم والت�شال برناجما هاما يت�شمن عديد الن�شاطات التاريخية 

وال�شبانية، تتمثل يف معار�ض تاريخية، وندوات، ومهرجانات وم�شابقات �شبانية طيلة �شهر جويلية.

من تنظيم مديرية ال�شباب والريا�شة لولية �شطيف

بو�شريفي بلقا�شم 

مهرجانات �شبانية يف عيدي اال�شتقالل وال�شباب 

العا�شمة

قطاع النقل بالبي�ض 

البويرة

افتتاح خط " اإيتوزا" جديد يربط الرويبة مبدينة بن �شوبان 

التدعم  ب 18 حافلة لنقل امل�شافرين,  8 منها خم�ش�شة للخطوط الطويلة 

هذا ما مّيز اإمتحانات 
بكالوريا 2018

�شهادة  اإمتحانات  متيزت 
على   2018 دورة  البكالوريا 
م�شتوى والية البويرة التي تقدم 
مرت�شحا   14800 من  اأزيد  فيها 
اإجراء  مركز   51 عرب  موزعني 
التي جتاوزت  الكثرية  بالغيابات 
 2000 االخري  اليوم  خالل 
مرت�شحا من بينهم 200 مرت�شحا 
املرت�شحني  و�شع  مع  نظاميا 
جدا  بعيدة  مراكز  يف  االأحرار 
عن مقرات �شكناهم ما حرمهم 
املحدد  الوقت  يف  الو�شول  من 
و�شط ظروف مزرية للغاية , كما 
الرتبية  مديرية  م�شالح  �شجلت 
26 حالة غ�س منها 14 حالة يف 
النظاميني  املرت�شحني  و�شط 
وذلك باإ�شتعمال الهواتف النقالة 

املعروفة  الزوم  وق�شا�شات 
" , اىل ذلك مل  " احلروز  با�شم 
اأحداث  من  الدورة  هذه  تخلو 
العنف على غرار حادثة اعتداء 
امانة  رئي�س  على  مرت�شحني   5
الوالية  غرب  غبالو  بئر  مبركز 
حتقيق  فتح  اثرها  على  ومت 
االمن   م�شالح  طرف  من  امني 
املرت�شحني  هوؤالء  ملحاكمة 
االأ�شاتذة  بع�س  تا�شف  كما   ,
مع  حتدثوا  الذين  احلرا�س 
على حادثة   " الو�شط   " جريدة 
لق�شا�شات  املرت�شحني  رمي 
فيها اآيات قراآنية يف املراح�س 
دون وعي منهم كون غاية الغ�س 

تربر الفعل ح�شبهم .
اأح�شن مرزوق

للنقل  العمومية  املوؤ�ش�شة  اأعلنت 
احل�رشي و ال�شبه  ح�رشي باجلزائر 
العا�شمة )اإيتوزا(, عن  افتتاح خط 
حمطة  من  مقربة   على  جديد 
القطار بالرويبة, يربط  الرويبة بنب 
�شوبان و ال�شباعات على م�شافة 5ر7  

كم, ح�شبما اأفاد به بيان للموؤ�ش�شة. 
الذي  اخلط  هذا  تدعيم  �شيتم  و 
يف  بحافلتني   631 رقم  يحمل 
نف�س  ي�شيف   االوىل,  املرحلة 
الرويبة,  حمطة  بعد  و  امل�شدر. 
على  "اإيتوزا"  حافالت  �شتتوقف 

املواقع   من  بالعديد  اخلط  هذا 
 ,"2 و   1 "موت�شا  "القاعدة",   : هي 
م�شجد  "ال�شباعات",  "ال�شبيا", 
املدر�شة  طالب,   اأبي  بن  علي 
العيادة,  لل�شباعات,  االبتدائية 
املياه,   خزان  املدنية,  احلماية 

بن  م�شجد  "الدوادية",  "ال�شاقية", 
�شوبان, مفرتق الطرق, اىل اأن ت�شل 
اىل املحطة  االأخرية بن �شوبان و 
يحافظ  العودة,  م�شار  يخ�س  فيما 
املواقف,  نف�س  على  اخلط  هذا  

ح�شب نف�س امل�شدر.

حافلة  ب18  البي�س  والية  تعززت 
حافالت   8 منها  امل�شافرين  لنقل 
خم�ش�شة للخطوط الطويلة تربط 
و  ب�شار  و  اأدرار  بواليات  الوالية 
وفقا  ووهران  العا�شمة  اجلزائر 

ملا اأفاد به املدير الوالئي للنقل.
هذه  اأن  ال�شيخ  حمياوي  واأو�شح 

للموؤ�ش�شة  ملكيتها  تعود  احلافالت 
الوطنية لنقل امل�شافرين للو�شط , 
م�شريا اىل ان احلافالت املخ�ش�شة 
حيز  دخلت  قد  الطويلة  للخطوط 

اال�شتغالل بدءا من اليوم .
و�شيتم تخ�شي�س احلافالت االخرى 
املتبقية لربط عا�شمة الوالية بكل 

واالأبي�س  بوقطب  دائرتي  من 
�شيدي ال�شيخ اإنطالقا من االأ�شبوع 
خطوط  فتح  انتظار  يف  القادم 
فيها  تقل  التي  املناطق  يف  اأخرى 
حافالت نقل امل�شافرين عرب باقي 
دوائر الوالية من جانبه ذكر املدير 
لنقل  الوطنية  للموؤ�ش�شة  العام 

عبد  قيالن  للو�شط  امل�شافرين 
البي�س  والية  ا�شتفادة  اأن  الرزاق  
اإطار  يف  "ياأتي  احلافالت   بهذه 

اإ�شرتاتيجية 
املوؤ�ش�شة لتوفري و�شائل النقل عن 
الوطن  واليات  و  مناطق  خمتلف 
على غرار واليات اجلنوب"واأردف 

موؤ�ش�شته   اأن  قائال  املتحدث 
وتغطي  حافلة   79 على  تتوفر 
الطويلة   اخلطوط  عرب  والية   46
بعيد  االإحتفاالت  متيزت   وقد 
ال�شلطات  ح�رشتها  -التي  الن�رش 
وجمع  الثورية  واالأ�رشة  الوالئية  
املجتمع  وممثلى  املواطنني   من 

البلدية  باملكتبة  تنظيم  املدين- 
خا�شة  لل�شور  معر�س  لبوقطب 
وكذا   اإيفيان,  باإتفاقيات  مب�شار 
باالإ�شافة  املنطقة   �شهداء  �شور 
الكتب  من  جمموعة  عر�س  اإىل 
وتاريخ  التحريرية  الثورة  حول 

اجلزائر. 

عني متو�شنت

قطاع البيئة يتدعم مبفرغة 
جديدة ببلدية العامرية
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تون�س و ق�شة جناح التحول ال�شياحي

تفا�صيل رحلة برية من اجلزائر اإىل اأر�ض الفينيقني
تون�س: طالبي فاطمة

لل�سياح،  جذباً  الأكرث  الدول  من  تون�س   تعترب 
ال�سياحي  للقطاع  كبرية  اأهمية  تويل  حيث 
ويظهر ذلك جليا من خالل عملها الدوؤوب على 
تطوير املرافق مبا يتنا�سب مع تلبية متطلبات 
مب�ستوى  الرتقاء  على  العمل  وكذا  ال�سياح 
اخلدمات يف القطاع الفندقي ف�سال عن تنظيم 
املهرجانات التي كانت ول زالت  لها دور وا�سح 
 ، العامل  اأنحاء  �ستى  من  الزوار  ا�ستقطاب  يف 
حيث جناح جتربتها يف تطوير القطاع ال�سياحي 
البنية  مكونات  بني  التكامل  على  فيه  اعتمدت 
والتوجهات  لل�سياحة،  املتطورة  التحتية 
الرامية اإىل ال�ستثمار يف هذا القطاع. لت�سبح 
بذلك تون�س حالياُ من اأكرث الوجهات ال�سياحية 
منوا يف العامل وفق منظمة ال�سياحة العاملية، 
املتعة  مقومات  كل  متتلك  تون�س  اأن  ويذكر 
ا�ستقطاب  من  الذي ميكن  ال�سياحي  والإغراء 
املاليني �سنويا. اإذ متكنت بف�سل معمار فريد 
من  كبري  قطاع  اجتذاب  من  متميزة  وخدمات 
�رشيحة ال�سباب، وهم القوة الدافعة يف �سناعة 

ال�سياحة.
طبيعتها ال�ساحرة وخدماتها ال�سياحية الراقية،  
انفتاحها على البحر املتو�سط تنوع ت�ساري�سها 
من جبال وه�ساب وبحار عوامل كلها اجتمعت 
لي�س  لل�سياحة  مناف�س  بلد  اكرب  منها  لتجعل 
لعدد كبري من  بالن�سبة  واإمنا  اإفريقيا فقط  يف 

الدول الرائدة يف ال�سياحة يف العامل.
باجتاه  العا�سمة  اجلزائر  من  رحلتنا  انطلقت 
يبدو  كيف  الأ�سئلة،  من  بكثري  حمملة  تون�س 
هناك؟  واملناخ  الطبيعة  هي  كيف  البلد؟  هذا 
من  �ساعات  مدتها  رحلة  تطلبت  كثرية  اأ�سئلة 
اجلزائر مرورا بالبويرة برج بوعريريج �سطيف 

ق�سنطينة عنابة و�سول اإىل تون�س العا�سمة.
مكيفة  حافلة  منت  على  ممتعة  رحلة  بعد 
وجهتنا  كانت  الأ�سدقاء  من  �سلة  مع  ومريحة 
احلادية  ال�ساعة  و�سولنا يف حدود  بعد  الأوىل 
هذا   Yadis فندق  هي  ماي   06 ع�رش�سباحا 
الأخري الذي يعتمد على نظام �سياحة مبعايري 
تقدمي  على  الأوىل  بالدرجة  ويعمل  عاملية 
يف  الوافدين،  خ�سو�سيات  حترتم  خدمات 
نزلء  اأن خمتلف  املوايل لحظنا  اليوم  �سباح 
الفندق هم باحثني ومهند�سني وطلبة جامعيني 
على  اأخرى  دول  من  قادمة  عائالت  وكذا 
ايطاليا  اأملانيا  اجنلرتا  ا�سبانيا  فرن�سا  غرار 
لهم  يوفر  حيث  املنطقة.  ا�ستك�ساف  بغر�س 
عائلية  اأجواء  يف  اأوقات  ق�ساء  الفندق  ذات 
الليلة  �سعر  يتجاوز  مل  جدا،  معقولة  باأ�سعار 
يف  ليلة  ق�ساء  بعد  الواحدة.  للغرفة  دج   5000
الدليل  غرار  على  مرافقونا  لنا  �سبط  الفندق 
مدير  وكذا  بالل"  "مقطع  ال�سيد  ال�سياحي 
ال�سيد   Citrine باجلزائر  ال�سياحية  الوكالة 
اجل  من  متنوعا  برناجما  بعويل"  "عدلن 
كان  حيث  بتون�س  الأثرية  املناطق  اكت�ساف 
املناطق  من  العديد  لزيارة  ال�ستعداد  علينا 
على غرار حمامات اليا�سمني ميناء القنطاوي 

ومارينا مدينة نابل، قرطاج و�سيدي بو�سعيد.
احلمامات  مدينة  زيارة  الأوىل  رحلتنا  �سملت 
التون�سية  اجلمهورية  �رشق  �سمال  الواقعة 
�سياحيا  قطبا  تعد  والتي  نابل  لولية  والتابعة 
وما  �سنويا،  ال�سياح  ماليني  ي�ستقطب  عامليا 
من  الكثري  بها  وجود  هو  املنطقة  هذه  مييز 
الفنادق الفخمة ومدينة األعاب قرطاج لند وكذا 
احلمامات  وبقلب  احلمامات  يا�سمني  منتجع 

والذي  املان�ستري"  "مارينا  الرتفيهي  امليناء 
يعد من اأجمل واأحدث املرافئ الرتفيهية يتميز 
�ساحل  بني  ميتد  والذي  ال�سرتاتيجي  مبوقعه 

البحر و�سفوح تالل تك�سوها الأ�سجار.
يعد  والذي  ب�سو�سة  العربي  �سوق  نحو  توجهنا 
اإىل  تعود  القدمية  ال�سعبية  الأ�سواق  اأحد  من 
احلقبة ال�ستعمارية والذي ي�ستمل على العديد 
من الدكاكني املخت�سة ببيع  ال�سجاد والنحا�س 
زيارتنا  وخالل  الأ�سيلة،  التون�سية  املالب�س 
ال�سياح من  من  الكثري  يق�سده  باأنه  له لحظنا 
العمارة  بني  اأنه ميزج  كما  العامل  دول  خمتلف 
التقليدية واملرافق احلديثة الأمر الذي جعله 
ذلك  جتاري.  ك�سوق  هامة  �سياحية  منطقة 
عبق  ي�سم  ال�سوق  هذا  اأرجاء  يف  املتجول  اأن 
الكثري  ان  الأ�سلية.واملالحظ  التوابل  وروائح 
مثال  لغات  ثالثة  من  اأكرث  يتقنون  الباعة  من 
 holla اإذا مر وفد ا�سباين يلقي عليهم التحية
senior ، وي�ستدرجهم ل�رشاء منتجاته كل وفد 

يتحدث معه بلغته.

عبق املا�شي يف �شوق نابل ال�شعبي

يف �سبيحة اليوم الثاين كانت الوجهة �سوق نابل 
ال�سعبية  تون�س  اأ�سواق  اأعرق  من  يعد  والذي 
من  القادمني  للتجار  ملتقى  م�سى  فيما  كان 
جوانبه  على  ي�سم  والذي  خمتلفة  جهات 
ومطاعم  ومقاهي  جتارية  وحمالت  م�ساجد 
الهدايا  ل�رشاء  لل�سياح  املف�سل  املكان  وهو 
التذكارية والتحف وغريها من الأعمال اليدوية 
وحلي  ملونة  و�سحون  وخزفيات  التون�سية 
باليد.  امل�سنوع  ال�سجاد  اإىل  بالإ�سافة  للزينة 
الباعة  يقدمها  التي  الأ�سعار  املقابل  يف  لكن 
الزبون  احلقيقي حيث  ال�سعر  تفوق  ال�سوق  يف 
يناق�س ال�سعر جيدا مع البائع قبل ال�رشاء، يف 
اليوم الثالث من الرحلة حطينا الرحال مبدينة 
مكتبة  تتوفرعلى  التي  الأخرية  هذه  قرطاج 
الأروقة  من  والعديد  ثقايف  ومركز  عمومية 
عمومية  منتزهات  وبها  والأكربوليوم  الفنية 
ومتحف به جمموعة من التحف الثرية والتي 
والإفريقية  الرومانية  الفرتة  اىل  بع�سها  يرجع 
الإ�سالمية  العربية  الفرتة  اإىل  الآخر  والبع�س 
بدخولنا للمتحف تذكرنا كتب التاريخ القدمية 
لنا  روت  والتي  �سغار  ونحن  طالعناها  التي 
وغزو  احل�سارات  و�رشاع  احلروب  بدايات 
تون�س.  منها  اإفريقيا  �سمال  لدول  الرومان 
وبجوار املتحف مررنا بحي البونيقي التاريخي 
بداية  حنبعل  عهد  اإىل  تهيئته  يرجع  والذي 
فيه  تتقاطع  والذي  امليالد.  قبل  الثاين  القرن 
املحالت  من  العديد  وبه  ال�سوارع  من  العديد 

املفتوحة على ال�سارع.

قرطاج �شحرها 
وح�شنها يجعلها حمط 
اهتمام الزوار من كل 

الأنحاء

�سوق  اإىل  توجهنا   
بقرطاج  املدينة 
الأ�سواق  اأحد  يعد 
بتون�س  امل�سهورة 
ومق�سدا للعديد من 
املحليني  التجار 
ال�سياح  وكذا 
من  القادمني 

"رابح":  عمي  الباعة  احد  وح�سب  اأخرى  دول 
و�سط  ا�سرتاتيجي  موقع  يحتل  ال�سوق  "فان 
التجارة  وحركة  احلياة  نب�س  حيث  قرطاج 
ي�سم العديد من املحالت للبيع ال�رشاء وخيمة 
هذا  والأ�سدقاء..."  الأحباء  للتقاء  كمكان 
اأنواع ال�ساي بال�سوق حيث ترى  اأجود  وتعر�س 
الجانب  الزوار  من  العديد  ال�سوق  اأزقة  عرب 
ي�ستطيع  حيث  والجنليز  ال�سبان  خ�سو�سا 
والهدايا  احلاجيات  من  العديد  اقتناء  ال�سائح 
لقاء  وخالل  منا�سبة.  ا�سعار  �سمن  وغريها 
اليدويني  الباعة  باحد  اجلريدة  مرا�سلة  جمع 
النحا�سية  ال�سحون  على  بالنق�س  املخت�س 
فيما  كان  قرطاج  "�سوق  قال:  "اأحمد"  عمي 
م�سى مركزا جتاريا هاما وقرطاج كمدينة هي 
قدمية جدا توالت عليها العديد من احل�سارات 
اخل�سائ�س  من  العديد  تكت�سب  جعلها  مما 
وا�سمها  والنوميدية  واللوبية  الفينيقية 
املدينة  ومعناه  حد�ست"  "قرط  هو  الفينيقي 
التون�سي  بطابعه  ال�سوق  ميتاز  اجلديدة..." 
للمالب�س  الرتاثية  املعرو�سات  حيث  الأ�سيل، 
باأجوائه  ال�سوق  يتميز  كما  والأدوات.  والأثاث 
الباعة  اأ�سوات  حيث  واملمتعة  ال�ساخبة 
املنتجات  اأهم  ومن  التون�سية،  واملو�سيقى 
التي تباع يف ال�سوق الفخار، العطور، الفواني�س، 
املجوهرات،  املن�سوجات،  الأقم�سة،  اجللود، 
منتجات  اإىل  اإ�سافة  والأواين،  املزهريات 

ال�سوق الع�رشية...

�شيدي بو�شعيد ..األق الهند�شة املعمارية 
التقليدية

الوجهة  كانت  حيث  م�سك  كان  الرحلة  ختام 
ملدينة �سيدي بو�سعيد ال�ساحرة واملطلة على 
خا�س  معماري  بفن  تتميز  والتي  تون�س  خليج 
ذات  ها  ونوافذ  اأبوابها  بي�ساء  بيوتها  خمتلف 
وبها  قو�س  ن�سف  �سكل  تتخذ  الأزرق  اللون 
هو  املدينة  بذات  القاطنني  اغلب  زخارف. 
بو�سعيد  �سيدي  الر�ستقراطية  الطبقة  من 
هذه الأخرية التي تعد مثال يحتذي به يف فن 
معمار  التقليدية.حقيقة  املعمارية  الهند�سة 
معاملة  وح�سن  ال�ساحرة  وطبيعتها  املدينة 
اهلها لالأجانب جتعل كل من زارها يريد العودة 

اليها قريبا.

 ماليني ال�شياح يختارون تون�س مق�شدا 
لهم

كافة  من  �سنوياً  ال�سياح  ماليني  تون�س  جتذب 
دول العامل خا�سة من فرن�سا اأملانيا واإجنلرتا،  
وجهة  تون�س  باتت  املا�سية  ال�سنوات  وخالل 

ل�سناع  هامة 

لت�سوير  البالد  يق�سدون  العامليني،  الأفالم 
تعرف  من  زاد  الذي  الأمر  اأفالمهم،  من  جزء 

ال�سياح اإىل هذه الوجهة. 
ومنهم  ال�سياحي  القطاع  يف  العاملني  وح�سب 
"بالل"فاإن  ال�سيد  الرحلة  يف  ال�سياحي  دليلنا 
باهظة  لي�ست  تون�س  يف  ال�سياحية  التكاليف 
كما يظن بع�سهم، وميكن مببلغ ب�سيط، التمتع 
باإقامة رائعة، والتجول يف اأهم املناطق الأثرية 
اجلريدة  موفذة  جمع  لقاء  والتاريخية.وخالل 
من  التقتهم يف عدد  الذين  الأجانب  من  بعدد 
�سابة  اأدميا"،   " ال�سقيقة  تون�س  دولة  اأقاليم 
التقتها  الأدب  يف  اأ�ستاذة  اأملانيا  من  �سقراء 
مرا�سلة اجلريدة باإحدى �سوارع نابل مع زوجها 
�رشحت  مرة،  من  اأكرث  تون�س  زارِت  والتي 
للو�سط بانها قبل الزيارة الأوىل مل ت�سمع كثريا 
�سيئا،  عنها  تعرف  تكن  مل  مثلما  تون�س،  عن 
لذلك مل تت�سّور كيف ُهي، ول كيف �ستجدها. 
القادم  اأدولف  لدى  كان  تقريبا  النطباع  نف�س 
بدوره من املانيا ال�ساب ذو الواحدة والثالثني 
باإحدى  مهند�سا  يعمل  والذي  العمر،  من 
اأنه �سمع ا�سم  اأ�سار اىل   املوؤ�س�سات اخلا�سة، 
طق�س  ذا  بلدا  يجدها  اأن  يتوقع  وكان  تون�س، 
حاّر، وفيه مناظر طبيعية �سحراوية. لكن بعد 
وكان  �سحر طبيعتها  انده�س من  اليها  القدوم 
"الك�سك�س  اأكل  يف  جتربته  اأثناء  جدا  �سعيدا 
ب�سم�سها،  كثريا  وا�ستمتع  التون�سي"،  والرتيد 
قبل اأن يعود اإىل املانيا و�رشح على انه اقتنى 
منقو�س  نحا�سية  و�سحون  اجللد  من  �سرتة 
كذكرى.اأما  الأملانيني  اأ�سدقائه  اأ�سماء  عليها 
Daniel، مواطن فرن�سي يف الثانية واخلم�سني 
الفندق  مطعم  يف  به  التقينا  والذي  العمر  من 
التي كانت لديه حول تون�س  النظرة  اإّن  فيقول 
قبل زيارته الأوىل، هي اأّنه بلد يعّمه ال�ستقرار، 

وبالتايل "�سي�سمن ذلك اأْمنا لل�سياح".

اإنطباعات �شياح اأجانب عن تون�س

 ،1989 عام  كانت  تون�س  اإىل  يل  زيارة  "اأّول 
عندما �ساركُت يف رحلة �سياحية جماعية، ُزرنا 
املعروفة   التون�سية  املدن  من  ا  عدد  خاللها 
جربة  قف�سة  نابل  بو�سعيد  �سيدي  غرار  على 
ذو   Francoi يقول  وغريها"،  احلمامات... 
الأ�سول الإ�سبانية واحلامل للجن�سية الفرن�سية، 
م�سيفا "يومئذ كنت �سغريا يف ال�سّن، ومل تكن 
اكت�سفت  تون�س كانت رحلة  اأي فكرة عن  لدّي 
وتقاليد  وعادات  جديدة،  ح�سارة  خاللها 

خمتلفة.
الع�رشين  العقد  يف  اجنليزية  فتاة   Celine
املناظر  وجمال  بتنّوع  اإعجابها  تُخف  مل 

بتون�س  الطبيعية 

كما  العمراين،  وتو�ّسعها  لها،  زيارة  اأّول  يف 
اأعجبت بالتون�سيني قائلة "اإن ال�سعب التون�سي 
ودود وم�سياف ولديه قابلية مفتوحة للحوار"، 
يثري  ما  بان   Celine اأ�سارت  املقابل  يف 
حفيظتها ت�رشّفات ال�سباب يف ال�سوارع، وتقول 
مع  يتعاملون  كيف  يعرفون  ل  ال�سباب  "بع�س 
التي ينظرون بها  الآخر، ول تعجبني الطريقة 
اإىل الفتيات الأجنبيات ومعاك�ستهّن، مبجرد اأن 
معها،  احلديث  اإىل  ي�سعون  اأجنبية  فتاة  يروا 
واإذا  ذلك،  يف  رغبة  لديها  تكن  مل  واإن  حتى 
ت�رّشف  وهذا  يالحقونها،  ال�ستجابة  رف�ست 

م�سني".

اآراء جزائريني حول تون�س

التقت  الذين  اجلزائريني  من  العديد  اأجمع 
من  تعد   تون�س  اأن  على  الو�سط  جريدة  بهم 
اإفريقيا،  �سمال  يف  الأوىل  ال�سياحية  الوجهات 
من  هائل  خمزون  من  به  تتمتع  ملا  نظرا 
والطبيعية  التاريخية  الثقافية،  املوؤهالت 
تتوفر  لليوني�سكو،  فطبًقا  لل�سياح.  اجلاذبة 
تون�س على اأكرب عدد من الأماكن امل�سجلة يف 
املادي.  املادي وغري  العاملي  الرتاث  قائمتي 
قل  طبيعي  تنوع  على  تون�س  تتوفر  جهة  فمن 
وجبالها  ب�سواطئها  العربي،  الوطن  يف  نظريه 
اإ�سافة  احلارة،  و�سحاريها  اخل�سبة  و�سهولها 
اإىل �سل�سلة من املدن الأثرية التي توؤرخ للعهود 
اإىل  الفينيقيني  منذ  اأر�سه،  على  تعاقبت  التي 
جربة  قرطاج  نابل  فمدن  الإ�سالمي.  العهد 
املدن  من  وغريها  بو�سعيد  �سيدي  �سو�سة 

احلبلى بالأحياء التاريخية والآثار امل�سنفة.

تعامل التوان�شة مع اجلزائريني يختلف 
عن تعاملهم مع الأجانب 

مبوؤ�س�سة  مهند�س  الأمني  حممد  عمران  اآيت 
مات  اإن  �رشح:"  بوهران  اجلزائر  اإت�سالت 
اأن  هو  بتون�س  عطلتنا  خالل  مالحظته 
الأ�سيلة  تقاليدهم  وفق  يت�رشفون  التون�سيني 
والتي تتميز باإكرام ووفادة الزوار بغ�س النظر 
الذي  حياتهم  منط  اأو  الديني  معتقدهم  عن 
التون�سية  الفنادق  املقابل  يف  لكن  يعي�سونه، 
التعامل  يتم  فاإنه  كانت خم�سة جنوم  ولو  حتى 
مع اجلزائريني وكاأنهم �سياح من الدرجة الثانية 

اأنهم  من  ن بالرغم  فعو يد
احلجز  فاتورة 
كغريهم من الزبائن 
دول  من  القادمني 

اأن املعاملة  اإل  اآ�سيوية  اأو  اأمريكية  اأو  اأوروبية 
تختلف وال�سوؤال يبقى مطروح؟؟..."

تون�س تعطي لل�شياح فر�شة لتجربة 
احلياة يف الثقافة العربية

 داودي قا�سم من غرداية موظف ب�رشكة قال 
باأن تون�س تعطي لل�سياح فر�سة لتجربة احلياة 
يف الثقافة العربية القدمية، كما اأن اأكرث �سيء 
التاريخية  واملدن  والآثار  الطبيعة  هو  مييزها 
العريقة فكل حي فيها يروي لنا حكاية. حيث 
غرام  يف  الوقوع  دون  البلد  هذا  زيارة  لميكن 
باأجواء  ال�ستمتاع  ميكن  اخلالبة،  الطبيعة 
وال�سهرات  والن�ساط  باحلياة  اأو �ساخبة  هادئة 
الليلية، كما ميكن العثور على م�ساحات للراحة 
الب�رش كاأن يكون لك جبل تختلي به  بعيدا عن 
بعيدا عن �سو�ساء املدينة بالتايل ميكن لك يف 

هذا البلد اأن جتده.

تون�س بلد ع�شري �شعبه م�شياف 
ومنفتح يعي�س يف ان�شجام

برتامواي  جتاري  عون  جليلي  �سفيان  �رشح 
اجلزائر باأنه وجد تون�س بلدا ع�رشيا اأكرث مما 
يتوقع وانبهر مل�ستوى اخلدمات املقدمة  كان 
التون�سيني  بكون  واأعجب  الفنادق  بع�س  يف 
منفتحني،  وبكونهم  وم�سيافا،  متفّهما  �سعبا 
ويعي�سون يف ان�سجام وت�سامح، ويف نف�س الوقت 
حت�رش على اجلزائر معتربا اإياها تزخر برثوات 
تون�س  من  اأكرب  وم�ساحتها  هائلة  طبيعية 
القارة  يف  الأكرب  تعترب  ال�سا�سعة  و�سحراءها 
ول  عناية  يولون   ل  فيها  اأن من  اإل  ال�سمراء  
ازدهار ومنو  “ع�سب”  يعترب  بقطاع   اهتمام  
ال�سياحة  قطاع  وهو  األ  العامل  يف  بلدان  عدة 
لكن  وثروات طبيعية  اأثرية  "لدينا مواقع  يقول 
الفنادق  يخ�س  وفيما  لالأ�سف  م�ستغلة  غري 
يف  هنا  املقدمة  للخدمات  ترقى  ل  خدماتها 
تون�س ويف هذا الفندق بالذات. هذا وي�سيف " 
تذكرة ال�سفر اىل مترنا�ست اأو اإليزي تقدر بـ30 
عطلة  نق�سي  اأن  ميكننا  املبلغ  بهذا  دج  األف 
يدفعنا  ما  تون�س"، هذا  كامل يف  اأ�سبوع  ملدة 
اخلارجية  ال�سياحية  الوجهات  تف�سيل  اإىل 
الأ�سباب  احد  يعد من  تون�س. وهذا  خ�سو�سا 
الرئي�سية التي جعلت قطاع ال�سياحة باجلزائر 

فا�سل مائة باملائة...



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 01193/18 رقم الفهر�س: 02142/18 تاريخ 

احلكم: 18/06/18 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�شرة 

علنيا ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول اإعادة ال�شري يف 
الدعوى. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر قبل الف�شل 

يف املو�شوع عن حمكمة اجللفة بتاريخ: 12/02/2018 
فهر�س رقم: 00455/18 وامل�شادقة على تقرير اخلربة 

املنجز من قبل اخلبري حممود خليفي املودع باأمانة �شبط 
املحكمة بتاريخ: 08/03/2018 حتت رقم فهر�س: 94/18 

ومن ثم توقيع احلجر على املرجع �شدها حمايدي بنت 
اأحمد املولودة خالل 1971 بالقديد ولية اجللفة لأبيها 

بن �شعد واأمها خديجة حمايدي. وتعيني املرجع حمايدي 
اأحمد مقدما عليها للقيام باإدارة �شوؤونها املالية والإدارية. 
واأمر �شابط احلالة املدنية لبلدية القديد ولية اجللفة 

بالتاأ�شري باحلجر على �شهادة ميالد املحجور عليها. بذا 
�شدر احلكم واأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة 
مبقر املحكمة بالتاريخ املذكور اأعاله و ول�شحته اأم�شي 

اأ�شله من طرفنا نحن الرئي�س و اأمينة ال�شبط.

ANEP N°: 819551 الو�شط:2018/06/27

الو�شط:2018/06/27

�إ�شهارالأربعاء 27  جوان  2018  املوافـق  لـ 13 �شوال 1439هـ 9

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

18-19 et 20 Juillet 2018



دويلالأربعاء 27  جوان  2018  املوافـق  لـ 13 �شوال 1439هـ 10

العربية  الثانية  القناة  ونقلت 
الأربعاء  ع�سكرية  م�سادر  عن 
لن  "اإ�رسائيل  اأن  املا�سي، 
ظاهرة  با�ستمرار  ت�سمح 
التي  احلارقة  الورقية  الطائرات 
باجتاه  غزة  من  اإطالقها  يتم 
ذلك  اأدى  لو  حتى  امل�ستوطنات، 
ع�سكري  �رساع  يف  الدخول  اإىل 
وا�سع"وت�سببت الطائرات الورقية 
من  حمدودة  مبوجة  امل�ستعلة 
وقطاع  اإ�رسائيل  بني  الت�سعيد 
املا�سي.  الأربعاء  فجر  غزة 
�سيا�سية  م�ستويات  وهددت 
داخل  امل�ستوى  رفيعة  واأمنية 
ع�سكرية  حملة  بتنفيذ  اإ�رسائيل 
من  قيادات  اغتيال  اأو  بغزة، 
"حما�س"، يف حال ا�ستمر  حركة 
باجتاه  الورقية  الطائرات  اإطالق 
املحاذية  الزراعية  الأرا�سي 
الثانية.  القناة  بح�سب  للقطاع، 
لكن تلك التهديدات تتناق�س مع 
امل�ساعي الأمريكية للتخفيف من 
غزة،  يف  الإن�سانية  الأزمة  حدة 
تطبيق  فر�سة  من  تقو�س  وقد 
جاريد  قال  التي  القرن"  "�سفقة 
الأمريكي  الرئي�س  �سهر  كو�سرن 
م�ست�ساريه،  وكبري  ترامب  دونالد 
اإنها  موؤخرا،  له  ت�رسيحات  يف 
"�ستنفذ قريبا"ويجمع املحللون ، 
اأن كال الطرفني )اإ�رسائيل وقطاع 
ت�سعيد  باأي  معنني  غري  غزة( 

ع�سكري.

متطلبات احلرب غري 
جاهزة

الكاتب  حمي�سن  تي�سري  ويقول 
واملحلل ال�سيا�سي، اإن "اأي عدوان 
جديد على قطاع غزة له متطلبات 
�سيا�سية"وتابع:  واأخرى  ميدانية 
حينما  غزة  يف  احلرب  "حتدث 
امل�ستوى  على  معطيات  تتوفر 
وعلى  اإ�رسائيل،  يف  الداخلي 
والدويل،  الإقليمي  امل�ستويني 
ويف حال توفرت الأجواء الأمنية 
اجلولة  بهذه  القيام  ت�ستلزم  التي 
الع�سكرية"لكن حتى اللحظة، فاإن 
اأهمها  من  التي  املعطيات  تلك 
حالة الختالل الأمني على حدود 
وحت�سيد  القطاع،  مع  اإ�رسائيل 
غزة،  �سد  الدويل  العام  الراأي 
جاهزة".  "غري  حمي�سن  بح�سب 
ويعتقد حمي�سن اأن املعطيات قد 
ال�سهور  اأكرث ن�سجا خالل  ت�سبح 
القادمة، ويف حال ا�ستمرت حالة 
والختالل  غزة،  �سد  "التح�سيد 
القطاع  حدود  على  الأمني 
اإطالق  تكثيف  ظل  يف  وخا�سة 
احلارقة"كما  الورقية  الطائرات 
اأن تطور حالة الت�سعيد املتبادل 
يف  الفل�سطينية  الف�سائل  بني 
مما  اأكرث  واإ�رسائيل،  غزة  قطاع 
تلك  اإىل  يقود  الآن، قد  هو عليه 
قائال:  وتابع  الع�سكرية  احلملة 
و�سعا  الطرفني  اأن  "باعتبار 
الفعل  مل�ساحة  حمددا  �سقفا 
املقاومة  اإن  حيث  الع�سكرية، 

ت�ستخدم لردودها على الحتالل 
تتجاوزه،  ل  حمددا  مدى 
الإمكانيات  من  حمددة  ونوعية 
ل  املقابل،  يف  الع�سكرية". 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  يخرج 
ال�سقف  عن  حمي�سن،  بح�سب 
الطائرات  على  للرد  "الأدنى 
با�ستهداف  احلارقة  الورقية 
ا�ستهداف  دون  فارغة،  مناطق 
لأ�سخا�س اأو �سن اغتيالت"وذلك 
اأن  وا�سحا،  موؤ�رسا  يعطي  الأمر 
حملة  لأي  جاهزة  غري  املنطقة 
ع�سكرية مو�سعة �سد قطاع غزة، 

وفق حمي�سن.

�شفقة القرن

ول ترغب اإ�رسائيل، وفق حمي�سن، 
باإرباك اجلهود الأمريكية الرامية 
من  القرن،  �سفقة  تنفيذ  اإىل 
يف  ع�سكرية  حرب  اأي  خالل 
وقال:  غزة  �سد  احلايل  الوقت 
"اإ�رسائيل قائمة على عمل مكوكي 
الأمريكي  اجلانب  مع  دبلوما�سي 
الفعلي  بالتنفيذ  البدء  اأجل  من 
حمي�سن  ي�ستبعد  لل�سفقة"ول 
يف  ع�سكرية  حرب  اأي  تكون  اأن 
جزءا  غزة  قطاع  �سد  امل�ستقبل 

اأ�سا�سيا من "�سفقة القرن".
وي�سيف قائال: "اإذا كان املدخل 
الإدارة  خالله  من  حتاول  الذي 
احلالة  لتطويع  الأمريكية 
ال�سلطة  ب�سقيها  الفل�سطينية 
فاإن  ف�سل،  قد  بغزة،  وحما�س 
الأطراف  اأمام  الأمثل  البديل 
بال�سفقة"لكن  للقبول  الرتكيع  هو 
ت�ستنفد  مل  احلالية،  الفرتة  يف 
اأدواتها  بعد  الأمريكية  الإدارة 
)امل�ساعدات  الدبلوما�سية 
الإن�سانية( التي حتاول من خاللها 
يف  الفل�سطينية  احلالة  تطويع 
من  الغربية،  وال�سفة  غزة  قطاع 
"�سفقة  با�سرتاطات  القبول  اأجل 

رف�س  واأدواتها ويف حال  القرن" 
"امل�ساعدات  الفل�سطينيون 
حماولة  اأمام  و�سمدوا  الإن�سانية 
الأذرع  "ك�رس  فاإن  تطويعهم"، 
احللول  عرب  �سيا�سي(  )م�سطلح 
الذي  البديل  هو  الع�سكرية" 
تنفيذ  اأجل  من  اإليه  �ستلجاأ 
خمطط ال�سفقة، بح�سب حمي�سن 
الكاتب  حمي�سن  مع  ويتفق 
عوكل  طالل  ال�سيا�سي  واملحلل 
قائال: "قد ننتقل ملرحلة احلرب 
الفل�سطينيون  رف�س  حال  يف 
كمرحلة  الإن�سانية،  امل�ساعدات 
اإجبارهم على  اأجل  التطويع، من 

القبول ب�سفقة القرن".
احلالية  املرحلة  اأن  عوكل  ويرى 
لن "حتمل اأي حرب جديد لقطاع 
امل�ساعي  ظل  يف  خا�سة  غزة"، 
الأمريكية لتنفيذ �سفقتهم لل�سالم 
الأمريكي  "املاي�سرتو  وقال: 
املنطقة  يف  يعمل  )كو�سنري( 
حلل ملف غزة، وعندما ياأتي اإىل 
الوزراء  لرئي�س  ويقول  اإ�رسائيل 
التخفيف  نريد  نتنياهو،  بنيامني 
يكون  تنفجر،  ل  حتى  غزة  عن 
ولي�س  بذلك  تعليمات  اأعطى  قد 
ن�سائح"ويعترب عوكل اأن اإ�رسائيل 
التهديدات  �سيا�سة  ت�ستخدم 
من  احلرب  �سيا�سة  عن  بديال 
من  الأدنى  احلد  حتقيق  اأجل 
اإطالق  وقف  وهو  اأهدافها، 
امل�ستعلة  الورقية  الطائرات 
فرتة  ومنذ  املرحلة(  هذه  )يف 
اأ�سلوب  اإ�رسائيل  طويلة، مار�ست 
قيادات  باغتيال  �سواء  التهديد 
وا�سعة  حرب  ب�سن  اأو  "حما�س" 
تنفذ  مل  لكنها  غزة،  قطاع  على 
اكتمال  لعدم  التهديدات  تلك 
عوكل  وفق  احلرب،  متطلبات 
الكاتب  اإبراهيم  م�سطفى  واأما 
الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  واملحلل 
اأن  "املحتمل  من  اإنه  قال  فقد 
من  جزءا  املقبلة  احلرب  تكون 

اإجبار  بغر�س  القرن،  �سفقة 
الفل�سطينيني على القبول ب�رسوط 
ال�سفقة، يف ظل رف�سهم الوا�سح 

لها".

ردود الفعل

اأي  فاإن  احلالية،  الفرتة  يف  لكن 
�ستعتمد  غزة  قطاع  �سد  حرب 
بال�سكل الأ�سا�سي على ردود الفعل 
الفل�سطينية، والردود الإ�رسائيلية، 
بح�سب اإبراهيم وحاولت اإ�رسائيل 
م�سرية  فعاليات  انطالق  منذ 
 30 يف  احل�سار  وك�رس  العودة 
مار�س املا�سي، جر الفل�سطينيني 
اإىل "معركة ع�سكرية جديدة، لأنه 
وفق  الأ�سلي"،  مربعها  هو  هذا 
الرغبة  "لكن  واأ�ساف:  اإبراهيم 
الإ�رسائيلية تلك ازدادت يف الآونة 
الأخرية عقب اإطالق الفل�سطينيني 
والبالونات  الورقية  للطائرات 
اإ�رسائيل  احلارقة، وهو ما تعتربه 

خطرا جديا عليها".
ويقول اإن "حادثا �سغريا، قد ين�ساأ 
ب�سبب ردات الفعل الفل�سطينية اأو 
الأجواء،  يوتر  قد  الإ�رسائيلية، 
ويت�سبب باندلع مواجهة ع�سكرية 
احلايل  الوقت  يف  وا�سعة"لكن 
بعدم  اإ�رسائيلية  ترجيحات  هناك 
اإن  حيث  ع�سكرية،  عملية  �سن 
ي�سمل  الذي  اجلدار  بناء  اأعمال 
طول  على  اأر�سي"،  "حتت  عائقا 
حدود قطاع غزة مل ينته بعد، على 
اإ�رسائيل  تخ�سى  حيث  قوله  حد 
من  جديدة،  حرب  وقوع  حال  يف 
تكرار �سيناريو خطر الأنفاق الذي 
 2014 حرب  خالل  له  تعر�ست 
وا�ستخدمت الف�سائل الفل�سطينية 
امل�سلحة وخا�سة حركة "حما�س" 
وا�سع  ب�سكل  الأنفاق  �سالح 
الإ�رسائيلية،  للقوات  للت�سدي 
غزة  على  الأخرية  احلرب  خالل 

�سيف عام 2014.

ا�شتبعد حمللون �شيا�شيون فل�شطينيون اإمكانية تنفيذ الكيان ال�شهيوين لتهديداتها ب�شن حملة ع�شكرية 
وا�شعة �شد قطاع غزة، يف الفرتة احلالية على الأقل، بالتزامن مع امل�شاعي الأمريكية لتنفيذ �شفقة �شالم 

اأو ما اأطلق عليه اإعالميا ا�شم "�شفقة القرن".

حمللون ي�شتبعدون ذلك يف �شوء بدء التمهيد لإعالن "�شفقة القرن"

هل تنفذ اإ�شرائيل تهديداتها ب�شن حرب جديدة على غزة؟ 
وا�شنطن

 نحرتم قرار الناخب الرتكي ونتطلع 
اإىل عالقات بناءة مع اأردوغان

كندا 

تلقى طلبات جلوء اأكرث من 
100 دبلوما�شي خالل عامني

الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
الرتكي  الناخب  قرار  حترتم  اأنها 
وتتطلع اإىل عالقات بناءة مع الرئي�س 
رجب طيب اأردوغان، عقب فوزه يف 
ويف  الأحد  جرت  التي  النتخابات 
قالت  لالأنا�سول،  مكتوب  ت�رسيح 
قرار  "نحرتم  الأمريكية:  اخلارجية 
اإىل عالقة  الناخب الرتكي، ونتطلع 
ونحن  اأردوغان  الرئي�س  مع  بناءة 

نواجه معا التحديات امل�سرتكة".
مت  من  كل  "ن�سجع  واأ�سافت: 
الرئي�س  ومنهم  تركيا  يف  انتخابهم 
اأردوغان على متثيل وجهات النظر 
الأتراك  املواطنني  لكل  املختلفة 

وتعزيز الدميقراطية يف البالد".
قالت  الثنني،  �سابق  وقت  ويف 
الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة 
�سارة �ساندرز، اإن الرئي�س الأمريكي 
ات�سال  �سيجري  ترامب  دونالد 
التهنئة له  باأردوغان لتقدمي  هاتفيا 
الأول  واأم�س  النتخابات  يف  بفوزه 
انتخابات  تركيا  �سهدت  الأحد، 

رئا�سية وبرملانية مبكرة بلغت ن�سبة 
نحو  قيا�سيا،  رقما  فيها  امل�ساركة 
88 باملائة، بح�سب نتائج اأولية غري 

ر�سمية.
مر�سح  ح�سول  النتائج  واأظهرت 
رجب  للرئا�سة  ال�سعب"  "حتالف 
طيب اأردوغان، على 52.59 باملائة 
ح�سل  فيما  الناخبني،  اأ�سوات  من 
اجلمهوري  ال�سعب  حزب  مر�سح 
باملائة   30.64 على  اإجنة،  حمرم 
انتخابات  ويف  الأ�سوات  من 
ال�سعب  حتالف  ح�سد  الربملان، 
الذي ي�سم حزبي "العدالة والتنمية" 
باملائة   53.66 القومية"  و"احلركة 
اأ�سل  من   344( الأ�سوات  من 
حتالف  ح�سل  فيما  مقعد(،   600
"ال�سعب  اأحزاب  ي�سم  الذي  الأمة 
و"ال�سعادة"،  و"اإيي"  اجلمهوري" 
الأ�سوات  من  باملائة   33.94 على 
ال�سعوب  وحزب  )189مقعدا(، 
باملائة   11.7 على  الدميقراطي 

)67 مقعدا(.

وبح�سب تقرير �سادر عن اخلارجية 
دبلوما�سيني   104 فاإن  الكندية، 
اللجوء  بطلب  تقدموا  اأجانب 
املمتدة  الفرتة  خالل  كندا  اإىل 
مار�س  اإىل   ،2016 مار�س  من 
الكندية  وامتنعت اخلارجية   2018
جن�سيات  ذكر  عن  تقريرها  يف 
الذين  الأجانب  الدبلوما�سيني 
تقدموا بطلبات اللجوء ويف تعليقه 
دينت�س  جانيت  قال  التقرير،  على 
املدير العام ملجل�س الالجئني يف 
كندا، اإن العامل الرئي�سي الذي دفع 
بالدبلوما�سيني اإىل طلب اللجوء يف 
ال�سيا�سي  النظام  تغري  هو  كندا، 

اأو�سح  جانبه،  من  بلدانهم.  يف 
با�سم  فينيلون املتحدث  بياتري�س 
الكندية،  وزارة املواطنة والهجرة 
اأن قوانني بالده متنح للجميع حق 
املطالبة باللجوء اإىل اإحدى املدن 
الكندية. واأ�سار فينيلون اإىل وجود 
عدد من القوانني وال�سوابط يجب 
بطلب  املتقدم  لدى  تتوافر  اأن 
احل�سول  من  يتمكن  كي  اللجوء، 
على هذه ال�سفة يف كندا واأ�ساف 
اأن احلكومة الكندية ل ت�سمن منح 
حق اللجوء لأحد حتى لو توافرت 
لك�سب  املطلوبة  ال�رسوط  لديه 

هذه ال�سفة.
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الثانية  املباراة  يف  يتعادل  وكاد 
خطف  كرو�س  لكن  ال�سويد،  اأمام 
هدف الفوز لأملانيا يف اللحظات 
لينع�س  املباراة،  من  الأخرية 
وحت�سم  املاكينات،  طموحات 
املجموعة  من  التاأهل  بطاقتا 
من  الأخرية  الثالثة  اجلولة  عرب 
لقاء  اليوم  ت�سهد  التي  مبارياتها 
نظريه  مع  الأملاين  املنتخب 
الكوري اجلنوبي على ملعب كازان 
املك�سيك  لقاء  مع  تزامًنا  اأرينا، 
اإيكاترنبريج  ملعب  على  وال�سويد 

اأرينا.
املك�سيكي  املنتخب  ويحتل 
 6 بر�سيد  املجموعة  �سدارة 
ال�سويد  منتخبا  ويليه  نقاط، 
لكل  نقاط   3 بر�سيد  واأملانيا 

الكوري  واملنتخب  منهما، 
اجلنوبي يف املركز الرابع الأخري 
املنتخب  ويحتاج  ر�سيد،  بدون 
الأملاين للفوز بفارق هدفني على 
اأو  اجلنوبية،  كوريا  اأمام  الأقل 
نتيجة  من  اأف�سل  بنتيجة  الفوز 
اأجل  من  املك�سيك  اأمام  ال�سويد 
النهائي، ورمبا  للدور ثمن  التاأهل 
بنتيجة  الأملاين  املنتخب  يتاأهل 
ال�سويد  هزمية  ب�رشط  اأخرى 
اأمام املك�سيك، لكن ل �سك يف اأن 
اللقب،  حامل  الأملاين  املنتخب 
من  الفوز  عرب  التاأهل  اإىل  يتطلع 
اأجل ا�ستعرا�س قوته بعد البداية 
املتعرثة مل�سواره يف البطولة، ول 
املنتخب  مهمة  تكون  اأن  يتوقع 
املنتخب  اأمام  �سهلة  الأملاين 

ي�سعى  الذي  اجلنوبي،  الكوري 
لنف�س غبار هزميتيه يف اجلولتني 
ال�سويد  اأمام  والثانية  الأوىل 
الآخر  اجلانب  على  واملك�سيك. 
يفتقد املنتخب الكوري اجلنوبي، 
و�سطه  خط  وجنم  قائده  جهود 
يف  اإ�سابة  ب�سبب  يوجن،  يوجن  كي 
خالل  لها  تعر�س  ال�ساق،  ربطة 
مباراة املك�سيك، كما يغيب بارك 
الفخذ،  م�سكلة يف  ب�سبب  جو هو 
اإىل  الأملاين  املنتخب  ويتطلع 
فيه  وقعت  الذي  امل�سري  تفادي 
فرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا، يف ن�سخ 
و2010   2002 اأعوام  املونديال 
و2014 على الرتتيب، حيث خرجوا 
من الدور الأول يف الن�سخة التالية 

لن�سخة تتويجهم باللقب.

املاكينات يف مهمة �ضعبة لتفادي اإق�ضاء بطل العاملكوريا اجلنوبية / اأملانيا
بعد انت�شاره املثري على ال�شويد، ياأمل املنتخب الأملاين يف اأن ي�شكل الهدف عالمة 
فارقة ت�شحح م�شار املاكينات، يف م�شوار الدفاع عن اللقب يف كاأ�س العامل، وكان 

املنتخب الأملاين قد تلقى �شدمة يف بداية م�شواره يف املونديال بالهزمية اأمام نظريه 
املك�شيكي يف اجلولة الأوىل من مباريات املجموعة ال�شاد�شة،

الربازيل / �شربيا

ال�ضيل�ضياو 
يبحثون التاأكيد 
و�ضربيا تتم�ضك 

بالأمل
عبورها  تاأكيد  عن  اليوم  الربازيل  تبحث 
 ،2018 ملونديال  النهائي  ثمن  للدور 
واحلفاظ على �سمعتها وجدارتها باإحراز 
يف  �رشبيا  تالقي  عندما  ال�ساد�س  لقبها 
مناف�سات  من  الأخرية  الثالثة  اجلولة 
املجموعة اخلام�سة، ال�سوؤال الذي يطرح 
الربازيلي  اأّن هذا املنتخب  باإحلاح  نف�سه 
تت�سدر   ،2014 عام  كان  كما  معنوياً  ه�س 
اخلام�سة  املجموعة  حالياً  الربازيل 
وتدخل مواجهة �رشبيا  نقاط،   4 بر�سيد 
3 نقاط يف موقف قوة لإدراكها اأن التعادل 
�سيكون كافياً للتاأهل، لكن املهمة لن تكون 
�سهلة اأمام �رشبيا التي ل متلك �سوى الفوز 
لأّن  الثاين،  الدور  اإىل  بطاقتها  ل�سمان 
التعادل لن يكفيها على الأرجح، املناف�س 
�سوي�رشا  املجموعة  يف  الآخر  اجلدي 
�رشيكة الربازيل يف نقاط ال�سدارة، والتي 
�ستلعب مباراة �سهلة ن�سبياً مع كو�ستاريكا 

الأخرية التي خرجت من ال�سباق.
املوعد الذي بداأ متابعو املونديال يهم�سون 
الربازيل  بني  ثاأرية  مواجهة  هو  حالياً  به 
واأملانيا بطلة العامل يف ثمن النهائي، نظراً 
املجموعة  يف  اأي�ساً  يعاين  املان�سافت  لأن 
املك�سيك  اأمام  اأوىل  خ�سارة  بعد  ال�ساد�سة 
1-0 وفوز ب�سق النف�س على ال�سويد 2-1، مل 
ي�سمن اأي من املنتخبني الكبريين حتى الآن 
�سدارة جمموعته، ويف حال ت�سدر اأحدهما 
الو�سافة،  مركز  الثاين جمموعته يف  واإنهاء 
واقعة،  النهائي  ثمن  يف  بينهما  فاملواجهة 
قبل  الأملان  مركز  الربازيليون  و�سيعرف 
يلعبون  العامل  اأبطال  كون  �رشبيا  مواجهة 
قبلهم وبالتايل �سيت�سح مدى ا�ستعداد نيمار 
اأو  مبكراً  الأملاين  البعبع  من  للثاأر  ورفاقه 

تفاديه. 

�شوي�شرا / كو�شتاريكا

التعادل يكفي 
�ضوي�ضرا للتاأهل 

وكو�ضتاريكا 
حلفظ ماء الوجه

القوية  بدابتها  موا�سلة  يف  �سوي�رشا  تاأمل 
عندما تلتقي كو�ستاريكا يف نيجني نوفغورود 
وحجز بطاقتها اإىل الدور الثاين للمرة الثانية 
تعادلها يف  تاريخها، بعد  والرابعة يف  توالياً 
املباراة الأوىل مع الربازيل، قلبت �سوي�رشا 
اإىل  تخلفها  حمولة  �رشبيا  على  الطاولة 
م�سحونة  كانت  مباراة  يف   ،1-2 غال  فوز 
قوية  كانت  ما  بقدر  �سيا�سية،  خلفية  على 
التعادل  �سوي�رشا  يكفي  امللعب،  اأر�س  على 
بغ�س  الثاين  الدور  يف  تواجدها  ل�سمان 
و�رشبيا،  الربازيل  مباراة  نتيجة  عن  النظر 
اإل اأّن املرجح اأي�ساً اأن يقارب ال�سوي�رشيون 
يف  الأملان  و�سع  اإىل  بالنظر  املباراة 

املجموعة ال�ساد�سة.
اكتفى  بعدما  ال�سعداء  �سوي�رشا  تنف�ست 
�سريدان  جنميها  بتغرمي  الدويل  الحتاد 
اليقاف  من  بدلً  ت�ساكا  وغرانيت  �ساكريي 
بعد  ال�سيا�سي  احتفالهما  خلفية  على 
لقاء  خالل  �رشبيا  مرمى  يف  الت�سجيل 
يحافظ  ومل  رو�سيا،  مونديال  يف  الفريقني 
ال�سوي�رشي  احلياد  على  وت�ساكا  �ساكريي 
بر�سم  الهدفني  بعد  احتفال  امللعب،  يف 
لألبانيا  يرمز  الذي  املزدوج«  »الن�رش  �سارة 
وتاليا كو�سوفو يف وجه امل�سجعني ال�رشب، 
يف  البلقان.  يف  دموي  لتاريخ  ا�ستعادة  يف 
اخلروج  لتفادي  كو�ستاريكا  ت�سعى  املقابل، 
من  عقيمة  وغلة  متتالية  هزائم  بثالث 
للمرة الأوىل منذ مونديال 2006،  الأهداف 
فاجاأ  الذي  للفرق  معنوية  نتيجة  وحتقيق 

العامل يف 2014 ببلوغه الدور ربع النهائي.

املك�ضيك ل�ضمان �ضدارة املجموعة وال�ضويد تتاأّمل التاأهل
املك�شيك / ال�شويد

موا�سلة  اإىل  املك�سيك  ت�سعى 
الن�سخة  يف  القوية  انطالقتها 
ال�سويد  تالقي  عندما  احلالية 
يكاتريينبورغ،  يف  اجلريحة 
باأ�رشه  العامل  املك�سيك  وفاجاأت 
اللقب  حاملة  اأملانيا  على  بتغلبها 
1-0 يف اجلولة الأوىل، ثم حققت 
كوريا  ح�ساب  على  الثاين  فوزها 
على  لترتبع   ،1-2 اجلنوبية 
�سدارة الرتتيب التي كانت اأملانيا 
وحتتاج  حل�سمها،  بقوة  مر�سحة 
ل�سمان  التعادل  اإىل  املك�سيك 
تاأهلها وال�سدارة، كما اأن اخل�سارة 
تعرث  حال  يف  التاأهل  تخولها  قد 
ومل  اجلنوبية،  كوريا  اأمام  الأملان 
املك�سيك  تواجد  يتوقع  اأحد  يكن 

بالعالمة  املجموعة  �سدارة  يف 
اأن  بيد  جولتني،  بعد  الكاملة 
جنمها وهّدافها التاريخي خافيري 
كان  »ت�سيت�ساريتو«  هرنانديز 
�سنع  فريقه على  بقدرة  ثقة  على 
املك�سيك  و�ست�سعى  املعجزات، 
الأول،  الدور  تخطيها  حال  يف 
مباراتها  عقدة  من  التخل�س 
الدور  اأي  النهائيات،  يف  الرابعة 
فيه  �سقطت  الذي  النهائي  ثمن 
الأخرية  ال�ست  م�ساركاتها  خالل 
على   1986 منذ  تتجاوزه  ومل 
بلغاريا  على  تغلبت  حني  اأر�سها 
النهائي  2-0 قبل اخلروج من ربع 
بركالت  الغربية  اأملانيا  يد  على 
ميلك  ل  املقابل،  يف  الرتجيح. 

خيار  �سوى  ال�سويدي  املنتخب 
وبفارق  املك�سيك  على  الفوز 
هدفني ل�سمان تاأهله بغ�س النظر 
عن  وبعيدا  الأملان  نتيجة  عن 
ومتلك  الأهداف،  فارق  ح�سابات 
للتاأهل  فر�سة  من  اأكرث  ال�سويد 
بتعرث  مرتبط  م�سريها  اأن  بيد 
بفارق  ففوزها  العامل،  اأبطال 
مبا�رشة  البطاقة  مينحها  هدفني 
الأهداف  بفارق  �ستتفوق  حيث 
على املك�سيك كما اأن التعادل قد 
يكون كافياً �رشط خ�سارة الأملان، 
الأملان  خ�سارة  �رشط  واخل�سارة 
يف  ال�سويد  وتت�ساوى  اأكرب،  بفارق 
فارق الأهداف مع اأملانيا »0«، يف 
حني متلك املك�سيك +2.                

لوف ي�ضتقر على �ضويل 
خلالفة بواتينغ

رهان جديد لأوروغواي 
مبونديال رو�ضيا

ال�ضعودية متدد عقد بيتزي

عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
الت�سكيلة  �سيدخل  الذي  الالعب 
الأملاين  للمنتخب  الأ�سا�سية 
اأمام  امل�سريية  املواجهة  خالل 
ويواجه  اليوم،  اجلنوبية  كوريا 
الكوري  نظريه  اأملانيا،  منتخب 
الأخرية  اجلولة  يف  اجلنوبي 
لنهائيات  املجموعات  دور  من 
مونديال رو�سيا بحًثا عن بطاقة 
العبور اإىل الدور الثاين، وبح�سب 
التوقعات  فاإن  بيلد،  �سحيفة 

بنيكال�س  الدفع  حول  تدور 
�سويل لعب بايرن ميونخ للظهور 
واأ�سافت  هوميلز،  مات�س  بجوار 
روديجر  »اأنطونيو  ال�سحيفة: 
بدا  ولكن  ال�سويد،  �سد  لعب 
الأحيان«،  من  الكثري  يف  مهتًزا 
البطاقة  بواتينغ  جريوم  وتلقى 
اأملانيا  انت�سار  خالل  احلمراء 
على ال�سويد يف اجلولة املا�سية 
كوريا  مباراة  عن  �سيغيب  ولذلك 

اجلنوبية.

خط  ثنائي  بتاألق  توقعات  رغم 
لوي�س  من  املكون  اخلطري  الهجوم 
كاأ�س  يف  كافاين  واإدين�سون  �سواريز 
منتخب  اأن  اإل  القدم،  لكرة  العامل 
الأوروغواي اكت�سب رهاًنا جديًدا يف 
مونديال رو�سيا، وخطف خط دفاع 
الأوروغواي الأ�سواء ب�سكل كبري يف 
نظيفة  ب�سباك  اخلروج  بعد  رو�سيا، 
دور  خالل  متتالية  مباريات   3 يف 
املجموعات، ومتلك اأوروغواي اأحد 
العامل  يف  الهجوم  خطوط  اأ�رش�س 
بر�سلونة  لعب  �سواريز  بوجود 
وكافاين هداف باري�س �سان جريمان 
اللعبة  مهاجمي  اأف�سل  من  وهما 
كافاين  و�سجل  احلايل،  الوقت  يف 
اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  هداف 
 10 بر�سيد  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة 
اأهداف، 40 هدفا يف كل امل�سابقات 
املا�سي  املو�سم  جي  ا�س  البي  مع 
مرة،   31 ال�سباك  �سواريز  هز  بينما 
الثنائي  يتاألق  اأن  املتوقع  من  وكان 

الوقوع  بعد  العامل، خا�سة  كاأ�س  يف 
يف جمموعة ت�سم م�رش وال�سعودية 
كان  الدفاع  خط  لكن  ورو�سيا، 

�ساحب الب�سمة الأكرب.
النت�سار  خالل  املهاجمان  و�سّجل 
3-0 على رو�سيا يف ختام مناف�سات 
اأوروغواي  لتحقق  املجموعة 
لكن  التوايل،  على  الثالث  انت�سارها 
للفريق يف ح�سد  الواقعي  الأ�سلوب 
على  الأكرب  الرتكيز  جعل  النقاط 
نظافة  على  احلفاظ  يف  النجاح 
اأكرب  يكون  رمبا  وب�سكل  ال�سباك 
التاأهل  �سمان  وبعد  الت�سجيل،  من 
ثم  م�رش  على   0-1 بالفوز  املبكر 
ال�سعودية ح�سمت اأوروغواي �سدارة 
النت�سار  طريق  عن  املجموعة 
والتي  الأر�س،  �ساحبة  على  الكبري 
مباراتني  اأول  يف  اأهداف   8 �سجلت 
حماولة  يف  ب�سدة  عانت  لكنها 
من  القادم  املنتخب  دفاع  اخرتاق 

اأمريكا اجلنوبية.

اأم�س  ال�سعودي  الحتاد  اأعلن 
املنتخب  مدرب  عقد  جتديد 
نهاية  حتى  بيتزي  اأنطونيو  خوان 
كاأ�س اأمم اآ�سيا 2019، بعد اخلروج 
باملونديال  الأول  الدور  من 
الر�سمي  الرو�سي، ون�رش احل�ساب 
موقع  على  ال�سعودي  لالحتاد 
نباأ  تويرت،  الجتماعي  التوا�سل 
نهاية  حتى  بيتزي  عقد  جتديد 
التي  اآ�سيا،  اأمم  كاأ�س  بطولة 
جانفي  يف  الإمارات  ت�ست�سيفها 
الحتاد  بيان  واأو�سح  املقبل، 

مع  التفاق  �سيتم  اأنه  ال�سعودي، 
بيتزي على اإجراء بع�س التغيريات 
يف اجلهاز الفني، وذلك بعد درا�سة 
وتقييم م�ساركة الأخ�رش يف بطولة 
على  الأخ�رش  وفاز  العامل،  كاأ�س 
مقابل  بهدفني  امل�رشي  نظريه 
اآخر مباريات الفريقني  هدف، يف 
منتخب  املونديال.واحتل  خالل 
ال�سعودية املركز الثالث يف ترتيب 
املجموعة الأوىل بر�سيد 3 نقاط 
بعد النت�سار على م�رش، واخل�سارة 

اأمام رو�سيا واأوروغواي.

برنامج مباريات اليوم
كوريا اجلنوبية / اأملانيا

املك�شيك / ال�شويد

اللقاءان يجريان على 

ال�شاعة 15:00

�شربيا / الربازيل

�شوي�شرا / كو�شتاريكا

اللقاءان ينطلقان ابتداء من 

ال�شاعة 19:00
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على  حت�سب  الت�رصيحات  هذه 
رئي�س الفاف الذي واإن قام بخطاأ 
الك�سف  عليه  وماكان  منهجي 
االحتادية  مر�سحي  اأ�سماء  عن 
الزالوا  وهو  للعبة  اجلزائرية 
تتوجه  حيث  بعقود،  مرتبطني 
هذه الت�رصيحات لالنقالب عليه، 
بعدما ذكرت تقارير اإعالمية اأم�س 
املغربية  االحتاديتني  جتديد  عن 
واالإيرانية الثقة يف مدربيها رونار 

وكريو�س على التوايل.
جريدة  ك�سفت  ال�سدد،  ها  ويف 

رئي�س  ان  املغربية  امل�ساء 
فوزي  املغربية  امللكية  اجلامعة 
خدمات  يف  الثقة  جدد  لقجع  
املدرب املتوج بكاأ�سني اإفريقيتني 
وكوت  زامبيا  منتخبي  رفقة 
ديفوار، وهي اخلطوة التي قام بها 
خا�سها  التي  اإ�سبانيا  مقابلة  قبل 
�سمن  اأم�س  اأول  �سهرة  املغاربة 
الدور  واالأخرية من  الثالثة  اجلولة 
فيها  وتعادلوا  العامل  لكاأ�س  االأول 
قام  حيث  �سبكة،  كل  يف  هدفني 
مدربه  يف  الثقة  بتجديد  لقجع 
اأقل من 24 �ساعة من ت�رصيحات 
زط�سي حول ا�ستهدافه التعاقد مع 

االحتاد  رئي�س  طالب  اين  رونارد، 
الفرن�سي  مدربه  من  املغربي 
احلفاظ على اال�ستقرار بالعار�سة 
العقد  كان جّدد  الذي  وهو  الفنية 
غاية  اإىل  املونديال  انطالق  قبل 

عام 2022.
و�سوف تتوا�سل النك�سات بالن�سبة 
اأم�س  ك�سفت  بعدما  زط�سي  اإىل 
اقرتاح  عن  �سي«  بي  »بي  قنوات 
للكرة امل�ستديرة  االحتاد االإيراين 
مدربه  عقد  لتمديد  عر�سا 
اأ�سهر  �ستة  كريو�س  الربتغايل 
بنهاية  ينتهي  الذي  وهو  اإ�سافية 
اأجل  امل�ساركة يف املونديال، من 

قيادة عار�ستها الفنية يف مناف�سة 
هذه  وتاأتي  لالأمم،  اآ�سيا  كاأ�س 
ردا  االإيراين  االحتاد  من  اخلطوة 
على ت�رصيحات زط�سي الذي اأكد 
ال�سابق  املدرب  رغبته يف خطف 
ال  حيث  اال�سباين،  مدريد  لريال 
اخلطوة  تلك  تكون  اأن  ي�ستبعد 
الهيئة  رئي�س  ملخطط  ف�سال 
الكروية اجلزائرية يف حت�سيل اأحد 
اأهدافه وهو الذي اأكد ان اخل�رص 
مدرب  ا�ستقدام  اإىل  بحاجة 
اإىل  قيادتهم  على  قادر  مونديايل 
القارية  لل�ساحة  جمددا  العودة 

والعاملية.

لقجع جدد الثقة يف رونار والإيرانيون عر�شوا متديد عقد كريو�ش 6 اأ�شهر

الحتادان املغربي والإيراين ي�ضفعان زط�ضي
يتوّجه رئي�ش الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي نحو خ�شارة رهانه على اأ�شماء املدربني الذين 

ر�شحهم من اأجل تويل العار�شة الفنية، عندما خرج الأحد املن�شرم يف ت�شريحات �شحافية واأعلن خاللها اأن قائمة 
املر�شحني لتويل العار�شة الفنية الوطنية وخالفة رابح ماجر على راأ�ش اخل�شر ت�شم ثالثة اأ�شماء تتعلق بكل من 

الفرانكو بو�شني وحيد حليلوزيت�ش، الفرن�شي هريف رونارد والربتغايل كارلو�ش كريو�ش، وتبقى املالمة على رئي�ش 
الفاف ذكره ا�شم مدربني اثنني لزال مرتبطان بعقد مع املنتخبات التي يدربانها

بن غيث مر�شح للرحيل هذا املركاتو ال�شيفي

لعبو �ضو�ضطارة يهدفون لك�ضب 
ثقة فروجي اأمام الرتجي التون�ضي

اثنتني يف امل�شارعة وواحدة يف ال�شباحة

3 ف�ضيات تدعم ر�ضيد اجلزائر 
يف الألعاب املتو�ضطية

اجلزائر  احتاد  فريق  يخو�س 
الودية  مبارياته  اأوىل  اليوم  اأم�سية 
حت�سبا  التح�سريات  انطالق  منذ 
يالقي  حيث  الكروي،  للمو�سم 
التون�سي  الرتجي  مناف�سه  النادي 
الذي  التح�سريي  الرتب�س  �سمن 
التون�سية  قمرت  مبدينة  يجريه 
ال�ساذيل  مبلعب  يلعب  والذي   ،
م�ساء،  ال�سابعة  من  ابتداء  زوينت 
اللقاء فر�سة حقيقية  ويعترب هذا 
اأجل  من  فروجي  تيريي  للمدرب 
الوقوف على ا�ستعدادات الالعبني 
والتعرف عن قرب على اإمكانيات 
ي�سع  حتى  حدى،  على  العب  كل 
خارطة الطريق ويكون فكرة حول 
�سوف  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
يعتمد عليها انطالقا من املو�سم 

املقبل، اإىل جانب اأن املوعد هام 
اأ�سامة  الالعب  لرفقاء  بالن�سبة 
املدرب  اإقناع  اأجل  من  �سيتة 
واحل�سول  باإمكانياتهم  الفرن�سي 
للتواجد �سمن خياراته  ثقته  على 

االأ�سا�سية.
يغادر  اأن  ي�ستبعد  ال  املقابل،  يف 
غيث  ين  الروؤوف  عبد  الالعب 
»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  �سفوف 
ال�سيفي،  املركاتو  نهاية  قبل 
»الو�سط«  م�سادر  ذكرت  حيث 
بندا  الالعب ميلك  ان  الفريق  يف 
له  ي�سمح  االإعارة  يف جتديد عقد 
بالرحيل يف حال تلقى عر�سا من 
احد االأندية الفرن�سية الراغبة يف 

التعاقد معه.
ع.ق.

بثالث  اجلزائر  ر�سيد  تدّعم 
م�ساركتها  خالل  ف�سية  ميداليات 
املتو�سط  البحر  األعاب  دورة  يف 
مدينة  يف  فعاليتها  اجلارية 
جنح  حيث  با�سبانيا،  تاراغونا 
�سحنون  ا�سامة  اجلزائري  ال�سباح 
ميداليته  ثاين  اجلزائر  اإهداء  يف 
بعدما  املناف�سة  يف  ال�سخ�سية 
ل�سباق  الف�سية  امليدالية  اأحرز 
50 م �سباحة حرة، بعدما �سبق ان 
�سباحة  100م  �سباق  بذهبية  توج 
حرة، اأين متكن من حتطيم الرقم 
القيا�سي الوطني لثاين مرة بعدما 
لل�سباق  الثاين  املركز  يف  دخل 
قدره  توقيت  يف  امل�سافة  قاطعا 
عادت  املقابل،  يف  و96ج  21ثا 
ريا�سة  اإىل  االأخريني  الف�سيتني 
بها  توج  بعدما  امل�سارعة، 
وزن  يف  عزارة  ب�سري  امل�سارعان 
87 كغ واأدم بوجملني يف وزن 97 كغ 

االإغريقو  امل�سارعة  الخت�سا�س 
عزارة  امل�سارع  ومتكن  رومانية، 
من جتاوز الدوار االأوىل للمناف�سة 
قبل ان يلتقي يف املنازلة النهائية 
العامل  وبطل  الرتكي  امل�سارع 
فاز  الذي  ماتهان  با�سن  الفئة  يف 
املقابل،  يف   ،1-2 بنتيجة  عليه 
م�ساره  على  بوجملني  زميله  �سار 
خ�سارته  بعد  الف�سية  ونال 
العامل  بطل  اأمام  النهائي  ملنازلة 
بالفرن�سي  االأمر  ويتعلق  بدوره 
اإليه  عادت  الذي  نومونفي  ميلون 
امليدالية الذهبية بعد الفوز 1-4، 
ايام  اأربع  بعد  اجلزائر  وتواجدت 
العا�رص  املركز  يف  املناف�سة  من 
اإحرازها  بعد  الرتتيب  جلدول 
منها  ميداليات  �ست  جمموع  على 
وبرونزية  ف�سيات  ثالث  ذهبيتني، 

واحدة.
ع.ق.

ح�شيبة بوملرقة ري�شة الوفد اجلزائر 
بالألعاب املتو�شطية

 النتائج م�ضجعة يف انتظار
 بقية املناف�ضات

اجلزائري  الريا�سي  الوفد  رئي�سة  بوملرقة  ح�سيبة   اعتربت 

الطبعة  يف  اجلزائريني  قبل  من  امل�سجلة  النتائج  باإ�سبانيا، 

على  حاليا  اجلارية  املتو�سط  االأبي�س  البحر  األعاب  18من 

اإجراء  وبعد  وامل�رصفة،  بااليجابية  اال�سبانية  االأرا�سي 

ثالث  على  اجلزائر  حت�سلت  املناف�سة،  من  اأيام  ثالثة 

يف  التا�سعة  املرتبة  حمتلة  وبرونزية  ذهبيتان  ميداليات 

االأنباء  لوكالة  بوملرقة  و�رصحت  للميداليات،  العام  الرتتيب 

يف  النتائج  هذه  ننتظر  نكن  مل  �رصاحة  ><بكل  اجلزائرية: 

بالذهب  توجنا  كان من جانبنا عندما  االألعاب، احلظ  بداية 

ال�سابقة  االأوملبية  البطلة  واأبدت  وال�سباحة<<.  الكاراتي  يف 

><يف  بقية املناف�سة، حيث قالت:  تفاوؤلها يف  �سباق 1500م 

�سين�سطان  وبوجملني  عزارة  �سيد  جزائريان  امل�سارعة 

الذي  ال�سباح �سحنون  اأن  اإىل  باالإ�سافة  اليوم االثنني  النهائي 

لديه كل االإمكانيات للتاألق يف �سباح 50م �سباحة حرة دون اأن 

نن�سى املالكمني الذين �سيدخلون املناف�سة، اأمتنى اأن نحقق 

ميداليات خالل اليوم الرابع من املناف�سة<<.

ت�سري  االأمور  كل  اأن  بوملرقة  اأكدت  التنظيمية،  الناحية  ومن 

مواجهاتها  التي مت  ال�سعوبات  بع�س  رغم  يف ظروف ح�سنة 

عند الو�سل اإىل اإ�سبانيا، وقالت بوملرقة التي ذكرت اأن النتائج 

><الريا�سيون  ال�سدد:  هذا  يف  التقنيني  من طرف  م�سطرة 

على  فقط  الرتكيز  وعليهم  ح�سنة  ظروف  يف  يتواجدون 

مع  التعامل  يل  �سهل  ما  وهذا  �سابقة  ريا�سية  اإنني  عملهم، 

كل الريا�سيني<<، ومن املتوقع اأن يكون التحق الفوج الثالث 

اأول  م�ساء  تاراغونا  مبدينة  اجلزائري  الوفد  من  االأخري  و 
اأم�س.

وكالت

�شبيبة القبائل تتفق مع بارادو على 
ا�شتقدام املوؤذن

الفرن�ضي دوما�س ي�ضرع يف 
العمل هذا اجلمعة

الفرن�سي  اأن  مالل  �رصيف  القبائل  �سبيبة  فريق  رئي�س  اإىل فرانك داما�س املدرب اجلديد للفريق حت�سبا للمو�سم الكروي اأعلن  تو�سلت  اإدارته  اأن  مالل  اأو�سح  ال�سدد  هذا  ويف  الت�سكيلة مبا�رصة بعد اتفاق نهائي مع املدرب دوما�س من اأجل تويل العار�سة الفنية املقبل،  ملنتخب وخالفة يو�سف بوزيدي الذي كان غادر  احلايل  املدرب  منح  حيث  املنق�سي،  املو�سم  من نهاية  ال�سبيبة  م�سوؤويل  اإىل  النهائية  موافقته  اال�ستوائية  التح�سريات مهامه ابتداء من اجلمعة املقبل، اأين يتواجد على توا�سل دائم اأجل خو�س جتربة تدريبية يف اجلزائر وال ي�ستبعد اأن ي�رصع يف غينيا  اآخر  اأجل و�سع  الرئي�س مالل وامل�سوؤولني من  ترب�س على انطالق الرتب�س التح�سريي املقرر ابتداء من هذا اجلمعة مع  خو�س  قبل  البنيان،  عني  يف  واالإطعام  الفندقة  ال�سبيبة مبركز  بيت  داخل  من  م�سادر  وح�سب  اأملانيا.  يف  احتاد حت�سريي  م�سوؤويل  مع  البارحة  اجتمع  يكون  دوما�س  املدرب  فريقه غينيا اال�ستوائية من اأجل التو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن ف�سخ العقد فاإن  مع  العمل  يف  ال�رصوع  ق�سد  الوطن  باأر�س  اتفاق وااللتحاق  اإىل  القبائلية  االإدارة  تو�سلت  اآخر،  �سياق  ويف  امل�سادر جانب امتالكه للتجربة والعمل مع اأندية كبرية يف �سورة احتاد والعمل مع الفريق الذي �سبق له العمل معه يف وقت �سابق، اإىل مع املح�رص البدين �سايح من اأجل االن�سمام اإىل الطاقم الفني اجلديد،  نف�س  املقابل، حتدثت  ال�ساورة. يف  و�سبيبة  من اجلزائر  نظريتها  مع  نهائي  اتفاق  اإىل  »الكناري«  اإدارة  تو�سل  �سفوف عن  اإىل  املوؤذن  اهلل  عبد  الالعب  انتقال  بخ�سو�س  اإىل لعب املو�سم الفارط على �سكل اإعارة رفقة مولوةدية اجلزائر، ال�سبيبة، اأين ينتظر ان يتم احل�سم يف �سيغة االنتقال بعدما كان بارادو  �سفره  جواز  منح  قد  م�سادرنا  وفق  الالعب  وفق  م�سوؤويل ال�سبيبة من اأجل حت�سري التاأ�سرية للم�ساركة يف ترب�س ويكون 
اأملانيا.

عي�شة ق.



 اإ�ضبانيا تالقي امل�ضيف والأوروغواي
 الربتغال بثمن النهائي

ارت�صمت اول ام�س اأوىل معامل الدور ثمن النهائي لكاأ�س العامل 2018 مع موعد بارز بني ا�صبانيا مت�صدرة 
الربتغال  بني  مرتقبة  مواجهة  مقابل  الأوىل،  املجموعة  ثانية  امل�صيفة  ورو�صيا  الثانية  املجموعة 
الثالثة  اجلولة  3-0 يف  رو�صيا  على  كبري  بفوز  الأوىل  املجموعة  الأوروغواي  وت�صدرت  والأوروغواي، 
والأخرية، بينما حفلت مباراتا املجموعة الثانية باإثارة حتى اللحظات الأخرية، وانتهتا بتعادل ا�صبانيا 

مع املغرب 2-2 والربتغال مع اإيران 1-1، علما اأن الأخري كان على و�صك انتزاع الفوز.

 اإي�ضكو: مواجهة رو�ضيا �ضتكون
 �ضعبة اأمام الفريق امل�ضيف

يف  الأ�صعب  املرحلة  مواجهة  بالده  منتخب  على  اأن  الإ�صباين،  املنتخب  جنم  األركون  اإي�صكو  اأكد 
املجموعة  الإ�صباين  املنتخب  وت�صدر  رو�صيا،  العامل يف  كاأ�س  نهائي  ثمن  اإىل  التاأهل  بعد  املونديال 
واملغرب  اإ�صبانيا  تعادل  عقب  اإي�صكو  ت�رصيحات  جاءت  النهائي،  ثمن  يف  رو�صيا  و�صيواجه  الثانية، 
واإ�صبانيا م�صاء اأول ام�س يف ختام مواجهات الدور الأول من مونديال رو�صيا. وقال اإي�صكو، يف املوؤمتر 
ال�صحفي الذي ح�رصه : »�صعيد ب�صدارة املجموعة، رمبا كنا نريد نتيجة خمتلفة، رمبا مل نكن مركزين 
منذ البداية، ارتكبنا بع�س الأخطاء لكننا جنحنا يف العودة مرتني«، واأ�صاف رًدا على �صوؤال عن مواجهة 
اأداء  بتاأييد امل�صجعني هنا، لقد قدموا  اإنها الدولة امل�صيفة، وحتظى  رو�صيا: »�صتكون مباراة �صعبة، 
اأن  �صبق  جيدين،  لعبني  متتلك  »رو�صيا  وتابع:  نظيفة«،  بثالثية  الهزمية  رغم  اأوروغواي  اأمام  جيًدا 

واجهناهم ودًيا وفزنا عليهم، لكن الأمر يختلف كثرًيا الآن«.

لعبو املغرب: تقنية الفيديو للكبار فقط
اأمام  بالده  منتخب  مباراة  نهاية  عقب  علني  ب�صكل  الفيديو  تقنية  اأمرابط  الدين  نور  املغربي  انتقد 
اإ�صبانيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفني لكل فريق، وكان لعبو املغرب طالبوا باللجوء لتقنية 
الفيديو يف مل�صة اليد التي كانت على املدافع جريارد بيكيه ومل حتت�صب �رصبة جزاء ل�صالح املغرب، 
ومل يقبل احلكم باللجوء للتقنية، وعقب نهاية املباراة اجته الالعب نور الدين اأمرابط لإحدى الكامريات 

واأ�صار اإىل تقنية الفيديو وقال: »اإنها هراء«.
من جانبه قال مبارك بو�صوفة قائد املنتخب املغربي: »ماذا اأقول عن اأداء احلكم، لقد اتخذ قرارات 
�صيئة واأ�رص بنا، وعندما مل�س بيكيه الكرة بيده مل يطلب تقنية الفيديو، كانت مل�صة وا�صحة وميكن 
الفيديو  تقنية  اأن  »يبدو  وقال:  ا  اأي�صً التقنية  فانتقدا  درار  ونبيل  بلهندة  يو�صف  اأما  روؤيتها«،  للجميع 
لالآخرين، اإن التقنية خم�ص�صة للمنتخبات الكبرية، اإنه اأمر حمبط، هدف اأ�صبا�س قانوين ولكن هناك 
مل�صة يد على بيكيه«، اأما احلار�س منري املحمدي فقال: »نحن غا�صبون لأن اجلميع ل يتعامل ب�صكل 
ا ومل تتوقف تقنية الفيديو للم�صاعدة، نطلب معاملتنا  مت�صاٍو، �صيء م�صابه حدث يف مباراة الربتغال اأي�صً

على قدم امل�صاواة«.

كومباين ي�ضتاأنف التدريبات مع بلجيكا
ا�صتاأنف قطب دفاع املنتخب البلجيكي فان�صان كومباين اأول ام�س التدريبات اجلماعية قبل 3 اأيام من 
مواجهة اإجنلرتا على �صدارة املجموعة ال�صابعة يف مونديال 2018. وقال مدرب بلجيكا الإ�صباين روبرتو 
املجموعة  اإىل  لالن�صمام  جاهز  اإنه  نعم،  الإجابة  الطبية  الناحية  »من  �صحايف:  موؤمتر  يف  مارتينيز 
وخو�س التمارين ب�صكل طبيعي«، واأ�صاف: »�صنقوم بتجربة على م�صتوى كرة القدم ملعرفة ما اإذا كنا 
اأم ل«، وكان كومباين تعر�س لإ�صابة يف الفخذ خالل مباراة دولية ودية �صد  اأمام اإجنلرتا  �صندفع به 
الربتغال يف اأوائل جوان احلايل، وتابع مارتينيز »الأمر ذاته بالن�صبة لزميله توما�س فريمايلن«، ما يعني 
اأن الأخري الذي كان يعاين من اإ�صابة يف الفخذ اأي�صاً، �صيخ�صع بدوره لختبار ملعرفة مدى جاهزيته 

خلو�س مباراة اخلمي�س �صد الجنليز.

احل�ضري يدخل التاريخ يف كاأ�س العامل
اأ�صبح املخ�رصم ع�صام احل�رصي ر�صمياً اأكرب لعب ي�صارك يف كاأ�س العامل عقب وجود ا�صمه يف ت�صكيلة 
لع�صام  الفر�صة  منح  م�رص  منتخب  مدرب  كوبر  الأرجنتيني  ل  وف�صّ ال�صعودية،  اأمام  الأ�صا�صية  م�رص 
احل�رصي البالغ 45 عاماً و161 يوماً خا�صة واأّن الفراعنة فقدوا فر�صتهم يف التاأهل، واأ�صبح احل�رصي 
اأكرب لعب ي�صارك فعلياً يف كاأ�س العامل، الرقم كان بحوزة حار�س كولومبيا املعتزل فريد موندراغون 
اللبناين الأ�صل، الذي يعد الأكرب بعد خو�صه مباراة اليابان يف 24 جوان 2014 عن عمر 43 عاماً وثالثة 
اأيام وقد دخلها احتياطيا مكان دايفيد اأو�صبينا، علماً اأنه حطم حينها رقم اأ�صطورة الكامريون واأفريقيا 

روجيه ميال.
بحوزة حار�س اإجنلرتا املعتزل دايفيد جامي�س الذي لعب اأول مباراة له يف كاأ�س العامل عن عمر 39 �صنة 

و321 يوماً اأمام اجلزائر يف مونديال 2010 يف جنوب اأفريقيا.

 لروخا تخطف التعادل
 من ا�ضود الأطل�س

املغرب  مع  مباراتها  ويف  بالتعادل  للخروج  ا�صبانيا  عانت 
بكالينينغرادو�صجل لها اإي�صكو وياغو اأ�صبا�س  يف مقابل هديف 
ا�صبانيا  وت�صدرت  للمغرب،  الن�صريي  ويو�صف  بوطيب  خالد 
الأهداف  بفارق  نقاط،   5 بر�صيد  املجموعة   2010 بطلة 
امل�صجلة عن الربتغال، اإل اأن »ل روخا« بدا كاأنه ل يزال يعاين 
التعادل يف  اأن يدرك  رو�صيا، وتخلف مرتني قبل  يف مونديال 
الوقت ال�صائع، بينما انتزع اأ�صود الأطل�س نقطة م�صتحقة على 
يبقى   ،.1986 مونديال  منذ  فوز  اأول  حتقيق  يف  ف�صلهم  رغم 
العزاء الوحيد لال�صبان يف 2018 تعوي�صهم اخلروج املخيب من 
الدور الأول يف 2014 حني تنازلوا عن اللقب الأول لهم ل�صالح 

اأملانيا.
وقدم املنتخب املغربي للمباراة الثالثة تواليا عر�صا رائعا ووقف ندا اأمام النجوم ال�صبان وكان قريبا من حتقيق فوزه الأول 
يف 2018 والثالث يف تاريخه عندما تقدم 2-1 قبل اأن تهتز �صباكه يف الوقت بدل ال�صائع، وقابل املغاربة حماولت ال�صتحواذ 
ال�صبانية ب�صغط دفاعي عال اأثمر الهدف الأول يف الدقيقة 14 عندما انتزع خالد بوطيب كرة من اأندري�س انيي�صتا اىل �صريخيو 
رامو�س يف منت�صف امللعب، فانطلق مبفرده ب�رصعة وتوغل داخل املنطقة ولعبها بني �صاقي احلار�س دافيد دي خيا، واأدركت 
ا�صبانيا التعادل بعد خم�س دقائق اثر هجمة من�صقة قادها دييغو كو�صتا الذي مرر الكرة اىل اإنيي�صتا املتوغل داخل املنطقة 

فمررها اإىل اي�صكو اأمام املرمى ليتابعها قوية بيمناه يف �صقف املرمى.
وبعد فر�س مغربية عدة يف ال�صوط الأول، تراجع اأ�صود الأطل�س ن�صبيا يف الثاين يف مقابل تغيريات ا�صبانية �صملت دخول ماركو 
اأ�صن�صيو وياغو اأ�صبا�س مكان تياغو األكانتارا ودييغو كو�صتا، ويف ظل البحث ال�صباين عن هدف الفوز، اأتى الرد من املغربي 
الأخرية يف  ال�صبانية  الكلمة  اأ�صبا�س قال  اأن  اإل  ركنية،  ركلة  اثر  براأ�صية  الثاين  الهدف  والذي �صجل  بوطيب  بديل  الن�صريي 

الدقيقة الأوىل من الوقت ال�صائع، بكرة بالكعب بعد عر�صية لداين كارفاخال.

ا�صت�صاط كارلو�س كريو�س مدرب منتخب اإيران غ�صبًا بعد 
التعادل 1-1 مع الربتغال وهي النتيجة التي اأطاحت بفريقه 
�صحفية  ت�رصيحات  يف  كريو�س،  واأكد  العامل،  كاأ�س  من 
عقب اللقاء اأن كري�صتيانو رونالدو مهاجم الربتغال ا�صتحق 
الطرد، ب�صبب ما قال اإنه اعتداء باملرفق يف وجه مرت�صى 
بورعلي كنجي، واأن اإيران ا�صتحقت ركلة جزاء واحدة اأخرى 
التحكيم،  اإىل  عامة  انتقادات  كريو�س  ووجه  الأقل،  على 
وقال  امل�صاعد،  الفيديو  حكم  نظام  على  هجومه  وكرر 
اأ�صعر باإحباط �صديد«،  اأنا فخور لكن  »كنا ن�صتحق الفوز، 
وكان الفوز على الربتغال يف املباراة الأخرية باملجموعة 
املنتخب  ولعب  الثاين،  الدور  اإىل  اإيران  �صيوؤهل  الثانية 
بالأحداث  مليئة  مباراة  يف  عالية  قتالية  بروح  الإيراين 
املثرية. واأبدى كريو�س غ�صبه من واقعة يف الدقيقة 80، 
احلكم  وراجع  اأر�صا  كنجي  بورعلي  رونالدو  اأ�صقط  حني 
اإعادة الفيديو لريى اإن كانت اللعبة ت�صتحق بطاقة حمراء 
ثم قرر اإنذار قائد الربتغال، وقال كريو�س »�رصبة باملرفق 

ت�صتحق بطاقة حمراء، اللوائح ل تقول ماذا لو كان رونالدو 
تكون  اأن  يجب  القرارات  حمراء،  بطاقة  اإنها  مي�صي،  اأو 
يعاملون  احلكام  كان  اإذا  عما  �صوؤال  على  وردا  وا�صحة«، 
اأن  »عليكم  كريو�س  قال  بت�صاهل،  رونالدو  مثل  النجوم 
ت�صاألوهم، ل�صت يف مزاج جيد. كان من املمكن احت�صاب 
ركلة جزاء واحدة اأخرى �صد الربتغال،على الأقل واحدة«، 
واأ�صاف »5 اأ�صخا�س يجل�صون يف الأعلى ول ميكنهم روؤية 
�رصبة باملرفق، لدي راأي وا�صح ب�صاأن التحكيم، لكن يجب 
اأن اأنتقي كلماتي، يجب اأن اأتوخى احلذر«. وانتقد كريو�س، 
ا�صتخدم  الذي  الفيديو امل�صاعد،  اأخرى، نظام حكم  مرة 
اأجل احت�صاب ركلة جزاء م�صكوك يف �صحتها ل�صالح  من 
امل�صاعد ل  الفيديو  »نظام حكم  وقال املدرب  الربتغال، 
اأن  يجب  ال�صكاوى،  من  العديد  هناك  جيد.  ب�صكل  ي�صري 
ل  الفيديو  القرارات،  يتخذ  من  املباراة،  يحكم  من  نعلم 
نتقبل  كنا  املا�صي  يف  الب�رصية،  لالأخطاء  جمال  يرتك 

الأخطاء الب�رصية كجزء من اللعبة«.

كريو�س: رونالدو كان ي�ضتحق الطرد
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الربتغال تنجو من الفخ يف مباراة دراماتيكية
حفل لقاء الربتغال واإيران بالإثارة واخل�صونة وهو الذي جرى يف �صاران�صك، و�صجل ريكاردو كوراي�صما  للربتغال وكرمي 

اأن�صاري فرد من ركلة جزاء ليران يف مباراة �صهدت اإ�صاعة النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو ركلة جزاء، وبدت الربتغال 
يف طريقها حل�صم املباراة ومعها ال�صدارة بعد تقدمها منذ نهاية ال�صوط الأول وحتى الوقت ال�صائع، لكن م�صاك�صة الإيرانيني 

دفعتها لالكتفاء بالتعادل بعد ح�صولهم على ركلة جزاء بف�صل الفيديو، وكانت اإيران قريبة يف الثواين الأخرية من خطف 
هدف الفوز يف الوقت بدل ال�صائع، ومعه بطاقة العبور اإىل ثمن النهائي للمرة الأوىل يف م�صاركتها اخلام�صة، اإل اأن مهدي 

طارمي �صدد الكرة يف ال�صباك اجلانبية.
وُحددت وترية املباراة منذ �صافرة البداية مع �صغط و�صيطرة للربتغال وتراجع دفاعي لإيران، واأحدث ال�صغط الربتغايل 

بع�س الإرباك يف الدفاع اليراين ل�صيما لدى حار�س املرمى علي ر�صا بريانفاند الذي كاد يت�صبب بهدف يف ثالث منا�صبات، 
اأخطرها اثر �صوء تفاهم مع زميله �صعيد عزت اللهي، وعندما كان ال�صوط الأول يلفظ اأنفا�صه الأخرية، �رصب كواري�صما 

و�صجل هدفا رائعا للربتغال بعدما تبادل الكرة مع ادريان �صيلفا قبل اأن يتقدم وي�صددها اىل ميني احلار�س.
ويف بداية ال�صوط الثاين، ح�صلت الربتغال على ركلة جزاء بعد ال�صتعانة بتقنية الفيديو التي اأظهرت تعر�س رونالدو للعرقلة، 

فانربى لها الأخري لكن احلار�س الإيراين بريانفاند تاألق واأنقذ بالده، وتكرر �صيناريو ال�صوط الأول لكن ل�صالح ايران التي 
ح�صلت على ركلة جزاء مب�صاعدة الفيديو الذي اأظهر ان الكرة مل�صت يد �صيدريك �صواري�س بعد راأ�صية من �رصداد اآزمون، 

فانربى لها البديل كرمي اأن�صاري فرد بنجاح.
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عادل اإمام: احلديث عن دراما رم�ضان 
2019 �ضابق لأوانه
رف�ض الفنان امل�رصي عادل اإمام التعليق 

على ما اأثري اأخرياً عن قراره بالتغيب 
عن دراما رم�ضان 2019، بدعوى رغبته 

يف احل�ضول على راحة عقب جتربته 
التلفزيونية الأخرية »عوامل خفية«، 

التي ُعر�ضت يف رم�ضان الفائت.
وقال اإمام، اإنه من املبكر احلديث 

عن املو�ضم الرم�ضاين املقبل، 
ل�ضيما اأنه مل يلتقط اأنفا�ضه بعد 

عقب م�ضل�ضله الأخري، م�ضيفاً اأنه 
يق�ضي عطلته ال�ضيفية مع اأ�رصته يف 
مدينة ال�ضاحل ال�ضمايل، وقرر اإرجاء 

كل ما يتعلق بعمله الفني حلني انتهاء تلك 
العطلة.

و�ضارك يف بطولة »عوامل خفية« �ضالح عبداهلل 
وفتحي عبدالوهاب وب�رصى وهبة جمدي واأحمد وفيق وكوكبة من النجوم، من 

تاأليف اأمني جمال وحممد حمرز وحممود حمدان واإخراج رامي اإمام.

اأ�ضالة تطرح اأحدث 
 اأغنياتها

 »كلمة عادية«
طرحت املطربة ال�ضورية اأ�ضالة ن�رصي 

اأحدث اأغنياتها »كلمة عادية«، عرب قناتها 
الر�ضمية مبوقع يوتيوب.

»كلمة عادية« تاأليف واأحلان يوم، وتوزيع 
اأحمد اإبراهيم، ووتريات �ضعيد كمال، ودرامز 

اأحمد اإبراهيم، وجيتار م�ضطفى اأ�ضالن.
جمهوره وكانت اأ�ضالة، قد اأحيت موؤخراً حفاًل غنائياً، 

من الن�ضاء فقط، على م�رصح مركز امللك فهد الثقايف مبدينة الريا�ض 
ال�ضعودية.

غادة عبدالرازق: قرار ابتعادي عن 
الدراما التلفزيونية 

عامًا تاأخر كثريًا
اأكدت غادة عبد الرازق، اأنها لن ت�ضارك 

يف املو�ضم الدرامي املقبل، بدعوي 
رغبتها يف الراحة، بعد تعر�ضها لإرهاق 

عنيف يف الأعوام الأخرية.
وقالت عبد الرازق ، اإن قرارها تاأخر 

كثرياً، وكادت تنفذه يف رم�ضان املا�ضي، 
اإل اأنها تعر�ضت ل�ضغوط من املقربني منها، 
الذين طالبوها بامل�ضاركة، فقدمت م�ضل�ضل 

ح�ضب »�ضد جمهول«، الذي تعتز به كثرياً وبنجاحها فيه، 
قولها، م�ضددًة على غيابها عن دراما رم�ضان 2019، موؤكدًة اأنه قرار نهائي ل 

رجعة فيه.

و�ضارك يف بطولة »�ضد جمهول« حنان مطاوع، وفرا�ض �ضعيد، ودياب، 
وروجينا، واأحمد �ضعيد عبدالغني، من تاأليف اأمين �ضالمة، واإخراج طارق 

رفعت.

اأحالم تتنازل عن اأجرها يف مهرجان موازين باملغرب
اأعلنت الفنانة اأحالم اأنها �شتتنازل عن اأجر حفلها بالكامل يف مهرجان موازين وتتربع به لأحد امل�شت�شفيات املغربية، وذلك ت�شامنا مع حملة املقاطعة 

التي يخو�شها املغاربة منذ اأ�شهر احتجاجا على الأو�شاع الجتماعية.
عرب  بيان  يف  اأحالم  وقالت 
»اإن�ضتغرام«،  مبوقع  �ضفحتها 
التي  املطالب  مع  تتعاطف  اإنها 
يف  املغاربة  من  عدد  عنها  عربرّ 
حملة مقاطعة مهرجان موازين، 
اأي  ترف�ض  اأن  ميكن  ل  لكنها 
جمهورها  للقاء  لها  تتاح  دعوة 
اإطار  يف  وذلك  املغرب،  يف 
اأن  خا�ضة  املهنية،  التزاماتها 
ثقايف  مهرجان  هو  »موازين 
ال�ضياحة  على  وم�ضجع  واإن�ضاين 

يف املغرب«. واأ�ضافت اأحالم »ها 
والتربرّع  بالتنازل  اأ�ضهم معكم  اأنا 
موازين  يف  بالكامل  باأجري 
ل�ضالح اأحد امل�ضت�ضفيات، كدعم 
حمبرّتي  �ضدق  عن  وتعبريا  مني 
باجلمهور  لقائي  وفقط  لكم، 
املغربي احلبيب هو الأجر الذي 

�ضاأتقا�ضاه«.
حملة  على  القائمون  وكان   
الفنانني  اإىل  وجهوا  املقاطعة، 
موازين  ملهرجان  املدعوين 

ال�ضهر  من   22 يوم  بداأ  الذي 
اآخر  حتى  ليتوا�ضل  اجلاري 
ر�ضالة  اأحالم،  بينهم  من  ال�ضهر 
جاء فيها »ل تاأِت للمغرب مطربا 
لأنك  بك  مرحب  غري  فهنا 
تنتبه  اأن  دون  وترق�ض  �ضتغني 
ملعاناة كل مواطن فقري يف هذا 
اأجرك  تتقا�ضى  و�ضوف  البلد، 
من جيوب الفقراء وعلى ح�ضاب 
�ضنقاطعك  وعط�ضهم،  جوعهم 
بكم  مرحبا  موازين،  ونقاطع 

لغنائكم  ل  لكن  لبلدي  �ضائحني 
وفقرنا،  دموعنا  على  ورق�ضكم 
نريد  ورق�ضا  غناء  نريد  ل  نحن 
بيتا للم�رصدين وخبزا للجوعى«.

الدورة  اأحالم  الفنانة   و�ضتختتم 
حيث  موازين،  ملهرجان   17
�ضتحيي حفال يوم ال�ضبت القادم، 
قائلة  املقاطعني  اإليه  دعت 
وو�ضلوا  تعالوا  »اأنتظركم جميعا 
بانتظاركم  خاليل..  من  �ضوتكم 

حبايبي جمهوري الغايل«.

توم هولند يك�ضف عن عنوان ثاين اأفالم مارفل »الرجل العنكبوت«

مغني الراب »اأكون« ي�ضعى لتحويل مملكة »واكندا« اإىل حقيقة

الربيطاين  النجم  فاجاأ  كعادته 
بالك�ضف  جمهوره  هولند  توم 
اأحدث  تفا�ضيل  بع�ض  عن 
اإ�ضدارات اأفالم �ضل�ضلة مارفل 
»الرجل العنكبوت«، م�ضرياً اإىل 
 Far« عنوان  �ضتحمل  اأنها 
اأن  كما   ،»From Home
لن  اجلديد  الفيلم  اأحداث 
اأخر  لنهاية  م�ضابهة  تكون 
»املنتقمون«،  مارفل  اأفالم 
يف  �ضهرين  منذ  عر�ضت  والتي 

�ضالت ال�ضينما.
توم هولند مقطع فيديو  ون�رص 
اإن�ضتغرام،  على  ح�ضابه  عرب 
لقراءة  ا�ضتعداده  خالل  وذلك 
معتذراً  به،  اخلا�ض  ال�ضيناريو 
تفا�ضيل  اأيه  عن  الك�ضف  عن 
اأخرى، حيث تفاعل متابعون هذه 
الفيديو  مع  ال�ضهرية،  ال�ضل�ضلة 
م�ضاهدته  عدد  جتاوزت  الذي 
املليون، كما علق اأحدهم قائاًل: 
»�ضوف يتم اإ�ضتبعادك من الفيلم 

ب�ضبب ذلك«.
يتم  مل  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 
بقراءة  هولند  لتوم  ال�ضماح 

�ضيناريو فيلم املنتقمون« كاماًل، 
الأ�رصار  من  العديد  ك�ضفه  بعد 
بفيلم  املتعلقه  والأحداث 

»�ضبايدر مان هوم كامينج«.
�ضحيفة  ذكرت  ما  وبح�ضب 
عنوان  فاإن  ريبوتر،  هوليوود 
م�ضمون  طبيعة  يعك�ض  الفيلم 
ت�ضويرها  �ضيتم  والتي  اأحداثه، 
العامل  من  خمتلفة  اأجزاء  يف 
بعيداً عن مدينة نيويورك، التي 
على  مان  �ضبايدر  فيها  اعتاد 
الأجزاء  يف  اأعدائه  مواجهة 

ال�ضابقة.
تطرح  اأن  املقرر  ومن 
و�ضوين  مارفل  ا�ضتديوهات 
5جويلية  يوم  اجلديد  الفيلم 
جون  اإخراج  من  الفيلم   ،2019
وات، كتابة وتاأليف كري�ض ماكينا 
بالتعاون مع اإريك �ضومرز، الذي 
الأجزاء  وكتابة  اإنتاج  يف  �ضارك 
ال�ضابقة من فيلم الرجل العنكبون 
والتي  للوطن«،  »العودة  بعنوان 
 880 جتاوزت  اإيرادات  حققت 
�ضباك  يف  اأمريكي  دولر  مليون 

التذاكر حول العامل. 

الراب  مغني  جديد  من  يعود 
الأمريكي »ايكون« �ضاحب الأرقام 
القيا�ضية والألبومات الأكرث مبيعاً 
قد  جديد  مب�رصوع  العامل،  يف 
اخليال،  من  �رصب  للبع�ض  يبدو 
حيث اأعلن موؤخراً اعتزامه حتويل 
مملكة »واكندا« اخليالية يف عامل 
مارفل ال�ضينمائي، وموطن »بالك 
اأر�ض  على  حقيقة  اإىل  بانرث« 

الواقع.
ببناء  قيامه  اإيكون،  وك�ضف 
ال�ضنغال،  يف  م�ضتقبلية  مدينة 
للتعامل  فقط  تخ�ضي�ضها  �ضيتم 
بالعمالت الرقمية، و�ضيتم ت�ضميتها 
 ،»Diamniadio Lake«
فدان   2000 م�ضاحة  على  وبنائها 
داكار،  من  بالقرب  الأرا�ضي  من 
راأ�ض  وم�ضقط  ال�ضنغال  عا�ضمة 
 2 اإيل  ت�ضل  ومبيزانية  »ايكون«، 
ما  بح�ضب  اإمريكي،  دولر  بليون 
عن  نقاًل  �ضي  بي  بي  موقع  ذكر 

جملة »اف دي انتليجن�ض«.
و�رصح اإيكون الذي �ضارك بالفعل 
اإىل  ال�ضم�ضية  الطاقة  جلب  يف 
م�رصوعه  خالل  من  اإفريقيا 
املنازل  وجتهيز  اإفريقيا  لإنارة 
بالأ�ضواء والطرقات باعمدة اإنارة 
»اإن  ال�ضم�ضية،  الطاقة  تعمل على 

امل�ضفرة  الرقمية  العمالت  جلب 
متكني  يف  �ضي�ضاهم  اإفريقيا  اإىل 
اقت�ضادها، وذلك  �ضعوبها وتعزيز 
عقده  �ضحفي  موؤمتر  خالل 

موؤخرا يف مدينة ليون الفرن�ضية.
يذكر اأن مدينة واكندا« هي مدينة 
ق�ض�ض  من  ا�ضتوحيت  خيالية 
امل�ضورة  كوميك�ض  مارفل  عامل 

»بالك  فيلم  منه  اقتب�ض  الذي 
املدينة  ت�ضتهر  حيث  بانرث«، 
بوفرة املوارد والو�ضائل املتقدمة 

تكنولوجيا.
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جملة “اجلديد” اللندنية الثقافية

عدد خا�ص  بالذكرى ال20 لرحيل ال�شاعر الكبري نزار قباين 
الثقافية  اللندنية  “اجلديد”  جملة  خ�ص�صت 
بال�صاعر  لالحتفاء  احلايل  ماي  ل�صهر  عددها 

ال�صوري نزار قباين.
ويتزامن تخ�صي�ص عدد املجلة مع مرور الذكرى 
�صورة  املجلة  غالف  وحمل  قباين،  لوفاة   20 الـ 
 20 املتمرد..  “ال�صاعر  عنوان  حتت  له،  كبرية 
عاًما على غياب قباين”، وت�صمن العدد جمموعة 
من الوثائق اخلا�صة بنزار والتي تعر�ص لأول مرة 
مقالت  نقدية،  درا�صات  ومنها  اجلمهور،  على 
اأدبية، �صور فوتوغرافية، و�صهادات ل�صعراء وكتاب 
ابنته  مع  مقابلة  اإىل  بالإ�صافة  قباين،  عا�رصوا 
التي عر�صتها  ال�صور  الراحلة هدباء، ومن �صمن 
املجلة لأول مرة، �صورة لنزار قبيل رحيله باأ�صهر، 
يف حوار اأجراه معه رئي�ص حترير املجلة ال�صاعر 

ال�صوري نوري اجلراح، عام 1997.
يف  املحطات  اأهم  من  لندن  العا�صمة  وتعترب 
تاريخ قباين، التي اأم�صى فيها اآخر �صنوات حياته 
ليعود  ني�صان 1998،  30 من  فيها يف  وتويف   15 الـ 
اإىل دم�صق ويدفن هناك، ولد ال�صاعر نزار قباين 
يف دم�صق بحي مئذنة ال�صحم عام 1923، وتخرج 

يف كلية احلقوق يف جامعة دم�صق عام 1945، ثم 
عمل يف ال�صلك الدبلوما�صي وتوىل من�صب ال�صفري 
مدريد،  القاهرة،  مثل  العامل  من  مدن  عدة  يف 
ليتفرغ   ،1966 عام  ا�صتقال  اأن  اإىل  وا�صطنبول 

لكتابة ال�صعر.
�صدر ديوانه الأول “قالت يل ال�صمراء” على نفقته 
املجتمع  �صفوف  يف  جدًل  لقي  والذي  اخلا�صة، 
ال�صوري عامة والدم�صقي خا�صة، ملا فيه من اأفكار 
جديدة، رغم اأنه لقب بـ “�صاعر املراأة” لكرثة ما 
ا  نظمه من �صعر يتغزل فيه بجمالها، ا�صتهر اأي�صً
بال�صعر ال�صيا�صي، وخا�صة بعد نك�صة حزيران عام 
1967، مثل “متى يعلنون وفاة العرب”، “تزوجتك 
اأيتها احلرية”، كما منعت له ق�صائد �صيا�صية منها 
“�رصقوا  وق�صيدة  النك�صة”،  دفرت  “هوام�ص على 

منا الزمان العربي”.
بقيت دم�صق يف قلب نزار، فقدم لها اأجمل اأ�صعاره، 
دم�صقي”،  �صيف  على  بالذهب  “تر�صيع  منها 
كبار  اأ�صعاره  من  وغنى  الدم�صقية”  و”الق�صيدة 
املطربني العرب، منهم عبد احلليم حافظ، جناة 

ال�صغرية، وكاظم ال�صاهر. 

وكاالت 

وتقول دانة ال�صجدي: »هناك ق�صة 
هذا  اأن  الكتاب،  هذا  وراء  ممتعة 
اكت�صفه عامل من  احلالق املذكور، 
وهذب  واخت�رص  وحقق   19 القرن 
عبد  عزت  ون�رصه  احلالق،  كتاب 
تقريباً،  اخلم�صينات  يف  الكرمي 
واملنقحة  املحققة  والن�صخة 
يدر�س  موؤرخ  واأي  لدي،  موجودة 
بوجود  يعرف   19 و   18 القرنني 
احل�صن،  حظي  ولكن  احلالق، 
الن�صخة  وجدت  اأين  يف  جتلى 
اإيرلندا،  يف  حمققة  الغري  الأ�صلية 
بيثي(،  )ت�ص�صرت  مكتبة  يف  حتديداً 
الكتاب مقارنة  والف�صل الأخري من 
 18 الـ  القرن  من  املخطوطة  بني 
وهناك   ،19 القرن  خمطوطة  ومع 
نكت�صف  اأننا  حيث  كبري،  اختالف 
 19 القرن  يف  النه�صة  اأجندة ع�رص 
يف  فعله  يحاولون  هوؤلء  كان  وما 
يف  الختالف  ونالحظ  التاريخ، 

الطرح بني القرنني بو�صوح«.
ال�صجدي:  وحتكي  وموؤرخ!  حالق 
التاريخ  »�صعرت بالغرية من كتابات 
ا�صتهرت  التي  احلديثة،  الأوروبية 
الطحان  تاريخ  اإبراز  يف  لنجاحها 
عا�س  الذي  الفريويل،  »مينوكيو 
نظرته  وك�صفت   ،16 الـ  القرن  يف 
�صرية  اإحياء  اأردت  لذا  وثقافته، 
ال�صام  بالد  تاريخ  يف  العوام  بع�س 
اأكرث  هم  من  وحذرين  الو�صيط، 
من  �صاأواجهه  مما  حكمة  مني 
عوائق، فم�صادرنا الرئي�صية، ولعلها 
الوحيدة عرب الع�صور الو�صطى، هي 
كتب تاريخ األفها العلماء، ويف �صياق 
العلماء  احلداثة،  قبل  ما  ع�صور 
بال�رصورة هم علماء الدين، اأي من 

واهتموا  در�صوا 
الدينية  بالعلوم 
 ، عية ل�رص ا و
الفئة  ولكونهم 
الوحيدة القادرة 
الكتابة  على 
 ، ة ء ا لقر ا و
كتبوا بالأغلب 
اأنف�صهم  عن 
نف�صهم،  ولأ
يبق  فلم 
حث  للبا

يف 
يخ  ر لتا ا

�صوى  الجتماعي، 
به  تطل  واحدة  ن�صية  نافذة 
للقرون  الجتماعي  التاريخ  على 
هذه  العلماء  ونافذة  الو�صطى، 
للغاية، لأنها ل ت�صمح بروؤية  �صيقة 
لذلك  اأخرى،  اجتماعية  فئات 
اإثبات  حماولة  على  العزم  عقدت 
العلماء،  درا�صة  )علم  مقولة  عك�س 
جل  هو  اجتماعية  فئة  بو�صفهم 
التاريخ الجتماعي املتوفر لدينا(، 
فق�صيت عاماً كاماًل يف قراءة النتاج 
الع�صور  يف  ال�صام  لعلماء  التاريخي 
البحث  من  التمكن  اآملة  الو�صطى، 
عن دور العامة من النا�س، لكن دون 
باإحباط �صديد  اأ�صعر  نتيجة، وكنت 
اإىل اأن وقع عيناي مبح�س ال�صدف 
الـتاريخ   ..( ذكرت  حا�صي  على 
ال�صعبي،، ملوؤلفة احلالق الدم�صقي 
الركيني،  اأو  الثامن ع�رص  القرن  يف 
القرن  لبنان يف  جنوب  من  املزارع 
الثامن ع�رص(، وهنا ده�صت، حالق 
وهنا  وموؤرخ!،  مزارع  وموؤرخ! 

انطلقت لالكت�صاف الكبري«.

 

الفعل 
املذهل

يكن  »مل  ال�صاجدي:  وت�صيف 
هما  واملزارع  الدم�صقي  احلالق 
اإىل  املنتمني  الوحيدين  املوؤلفني 
ال�صخ�صيتني  اأو  العامة،  الطبقة 
تاريخاً  كتبتا  اللتني  ال�صتثنائيتني 
هذه  ف�صبيه  حياتهما،  عن  معا�رصاً 
كتبت  التي  التواريخ،  من  النوعية 
ما   ،18 القرن  زمن  ال�صام  بالد  يف 
وموظف  اجلنود،  من  اثنان  األفه 
وق�صي�صان  حمكمة،  كاتب  ب�صيط 
الروم  كني�صة  اإىل  ينتمي  اأحدهما 
�صبيهتها  اإىل  والآخر  الأرثوذوك�س 
�صامري  وكاتب  الكاثوليك  الروم 
وتاجر«. ويعترب اكت�صاف ال�صاجدي 
للمخطوطة الأ�صلة الوحيدة للحالق 
اأحمد ابن  الدم�صقي، �صهاب الدين 
 ،1762 عام  قبل  عا�س  الذي  بدير، 
ابن دير هو  تاأريخ  كون  مهماً  حدثاً 
العربي  التاريخ  يف  الوحيد  املوؤلف 

حالق،  كتبه  الذي  والإ�صالمي 
»طرحه  ال�صاجدي:  وتقول 
عاملاً  ويك�صف  جراأة،  حمل 
يف  �صعبي  وتاريخ  حلياة  كاماًل 
ابن  جراأة  وبراأيي  الع�رص،  ذلك 
فعله  يف  تكمن  احلقيقية  بدير 
الب�صيط واملذهل يف اآن واحد، اأنه 
كتب كتاباً!، لقد وجد الثقة الكافية 
يف نف�صه لكت�صاب �صلطة مكنته من 
اأنه  الرغم من  بالعلماء على  التمثل 
مل يتمتع بعلمهم واإجازتهم له، فاألف 
قام  واأبرز حترك  التاريخ،  يف  كتاباً 
كحالق  عمله  حدود  جتاوز  هو  به 
اإىل حقل ن�صي اأدبي ثقايف مل تطاأه 

قد حالق من قبل«.
 

حوادث يومية..
 عامل جديد

ظاهرة  ال  هذ  الكتاب  ويوثق 
الجتماعية والأدبية التي حدثت يف 
ال�صام،  الثامن ع�رص يف بالد  القرن 
واملوؤلفني  الكّتاب  درا�صة  وتتناول 
اجلدد من الفئات املهم�صة تاريخياً 
مثل  التاريخ،  ن�س  يف  دخلوا  الذين 
األف  الذي  بدير«  »ابن  احلالق 
حوادث  فيه  دون  دم�صق  عن  كتاباً 
دم�صق اليومية، وعادات العامة من 
وعالقاتهم  ومعتقداتهم،  ال�صعب، 
�رصدها  يف  تختلف  ب�صورة  اليومية 
عن �صري امللوك والقادة الع�صكريني 
وال�صيا�صيني، وتر�صد تلك الظاهرة 
تغريات �صيا�صية واجتماعية حدثت 
احلقبة،  تلك  يف  ال�صام  بالد  يف 
يف  جديداً  نتاجاً  عليها  وترتب 
اإىل  وخطوة  ع�رص  التا�صع  القرن 
»ابن  دم�صق  وحالق  جديد.  عامل 
املوؤلفني  هوؤلء  بني  من  بدير«، 

ت�صوير  فر�صة  ي�صّيعوا  مل  الذين 
اأحداث مدينتهم وكاأمنا كانت تدور 
فيه  نقل  كتاًبا  فكتب  ذاتهم،  حول 
التي  اجلارية  املعا�رصة  الأحداث 
اأّرخت التغيري الذي عا�صته املدينة 
ومتثل يف التو�صع يف ت�صييد الق�صور 
اأ�صبحت  التي  الفخمة  والأبنية 
ويف  املدينة،  ميزت  تذكاريًة  ن�صبًا 
خروج اأفراد املجتمع باأعداٍد كبريٍة 
الطلق،  الهواء  يف  التنزه  اأماكن  اإىل 
الذي  املجلجل  العنيف  وال�رصر 
جانب  من  النريان  اإطالق  اأحدثه 
املتنازعة  النك�صارية  الكتائب 
)بالإ�صافة اإىل اجللبة التي اأحدثتها 
التي  والفي�صانات  الأر�صية  الهزات 
وكانت  والأخر(،  احلني  بني  وقعت 
تو�صيًحا  »ال�صو�صاء«  هذه  كل 
املتغري،  املجتمع  اأ�صاب  ل�صدٍع 
بها  ات�صم  التي  الفو�صى  وعك�صت 
ُوِجدت  فاأينما  اجلديد،  النظام 
جند  الزدهار،  وحتقق  الوفرة 
ابن  وحتدث  والعنف.   التناف�س 
الطموح  املتكلم  ب�صمري  بدير 
دخول  من  متكن  الذي  اجتماعًيّا 
عامل  واقتحم  املتعلمني  جمتمع 
فقد  املدينة،  وعلماء  ال�صوفيني 
النخبة  عند  املف�صل  احلالق  كان 
درجٍة  على  حالًقا  لكونه  املثقفة 
بالثقافة  ولولعه  التعليم  من  معقولٍة 
اجتماعي،  رقٍيّ  حتقيق  يف  ورغبته 
تعلم ابن بدير �صنعة كتابة الرتاجم 
اأداٍة  اأو  ا�صتخدمها كو�صيلٍة  ومن ثم 
�صفف  وكما  اجتماعًيّا.   لريتقي 
دكان  داخل  زبائنه  �صعر  بدير  ابن 
مكانٍة  خلق  على  حر�س  احلالقة، 
�صكلت  التي  تراجمهم  و�صط  له 
طموح  �صفافية  وكانت  تاأريخه. 
م�صتَقٍرّ  اإيجاد  اإىل  الرامي  احلالق 

الجتماعية  العوامل  داخل  لنف�صه 
قد  وال�صوفيني،  بالعلماء  اخلا�صة 
باملعنى  جديًدا  متعلًما  منه  جعلت 

احلريف للكلمة. 
 

املوؤلفة واملرتجمة

العربية  اإىل  نقلته  الكتاب  اأن  يذكر 
وراجع  خري�س،  �رصى  دكتورة 

الرتجمة دكتور �صعيد الغامني.
والكاتبة دانة ال�صجدي من مواليد 
يف  م�صارك  واأ�صتاذ  نابل�س، 
بو�صطن  بكلية  الإ�صالمي  التاريخ 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
كتاب  حررت  اأن  لها  و�صبق 
احلياة  اأمناط  والقهوة:  »الزنابق 
الثامن  القرن  يف  الجتماعية 
كما  العثماين«،  العهد  من  ع�رص 
»حتويل  كتاب  �صاركت يف حترير 
درا�صات  اجلمال:  اإىل  الفقدان 
يف الثقافة العربية لذكرى ماجدة 
دكتورة  املرتجمة  اأما  النويهي«. 
�رصى خري�س فهي اأ�صتاذ م�صارك 
يف  الإجنليزي  والأدب  النقد  يف 
بعمان،  التطبيقية  البلقاء  جامعة 
وتهتم بالدرا�صات الن�صوية والأدب 
جمموعة  وترجمت  العاملي، 
كلمة  م�رصوع  عن  �صدرت  كتب 
يف  وال�صت�رصاف  »الإ�صالم  منها 
الع�رص الرومان�صي: مواجهات مع 
الدين،  �رصف  ملحمد  ال�رصف« 
و«املوؤلف » للكاتب اأندرو بينيت، 
جومبا  للروائية  »ال�صمي«  ورواية 

لهريي.

لدانة ال�شجدي 

ق�شة »حالق دم�شق« حتمل القراء لعامل مواز لبالد ال�شام يف العهد العثماين
�شدر اأخرياً عن م�شروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�شياحة اأبوظبي، كتاب »حالق دم�شق: حمدثو الكتابة ف بالد ال�شام اإبان العهد 

العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�شجدي، ويعد هذا الكتاب فريداً من نوعه حيث »التاأريخ ال�شعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا موازيًا غنيًا يعترب 
مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.
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يف عمل م�شرتك بني امل�شرح الوطني وامل�شرح اجلهوي وهران :

تكرمي رمزي لأيقونة امل�سرح 
اجلزائري املحكي عبد القادرعلولة

.       حممد يحياوي »للو�شط »: �شنقوم بالحتفاء ب�شهر علولة يف اأفريل 2019
.        مراد �شنو�شي : »�شن�شرع يف« اأرلوكان خادم ال�شيدين »مع بداية �شبتمرب 2018

حكيم مالك

مدير امل�شرح الوطني 
: »هدفنا ترقية الفعل 

امل�شرحي وطنيا عرب 
بوابة التكوين«

 
امل�رسح  مدير  ك�شف  ولقد 
الوطني اجلزائري حممد يحياوي  
يف ت�رسيحه ليومية« الو�شط » اأن 
هذا العمل امل�شرتك بني امل�رسح 
وامل�رسح  اجلزائري   الوطني 
اإنتاج جديد  اجلهوي وهران وهو 
تقاليد  خلق  اإطار  يف  يندرج 
عن  البحث  اأجل  من  جديدة  
م�رسحية  اأعمال  لإنتاج  النوعية 
فتح  قررنا  الأ�شا�س  هذا  وعلى 
اإقامة  مع  ال�شباب  التكوين  جمال 
امل�شارح  خمتلف  مع  مبادرة 
م�شتوى  على  املتواجدة  اجلهوية 
البع�س   بع�شها  مع  للعمل  الوطن 
فيما  اخلربات  تبادل  طريق  عن 
بينها  وخا�شة امل�شارح اجلديدة 
جمال   فتح  اإطار  يف  هي  التي 
التكوين امل�رسحي اأمام ال�شباب ، 
معتربا ذلك لزاما علينا باأن نهتم 
ب�رسيحة ال�شباب وهوؤلء الفنانني 

واملبدعني بالرتكيز على التكوين 
واإخراجا   متثيال  ال�شباب  هوؤلء 
جديدة  م�رسحية  اأعمال  واإنتاج 
الذي  هدفنا   هو  فهذا  وجيدة 
واملتمثل  اإليه  للو�شول  ن�شعى 
يف  امل�رسحي  الفعل  ترقية  يف 

اجلزائر .
 

يحياوي »للو�شط » : 
�شنقوم بالحتفاء ب�شهر 
علولة يف اأفريل 2019

 
يف  يحياوي  حممد  واأ�شاف 
اأنه   « للو�شط  خا�س«  ت�رسيح 
امل�رسحي  املخرج  اختيار  مت 
بالإجماع  عياد  �رسيف  زياين 
القادر  عبد  م�رسحية  لإخراج  
ال�شيدين  خادم  اأرلوكان   « علولة 
»  املقتب�شة من ن�س اإيطايل لكون 
يف  عالية  احرتافية  ميتلك  عياد  
وهذا  امل�رسحي  الإخراج  جمال 
العمل  لهذا  اإ�شافة  �شيعطي  ما 
مت  قد  اأنه   يحياوي   كا�شفا    ،
من  عياد   �رسيف  زياين  تكليف  
طرف امل�رسح الوطني اجلزائري 
باإعداد وحت�شري ل�شهر عبد القادر 
علولة   وعليه فهذه امل�رسحية هي 
�شينظمه  الذي  للم�رسوع  كتمهيد 

يف  اجلزائري  الوطني  امل�رسح 
�شهر اأفريل 2019 والذي �شيتم فيه  
ت�شليط ال�شوء على  برنامج ثري   
امل�رسح  اأعالم  اأحد   ي�شتذكر 
البداية  �شتكون  حيث  اجلزائري  
مع العمالق عبد القادر علولة ،يف 
ت�رسيحه   يف  يحياوي  قال   حني 
اأن هذا احلدث   »الو�شط«  ليومية 
ينتقل  اأين  كامال   �شهرا  يدوم 
اجلزائري  الوطني  امل�رسح  بني 
ورمبا  وهران  اجلهوي  وامل�رسح 
كا�شفا  اأخرى   م�شارح  اإىل  ينتقل 
خا�س  معار�س  تنظيم  �شيتم  اأنه 
برجمة  مع  لعلولة  الفني  بامل�شار 
نقاد  فيها  ي�شارك  علمية  لقاءات 
دربه   ورفقاء  واأ�شدقاءه  وباحثني 
بالإ�شافة  جتربته  عا�شوا  الذين 
اإىل اإنتاج عمل م�رسحي اآخر عن 
يف  �شيعر�س  علولة  القادر  عبد 

اأفريل 2019.

مراد �شنو�شي : �شن�شرع 
يف« اأرلوكان خادم 

ال�شيدين »مع بداية 
�شبتمرب 2018

اجلهوي  امل�رسح  مدير  وقال   

»للو�شط  �شنو�شي   مراد  وهران 
الإدارة  انطالق  ومع  اأنه   «
اجلهوي  وهران  مل�رسح  اجلديدة 
نقوم  اأن  اأردنا  اأ�شهر   8 منذ 
تكرمي  يف  واملتمثل  اإنتاج  باأول 
يحمل  الذي  علولة   القادر  عبد 
ا�شمه م�رسح وهران  فهو  تعبري 
علولة  للمرحوم  لوفائنا  رمزي 
كان  حيث  املتفتحة   ولأفكاره 
وهذا  امل�رسحي  بالتعاون  ينادي 
هذا  جت�شيد  يف   نفكر  جعلنا  ما 
روائعه  لإحدى  امل�شرتك  العمل 
امل�رسحية واملتمثلة يف م�رسحية 
التي   ال�شيدين«  خادم  »اأرلوكان 
اأخرجها  �شنة 1993  والتي مت فيها 
النتقال اإىل جتربة فنية  جديدة   
مراد  امل�رسحي  الكاتب  موؤكدا  
�شنو�شي  بالقول اأن علولة �شارك 
بامل�رسح  م�رسحية  اأعمال  يف 
التحق   حيث  اجلزائري  الوطني 
الوطني  بامل�رسح   1963 يف  به 
و�شارك يف الأعمال الأوىل كممثل  
مع م�شطفى كاتب وعالل املحب 

جتربة  خا�س  ثم   وا�شطنبويل 
والإخراج  امل�رسحية   الكتابة 
اأول  �شاحب  فهو  امل�رسحي  
�شليم  »حمق  جزائري    موندرام 
باجلزائر  واإنتاجه   اإجنازه  مت   «
اإىل  بعد   فيما  لينتقل  العا�شمة  
امل�رسح اجلهوي وهران و وبالتايل 
م�رسحية  ن�س  اخرتنا   فلقد 
الذي   « ال�شيدين  خادم  »اأرلوكان 
احللقة   جتربة  خارج  ن�س  يعد 
يتطرق  والذي  لل�شباب  واملوجه 
فيه ملو�شوع احلب يف وقت نحن 
هذه  يف  احلب  اإىل  ما�شة  بحاجة 
�شيجمع  حيث  بالتحديد  الفرتة 
هذا العمل امل�رسحي ممثلني من 
من  بالعا�شمة   الوطني  امل�رسح 
و�شيتم  لوهران  اجلهوي  امل�رسح 
العمل  لهذا  الر�شمي  انطالق 
  2018 �شبتمرب  �شهر  بداية  مع 
اإىل  العمل  هذا  ق�شمنا  حيث 
مرحلتني  املرحلة الأوىل  �شتقام 
يف  بالعا�شمة   الوطني  بامل�رسح 
من  الثاين  اجلزء  �شي�شتكمل  حني 

اجلهوي  امل�رسح  العمل يف   هذا 
بوهران ومن املفرو�س  اأن يكون 
امل�شرتك  امل�رسحي  العمل  هذا 
   2018 �شنة  نهاية   قبل  حا�رسا 
على  بالعتماد  �شنقوم  حيث 
هذا  يف  ال�شبانية   الإمكانيات 
مع   امل�شرتك   امل�رسحي  العمل 
امل�شارح  كل  مع  اجلهود  تكاتف 
اجلزائر  يف   املنت�رسة  اجلهوية  
النوعية  اإىل  الو�شول  بغية 
التكتالت  وقت  يف  نعي�س  فنحن 
وعليه  املجالت  خمتلف  يف 
ثقافيا  نتكتل  اأن  ن�شعى   فنحن 
وم�رسحيا  فاجلائزة الكربى التي 
مالأ  هي  م�رسح  اأي  يح�شدها  
للفن  العا�شق  باجلمهور  القاعة 
الأ�شا�شي  هدفنا  وحتقيق  الرابع 
جزائري  م�رسح  وهو  والأ�شمى  
متكننا  فاإذا  ،وبالتايل  متكامل 
فلقد  الأمر  هذا  حتقيق  من 
امل�رسح  وعمالقة  علولة  كرمنا 
اجلزائري يف خمتلف مدن الوطن 

الذين خدموه بوفاء وت�شحية  .

ترجمة عربية لـ«مو�سوعة كمربدج لتاريخ 
الأدب العربي«..باب معريف عرب الع�سور

وزيرة الثقافة الأردنية تكرم امل�سرحي 
الإماراتي »اأحمد بورحيمة« اأ�شدر املركز القومي للرتجمة بالقاهرة 

الأولني  للمجلدين  العربية  الرتجمة 
الأدب  تاريخ  يف  كمربدج  ملو�شوعة 
واأ�شمل  اأهم  من  واحدة  وهي  العربي 
واأغنى املداخل املعرفية لدرا�شة تاريخ 
وحتى  ع�شوره  اأقدم  منذ  العربي  الأدب 

واقعه الراهن.
و�شدر املجلد الأول »الأدب العربي حتى 
املرتجم  بتوقيع  الأموي«  الع�رس  نهاية 
ويتناول  الكرمي،  عبد  املق�شود  عبد 
حتى  العربي  الأدب  فجر  من  الفرتة 
العام  حتى  اأي  الأموي،  الع�رس  نهاية 
132 هـ )العام الذي �شهد �شقوط الدولة 
مرتجم  بح�شب  بب�شاطة  وهو  الأموية(، 
مقدمة  يكون  اأن  اإىل  »اأقرب  الكتاب: 
مقدمة  حتى  اأو  العربي؛  الأدب  لدرا�شة 
لدرا�شة الثقافة العربية على رغم تركيزه 
اإليها،  ي�شري  التي  الزمنية  الفرتة  على 

وعلى املو�شوع الذي ي�شري اإليه«
و�شدر املجلد الثاين اأي�شاً بعنوان »الأدب 
العبا�شي« برتجمة حممد بريري واأحمد 
تاريخياً  لي�شتكمل  ال�شيمي،  اهلل  عبد 
الع�رس  نهاية  العربي حتى  الأدب  ن�شاط 
العبا�شي و�شقوط بغداد، عا�شمة اخلالفة 
ما  بح�شب  هـ،   656 العام  يف  العبا�شية، 

ذكرته �شحيفة الحتاد الإماراتية.
يف  العربي«  الأدب  تاريخ  و«مو�شوعة 

جامعة  عن  ال�شادر  الإجنليزي  اأ�شلها 
�شخام،  جملدات  �شتة  يف  تقع  كمربدج، 
يقدم املجلد الأول منها مادة وافية عن 
اإىل  اجلاهلي  الع�رس  منذ  العربي  الأدب 
تت�شل  ثرية  مادة  الأموي،  الع�رس  نهاية 
وال�شعر  العربي  واخلط  العربية  باللغة 
واحلديث،  والقراآن  اجلاهليني،  والنرث 
يف  والأ�شاطري  واحلكايات  وال�شرية، 
الأموي  وال�شعر  والإ�شالم،  اجلاهلية 
اليوناين  التاأثري  ويتتبع  واملو�شيقى، 
الأدب  على  وال�رسياين  والفار�شي 
ببليوجرافياً  ملحقاً  وي�شم  العربي، 
يت�شمن ترجمات القراآن للغات الأوروبية 

والأفريقية.
امل�شادر  تتنوع  املوا�شيع،  تتنوع  وكما 
وا�شعة  زمنية  فرتة  لتغطي  هائل  ب�شكل 
الع�شور  يف  اجلدارية  النقو�س  )من 
اإىل  املعري،  العالء  اأبي  اإىل  القدمية 
ح�شني،  وطه  اهلل  خلف  اأحمد  حممد 
وعبد  اهلل،  وحميد  ال�شباعي،  ويو�شف 
وتتنوع  الع�رسين(،  القرن  يف  الطيب  اهلل 
وجن�شياتهم  امل�شاهمني  اأ�شماء  اأي�شاً 
الفكرية  وانتماءاتهم  واهتماماتهم 
الأ�شماء  هذه  كل  بني  يجمع  والعقائدية، 
ما قدمته من اإجنازات يف جمالت الأدب 

والثقافة العربية.
وكالت

ن�شط اأم�س مدير امل�شرح الوطني حممد يحياوي ومراد �شنو�شي املدير امل�شرح اجلهوي بوهران ندوة 
�شحفية باجلزائر العا�شمة  ويندرج  هذا يف اإطار التح�شري  لإنتاج عمل م�شرحي م�شرتك بني امل�شرح 

الوطني اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي بالعا�شمة وامل�شرح اجلهوي وهران عن عمالق  امل�شرح 
اجلزائري الراحل عبد القادر علولة .

الثقافة  وزيرة  كرمت 
الن�شور،  ب�شمة  الأردنية 
 ، اأم�س  اأول  م�شاء 
امللكي  الثقايف  باملركز 
الكاتب  عمان،  يف 
الإماراتي  امل�رسحي 
مدير  بورحيمة،  اأحمد 
بدائرة  امل�رسح  اإدارة 
ال�شارقة،  يف  الثقافة 
اختياره  مبنا�شبة 
العربية  »ال�شخ�شية 
الدورة  يف  املكرمة« 
احلادية ع�رسة ملهرجان 
طقو�س  ع�شيات 
امل�رسحية الدويل، الذي 
طقو�س  فرقة  تقيمه 
مب�شاركة  امل�رسحية 
وذلك  وعربية،  حملية 
عام  اأمني  ح�شور  يف 
الكاتب  الثقافة  وزارة 

ورئي�س  الرباري  هزاع 
املخرج  املهرجان 

فرا�س الرميوين.
افتتاح  حفل  وجاء 
املهرجان، الذي ي�شتمر 
اخلمي�س  يوم  حتى 
على  م�شتماًل  املقبل، 
وفنية  �شعرية  فقرات 
»املهابي�س«،  لفرقة 
الرتاث  ثراء  عك�شت 
يهدف  الذي  الأردين 
اإبرازه،  اإىل  املهرجان 
احلفل  خالل  مت  كما 
تكرمي الكاتب امل�رسحي 
حممد  الدكتور  الأردين 
بو�شفه  عطيات، 
املهرجان  »�شخ�شية 

املحلية املكرمة«.
مادة  اجلمهور  و�شهد 
التجربة  حول  فيلمية 

للكاتب  الإبداعية 
قدم  رحيمة  بو  اأحمد 
حول  اإفادة  خاللها  من 
منظوره للفن امل�رسحي 
لن�رس  و�شيلة  بو�شفه 
اجلمالية  القيم  وتعزيز 
كما  الر�شيدة.  والرتبوية 
بع�س  الفيلم  ا�شتعر�س 
امل�رسحية  املحطات 
املكرمة،  لل�شخ�شية 
اإثراء  يف  اأ�شهم  الذي 
بالعديد  امل�رسح  مكتبة 
من الن�شو�س، مثل »كانوا 
هنا«، و»دهن عود«، و»اآه 
وذلك  و�شواها،  قلبي«، 
بعد م�شاركته يف العديد 
كممثل  العرو�س  من 

واإداري.
الرميوين  فرا�س  وقال 
اإنهم  املهرجان  مدير 

بورحيمة  يكرمون 
مل�شاره  »تقديراً 
الإبداعي الرثي، كممثل 
لكفاءته  واأي�شاً  وكاتب، 
اخلالقة  وفعاليته 
ملجموعة  كمدير 
التظاهرات  من 
واملهرجانات امل�رسحية 
و�شل  حلقة  تعترب  التي 
امل�رسح  لفناين  حقيقية 
ال�شارقة«،  يف  العربي 
واأ�شاف الرميوين »اإدارة 
مهرجان ع�شيات طقو�س 
مع  بالتعاون  امل�رسحية 
ونقابة  الثقافة  وزارة 
اململكة  يف  الفنانني 
وتفخر  تعتز  الأردنية، 
يف  م�رسحية  ب�شخ�شية 

قامة اأحمد بورحيمة«.
وكالة اأنباء ال�شعر 
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 الك�صف عن بروتني ي�صبب 
�صرطان الدم

ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية، اأن فريقا من الباحثني 
يف جامعة بو�سطن، اكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحتّول 
فريو�س تي- اللمفاوي الب�رسي الذي ي�سبب ال�رسطان. ودر�س العلماء 

عينات من اأن�سجة مر�سى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�سفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زيادة ملحوظة يف م�ستوى بروتني

degradation(. وقام الباحثون بتقلي�س م�سطنع لن�ساط وفعالية 
اجلينات امل�سوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�س  
الأن�سجة ال�سليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�س معروف بت�سببه يف اأحد 

اأنواع ال�رسطان اخلطرية وهو اأول فريو�س قهقري، ي�سيب الب�رس ومتكن 
العلماء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رس عن اللحوم التي يتناولونها.

واأكد علماء جامعة هارفرد اأنه يف الوليات املتحدة فقط، باإمكان 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�س ل 

يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �سابقا اأن التغذية 
النباتية تقل�س كثريا خطر الأمرا�س املزمنة، لأنها ل حتتوي على زيوت 
م�سبعة وكولي�سرتول، وهي مواد ت�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

كما اأن احلمية النباتية حتتوي على ن�سب عالية من العنا�رس الواقية 
من الأمرا�س مبا فيها فيتامينات C وE والألياف وحم�س الفوليك 

والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �سكان العامل، يتن�سقون هواء ملوثا، معلنة اأن التلوث م�سوؤول عن 

�سبعة ماليني حالة وفاة �سنويا. وقالت املنظمة، يف بيان، »يف ال�سنوات 
ال�ست الأخرية بقيت م�ستويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�ستقرة 
ن�سبيا مع تراجعها يف بع�س مناطق اأوروبا واأمريكا«،واأو�سحت املنظمة 

الأممية، اأن »9 اأ�سخا�س من كل 10 يف العامل يتن�سقون هواء يحوي 
م�ستويات عالية من امللوثات«، وهو الرقم نف�سه الذي ظهر يف التقرير 

الأخري ملنظمة ال�سحة العاملية قبل �سنتني. وتعتمد اإح�سائيات املنظمة 
على نوعية الهواء امل�سجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث باألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�سعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�س اجللدية ك�سف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو، اأ�ستاذ الأمرا�س اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�سابة بالفطريات واأو�سح بيل�سيتو، 

اأن الثياب التي ن�سرتيها من املتجر معر�سة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �سخ�س اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�سابق، وميكن اأن يكون م�سابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�س 
اجللدية، ليند�سي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�سحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�ساب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�س املري�س 
وكان الورم يف مخ املري�س �سانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �سنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�سعبة وب�سبب املر�س اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

»ر�صا�صة �صحرية« ثورية تنقذ حياة الرجال
من  مطورة  �سحرية«  »ر�سا�سة  متكنت 
لدى  ال�رسطانية  الربو�ستاتا  خاليا  قتل 
املوت  عن  ف�سلتهم  الذين  املر�سى 

اأ�سابيع قليلة فقط.
اأ�سل  اأن 6 من  ووجدت درا�سة قرب�سية 
10 مر�سى يعانون من حالة متطورة من 
لل�سفاء  قد متاثلوا  الربو�ستاتا،  �رسطان 
ي�ستخدم  لعالج  من خ�سوعهم  عام  بعد 
قبل  الورم  بخاليا  نف�سه  يربط  جزيئا 
ويعتقد  لل�رسطان  مدمرة  طاقة  اإطالق 
ميكن  »املده�س«  العالج  اأن  الباحثون 
تطبيقه على اأ�سكال اأخرى من ال�رسطان، 
مبا يف ذلك الدماغ والغدة الدرقية والكلى 
العالج اجلديد جزيئات ذات  وي�ستخدم 
هند�سة كيميائية تعرف با�سم »م�ست�سد 
تعمل  باأنها  ُو�سفت  نوعي«،  برو�ستاتي 
دخولها  عند  طروادة«  »ح�سان  مثابة 
تطلق  اأن  قبل  ال�رسطانية،  اخلاليا 

الطاقة النووية التي تدمر الأورام.
رجال   30 على  جتربة  اإجراء  وبعد 
املتطور،  الربو�ستاتا  ب�رسطان  م�سابا 

جيوفاين  الأ�ستاذ  الباحثني،  كبري  قال 
باغانيللي، من املعهد الأوروبي لالأورام: 
هو  هذا  عظيما.  اإجنازا  حققنا  »لقد 
�سام  غري  امل�ستهدف،  احلقيقي  الطب 
تطبيقها  ميكن  ميزات  ويحمل  وفعال 
املر�س،  من  الأخرية  املرحلة  يف 
اأف�سل  نتائج  يحقق  اأن  املرجح  ومن 
عن  حديثه  املبكرة«ويف  املراحل  يف 
اأ�ساف  للعالج،  اجلانبية  الآثار  غياب 
النا�س من  »لقد خاف  قائال:  باغانيللي 
العن�رس النووي يف هذا النوع من العالج، 
ولكننا اأظهرنا اأنه اآمن. اإنها كمية �سئيلة 
ت�سليمها  يتم  التي  النووية  الطاقة  من 
يف  للت�سبب  كافية  لي�ست  وهي  للخاليا، 

اآثار جانبية �سديدة«.
ي�سيب  الربو�ستاتا  �رسطان  اأن  يذكر 
حوايل 47 األف رجل �سنويا يف بريطانيا، 
ويقتل حوايل 19 رجال من بني كل 100 
األف �سنويا يف الوليات املتحدة وُقدمت 
لالأورام  الدويل  املوؤمتر  يف  النتائج 

ال�رسيرية يف Paralimni، قرب�س.

اكت�صاف طريقة ملنع انت�صار اأربعة اأنواع من ال�صرطان

ما عالقة معجون الأ�صنان مبر�س ال�صكري من النوع الثاين؟

اأوريغون  جامعة  علماء  ابتكر 
الأمريكية للعلوم وال�سحة دواء 
من  اأنواع  اأربعة  انت�سار  يكبح 
الأمرا�س ال�رسطانية وجاء يف 
 Nature مقال ن�رس يف جملة
 C o m m u n i c a t i o n s
دواء  اختربوا  الباحثني  اأن 
الفئران  على   KBU2046
ب�رسطان  امل�سابة  املخربية 
والقولون  والربو�ستاتا  الثدي 
الدواء  اإعطاء  والرئتني. وعند 
عرب الفم، كبح انت�سار املر�س 
مع  العظام،  نخر  من  وخف�س 
الأعرا�س  من  الأدنى  احلد 

اجلانبية وال�سمية.
رميوند  الدكتور،  وبح�سب 
فريق  رئي�س  بريغان، 
الباحثني، فاإن مبداأ عمل هذا 
تغيريه  يف  يكمن  امل�ستح�رس 

 HSP90β بروتني  لتفاعل 
»يرتبط  بحيث  الفو�سفور،  مع 
حركة  ومينع  بالربوتني  الدواء 
اخلاليا، دون اأن ي�سبب اأي اأثر 

جانبي على الربوتني نف�سه«.
الفريق  اأن  اإىل  بريغان  واأ�سار 
اأجل  من  �سنوات  عدة  عمل 
فهم كيفية ال�ستفادة من هذه 
فاإنه  اعتقاده  وح�سب  الآلية. 
الجتاه  يف  ي�سريون  وفريقه 
املرحلة،  هذه  يف  ال�سحيح 
دواء  عن  البحث  من  بدل 
عند  لأنه  ال�رسطان،  لعالج 
فاإن  مبكرا  املر�س  ت�سخي�س 
تكاثر  �سيكبح  الدواء  هذا 
وينقذ  ال�رسطانية  اخلاليا 
الإن�سان. وياأمل الفريق العلمي 
ترخي�س  على  احل�سول  يف 

لختبار الدواء على الب�رس.

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن مادة كيميائية �سائعة حتول املواد 
الغذائية والأدوية ومعجون الأ�سنان والورق اإىل اللون الأبي�س، ميكن اأن 

ت�سبب م�ساعفات خطرية ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين.
وي�ستخدم ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف املواد الغذائية 
وم�ستح�رسات التجميل خل�سائ�سه البي�ساء، ولكن العلماء وجدوا اأنه 

ي�سكل بلورات يف البنكريا�س لدى مر�سى ال�سكري.
ويحتوي اجل�سم عادة على الكثري من الأمالح واملركبات من العنا�رس 

املعدنية مثل ال�سوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم واحلديد واملغني�سيوم، 
وكذلك كميات اأقل من العنا�رس املعدنية الأخرى مثل الكوبالت اأو 

املوليبدينوم ولكن لي�س من التيتانيوم.
وت�سري الدرا�سة التي اأجرتها جامعة تك�سا�س اإىل اأن الأ�سخا�س الذين 

ل يعانون من مر�س ال�سكري ل ميلكون هذه املادة الكيميائية يف 
اجل�سم، وهو ما ي�سري اإىل وجود �سلة بني احلالة والأ�سياء امل�ستخدمة 

يوميا وبداأ ا�ستخدام ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف منت�سف 
القرن الع�رسين ليحل مكان ال�سبغات ال�سامة القائمة على الر�سا�س يف 

الأدوات املنزلية مثل الطالء والبال�ستيك.
ويقول العلماء منذ �ستينيات القرن املا�سي، اإن اأربعة ماليني طن 

من هذه املادة الكيميائية تنتج كل عام، ومنذ ال�سبعينيات، ت�ساعفت 
حالت ال�سكري من النوع الثاين مبعدل 4 مرات.

وقال اأحد اخلرباء، اإن »ا�ستخدام ال�سبغة البي�ساء، ميكن اأن ي�سكل 
عامال يف انت�سار مر�س ال�سكري من النوع الثاين«وي�ستخدم هذا 

املعدن لإ�سافة ال�سبغة اإىل العنا�رس ال�سائعة يف جميع اأنحاء العامل 
مبا يف ذلك معجون الأ�سنان والبال�ستيك واملاكياج والورق والطالء 

واحلبوب واملواد الغذائية.
ويقول العلماء يف جامعة تك�سا�س اإن جزيئات هذه املادة ت�سكل بلورات 
يف البنكريا�س، لدى امل�سابني بالنوع الثاين من داء ال�سكري ولكن لي�س 

لدى اأولئك الذين ل يعانون من املر�س.

ويقرتح العلماء اأن اجل�سيمات قد ت�رس بالبنكريا�س عن طريق اإثارة 
ا�ستجابة مناعية من خاليا الدم البي�ساء، ما ي�سبب اللتهاب ويقتل 

اخلاليا ال�سليمة يف الع�سو.
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ثرة اأ�سول املدر�سة املالكية 
 من اأهم اخل�سائ�ص التي ت�سرْتعي انتباه نظر الناظر، اأن املذهب 

املالكي من اأكرث املذاهب املتبعة اأ�سوال واأوفرها اأدلة، �سواء يف ذلك 
االأدلة النقلية، اأو االجتهادية العقلية، فقد مت�سك املالكية باأ�سول مل يقل 

بها غريهم، وقرروا اأ�سوال نفاها اآخرون تاأ�سيال، وعملوا بها تفريعا. 
ويف هذا ال�سياق يقول اأبو زهرة:” فاإنه اأكرث املذاهب اأ�سوال، حتى اإن 
علماء من املذهب املالكي يحاولون الدفاع عن هذه الكرثة، ويدعون 
على املذاهب االأخرى اأنها تاأخذ مبثل ما ياأخذ به من اأ�سول عددا، 

ولكن ال ت�سميها باأ�سمائها” ، وال يخفى ما للكرثة من الفوائد الكبرية، 
فكرثة االأ�سول كفيلة با�ستيعاب ق�سايا االإن�سان على اختالف الزمان 

واملكان واملو�سوع، وهي الكفيلة ب�سبط جمال اخلالف داخل املذهب، 
مبا ين�سجم والتي�سري على االأمة، فالكرثة ح�سنة من ح�سنات املذهب 

املالكي. ثم اإن الناظر اإىل هذه الكرثة من اأ�سول اال�ستدالل يف املذهب 
املالكي، يرى اأن لها اأثرا يف تفريع الفقه والتخريج على اأ�سوله، ذلك اأن 
تنوع اأ�سول االجتهاد واختالف اأدلة اال�ستنباط يجعل املجتهد يف فتواه 

اأقرب اإىل ال�سالح واأدنى اإىل حتقيق العدل، وهو معنى عبارة اأبي زهرة:” 
فكانت كرثة االأدلة من �سانها اأن جتعل املذهب املالكي مرنا يف التطبيق 

فال ت�سيقه”

 حديث العارفني
 ، الن�سيحة  �ساأله  و  باهلل  العارفني  باأحد  رجل  التقى 

فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر 
 : .قلت  : بل خم�ص  .فقال  : هذه واحدة  . فقلت  اهلل 
كيف ؟! فقال : االأوىل فتح ، و الثانية �رشح ، و الثالثة 
طرح ، و الرابعة امتحان و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و 

منح .
فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !

ما�سممت   ، الباب  لك  فتح  اأن  لوال   : االأوىل   : فقال 
رائحة الذكر ، وال لنف�سك طاب..

و الثانية : لوال اأن �رشح �سدرك بالو�سال ، مادام لك 
الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك االأ�سغال 
اأن  لوال   : الرابعة  و اجلمال..و  الهيام  ، ما ذقت طعم 
جرحك و امتحنك بذكر زالتك ، لدخل لك ال�سيطان 

ِفيت من اآفاتك.. من باب العجب بوارداتك ، و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك اأبواباً من 
اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!فقال يل : التتعجب 
يف  الذاكرين  من  ماُكتبَت   ، باخلم�ص  حتظ  مل  فاإن 

الرم�ص...اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

يف  احل�ساري  الرقي  دور 
للإن�سان  املال  حق  حفظ 

ولو كافرا
يف حق مال امل�سلم ورد قوله �سلى اهلل عليه و �سلم»كل 
امل�سلم على امل�سلم حرام دمه وماله وعر�سه« م�سند 
ُم�ْسِلٍم  امرٍئ  َحَقّ  اْقتََطَع  »َمِن   : وقال  احمد.   االإمام 
نََّة”  اجْلَ َعلَيِْه  َم  َوَحَرّ النَّاَر،  لَُه  اهلل  اأَْوَجَب  َفَقْد  ِبيَِميِنِه، 
َفَقاَل لَُه َرُجٌل: َواإِْن َكاَن �َسيْئا يَ�ِسرياً، يَا َر�ُسوَل اهلّلِ؟ َقاَل: 

َراٍك«. )رواه م�سلم(. يبا ِمْن اأَ “َواإِْن َق�سِ
اأُخذ  الذي  املال  اأن  ورد  امل�سلم   غري  مال  حق  ويف 
اأو غدرا حمرم ،)كما جاء يف ق�سة  الكفار �رشقة  من 
املغرية بن �سعبة( كان قد �سحب قوماً يف اجلاهلية، 
اأموالهم ، ثم جاء فاأ�سلم، فقال النبي :  فقتلهم واأخذ 
�سيء«  منه يف  فل�سُت  املال  واأما  اأقبُل،  االإ�سالم  »اأما 
رواه  البخاري ويف رواية اأبي داود: »اأما االإ�سالم فقد 
قبلنا، واأما املال فاإنه مال غدٍر ال حاجة لنا فيه«. وقد 
بحفظ  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  اأو�سي 
حقوق غري امل�سلم خا�سة املعاهد والذمي فقال : »اأال 
اأو كلفه فوق طاقته  اأو انتق�ص حقه  من ظلم معاهدا 
يوم  فاأنا حجيجه  نف�ص  بغري طيب  �سيئا  منه  اأخذ  اأو 

القيامة« )�سحيح �سنن اأبي داود 2626(.

انفراد املالكية ببع�ض الأ�سول 
اإىل  املالكية،  اأ�سول  كرثة  وترجع   
اأن مذهب مالك تفرد باأ�سول تفردا 
من  غريه  فيها  ي�ساركه  مل  كامال، 
املذاهب؛ واأهم االأ�سول التي ُعدت 
من مميزات املذهب املالكي، عمل 
املر�سلة،  وامل�سلحة  املدينة،  اأهل 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع،  و�سد 
من  فهو  املدينة  اأهل  عمل  اأما 
بها  تفرد  التي  النقلية  االأ�سول  اأهم 
املالكية دون �سائر فقهاء االأم�سار، 

كان  اإذا  العمل  اأن  مالك  راأى  حيث 
النبي �سلى اهلل عليه  ظاهرا مبدينة 
و�سلم فهو حجة يجب االأخذ به، وال 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد  ي�سع 
بلغ مالك يف اعتبار العمل اإىل اأن رد 
الأن  التعار�ص،  عند  االآحاد  خرب  به 
العمل عنده من قبيل النقل املتواتر، 
“العمل   : عنه  اهلل  ر�سي  مالك  قال 
باقي  اأما  االأحاديث”.  من  اأثبت 
االأدلة فقد اختلف يف تفرد املالكية 

تلك  غالب  اأن  اإىل  هنا  ون�سري  بها، 
املالكية،  بها  يتفرد  مل  مما  االأدلة 
بل �ساركهم فيها بع�ص املذاهب، اإال 
اأن مذهب مالك كان له مزيد عناية 
اإليها  اال�ستناد  بكرثة  االأ�سول،  بهذه 
اأج�رش  املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
هذه  عن  االإف�ساح  يف  املذاهب 
لها،  واالحتجاج  بها  والبوح  االأ�سول 
املذهب  مفردات  من  عدت  حتى 

املالكي التي متيز بها.

الل�ض ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا �سوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإال ب�سئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 

قالت له : يا م�سكني خذ هذا االأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد ال�سارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�ساجدا ... فلما اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا ل�سنيعها 

فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�شاعي 
للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�شر موا�شع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
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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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�سيارات
21

�أكدت م�سادر مطلعة يف �سوق 
�ل�سيار�ت �أن رينو تنوي ت�سنيع 
�سيار�ت  من  معدلة  مناذج 
للحركة  "Logan"، خم�س�سة 

على �لثلوج و�لطرق �لوعرة.
تتميز  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
من  �جلديدة  �لنماذج 

يف  �ستنتج  �لتي   ،"Logan"
رو�سيا،  يف  "�أفتوفاز"  معمل 
بهيكل �أكرب بقليل من مثيالتها 
هو  ذلك  من  و�لأهم  �حلالية، 
و�لذي  �لأر�ض  عن  �رتفاعه 
�لذي  �لأمر  ملم،   203 �سيبلغ 
من  �ل�سيار�ت  هذه  �سيمكن 

�لطرق  على  ب�سهولة  �حلركة 
�لوعرة �أو �ملك�سوة بالثلوج.

�ل�سيار�ت  هذه  �ستزود  كما 
 1.6 ب�سعة  بنزين  مبحركات 
 14 مبقا�ض  وعجالت  لرت، 
�إىل  بالإ�سافة  �إن�ض،   15 �أو 
 6 بـ  �أوتوماتيكية  �رسعة  علب 

مر�حل، بدل من علب �ل�رسعة 
يف  �ملطروحة  �مليكانيكية 

مناذج "Logan" �حلالية.
هذه  تطرح  �أن  �ملنتظر  ومن 
�ملركبات يف �لأ�سو�ق �لرو�سية، 
�أو�خر �أغ�سط�ض �ملقبل، ب�سعر 

يقارب 13 �ألف دولر.

 SRT دودج ت�شالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سور�ً  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سدرت 
في�ض  لإطالق  متهيد�ً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  �ل�رسكة 
�ستحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�ستوحاة من �ملوديالت 
�ل�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  �لتي 

و�ل�سبعينات.
بف�سل عنا�رس �لت�سميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
�أي�ساً  بل  �رس�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  �ل�سوبرت�سارج”، 
ت�رسيحات فيات كر�ي�سلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  �ل�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رسعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

بنتلي تطلق وح�شا ريا�شيا جديدا

�شياراتها اأحدث  "jeep" تطلق 

ما ال�شبب وراء حادث �شيارة اأوبر ذاتية القيادة؟

�أكدت م�سادر مقربة من �رسكة بنتلي عزم 
�ل�رسكة �إطالق �سيارة فاخرة مبو��سفات 

ريا�سية مميزة �لعام �ملقبل وبالنظر 
لل�سور �ملتد�ولة لهذه �ل�سيارة ميكن �أن 
نالحظ �أنها �ستاأتي بهيكل �أنيق ريا�سي 

ل يخلو من مالمح �لفخامة و�لقوة �لتي 
�عتاد عليها ع�ساق بنتلي.

ومن �ملتوقع �أن حتمل �ل�سيارة �جلديدة 
��سم "Bentayga Sport" �أو 

"Bentayga Speed" وتزود مبحرك 

جبار بـ 12 �أ�سطو�نة، قادر على توليد عزم 
608 �أح�سنة، وقادر على زيادة ت�سارع 

�ملركبة من 0 �إىل 100 كلم/�ساعة يف �أقل 
من 3 ثو�ن.

�أما مق�سورة �ل�سيارة �لد�خلية، ف�ستزود 

مبقاعد و��سعة مريحة مك�سوة باأفخم 
�أنو�ع �جللود، و�أحدث �أنظمة �ملولتيميديا، 
و�سا�ستني متطورتني، و�حدة �أمام �ل�سائق 

مبا�رسة، و�أخرى تعمل باللم�ض للتحكم 
مبختلف خ�سائ�ض �ل�سيارة.

�رسبت �رسكة "jeep" �لأمريكية 
 "Renegade" معلومات عن �سيارة

�ملعدلة �لتي �ستظهر يف �لأ�سو�ق 
قريبا ومتيزت هذه �ل�سيارة عن 

 "Renegade" سابقاتها من �سل�سلة�
بهيكل �أكرث ع�رسية، وم�سابيح 

LED �أمامية وخلفية، وت�سميم 
يوحد �ألو�ن ممت�سات �ل�سدمات مع 

�ل�سقف ب�سورة يف غاية �لأناقة.
 "Renegade" كما ح�سلت قمرة

�جلديدة على �أحدث �أنظمة 
�ملولتيميديا، و�سا�سة متطورة 
بحجم 8.4 بو�سة، قادرة على 

 ،iosلتعامل مع نظامي �أندرويد و�
وزودت �لن�سخ �لعادية من هذه 

�ل�سيار�ت مبحركات ب�سعة 1.3 
لرت وعزم 120 ح�سانا، �أما �لن�سخ 

�لريا�سية فزودت مبحركات توربينة 
بنف�ض �ل�سعة قادرة على توليد عزم 

150 و180 ح�سانا.

�أريزونا �لأمريكية  �رسحت �رسطة ولية 
باأن "�سائقة �ل�سالمة" �لتي كانت تر�قب 
ده�ست  �لتي  �لقيادة،  ذ�تية  �أوبر  �سيارة 
�مر�أة يف مار�ض �ملا�سي، كانت من�سغلة 
على  تلفزيوين  برنامج  م�ساهدة  يف 

هاتفها.
وذكرت �ل�رسطة يف تقريرها �أن �ل�سائقة 
ول  مر�ر�  �لأ�سفل  �إىل  تنظر  كانت 
ده�ض  قبيل  كاف،  ب�سكل  �لطريق  تتابع 
عبورها  �أثناء  �إيلني هريزبريغ،  �ل�سحية، 
�لطريق يف تلك �لليلة ووفقا للتقرير، فقد 
تو�جه "�سائقة �ل�سالمة" �تهامات بالقتل 
�أكدت  حيث  �سيارة،  با�ستخد�م  �خلطاأ 
جتنبه  ميكن  "كان  �حلادث  �أن  �ل�رسطة 

متاما لو كانت منتبهة �إىل عملها".
من  �سجالت  على  �ل�رسطة  وح�سلت 
تلفزيونية  بر�مج  بث  )خدمة  "هولو" 
�أن  �أظهرت  �لإنرتنت(  على  و�أفالم 
برنامج  يعر�ض  كان  �ل�سائقة  ح�ساب 
ليلة   "The Voice" �لغنائية  �ملو�هب 
�نتهى  �لربنامج  عر�ض  و�أن  �حلادث، 
�ل�ساعة 9:59، �لتوقيت �لذي يتز�من مع 

وقوع �حلادث.
�أوبر  �سيار�ت  بع�ض  قدرة  من  وبالرغم 
�ل�رسكة  �أن  �إل  �لذ�تية،  �لقيادة  على 
يف  للتدخل  �حتياطي  ب�سائق  ت�ستعني 
�أن �لتكنولوجيا  حالت �لطو�رئ، خا�سة 

ما تز�ل يف مرحلة �لفح�ض و�لتجريب.
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 FreeTime أمازون ُتطلق تطبيقها�

iOS على  للأطفال  �ملخ�ص�ص   Unlimited

بدء  على  �سنوات  خم�س  مرور  بعد 
 Amazon FreeTime تطبيق  ت�سغيل 
اأجهزة  على  مرة  لأول   Unlimited
ت�سغيل  بنظام  تعمل  التي   Amazon
هذا  تطبيقها  ال�رشكة  تُوّفر  الآن  اأندرويد، 
على نظام iOS، حيث بات متاًحا للتحميل 

من على متجر اأبل.
لأولئك الذين ل يعرفون �سيًئا عن التطبيق، 
الو�سول  اإمكانية  للأطفال  يُقّدم  فهو 
كتاب   10000 من  اأكرث  اإىل  املحدود  الغري 
الطفل،  لعقلية  ا  خ�سي�سً تن�سيقها  مت 
التلفزيونية  والربامج  الأفلم  اإىل  بالإ�سافة 

 Disney من  ال�سهرية  ال�سخ�سيات  مع 
 Amazonو  Marvelو  PBS Kids و 
ال�سخ�سيات  من  وغريها   Originals
اخلدمة،  ت�سعرية  يخ�س  فيما  اأما  الأخرى. 
 FreeTime Unlimited تطبيق  فيُعّد 
 Amazon خدمة ا�سرتاك يجب على عملء
لها لطفل واحد  Prime دفع 2.99 دولًرا 
اأو 7 دولرات لعائلة مكونة من اأربعة اأطفال 
لديك  يكن  اإذا مل  الإ�سارة  مع  اأق�سى،  كحد 
 5 دفع  هنا  فعليك   Amazon يف  ا�سرتاك 
لكل  دولرات   10 و  الواحد  للطفل  دولرات 

عائلة.

 �أبرز مو��صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

ميكنه �شحن 3 اأجهزة يف نف�ض الوقت

 AirPower صاحن �آبل �لل�صلكي�
قادم لل�صوق يف �صبتمرب

من  اأ�سهر   10 نحو  قبل 
بالإعلن  اآبل  قامت  الآن 
الل�سلكي  �ساحنها  عن 
وعدت  وقد   AirPower
جمهورها بطرحه يف 2018، 
ومل  الوقت  ذلك  منذ  لكن 
عن  معلومات  اأي  تظهر 
للم�ستخدمني.  اإطلقه 
يبدو  ال�ساحن  اأن  اإل 
يف  للجمهور  �سي�سل  اأنه 

ووفقاً  القادم.  �سبتمرب 
ملوقع Bloomberg، فاإن 
الل�سلكي  ال�رشكة  �ساحن 
يف  ال�سوق  يف  طرحه  �سيتم 
�سيتمكن  وبذلك  �سبتمرب، 
�سحن  من  امل�ستخدمني 
اأجهزة يف نف�س  حتى ثلثة 
اآيفون  الوقت؛ وهي هواتف 
احلديثة، �ساعة اآبل، واأجهزة 

.AirPods

في�صبوك تطوير �أد�ة لإظهار مقد�ر 
�لوقت �لذي تهدره على �لتطبيق

اإىل  بالنظر  جمنونة  زمنية  فرتات  نق�سي 
هواتفنا الذكّية، وخا�سًة عند ت�سّفح تطبيقات 
اأن  يبدو  باملقابل  الجتماعي،  التوا�سل 
بهذا  متزايد  وعي  على  التكنولوجيا  �رشكات 
اأدوات  بتقدمي  الكثريون  بداأ  حيث  الأمر، 
للم�ساعدة يف تتبع واإدارة الوقت الذي ينفقه 

امل�ستخدم مع هذا التكنولوجيا.

وحالًيا  النهج،  هذا  على  ت�سري  في�سبوك  الآن 
ب�سدد �سياغة ميزة جديدة لإدارة الوقت يُطلق 
 ،”Your Time on Facebook“ عليها 
اإ�سدار من  اأحدث  ومت ر�سد هذه امليزة يف 
العمل عليها  اأن  ا  اأي�سً الوا�سح  التطبيق، ومن 

مل ينتهي بعد، لكن ُفتاِتها موجود.
�ستعر�س  ال�ستخدام،  اإمكانية  يخ�س  فيما 

مقدار  تت�سمن  بالأيام  قائمة  امليزة  هذه 
ف�سًل عن  التطبيق،  مع  ق�سيته  الذي  الوقت 
اإىل  ت�سل  عندما  اإ�سعار  على  احل�سول  خيار 
حد يومي قمت بتحديده �سابًقا، ويف ال�سياق 
ملوقع  في�سبوك  با�سم  متحدث  اأكد  ذاته 
حالًيا  تُطّور  ال�رشكة  اأن   TechCrunch

هذه امليزة واأ�سار قائًل:

كامربيدج �أناليتيكا ُتغلق 
�أبو�بها بعد ف�صيحة في�صبوك

الأبحاث  �رشكة  على  القائمون  اأعلن 
 Cambridge« اأناليتيكا  كامربيدج 
ب�سكٍل  ال�رشكة  اإغلق  عن   »Analytica
تام بعد الف�سيحة التي �رشبتها مع في�سبوك 
امل�ستخدمني  بيانات  ا�ستخدام  ب�سبب 

بطريقة غري �رشعية.
جمموعة  اإعلن  مع  القرار  هذا  وياأتي 
SCL املالكة لل�رشكة عن اإيقاف خدماتها 
اإعلن  بعد  ال�رشكة  حلل  طلب  وتقدمي 

افل�سها ب�سبب الف�سيحة الأخرية. وبح�سب 
ويتدلند،  جوليان   SCL جمموعة  رئي�س 
فاإن ال�رشكة �ستغلق اأبوابها ب�سبب امل�ساكل 
في�سبوك،  ف�سيحة  خلفتها  التي  الأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  ال�رشكة  اأن  حيث 
عن  اجلميع  بعزوف  ت�سبب  مما  امل�سكلة 
ال�ستفادة من خدماتها، وهو ما جعل اإعادة 
جتارية  علمة  �سمن  خدماتها  تد�سني 
يف  ال�رشكة  وقالت  جداً.  �سعب  جديدة 

بيانها ال�سحفي »بعد التحقيقات الداخلية 
ملنحنى  و�سلنا  فاإننا  الأخرية،  للم�ساكل 
التام ملوظفي  بالأ�سى  ن�سعر  ونحن  ُمغلق، 
ال�رشكة الذين علموا بذلك اخلرب ، وهو ما 
�سيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر اأن ف�سيحة 
بخ�سائر  اأب�سا  ت�سببت  اأناليتيكا  كامربيدج 
الأ�سابيع  يف  في�سبوك  ل�رشكة  فادحة 
�سيا�ستها  تُغري  جعلها  ما  وهو  الأخرية، 

ب�سكل كامل بعدها.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقبًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطلق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطلق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

هذا الرقم ل ي�شمل امل�شتخدمني 
الذين ل يقومون بت�شجيل الدخول

 1.9 مليار م�صتخدم
  ن�صط ي�صجلون دخولهم 

على يوتيوب �صهريًا
عن   VidCon اخلا�س  موؤمترها  يف  يوتيوب  ك�سفت 
كبري  رقم  اإىل  �سهرياً  املن�سة  م�ستخدمي  عدد  و�سول 
ن�سط  م�ستخدم  مليار   1.9 نحو  هناك  اأن  حيث  جداً، 
الرقم  هذا  م�ستمر.  ب�سكل  للمن�سة  دخولهم  ي�سجلون 
الذي اأعلنت عنه ال�رشكة مُيثل عدد امل�ستخدمني الذين 
عن  بعيد  وذلك  �سهرياً،  املن�سة  اإىل  دخولهم  ي�سجلون 
عدد  وكذلك  املن�سة  على  الكامل  امل�ستخدمني  عدد 
الفيديوهات  مب�ساهدة  يقومون  الذين  امل�ستخدمني 
بدون  اأو  ح�سابات  امتلكهم  بدون  املن�سة  على 
ال�رشكة  اأن  يعني  الذي  الأمر  وهو  للدخول،  ت�سجيلهم 
فيه على جميع  تتفوق  للم�ستخدمني  متتلك عدد هائل 
املن�سات الأخرى. وقالت ال�رشكة اأنها توفر بيئة عمل 
لنحو 80 لغة خمتلفة حول العامل، وهي بذلك ترفع من 
م�ستوى الو�سول ليوتيوب خا�سة بارتفاع ن�سبة الو�سول 

اإىل النرتنت عاملياً وكذلك وجود الهواتف الذكية.
يف  املنتجات  مدير  كلمة  �سمن  الت�رشيح  هذا  وجاء 
ال�رشكة نيل موهان حول طرق الربح اجلديدة لأ�سحاب 
املزيد  على  احل�سول  من  �سيتمكنون  حيث  القنوات، 
من الدخل من خا�سية الع�سوية املدفوعة مل�سرتكيهم 
ب�سكل  يوتيوب  عرب  ملنتجاتهم  بيعهم  اإمكانية  وكذلك 

مبا�رش.



املعلوماتية  متكنت فرقة مكافحة اجلرائم 
التابعة للم�ضلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية  
نهار ام�س باأمن والية تب�ضة من ت�ضجيل 25 
ق�ضية خا�ضة بن�رش موا�ضيع ملختلف ال�ضعب 
اخلا�ضة ب�ضهادةالبكالوريا دورة جوان 2018 
اإلكرتونية مبوقع  عن طريق ر�ضد ح�ضابات 
حتمل  الفاي�ضبوك  االإجتماعي  التوا�ضل 
اأ�ضماء م�ضتعارة حيث مت حتديد هوية اأكرث 
يف  حتقيق  فتح  مت  حيث  اأ�ضخا�س   7 من 
اأ�ضخا�س ترتاوح  اأين مت تقدمي 05  الق�ضايا 
م�ضتوى  على  �ضنة    23 و   22 بني  اأعمارهم 
ق�ضية   20 تبقى  فيما  الق�ضائية   اجلهات 
االإجراءات  ا�ضتكمال  حلني  التحقيق  قيد 
و  الق�ضائية  بالتن�ضيق مع اجلهات  القانونية 

تقدميهم اأمام  اجلهات الق�ضائية .

دي�ان م�ؤ�ش�شات ال�شباب بادرار

ندوة حول مكافحة 
املخدرات يف 

اأو�شاط ال�شباب
مبنا�ضبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات نظم اأم�س 
ديوان موؤ�ض�ضات ال�ضباب لوالية ادرارة ندوة حت�ضي�ضية 

ووقائية من اآفة املخدرات اأطرها ممثلي االأمن الوطني 
وال�ضحة وال�ضوؤون الدينية مب�ضاركة خمتلف اجلمعيات 
وخاليا االإ�ضغاء التي تعمل مع ال�ضباب اأين تطرق ممثل 

االأمن اإيل التعريف مبادة املخدرات واأنواعها ودور 
م�ضالح االأمن يف مكافحتها  مقدما اأرقام خميفة حول 

كمية احلجز واالأ�ضخا�س املتورطني فيها كما اأ�ضار 
طبيب خمت�س يف معاجلة املدمنني اأن املخدرات مادة 

مدمرة للج�ضم وتوؤثر ب�ضكل �ضلبي على خاليا املخ 
واالأع�ضاب اأين قدم كيفية العالج ون�ضح ب�رشورة االبتعاد 
عنها كما اأكد مدير ديوان موؤ�ض�ضات ال�ضباب بان ال�ضباب 

اأ�ضبح ينحرف جراء وقت الفراغ لذا وجب علينا اأن 
نرافقه باأن�ضطة دائمة حتى نبعده عن هذه االآفة  .

ب��شريفي بلقا�شم 

ح�ار 5+5

اجلزائر ترافع من اأجل 
تكثيف التعاون والت�شاور

   
رافعت اجلزائر من اأجل تكثيف  التعاون 

والت�ضاور بني �ضفتي البحر املتو�ضط الغربي 
يف اإطار احلوار 5+5, وهذا  بغية مواجهة 
التحديات امل�ضرتكة واأكد املدير العام 

ملديرية اأوروبا بوزارة ال�ضوؤون اخلارجية ال�ضيد 
حممد حنا�س  خالل املنتدى ال�ضنوي الثالث 
ملراكز التفكري املتو�ضطية �ضمن اآلية احلوار 

5+5 اأن  »اجلزائر تبقى متم�ضكة ب�رشورة 
تعزيز احلوار 5+5 من اأجل بلوغ توافق حول  
املقاربات املعتمدة يف الق�ضايا ال�ضائكة ذات 
االهتمام امل�ضرتك«, كالتنمية  واالأمن والهجرة 

والراديكالية وال�ضباب.
وذكر يف هذا اخل�ضو�س باالأهمية التي توليها 

اجلزائر للحوار 5+5 الذي ي�ضكل ف�ضاء  »ي�ضمح 
مببادالت جّد بناءة, ت�ضهد عن ثروة وخ�ضو�ضية 

منطقة البحر املتو�ضط  الغربية«.

عزيزي ر�شيد

ن�شر م�ا�شيع البكال�ريا على الفاي�شب�ك بتب�شة

ت�شجيل 25 ق�شية من بينهم 5 اأمام اجلهات الق�شائية

ح�شابات معقدة 
يف منطقة م�شطربة

 

املنطقة  يف  ال�شاخنة  الأحداث  تت�اىل 

للحرية  مثرية  و  عجيبة  بطريقة  العربية 

وويف اأحيان كثرية ت�شتع�شي على الفهم  ،و 

مع كرثة املتدخلني و امل�ؤثرين ،يتطلب الأمر 

جهدا خرافيا ل�شبط معامل ال�ش�رة و وو�شع 

ما يحدث يف ال�شياق ال�شحيح،هذه اله�اج�س 

كانت العم�د الفقري لتقرير جدير بالهتمام 

و�شعه مركز امل�شتقبل للأبحاث و الدرا�شات 

م�قعه  على  م�شم�نه  عر�س  و  املتقدمة 
اللكرتوين قبل اأيام  

اأن  التقرير  يف  امل�شاهم�ن  يرى  حيث 

يف  التدخلت  لكرثة  الرئي�شية  الأهداف 

على  العتماد  يف  اأ�شا�شا  تتمثل  املنطقى 

اإ�شعاف  بينها  من  الأهداف  متعددة  مقاربة 

اأحلم  اأية  اإجها�س  و  العربي  امل�شروع 

النخب املثقفة و من ناحية  تنتاب عددا من 

اإ�شرتاتيجية  ياأتي يف املقام الثاين  ال�شيطرة 

على املمرات الهامة لنقل الغاز و الب�شائع اأين  

لل�شيطرة  واإ�شرائيل  واإيران  تركيا  ت�شعى 

يف  الإ�شرتاتيجية  امللحية  املمرات  على" 

املنطقة العربية باعتبارها تتحكم يف حركة 

ويف  الطاقة"  وم�ارد  والأفراد  الب�شائع 

املحلية  الأطراف  ببع�س  الثالثة  الدرجة 

اأن  بدون  طبعا  ال�شهي�ين  الكيان  خا�شة  و 

امل�ارد  على  الهيمنة  الدول  هذه  تتنا�شى 

جنحت  التي  اخلط�ة  وهي  الإ�شرتاتيجية 

اأمريكا  مقدمتها  يف  و  الغربية  الدول  فيها 

امل�شت�ى  هذا  العربية،على  الدول  بع�س  و 

التفا�شيل  يف  نغرق  مازلنا  الرهانات  من 

خيباتها  و  القدم  كرة  تفرقنا  التافهة،حيث 

الطائفية  اأت�ن  يف  لآخر  ي�م  من  ن�شقط  و 

الذي  امل�شتقبل  معامل  نرى  بذلك  و  العمياء 
ينتظرنا؟

موقف

تدريب لفائدة 
�شبكة الإعالميني 

حلقوق الطفل
باجلزائر  الثالثاء  اأم�س   انطلقت 
�ضبكة  لفائدة  تدريبية  ور�ضة   العا�ضمة, 
االإعالميني حلقوق الطفل لتعزيز دورهم 
الطفل  حقوق  ثقافة   ن�رش  جمال  يف 
وامل�ضاهمة يف حماية هذه ال�رشيحة من 

املجتمع.
و يوؤطر هذه الدورة التي تنظم مببادرة 
وترقية   حلماية  الوطنية  الهيئة  من 
املنظمة  مكتب  مع  بالتعاون  الطفولة 
ملنطقة  اجلنائي  لالإ�ضالح  الدولية 
افريقيا  و�ضمال  االو�ضط  ال�رشق  
خرباء  االت�ضال,  وزارة  مع  وبالتن�ضيق 
تزويد  بهدف   واأجانب  جزائريون 
التدريب  ومهارات  بو�ضائل  االإعالميني 
املعلومات   مع  التعامل  جمال  يف 

املرتبطة بعامل الطفولة.
احلاج # وداد 

فرن�شا

 �شتكون لنا �شفارتان يف القد�س

 حمكمة اجلنايات ال�شتئنافية
 لدى جمل�س ق�شاء العا�شمة 

عجوز فل�شطينية تدير �شبكة 
للمتاجرة باجلن�شية اجلزائرية 

89 األف كي�س دم تربع بها  
عنا�شر الأمن الوطني 

اأكدت ال�ضفرية الفرن�ضية يف تل اأبيب 
هيلني الغال, تفهم بالدها ملخاوف 
�ضفقة  من  الفل�ضطيني  اجلانب 
حال  يف  اأنه  اإىل  م�ضرية  القرن, 
حتقق اتفاق بني اإ�رشئيل وفل�ضطني 
يف  �ضفارتان  لفرن�ضا  ف�ضتكون 
حوار  يف  ال�ضفرية  وقالت  القد�س. 
مع جملة »اإيالف« ال�ضعودية: »نحن 
نقل  ترمب  قرار  اإن  حقيقة  قلنا 

ال�ضفارة اإىل القد�س مل يكن جيداً. 
ونقول ذلك الأنه اإذا اأردت اأن تكون 
مفاو�ضا نزيها, فيتعني اأن ال ت�ضدر 
واأال  النقا�س  قبل  م�ضبقا  حكما 
كان  لذلك  اأحادية.  خطوات  تتخذ 
جيدة,  فكرة  لي�ضت  اأنها  اعتقادنا 
امل�ضاكل  من  العديد  �ضبب  والقرار 
املمكن  من  كان  املنطقة  يف 

تفاديها, و�ضرنى االآن«.

برجمت حمكمة اجلنايات اال�ضتئنافية 
ملف  ام�س  العا�ضمة  ق�ضاء  مبجل�س 
ذات  �ضنة   79 العمر  من  تبلغ  عجوز 
تورطها  ب�ضبب  فل�ضطينية  اأ�ضول 
�ضادر  ق�ضائي  بحكم  لقبها  بتزوير 
اأين  بدم�ضق  �رشعية  حمكمة  عن 
خالله  من  متكنت  والتي  تقيم  كانت 
من احل�ضول على اجلن�ضية اجلزائرية 
عرب  ال�ضخ�ضية  الوثائق  وخمتلف 
الوطني  القطر  حماكم  خمتلف 

اجلزائري رفقة باقي اأفراد عائلتها و 
التي اإ�ضتغلها اأحد اأبنائها يف تاأ�ضي�س 
�ضبكة اإجرامية خطرية متكونة من 12 
فردا خمت�ضة يف املتاجرة باجلن�ضية 
الفل�ضطنني  الرعايا  ل�ضالح  اجلزائرية 
املقيمني ب�ضوريا بتواطوؤ مع موظفني 
جزائريني ببلديات تيزي وزو و البويرة 
مالية  مبالغ  ذلك  مقابل  يتلقوا  كانوا 
احللويات  من  هدايا  و  متوا�ضعة 

ال�ضامية .

الوطني  لالأمن  العام  املدير  دعا 
اللواء عبد الغني هامل يوم الثالثاء 
باجلزائر العا�ضمة م�ضتخدمي هذا 
ال�ضلك اإىل موا�ضلة قيامهم  بعملية 
التربع بالدم  وهي اخلدمة النبيلة 
ال�رشطة  موؤ�ض�ضة  اعتادت  التي 
على تنظيمها. واأو�ضح اللواء هامل 
الوطنية  احلملة  اطالق  مبنا�ضبة 
اأن  بالدم  للتربع   الثانية  ال�ضنوية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
اعتادت على تنظيم هذه احلمالت 

بالتن�ضيق  مع الوكالة الوطنية للدم 
حيث »اأ�ضبحت �ضنة حميدة داخل 

املوؤ�ض�ضة ال�رشطية«  .
وك�ضف يف هذا االإطار اأن املوؤ�ض�ضة 
جمعت منذ بداية احلملة 89 األف 
امل�ضتخدمون  بها   تربع  دم  كي�س 
بالدور  اأخرى  جهة  من  منوها   ,
الوطنية   الفيدرالية  به  تقوم  الذي 
عرب  بالدم  املتربعني  جلمعيات 
القطر على موا�ضبتها على »تقدمي 

هذه اخلدمة  االإن�ضانية«.

»35-F« م�شاة البحرية الأمريكية تخ�شر اأول

اجلزائر تنفي اتهامات اأ�شو�شيتد بر�س«

لفائدة الأطباء املقيمني

دورة ا�شتدراكية ثالثة لمتحانات نهاية التخ�ش�س 

Ooredoo لـ » Haya! Sport « مع

عي�شوا �شغفكم بكاأ�س العامل 2018 

االأمريكية  البحرية  م�ضاة  قوات  اأقرت 
من  ملقاتلة  النهائية  بخ�ضارتها  )املارينز( 
هذه  ,واأ�ضيبت   »2 اليتنتغ  »اإف-35  طراز 
الطائرة بحريق اندلع متنها ب�ضبب خلل فني 
عام  من  اأكتوبر   27 يف  تدريبي  حتليق  اأثناء 
بوالية  اجلوية  »بوفورت«  قاعدة  قرب   2016

الطائرة  لكن  البالد,  �رشق  ال�ضمالية  كارولينا 
متكنت من الهبوط ب�ضالمة ويف البداية قدرت 
تكاليف االإ�ضالح بنحو مليوين دوالر, غري اأن 
التكاليف  هذه  اأن  اأثبتت  الالحقة  الفحو�س 
املتوقعة اأعلى بكثري من ذلك, ما يفقد العمل 

على ترميم الطائرة اأي جدوى اقت�ضادية.

»اأ�ضو�ضيتد  وكالة  تقرير  اجلزائر  نفت 
اأن  فيه  كتبت  التي  االأمريكية  بر�س« 
اإىل  اأفارقة  مهاجرين  رحلت  اجلزائر 
فيما  »مزرية«.  بظروف  االأ�ضلية  بلدانهم 
اجلزائر  اأن  اخلارجية  يف  م�ضدر  اأكد 
بها  تقوم  »خبيثة«  ت�ضليل  حلملة  تتعر�س 

منظمات اإن�ضانية دولية.

ن�رشت وكالة االأنباء االأمريكية »اأ�ضو�ضيتد 
املهاجرين  اأو�ضاع  حول  تقريرا  بر�س« 
البالد  قائلةاإن  اجلزائر,  يف  االأفارقة 
»تخلت عن حوايل 13000 مهاجر يف قلب 
ال�ضحراء الكربى على احلدود مع النيجر 
خالل االأربعة ع�رش �ضهرا املا�ضية دون اأن 

تقدم لهم م�ضاعدات غذائية وال ماأوى«.

عن  �ضيء  كل  موقع  اأم�س  نقل 
قررت  قد  ال�ضلطات  اأن  اجلزائر 
تخ�ضي�س دورة ا�ضتثنائية المتحانات 
لالأطباء  بالن�ضبة  التخ�ض�س  نهاية 

لدورتني  ا�ضتدراكا  املقيمني, 
ال�ضابقتني الالتني متت مقاطعتهما 
�ضهري  االأطباء  اإ�رشاب  مدة  خالل 

جانفي ومار�س.

تُرافق Ooredoo زبائنها خالل كاأ�س 
خدمتها  عليهم  وتقرتح   2018 العامل 
التي   «  Haya! Sport  « االبتكارية 
كل  املبا�رش  على  مبتابعة  لهم  ت�ضمح 
هواتفهم  على  رو�ضيا  مونديال  اأخبار 
و حوا�ضبهم و ذلك من خالل التطبيق                          

.« My Ooredoo «
 Haya !« اجلديدة  اخلدمة  متنح 
فر�ضة   Ooredoo لزبائن   »Sport
الكروي  احلدث  هذا  اأخبار  متابعة 
الهام و االطالع على نتائج املباريات 

العبيهم  فيديوهات  م�ضاهدة  و 
املف�ضلني و فرقهم املف�ضلة.

كما مُيكن للم�ضرتكني يف هذه اخلدمة 
 »Haya! Sport امل�ضاركة يف »حتدي
كرة  اأ�ضئلة حول  باالإجابة على  ذلك  و 
الهدايا  من  بالعديد  الفوز  و  القدم 
يحمالن  القدم  وكرة  قمي�س  ال�ضيما: 
توقيع النجم العاملي زين الدين زيدان, 
و وحدة األعاب Pro PS4 مع لعبة فيفا 
 Super التعبئة  بطاقات  كذا  و   2018

.2000 MAXY وMAXY
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