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�ص6ن�سق مع  زمالء له يف عمليات تهريب ل�سالح ن�سرة  الإ�سالم وامل�سلمني

توقيف اأخطر  داعم للإرهاب باجلنوب

العا�سمة

اأطباء الأ�سنان املقيمون  يوقفون الإ�سراب 

�ص3

 �ص3

وزارة العمل

20 نقابة اأر�سلت 
معـــــلومــــــات حـول 
تـــــــــمـــــثـيـــــــليــــتها 

دعا للعمل بالفوترة وال�سكوك لتحقيق الرقابة، حمفوظ حرزيل لـ"الو�سط":

مقاه وفنادق ت�ستفيد من احلليب املدعم
 �ص4.     حل الأزمة ي�شتوجب اخلروج من �شيا�شة الدعم الع�شوائي 

 �ص4

�ص05-03

�ص3

�ص7

.     اأحزاب

.     دبلوما�سية

.     حمليات

الدورة ال�ستثنائية ملجل�ص ال�سورى

مقري يح�سر للموؤمتر 
القادم يف ثوب مر�سح 

لرئا�سيات2019
الأمينة العامة حلزب  العمال لويزة حنون:

 ال�ســلطة ملزمة بتح�سني 
اجلـــــبهـــــــة الـــــــداخليـــــــة

وزارة ال�سوؤون اخلارجية   

 الـــــجــــزائـــــــــر عــــــليها 
واجب الت�سامن  جتاه 

ال�ســــعب ال�ســـــحراوي 

بكل من �سيدي عي�ص وبو�سعادة بامل�سيلة

مكتتبو عدل 2 مدعوون 
 لتـــــــ�ســــــــــديـــد ال�ســـــطر 
الـــثــــالـث الكـــــــــرتونــــــيا 

اأدرار

 تــــوقـــــــــف اأكـــــــــرث 
 مــــن 70 �ســــــخ�سا

 فـي اأوكار اجلرمية 

للرد على امل�سككني يف املرجعية اجلزائرية 

زاوية ابن مرزوق تـــــــنظم 
لــــــــقاء بـــــني الـــــمالــــــكيني 

والإبا�سيني لتوحيد ال�سف 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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 اأعلن قائمة 24 لعبا
 املعنية بودية ال�سعودية

 مـــاجـــــر ي�ســــر عــــــلى
  التــــمـ�سك ب�ساو�سي 
ويرد على امل�سـككني �ص13�ص16

ني راجي
ت/يا�س
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القن�سل الفرن�سي العام بوهران

ارتفاع طلبات التاأ�سرية ب 140 باملائة يف ظرف 5 �سنوات 
الت�أ�شريات  على  الطلب  عرف 
الغرب  مبنطقة  ارتف�ع� 
ب�مل�ئة    140 بن�شبة  اجلزائري 
بني  م�  �شنوات  خم�س  يف ظرف 
ح�شبم�   2017 و    2012 ع�مي 
القن�شل  اخلمي�س  عنه  ك�شف 

الع�م لفرن�ش� بوهران.
و يف ظرف خم�س �شنوات ارتفع 
ب�شكل  الت�أ�شريات  على  الطلب 
ب�مل�ئة    140 الزي�دة   لتبلغ  كبري 
بني ع�مي 2012 و 2017  ح�شبم�  
 ، كري�شتوف  ج�ن  ال�شيد  ذكره 
على  ال�شح�فة  مع  لق�ئه  خالل 
للمقر  موجهة  جولة  ه�م�س 
اأ�س"  األ  "تي  ل�رشكة  اجلديد 

منذ  عملي�  اأ�شبح  الذي  وهران 
اأم�س الأربع�ء وق�ل الدبلوم��شي 
الفرن�شي اأن �شغر املقر القدمي 
بو�شط مدينة  ك�ن  الذي  لل�رشكة 
وهران  جعل من الأهمية مب� ك�ن 
تهيئة مقر جديد ي�شمن ظروف 
املتزايد  ب�لعدد  اأف�شل  تكفل 

لط�لبي الت�أ�شرية.
وقد مكنت هذه الزي�رة املوجهة 
امل�ش�ر  مت�بعة  من  ال�شحفيني  
ط�لب  يتبعه  اأن  يجب  الذي 
الأمني  الفح�س  من  الت�أ�شرية 
غ�ية  اإىل  املركز  مدخل  عند 
درا�شة  بعد  ال�شفر  جواز  عودة 
و  امللف  يف  املوجودة  الوث�ئق 

القرار النه�ئي مل�ش�لح القن�شلية 
فيم� يتعلق مبنح الت�أ�شرية.

الرتتيب�ت  القن�شل  �رشح  كم� 
فيم�  اتخ�ذه�  مت  التي  اجلديدة 
امل�شبقة  الر�شوم  بدفع  تعلق 
قبل  الت�أ�شرية  طلب  ملواعيد 
ذكر  و  املخت�ر،  الت�ريخ  ت�أكيد 
الأ�ش��س  هذا  يف  الدبلوم��شي 
ر�شوم  دفع  يوؤدي  اأن  "ن�أمل 
اإىل  الطريقة  بهذه  املواعيد 
ي�أخذون  الذين  الأ�شخ��س  ردع 
واحد  وقت  يف  متعددة  تواريخ 
به�   الوف�ء  من  يتمكنوا  اأن  دون 
فر�س  من  يقلل  م�  هو  و  كله� 

املتقدمني الآخرين.

الأيام الثالثة ملركز 
مكافحة ال�سرطان بعنابة 

التكفل  العالج اخل�رجي وحت�شني  ي�شكل 
الأي�م  اأ�شغ�ل  حمور  ال�رشط�ن  مبر�شى 
لعن�بة  ال�رشط�ن  مك�فحة  ملركز  الث�لثة 
التي افتتحت بح�شور م� ل يقل عن 400 
ومهنيني  خمت�شني  اأطب�ء  من  م�ش�رك 
والتكفل  العالج  هي�كل  بت�شيري  معنيني 

ب�ملر�شى من خمتلف جه�ت الوطن .
ملك�فحة  الوطني  املخطط  بعث  فبعد 
الهي�كل  من  �شبكة  اإجن�ز  و  ال�رشط�ن 
واملراكز املتخ�ش�شة وجتهيزه� ب�أحدث 
تتجه  الداء  بهذا  للتكفل  ال�شحة  معدات 
الربوف�شور  اأو�شحت  كم�  اليوم  اجلهود 
العالج  م�شلحة  رئي�شة  جدي  حن�ن 

ب�لأ�شعة مبركز مك�فحة ال�رشط�ن 
ا�شتغالل  وتثمني  عقلنة  نحو  بعن�بة 
املج�ل  هذا  يف  املحققة  املك��شب 
خالل  من  وذلك  العالج  نوعية  وترقية 
)ال�شت�شف�ء  اخل�رجي  العالج  تو�شيع 

ب�لبيت( مبر�شى ال�رشط�ن .

�سكيكدة 

تدمري خمباأين لالرهابيني وحجز عتاد

يف اإط�ر مك�فحة الإره�ب واإثر عملية 
بحث ومت�شيط، ك�شفت ودمرت مفرزة 
 04 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
خمب�أ  ب�شكيكدة/ن.ع.5،   2018 اأفريل 
للذخرية  خمزنني  يحوي  لالإره�بيني 
العي�رات  خمتلف  من  طلقة  و)78( 
 )02( ولوحتني  ميدان   )02( ونظ�رتي 
لتوليد الط�قة ال�شم�شية و)07( هواتف 

اإ�ش�فة  كهرب�ئيني،  ومولدين  حممولة 
اإىل كمي�ت من املواد الغذائية والأدوية 

واملالب�س والأغرا�س املختلفة.
املنظمة،  اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر  ويف 
الوطني  للجي�س  مفرزة  �شبطت 
�ش�حنة  بتمرنا�شت/ن.ع.6،  ال�شعبي  
حمملة بـ)3400( لرت من الوقود املوجه 
الدرك  عن��رش  حجز  فيم�  للتهريب، 

الوطني )15،5( كيلوغرام من املرج�ن 
بعن�بة/ن.ع.5،  الغط�س  ومعدات 
و)1306( وحدة من خمتلف امل�رشوب�ت 

بب�شكرة/ن.ع.4. 
من جهة اأخرى، اأوقفت مفرزة للجي�س 
غري  مه�جرا   )49( ال�شعبي  الوطني 
بعني  خمتلفة  جن�شي�ت  من  �رشعي 

�ش�لح/ن.ع.6.

حتول الطريق ال�شي�ر الرابط بني �شيدي مو�شى ودويرة 
من  العديد  تخفي  واجهة  اإىل  زرالدة  وحتى  ودرارية 
احلفر  جتد  بحيث  م�شتعمليه،  ت�شيب  قد  التي  الآلم 
الكبرية و�شط الظالم الدام�س، م� قد ي�شبب يف ك�رثة، 
م� يعطي ت�شورا على اأن ال�رشعة التي دائم� م� ك�نت 
حجة الو�ش�ية يف تربير كرثة حوادث املرور م� هي اإل 

حجة ب�شيطة جدا، لكون الأمر اأعمق بكثري.

الطريق ال�سيار واملوت امُلنتظر

رئي�س املجل�س ال�سعبي 
الوطني, ال�سعيد بوحجة 

بالقاهرة 

حت�دث رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني، ال�شعيد بوحجة، 
مع  الق�هرة،  امل�رشية،  ب�لع��شمة  اخلمي�س خلمي  اليوم 
بن  عبداهلل  بن  اأحمد  القطري،  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 
بني  الربمل�ين  التع�ون  ترقية  �شبل  اآل حممود، حول  زيد 
ذات  واأو�شح  للمجل�س.   بي�ن  اورده  م�  ح�شب  البلدين، 
اأ�شغ�ل  ه�م�س  على  جرى  الذي  اللق�ء  هذا  اأن  امل�شدر 
فر�شة  �شكل  العربي،  الربمل�ين  لالحت�د  ال27  املوؤمتر 
ل�شيم�  الربمل�ين،  التع�ون  ترقية  "�شبل  لبحث  للطرفني 
من خالل تفعيل جل�ن ال�شداقة والأخوة الربمل�نية خدمة 

لتطلع�ت ال�شعبني ال�شقيقني يف التنمية والزده�ر".

ا�شتغّل وفد فريق احت�د اجلزائر تواجده 
املف�و�ش�ت  اإنه�ء  اجل  من  املغرب  يف 
بزي�رة  ق�م  اأين  الزاكي  ب�دو  املدرب  مع 
البي�ش�وي  الوداد  م�شوؤويل  اإىل  جم�ملة 
الن�دي  من�جري  تنقل  حيث  املغربي، 
ب�ملدرب  مرفوق�  م�لك  ر�شيد  الع��شمي 
من  ابتداء  �شو�شط�رة  لت�شكيلة  اجلديد 
اإىل مركز تدريب�ت ن�دي  املو�شم املقبل 
التي  الهي�كل  الوداد ووقفوا على خمتلف 
مركز  اإن�ش�ء  حول  فكرة  لأخذ  ي�شمه� 

تكوين الفريق.

وفد احتاد اجلزائر يزور مركز تدريب الوداد البي�ساوي

اأمن والية اجلزائر

تفكيك جمعية اأ�سرار "حمرتفة" يف �سرقة املنازل و املحالت
اأمن ولية اجلزائر  اأط�حت م�ش�لح 
اأ�رشار  بجمعية  نوعية  عملي�ت  يف 
اأ�شخ��س   )06( �شتة  من  مكّونة 
�رشقة  ق�شية  يف  فيهم  م�شتبه 
بظرف  املقرتنة  والك�رش  ب�لت�شلّق 
على  ي�شطون  ك�نوا  والليل،  التعّدد 
املن�زل و املحالت التج�رية وذلك 
خمتلفة،  ق�ش�ي�   )05( خم�شة  يف 
تبنّي  حيث  و�شيدلية،  من�زل  ط�لت 
بعد التحقيق معهم، توّرطهم يف تلك 
املذكورة  احل�ل  ق�ش�ي�  الق�ش�ي�. 
الإدارية  املق�طعة  اأمن  ع�جله� 

بعد  انطلقت  الأوىل  التوتة،  لبئر 
امل�ش�لح  ذات  لدى  �شكوى  تقييد 
منزله  ب�أّن  اأف�د  �شحية،  قبل  من 
ال�ش�عة  حدود  يف  لل�رشقة  تعّر�س 
زوجته  �شمعت  حني  �شب�ح�  الث�لثة 
اأ�شوات مريبة ب�خل�رج، على اإثره� 
املنزل،  مبع�ينة  ال�شحية  ق�م 
واللوازم  الأغرا�س  بع�س  اأن  ليتبني 
والن�فذة  الأر�س  على  مرمية  ك�نت 
حمّطمة،  ال�شيوف  بغرفة  اخل��شة 
اأن  ال�شحية  اكت�شف  ذلك  بعد 
غرفة  داخل  حتى  توّغلوا  الف�علني 

قدره  م�لي�  مبلغ�  و�رشقوا  نومهم 
)04( ماليني �شنتيم، ه�تفني نق�لني، 
ق�رورة غ�ز وعجلة احتي�طية خ��شة 
مبركبته، لتنطلق عملية التحري من 
التقنية،  و  العلمية  ال�رشطة  قبل 
خل�شت  امل�شتق�ة  املعلوم�ت 
اأ�شخ��س   )03( بتورط  لال�شتب�ه 
ب�شوابقهم  املنطقة  يف  معروفني 
كم�  امل�شينة،  و�شلوك�تهم  العدلية 
اأثبتت تقرير ال�رشطة العلمية تط�بق 
م�  مع  فيهم  امل�شتبه  اأحد  ب�شم�ت 

مّت مع�ينته يف م�رشح اجلرمية.

اجلزائر بحاجة اإىل مليوين موؤ�س�سة العام 2030
ب�شري  والإح�ش�ء  لال�شت�رشاف  الأ�شبق  الدولة  ك�تب  ق�ل 
ب�أن  م�شتغ�من  ولية  من  امل��شي  اخلمي�س  م�شيطفى 
موؤ�ش�شة  مليون  اإىل  الراهن   الوقت  يف  بح�جة  اجلزائر 
 ، املوؤ�ش�ش�ت   ن�شوء  معي�رية  لتحقيق  ومتو�شطة   �شغرية 
واأن ح�جة اجلزائر لإن�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت �شرتتفع الع�م 2030 
ينبغي  حيث  الت�شغيل  هديف  ح�شب  موؤ�ش�شة  مليوين  اإىل 
الإبق�ء على معدل البط�لة حول رقم الـ 5 ب�مل�ئة ،  والنمو 

حول رقم 7 ب�مل�ئة .
واأ�ش�ف م�شيطفى - يف ندوة نق��س نظمته� غرفة جت�رة 
يف  الغد  �شن�عة  مب�درة  مع  ب�ل�رشاكة  م�شتغ�من  و�شن�عة 
القليم  يقظة  بتطبيق  املحلية  التنمية  حتقيق  مو�شوع 
ب�أن    - القت�ش�ديني  املتع�ملني  من  جمهور  وح�رشه� 
حتدي التنمية امل�شتدمية ب�جلزائر مرتبط بتحدي النمو 
ب�لنظر اىل ه�ش��شة الآلة النت�جية الوطنية مق�رنة ب�أرق�م 
متو�شط  يراوح  ال�شن�عي  القط�ع  ليزال  حيث  ال�شترياد 

الن�جت  من  ب�مل�ئة    9.5 متو�شط  والفالحة  ب�مل�ئة   5.5
الع�م  الغذائية  الواردات  لم�شت  حني  يف  اخل�م  الداخلي 
من  ب�مل�ئة   13 يعني  م�  دولر  ملي�ر   7.3 الـ  �شقف   2017

اجم�يل الواردات .
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»الكنابا�ست« يرهن اإ�سراب االثنني والتكتل يقاطع 

 تنفيذ نف�س منهجية الرتقية التي مت اتباعها خالل �سنوات 2015, 2016

�سارة بومعزة

وزيرة  ك�شفت  ثانية  جهة  من 
جل�شة  خالل   ، الوطنية  الرتبية 
جمموعة  عن  اخلمي�س، 
عمال  لفائدة  جديدة  اإجراءات 
الرتقية،  ملف  تخ�س  القطاع 
حيث »�شيتم خالل �شنتي 2018 
منهجية  نف�س  تنفيذ  و2019 
خالل  اتباعها  مت  التي  الرتقية 
و2017«،   2016  ،2015 �شنوات 
الإجراء  هذا  و�شي�شمح 
على  تن�شيبها  مت  التي  للجنة 

ممثلني  وت�شم  الوزارة  م�شتوى 
الجتماعيني  ال�رشكاء  عن 
من  »النتقال  على  بال�شهر 
الرتبة  اإىل  الجتماعية  الرتقية 
مهام  يتبعها  التي  البيداغوجية 
جديدة«. كما  بيداغوجية 
الإجراءات  تنفيذ  اأن  اعتربت 
ال�شتقرار  �شيعيد  اجلديدة 
كرامة  و�شيكر�س  القطاع  اإىل 
تنفيذ  اأكدت  كما  فئات  عدة 
املر�شوم الرئا�شي ال�شادر �شنة 
�شعب   8 �شيم�س  والذي   2014
�شلك   21 وكذا  القطاع،  يف 

حيث  ومن  �شلك،   28 اأ�شل  من 
 26 املر�شوم  ف�شيم�س  الرتب 
اأ�شل 46 رتبة، معتربة  رتبة من 
اأن الإجراءات اجلديدة  �شتمكن 
الختاللت  بع�س  ت�شحيح  من 
داخل  موجودة  كانت  التي 
الرتب  بخ�شو�س  اأما  القطاع. 
الإدارية لكل من مدير املوؤ�ش�شة 
الرتبوية الذي له نف�س الرتبة مع 
مفت�س  وكذا  املكون،  الأ�شتاذ 
الرتبية، فاأكدت اأنه �شيتم تثمني 
حيث  من  الرتبتني  هاتني  دور 

ال�شالحيات.

رهن »الكنابا�ست« قرار موا�سلة الت�سعيد و�سل الف�سل الدرا�سي الـ3 املزمع مبا�سرته االثنني املقبل بنتائج اجتماع جمل�سه الوطني، يف حني اأعلن تكتل نقابات 
الرتبية اخلما�سي ان�سحابه من جل�سة احلوار، بعدما خ�س�ست اجلل�سة لالإعالن عن االإجراءات اجلديدة بدل جل�سة حوار معهم حول مطالبهم املرفوعة، خا�سة اأن 

جل�سة احلوار معهم اأجلت من االثنني اإىل اخلمي�س.

االأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون:

 ال�سلطة ملزمة بتح�سني اجلبهة الداخلية
احلكومة  حنون  لويزة   دعت 
اجلزائرية اإىل �رشورة ال�شتجابة 
لأي  تفاديا  املحتجة  ملطالب 
انزلق اأمني قبل رئا�شيات 2019، 
موؤكدة باأن اجلميع ملزم بتح�شني 
الداخلية  الجتماعية  اجلبهة 
التهديدات  واأن  �شيما  واأكرث  اأكرث 
والبتزازات اخلارجية باملر�شاد.

حلزب  العامة  الأمينة   واأو�شحت 
الروتيني  لقائها  خالل  العمال، 
ب�شاأن  مبنا�شليها  التعريفي 
املتعلقة مبرا�شلة  مبادرة احلزب 
رئي�س اجلمهورية من اأجل تنظيم 
باملجل�س  مرتبطة  انتخابات 
اأم�س  يوم  الوطني  التاأ�شي�شي 
التي  الأزمة  باأن  اجللفة،  بولية 

هي  وما  عميقة  اجلزائر  بها  متر 
لبع�س  الأرعن  الت�رشف  نتاج  اإل 
لكونها  ال�شلطة  داخل  اجلهات 
ولي�س  م�شاحلها  اأجل  من  تعمل 
ذات  واأ�شاف  اجلزائر،  م�شلحة 
احلال  ا�شتمرار  اأن  امل�شدر 
مبا�رش  مفتاح  �شيكون  حاله  على 
العظمى ل�شتفزاز  للقوى  بالن�شبة 

القواعد  انت�شار  اجلزائر، يف ظل 
ال�رشيط  الأجنبية على  الع�شكرية 
وراحت  بها،  املرتبط  احلدودي 
اجلزائر  يف  ال�شلطة  تدعو  حنون 
الجتماعية  اجلبهة  حماية  اإىل 
اأكرث  والعمل على حت�شني اجلبهة 

واأكرث.
 علي عزازقة

العا�سمة

 اأطباء الأ�سنان املقيمون 
يوقفون الإ�سراب 

وزارة ال�سوؤون اخلارجية   

 اجلزائر عليها واجب الت�سامن
 اجتاه ال�سعب ال�سحراوي 

املقيمني  الأ�شنان  اأطباء  قرر 
العا�شمة  اجلزائر  بولية  العاملني 
توقيف ال�رشاب الذي �شّنوه منذ 
عدة ا�شابيع اثر اجلمعيات العامة 
اخلمي�س،  اأم�س  اأول  عقدت  التي 
التن�شيقية  لدى  علم  ح�شبما 
و  املقيمني  لالأطباء  امل�شتقلة 
ع�شو   م�شعدي  خديجة  �رشحت 
لالأطباء  امل�شتقلة  التن�شيقية 
قرار  اتخاذ  مت  انه  املقيمني 
توقيف ال�رشاب عقب ال�شمانات 
و  ال�شحة  وزارتي  قدمتها  التي 

التعليم العايل.
اأن  املتحدثة  ذات  اأ�شارت  و 
لولية  املقيمني  ال�شنان  اأطباء 

وهران قرروا »موا�شلة ال�رشاب« 
للمطالبة »بتو�شيحات حول بع�س 
و  عالقة.  زالت  ما  التي  النقاط« 
بالن�شبة لوليتي ق�شنطينة و عنابة 
خالل  عامة  جمعيات  عقد  �شيتم 
قرار  لتخاذ  املقبل  ال�شبوع 

ا�شتئناف الإ�رشاب اأو عدمه.
وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأعلن  و 
خمتار  امل�شت�شفيات،  واإ�شالح 
تعليمات  »قدم  انه  ح�شبالوي 
اجتماع  برجمة  اجل  من  لديوانه 
التن�شيقية  ممثلي  مع  جديد 
امل�شتقلة لالأطباء املقيمني ق�شد 
ال�رشورية«  »التو�شيحات  تقدمي 

حتى ي�شتاأنفوا عملهم.

الغربية  ال�شحراء  ق�شية  تعترب 
مثل  ال�شتعمار  لت�شفية  م�شاألة 
من  كفاحها  خالل  اجلزائر  حالة 
اأكد  ح�شبما  ا�شتقاللها،  اجل 
ال�شوؤون  وزارة  من  ماأذون  م�شدر 
اأن  اأ�شاف  الذي  اخلارجية، 
بها  معرتف  ال�شحراوية  »الق�شية 
املتحدة  الأمم  طرف  من  هكذا 
�شنة  الأر�س  هذه  اإدراج  منذ 
غري  الأرا�شي  قائمة  يف   1963

امل�شتقلة«. 
الت�رشيحات  على  رده  يف  و 
اخلارجية  ال�شوؤون  لوزير  الأخرية 

ب�شاأن  بوريطة  نا�رش  املغربي 
البولي�شاريو  جلبهة  اجلزائر  دعم 
التدخل  واجبها  من  انه  اعتباره  و 
اأو�شح   ، النزاع  ت�شوية  م�شار  يف 
ذات امل�شدر اإن »ق�شية ال�شحراء 

الغربية هي م�شالة ت�شفية 
ا�شتعمار مثل حالة اجلزائر خالل 
ال�شتقالل«،  اجل  من  كفاحها 
ال�شحراوية  »الق�شية  ان  م�شيفا 
معرتف بها هكذا من طرف المم 
الأر�س  هذا  اأدراج  منذ  املتحدة 
الأرا�شي  قائمة  يف    1963 �شنة 

غري امل�شتقلة«.

وزير ال�سحة 

اجتماع جديد مع التن�سيقية امل�ستقلة لالأطباء املقيمني  

وزارة العمل

20 نقابة اأر�سلت معلومات حول متثيليتها 

وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأعلن 
خمتار  امل�شت�شفيات،  واإ�شالح 
انه  العا�شمة  باجلزائر  ح�شبالوي 
اأجل  من  لديوانه  تعليمات  قدم 
عقد اجتماع جديد مع التن�شيقية 

امل�شتقلة لالأطباء املقيمني.
هام�س  على  ح�شبالوي  �رشح  و 
للجمعية  ال24  الوطني  املوؤمتر 
قائال  الداخلي  للطب  اجلزائرية 
لديواين  تعليمات  قدمت  »لقد 
جديد  اجتماع  برجمة  اجل  من 
امل�شتقلة  التن�شيقية  ممثلي  مع 
تقدمي  ق�شد  املقيمني  لالأطباء 
حتى  ال�رشورية  التو�شيحات 
املقيمون  الطباء  ي�شتاأنف 

الطباء  ان  الوزير  ذكر  عملهم«و 
جمعيات  بتنظيم  قاموا  املقيمني 
الخري  الجتماع  عقب  عامة 
اخرى«،  »خال�شات  اىل  تو�شلت 
النقاط  »بع�س  ان  معتربا 

املطروحة بقيت غام�شة«.
و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزير  كان  و 
اأعطى  قد  امل�شت�شفيات  ا�شالح  
موافقته  املا�شي  الأحد  يوم 
القانون  ملف  فتح«  »اعادة  على 
بالطبيب املقيم »لجراء  اخلا�س 
للنقائ�س   الالزمة   الت�شحيحات 
الواردة  يف القانون  التناق�شات  و 
اخلا�س احلايل«كما متت املوافقة 
مدة  تعديل  مبداأ  على   اأي�شا 

املح�رش  ح�شب  املدنية  اخلدمة 
جمع  الذي  الجتماع  توج  الذي 

امل�شتقلة  بالتن�شيقية  الوزير 
لالأطباء املقيمني.

ك�شف وزير العمل والت�شغيل وال�شمان 
اليوم  زمايل،  مراد  الجتماعي، 
اأن  العا�شمة،  باجلزائر  اخلمي�س 
العمل   وزارة  اإىل  اأر�شلت  نقابة   20
العنا�رش  »الكافية«حول  املعلومات 
يف  متثيليتها،  بتقدير  ت�شمح  التي 
مار�س   31( قانونا  املحدد  الأجل 

الفارط(.
لل�شحافة  ت�رشيح  يف  الوزير  واأو�شح 
خ�ش�شت  علنية  جل�شة  هام�س  على 

لالأ�شئلة ال�شفوية 
 20« اأن  الوطني،  ال�شعبي  باملجل�س 
اأر�شلت قبل 31 مار�س الفارط،  نقابة 
الكافية  املعلومات  العمل  وزارة  اىل 
بتقدير  ت�شمح  التى  العنا�رش  حول 

القائمة  بتقدمي  �شيما  متثيليتها، 
واأرقام  للمنخرطني  الكاملة  ال�شمية 
من  الجتماعي،  لل�شمان  انت�شابهم 
نقابات  و4  عمالية  نقابة   16 بينها 
نقابات   10 اأن  للم�شتخدمني«واأ�شاف 
معلومات  الوزارة  اىل  اأر�شلت  اأخرى 
العنا�رش  حول  وناق�شة«  كافية  »غري 
من  متثيليتها،  بتقدير  ت�شمح  التي 
نقابات عمالية ونقابة واحدة  بينها 9 
نقابات   3 طلبت  بينما  مل�شتخدم، 
لتتمكن  اإ�شافية«  »اآجال  الوزارة  من 
العنا�رش  حول  املعلومات  اإر�شال  من 
وكانت  متثيليتها  بتقدير  ت�شمح  التي 
وزارة العمل قد دعت كافة املنظمات 
النقابية اىل اإر�شال، يف اأجل ل يتجاوز 

املعلومات  كل   ،2018 مار�س   31
املتعلقة بالعنا�رش التي ت�شمح بتقدير 

متثيلية منظماتهم النقابية.
م.�س

بحوزته م�سد�س ر�سا�س و ذخرية

اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات 
الع�سكرية بتمرنا�ست 

اجلمعة  اأم�س  نف�شه  اإرهابي  �شلم 
و  بتمرنا�شت  الع�شكرية  لل�شلطات 
من  ر�شا�س  م�شد�س)01(  بحوزته 
خمازن  و)03(  كال�شنيكوف  نوع 
به  اأفاد   ما  ح�شب   ، مملوءة  ذخرية 
الوطني وجاء يف  الدفاع  لوزارة  بيان 

البيان انه »يف اإطار مكافحة الإرهاب 
وبف�شل جهود قوات اجلي�س الوطني 
�شباح  نف�شه،  اإرهابي  �ّشلم  ال�شعبي، 
لل�شلطات   ،2018 اأفريل   06 اليوم 
الع�شكرية  بالناحية  الع�شكرية 

ال�شاد�شة بتمرنا�شت.
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دعا للعمل بالفوترة وال�سكوك لتحقيق الرقابة، حمفوظ حرزيل لـ«الو�سط«:

حمالت وفنادق كربى ت�ستفيد من احلليب املدعم
.         "خليها ت�سدي" جاءت لك�سر االحتكار ومافيا البيع

حمل رئي�س االحتاد الوطني حلماية امل�ستهلك حمفوظ حرزيل، من اأ�سماهم برواد االحتكار ومافيا البيع م�سوؤولية التهاب اأ�سعار ال�سيارات، معلنا تاأييده حلملة خليها 
ت�سدي، يف حني اأعلن رف�سهم لدعوات فتح باب اال�سترياد لل�سيارات امل�ستعملة اأقل من 3 �سنوات وحتويل ال�سوق اجلزائرية ملكب لل�سيارات امل�ستعملة.

حاورته: �سارة بومعزة 

حمل  احلليب،  اأكيا�س  اأزمة   وعن 
للموزعني،  الندرة  يف  امل�سوؤولية 
وفنادق  ا�ستفادة  حمالت  عن  كا�سفا 
داعيا  املدعم،  احلليب  كربى  من 
الإنتاج  �سل�سلة  لنتهاك  حد  لو�سع 
بالفوترة  العمل  عرب  ال�ستهالك 
جدية  رقابة  لفر�س   ، وال�سكوك 
حني  يف  احلليب،  وتوزيع  انتاج  على 
ركز  اأبرز اأن �سحة امل�ستهلك يطعنها 
غياب خمرب وطني للتحاليل وتتبع بلد 

املن�ساأ.
 

حملة خليها ت�سدي مثلت حتول 
»الن�سال« خارج اإطار الغطاء 
اجلمعوي باكت�ساحها للعامل 

االفرتا�سي وحتويله مليدان لها، 
ما هو موقفكم من احلملة؟

 
ت�سدي«  »خليها  حملة  يخ�س   فيما 
حلماية  وطني  كاحتاد  تبنيناها 
رهيب  ارتفاع  هناك  لأن  امل�ستهلك، 
املركبة  خا�سة  ال�سيارات  اأ�سعار  يف 
مثلت  الأ�سعار  باجلزائر،حيث  اأن 
املعتمد  ال�سعر  من  اأكرب  ارتفاعا 
ويالحظ  م�ستوردة،  ب�سيارات  �سابقا 
خ�سارة  فاإن  اإجراءات  هكذا  مع  اأنه 
يف  لها  مربر  ل  العمومية  اخلزينة 
وهو  اجلمركية،  الر�سوم  غياب  ظل 
ما يعني اأنه ي�ستوجب اأن تكون اأ�سعار 
هذه ال�سيارات اأقل كونها اأقل تكلفة. 
ندعم  للم�ستهلك  كحماية  اأننا  كما 
من  باتت  ال�سيارة  كون  املبادرة  هذه 
ال�رضوريات يف الوقت احلايل وهو ما 
تداركية،  باإجراءات  القيام  ي�ستدعي 
الرتفاع  يج�سده  العك�س  اأن  حني  يف 
الرهيب احلا�سل، ي�ساف له اأنه ارتفاع 
غري مربر فال اليد العاملة مكلفة بل 
امل�سنعني،  طرف  من  احتكار  جمرد 
اإذ  ال�سيارات،  بيع  مافيا  وكذلك 
بداية  اإجراءات جتاوزية  عدة  �سجلنا 

اأوىل  دفعة  �سخ  ا�سرتاط �رضورة  من 
من الأموال للح�سابات البنكية، وحتى 
على  ال�سيارات  وكالء  بع�س  اإقدام 
نقدا،  �سيارة   60 اأو   50 ببيع  الحتيال 
وهو ما يحتاج التح�سي�س، وللمواجهة 

بجعل العر�س اأقل من الطلب.
 

امل�ستهلك ميكن اأن يوا�سل دعم 
احلملة اإىل متى؟

 
نحن ركزنا على احلملة بداية من زرع 
يقت�سي  وبالتايل  املقاطعة،  ثقافة 
مفتوحا،  واأي�سا جمال  مفتوحا،  وقتا 
فقط،  املركبات  على  يقت�رض  ل 
عالمة  مت�س  ل  بال�سيارات  اأنها  كما 
جلعل  العالمات  كل  بل  مبفردها 
لثقافة  بالعودة  اأكيدا. اأما  النخفا�س 
املقاطعة ف�ستجعل يف حالة جناحها 
يتم  مادة  كل  �سد  الثلج  ككرة  حركة 
جتاوز حقوق امل�ستهلكني من خاللها 
بغر�س الربح ال�رضيع اأو جتاوز �سحته 
�سواء  الحتكار  خالل  من  و�سالمته 
اأو  م�ستوردين  اأو  منتجني  طرف  من 

م�ساربني.

ماذا بخ�سو�س طبيعة رد ردود 
الفعل ?

ال�سمت  التزموا  �سيء،  ل  الآن  حلد 
يف  ال�سابقة  للفر�س  ا�ستغاللهم  بعد 
ظل كرثة الطلب مقابل العر�س الذي 
نتج عن طول اأمد الغلق اأمام ح�س�س 
ال�سترياد، ليجد املواطن نف�سه اأمام 
م�سانع  ا�ستثمرته  الذي  العر�س  قلة 
عز  يف  جاءت  التي  ال�سيارات  تركيب 
ال�سعر،  باإلهاب  فيه  لت�ستثمر  الأزمة 
على  حاليا  احلملة  تعمل  حني  يف 
عك�س املعادلة واإجبارهم على تغيري 
الأ�سعار  عن  الك�سف  بعد  الأ�سعار، 
اأنها  توؤكد  والتي  للتكاليف  احلقيقية 
املعرو�سة  الأ�سعار  من  بكثري  اأقل 
ال�سترياد  اأ�سعار  من  وحتى  للبيع، 

من  الإعفاء  من  م�ستفيدة  اأنها  رغم 
ال�رضيبة على القيمة امل�سافة. وحتى 
وزارة ال�سناعة اأ�سدرت درا�سة واقعية 
اإل  احلقيقية،  التكاليف  عن  وك�سفت 

اأن الإجراءات تبقى هي الغائب.

بالتوازي وحملة »خليها ت�سدي« 
طفت لل�سطح دعوات موازية 
تدعو احلكومة الإعادة فتح 

باب اال�سترياد اأمام ال�سيارات 
امل�ستعملة الأقل من 3 �سنوات؟

نرف�س  ذلك،  نرف�س  نحن  ب�رضاحة 
ملكب  اجلزائر  ال�سوق  تتحول  اأن 
نحارب  امل�ستعملة،  لل�سيارات 
والنوعية،  اجلودة  اأجل  من  حاليا 
ل�سترياد  ندعو  نف�سه  الوقت  ويف 
ال�سيارات امل�ستعملة، هناك ت�سارب، 
الوطني  القت�ساد  ل  يخدم  ل  فهو 
الوطنية  واحلظرية  امل�ستهلك  ول 
ما  بخدمات  يتعلق  ففيما  للجزائر، 
منلك  ل  الغيار  وقطع  البعد،  بعد 
مركبات كبرية لتوفريها، بذلك ت�سبح 

عبئا على القت�ساد الوطني.

االإ�سكاالت االأخرية القائمة 
بخ�سو�س اأكيا�س احلليب ما بني 
عدة وزارات واملوزعني وحتى 

امللبنات، والتي يعاين و�سطها 
املواطن عرب ت�سكيل الطوابري 

للظفر بكي�س حليب، كيف 
تقروؤونها؟

يف  يكمن  للحليب  الوحيد  امل�سكل 
التوزيع، اإذ البودرة املتوفرة كافية، يف 
راجعة  احلالية  احلليب  اأزمة  اأن  حني 
للتوزيع غري املنتظم، رغم اأنه مدعم 
يوجه  اأنه  حني  يف  للمواطنني،  ليوجه 
اأ�سدرت  والتي  للمقاهي  فقط  لي�س 
وزارة التجارة منعا ل�ستفادتهم منها، 
بل حتى لأرقى الفنادق، رغم الأ�سعار 
حمالت  عدة  وهناك  لها،  اخليالية 

ت�ستفيد من احلليب املدعم، املوجه 
افرتا�سا اإىل ذوي الدخل املحدود.

التواطوؤ  التوزيع  اإ�سكالية  اإىل  ي�ساف 
بينهم وبني بع�س املحال، حيث يعمد 
�ساحنات  لتوزيع  املوزعني  بع�س 

كاملة لفائدة املقاهي.
والأهم  املراقبة،  هو  هنا  يتوجب  ما 
الكمية  ملعرفة  بالفوترة  العمل 
م�سنع،  كل  ينتجها  التي  احلقيقية 
الفواتري،  عن  تعلن  ل  منها  فالكثري 
ملاذا  ال�سكوك،  ا�ستعمال  يدعمها 
الفو�سى:  و�سط  ت�سيري املجال  يبقى 
فو�سى يف الإنتاج وفو�سى يف التوزيع: 
يف  يطعن  ما  وهو  والتجزئة،  اجلملة 
�سل�سلة  توجيه  ويف  الإنتاج  �سل�سلة 

التوزيع »من امللبنة اإىل امل�ستهلك«.

اعرتف وزير التجارة ال�سابق 
حممد بن مرادي، بولوج مواد 

ا�ستهالكية غري �سحية وحتى 
م�سرطنة للجزائر، هل من 

تفا�سيل حول ذلك؟

نحن نفتقد اىل خمرب وطني للتجارب، 
اخلطرية:  املواد  بع�س  متر  رمبا 
املنزلية،  احلوادث  يف  جندها 
التي ت�ستورد  الغيار  وجندها يف قطع 
غذائية:  ومواد  خمربية،  دون حتاليل 
ظل  يف  جودتها  مراقبة  ميكننا  ل 
يف  اأنه  حني  يف  خمرب،  توفر  عدم 
حالة ال�ستدراك وتوفري خمرب وطني 
ومعرفة  املواد،  حتليل  من  ميكننا 
مدى مالءمتها وجودتها ونوعيتها من 
جند  املخابر  غياب  ظل  ويف  عدمه، 
اأننا نغرق يف و�سط احلديث عن �سيوع 
وغريها  وامل�رضطنة  املقلدة  املواد 

..
املن�ساأ  البلد  تتبع  نوفر  ل  اأننا  كما 
مواد  فنجد  امل�ستوردة،  املواد  بحق 
يف  مثال  �سنعت  اأنها  عليها  م�سجل 
من�سئها  بلد  اأن  حني  يف  اأوروبي،  بلد 
الأ�سلي ال�سني، فنجد عدة دول حاليا 

اليد  لتكاليف  نظرا  ال�سني،  ت�سنع يف 
العاملة املنخف�سة.

 
تعرف اجلبهة االجتماعية 

عدة �سكاوى و�سط انهيار 
القدرة ال�سرائية دعمها بع�س 

االرتفاع يف االأ�سعار عقب قائمة 
املواد املمنوعة من اال�سترياد، 

كيق تقيمونها؟

اأ�رضت  اأنها  اأظن  ال�سترياد  قائمة 
الإبقاء  املفرو�س  فمن  امل�ستهلك 
ما  �سواء  مفتوحة،  املناف�سة  على 
والكمية،  بالنوعية  اأو  بالأ�سعار  تعلق 
من اأجل اتاحة الختيار، فبعد حتديد 
ممنوعة  مادة   1000 قارب  قائمة 
على  انعك�س  هذا  ال�سترياد،  من 
يف  املواد  بع�س  فنجد  امل�ستهلك 
الإنتاج املحلي عرفت ارتفاعا كبريا، 
يف ظل غياب املناف�سة وتراجع كميات 
العر�س، لي�سيطر ج�سع التجار وج�سع 
احلجج  كل  ورغم  املنتجني،  بع�س 
املقدمة من طرفهم كمربرات اإل اأنها 
لي�ست مقنعة ومبنية على واقع ال�سوق 

فو�سى  ظل  يف  والدخل،  اجلزائرية 
بالفوترة  التعامل  غياب  من  عامة 

وال�سكوك.

كحماية للم�ستهلك، ما 
حت�سريات االحتاد ل�سهر رم�سان 

؟

بداية  الحتاد  م�ستوى  �سنتكلم  على 
خ�سائر  يكبد  الذي  التبذير،  عن 
الت�سممات  عن  واأي�سا  �سنوية، 
الغذائية، التي تكرث يف �سهر رم�سان، 
بعيدا  امل�سنعة  املواد  كرثة  ظل  يف 
 : ال�سحة  �رضوط  احرتام  عن 
اخلبز  وحتى  وال�رضبات،  »لمونة«، 
القانوين  غري  والتحويل  بال�سوارع، 
وال�سهر  يتنا�سب  ملا  وفقا  للمحالت 
حتول  التي  املحال  مثال  الف�سيل: 
وهي  الزلبية،  انتاج  يف  ل�ستغاللها 
�سنويا،  وكذلك  تتكرر  التي  ال�سور 
املواد،  لبع�س  التجار  احتكار  ملف 
والزيادات الرهيبة يف الأ�سعار، لن�سل 
اإىل التوعية بخ�سو�س ثالثية: �سل�سلة 

الإنتاج والتوزيع وحتى التخزين.

اخلبري االقت�سادي كمال رزيق

 حل الأزمة ي�ستوجب اخلروج من �سيا�سة الدعم املبا�سر
من  كعادته  خرج  الفجر  �سالة   بعد 
امل�سجد متوجها نحو اإحدى املحال 
ي�ساأل  »�س.م«  وراح  منه،  القريبة 
احلليب  مادة  عن  املحل  �ساحب 
ليجيبه باأن املوزع مل ياأتي، فهو اليوم 
الرابع الذي ل مير فيه ويرتك »�س.م« 
من دون اأن ي�سرتي كي�س حليب يعود به 
للبيت، ما جعله يقول »كرهنا من هاد 

امل�سكل« �سئمنا من هذا امل�سكل.
حي  يف  القاطن  »�س_م«  يعد   ل 
يعاين  الذي  الوحيد  برباقي  املرجة 
تتف�سى  بداأت  التي  الظاهرة  من هذه 
التي  الأزمة  واأن  �سيما  واأكرث،  اأكرث 
توعدت اجلهات الو�سية بحلها زادت 
الب�سيط  املواطن  وراح  تعفنها  يف 
دعواتهم  ظل  يف  غاليا  الثمن  يدفع 

التي تقول اأنهوا هذا امل�سكل.
رزيق  كمال  القت�سادي  اخلبري   اأكد 
�سيا�سة  تطليق  �رضوريا  �سار  باأنه 
ا  تطبقه  التي  املبا�رض  الدعم 
اأخرى  �سيا�سة  اإىل  وال�سري  احلكومة 
ترتكز على دعم الفئات املعوزة دون 
اأجل  من  الأخرى،  الفئات  من  غريها 
مطلقا  حال  الأزمة  هذه  تعرف  اأن 
على حد تعبريه، �سيما واأن جمهودات 

الدولة يف هذا املجال يذهب مبا�رضة 
هذه  خلقت  التي  املالية  للمافيا 
على  كبرية  اأرباحا  حتقق  و  امل�سكلة 
ظهر املواطن و الدولة، وتطرق ذات 
التي ت�سببت يف  اإىل اجلهات  امل�سدر 
اأ�سهر، حيث �سدد  هذه امل�سكلة منذ 
امل�سوؤولية،  يتحمل  اجلميع  اأن  على 
كل  حطمت  التي  احلكومة  خا�سة 
�سناعة  خلق  يف  اجلادة  اجلهود 
واأ�سكاله  اأنواعه  مبختلف  للحليب 
الع�سوائية  الدعم  �سيا�سة  خالل  من 
تقييم  اأي  بدون  امل�ستهلك  و  للمنتج 
ول رقابة، وهذا �سواء من خالل عدم 
امل�ستوردة  الأبقار  ذهبت  اأين  متابعة 
اأخرى،  واأمور  احلليب  انتاج  اأجل  من 
البقرة  حليب  قدرة  عدم  ن�سيان  دون 
ذو �سعر 50 و 60 دج اأمام �سعر 25 دج 

و�سعف القدرة ال�رضائية للمواطن.
 

امل�ستهلك يتحمل اجلزء االأكرب 
من امل�سوؤولية

 
اأخرى  عوامل  ثالث  رزيق  اأ�ساف 
اأ�سار  حيث  الأزمة،  هذه  يف  ت�سببت 
قال  الذي  امل�ستهلك  اإىل  تدخله  يف 

امل�سوؤولية  كبري من  يتحمل جزاأ  باأنه 
من  الر�سيدة  غري  �سلوكاته  ب�سبب 
تبذير ب�سبب ال�سعر املدعم، ومع كل 
لهذه  املنتجة  املوؤ�س�سات  فاإن  هذا 
لها  حمدثنا  ح�سب  الأ�سا�سية  املادة 
يد يف هذه الأزمة، من خالل التحايل 
احلليب  ب�رضقة  الإنتاجية  العملية  يف 
املدعم و توجيهه اإىل اإنتاج م�ستقات 
الياغورت  مثل  املدعم  غري  احلليب 
اأرباحا  حتقيق  بالتايل  و  الأجبان،  و 
الب�سيط  املواطن  ظهر  على  خيالية 
فيتمثل  والأخري  الرابع  العامل  اأما 
احلليب  يوجهون  الذين  املوزعني  يف 
املقاهي باأ�سعار  نحو  املدعم 
ما  املقنن،  ب�سعرها  مقارنة  مرتفعة 
ح�سب  الأزمة  هذه  تداعيات  يجعل 
املواطنني  على  مبا�رضة  ت�سب  رزيق 
اإ�سرتاتيجية  مبادة  الأمر يتعلق  لكون 
تذمر  خلق  مما  املواطن  غذاء  يف 

لديهم.
  

وزارة الفالحة حتمل وزارة 
التجارة م�سوؤولية الندرة

 
و  الو�ساية   بني  التهم  تبادل  ظل   يف 

يف  الرئي�س   املتهم  حول   املوزعني  
قـ�سية ندرة مادة احلليب يف الأ�سواق 
هي  الفالحة  وزارة  مـ�سالح  رمت    ،
وزارة  مرمى  يف  الأخرى   الكرة 
اإياها  ب�سوء الت�سيري   التجارة متهمة  
املنت�رضة  م�ساحلها  قـدرة  وعـدم 
متابـعة  من   ولية    48 الـ  كافة   عرب 
لـ�سمان  احلـليب  عملية   توزيع  
اأكدته  مـا  وهــو  مل�ستحقيه  و�سـوله 
�سابت زهـرة  مفت�سة بيطرية  بـوزارة 
خالل  البحري  وال�سيـد  الـفالحة  
»باأنه  قالت  حيث  �سابقة،  ت�رضيحات 
حليب  اإنتاج   يف  م�سكلة  تــوجد  ل 
الأكيا�س، اإمنا هــناك  خلل يف الـتوزيع 
»، ودعت  نف�س املتحدثة اإىل �رضورة    
اجلزائر   يف  احلليب  �سوق  تنظيــم  
يف  احلليب   ندرة  اأزمة  على   للق�ساء 

املحالت  التجارة
 

موزعون: احلليب موجود وُيباع 
ب�سعره املقنن 

 
موزعون  حمل  اأخرى  جهة  ومن 
امل�سوؤولية  للحليب  املهني  الديوان 
كاملة فيما يخ�س الندرة التي تعرفها 

الوطني  امل�ستوى  على  احلليب  مادة 
عامة والعا�سمة خا�سة، يف حني اأكدوا 
اأن حليب بئر خادم يُباع ب�سعره املقنن 
ذات  خالل  واأو�سحوا  يومي،  وب�سكل 
موزعي  باأن  للو�سط،  الت�رضيحات 
احلليب ل يتحملون م�سوؤولية الطوابري 
يف  يوميا  املواطنون  ي�سكلها  التي 
عديد بلديات العا�سمة، لكون الكمية 
عادي  ب�سكل  توزيعها  يتم  اليومية 
العا�سمة  حمال  جميع  على  وعادل 
دون اأي م�ساكل تُذكر، داعيا يف الوقت 
اإىل  للحليب  الوطني  الديوان  ذاته 
توزيع اأكرب مل�سحوق احلليب من اأجل 
بات  الذي  املواطن  عن  الغنب  رفع 

الندرة  اأنياب  ب�سبب  ملفرده  يتخبط 
الذي  العوي�س  امل�سكل  اأ�سحت  التي 
مل ت�ستطع الو�ساية التخل�س منه، ويف 
رده على اتهامات ممثل وزارة التجارة 
يقدمون  موزعني  وجود  يف  املتمثلة 
اأو�سح  للمواطن،  ماء  وكاأنه  حليب 
بولعرا�س باأن هذا التهام باطل لكون 
ذو  حليبا  يقدمون  خادم  بئر  موزعي 
دون  املقنن  وب�سعره  ممتازة،  نوعية 
اأي تالعبات مثلما يتم الرتويج له من 
قبل بع�س اجلهات، رغم اأن احلكومة 
قررت يف بداية 2017 تقلي�س ا�سترياد 

بودرة احلليب بن�سبة 40 باملائة.
 علي عزازقة



الأدوية املعدلة بيولوجيا الدورة ال�شتثنائية ملجل�س ال�شورى

 �ضرورة و�ضع اطار قانوين
 ينظم عملية اال�ضتعمال 

مقري يح�ضر للموؤمتر القادم يف ثوب 
مر�ضح لرئا�ضيات2019

.         اأبوجرة : خطاب مقري خطاب مر�ضح للرئا�ضيات

دعا رئي�س اجلمعية اجلزائرية للطب 
طبايبية  عمار  الربوفي�سور  الداخلي 
اليوم اجلمعة باجلزائر العا�سمة اىل 

"و�سع اطار قانوين 
الأدوية  ا�ستعمال  و  و�سف  ينظم 
املعدلة بيولوجيا" التي دخلت موؤخرا 
الربوفي�سور  �رصح  و  اجلزائر  اىل 
طبايبية ان "هناك و�سعية يف اجلزائر 
اأدوية  دخول  مع  تتفاقم  اأن  يخ�سى 
بع�س  لن  بيولوجيا  معدلة  اأخرى 
ترددهم يف و�سف  ابدوا  املمار�سني 
انه  معتربين  الدوية  من  النوع  هذا 
لي�س باإمكانهم و�سفها ما مل تتح�سل 
على ترخي�س بت�سويقها يف ال�سوق"و 
الوطني  املوؤمتر  هام�س  على  دعا 
الذي  الداخلي  للطب  املغاربي  و 
د�سن م�ساء اخلمي�س اىل و�سع اطار 
الأدوية  هذه  ا�ستعمال  ينظم  قانوين 
الطبيب  حماية  اجل  من  ذلك  و 
املعالج الذي يواجه نوعا من الفراغ 
القانوين يف هذا املجال و تابع قوله 
اأن الأمر يتعلق مبعرفة ما اذا كانت 
الدولة �ست�سمح بو�سف جميع الأدوية 
خطر  اأي  بدون  بيولوجيا  املعدلة 
يف  م�سريا  القانوين  امل�ستوى  على 
اإىل العالجات املوجهة  ال�سياق  هذا 
و  الروماتيزم  و  ال�سكري  لأمرا�س 
الدم  فقر  حالت  بع�س  و  ال�رصطان 
الأدوية  اأن  طبايبية  اأكد  كما  الخ... 
بوا�سطة  املطورة  البيولوجية 
اىل  دخلت  و  احليوية  التكنولوجيا 
جد  تعد  ق�سري  وقت  منذ  اجلزائر 
املعدلة  الدوية  عك�س  مكلفة 
بن�سبة  كلفة  اقل  تعد  التي  بيولوجيا 
30 %. مع العلم اأن كال النوعني لهما 

نف�س الآثار العالجية.
اأما الإ�سكالية الخرى التي مت التطرق 
هذه  من  الثاين  اليوم  خالل  الهيا 
فتتعلق  املزدوجة  العلمية  التظاهرة 
بالتكفل  املخت�س-  ذات  -ح�سب 
و  الطفولة  بني  النتقالية  باملرحلة 

البلوغ فيما يخ�س الإمرا�س املزمنة 
كثري  يف  يطرح  التغري  هذا  ان  حيث 
بالن�سبة  �سواء  �سعوبات  الأحيان  من 
يتعلق  كما  للممار�سني  او  للمر�سى 
اأطباء  بجمع  رايه-  -ح�سب  الأمر 
الأطفال مع املخت�سني الخرين من 
الإمكان  قدر  التقلي�س  حماولة  اجل 
مرحلة  من  النتقال  م�ساعفات  من 
الفئة  �سيما  البلوغ  اإىل  الطفولة 
 20 و   16 بني  ترتاوح  التي  العمرية 

�سنة.
اجلزائري  الأكادميي  الأ�ستاذ  اأما 
احمد جبار فقد تطرق اىل مو�سوع 
تطور الطب يف ار�س الإ�سالم, قدم 
من خالله ملحة تاريخية حول بدايات 
اجلزء  هذا  يف  ال�ست�سفائي  الطب 
من العامل و اأ�ساف اأن جميع الوثائق 
التي متت درا�ستها ت�سري اإىل بدايات 
املمار�سة الطبية اول من خالل دور 
اأكرث  ان  اإىل  م�سريا  الفقراء  لرعاية 
اقامتها يف  م�ست�سفى قد مت   80 من 
و  ال8  القرنني  بني  املمتدة  الفرتة 
و  العراق  مثل  بلدان  يف  �سيما  ال16 
)غرناطة(  ا�سبانيا  و  م�رص  و  �سوريا 
الو�سطى  ا�سيا  و  الق�سى  و املغرب 

الخ.
اجنازه  مت  عالجي  هيكل  اأول  اأما 
ال�سيد جبار- فقد مت على  -ي�سيف 
ال�رصيانيني  امل�سيحيني  العرب  يد 
الذين مار�سوا و حتكموا ملدة طويلة 
يف هذه املهنة موؤكدا اأن اأول م�سفى 
عهد  يف  كان  العراق  يف  اجنازه  مت 
هارون الر�سيد على يد الوزير جعفر 

الربمكي.
التي  الأخري اىل احلركية  اأ�سار يف  و 
احرتام  على  موؤكدا  ذلك  رافقت 
اأبقراط  ق�سم  و  املهنة  اأخالقيات 
مهنة  �سائدة يف ممار�سة  كانت  التي 
الطب يف تلك احلقبة و التي مل تكن 
مبادئ  مع  تتنافى  رايه-  -ح�سب 

ال�رصيعة ال�سالمية.

ل«  �سوؤال  يف  مقري  رد  كما 
الو�سط » حول بع�س التهامات 
اأبعد حركة حم�س عن  كونه  له 
اإذا  اأنه  بالقول  الوطني  تيارها 
كان ذلك �سحيحا , فاإن احلركة 
 , نف�سها  اأبعدت  من  هي  كلها 
التهامات  هذه  بذلك  نافيا 
اأن جهات يف  اأ�سار مقري  التي 

احلزب هي من تروج لها .
اآخر  �سوؤال  رده على  ودائما يف 
ال�سلطة  من  مقري  موقع  حول 
فيه  ترى  كانت  لطاملا  التي   ,
وخميف   , حمرجا  �سخ�سا 
هذه  تغريت  وهل   , لل�سلطة 
اأ�ساألوا   « مقري  قال   , النظرة 

ال�سلطة عن ذلك » .
قد  مقري  الرزاق  عبد  وكان 
اأ�سغال  افتتاح  خالل  قدم 
 , خطابا  ال�سورى  جمل�س  دورة 
�سواءا  الأطراف  جميع  و�سفته 
ملقري  مناف�سة  اأو  متعاطفة 
لرئا�سة  ملر�سح  خطاب  باأنه 
رئي�س  كان  حيث   , اجلمهورية 
احلركة ال�سابق اأبوجرة �سلطاين 
ويف تعليقه على خطاب مقري , 
لرئي�س  خطاب  باأنه  و�سفه  قد 
هذه  اأن  رغم   , اجلمهورية 
الإجابة من �سلطاين هي اإجابة 
رحيل  لت�رصيع  مفخخ,  تعليق  و 
اأن  خا�سة   , احلزب  من  مقري 
اأبوجرة �سلطاين �سيكون ح�سب 
املر�سحني  اأبرز  من  م�سادرنا 
القادم  املوؤمتر  يف  مقري  �سد 

للحركة .
مقري ويف كلمته الفتتاحية قدم 
عر�سا وا�سعا للواقع ال�سيا�سي و 
الدويل وموقع احلركة و نهجها 
و  الوطنية  التحديات  ظل  يف 
رهان  اإىل  اإ�سافة   , العاملية 
العامل العربي و الإ�سالمي الذي 

يواجهها .
كلمته  مقري  ا�ستهل  وقد 
اأرواح  على  الرتحم  من  بداية 
مازالوا  الذين  فل�سطني  �سهداء 
ليبعث   , اليوم  اإىل  يت�ساقطون 
تعي�سه  ما  عن  بر�سائل  بعدها 
مق�سودة  حتالفات  من  احلركة 
فاأن   , مفرو�سة  و�رصاعات   ,
ذات  ال�سلم  جمتمع  احلركة 
البعد الإ�سالمي ل اأحد من غري 

املنا�سلني يقرر م�سريها .
باأ�سولها  تعتز  احلركة ح�سبه  و 
يف  تنخرط  كما   , الأمازيغية 
توازن مطلق  العربي يف  الوعاء 
 , البادي�سية  احلركة  وتراث   ,
التزام  و   , النوفمربي  واخلط 
مع  تعاملها  يف  الو�سطية 
العاملي  البعد  ذات  املنظمات 
وعلى راأ�سها الإخوان امل�سلمني 
. و اأعترب مقري يف هذه النقطة 
وماقد  قبل  من  قيل  ما  كل  اأن 
باملنهج  اللتزام  ب�ساأن  يقال 
ذكر  عن  نتعزز  اإ�سفاف  هو 
اإل  اأريد  ان   « م�سيفا   , اأ�سبابه 
الإ�سالح وما ا�ستطعت .« وقال 
اأن ديدن احلركة هو  املتحدث 
مغرب  بناء  ,و  اجلزائر  بناء 
عربي  وعامل   , موحد  عربي 

على  قادر   , موحد  اإ�سالمي 
حترير فل�سطني .

من  على  مقري  اأجاب  و 
م�ستدل   , اأنتم  من  يت�ساءلون 
دال  نحن  نحناح  ال�سيخ  مبقولة 
الدولة  ودال   , الرحيمة  الدعوة 
الر�سيدة , الدولة التي دعا اإليها 
خط نوفمرب , وحتقق الإجماع 
نريدها  التي  الدولة  هي  تلك   ,
جمتمعيا  و  �سيا�سيا  لها  ونعمل 
هو  ال�سعب  فيها  تكون  والتي   ,
وتوزع   , العليا  الكلمة  �ساحب 
فيها الرثوات بالعدالة , تن�سىء 
عالقاتها و حتالفاتها الدولية , 
 , الإ�سالمية  املبادئ  اإطار  يف 
الإ�سالم  عبقرية  من  وت�ستفيد 
, وتعمل على الوحدة العربية , 
ووحدة �سمال اإفريقيا يف الإطار 

الإ�سالمي .
�سل�سلة  وذكر مقري يف خطابه 
من اأحالم حركة جمتمع ال�سلم 
يف بناء دولة قوية تعي�س يف ظل 
التطور و النهو�س بدل احلديث 
عن الأزمات ,« نتحدث عن اإبداع 
التناف�سية  وقوتنا  املوؤ�س�سات 
عن  احلديث  بدل  اخلارج  يف 
وف�سل   , املوؤ�س�سات  خو�س�سة 
 , األفالحي  الدعم  برامج 
و  الرئي�س  وحمالت   , ولون�ساج 

ف�سائح �سونطراك .
خطابه  يف  مقري  قال  كما 
الذي ا�ستثار احلا�رصين , اأنهم 
تربوية  مبوؤ�س�سات  يحلمون 
للعدوان  تتعر�س  ل   , قائمة 
وم�ست�سفيات   , الإيديولوجي 
للعالج  فيها  ن�سطر  ل   , راقية 
مما  ناأكل  اأن  و   , اخلارج  يف 
بخطوط  نحلم  ....اإننا   , نزرع 
جوية متطورة , وطائرات نحن 
يكون  اأن  ..نحلم   , ن�سنعها 
جمتمعنا متطورا , حم�سنا من 
اأن  و   , التغريبي  الثقايف  الغزو 

يكون لنا فنانون اأقوياء ي�سوقون 
�سورة البلد اخلارج »

يحلمون  اأنهم  مقري  اأ�ساف  و 
وموؤ�س�سة   , قوي  بجي�س 
وطائرات   , قوية  ا�ستخبارات 
بلد  يجروؤ  فال   , تكنولوجيا  و 
زاد  جي�سنا  ويكون   , �سدنا 
عن  للدفاع  ندخره  لنا  بالن�سبة 

البلد وحترير فل�سطني.
كل  ورغم   , اآخر  �سياق  يف 
بعهدة  مقري  بفوز  التوقعات 
اإل   , القادم  املوؤمتر  يف  اأخرى 
اأن مقري ليزال يحظى بالعديد 
من وجوه املعار�سة �سده , حيث 
داخل  من  لنا  م�سادر  ك�سفت 
هناك  الآن  حلد  اأنه  احلركة 
ثالثة من اأبرز املرت�سحني �سد 
نعمان  و   , اأبوجرة  وهم  مقري 
منا�رصة  املجيد  عبد  و   , لعور 
الذي حلد الآن مازال يخفي نية 
رمبا  قال  اأنه  ماعدا   , تر�سحه 
احلزب  داخل  اأو�ساط  هناك 

تريد دفعه للرت�سح.
من جهة اأخرى , اعتربت بع�س 
اأن  حم�س  داخل  الأطراف 
ال�ستثنائية  الدورة  هذه  افتتاح 
كانت فا�سلة, خا�سة بعد اأن تام 
املنعقدة  الدورة  هذه  تاأجيل 
ال�سهر  21من  20و  اىل  اليوم 
اجلاري , بعد عدم اكتمال بع�س 
التقارير الهامة لبع�س الوليات 
العامة  بال�سيا�سة  تتعلق  التي  و 
, مما خلق  وعدة ملفات مهمة 

اإرباكا داخل احلركة ومتلمل .
اإطارات  بع�س  تخفي  مل  كم 
مقري  من  حتفظها  احلزب 
عن  احلركة  اأبعد  ح�سبها  الذي 
تيارها الوطني , منتقدة خطابه 
والذي   , الأحالم  على  املبني 
بخطاب  الأطراف  هذه  �سبهته 
 « يقول  الذي  لوثركينغ  مارتن 
لدي حلم » » اأي هاف او درمي 
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ع�شام بوربيع  

نفى عبد الرزاق مقري رئي�س حركة حم�س خالل رده على اأ�شئلة ال�شحافة على هام�س افتتاح 
الدورة ال�شتثنائية ملجل�س ال�شورى اأن يكون قد حاد عن م�شار ونهج حركة حم�س ، م�شريا اىل اأن 

هذه التهامات يتم ترديدها منذ 10�شنوات ، وهو جمرد كالم فقط .

ب�شكرة 

 اإيقاف 5 اأ�ضخا�ص بحوزتهم 
4 بنادق دون وثائق 

متكنت م�سالح الأمن بدائرة لوطاية بولية ب�سكرة من اإيقاف 
5 اأ�سخا�س بحيازتهم 4 بنادق تقليدية ال�سنع و كمية من مادة 

البارود ح�سبما اأفاد به املكلف بالت�سال بالأمن الولئي 
واأو�سح ذات امل�سدر باأن خالل عمليات مراقبة للمركبات 

بحاجز اأمني مت العثور على 4 اأ�سلحة نارية من ال�سنف 
اخلام�س تبني اأنها بدون وثائق وذلك لدى تفتي�س �سيارة 

�سياحية كان على متنها 5 اأ�سخا�س  وبالإ�سافة اإىل اإيقاف 
املتورطني يف هذه الق�سية الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 28 
و 48 �سنة مت حجز 4 كلغ من م�سحوق البارود و440 كب�سولة 
و3 ع�سي حديدية وفقا لنف�س امل�سدر و �سيحال الأ�سخا�س 
اخلم�سة املوقوفني للجهات الق�سائية وفقا لذات امل�سدر. 
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اأحمد باحلاج

ب�سبب االفتقار ل�سبكتي الكهرباء والغاز 

200عائلة ببلدية عني اأمقل بتمرنا�صت  تعاين  يف �صمت

تعاين 200عائلة ببلدية عني 
،  من  بتمرنا�ست  امقل 
ب�سبكة  دعمها  يف  التاأخر 
والكهرباء،  املدينة  غاز 
تاأخر ح�سولها على  ب�سبب 
ما  وهو  امللكية،  عقود 
منازلها  ربط  اإىل  بهم  دفع 
ع�سوائية  بطرق  بالكهرباء 
البحث  عناء  حتمل  مع 
غاز  قارورات  عن  اليومي 

حاجياتهم  ل�سد  البوتان 
اليومية .

عائلة   200 ممثلي   قال 
تقطن بالتجمعات ال�سكنية 
على  الأطراف  املرتامية 
اأراك ببلدية  اإفري و  غرار 
عني امقل الواقعة 130 كلم 
عن مقر ولية بتمرنا�ست ، 
لهم مع جريدة  يف ت�رصيح 
رفعوا  اأنهم   « »الو�سط 

ال�سكاوى  من  العديد 
الحتجاجية  والعرائ�ض 
ممثلة  الولئية  لل�سلطات 
الوكالة  ومديرية  الوايل  يف 
اأجل  من  العقارية  الولئية 
لنت�سالهم  العاجل  التدخل 
املعي�سية  الظروف  من 
ال�سعبة التي يتخبطون فيها 
ب�سبب  تاأخر  �سنوات  منذ 
ب�سبكة  اأحيائهم   ربط 
املدينة،  وغاز  الكهرباء 
وهي الو�سعية املزرية التي 
هاج�سا  ت�سكل  اأ�سبحت 
بات يوؤرق يومياتهم ويحول 
حت�سني  من  متكينهم  دون 
حمملني  معي�ستهم،  منط 
الت�سيري  وكالة  مديرية 
واحل�رصي  العقاري 
املتاأزم  الو�سع  م�سوؤولية 
ب�سبب تاأخر ح�سولهم على 

للتجزئات  امللكية  عقود 
ا�ستفادوا  التي  احل�رصية 
منها يف وقت �سابق، ملوحني 
لل�سارع  للمطالبة  باخلروج 
مطالبهم  مع  بالتجاوب 
جتاوزها  التي  امل�رصوعة 
قولهم،  حد  على  الزمن 
ب�رصورة  هوؤلء  كما طالب 
لهم  زيارة ميدانية  برجمة 
الأول  امل�سوؤول  طرف  من 
التنفيذية  الهيئة  على 
للوقوف على حجم املعاناة 
خا�سة  يكابدونها  التي 
معظمهم  اأن  علمنا  اإذا 
م�ساكنهم  ربط  اإىل  جلاأ 
بالكهرباء بطرق ع�سوائية، 
خطرا  ي�سكل  بات  ما  وهو 
وفلذات  �سالمتهم  على 

اأكبادهم.
�سيخ مدقن

�سيلعب جميع املقابالت كنهائيات للظفر 
بتاأ�سرية املرور ملا بني الرابطات 

مدرب فريق �سورو ال�ساحلي بتمرنا�ست 
العلمي عرباوي للو�سط : 

ن�سق مع  زمالء له يف عمليات تهريب ل�سالح ن�سرة  اال�سالم وامل�سلمني

فريق �صور ال�صاحلي بتمرنا�صت يوا�صل 
حت�صرياته للبطولة امل�صغرة 

متخوف من نق�ص اخلربة لالعبني 
والرابطة وعدتنا بحكام يف امل�صتوى 

توقيف اأخطر  داعم لالإرهاب باجلنوب
�ساهمت  اأخر عملية  اأمنية  نفذتها  امل�سالح االأمنية  اجلزائرية  وظهرت  بع�ض تفا�سيلها اثناء 

حماكمة اأحد املتهمني بالتهريب يف حمكمة اجلنايات مبجل�ض ق�ساء  ورقلة  يف ايقاف اأحد اأخطر 
املتعاونني  مع اجلماعات  االإرهابية  يف ال�سحراء .

 . »تواجدنا يف هذه البطولة امل�سغرة 
يعد اإجناز ولن نفرط يف ال�سعود 

يف  ال�ساحلي  �سورو  فريق  دخل 
حت�سبا   ، مغلق  حت�سريي  مع�سكر 
امل�سغرة  البطولة  ملواجهات  
ملت�سدري جمموعات الق�سم اجلهوي 
القدم  لكرة  ورقلة  لرابطة  الأول 
لتحديد هوية ال�ساعد اجلديد لبطولة 
ما بني الرابطات .ي�ستهل ممثل ولية 
البطولة  يف  مقابالته  مترنا�ست 
ال�ساعد  هوية  لتحديد  امل�سغرة 
الرابطات  بني  ما  لبطولة  اجلديد 
الأوىل   اجلولة  يف  قوية  مبواجهة   ،
بداية من هذا الثالثاء والتي �ستجمعه 
املقابلة  وهي   ، املقرن   باأوملبي 
من  اأكرث  الثالث  نقاطها  تعترب  التي 
اأجل  من  الأهقار  لأبناء  �رصورية 
الدخول يف هذه املناف�سة بقوة وذلك 
الأر�ض  عاملي  اإ�ستغالل  خالل  من 
للتح�سري  التفرغ  قبل   ، واجلمهور  
بوعامر   اأوملبي  اأمام  الثانية  للمقابلة 
اأربعة  بعد  وذلك  ورقلة   ولية  ممثل 
اأيام من املواجهة الأوىل ، ويف �سياق 
مت�سل  �سي�سطدم �سور ال�ساحلي يف 
اإ�سمه  عنيد  مبناف�ض  الثالثة  اجلولة 

وفاق  املقر  .
ف�سيتجدد  الرابعة  اجلولة  يف  اأما 
اأ�سبال املدرب العلمي عرباوي  لقاء  
�ساحب التتويج بكاأ�ض اجلمهورية مع 
فريق �سباب بني ثور ،مع فريق اأوملبي 
املقرن  ، نف�ض ال�سيء بالن�سبة لأوملبي 
بوعامر الذي �سيكون له لقاء ثاين مع 
اخلام�سة  اجلولة  يف  ال�ساحلي  �سور 
ال�ساحلي  �سور  نادي  ف�سيتقبل 
بقواعده و اأمام جماهريه ممثل ورقلة 
ال�ساد�سة  اأوملبي بوعامر ويف اجلولة 

والأخرية وفاق املقر   .
�سورو  نادي  حت�سريات  اأن  ومعلوم 
ال�ساحلي بتمرنا�ست متيزت بال�رصامة 

والإن�سباط ، كما ي�سعى الطاقم الفني 
العلمي   العرباوي  املدرب  بقيادة 
اجلانبني  من  الالعبني  لتح�سري 
لهم  يت�سنى  حتى  البدين  و  املعنوي 
البطولة امل�سغرة مقابلة  ت�سيري هذه 
طالب  فقد  ثانية  جهة  من   . مبقابلة 
متتبعو ال�ساحرة امل�ستديرة ال�سلطات 
الولية  وايل  راأ�سها  وعلى  بتمرنا�ست 
ال�سباب  ومدير  اجلياليل  دومي 
والريا�سة مولي عبد الكرمي ح�ساين 
�سورو  خلف  الإلتفاف  ب�رصورة 
الإمكانيات  كافة  له  وتوفري  ال�ساحلي 
ت�رصيف  له  يت�سنى  حتى  املادية 
الولية وحتقيق حلم تواجد ممثل لها 
يف بطولة ما بني الرابطات لأول مرة 

يف تاريخها .
بتمرنا�ست  اللقاءات  بجميع  الفوز 
وحتقيق نتائج ايجابية مفاحت ال�سعود 
اأبناء  فاإن  اإثنان  عليه  يختلف  ل  مما 
يف  الفوز  بتحقيق  مطالبون  الأهقار 
�سيلعبونها  التي  املقابالت  جميع 
مع   ، جماهريهم  اأمام  و  مبلعبهم 
ايجابية  بنقاط  العودة  خلف  ال�سعي 
من خارج ملعبهم اإذا ما اأرادوا التتويج 
ثم  ومن  امل�سغرة  البطولة  بلقب 
اإقتطاع تاأ�سرية املرور لبطولة ما بني 
يتطلع  الذي  احللم  وهو   ، الرابطات 
واملهتمني  الفاعلني  جميع  لتحقيق 
ي�سعون  الذين  امل�ستديرة  بال�ساحرة 
لك�رص  اأ�سكاله  ب�ستى  الدعم  لتقدمي 
لولية  الرمزية  امل�ساركة  حاجز 
اجلهوي  الق�سم  بطولة  يف  مترنا�ست 

الأول لرابطة ورقلة لكرة القدم .

�سيخ مدقن

ال�ساحلي  �سور  فريق  مدرب  اأكد 
البطولة  يف  مترنا�ست  ولية  ممثل 
ال�ساعد  هوية  لتحديد  امل�سغرة 
الأول  اجلهوي  الق�سم  بطولة  من 
اإىل بطولة ما بني الرابطات العلمي 
بكل  �سريمي  فريقه  اأن   ، عرباوي 
الولية  ت�رصيف  اأجل  من  ثقله 
تاريخي  اجناز  بتحقيق  والفريق 
ما  للق�سم  ال�سعود  يف  بهم  ينتهي 
اأبدى مدرب �سور   . الرابطات  بني 
ال�ساحلي العلمي عرباوي يف ت�رصيح 
نهاية  »مع  »الو�سط  يومية  به  خ�ض 
الكبرية  ثقته    ، املن�رصم  الأ�سبوع 
ورقة  على  التناف�ض  يف  ا�سباله  يف 
الرابطات  بني  ما  لبطولة  ال�سعود 
اأنه ميلك  ، م�سيفا يف ذات ال�سياق 
على  قادرة  وقوية  تناف�سية  ت�سكيلة 
جمابهة جميع الفرق املناف�سة لهم 
، لكن رغم مل يخفي حمدثنا تخوفه 
و  التجربة  نق�ض عاملي  الكبري من 
اأغلبها  يلعب  التي  لعنا�رصه  اخلربة 
اجلهوي  الق�سم  يف  مرة  لأول 
القدم  لكرة  ورقلة  لرابطة  الأول 
العرباوي  قال  مت�سل  �سياق  ويف   ،
بني  �سباب  لفريق  ال�سابق  الالعب 
�سورو  لنادي  احلايل  واملدرب  ثور 

اأن الالعبون  ال�ساحلي بتمرنا�ست ، 
امللقاة  امل�سوؤولية  بحجم  واعون 
اأن  جيدا  يدركون  و  عاتقهم  على 
البطولة  مقابالت  بجميع  الفوز 
ت�سيريها  عليهم  يقت�سي  امل�سغرة 
ثانية   جهة  من   . مبقابلة  مقابلة 
العلمي  الكروي  التقني  ذهب  فقد 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اىل  عرباوي 
اأكد باأن فريقه حقق املهم  بوؤ�سوله 
الأول  عامه  يف  امل�سغرة  للبطولة 
لرابطة  الأول  اجلهوي  بالق�سم 
ورقلة لكرة القدم يف اإنتظار حتقيق 

الأهم الإ وهو التتويج بها .
التحكيم  حول  �سوؤال  عن  رده  ويف 
يف  كبرية  م�سوؤولية  تنتظره  الذي 
هذه البطولة امل�سغرة التي �ستحدد 
ال�ساعد  هوية  مبا�رص  ب�سكل 
الرابطات   بني  ما  لبطولة  اجلديد 
اأن  ال�ساحلي  �سورو  مدرب  قال   ،
لكرة  الأول  اجلهوي  الق�سم  رابطة 
بتعيني  وعدتهم  بورقلة  القدم 
حكام يف امل�ستوى لتفادي الأخطاء 
التحكيمية التي ل تزال ت�سيري الكثري 

من اللغط يف اجلزائر عامة .
اأحمد باحلاج

اجلي�ض  عنا�رص   يكن  مل  
العاملني يف مراقبة ال�سحراء 
اجلنوبية   احلدود  على 
مع  التعامل   اثناء  يدركون 
انهم  لهم  الت�سدي  و  مهربني 
مع  اأحد  التعامل  ب�سدد 
مع  اأخطر  املتعاونني  
يف  الإرهابية    اجلماعات 
الذين  ال�ساحل   املهربان 
�سهر  يف   مت  اإيقافهما 
�سبتمرب 2016    اتهما بدعم  
ونقل  الإرهاب  وم�ساندة 
الوقود  من  كبرية  كميات 
تويوتا �ستي�سن   وبيع �سيارات 
لالإرهابيني،   و  نقل �سحنات 
ل�سالح  غذائية  ومواد  اأدوية   
وقد  تقدمت  املهربني 
تدمري   بعد  التحقيقات  
كان  رباعي  دفع  �سيارتي 
فرع  من  اإرهابيون  ي�ستقلها 
احلدود   يف  القاعدة   تنظيم 
اجلزائرية املالية  يف دي�سمرب 
فح�ض  بعد  وتبني      2015
ملكيتها  باأن  مدمرة  �سيارة 
حالة  يف  يوجد  ملتهم  تعود 
التحقيقات  وك�سفت  فرار،  
�سالح  حيازة   ق�سية  يف 
كال�سنكوف من قبل �سخ�سني 

مايل  بني  احلدود  يف  �سبطا 
املوقوفني  باأن  واجلزائر 
مع  قوية  ب�سلة  يرتبطان 
املتهم الأول �ساحب ال�سيارة 
املدمرة حيث عمال حل�سابه 
اعرتف  و  الوقود،  تهريب  يف 
فيهم  مل�سالح  امل�ستبه  اأحد 
زمالء  مع   ن�سق  باأنه   الأمن  
له يف عمليات تهريب خمتلفة 
ل�سالح جماعة ن�رصة  ال�سالم 
كان  اأكد  باأنه   وامل�سلمني  و 
املهربني  بتعاون  علم    على 
لل�سالح  نقل  حماولت  يف  
يف  القاعدة  تنظيم  ل�سالح 
ذات  وح�سب   ، املغرب   بالد 

العرتافات فاإن الت�سييق على 
الرقابة  ت�سديد  و  الإرهاب  
ال�سحراوية  امل�سالك  على 
لإي�سال  حماولت  عدة  منع 
اأقر  و   ، ال�سمال   اإىل  ال�سالح 
عدة  �سارك   باأنه   املهرب 
جماعة   تزويد  يف   مرات 
اأبوزيد مبواد غذائية وطبية   
مبالغ  ل�ساحلهم  نقل  كما 
ملوريتانيني  �سلمها   مالية 
مايل  ب�سمال  قاو  مدينة  يف 
�سخ�سيا  ي�سارك  مل  لكنه    ،
واأفاد      ، اأ�سلحة  تهريب  يف 
حمل  كان  الذي  املهرب   
اإيقاف   بعد  اأ�سهر  بحث منذ 

الفحل  حا�سي  يف  له  زميل 
�ساهد  باأنه    ، غرداية  بولية 
الإرهابي   من  املقربني  اأحد 
الهمام   املعروف  ابو  يحي 
منطقة  يف  ح�سن  »   ابو  بـ«  
» قورة  »  يف �سمال مايل ، و  
مبعلومات  منه  تزويده  طلب 
اجلي�ض  حتركات  حول 
م�سالك  عدة  يف  والدرك 
و  اليزي  بوليتي   �سحراوية 
منطقة  خا�سة  مترنا�ست   
غرغارة الوعرة التي اتخذها 
مرحلة  يف  البارا  الرزاق  عبد 
وتعد   ، لن�ساطه  قاعدة  ما 
اأحد م�سالك التهريب املهمة 
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هواري بن علية 

اأدرار

ميلة 

تفكيك جمعية اأ�صرار متكونة من 11 �صخ�صا

برنامج تنموي ب13 مليار �صنتيم لبلدية متنطيط  
اأدرار  بوالية  متنطيط  بلدية  م�صالح  برجمت 
عدة م�صاريع تنموية بقطاعي املوارد املائية 
والفالحة خالل ال�صنة اجلارية حيث خ�ص�صت 
�صنتيم  منها10ماليري  لتج�صيدها13مليارا 
بق�صور  امل�صتعملة  املياه  �صبكة  الجناز 
باالإ�صافة  وبلحاج  وتوكي  نومنا�س  من  كل 
لل�رشب  ال�صاحلة  املياه  �صبكة  اإيل  تو�صيع 
يقدر  مايل  بغالف  العتيق  متنطيط  بق�رش 
�صبكة  قناة  جتديد  �صنتيم  وكذا  ب400مليون 
الطريق  جانب  اىل  الواقعة  امل�صتعملة  املياه 
واإعادة االعتبار خلزان املياه  الوطني رقم06 

بحي موالي العربي واجناز خزان مائي مرفوع 
بق�رش اأوالد �صيدي وعلي ال�صغرى وربط �صبكة 
املياه امل�صتعملة بق�رش اأوالد �صيدي وعلي  اأما 
من  ي�صتفيد  اأن  املنتظر  فمن  الفالحة  قطاع 
الفالحية  الكهرباء  �صبكة  تو�صيع  م�صاريع 
ل250هكتار  الزراعية  املحيطات  من  بكل 
املاأمون  احلاج  باأوالد  و70هكتار  بتمنطيط 
باملحيط  الكهرباء  �صبكة  واجناز  وت�صجيل 
املامون  احلاج  باأوالد  1000هكتار  الفالحي 
الفالحي  بق�رشبوفادي130هكتار  املحيط  و 
اىل  بنومنا�س  الفالحي80هكتار  واملحيط 

فالحية  م�صالك  فتح  م�صاريع  ت�صجيل  جانب 
احلديثة  الفالحية  املحيطات  كل  داخل 
واحلقول التقليدية وترميم و�صيانة فقارة  هنو 
وحمايتها  مياهها  من�صوب  رفع  ق�صد  الكبري 
من ال�صياع كونها تعترب موروث ح�صاريا اأ�صهم 
باملنطقة  التقليدية  الفالحية  يف  كبري  ب�صكل 
كل هذه الربامج التنموية  �صوف تعطي حركية 
من  خا�صة  ال�صكان  عن  الغنب  وترفع  وا�صعة 
حيث دعم القطاع الفالحي الذي يعترب كن�صاط 

رئي�صي عند �صكان الق�صور بذات البلدية .
 بو�سريفي بلقا�سم

امل�صلحة  عنا�رش  متكن 
الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
تفكيك  من  ميلة  والية  باأمن 
 11 من  متكونة  اأ�رشار  جمعية 
ال�رشقة  يف  خمت�صة  �صخ�صا 
بقيمة  مايل  مبلغ  وا�صرتجاع 
علم  ح�صبما  د.ج  مليون   4,02
من اأمن الوالية. وتعود تفا�صيل 

الق�صية ح�صب 
ذات امل�صدر اإىل نهاية مار�س 
تعر�س  عندما  املا�صي 
�صخ�س ل�رشقة 20 مليون د.ج 
من م�صكنه اخلا�س بحي 500 

�صكن مبدينة ميلة.
من  التحريات  مكنت  وقد 

التو�صل اإىل حتديد هوية اأحد 
 25 العمر  من  البالغ  الفاعلني 
�صنة الذي مت توقيفه و اقتياده 
اجلنائية  الفرقة  مقر  اإىل 
 10 اأن  التحقيق  ك�صف  حيث 
و  معه  كانوا  اآخرين  اأ�صخا�س 
و   21 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
34 �صنة من بينهم فتاة تبلغ من 
توقيفهم.  ليتم  �صنة   20 العمر 
مايل  مبلغ  ا�صرتجاع  مت  كما 

بقيمة 4,02 
مركبة  وحجز  د.ج  مليون 
ال�رشقة  عملية  يف  ا�صتعملت 
يقدر  نارية  اإىل دراجة  اإ�صافة 
د.ج  مليون  بقيمة1,70  ثمنها 

من  فيه  م�صتبه  ا�صرتاها 
ا�صتنادا  و  ال�رشقة.  ح�صته يف 
نيابة  فاإن  امل�صدر  لذات 
اأ�صدرت يف حق  ميلة  حمكمة 

4 م�صتبه فيهم اأمر اإيداع رهن 
احلب�س املوؤقت فيما مت و�صع 
حتت  الفتاة  منهم  و  اآخرين   7

الرقابة الق�صائية.

البي�ض  بكل من �سيدي عي�ض وبو�سعادة بامل�سيلة

اأدرار

�صبعة مواقع غابية �صتخ�ص�ص 
كف�صاءات للت�صلية

مكتتبو عدل 2 مدعوون لت�صديد ال�صطر الثالث الكرتونيا 
وقعت الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره »عدل« والقر�ض ال�سعبي اجلزائري وال�سندوق الوطني لل�سكن 
اأول اأم�ض، اخلمي�ض، اتفاقية تخ�ض ال�سروع يف ا�ستخراج اأوامر الدفع لربنامج »عدل« 2 وت�سديد قيمتها عن ُبعد 

با�ستعمال بطاقة ما بني البنوك للدفع الإلكرتوين ابتداء من يوم الغد، الأحد. 

  .  مكتتبو »عدل 2« ميكنهم القيام بذلك ابتداء من اليوم 

 ال�صرطة تداهم اأوكار 
اجلرمية وتوقف اأكرث

 من 70 �صخ�ص  

حمافظة  م�صالح  اأح�صت 
الغابات بالبي�س موؤخرا �صبعة 
�صتخ�ص�س  غابية  مواقع 
والرتفيه  للت�صلية  كف�صاءات 
واال�صتجمام ح�صبما علم اليوم 
اخلمي�س لدى م�صئويل القطاع 
االجمالية  امل�صاحة  وتقدر 
لهذه الف�صاءات ب 209 هكتار 
ببلديات البي�س باأربعة مواقع 
وبوعالم  والرقا�صة  وبوقطب 
مبحاذاة  اأو  داخل  تقع  حيث 

الن�صيج العمراين.

هذه  على  امل�صادقة  ومت 
من  موؤخرا  الغابية  املواقع 
يف  الوالية  م�صالح  طرف 

انتظار 
اإعداد مقررات ا�صتغاللها من 
طرف اجلهات املركزية. كما 
�صيتم يف وقت الحق االإعالن 
للمتعاملني  �رشوط  دفرت  عن 
العموميني  اأو  اخلوا�س  �صواء 
هذه  با�صتغالل  املهتمني 
كم�صاحات  وجعلها  املواقع 

للت�صلية والرتفيه

وت�صمح هذه االتفاقية لوكالة »عدل« 
بو�صع حتت ت�رشف املكتتبني اأر�صية 
الت�صجيل  رقم  ال�صتعمال  خا�صة 
والرقم ال�رشي للح�صول على الو�صل 
فيما  بالدفع.  االأمر  يحمل  الذي 
طبعه  يتم  الذي  االأخري  هذا  يحمل 
امل�صفر  الرقم  املكتتب  طرف  من 

وتاريخ اال�صتخراج.
وح�صب تو�صيحات وزير ال�صكن, يتعني 
االأمر  تقدمي  بعدها  املكتتب  على 
القر�س  وكاالت  اإحدى  اأمام  بالدفع 
اأو  لت�صديد قيمته  ال�صعبي اجلزائري 
ا�صتعمال بطاقة ما بني البنوك للدفع 
االأنرتنت.  عرب  للت�صديد  االإلكرتوين 
جتنيب  من  االتفاقية  هذه  و�صتمكن 
ملحقات  اإىل  التنقل  م�صاق  املكتتب 
وكالة »عدل« باملقر ببلدية بو�صعادة  
والوكالة  املكتتب  اأي�صا  ميّكن  ما   ,

على حد �صواء من ربح الوقت.
فتح  اأجل  من  »عدل«  وكالة  ومكن  
للمكتتبني,  خا�صة  اإلكرتونية  اأر�صية 
املالية  االأق�صاط  ت�صديد  لهم  تتيح 
االأنرتنت,  طريق  عن  لل�صكن 
الدفع  بطاقة  على  باالعتماد 

ح�صبما  اأوىل,  كمرحلة  االإلكرتوين 
العام  املدير  الرئي�س  اأو�صحه 
الذي   , اجلزائري  ال�صعبي  للقر�س 
�صيتم  اأنه  اإىل  مت�صل  �صياق  اأ�صار يف 
يف مرحلة ثانية متكني زبائن البنوك 
االأخرى احلائزين على بطاقة ما بني 
للدفع االإلكرتوين من ت�صديد  البنوك 
من  ابتداء  بُعد  عن  االأ�صطر  حقوق 
اإطار  يف  وذلك   ,2018 اأفريل  نهاية 
واالتفاقيات  بنكية  بني  التعامالت 

املوقعة ما بني البنوك.
ثالثة  مرحلة  يف  �صيتم  حني  يف 

 ,2018 جوان  من  ابتداء  املقررة 
املجال  فتح  امل�صوؤول,  لنف�س  وفقا 
ال�صهري  االإيجار  لت�صديد  للمكتتبني 
بطاقة  طريق  عن  »عدل«  ل�صكنات 
منح  طريق  عن  اأو  االإلكرتوين  الدفع 
»عدل«  وكالة  طرف  من  ترخي�س 
القر�س  لبنك  ي�صمح  للمكتتب, 
االإيجار  ب�صحب  اجلزائري,  ال�صعبي 
من ح�صاب املكتتب تلقائيا كل �صهر. 
وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة حت�صني 
والقر�س  »عدل«  وتطويره  ال�صكن 
ال�صعبي اجلزائري حاليا بالعمل على 

ا�صتكمال االإجراءات التقنية الالزمة 
الإمتام املرحلتني الثانية والثالثة. وقد 
مت على هام�س مرا�صيم التوقيع على 
اإجراء  »عدل«  وكالة  مبقر  االتفاقية 
اأوامر  ال�صتخراج  جتريبية  عملية 
املكتتبني.  من  عينة  لفائدة  الدفع 
»عدل« تدعو املكتتبني لدفع ال�صطر 
يف  عي�صى  و�صيدي  لبو�صعادة  الثالث 
حت�صني  وكالة  دعت  مت�صل,  �صياق 
اأم�س,  اأول  )عدل(  ال�صكن  وتطوير 
مكتتبي  االإلكرتوين  موقعها  عرب 
برنامج »عدل2« )2013( الذين قاموا 
ال�صطر  و�ص�صددوا  املواقع  باختيار 
الثاين ومل يقوموا بعد ب�صحب اأوامر 
الثالث   بال�صطر  املتعلقة  بالدفع 
الق�صط  هذا  ت�صديد  يف  لل�رشوع 
ابتداء من اليوم  واأ�صارت الوكالة اإىل 
اأن املكتتبني املعنيني متت برجمتهم 
االأمر  حتميل  اأجل  من  تدريجيا 
بالدفع الثالث لكل من �صيدي عي�صى 
�صفحتها  ويف  بامل�صيلة  وبو�صعادة 
االإلكرتونية, مذكرة هوؤالء باأن القيام 
القر�س  وكاالت  لدى  يتم  بالدفع 
ال�صعبي اجلزائري كما طالبت الوكالة 
االأ�صلية  الن�صخ  حفظ  املكتتبني  من 
الإي�صاالت االأمر بالدفع لدفعها لدى 

�صحب قرار التخ�صي�س. 

على  الدائم  احلر�س  اإطار   يف 
حماية االأ�صخا�س وممتلكاتهم 
ب�صتى  اجلرمية  وحماربة 
اأنواعها اأين با�رشت اأول اأم�س 
الق�صائية  ال�رشطة  قوات 
الت�صكيالت  خمتلف  مبعية 
ادرار  والية  االأمنية  باأمن 
النطاق  وا�صعة  بعملية �رشطية 
مدينة  اأحياء  م�صتوي  على 
ادرار بهدف الق�صاء على اأوكار 
وكانت  واملنحرفني  اجلرمية 
 70 من  اأكرث  توقيف  نتيجتها 
�صخ�س وتنطيقهم على م�صتوي 

ق�صم املحفوظات بغية معرفة 
ق�صائيا  حيث  امل�صبوقني 
ال�رشطية  احلملة  هذه  خلفت 
لدي  وارتياح  كبري  ا�صتح�صان 
االأمن  رئي�س  وبح�صب  ال�صكان 
اأن  بوعلي  نبيل  ال�صيد  الوالئي 
توفري  على  دائما  ت�صهر  قواته 
اأي  من  ال�صكان  وامن  الراحة 
�صيا�صة  بنهج  وهذا  جرمية 
بوؤر  اإيل  والتوجه  ا�صتباق 
انت�صارها  من  للحد  اجلرمية 

والق�صاء عليها
 بو�سريفي بلقا�سم



اإثر بالغ حول ن�شاط بائع هواتف نقالة يف 
ترويج املهلو�شات برباقي

اللواء هامل 

 �شبكة لتهريب  60 �ألف
 قر�س مهلو�س د�خل �أحذية 
م�شتعملة �أمام �لعد�لة قريبا

 نطالب بو�شع ��شرت�تيجيات م�شرتكة
 ملو�جهة حتديات �جلرمية �لرقمية 

دعا املدير العام لالأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل, باجلزائر العا�شمة, اىل �شرورة موا�شلة اجلهود 
بني بلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا من خالل و�شع ا�شرتاتيجيات »م�شرتكة وفعالة« ملواجهة حتديات 

اجلرمية الرقمية التي يتعر�ض لها املواطنون واملوؤ�ش�شات على حد �شواء.
اجلنايات  حمكمة  �ستنظر 
ق�ساء  مبجل�س  الإ�ستئنافية 
الدورة  العا�سمة،  خالل 
املزمع  املقبلة  اجلنائية 
انطالقها نهاية ال�سهر اجلاري 
تقوم  دولية  �سبكة  ق�سية  يف   ،
من  املهلو�سات  با�سترياد 
الأحذية  داخل  اإفريقيا  دول 
امل�ستعملة  متخذتا من منطقة 
عبور  كمنطقة  مترنا�ست 
العا�سمة  ولية  من  كل  نحو 
التي  ال�سبكة  وهي  �سطيف  و 
يقارب  ما  ا�سترياد  من  متكنت 
60 األف قر�س مهلو�س من نوع 
» ريفوتريل«  ،مت التو�سل ل48 
األف منهم حمل ترويج يف اأحياء 

براقي وما جاورها  .
لهاته  التو�سل  مت  وقد  هذا 
ال�سبكة بف�سل م�سالح مكافحة 
ال�رشعي  غري  الجتار 
بناءا  بالعا�سمة  للمخدرات 
بتاريخ  بلغتهم  معلومات  على 
بائع  حول  جويلية  2013   18
بلفور  ب�سوق  نقالة  هواتف 
برتويج  يقوم  باحلرا�س  
براقي  مبنطقة  املخدرات 
الأمر  جاورها  ويتعلق  وما 
املقيم  ف«   ، ن   « باملدعو 
لتنطلق  حمادي  ،  مبنطقة 
التحريات الأمنية التي اأ�سفرت 
عن توقيف هذا الأخري اأين كان 
رفقة �سقيقه املدعو » ن ، ك« 
على منت �سيارة من نوع » رونو 
كونغو« والذي عرث داخلها على 
كمية قدرت بـ 2410 قر�سا من 
باإحكام  خمباأة  ريفوتريل  نوع 
داخل غطاء املحرك و وواقي 
ال�سدمات ، وموا�سلة للتحريات 
امل�ستبه  ملنزل  مت  التنقل 
بحمادي  وعرث  الرئي�سي  به 
اأخرى قدرت  هناك على كمية 
خمباأة  كانت  قر�سا   45437 ب 
اجليل  »قولف  نوع  من  ب�سيارة 
قر�سا   26170 منها  اخلام�س« 
بال�ستيكي  كي�س  يف  خمباأ  كان 
 ، ظهرية  حقيبة  يف  والبقية 
ف«   ، ن   « املدعو  �رشح  كما 
مع  عالقته  اأن  �سماعه  خالل 
املخدرات كانت عن طريق اإبن 
املروكي«  كمال  املكنى »  حيه 
لإيجاد  ق�سده  اأن  بعد  الذي 
رقم  مبنحه  قام  له  ،  عمل 
هاتف نقال وحثه لالت�سال مع 
مالكه ليبا�رش العمل معه، ليجد 
القريبان  مع  توا�سل  يف  نف�سه 

»م.ع«  و« ب.م« اللذان ميتهنان 
جتارة الهواتف النقالة ولواحقها 
�سطيف،  بولية  العلمة  ب�سوق 
اإىل  توجه  التفاق معهما  وبعد 
حيث  للقائهما  العلمة  مدينة 
يف  مهلو�سات  �سحنة  ا�ستلم 
علبة كرتونية بلغت 500 قر�سا 
نوع ريفوتريل مقابل دفعه  من 
ومتكن  مليون �سنتيم،   20 مبلغ 
طريق  عن  بيعها  اإعادة  من 
اأحد معارفه ، ما جعله يطالب 
املقدرة  ثانية  ب�سحنة  بتزويده 
معهما  واتفق  قر�سا   45437 بـ 
على ت�سديد قيمتها بعد اإعادة 
من  يتمكن  مل  اأنه  غري  بيعها، 
الكمية  ل�سخامة  نظرا  ذلك 
متلب�سا  �سبطه  يتم  اأن  قبل 
التو�سل  بذلك  ليتم   ، بحيازتها 
الهواتف النقالة  لتاجرا 
حيث   ، �سطيف  مبنطقة 
اإعرتف الأول  املدعو » م ،ف 
» خالل �سماعه اأنه كان ين�سط 
منذ  املخدرات  بيع  جمال  يف 
ويقوم  ون�سف  اأعوام   3 قرابة 
يدعى  �سخ�س  من  بجلبها 
بدوره  كان  والذي  زينو«   «
جامعي  طالب  من  يجلبها 
جن�سية  من  وهو  البينني  بدولة 
»عبد الرحمن«  يدعى  مالية 
ترتاوح  تلقيه  عمولة  مقابل 
�سنتيم  مليون  و30   20 بني  ما 
بيعها  ليعيد  �سفقة  كل  عن 
و«�ساعد«،  »�سا�سي«  للمدعوان 
وبعدها بات يعمل رفقة قريبه 
الأخري  عرفه  م.م«  حيث   «
باملتهم الأول واأبرما معه نحو 
6 �سفقات كانت اأخرها �سفقة 
مبجملها  �سفيحة  اآلف   7 بـ 
 ، ريفوتريل  قر�سا  األف   60
املتهم  اأن  ذات  ك�سف  كما 
كانت  التي  الريفوتريل  كميات 
تهرب نحو اجلزائر تخباأ و�سط 
الأحذية امل�ستعملة، وكان يعيد 
بيع القر�س الواحد ملا بني400 
مع  الأرباح  ويتقا�سم  دج  و600 
بذلك  ليتم   ، ب.م«   « قريبه 
حمكمة  على  املتهمني  حتويل 
لهم  ن�سبت  بعدما  اجلنايات 
وبيعو�رشاء  حيازة  جناية  تهم 
والنقل  والتخزين  البيع  ق�سد 
موؤثرات  العبور  طريق  عن 
عقلية بطريقة غري �رشعية عن 
طريق �سبكات اإجرامية منظمة 

وجناية .
ل/منرية

خالل  له  كلمة  يف  هامل  اللواء  وقال 
اختتام اأ�سغال الجتماع ال11 لروؤ�ساء 
الرقمية  اجلرائم  مكافحة  وحدات 
لدول منطقة ال�رشق الو�سط و�سمال 
مدير  عنه   نيابة  قراأها  افريقيا، 
اأنه  فراق،  علي  الق�سائية،  ال�رشطة 
عن  ترتتب  التي  للخطورة  »ادراكا 
كل  على  يجب  ال�سيربالية،  اجلرمية 
اأن  البلدان  هذه  يف  املعنية  اجلهات 
با�ستمرار لو�سع ا�سرتاتيجيات  ت�سعى 
فعالة وحتيينها ب�سفة دورية ملواجهة 
واأن  خا�سة  اجلرمية،  هذه  حتديات 
يتطلب  ال�سيربايل  الف�ساء  طبيعة 
الرقمية  الثقة  لبناء  م�ستمرة  جهودا 

ال�رشورية«.
ب  الوطني  لالمن  العام  املدير  ونوه 
اأ�سغال  طبع  الذي  اجليد«  »امل�ستوى 
»التحاليل  خالل  من  الجتماع  هذا 
خرباء  اأرقى  قدمها  التي  والتقارير 
اجلنائية  لل�رشطة  الدولية  املنظمة 
العاملي  انرتبول  وجممع  )الأنرتبول( 
جانب  اىل  ب�سنغافورة،  لالبتكار 
اجلرمية  مكافحة  وحدات  م�ساهمة 
لدول منطقة ال�رشق الو�سط و�سمال 
افريقيا وال�رشكات العاملية املخت�سة 

يف جمال و�سائل الت�سال احلديثة«.
ال�سغال  هذه  ختام  يف  مت  انه  وذكر 
عدة  اإ�سدار  يومني،  ا�ستغرقت  التي 
»ت�سخي�س  �سانها  من  تو�سيات 
اجلرمية الرقمية يف املنطقة وحتديد 
مواجهتها  يجب  التي  التحديات 
حتقيقها  ينبغي  التي  والأهداف 
الرقمية«كما  اجلرمية  ملكافحة 
للوقوف  »فر�سة  اللقاء  هذا  اعترب 
اجلرائم  من  النوع  هذا  خطورة  على 
املجتمعات«،  تطور  على  وتاأثريها 
موؤكدا يف ذات ال�سياق باأن »التدخالت 

املختلفة واملناق�سات 

املربجمة  والأعمال  والفعالة  الرثية 
التحديات  اأبرزت  الجتماع  هذا  يف 
من  النوع  هذا  مثل  عن  الناجمة 
هامل  اللواء  وحدتها«و�سدد  اجلرائم 
تكثيف  »وجوب  على  الطار  هذا  يف 
الفعالة  اجلهات  بني  الوثيق  التعاون 
ملكافحة  ال�سيربايل  الف�ساء  يف 
نف�س  يف  مربزا  الرقمية«،  اجلرمية 
القوانني  »تطبيق  اأهمية  الوقت 
اجلرمية  مبكافحة  اخلا�سة  الدولية 
الرقمية واجلرائم الأخرى ذات ال�سلة 
و�سمال  الو�سط  ال�رشق  بلدان  يف 
افريقيا«، وهذا ما يج�سد يف حد ذاته 
للمعامل  --كما قال-- »قيمة م�سافة 
الخرى  البلدان  يف  لل�رشطة  املهنية 

من خالل منظمة النرتبول«. 
الوطني  لالأمن  العام  املدير  واأ�ساد 
الآن  حلد  املحققة  ب«الجنازات 
الرقمية،  اجلرائم  مكافحة  جمال  يف 
به  تقوم  الذي  الدور  من خالل  �سواء 

اجلنائية  لل�رشطة  الدولية  املنظمة 
اجلهوية  املنظمات  خالل  من  اأو 
اأدائها«  حت�سني  ينبغي  التي  القليمية 
امل�سلحة  رئي�س  اأكد  جهته،  من 
املركزية ملحاربة اجلرمية اللكرتونية 
الوطني،  لالأمن  العامة  باملديرية 
�سحفي،  ت�رشيح  يف  �سعيد،  ب�سري 
التطرق  الجتماع  هذا  خالل  مت  اأنه 
املتعلقة  املوا�سيع  من  »العديد  اإىل 
اإنفاذ  اأجهزة  جهود  تعزيز  مبجالت 
مكافحة  جمال  يف  الدويل  القانون 
اجلرمية الإلكرتونية من خالل حتديد 
و�سع  اجل  من  والأهداف  الولويات 
اجلرائم  مكافحة  ا�سرتاتيجيات 
مت  الأنرتبول«كما  ملنظمة  الرقمية 
املتحدث--  ذات  ي�سيف   -- اأي�سا 
املرتبطة  الراهنة  الق�سايا  »درا�سة 
والتي  الإلكرتونية،  باجلرائم  ا�سا�سا 
اجلهود  وتن�سيق  التعاون  دعم  تتطلب 
والدويل  القليمي  امل�ستويني  على 

وكذا عر�س وتبادل التجارب املتعلقة 
بالتحقيقات والأدلة الرقمية يف جمال 

اجلرمية ال�سيربالية«.
ومت خالل هذا اللقاء »طرح تو�سيات 
منطقة  عمل  لفريق   10 الـ  الجتماع 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 
من  اأف�سل  ب�سكل  وال�ستفادة 
الأع�ساء  الدول  وجتارب  اإمكانيات 
ودعم  اخلربات  وتبادل  النرتبول  يف 
والرفع  التعاون  وتكثيف  القدرات 
الربامج  يف  امل�ساهمات  م�ستوى  من 
الإجرامية  التهديدات  ملواجهة 
مبختلف اأ�سكالها«وخل�س ب�سري �سعيد 
اأن التو�سيات التي توج بها  اىل القول 

هذا اللقاء من 
�ساأنها »تكثيف جهود املديرية العامة 
يف  اأفريبول  ومنظمة  الوطني  لالأمن 
اىل جانب  الرقمية  اجلرمية  مكافحة 
القليمي  المني  التعاون  تعزيز 

والدويل يف هذا  املجال«.
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خن�شلة 

حجز �أور�ق نقدية مزورة من �لعملة �لوطنية بقيمة 366 �ألف دج 
الأمن  �رشطة   قوات  متكنت 
خن�سلة  مبدينة  الرابع  احل�رشي 
مزورة  نقدية  اأوراق  حجز  من 
قيمتها  بلغت  الوطنية  العملة  من 
من  علم  ما  ح�سب  دج،  األف   366
الولئي  لالأمن  الت�سال  خلية 
وقائع  اأن  امل�سدر   ذات  واأو�سح 
معلومات  ورود  اإىل  تعود  الق�سية 
احل�رشي  الأمن  عنا�رش  اإىل 
بقيام  تفيد  خن�سلة  بولية  الرابع 

نقدية  اأوراق  برتويج  �سخ�سني 
مزورة من العملة الوطنية بو�سط 

مدينة خن�سلة.
اأمنية  اإعداد خطة  اإثرها  وقد مت 
امل�ستبه  اأحد  توقيف  عن  اأثمرت 
من  مايل  مبلغ  بحوزته  و  فيهما 
يقدر  املزورة  النقدية  العملة 
366 األف د.ج من فئة 2000 د.ج، 
بالإ�سافة اإىل ورقتني نقديتني من 
فئة  من  مزورتني  ال�سعبة  العملة 

100 اأورو و 50 اأورو.
كما مت اأي�سا توقيف امل�ستبه فيه 
التجاري  بالقرب من حمله  الثاين 
باإخفاء  متلب�سا  خن�سلة  مبدينة 
كان  التزوير  يف  امل�ستعمل  العتاد 
ح�سب  �سياحية،  �سيارة  منت  على 
باأن  اأردف  الذي  امل�سدر  ذات 
لتقطيع  اآلة  يف  يتمثل  العتاد  هذا 
 3 و  حا�سوب  اأجهزة   5 و  الورق 
بالإ�سافة  اآيل،  اإعالم  وحدات 

ملونة  طابعة  و  نقال  هاتف  اإىل 
و  فيه  امل�ستبه  اإيقاف  مت  حيث 
حجز ال�سيارة و العتاد امل�ستعمل 
قا�سي  اأ�سدر  وقد  التزوير.  يف 
التحقيق اأمر اإيداع يف حق امل�ستبه 
الإجراءات  ا�ستكمال  فيهما عقب 
اأوراق  الق�سائية عن جناية تزوير 
اإقليم  نقدية ذات �سعر قانوين يف 
وطني اأو اخلارج اأقل من مبلغ 500 

األف د.ج.

ل/منرية

فيما ا�شتفادة الفتاة من حكم الرباءة 

عامان حب�شا لع�شابة قامت با�شتدر�ج مو�طن ل�شاطئ  و�شرقة �شيارته 
البي�ساء  بالدار  اجلنح  حمكمة  وقعت 
عقوبات  الفارط  الأ�سبوع  نهاية 
نافذا  حب�سا  عامني   بني  تراوحت 
من  اإجرامية  ع�سابة  حق  يف  والرباءة 
قاموا  فتاة  بينهم  من  اأ�سخا�س  ثالثة 
بعد  ال�سبان  اأحد  �سيارة  على  بال�سطو 
الخرية  هاته  طريق  عن  اإ�ستدراجه 
اإىل �سواحي �ساطيء ال�سفة اخل�رشاء 
عليه  بالتهجم  وقاموا  الكيفان   بربج 
مدججني  اأخرين  �سبان  مبعية  هناك 
�رشقة  و  بي�ساء  اأ�سلحة  و  بخناجر 

حاول  الذي  �سنتيم  مليون   157 مبلغ 
للهجرة  اإ�ستغاللها  الرئي�سي  املتهم 
التي  الق�سية  يف   . اأوروبا  قارة  نحو 
دار  ما  ح�سب  وعلى  جمرياتها  تعود 
بها  تقدم  ل�سكوى  املحاكمة  بجل�سة 
اأمام  العمر  من  الثاين  العقد  يف  �ساب 
لعملية  تعر�سه  حول  الأمن  م�سالح 
من  �سنتيم  مليون   157 مبلغ  �رشقة 
داخل �سيارته حني كان رفقة �سديقته 
اخل�رشاء  ال�سفة  �ساطيء  ب�سواحي 
بربج الكيفان على يد ع�سابة مدججة 

بالأ�سلحةقامت بالتهجم عليه و اإجباره 
على منحهم النقود رفقة هاتفه النقال 
، لتنطلق التحريات الأمنية بتتبع الرقم 
الت�سل�سلي و ك�سف املكاملات املنجز 
بحوزة  �سبط  الذي  الهاتف  هذا  من 
بلفور  �سوق  من  باإقتنائه  قام  �سخ�س 
والذي  دج  األف   28 مببلغ  باحلرا�س 
باأنه جمرد  اأكد  و  بالق�سية  نفى �سلته 
على  جهته  من  وك�سف  للهاتف  �ساري 
و  له  ببيعه  قام  الذي  ال�سخ�س  هوية 
الذي بدوره ك�سف عن هوية ال�سخ�س 

الذي قام ببيعه له وهو اأحد اأفراد هاته 
وك�سف  توقيفه  مت  والذي  الع�سابة 
الرئي�سي  للمتهم  �رشيك  جمرد  اأنه 
طلب  و  ال�رشقة  لعملية  خطط  الذي 
م�ساعدته دون اأن يطلعه على نيته يف 
الواقعة  بيوم  تفاجئ  اأنه  غري  ال�رشقة 
حيهم  اأبناء  بقدوم  �رشيكه  رفقة  وهو 
مدججني بالأ�سلحة و اخلناجر وقاموا 
عملية  يف  الرئي�سي  املتهم  مب�ساعدة 
هذا  �ساهد  قد  باأنه  اأكد  و  ال�سطو 
ال�سيارة  النقود من  باأخذ  يقوم  الأخري 

و الهاتف النقال وبعد اأن واجهه بالأمر 
منحه  للعدالة  فعلته  بف�سح  هدده  و 
مبلغ 20 مليون �سنتيم ول�سدة رغبته يف 
الهجرة قبل العر�س و حاول اإ�ستغالل 
تلك النقود يف الهجرة نحو اأوروبا عن 
بعد   ، مل�ستغامن  متوجه  قارب  طريق 
وبيعه  لوالدته  املال  من  جزء  منح 
للهاتف النقال ، كما اأكد خالل �سماعه 
ال�سحية  رفقة  كانت  التي  الفتاة  اأن 
جمرد �رشيكة يف العملية وهيمن قامت 
بحجة  الواقعة  ملكان  باإ�ستدراجه 

م�ساكلها  عن  ع�سيقها  مع  التحدث 
رفقتها  بالهجرة  اإقناعه  و  العائلية 
الرئي�سي  املتهم  جهته  من   ، للخارج 
نفى  املحكمة  لهيئة  مواجهته  وخالل 
مل  باأنه  اأكد  و  جرم  من  له  ن�سب  ما 
كان  اأنه  و  ال�سحية  على  بال�سطو  يقم 
على  بناءا  الواقعة  مكان  يف  متواجدا 
موعد �رشبه مع ال�سحية حول �سفقة 
بيع �سيارة ، ناكرا بذلك وجود اأي اإتفاق 

بينه و بني الفتاة . 
ل/منرية



�إ�شهاراجلمعة06-ال�سبت 07 اأفريل2018 املوافـق   لـ 21 رجب  1439ه 9
�إ�شهار �إن�شاء   جمعية 

ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا لأحكام القانون رقم 18 من 
القانون رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 

جانفي 2012  املتعلق باجلمعيات  ذات 
الطابع الجتماعي  لقد مت هذا اليوم 
اجلمعية  تاأ�سي�س    2018 اأفريل     03

املحلية  امل�سماة :جمعية اأولياء 
التالميذ ملدر�سة ال�سهيد : ح�ساين 

بولنوار -بلدية الهامل املعتمدة 
حتت رقم 02 بتاريخ 03 / 04 / 

املدر�سة  2018    ومقرها الجتماعي 
البتدائية ال�سهيد ح�ساين بلنوار 

بلدية الهامل 
الرئي�س :ه�سام حدباوي 

�إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

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

جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات  ذات الطابع 

الجتماعي لقد مت هذا اليوم 03  
اأفريل  2018  تاأ�سي�س اجلمعية 

املحلية  امل�سماة :اجلمعية مل�سجد 
عبد اهلل ابن م�سعود املعتمدة حتت 

رقم  482 بتاريخ 15 / 12 /1980
   ومقرها الجتماعي حي اإ�سبيليا  

القدمية بلدية امل�سيلة 
الرئي�س :حمي�س عمر

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo, élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال

عاما  18 خالل  فل�سطيني  طفل  �ألفي  "�إ�سر�ئيل" قتلت 

�سبكة �سي اأن اأن

تر�مب حذر دول �خلليج من تد�عيات �ن�سحاب �أمريكا من �ملنطقة

قال مدير برنامج امل�ساءلة يف احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال/فرع فل�سطني، عايد اأبو قطي�ش، اإن "اجلي�ش ال�سرائيلي" 
قتل نحو األفي طفل فل�سطيني منذ اندلع النتفا�سة الفل�سطينية الثانية قبل 18 عاما، ياأتي اإعالن اأبو قطي�ش عن تلك الأرقام 

بالتزامن مع يوم الطفل الفل�سطيني الذي ي�سادف 5 اأفريل من كل عام.
االنتفا�ضة  بداية  "منذ  وقال: 
 ،2000 يف  الثانية  الفل�ضطينية 
نحو  االحتالل  قتل  اليوم  وحتى 
يتم  ومل  فل�ضطيني،  طفل  األفي 
اإ�رسائيلي  جندي  اأي  حما�ضبه 
االنتفا�ضة  ذلك"واندلعت  على 
انتفا�ضة  اأو  الثانية  الفل�ضطينية 
 2000 �ضبتمرب   28 يف  االأق�ضى، 
فربايرباط   8 يف  فعلياً  وتوقفت 
رئي�س  اقتحم  اأن  بعد   2005
االأ�ضبق  "اال�رسائيلي"  الوزراء 
اأرئيل �ضارون امل�ضجد االأق�ضى، 
ما  ا�ضت�ضهاد  عن  واأ�ضفرت 
فل�ضطيني  اآالف   4 عن  يزيد 
يف  اأي�ضا  تطرق  قطي�س  اأبو 
اأخرى  انتهاكات  اإىل  ت�رسيحاته 
االإ�رسائيلية  ال�ضلطات  ترتكبها 

بحق اأطفال فل�ضطني.
تعتقل  ا�رسائيل  اإن  وقال 
طفل   700 نحو  �ضنويا  وحتاكم 
اأن  اإىل  م�ضريا  فل�ضطيني، 
وت�ضيء  "�ضورية،  تكون  املحاكم 
والهدف  االأطفال،  معاملة 
اعرتافات  على  احل�ضول  منها 
االح�ضاءات  باالكراه"،وت�ضري 
العاملية  "احلركة  عن  ال�ضادرة 
)غري  االطفال"  عن  للدفاع 
اعتقلت  اإ�رسائيل  اأن  حكومية( 
اأكرث من 14 األف طفل فل�ضطيني 
الفل�ضطينية  االنتفا�ضة  منذ 
منهم   350 زال  وما  الثانية، 
ويوافق،  االحتالل  �ضجون  داخل 
الطفل  "يوم  اخلمي�س،  اليوم 
حتتفل  يوم  وهو  الفل�ضطيني" 

اأفريل من   5 بتاريخ  فل�ضطني  به 
كل عام للتذكري بحقوق االأطفال 
ال�ضوء  وت�ضليط  الفل�ضطينيني، 
ظل  -يف  له  يتعر�ضون  ما  على 
ت�ضمل  انتهاكات  من  االحتالل- 

القتل واالعتقال والرتهيب.
بقرار  اليوم  بهذا  وبداأ االحتفال 
الفل�ضطيني  الرئي�س  اأ�ضدره 
عام  عرفات  يا�رس  الراحل 
املجل�س  عليه  و�ضادق   ،1996
ر�ضميا  واحلكومة  الت�رسيعي 
احلركة  وتاأ�ض�ضت   2003 عام 
االأطفال/ عن  للدفاع  العاملية 
 ،1991 عام  فل�ضطني  فرع 
جزءاً  الفل�ضطيني  الفرع  ويعترب 
للحركة  الدويل  االئتالف  من 
االأطفال،  عن  للدفاع  العاملية 

تاأ�ض�ضت  حقوقية  منظمة  وهو 
بهدف   1979 عام  جنيف  يف 
وحماية  االأطفال  عن  الدفاع 
اتفاقية  اإىل  ا�ضتناداً  حقوقهم 
وبالرغم  الدولية  الطفل  حقوق 
دولية،  �ضبكة  مع  االئتالف  من 
للحركة،  الفل�ضطيني  الفرع  فاإن 
يعترب منظمة فل�ضطينية حقوقية 
براجمها  تطّور  حكومية  غري 
حاجات  على  بناًء  واأن�ضطتها 
الفل�ضطينيني  االأطفال  واأولويات 

واملجتمع الفل�ضطيني.
اأما برنامج امل�ضاءلة فيلعب دورا 
بحق  االنتهاكات  ور�ضد  توثيق 
ويتوىل  الفل�ضطينيني،  االطفال 
اأمام  عنهم  القانوين  الدفاع  دور 

املحاكم. 

ا�ضتنكر الرئي�س االأمريكي، دونالد 
اخلليج  دول  �ضيا�ضة  ترامب، 
خالل  معربا  �ضوريا،  يف  العربية 
اجتماع مو�ضع مع كبار امل�ضوؤولني 
عدم  من  ا�ضتيائه  عن  االأمريكيني 

ا�ضتقرار  ل�ضمان  الكايف  التدخل 
البالد.

وقالت �ضبكة "CNN" االأمريكية، 
اخلالفات  حول  ن�رسته  تقرير  يف 
االأمن  فريق  واأع�ضاء  ترامب  بني 

ان�ضحاب  بخ�ضو�س  القومي 
اإن  �ضوريا،  من  االأمريكية  القوات 
�ضد  مهمتها  اإنهاء  طلب  الرئي�س 
تنظيم "داع�س" باالأرا�ضي ال�ضورية 
يف غ�ضون 6 اأ�ضهر، واأعرب، خالل 
اجتماع وا�ضع مع م�ضوؤولني رفيعني 
يف اإدارته، عن امتعا�ضه من حجم 
تنفق  التي  االأمريكية،  االأموال 
باملنفعة  تعود  وال  املنطقة  يف 
تعبريه،  ح�ضب  املتحدة،  للواليات 
تقرير  وفق  ترامب،  وت�ضاءل 
اإىل  ا�ضتند  الذي   ،"CNN"
�ضري  على  مطلعة  م�ضادر  عدة 
االجتماع، حول �ضبب عدم التدخل 
املنطقة،  يف  اأخرى  دول  قبل  من 
الغنية يف اخلليج  البلدان  �ضيما  ال 

العربي.

اجتماع  خالل  ترامب،  وهاجم 
الثالثاء وخالل حمادثات �ضخ�ضية 
اأخرى مع م�ضوؤولني، دول اخلليج، 
واالإمارات،  ال�ضعودية  �ضيما  ال 
ب�ضبب عدم تقدميها موارد كافية 
�ضوريا،  يف  "داع�س"  ملحاربة 
وقال، ح�ضب التقرير، اإن "امللوك 
�ضي�ضطرون  الدول  لهذه  االأغنياء 
اإىل التخلي عن طائراتهم اخلا�ضة 
حال  الفخم  حياتهم  ومنط 

ان�ضحاب اأمريكا من املنطقة".
خالل  االأمريكي،  الرئي�س  وقال 
اأحد حكام  مع  الهاتفية  حمادثاته 
دول اخلليج العربية موؤخرا، ح�ضب 
م�ضوؤول   "CNN"لـ ك�ضفه  ما 
املكاملة:  اإثر  ترامب  مع  حتدث 
"اإنكم من دوننا ما كنتم لت�ضتمروا 

يف مواقعكم مدة اأ�ضبوعني، ولكنتم 
انتقلتم اإىل رحالت جتارية عادية 

)بدل طائراتكم اخلا�ضة(". 
االجتماع،  خالل  ترامب،  واأعرب 
اخلليج  دول  اأن  يف  تفاوؤله  عن 
لنجاح  االأموال  من  مزيدا  �ضتدفع 
يف  اال�ضتقرار  اإر�ضاء  جهود 
مليارات   4 ذلك  يف  مبا  �ضوريا، 
م�ضادر  لكن  ال�ضعودية،  من  دوالر 
اأ�ضباب  اأن  اإىل  اأ�ضارت   "CNN"
هذا  يف  االأمريكي  الرئي�س  قناعة 

املو�ضوع مل تكن وا�ضحة.
ترامب  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املا�ضي  مار�س  اأواخر  اأجرى 
من  كل  مع  هاتفيني  ات�ضالني 
�ضلمان  امللك  ال�ضعودي،  العاهل 
قطر،  واأمري  العزيز،  عبد  بن 

ثاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�ضيخ 
اأهم  اأحد  �ضوريا  ق�ضية  و�ضكلت 
ا�ضتقبل  كما  املحادثات  حماور 
ويل  االأبي�س  البيت  يف  ذلك  قبل 
حممد  االأمري  ال�ضعودي،  العهد 
اأعلن،  بن �ضلمان وكان ترامب قد 
خالل خطاب األقاه يوم 29 مار�س، 
من  قريبا  �ضتن�ضحب  بالده  اأن 
يهتمون  االآخرين  "وترتك  �ضوريا 
قال  املا�ضي  باالأمر"والثالثاء 
موؤمتر  يف  االأمريكي  الرئي�س 
بالقلق  االآن ن�ضعر  "حتى  �ضحفي: 
مهمتنا  وكانت  �ضوريا،  جتاه 
االأ�ضا�ضية هي اإخراج تنظيم داع�س 
اأن  اأريد  اإمتامها...  من  واقرتبنا 
لبدء  الوطن  اإىل  القوات  اأعيد 

اإعادة بناء الواليات املتحدة".

"يوليا" ابنة العميل الرو�ضي  قالت 
املزدوج ال�ضابق �ضريغي �ضكريبال 
ا�ضتعادت  اإنها  اخلمي�س،  اليوم 
حالتها  واإن  اأ�ضبوع،  منذ  وعيها 
يومي،  ب�ضكل  تتح�ضن  ال�ضحية 
ذلك  ياأتي  للت�ضميم،  تعر�ضها  اإثر 
بعد  ل�ضكريبال  ت�رسيح  اأول  يف 
ملحاولة  والدها  مع  تعر�ضها 
مار�س  بريطانيا مطلع  ت�ضميم يف 
اأزمة  اأثار  الذي  االأمر  املا�ضي، 

غربية  ودول  رو�ضيا  بني  �ضيا�ضية 
والواليات املتحدة وعربت "يوليا" 
لندن، عن  ن�رسته �رسطة  بيان  يف 
امتنانها لالهتمام الذي مت اإظهاره 
لها ولوالدها الذي ما تزال حالته 
�ضكرها  عن  اأعربت  كما  خطرة 
لكل من �ضاعدها، وخ�ضت بالذكر 
)جنوب(  �ضالزبوري  مدينة  اأهايل 
التي وقعت احلادثة فيها، وموظفي 

م�ضت�ضفى املدينة.

اأنكم  متاأكدة  "اأنا  واأ�ضافت: 
االأحداث  هذه  كل  اأن  �ضتتفهمون 
منكم  واأمتنى  وم�ضو�ضة،  مربكة 
اأن حترتموا حياتي اخلا�ضة وحياة 
عائلتي خالل فرتة النقاهة"ويف 4 
مار�س املن�رسم، اتهمت بريطانيا 
�ضكريبال  قتل  مبحاولة  رو�ضيا 
عاما(   33( ويوليا  عاما(   66(
"غاز  با�ضتخدام  اأرا�ضيها  على 
االأع�ضاب"، وهو ما نفته مو�ضكو، 
اإطالعها  ترف�س  لندن  اإن  وقالت 
اإ�رساكها  اأو  التحقيق  نتائج  على 

فيه.
اأزمة  ذلك  خلفية  على  وا�ضتعلت 
اإثر  البلدين،  بني  دبلوما�ضية 
تبادل  اأبرزها  عقابية  اإجراءات 
طرد دبلوما�ضيني، تو�ضعت لت�ضمل 
التي  الغربية  الدول  من  العديد 

وقفت اإىل جانب بريطانيا.

الدولية  العفو  منظمة  اأفادت 
مت  التي  اجلثث  اأن   ، )اأمن�ضتي( 
جماعية  مقربة  يف  عليها  العثور 
الأ�ضخا�س  تعود  مايل،  و�ضط 
واقتادهم  البالد  جي�س  اعتقلهم 
)خمتفني  معلومة  غري  الأماكن 
ق�رسيا(. وذكرت املنظمة )مقرها 
موقعها  على  بيان  يف  لندن( 
االإلكرتوين، اأن "�ضكان قرية دوغو 
العثور  مت  جثث   6 على  تعرفوا 
عليها يف مقربة جماعية، يف 22 
اأن  املن�رسم"،واأ�ضافت  مار�س 
"اجلثث ملختفني ق�رسيا تعر�ضوا 
ال�ضهر  من   19 يف  لالعتقال 
هذا  اأن  البيان  ذاته"واأو�ضح 
بعد  جاء  املروع"  "االكت�ضاف 

اأ�ضابيع من العنف املت�ضاعد بني 
قوات اجلي�س وجماعات م�ضلحة 
املدنيني  ترك  "العنف  وتابع 
بني  حما�رسين  البالد  و�ضط 
حاالت االختفاء الق�رسي، والقتل 
اجلي�س  جانب  من  القانوين  غري 
التي  القنابل  وبني  جهة،  من 
امل�ضلحة،  اجلماعات  تزرعها 
تنفذها  التي  اخلطف  وعمليات 
ال�ضياق  اأخرى"ويف  جهة  من 
على  الدولية  العفو  �ضددت  ذاته، 
املنطقة  يف  االأمني  "الو�ضع  اأن 
نقطة  اإىل  و�ضل  مايل(  )و�ضط 
حرجة"ودعت املنظمة احلقوقية 
ال�ضلطات يف مايل اإىل "التحقيق 
خارج  املدنيني  قتل  تقارير  يف 

نطاق القانون، وحاالت االختفاء 
الق�رسي".

يف  ال�ضمالية  املنطقة  اأن  ي�ضار 
جماعات  عليها  �ضيطرت  مايل 
م�ضلحة يف 2012، اإىل غاية بداية 
تقودها  التي  الع�ضكرية  العملية 
منذ  املنطقة  تلك  يف  فرن�ضا 

.2013

�بنة �لعميل �لرو�سي �سكريبال: 
حالتي �ل�سحية تتح�سن يوميا

اعتقلهم اجلي�ش واقتادهم لأماكن غري معلومة يف 19 مار�ش املا�سي

�جلماعية  �ملقربة  �لدولية":  "�لعفو 
و�سط مايل تعود ملختفني ق�سريا
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م�ساألة ت�سميم العميل املزدوج �سريغي �سكريبال

تعقيدات جديدة جتعل بريطانيا يف موقع �ضعف

اليونان حت�ضد قواتها على احلدود الرتكية بعد �ساركوزي

هل مول القذايف حملة تيمو�ضينكو االنتخابية؟

اأخذت م�ساألة ت�سميم العميل املزدوج �سريغي �سكريبال منحى مغايرا بعد نتائج خمترب بورتون الكيميائي مما و�سع الكثري من االتهامات بحق 
رو�سيا يف غري مكانها وقد اأقر رئي�س خمترب بورتون الكيميائي يف اململكة املتحدة باأنه ال ي�ستطيع حتديد اجلهة املنتجة للمادة الكيميائية 

ال�سامة »نوفيت�سوك«، والتي ا�ستخدمت يف ت�سميم العميل املزدوج �سكريبال، وفقا لت�سريحات حكومة اململكة املتحدة، على الرغم من ذلك، 
فقد �سرح رئي�س املخترب، اأن احلكومة اأثبتت تورط رو�سيا ا�ستنادا اإىل »م�سادر ا�ستخباراتية«.

ظهرت  التي  الأخرية  املرة  كانت 
ا�ستخبارية«  »م�سادر  عبارة  فيها 
لرو�سيا،  موجهة  باتهامات  تتعلق 
باملوؤامرة  عرف  ما  خالل  من 
وترامب.  بوتني  بني  املعقودة 
حينها تعاملت وكالة ال�ستخبارات 
مع   CNN وقناة  املركزية 
ال�سكارى  اأحاديث  ت�سمنته  هراء 
ال�سادرة عن »م�سدر ا�ستخباراتي« 
يف  به  نطق  بابادوبولو�س،  با�سم 
تهمة  اإىل  لتحوله  لندن،  يف  حانة 
خطة  اإطار  يف  الأركان،  مكتملة 
لإزاحة  الأمريكية  املوؤ�س�سات 
ترامب من ال�سلطة، حينها �سارك 
يف  �ستيل  الربيطاين  اجلا�سو�س 
مقابل  التهامات،  هذه  �رشعنة 
بيد  الدميقراطي،  احلزب  اموال 
بريطاين  كمواطن  �سارك  اأنه 
م�ستقل، وغري متورط يف املعركة 
والدميقراطيني،  اجلمهوريني  بني 
�سابقا  جا�سو�سا  وبو�سفه  لكنه 
ال�سالحيات،  بع�س  ميتلك  كان 
�ستيل  ال�سيد  كان  اإذا  بالطبع  هذا 
كانت  واإذا  »�سابقا«،  جا�سو�سا 
خمابراتيا  عمال  لي�ست  اأن�سطته 

بريطانيا اأمريكيا م�سرتكا.
�سكريبال  مثال  يف  نتابع  والآن 
تقليدا اأ�سبح متبعا من قبل النخبة 
اإخفاء  وهو  الأجنلو�سك�سونية، 
من  »معلومات  وراء  ا�ستفزازاتها 
ترف�س  ا�ستخباراتية«،  م�سادر 
وكالة  على  كان  عنها،  الك�سف 
الأمريكية  املركزية  املخابرات 
وترامب«  بوتني  »موؤامرة  حالة  يف 
لكن  كذبة،  كانت  باأنها  تعرتف  اأن 
لت�سوية  نتيجة  جاء  العرتاف 
»الرو�س  اأن  �سعار  حتت  خا�سة 

الأمر  حال«،  كل  على  تدّخلوا 
الذي مّكن ترامب من النتهاء من 
الرو�سي«  »التدخل  اأما   التحقيق، 
حفظ  على  �ساعد  فقد  املزعوم، 
واحلرية  والوظائف  الوجه  ماء 
املخابرات  وكالة  من  للمتاآمرين 
يقف  ومن   CNNو املركزية 
مت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وراءهم. 
تعيني عدد من ال�سقور، مبا فيهم 
املركزية  املخابرات  وكالة  مدير 
ا�سطر  الذي  ترامب  مكتب  يف  

اأخريا لال�ست�سالم بالكامل.
تتو�سل  اأن  املمكن  من  هل 
بريطانيا اإىل حلول و�سطية كهذه؟ 
احللول؟  تلك  �ستكون  من  ومع 
ب�ساأن  الربيطانية  الرواية  وما هي 
غرار«لقد  على  الو�سطية  احللول 
اإنه  الرو�س على كل حال«.  تدخل 
ت�سميم  تق�سيم   املمكن  غري  من 
 + رو�سي  تدخل  اإىل  �سكريبال 
ماي  فحكومة  افرتا�سي.  تاآمر 
بالكامل  �سمعتها  تخ�رش  �سوف 
اإذا ما اعرتفت بعدم اثبات �سلوع 
اإ�سافة  رو�سيا يف عملية الت�سميم، 
اإىل التداعيات املتمثلة يف ت�سويه 
وجميع  املتحدة  الوليات  �سمعة 
والتي  بها،  املرتبطة  الدول 
طرد  يف  وا�سنطن  باأوامر  �ساركت 

الدبلوما�سيني الرو�س.

�سوؤال اإ�سايف مطروح، 
قد يكون االأهم على 

االإطالق

اجلهة  حتديد  ميكن  ل  ملاذا 
يف  ا�ستخدم  الذي  لل�سم  املنتجة 

تكمن  وهنا  �سكريبال«،  »ت�سميم 
املخترب  لدى  يوجد  األ  الإثارة! 
الإمكانية؟  هذه  مثل  بورتون  يف 
كان  اإذا  الوا�سح،  من  اأنه  يفرت�س 
املخترب ل ميلك مناذج لهذا ال�سم 
املتحدة  والوليات  رو�سيا  من 
ومناذج من انتاجه اخلا�س ومناذج 
مقارنتها  �سوء  عديدة متكن على 
فاإن  ال�سم،  م�سدر  حتديد  من 
حماولة  من  يتمكن  لن  املخترب 

حتديد امل�سدر بالأ�سا�س.
اأعلن  قد  املخترب  مدير  اأن  ومبا 
رو�سيا  اأن  تاأكيد  ميكن  ل  باأنه 
اأن  ذلك  يعني  األ  ال�سم،  م�سدر 
اأين؟  من  اأخرى؟  مناذج  هناك 
النماذج  بتلك  تعلم  ل  وملاذا 
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية؟ 
بل وكيف ا�ستخدمت هذه النماذج 

يف جميع الأحوال؟
رئي�سة  �سارعت  فقد  عموما، 
بت�سعيد  ماي  ترييزا  الوزراء 
العامل  الأزمة دون مربر، ما و�سع 
احلرب  بني  و�سيطة  حالة  يف 
الباردة والواقعية، ذلك اأن الأو�ساع 
اأثناء  الأو�ساع  من  اأ�سوء  الراهنة 
باعرتاف  الباردة  احلرب  قمة 

اجلميع.
ل متتلك رئي�سة الوزراء الربيطانية 
و�سطية،  حللول  ت�سلح  اأر�سية 
لإخراج  طريقة  لديها  ولي�س 
امل�سدود  الطريق  من  حكومتها 
يحتاج  ل  اليه.  او�سلتها  الذي 
تف�سريات  لأي  احلرب  منطق 
منطقية، كان من املمكن مهاجمة 
اأهمية ملن  اأي  اإبداء  دون  رو�سيا، 
يكون  قد  �سكريبال.  مع  ذلك  فعل 
التي  بريطانيا،  تريده  ما  ذلك 

تعترب رو�سيا �سوكة يف احللق منذ 
اأكرث من 400 �سنة، و�سوف ت�ستمر 
من  الأو�ساع  ت�سعيد  يف  بريطانيا 

خالل ا�ستفزازات جديدة.
كما اأظهر الجتماع الذي دعت اإليه 
الكيميائية  الأ�سلحة  منظمة حظر 
مع  التعاون  ترف�س  بريطانيا  اأن 
رو�سيا للتو�سل اإىل احلقيقة رف�سا 
عرو�س  من  الرغم  على  قاطعا، 

رو�سيا بهذا ال�سدد.
واإظهار  املتع�سبة  العدوانية  اإن 
الت�سامن غري امل�رشوط مع لندن 
من جانب عدد من الدول الغربية، 
وللمنطق  للحقائق  يف حتد �سارخ 
الأخري،  الدفاع  خط  �سوى  لي�س 
التي  اخلطرة  الهائلة  واجلرعة 
حتاول من خاللها وا�سنطن ولندن 
الأوروبي،  الحتاد  انهيار  جتنب 
اأوروبا،  على  ال�سيطرة  وفقدان 
�سيا�سي  قطب  اإىل  رو�سيا  وحتّول 
وكلما  العاملي.  امل�سهد  فاعل يف 
ارتفع الرهان، كلما تاأخرت النتائج 
يتفق  من  عدد  وتقل�س  لأوروبا، 
ا�ستمرار  ومع  ال�سيا�سة.  تلك  مع 
الت�سعيد، فاإن تاأخر النتائج �سوف 
نتائج  هناك  تكون  لن  بل  ي�ستمر، 
ينجح  فلن  اإليها.  التو�سل  ميكن 
رو�سيا  على  النت�سار  يف  الغرب 
�سواء من خالل �سغوط اقت�سادية 

اأو بو�سائل ع�سكرية.
كثريا  فاإن  ذلك  من  الرغم  على 
الدول  اأو  الأوروبية  الدول  من 
الوليات  �سيطرة  حتت  الواقعة 
املتحدة الأمريكية، ل ت�سارك يف 
رغبة احلرب مع رو�سيا اأو ت�سديد 
فاإن  وبالتايل  عليها،  احل�سار 
ال�سري يف ركاب الوليات املتحدة 

ال�سليبية  حملتهما  يف  وبريطانيا 
اإىل انق�سام  �سد مو�سكو لن يوؤدي 
اأوروبا  بني  الغربي،  املع�سكر  يف 
واإمنا  فح�سب،  �سك�سون  والأجنلو 
�سوف يوؤدي يف الأغلب عالوة على 
تلك  يف  داخلية  اأزمات  اإىل  ذلك 
التي مل حت�سل م�ساركتها  البلدان 
يف هذه املغامرة على دعم ال�سعب 

واملعار�سة.
اكرث  تنعزل  بريطانيا  فاإن  وبهذا، 
عن اأوروبا بدل من ا�ستعادة الدور 
الربيطاين يف املهام الأوروبية بعد 
املتحدة  الوليات  اأما  بريك�ست. 
ل�ستقرار  زعزعة  حت�سد  فاإنها 
لل�سغط  خ�سعت  التي  البلدان 
ما  عك�س  على  الأجنو-�سك�سوين، 
�سد  اأوروبا  توحيد  من  له  ت�سعى 
يف  يقع  الذي  الغرب  اأما  رو�سيا. 
جانب  اإىل  نظامه،  اأزمات  اأعمق 

بحماقة  ي�رشع  رو�سيا،  مواجهة 
ال�سني  �سد  جتارية  حرب  يف 
يغدو  اأن  ميكن  ما  وهو  بالتوازي، 
الق�سة الأخرية التي �ستق�سم ظهر 

البعري.
ل اأ�ستبعد اأن تكون نتيجة كل ذك 
األ تتمكن حكومة ماي من حتمل 
تكون  و�سوف  حماقتها،  تبعات 
لال�ستقالة.  ت�سطر  اأن  النتيجة 
متاما  اتفق  احلالة،  هذه  ويف 
بوتني  تتهم  التي  التاأكيدات  مع 
وجود  فحقيقة  ماي.  با�ستقالة 
ي�سيب  قوية  ورو�سيا  بوتني، 
باجلنون،  �سك�سون  الأجنلو- 
�رشر  على  يعملون  يجعلهم  ول 
يدفعهم  بل  فح�سب،  الآخرين 
اإنهم  اأي�سا.  اأنف�سهم  �رشر  اإىل 
اأجل  من  لالنتحار  ا�ستعداد  على 

ال�رشار برو�سيا.

اليوناين،  الدفاع  وزير  اأعلن 
بالده  اأن  كامينو�س،  بانو�س 
ع�سكرية  بتعزيزات  �ستدفع 
خالل  تركيا،  مع  حدودها  اإىل 
الأخرية  مطالبة  القادمة  الأيام 

باإطالق �رشاح جنديني .
اليونان  اإن  كامينو�س،  وقال 
خالل  جندي   3500 �سرت�سل 
اإىل  القادمة،  القليلة  الأيام 
اإيجه،  بحر  يف  الواقعة  اجلزر 
اإىل  جندي   3500 وكذلك 
من  بالقرب  اإفرو�س،  جزيرة 
وزير  وعزا  الرتكية  احلدود 
اخلطوة  هذه  اليوناين  الدفاع 
اإىل تدهور العالقات مع تركيا، 
للت�سدي  ا�ستعداد بالده  موؤكدا 
واأ�ساف  خارجي  تهديد  لأي 
على  نعتمد  »نحن  كامينو�س: 
ننتظر دعما  الذاتية، ول  قوتنا 
الأ�سدقاء«،  اأو  احللفاء  من 
موؤكدا اأنه رغم الأزمة وتقلي�س 
فاإن  امل�سلحة،  القوات  ميزانية 
بالده فعلت كل ما يلزم لتجهيز 

وتدريب اجلي�س.
الع�سكريني  فيها  هناأ  كلمة  ويف 

طلب  الف�سح،  عيد  مبنا�سبة 
من  اليوناين  الدفاع  وزير 
لإعادة  �سيء  كل  فعل  اجلي�س 
اجلنديني »الرهينتني، املعتقلني 
الرتكية«وقال  ال�سجون  يف 
»�سنخرجهما  كامينو�س: 
هذا  و�سيعودان،  هناك،  من 
تدهورت  وواجبنا«وقد  هدفنا 

بعد  واأنقرة  اأثينا  بني  العالقات 
جنديني  باعتقال  الأخرية  قيام 
اإفرو�س،  منطقة  يف  يونانيني، 
ال�سلطات  وقالت  مار�س  مطلع 
تاها  اجلنديني  اإن  اليونانية 
الرتكية  الأرا�سي  اإىل  ودخال 
الأحوال  �سوء  ب�سبب  خطاأ 

اجلوية.

الأوكراين،  الربملان  نائب  اأفاد 
املكتب  باأن  اأريف،  فالدميري 
بداأ  الف�ساء  ملكافحة  الأوكراين 
درا�سة الأنباء حول متويل القذايف 
للمعار�سة  النتخابية  للحملة 
تيمو�سينكو  يوليا  الأوكرانية 
»بعد  النائب:  وقال   2010 عام 
ال�سحيفة  يف  الأنباء  هذه  ظهور 
اإىل املكتب الوطني  اأر�سلنا طلبا 
الف�ساد  ملكافحة  الأوكراين 
املعلومات«ونقل  هذه  لدرا�سة 
قرارا  �سيتخذ  اأنه  املكتب  عن 
وفقا للقوانني الأوكرانية يف حالة 
اجلرمية  لهذه  اآثار  على  العثور 
با�سم  الناطقة  نفت  جهتها  من 

تيمو�سينكو، مارينا �سوروكا، هذه 
تتفق  ل  اأنها  اإىل  م�سرية  الأنباء، 
يرى  ذاته  الوقت  ويف  الواقع  مع 
الأنباء  اأن  الأوكرانيون  اخلرباء 
ال�رشعي  غري  التمويل  حول 
الرئا�سية  النتخابية  للحملة 
ت�رش  اأن  تيمو�سينكو ميكن  ليوليا 
املعار�سة  كزعيمة  ب�سمعتها 
وفق  تتفوق،  التي  الأوكرانية 
العام،  الراأي  ا�ستطالعات  نتائج 
احلايل  الأوكراين  الرئي�س  على 
بيرتو بورو�سينكو، وذلك قبل عام 
التي  الرئا�سية  النتخابات  من 
مار�س  يف  اأوكرانيا  يف  �ستجري 

عام 2019.

وكانت �سحيفة »ال�رشق الأو�سط« 
توؤكد  معلومات  �سابقا  كتبت 
الراحل  الليبي  الزعيم  اأن  فيها 
بتمويل  يقوم  كان  القذايف  معمر 
لل�سا�سة  النتخابية  احلمالت 
العامل.  بلدان  من  العديد  يف 
واأ�سافت اأن ممثل القذايف و�سل 
كييف  الأوكرانية  العا�سمة  اإىل 
لنقل  خا�سة  طائرة  منت  على 
حقيبة كانت تقل نحو 4،9 مليون 
يورو للم�ساعدة يف متويل احلملة 
لتيمو�سينكو  الرئا�سية  النتخابية 

عام 2010.
اأن يوليا تيمو�سينكو �سغلت  يذكر 
وزراء  رئي�سة  من�سب  مرتني 
اإ�سدار  مت  بعد  وفيما  اأوكرانيا، 
عهد  يف  عليها  بال�سجن  حكم 
الأوكراين  الرئي�س  مناف�سها 
يانوكوفيت�س،  فيكتور  ال�سابق 
الأمر الذي اأدانته الدول الغربية. 
ويف عام 2014 �ساركت تيمو�سينكو 
يف النتخابات الرئا�سية، لكن دون 

اأن حتقق جناحا.
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الإثارة يف تيزي وزو داربيان واعدان و�صراع ق�ي يف امل�ؤخرة
نادي بارادو / مولودية اجلزائر

بارادو ل�صتعادة �صكة النت�صارات 
والعميد للتم�صك باللقب

يحت�صن ملعب عمر حمادي ببولوغني داربي عا�صمي واعد يجمع بني 
الفريقني اجلارين نادي بارادو ومولودية اجلزائر، حيث يدخل بارادو 
الذي  وهو  االيجابية  النتائج  �صل�صلة  اإىل  العودة  عن  بحثا  املقابلة 
انهزم يف اآخر مقابلتني للبطولة الوطنية اأمام احتاد احلرا�ش واحتاد 
بلعبا�ش، وبالتايل فاإن مباراة اليوم �صوف تكون فر�صة زمالء الالعب 
ال�صحيح يف  الطريق  وا�صتعادة  الفوز  نعيجي من اجل حتقيق  زكريا 
لباردو  ي�صمح  الثالث  النقاط  ح�صد  واأن  خا�صة  الوطنية  البطولة 

ال�صعود يف �صلم الرتتيب والتواجد على مقربة من كوكبة املقدمة.
الفوز  على حتقيق  ت�رص  وهي  اجلزائر  مولودية  تدخل  املقابل،  يف 
وتدارك هزميتها يف اللقاء الفارط اأمام �صبيبة القبائل والتي جاءت 
ت�صكيلة  تعول  حيث  خ�صارة،  دون  التوايل  على  مباريات  اأربع  بعد 
تدعم  ثمينة  نقاط  ثالث  ح�صد  كازوين  برنارد  الفرن�صي  املدرب 
وت�صييق  الو�صافة  اإىل  تقفز  وجتعلها  الرتتيب  جدول  يف  ر�صيدها 
اخلناق على املت�صدر �صباب ق�صنطينة، خا�صة واأن الفر�صة مواتية 
من اأجل تقلي�ش الفارق عليه اإىل ثالث نقاط يف حال تعرث الرائد يف 
ال�صفرية ال�صعبة التي قادته اأم�ش ملواجهة �صبيبة ال�صاورة، وتتم�صك 
ت�صكيلة »العميد« باآمالها كاملة من اأجل حتقيق اللقب الذي يغيب عن 
الت�صكيلة  ت�صتهدف  التي  الفر�صة  وهي  اأعوام،  ثمانية  منذ  خزائنها 
�صوف  اليوم  مقابلة  يف  تعرث  اأي  اأن  تدرك  واأنها  خا�صة  ا�صتغاللها 

يبعدها عن �صباق لقب البطولة الوطنية وميهد التتويج للرائد.
عدا  ما  بارادو  اأمام  تغيريات  كازوين  ت�صكيلة  تعرف  ال  اأن  وينتظر 
الذي  �صاو�صي  لغياب  تعوي�صا  اأ�صا�صيا  �صعال  فريد  احلار�ش  دخول 
خرج بالبطاقة احلمراء يف لقاء �صبيبة القبائل باالإ�صافة اإىل املايل 
األيو دينغ املعاقب بدوره بعد تلقيه االإنذار الرابع وامللغا�صي ابراهيم 

اأمادا امل�صاب.
عي�سة ق.

ن�سر ح�سني داي / احتاد احلرا�ش

الن�صرية ت�صتهدف الب�دي�م 
واخل�صارة ممن�عة على ال�صفراء

يلتقي الفريقان اجلاران ن�رص ح�صني داي واحتاد احلرا�ش يف مباراة 
حيث  متباينة،  الأهداف  تلعبان  ت�صكيلتني  بني  ومثرية  قوية  داربي 
يدخل ن�رص ح�صني داي ملعبه 20 اأوت وهو يعول على موا�صلة �صل�صلة 
املقابالت دون هزمية مبجموع 17 مباراة ولقاءهم اليوم �صيكون 18 
دون ال�صقوط يف حال حققوا االنت�صار، ويدخل ا�صبال املدرب بالل 
بعد  التوايل  على  الثالث  الفوز  على  يبحثون  امليدان  اأر�صية  دزيري 
�صوف  التي  الفر�صة  وهي  تاجنانت  ودفاع  بلعبا�ش  احتاد  انت�صاري 
والزحف  االرتقاء  وموا�صلة  جهة  من  املعنويات  برفع  لهم  ت�صمح 
كافيا  �صيكون  الثالث  النقاط  اإحراز  واأن  الرتتيب، خا�صة  يف جدول 
الثالث يف  املركز  واحتالل  البوديوم  اإىل  االرتقاء  اأجل  للن�رصية من 
اأمام �صباب بلوزداد اإىل  ظل تاأجيل مباراة الو�صيف مولودية وهران 

االأ�صبوع املقبل.
اخلروج  �صوى  اآخر  خيار  من  احلرا�ش  احتاد  ميلك  ال  املقابل،  يف 
بالزاد كامال اأمام اجلار ن�رص ح�صني داي نظرا حلاجته املا�صة اإىل 
الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  على  ي�صارع  الذي  وهو  غري  ال  االنت�صار 
االأوىل، خا�صة واأن ا�صبال املدرب عزيز عبا�ش مهددون بالعودة اإىل 
منطقة اخلطر يف حال التعرث واأي نتيجة اأخرى لت�صكيلة »ال�صفراء« 
�صوف تعقد و�صعيتها يف منطقة اخلطر وجتعلها اأمام خطر ال�صقوط 

اأكرث من اأي وقت م�صى.
ع.ق.

�سبيبة القبائل / وفاق �سطيف

الكناري ت�ا�صل مهمة البقاء والن�صر الأ�ص�د لالقرتاب من الب�دي�م

البطولة العاملية املدر�سية للعدو الريفي

اأ�صامة �صراد يت�ج بطال للعامل

ت�سهد مباريات اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة الأوىل خو�ش داربيان عا�سميان ينتظر اأن ي�سهدا ترقبا كبريا من اجلمهور 
الكروي بالنظر لأهمية نقاطه للفرق املعنية، يف املقابل فاإن القمة الكروية املقررة مبلعب اأول نوفمرب يف تيزي وزو ل تقل اأهمية، 

ويف هذا ال�سدد فاإن مولودية اجلزائر على موعد مع داربي قوي اأمام اجلار نادي بارادو لأهمية النقاط الثالث من اأجل تقلي�ش 
الفارق عن املت�سدر �سباب ق�سنطينة الذي خا�ش اأم�ش تنقال �سعبا للقاء �سبيبة ال�ساورة

ملعب  على  القمة  مباراة  جتري 
اأول نوفمرب بتيزي وزو والتي جتمع 
فريقي �صبيبة القبائل ووفاق �صطيف 
اللذان يبحثان على الفوز، ويف هذا 
ال�صدد فاإن ت�صكيلة »الكناري« تلعب 
املقابلة مبعنويات مرتفعة من اأجل 
االحتفاظ بالزاد كامال على ملعبها، 
بعد االنت�صار الثمني الذي حققته يف 
اللقاء االأخري اأمام مولودية اجلزائر، 
خا�صة واأن االأجواء داخل الت�صكيلة 
حت�ّصنت والفريق اأ�صحى يوؤمن اأكرث 
على  بقدرته  م�صى  وقت  اأي  من 
اإنقاذ النادي من مغبة ال�صقوط اإىل 

الثانية، خا�صة يف  الرابطة  غياهب 
ظل الدعم اجلماهريي الكبري الذي 
االأن�صار  طرف  من  النادي  يجده 
اإدارة  بها  قامت  التي  اخلطوة  بعد 
فتح  عرب  مالل  �رصيف  الرئي�ش 
امللعب جمانا امام جماهري الفريق 
لدعم  امل�صاهمة  على  والعمل 
الالعبني ودفعهم اإىل حتقيق هدف 
دوري  يف  ال�صبيبة  واإبقاء  الفريق 

الكبار.
وفاق  فريق  يجد  املقابل،  يف 
�صعب  تنقل  اأمام  نف�صه  �صطيف 
وهو  وزو  تيزي  مدينة  اإىل  يقوده 

ايجابية  بنتيجة  العودة  على  يبحث 
من اجل احلفاظ على حظوظه يف 
املو�صم  وانهاء  االأوىل  االأدوار  لعب 
اجلاري يف البوديوم من اأجل �صمان 
املو�صم  القارية  املناف�صة  لعب 
ت�صكيلة  ا�صتعادت  حيث  املقبل، 
فوز  عقب  الثقة  االأ�صود«  »الن�رص 
مولودية  اأمام  االأخرية  اجلولة 
وهران، وتعول على موا�صلة ح�صد 
النتائج االيجابية منت اأجل االرتقاء 
املهمة  وتلقى  الرتتيب،  جدول  يف 
بقيادة  الفني  الطاقم  تنتظر  التي 
املدرب عبد احلق بن �صيخة �صعبة 

التي  الغيابات  عدد  ظل  يف  خا�صة 
مقدمتهم  ويف  باأ�صباله  ع�صفت 
�صيكون  اأين  ون�صاخ  ربيعي  الثنائي 
يف  خليفتهما  عن  بالبحث  ملزما 
بينما  واالأي�رص،  االأمين  الرواقني 
الثالثي  بعودة  ال�صعداء  تنف�ش 
بدران، جحنيط وزكريا حدو�ش اإىل 
التدريبات واندماجهم ب�صورة عادية 
يجعلهم م�صتعدين للعب اللقاء، رغم 
على  يعتمد  اأن  م�صتبعد  غري  اأنه 
الت�صكيلة  يف  وبانوح  عيبود  الثنائي 

االأ�صا�صية.
عي�سة ق.

اأ�صامة  اجلزائري  الريا�صي  فاز 
بالبطولة  بباري�ش  يوم  �رصاد 
الريفي  للعدو  املدر�صية  العاملية 
يف  كلم   5.1 م�صافة  قاطعا 
وكان  16دو09ثا،  قدره  توقيت 
متبوعا  �صنة   18 اجلزائري  العداء 
ثامر  النيوزيالندي  بالريا�صي 
و10ثا  16د  بتوقيت  �صمويل 
د   16 ه�صام  بوكعيل  واملغربي 
جزائريني  حل  حني  يف  و13ثا 
للعداء  الثامنة  املرتبة  اخرين 
16د  قدره  بتوقيت  عباد  �صابر 
العداء  لفائدة   12 واملرتبة  و29ثا 
16د  بتوقيت  م�صي�ش  القادر  عبد 

و44ثا.
يف  اجلزائر  �صاركت  للتذكري، 
للعدو  املدر�صية  العاملية  البطولة 

بهدف    24 مبجموع  الريفي 
كان  التتويج،  من�صة  على  ال�صعود 
للريا�صات  الوطني  الفني  املدير 
اجلزائرية  باالحتادية  الفردية 
ر�صيد  املدر�صية،  للريا�صة  
ت�رصيحات  يف  اأكد  قد  حف�صاوي 
اإعالمية قبل ال�صفر اإىل باري�ش اأن 
اأف�صل  من  واحد  متتلك  اجلزائر 
الفرق يف العدو الريفي املدر�صي 

للذكور م�صيفا اأن الريا�صيني الذين 
اأقطاب  من  جاوؤوا  اختيارهم  مت 
�صيما  لالحتادية  التابعة  التطوير 
وال�صلف  تب�صة  و  تلم�صان  و  باتنة 
ب�صار و برج بوعريريج  تيارت و  و 
اجلزائر  متكنت  كما  وبجاية، 
الريفي  للعدو  العامل  بطولة  خالل 
ببوداب�صت  التي جرت   املدر�صية 
املرتبة  على  احل�صول  من  املجر 

الذكور،  عند  الفرق  ح�صب  الثالثة 
دربال  من  متكونة  مبجموعة  
توفيق  قوم،  القادر  عبد  �صعيد، 
وغوتي  يحياوي  كرمي  �صليماين، 

برقية.
اأما يف الفردي ح�صب املوؤ�ص�صات 
لقب  على  اجلزائر  حت�صلت  فقد 
نائب البطل بف�صل ال�صاب  دربال 
فار�ش  متو�صطة  من  �صنة   16
�صليماين بلدية القور بوالية تلم�صان 
يف  م   5.400 م�صافة  قطع  الذي  
تو�صط  الذي  22ثا  و  15د  ظرف 
عدائني تركيني، اما فرق مدار�ش  
ذكور  وتلم�صان  اإناث  الدفلة  عني 
يف  اجلزائر  لتمثيل  اختريوا  فقد 

موعد  بوداب�صت 2016.
وكالت 

عي�سة ق.

اأوت   20 ملعب  ي�رصب  بينما 
داربي  الإقامة  موعدا  بالعا�صمة 
ثاين تدور رحاه بني اجلارين ن�رص 
يف  احلرا�ش،  واحتاد  داي  ح�صني 
مباراة جتري باأهداف متباينة بني 
الفوز  على  تبحث  التي  الن�رصية 
»البوديوم«  اإىل  ال�صعود  ل�صمان 
يف  االأوىل،  االأدوار  لعب  وموا�صل 
املقابل فاإن الزوار احتاد احلرا�ش 
بحاجة اإىل النقاط الثالث لالبتعاد 
وموا�صلة  اخلطر  منطقة  عن 

�رصاع حتقيق البقاء.
القبائل  �صبيبة  مقابلة  تقل  وال 
خا�صة  اأهمية  �صطيف  ووفاق 
ما�صة  بحاجة  »الكناري«  واأن 
املواجهة  بنقاط  االحتفاظ  اإىل 
خطر  عن  االبتعاد  وموا�صلة 
ال�صقوط، رغم اأن املهمة لن تكون 
الذي  االأ�صود«  »الن�رص  اأمام  �صهلة 
املو�صم  اإنهاء  بحظوظ  يتم�صك 

يف اإحدى املراكز الثالث، وتعرف 
حامية  مباريات  اليوم  جولة 
املوؤخرة،  م�صتوى  على  الوطي�ش 
حيث جتري قمة املوؤخرة مبلعب 
االإخوة براكني ويجمع بني متذيلي 
واحتاد  البليدة  احتاد  الرتتيب 
املنهزم  �صيكون  اأين  ب�صكرة، 
فيما ميلك  ال�صقوط،  اإىل  االأقرب 
من  ثمينة  فر�صة  تاجنانت  دفاع 
عندما  البقاء  اأوراق  خلط  اأجل 
مباراة  يف  بلعبا�ش  احتاد  ي�صتقبل 

ب�صت نقاط للت�صكيلتني.

برنامج املباريات

نادي بارادو / مولودية اجلزائر 
ابتداء من ال�صاعة 15:00

�صبيبة القبائل / وفاق �صطيف
احتاد البليدة / احتاد ب�صكرة

ن�رص ح�صني داي / �صبيبة القبائل
دفاع تاجنانت / احتاد بلعبا�ش

اللقاءات تنطلق ابتداء من 
ال�صاعة 16:00
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ماجر ي�ضر على التم�ضك ب�ضاو�ضي ويرد على امل�ضككنياأعلن قائمة 24 العبا املعنية بودية ال�سعودية
يوا�سل الناخب الوطني رابح ماجر خرجاته التي جتعله عر�سة اإىل فتح اأبواب االإنتقادات 

�سده، حيث جّدد مت�سكه بحار�س مولودية اجلزائر فوزي �ساو�سي رغم الت�سرف غري 
الريا�سي الذي قام به االأخري يف مباراة فريقه اأمام �سبيبة القبائل االأ�سبوع اجلاري 

والطرد الذي تعر�س له ب�سبب تبادل ال�ستم والب�سق و�سفع احد اأعوان ملعب اأول نوفمرب 
بتيزي وزو، لكن امل�سوؤول االأول على العار�سة الفنية الوطنية ي�سر على االحتفاظ 

بخدماته وجعله الرقم واحد يف حرا�سة عرين اخل�سر 

عي�سة ق.

خالل  مرة  كل  يف  تكراره  ظل  يف 
ابن مدينة  اأن  الإعالمية  خرجاته 
احلرا�س  اأف�ضل  اأحد  منايل  برج 
الذي  الأمر  وهو  اإفريقيا،  يف 
القائمة  عن  الإعالن  بعد  اأكده 
لرتب�س  حت�ضبا  ا�ضتدعاها  التي 
للمحليني  الوطني  املنتخب 
املقررة  الودية  للمباراة  ا�ضتعدادا 
ماي  التا�ضع  يف  ال�ضعودية  اأمام 
يف  �ضمت  والتي  باإ�ضبانيا  املقبل 
ي�رص  اأين  لعبا،   24 جمموعها 
ماجر على العتماد على �ضاو�ضي 
حار�ضا اأول رغم الأخطاء املكررة 
التي يقوم بها وهو الذي عفا عنه 
بعد تلك اللقطة التي كانت اأخبار 
من داخل بيت الفاف توؤكد اإمكانية 
املنتخب  من  ل�ضتبعاده  كبرية 

بالأمور  ماجر  ي�رصب  اأن  قبل 
الن�ضباطية عر�س احلائط ويعيد 

ا�ضتدعاء احلار�س.
ماجر  قائمة  �ضهدت  املقابل،  يف 
مرة  لأول  الدعوة  بتوجيه  اجلديد 
لكل من اأيوب عزي لعب مولودية 
اجلزائر وثابتي النا�ضط يف �ضفوف 
ا�ضتبعاد  مقابل  بلعبا�س  احتاد 
زميله يف النادي نبيل لعمارة، بينما 
اإىل  الدين مكاوي  زين  تك حتويل 
قائمة الحتياطيني والتي ت�ضمنت 
جانب  اإىل  لعبني  خم�ضة  جمموع 
ا�ضامة  دبكة،  بن  �ضفيان  من  كل 
واحلار�س  نقا�س  ه�ضام  درفلو، 
الطاقم  ي�ضبط  ومل   ، مرباح  غايا 
الرتب�س  تاريخ  بعد  الوطني  الفني 
رغم  ال�ضعودية  ودية  ي�ضبق  الذي 
ا�ضبانيا  اإىل  ي�ضافرون  اخل�رص  اأن 
ينتظر  حيث  ماي،  ال�ضابع  يف 

برنامج  وفق  التاريخ  ي�ضبط  اأن 
البطولة الوطنية.

قائمة الالعبني:

فوزي �ضاو�ضي، عبد القادر 
�ضاحلي، توفيق مو�ضاوي، اإ�ضالم 

عرو�س، اأيوب عزي، حممد 
نعماين، فاروق �ضافعي، اأيوب 

عبد الالوي، ال�ضعيد بلكالم، عبد 
القادر بدران، خمتار بن مو�ضى، 

�ضربي غربي، حممد بن خما�ضة، 
اإليا�س بوخن�ضو�س، العربي تابتي، 

ح�ضني العريف، عبد الكرمي 
زواري، عبد النور بلخري، فريد 
املاليل، عبد الرحمان بوردمي، 

�ضيد علي لكروم، اأمني عبيد، 
احلبيب بوقلمونة وه�ضام �رصيف 

الوزاين. 

غادر ال�سباب ال�سعودي على طريقة الكبار

 بن يطو: مل اأوقع مع اأي فريق وتنازلت 
على 3 اأجور مقابل ف�ضخ العقد

نفى الالعب اجلزائري حممد بن يطو الأخبار املتداولة حول توقيعه لعقد احرتايف يف �ضفوف نادي 
الفجرية الإماراتي الذي يدربه الأ�ضطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، حيث اأكد يف ت�رصيحات اأدىل 

بها لقناة »العربية« اأنه حر من اأي اإلتزام ومل يوقع مع اأي فريق �ضواء الفجرية اأو فريق اآخر، م�ضيفا ان 
م�ضوؤويل النادي الإماراتي عربوا عن رغبتهم يف التعاقد معه وقدموا عر�ضا ر�ضميا دي�ضمرب املا�ضي 
اإىل فريقه ال�ضابق ال�ضباب ال�ضعودي اإل اأن الأخري رف�س ت�رصيحه وقتها، مو�ضحا اأنه يف�ضل الركون 

اإىل الراحة خالل الفرتة احلالية قبل التفكري يف م�ضتقبله ووجهته اجلديدة والتي �ضوف يحددها رفقة 
وكيل اأعماله وعائلته، وقال املهاجم ال�ضابق لوفاق �ضطيف اأنه ميلك عرو�ضا من الدوريات اخلليجية 
واأر�س الوطن لكنه ا�ضتبعد فكرة العودة اإىل البطولة الوطنية مف�ضال اللعب يف اخلليج. وعاد بن يطو 

اإىل احلديث حول الظروف التي غادر بها فريق ال�ضباب ال�ضعودي، عندما ك�ضف اأنه وقع ف�ضخ العقد مع 
م�ضوؤويل الفريق بعدما تنازل على ثالثة رواتب �ضهرية، م�ضريا اأنه ةتفهم الظروف املالية ال�ضعبة التي 

مير بها النادي رغم اأن الفيفا اأ�ضدرت حكما ين�ضفه باحل�ضول على اأجوره ال�ضهرية اإىل �ضهر جوان لكنه 
رف�س اأخد اأموال مل يتعب عليها خا�ضة واأنه خا�س اآخر تدريباته �ضهر مار�س املنق�ضي، مو�ضحا اأنه 

�ضيمنح اإدارة ال�ضباب الوقت لت�ضديد م�ضتحقاته املالية العالقة.
وغادر ابن مدينة املحمدية فريقه ال�ضباب على طريقة الكبار بعدما اأقامت اإدارة الفريق اول اأم�س 
حفال على �رصفه اأين مت اإح�ضار قالبني من احللوى ب�ضورة الالعب وذلك بح�ضور عدد من زمالئه 

الالعبني واأع�ضاء الطاقم الفني وامل�ضوؤولني على النادي.
عي�سة ق. 

بوجناح �سمن الت�سكيلة املثالية لدوري اأبطال اآ�سيا

 تايدر: اأعمل رفقة اأف�ضل املح�ضرين 

البدنيني ولن األتفت اإىل الأكاذيب
رّد الالعب الدويل اجلزائري �ضفري تايدر بالثقيل على الناخب الوطني رابح ماجر واتهمه بالكذب بخ�ضو�س 

الكالم الذي قاله حوله الأخري فيما يتعلق بعدم جاهزيته البدنية، ويف هذا ال�ضدد اأكد لعب اأمباكت مونرتيال 

النا�ضط يف الدوري الأمريكي يف ت�رصيحات لالإعالم الكندي اأنه لن يتاأثر بالت�رصيحات التي اأطلقها حوله ماجر 

بخ�ضو�س معاناته من تدهور اللياقة البدنية الذي خانه وحرمه من اللعب يف املباراتني الوديتني اأمام تنزانيا 

واإيران، واأو�ضح الالعب ال�ضابق لأنتري ميالن اليطايل اأنه يعمل مع اف�ضل املح�رصين البدنيني الفرن�ضيني 

على م�ضتوى فريقه احلايل والذين يعتربون الأف�ضل يف فرن�ضا وهو مركز على العمل مع ناديه ولن مت�س تلبك 

الت�رصيحات كيانه وكربيائه، م�ضريا يف ال�ضياق ذاته عن تواجد العديد من الأكاذيب التي تقال يف حقه لكنه لن 

يلتفت اإليها لأنه يف�ضل الرتكيز على العمل مع ناديه ومنحه الأف�ضل يوم املباراة. يف �ضياق منف�ضل تواجد الالعب 

الدويل الآخر بغداد يوجناح �ضمن الت�ضكيلة املثالية للجولة اخلام�ضة من دور جمموعات دوري اأبطال اآ�ضيا، حيث 

مت اختيار مهاجم اخل�رص �ضمن اأف�ضل الالعبني عن اجلولة التي جرت الأ�ضبوع احلايل بف�ضل الثنائية التي �ضجلها 

لفريقه ال�ضد الفطري وقادته لتحقيق الفوز على ح�ضاب الو�ضل الإماراتي وهو الثنائية الثالثة لبن مدينة وهران 

يف املناف�ضة الآ�ضيوية �ضاهمت يف ت�ضدره �ضدارة هدايف امل�ضابقة مبجموع �ضبعة اأهداف.

ع.ق.

طبيب نابويل ك�سف عودته اإىل التدريبات اجلماعية بعد 3 اأ�سابيع
عودة غولم اإللى املناف�ضة اأمام جوفنتو�س م�ضتبعدة

غولم  فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  قدرة  نيكول  ودي  األفون�س  اليطايل  نابويل  نادي  طبيب  اأ�ضابيع على الأقل، حيث قال املتحدث يف ت�رصيحات مع موقع ا�ضتبعد  اإىل املناف�ضة جمددا قبل ثالثة  جوفنتو�س املقررة يف 22 اأفريل املقبل غري ممكنة خا�ضة واأنها تهديد مل�ضتقبله الكروي يف حال ا�ضتعجل �ضوى بعد ثالثة اأ�ضابيع. وا�ضتطرد طبيب نابويل اأن اإمكانية حلاق خريج نادي �ضانت ايتيان الفرن�ضي بقمة اإل انه �ضدد على عدم ال�ضتعجال يف العودة اإىل اللعب باعتبار اأن اندماجه يف التدريبات اجلماعية لن يكون اأنهم يتابعون حالته ال�ضحية، وبرنامج العالج الذي يخ�ضع له، ورغم قوله بجدية غولم يف تطبيق الربنامج طبيعي وهو العائد من اإ�ضابة خطرية على م�ضتوى الركبة اأجرى عليها عملية جراحية يف منا�ضبتني، واأو�ضح »فوتبول اإيطاليا« اأن الظهري الأي�رص للمنتخب الوطني غري قادر على العودة �رصيعا اإىل مداعبة الكرة ب�ضكل للعودة 
عي�سة ق.العودة اإىل امليادين.

بالطو يونايتد / احتاد اجلزائر اليوم على 16:00

ت�ضكيلة �ضو�ضطارة ت�ضعى لت�ضهيل بلوغ دور املجموعات
اجلزائر  احتاد  فريق  يعود 
القارية  املناف�ضة  اإىل  جمددا 
ع�رص  ال�ضاد�س  الدور  بوابة  من 
الكاف  كاأ�س  ملناف�ضة  مكرر 
نادي  اليوم  اأم�ضية  يواجه  اين 
بالطو يونايتد النيجريي مبدينة 
لغو�س حل�ضاب مباراة الذهاب، 
الحتاد  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف 
يدخل املواجهة بعزمية واإ�رصار 
مطمئنة  نتيجة  حتقيق  اأجل  من 
مبعنويات  الديار  اإىل  للعودة 
مهمتهم  لت�ضهيل  حت�ضبا  مرتفعة 
يف مقابلة الإياب واقتطاع تاأ�ضرية 
جمموعات  دور  اإىل  التاأهل 
امل�ضابقة القارية، ويدرك لعبو 

�ضعوبة  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة 
املاأمورية التي تنتظرهم خا�ضة 
واأن املناف�س اأق�ضي من مناف�ضة 
رابطة اأبطال اإفريقيا، اين ينتظر 
اأيوب  الالعب  رفقاء  ياأخذ  اأن 
بجدية  املقابلة  الالوي  عبد 
مفاجاأة  تلقي  تفادي  اأجل  من 
التاهل  يف  اآمالهم  بع�ضف  تهدد 

وموا�ضلة املغامرة القارية.
بقيادة  الفني  الطاقم  ويقوم 
بجهود  حمدي  ميلود  املدرب 
اأ�ضباله  جتهيز  اأجل  من  كبرية 
يكونوا  حتى  النواحي  كافة  من 
موعد  يف  جاهزية  اأف�ضل  يف 
ايجابية  نتيجة  ويحققوا  اليوم 

املا�ضية  اجلولة  هزمية  لتدارك 
اأمام �ضباب  الوطنية  البطولة  من 
رفع  على  يعولون  اأين  بلوزداد، 
نيجرييا  من  بالعودة  املعنويات 
لهم  ت�ضمح  ايجابية  بنتيجة 
التح�ضري بجدية ملقابلة البطولة 
اأمام اأوملبي املدية والرتكيز على 
ع�رصة  بعد  العودة  لقاء  حت�ضري 
الحتاد  ت�ضكيلة  وتعرف  ايام، 
ا�ضتغنى  لعبني  اربعة  غياب 
حمدي عن خدماتهم وف�ضل عدم 
ويتعلق  ال�ضفرية  يف  ا�ضطحابهم 
الهجهوج،  �ضعيود،  من  بكل  الأمر 

بودربال وبن �ضيخون.
عي�سة ق.

رف�س االختيار بني حمرز وفاردي حول جائزة اأف�سل هدف

بويال: م�ضري �ضليماين يتحدد نهاية املو�ضم
رف�س مدرب نادي لي�ضرت �ضيتي الجنليزي كلود بويال حتديد م�ضري وم�ضتقبل الالعب الدويل اجلزائري 

اإ�ضالم �ضليماين الذي يلعب اإعارة يف �ضفوف نبوكا�ضل الجنليزي، حيث اأو�ضح املدرب الفرن�ضي اأن �ضليماين 

لعب ملك لنادي لي�ضرت �ضيتي مثلما هو الأمر بالن�ضبة لبقية الالعبني الذين متت اإعارتهم للعب يف اأندية 

اأخرى، واأو�ضح بويال يف ت�رصيحات لالإعالم الجنليزي اأنه �ضوف يتم انتظار نهاية املو�ضم احلايل من اأجل 

درا�ضة و�ضعية الالعبني املعارين وحتديد م�ضريهم بالبقاء اأو الرحيل.

ويف �ضياق خمتلف، رف�س مدرب ت�ضكيلة »الثعالب« الختيار بني ريا�س حمرز وزميله جيمي فاردي بخ�ضو�س 

�ضاحب اأجمل هدف يف �ضهر مار�س املن�رصم، وهما املر�ضحان بخ�ضو�س التناف�س حول اجلائزة، حيث 

اأو�ضح انه لي�س مبقدوره الختيار بينهما لكنه �ضعيد لختيارهما �ضمن قائمة الأف�ضل.

ع.ق.
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ريع نهائي اليوروبا ليغ

اأر�ضنال واأتلتيكو يقرتبان من ن�ضف النهائي

اأر�صنال الإجنليزي واأتلتيكو مدريد الإ�صباين خطوة مهمة نحو بلوغ الدور ن�صف النهائي  قطع فريقا 
مل�صابقة الدور الأوروبي التي جرت اأول اأم�س، ويف املواجهات الأربع لذهاب الدور ربع النهائي، وّقع 
اأر�صنال فوزاً مريحاً على �صيفه �ص�صكا مو�صكو الرو�صي بنتيجة 4-1، يف حني فاز اأتلتيكو مدريد على 
�صبورتينغ ل�صبونة الربتغايل 2-0، كما حقق لزيو روما الإيطايل الفوز على �صيفه �صالزبورغ النم�صاوي 
4-2، وخ�رس اأوملبيك مر�صيليا الفرن�صي ب�صعوبة على اأر�س ليبزيغ الأملاين 1-0. يف املباراة الأوىل يف 
لندن، تقا�صم رباعية »الغانرز« الثنائي اأرون رام�صي  يف الدقيقتني 9 و28 واألك�صندر لكازيت هدفني من 
ركلة جزاء الدقيقة 23 و35، يف حني وقع األك�صندر غولوفني الهدف الوحيد ل�ص�صكا. يف املباراة الثانية 
على معقل »واندا ميرتوبوليتانو« مبدريد، اأّمن �صاحب الأر�س اأتلتيكو فوزاً مهماً على �صيفه �صبورتينغ 
ل�صبونة بف�صل ثنائية نظيفة حملت توقيع كوكي منذ الدقيقة الأوىل للمباراة والنجم الفرن�صي اأنطوان 
غريزمان يف الدقيقة 40. ويف املباراة الثالثة وعلى اأر�صية ملعب »اأوملبيكو« يف روما، تغلب لزيو روما 
باأربعة اأهداف ل�صيناد لوليت�س وماركو بارولو وفيليبي اأندر�صون والهّداف �صريو اإميوبيلي )76(، مقابل 
هدفني لل�صيوف وقعهما فالون بريي�صا من ركلة جزاء وتاكومي مينامينو. اأّما يف املباراة الرابعة، وعلى 
اأر�صية ميدان »ريد بول اأرينا«، انحنى اأوملبيك مر�صيليا اأمام م�صيفه ليبزيغ بهدف وحيد حمل توقيع 
الفرن�صي  اجلنوب  فريق  �صيحفظ  ال�صئيلة  الهزمية  وبهذه  فرينر،  تيمو  مان�صافت«  »النا�صيونال  جنم 

حظوظه كاملة يف العبور للدور املقبل يف حال الفوز بفارق هدفني.

كومباين: مواجهة ليفربول مل حت�ضم بعد
اأكد فن�صنت كومباين قائد مان�ص�صرت �صيتي مت�صدر الدوري الإجنليزي اأن تركيز 

فريقه ين�صب حاليا على القمة املحلية يف مواجهة مان�ص�صرت يونايتد اليوم 
اأي�صا مبواجهته املقبلة يف دوري  اللقب املحلي رغم الهتمام  وح�صد 
واإذا جنح فريق املدرب بيب غوارديول يف  ليفربول،  اأوروبا مع  اأبطال 
جوزيه  املخ�رسم  الربتغايل  املدرب  يقوده  الذي  يونايتد  على  الفوز 
�صيتي  وخ�رس  الإجنليزي،  الدوري  بلقب  التتويج  �صي�صمن  فاإنه  مورينيو 

و�صيلتقي  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  يف  ليفربول  اأمام   0-3
يف  كومباين  وقال  املقبل،  الأ�صبوع  منت�صف  يف  اإيابا  املحلي  مناف�صه  مع 

ت�رسيحات اإعالمية: »بالن�صبة لدوري الأبطال فاإن اأمامنا فر�صة وحيدة ل�صمان 
التاأهل لكن يف الدوري الجنليزي فهناك اأكرث من فر�صة ل�صمان التتويج«.

، واأ�صاف الالعب البلجيكي الدويل: »الآن �صيحظى الدوري الإجنليزي بالأولوية خالل الأيام الثالثة  » ملقبلة ا
اأهمية دوري الأبطال  باأق�صى جدية، ونحن نعرف مدى  ووا�صل: »مهما يحدث ال�صبت فاإننا �صنتعامل مع املباراة 
بالن�صبة جلماهرينا لكن بعد ذلك �صيتحول تركيزنا من جديد نحو املهمة املعلقة يف دوري الأبطال«، ورغم الهزمية 
الثقيلة يف اأنفيلد ل يزال كومباين يعتقد اأن بو�صع فريقه قلب تاأخره الكبري يف لقاء العودة يف ملعبه الحتاد الثالثاء 
على  اأحد  ل  ح�صمت،  اجلولة  هذه  اأن  يعتقد  الإطالق  على  �صيتي  مان�ص�صرت  يف  اأحد  »ل  ذلك:  عن  وقال  املقبل، 

الإطالق«.

جي�ضو�ض يرف�ض اال�ضت�ضالم اأمام اأتلتيكو مدريد

قال جورجي جي�صو�س املدير الفني ل�صبورتينغ 
ل�صبونة عقب اخل�صارة 0-2 اأمام اأتلتيكو مدريد 
اإن  الأوروبي،  الدوري  نهائي  ربع  ذهاب  يف 
التي زحفت خلفه لإ�صبانيا ل  الفريق  جماهري 
واأ�صاف  للهزمية،  اأدت  التي  الأخطاء  ت�صتحق 
»ر�صالتي  املباراة:  عقب  املخ�رسم  املدرب 
ي�صتحقون  ل  الذين  فريقي،  جلماهري  الأوىل 
هذه اخل�صارة، الهدف الأول جاء ب�صبب غياب 
املباراة  �صعب  ما  وهو  الدفاع،  يف  الرتكيز 
يف  كبرية  فر�صة  اأي�صا  اأهدرنا  ولكننا  علينا، 
الدقيقة الأخرية، وحظوظنا ما زالت باقية يف 

مباراة الإياب«.

دي  برونو  النادي  رئي�س  ت�رسيحات  وحول 
كارفاليو، عقب املباراة باأن الفريق لعب بت�صعة 
ارتبكوا  الالعبني  واأن   ،11 من  بدل  لعبني 
لي�س  اأنه  اإىل  جي�صو�س  اأ�صار  فادحة،  اأخطاء 
لديه علم بها واأنه يرف�س التعليق عليها، وحول 
الربتغايل  املدرب  اأو�صح  والنتيجة،  املباراة 
الفريق داخل امللعب،  اأداء  تعك�س  »النتيجة ل 
ل زلنا يف املناف�صة و�صنقول كلمتنا يف مباراة 
الإياب بل�صبونة«، واأمت »خرجنا من هنا بخ�صارة 
موؤملة وحمبطة، اأتلتيكو مدريد ميتلك خربات 
كبرية، ويعرف كيف ي�صتغل الأخطاء، ولكننا مل 

نقل كلمتنا بعد يف مباراة الإياب«. 

نوير ي�ضتاأنف التدريبات مع بايرن ميونيخ
عاود حار�س مرمى بايرن ميونيخ الأملاين مانويل نوير تدريباته مع حرا�س املرمى اأول اأم�س للمرة الأوىل منذ خ�صوعه 
لعملية جراحية ثانية ملعاجلة ك�رس يف قدمه، بح�صب ما اأعلن النادي البافاري، ويخو�س نوير �صباقا �صد الوقت للعودة 
الر�صمية ملنتخب بالده واملوؤلفة من 23 لعبا  الت�صكيلة  للتواجد �صمن  اأمت جاهزيته  اإىل املالعب، والأهم ليكون يف 
خلو�س مونديال رو�صيا 2018 والتي يتوقع اأن يعلنها مدرب منتخب اأملانيا يواكيم لوف يف 15 ماي املقبل، وخالل احل�صة 
التدريبية اليوم، ت�صدى نوير لبع�س الكرات �صددها باجتاهه مدرب حرا�س املرمى طوين تابالوفيت�س، علما باأن احلار�س 

الدويل كان قد عاود متارين اجلري اخلفيف الأ�صبوع املا�صي.
ويف اآخر مداخلة له عرب القناة التلفزيونية للنادي البافاري يف 23 مار�س اعترب نوير اأن عودته اإىل املناف�صات خالل 
املو�صم احلايل منطقية، لكنه اأ�صاف: »لكن ل ميكننا اإعطاء تاريخ معني. من املهم جدا األ يح�صل اأي اأمر لرجلي واإل 

فان م�صريتي ككل �صتكون يف خطر«، وكان لوف قد اأعرب عن تفاوؤله بحظوظ حار�س بايرن يف 
�صمن  اختياره  ال�صعب  من  �صيكون  اأنه  اأ�صار  لكنه  لها  تعر�س  التي  الإ�صابة  من  التعايف 

الت�صكيلة يف حال مل يكن قد عاد اإىل اللعب لدى اإعالن الت�صكيلة.
.........................................................

�ضوارزر: رحيل كوتينيو نعمة لثالثي 
ليفربول املتاألق

يعتقد الأ�صرتايل مارك �صوارزر حار�س مرمى ت�صيل�صي ال�صابق اأن هجوم ليفربول ا�صتفاد 
من رحيل �صانع الألعاب الربازيلي فيليب كوتينيو اإىل بر�صلونة الإ�صباين خالل جانفي املا�صي، 

ويقّدم هجوم ليفربول املتمثل يف الثالثي حممد �صالح وروبرتو فريمينو و�صاديو ماين م�صتويات هائلة هذا املو�صم، 
�صواء يف الدوري الإجنليزي اأو دوري اأبطال اأوروبا. وقال �صوارزر يف ت�رسيحات نقلتها �صحيفة »اإك�صربي�س« الإجنليزية: 
»ليفربول يتطور منذ وقت طويل، ومع وجود يورغن كلوب كمدرب، اأ�صبحوا يتح�صنون ب�صكل تدريجي مع كل مو�صم«.، 
اأ�صاف: »هذا املو�صم تطوروا من حيث الأداء ب�صورة وا�صحة، ومن الوا�صح اأنهم و�صلوا الآن مع �صالح وماين وفريمينو 
اإىل املقدمة«، واأكمل: »رحيل كوتينيو كان نعمة وفائدة كبرية بالن�صبة لهم، هذا الثالثي لعب ب�صكل اأف�صل منذ مغادرته«، 
ي�صار اإىل اأن ليفربول و�صع قدًما يف ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا بعد الفوز يوم الأربعاء املا�صي على مان�ص�صرت �صيتي 

بثالثية نظيفة على ملعب »اأنفيلد« يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
.........................................................

ميالن ميدد عقد غاتوزو اإىل 2021
اأعلن نادي ميالن �صاد�س الدوري الإيطايل متديد عقد مدربه جينارو غاتوزو حتى عام 2021، وجاء يف بيان للنادي اللومباردي على 
موقعه اللكرتوين: »مدرب رو�صونريي جدد عقده، ومدده حتى عام 2021«، وتوىل غاتوزو 40 عاماً مهمته خلفاً لفينت�صنزو مونتيال 
يف نهاية نوفمرب يف خ�صم فرتة من النتائج ال�صيئة عرفها النادي، اإل اأن الالعب ال�صابق مليالن اأعاد الثقة لالعبيه باأ�صلوب اأثمر 
نتائج على اأر�س امللعب، ويحتل ميالن املركز ال�صاد�س يف الدوري بعد بداية �صعبة، لكنه ا�صتعاد توازنه بقيادة غاتوزو الذي متكن 
اأمام جوفنتو�س 1-3. وقاد غاتوزو ميالن اإىل الدور  من حتقيق �صل�صلة من املباريات دون هزمية، قبل اخل�صارة ال�صبت املا�صي 
ثمن النهائي مل�صابقة الدوري الأوروبي قبل اأن يخرج على يد اأر�صنال الجنليزي، واإىل املباراة النهائية مل�صابقة كاأ�س اإيطاليا حيث 
�صيالقي جوفنتو�س يف 9 ماي املقبل على امللعب الأوملبي يف روما، وا�صتعان ميالن بغاتوزو الذي عرف بروحه القتالية خالل اأيامه 
كالعب يف الفريق اللومباردي، ليخلف مونتيال الذي اأقيل من من�صبه على خلفية النتائج ال�صيئة للفريق رغم الأموال الطائلة التي 
اأنفقتها الإدارة ال�صينية اجلديدة، وخا�س غاتوزو اأكرث من 450 مباراة مع ميالن بني 1999 و2012 واأحرز معه لقب الدوري املحلي 
مرتني ودوري اإبطال اأوروبا مرتني والكاأ�س املحلية مرة واحدة، ولعب غاتوزو قبل ذلك ملو�صم واحد يف رينجرز ال�صكتلندي، وبعد 
مغادرته ميالن، لعب يف �صيون ال�صوي�رسي، وقبل قيادته الإدارة الفنية مليالن اقت�رست جتربة غاتوزو يف جمال التدريب على �صيون 

وكريت اليوناين وبالريمو وبيزي الإيطاليني، وكان يعمل مدرباً لفريق ال�صباب يف ميالن منذ ماي املا�صي.
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�ل�سعودية على موعد مع �أول 
عر�ض �سينمائي

جمعية »بودرقة« للم�سرح بالبي�ض �سيف �سرف مهرجان �ملونودر�ما باملغرب 

�لأفالم �لرو�سية حتقق عائد�ت غري م�سبوقة يف �سباك �لتذ�كر

�حلكم على عمالق »بوليوود« بال�سجن 5 �سنو�ت

والإعالم  الثقافة  وزارة  منحت 
ت�شغيل  رخ�شة  اأول   ، ال�شعودية 
ل�رشكة  �شينمائية  عرو�ض  دار 
و�شتقوم  الأمريكية  �شي«  اإم  »اأيه 
اأول  بافتتاح  الأمريكية  ال�رشكة 
قاعة عر�ض �شينمائي يف اململكة 
مبوجب هذه الرخ�شة يف الـ 18 من 
رائدة  وهي �رشكة  اجلاري،  اأبريل 
�رشكة  اأكرب  تعد  القطاع،  هذا  يف 

ت�شغيل دور عر�ض �شينمائي.
اإىل  �شي«  اإم  »اأيه  دخول  وياأتي 
مع  بال�رشاكة  اململكة  �شوق 
من  العامة،  ال�شتثمارات  �شندوق 
وال�شتثمار  التطوير  �رشكة  خالل 

بالكامل  اململوكة  الرتفيهية 
اإم  »اأيه  �رشكة  وكانت  لل�شندوق 
�شي« قد وقعت مذكرة تفاهم مع 
يف  العامة  ال�شتثمارات  �شندوق 
فر�ض  بحث  بهدف   2017 نوفمرب 
التعاون التجارية املمكنة، وترتقب 
ت�شبح  اأن  الأمريكية  ال�رشكة 
املنطقة  يف  �شوق  اأكرب  ال�شعودية 
ال�شينمائية  العرو�ض  دور  لزوار 
والإعالم  الثقافة  وزارة  وتتوقع 
افتتاح نحو 350  يتم  اأن  ال�شعودية 
دار عر�ض �شينمائي ت�شم اأكرث من 

2500 �شا�شة بحلول عام 2030. 

33 م�ساركا يف م�سابقة »�لكاتب �ل�سغري«

هذه  مديرة  من  علم  ما  ح�شب 
املكتبة و يف ت�رشيح لواأج اأو�شحت 
اأعمال  اأن  درواز  وافية  ال�شيدة 
هوؤلء التالميذ تتوزع بني »الق�شة 
ال�شحفي«  »املقال  و  الق�شرية« 
اأو  العربية  باللغتني  املكتوبني 
اأ�شاتذة  باأن  م�شيفة  الفرن�شية 
لدار  القراءة  جلنة  من  خمت�شني 

بتقييم  �شيتكفلون  »الرجاء«  الن�رش 
الأعمال املقدمة يف �شنف الق�شة 
»31 عمال« فيما ت�شم جلنة حتكيم 
جمموعة   « ال�شحفية  »املقالت 
الن�رش  جريدة  �شحفيي  من 
العمومية و التي مل ت�شتقبل »�شوى 

عملني فقط يف هذا ال�شنف«.
فاإن  امل�شوؤولة  لذات  ا�شتنادا  و 

نوعها  من  »الأوىل  امل�شابقة  هذه 
تخ�شي�ض  مت  التي  و  بالولية« 
الطور  لتالميذ  الأوىل  طبعتها 
املتو�شط فقط على اأن يتم تو�شيع 
اأطوار  لت�شمل  م�شتقبال  نطاقها 
تعليمية اأخرى ت�شتهدف على وجه 
اخل�شو�ض »ت�شجيع الن�ضء منذ �شن 
مبكرة على الكتابة و ف�شح املجال 
مواهبهم يف  لإبراز  التالميذ  اأمام 
هذا املجال عالوة على خلق جو 
من التناف�ض بني هوؤلء التالميذ«. 
عمليات  باأن  اأو�شحت  اأن  بعد  و 
متت  امل�شاركة  الأعمال  اإيداع 
الفاحت  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
على  املن�رشم  مار�ض  ال25  و 
الثقايف  التن�شيط  م�شتوى م�شلحة 
باب  بحي  الواقعة  املكتبة  بهذه 
القنطرة اأ�شافت درواز باأنه �شيتم 
اجلاري  اأبريل  ال23  تاريخ  اغتنام 
للكتاب  العاملي  لليوم  امل�شادف 
عن  لالإعالن  املوؤلف  حقوق  و 
على  اجلوائز  توزيع  و  الفائزين 
عن  املقدمة  الأعمال  اأح�شن 

القاعات  على  عالوة  و  فئة.  كل 
املخ�ش�شة للمطالعة ت�شم املكتبة 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شة 
اأطلقت  التي  نطور«  »م�شطفى 
تظاهرة  اإطار  اإجنازها يف  اأ�شغال 

»ق�شنطينة عا�شمة الثقافة العربية 
يف  اأبوابها  فتحت  و   »2015 لعام 
ور�شات  املن�رشم  نوفمرب  الفاحت 
للر�شم و الكتابة و قاعة للحكواتي 
كما تزخر بر�شيد ثري من الكتب 

تنفتح  و  عنوان  اآلف  ب6  يقدر 
ا�شتقطاب  بغية  الثقافة  اأهل  على 
باحلقل  املهتمني  من  عدد  اأكرب 
الثقايف عموما و الكتاب على وجه 

اخل�شو�ض .  

»بودرقة«  الثقافية  اجلمعية  ت�شارك 
�رشف  ك�شيف  بالبي�ض  للم�رشح 
مبدينة  املونودراما  مهرجان  يف 
خريبقة املغربية من 6 اإىل 8 اأفريل  

رئي�ض  لدى  علم  ح�شبما  اجلاري 
ه�شام  اأحمد  قاندي  واأفاد  اجلمعية 
من  الأوىل  تعد  امل�شاركة  هذه  اأن 
البي�ض  من  نوعها جلمعية م�رشحية 

خارج  م�رشحي  ثقايف  موعد  يف 
الوطن.

هذه  خالل  اجلمعية  و�شتقدم 
التظاهرة عر�شا مونودراميا بعنوان 
»احللم الأ�شود« والذي تدور اأحداثه 
مما  والدته  فقد  �شاب  ق�شة  حول 
�شبب له اأزمة نف�شية حادة وهذا من 
املهدي  حممد  حاجي  املمثل  اأداء 
امل�شدر  نف�ض  واأبرز  اليه  اأ�شري  كما 
املمثل  فيه  يعتمد  العر�ض  هذا  اأن 
على اجلانب النف�شي وعلى احلركات 
هذا  على  للتعبري  للج�شد  الإميائية 
على  العتماد  من  اأكرث  الفقدان 

الكلمات.
العر�ض  هذا  حت�شل  فقد  للتذكري 

على اجلائزة اخلا�شة للجنة التحكيم 
للمونودرام  الوطني  باملهرجان 

اجلامعي بالوادي �شنة 2017.
الذي  »بودرقة«  جمعية  �شاركت  كما 
تاأ�ش�شت عام 2006 يف الأيام املغاربية 
للمونودراما ال�شيف املا�شي مبدنية 
م�شتغامن  تظاهرة  ويف   ، الأغواط 
اجلاري  العام  يف  امل�رشح  عا�شمة 
يف  مميزة  م�شاركة  للجمعية  وكان 
اجلنوب«  يف  امل�رشح  »اأيام  تظاهرة 
الوطني  امل�رشح  احت�شنها  التي 
باجلزائر  ب�شطرزي«  الدين  »حمي 
املنق�شي  مار�ض  �شهر  العا�شمة 

وفقا للمتحدث ذاته. 

من   %50 الرو�شية  الأفالم  ح�شدت 
رو�شيا  يف  التذاكر  �شباك  عائدات 
بزيادة  الفائتة،  الثالثة  الأ�شهر  خالل 
الفرتة  عليه يف  كانت  عما   %20 بلغت 
وبلغت  املا�شي  العام  من  نف�شها 
الرو�شية  لالأفالم  الإجمالية  العائدات 
يف الربع الأول من العام اجلاري 7.6 

مليار روبل، ما يعادل 130 مليون دولر 
ويزيد عما هو عليه خالل عام 2015 
م�شاهدي  عدد  ازداد  كما  بكامله 
الأفالم الرو�شية لي�شل اإىل 31 مليونا، 
 20.2 بلغ  املوؤ�رش  هذا  اأن  العلم  مع 
و14.3   2017 عام  م�شاهد  مليون 
وت�شدر   2016 عام  م�شاهد  مليون 

الرو�شية  الأفالم  عائدات  ت�شنيف 
فيلم »الرتقاء« بن�شبة 18% من اإجمايل 
الأفالم  عائدات  من  و%37  العائدات 
الذي  »اجلليد«  فيلم  و�شغل  الرو�شية. 
جنى 9% من عائدات الأفالم الرو�شية 
واأتت  الت�شنيف.  يف  الثانية  املرتبة 
واأمرية  عمالقة   3« اأفالم  بعدهما 

»�شجر  خفيف«،  »وزين  م�رشية«، 
ال�شنوبر«.

يذكر اأن ربع الأفالم التي جنت عائدات 
هي  الرو�شية  ال�شينما  دور  يف  كبرية 
للمخرجني الرو�ض ال�شباب، ومن بينها 
و«�شكيث«  و«معجزة«  »اجلليد«  اأفالم 

و«اأوك�شانا �شوكولوفا«.

بعد  ال�شجن  خان«  »�شلمان  يدخل 
يف  املبا�رش  تورطه  الق�شاء  اإثبات 
خان  وينوي  امل�رشوع  غري  ال�شيد 
ال�شادر،  املحكمة  قرار  يف  الطعن 
دليل  وجود  لعدم  اخلمي�ض،  اليوم 
قاطع يثبت �شلته املبا�رشة باحلادثة 
وراح  20عاما،  قبل  وقعت  التي 
ملحمية  يتبعان  غزالن  �شحيتها 

طبيعية يف الهند.
له  عالقة  اأي  ال�شهري  النجم  ونفى 
باحلادثة واأكد اأنها مدبرة تهدف اإىل 

بع�ض  با�شتثناء  جنوميته،  من  النيل 
الناطق  و�رشح  ال�شغرية.  الدلئل 
الق�شية  باأن خطورة  با�شم املحكمة 
الغزلن امل�شطادة  نوع  اأن  تكمن يف 
وحمميا  بالنقرا�ض  مهددا  يعترب 
الهند  الربية يف  احلياة  قوانني  حتت 
يذكر اأن هذه لي�شت املرة الأوىل التي 
عام  ففي  الق�شاء،  خان  فيها  يواجه 
بتهمة  للمحكمة  حتويله  مت   ،2014

القيادة حتت تاأثري الكحول.

ي�سارك ما جمموعه 33 تلميذا من الطور املتو�سط ميثلون 21 متو�سطة عرب اإقليم والية ق�سنطينة 
يف م�سابقة »الكاتب ال�سغري« التي اأطلقتها املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية »م�سطفى نطور« 

بالتن�سيق مع املديرية املحلية للرتبية حتت �سعار »حلمي اأن اأ�سبح كاتبا كبريا« .



للرد على امل�شككني يف املرجعية اجلزائرية 

زاوية ابن مرزوق تنظم لقاءا بني املالكيني والإبا�صيني لتوحيد ال�صف 
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ناطق  بفيلم  فعالياته  كان" يفتتح  "مهرجان 
بالإ�صبانية من بطولة بينيلوبي كروز

كتاب عامل ما بعد ال�شني للأمريكي مايكل اأول�شن

كيف ميكن احتواء تهديدات نهاية القرن الآ�صيوي؟

نظمت زاوية ال�شيخ حممد بن مرزوق م�شاء اأم�س لقاءا اعترب الأول للتقريب بني املذهبني املالكي والإبا�شي ، وكان 
فر�شة للرد على امل�شككني يف مرجعية ال�شعب اجلزائري ووحدة املذهبية الفقهية والتعاي�س بني املالكيني والإبا�شيني ، 

والدفاع عن الوحدة الوطنية و�شد ما يروج له دعاة الفتنة الذين يريدون النيل من اجلزائر،

 ال�شيخ ال�شريف النايلي

يجمع  لقاء  �أول  �نه  كما 
�لعلماء و�ملتابعني  ثلة من 
�أثارتها  �لتي  �ل�ضجة  بعد 
ي�ضمى  ما  ت�رصيحات 
�ل�ضلفي  �لتيار  زعيم  ب 
حممد  �ل�ضيخ  باجلز�ئر 
كفر  و�لذي  فركو�س  علي 
بعدما  تيار�ت  عدة  فيه 
�أهل  د�ئرة  من  �أخرجها 
حيث  و�جلماعة   �ل�ضنة 
ذكر �أن »  �طالُق ُم�ضطلَِح 
باملعنى  ـ  �ل�ضنَّة  �أهل 
يُر�ُد  فاإمنا  ـ  �خلا�ِسّ 
�لِبَدع  �أهَل  يُقاِبل  ما  به 
يف  يدخل  فال  و�لأهو�ء؛ 

َمْن  �إَلّ  �ل�ضنَّة  �أهِل  مفهوِم 
�ملعروفة  �لأ�ضوَل  يُثِبُت 
عند �أهل �حلديث و�ل�ضنَّة، 
�ملقالت  �أ�ضحاب  دون 
�لأهو�ء  �أهل  ِمْن  �مُلحَدثة 
لقي  ما  وهو  و�لِبَدع«، 
عدة  من  وردود  معار�ضة 
و�ضفتها  و�لتي  جهات 
�لرد  وخا�ضة  باخلطرية 
على  جاء  �لذي  �لر�ضمي 
�ل�ضوؤون  وزير  ل�ضان 
حممد  و�لأوقاف  �لدينية 
فيه  �أكد  �لذي  عي�ضى 
�ضتتوىل  »�لدولة  �أن  على 
�لّنحلية  �لأفكار  مو�جهة 
حتاول  و�لطائفية �لتي 
تق�ضيم �ملجتمع بعيد� عن 

�نتمائه لل�ضنة و�جلماعة..
يفتخرون  �جلز�ئريني  و�ن 
�ل�ضنة  �أهل  �إىل  بالنتماء 
و�جلماعة » م�ضري� �ىل �ن 
�أنها  يعتقد  كان  »مدر�ضة 
لأ�ضالف  تنتمي  �أن  تريد 
�أيام  منذ  �أعلنت  �لأمة 
تختزل  �إق�ضائي  فكر  عن 
لل�ضنة  �لنتماء  خالله  من 
جمموعتها  يف  و�جلماعة 
فقط خمرجة �أغلب �لأمة 
�لنتماء  لل�ضنة  د�ئرة  من 
�لذي  �للقاء   « و�جلماعة 
رئي�س  عليه  ��رصف 
�ملجل�س �لإ�ضالمي �لأعلى 
�لدكتور �أبو عبد �هلل غالم 
�إىل  �حتفائية لتكرمي �ل�ضيخان �هلل كان مميز� وحتول 

حممد  �جلليلني  و�لعاملني 
�ل�ضهري  �ضعيد  �إبر�هيم  بن 
قام  �لذي  كعبا�س  بال�ضيخ 
بتف�ضري كتاب �هلل ) نفحات 
�لقر�آن  �لرحمن يف ريا�س 
و    ، جملد�    14 يف    )
�لتو�تي بن  �لدكتور  �ل�ضيخ 
) تف�ضري  �ضاحب  �لتو�تي 
تف�ضري  يف  �لثمني  �لدر 
 20 يف   ) �ملبني  �لكتاب 
ح�رصته  لقاء  يف  جملد�، 
عديد �ل�ضخ�ضيات �لدينية 
و�ل�ضلطات  و�لعلمية 

�إىل  بالإ�ضافة  �ملحلية 
�لزو�يا  �ضيوخ  من  عدد 
و�أتباع  و�ملريدين 
�ملالكي  �ملذهبني 
غرد�ية  من  و�لبا�ضي 
و�لعا�ضمة  و�لأغو�ط 
و�ملدية  وتيارت  و�مل�ضيلة 
..�لخ ومثقفني و�ضخ�ضيات 
�حلاج  باإ�رص�ف  وطنية 
�لز�وية  �ضيخ  با�ضني  ر�بح 
وحفيد �لإمام �بن مرزوق. 
من�ضة  على  تد�ول  وقد 
�لكلمات بع�س من �مل�ضايخ 
يتقدمهم  و�لدعاة  و�لأئمة 

�هلل  بوعبد  �لدكتور  معايل 
�ملجل�س  رئي�س  �هلل  غالم 
و�ل�ضيخ  �لأعلى  �لإ�ضالمي 
و�ل�ضيخ  حجيمي  جلول 
�جلز�ئري  �لدين  �ضم�س 
و��ضطي  حممد  و�ل�ضيخ 
عزوزي  �لتارزي  و�ل�ضيخ 
�لرحمانية  �لطريقة  �ضيخ 
�لدكتور  من  كل  ون�ضطه 
و�لأ�ضتاذ  بغد�د  حممد 
رئي�س  با�ضني  �لقادر  عبد 
�ملنظمة �لوطنية للزو�يا .

يعرف"  "�جلميع  فيلم  يفتتح 
بطولة  ومن  بالإ�ضبانية  �لناطق 
مهرجان  كروز  بينيلوبي  �لنجمة 
يبد�أ  �لذي  �ل�ضينمائي  كان 
ماي   8 يف  �لعام  لهذ�  فعالياته 
�لأوىل  �ملرة  هذه  وتعترب  �ملقبل 
يَُد�َضن  �لتي   2004 �لعام  منذ 
ناطق  بفيلٍم غري  �ملهرجان  فيها 
و�لعمل  �لإنكليزية  �أو  بالفرن�ضية 
�إخر�ج  من  �إ�ضبانيا  يف  �مل�ضور 
فرهادي  �أ�ضغر  �لإير�ين  �ملبدع 
"�أو�ضكار" يف  �حلائز على جائزة 
عن  �أجنبي  فيلم  لأف�ضل   2011

عمله "�نف�ضال".
ويروي �لفيلم ق�ضة �مر�أة �نقلبت 

بعد  عقب  على  ر�أ�ضا  حياتها 
متجهة  �لأرجنتني  مغادرتها 
كروز  جانب  و�إىل  �إ�ضبانيا  �إىل 
خافيري  �لإ�ضباين  �ملمثل  يتاألق 
�لأرجنتيني  و�ملمثل  باردمي 
�ملمثلة  وترت�أ�س  د�رين  ريكاردو 
جلنة  بالن�ضت  كيت  �لأمريكية 
يف  �لفرن�ضي  �ملهرجان  حتكيم 
مع  تتز�من  �لتي  �لدورة  هذه 
من  �أحدثتها ممثالت  �لتي  �لهزة 
هوليوود و�لعامل بعد �لك�ضف عن 
�لتي  �جلن�ضي  �لتحر�س  حو�دث 
عامل  كو�لي�س  يف  لها  يتعر�ضن 

�لفن �ل�ضابع.
وكالت

�أثار �ضعود �لتيار�ت �لقومية �ليمينية 
�لر�ف�ضة للعوملة و�ضيا�ضات �لرتد�د 
للد�خل يف �لدول �لغربية، وتوجهات 
و�ل�ضتثمار،  �لتجارة  حرية  تقييد 
قدرة  مدى  حول  مت�ضاعًد�  جدل 
على  �لكربى  �لآ�ضيوية  �لدول 
�إذ  �لعاملي؛  �ضعودها  على  �حلفاظ 
تو�جه  �لدول  هذه  �قت�ضاديات  باتت 
بالتو�زي  �لنمو  معدلت  يف  تباطوؤً� 
�ل�ضيا�ضي  لال�ضتقر�ر  تهديد�ت  مع 
ممار�ضات  يف  و�ضعود  و�لأمني، 

�لف�ضاد، و�ضوء تخ�ضي�س �ملو�رد.
نقي�س  وعلى  �لإطار،  هذ�  ويف 
�لأدبيات  يف  �ل�ضائدة  �لجتاهات 
و�نتقال  �لآ�ضيوي،  �ل�ضعود  حول 
مركز �لقوة �لعاملية نحو �آ�ضيا بقيادة 
ثاين  متلك  �لتي  �ل�ضاعدة  �ل�ضني 
�أكرب �قت�ضاد على م�ضتوى �لعامل من 
حيث حجم �لناجت �ملحلي �لإجمايل؛ 
�ملقيم  )�لباحث  �أو�ضلن  مايكل  فاإن 
لأبحاث  �لأمريكي  �مل�رصوع  مبعهد 
روؤية  يقدم   ،)AEI �لعامة  �ل�ضيا�ضة 
بديلة يف كتابه �ملعنون "نهاية �لقرن 
وخماطر  �لركود،  �حلرب،  �لآ�ضيوي: 
�لعامل"،  يف  ديناميكية  منطقة  �أ�ضد 

يرى  حيث  2017؛  عام  يف  �ل�ضادر 
يُ�ضارف  �لآ�ضيوي  �لقرن  �أن  �أو�ضلن 
على �لنتهاء، و�أن �ل�ضني ل تعدو �أن 

تكون "قوة عظمى ه�ضة".

بداية النحدار الآ�شيوي:

كافة  بنق�س  �أطروحته  �أو�ضلن  يبد�أ 
�ل�ضعود  م�ضتقبل  حول  �لتوقعات 
�لآ�ضيوي، معترًب� �إياها غري مقنعة؛ �إذ 
تركز كافة هذه �لتوقعات على �لنمو 
�ل�ضخمة  و�ل�ضتثمار�ت  �لقت�ضادي 
يف �لبنية �لتحية، وتغفل عو�مل عدم 
�لآ�ضيوية، مثل:  �لقارة  �ل�ضتقر�ر يف 
�نت�ضار �لفقر، و�لتهمي�س �لجتماعي، 
معدلت  وتباطوؤ  �ل�ضيا�ضي،  و�لف�ضاد 
�لطرفية  �ملناطق  يف  �لتحديث 
�إىل  بالإ�ضافة  �ملدن،  عن  �لبعيدة 
�متالك  مثل:  �لأمنية،  �لتهديد�ت 
�ضامل  دمار  �أ�ضلحة  �ل�ضمالية  كوريا 
وتهديدها دول �جلو�ر، و�ضعي �ل�ضني 

للهيمنة على بحر �ل�ضني �جلنوبي.
ويوؤكد �أو�ضلن �أن �لقارة �لآ�ضيوية باتت 
جمال لتهديد�ت خطرية متعددة غري 
�ملظاهر  على  �لرتكيز  نتيجة  مرئية 

�لتي  �ل�ضلمية  و�لتفاعالت  �لتنموية 
�أهم هذه  �ل�ضطح، وتتمثل  تبدو على 
�لتهديد�ت �لتي �ضتوؤثر على م�ضتقبل 

�لقارة �لآ�ضيوية و�لعامل فيما يلي:
1- �نهيار �ملعجزة �لقت�ضادية: على 
�لرغم من �إقر�ر �لُكتَّاب باأهمية �لنمو 
حققته  �لذي  �ل�رصيع  �لقت�ضادي 
�ل�ضني؛  وخا�ضة  �لآ�ضيوية،  �لدول 
يفتقد  �لقت�ضادي  �لنمو  هذ�  �أن  �إل 
�لنمو،  عو�ئد  توزيع  يف  �لتو�زن 

بالإ�ضافة �إىل �لتفاوت �لقت�ضادي بني 
قابلية  وعدم  ذ�تها،  �لآ�ضيوية  �لدول 
�لنمو لال�ضتد�مة ب�ضبب �عتماده على 
�لعاملية،  �لتجارة  وحرية  �لت�ضدير 
بالإ�ضافة �إىل بدء مطالبة �لعمالة يف 
�لدول �لآ�ضيوية برفع �لأجور، وهو ما 
من  ويقلل  �لإنتاج  تكلفة  من  �ضيزيد 

تناف�ضية �ملنتجات.

وكالت
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ظروف ميالد رواية ليايل اإيزي�س كوبيا 

وا�صيني الأعرج يك�صف �صتار الف�صل الأخري من حياة مي زيادة
ق�سى الكاتب اجلزائري وا�سيني 

الأعرج، اأكرث من ثالثة اأعوام يف 
التنقيب عن املرحلة الأخرية من حياة 

الأديبة اللبنانية مي زيادة، اإىل اأن �سّمن 
هذا اجلزء املرير يف روايته الأحدث 

)ليايل اإيزي�س كوبيا.. ثالثة مئة ليلة 
وليلة يف جحيم الع�سفورية(.

وتنطلق الرواية من البحث عن 
خمطوطات مفقودة كانت زيادة )1886-

1941( قد دونتها اأثناء وجودها يف م�سح 
عقلي �سهري يقع يف قلب مدينة بريوت، 

وكان ي�سمى ”الع�سفورية“.

ق.ث/وكالت

م�صح  �أول  هو  و�لع�صفورية 
لبنان،  يف  �لعقلية  للأمر��ض 
وجرى ت�صييده على �أيدي �أفر�د 
�لأمريكية  �لإر�صاليات  من 
من  باإذن   1890 عام  نهاية  يف 
يف  وكان  �لعثمانية،  �ل�صلطنة 
�أكرب  �ملا�صي  �لقرن  مطلع 
�لعقلية  للأمر��ض  م�صت�صفى 
عام  ويف  �لأو�صط،  �ل�رشق  يف 
ولكن  �مل�صح  �إغلق  مت   1972
يف  ”�لع�صفورية“  كلمة  ظلت 
ذ�كرة �للبنانيني. وي�صري �لأعرج 
يف كتابه، �إىل �أن �أجيال متعاقبة 
رك�صت ور�ء تلك �ملخطوطات 
يف كل �جتاه لأكرث من 70 �صنة، 
عما  ويت�صاءل  جدوى  دون  لكن 
�أن  �أم  حقا  �صاعت  كانت  �إذ� 
فرماها  ذلك  غري  �صاء  �لقدر 
�لعثور  ليجعل  مظلمة  بقعة  يف 

عليها م�صتحيل.

رحلة م�سنية

وبعد رحلة م�صنية ر�فقته فيها 

روز  �لكندية-�للبنانية  �لباحثة 
خليل، يتمكن �لر�وي من �لعثور 
لدى  �ملخطوطات  هذه  على 
وطابق  م�رش  يف  عجوز  �مر�أة 
بع�صها مع �أور�ق معدود�ت كان 
�لكاتب قد و�صل �إليها عن طريق 
�لر�حلة يف  �لأديبة  مقربني من 
�لفريكة وحتمل  �جلبلية  بلدتها 
�لع�صفورية“.  ”ليايل  عنو�ن 
وبعبارة »�أخري� دونتك يا وجعي 
مي  كتبتها  �لتي  قلبي«  وهّم 
�ملخطوطة،  ظهر  على  زيادة 
�لأعرج  و��صيني  �لرو�ئي  يدخل 
عا�صتها  �لتي  �ل�صود  �لأيام  �إىل 
زيادة، حيث كانت حتت�رش على 
كما  �لعقلي  �مل�صح  يف  مهل 
خمطوطاتها  �صمن  عنها  ينقل 
�لرو�ية على  وتاأتي  �مل�صتعادة. 
�للحظات  ي�صف  و�قع  �صورة 
�لأوىل �لتي �قتيدت فيها �لأديبة 
بريوت  �إىل  م�رش  من  �للبنانية 
�صحبها  ومت  �أقاربها،  �أحد  عرب 
بعنف �إىل �مل�صح �لعقلي، فيما 
بكامل  �أنها  على  ت�رش  كانت 

»زجت  و�أنها  �لعقلية  قو�ها 
�ملجانني  م�صت�صفى  يف  ظلما 
�ل�صتيلء  بهدف  �لع�صفورية 
على مري�ثها �لعقاري و�ملايل«. 
�للحظات  تلك  �لأعرج،  وي�صف 
تقول  �لتي  �ملخطوطات  عرب 
فر�غ  د�خل  »كنت  مي  فيها 
�لتي  هل  �ملوت،  بدو�ر  �صبيه 
�حلديدية  �أيديهم  بني  كانت 
من  �ملع�صوقة  �لكاتبة  مي  هي 
ع�رش�ت �لرجال، �ملر�أة �لأنيقة 
وجملها  كلماتها  تختار  �لتي 
كائن  �أم  ومكياجها،  و�ألب�صتها 
معلوم؟  غري  كوكب  من  �آخر 
حقيقة �صعرت �أنهم ذئاب كانت 
من  ول  �جلميع  �أمام  تفرت�صني 

يحرك يده«.

جتميع �سهادات

ويف  �ل�رشد  يف  �لكاتب  ويوغل 
عن  بالو�قع  متتزج  رو�ية  ن�رش 
لها  تبقى  ممن  �ملعذبة  �ملر�أة 
”مات  عائليا ويقول نقل عنها 

�حلياة  وملأو�  هنا  كانو�  �لذين 
و�حدة  دفعة  غادرو�  علي، 
�أنهم  �أحيانا  �أ�صعر  �أين  لدرجة 
�أو  تخلو� عني بق�صدية م�صبقة 
�أخي  يعاقبني... مات  �لرب  �أن 
وتبعه  و�أبي  �أمي  ثم  �صغري� 
دوما  و�لعا�صق  �حلامل  �لرجل 
�لذي عو�ض �أخي �مليت، جرب�ن 
)خليل جرب�ن( .. �صحرين بلغته 
و�صحره �ملدوخنّي، كان يريدين 
مني  جزء  هو  بينما  منه  قريبة 
جمرد  �أكون  �أن  رف�صت  لكني 
لو  ن�صائه..  حديقة  يف  رقم 
قادين �لقدر نحو ذر�عي جرب�ن 
و�فرتقنا  بغريتي  طحنته  كنت 
وحزين  بائ�ض  ب�صكل  ب�رشعة 
�أنا �صيدة  حى، نعم  وحقد ل يمُ
�لأقد�ر �حلارقة، ورجل ن�صاأ يف 
�حلرية ومات فيها ل يكنه �أن 
تو��صع  مهما  حر�ئقي  يدرك 
و�صديقي  �صندي  كان  معي، 
و�أخي �لذي مل تلده �أمي وحبيبي 

�لأخر وموته دمرين“.
املعاناة من  يوم   300 

م�صوق،  �رشدي  وباأ�صلوب   
مرحلة  �لأعرج  و��صني  يعر�ض 
م�رش  لأديبة  �لثلثمائة  �لأيام 
ولبنان، ويح�صي عليها �أنفا�صها 
ويختار  �مل�صح  د�خل  �ل�صيقة 
��صم ”�يزي�ض كوبيا“ �لذي كانت 

ت�صتخدمه كا�صم م�صتعار.
يف  �لأعرج  و��صيني  كتاب  يقع 
351 �صفحة وهو �صادر عن د�ر 
�لآد�ب يف بريوت، ووقع �لأعرج 
معر�ض  �صمن  منه  ن�صخا 
وقت  للكتاب يف  �لدويل  بريوت 
�جلاري.  دي�صمرب  من   �صابق 
وقال �لأعرج على هام�ض حفل 
�لتوقيع، �إن كتابه يتناول �حلياة 
��صتثنائية  لأديبة  �ل�صخ�صية 
�صنو�تها.  �آخر  �لغمو�ض  لف 
�أن  ت�صتغربون  »�صوف  وي�صيف 
�لدنيا  �آخر  من  جز�ئريا  كاتبا 
ويبحث  لبنانية  عن  ليكتب  جاء 
من  فيها  عا�صت  �أماكن  عن 
�لنا�رشة يف فل�صطني �إىل م�رش 

ولبنان«.
�حل�رشية  لدي  »كانت  وقال 

لأن  �لنا�رشة  �إىل  �أذهب  لأن 
معظم كتاباتها كانت تذكر فيها 
و�ملاآذن..  �لكنائ�ض  �أ�صد�ء 
هناك  منزلها  زرت  وحقيقة 
و�ملطل على �مل�صجد �لأبي�ض 
جهة  من  و�لكني�صة  جهة  من 
�لتي  �ل�صنديانة  وزرت  �أخرى، 
وي�صتغرب  حتتها«.  تبقى  كانت 
�للبناين  �لهتمام  عدم  �لأعرج 
بالأديبة �لر�حلة قائل ”عندهم 
ل  زيادة  مي  مثل  ثقافية  قيمة 
ياأتون �إليها ولو ب�صكل رمزي �أو 
�أو مقاما  لها مز�ر�  �أن ي�صنعو� 
يليق بها، لأن مي زيادة كانت �أول 
�أو ثاين �مر�أة يف �لوطن �لعربي 
ثقافيا  �صالونا  �أ�ص�صن  ممن 
ناق�صن فيه �لق�صايا �لكربى مع 
كبار �ملثقفني، �أمثال طه ح�صني 

و�لعقاد وجرب�ن و�لريحاين“.
 1954 يف  �ملولود  �لأرج  ويعترب 
�لعرب  �لرو�ئيني  �أهم  �أحد 
و�أغزرهم �إنتاجا لناحية �لرو�ية 
رو�ياته  ترجمت  وقد  �لعربية 

�إىل 15 لغة.

ال�ساعر فوؤاد حميود موهبة ل الو�سط :   يف مدينتي تغيب كل اأ�صكال دعم الإبداع

موهبة  حميود  فوؤ�د  �ل�صاعر 
يف  �لتفوق  على  �صاعدته  مميزة 
كان  فقد  و�لقو�يف   �ل�صعر  جمال 
�صعري  �إ�صد�ر  لديه  بارعا  كاتبا 
كان  فقد   ، �صولو�صيات  بعنو�ن 
لنا معه هذ� �حلو�ر حول خمتلف 

�أعمالها و طموحاته �لفنية .

حاوره : خل�رش بن يو�صف 

اأول من هو فوؤاد حميود 
؟

 1986 مو�ليد  من  حميود  فوؤ�د 
ب�صيغة  موظفا  �أعمل   ، بالقل 
م�صري  ب�صفتي  بالبلدية  متعاقد 

�أ�صغال، 

�أكتب �ل�صعر و�لق�صة �لق�صرية

-كيف اكت�سفت 
موهبتك ؟

�ملطالعة  بحب  �صغوفا  كنت 
 ، �ملجلت  خا�صة  وبكرثة 
 ، �لعربي  و�مل�صتقبل  كالعربي 
جتربة  يف  رغبة  �نتابتني  بعدها 

�لكتابة فا�صتهوت نف�صي �لأمر.

هل تلقيت الدعم يف 
م�سوارك الفني اأم ل ؟

ل  �لتي  مدينتي  يف  خا�صة  �أبد� 
 ، �لدعم  �أي مقومات  فيها  توجد 
ل يوجد نو�دي �أدبية ول ن�صاطات 
ل  �لثقايف  �ملركز  حتى  ثقافية 

حدث و د�ر �ل�صباب مغلقة ...... 
حياة  ول  �لبلدية  باب  طرقت 
�لن�صاطات  م�صلحة   ، تنادي  ملن 
تكون  �أن  زد  و   ، بعملها  تقوم  ل 
�لت�صغيل  قبل  ما  عامل يف عقود 
يعرقل  مما  �لفكر  م�صتت  ت�صبح 

تطور قلمك.

هل تلقيت �سعوبات و 
كيف جتاوزتها ؟

و  �ملر�فق   ، �صعوبات  هذه  كل 
عمل   ، موجودة  غرب  �لن�صاطات 
هذ�  رغم   ، متوفر  غري  م�صتقر 
و  �أو��صل  جعلني  �لكتابة  حب 
وطبعت  ووحيد  بنف�صي  �أ�صحي 

ذلك �لكتيب.

يف بداية الأمر قلت لنا 
ان لديك اإ�سدار �سعري 

هل ذكرته لنا ؟

بعنو�ن  ورقي  مطبوع  هو 
جمموعة  عن  عبارة  �صولو�صيات 
ت�صور  ق�صرية  نرثية  ق�صائد 
�لب�صطاء  �لقل  مدينة  �صكان  حال 
هذ�  كان  لو  ت�صاوؤيل  وحي  من 
 ، �صيقول  ماذ�  �صاعر�  �ل�صخ�ض 
جنار  �لباز،  �صاطئ  كوخ  �صاكن   ،
�صاطئ  مدمن   ، �ل�صمك  �صناديق 
هذه  فكرة  جاءت   ، �لدولة  عني 
م�صاهد  يف  تاأملي  بعد  �لق�صائد 

يج�صدها هوؤلء �لنا�ض .

من هو �ساعرك املف�سل  
و تعتربه قدوة لك؟

�لبياتي  و  �ملاغوط  �ل�صعر�ء  من 
�مللئكة  نازك  �ل�صاعر�ت  ومن 
�أحب  �لق�صرية  �لق�صة  عن  �أما   ،

�لرو�صي غوغول

ما راأيك يف ال�سعر ب�سفة 
عامة ؟

دون  عامة  و�لأدب  �ل�صعر  �أ�صبح 
�صعبية يف �ملجتمع عامة ، وهذ� 
ب�صبب نق�ض �ملقروئية مما جعله 
ل يتطور كثري� �أو ير�وح مكانه يف 

ع�رشنا.

م�ساريعك امل�ستقبلية 
يف ال�سعر ؟ وما هي 

طموحاتك ؟

 م�صاريعي هي مطالبة �ل�صلطات 
يف  �لأدبية  �لبيئة  باإحياء  عندنا 
على  �أمثايل  م�صاعدة  و  �ملدينة 
هذ�   ، �لعمل  خا�صة  �ل�صتقر�ر 
�خرى  �أعمال  ل�صناعة  للتفرغ 
جمموعة  كتابة  ب�صدد  و�أنا   ،
ق�ص�صية حتاكي و�قع �صاحل �لقل 

و �ل�صباب �ملرتاد �إليه

 كلمة اأخرية 
من ف�سلك .

�صكر� لك على �حلو�ر و�أمتنى �ن 
علقة  له  من  لكل  �صوتي  ي�صل 
بالأدب يف مدينة �لقل و له علقة 
معه من قريب �و بعيد يف مدينة 
�لقل ، وعلى ر�أ�صهم رئي�ض �لد�ئرة 

و رئي�ض �لبلدية.



اأنواع  مع  الأدوية  بع�ض  تتفاعل 
وامل�رشوبات،  الأطعمة  من  معينة 
لذلك  فاعليتها،  على  يوؤثر  قد  ما 
اأ�صدرت اإدارة الغذاء والدواء لئحة 
حتتوي بع�ض الأطعمة التي تتفاعل 

مع اأدوية معينة، منها:
•    اخل�رشاوات ذات اللون الأخ�رش: 

تتفاعل مع اأدوية �صيالن الدم.

والأجبان  املدخنة  اللحوم      •
املعتقة: تتفاعل مع اأدوية الكتئاب 

واأدوية عالج الباركن�صون.

•    ن�صائح عند تناول الأدوية

•    جتنب تناول الأدوية على معدة 
فارغة، خا�صة امل�صكنات وم�صادات 

اللتهاب لأنها ت�صبب تهيج املعدة.
•    تناول الدواء مع كوب من املياه 
القهوة  اأو  ال�صاي  مع  تناوله  وجتنب 

اأو امل�رشوبات الغازية.
•    البتعاد عن تناول الفيتامينات 

واملعادن مع اأدوية اأخرى.
فتح  اأو  الأقرا�ض  ك�رش  جتنب      •
الطعام  اإىل  واإ�صافتها  الكب�صولت 

الدواء  خلط  جتنب      • املاء.  اأو 
بامل�رشوبات ال�صاخنة.

الأدوية مع  تناول  البتعاد عن      •
امل�رشوبات الكحولية.

قبل  الإر�صادات  قراءة      •
الطبيب  وا�صت�صارة  الدواء  تناول 
الطريقة  ملعرفة  ال�صيديل  اأو 

ال�صحيحة ل�صتخدامه.
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ملاذا ين�صح الأطباء بتناول ال�صمندر؟

واأرخ�ض  اأهم  من  ال�صمندر  يعد 
حتتوي  التي  اجلذرية  اخل�صار 
والبوتا�صيوم  املغنيزيوم  على 
املفيدة  املركبات  من  وغريها 
علماء  ويو�صي  اجل�صم  ل�صحة 
يف  فور�صت  ويك  جامعة  من 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
على  للحفاظ  ال�صمندر  بتناول 
الدموية  والأوعية  القلب  �صحة 
اإىل  اخلرباء  وي�صري  دائم  ب�صكل 
اأن تناول ال�صمندر ال�صكري يعترب 
و�صيلة فعالة لعالج ارتفاع �صغط 
الدم، واحلفاظ على قلب واأوعية 
الأمرا�ض  من  خالية  دموية 

الباحثون،  ويقول  اخلطرية 
املغنيزيوم  معدين  ن�صبة  اإن 
ثمرة  يف  املوجودة  والبوتا�صيوم 
على  اإيجابي  تاأثري  لها  ال�صمندر 
عمل  وعلى  الإفرازية،  الأجهزة 
لدى  الدموية  والأوعية  القلب 

الإن�صان.
وتظهر بيانات العلماء الأمريكيني 
من  عالية  ن�صبة  وجود  اأي�صا 
ال�صمندر،  يف   "В9" فيتامني 
الوقاية  يف  بفعاليته  يتميز  الذي 
اأثبتت  القلبية كما  من الأمرا�ض 
درا�صة علمية بريطانية اأن تناول 
املاأخوذ  ال�صمندر،  ع�صري  كاأ�ض 

من  يقلل  يوم،  كل  ثمار،   5 من 
القلبية  بالنوبة  الإ�صابة  خطر 

وال�صكتة الدماغية بن�صبة %40.
يف  ال�صمندر  تناول  ويخف�ض 
وال�صوربات  كال�صلطات  الطعام، 
كل يوم، من م�صتوى الكولي�صرتول 
اإيجابي على  تاأثري  وله  الدم،  يف 
تنعك�ض  التي  العامة  ال�صحة 
والنف�صية  املعنوية  احلالة  على 
تناول  يحذرون من  لكن اخلرباء 
الذين  الأ�صخا�ض  من  ال�صمندر 
يف  عالية  حمو�صة  من  يعانون 
املعدة وح�صا�صية خا�صة لبع�ض 

املنتجات الغذائية.

اأوراق التوت
 يطلق على ال�صاي امل�صنوع من اأوراق التوت بـ » �صانغ انتم« ، والتي يتّم قطفها من اأ�صجار التوت وتزرع يف اأغلب 
مناطق العامل، ثم حت�صد وجتفف يف ف�صل اخلريف من اأجل اأن ت�صتخدم يف العالجات الع�صبية، يتمّيز مذاق اأوراق 

باملرارة واحلالوة ب�صكل قليل، وتتمّيز باخل�صائ�ض املهّدئة، كان ال�صينيون ي�صتخدمونها يف تقاليد طبية من 
خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج �صموم اجل�صم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رشوب اأوراق 
بجامعة  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  درا�صة  اأثبتت  حيث  بالدم:  ال�صكر  م�صتوى  توازن  يف  ي�صاعد  التوت 
لنتيجة  لوا  تو�صّ بحيث  �رشيرية  جتارب  اأجروا  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  توجد  والتي  ميني�صوتا 

ال�صكر يف  توازن  على  الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�صافة  الثاين(  )النوع  ال�صكري  ت�صاعد يف عالج  التوت  اأوراق  اأّن 
اإىل ذلك القدرة على تقليل م�صتويات ال�صكر بن�صبة تقارب )44%(. ي�صاعد  يف اجل�صم وامت�صا�ض الكربوهيدرات، وي�صاف 

اأعرا�ض عالج اأمرا�ض الكبد والرئة: حيث اإّن ي�صتخدم يف الطب ال�صيني كعالج تربيد الكبد والرئة وذلك من خالل قدرتها على التخل�ض  من 
درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�صافة اىل حالت ال�صعال والتهابات احللق ويخلّ�ض من اآلم الكبد واأعرا�ض جفاف العيون، ولكن يتم ا�صتخدام 
ني والطبيب قبل ذلك. تناول �صاي اأوراق التوت ي�صاعد يف عالج اأمرا�ض املعدة مثل القرحة املعدية وي�صاعد يف  اأوراق التوت اإّل با�صت�صارة املخت�صّ
التخفيف من اآلم املغ�ض الكلوي. ي�صتخدم �صاي اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�ض الوزن والتخل�ض من ال�صمنة وذلك لأّن هذا ال�صاي يعمل على تقليل 

حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات الطعام املتناول

فوائد اخلل 
الطبيعّي

  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�صم من البكترييا واجلراثيم، 
لحتوائه  وحيوّيته  ون�صاطه  اجل�صم  �صّحة  على  واحلفاظ 
اإنقا�ض  على   « التفاح  خّل   « يعمل  البوتا�صيوم.  مادة  على 
الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�صم، واإذابتها عن طريق 
د�صمة.  وجبة  كل  بعد  باملاء  خملوطاً  بتناوله  النتظام، 
الناجتة  احلروق  لعالج  الطبيعّي  اخلّل  ا�صتخدام  ميكن 
املناطق  على  مبا�رشة  بو�صعه  وذلك  ال�صم�ض،  اأ�صعة  عن 
املتاأّثرة بوا�صطة قطعة من القما�ض. يفيد اخلل الطبيعّي 
وال�صعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  احللق،  اآلم  عالج  يف 
العقد  ان�صداد  اأو  تعقد  وم�صاكل  والحتقان،  واحلازوقة، 
الدورة  ين�ّصط  كغرغرة.  ا�صتخدامه  مّت  اإذا  الليمفاوّية، 
يفيد  لذا فهو  وال�رشايني  الأوعية  الدّم يف  الدموّية وتدّفق 
يف عالج التهاب املفا�صل والدوايل وتوّرم الأقدام واآلمها 
اجل�صم،  يف  ال�صاّر  الكولي�صرتول  ن�صبة  يخف�ض  املزعجة. 
القيء،  عالج  يف  يفيد  املرتفع.  الدّم  �صغط  ويخف�ض 
والإ�صهال، وت�صكني املغ�ض املعوّي. يفيد يف عالج �صداع 
الراأ�ض املزمن، وحالت الدوار » الدوخة » املفاجئة. يفيد 
احلروق  اآلم  وت�صكني  وتطهريها،  اجلروح  عالج  يف  اخلل 
والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد يف 
عالج م�صكلة الأرق الليلّي، وي�صاعد على ال�صرتخاء والنوم 
ا�صتقالب  وينّظم  والإخراج،  اله�صم،  ينّظم عملّية  العميق. 
تقدم  واأعرا�ض  ال�صيخوخة،  مظاهر  يوؤّخر  الكالي�صيوم. 

ال�صّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد 

؛  ء للن�صا
يعمل  حيث 

املباي�ض  تن�صيط  على 
اأّنه  اإىل  بالإ�صافة  الطمث،  وينّظم 
لدى  البوي�صات  تكوين  يف  ي�صاهم 
الن�صاء. يعترب من�ّصطاً جن�صّياً للرجال 
تقوية اجل�صم  ويعمل على  والن�صاء، 
الإجناب  فر�صة  من  يزيد  عموماً. 
زيادة  على  ويعمل  الرجال،  عند 
عدد احليوانات املنوّية. يعمل على 

املعدة.  ويقّوي  الأمل  ثائرة  ت�صكني 
التنف�ض.  و�صيق  ال�ّصعال  من  ي�صفي 
يزيد يف قّوة الرجل اجلن�صية ب�صكل 
املنوّية  احليوانات  وين�صط  كبري، 
حيث  البوي�صة؛  لتلقيح 
الدرا�صات  اأثبتت 
عندما قامت بالتجربة 
املر�صى  اأحد  على 
عدم  من  ي�صكون  الّذين 
يف  و�صعف  الإجناب  على  القدرة 
احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله 
اأ�صبحت  �صهر  ملّدة  النخيل  لطلع 
املنوّية  احليوانات  يف  قّوة  لديه 
بن�صبة و�صلت اإىل )80(% ، بالإ�صافة 
ا�صتخدمته  لو  املراأة  اإّن  لذلك 
ما  ارتداوؤها  ومّت  حّفا�صة  داخل 

يف  ويفيد  يعني  فذلك  اجلماع  قبل 
خالل  من  اأو  كبرية،  ب�صورة  احلمل 
عمل حّمام مائي بطلع النخيل مّدة 
امل�صاء  ويف  باح  ال�صّ يف  اأيام   )10(
اأّيام،  ب�صّتة  ال�صهرية  الدوّرة  بعد 
من  ي�صكني  اللواتي  للن�صاء  وذلك 
طلع  �رشب  عند  التبوي�ض.  �صعف 
يفيد  فذلك  الع�صل  مع  النخيل 
مر�ض  ويعالج  املناعة،  تقوية  يف 
ثالث  تناوله  مّت  حال  يف  الأنيميا 
وهو  والّرجال،  للن�صاء  يومياً  مّرات 
ويقّوي  الإ�صهال  حالت  يف  مفيد 
النخل  طلع  تناول  ميكن  املعدة. 
مع ال�صمن البلدي وذلك عن طريق 
الكثري  يف  مفيد  فهو  واأكله؛  طبخه 
من الأمرا�ض، ومينع نزيف الدم يف 

على  الق�صاء  يف  وي�صاعد  اجلروح، 
النخيل  والتقّرحات. طلع  اخلراريج 
على  لحتوائه  نظراً  الب�رشة  يفيد 
الكثري من الربوتينات، والإنزميات، 
والأحما�ض الأمينية، والفيتامينات، 
وال�صكرّيات، واملعادن، فعند القيام 
فذلك  النخل  طلع  من  كرمي  بعمل 
الب�رشة  على  وينعك�ض  اجللد  يغّذي 
الن�صارة  ويعطيها  اإيجابّي  ب�صكٍل 
املوجودة  فالإنزميات  وال�صحة، 
داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل 
يف  الدهنّية  والغدد  الد�صم  طبقات 
اأو  الزيوان  ت�صّكل  ومتنع  الب�رشة، 
البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح 
الب�رشة الليونة والنعومة املمتازتني

يحتوي  عام  ب�صكل  للج�صم  مفيد  هو 
العنا�رش  من  الكثري  على  ال�صم�صم 
املعدنّية املهّمة واملفيدة ل�صحة اجل�صم 
والنحا�ض،  واحلديد،  الكال�صيوم،  مثل: 

ويعترب  والنحا�ض،  والف�صفور،  واملنغنيز، 
من م�صادر الربوتني املفيد للج�صم. مهم 
ال�صم�صم  لحتواء  نظراً  العظام:  ل�صّحة 
تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على 

من  حمايتها  يف  وي�صاعد  العظام،  �صحة 
ي�صاعد  ال�صن.  يف  التقّدم  عند  اله�صا�صة 
يف  الكول�صرتول  تخفي�ض  يف  ال�صم�صم 
ال�صم�صم على  لحتواء  وذلك نظراً  الدم، 

تقوم  التي  �صيرتولت  الفايتو  مرّكبات 
بذلك. عند تناول ال�صم�صم فذلك ي�صاعد 
وذلك  الأمرا�ض،  من  الكثري  حماربة  يف 

لحتوائه على فيتامني هـ.

حماذير طبية من تفاعالت الأدوية مع الأطعمة وامل�صروبات

فوائد تناول ال�صم�صم

الإنفلونزا تقتل 50 �صخ�صا يف الت�صيك!
ت�صبب وباء الإنفلونزا بوفاة 50 �صخ�صا يف جمهورية الت�صيك يف غ�صون ثالثة اأ�صابيع واأعلن هذه الإح�صائية اأخ�صائيو املعهد الطبي احلكومي جلمهورية الت�صيك، الذين اأكدوا اأي�صا، اأن كبار ال�صن هم الأكرث عر�صة لالإ�صابة 

بالإنفلونزا اإىل جانب الأمرا�ض الأخرى التي يعانون منها عادة وبينت الإح�صائية، اأن من بني 50 حالة وفاة ح�صلت ب�صبب مر�ض الإنفلونزا كان هناك 43 �صخ�صا ممن جتاوزت اأعمارهم 60 عاما. وتراوحت اأعمار الـ 7 
الآخرين الذي ق�صوا نحبهم ب�صبب هذا املر�ض، من 25 اإىل 59 عاما. كما اأكد باحثو املركز الت�صيكي، اأن امل�صت�صفيات تعالج الآن 199 �صخ�صا اأ�صيبوا بالإنفلونزا وهم بحالة خطرة ويعانون من م�صاعفات املر�ض ويبلغ 

العدد الإجمايل ملر�صى الإنفلونزا يف الفرتة الأخرية 1.95 األف �صخ�ض لكل 100 األف مواطن ت�صيكي. ووفقا لتوقعات الأطباء فاإن الوباء �صي�صتمر لعدة اأ�صابيع اأخرى، مع اأن ذروته قد مرت بالفعل. وقد تويف يف الت�صيك عام 
2017 ب�صبب الإنفلونزا 114 �صخ�صا.



الآداب الباطنة لل�سفر 
 هذه الآداب الظاهرة ، اأما الآداب الباطنة ينبغي 
األ ت�سافر اإل اإذا كنت متاأكداً اأن هذا ال�سفر يزيد 
يف دينك ، ويزيد يف علمك ، ويزيد يف قربك من 
تنوي  اأن  ينبغي  بلدة  دخلت  اإذا   ، وجل  عز  اهلل 
اأن تلتقي ب�سيوخها وعلمائها واأهل ال�سالح فيها 
وم�ساجدها ، اإذا زرت اأخاً ببلدة ينبغي األ تقيم 
له  جداً  فقري  رجل   ، اأيام  ثالثة  من  اأكرث  عنده 
قريب ي�سغل اأعلى من�سب يف ا�ستانبول والق�سة 
ليبحث  لعنده  اأذهب   : فقال   ، فافتقر  قدمية 
ا�ستدعاه  وعمل  وجل�س  فذهب   ، عمل  عن  يل 
وقع   ، ال�سلطان  اإىل  وقدمه  الأعظم  ال�سدر 
مل  يوم  ثاين   ، املعاملة  هذه  اإل  معاملة  ثالثني 
يوقعها والثالث والرابع ، اأ�سبوع ا�سبوعان اأدرك 
اأنه توكل عليه ، فاأعطى توجيهاً اإىل خادمه وقال 
فهذا   ، الإهانة  من  �سيء  فيه  كالماً  كلمه   : له 
عندما �سمع هذا الكالم خرج مزعوجاً جداً وهو 
يبكي ، يف اليوم نف�سه وقعها ال�سلطان فلما رجع 
قال له : اأنت كنت توكلت علّي طيلة هذه الفرتة 
مل توقع املعاملة ، الآن قيا�ساً على هذه الق�سة 
اأنت ت�سافر تعمل مراجعة تامة لل�سيارة ، اأحياناً 
اأنا كل   : تفاجاأ ب�سيء مل حت�سبه ، عندما تقول 
�سيء عملت ح�سابه وقعت يف ال�رشك ، قل : يا 
مي�رش ، اللهم ل �سهل اإل ما جعلته �سهاًل ، اإذا اهلل 
جداً  تافه  ل�سيء  واأحياناً   ، �سهل  �سيء  كل  ي�رش 
ين�سى الإن�سان جواز  اأحياناً   ، يتعطل كل ال�سفر 
ال�سفر فيتعطل �سفره هذه اإن �ساء اهلل مهمة جداً 
اأن  معروف عندكم  .   طبعاً  ال�سفر  وخا�سًة يف 
ثالثة  اأن مي�سح على اخلفني  له  يجوز  امل�سافر 
اأيام وليلتني والتيمم والق�رش واجلمع ، ويجوز اأن 
النافلة على دابته ، ممكن وهو راكب يف  ي�سلي 
الطائرة اأو يف ال�سيارة وجهة امل�سافر جهة دابته 
، والنافلة يف ال�سفر يجوز اأن ت�سلى على دابته ، 
غري  القبلة  ا�ستقبال  اأن  ال�سفر  رخ�س  من  هذه 
�رشوري ، ولك اأن جتمع ، واأن تق�رش ، والتيمم 
اأن  لك  وال�سيام  طبعاً   ، اخلفني  على  وامل�سح   ،
املوؤمن  اأن  الدر�س  هذا  يف  ما  اأجمل   ، تفطر 
يزيده  �سفره  اأن  تاأكد  اإذا  اإل  ي�سافر  ل  ال�سادق 

قرباً من ربه ويزيده عماًل �ساحلاً .

اإ�سالميات
19

�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

الدعــــــاء مفـــــــتـــــــــاح الـــنـجــــاة 
احلديث: ))اأقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل 
يف  م�سلم  ]اأخرجه  الدعاء((  فاأكرثوا  �ساجد  وهو 
اأبي  عن  �سننهما  يف  والن�سائي  داود  واأبو  ال�سحيح 

هريرة[
الإن�سان  اأحياناً  وجل،  عز  اهلل  مع  اخلط  افتح  اأي 
يكون له عمل جتاري، يفتح خطاً مع �رشكة، اأر�سلوا 
يل الب�ساعة، يبيعها، و يربح، يقول لك: اأكرمنا اهلل 
وجل  عز  اهلل  مع  خطاً  افتح  فاأنت  اخلط.   بهذا 
بالدعاء، عندك م�سكلة؛ م�سكلة ولد، م�سكلة بنت، 
اجتماعية،  م�سكلة  �سحية،  م�سكلة  عمل،  م�سكلة 
هناك اإن�سان قوي يهددك، اإن�سان يرتب�س بك، يكيد 
لك، واأنت �سعيف، ل تقدر عليه، اأقوى منك، عندك 
اهلل  البيت، عندك زوجة غري جيدة،  م�سكلة داخل 

عز وجل بيده كل �سيء، افتح خطاً �ساخناً مع اهلل 
اأعجبني اأخ مرة قال يل على الهاتف: فتحت خطاً 
حلظات  اأ�سعد  و  يوم،  كل  اأناجيه  اهلل،  مع  �ساخناً 
اأ�سلي  فاأنا  لأ�سلي،  البيت  اإىل  اآتي  حينما  حياتي 
عاماً  وثالثني  خلم�سة  اأين  مع  الليل،  قيام  يوم  كل 
اأ�سم يوماً، ثم تاب اإىل اهلل عز  اأ�سِلّ ركعة، ومل  مل 

وجل.

�سرف امل�ؤمن قيامه بالليل �عزه ا�ستغنا�ؤه عن النا�س 
ال�ّسَماِء  اإِىل  لَيْلٍَة  ُكّل  َرّبنَا  ))ينِْزُل   
الّدنْيَا َحّتى يَبَْقى ثُلُث اللّيِْل الآخر، 
فاأ�ْستَِجيَب  يَْدُعويِن  َمْن  َفيَُقوُل: 
َوَمْن  فاأُْعِطيَُه؟  يَ�ْساألُِني  َمْن  لَُه؟ 
ينفجر  لَه؟ حتى  فاأَْغِفَر  يَ�ْستَْغِفُريِن 

الفجر ((
اهلل    ] ُهَريَْرَة  اأبي  َعْن  م�سلم   [
اأمام  تت�سع�سع  فال  عزيزا  جعلك 
جهة  هناك  مرة:  اأخ  يل  قال  غني 
�سهرياً،  املال  من  مبلغاً  تعطيني 
فظاظة،  و  قا�سية،  �رشوط  ومع 
ف�سليت  علّي،  اأبت  نف�سي  تكرب،  و 
الفجر، و�ساألت اهلل يف  ركعتني قبل 
اأن يرزقني رزقاً من جهة  ال�سجود 
كرامة  وفيه  اأو�سع،  ويكون  اأخرى، 

عمل،  يل  تهياأ  يومني  خالل  اأكرث، 
فال�ستجابة  فيه،  وفقني  واهلل 
خالل يومني، ورف�ست هذا املبلغ 
الذي تقدمه يل هذه اجلهة، باإباء، 

ورفعت راأ�سي.
ل  عزيزاً؛  جعلك  وجل  عز  فاهلل 
تت�سع�سع  ل  اهلل،  لغري  تخ�سع 
اإىل غني  ))من جل�س  اأمام غني.:  

فت�سع�سع له ذهب ثلثا دينه((
] البيهقي يف �سعب الإميان عن ابن 
م�سعود[  ل تتم�سكن، ل تعر�س 
همك دائماً للنا�س، ل تت�سكى، لك 
رب لن ين�ساك، ل ين�سى من ف�سله 
لذلك:  بيده،  كله  والأمر  اأحد، 
بالليل، وعزه  �رشف املوؤمن قيامه 

ا�ستغناوؤه عن النا�س.
نظريه،  تكن  الرجل  عن  ا�ستغن 
اإليه  اأح�سن  اأ�سريه،  تكن  اإليه  احتج 

تكن اأمريه.
املاليني،  األوف  اإن�سان  ميلك  قد 
ا�ستغن عنه، ت�سبح نظريه، ل تطمع 
عند  ما  اإطالقاً،  النا�س  عند  مبا 
باق،  اهلل  عند  وما  يفنى،  النا�س 
اأمام  الذل  مو�سع  نف�سك  ت�سع  ل 
اإن�سان، اهلل هو الغني، هو الرزاق ذو 

القوة املتني.
))ابتغوا  ال�رشيف:   احلديث 
الأمور  فاإن  الأنف�س  بعزة  احلوائج 
ع�ساكر  ]ابن   )) باملقادير  جتري 

عن عبد اهلل بن ب�رش.

كيف تتحقق العّفة
،منها  اأمور  بعدة  العفة  تتحقق 
يُن�سىء  الذي  الإميان  حتقيق 
املوؤمن،  نف�س  يف  مري  ال�سّ مملكة 
في�ستح�رش اخلوف واحلياء وتذّكر 
اهلل،  عظمة  وا�ست�سعار  الآخرة 
ويكون باعثاً على قمع ال�سهوة يف 
احلّد  جتاوز  عن  ودرِئها  الّنف�س 

معاذ اهلل اإّنه ربي اأح�سن مثواي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  الّنف�س  تربية 
وطهارة  القلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رش  وبه  الّنف�س، 
اجليل  توعية  ال�سيطان  جماري 
امل�سلم بتعزيز املنافع وامل�سالح 
اأمر  والتزام  العّفة،  تن�سئ  التي 
اليومّية  احلياة  يف  وجل  عّز  اهلل 
بالّنوافل  �سبحانه  اهلل  اإىل  التقرب 
بعد احلر�س العظيم على اللتزام 
اجلازم  والوقوف   بالواجبات، 
عند احلدود والفرائ�س اأن يطالع 
القلب اأ�سماَء اهلل و�سفاته واأفعاله 

التي ي�سهدها ويعرفها ويتقلّب يف 
وحده  اهلل  عرف  فمن  ريا�سها، 
النبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
وال�سحابة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلّى 
الكرام ومن بعدهم من �سلف الأّمة 
حتريف،التو�ّسع  غري  من  الأخيار 
على الّنف�س واأخذ املباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما اأودع اهلل 
ِفَطٍر وغرائز فت�رشيفها  فيها من 

املطلوب  هو  مفيد  هو  فيما 
انك�سار القلب بني يدّي اهلل تعاىل، 
واخل�سوع  �سبحانه،  له  والتذلّل 
واللتجاء  والبدن  بالقول  لعظمته 
كّل  عن  البعد  وجل  عّز  اهلل  اإىل 
اهلل  وبني  القلب  بني  يحول  طريٍق 
تعاىل، وذلك ل يتحّقق ول يكون اإل 
واألوان  ال�سّيئات،  اأنواع  بالبعد عن 

املحرمات، و�سور املوبقات
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�سابق 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�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل االأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

اال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم الأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف االإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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فورد ت�ستعد لإطالق "Focus" اجلديدة

فورد  �رشكة  ن�رشت 
ترويجي  فيديو  موؤخرا 
 "Focus" ل�سيارة 
 10 يف  طرحها،  املنتظر 
وركزت  اجلاري  اأفريل 
على  الفيديو  يف  فورد 
التي  الأ�سا�سية  التغريات 
�ستطال النموذج اجلديد، 
ومتحورت ب�سكل اأ�سا�سي 
الأمامية  امل�سابيح  حول 
متيزا  اأكرث  اأ�سحت  التي 
.LED من خالل تقنيات
�سيارات  تتميز  كما 
اجلديدة   "Focus"

بالن�سيابية العالية للهيكل 
واأقرا�ص  اخلارجي، 
التي  الكبرية  العجالت 
اأتت بطابع ريا�سي فريد 
املنتظر  ومن  واأنيق 
ال�سيارة  هذه  تطرح  اأن 
بنماذج "هات�سباك" اأخف 
بنحو 50 كلغ من �سبيهاتها 
التي   "Focus" من 
الفائت،  العام  طرحت 
املحركات:  من  وبنوعني 
اقت�سادية بـ 3 اأ�سطوانات 
و�سعة 1 لرت، واأخرى ب�سعة 

1.5 و2 لرت.

ر�ؤية  على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
اجلهات الأربع ليال

"لو�ص  معر�ص  اإىل  اليابانية  "تويوتا"  �رشكة  اأتت 
 "FT-AC" الدفع  برباعية  لل�سيارات  اأجنلو�ص" 
الختبارية القادرة على الروؤية يف الظالم، وت�سوير 

كل ما يحدث حولها بكامريات فيديو.
الدائري،  الت�سوير  على  القدرة  ال�سيارة  ومتتلك 
رفعها  ميكن  وفيديو  فوتوغرافية  �سورا  وتلتقط 

فورا اإىل "ال�سحابة" على الإنرتنت.
مزود  اجلديد  املوديل  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

احلمراء  حتت  بـالأ�سعة  تعمل  بكامريات 
ف�سلها  ميكن  والتي  الليلية،  للروؤية 

وا�ستخدامها  ال�سيارة  عن 
م�سيا  بجولة  القيام  عند 

الأقدام.  على 
تتمتع  و

الأ�سواء ال�سبابية بالقدرة على التحول اإىل م�سابيح 
�سقف  على  املن�سوبة  "ليد"  اأ�سواء  اأما  عادية. 
للتقاط  "فال�ص"  كـ  ا�ستخدامها  فيمكن  ال�سيارة 
بني  كبرية  مب�سافة  ال�سيارة  ومتتاز  ليال،  ال�سور 
بقيا�ص  ت�سمنها عجالت  الطريق،  و�سطح  قعرها 
حديثة  �سدمات  وممت�سات  ونواب�ص  بو�سة،   20
الدفع  رباعية  حمرك  قوة  ال�رشكة  تذكر  مل  فيما 
واكتفت بالقول اإن املحرك قد يعمل بالبنزين وقد 

يكون هجينا.

هل اقرتفت 
تويوتا خطاأً 
بالوثوق يف 

م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدر�جينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقنيات ال�سيارات مع ملح 

الب�رش، ي�سارع رواد �سناعة 
ال�سيارات يف العامل ملواكبتها، 

الأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ستمرار من 

تقنياتهم وي�سارعون باإطالق 
اإختباريات ل�سيارات كهربائية 
بالكامل، وذلك ب�سبب �سغط 
اللوائح احلكومية امل�ستمر 
الذي ي�سعى ملركبات بدن 

عوادم.
ولكن على اجلانب الأخر 

من تلك املناف�سة املحتدة، 
تتم�سك تويوتا مبخاطرتها 
يف الإهتمام بخاليا وقود 
الهيدروجني يف �سياراتها 

امل�ستقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيعاتها �ستكون 

الأعلى يف الأماكن التي لن 
تتوفر فيها الطاقة الكهربية 
كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة. ويف 
حني باعت �سانعة ال�سيارات 
اليابانية 4،000 ن�سخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإل اأنها تطمح 
لبيع 30،000 بحلول عام 

.2025
وبالرغم من اأن ن�سخة مرياي 

تاأتي ب�سعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ريال(، اإل اأنها 

تتفوق على نظرياتها الكهربية 
مبداها الذي ي�سل اإىل 505 
كيلومرت بدون احلاجة ل�سحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقتا، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجيا البطاريات 
الكهربية مي�سي بخطى 

�رشيعة، فقد اأعلنت تي�سال 
موؤخرا عن موديل رود�سرت 

الذي �سيتمكن من قطع 
م�سافة 1000 كيلومرت قبل 

�سحنه مرة اأخرى.
 

ر�لز ر�ي�س لن تطلق ا�سم كولينان على 
SUV اأ�ل �سيارتها الـ

 ، روي�ص  رولز  الإجنليزية  ال�رشكة  خالفت 
املتحركة  الق�سور  ب�سناعة  املتخ�س�سة 
واململوكة من قبل ال�سانع البافاري بي ام دبليو 
اأن اأول �سيارة  ، كافة ت�رشيحاتها ال�سابقة لتعلن 
روي�ص  رولز  ا�سم  لن حتمل  اأ�سطولها  SUV يف 

. Rolls Royce Cullinan – كوينان
موقع  ن�رشها  ر�سمية  لت�رشيحات  وفقاً 

 SUVAuthority
بها  اأدىل 

ل�سيد  ا

، رئي�ص �رشكة رولز روي�ص يف   Hal Serudin
كولينان  "ا�سم   ، الهادئ  واملحيط  ا�سيا  منطقة 
�سيارة  على  �سيطلق  الذي  الر�سمي  ال�سم  لي�ص 
رولز روي�ص الـ SUV القادمة ، فهو جمرد ا�سم 

امل�رشوع اخلا�ص بهذه ال�سيارة اجلديدة كلياً ".
ال�رشكة  لدى  الر�سمي  امل�سدر  هذا  واأ�ساف 
عن  الك�سف  ال�رشكة  على  "يجب   ، الإجنليزية 
ال�سيارة  بهذه  املتعلقة  املعلومات  من  املزيد 

اجلديدة كلياً العام القادم ".

دائما ما ي�سعى ال�سانع البافارى 
النجاح  لإكمال   BMW
تاريخ  منذ  حققه  الذى  الباهر 
كرائد فى عامل �سناعة  ظهوره 
جليا  ذلك  يظهر   ... ال�سيارات 
الفئة   BMW �سيارات  فى 
ت�سم  التي  اجلديدة  اخلام�سة 
لتحقيق  الالزمة  الأدوات 
الريادة التى متيزت بها اأجيالها 
و�سل  اأن  بعد  الأوىل  ال�ستة 
ماليني   7.9 اإىل  مبيعاتها  عدد 
ال�سابع  اجليل  لياأتى  �سيارة، 
بديناميكيات معززة وتكنولوجيا 

متطورة وات�سالية ل ت�ساهى.

مزايا هوائية 
ديناميكية غري 

م�سبوقة 

البافارية  املجموعة  وتعمل 
لل�سيارات وكيل العالمة الأملانية 
BMW فى م�رش على موا�سلة 
م�سرية الريادة لل�سانع البافارى 
من خالل توفري اأحدث �سيارات 
م�رش،  داخل  الأملانية  العالمة 
اجليل  موؤخرا  طرحت  اإذ 
 BMW �سيارات  من  ال�سابع 
لأول  تاأتى  التى  اخلام�سة  الفئة 
 Active Air بتكنولوجيا  مرة 
 Stream Kidney Grille
ال�سبكة  وغلق  بفتح  تقوم  التى 
ح�سب  اأوتوماتيكيا  الأمامية 
تقوم  كما  التربيد  احتياجات 
بتقليل مقاومة الهواء بالإ�سافة 
 Airالهواء فتحات  اإىل 
ال�سيارة  Curtain فى مقدمة 
وAir Breather على جانبى 
بتقليل  تقوما  اللتان  ال�سيارة 
مقاومة الهواء من اأجل ا�ستهالك 
الفتحات  تعد هذه  و  اأقل  وقود 
الت�سميم  خ�سائ�ص  اإحدى 
هذا  جاء  كما  لل�سيارة  اجلديد 
ال�سارم  ليوؤكدالتطبيق  الت�سميم 
 BMW Efficient ملفهوم 
الت�سميم   Lightweight
على  يعتمد  الذى  الوزن  خفيف 
لالأملنيوم  املتزايد  ال�ستخدام 
ال�سالبة  �سديد  الفولذ  و 
اأخف  ال�سيارة  وزن  جعل  مما 
مقارنة  كيلوغرام  حوايل100 

ب�سابقاتها.

اجليل ال�سابع من 
الفئة اخلام�سة فى 

م�سر 

الطرازات  اأهم  �سمن  تاأتى 
املجموعة  طرحتها  التى 
كيل  و  لل�سيارات  البافارية 
دابليو فى م�رش،  اإم  بى  عالمة 
 520i Luxury Line طرازي 
 530i M-Sport. طراز  و 
 520iLuxury طراز  يح�سل 
رباعى  حمرك  على   Line
�سى   1،998 ب�سعة  الأ�سطوانات 
 BMW بتقنية  مُدعم  �سى 
 T w i n P o w e r T u r b o
 184 قوة  ا�ستخراج  على  قادر 
ح�سان و 290 نيوتن مرت مت�سل 
اتوماتيكى  �رشعات  ب�سندوق 
من ثمانية �رشعات �ستيبرتونيك 
مرتبط بنظام جر خلفى ليقوم 
بالت�سارع من ال�سكون اإىل �رشعة 
ثانية   7.8 فى  �ساعة  كم/   100
مع الو�سول ل�رشعة ق�سوى 235 
متو�سط  بلوغ  مع  كم/�ساعة، 
ا�ستهالك الوقود 5.5 لرتات كل 

100 كم
 530i طراز  يعتمد  بينما 
M-Sport على حمرك رباعى 
 TwinPower الأ�سطوانات 
�سى  1،998�سى  ب�سعة   Turbo
 252 قوة  ا�ستخراج  على  قادر 
ح�سان و350 نيوتن مرت ومت�سل 
اتوماتيكى  �رشعات  ب�سندوق 
من ثمانية �رشعات �ستيبرتونيك 
مزود ببدالت لنقل احلركة على 
املقود مرتبط بنظام جر خلفى 
ال�سكون  من  بالت�سارع  ليقوم 
اإىل �رشعة 100 كم/ �ساعة فى 
ل�رشعة  الو�سول  مع  ثانية   6.2
ق�سوى 250كم /�ساعة، مع بلوغ 
 5.5 الوقود  ا�ستهالك  متو�سط 

لرتات كل 100 كم.
من  ال�سابع  اجليل  ويتميز 
ال�سيارة بالعديد من التجهيزات 
مثل   ... املهمة  القيا�سية 
املناطق  رباعى  تكييف  نظام 
قيا�ص  ذات  معدنية  وعجالت 
التجهيزات  حزمة  و  بو�سة   18
املق�سورة  حللى  اخل�سبية 
الكهربائية  ال�سقف  وفتحة 
وخا�سية ت�سغيل املحرك بدون 
مفتاح، بالإ�سافة اإىل امل�سابيح 
خا�سية  مع  الذكية  الأمامية 
فئة  من  املنعطفات  اإ�ساءة 
وح�سول   Adaptive LED
هذا الطراز على مقاعد فاخرة 

مك�سوة باجللد الطبيعى.

اجليل ال�سابع من BMW الفئة اخلام�سة

حتفة اإبداعية بامتياز
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  
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اآيفون امل�ستقبلي قد ي�ستبدل ميزة اللم�س بالتلويح باليد!
هواتف  ت�صميم  على  اآبل  تعمل 
مع  منحنية  ب�صا�صات  اآيفون مميزة 
اللم�س،  طريق  عن  التحكم  اإزالة 
التقرير  ويقول  لتقرير جديد  وفقا 
عرب  �صيكون  بالهاتف  التحكم  اإن 
الإمياءات، ما يعني اإمكانية ت�صغيل 
الهاتف عن طريق حتريك الإ�صبع اأو 
ال�صا�صة.  من  بالقرب  باليد  التلويح 
التكنولوجيا  هذه  تكون  اأن  وميكن 
لـ  وفقا  عامني،  غ�صون  يف  متاحة 

.Bloomberg
حاليا   X اآيفون  جهاز  ويحتوي 
 ،»3D Touch« ت�صمى  ميزة  على 
الإ�صبع  ل�صغوط  ت�صتجيب  والتي 
امليزة  اأن  ويبدو  املختلفة. 

اجلديدة هي الن�صخة الأكرث تعقيدا 
اأن  التقرير  ووجد  املجال  هذا  يف 
�صتاأخذ  اجلديدة  الإمياءات  تقنية 
اإ�صبع  بني  امل�صافة  العتبار  بعني 
تعمل  كما  وال�صا�صة.  امل�صتخدم 

�صا�صات  تطوير  على  اأي�صا  ال�رشكة 
هواتف  داخليا،   املنحنية  العر�س 
�صام�صونغ الذكية املميزة بانحناءات 
جانبية. ومع ذلك، ما تزال امليزتان 
يتم  ل  وقد  التطوير  مرحلة  يف 
اإطالقهما يف وقت قريب ويف ال�صهر 

اأن  اآخر  تقرير  ك�صف  املا�صي، 
تاأتي  قد  امل�صتقبلية  اآيفون  هواتف 
ب�صا�صات اأكرث اإ�رشاقا واأقل حجما، 
ا�صتهالك  يف  كفاءة  اأكرث  وكذلك 
اآبل على  ويعمل اخلرباء يف  الطاقة 
ميكنها   MicroLED �صا�صات 

 ،OLED �صا�صات  مكان  حتل  اأن 
وفقا  العالية،  املوا�صفات  ذات 
تقارير  وذكرت  ال�صناعة.  مل�صادر 
تطور  اآبل  اأن   ،Bloomberg
م�صنع  يف   MicroLED �صا�صات 

�رشي بولية كاليفورينا.

 اآبل توفر اأداة لت�سجيل الدخول
 املوحد على الإنرتنت

ك�صف موقع متخ�ص�س يف الأخبار التقنية عن وجود �صيفرات 
برجمية يف نظام الت�صغيل »iOS 11.3« بيتا، يلمح لإمكانية 
�صبكة  على  املرور  كلمات  لإدارة  اأداة  اآبل  �رشكة  اإطالق 

الإنرتنت.
اآبل  توفر  اأن  املتوقع  فمن   ،»9to5Mac« ملوقع  ووفقا 
 »iCloud« ح�صاب  على  تعتمد  جديدة  اأداة  مل�صتخدميها 
الدخول  ت�صجيل  بيانات  بتخزين  ت�صمح  بهم،  اخلا�س 
ل�صتخدامها لحقا اأثناء ت�صفح املواقع دون احلاجة لكتابة 
اإىل  الو�صول  اإذن  املواقع  الأداة  و�صتمنح  يدويا،  �صيء  كل 
ا�صمك  ذلك  ي�صمل  ورمبا  ال�صخ�صية«،   iCloud »بيانات 

وعنوان بريدك الإلكرتوين.
اأن  اإل  ر�صميا،  امليزة  هذه  طرح  موعد  املوؤكد  غري  ومن 
توفري اآبل اأداة لت�صجيل الدخول املوحد مل�صتخدمي اأجهزة 
Apple TV، والتي تعتمد اأي�صا على ح�صاب امل�صتخدم يف 
iCloud، يرفع من احتمال اإطالق امليزة ذاتها مل�صتخدمي 

 .»11.3 iOS« الن�صخة النهائية من

 خطاأ برجمي يف تويرت يوؤدي 

حلجب بع�س احل�سابات
ت�صّبب خطاأ برجمي يف �صبكة تويرت الجتماعية بحجب بع�س احل�صابات والإ�صارة اإليها 

.Buzzfeed يف بع�س البلدان، وذلك ح�صب تقرير ن�رشه موقع Withheld على اأنها

حيث  �صبب،  دون  ح�صاباتهم  بحجب  امُل�صّغر  التدوين  �صبكة  م�صتخدمي  بع�س  وتفاجئ 

و�صل عدد امُلت�رّشرين لأكرث من 20. وبعد حماولت لالت�صال بتويرت لفهم ال�صبب، اأّكد اأحد 

امل�صوؤولني اأن امل�صكلة برجمية ويعمل امُلهند�صون يف الوقت الراهن على حلّها ل�صتعادة 

كل �صيء لو�صعه الطبيعي. وقامت ال�رشكة موؤّخًرا بالكثري من اخلطوات لت�صحيح امل�صار 

بعدما اأّكد رئي�صها التنفيذي اأن ال�رشكة �صتُغرّي من �رشوط ال�صتخدام لتزداد �رشامة �صد 

اأي �صخ�س ي�صتغّل ح�صابه لإزعاج ح�صابات اأُخرى. كما قامت باإيقاف توثيق احل�صابات 

من اأجل مراجعة ال�رشوط. ويف ذات الوقت، تعّر�صت لإحراج بعدما اأوقف اأحد موّظفي 

الدعم الفّني فيها ح�صاب الرئي�س الأمريكي لفرتة ق�صرية.

اآبل �ستنهي الإ�ستحواذ على 
تطبيق �سازام ال�سبوع القادم

جعل  الأيام  هذه  املو�صيقى  خدمات  بني  امل�صتعل  التناف�س 
املو�صيقية  خدمتها  لدعم  كبرية  بخطوة  القيام  يف  تفكر  اآبل 
Apple Music وهي ال�صتحواذ على تطبيق �صازام ال�صهري 

للتعرف على املو�صيقى .
وبح�صب م�صادر موقع تك كران�س التقني ال�صهري فاإن ال�رشكتني 
انهوا كل �صيء وينتظر ان يتم توقيع التفاق يف بحر ال�صبوع 
مليار  من  ال�صفقة  قيمة  تقرتب  ان  املتوقع  من  املقبل حيث 
بحث  اأ�صبه مبحرك  فهو  التعريف  عن  غني  التطبيق   . دولر 
هو  ماعليك  فكل  فعاًل  كذلك  يكن  اإّا مل  للمو�صيقى  خم�ص�س 
ت�صغيل جزء او مقطع مو�صيقي من اي اأغنية اأو برناجن اأو فيلم 
لينقلك اإليها مبا�رشة خالل ثواين معدودة حيث ميلك التطبيق 

. iOS مئات مالئيني التحميالت على اندوريد و
جداً  مفيدة  �صتكون  اخلدمة  اأو  امليزة  هذه  مثل  اإ�صافة 
مل�صتخدمني تطبيق ابل للمو�صيقى او حتى للم�صاهد ال�صوتي 
�صريي وطبعاً ال�صتحواذ املبا�رش يخت�رش طريقاً طويلة على 

�رشكة اآبل .  »اآبل« تتعاقد مع اأقوى 
خرباء »غوغل« ال�سابقني

الذكاء  مدير  مع  »اآبل«  العمالق  تعاقد 
جون  »غوغل«،  لدى  الأ�صبق  ال�صناعي 
اإىل  تهدف  نوعية  نقلة  يف  جيناندري، 
باأن  »اآبل«  و�رشحت  املناف�صة  ح�صم 
مع  مبا�رشة  �صيعمل  اجلديد  املدير 
حيث  كووك.  تيموثي  العام،  املدير 
يرى العديد من خرباء »�صيليكون فايل« 
جديدا  جناحا  ت�صكل  اخلطوة  هذه  اأن 
لل�رشكة التي تعد متاأخرة عن مناف�صيها 
ال�صطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  يف 
اأجهزة  تطوير  من  اليوم  �صيمكنها  مما 
تعقيدا  اأكرث  مهام  اإمتام  على  قادرة 
املدير  قال  الأخري،  ت�رشيحه  ويف 
العام، ال�صيد كووك، اإن »جون ي�صاركنا 

خ�صو�صية  على  احلفاظ  يف  التزامنا 
العمالء ومنهجية البتكار التي �صتمكننا 

من �صناعة حوا�صيب اأكرث ذكاء وقوة«.
اأ�صول  من  جيناندري  ال�صيد  وينحدر 
 53 العمر  من  يبلغ  كما  ا�صكتلندية، 
تطوير  يف  كبري  دور  له  وي�صهد  عاما. 
يتعلق  فيما  خا�صة  »غوغل«  منتجات 
واملثري  العاملي.  بحثه  مبحرك 
من  ا�صتقال  الأخري  اأن  لالهتمام 
والتحق  اأبريل،   2 يوم الثنني  »غوغل«، 
 24 مي�س  اأي مل  التايل،  اليوم  يف  باآبل 
�صاعة يف �صوق البحث عن عمل، حاله 
الذكاء ال�صطناعي  حال معظم خرباء 

يف »�صيليكون فايل«.

 »�سام�سونغ« تفتتح اأول
 م�سنع تركيب يف اجلزائر

�صام�صونغ   « النقالة  للهواتف  اجلنوبي  الكوري  امل�صنع  اأعلن 
م�صنع  اأول  اإطالق  عن  العا�صمة  باجلزائر  اإليكرتونيك�س« 
لرتكيب الهواتف الذكية يف اجلزائر من خالل فرعه اجلزائري 
» �صام�صونغ اأجلريي« و�رشيكه املخت�س يف التوزيع » تاميكوم« 

بقدرة اإنتاج تقدر بـ 5. 1 مليون وحدة يف ال�صنة. 
الت�صويق  مدير  اأ�صار  امل�صنع  اإطالق  حفل  هام�س  وعلى 
ب�رشكة �صام�صونغ اجلزائر »ريا�س عطو�صي« اإىل اأن »تد�صني 
هذه الوحدة اجلديدة للرتكيب يعد خطوة هامة يف ال�رشاكة 
»بتاميكوم« من  �صام�صونغ اجلزائر  تربط  التي  ال�صرتاتيجية 
الت�صالت  لقطاع  الفرعي  النظام  تنمية  امل�صاهمة يف  اأجل 
ال�صلكية و الال�صلكية والرقمي يف اجلزائر مع �صمان حتويل 
يتعلق  الأمر  اأن  امل�صوؤول  نف�س  واأبرز  للتكنولوجيا«.   كبري 
للرتكيب يف  بثاين م�صنع  اإليكرتونيك�س«  لـ«�صام�صونغ  بالن�صبة 
مدى  يوؤكد  مما  الأرجنتني  يف  اأطلق  الذي  ذلك  بعد  العامل 
هذا  يف  م�صيفا  اجلزائرية  بال�صوق  العاملي  امل�صنع  اهتمام 
ال�صدد اأن »امل�رشوع ياأتي اأي�صا طبقا لالإ�صالحات القت�صادية 
والنمط اجلديد للنمو الذي �صادقت عليه احلكومة اجلزائرية 
والرامي اإىل تنمية وترويج الإنتاج الوطني«.  و قال اإن الهدف 
بالن�صبة ل�صام�صونغ اجلزائر يكمن يف »عر�س جمموعة وا�صعة 
من املنتوجات على امل�صتهلكني اجلزائريني والتي ت�صتجيب 
منتوجات  باأن  واجلودة« مطمئنا  التنويع  لرتقباتهم من حيث 
اإ�رشاف  حتت   « �صتكون  اجلزائر  يف  امل�صنوعة  �صام�صونغ 
  « ملوؤ�ص�صة  العام  امل�صري  �رشح  جانبه  ومن  الأم«.   ال�رشكة 
الواقع يف املنطقة ال�صناعية بالرويبة )اجلزائر العا�صمة( مت 
اإجنازه باأموال خا�صة ملوؤ�ص�صته مما يجعل امل�رشوع جزائري 
100 باملائة.  ومن املرتقب اأن ي�صتفيد امل�صنع الذي يرتبع 
تركيب  واملزود بخط  بحوايل هكتارين  على م�صاحة مقدرة 
واإنتاج مقدر بـ 600. 3 مرت مربع من تو�صعة ابتداء من ال�صنة 
كذا  و  باللوج�صتية  خا�س  واأخر  للتخزين  ف�صاء  ومن  الثانية 
من العديد من املن�صاآت الأخرى املرتبطة بتكنولوجيا ت�صنيع 
الهواتف النقالة.  و عن �صوؤال حول نوع الهواتف الذكية التي 
اإنتاج  �صيتم  اأنه  امل�صوؤول  نف�س  اأو�صح  امل�صنع  �صينتجها 
 Pro Pro ، J3 J7 هواتف »�صام�صونغ غالك�صي جي« ل �صيما
و Prime J7 و Core J7 و كذا le Grand حتت العالمة » 

�صام�صونغ يف بالدي«.

م�سوؤول يف في�سبوك: 
املوقع يدمر املجتمع!

منو  ق�صم  نائب  كان  الذي  باليهابيتيا،  ت�صاماث  وقال 
و2011،   2007 عامي  بني  الفرتة  يف  ال�رشكة  يف  امل�صتخدمني 
اإنه ي�صعر »بالذنب الكبري« جتاه في�صبوك، كما حظر اأبناءه من 

ا�صتخدامه.
رئي�س  اأول  بها  اأدىل  التي  لتلك  النتقادات مماثلة  وتاأتي هذه 
اإن املوقع طور طرقا خا�صة ل�صمان  يف في�صبوك، حيث قال 
املواقع  عمالق  على  اخلا�صة  حلياتهم  امل�صتخدمني  ن�رش 

الجتماعية.
العليا يف جامعة  الدرا�صات  كلية  مع  اأجراها  مقابلة  وقال يف 
اأدوات  اأن�صاأنا  اأننا  »اأعتقد  فريج:  موقع  ر�صدها  �صتانفورد، 
تدمر الن�صيج الجتماعي«واأ�صاف مو�صحا: »اأ�صعر بالذنب اأقل 
قدر ممكن، ويو�صي النا�س باأن ياأخذوا »ا�صرتاحة طويلة« من 
الذي  ولي�س فقط املوقع  التوا�صل الجتماعي،  جميع مواقع 

اأن�صاأه مارك زوكربريغ.
اأن�صاأناها  التي  املرتدة  التغذية  حلقات  »اإن  قائال:  وا�صتطرد 
على املدى الق�صري، تدمر كيفية تطور املجتمع«، م�صريا اإىل 
التفاعالت امل�صتخدمة على مواقع التوا�صل الجتماعي، مثل 
حياتنا  ننظم  »اأننا  ال�صابق  في�صبوك  م�صوؤول  »الإعجاب«واأكد 
لأننا نح�صل على مكافاأة ق�صرية  الوهمي،  ال�صعور  حول هذا 
الأمد عرب هذه الإ�صارات، القلوب والإعجاب واملتابعة. نحن 
نخلط ذلك مع احلقيقة، على الرغم من اأن الأمر وهمي ويرتك 

فراغا و�رشخا اأكرب يف العالقات«.
وجاءت تعليقات ت�صاماث بعد وقت ق�صري من و�صف الرئي�س 
الجتماعي  املوقع  جذب  اآلية  باركر،  �صون  لفي�صبوك،  الأول 
ا�صتخدامه،  على  اإدمان  حالة  يف  ليجعلهم  للم�صتخدمني 

بالإ�صافة اإىل كيفية تغيري طريقة عمل اأدمغة النا�س.
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املدير العام ل�صركة ت�صيري بور�صة اجلزائر يزيد بن موهوب:

راأ�س مال »بور�صة اجلزائر« ال يتعدى 40 مليار دج
ك�صف وزير العمل والت�صغيل وال�صمان االجتماعي, مراد زمايل, اليوم اخلمي�س باجلزائر العا�صمة, اأن 

يف  متثيليتها,  ت�صمح بتقدير  التي  العنا�صر  »الكافية«حول  املعلومات  العمل   اإىل وزارة  اأر�صلت  نقابة   20
االأجل املحدد قانونا )31 مار�س الفارط(.

حكيم مالك
ت�سيري  ل�رشكة  العام  املدير  رد 
بور�سة اجلزائر يزيد بن موهوب 
للقناة  ال�سباح  �سيف  برنامج  يف 
على االنتقادات  االأوىل  االإذاعية 
اجلزائر  لبور�سة  املوجهة 
متويل  يف  دورها  تلعب  مل  باأنها 
االقت�ساد، موؤكدا اأن هذه االأخرية 
متويل  يف  حموري  دور  تلعب 
وتعترب  وال�رشكات  االقت�ساد 
االقت�ساديات  بالن�سبة  واجهة 
هوؤالء  من  البد  وبالتايل  العاملية 
انتقاد ال�رشكات التي مل ترغب يف 
اجلزائر  بور�سة  نف�سها يف  اإدراج 
ك�سف  فيما  م�ساريعها.  ومتويل 
مال  راأ�س  اأن  موهوب  بن  يزيد 
يتعدى  ال  اليوم  اجلزائر  بور�سة 

�رشكات   5 وتوجد  دج  40  مليارا 
مدرجة يف �رشكتني  تابعة للقطاع 
تابعة  للقطاع  �رشكات  و3  العام 
االإح�سائيات  وتتحدث  اخلا�س 
يف  �رشكة  مليون  حوايل  عن 
ال�رشكات  يف  واملتمثلة  اجلزائر 
واملتو�سطة  وال�سغرية  الكبرية 
اأن  ال�رشوري  من  اأنه  نرى  والتي 
اجلزائر  بور�سة  يف  نف�سها  تدرج 
لبور�سة  ال�رشكات  هذه  فتوجه 
اجلزائر  يعترب  مرحلة من مراحل 
يك�سبها  ما  ال�رشكة  وهذا  منو 
يف  الدخول  يف  لها  ت�سمح  �سمعة 
اأن  ،  م�سريا  العاملية  االأ�سواق 
ال�سغرية  ال�رشكات  على  الرتكيز 
لكون ال�رشكات  جاء  واملتو�سطة 
اإمكانيات  لديها  الكبرية 
يف  و�سمانات مع   ت�سهيالت 

اجلزائرية  وبالتايل  البنوك 
خللق  كبري  جهد  تبذل  فاجلزائر 
لتكون  ومتو�سطة  �سغرية  �رشكات 
حيث تقوم  عاملي   م�ستوى  يف 
االإدارة  املتمثلة يف جمل�س  الهيئات 
و اجلمعية العامة  بت�سيريها بطريقة 

لي�ست تقليدية واإمنا ع�رشية تتما�سى 
مع املوا�سفات واملتطلبات العاملية 
وهذا �سي�ساعد على رفع من حوكمة 
هذه ال�رشكات  وهذا ما ميكنها من 
مواجهة ال�سوق الداخلية واالأ�سواق 

العاملية  .

 Ooredoo 
ُترثي عاملها »هَيا! 

/ ! Haya «
مكاملات غري حمدودة نحو 

Ooredoo 24�سا /24، اأر�سدة 
مكاملات واحجام انرتنت اأكرب، 

فاي�سبوك جماين ومكاملات 
نحو اخلارج ب�سعر املكاملات 

املحليةتُوا�سل Ooredoo اإثراء 
عاملها » هيا !«  وتُطلق عرو�س 

ترويجية ح�رشية على خمتلف تعبئاتها 
MAXY   التي ت�سمح لزبائنها 

اال�ستفادة من جمموعة من املزايا يف 
االنرتنت واملكاملات وباأف�سل االأ�سعار. 

مع تعبئات MAXY انرتنت، 
MAXY هدرة، MAXY هدرة 500 
وSuper MAXY 3500 ميكن للزبون 

االختيار بني خمتلف احللول النقالة 
لل�سوت والبيانات املكيفة الحتياجاته 

وميزانيته. 
 MAXY العرو�س الرتويجية لـ

انرتنت: متنح اأر�سدة مكاملات واحجام 
انرتنت اأكرب   وفاي�سبوك غري حمدود 

ح�سب ال�سيغ التالية:
 •MAXY انرتنت1000  :  ي�ستفيد 

الزبون من  Go4  من االإنرتنت، 
فاي�سبوك غري حمدود و 2000 دج 

كر�سيد للمكاملات والر�سائل الن�سية 
الق�سرية SMS نحو جميع ال�سبكات 

الوطنية والدولية  ملدة 30 يوما.
 •MAXY انرتنت 2000 : ي�ستفيد 
الزبون من  Go10 من االإنرتنت، 
فاي�سبوك غري حمدود و 5000 دج 

كر�سيد للمكاملات والر�سائل الن�سية 
الق�سرية SMS نحو جميع ال�سبكات 

الوطنية والدولية �ساحلة ملدة 30 يوما.

ن�صف املاراتون 
الوطني للجي�س 
الوطني ال�صعبي

نظم اجلي�س الوطني ال�سعبي ، �سباح اأم�س 
اجلمعة 06 اأفريل 2018، الطبعة الثانية 
ع�رشة لن�سف املاراتون الوطني للجي�س 
الوطني ال�سعبي، عرب م�سار اإنطلق من 

املركب االأوملبي »حممد بو�سياف« مرورا 
بعني اهلل، دايل اإبراهيم، �سوفايل و�سوال 

اإىل مركز جتمع وحت�سري الفرق الريا�سية 
الع�سكرية بنب عكنون.

متيزت هذه الطبعة اجلديدة لن�سف 
املاراتون الوطني الع�سكري مب�ساركة 
وا�سعة من كال اجلن�سني )ذكور واإناث( 
من خمتلف قيادات القوات، النواحي 
الع�سكرية، املدار�س وهياكل التكوين 

التابعة للجي�س الوطني ال�سعبي باالإ�سافة 
اإىل االأ�سالك امل�سرتكة والريا�سيني 

التابعني ملختلف اجلمعيات الريا�سية 
املدنية  واملرتاوحة اأعمارهم ما بني 18 

اإىل  اأكرث من 60 �سنة.

بومردا�س

ق�صنطينة

ورقلة 

مرتجم الزعيم الليبي الراحل

هزة اأر�صية بقوة 6ر3 درجة 

اأربعة مقرات جديدة للأمن احل�صري 

الطبعة الثانية من املهرجان الوطني ل�صدراتة االأثرية 

 �صاركوزي كان يقول للقذايف اأنا �صديقك الدائم!

ري�سرت  �سلم  على  درجة  6ر3  بقوة  اأر�سية  هزة  �سجلت 
بوالية  د   و54   7 ال�ساعة  حدود  يف  اجلمعة   اأم�س 
الفلك  علم  يف  البحث  ملركز  بيان  ح�سب  بومردا�س  

امل�سدر  نف�س  واأو�سح  واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء 
اأن مركز هذه الهزة حدد ب  7 كم غرب منطقة زموري 

الواقعة بوالية بومردا�س . 

ا�ستفادت والية ق�سنطينة من برنامج الإجناز اأربعة 
يف  االأمن  لتعزيز  موجهة  احل�رشي  لالأمن  مقرات 
اليوم  علم  ما  ح�سب  اجلديدة  العمرانية  املناطق 
اخلمي�س من االأمن الوالئي. و اأو�سح ذات امل�سدر 
اجلديدة  احل�رشي  االأمن  مقرات  اإجناز  �سيتم  اأنه 

منجلي  علي  ملدينة  الغربية  التو�سعة  من  بكل 
بالوحدة اجلوارية رقم 20 بذات املدينة و بالقطبني 
احل�رشيني املندجمني اجلديدين ما�سيني�سا و عني 
النحا�س موؤكدا باأنه مت ا�ستكمال جميع االإجراءات 

االإدارية املتعلقة باإطالق الور�سات.

اأدرجت فقرات علمية و ثقافية و �سياحية متنوعة 
�سمن برنامج املهرجان الوطني  ملنطقة �سدراتة 
االأثرية يف طبعته الثانية املزمع تنظيمها يف الفرتة 
املمتدة من 17 اإىل 20 اأفريل اجلاري حتت �سعار » 
�سدراتة اإرثا تاريخيا و ح�ساريا للجميع » ، ح�سبما 

علم من املنظمني .

حول  درا�سية  اأيام  تنظيم  الن�ساطات  تلك  ت�سمل  و 
فنها  و  التاريخية  �سدراتة  مدينة  ون�ساأة  تاريخ 
ال�سحراوية  الق�سور  و خ�سائ�سه وحول  املعماري 
االأ�ساتذة  عديد  مب�ساركة  ذلك  و   ، عام  ب�سكل 
واملخت�سني يف املجال من هيئات وجامعات الوطن 
ومن تون�س ، كما اأو�سح نائب حمافظ املهرجان .

معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  مرتجم  ك�سف 
حلملة  طرابل�س  متويل  تفا�سيل  القذايف 
واأكد مفتاح  �ساركوزي االنتخابية عام 2007 
اأن  اخلا�س،  القذايف  مرتجم  امل�سّوري، 
على  �ساركوزي  �سجع  الراحل  الليبي  الزعيم 
الفرن�سية  الرئا�سية  االنتخابات  اإىل  الرت�سح 
�سديقا  باعتباره  له  الدعم  بتقدمي  ووعده 

لبالده.
وك�سف مفتاح امل�سَوري اأن ثالث �سخ�سيات 

من حملة �ساركوزي االنتخابية عقدت حينها 
لبحث  ليبية  �سخ�سيات  ثالث  مع  اجتماعا 
لطرابل�س  ميكن  الذي  املايل  الدعم  م�ساألة 
يورو  مليون   50 تخ�سي�س  وتقرر  تقدميه، 
�ساركوزي  حملة  دعم  يف  ليبية  كم�ساهمة 

االنتخابية.
اأن  اإىل  الراحل  الليبي  الزعيم  مرتجم  ولفت 
القذايف الحقا خّف�س املبلغ املتفق عليه من 

50 مليون يورو اإىل 20 مليون يورو.

تي�صم�صيلت 

ترحيل 120 عائلة اإىل �صكنات جديدة مبدينة ثنية احلد

جمعية الربكة اجلزائرية

حملت ميدانية لزيارة جرحى م�صرية العودة بغزة

اأدرار  

22 فيلما يف اأيام الفيلم الق�صري "توات �صينما" 

جرى يف االآونة االأخرية مبدينة ثنية احلد )تي�سم�سيلت( 
ترحيل 120 عائلة اإىل �سكنات جديدة يف اإطار برنامج 
الق�ساء على ال�سكن اله�س وغري الالئق، ح�سبما علم 
باأن هذه  لدى مديرية ال�سكن. واأو�سح ذات امل�سدر 
»احلاكم«  بحي  تقطن  كانت  عائالت  م�ست  العملية 
القدمي حيث ا�ستفادت من �سكنات باملنطقة ال�سكنية 
اجلديدة »�سيدي بن جلول«كما مت �سمن نف�س العملية 

به  تقطن  كانت  الذي  اله�س  ال�سكني  املوقع  هدم 
وعاء  ا�سرتجاع  من  مكن  مما  امل�ستفيدة  العائالت 
م�ساريع  م�ستقبال  احت�سان  �ساأنه  من  هام  عقاري 
امل�سوؤول   ذات  ي�سيف  عمومية،  ومرافق  �سكنية 
عملية  قريبا  برجمة  عن  املديرية  نف�س  وك�سفت 
تقطن  عائلة   40 حوايل  �ست�ستهدف  مماثلة  ترحيل 

ب�سكنات ه�سة مبدينة ثنية احلد.

بزيارات  اجلزائرية  الربكة  جمعية  مكتب   قام 
ال�سفاء  العودة مب�ست�سفى  م�سرية  ميدانية جلرحى 
#�سند_القد�س  و�سم  حتت  وهذا  غزة،  بقطاع 
واالن�ساين  اخلريي  للعمل  اجلمعية  ذات  اأطلقت 
التي  و  بغزة  العودة  مل�سرية  وم�ساندة  دعم  حملة 

�سيتخللها زيارات الأ�رش اجلرحى يف امل�ست�سفيات 
، زيارات ميدانية على احلدود من اأجل دعم �سمود 
ظل  يف  وهذا  غزة،  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
العمليات االإجرامية التي يقوم بها جي�س االحتالل 

ال�سهيوين �سد ال�سعب الفل�سطيني االأعزل.

الغربي  باجلنوب  الواقعة  اأدرار  مدينة  ت�ستعد  
الق�سري  للفيلم  الوطنية   االأيام  احت�سان   للجزائر 
توات �سينما يف طبعتها  الرابعة والتي  اأهديت  اإىل 
�ستنطلق  والتي  اأحمد   �سيدي  اأوالد  الراحل   روح 
�ست�ستمر  والتي  اأفريل    10 بتاريخ   فعاليتها  
فعاليتها اإىل غاية 12 من نف�س ال�سهر ولقد �سطرت 
ثريا   �سينمائيا  برناجما  التظاهرة  هذه  حمافظة  

ومتنوعا من ناحية االأفالم امل�ساركة وهذا بهدف 
واإعادتها  اجلزائر  يف  ال�سينمائية  الفعاليات  ترقية 
اإىل الواجهة من جديد  فهذا من �ساأنه اأن �سينع�س 
احلركة  ال�سينمائية والثقافية على حد �سواء ، وهذا  
امل�ستوى  على  ال�سابع  للفن  جديدا  نف�سا  �سيعطي 

الوطني .
حكيم مالك 

يف ظرف 3 اأ�صهر باأدرار

164 ق�صية اإجرام باأكرب حي �صعبي 
والية  باأمن  الثالث  احل�رشي  االأمن  م�سالح  �سجلت 
 123 منها  حل  مت  خمتلفة  ق�سية  اإجرام  اأدرار  164 
راح  الذي  امراأة  و   19 و  رجل   95 فيها  تورط  ق�سية 
�سحيتها 115 �سخ�س   بحيث مت التحقيق فيها و اجناز 
ملفات يف حق املتهمني وتقدميهم اأمام النيابة  حيث 
�سدر يف حق 44 منهم اأمر باإيداع للموؤ�س�سة العقابية 

و 14 ا�ستدعاء مبا�رشو04 رقابة ق�سائية  وهذا باأكرب 
منذ  عرف  والذي  تليالن  اأدرار  مبدينة  �سعبي  حي 
مطلع ال�سنة اجلارية عدة ق�سايا اإجرام  مت الت�سدي 

لها  م�ست املمتلكات واالأ�سخا�س .
 بو�صريفي بلقا�صم  
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حلظة جنون 

مغربية
يكثف اإخواننا املغاربة خالل االأيام 
االأخرية من ا�صتعداء اجلزائر على 

خلفية التطورات احلا�صلة يف االأرا�صي 
ال�صحراوية املحررة, اأغلب املنابر 

االإعالمية  الورقية اأو االلكرتونية 
ويف من�صات التوا�صل االجتماعي كلها 

تعزف على نف�س النوتة كما يقول 
املن�صغلون بعلم املقامات

ال ميكن اأن يككون هذا العزف 
اجلماعي من بنات اأفكار زمالئنا 

االإعالميني لكنه نتاج خمابر م�صالح 
خمت�صة ترافق قرارات تكون قد 

اتخذت  على اأعلى م�صتوى يف ظل عدم 
حتم�س  جمل�س االأمن للطرح املغربي 
من خالل عدم التجاوب مع الر�صالة 
اخلطية التي اأر�صلها امللك عرب وزير 
خارجيته,و عدم جتاوب ال�صلطات 
ال�صحراوية لال�صتفزازات املغربية 
و ا�صتمرارها يف تفعيل خمططها يف 
نقل عدد من االإدارات الر�صمية اإىل 
االأرا�صي املحررة ال ميكننا ا�صتبعاد 
اأي ت�صرف جمنون من املغرب يف ظل 
انح�صار الدعم الدويل لطروحاته و 

التي كانت اأوىل حلقاتها قرار املحكمة 
االأوربية  القا�صي بنفي تبعية املياه 

االقليمية يف ال�صحراء الغربية لل�صيادة 

املغربية و ما اأنتجه ذلك من انتكا�صات 
متوالية و قبل ق�صية �صفينة الفو�صفات 

يف جنوب اإفريقيا. مرة  اأخرى جند 
اأنف�صنا اأمام حلظة جمنونة قد تع�صف 
باالأخ�صر و الياب�س ,و تعيد العالقات 
بني الدول اإىل مربع االأزمة االأول وهو 

حلم ت�صعى اإليه عدد من االأطراف 
الدولية.. 

وداد احلاج:

ت�صيل�صي يقطع 
 الطريق على 

ريال مدريد
يعتزم فريق ت�سيل�سي االإجنليزي لكرة 

القدم، رفع راتب جنمه البلجيكي اإيدين 
هازارد، يف حماولة منه الإقناعه بالبقاء 

يف اأ�سوار »�ستامفورد بريدج«، وقطع 
الطريق على ريال مدريد ال�ساعي 

للتعاقد معه وي�ستعد الفريق اللندين لرفع 
راتب اإيدين هازارد االأ�سبوعي من 240 
األف يورو اإىل 350 األف يورو، وبالتايل 
�سي�سل راتبه ال�سنوي اإىل 16 مليون 

و800 األف يورو. و�سيطلب ت�سيل�سي 100 
مليون يورو للتخلي عن النجم البلجيكي، 
يف حال ف�سلت م�ساعي اإدارة البلوز يف 

االإبقاء على العبه، الذي ينتهي عقده يف 
2020 و�سارك اإيدين هازارد )27 عاما( 
يف 23 مباراة مع البلوز، و�سجل خاللها 
11 هدفا، اإ�سافة اإىل ثالث متريرات 

حا�سمة.
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