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 النادي العا�شمي يف�شخ 
عقد الالعب بوخلوة

بورديــــــم يــــــوقع مع 
مــــولودية �لـــــــجز�ئر 
ويحمل �لقمي�س 10

وزير التجارة �شعيد جالب

�إرجاع �ملنتوجات �جلز�ئرية مل يكن ب�شبب �ملو�د �لكيميائية

�ص13

 و�شط غمو�ص يكتنف 
قوائم االأرا�شي وال�شكنات  

37�ألف  م�شكن هــــ�س 
مهدد بال�شقوط بـ05 
وليــــــات جنــــــوبيـــــــــة
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�ص24
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جياليل �شفيان

 �ملعار�شة منق�شمة 
جتاه ملف �لرئا�شيات

 املدير العام الإدارة
 ال�شجون و اإعادة االإدماج

82 �ألف �شجني م�شجل 
يف جمايل �لتــعليم �لعام 
و�لتكــــــــوين �ملـــــــــــهني

وزارة الداخلية

�إنـــــــهاء مـــــــعاناة 
 �ملـــــــــغتـــــــربيـــن 
مع عقود �مليالد 

فيما قال اإن االإرادة ال�شيا�شية 
غائبة، رزيق:

»�لــــــــجز�ئــــر تفتــــــــقد 
لآليات تنظيم �ل�شوق«

م�شالح اأمن والية اجلزائر 

تاأمني �أيام �لعيد و 
معايدة  �ملر�شى 

�شيا�شة

عدالة

داخلية

جتارة

عيد



عين

قامت هيئة الإغاثة اجلزائرية املن�ضوية حتت لواء 
جمعية الإر�ضاد والإ�ضالح بالقيام مبدارة ت�ضامنية 

واإن�ضانية من خالل القيام بعملية اإفطار ال�ضائمني 
املرابطني بامل�ضجد الأق�ضى من خالل تقدمي وجبات 
الإفطار لل�ضائمني يف مبادرة �ضاهم فيها �ضكان عدد 

من الوليات اجلزائرية تاأكيدات من جديد على 
الدعم ون�ضرة الق�ضية الفل�ضطينية.
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العا�ضمة

 830 ملف طلب كفالة 
�أطفال م�سعفني 

مت ت�سجيل 830 ملف طلب كفالة للأيتام والأطفال امل�سعفني على 

م�ستوى ولية اجلزائر جلها لزالت �سمن قوائم النتظار، ح�سبما 

اأفادت به اليوم الثلثاء نائب رئي�س املجل�س ال�سعبي لولية 

اجلزائر مكلفة بلجنة ال�سوؤون الجتماعية والثقافية والدينية.

واأو�سحت ال�سيدة جبايل فريدة  يف ت�رصيح على هام�س زيارة 

اأع�ساء جلنة ال�سوؤون الجتماعية للمجل�س ال�سعبي الولئي 

للعا�سمة نحو العديد من مراكز الطفولة  امل�سعفة ودور امل�سنني 

بالعا�سمة اأن »830  طلب كفالة ل ميكن تلبيتها يف الوقت الراهن  

تقدمت به العائلت التي حرمت من نعمة الإجناب على م�ستوى 

مديرية الن�ساط  الجتماعي بالعا�سمة تنتظر الرد على طلبها 

منذ 2011 و ماتزال اإىل يومنا هذا �سمن  قوائم النتظار رغم 

ارتفاع عدد الأطفال امل�سعفني الذين يحتاجون للرعاية  والدفء 
العائلي«.

 �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية 
ت�ستعل من جديد

مل يدم انخفا�س اأ�سعار املواد الغذائية من خ�رص وفواكه وحتى 

حلوم حمراء وبي�ساء طويل على امل�ستهلك اجلزائري الب�سيط، 

حيث �سهدت ارتفاعا قيا�سيا قبيل عيد الفطر، ما يعطي ت�سورا 

على اأن قانون العر�س والطلب اأ�سبح �سماعة التجار وممثليهم.

�إفطار جز�ئري لل�سائمني يف فل�سطني

خبر في 
صورة

رور�وة حا�سر يف “كونغر�س” 
�لفيفا بـ”مو�سكو

حو�دث �ملرور ترت�جع يف رم�سان

�سهدت ن�سبة حوادث املرور تراجعا لفتا خلل �سهر رم�سان احلايل 
وذلك مقارنة بالعام الفائت، حيث قلّت ن�سبة احلوادث هذا العام بن�سبة 
14% مقارنة بنف�س الفرتة من العام املن�رصم، بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن 
عدد القتلى واجلرحى يف حوادث املرور عرفت تراجعا اأي�سا مقارنة 

باحلوادث املميتة التي مت ت�سجيلها خلل ال�سنة املا�سية.

ر�سيد بوجدرة يتنازل عن  دعوته 
�لق�سائية �سد �لنهار

اأعلن مدير قناة النهار، اأني�س رحماين، �سحب الروائي ر�سيد بوجدرة 
للدعوى الق�سائية املرفوعة �سد القناة يف تغريدة له بح�سابه على 
التويرت، موؤكدا اأن اأنه مل يكن يرغب  يوما يف اأن يكون خ�سمه اأمام 
  2017 رم�سان  يف  حدث   وما  فنان،  اأو  مثقف  اأو  اإعلمي  الق�ساء 
-ح�سب رحماين- كان جمرد كبوة جواد مت تداركها يف برامج هذا 
العام، م�سريا اأن النهار تو�سلت اإىل اتفاق م�سرتك مع الروائي بوجدرة 

مت مبوجبه اإلغاء املتابعة الق�سائية �سد النهار

�ضجل رئي�س الإحتاد 
اجلزائري لكرة القدم 

ال�ضابق، حممد روراوة، 
ح�ضوره بـ”كونغر�س” رقم 

لكرة  الدويل  لالإحتاد   68
القدم واملُقام حاليا بالعا�ضمة 

الرو�ضية مو�ضكو حيث ظهر 
رئي�س الحتادية ال�ضابق يف 

ال�ضف الأول رفقة اأع�ضاء 
اللجنة املالية لـ”الفيفا”، 

والتي كان قد خطف من�ضبا 
فيها خالل الأ�ضهر املا�ضية.

باب �لو�دي تغرق 
و�سط �لنفايات

يبدو اأن التعليمة التي �سدرت 
من قبل م�سالح بلدية باب 

الوادي من اأجل اإزالة �ساحة 
ال�ساعات الثلثة اأو »الدللة« 

جاءت يف وقتها، لكون النفايات 
والروائح الكريهة اأ�سحت 

امل�سيطر واملهيمن يف ال�ساحة 
بعد اأن »تعفنت« بقايا اخل�رص 
والفواكه التي دائما ما يرتكها 

الباعة يف مكانها، ما يوجب 
على ال�سلطات الو�سية التحرك 

على الأقل من اأجل حماية 
القاطنني يف احلي.

نفطال

 �لوقود �سيكون متوفر� خالل يومي عيد �لفطر
اأكدت ال�رصكة الوطنية لت�سويق وتوزيع املنتجات النفطية »نفطال« باأن توزيع الوقود �سيكون م�سمونا خلل 
يومي عيد الفطر عرب كامل الرتاب الوطني وجاء يف بيان لل�رصكة » نفطال تعلم زبائنها باأن الوقود و خمتلف 
املنتجات النفطية الأخرى �ستكون متوفرة خلل يومي عيد الفطر، على غرار الأيام الأخرى من ال�سنة، عرب 

كامل �سبكتها ملحطات اخلدمات يف كل الرتاب الوطني 7اأيام/7 و 24�سا/24«.

ال�ضري بال�ضرعة الأوىل 

�لرد �جلديد لل�سائقني على �نتقاد�ت �لركاب
 يبدو اأن �سفو العلقة ما بني �سائق احلافلة والركاب  ل ميكن اأن تتح�سن، اإذ تتعدد عوامل الإ�سطراب بني 
الطرفني، وترتاوح ما �سعر التذكرة، ت�سليم التذاكر بالن�سبة للخوا�س، طول مدة مكوث احلافلة على م�ستوى كل 
حمطة، واآخرها ما عمد اإليه اأحد �سائقي احلافلت خط تافورة – دويرة، من ال�سري ببطء على طول اخلط 
الرابط ما بني روي�سو – بئر مراد راي�س، كرد فعل على النتقادات التي وجهت له بطول املكوث على م�ستوى 

املحطات.
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تغيريات وا�سعة  يف القيادات الأفالنية حمليا
 .      700 األف منخرط يف احلزب العتيد 

اأعلن الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني جمال  ولد عبا�س بق�ضنطينة عن اإطالق »عملية وا�ضعة لإعادة تنظيم الهيئات  القاعدية حلزبه«.
و اأو�ضح ولد عبا�س يف لقاء جهوي �ضم اإطارات حزب جبهة التحرير الوطني لت�ضع  )9( وليات ب�ضرق البالد اأن »الوقت قد حان  اليوم بعد النجاحات التي 

حتققت يف ال�ضتحقاقات النتخابية الأخرية لل�ضروع يف  العمل الن�ضايل من خالل تكييف الهياكل القاعدية للحزب اأكرث و اأح�ضن خدمة للجزائر  و لل�ضعب.

�أ�س�ف يف هذ� �ل�سي�ق ب�أن �إعالم 
�لإط�ر�ت �ملحلية جلبهة �لتحرير 
�أح�سن  توفري  ب�رضورة   �لوطني 
�ل�سب�ب  لنخر�ط  �لظروف 
يتعلق  فيم�  خ��سة  �لن�س�ء  و 
مك�تب  لنتخ�ب�ت  بـ«�لرت�سح  
كم�  ب�سم�ن  ذلك  و  �لق�سم�ت« 
لهذه   �لت�مة  »�ل�سف�فية  ق�ل- 
�لعملي�ت«،و بعد �أن ر�فع من �أجل 
جبهة  حزب  �أع�س�ء  بني  حو�ر 
من   حمذر�  و  �لوطني  �لتحرير 
ولد  �ل�سيد  �لفردية«  »�لقر�ر�ت 
�ملتخذة  �لإجر�ء�ت  ب�أن  عب��س 
تنظيم  �إع�دة  خمطط   �إط�ر  يف 
�لهيئ�ت �لق�عدية جلبهة �لتحرير 

»توحيد  يف  �ست�سهم  �لوطني 
حد  و�سع  و  �ملن��سلني  �سفوف  

للق�سم�ت �ملو�زية«.
�لتحرير  جبهة  و�سف  �أن  بعد  و 
�لوطني بـ«ح�مية �لطبق�ت �له�سة 
�لع�م  �لأمني  �أبرز   للمجتمع« 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حلزب 
للق�عدة  �لأ�سو�ت  �إعط�ء  �أهمية 
�لتغيري  هو  و  ب�لتغيري«  »للقي�م  
نه�ية  ي�سع  �لذي  ق�ل-  ûكم� 

لظ�هرة »�ملح�ب�ة«.
�لع�م حلزب جبهة  �لأمني  �أف�د  و 
�أزيد  بت�سجيل  �لوطني  �لتحرير 
من 700 �ألف منخرط  يف �حلزب 
لإع�دة  �جلديدة  �لعملية  �أن  و 
جلبهة  �لق�عدية  �لهيئ�ت  تنظيم 

�لتحرير  �لوطني �ستمكن من رفع 
»1مليون  لإىل  �ملنخرطني  عدد 

منخرط يف نه�ية 2018«.
�لفرتة  يف  بتنظيم  ذكر  �أن  بعد  و 
لكل  ع�مة  جلمعي�ت  �لأخرية 
ت�أ�سف  و �ملح�فظ�ت   �لق�سم�ت 
�لأمني �لع�م حلزب جبهة �لتحرير 
�لق�سم�ت  »عديد  لكون  �لوطني 
منذ  �أع�س�ءه�  بعد   جتدد  مل 

.»2010
ب�أن  عب��س  ولد  �ل�سيد  �أعلن  و 
�سيتم  مم�ثلة  جهوية  لق�ء�ت 
تنظيمه� قريب� بغرب و  و�سط و 
جنوب �لبالد لت�رضيع عملية �إع�دة 
جلبهة  �لق�عدية  �لهي�كل  تنظيم 

�لتحرير  �لوطني.

انتخابات جمل�س الأمة بامل�ضيلة

تناف�س بني  حكيم غويني وعا�سور وبن نا�سر و رئي�س بلدية مقرة

وزير التجارة �ضعيد جالب

اإرجاع املنتوجات اجلزائرية مل يكن ب�سبب املواد الكيميائية

جياليل �ضفيان

 املعار�سة منق�سمة اجتاه ملف الرئا�سيات

بولية  �ملنتخبني  من  �لكثري  �أكد 
حكيم  غر�ر  �ل�س�ب  على  �مل�سيلة 
�ل�سين�  »  يف  مرت�سح  غويني  و�أ�سغر 
�لإر�دة  �لطموح �س�حب  �ل�س�ب  هذ� 
�ل�سلبة �لذي تعول عليه �جلهة �جلنوبية 
�لتوجه�ت  تتطلبه  مل�  نظر�  بقوة  و 
�جلغر�فية  �ل�سي��سية  و�لتق�سيم�ت 
�كت�سبه�  �لتي  للخربة  ونظر�  للولية. 
ببلدية حلو�مد  كع�سو  �نتخ�به  خالل 
يطمح  ف�إنه  متت�لية  عهد�ت  لثالث 
�ل�سين�  مبقعد  للفوز  وحزم  ثقة  وكله 
و�أمله يف  على م�ستوى ولية �مل�سيلة 

كبري وهو  �لولية  ربوع  عرب  �أن�س�ره 
خلو�س  م��سي  قدم�  �أمل على  كله 
�ل�سين�   دي�سمرب  2017  �نتخ�ب�ت 
مدينة  ت�سهده�  جديدة  �س�بقة  ،هي 
بو�سع�دة ب�سفة خ��سة وولية �مل�سيلة 
برت�سيح  عودتن�  و�لتي  ع�مة  ب�سفة 
بن�ء  ج�ء  قر�ره  �أن  ،م�سيف�  �لكهول 
�لوطنية  ب�مل�سوؤولية  �إح�س��سه  على 
�أبن�ء  جت�ه  ،وكذلك  �لوطن  �جت�ه 
د�ئرته و يف بو�سع�دة و�سبعة و�أربعني 
�ملنتخب  وذكر  ب�مل�سيلة  بلدية 
خالل  من  ي�سعى  غويني  »�أنه  حكيم 

ببلدية  �لث�لثة  للعهدة  كمنتخب  عمله 
�أن  �أبن�ء بو�سع�دة  �حلو�مد  �س�ب من 
من  ي�سنع  و�أن   ، نوعية  نقله  يحدث 
د�ئرته ،د�ئرة منوذجية تكون تر�س� يف 
عجلة �إنت�ج �لوطن ، و�أنه قرر �أن يكون 
�سنع  يف  وم�س�رك�  للمنطقة  �سفري� 
م�ستقبل �لوطن لأن م�س�ركتن� يف هذ� 
�لوطني  �لو�جب  تنبع من  �ل�ستحق�ق 
قر�ر  لقى  .«وقد  �جلز�ئر  جت�ه 
منقطع  فعل  ورد  ��ستح�س�ن�  �لرت�سح 
من  عري�سة  قط�ع�ت  من  �لنظري 
�ملنتدبة  �لولية  بو�سع�دة  د�ئرة  �أبن�ء 

�لد�ئرة  ع�ئالت  معظم  من  م�ستقبال 
مع  �لتع�طي  على  قدرته  يف  ،لثقتهم 

م�سكالت �لد�ئرة رغم �سغر �سنه .
ويذكر �أن �ل�س�ب حكيم  يعد �ملر�سح 
يبلغ  �جلز�ئر  يف  �لأ�سغر  �ملحتمل 
�أبن�ء  من  وهو   ع�م�   41 �لعمر  من 
�جلهة �جلنوبية لولية �مل�سيلة مدينة 
بو�سع�دة .ويف ذ�ت �ل�سي�ق تر�سح كل 
رئي�س  ن��رض  بن  حل�سن  من �ل�سيد 
عبد  ع��سور  مقرة و�لأ�ست�ذ  بلدية 

�لرز�ق
هواري بن علية  

جالب  �سعيد  �لتج�رة  وزير  �أعلن 
خمتلف  مع  ور�سة  عقد  عن 
�لذي  و�ملتع�ملني  �مل�ستثمرين 
خالل  �لت�سدير  يف  خربة  لديهم 
�لـ2 جويلية �ملقبل، جمدد� ره�ن 
�ملنتوج  تطوير  على  �حلكومة 
�لأ�سو�ق  �إىل  به  و�لرفع  �ملحلي 
�رضورة  على  مركز�  �خل�رجية، 
و�ملتع�ملني  �مل�ستثمرين  مر�فقة 
على  وت�سجيعهم  �لقت�س�ديني 
ت�سدير منتج�تهم م� ي�سمح بتنويع 

م�س�در �لقت�س�د �لوطني.
�لور�سة  �أن  �لتج�رة  وزير  �أو�سح 
ب�ملتع�ملني  �ستجمعهم  �لتي 
و�مل�ستثمرين  �لقت�س�ديني 

و�آلي�ت  طرق  در��سة  �إىل  �ستعمد 
قط�ع  يف  �ل�س�در�ت  بعث  
لتعليم�ت  وذلك جت�سيد�  �لفالحة 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
للم�س�ركني  وجهه�  �لتي  بوتفليقة 
للفالحة  �لوطنية  �جلل�س�ت  يف 
�أفريل  �لـ23  يف  �ملنعقدة 
ترقية  �إىل  �إ�س�رة  يف  �مل��سي«، 
�ملنتوج �ملحلي، يف حني �سبق و�أن 
ر�أ�سهم  على  �أكد خرب�ء فالحيون 
عي�سى من�سور �أن عملية �لت�سدير 
�أ�س��س  على  تبنى  �أن  ميكن  ل 
بل  فقط،  �لإنت�ج  ف�ئ�س  ت�سدير 
منتج�ت  تخ�سي�س  يتم  و�أن  لبد 
مر�حله�  خمتلف  عرب  تت�بع 

وموجهة م�سبق� للت�سدير.
م�س�لح  �أن  ك�سف  ث�نية  جهة  من 
ممثلي  مع  تعمل  �لتج�رة  وز�رة 
و�لهيئ�ت  �لوز�رية  �لقط�ع�ت 
�لتنمية   حتقيق  على  �لأخرى 
ل�سيم�  لل�س�در�ت،  �مل�ستد�مة 
يف قط�ع �لفالحة وذلك من خالل 
و�لتو�سي�ت  �لتعليم�ت  تنفيذ 
�ل�سرت�تيجية  �إط�ر  يف  �ملندرجة 
 2023-  2019 للت�سدير  �لوطنية 
�إط�ر  يف  �لوز�رة  تنتهجه�  و�لتي  
ملر�فقة  وطني  عمل  برن�مج 
�لفالحية  �ل�سعب  يف  �مل�سدرين 
�إىل  للتوجه  �لعقب�ت  وتذليل 

�لتحويل و�لت�سدير«.

كم� جدد جالب م� �أكدته م�س�لح 
وز�رة �لفالحة حول �أ�سب�ب �إرج�ع 
�مل�سدرة  �لفالحية  �ملنتج�ت 
موؤكد�  ورو�سي�،  كند�  نحو  موؤخر� 
�ل�سحة  ب�رضوط  تتعلق  »ل  �أنه� 
�أن  »�لوز�رة  �إىل  �لنب�تية«، م�سري� 
عملي�ت  مت�بعة  على  حري�سة 
�لفالحية  �ملنتج�ت  ت�سدير 
هذه  تكون  �أن  على  وت�سهر 
مع�يري   لكل  ت�ستجيب  �ملنتج�ت 
�لتي  �لنب�تية  �ل�سحة  و�رضوط 
يفر�سه� �لبلد  �مل�ستورد من �أجل 
�ملنتوج  �سورة  على  �ملح�فظة 

�جلز�ئري خ�رج �لوطن.«
�ضارة بومعزة

ب�أن  جديد  جيل  حزب  رئي�س  �أكد 
�أحز�ب �ملع�ر�سة �لن�سطة يف �ل�س�حة 
�حلزب  مقرتح  خذلت  �ل�سي��سية 
�سخ�سية  على  ب�لتو�فق  �لق��سي 
مر�سح  تن�ف�س  مع�ر�سة  �سي��سية 

�لنظ�م لرئ��سي�ت 2019.
خالل  �سفي�ن«  »جياليل  و�أو�سح 
ب�أن  »�لو�سط«  به  خ�س  ت�رضيح 

�حلزب حترك وفتح ب�ب �مل�س�ور�ت 
�ل�سي��سية  �لأحز�ب  من  �لعديد  مع 
�إ�سرت�تيجية  وفق  للعمل  �ملع�ر�سة 
م�سرتكة تنتهي ب�لتف�ق و�لتو�فق على 
�سخ�سية �سي��سية مع�ر�سة متثل تي�ر 
�ملع�ر�سة ب�جلز�ئر خالل �لرئ��سي�ت 
هذ�  حمدثن�  ي�سيف  لكن  �ملقبلة، 
�أحز�ب  لكون  يح�سل  مل  �لأمر 

�ملع�ر�سة رف�ست هذ� �ملقرتح، ويف 
�سفي�ن  جياليل  �سدد  �ل�سي�ق  ذ�ت 
يف  يخو�س  لز�ل  �حلزب  �أن  على 
هذه �لفكر وي�سعى �إىل �إي�س�له� للر�أي 
�لع�م عن طريق �لتن�سيق مع �ملجتمع 

�ملدين.
ويف تعليق له على �ملب�در�ت �ل�سي��سية 
خالل  �لأحز�ب  بع�س  �أطلقته�  �لتي 

يف  �لأول  �لرجل  �أبرز  �حل�لية  �لفرتة 
حزب جيل جديد ب�أن هذه �ملب�در�ت 
�ل�سي��سية  �خلط�ب�ت  يف  فقط  تظهر 
مل�سوؤويل هذه �لأحز�ب، لكون �لو�قع 
ل يظهر مت�م� وجوده�، لأن �لتعريف 
�أكل  من  ميد�ني�  �لتحرك  يُلزمه�  به� 

ك�سب ثقة �جلميع على حد تعبريه.
علي عزازقة

 بعد �ضعود تهديدات حجار ل
مقاطعي الدورة ال�ضتدراكية

العودة للمناوبة الليلية 
ي�سق �سف الأطباء املقيمني 

�لوطني  �ملكتب  قر�ر  خلّف 
لالأطب�ء  �لوطنية  للتن�سيقية 
ب�لعودة  �خل��س  �ملقيمني، 
و��سع�  جدل  �لليلية  للمن�وبة 
على  �مل�رضبني  م�ستوى  على 
قر�ر�ت  وكلف  �أ�سهر،   7 مد�ر 
بع�س  م�ستوى  على  م�س�دة 
�لقر�ر  �عتربو�  حيث  �لولي�ت، 
يف  �خللف،  �إىل  خطوة  مبث�بة 
ب�لرف�س على  �آخرون  حني علّق 
هذ�  �لقر�ر، خ��سة �أنه مت دون 
�لرجوع للجمعية �لع�مة للتن�سيقية 
�لتي ت�سم 11 م�ست�سفى ج�معي، 
لتطفو لل�سطح تهم خم�لفة مبد�أ 
�لأغلبية  بر�أي  و�لأخذ  �لت�س�ور 

منذ بد�ية �حلركة.
�لأطب�ء  تن�سيقية  و�أ�سدرت 
بي�ن  بق�سنطينة،  �ملقيمني 
�لعودة  لقر�ر  تعلن رف�سه�  توؤكد 
بعد  �ل�ستعج�لية  للمن�وب�ت 
�أفريل   29 ت�ريخ  منذ  مق�طعته� 
تن�سيقية  وعربت  �لف�رط. 
ق�سنطينة رف�سه� لقر�ر �ملكتب 
تق�ليد  جت�وز  �لذي  �لوطني 
على  �لكربى  �لقر�ر�ت  �تخ�ذ 
ب�لرجوع  �لتن�سيقية،  م�ستوى 
 11 �لـ  عرب  �لت�سويت  مبد�أ  �إىل 
�إىل  د�عني  ج�معي،  م�ست�سفى 
على  �لقر�ر  يعر�س  �أن  �رضورة 
�لقر�ر�ت  من  كغريه  �لت�سويت، 
وقت  يف  �تخ�ذه�  مت  �لتي 
�س�بق، معلنون مو��سلة مق�طعة 
غري  �أجل  �إىل  �لليلة  �ملن�وب�ت 
�إىل  �لعودة  �رضورة  مع  حمدد، 
و�لتم�سك  �لع�مة،   �جلمعي�ت 
منذ  يرفعونه�  �لتي  مبط�لبهم 

�سبعة �أ�سهر.
وز�رة  حددت  جهته�  من 
�لعلي  و�لبحث  �لع�يل  �لتـعليم 
 19 �إىل   1 بني  �ملمتدة  �لفرتة 
نـه�ية  �مـتح�ن�ت  بـد�ية  جويلية، 

حـيث   ،DMES �لـتخ�س�س 
�لطـ�هـر حـج�ر  م�سـ�لح  هـددت 
�لقـ�نـون يف وجـه  ب�إ�سـه�ر عــ�س� 
�إقد�مهم  ح�ل  يف  �ملحتجني 
�لدورة  مق�طعة  خطوة  على 
يكون  قد  م�  وهو  �ل�ستدر�كية، 
�لع�مل �لأ�س��سي لبد�ية خطو�ت 
�سف  م�ستوى  على  �لن�سق�ق 
قر�ر  بعد  �ملقيمني،  �لأطب�ء 
عن  �لرت�جع  �لوطني  �ملكتب 

مق�طعة �ملن�وبة �لليلية.
�لتعليم  وز�رة  تعليمة  وتك�سف 
�لتي  �لعلمي  و�لبحث  �لع�يل 
وجهته� �إىل خمتلف كلي�ت �لطـب 
حملت  �لـوطني  �ملـ�ستوى  على 
و�سددت   « جـد�  عـ�جـل   « �سـفة 
من خالله� على �رضورة تـنظــيم 
ل�سه�دة  �ل�ستدر�كي  �لمتح�ن 
�ملتخ�س�سة  �لطبية  �لدر��س�ت 
و�إىل   1 �لـ  من  بـد�ية  �سيجرى 
�ملـقبل،  جويلية   19 �لـ  غـ�ية 
�ل�رضورة  هذه  �أن  مو�سحة 
�لع�دية  �لدورة  بعد خطوة  ت�أتي 
م�ر�س  �سهر  مق�طعته�  مت  �لتي 
�مل�رضبني  طرف  من  �مل��سي 
منذ نوفمرب 2017، موؤكدين على 
�لتـ�سجـيل  �رضورة  �ملحتجني 
على  �ملتو�جدة  �لقو�ئم  عـرب 
�إليه�  �ملنتمني  �لأق�س�م  م�ستوى 
�إىل   17 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
يف  رغبو�  �إذ�  �جل�ري  جو�ن   24

ذلك.
كم� توعدت ب�للجوء �إىل �لق�نون 
للوقوف بوجه �لأطـب�ء �ملـقيـمني 
�لدورة  مق�طعة  ح�ل  يف 
نـه�ية  لمتح�ن  �ل�ستدر�كـية 
�لتخ�س�س �لـ DMES �ملزمع، 
عن  مغيب  كـل  �عتـربت  حـيث 
تخلي  �ل�ستدر�كي،  �لمتح�ن 

طوعي عن �إجر�ئه.
�ضارة بومعزة 

م٫�س



 و قال فليون مبنا�سبة اإحياء ليلة القدر 
على م�ستوى موؤ�س�سة اإعادة الرتبية  و 
اإجراء  مت  اأين  باحلرا�ش  التاأهيل 
و  حلفظ  الوطنية  امل�سابقة  نهائيات 
الأحاديث  و  القراآن  الكرمي  جتويد 
النبوية وكذا ال�سعر و الق�سة الق�سرية 
التي  من  الكتب  عدد  اأكرب  مطالعة  و 
املحبو�سني  من  عدد  فيها  �سارك 
املوؤ�س�سات  خمتلف  من  املنحدرين 
النزلء  عدد  بلغ  قد  العقابية  اأنه 
امل�سجلني يف جمال التعليم العام خالل 
 42937 يعادل  ما  مو�سم2017/2018 
يف  عدد  امل�سجلني  بلغ  فيما  م�سجل 
فروع التكوين املهني و احلريف  خالل 

مما  م�سجل   39992 املو�سم  ذات 
لهوؤلء  العدد  الإجمايل  يجعل 
اأ�ساف  و  82929  م�سجل.  النزلء 
ذات  ال�سجون يف  لإدارة  العام  املدير 
لجتياز  امل�سجلني  »عدد  الإطار  اأن 
الباكالوريا  خالل  �سهادة  امتحان 
ما  بلغ  قد   2017/2018 املو�سم 
بلغ  حني  يف  م�سجل   4391 يعادل 
�سهادة  امل�سجلني  لجتياز  عدد 
املو�سم  لذات  املتو�سط  التعليم 
بلغ  »كما  م�سجل.   4698 يعادل  ما 
حفظ  اأق�سام  يف  عدد  املحبو�سني 
القراآن الكرمي لغاية �سهر اأبريل 8281 

م�سجل« يقول  امل�سوؤول.
فليون  اأكد  ال�سيد  ال�سياق  نف�ش  يف  و 
و  الفكرية  امل�سابقات  هذه  مثل  اأن 
تنظيمها  التي  يتم  الثقافية  و  الدينية 

العقابية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
جمالت  يف  املحبو�سني  لفائدة 
و  املهني  التكوين  و  التعليم  العام 
و  الريا�سية  الن�ساطات  كذا  و  احلريف 
يف  م�سابقات  و  و  الرتبوية  الثقافية 

حفظ و ترتيل القراآن الكرمي �ستمكن 
احل�سول  على  من  املحبو�سني 
على  ت�ساعدهم  مهارات  و  �سهادات 
الفراج  بعد  املجتمع  يف  الندماج 

عنهم.

واجلماعات  الداخلية  وزير  �سدد 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
تعميم  �رضورة  على  بدوي  الدين 
التنمية املحلية باجلنوب واله�ساب 
 21 فتح  اإعادة  عن  كا�سفا  العليا، 

�ساطئا للمو�سم اجلاري.
اجلماعات  و  الداخلية  وزير  اأكد 
على  بدوي  الدين  نور  املحلية 
ق�سوى«  »اأهمية  ايالء  �رضورة 
مبناطق  التنمية  وترية  لت�رضيع 
تنفيذا  العليا  واله�ساب  اجلنوب 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش  لتعليمات 
اأ�رضف  حيث  بوتفليقة،  العزيز 
على  هامة  ملفات  مناق�سة  على 
ال�سناعية  املناطق  اإن�ساء  غرار 
للن�ساطات،  ال�سغرية  واملناطق 
برنامج �سندوقي اجلنوب واله�ساب 
احلدودية،  املناطق  تنمية  العليا، 
امليدانية  اللجنة  تقرير  جانب  اإىل 
ملعاينة خ�سائر الفي�سانات الأخرية 

وكذا عمل اللجنة القطاعية املكلفة 
مبعاينة و�سعية ال�سواطئ املمنوعة 
دعا  مت�سل،  �سياق  لل�سباحة«.ويف 
املحلية  التنمية  تعميم  اإىل  بدوي 
الوطن  تراب  من  نقطة  اأبعد  اإىل 
التن�سيق  تكثيف  خالل  من  وذلك 
واملحلي  املركزي  امل�ستويني  على 
بخ�سو�ش  الأولويات  حتديد  ق�سد 
تكت�سي  التي  اجلوارية  امل�ساريع 
املواطنني  يوميات  يف  بالغة  اأهمية 
والتي �ست�ستفيد من متويل يف اإطار 

هذا الربنامج«.
املناطق  تنمية  يخ�ش  وفيما 
�رضورة  اإىل  الوزير  دعا  احلدودية، 
اجلوار  دول  مع  التعاون  »تكثيف 
باإ�سفاء ديناميكية على ميكانيزمات 
ل�سيما  وتطويرها  الثنائي  التعاون 
يف جمالت الأمن والتكوين« مذكرا 
بهذه  الأمني  التحدي  باأولوية 
التام  التن�سيق  و�رضورة  املناطق 

مع اجلهات املعنية، خا�سة اجلي�ش 
عقد  عن  معلنا  ال�سعبي«،  الوطني 
املناطق  بتنمية  خا�ش  وطني  لقاء 
خمتلف  بدرا�سة  يعنى  احلدودية 
الأبعاد التنموية بها.األح الوزير على 
عملية  ميكانيزمات  »و�سع  �رضورة 
املناطق  اإن�ساء  تقدم  ملتابعة مدى 
ال�سناعية عرب خمتلف وليات الوطن 
بالتن�سيق مع الوكالة الوطنية لتهيئة 
الوطني  واملركز  الإقليم  وجاذبية 
اخلا�سة  والتحاليل  للدرا�سات 
هذا  يف  مذكرا  والتنمية،  بال�سكان 
الذي  القت�سادي  بالبعد  الإطار 
الن�ساطات  مناطق  تلعبه  اأن  »يجب 
امل�سغرة خللق ديناميكية اقت�سادية 
خالل  من  املحلي  امل�ستوى  على 
فتح املجال اأمام حاملي امل�ساريع 
ال�سباب  فئة  ل�سيما  ال�سغرية 
وطنية  �سبكة  خلق  اإىل  والو�سول 
وال�سغرية  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 

جدا«.وخالل رده على عر�ش حول 
ملعاينة  القطاعية  اللجنة  ح�سيلة 
التي  الأخرية  الفي�سانات  خ�سائر 
والذي  الوليات  من  عدد  م�ست 
للكوارث  الوطني  املندوب  قدمه 
»التعليمات  الوزير  اأ�سدى  الكربى 
الأ�رضار  مبختلف  للتكفل  الالزمة 
الفي�سانات  هذه  خلفتها  التي 
القطاعات  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
املعنية«.من جهة اأخرى، اأفاد وزير 
نور  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
فتح  اإعادة  �سيتم  اأنه  بدوي،  الدين 
فيما  اجلاري  للمو�سم  �ساطئا   21

�سيتم فتح 36 �ساطئا ملو�سم 2019
ويف هذا ال�سياق اأمر الوزير مبوا�سلة 
املتبقية  ال�سواطئ  حالة  درا�سات 
ال�ساحلية  الوليات  خمتلف  عرب 
منها  ممكن  عدد  اأكرب  فتح  ق�سد 

لل�سباحة
 اإميان لوا�س

قانون  باأن  رزيق«  »كمال  اأكد 
هو  لي�ش  والطلب  العر�ش 
املواد  اأ�سعار  يف  املتحكم 
الغذائية باجلزائر  لكونها تفتقد 
لالآليات الفعلية املنظمة لل�سوق، 
الرئي�ش  املتحكم  هي  والفو�سى 
يف  قوله،  حد  على  الأ�سعار  يف 
الإرادة  غياب  باأن  اأو�سح  حني 
ل  التجار  طمع  جعل  ال�سيا�سية 

يتوقف.
القت�سادي  اخلبري  وو�سف 
»الو�سط«  به  خ�ش  ت�رضيح  يف 
الدماء«  بـ«امل�سا�سي  التجار 
امل�سيطرين على  اأ�سبحوا  الذين 
ال�ساحة التجارية باجلزائر، لأنهم 

التجارة  وزارة  �سعف  ا�ستغلوا 
الت�رضيحات  على  اعتمدت  التي 
ميدانيا،  العمل  عو�ش  البالية 
بقاء  هو  ح�سبه  ذلك  يرتجم  وما 
مرتفعة  والفواكه  اخل�رض  اأ�سعار 
رغم التطمينات التي �سبقت ولوج 
على  رزيق  و�سدد  رم�سان،  �سهر 
اجلوارية  الأ�سواق  غياب  فكرة 
تعد  باأنها  قال  والتي  واجلملة 
ال�سوق  جعلت  التي  الأ�سباب  من 
قانون  وفق  ي�سري  اجلزائري 
يقرر  التاجر هو من  لكون  الغاب 
الب�سيط  للم�ستهلك  يبيع   كيف 
من  الوحيدة  ال�سحية  يعد  الذي 

كل هذه الفو�سى.

ذات  انتقد  ال�سياق  ذات  ويف 
التجارة  وزارة  م�سالح  امل�سدر 
الذي مل  كال�ساهد  باأنه  قال  التي 
تعليماته  واأن  خا�سة  �سيئا،  يرى 
ل تطبق وت�رضيحات م�سوؤوليه ل 
وفيما  اهتمام،  اأي  التجار  يعرها 
رزيق  اأفاد  ال�سوق  بتنظيم  يتعلق 
طريق  عن  ينظم  ل  ال�سوق  اأن 
الرقابة ويف ظرف �سنة اأو �سنتني، 
اأن  ال�سوق  باأنه يجب على  موؤكدا 
ينظم خا�سة وان اجلزائر حتتاج 
والعمل  جوارية،  �سوق  ل2000 
ولية،  كل  يف  جملة  اإن�ساء  على 
مع بناء �سوق جواري يف كل بلدية 
وهذا  تناف�ش،  خلق  اأجل  من 

مع  الحتكار،  �سيطرة  ظل  يف 
التوزيع  �سبكات  يف  النظر  اإعادة 
لكونها كارثية وم�ساوئها اأكرب من 

حما�سنها ح�سب رزيق.
ويف الأخري اأبرز اخلبري القت�سادي 
باأنه يجب على ال�سلطات الو�سية 
يف  ال�سوق  تنظيم  اأن  من  العمل 
الإرادة  واأن  �سيما  وقت،  اأ�رضق 
من  اإطالقا  غائبة  ال�سيا�سية 
تعتمد  التي  ال�سرتاتيجيات 
عليها م�سالح وزارة التجارة منذ 
اإىل �رضورة  اإياها  داعيا  �سنوات، 
اإجراء تغيري كلي من اأجل تنظيم 

كلي لل�سوق اجلزائرية.
علي عزازقة

املدير العام لإدارة ال�سجون و اإعادة الإدماج

بدوي:

.       اإعادة فتح 21 �ساطئا للمو�سم اجلاري

فيما قال اإن الإرادة ال�سيا�سية غائبة، رزيق:

     .   التاجر هو الأمر الناهي بخ�سو�ص الأ�سعار

ف.ن�سرين

82 األف �سجني م�سجل يف جمايل التعليم العام والتكوين املهني

البد من تعميم التنمية املحلية باجلنوب واله�ساب العليا

»اجلزائر تفتقد الآليات تنظيم ال�سوق«
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.        8281 م�سجل يف دورات حتفيظ القراآن الكرمي

وزارة الداخلية

 اإنهاء معاناة املغرتبني 
مع عقود امليالد 

و�سط تخوف املواطنني عزوف التجار 

 عقوبات مالية وغلق موؤقت لكل 
من مل يلتزم باملداومة

الداخلية  وزير  اأكد 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
بدوي،  الدين  نور  العمرانية، 
اأن الدبلوما�سية اجلزائرّية قد 
امليالد  عقود  م�ساألة  عاجلت 
“مكرر”  الرتقيم  حتمل  التي 
اجلزائرية  اجلالية  لأفراد 
نتيجة  اإىل  واآلت  بفرن�سا 

ايجابية.
ح�سابه  يف  بدوي  وكتب 
التوا�سل  وقع  على  ال�سخ�سي 
“الفاي�سبوك”،  الجتماعي 
�سهرة الثالثاء، يقول: “تلقيت 
عددا  الأخرية   الآونة  يف 

املتعلقة  الر�سائل  من  معتربا 
بال�سعوبات التي يجدها بع�ش 
عقود  ت�سجيل   يف  مواطنينا 
املدنية  احلالة  يف  زواجهم 
الفرن�سية ب�سبب عقود امليالد 
مكرر”   الرتقيم  حتمل  التي 
واأو�سح الوزير يف من�سوره انها 
عوجلت مع اجلانب الفرن�سي و 
كتب  »ي�رضين اإعالم املعنّيني 
اجلزائرّية  الدبلوما�سية  اأّن 
مع  امل�ساألة  هذه  عاجلت  قد 
اىل  واآلت  الفرن�سي  اجلانب 

نتيجة ايجابية«.
ف.ن�سرين

على  يفر�ش  املداومة  نظام  بولنوار: 
التجار �سمان احلد الأدنى 

مع كل منا�سبة دينية يف اجلزائر يفتح 
تعرف  حيث  التجار،  مداومة  ملف 
ال�سوارع اجلزائرية عزوف التجار عن 
العمل، ورغم الإجراءات التي اتخذتها 
بعقوبات  املداومة  لنظام  الوزارة 
يبقى  للمحالت،  موؤقت  غلق  و  مالية 
ارتفاع ن�سبة عزوف التجار عن العمل 

فبي هذه املنا�سبات.

�سرورة اللتزام 
باملداومة جت�سيدا 
للخدمة العمومية

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ش  دعا 
بولنوار  الطاهر  احلاج  واحلرفني 
واأ�سحاب  واحلرفيني  التجار  جميع 
اإىل  باملداومة  املعنيني  اخلدمات 
للزبائن وجت�سيدا  بها خدمة  اللتزام 
وكذا  العمومية،  اخلدمة  ملفهوم 
القانون  يحددها  التي  للعقوبة  جتنبا 
واملتمثلة يف غرامة مالية ترتاوح من 
30 األف دج و300 األف دج وغلق املحل 

التجاري 30 يوما.
اأو�سح رئي�ش اجلمعية الوطنية للتجار 
يف  بولنوار  طاهر  احلاج  واحلرفيني 
ت�رضيح خ�ش به الو�سط اأن »الكثري من 
يجهلون  الإعالميني  وكذا  املواطنني 
»«نظام  اأن  مربزا  املداومة،  معنى 
�سمان  التجار  على  يفر�ش  املداومة 
يعني  ما  اخلدمات،  من  الأدنى  احلد 
بالإ�سافة  اأقل،  وجتار  اأقل  متعاملني 
وكميات  حمددة  عمل  �ساعات  اإىل 
املنطلق،  هذا  ومن  قليلة.  اإنتاج 
الوفرة  تلك  نلحظ  اأّل  الطبيعي  فمن 
املعتادة يف بع�ش املواد ال�ستهالكية 

على غرار اخلبز واحلليب«. 
ارجع  بالأ�سعار،  يتعلق  فيما  اأما 
بولنوار ارتفاع اأ�سعار اخل�رض والفواكه 
واملزارعني  املنتجني  اىل  العيد  يف 
حما�سيلهم  جني  عن  توقفوا  الذين 
العيد  منا�سبة  لق�ساء  ذهابهم  ب�سبب 

مع ذويهم »
م�سوؤويل  املتحدث  وطالب  هذا 
املحالت  القوائم  بن�رض  البلديات 
ال�ساحات  يف  اخلدمات  و  التجارية 
العمومية و مداخل الأحياء حتى يكون 
املواطنون على علم بها ، كما اأعلنت 
واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
امل�سافرين  نقل  حافالت  لأ�سحاب 

النقل  حمطات  اأن  الأجرة  و�سيارات 
تكون  الوليات  م�ستوى  على  الربي 

مفتوحة خالل اأيام العيد.

ل�سمان  جمند  تاجر   658
مداومة العيد مبع�سكر

م�سالح  اتخذت  اأخرى  جهة  من 
مع�سكر،  لولية  التجارة  مديرية 
جملة  املبارك،  الفطر  لعيد  حت�سبا 
ل�سمان  والتدابري  الإجراءات  من 
توفري  عرب  وذلك  املواطنني  خدمة 
واحلاجيات  امل�ستلزمات  جميع 
حيث  املنا�سبة،  هذه  تتطلبها  التي 
�سي�سهرون  تاجرا   658 جتنيد  مت 
ال�سوق  متوين  ا�ستمرار  �سمان  على 
مبختلف املواد الغذائية، خا�سة ذات 
يحتاجها  التي  الوا�سع  ال�ستهالك 
املنا�سبة  هذه  يف  بقوة  امل�ستهلك 

الدينية. 
حيث �سيقوم التجار املجندين خالل 
يومي العيد بفتح حمالتهم ل�ستقبال 
مواد  من  يطلبونه  ما  وتوفري  الزبائن 
اخلبز،  واللحوم،  كاخل�رض  غذائية، 
املجّندين  ،التجار  وغريها  املاء 
خمتلفة  اأن�سطة  على  �سيتوّزعون 
اإنتاج  ت�سمن  100خمبزة  منها 
التي  بالكميات  العيد  يومي  اخلبز 
�ستفتح  والتي  امل�ستهلك،  يحتاجها 
اخلبز،  لتوفري  عادي  ب�سكل  اأبوابها 
 66 فتح  مقابل  وغريهما  احللويات 
حمل   86 و  الغذائية،  للمواد  حمال 
التي  وغريها  والفواكه  اخل�رض  لبيع 
الزبائن،  حاجيات  بدورها  �ستوفر 
اإىل جانب جتنيد 90 تاجر فيما  هذا 
يخ�ش الق�سابات لبيع اللحوم البي�ساء 
م�ستوى  على  مطعم  و45  واحلمراء 

كامل بلديات مع�سكر
مديرية  تعمل  مت�سل  �سياق  ويف 
اأجل  من  مع�سكر  لولية  التجارة 
ت�سجيل  دون  من  العيد  ق�ساء  �سمان 
املواد، ل�سيما  نق�ش يف خمتلف  اأي 
بتجنيد  الوا�سع  ال�ستهالك  ذات 
لل�سهر على  اأعوان  فرق مراقبة ت�سم 
التجارية  املحالت  مراقبة  �سمان 
�سالحية  مدى  من  التاأكد  بغية 
نوعية  وكذا  لال�ستهالك  املنتجات 
من  للبيع  املعرو�سة  الغذائية  املواد 
اأية حالة غ�ش من طرف  اأجل تفادي 

التجار. 
اإميان لوا�ص

بلغ عدد نزلء موؤ�س�سات اإعادة التاأهيل و الرتبية  امل�سجلني على امل�ستوى الوطني  خالل املو�سم2018/2017 
يف جمال التعليم العام و   فروع التكوين املهني و احلريف ما يفوق 82 األف م�سجل و ذلك يف اإطار تنمية 

و  ترقية برامج اإعادة الرتبية و الإدماج على م�ستوى هذه املوؤ�س�سات ح�سبما اأكده اأم�ص  الثالثاء باجلزائر 
العا�سمة املدير العام لإدارة ال�سجون و اإعادة الإدماج خمتار  فليون.
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بيان عن قيادة البولي�ضاريو

 اإدانة حماوالت االلتفاف حول 
قرار حمكمة العدل االأوروبية

اأدانت جبهة البولي�ساريو املحاولت التي تقودها بع�ض الأطراف 
حمكمة   قرار  حول  اللتفاف  اأجل  من  الأوروبي  الحتاد  داخل 
العدل الأوروبية م�سددة على اأن التوقيع على اأي اتفاق بني الحتاد 
الإقليمية  املياه  اأو  الأرا�سي  ي�سمل  املغربي  الحتالل  ودولة  
لل�سحراء الغربية املحتلة  لغيا وباطال وانتهاكا �سارخا للقانون 
الدويل والقانون الدويل الإن�ساين  والقانون الأوروبي. وذكر بيان 
برئا�سة  البولي�ساريو  جلبهة  الوطنية  الأمانة  مكتب  اجتماع  توج 
باأن  غايل  اإبراهيم  للجبهة   العام  الأمني  ال�سحراوي  الرئي�ض 
حمكمة العدل  الأوروبية ح�سمت باأن ال�سحراء الغربية واململكة 
املغربية بلدان منف�سالن  ومتمايزان مما يجعل توقيع اأي اتفاق 
بني الحتاد الأوروبي ودولة الحتالل  املغربي ي�سمل الأرا�سي اأو 
املياه الإقليمية لل�سحراء الغربية املحتلة لغيا وباطال وانتهاكا 
والقانون   الإن�ساين  الدويل  والقانون  الدويل  للقانون  �سارخا 
النباء  وكالة  ذكرته  ما  وفق  الجتماع  تناول  وقد  الأوروبي. 
ال�سحراوية )وا�ض( تطورات  الق�سية ال�سحراوية داخليا وخارجيا 
حيث �سجلت البولي�ساريو ارتياحها  اإزاء »اإجناح  خمتلف الربامج 
واملحطات وال�ستحقاقات  ال�سيا�سية والتنظيمية والجتماعية«  
وحيت ا�ستعداد جماهري ال�سعب ال�سحراوي يف كل مواقع الفعل 
والن�سال ملزيد البذل  والعطاء على درب الكفاح من اأجل احلرية 
وال�ستقالل. وطالب بيان الجتماع املجتمع الدويل واملنظمات 
على  املفرو�ض  املغربي  احل�سار   رفع  على  العمل  احلقوقية 
معتقلي   �رساح  باإطالق  والتعجيل  املحتلة  ال�سحراوية  املناطق 
ال�سيا�سيني  املعتقلني  وجميع  الطالبي  وال�سف  اإيزيك  اكدمي 
ال�سحراويني يف ال�سجون  املغربية. ويف تناوله للعمل اخلارجي 
بتمكني  الت�سبث   على  الدويل  املجتمع  اإ�رسار  املكتب  �سجل 
ال�سعب ال�سحراوي من حقوقه امل�رسوعة مما ينعك�ض بو�سوح يف 
خمتلف القرارات  والتو�سيات ال�سادرة عن كل الهيئات الدولية 
للبولي�ساريو  الوطنية  لالأمانة  الدائم  املكتب  قال.  كما  والقارية 
طالب بهذه املنا�سبة بالتعجيل  بتنفيذ قرار جمل�ض الأمن الدويل 
فورا يف  بال�رسوع  الثالثني  الإفريقي  وقرار قمة الحتاد  الأخري 
بح�سن  واملغربي  ال�سحراوي  الطرفني  بني  مبا�رسة  مفاو�سات 
نية  وبدون �رسوط م�سبقة ل�ستكمال ت�سفية ال�ستعمار من اآخر 
من ممار�سة  ال�سحراوي  ال�سعب  اإفريقيا  ومتكني  م�ستعمرة يف 
حقه غري القابل للت�رسف يف تقرير امل�سريوال�ستقالل. وذكرت 
ل�ستعرا�ض  منا�سبة  كان  الجتماع  ان  ال�سحراوية  النباء  وكالة 
تقرير عن  الزيارة التي قام بها الرئي�ض ابراهيم غايل اإىل عدد 
من دول جنوب القارة  الإفريقية والتي �سكلت »منا�سبة لتجديد 
وتوجت  ال�سحراوي  ال�سعب   لكفاح  الرا�سخة  الدعم  مواقف 
ببيانات م�سرتكةي عك�ست قوة التاأييد واآفاق العالقات املتميزة 
كانت  كما  املنطقة«.  هذه  وبلدان  ال�سحراوية  اجلمهورية  بني  
اململكة  تقيد  للتاأكيد جمددا على �رسورة  منا�سبة  الزيارة  هذه 
املغربية  باحرتام القانون التاأ�سي�سي لالحتاد الإفريقي وخا�سة 
الن�سحاب  وبالتايل  ال�ستقالل  غداة  املوروثة   احلدود  احرتام 
ان  وبعد  ال�سحراوية.  اجلمهورية   من  التي حتتلها  الأجزاء  من 
ال�سحراوي  ال�سعبي  التحرير  جي�ض  البولي�ساريو  جبهة  حيت 
التحريري حذرت باملقابل  الدائم  ل�ستكمال مهمة  وا�ستعداده 
اململكة  ملخدرات  واملتزايد   »املمنهج  الت�رسيب  خماطر  من 
ع�سابات  وت�سجيع  دعم  يف  احلا�سمة  وم�ساهمتها  املغربية 

اجلرمية  املنظمة واجلماعات الإرهابية«.

 بعدما حاول ال�ضحية 
غر�س اخلنجر يف رقبة املتهم

 تاجر يزهق روح جاره
 يف �سجار بال�سراربة

ق�ساء  مبجل�ض  الإ�ستئنافية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
العا�سمة ق�سية قتل راح �سحيتها �ساب يف العقد الثالث من 
قام بطعنه  يد جاره وهو �ساحب حمل جتاري  العمر على 
ب�سكني على اأنحاء خمتلفة من ج�سده اإثر �سجار بالأ�سلحة 
التي  . يف اجلرمية  بالكاليتو�ض  ال�رساربة  البي�ساء مبنطقة 
�سجار  وقع  حني   2016 نوفمرب   2 لتاريخ  جمرياتها  تعود 
بني  بالكاليتو�ض  ال�رساربة  مبنطقة  البي�ساء  بالأ�سلحة 
�ساحب حمل جتاري و جاره وتعر�ض هذا الأخري لإ�سابات 
خطرية نقل على اإثرها مل�ست�سفى �سليم زمرييل باحلرا�ض 
اخلطرية  الطعنات  جراء  من  اأنفا�سه  اأخر  هناك  لفظ  اأين 
التي اإخرتقت اإحداها منطقة القلب و كانت كفيلة لإزهاق 
مت  الفاعل  عن  للك�سف  التحريات  اإنطالق  وبعد   ، روحه 
توقيف �ساحب املحل الذي اإعرتف خالل �سماعه باأنه من 
قام بطعن ال�سحية بعدما تقدم ملحله و بيده �سكني و حاول 
غر�سه يف عنقه مبا جعله يدخل معه يف �سجار اإنتهى بطعنه 
خنجر  باإ�ستعمل  ج�سده  اأنحاء  خمتلف  على  مرات  عدة 
بعدما  بحياته  اأودت  التي  الإ�سابة  وهي  جنمات  بثالثة 
اإخرتقت اإحداها اجلهة الي�رسى ل�سدره و�سببت له ف�سل يف 

القلب وبالتايل الوفاة .
ل/منرية

اأجلت حمكمة اجلنايات الإبتدائية 
للدورة   ، اأم�ض  البي�ساء،  بالدار 
يف  النظر   ، املقبلة  اجلنائية 
�رسية  �سمن  كانا  اإرهابي  ملف 
باأعايل  النا�سطة  الوليد«  بن  خالد 
املوالية  و  الأخ�رسية  جبال 
�سلوعه  ب�سبب  »داع�ض«  لتنظيم 
اإ�ستهدفت  اإرهابية  اإعتداءات  يف 
تابالط  مبنطقة  ال�رسطة  قوات 
�سحيتها  راح  و2016   2013 بعام 
�رسطيان ، وهو املتهم ال�سادرة يف 
حمكمة  عن  بالقب�ض  اأمران  حقه 

البليدة عن ق�سايا اإرهابية .
وقائع الق�سية احلالية و على ح�سب 
املعلومات املتوفرة لدى جريدة » 
الو�سط« تعود لتاريخ 2016/01/11 
ال�رسطة  قوات  تعر�ست  حني   ،
العاملة بحاجز اأمني ثابت مبنطقة 
واد احلد يف حدود ال�ساعة الثامنة 

بوا�سطة  اإرهابي  اإعتداء  اإىل  وربع 
اإطالق  تبادل  ومت  نارية  اأ�سلحة 
النار وبعد حلظات لذت العنا�رس 
حلاق  بعد  بالفرار  الإرهابية 
قوات الدعم ، وبعد القيام بعملية 
اجلرمية  م�سح  ملحيط  مت�سيط 
مت العثور على �سخ�ض ملقى على 
جلروح  تعر�سه  جراء  من  الأر�ض 
و  الراأ�ض  م�ستوى  على  خطرية 
اإرهابي من  ،وتبينباأنه عن�رس  اليد 
�سمن اجلماعة التي نفذت العملية 
خمازن   3 على  بحوزته  عرث  ،كما 
 « نوع  من  ناري  ب�سالح  خا�سة 
طلقة  ب45  معباأة  كال�سينكوف« 
حية ،منظار نهاري مدين ، حاملة 
ووثائق فارغة بالإ�سافة اإىل حقيبة 
ظهرية مدنية وهاتف نقال ،لتقوم 
ال�سخ�ض  بتحويل  الأمن  م�سالح 
طابالت  علىم�ست�سفى  امل�ساب 
،وخالل التحريات عن هويته تبني 
ب،   « يدعى  اإرهابي  عن�رس  باأنه 
مبوجب  عنه  املبحوث  اأح�سن« 

عن  �سادرين  بالقب�ض  اأمرين 
حمكمة البليدة عن ق�سايا اإرهابية 
الغيبوبة  من  اإ�ستفاقته  وبعد   ،
ك�سف مل�سالح التحقيق اأنه اإلتحق 
بالعمل امل�سلح بتاريخ 2012/10/5 
باجلماعاتالإرهابية  اإت�ساله  بعد 
�رسية  �سمن  اإنخرط  و  بالبويرة 
اأين تدرب هناك وت�سلح  »الغرباء« 
ولبث  الكال�سيتكوف«   « ب�سالح 
 25 على  ق�سي  اأن  لغاية  معهم 
،واإنتقل  ال�رسية  هاته  من  عن�رسا 
 « �رسية  �سمن  لالإنخراط  بعدها 
خالد بن الوليد« حتت اإمرة املدعو 
» بن هني حممد« املكنى » الزبري« 
معر�ض  يف  املتهم  ك�سف  ،كما 
يف  �سارك  قد  اأنه  ت�رسيحاته 
اإ�ستهدف  الذي  الإرهابي  الإعتداء 
قوات ال�رسطة التابعة لأمة دائرة بن 
والذي   2013/04/3 بتاريخ  �سليمان 
اإ�ست�سهد خالله عون ال�رسطة » �سباح 
توهامي« ،مع م�ساركته يف الإعتداء 
قوات  اإ�ستهدف  الذي  الإرهابي 

ال�رسطة التابعة لأمن دائرة تابالط 
فيه  واإ�ست�سهد   2016/04/6 بتاريخ 
علي«ناهيك  �سيد  زعار   « ال�رسطي 
كانوا  التي  ال�رسقة  عمليات  عم 
العزل  املواطنني  حق  يرتكبونها يف 
،كما قدم ذات املتهم هوية رفقائه 
والذي  الإعتداء  يف  �ساركوه  الذين 
جناية  بتهم  رفقته  متابعتهم  متت 
اإرهابية  جماعة  يف  الإنخراط 
القتل  حماولة  جناية  م�سلحة، 
العمدي مع �سبق الإ�رسار ة الرت�سد 
�سبق  مع  العمدي  القتل  جناية   ،
ال�رسقة  الرت�سد ،جناية  و  الإ�رسار 
املرتكبة من طرف اأكرث من �سخ�ض 
وبتوافر ظرف الليل والعنف ، جنحة 
التحطيم العمدي مللك الغري ، قبل 
اأن تنح�رس املتابعة الق�سائية عليه 
باقي  وفاة  بعد  ثاين  �سخ�ض  وعلى 
رفقته  املتابعني  الع�رسة  املتهمني 
ما  انتظار  يف  وهذا   ، امللف  يف 
�ست�سفر عنه جل�سة املحاكمة من 

تفا�سيل اأكرث .

ل/منرية

�سطرت املديرية العامة لالأمن الوطني 
خمتلف   عرب  �سامال  اأمنياً  خمططاً 
خالل  يتج�سدمن  الوطن،  وليات 
الحرتازية  الرتتيبات  من  جملة  اتخاذ 
والوقائية، القائمة على م�ساعفة العمل 
امليداين، �سمانا لأمن املواطن وحماية 
املمتلكات خالل هذه املنا�سبة الدينية 
كثرية  تنقالت  تعرف  التي  الكرمية، 

للمواطنني. 
ت�سكيل  و�سع  المنية  اخلطة  و�سملت 
بفرق  امليدان  يف  مدعم  حمكم،  اأمني 
والراجلة  الراكبة  ال�رسطية  الدوريات 
ل�سمان الأمن على م�ستوى الأماكن التي 
ت�سهد اإقبال كبريا للعائالت يومي العيد 

العمومي،  النقل  حمطات  كامل�ساجد، 
ال�ساحات العمومية، دور املقابر، مراكز 
واملراكز  والت�سلية،الأ�سواق  الرتفيه 

التجارية الكربى،املوانئ واملطارات.
كما مت تعزيز تواجد قوات ال�رسطة على 
م�ستوى الطرق الرئي�سية والفرعية التي 
تعرف كثافة مرورية، ومت جتهيز طاقم 
الطرق  خمتلف  م�ستوى  على  رادار 
�سالمة  على  خطرا  تعترب  التي  ل�سيما 
املتنقلة  الدوريات  ال�سائقني،وتكثيف 
اأي�سا،  الإجراءات  ومن  والفجائية 
بفرق  املروري  ال�سبط  تعزيزف�سائل 
ان�سيابية  ل�سمان  النارية  الدراجات 
اأكرث، وا�ستعمال الو�سائل احلديثة لدعم 

املراقبة  فرق  ملختلف  امليداين  العمل 
للحركة  اجلوية  التغطية  مع  املرورية 
امليدانية  الفرق  مع  والتن�سيق  املرورية 

وكذا ال�ستعانة بكامريات املراقبة.
املدن  يف  املواطنني  تنقالت  ول�سمان 
الكربى با�ستخدام خمتلف و�سائل النقل، 
العا�سمة،  وميرتو  الرتامواي  ل�سيما 
كثيفة  حركة  من  يعرفانه  ملا  ونظرا 
مت  املنا�سبات،  هذه  مثل  يف  خا�سة 
بتاأمني  املكلف  الأمني  الت�سكيل  تدعيم 
لأمن  �سمانا  اخلدماتية،  املرافق  هاته 
هذا  املمتلكات   و�سالمة  املواطن 
الوطني،  لالأمن  العامة  وتدعو املديرية 
جميع م�ستخدمي الطريق العام مبا فيهم 

ال�سواق، اإىل توخي كثري احليطة واحلذر، 
املرورية،  ال�سالمة  قوانني  واحرتام 
اأثناء  املحددة  ال�رسعة  جتاوز  وعدم 
تنقالتهم لق�ساء اأيام العيد مع عائالتهم، 
الرقم  خدمة  ت�رسفهم  حتت  وت�سع 
املجاين4815، وخمتلف الدعائم الرقمية 
وتويرتالأمن  في�سبوك  �سفحتي  من 
الذكية  التطبيقة  وكذا  الوطني 
�سل  ا للتو ،A L L O E C H O R T A
اأيام  وطيلة  ال�ساعة  مدار  على  والتبليغ 
جميع  باملنا�سبة  وتهنئ  الأ�سبوع.  
مبوفور  يعيده  اأن  متمنية  املواطنني 
من  ومزيدا  والأمان،  والعافية  ال�سحة 

الزدهار والرقي لوطننا اجلزائر.

اله�سة  الأ�سخا�ض  حماية  فرقة  متكنت  
بامل�سلحة الولئية لل�رسطة الق�سائية نهار 
العمر  من  يبلغ  �سخ�ض  تقدم  اثر  ام�ض  
 10 العمر  من  البالغة  ابنته  رفقة  �سنة   44
�سنوات عن تعر�سها اإىل حماولة اختطاف 
�سنة   43 العمر  من  يبلغ  �سخ�ض  قبل  من 

اأن الطفلة  خرجت  م�سادر احلدث  حيث 
من امل�سكن العائلي باجتاه م�سكن عمتها و 
بينما كانت مت�سي  يف ال�سارع  و الذي كان 
�سخ�ض  �سبيلها  اعرت�ض  املارة  من  خاليا 
اإل  عليها  العتداء  حماول  بالقوة  اأخذها 
اأنها ا�ستطاعت اأن تهرب منه .لتبا�رس ذات 

الفرقة حتقيقاتها من خالل ما �رسحت به  
فيه حيث مت  ال�سحيــة بخ�سو�ض امل�ستبه 
اللحــاق به من قبل اأفراد عائلة ال�سحية و 
حما�رسته و مت توقيفه ليم حتويله اإىل مقر 
اأمن ولية تب�سة  وفتح حتقيق معه حيث اأنكر 
ثم اعرتف بجرمه لأن ال�سحية قد تعرفت 

ا�ستكمال  بعد  و  الأوىل  الوهلة  من  عليه 
امل�ستبه  تقدمي  مت  القانونية  الإجراءات 
�سده  لي�سدر  الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيه 
اختطاف  حماولة  جرم  عن  بال�سجن   اأمر 

حدث دون �سن الثالثة ع�رس.
ع/ ر�ضيد 

حت�ضبا حللول عيد الفطر املبارك

تب�ضة

املديرية العامة للأمن الوطني ت�سطرخمططا اأمنيا خا�سا

حماولة اختطاف فتاة دون ال�سن الثالثة ع�سر 

يف هجومات اإ�ضتهدفت قوات ال�ضرطة مبنطقة تابالط

تاأجيل ملف اإرهابي �سارك يف عمليات اإاإغتبال عنا�سر �سرطة  
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�سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
ال�رشقي  اجلنوب  واليات 
التدخل  اإىل  اجلمهورية   والة 
ال�سخ�سي من اأجل فتح حتقيق 
الذي  الغمو�ض  حول  اإداري 
يخيم على موعد االإفراج على 
للم�ستفيدين  االأ�سمية  القوائم 
وحدة  االف   10 زهاء  من 
ايجارية  اجتماعية  �سكنية 
قطعة  األف   130 و  عمومية 
ار�ض �ساحلة للبناء احل�رشي 
باالعانات  مدعمة  الغري 
املالية ، وذلك بهدف انت�سال 
تقطن   عائلة  األف   37 زهاء 
اأيلة  قدمية  م�ساكن  داخل 
لل�سقوط يف اأية حلظة ، ب�سبب 
التقلبات اجلوية التي �سهدتها 
هبوب  من  املذكورة  الواليات 
وت�ساقط  الهوجاء  الرياح 
اأالأمطار  من  معتربة  كمية 
اأكد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
املع�سلة  من  املت�رشرين 
يعي�سون حياة  اأنهم  امل�ستمرة 
تفتقر  م�ساكن  داخل  بدائية 
امل�ساعدة  ال�رشوريات  الدنى 
ورغم   ، الكرمي  العي�ض  على 

املرا�سالت العديدة املرفوعة 
من طرفهم لل�سلطات الوالئية 
مطلب  يف  النظر  العادة 
على  االفراج  يف  اال�رشاع 
ال�سكنية  االمناط  خمتلف 
حبي�ض  امللف  هذا  يبقى   ،
االدراج الأ�سباب يجهلها الكثري  
، يف ظل مت�سك روؤ�ساء الدوائر 
بانتهاج  املذكورة  البلديات  و 
 ، االأمام  اإىل  الهروب  �سيا�سة 
حذرت  فقد  ال�ساأن  ذات  ويف 

العديد من املكاتب املخت�سة 
يف الدرا�سات والبناء و التعمري 
الو�سع  ا�ستمرار  مغبة  من 
ظل  يف  حاله  على  املتاأزم 
ت�سجيل العديد من بوؤر التوتر 
تنفجر  قد  التي  االجتماعي 
يف اأي حلظة يف حالة ت�سجيل 

�سحايا ح�سب قولهم .
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
باملجال�ض  حمليون  منتخبون 
بهاته  الوالئية  ال�سعبية 

�رشورة   على   ، الواليات  
والنقاط  ال�سكن  ملف  ادراج 
�سمن  ت�سوهه  التي  ال�سلبية 
با�سغال  املعنية  امللفات 
التي  للمجل�ض  العادية  الدورة 
خالل  انعقادها  املزمع  من 
بهدف  وذلك  الربيع  ف�سل 
الوقوف عن قرب عن واقع و 
افاق ال�سكن بوالية يبلغ تعداد 
اجلنوب  منطقة  ثلثي  �سكانها 

ال�رشقي.

ل�سهر  املعد  الربنامج  اطار  يف 
مل�ساعي  وتثمينا  الكرمي  رم�سان 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الهادفة اىل اعطاء االهمية الالزمة 
ملوظفي  االجتماعي  للجانب 
والية  اأمن  م�سالح  نظمت  ال�رشطة 
ورقلة بالتن�سيق مع م�ست�سفى حممد 
بو�سياف بورقلة عملية ختان جماعي 
لفائدة 22 طفال من ابناء م�ستخدمي 

االمن الوطني.
 تاأتي هذه العملية يف اطار ال�سيا�سة 
املنتهجة من طرف املديرية العامة 
التكفل  اىل  الرامية  الوطني  لالمن 
االجتماعية،  الناحية  من  مبنت�سبيها 
كل  االطار  هذا  يف  �سخرت  حيث 
االمكانيات املادية و الب�رشية �سملت 
اطقم طبية و ممر�سني باال�سافة اىل 
اأخ�سائيني نف�سانيني الأجل التح�سري 
النف�سي لالأطفال   و جتنيبهم اخلوف 
من عملية اخلتانة، جتدر اال�سارة اىل 
اأن امل�سلحة الوالئية لل�سحة الن�ساط 
االجتماعي والريا�سات قد ح�رشت 
االهايل قبل عملية اخلتان من خالل 
الالزمة  الطبية  الفحو�سات  حت�سري 
�سحتهم  على  لالطمئنان  لالطفال 
العملية القت   . التعقيدات  تفادي  و 
الذين  االأطفال  عائالت  ا�ستح�سان 
للمديرية  اجلبارة  املجهودات  ثمنوا 

العامة لالمن الوطني
اإىل جانب ذلك نظم امن والية ورقلة 
اال�سالمية  الك�سافة  مع  بالتن�سيق 
للوقاية  الوطنية  وجمعية  اجلزائرية 
من حوادث املرور )طريق ال�سالمة(   
ملبادرة  الثالثة  الوطنية  احلملة 
االفطار اجلماعي » افطر معنا و�رش 
يف امان » على م�ستوى كل من احلاجز 
الطرقي الثابت حي الن�رش، احلاجز 
 – تقرت   – )ورقلة  الثابت  الطرقي 
اين مت حت�سي�ض          ، م�سعود(  حا�سي 
العام  الطريق  م�ستعملي  توعية  و 
توزيع  مع  الكرمي  ال�سهر  هذا  خالل 
مطويات تت�سمن ن�سائح و ار�سادات 
�رشورة  اىل  دعوتهم  مع  لل�سائقني 
احرتام قانون املرور ، الرتكيز اثناء 

ال�رشعة  يف  االفراط  عدم   ، القيادة 
للمحافظة  واحلذر  احليطة  توخي 

على �سالمة ارواحهم.
اجلوارية  املبادرة  هذه  تندرج  حيث 
يف �سياق حت�سي�ض و توعية م�ستعملي 
االجتماعي  التكافل   ، العام  الطريق 
مع املواطنني امل�سافرين خالل هذا 

ال�سهر الكرمي .
و  تفعيل  اطار  و  يف  ثانية  جهة  من 
مل�سالح  اخلارجي  االت�سال  تن�سيط 
للعمل  تعزيزا   ، الوطني  االمن 
يف  الوقائي  الن�ساط  و  اجلواري 
املوؤ�س�سات  مع  العالقات  جمال 
جت�سيدا  الفاعلة   اجلمعيات  و 
مبنا�سبة   ، اجلوارية  ال�رشطة  ملبداأ 
للطفولة  العاملي  باليوم  االحتفال 
�سنة   كل  من  جوان   01 لـ  امل�سادف 
برناجما  ورقلة  والية  اأمن  نظم   ،
احتفاليا باملنا�سبة مبقر دار الثقافة 
عدة  ت�سمن  بورقلة  زكرياء  مفدي 
،العاب  م�رشحية  وعرو�ض  ن�ساطات 
بهلوانية باال�سافة اىل تنظيم معر�ض 
اله�سة  اال�سخا�ض  حماية  لفرقة 
ت�سمن  وعائالتهم  االطفال  لفائدة 
مل�سقات توعوية حت�سي�سية للتعريف 
بالفرقة ،املهام املنوط بها  ، عر�ض 
ح�سيلة ن�ساطاتها خالل �سنة 2017 ، 
اهم اجلرائم املرتكبة �سد الطفولة 
باالإ�سافة اىل تنظيم ح�سرية مرورية 
ثقافة  لتلقينهم  االطفال  لفائدة 
ن�سائح  تقدمي  و  �سليمة  مرورية 

وار�سادت حول ال�سالمة املرورية .
و ا�ستمرارا لهذه االحتفالية نظم اأمن 
حول  حت�سي�سية  حملة  ورقلة  والية 
اأطفال  لفائدة  املرورية  ال�سالمة 
جمعية فرحة اليتيم بقاعة احلفالت 
الهقار حيث مت اإلقاء در�ض منوذجي 
�رشح  املرورية  ال�سالمة  حول 
تقدمي  و  املرور  اإ�سارات  خمتلف 
االإر�سادات  و  الن�سائح   من  جملة 
ق�سد  الطريق  با�ستعمال  املتعلقة 
ال�سالمة  قواعد  خمتلف  تر�سيخ 

املرورية .
اأحمد باحلاج 

 قال مدير جامعة قا�سدي مرباح 
حليالت  الطاهر  حممد  بورقلة 
اجلامعية  ال�سنة  اختتام  اأن   ،
2018/2017 ، كان مميزا باحتالل 
 ، وطنيا  االأوىل  املرتبة  اجلامعة 
تكرمي  االختتام  حفل  تخلل  كما 
طالب   29 و  لي�سان�ض  طالب   27

ما�سرت .
قا�سدي  جامعة  مدير  ك�سف 
الطاهر  حممد  بورقلة  مرباح 
�سحفي  ت�رشيح  يف  حليالت  
،اأن   « »الو�سط  يومية  به  خ�ض 
احلالية  اجلامعية  ال�سنة  اختتام 
توج بتكرمي الطلبة املتفوقني من 
بينهم  من  االخت�سا�سات  خمتلف 
لـ 29  اإ�سافة   ، لي�سان�ض  27 طالب 
ذات  يف  م�سيفا   ، ما�سرت  طالب 

من  متكنت  اجلامعة  اأن  ال�سياق 
ه�سم املقررات الدرا�سية مبعدل 
اأ�سبوع   14 بينها  من  اأ�سبوع   28
يف  اأ�سبوع   14 و  االأول  الثالثي  يف 
الثالثي الثاين موازاة مع ذلك فقد 
�سياق  ويف   ، املداوالت  جميع  مت 
امل�سوؤول  ذات  ك�سف  فقد  مت�سل 
ورقلة  مرباح  قا�سدي  باأن جامعة 
بت�سدرها  اجلامعية  ال�سنة  انهت 
للرتتيب الوطني . اىل جانب ذلك 
املتفوقني  الطلبة  ك�سف  فقد 
ال�سنة  اختتام  حفل  يف  املكرمني 
بعد  باأنهم   ، بورقلة  اجلامعية 
يف  ياأملون  الدرا�سة  من  �سنوات 
تتما�سى  عمل  مبنا�سب  الظفر 

اخت�سا�ستهم ح�سب قولهم .
اأحمد باحلاج 

علمت يومية »الو�ضط » ، من م�ضادر م�ضوؤولة بوليات ب�ضكرة ، الأغواط ، غرداية ،الوادي ومترنا�ضت  اأن 
هذه الأخرية اأح�ضت موؤخرا ما يزيد عن 37 األف �ضكن ه�س مهدد بال�ضقوط على قاطنيه يف اأية حلظة 

ب�ضبب التقلبات اجلوية الخرية التي �ضربت الولية ، موازاة مع ذلك فقد �ضجلنا موجة غ�ضب �ضعبي كبري 
اجتاحت عديد البلديات ب�ضبب الغمو�س الذي يكتنف م�ضري القوائم الأ�ضمية للم�ضتفيدين من ال�ضكنات 

الجتماعية ذات الطابع الإيجاري العمومي و قطع الأرا�ضي ال�ضاحلة للبناء احل�ضري .

و�ضط غمو�س يكتنف قوائم الأرا�ضي وال�ضكنات  

اأحمد باحلاج 

37األف  م�سكن ه�ش مهدد 
بال�سقوط بـ05 واليات جنوبية

الفطر  عيد  حلول  و  تزامنا 
حر�ض  اإطار  ويف   ، املبارك  
القيادة العليا لالأمن الوطني على 
خمتلف  يف  املواطنني  مرافقة 
م�سالح  �سطرت   ، املنا�سبات 
خمططا  تندوف  والية  اأمن 
اإىل  يهدف  خا�سا  وقائيا  اأمنيا 
الالزمة  االأمنية  التغطية  توفري 
االنت�سار  تعزيز  وذلك من خالل 
عرب  ال�رشطة  لقوات  امليداين 

اإقليم االإخت�سا�ض.

�سمن  جاء  الذي  املخطط 
�سخرت  حمكمة  اأمنية  خطة 
و  املادية  االإمكانيات  كافة  له 
حوايل  باإقحام  وذلك  الب�رشية 
الرتب  خمتلف  من  �رشطي   150
وال�سكينة  االأمن  �سمان  بهدف 
حماية  على  وال�سهر  العامة 
االأ�سخا�ض واملمتلكات ، خا�سة 
التي  املرافق  م�ستوى  على 
من  كبرية  وحركية  اإقباال  ت�سهد 
كامل�ساجد   ، املواطنني  قبل 

املقابر،   ، العيد  �سالة  الأداء 
و  امل�سافرين  نقل  حمطات 
التي  العمومية  االأماكن  خمتلف 
وذلك  للعائالت  مق�سدا  تعد 
ق�سد جمابهة اأي عمل قد  مي�ض 
لهذه  احل�سن  ال�سفو  يعكر  اأو 

املنا�سبة ال�سعيدة.
اإطار  يف  و  اأخرى  جهة  من 
الرامية  اجلوارية  ن�ساطاتها 
والتكافل  التاآزر  قيم  تفعيل  اإىل  
االإجتماعي، من املقرر اأن تقوم 

اأيام  اأول  الوالية يف  امن  م�سالح 
عيد الفطر املبارك بتنظيم زيارة 
جماملة لفائدة االأطفال املر�سى 
املاكثني  امل�سعفة  والطفولة 
مب�ست�سفى » �سي احلوا�ض«  من 
اأجل توزيع جمموعة من الهدايا 
الرمزية واالطمئنان على حالتهم 
ال�سحية و م�ساركتهم فرحة هذا 
مالمح  ر�سم  خالل  من  العيد 

البهجة وال�رشور على حمياهم.
اأحمد باحلاج 

االإفطار،  وموعد  تزامنا 
االأخريين  اليومني  يف  نظمت 
احلدود  �رشطة  فرقة 
مائدة   ، بتندوف  اجلوية 
م�ستوى  على  جماعي  اإفطار 

وذلك  فراج«  مطار«الرائد 
على �رشف حوايل 60 مواطن 
اجلوية  الرحلة  م�سافري  من 
اجلزائر  اإىل  و  من  الداخلية 
قوات  مبعية  وذلك  العا�سمة 

ال�رشطة.
اإطار  املبادرة التي تندرج يف 
والتكافل  التاأزر  قيم  تر�سيخ 
االإجتماعي  ثمنها ال�سائمون 
الكبري  معربني عن  ارتياحهم 

احل�سنة  اال�ستقبال  لظروف 
ال�رشطة  مببادرة  واإعجابهم 
االإن�ساين  ببعديها  اجلوارية 

والت�سامني . 
�ضيخ مدقن  

ت�ضخري 150 �ضرطي  

�ضرطة احلدود اجلوية بتندوف

اأمن والية تندوف يتخذ اإجراءات اأمنية لتاأمني عيد الفطراملبارك

تنظيم ثالث اإفطار جماعي على �سرف امل�سافرين

ختان و افطار جماعي و احتفال بيوم الطفولة 

مدير جامعة قا�ضدي مرباح بورقلة 
الطاهر حليالت يك�ضف ليومية »الو�ضط » 

ن�ساط مكثف مل�سالح 
االأمن الوالئي بورقلة 

اختتام ال�سنة اجلامعية كان بتكرمي 27 
طالب لي�سان�ش و 29 طالب ما�سرت 



حوايل  اأم�س  اأول  �شب 
ليال  ع�رش  احلادية  ال�شاعة 
حمل  على  اتي  مهوال  حريقا 
املطاطية  العجالت  لبيع 
يف  الغربي  باحلي  واملتواجد 
�شارعت  حيث  اأدرار  مدينة 
املدنية  احلماية  م�شالح 
املكان  بتطويق  وقامت 
ال�شنة  انت�شار  من  واحلد 
اللهب اإيل املحالت املجاورة 
بت�شخري اإمكانياتها يف اإخماد 

احلريق الذي ا�شتغرق حوايل  
اأين  الزمن  من  �شاعتني 
خ�شائر  احلريق  هذا  خلف 
مادية معتربة بحرق كل مادة 
البناية  يف  وخ�شائر  العجالت 
االأمن  عنا�رش  فتحت  كما 
ملعرفة  امنيا  حتققا  الوطني 
هذا  وراء  احلقيقية  االأ�شباب 
اأ�شبابه  تبقي  الذي  احلريق 

جمهولة .
بو�سريفي بلقا�سم 

خمتلف  اأم�س  اأول  جرت 
املعلن  التوظيف  م�شابقات 
عنها من طرف مديرية الرتبية 
لوالية �شعيدة ، حيث تقدم اأكرث 
من 3400 مرت�شح لكل املنا�شب 
من بينهم 1560 لالإلتحاق برتبة 
ويف  االإبتدائي  التعليم  اأ�شتاذ 
 10 فتح  مت  اخل�شو�س  هذا 
للغة  منها   07  ، فقط  منا�شب 
مقابل  لالأمازيغية   02 العربية، 

 ، الفرن�شية  للغة  واحد  من�شب 
الإجناح  مركزا   14 ت�شخري  ومت 
مراكز   08 بينها  من  العملية 
تخ�س االأ�شاتذة فقط. ومن بني 
م�شت�شار  املقرتحة  املنا�شب 
م�رشف   ، منا�شب   4 توجيه 
وخمربي  من�شب   48 تربية 
رئي�شي 16 اإ�شافة  اإىل من�شبني 
فيما   04 و  ملقت�شد  بالن�شبة 

يخ�س نائب مقت�شد.
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الذين  التجار  اأكد  حيث 
الو�شط  جريدة  بهم  التقت 
اإقباال  تعرف  املحالت  بان 
طرف  من  النظري  منقطع 
ارتفاع  من  بالرغم  املواطنني 
االأ�شعار والذي بلغ 20 باملائة. 
اإىل  قادتنا  جولة  خالل  ومن 
بقلب  االألب�شة  بيع  حمالت 
مدينة مع�شكر اإلتقينا ب�شاحب 
حمل بيع مالب�س والذي �رشح 
هذه  اأ�شعار  باَن  للجريدة 
املقابل  ويف  مرتفعة  ال�شنة 
من  اجليدة  النوعية  من  هي 
لكن  وايطاليا  فرن�شا  تركيا 
قادرين  امل�شتهلكني  كل  لي�س 
لدخلهم  نظرا  اإقتنائها  على 
ارتفاع  �شبب  لريجح  ال�شعيف. 
قيمة  انخفا�س  اإىل  الثمن 
اعترب  كما  اجلزائري.  الدينار 
ي�شمل  ال  االرتفاع  هذا  اأن 
املواد  كل  بل  املالب�س  فقط 
ومواد  واأحذية  عطور  من 
خالل  ومن  وغريها.  غذائية 
البدالت  بع�س  ل�شعر  م�شاءلتنا 
اخلا�شة  خمتلفة  ماركات  من 
 26 اإىل  �شنة   19 من  بال�شباب 
اإىل  8000دج  من  ارتفعت  �شنة 
اأما  للبنات  بالن�شبة  10000دج 
دج   6000 من  االأوالد  بدالت 
ال�شياق  ذات  اإىل 8000دج. ويف 
لبيع  اآخر ميلك حمل  بائع  اأكد 
ارتفاع  اأن  االأطفال  مالب�س 
االأ�شعار هذا ال يخدم املواطن 
كرثة  مع  خا�شة  الب�شيط 

الف�شيل من  لل�شهر  امل�شاريف 
من  العيد  مع  والتزامن  جهة 
تكاليف  بلغت  اإذ  اأخرى.  جهة 
�شنتيم  مليون  الواحد  الطفل 
فحتى  حيلة  بيده  لي�س  لكن 
البيع  اأ�شحاب  من  يقتنيها  هو 
باجلملة باأثمان باه�شة حممال 
الكبار  والتجار  البزنا�شة  بذلك 
الفاح�س يف  االرتفاع  م�شوؤولية 
يجعله  الذي  االأمر  االأ�شعار. 
الزبائن باالقرتا�س  يتعامل مع 
على  املحافظة  ل�شمان  وهذا 
الي�شلب  وحتى  االأوفياء  زبائنه 
العيد من خالل  اأبنائهم فرحة 
اإرتداء بدالت جديدة، اإذ اجمع 
الباعة بان ارتفاع االأ�شعار هذه 
املا�شية  بال�شنة  مقارنة  ال�شنة 
ال ي�رش املواطن وحده فح�شب 
اإذ  نف�شه.  البائع  حتى  بل 
ارتفعت ح�شبهم ر�شوم ا�شترياد 
بال�شنة  مقارنة  املالب�س 

جمع  لقاء  وخالل  الفارطة. 
الزبائن  ببع�س  الو�شط  جريدة 
اخلم�شينات  �شيدة يف  �رشحت 
ي�شرتي ح�شب  �شخ�س  كل  بان 
يف  وا�شتطاعته،  مقدوره 
يف  اأخرى  فتاة  �رشحت  حني 
ت�شتطيع  ال  باأنها  الع�رشينيات 
دج   5000 تفوق  األب�شة  �رشاء 
�شعيف  والدها  دخل  اأن  ذلك 
املالب�س  تقتني  لن  وبالتايل 
الباعة  الن  العيد  بعد  حتى 
التخفي�س  على  يعمدون 
ما  �رشاء  باإمكانها  وبالتايل 
يحلو لها من ثياب جديدة. هذا 
التجار  بان  اآخر  زبون  و�رشح 
مع اقرتاب العيد يعمدون على 
ت�شخيم ورفع اأ�شعار  املالب�س 
والذي يرجع اىل طمعهم الكبري 
االأرباح  حتقيق  يف  ورغبتهم 
ب�رشعة. هذا ومن خالل نزولنا 
اىل بع�س حمالت بيع املالب�س 

مبدينة  )ال�شيفون(  امل�شتعملة 
الرتاويح  �شالة  بعد  ليال  �شيق 
من  االكتظاظ  انتباهنا  لفت 
اإمتالأت  اإذ  املواطنني  طرف 
املحالت بهم وعند اقرتابنا من 
اإحدى  لنا  �رشحت  امل�شرتين 
ب�شيطة  اإن�شانة  باأنها  ال�شيدات 
جتد  واأنها  حمدود  دخل  ذات 
املحالت  هاته  مبثل  �شالتها 
الحتوائها على مالب�س باأ�شعار 
عاملية  وماركات  منخف�شة 
اإدخال  يف  رغبة  تقتنيها  بالتايل 
االأربعة  اأبنائها  قلوب  يف  الفرحة 
متنف�س  املحالت  هذه  تعترب  حيث 
وغالء  احلياة  اأعباء  ملواجهة  لها 
هذا  كاهلها.  يثقل  الذي  االأ�شعار 
وتعرف طاوالت بيع املالب�س باالأحياء 
من  كبري  اإقبال  املدينة  بذات  ال�شعبية 
تعر�س  الأنها  ذلك  املواطنني،  طرف 
وماركات  زهيدة  باأ�شعار  املالب�س 

اأوروبية.

ت�سهد حمالت بيع املالب�س مبع�سكر خالل هذه االأيام اإقباال كبريا وحركة دوؤوبة من طرف املواطنني. اإذ يقبل 
االأولياء على اقتناء األب�سة العيد هذه االأخرية التي تعرف ككل �سنة ارتفاعا يف االأ�سعار مع اقرتاب عيد الفطر 

والذي التف�سلنا عنه �سوى ايام معدودة.

مع�سكر

طالبي فاطمة

 املالب�س امل�ستعملة بديال
 ب�سبب غالء االأ�سعار

بلدية ادرار بالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية 

املجل�س ال�سعبي الوالئي

اأكرب مائدة اإفطار جماعي لفائدة 1000 �سائم  ب�ساحة ال�سهداء

تخ�سي�س 54 مليار من 
امليزانية لق�سم الت�سيري

بقاعة  اأم�س  اأول  �شباح  مت 
الوالية  مبقر  املحا�رشات 
اإعداد تقرير م�رشوع امليزانية 
للجنة   2018 ل�شنة  االإ�شافية 
االقت�شاد واملالية على م�شتوى 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�س 
مب�شاركة ممثلي مديرية االإدارة 
املادة  الأحكام  طبقا  املحلية 
 07-12 رقم  القانون  من   166

املتعلق بالوالية.
ذات اللجنة التي يرتاأ�شها ال�شيد 
مبلغ  اأن  بينت  ال�شيخ  ثابت  بن 
املهني  الن�شاط  على  الر�شم 
النظر  اإعادة  اإىل  ودعت  �شئيل 
يف كيفية حت�شيل الر�شوم لزيادة 
القيمة  رفع  مع  الوالية  ميزانية 
واأماكن  للمتاجر  االإيجارية 
اإ�شافة �شمن  االإيداع كما متت 
 11 من  اأكرث  الوالية  اإرادات 
عليها  املتح�شل  �شنتيم  مليار 

من املنازعات.
الت�شامن  �شندوق  اإ�شتفاد  كما 

املحلية  للجماعات  وال�شمان 
�شت  قاربت  مالية  اإعانة  من 
تخ�شي�شها  مت  �شنتيم  ماليري 
ربط  اأهمها  م�شاريع  لعدة 
الكهرباء  ب�شبكة  ال�شكنات 
فيما  اأما   ، الطبيعي  والغاز 
يخ�س ال�شندوق الوالئي لرتقية 
الريا�شية  واملمار�شة  ال�شباب 
االإعانات  تق�شيم  اإقرتاح  مت 
الريا�شية  للجمعيات  املالية 
مليار  من  اأكرث  تخ�شي�س  مت  و 
للمخيم  �شنتيم  مليون   200 و 

ال�شيفي بعنوان 2018 . 
م�رشوع  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
امليزانية �شيعد من طرف وايل 
املجل�س  على  ويعر�س  الوالية 
وامل�شادقة  للت�شويت  الوالئي 
املادة  الإحكام  طبقا  عليه 
وفقا   07-12 القانون  من   160
يف  عليها  املن�شو�س  لل�رشوط 

املواد 161 و 162. 
خلدون.ع

بلدية  اأم�س  اأول  نظمت 
اإفطار  مائدة  اكرب  ادرار 
مع  بالتن�شيق  جماعي 
اخلريية  اجلمعيات 
 1000 لفائدة  والت�شامنية 
�شخ�س �شائم وهذا ب�شاحة 
املدينة  و�شط  ال�شهداء 
حيث �شخرت لهذه املائدة 
خا�شة  كبرية  اإمكانيات 
املتطوع  ال�شباب  اأمام 
التح�شري  على  �شهر  والذي 
مكنها  املائدة مما  وت�شيري 
االإفطار  من تقدمي وجبات 
اجلماعية يف جو �شاده روح 
التعاون اأمام عابري ال�شبيل 
كما �شاركت وتقا�شم رئي�س 

البلدية ال�شيد اأقا�شم حممد 
ال�شائمني  الكرمي  عبد 
ح�شور  مع  هذا  اإفطارهم 
وخمتلف  الدائرة  رئي�س 
املدين  املجتمع  فعاليات 

باالإ�شافة اإيل امل�شاركني يف 
م�شابقة التعليم الذين قدموا 
الوالية  مناطق  خمتلف  من 
خوانهم  �شاركوا  وخارجها 
اأين عرب  االإفطار اجلماعي 

الهدف  اأن  البلدية  رئي�س 
اجلماعية  املائدة  من هذه 
الت�شامن  روح  تر�شيخ  هو 
ال�شبيل  اأمام عابري  خا�شة 
خدمة  لهم  تقدمي  بغية 
االإفطار  وتقا�شم  ت�شامنية 
تعك�س  اأخوية  اأجواء  يف 
روح املحبة بني املواطنني 
وهذا الت�شامن الذي �شنعه 
معني  على  لدليل  ال�شباب 
امل�شاعدة  تقدمي  حبهم يف 
طيلة  ال�شبيل  عابري  اأمام 
خالل  من  رم�شان  �شهر 
كانت  التي  الرحمة  مطاعم 
يف م�شتوي العمل الت�شامني 

يف اإفطار ال�شائمني.

اأدرار

احرتاق حمل لبيع العجالت املطاطية  

مديرية الرتبية لوالية �سعيدة

3415 مرت�سحا من اأجل 84 من�سب
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رم�ضانيات
م�ضر

»ال�ضيدة زينب« و«احل�ضني«.. روحانيات تفي�ض مددًا يف رم�ضان 

منذ اأن ينطلق اأذان املغرب 
مب�ضر تفوح نفحات 

اإميانية تغلفها اأجواء 
رم�ضانية من م�ضجدي 

ال�ضيدة زينب واحل�ضني 
)و�ضط القاهرة( لت�ضفي 

على امل�ضهد طابًعا �ضديد 
التميز يف البالد يف حميط 

م�ضجد ال�ضيدة زينب 
باحلي الذي يحمل ا�ضم 

�ضاحبة امل�ضجد وال�ضريح، 
تلتف مئات الأ�ضر امل�ضرية 
حول مائدة الإفطار يومًيا 
و�ضط مدد روحي متوا�ضل 

بال�ضالة واجلل�ضات 
الدينية وحلقات الذكر 

حتى �ضالة الفجر وين�ضب 
امل�ضجد لل�ضيدة زينب بنت 

ال�ضحابي اجلليل علي بن 
اأبي طالب، ابن عم النبي 

حممد )�س( واأحد اأبرز 
رموز الدين الإ�ضالمي، 

ويعد واحدا من اأكرب 
واأ�ضهر م�ضاجد م�ضر، ومن 
بني اأبرز مقا�ضد ال�ضياحة 

الدينية واملزارات 
الإ�ضالمية يف البالد.

ويتخذ امل�ضجد مكانة 
بارزة يف وجدان م�ضلمي 
م�ضر، اإثر انت�ضار رواية 

توؤكد اأنه ُبني فوق قرب 
ال�ضيدة زينب حفيدة 
الر�ضول )ابنة ال�ضيدة 
فاطمة الزهراء( التي 

ا�ضتقرت يف القاهرة اأواخر 

حياتها ول ُيعرف على 
وجه الدقة تاريخ بناء 

م�ضجد ال�ضيدة زينب، غري 
اأن بع�س املراجع التاريخية 

تقوم اإنه جرى جتديده 
يف العهد العثمانية خالل 

عامي 1547 و1768.
وامل�ضجد ذائع ال�ضيت الذي 

تق�ضده حلقات الذكر 
ال�ضوفية ومريدوها، ي�ضهد 

�ضنويا اإقامة مولد �ضعبي 
ُيلقب بـ«مولد اأم العجائز«، 

يف اأفريل، حيث يزين حرم 
امل�ضجد بالأنوار واخليام 

والألعاب ال�ضعبية وبحكم 
موقع امل�ضجد املميز يف اأحد 

اأ�ضهر الأحياء ال�ضعبية 
بالقاهرة، يعد ملتقى 

جلموع امل�ضريني مبختلف 
طبقاتهم الجتماعية يف 

�ضهر رم�ضان، حيث تتوافد 
مئات الأ�ضر امل�ضرية من 
اأق�ضى البالد اإىل اأدناها 
لتناول وجبتي الإفطار 

وال�ضحور على وقع املباركة 
بظالله.

وتقول الطاهرة عبد 
املوىل )ربة منزل، 62 عاًما( 

اإن والديها �ضماها با�ضم 
لقب ال�ضيدة زينب ب�ضبب 

ع�ضقهما حلفيدة الر�ضول، 
واإن زيارتها مل�ضجدها ل 

تقت�ضر على �ضهر رم�ضان 
فح�ضب واإمنا طوال العام 

وت�ضيف لالأنا�ضول اأنها 

تقوم بتجهيز التمر الهندي 
والعرق�ضو�س )م�ضروبات 

رم�ضانية �ضهرية( 
لتوزيعهما على ال�ضائمني 

فور رفع اأذان املغرب لأخذ 
ثواب اإفطارهم، قائلة: 

»رم�ضان فر�ضة خلدمة 
اأحباب ال�ضيدة«.

»مدد يا ح�ضني«

وعلى م�ضافة ب�ضعة 
كيلومرتات، يجد امل�ضريون 

مدًدا روحيا اآخر يف رحاب 
م�ضجد احل�ضني، و�ضط 
القاهرة، والذي يتخذ 

�ضهرة دولية تتجاوز نطاق 
م�ضر والعامل العربي، 

وُتوله اإىل مق�ضد �ضياحي 
بارز يف البالد، ورغم 

كثافة الإقبال على امل�ضجد 
طوال العام، اإل اأنه يتك�ضب 
بقدوم �ضهر رم�ضان، اأهمية 

خا�ضة حيث يتحول اإىل 
مزار �ضياحي للم�ضريني 

والأجانب من خمتلف 
الديانات، نظرا لوجوده 

يف منطقة عامرة بالرتاث 
والآثار الإ�ضالمية.

ويتو�ضط م�ضجد احل�ضني 
)�ضيد عام 1154م يف عهد 

الفاطميني( حي يحمل ا�ضم 
ا، وحماًطا  امل�ضجد ذاته اأي�ضً

مبنطقة خان اخلليلي 
ال�ضياحية واجلامع الأزهر، 

وعدد كبري من البازارات 
واملقاهي واملطاعم 

ال�ضياحية، ويتميز حي 
احل�ضني باأ�ضالة مبانيه 

التاريخية التي تعود 
للع�ضرين اململوكي )1250– 
1517-( والعثماين  1517م( 
جمالهما  املنحوت  1867م( 

علي واجهات وجدران 
املباين الأثرية، التي 

جتتذب اأنظار ال�ضائحني 
من خمتلف دول العامل.

واحل�ضني اأحد اأقدم 
م�ضاجد القاهرة ويعد من 

اأهم الأماكن الإ�ضالمية 
املقد�ضة، اإذ تنت�ضر رواية 

اأنه ي�ضم �ضريح حفيد 
الر�ضول الإمام احل�ضني 

)يقال اإن راأ�ضه فقط 
مدفون بال�ضريح(، كما 

يحتوي على عدد من 
املقتنيات الأثرية منها 
اأقدم ن�ضخة من القراآن 

الكرمي مب�ضر. يقول 
معروف عبد القادر 

لالأنا�ضول، اإن اأ�ضرته تعتاد 
زيارة احل�ضني �ضنوًيا يف 

رم�ضان، ملا ت�ضمله الزيارة 
من روحانيات ومتعة 

وترفيه 
ت�ضتمر قبل �ضالة 

املغرب وحتى فجر اليوم 
التايل ويو�ضح عبد القادر 

)موظف، 59 عاًما( اأن 
جل�ضته املف�ضلة بعد اأداء 

�ضالة املغرب وتناول 
الإفطار عادة ما تكون على 
قهوة الفي�ضاوي التاريخية 

)تاريخ اإن�ضائها 1797م( 
ل�ضتكمال روح امل�ضهد 
التاريخي قبل املعاودة 

للم�ضجد لأداء �ضالة 
الرتاويح.

وي�ضيف »الأجواء 
الحتفالية والروحانيات 

والفواني�س امل�ضيئة 
والأ�ضوات ال�ضاخبة من 

املطاعم واملقاهي واملزارات 
ال�ضياحية ت�ضفي على 
م�ضجد احل�ضني طابًعا 

مميًزا ل يوجد يف مكان 
�ضواه طوال �ضهر رم�ضان«.

الطرق ال�ضوفية

وامل�ضجدان يتميزان 
بوجود لفت لأتباع الطرق 

ال�ضوفية، 
حيث ميار�ضون 

فعالياتهم واأذكارهم 
والتمتع بالروحانيات، من 

خالل »احل�ضرة« )جل�ضة 
ِذكر يعقدها ال�ضوفيون 

عقب �ضالة الع�ضاء(« ومل 
يقت�ضر متيز امل�ضجدين 

التاريخيني على الأجواء 
الدينية والروحية 
فح�ضب، بل تر�ضخا 

يف الذهنية اجلمعية 
للم�ضريني بعد اأن جمعهما 

اأغنية �ضهرية �ضدا بها 
املطرب ال�ضعبي حممد عبد 

املطلب يف �ضتينيات القرن 
املا�ضي، تعرب عن طريق 

يعربه احلبيب من منزله 
ملنزل حبيبته يومًيا طمًعا 

يف نيل ر�ضاها.
وتبداأ الأغنية بالقول 

»�ضاكن يف حي ال�ضيدة.. 
وحبيبي �ضاكن يف 

احل�ضني«، وتختتم 
كلماتها بالعبارة ال�ضهرية 

»والفرحة تبقى فرحتني.. 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وزارة ال�سكن و العمران و املدينة

ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار
هاتف:58-22-36-049 فاك�س:049-36-22-59

NIF N 097601010022454

طلب العرو�س مفتوح رقم25/2018
يعلن ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار عن طلب العرو�ض مفتوح من اأجل تكملة  اإجناز احل�سة رقم1000/50/03:18 م�سكن عمومي اإيجاري باأولف من الربنامج اخلما�سي 

2010-2014 �سطر2011
فعلى املقاوالت املوؤهلة و الرغبة يف امل�ساركة يف هذا االإعالن اأن تقرتب من العنوان التايل :ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار ل�سحب دفرت ال�رشوط مقابل 2000.00 دينار 

جزائري
على العار�سني الراغبني ا�ستيفاء ال�رشوط و املعايري املدونة يف دفرت ال�رشوط ال �سيما من اجلانب  التاهيل و اخلربة و املوؤهالت الب�رشية باإمكانه اأو من طرف ممثله املعني لذلك

�سحب دفرت ال�رشوط من مقر:

ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار
هاتف:58-22-36-049 فاك�س:049-36-22-59

حمتوى العر�س: يجب اأن ي�سمل امللفات التالية
ملف الرت�سح :و ي�سمل الوثائق التالية  .I

1.ت�رشيح بالرت�سح مملوء ،موؤرخ ومم�سي و خمتوم
2. الت�رشيح بالنزاهة مملوء ومم�سي و خمتوم

3.القانون االأ�سا�سي  حالة ال�رشكة
4.التفوي�ض باالإم�ساء عند ال�رشورة

5.وثائق اإثبات قدرات املتعهد و تتكون من :
- �سهادة التاأهيل و الت�سنيف املهنيني من الدرجة االأوىل 01 فما فوق تخ�س�ض بناء.ن�ساط رئي�سي اأو ثانوي

-ح�سائل مالية اأو �سهادة الن�سا لل�سنوات-2016-2015-2014
-قائمة مف�سلة للو�سائل املادية
-قائمة مف�سلة للمراجع املهنية

التقني: و ي�سمل الوثائق التالية العر�س   II
1.   الت�رشيح باالإكتتاب مملوء ومم�سي و خمتوم

2.   كل وثيقة ت�سمح بتقييم العر�ض التقني :مذكرة تقنية تربيرية
3.   املدة و خمطط تن�سيب الور�سة و االأ�سغال

4.   دفرت ال�رشوط يحتوي باآخر �سفحته العبارة »قرئ وقبل« مكتوبة بخط اليد

العر�س املايل:و ي�سمل الوثائق التالية  III
1.ر�سالة التعهد مملوءة ، موؤرخة  ومم�سية و خمتومة

3. التف�سيل الكمي و التقديري مملوء ومم�سي و خمتوم

حت�سري و اإيداع العرو�س :يو�سع »ملف الرت�سح« و »العر�ض التقني«و »العر�ض املايل« يف اأظرفة منف�سلة و مقفلة باإحكام ،يبني كل منهما ت�سمية املوؤ�س�سة العار�سة و مرجع طلب 
العرو�ض مو�سوعه و تت�سمن عبارة » ملف الرت�سح« اأو عر�ض تقني« اأو »عر�ض مايل« ح�سب احلالة .و تو�سع هذه االظرفة يف ظرف اآخر مقفل باإحكام و مغفل و يحمل عبارة :

-ال تفتح-
طلب العرو�س مفتوح رقم 25/2018

-اإمتام واإجناز احل�سة رقم03:18/50/1000 م�سكن عمومي اإيجاري باأولف من الربنامج اخلما�سي 2014-2010 �سطر2011
اإىل ال�سيد املدير العام لديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار

- حدد التاريخ النهائي الإيداع العرو�ض يف15 من تاريخ اأول ظهور لهذا االإعالن قبل ال�ساعة 12:00
- جلنة الفتح االأظرفة جتتمع يف جل�سة علنية يف اآخر يوم الإيداع العرو�ض مبقر املديرية على ال�ساعة 14:00

- اإذا �سادف هذا اليوم يوم عطلة اأو راحة قانونية فاإن مدة حت�سري العرو�ض متدد اإىل غاية اليوم املوايل
-يبقى العار�سون ملتزمون بعرو�سهم ملدة 90 يوم+مدة حت�سري العرو�ض
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ادعى  القرن"،  "�صفقة  وحول 
وغرينبالت  "كو�صرن  اإن  امل�صوؤول 
كانا مهتمني باحل�صول على اأفكار 
الإقليمية  اجلهات  خمتلف  من 
مفتوحة  ظلت  التي  الأ�صئلة  حول 
لل�صالم".  الأبي�ض  البيت  خطة  يف 
تريد  "الإدارة  اأن  واأ�صاف 
عندما  ترامب  خطة  عن  الإعالن 
وعندما  مواتية  الظروف  تكون 
كو�صرن  املنا�صب.  الوقت  يحني 
ال�صتماع  يريدان  وغرينبالت 
لديها  التي  الأطراف  خمتلف  اإىل 
مواقف خمتلفة ب�صاأن هذه امل�صاألة 
امل�صوؤول،  املنطقة"واأكد  يف 
بح�صب القناة العا�رشة، اأن "الإدارة 
موعدا  بعد  حتدد  مل  الأمريكية 

لالإعالن عن خطة ال�صالم".
اجتماع  احتمالية  امل�صوؤول  ونفى 
مب�صوؤولني  وغرينبالت  كو�صرن 
خالل  اهلل  رام  يف  فل�صطينيون 

ال�صلطة  لقرار  نظرا  الزيارة، 
مع  العالقات  بقطع  الفل�صطينية 
ترامب  اإعالن  منذ  الأبي�ض  البيت 
املحتلة  بالقد�ض  بالده  اعرتاف 
ال�صاد�ض  يف  لإ�رشائيل  عا�صمة 
من دي�صمرب املا�صي، ونقل �صفارة 

بالده اإليها يف 14 ماي املا�صي.
اأن  اإىل  الأمريكي  امل�صوؤول  واأ�صار 
"القيادة الفل�صطينية اأو�صحت اأنها 
ال�صالم  بفريق  جتتمع  اأن  تريد  ل 
مل  لذلك  الأبي�ض،  للبيت  التابع 
بالفل�صطينيني  الجتماع  نطلب 
"القيادة  وتابع  الزيارة".  خالل 
كو�صرن  اأن  �صتعلم  الفل�صطينية 
واإذا  املنطقة،  يف  وغرينبالت 
ف�صوف  بهما  الجتماع  يف  رغبوا 
نكون �صعداء لذلك"،ونفى امل�صدر 
الوليات  ا�صتدعاء  يكون  اأن 
موؤخًرا،  الأمريكّية،  املتحدة 
ديفيد  اإ�رشائيل،  يف  ل�صفريها 
موعد  باقرتاب  مرتبط  فريدمان، 
القرن"،  "�صفقة  عن  الإعالن 

فريدمان  ا�صتدعاء  "مت  وقال: 
حمادثات  لإجراء  وا�صنطن  اإىل 
روتينية وحتلنة كو�صرن وغرينبالت 
بامل�صتجدات قبيل مغادرتهما اإىل 
احلكومة  رئي�ض  املنطقة"،وبحث 
الإ�رشائيلية، بنيامني نتانياهو، مع 
كو�صرن، عقب م�صاركة الأخرية يف 
الأمريكية  ال�صفارة  نقل  احتفالت 
بنود  املا�صي(  )ماي  القد�ض  اإىل 
"خطة ال�صالم" الأمريكية، بح�صور 
وا�صنطن  يف  الإ�رشائيلي  ال�صفري 
اجلانب  وعلى  ديرمر،  رون 
الأمريكي، �صارك يف الجتماع كل 
كان  وغرينبالت.  فريدمان  من 
مو�صوع الجتماع هو خطة ال�صالم 

الأمريكية، "�صفقة القرن".
القيادة  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
لـ  رف�صها  اأبدت  الفل�صطينية 
"�صفقة القرن" قبل اإعالنها، ففي 
اجتماع املجل�ض املركزي ملنظمة 
منت�صف  الفل�صطينية  التحرير 
الرئي�ض  قال  املا�صي،  جانفي 

اإن  عبا�ض،  حممود  الفل�صطيني، 
حلل  الأمريكي  الرئي�ض  م�رشوع 
مرفو�ض،  الفل�صطينية  الق�صية 
م�صار  اأنهت  اإ�رشائيل  اأن  واأكد 

عن  للتنازل  جمال  ل  واأنه  اأو�صلو، 
القد�ض عا�صمة لدولة فل�صطني.

ال�صحافية  التقارير  ت�صري  فيما 
يف  باتت  القرن"  "�صفقة  اأن  اإىل 

ت�صمل  واأنها  الأخرية،  مراحلها 
اأحد  الفل�صطينيني  واأن  الإقليم، 
الطرف  لي�صوا  لكنهم  اأطرافها، 

املقـرر فيها.

من  باأكرث  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
2 باملائة يف التداولت ال�صباحية 
جلل�صة الأربعاء، مدعومة باإعالن 
من  ان�صحابها  املتحدة  الوليات 

التفاق النووي مع اإيران.
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  واأعلن 
متلفز،  خطاب  يف  ترامب 
من  بالده  ان�صحاب  الثالثاء، 
ووقع  اإيران،  مع  النووي  التفاق 
من  م�صتوى  اأعلى  بفر�ض  قرارا 

العقوبات القت�صادية عليها.

وتاأتي مكا�صب اخلام اأي�صا بعدما 
البرتول  معهد  بيانات  اأظهرت 
الأمريكي، الثالثاء، اأن خمزونات 
النفط اخلام يف الوليات املتحدة 
انخف�صت الأ�صبوع املا�صي بواقع 
1.85 مليون برميل اإىل 430.72 

مليون برميل.
تغ(،   07:37( ال�صاعة  وبحلول 
خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت 
 / يوليو  ت�صليم  القيا�صي  برنت 
ما  اأو  باملائة   2.7 بن�صبة  متوز 

 77 اإىل  و�صول  دولرين،  يعادل 
دولرا للربميل.

ناميك�ض  الأمريكي  اخلام  وزاد 
ت�صليم جوان بن�صبة 2.34 باملائة، 
لي�صل  دولر   1.65 يعادل  ما  اأو 

اإىل 70.91 دولرا للربميل.
ويعني قرار الن�صحاب الأمريكي 
النفط  اإمدادات  تعطيل  اإمكانية 
من  واحدة  عادت  التي  الإيرانية 
للخام  امل�صدرة  الدول  كربى 
العقوبات  رفع  بعد   ،2016 يف 

تقييد  مقابل  عليها  املفرو�صة 
برناجمها النووي.

فر�صتها  التي  العقوبات  كانت 
والحتاد  املتحدة  الوليات 
مطلع  طهران  على  الأوروبي 
النووي،  برناجمها  ب�صبب   2012
�صادرات  انخفا�ض  يف  ت�صببت 
بلغ  م�صتوى  من  الإيرانية  النفط 
قبل  يوميا  برميل  مليون   2.5
العقوبات، اإىل نحو مليون برميل 

يوميا.

نقلت القناة العا�ضرة يف تلفزيون الكيان ال�ضهيوين، م�ضاء اأول ام�س الثالثاء، عن م�ضوؤول رفيع امل�ضتوى يف اإدارة الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، اأن كبري 
م�ضت�ضاري الرئي�س و�ضهره، جاريد كو�ضرن، �ضيزور البالد خالل الأ�ضبوع املقبل، برفقة مبعوث الرئي�س الأمريكي اخلا�س لعملية الت�ضوية يف ال�ضرق الأو�ضط، 
جي�ضون غرينبالت، وذلك �ضمن جولة اإقليمية تت�ضمن كل من م�ضر وال�ضعودية ودول اأخرى يف املنطقة )مل يحددها( ملناق�ضة التوقيت املحتمل لعر�س الروؤية 

الأمريكية حلل الق�ضية الفل�ضطينية املعروفة اإعالمًيا بـ "�ضفقة القرن"، وبحث الأزمة يف قطاع غزة وقال امل�ضدر يف الإدارة الأمريكية اإنه "حتى الآن ل يوجد 
لدى اأي طرف خطة وا�ضحة حول كيفية حل الأزمة يف غزة، نريد مناق�ضة ذلك مع الإ�ضرائيليني ودول املنطقة".

كو�ضرن وغرينبالت يزوران املنطقة 

بحث �لإعالن عن �صفقة �لقرن و�أزمة غزة

برنت و�ضل 77 دولرا، والأمريكي قرب 71 دولرا.

مكا�صب قوية للنفط بعد �ن�صحاب �أمريكا من �لتفاق �لنووي مع �إير�ن

ميالدينوف

 �حلرب �لقادمة على غزة �صتكون �أ�صد دمار�
�أم �ل�صود�نية نور� تروي تفا�صيل زيارة 

�بنتها يف �ل�صجن لأول مرة
اإىل  املتحدة  الأمم  مبعوث  حذر     
نيكولي  الأو�صط،  ال�رشق  منطقة 
مع  خا�صة  مقابلة  يف  ميالدنيوف 
موقع "والاله" الإخباري العربي على 
هام�ض م�صاركته يف موؤمتر املجل�ض 
اليهودي الأمريكي AJC يف القد�ض، 
من اأن الت�صعيد الأمني على احلدود 
مع قطاع غزة قد يتدحرج اإىل حرب 
حملة  من  واأ�صعب  اأق�صى  �صتكون 

"اجلرف ال�صامد" عام 2014.
�صدد  فقد  املوقع  ن�رشه  ملا  ووفقا 
احليلولة  �رشورة  على  ميالدنيوف 
يف  جديدة  حرب  اإىل  الجنرار  دون 
يف  القادمة  احلرب  لأن  وذلك  غزة، 
من  وق�صوة  فتكا  اأكرث  �صتكون  غزة 
الأطراف  جميع  ودعا   ،2014 حرب 
واىل  احلوار  تعزيز  اإىل  املنطقة  يف 
التن�صيق فيما بينها، من اأجل تقدمي 
الطوارئ  اإجراءات  من  �صل�صلة 
يف  مبا  غزة،  يف  والعاجلة  الفورية 
والكهرباء  املياه  و�صع  حت�صني  ذلك 

وال�صحة.
جعلنا  غزة  يف  الو�صع  اأن"  واأ�صاف 
حيث  للغاية،  �صيء  مبظهر  نبدو 
يف  الأطراف  جميع  �صورة  �صوه 
املنطقة مبا يف ذلك م�رش وال�صلطة 
هذه  داعيا  وا�رشائيل"،  الفل�صطينية 
البدء  على  الرتكيز  اإىل  الأطراف 
الطوارئ  اإجراءات  بتنفيذ  الفوري 
يف غزة، وذلك لكي نحول دون وقوع 
احلرب املقبلةن واأ�صاف ميالدنيوف 
اتخاذ  حما�ض  قررت  ما  اإذا  اأنه 
مواجهة  يف  للدخول  �صيا�صي  قرار 
هناك  فاإن  ا�رشائيل،  مع  ع�صكرية 
اجتماعيا  غزة  انهيار  من  خماوف 
منها  يعاين  التي  ال�صغوط  ب�صبب 
بذل  علينا  يجب  مو�صحا"  ال�صكان، 
كل ما بو�صعنا من اأجل احلفاظ على 
الراهن  الوقت  يف  الو�صع  ا�صتقرار 
ل  اأنه  حيث  املقبلة،  احلرب  ملنع 
باأي حال  تقع هذه احلرب  اأن  يجب 

من الأحوال.

اأما فيما يتعلق بال�صلطة الفل�صطينية، 
جميع  تركيز  �رشورة  على  اأكد  فقد 
اجلهود  اإحياء  اأجل  من  اجلهود 
ال�صلطة  تويل  لإعادة  امل�رشية 
قطاع  يف  الأمور  زمام  الفل�صطينية 
غزة، حيث اأن هذه الطريقة الوحيدة 
يف  الأزمة  حل  يف  التقدم  اأجل  من 

غزة.
متت  فقد  مليالدنيوف  ووفقا 
حتى  م�رشوعا   130 على  امل�صادقة 
امل�صرتك  اجلهاز  اإطار  يف  اللحظة 
باأن  م�صيفا  غزة،  اإعمار  لإعادة 
غزة تعاين من عجز كبري و�صعب يف 
العمالت النقدية، داعيا اإىل �رشورة 
تقدمي خطة جديدة تهدف اإىل خلق 
اأماكن عمل جديدة وتطوير التجارة 
القطاع.واأ�صاف  يف  والقت�صاد 
مبا  الأطراف  جميع  اأن  مالدنيوف 
وم�رش  وال�صلطة  حما�ض  ذلك  يف 
وا�رشائيل غري معنيني يف الدخول يف 

حرب جديدة على الإطالق.

ال�صودانية  بعد مرور عام على �صجن 
نورا ح�صني، التي تواجه حكم الإعدام 
بعد اإدانتها بقتل زوجها، زارتها اأمها 
الأ�صبوع  الن�صاء  �صجن  يف  مرة  لأول 
املا�صي، وتقول اأم نورا، زينب اأحمد، 
"كانت يف �صحة جيدة،  لبي بي �صي: 
لكن معنوياتها مل تكن كذلك. اأخذتها 
خماوفها.  من  وخففت  ح�صني،  يف 
مل  اإنها  وتقول  بحرقة  تبكي  بداأت 
ق�صية  زوجها"�صغلت  قتل  تق�صد 
والدويل  املحلي  العام  الراأي  نورا 
اأجربت  قد  كانت  حيث  اأ�صهر؛  منذ 
الـ 16 من  الزواج وهي طفلة يف  على 
عمرها من قريب لها، وطعنت زوجها 
اأفراد  مب�صاعدة  اغت�صبها  اأن  بعد 
عائلته بعد اأن ظلت ترف�ض معا�رشته 
بالأ�صا�ض.  منه  للزواج  رف�صها  ب�صبب 
تعرف  تكن  مل  اأنها  الأم  وزعمت 
لأنها  ابنتها  حكم  ق�صية  عن  �صيئا 
جديدا،  مولودا  و�صعها  مع  تزامنت 
بعد  باحلكم  �صمعت  اأنها  اإىل  م�صرية 
الأمر  "وكان  �صدوره  على  اأيام  مرور 

الأمم  وانتقدت  لها  بالن�صبة  �صادما" 
معنية  دولية  ومنظمات  املتحدة 
بحقوق الإن�صان حكم الإعدام ال�صادر 
اأُلقي  باإلغائه وكان  بحق نورا وطالبت 
ال�صجن  يف  وُزجت  نورا  على  القب�ض 
�صدر  2017 حتى  العام  من  يف جوان 
مطلع  بالإعدام  املحكمة  حكم 
اأهل  رف�ض  اأن  بعد  اجلاري  ال�صهر 
والذي  املايل  التعوي�ض  القتيل  الزوج 
هيئة  "بالدية"وطالبت  حمليا  يعرف 
املحاكمة  با�صتئناف  عنها  الدفاع 
مطالبة باإلغاء احلكم ال�صادر، م�صرية 
لال�صتفزاز  تعر�صت  موكلتها  اأن  اإىل 
اغت�صابها  بعد  القتيل  زوجها  من 

مب�صاعدة اأقربائه.

انتحار" بعد  "حماولة 
الغت�ضاب

حاولت  ابنتها  اأن  زينب  وك�صفت 
زوجها  حاول  اأن  بعد  النتحار 

اإجبارها  بعد  اأخرى  مرة  معا�رشتها 
بالقوة  الزوجية  املعا�رشة  على 
ومب�صاعدة اأقربائه داخل ال�صقة التي 
ال�صجن  يف  "اأخربتني  فيها.  يقيمون 
وقع  الذي  بعد  نف�صها  كرهت  اأنها 
اأح�رشت  الزواج.  على  واإجبارها  لها 
الو�صادة  حتت  وو�صعته  ال�صكني 
حاول  وعندما  النتحار.  اأجل  من 
لتقتل  ال�صكني  اأخرجت  معا�رشتها 
اأن  قبل  بينهما  ال�صجار  وبدا  نف�صها 
اإن  اخلطاأ"وتقول  طريق  عن  تطعنه 
مع  وعالقاتها  طموحة  "كانت  ابنتها 
اأنها  رغم  جيدة  وجريانها  �صديقاتها 
كانت متيل اإىل العزلة اأحيانا". وقالت 
اإن نورا كانت تعتزم درا�صة القانون يف 
نتيجة  بعد  تعرف  مل  لكنها  اجلامعة 
ب�صبب  الثانوية  ال�صهادة  امتحان 

م�صامل الزواج.
و�صط  الرتتيب  يف  الثانية  هي  ونورا 
اأ�رشة  يف  والبنات  الأبناء  من  ثمانية 
الأعمال  يف  والدها  ويعمل  فقرية، 

احلرة.
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الباحث  ح�سنني،  علي  الفاحت  قال 
جمعية  ورئي�س  البارز،  ال�سوداين 
الرتكية  ال�سودانية  ال�سداقة 
خليجية  دوال  اإن   ، )اأهلية(، 
دوالر،  مليار   12 مبلغ  »دفعت 
يف  اأردوغان  طيب  رجب  الإ�سقاط 
اإعطاء  دون  الرتكية«،  االنتخابات 
يف  ذلك  جاء  التفا�سيل  من  مزيد 
النتائج  عن  ندوة  خالل  حديثه 
الرتكية،  لالنتخابات  املتوقعة 
ال�سودان  اأنباء  وكالة  التاأمت مبقر 

الر�سمية »�سونا« يف اخلرطوم،.
اخلارجية  »التاأثريات  اأن  واأو�سح 
كبرية«،  تركيا  االنتخابات يف  على 

خليجية  دول  به  تقوم  تاأثري  واأكرب 
 12 االآن  حتى  دفعوا  اإذ  »لالأ�سف، 
اأردوغان،  الإ�سقاط  دوالر  مليار 
)مماثلة(  تاأثريات  اإىل  باالإ�سافة 
املتحدة،  الواليات  مثل  لدول 
واأملانيا، وال�سويد، والرنويج«وراأى 
على  اأمريكا  »تاأثري  اأن  ح�سنني 
تركيا كبري«،وتوقع  عمالئها داخل 
اأردوغان  الرئي�س  فوز  ذلك  رغم 
لالنتخابات،  االأوىل  اجلولة  »يف 

بن�سبة قد ت�سل اإىل 56.5 %«.
من جانبه، اأو�سح االأ�ستاذ اجلامعي 
اأ�سامة االأ�سقر، يف الندوة ذاتها، اأن 
»االنتخابات العامة الرتكية جتري 
يف ظروف ا�ستثنائية خا�سة، تتعلق 
اأمنية تهدد االأمن القومي  ب�سيولة 

اجلهات  يف  �سيما  ال  )الرتكي(، 
اجلنوبية )لرتكيا( من ناحية العراق 
ال�سيولة  هذه  اأن  و�سوريا«واأو�سح 
جاءت »نتيجة لتحول املنطقة اإىل 
االأقطاب  بني  دويل  �رصاع  �ساحة 
هذا  يف  النفوذ  على  املت�سارعة 
االأكادميي  القدمي«وراأى  العامل 
تركيا  على  »الهجمة  اأن  االأ�سقر 
من  واإمنا  بعينها،  دول  من  لي�ست 
نظام اإقليمي تديره جهات اأوروبية، 
اأكرث من اأي دول اأخرى، وهي جزء 
اإطار  يف  تاأتي  خمططات  من 
تركيا«.  �سالب جتاه  اأوروبي  تعاٍط 
)اجلهات  »يعتقدون  واأ�ساف: 
اخلالفة  اإرث  اأن  االأوروبية( 
جتاه  الرتكية  وال�سيا�سة  العثمانية 

جدا  قا�سيني  �سيكونان  اأوروبا 
القوة  هذه  منو  حال  يف  عليهما، 
مهم  رقم  اإىل  وحتولها  االإقليمية، 
يف ال�ساحة الدولية«. وت�سهد تركيا 
انتخابات رئا�سية وبرملانية مبكرة 
يتناف�س  اجلاري،  جوان   24 يف 
احلايل  الرئي�س  من  كل  فيها 
حزب  )عن  اأردوغان  طيب  رجب 
اإجنة«  و«حمرم  والتنمية(،  العدالة 
اجلمهوري(،  ال�سعب  حزب  )عن 
)عن  دمريطا�س  الدين  و�سالح 
الدميقراطي(،  ال�سعوب  حزب 
و«َتَل َقره ُمال اأوغلو« )عن حزب 
)عن  برينجك«  و«دوغو  ال�سعادة(، 
حزب الوطن(، ومرال اأق�سرن )عن 

حزب اإيي(.

الفرن�سي  اخلارجية  وزير  قال 
اأم�س  لودريان،  اإيف  جون 
النووي  االتفاق  اإن  االأربعاء، 
اأن  موؤكدا  ميت«،  »مل  االإيراين 
ملتزمني  �سيظلوا  »االأوروبيني 
بقاء  على  و�سيعملون  باالتفاق 
اإيران فيه«. واأو�سح لودريان، يف 
اإل«  تي  »اإر  حمطة  مع  مقابلة 
»تقارير  اأن  املحلية،  االإذاعية 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
لالتفاق  اإيران  احرتام  تظهر 
و�سفه  مما  وحذر  النووي«. 
يف  املتمثل  احلقيقي«  بـ«اخلطر 
حدوث »مواجهة« باملنطقة بعد 

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قرار 
االتفاق  من  باالن�سحاب  ترامب 
الفرن�سي  الوزير  واأعلن  النووي. 
االإثنني  مزمع  اجتماع  عن 
اإيران  خارجية  وزراء  مع  املقبل 
لبحث خطوة  واأملانيا  وبريطانيا 
االن�سحاب االأمريكي من االتفاق 

النووي.
برنامج  بحث  يتعني  اأنه  واأ�ساف 
االإيراين  البال�ستية  ال�سواريخ 
على  االإبقاء  مع  اأخرى،  وق�سايا 
اأن  اإىل  واأ�سار  النووي،  االتفاق 
اإميانويل  الفرن�سي  »الرئي�س 
بالرئي�س  �سيت�سل  ماكرون 

اليوم،  روحاين  ح�سن  االإيراين 
االلتزام  موا�سلة  على  ويحثه 
باالتفاق النووي« والثالثاء، اأعلن 
الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، 
من  املتحدة  الواليات  ان�سحاب 
اإيران، وتعهد  االتفاق النووي مع 
»اأعلى  وا�سنطن  تفر�س  باأن 
م�ستوى من العقوبات االإقت�سادية 

على النظام االإيراين«.
قادة  �سدد  ذلك،  على  وتعقيبا 
يف  واأملانيا،  وبريطانيا  فرن�سا 
اإلتزامهم  على  م�سرتك،  بيان 
زال  »ما  اإنه  وقالوا  باالتفاق«، 

مهًما الأمننا امل�سرتك«.

ويف 2015، وقعت اإيران، مع الدول 
اخلم�س الكربى دائمة الع�سوية يف 
والواليات  )رو�سيا  االأمن  جمل�س 
وفرن�ساوال�سني  املتحدة 
وبريطانيا( واأملانيا، اتفاًقا حول 
برناجمها النووي. وين�س االتفاق 
على التزام طهران بالتخلي ملدة 
ال تقل عن 10 �سنوات، عن اأجزاء 
النووي،  برناجمها  من  حيوية 
بهدف  كبري،  ب�سكل  وتقييده 
على  القدرة  امتالك  من  منعها 
تطوير اأ�سلحة نووية، مقابل رفع 

العقوبات عنها.

�ضّكل الربنامج النووي النووي االإيراين واالتفاق املوقع ب�ضاأنه، واأعلن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، االن�ضحاب منه ر�ضميا، اأحد املو�ضوعات املثرية 
للجدل والنقا�س دبلوما�ضيا خالل ال�ضنوات االأخرية.

ق .د

الباحث ال�ضودانيعلي ح�ضنني

دول خليجية دفعت 12 مليار دوالر الإ�سقاط �أردوغان باالنتخابات

وزير اخلارجية الفرن�ضي

�تفاق �إير�ن �لنووي مل ميت

ترامب

 �سربتنا �ل�ساروخية �سد 
�سوريا �لعام �ملا�سي كانت 

حتذير� لل�سني!
اأعن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اأن ال�رصبة 

ال�ساروخية االأمريكية �سد �سوريا يف اأبريل 2017، مبثابة 
حتذير لل�سني حول كيفية رد وا�سنطن على ا�ستخدام 

ال�سالح الكيميائي واأ�سلحة الدماع ال�سامل، وذّكر ترمب 
يف حوار مع قناة تلفزيون »Fox News« باأن ال�رصبة 
ال�ساروخية تزامنت مع اجتماعه بالرئي�س ال�سيني �سي 
جني بينغ يف مقر اإقامته يف »Mar-a-Lago« بوالية 

فلوريدا. الرئي�س االأمريكي ك�سف اأنه قال لنظريه ال�سيني: 
»�سيدي الرئي�س لقد اأطلقنا 58 �ساروخا على مواقع 

حمددة يف �سوريا، وطلب مني عرب مرتجم اأن اأكرر ما 
قلت، رددت باأن كل �ساروخ اأطلق، اأ�ساب الهدف من 

م�سافة �سبعمائة ميل«. واأردف ترامب معلقا اأن اإدارته 
من حيث املبداأ �سد ا�ستخدام مثل هذه االأ�سلحة املميتة 

واخلطرة، واأ�ساف »لكن فعلنا ذلك، الأن �سوريا االأ�سد 
ا�ستخدمت الغازات الكيميائية �سد االأطفال. توجب علينا 

فعل ذلك. لو اأن الرئي�س الرابع واالأربعني باراك اأوباما 
اجتاز هذا اخلط االأحمر، لكان الو�سع يف ال�رصق االأو�سط 
خمتلفا بع�س ال�سيء«. وروى الرئي�س االأمريكي اأنه خاطب 
الرئي�س ال�سيني »قلت له اإنه ي�ستطيع مغادرة االجتماع اأو 

ميكننا اأن ن�سبح اأ�سدقاء. هو مل يغادر وفهم كل �سيء«.

زعيم كوريا ال�ضمالية كيم جونغ اأون

نزع �ل�سالح �لنووي مرهون بوقف و��سنطن �أعمالها �لعد�ئية 

العراق

�لق�ساء ياأمر باعتقال 20 �سخ�سا ل�سلتهم بتفجري مدينة �ل�سدر

اأون  جونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا  زعيم  ا�سرتط 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  مع  قمته  خالل 
النووي  �سالحها  عن  بالده  لتخلي  �سنغافورة،  يف 
وقف االأعمال العدائية من قبل الواليات املتحدة، 
بيان  يف  الر�سمية  ال�سمالية  كوريا  وكالة  وقالت 
اأون  �سنغافورة: »�رصح كيم جونغ  نتائج قمة  حول 
اجلزيرة  �سبه  يف  واال�ستقرار  ال�سلم  حتقيق  باأن 
يتطلبان  النووي  ال�سالح  من  واإخالءها  الكورية 
املزعجة  االأعمال  عن  االمتناع  البلدين  كال  من 

والع�سكرية العدائية، واال�ستناد اإىل اأ�سا�س القانون 
واملوؤ�س�سات«.

اأن نزع  ووفقا للبيان، فاإن كيم وترامب اتفقا على 
ال�سالح النووي يف �سبه اجلزيرة الكورية يتطلب اأن 
ب�سكل  ذلك  اأجل  من  ووا�سنطن  يانغ  بيونغ  تعمل 
تدريجي ومتزامن، واأ�ساف البيان: »كيم جونغ اأون 
اأو�سح اأنه اإذا اتخذت الواليات املتحدة اإجراءات 
مع  العالقات  حت�سني  اأجل  من  الثقة  لبناء  جدية 
كوريا ال�سمالية، فاإن االأخرية ت�ستطيع يف املرحلة 

نية  ح�سن  خطوات  اتخاذ  موا�سلة  اأي�سا  الالحقة 
متنا�سبة اإ�سافية«.

وقف  بنيته  �رصح  ترامب  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
اجلنوبية  الكورية  االأمريكية  الع�سكرية  املناورات 
ا�ستفزازا،  يانغ  بيونغ  تعتربها  التي  امل�سرتكة، 
ورفع  االأمنية  امل�سائل  ب�ساأن  �سمانات  وطرح 
العقوبات �سد كوريا ال�سمالية بالتزامن مع امل�سي 
البلدين  بني  العالقات  حت�سني  طريق  يف  قدما 

بوا�سطة احلوار واملفاو�سات«.

اأ�سدر جمل�س الق�ساء االأعلى يف العراق، اأم�س 
االأربعاء، اأوامر باعتقال 20 �سخ�سا ل�سلتهم 
بالتفجري املزدوج الذي طال مدينة ال�سدر 
املتحدث  وقال  املا�سي  االأ�سبوع  منت�سف 
با�سم املجل�س عبد ال�ستار بريقدار يف بيان، 
اتخذت  املخت�سة  واالأجهزة  »الق�ساء  اإن 
يتعلق  فيما  املنا�سبة  القانونية  االإجراءات 
اأكدا�س االأ�سلحة يف مدينة ال�سدر  بانفجار 
متهما،   20 بحق  قب�س  مذكرات  واأ�سدرت 

يف حني مت توقيف 6 متهمني بجرمية حرق 
االأجهزة اخلا�سة باالنتخابات«.

الق�ساء  »جمل�س  اأن  اإىل  املتحدث  واأ�سار 
حتتاج  ال  له  التابعه  واملحاكم  واالأجهزة 
�سخ�س  اأو  جهة  اأية  من  دعوة  اأو  توجيها 
كونها م�ستقلة د�ستوريا عن  للقيام مبهامها 
اإجراءات  اأن  اإىل  االأخرى«ولفت  اجلهات 
خمتلف  بخ�سو�س  التحقيق  يف  املحاكم 
اجلرائم ت�ستوجب ال�رصية والدقة، مو�سحا 

االإعالم  و�سائل  يف  ن�رصها  ميكن  ال  اأنه 
خ�سو�سا يف مراحل التحقيق االأوىل بعك�س 

الن�ساطات ال�سيا�سية لل�سلطات االأخرى.
اآخرون   19 واأ�سيب  اأ�سخا�س   10 وقتل 
منت�سف االأ�سبوع املا�سي بانفجار الأكدا�س 
مدينة  يف  ح�سينية  قرب  وقع  العتاد  من 
اأدى  كما  بغداد،  العا�سمة  �رصقي  ال�سدر 
االنفجار اإىل انهيار اأجزاء من بع�س املباين 

القريبة.
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املوقعة  اإىل  املنتخبان  يتّجه 
االفتتاحية و�سّجل خميب من النتائج 
االأخرية لكليهما يخّيم على املوقف، 
فقد ف�سلت رو�سيا بتحقيق الفوز يف 
�سبع مباريات غري تناف�سية منذ اأن 
تغلّبت على كوريا اجلنوبية يف اأكتوبر 
ال�سعوديون  خ�رس  بينما  املا�سي، 
التوايل،  على  ودية  مباريات  ثالث 
ح�ساب  على  اأتى  ذلك  اأن  رغم 
يتمثل  الثقيل  العيار  من  منتخب 
االأملاين،  واملنتخب  بريو  باإيطاليا، 
املنتخبني  اأن  يف  �سّك  من  وما 
يتطلّعان لتحقيق الن�رس بني جنبات 
قحط  حالة  الإنهاء  لوجنيكي  ملعب 
العاملية،  النهائيات  االإنت�سارات يف 

باأية  يفز  مل  الرو�سي  املنتخب 
مباراة يف العر�س الكروي منذ �سنة 
2002، بينما يعود تاريخ اآخر انت�سار 
الواليات  ن�سخة  اإىل  لل�سعوديني 

املتحدة 1994.
ُرغم االإنتقادات التي تُواجه املنتخب 
الرو�سي ب�سكل متزايد ب�سبب نتائجه 
االأخرية يف املباريات الودية، اإال اأن 
الإثبات  يتطلّعون  االأر�س  اأ�سحاب 
االفتتاحية  املباراة  يف  كعبهم  علّو 
املنتخب  خا�س  ال�سعودية،  اأمام 
مع�سكره  يف  هادئاً  تدريبياً  اأ�سبوعاً 
يف نوفوجوري�سك بعيداً عن �سخب 
البطولة يف مو�سكو، ويبدو اأنه على 
بقوة،  امل�سوار  لبدء  االإ�ستعداد  اأمّت 
ال�سعودي  املنتخب  يتطلّع  فيما 
واإظهار �سورة  نتيجة طيبة  لتحقيق 

الكروي يف  امل�سهد  لتطور  اإيجابية 
كنتيجة  ورمبا  العامل،  اأمام  البالد 
يكون  البطولة  هذه  حلجم  جزئية 

املنتخبني حذرين يف البداية. 
م�ست�سيف  منتخب  اأي  يخ�رس  ومل 
االإفتتاحية  املباراة  العامل  لكاأ�س 
باكورة  اأن  يعني  ما  وهذا  للبطولة 
املواجهات الأ�سحاب االأر�س جلبت 
تعادالت يف  وثالثة  انت�سارات  �ستة 
الأبناء  �سبق  وقد  ال�سابقة،  الن�سخ 
نظريهم  موقع  يف  كانوا  اأن  رو�سيا 
اأنهم خا�سوا  اإىل  ال�سعودي، بالنظر 
زائر  كمنتخب  االفتتاحية  املباراة 
اأمام  ال�سوفييتي  االإحتاد  بقمي�س 
 1970 �سنة  امل�ست�سيفة  املك�سيك 
بالتعادل  املوقعة  تلك  وانتهت 

ال�سلبي.

 لكاأ�س العامل املباراة االفتتاحية
رو�ضيا / ال�ضعودية 

اليوم ابتداء من 
16:00

اللقاء االفتتاحيواالأخ�ضر ال يخ�ضى الرو�س ي�ضعون اإىل الفوز 

تعطى اأم�ضية اليوم انطالقة العر�س الكروي العاملي الذي ينتظره املاليني من املتابعني عرب خمتلف دول 
العامل، والذين �ضوف ي�ضوبون اأنظارهم نحو رو�ضيا التي �ضتكون قبلة اجلميع من اأجل متابعة املباريات 
وقمة املواجهات التي جتمع اأف�ضل جنوم العامل يف الكرة امل�ضتديرة، حيث ينطلق اليوم �ضباق التناف�س 

على خالفة املنتخب االأملاين على عر�س الكرة العاملية بعدما اأحرز املان�ضافت لقب املونديال من الربازيل 
عام 2014، حيث تكتب املباراة االفتتاحية التي جتمع اأم�ضية اليوم من ملعب »اوملبي�ضك�س كومبليك�س 

لوزنيكي« بالعا�ضمة مو�ضكو ف�ضال جديدا يف تاريخ كاأ�س العامل

بيتزي يرفع 
حظوظ التاألق 

ال�ضعودي
قال  خوان بيتزي املدير الفني 
للمنتخب ال�سعودي اإن االأخ�رس 

لي�س لديه ما يخ�ساه يف كاأ�س 
العامل وانه يف اأمت  اال�ستعداد 

لدخول غمار املونديال، اأ�ساف 
املدرب االأرجنتيني من خالل 

حديث بثته �سحيفة عرب 
نيوز ال�سعودية الناطقة باللغة 

االإجنليزية اأن عنا�رس املنتخب 
ال�سعودي اعتادت يف الوقت احلايل 

على طريقة لعبه بعد مرور �سبعة 
�سهور على توليه تدريب الفريق، 
تابع  بيتزي: »ميكن القول اإنني 
اأ�سبه املدرب بييل�سا، لكن نحن 

املدربني علينا اأن نكون اأكرث 
تاأقلما، واأن يكون هناك مرونة 
يف اجلانب اخلططي، حتى لو 
كنا نف�سل بع�س طرق اللعب 
ب�سكل اأكرب، لذلك ال اأحب اأن 

اأكون حم�سوًرا يف طريقة لعب 
واحدة«، ووا�سل »اأوؤمن باأن اأي 

العب كرة قدم باإمكانه اأن يتكيف 
مع اأي مركز، لكن ب�رسط اأن يكون 
هذا الالعب على ا�ستعداد لتقلي 

التعليمات من مدربه، دور املدرب 
هو اأن يُحدد نقاط القوة وال�سعف 
لكل العب، واأن يعمل على حت�سني 

الالعبني، ثم خلق اأ�سلوب لعب 
يجمع جميع العنا�رس، وينتج عنه 

النجاح على اأر�س امللعب.«
وقال »اأحب ال�سغط العايل يف 

امللعب، واأن اأ�سع الفريق املناف�س 
حتت ال�سغط، اخلروج بالكرة اإىل 
ال�سق الهجومي، وو�سع الكرة يف 

موقف يُتيح لنا ت�سجيل االأهداف، 
هذا االأمر قد يُفلح يف بع�س 

االأحيان، وقد ال يُفلح يف البع�س 
االآخر، لكن االأمر املهم بالن�سبة 
يل اأن يكون هناك عدد كبري من 
الالعبني يف الهجوم، هذه فكرة 
واحدة«، واأ�ساف: »عندما ناأتي 

للحديث عن املهاجمني، فاإن اأداء 
املهاجم يعود يف املقام االأول 

اإىل ثقته بنف�سه، هذا ميكن العمل 
عليه من اأجل تقويته، وهذا يحدث 

عندما يفعلون ما يختارون فعله، 
وهو ت�سجيل االأهداف«، وتابع: 

»لكن ت�سجيل االأهداف لي�س كل 
االأمر بالن�سبة للمهاجمني، هم 

اأفراد يف جمموعة، وعلى اجلميع 
اأن يعمل �سوًيا يف هذه املجموعة، 

املهاجم �سوف ي�سجل اأهداًفا 
الأنه اخذ مكان جيدا يف منطقة 

اجلزاء، لكن بدون م�ساعدة زمالئه 
لن يُ�سجل هذا الهدف«، وقال »لقد 
دربت فرقاً يف االأرجنتني واإ�سبانيا 
واملك�سيك، ودربت منتخبات مثل 
ت�سيلي، اأهم �سيء اأن يكون هناك 

نوع من التناف�س، لقد اأوجدنا 
هناك مناف�سة مل تقت�رس على 

القدرة اجل�سدية، بل على ال�سعيد 
الغذائي وكل االأمور االأخرى«.

االأرجنتيني بيتانا حكما للقاء االفتتاحي

ن�ستور  االأرجنتيني  احلكم  يقود 
لنهائيات  االفتتاحية  املباراة  بيتانا 
البلد  بني  رو�سيا  يف  العامل  كاأ�س 
مو�سكو  يف  وال�سعودية   امل�سيف 
�سمن املجموعة االأوىل، وميكن ان 
يكون بيتانا اأول حكم يلجاأ اإىل تقنية 
امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم »يف 
العاملي،  العر�س  تاريخ  يف  اآر«  اأيه 
و�سيُ�ساعده يف هذه املهمة مواطناه 
خوان بابلو بياتي وهرينان مايدانا، 
�ساندرو  الربازيلي  اإىل  باالإ�سافة 

�سيتكّون  فيما  رابع،  كحكم  ريت�سي 
امل�ساعدين  الفيديو  حكام  فريق 
من ما�سيميليانو اإيراتي من اإيطاليا 
حكم الفيديو امل�ساعد االأول، ماورو 
فيجليانو من االأرجنتني حكم الفيديو 
اأ�سرتوزا  كارلو�س  الثاين،  امل�ساعد 
امل�ساعد  الفيديو  حكم  ت�سيلي  من 
الثالث ودانييلي اأور�ساتو من اإيطاليا 
الرابع.  امل�ساعد  الفيديو  حكم 
حكم  ثاين  بيتانا  ني�ستور  و�سيكون 
من  ن�سختني  يف  ي�سارك  اأرجنتيني 

نوربريتو كويريتزا  بعد  العامل  كاأ�س 
الذي اأدار مباراتني يف ن�سخة 1970 
واأخرى يف عام 1978، ويُعترب بيتانا 
اأحد احلكام االأكرث خربة يف اأمريكا 
االأول  ظهوره  �سّجل  حيث  اجلنوبية 
 2007 عام  االأرجنتيني  الدوري  يف 
عام  االأوىل  الدولية  مباراته  واأدار 
العامل  كاأ�س  نهائيات  ويف   ،2010
مباريات،  اأربع  اأدار   2014 الربازيل 
واأملانيا  فرن�سا  مباراة  ذلك  مبا يف 

يف الدور ربع النهائي.

 اإقالة لوبيتيغي وتعيني
 هيريو مدربا للماتدور

�ضالح ي�ضارك يف التدريبات 
اجلماعية للفراعنة

القدم  لكرة  االإ�سباين  االحتاد  قرر 
جولني  لالروخا  الفني  املدير  اإقالة 
مدريد  ريال  اأعلن  الذي  لوبيتيغي 
�سيتوىل  اأنه  مفاجئ  ب�سكل  اأم�س  اول 
لوي�س  وقال  املونديال،  بعد  تدريبه 
روبيالي�س رئي�س االحتاد االإ�سباين يف 
موؤمتر �سحايف اأم�س اإن قرار لوبيتيغي 
اأجرب  مدريد  ريال  لتدريب  بالرحيل 
االحتاد على اإقالته، ي�سار اأن لوبيتيغي 
جدد عقده مع االحتاد االإ�سباين منذ 
يوافق  اأن  قبل   ،2020 حتى  اأ�سابيع 
 2 دفع  الذي  مدريد  ريال  قيادة  على 
مليون يورو قيمة ال�رسط اجلزائي يف 
اأعلن تعيني  عقده، وكان ريال مدريد 
بعقد ملدة 3  للفريق  لوبيتيغي مدربا 
�سنوات، قبل يومني من مباراة اإ�سبانيا 
والربتغال يف مونديال رو�سيا، ما اأثار 
على  يكن  مل  الذي  روبيالي�س  غ�سب 
قبل  دقائق   5 اإال  باملفاو�سات  علم 

اإعالن املرينغي لبيانه.
االإ�سباين  املنتخب  العبو  و�سعى 

احتاد  رئي�س  روبيالي�س  لوي�س  الإقناع 
جولني  ببقاء  املحلي  القدم  كرة 
لالروخا،  الفني  لوبيتيجي،املدير 
العامل  كاأ�س  بطولة  انطالق  قبل 
ينجحوا  مل  اأنهم  اإال  برو�سيا،   2018
اأن  ماركا«  »راديو  اأكد  م�سعاهم.،  يف 
االحتاد  رئي�س  منع  حاولوا  الالعبني 
االإ�سباين من اإقالة لوبيتيغي، حيث اإن 
اجتماعا جرى بح�سور اأ�سماء ثقيلة يف 
غرفة املالب�س، واأ�ساف اأن الالعبني 
قالوا لرئي�س االحتاد االإ�سباين: »هذا 
لي�س ناديا، جئنا للفوز بكاأ�س العامل، 

ابتلع كربيائك ودعنا نلعب«.
املدير  هيريو  فريناندو  توىل  بينما 
زمام  االإ�سباين  للمنتخب  الريا�سي 
خلًفا  بالده  ملنتخب  الفنية  االأمور 
املوقع  واأعلن  لوبيتيغي،  ملواطنه 
هيريو  اأَنّ  االإ�سباين  لالحتاد  الر�سمي 
كاأ�س  بطولة  يف  املنتخب  �سيقود 
املاتادور،  و�سيلعب  رو�سيا،  العامل 

اأمام الربتغال غدا.

�سالح  حممد  النجم  �سارك 
مع  اجلماعية  التدريبات  اأم�س يف 
منذ  له  االأوىل  امل�رسي  املنتخب 
الكتف  يف  قوية  الإ�سابة  تعر�سه 
يومني  قبل  وذلك  املا�سي  ال�سهر 
يف  االأوىلللفراعنة  املباراة  من 
مرا�سل  واأفاد   ،2018 مونديال 
�سالح  اأن  بر�س  فران�س  وكالة 
»اأحمد  ملعب  اأر�س  اىل  نزل 
يتخذها  التي  غروزين  يف  اأرينا« 
املنتخب مقراً له خالل املونديال 
اجلري  بتمارين  وقام  الرو�سي، 
باقي  مثل  مثله  الكرة  وركل 
يف  خا�س  بعدما  وذلك  الالعبني، 
اليومني املا�سيني متارين منفردة، 
وت�سكل م�ساركة �سالح 25 عاماً يف 
التمارين اجلماعية، دفعة اإيجابية 
من  املاليني  وع�رسات  للفراعنة 
م�سجعي املنتخب امل�رسي الذين 
قدرة  على  كبرية  اآماالً  يعلقون 
االإجنليزي  ليفربول  نادي  جنم 

خو�سه  لدى  باملنتخب  بااللتحاق 
االأوروغواي  �سد  االأوىل  مباراته 
اإال  غدا،  االأوىل  املجموعة  يف 
لهيطة  اإيهاب  املنتخب  مدير  اأن 
التمارين  اإىل  �سالح  عودة  اأن  اأكد 
بال�رسورة  تعني  لن  اجلماعية 
اجلمعة،  مباراة  يف  م�ساركته 
وقال يف ت�رسيحات: »هناك ن�سبة 
قاطع  قرار  ال  لكن  جيدة  حت�سن 

بامل�ساركة اإذ نتابع حالته يومياً«.
اأبو  حممد  املنتخب  طبيب  وكان 
�سالح  مترن  عقب  اأكد  قد  العال 
توالياً  الثاين  لليوم  منفرد  ب�سكل 
االأخرية  الدقيقة  حتى  »�سننتظر 
علما  امل�ساركة«،  قرار  التخاذ 
اىل  اأم�س  يف  توجه  املنتخب  اأن 
ايكاترينبورغ حيث يخو�س مباراته 
�سمن  االأوروغواي  �سد  االأوىل 
التي  االأوىل  املجموعة  مناف�سات 

ت�سم اأي�سا رو�سيا وال�سعودية.

االإ�ضابة تبعد ريي�س 
من ت�ضكيلة املك�ضيك

اأعلن االحتاد املك�سيكي 
مدافعه  اأن  القدم  لكرة 
ان�سحب  ريي�س  دييغو 
الر�سمية  الت�سكيلة  من 
وذلك  االإ�سابة،  ب�سبب 
اأيام من املباراة  قبل 4 

للمنتخب  االأوىل 
مونديال  يف  الوطني 
اأملانيا  اأمام  رو�سيا 
وكتب  اللقب،  حاملة 
يف  املك�سيكي  االحتاد 
اأول  �سهرة  ن�رسه  بيان 

ريي�س  »دييغو  ام�س: 
التعايف  من  يتمكن  مل 
بطريقة مر�سية ويتعني 
بالتايل االن�سحاب  عليه 
املنتخب  ت�سكيلة  من 
العامل  كاأ�س  الوطني يف 

يو�سح  ومل   ،»2018
املك�سيكي  االحتاد 
التي  االإ�سابة  طبيعة 
يعاين منها العب بورتو 
الربتغايل البالغ 25 عاماً، 
االإعالم  و�سائل  اأن  بيد 

اإىل  اأ�سارت  املك�سيكية 
اإ�سابة بتمزق يف فخذه 
االحتاد  وتابع  االأمين، 
اأن العب و�سط بات�سوكا 
�سيحل  غوتيرييز  اإريك 
وت�ستهل  ريي�س،  حمل 

م�سوارها  املك�سيك 
االأحد  املونديال  يف 
املقبل مبواجهة اأملانيا 
يف املجموعة ال�ساد�سة 
�سوي�رسا  ت�سم  التي 

وكوريا اجلنوبية.
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خا�صة غب ظل ال�صجة التي �صاحبت 
وهو  املولودية  اإىل  الالعب  قدوم 
الذي ا�صرتط رئي�س حممد زرواطي 
منح  اأجل  من  �صنتيم  مليار   3 مبلغ 
لعدد  هدفا  وكان  ت�رسيحه  اأوراق 
من الأندية يف �صورة فريقه ال�صابق 
احتاد اجلزائر ووفاق �صطيف، ووقع 
بوردمي على عقد ميتد ثالثة موا�صم 
 ،10 برقم  القمي�س  �صيحمل  حيث 
هذا  امل�صتقدمني  خام�س  واأ�صبح 
من  كل  رفقة  التعاقد  بعد  املركاتو 
حدو�س، عرو�س واحلار�س مر�صلي. 
»العميد«  اإدارة  قررت  املقابل  يف 
التخلي ر�صميا عن خدمات املدافع 
�صّمته  الذي  بوخلوة  العابدين  زين 
اإىل قائمة امل�رسحني هذا املركاتو.

يف املقابل، 

قا�ضي ال�ضعيد: بوردمي 
تخلى عن الإغراءات من 

اأجل قمي�س املولودية

ملولودية  الريا�صي  املدير  اأكد 
اأن  ال�صعيد  قا�صي  كمال  اجلزائر 
بوردمي  عمار  اجلديد  امل�صتقدم 
البطولة  يف  لعب  اأغلى  لي�س 
حول  املثار  الكالم  عك�س  الوطنية 
اأو�صح  حيث  معه،  التعاقد  �صفقة 
توقيع  عملية  عقب  ت�رسيحات  يف 
فندق  يف  جرت  التي  الالعب 
مدر�صة  خريج  اأن  ال�صرياطون 
يف  الأغلى  لي�س  العلمة  مولودية 
تنازل  واأنه  خا�صة  الوطنية  البطولة 

قمي�س  حمل  اأجل  من  الكثري  عن 
املولودية والدفاع عن األوانه، واأ�صار 
اأف�صل  عرو�صا  تلقى  الالعب  اأن 
اأنه  اإل  اأخرى  اأندية  من  واإغراءات 
واللعب  الن�صمام  اأجل  من  رف�صها 

مع املولودية.
قا�صي  ك�صف  منف�صل  �صياق  ويف 
رفيق  املدرب  م�صاعد  اأن  ال�صعيد 
�صايفي غادر العار�صة الفنية لأ�صباب 
اأجل  من  يدر�س  و�صوف  �صخ�صية 
تدريبية  �صهادات  اإحراز  على  العمل 
كبرية والعودة من موقع قوة اإىل اأر�س 
الفني  الطاقم  ان  مو�صحا  الوطن، 
املقبل  للمو�صم  حت�صبا  للمولودية 
برنارد  الفرن�صي  من  يتكون  �صوف 
كازوين مدربا رئي�صيا، مال م�صاعدا، 
طارق نويوة مدربا للحرا�س وفار�س 

بلخري حم�رسا بدنيا.

املولودية تواجه بوردو 
وديا يف 9 جويلية

يتبارى رفقاء الالعب عبد الرحمان 
الفرن�صي  بوردو  نادي  اأمام  ح�صود 
التح�صريي  الرتب�س  خالل  وذلك 
اجلزائري  النادي  يجريه  الذي 
اإىل  لال�صتعداد  حت�صبا  فرن�صا  يف 
حيث  اجلديد،  الكروي  املو�صم 
موقعه  عرب  الفرن�صي  النادي  ك�صف 
الفريقني  بني  اللقاء  ان  اللكرتوين 
جويلية  التا�صع  يف  يجري  �صوف 
املقبل على ملعب »هيكتور رولند« 
اإدارة  اختارت  والتي  في�صي  مبدينة 
مدربها  رفقة  بالتن�صيق  املولودية 

كازوين اإقامة الرتب�س فيها.

النادي العا�ضمي يف�ضخ عقد الالعب بوخلوة

بوردمي يوقع مع مولودية اجلزائر ويحمل القمي�ص 10
لت اإدارة فريقي مولودية اجلزائر  وقع الالعب عمار بوردمي ر�ضميا يف �ضفوف فريق مولودية اجلزائر بعدما تو�ضّ

و�ضبيبة ال�ضاورة اإىل التفاق على كافة التفا�ضيل املتعلقة بالقيمة املالية لتحويل الالعب اإىل النادي العا�ضمي، اإىل 
جانب التفاق مع الالعب على خمتلف بنود العقد الذي يربطه بالنادي، ووقع بوردمي �ضهرة اأول اأم�س العقد بح�ضور 

مناجريه واملدير الريا�ضي كمال قا�ضي ال�ضعيد الذي جنح يف ا�ضتقدام اأف�ضل �ضفقة خالل املركاتو ال�ضيفي احلايل

التفاق رفقة املهاجم الزميبابوي ما�ضومبا 
وتعيني رحيم مديرا ريا�ضيا

الفرن�ضي فروجي املدرب 
اجلديد الحتاد اجلزائر

 مالل يرتاجع عن فكرة
 ا�ضتقدام الالعب ناجي

الغيني تيام ر�ضميا بالوان 
الكناري لثالثة موا�ضم

لحتاد  العام  املدير  اأعلن 
�رسار  احلكيم  عبد  اجلزائر 
املدرب  مع  اإدارته  اتفاق 
من  فروجي  تيريي  الفرن�صي 
اأجل تعيينه على راأ�س العار�صة 
خلفا  العا�صمي  للنادي  الفنية 
حيث  حمدي،  ميلود  للمدرب 
اتفاق  اإىل  الطرفان  تو�صل 
نهائي من اأجل التحاق املدرب 
والإ�رساف  الفنية  بالعار�صة 
�صفقة  ف�صل  بعد  تدريبه  على 
البو�صني  املدرب  التحاق 
كان  الذي  بازدريفيت�س  حممد 
اأن  قبل  النهائية  موافقته  منح 
عر�صا  تلقيه  ب�صبب  يرتاجع 
الفرن�صي،  نانت  نادي  لتدريب 
البحث عن مدرب جديد  وكان 
للرئي�س  �صداعا  �صكل  لالحتاد 
�رسار خا�صة واأنه تفاو�س رفقة 
ت�صقط  اأن  قبل  مدربني  عدة 
ومل  املاء،  يف  ال�صفقات  جميع 
فروجي  اجلديد  للمدرب  يتبق 
له تدريب املنتخب  الذي �صبق 
مازميبي  بي  وتي  الطوغويل 
العقد  توقيع  �صوى  الكونغويل 
التي  العملية  وهي  الإدارة  مع 
تتم  �صوف  اأنها  �رسار  اأكد 
ال�صبت املقبل من اأجل ال�رسوع 
واأن  خا�صة  اجلدية  الأمور  يف 

توقيع فروجي �صوف يتزامن مع 
»�صو�صطارة«  ت�صكيلة  ا�صتئناف 
للمو�صم  ا�صتعداد  للتدريبات 
اأنها  باعتبار  املقبل  الكروي 
خو�س  عرب  باكرا  ت�رسع 
وخو�س  القارية  املناف�صة 
كاأ�س  جمموعات  دور  مباريات 
جويلية   17 من  ابتداء  الكاف 
الطاقم  ي�صم  و�صوف  املقبل، 
الفني اجلديد لالحتاد كال من 
كرمي خودة مدربا م�صاعدا اإىل 
عادل  البدين  املح�رس  جانب 
اإلبا�س  ومدرب احلرا�س  لعباين 
بن حاحة. واإىل جانب ذلك عني 
لالحتاد  ال�صابق  الالعب  �رسار 
فنيا  مديرا  رحيم  الدين  عز 
مكلفا  �صيكون  والذي  لالحتاد 

بالفئات ال�صابة للفريق.
يف �صياق اآخر، تو�صل �رسار اإىل 
الزميبابوي  الالعب  مع  اتفاق 
اأجل  من  ما�صومبا  �صارلتون 
ليكون  الفريق  مع  التعاقد 
للت�صكيلة  اجلديد  املهاجم 
املو�صم  هداف  وخالفة 
الكروي املن�رسم اأ�صامة درفلو 
جتربة  خو�س  اختار  الذي 
لي�صبح  هولندا،  يف  احرتافية 
امل�صتقدمني اجلدد هذا  �صابع 

املركاتو ال�صيفي.

�صبيبة  فريق  اإدارة  تعاقدت 
الغيني  الالعب  رفقة  القبائل 
على  ام�صي  الذي  تيام  حممد 
بح�صور  اأم�س  اأول  العقد 
دودان  كرمي  النادي  مناجري 
اإىل  معه  تو�صل  كان  الذي 
التفاق على خمتلف بنود العقد 
باأرا�س  قبل ان يلتحق الالعب 
الوطن وير�صم التحاقه بالفريق 
ميتد  الذي  العقد  توقيع  عرب 
ثالثة موا�صم ويتوا�صل اإىل عام 
الغيني  الالعب  وين�صط   ،2021
امليدان  و�صط  من�صب  يف 
اأول لعب  يعترب  اأين  الهجومي 
اجنبي يتعاقد هذا ال�صيف مع 
مالل،  �رسيف  الرئي�س  اإدارة 
وهو  اجلدد  الالعبني  وثامن 
�صفوف  يف  ين�صط  كان  الذي 
له  حيث  الأردين  البقعة  نادي 
يختار  اأن  قبل  اأ�صهر  �صتة  معه 
القبائل،  �صبيبة  اإىل  الن�صمام 
ال�صبيبة  تعداد  يعرف  و�صوف 
اأفارقة  بالعبني  التدعيم 

النيجريي  الالعب  بو�صول 
يف  ين�صط  والذي  نوفار  اأو�صي 
اإىل  بالإ�صافة  الهجوم،  من�صب 
حال  يف  اآخر  اإفريقي  لعب 
قرار املكتب الفدرايل ال�صماح 
الالعبني  عدد  برفع  لالأندية 
الأجانب يف التعداد اإىل ثالثة.

من جهة اأخرى، تراجع الرئي�س 
مالل على فكرة ا�صتقدام لعب 
اإىل  وفاق �صطيف ر�صيد ناجي 
معه  والتعاقد  التعداد  �صفوف 
اأبدى  حيث  املركاتو،  هذا 
ال�صبيبة  على  الأول  امل�صوؤول 
بامل�صتوى  اقتناعه  عدم 
الالعب  به  ظهر  الذي  والأداء 
جهة  من  املن�رسم،  املو�صم 
ال�صبيبة  اإدارة  تتفاو�س  اأخرى، 
الريا�صية  الألب�صة  ممول  مع 
احل�صول  اجل  من  اأديدا�س 
وال�صتفادة  جديد  ممول  على 
لهذه  الريا�صية  الألب�صة  من 

العالمة املعروفة عامليا.
ع.ق.

حمرز يت�ضبب يف رف�ص 
 �ضرتلينغ متديد العقد

 مع املان �ضيتي
ينتظر اأن حتدث �صفقة تعاقد اإدارة مان�ص�صرت 

�صيتي الجنليزي والالعب الدويل اجلزائري 
ريا�س حمرز اأزمة داخل �صفوف النادي 

بعدما ك�صفت اأم�س �صبكة »�صكاي �صبورت�س« 
الربيطانية اأن الالعب رحيم �صرتلينغ رف�س 
عر�صا من اإدارة الفريق ب�صاأن متديد العقد 

الذي يربطه بها وح�صب امل�صدر فاإن اإ�رسار 

املدرب ال�صباين بيب غوراديول على ا�صتقدام 

حمرز خالل املركاتو ال�صيفي ورغبته يف دفع 

مبلغ كبري ب�صفقة خيالية يجعله الالعب الأغلى 

يف تاريخ النادي جعلت التخوف ي�صيب الالعب 
الجنليزي يف ظل رغبة غوارديول العتماد 
على متو�صط ميدان اخل�رس بالنظر لالنفاق 
الكبري الذي �صوف يرافق �صفقة التعاقد معه 

خالل املركاتو ال�صيفي احلايل، اإىل جانب 
نيله اأجرة 200 الف جنيه ا�صرتليني اأ�صبوعيا، 

حيث �صتعرف املناف�صة على اأ�صدها بني حمرز 

و�صرتلينغ من اجل احل�صول على مكانة اأ�صا�صية 
يف ت�صكيلة املدرب غورديول خالل املو�صم 

املقبل.
ع.ق.

عرب عن اأ�ضفه خل�ضارة امللف املغربي 
احت�ضان مونديال 2026

 زط�ضي: تقدمي ملف
  م�ضرتك مع املغرب 

 لدورة 2030 ممكنا
امللف عن اأ�صفه خل�صارة امللف املغربي �صباق احل�صول على �رسف عرّب رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�صي  ل�صالح   2026 عام  املقررة  العامل  كاأ�س  دورة  واأو�صح تنظيم  واملك�صيكي،  الكندي  الأمريكي  امل�صرتك  خالل الثالثي  �صبورت«  »بني  لقناة  اأم�س  ت�رسيحاته  خالل  جرى زط�صي  الذي  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  موؤمتر  يف  رفقة م�صاركته  ومتنى  املغربي  امللف  اإىل  �صوته  منح  اأنه  التي قدمها امللف اجلزائريني فوز املغرب باحت�صان دورة املونديال 2026 اإل برو�صيا  الهائلة  الإمكانيات  اإىل  برر اخل�صارة  الثالثي من اأجل احل�صول على التنظيم وهو الأمر الذي اأقنع اأنه 

2030، اأين اأكد اأن اجلزائر م�صتعدة لهذه اخلطوة ول ي�صتبعد ملف م�صرتك من اجل التقدم اإىل الرت�صح لحت�صان مونديال ومل ي�صتبعد رئي�س الفاف فكرة الن�صمام اإىل املغرب وو�صع الأع�صاء املن�صوين حتت لواء الفيفا.
رو�صيا اأن تخطو فيها. اإىل  انتقل  بعدما  الفيفا  موؤمتر  يف  زط�صي  تنقل مرفوقا بكل من حكيم مدان مدير املنتخبات الوطنية التي تعطى اليوم اإ�صارة اأنطالق العر�س الكروي العاملي، اأين و�صارك 

وحممد �صاعد الأمني العام للهيئة الكروية ببالدنا.
عي�ضة ق.



�أتلتيكو مدريد يعزز �صفوفه بليمار
�أعلن نادي موناكو �لفرن�صي رحيل جنمه توما�س ليمار �إىل �صفوف نادي �أتلتيكو 
مدريد �لإ�صباين، خالل �لفرتة �ملقبلة، وقال ح�صاب �لنادي �لفرن�صي على موقع 
�لتو��صل تويرت: »لقد تو�صلنا لتفاق مع �أتلتيكو مدريد بخ�صو�س �نتقال توما�س 

ليمار للنادي �لإ�صباين، ويف �لأيام �لقليلة �ملقبلة �صوف ينهي �لناديان �لتفاق ب�صكل 
نهائي«. وكانت �ل�صحافة قد �أجمعت على �نتقال ليمار ل�صفوف �أتلتيكو مدريد 

يف �ملريكاتو �ل�صيفي �ملقبل مقابل 65 مليون يورو، و�صوف يحمل �لرقم »10« مع 
�لروخيبالنكو�س يف �ملو�صم �ملقبل.

�أرباح خيالية ملوناكو من بيع العبيه
و��صل نادي موناكو �لفرن�صي �صيا�صته �لناجحة يف �صفقات بيع لعبيه، بعد �لإعالن 

عن �لتو�صل لتفاق برحيل توما�س ليمار �إىل �صفوف �أتلتيكو مدريد �لإ�صباين، وذكرت 
جملة فر�ن�س فوتبول يف تقرير لها، �أن �صفقة بيع ليمار رفعت �أرباح موناكو من �صوق 

�لنتقالت �إىل �أكرث من 500 مليون يورو، يف �أقل من عام رغم �أن �صوق �لنتقالت 
�ل�صيفية مل يبد�أ ب�صكل ر�صمي حتى �لآن، ورجحت �أن �صفقة بيع ليمار متت مقابل 

65 مليون يورو، �إ�صافة �إىل بيع فابينيو �إىل ليفربول قبل �أ�صابيع قليلة مقابل 50 مليون 
يورو ليبلغ �إجمايل بيع �لثنائي 115 مليون يورو.

جوفنتو�ش ُيح�صن بيانيت�ش من �أطماع عمالقة �أوروبا
ك�صفت تقارير �صحفية عن تو�صل نادي جوفنتو�س �لإيطايل لتفاق مع جنمه لتجديد 
عقده، كمحاولة لتح�صينه من �لرحيل خالل فرتة �لنتقالت �ل�صيفية �ملقبلة، وذكرت 
�صبكة »�صبورت ميديا�صت«، �أن جوفنتو�س تو�صل لتفاق مع �لبو�صني مري�مل بيانيت�س 

من �أجل جتديد عقده حتى عام 2023، و�أو�صحت �ل�صبكة، �أن �لالعب �لبو�صني 
�صيح�صل على ر�تب �صنوي يُقدر مببلغ 6 ماليني يورو يف �ملو�صم �لو�حد، بعدما 

كان يح�صل على 4.5 مليون يورو �صنوًيا. ي�صار �أن بيانيت�س �رتبط بالنتقال �إىل �أبرز 
�لأندية �لأوروبية �أمثال بر�صلونة وريال مدريد ومان�ص�صرت يونايتد وباري�س �صان 

جريمان.

فري�تي يفكر يف �لرحيل بعد �ل�صد�م مع توخيل
يفكر ماركو فري�تي لعب و�صط منتخب �إيطاليا بجدية يف �لرحيل عن �صفوف ناديه 
باري�س �صان جريمان �لفرن�صي، وذكر موقع فوتبول �إيطاليا نقاًل عن تقارير فرن�صية، 

�أن مينو ر�يول وكيل �أعمال فري�تي بد�أ �لتخطيط، لإخر�ج �لالعب �لإيطايل من 
حديقة �لأمر�ء، و�أ�صارت �لتقارير �أن �أندية مان�ص�صرت يونايتد �لإجنليزي، جوفنتو�س 

�لإيطايل وريال مدريد �لإ�صباين تفتح �أبو�بها �أمام ماركو فري�تي، ولفتت �أي�صا 
�أن فري�تي �جتمع منذ �أيام قليلة مع توما�س توخيل، �ملدير �لفني �جلديد ل�صان 

جريمان، حيث طالبه �لأخري ب�رضورة �إنقا�س وزنه قبل بدء فرتة �لإعد�د للمو�صم 
�جلديد، و�أكدت �لتقارير، �أن توما�س توخيل من �ملدربني �ملت�صددين يف �رضورة 

�لتز�م �لالعبني بعاد�ت غذ�ئية �صليمة، ول يت�صامح مع �أي لعب يهمل يف وزنه، ونقل 
�ملدرب توخيل ر�صالة و��صحة لكل لعبي باري�س �صان جريمان، وعلى �لأخ�س ماركو 

فري�تي ب�رضورة �لحتفاظ بوزن مثايل.

دورمتوند يعرث على دميبلي �جلديد
ذكرت تقارير �صحفية �أملانية �أن بورو�صيا دورمتوند على �أعتاب �صم لعب بديل لنجمه 

�ل�صابق �لفرن�صي عثمان دميبلي �لذي رحل �إىل بر�صلونة �ل�صيف �ملا�صي، وبح�صب �صحيفة 
»�صبورت بيلد« �لأملانية، فاإن دورمتوند مهتم بالتعاقد مع �ل�صنغايل �إ�صماعيل �صار جناح 

فريق رين �لفرن�صي، و�أ�صارت �ل�صحيفة �أن رين �صيطلب مبلغ يفوق 30 مليون يورو من �أجل 
�لتخلي عن خدمات �صار، وتابعت: »�صار مثل دميبلي، فهو لعب �رضيع وقوي وقادر على 
�للعب يف عدة مر�كز يف �خلط �لهجومي وحركته �أنيقة مثل �لفرن�صي، ولكن يجيد �لقيام 

بالأدو�ر �لدفاعية كما �أن فر�صته كبرية للتعلم خالل م�صريته �لكروية«. و�ن�صم دميبيلي 
ل�صفوف دورمتوند عام 2016 مقابل 15 مليون يورو، ثم �نتقل �إىل بر�صلونة مقابل �أكرث من 

100 مليون يورو.

3 ملفات تنتظر لوبيتيجي مع ريال مدريد

�لإيطايل  جوفنتو�س  مع  �لإجنليزي  ت�صيل�صي  فريق  يتناف�س 
�لنتقالت  فرتة  يف  مدريد  �أتلتيكو  جنم  مع  �لتعاقد  على 
�صبورت�س«  »�صكاي  �صبكة  ن�رضته  ملا  ووفقا  �ل�صيفية، 
من  مفاو�صات  يف  وجوفنتو�س  ت�صيل�صي  فاإن  �لربيطانية، 
�أتلتيكو مدريد  �صافيت�س قلب دفاع  �صتيفان  �لتوقيع مع  �أجل 
قادًما  مدريد  �أتلتيكو  ل�صفوف  �صافيت�س  و�ن�صم  �ل�صيف،  يف 
خالل  مبار�ة   35 يف  و�صارك   ،2015 �صيف  يف  فيورنتينا  من 
�ملو�صم �ملن�رضم مع �لروخيبالنكو�س، ويرغب جوفنتو�س يف 
�لالعب حت�صبًا لرحيل �ملغربي مهدي بن عطية خالل  �صم 
ترميم  �إىل  ت�صيل�صي  ي�صعى  بينما  �ل�صيفية،  �لنتقالت  فرتة 
دوري  بطولة  يف  للم�صاركة  �لتاأهل  يف  �لف�صل  عقب  �صفوفه 

�أبطال �أوروبا باملو�صم �ملقبل.

�صر�ع بني ت�صيل�صي وجوفنتو�ش ل�صم �صافيت�ش
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�صتيغن يتمنى عودة �ألكانتار� �إىل بر�صلونة
�أكد تري �صتيغن حار�س مرمى بر�صلونة، �أنه يتمنى �ن�صمام لعب بايرن ميونخ �إىل �صفوف فريقه 

خالل فرتة �لنتقالت �جلارية، وقال �صتيغن يف ت�رضيحات نقلتها �صحيفة موندو ديبورتيفو: 
ينا�صبنا ومن وجهة  �للعب  �أ�صلوبه يف  �ألكانتار�،  تياغو  �لإ�صباين  �لتوقيع مع  �لنادي  »�أود من 
نوع خا�س من  »تياغو  �ملان�صافت:  و�أ�صاف حار�س  نظري هو �صخ�صية مثرية لالهتمام«، 
�لالعبني وبالتاأكيد �صيقدم لنا �إمكانات خمتلفة«، و�ختتم ت�رضيحاته قائاًل: »�إذ� مت �لنتقال 
�صيكون �لأمر ر�ئعاً بالن�صبة له ولنا«. وكان تياغو لعبًا للبلوغر�نا قبل �لنتقال �إىل �لعمالق 
�لآونة  �أخبار يف  �لفرتة �ملقبلة، و�نت�رضت  �أخرى خالل  بيعه مرة  �لذي يفكر يف  �لبافاري، 

�لأخرية توؤكد �قرت�ب �لالعب �لدويل �لإ�صباين من �لعودة �إىل �صفوف �لبار�صا جمدد�.

مع  مدريد  ريال  نادي  تعاقد 
منتخب  مدرب  لوبيتيجي  جولني 
خلالفة  �م�س  �أول  �إ�صبانيا 
زيد�ن،  �لدين  زين  �لفرن�صي 
مطالبًا  لوبيتيجي  و�صيكون 
مبو�جهة 3 ق�صايا رئي�صية عندما 
يتوىل �مل�صئولية مع �مللكي، بعد 

�نتهاء كاأ�س �لعامل يف رو�صيا.

رونالدو م�ضتقبل   1-

بلقبه  مدريد  ريال  فوز  بعد 
دوري  يف  �لتو�يل  على  �لثالث 
�ملا�صي،  �ل�صهر  �أوروبا  �أبطال 
»يف  رونالدو:  كري�صتيانو  �أعلن 
حاجة  يف  نحن  �حلايل،  �لوقت 
يف  لكن  بالأمر،  �ل�صتمتاع  �إىل 
موقفي  �صاأعلن  �ملقبلة  �لأيام 
ما  د�ئما  �لذين  للم�صجعني 
�صاندوين، كان من �لر�ئع �لوجود 

�أثار  مما  مدريد«،  ريال  يف 
تكهنات �أن �لدويل �لربتغايل قرر 
ل  وبينما  �مللكي،  عن  �لرحيل 
يز�ل كري�صتيانو يف �لنادي، ذكرت 
�أنه م�صتاء  �إعالم  تقارير لو�صائل 
من عدم تلبية �لعمالق �لإ�صباين، 
لبع�س �لوعود، لكنها لي�صت �ملرة 
رونالدو  فيها  يثري  �لتي  �لأوىل 
مثل هذه �ل�صجة، وقال لوبيتيجي 
»كري�صتيانو  موؤخر�:  مقابلة  يف 
مر  على  �لالعبني  �أف�صل  �صمن 
يف  �صك  �أدنى  يوجد  ل  �لع�صور، 
ذلك«، لكن هل �صيكون �لت�رضيح 
بهذ� �لإعجاب كافيا لالإبقاء على 

�لالعب يف �لنادي.

بيل غاريث  لغز   2-

�لكثري  زيد�ن  رحيل  �أحزن  بينما 
من لعبي ريال مدريد، من غري 

نف�س  هو  هذ�  يكون  �أن  �ملرجح 
�صعور غاريث بيل، وبعد �لعر�س 
�لر�ئع �لذي قدمه لعب منتخب 
ويلز يف نهائي دوري �لأبطال يف 
�للعب  يف  يرغب  �إنه  قال  كييف، 
وبغ�س  منتظم،  ب�صكل  �أ�صا�صيا 
�لأمر  هذ�  كان  �إذ�  عما  �لنظر 
�أو  مدريد  ريال  يف  �صيتحقق 
�لتي  �لأمور  من  فاإنها  خارجه، 
�نطالق  قبل  حت�صم  �أن  يجب 
على  ويتعني  �جلديد،  �ملو�صم 
 51 �لبالغ  لوبيتيجي  �ملدرب 
�صيبقي  كان  �إذ�  ما  عاما حتديد 
�أو  �لنادي  يف  �لويلزي  �لالعب 
يف�صل  زيد�ن  وكان  فيه،  يفرط 
بيل،  على  بنزمية  وكرمي  �إي�صكو 
لكن ل�صوء حظ بيل فاإن لوبيتيجي 
بالالعب  �ملعجبني  �أ�صد  من 
�أ�صين�صيو  ماركو  ومنح  �إي�صكو، 
�إ�صبانيا  ملنتخب  �للعب  فر�صة 

ويف�صل �لعتماد على �ل�صباب.

املرمى حرا�ضة   3-

خا�س  �صابقا  حار�صا  باعتباره 
مبار�ة وحيدة مع ريال مدريد يف 
�أتلتيكو  م�صيفه  مع   3-3 �لتعادل 
مدريد، �صيو�جه لوبيتيجي موقفا 
ماألوفا يف �صانتياغو برنابيو، فقد 
�أ�صد �ملتحم�صني  كان زيد�ن من 
�صفقة  وعار�س  نافا�س،  لكيلور 
�أتلتيك  حار�س  كيبا  مع  للتعاقد 
رغم  �ملا�صي،  جانفي  يف  بيلباو 
رئي�س  برييز  فلورنتينو  مباركة 
ومع  �خلطوة،  لتلك  �لنادي 
حول  �إعالم  و�صائل  تكهنات 
مع  مدريد  ريال  تعاقد  �حتمال 
�ألي�صون باكري، حار�س روما وتيبو 
يتعني  ت�صيل�صي  حار�س  كورتو� 

على لوبيتيجي ح�صم �مل�صاألة.



كان  مهرجان  رئي�س  �أعرب 
عن  فرميو«  ثريي  �ل�سينمائي، 
عدم ر�سائه على �إخ�ساع �لقو�نني 
باملهرجان  �خلا�سة  �جلديدة 
ومعايري �الختيار للتمييز، مو�سحاً 
�الإيجابي  �لتمييز  لعملية  تاأييده 
�أنه  �إال  �ليومية،  �حلياة  يف 
�ملهرجانات  يف  تطبيقها  يرف�س 
�لعاملية مثل مهرجان  �ل�سينمائية 
كان، وياأتي ذلك بعد �الإعالن عن 
جلنة حتكيم �ملهرجان و�لتي طغى 

عليها �لعن�رص �لن�سائي.
نظره  وجهة  فرميو،  و�أو�سح 
�أكرث  من  و�حد  عن  مد�فعاً 

�سهرة  �ل�سينمائية  �ملهرجانات 
�الإعالن  بعد  وذلك  �لعامل،  يف 
�الأمريكية  �ملمثلتني،  �ن�سمام  عن 
ليا  و�لفرن�سية  �ستيو�رت  كري�ستني 
�سيدو، �إىل جلنة حتكيم �ملهرجان 
�الأ�سرت�لية  �ملمثلة  تر�أ�سها  �لتي 
على  �حلائزة  بالن�سيت  كيت 
�لذي  �لوقت  �الأو�سكار، يف  جائزة 
حتقيق  �ملر�قبون  فيه  ياأمل  كان 
�أعقاب  �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف 

حركة »مي تو« و«تاميز �آب«.
فاريتي،  تقرير  �أفاد  ما  وبح�سب 
مهرجان  تف�سريرئي�س  فاإن 
ومعار�سة  تاأييد�ً  يلقى  قد  كان، 

الأن  جهة  من  �لوقت،  نف�س  يف 
�ملو�سوع  يف  �ملعنيات  �لن�ساء 
�إنهن ي�ستحقن هذه  �سوف يعتربن 
يُنظر  �أن  ويجب  كفنانات  �لفر�سة 
�إليهن على هذ� �لنحو، متاماً مثل 

نظر�ئهن من �لرجال.
يعتقد  �آخر،  جانب  على  �أما 
يفي  لن  �الإجر�ء  ذلك  �أن  �لبع�س 
�ل�سوء  م�سلطني  �مل�سكلة،  بحل 
وهي  �حلقيقية  �مل�سكلة  على 
�لن�ساء  �أمام  �سبل  وجود  عدم 
و�إخر�ج  باإعد�د  يقمن  �للو�تي 
�أن تكون من �سمن  �أفالم ت�ستحق 
�الأفالم �ملر�سحة مهرجان كان �أو 

�أي مهرجان عاملي �آخر«.
وعلى �لرغم من �لتدقيق �ملتز�يد، 
فاإن عدم وجود �سانعات �أفالم يف 
�جلديد  باالأمر  لي�س  �ملناف�سة 
كان  حيث  لالهتمام،  �ملثري  �أو 
�حلو�ر حوله يف حالة من �جلمود 
مت  م�سكلة  �أنها  كما  فرتة،  منذ 
 ، وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  بها  �العرت�ف 
لكن نادر�ً ما متت معاجلتها ب�سكل 

عملي.
وتابع فرميو »مل يكن مهرجان كان 
حيث  هنا«،  �لوحيد  �ملذنب  هو 
��ستعر�س جتربة مهرجان �لبندقية 
�سوى  يعر�س  مل  �لذي  �ل�سينمائي 
عام  �مل�سابقة  يف  و�حد  فيلم 
2017 وهو فيلم »�ملالئكة ترتدي 
كو،  فيفيان  للمخرجة  �الأبي�س« 
�أن ذلك خطئنا،  �أعتقد  قائاًل: »ال 
�أعد�د  قلة  ب�سبب  باالأ�سف  �أ�سعر 
باإخر�ج  ييقمن  �للو�تي  �لن�ساء 
�إنتاج  لكن  �لعام،  هذ�  �الأفالم 

�الأفالم لي�س م�سوؤليتنا«.
»ينبغي  بالتو�سيح  فرميو،  و�ختتم 
�جلن�سي  �لتحر�س  تطبيع  �لتمييز 
نطاق  على  �الأفالم  �سناعة  يف 
من  �ملخرجني  ونق�س  و��سع 
بوجود  ذلك  يوحي  فرمبا  �الإناث، 
ذلك  �أنه  �إال  �الأمرين،  بني  عالقة 

لي�س حقيقياً على �الإطالق«.
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الرقابة امل�صرية ترتاجع عن منع 

فيلم "كارما" وت�صمح بعر�صه
جائزتان لعر�ض “�صك�صبري ملكا” يف 

مهرجان كربالء امل�صرحي بالعراق

رئي�ض مهرجان كان ال�صينمائي: »ينبغي 
جورج مارتن ي�صتعد لكتابة اأجزاء جديدة عن اتباع التمييز الإيجابي«

ما�صي م�صل�صل "�صراع العرو�ض"

�مل�سنفات  على  �لرقابة  تر�جعت 
فيلم  �لفنية �مل�رصية عن قر�ر منع 
يو�سف،  خالد  للمخرج  "كارما" 
موعده  يف  كاماًل  بعر�سه  و�سمحت 
�أكد  ما  ح�سب  �ملقبل،  �خلمي�س 

منتج �لفيلم .
على  عفيفي  �أحمد  �ملنتج  وكتب 
�سفحته على في�س بوك: "�حلمد هلل 
�نتهت �أزمة فيلم كارما وح�سلنا على 
و�إلغاء  بالعر�س  �لنهائي  �لت�رصيح 
�لت�رصيح،  ب�سحب  �ل�سابق  �لقر�ر 
كما  و�لفيلم  م�سهد  �أي  حذف  دون 

هو".
من  كل  ن�سكر  �أن  "نوّد  و�أ�ساف: 
�الختبار  هذ�  يف  معنا  ت�سامن 
حرية  على  �حلفاظ  يف  �حلقيقي 
مثقفني  جموع  من  و�لتعبري  �الإبد�ع 
و�لعامل  م�رص  يف  و�سينمائيني" 

�لعربي.
"�جلمهور  �أي�ساً:  �ملنتج  و�سكر 

�مل�رصي  و�لربملان  دوماً  �لعظيم 
�لثقافة،  وزيرة  و�ل�سيدة  بالكامل، 
�الأعلى  باملجل�س  �ل�سينما  وجلنة 
�مل�رصي  و�الإعالم  للثقافة، 
وموؤ�س�سات  و�لعاملي  و�لعربي 

�لدولة �ل�سيادية".
فعل  ردود  �لفيلم  منع  قر�ر  و�أثار 
ودفع  م�رص،  يف  �الثنني  و��سعة 
وبع�س  و�سينمائيني  مثقفني 
بيانات  �إ�سد�ر  �إىل  �لربملانيني، 

�حتجاج.
وكان خمرج �لفيلم خالد يو�سف �أكد 
�لرقابة  �أن  �الثنني  بر�س  لفر�ن�س 
عر�س  ترخي�س  �سحبت  �مل�رصية 

�لفيلم.
�لرقابة  برئي�س  "فوجئت  وقال: 
عبد  خالد  �لفنية،  �مل�سنفات  على 
ب�سدور  ويبلغني  بي  يت�سل  �جلليل، 
�أجهزة  من  �أي  �سيادية،  قر�ر�ت 

�أمنية، مبنع �لفيلم".

�لعر�س  ح�سد 
�ل�سوري  �مل�رصحي 
ملكا”  “�سك�سبري 
�أف�سل  جائزتي” 
للمخرج  خمرج 
و�أف�سل  �سانا  لوؤي 
نا�رص  للفنان  ممثل 
ختام  يف  مرقبي 
مهرجان  فعاليات 
�لدويل  كربالء  �أيام 
بالعر�ق  للم�رصح 
بني  ما  �أقيم  �لذي 
من  و�ل�سابع  �لثالث 

�ل�سهر �جلاري.
“�سك�سبري  وعر�س 

مديرية  �أنتجته  �لذي  ملكا” 
وز�رة  يف  و�ملو�سيقا  �مل�سارح 
�سبلي  ر�سو�ن  تاأليف  من  �لثقافة 
ويروي  �سانا  لوؤي  و�إخر�ج  و�إعد�د 
هيمنة  من  م�ستوحاة  ق�سة 
�لكاتب  ن�سو�س  على  �لرت�جيديا 

حتاول  حيث  �سك�سبري  �مل�رصحي 
ملكة �إنكلرت� �ليز�بيث �الأوىل دفعه 
ت�سحك  كوميدية  �أعمال  لكتابة 
فعاليات  �أن  �إىل  ي�سار  �ل�سعب. 
�أيام   5 ��ستمرت  �لتي  �ملهرجان 
م�رصحية  فرق  م�ساركة  ت�سمنت 

عر�قية وعربية و�أجنبية.

�سبكة  �أن  �إعالمية  تقارير  �أفادت 
�لتلفزيونية  �الأمريكية   "HBO"
�أوىل  بت�سوير  �أيام  منذ  بد�أت 
�حللقات �لتجريبية للفرتة �لتاريخية 
�لتي ت�سبق �أحد�ث �الأجز�ء �خلم�سة 
�خليالية  �لرو�يات  ل�سل�سة  �ل�سابقة 
�مللحمية "�رص�ع �لعرو�س" ملوؤلفها 

جورج مارتن.
�أن  مارتن  جورج  �ملوؤلف  وك�سف 
و�لذي  �جلديد،  �مل�سل�سل  �أحد�ث 
من �ملرجح �أن يحمل عنو�ن "�لليلة 
�أالف  �لطويلة"،  قائال �ستدور قبل 
�أجز�ء  �أحد�ث  تاريخ  من  �ل�سنو�ت 
�الأوىل،  �لعرو�س"  "�رص�ع  م�سل�سل 
�ال�ستعانة من خاللها  يتم  لن  حيث 
�ل�سابقة  �الأجز�ء  �أبطال  من  باأي 
لل�سل�سلة �ملقتب�سة من رو�ية "�أغنية 

�جلليد و�لنار".
خالل  من  مارتن  جورج  وي�سعى 
و�أ�سل  تاريخ  الإبر�ز  �لعمل،  هذ� 
�أبطال هذه �ل�سل�سلة �ل�سهرية موؤكد�ً 
�أننا  نعتقد  �لتي  �لق�سة  لي�ست  �أنها 

نعرفها".
�سيت�سارك �ملوؤلف جورج مارتني يف 
�الأجز�ء  �سيناريو  وق�سة  ن�س  كتابة 
�لربيطانية  �لكاتبة  مع  �جلديدة، 
�أن قامت  �سبق  �لتي  جني غولدمان 
و  Kick-Ass �سيناريو  بتاأليف 
 Kingsman: The Secret

.Service
�الأمريكية   "HBO" �سبكة  و�أكدت 
على  ح�سابها  عرب  ر�سمياً  �خلرب 
ع�ساق  �أ�سعد  �لذي  �الأمر  تويرت، 
ذلك  �أن  �إال  �لعامل،  حول  �ل�سل�سلة 
للعديد  بالن�سبة  حمبطاً  كان  �خلرب 
مارتن  جورج  من  ينتظرون  ممن 
 " رو�ية  من  �لر�بع  �جلزء  �إ�سد�ر 
طال  و�لتي  و�لنار"  �جلليد  �أغنية 

�نتظارها.
�أعلنت   "HBO" �سبكة  �أن  يذكر 
منذ �أيام �النتهاء من ت�سوير �جلزء 
�رص�ع  م�سل�سل  من  و�الأخري  �لثامن 
عام  �سيعر�س  و�لذي  �لعرو�س 

.2019

اأحدث اأفالم هوليوود يحقق عائدات قيا�صية
ديزين  فيلم  �أرباح  و�سلت   v
 Avengers:« �جلديد، 
مليار  �إىل   ،»Infinity War
من  �أقل  يف  �أمريكي،  دوالر 
يف  عر�سه  بدء  على  �أ�سبوعني 
�ل�ساالت، و�لفيلم حتى �الآن، هو 
�أكرث م�رصوع �سينمائي ربحا، يف 
تاريخ  يف  �الأول،  عر�سه  �أ�سبوع 
�لفيلم  ولكنه  �الأفالم.  �سناعة 
تخطي  يف  لديزين،   17 رقم 
�لعائد�ت،  من  دوالر  �ملليار 

�أبطال تقليدين يف عامل �لكرتون، ويتميز �لفيلم بجمعه �أكرث من 5 

مثل:  عاملية،  �سعبية  و�أكرثهم 
 »Hulk»و  »Iron Man«

.»Captain America»و
�حلقيقية  �ملفاجئة  وتكمن 
يدخل  مل  �لفيلم  كون  للخرب، 
تعد  و�لتي  بعد،  �ل�سني  �ساالت 
لالأفالم،  �أكرب �سوق عاملية  ثاين 
بعد �لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 
�لفيلم  حتقيق  �إمكانية  وبالتايل 
يف  �آخر،  عامليا  قيا�سيا  رقما 

�مل�ستقبل �لقريب.

عمرو  �مل�رصي  �لفنان  طرح 
�جلديد  م�سل�سله  برومو  يو�سف 
�لر�سمية  �لقناة  عرب  »طايع«، 
يوتيوب  مبوقع  »ماغنوم«  ل�رصكة 
برومو  يف  يو�سف  عمرو  وظهر 
قدر�ت  لديه  »طايع«،  م�سل�سل 
�الآثار  �كت�ساف  من  متكنه  خا�سة 
�لقدمية  �لفرعونية  و�ملقابر 
مب�سل�سل  يو�سف  عمرو  ويخو�س 
رم�سان  در�ما  مو�سم  »طايع« 
يو�سف  عمرو  وي�سارك   .2018
»طايع«  م�سل�سل  بطولة  بطولة 

كل من عمرو عبد �جلليل و�سلوى 
و�سهري  مبارك  و�سبا  علي  حممد 
ومن  علي،  وحممد  �ملر�سدي 
�إخر�ج عمرو �سالمة وتاأليف خالد 

دياب و�إنتاج �رصكة »ماجنوم«.
»طايع«  م�سل�سل  �أحد�ث  وتدور 
عمرو  ويج�سد  م�رص،  �سعيد  يف 
دور  �لعمل  �أحد�ث  �سمن  يو�سف 
رحلة  يعي�س  �سعيدي  مدر�س 
من  �لعديد  وتو�جهه  �سعود 
يتغلب  �لتي  و�ل�سعوبات  �لعقبات 

عليها.

عمرو يو�صف يطرح برومو 
م�صل�صله اجلديد »طايع«
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تاأليف اآال�ضتري بونيت وترجمة اأحمد مغربي

فكرة الغرب: الثقافة 
وال�سيا�سة والتاريخ

�ضدر حديًثا عن �ضل�ضلة ترجمان يف املركز العربي للأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات كتاب فكرة 
 The Idea of the الغرب: الثقافة وال�ضيا�ضةوالتاريخ، وهو ترجمة اأحمد مغربي لكتاب

بونيت. اآال�ضَتري  West: Culture، Politics، and History للأكادميي 
يقع الكتاب )320 �ضفحة بالقطع الو�ضط، موثًقا ومفهر�ًضا( يف مقدمة و�ضبعة ف�ضول وخامتة، 

حماواًل االإجابة عن اأ�ضئلة عدة، من قبيل: "ما الغرب؟"، "ما اأ�ضول هذا املفهوم؟"، "ما 
تاريخه؟"، "ما جتلياته املختلفة؟"، "ما علقته بخ�ضومه و�ضراعاته؟".

وكاالت

الأطروحة الأ�سا�سية يف الكتاب هي 
الغربيني  غري  �سنع  من  الغرب  اأن 
اإىل حّد بعيد؛ اإذ يبدو اأن اأفكار غري 
الغربّيني عن الغرب �سبقت نظريتها 
واأَنّ  عّدة؛  الغربّيني يف حالت  عند 
ا�سترياد  على  يقت�رص  مل  ال�رصق 
من  نوع  خالل  من  وتبّنيه  الغرب 
التهجني؛ واأَنّ الثقافات غري الغربية 
فاعل  نحو  على  بَنَت  ما  كثرًيا 
للغرب  ومتثيالت  �سوًرا  وُمبتََكر 
كّل  يف  ال�سيا�سية  حاجاتها  تنا�سب 
غالبًا  التمثيالت  هذه  واأَنّ  مرحلة؛ 
الختالف  اأ�سّد  خمتلفة  كانت  ما 
عن الغرب الفعلي. اإىل جانب هذا، 
النوع  "ذلك  على  بونيت  ي�سّوب 
هان�سون  اأبداه  الذي  العدوانّية  من 
كّتاب  وهم  وبوروما"،  ومارغاليت 
له  يرّوجون  ما  يدين  معا�رصون 
اأ�ساطري عن مواجهة  با�ستمرار من 
وعن  والغرب  ال�رصق  بني  حمتومة 

انت�سا ر الغرب الأكيد.
 

فكرة االأبي�س

اإىل  الأبي�ض  من  الأول،  الف�سل  يف 
و�سعود  "تدهورِعرقي"  "الغربي": 
"الغرب" يف بريطانيا 1930- فكرة 
الغرب  فكرة  اأن  بونيت  يرى   ،1890
"فكرة  هي  اأ�سبق  فكرة  من  ن�ساأت 
ا�ستخدامها  توقف  التي  البيا�ض" 

يف ثالثينيات القرن الع�رصين، حني 
حلّت "القيم الغربية" حمّل "خطاب 
حمدوديته  راحت  الذي  البيا�ض" 
يدعوه  ما  خالل  تتك�سف  ال�سديدة 
وهي  البيا�ض"،  "اأزمة  بونيت 
التي  الأعمال  كرثة  �سهدت  فرتة 
وحتّذر  البيا�ض  بف�سائل  حتتفي 
لكن  تواجهها.  التي  املخاطر  من 
يف  املبتذلة  العرقية  الفرتا�سات 
هذه الأدبيات مل تثبتها الوقائع على 
الأر�ض، ما اأحدث توتًرا �سديًدا ثّم 
تدهوًرا يف خطاب التفوق الأبي�ض، 
الأعراق  جمع  اأن  على  عالوة 
"البيا�ض"  مقولة  حتت  املتباينة 
ق�سية  الدفاع عن  لينفع يف  كان  ما 

"وحدة البي�ض".
عديدة  اأخرى  متناق�سات  عملت 
فكرة  يف  ال�سطراب  بذر  على 
احلرب  ك�سفت  اإذ  البي�ض"؛  "وحدة 
والنق�سامات  الأوىل  العاملية 
فيها  قتل  التي  ال�سديدة  الطبقية 
ا ق�سور البيا�ض  الأخوة بع�سهم بع�سً
الت�سامن  مقولت  من  كمقولة 
الجتماعي. وتبنّي اأن الهوية البي�ساء 
كما  امل�ستقل.  تاريخها  لها  لي�ض 
املقابل،  يف  الغرب،  فكرة  اأن  ثبت 
اأكرث  لال�ستخدام  وقابلة  مرنة 
مدى  اأبعد  كونها  عن  ف�ساًل  كثرًيا، 
العرقية  املركزية  من  تبدي  ول 
يالحظ  ورهيف.  حاذق  هو  ما  اإل 
ينته  مل  البيا�ض  امتياز  اأن  بونيت 
بل تغرّيت طبيعته فح�سب، واأ�سحى 

واإذا  به.  اعرتاًفا  واأقّل  خفاًء  اأ�سّد 
�ساعدت  قد  الغرب  فكرة  كانت  ما 
املذهب  خ�سائ�ض  بع�ض  زوال  يف 
القائل بالتفّوق الأبي�ض، فاإنها كانت 
م�سكالتها  على  ذاتها  هي  تنطوي 
فكرة  تبقى  اإذ  وتوتراتها،  اخلا�سة 

ماأزومة تواجه خطر النحالل.

غرب يف ال�ضرق

الغرب،  فكرة  ر�سد  بونيت  يوا�سل 
اإّنا لدى مفكرين بارزين واجتاهات 
فكرية بارزة من خارج الغرب اإىل هذا 
اأو ذاك، فيعقد الف�سل الثاين  احلّد 
يف  "الغرب"  �سيوعّي ونثلنا: فكرة 
الكيفية  لر�سد  ال�سوفياتي،  الحتاد 
فكرة  مع  البال�سفة  بها  تعامل  التي 
باحلداثة  ربطه  من  بدًءا  "الغرب"، 
ال�سرتاكية  والثورة  ال�سرتاكية 
و�سوًل  منه  تاأتي  اأن  يُنتظر  التي 
اإىل اعتباره عدو الدولة ال�سوفياتية 
الثالث،  الف�سل  ويخ�س�ض  الوليدة. 
امُلَغْرِبنني:  غرب  اآ�سيا،  وداًعا 
العالقة  لر�سد  وغوكالب،  فوكوزاوا 
م�ستك�سًفا  والغرب،  اآ�سيا  بني 
مواقف دعاة التغريب ال�رصقيني يف 
ومطلع  ع�رص  التا�سع  القرن  اأواخر 
اأعمال  ويتناول  الع�رصين  القرن 
الأ�سا�سينَي،  املفكرين  من  اثنني 
يوكيت�سي  فوكوزاوا  الياباين  هما 
اأن  وجدا  غوكالب،  �سياء  والرتكي 
اآ�سيا والو�سل مع الغرب  القطع مع 
بلديهما  يعطي  اأن  ميكن  ما  هما 

اأّل  على  ومتفّوًقا،  ممّيًزا  موقًعا 
بالغرب  اللتحاق  ذلك مبعنى  يُفَهم 
الفكرّية  اأدواته  امتالك  مبعنى  بل 
والع�سكرّية والقت�سادية التي ل بّد 
اأن ت�ساعد على ال�ستقالل وامتالك 
يف  اأّما  م�ستقل.  قومي  م�ستقبل 
روح/اآ�سيا  غرببال  الرابع،  الف�سل 
فيقدم  طاغور،  الروحانّية:غرب 
بونيت حماولًة تتوّخى اإظهار اأ�سالة 
لي�ست  وكونها  الآ�سيوية  الروحانية 
جمرد ارتكا�ض عدائي جتاه املادية 

الغربية والهوية الغربية عموًما.

 طوباوية وواقع

فاقد  من  اخلام�ض،  الف�سل  يف 
"الغرب"  فكرة  خامل:  اإىل  الروح 
القيم  اإىل  اجلامعة  الآ�سيوّية  من 
القرن  من  الكاتب  ينتقل  الآ�سيوّية، 
التا�سع ع�رص واأوائل القرن الع�رصين 
اعرتى  ما  لري�سد  اأواخره،  اإىل 
من  الغرب  عن  النمطية  ال�سور 
اختالف �سديد يف الثنائية ال�سدية 
التي ت�سع الغرب مقابل اآ�سيا. هكذا 
عن  املدافعني  لدى  الغرب  يعد  مل 
للعقالنية  حماًلّ  الآ�سيوية  القيم 
والفو�سى  للك�سل  بل  وال�سناعية 
الكفوءة  اآ�سيا  بخالف  الجتماعية، 
ذاتها.  وتنكر  بواجبها  حت�ّض  التي 
يبقى،  للغرب  الرف�ض  هذا  اأن  بيد 
ا اأمام قوة  على ما يرى الكاتب، "ه�ًسّ

الذي  املعومَل  النيوليربايل  النموذج 
يهيمن عليه الغرب". اأّما يف الف�سل 
ال�ساد�ض، طوباوّية غربّية: "الغرب" 
النيوليربايل، فينكّب الكاتب على ما 
مع  ت�سييق  من  الغرب  بفكرة  حلق 
الجتماعية  الدميقراطية  اأفول 
وبروز النيوليربالية بو�سفها برنامج 
عمل لباقي العامل، مع اأّنها يف راأي 
بونيت تفكري طوباوي واأيديولوجيا. 
اإىل الف�سل ال�سابع والأخري،  لن�سل 
راديكالّية  املّر:  "الغربي"  الواقع 
حيث  "الغرب"،  ومعاداة  اإ�سالمّية 
تطور  ما  اإىل  الهتمام  ين�رصف 
املتطرف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  لدى 
الغرب  مقلوب  هي  يوتوبيا  من 
يناق�ض  و�سورته املعكو�سة. وهنا، 
اأعمال اثنني من املفكرين  الكاتب 
هما  الختالف،  اأ�سّد  خمتلفني 
اآل  جالل  الي�ساري  الثقايف  الناقد 
جميلة.  مرمي  والإ�سالمّية  اأحمد، 
بروفي�سور  بونيت  واآل�ستري 

جامعة  يف  الجتماعّية  اجلغرافيا 
 White وموؤلّف:  نيوكا�سل، 
 Identities: Historical
 and International
Anti- ;)2000( Perspectives
 and How to )2000( racism
 Argue: A Students’ Guide
هذا  برتجمة  قام  ولقد   .)2001(
وهو  مغربي   اأحمد   : الكتاب 
يحمل  ومرتجم،  وباحث  طبيب 
الطب  يف  البكالوريو�ض  �سهادة 
 - النف�سية  ال�سحة  يف  والدبلوم 
يف  علمًيا  حمرًرا  يعمل  العقلية. 
�سحيفة "احلياة". ترجم ع�رصات 
منها:  والثقافية،  العلمية  الكتب 
الإبداع  م�ستقبل  حرة:  ثقافة 
الطائرة؛  الإنرتنت؛  ع�رص  يف 
جالوت واملعلومات؛ تاريخ امللح 
�رصاع:  يف  حلفاء  العامل؛  يف 
الأمريكية  ال�سعودية -  العالقات 

منذ 1962.

مبنا�ضبة االحتفال باليوم العاملي للأر�ضيف:

اجلامعة العربية تدعو اإىل احلفاظ على املكنون الوثائقي الفل�سطيني
العربية  الدول  جامعة  دعت 
على  احلفاظ  اإىل  اأم�ض  اأول 
الفل�سطيني  الوثائقي  املكنون 
ومراكز  دور  يف  املحفوظ 
العربية  الوطنية  الأر�سيف 
وغريها "ملا متثله هذه الرثوة 
الفل�سطينية  لالأمة  هوية  من 

اأر�ساً و�سعباً".
اأ�سدرته  بيان  يف  ذلك  وجاء 
الحتفال  مبنا�سبة  اجلامعة 
لالأر�سيف  العاملي  باليوم 
مبرور  الحتفال  مع  بالتزامن 
املجل�ض  ن�ساأة  على  عاماً   70
ميثل  الذي  لالأر�سيف  الدويل 
م�سدراً فريداً من نوعه واإثراًء 

للن�ساط الب�رصي.

اليوم  هذا  اجلامعة  واعتربت 
منا�سبة ايجابية لت�سليط ال�سوء 
كاملة  ذاكرة  ثمة  اأنه  على 
تعر�ست  الفل�سطيني  لل�سعب 
النهب  اىل  يوميا  وتتعر�ض 
قبل  من  والغت�ساب  وال�سلب 
م�سددة  ال�رصائيلي  الحتالل 
على اأن ذلك "يتطلب انتفا�سة 
والوثائقيني  الأر�سيفني  جمتمع 
عماًل  العامل  اأنحاء  �ستى  يف 
على احلفاظ على تلك الذاكرة 

احلية لل�سعب الفل�سطيني".
تكثيف  �رصورة  على  واكدت 
الر�سيف  ل�سرتجاع  اجلهود 
املنهوب  العربي  الفل�سطيني 
الحتالل  لدى  واملنقول 

موؤخراً  قام  الذي  الإ�رصائيلي 
من  مهمة  وثائق  ب�رصقة 
تتعلق  الق�سى  امل�سجد 
القد�ض  واأوقاف  باأمالك 

املحتلة واأرا�سيها.
هذا  خطورة  من  وحذرت 
امللكية  الأوقاف  على  الأمر 
العمود  متثل  التي  الفل�سطينية 
املحتلة  القد�ض  يف  الفقري 
اخلطر  حجم  من  يزيد  "مما 
قبل  من  ا�ستخدامها  عند 
يوؤدي  ما  الحتالل  قوات 
بالأوقاف  ال�رصر  احلاق  اىل 

الفل�سطينية".
املجل�ض  اجلامعة  ونا�سدت 
لتخاذ  لالأر�سيف  الدويل 

املمكنة  الجراءات  كافة 
على  املو�سوع  هذا  لعر�ض 
ال�سنوي  موؤمتره  اأعمال  جدول 
ال�رصائيلي  الحتالل  ملنع 
الأر�سيف  على  العتداء  من 
الفل�سطيني  لل�سعب  الوثائقي 
على  دلياًل  باعتباره  وت�سويهه 
العريق  ال�سعب  هذا  ارتباط 
حلياته  وممار�سته  باأر�سه 
�رصورة  على  و�سددت  عليها. 
الت�سدي للحمالت الإ�رصائيلية 
وتزوير  لتزييف  امل�ستمرة 
الوثائقي  الأر�سيف  و�رصقة 
الفل�سطيني بهدف حمو الهوية 

الفل�سطينية العربية.
وكاالت

بك"..  خ�سرو  "الغازي 
جامع عثماين يف �سراييفو

 منذ خم�سة قرون وحتى يومنا هذا، ل يزال جامع الغازي خ�رصو بك 
يف العا�سمة البو�سنية �رصاييفو، يجذب الأنظار ببنائه التاريخي وجماله 

املعماري. وبُني اجلامع عام 1530 عندما كانت البو�سنة والهر�سك جزءا 
من الدولة العثمانية، من قبل املعمار التربيزي عجم علي، وباأمر من 
حاكم ولية البو�سنة العثماين الغازي خ�رصو بك. ورغم عدم كونه اأول 

جامع بني يف املدينة عقب فتحها من قبل العثمانيني، فاإنه الأهم فيها، 
ف�سال عن اإ�سهامه الكبري يف متّدن �رصاييفو التي كانت حينها عبارة 
عن ق�ساء �سغري. ويقع جامع خ�رصو بك حاليا بجانب برج ال�ساعة 
التاريخي امل�سيد يف القرن الـ 16، �سمن ال�سوق الرئي�سية يف قلب 

العا�سمة �رصاييفو. ورغم العتداءات التي تعر�ض لها اجلامع التاريخي 
يف العهود املختلفة، فاإنه مت ترميمه واملحافظة على اأ�سله، لين�سخ 
جماله على الهدايا التذكارية، واحلديث عنه يف العديد من الأفالم 

الوثائقية. وعلى مر القرون املا�سية، كان اجلامع مو�سع اإحياء للعديد 
من التقاليد الإ�سالمية، حيث ل يزال يُرفع فيه الأذان بال�سوت املجرد 
ل عرب املكربات، ويُختم فيه القراآن كل يوم بعد �سالة الظهر بناء على 

و�سية خ�رصو بك. ويتميز اجلامع الذي يعّد نقطة التقاء ال�سياح املحليني 
والأجانب، بكونه اأول جامع حول العامل ي�ستخدم �سبكة الكهرباء.  وخالل 

�سهر رم�سان املبارك، يزداد الإقبال على اجلامع عرب حلقات قراءة 
القراآن نهارا و�سالة الرتاويح ليال، ليتحول يف هذا ال�سهر اإىل "القلب 

الناب�ض" للمدينة.  وقال م�سطفى واتراجناق، رئي�ض جمل�ض اأمناء وقف 
خ�رصو بك، اإن موؤ�س�ستهم الوقفية ت�سم العديد من الأمالك الأخرى مثل 
الدكاكني واحلمامات واخلانات املحيطة باجلامع، وت�سكل م�سدر دخل 

للوقف وللجامع.  واأو�سح واتراجناق ، اأن خ�رصو بك اأ�سهم ب�سكل كبري يف 
تطور �رصاييفو واكت�سابها الهوية املدنية، وبعد وفاته حتولت �رصاييفو 

اإىل مركز و�سل ع�سكري واإداري وعلمي بني ال�رصق والغرب.
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»اخلاوة 2« و »باب الد�ضرة » و«دقيو�س ومقيو�س« و«مي�ضي«  

الدراما والكوميديا اجلزائرية تتفوقان 
على مهازل الكامريا كا�ضي يف رم�ضان

اأثبتت الكامريا اخلفية ف�ضلها يف �ضهر رم�ضان 2018 لعدم احرتامها الذوق 
العام للم�ضاهد اجلزائري فلقد م�ضت هذه الأخرية قيم واأخالق هذا 

املجتمع املحافظ  وهذا ما ف�ضح املجال اأمام  الأعمال الرم�ضانية الأخرى  
من امل�ضل�ضالت الدرامية والكوميدية التي ارتفع م�ضتواها يف هذا املو�ضم 
الرم�ضاين  مقارنة مبهازل الكامريا الكا�ضي التي بثت على اأغلب القنوات 

اجلزائرية اخلا�ضة .
 حكيم مالك

»اخلاوة 2«  الروح 
اجلديدة للدراما 

اجلزائرية

يف  اخلاوة  م�سل�سل  حقق  فلقد   
مديح  التون�سي  للمخرج    2 جزئه 
م�ساهدة  ن�سبة  اأعلى  بالعيد  
وعلى  وان«  »اجلزائرية  قناة  على 
هذه  متكنت  فلقد  اليوتيوب   
جديدة  روحا  تعطي   اأن  الدراما 
للدراما اجلزائرية  بف�سل �سيناريو 
القوي لكل من �سارة برتيمة ودرة 
عالمة  جعله  ما  وهذا  الفازع 
من  حتمله  ما  بكل  ناجحة  فارقة 
م�ساركة  عرفت   لكونها  معنى  
كارمن  اللبنانية  للفنانة  عربية 
لقي   ولقد  �رشابي   واأمرية  لب�س  
امل�سل�سل الدرامي  » النار الباردة 
»  الذي يبث على  القناة الر�سمية 
هو  متابعة  اجلزائري  للتلفزيون 
هذا  �سيناريو  كتبت  ولقد  الآخر 
فريد  اإخراج  مالك  ب�رشى  العمل  
بن مو�سى و بطولة  كل منه عايدة 
بن  و خالد  اأمرية  وهيلدا  ك�سود   
عي�سى  و ن�رشين �رشغيني  واأكرم 
وغناء  بكري  بن  اإليا�س  و  جغيم 

�سلطانة الطرب فلة عباب�سة. 
 

»بيونة »تعود اإىل 
الواجهة بـ«باب الد�ضرة«

  ولقد متكن العمل الكوميدي   »باب 
بو�سباح   وليد  للمخرج  الد�رشة«  
من اإعادة املمثلة القديرة »بيونة« 
اجلزائري  التلفزيون  واجهة  اإىل 
بعد غياب طويل  على  جمهورها 
يع�سق  الذي  لأعمالها   الويف 
برائعتها   ليذكرهم   الرائع   اأدائها 
ال�سهرية » نا�س مالح �سيتي« التي 
اجلزائري  امل�ساهد  بها  ا�ستمتع 
ا�ستقطب  فلقد  خلت  �سنوات  يف 
هذا العمل م�ساهدة كبرية يف �سهر 
رم�سان الكرمي لكونه �سلط ال�سوء 
على حياة الريف اجلزائري  اأو ما 
ي�سمى بالقرية اأو الد�رشة بالعامية 

فكان قريبا ل
 

»دقيو�س ومقيو�س 
»  وكلمة »يا خويا يا 

خويا »حديث ال�ضارع 
اجلزائري

 
املو�سم  يف  املميز  وال�سيء   
الرم�ساين 2018  هو  جناح �سل�سلة 
نالت  والتي    « ومقيو�س  »دقيو�س 
على  امل�ساهدة  من  عالية  ن�سبة 
لكونها  العامة   ال�رشوق  قناة 
من  العديد  م�سمونها  يف  حتمل 

الواقع  من  امل�ستمدة  الر�سائل 
كلمتي  فكانت  املعي�س  اجلزائري 
» يا خويا يا خويا«  و«يرحم باباك 
وهذا  اجلزائري  ال�سارع  »حديث 
اأح�سن دليل على جناح هذا العمل 
املبدعني  للممثلني  الكوميدي 
التي  حدو�س  ون�سيم  ع�سلي  نبيل 
جريو  القادر  عبد  فنيا  اأخرجها 

وتقنيا لورد لوي�س مارتن
 

»مي�ضي« حتقق الوحدة 
الوطنية فنيا

ال�سل�سة  ا�ستطاعت  ولقد     
الكوميدية  م�سعودة« مي�سي«  التي 
اجلمهور  جتذب  اأن  ا�ستطاعت 
اجلزائري عن طريق  جمعها  يف 
اأهم مبدعي امل�رشح  العمل   هذا 
وليات  خمتلف  من  اجلزائري 
حتقيق  من  متكنت  فلقد  الوطن  
التي  املرتا�سة  الوطنية   الوحدة 
ال�سل�سلة  هذه  يف  جليا  ظهرت 
الرم�سانية رغم اختالف اللهجات 
ال�سمال  �سكان  بني  اجلزائرية  
اأن  اإل  والغرب واجلنوب   وال�رشق 
هذا مل يكن عائقا على الإطالق يف 

م�سار جناح هذا العمل املتميز.
 

غياب ال�ضو�ضبان�س يف 
�ضل�ضلة »بوقرون« لرمي 

غزايل

ويف املقابل فلقد اأحدث م�سل�سل 
بوقرون«   « املماليك   اأ�سطورة 
واملمثلة  واملنتجة  للمخرجة 
و�سائل  يف  �سجة  غزايل  رمي 
مما  والعربية  اجلزائرية  الإعالم 
الوا�سع  اجلدل  من  حالة  اأحدث  
على  اجلزائريني  الفنانني  بني 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
كان  العمل  هذا  �سيناريو  لكون 
�سعيفا  والت�سويق )ال�سو�سابن�س ( 
منعدم  وهذا ما اجنر عنه عزوف  
اأغلب امل�ساهدين اجلزائريني عن   
متابعته رغم اأنه كان يبث على قناة 
ال�رشوق اجلزائرية وقناة اأم بي �سي 
4  عربيا اإل اأنه  مل يحقق النجاح 

املنتظر منه وطنيا وعربيا.

�ضوريا تنجح عربيا 
بف�ضل الدراما ال�ضامية 

»الهيبة 2«

العربية  لالأعمال  بالن�سبة  اأما 
من  جدا  قوية  جد  كانت  فلقد 

بينها الأعمال ال�سورية  كالهيبة 2 
العودة  التي جمعت ممثلي �سوريا 
ولبنان يف هذا امل�سل�سل الدرامي 
الذي ي�سارك يف بطولته النجم تيم 
�سابا   ونيكول  وا�سف  ومنى  ح�سن 
 « و«الغريب  ل   الر�سيد  وهارون 
وكوميديا  و«روزنا«    « و«�سبابيك 
من  و«طريق«    »13 �سوء  »بقعة 
عابد  ال�سوري  الفنان   بطولة  
فهد والنجمة اللبنانية نادين جنيم 
،  و«تانغو« لبا�سل خياط  و«عطر 
ال�سام 3« و«وهم »  و«رائحة الروح 
الفنان  البطولة  دور  لعب  التي   «
�رشف  وائل  املتاألق  ال�سوري 
با�سم  واملعروف عند اجلزائريني 

»معتز« يف »باب احلارة« .

الدراما امل�ضرية تعود 
من بعيد يف رم�ضان 

2018

   وفيما يخ�س القنوات امل�رشية 
فلقد راهنت يف �سهر رم�سان على 
وعلى  الدرامية   اأعمالها  جناح 
هذا الأ�سا�س فلقد لحظ املتابع  

الدراما  عودة  العربي  وامل�ساهد 
عرفت  بعدما  بعيد  من  امل�رشية 
ال�سنوات  يف  ال�سبات  من  حالة 
لت�سرتجع  رم�سان   يف  الأخرية 
مكانتها العربية هذه ال�سنة  وهذا  
على  واعتمادها  توظيفها  بف�سل 
املقايي�س   بكل  ناجح  �سيناريو 
الرم�سانية   الأعمال  اأغلب  يف 
»لأمري  »كلب�س2  يف  واملتمثلة 
ن�سيبه  لالأك�سن  كان  فلقد  كرارة  
الرم�ساين  العمل  هذا  يف  الأوفر 
والنجمة  جالل   ليا�رش  ورحيم  
اللبنانية نور  و«اأبو عمر امل�رشي 
و«اأيوب«  فلقد  عز  »لأحمد 
خفية«  و«عوامل  �سعبان  مل�سطفى 
العائلي«  و«باحلجم  اإمام  لعادل 
لعمرو  طايع«   و«  الفخراين  ليحي 
»ملحمد  ال�سعيد  و«ن�رش  يو�سف 
بطولة   جمهول«  و«�سد  رم�سان 
و«اختفاء«  الرزاق   عبد  غادة 
عز  ملي  و«ر�سايل«  كرمي   لنيللي 
لهاين  ال�سحاب«  و«فوق  الدين  
للفنان  عمر«  و«قانون  �سالمة  
و«ممنوع  هالل  حمادة  امل�رشي 

القرتاب اأو الت�سوير« لزينة .  

ميهوبي يوؤكد اال�ضتعانة بفنانني جزائريني 
لزخرفة جامع اجلزائر االأعظم

 موؤلفات “موت�ضارت” تطرح 
يف مزادات بباري�س

»اأ�ضدقاء العامل« يف حفل مو�ضيقي باجلزائر العا�ضمة
ميهوبي  عزالدين  الثقافة  وزير  اأكد 
جزائريني  بفنانني  ال�ستعانة  مت  اأنه 
بعد  الأعظم  اجلزائر  جامع  لزخرفة 
هامة  اإبداعية  لت�سورات  تقدميهم 
العمراين  للن�سق  قيمة م�سافة  �سكلت 

لهذه املن�ساأة الدينية الهامة .
قادته  ميدانية  زيارة  ذلك خالل  جاء 
اإىل موقع اجلزائر الأعظم بالعا�سمة 

رفقة وزير ال�سكن و العمران و املدينة 
باأن  اأكد  الذي  طمار  الوحيد  عبد 
اجلامع   وزخرفة  اخلارجية  الأ�سغال 
على  م�سددا  جيدة  بوترية  تتقدم 
الأ�سغال  وترية  على  احلفاظ  �رشورة 
يف  اجلامع  لت�سليم  احلايل  بال�سكل 

اآجاله املحددة .
 ق.ث

 تطرح يف باري�س اأكرث من 900 خمطوطة 
بينها اإحدى موؤلفات املو�سيقار العاملي 
ور�سالة  موت�سارت،  اأماديو�س  فولفجاجن 
يف  جوخ،  فان  فين�سنت  الر�سام  من 
من  اعتباراً  تبداأ  مزادات   7 من  �سل�سلة 
لبيع  حماولة  واملزادات  ال�سبت.  يوم 
وكنز  فني  عمل  األف   130 من  جمموعة 
التي  اأري�ستوفيل،  جمعية  جمعتها  اأدبي 
من  اأموالً  وجمعت   1990 عام  اأن�سئت 
يف  ح�سة  مقابل  م�ستثمر  األف   18 نحو 
واأ�سهرت اجلمعية  الفنية.  الأعمال  هذه 
اأحلق  ما  وهو   ،2015 عام  اإفال�سها 
خ�سائر بداعميها، بينما اعتقل موؤ�س�سها 

بتهمة  لتحقيقات  وخ�سع  لريتييه  جريار 
الدفعة  وبيعت  ينفيه.  ما  وهو  الحتيال 
العام  دي�سمرب  يف  املجموعة  من  الأوىل 
احلالية  املجموعة  وت�سم  املا�سي. 
كتبها  مو�سيقية  ملوؤلفات  خمطوطات 
اأن  ويقدر  وباخ.   وبيتهوفن  موت�سارت 
ما  �ستحقق  وباخ  بيتهوفن  خمطوطات 
بني 177 و236 األف دولر، بينما يتوقع اأن 
يرتاوح  مبا  موت�سارت  خمطوطات  تباع 
اأن  ويتوقع  دولر.   األف  و177   141 بني 
 15 ال�سبعة يف جمملها  املزادات  حتقق 

مليون يورو. 
 وكالة اأنباء ال�ضعر

البيانو  البارع على  العازف  قدم   
والفنان العاملي اليطايل اأنتونيو 
ماييلو وفرقته »اأ�سدقاء العامل«، 
باجلزائر  اأم�س  اأول  �سهرة  
مزيجا  للجمهور  العا�سمة، 
بني  يجمع  متو�سطيا  مو�سيقيا 
املغاربية  الطبوع   من  العديد 
اجلاز  تاأثريات  و  والأوروبية 

واملو�سيقى الكال�سيكية.
الذي  احلفل  هذا  �سمل  كما 
اليطايل  الثقايف  املعهد  نظمه 
ابن  بقاعة  العا�سمة  باجلزائر 
زيدون يف اإطار برناجمه »طريق 
عديد  املعرفة«،  طريق  احلرير، 
الذين  اجلزائريني  املو�سيقيني 
التحقوا مب�رشوع عازف البيانو.  

الذي يعد  اأنطونيو ماييلو  ورافق 
اأحد اأكرب عازيف البيانو اليطاليني 
يف املو�سيقى املعا�رشة، كل من 
األي�ساندرو  ال�ساك�سوفون  عازف 
جاكلني  الأوبرا  ومغنية  توميي 

ماريا فاري.
خالل  الثالثي  هذا  وعزف 
املو�سيقيني  رفقة  احلفل  هذا 
املقاطع  من  جملة  اجلزائريني 

وكذلك  اليطالية  ال�سعبية 
مو�سيقى ال�سعبي والأندل�سي. 

اليطايل،  الثالثي  على  وعالوة 
كل  م�ساركة  ال�سهرة  �سهدت 
بن  مونى  الكمان،  عازيف  من 
واأحمد  �سعيدي  و�سارة  عماين 
مل�سة  تقدمي  خالل  من  بويفرو 
برزت  الذي   للعر�س  اأندل�سية 
النموذجية  العود  اأ�سوات  فيه 
لريا�س بوعالمة.   وا�ستعر�ست 
الناي  اأحلان  اأي�سا  املجموعة 
خالل  من  اأنغامه  وان�سجام 
و�سل  كحلقة  بو�ساقور  ما�سني 
خمتلفني  مو�سيقيني  عاملني  بني 

يلتقيان يف اأ�سوات معينة.
الأ�سماء  قائمة  وت�سم  هذا، 
اأنتونيو  اختارها  التي  ال�سابة 
املا�سي  اأبريل  �سهر  يف  ماييلو 
ياني�س  اجليتار  عازف  من  كل 
لطفي  الطبل  وقارع  ح�سماوي 
هي�سام  الت�سيلو   وعازف  �سوا 

�رشقوي.  
وقدمت هذه املجموعة للجمهور 
احلا�رش تركيبات جد �سعبية من 
واجلاز،  املعا�رشة  املو�سيقى 

الغربية  ال�سجالت  من  م�ستلهمة 
والأندل�سي، واقتب�ست من اليقاع 
والأ�سوات  املغاربية التي تدعم 
وتكمن  الكال�سيكي.  اللحن 
املو�سيقي  اللقاء  هذا  عبقرية 
اأدوات مو�سيقية يف  ا�ستعمال  يف 
�ساكلة  يف  معتادة  غري  �سجالت 
الطبول  عو�ست  التي  الدربوكة 
الأندل�سي  الكمان  اأو  املو�سيقية 

الذي  يدعم البيانو.
واملوؤلف  البيانو  عازف  واأ�س�س 
اأنتونيو ماييلو يف 1999 الأورك�سرتا 

ال�سعبية  للمو�سيقى  ال�سيمفونية 
املتو�سط،  الأبي�س  البحر  يف 
كل من   تقدم عرو�سها يف  والتي 
ايطاليا وفرن�سا واجلزائر وتون�س 
املتو�سط«.    »باأغاين  واملغرب 
قام  اأي�سا،  منتجا  وباعتباره 
بعديد  اليطايل  املو�سيقار 
امل�ساريع املو�سيقية مع عدد من 
وفناين  والراق�سني  املو�سيقيني 
واملغاربية  الأوروبية  ال�سوارع 

وال�رشقية.
ق.ث 
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 ن�صائح �صحية 
ملا بعد رم�صان

بعد انتهاء �صهر رم�صان، وخ�صو�صاً يف الفرتة التي تلي العيد، 
يظهر �صعوٌر بالذنب لدى اجلميع! من الإفراط يف تناول 

احللويات الرم�صانية، واملبالغة يف الطعام، والوجبات امل�صبعة 
بالدهون والغري �صحية، اإ�صافًة اإىل الإكثار من �رشب الع�صري 

والقهوة والعودة للتدخني.
عو�صاً عن ذلك، علينا اأن نفتح �صفحة جديدة و�صحية يف 

حياتنا، يكون هدفنا الرئي�صي فيها اأن نحافظ على الوزن الذي 
خ�رشناه يف رم�صان، بح�صب اأخ�صائية التغذية يف �رشكة هيلث 

فاكتوري املتخ�ص�صة بتقدمي الوجبات اجلاهزة ال�صحية. حيث 
تعّود ج�صمنا على تناول وجبتني يومياً، مما قد يوؤدي اإىل تغيري 

العملية ال�صتقالبية يف اجل�صم، لذا يجب علينا العودة اإىل منط 
حياتنا ال�صابق بطريقة طبيعية و�صحية دون اأن نربك اأج�صامنا.
ففي الأيام القليلة التي تلي العيد يجب علينا اأن نتناول وجبات 

زاأة وب�صكل متكرر. مجُ
ما يتوجب علينا فعله:

ق�ّصم وجبتك اإىل ثالث وجبات رئي�صية )فطور- غداء- ع�صاء(
اإ�صافًة اإىل وجبتني خفيفتني، بح�صب منط حياتك.

تناول طعاماً متنوعاً ي�صمن لك احل�صول على كافة املواد 
الغذائية بن�صبة 50% كربوهديرات، 20% بروتني و30% دهون.
حافظ على توازن �صعراتك احلرارية للو�صول اأو للمحافظة 

على الوزن ال�صحي )اعتماداً على احتياجات الطاقة لكل فرد(
ل تهمل وجبة الفطور لأنها الوقود الذي يغذي ج�صمنا بالطاقة 

التي �صوف يحتاجها طوال فرتة ال�صباح، مما ي�صاعد اجل�صم 
على العمل ب�صورة �صليمة على طول اليوم.

50% من ال�صعرات احلرارية التي تاأتي من الكربوهيدرات 
يجب اأن تكون كهربوهيدرات مركّبة، ميكن احل�صول عليها من 

احلبوب واحلبوب الكاملة.
و�ّصع خياراتك من الفواكه واخل�رشوات كل يوم، بكافة الألوان 
)تعزز اخل�رشوات اللون الأخ�رش الداكن والأحمر والربتقايل(

جتنب تناول الوجبات ال�رشيعة.
مار�ض بع�ض الن�صاطات الريا�صية وحاول التخفيف من 

اجللو�ض املتوا�صل.
اقراأ بطاقات الأطعمة التي ت�صرتيها مع قائمة املكونات لتتاأكد 

عدم احتوائها على الأحما�ض الدهنية امل�صبعة والكول�صرتول.
اإن طريقة الطهي مهمٌة للغاية، اإذ يجُن�صح بال�صوي وال�صلق، 

والبتعاد على الطعام املقلي.
نتائج الن�صاط الريا�صي تبعاً للمدة:

30 دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل يجُن�صح به للحد من 
خماطر الأمرا�ض املزمنة.

60 دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل يف معظم اأيام الأ�صبوع 
�صوف ي�صاعدك على للمحافظة على وزنك وجتنب زيادة الوزن 

التدريجية.
من 60 وحتى 90 دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل يف كل اأيام 

الأ�صبوع يجُن�صح بها للم�صاعدة على تخفي�ض الوزن.
برنامنا اليومي كالتايل:

. الفطور ) بني ال�صاعة 8:00 �صباحاً و 9:00 �صباحاً( م�صدر 
واحد من الكربوهيدرات املركبة، م�صدر الربوتينات والدهون 

ال�صحية.
. الوجبة اخلفيفة 1 )بني ال�صاعة 10:30 �صباحاً و11:30 

�صباحاً( قطعة فواكه.
. الغداء )بني ال�صاعة 12:30 بعد الظهر و 2:00 بعد الظهر( 

الوجبة الأثقل يف اليوم، يجب اأن حتتوي على الن�صويات 
واخل�رشوات والربوتينات )يجُف�صل الربوتينات اخلالية من 

الدهون( والدهون ال�صحية )مثل زيت الزيتون مع ال�صلطة(
.  الوجبة اخلفيفة 2 )ما بني ال�صاعة 4:00 ع�رشاً و5:00 م�صاًء( 
اإما قطعة من الفواكه املجففة )التني املجفف والزبيب والتمر 

وامل�صم�ض املجفف وغريها(
. الع�صاء )بني ال�صاعة 7:00 م�صاًء و 8:30 م�صاًء( يجب اأن 

يحتوي على �صلطة �صحية مع الليمون وزيت الزيتون )ملعقة 
�صغرية( واخلل مع وجبة خالية من الدهون مثل العد�ض اأو 

�صاندويت�ض اجلبنة قليلة الد�صم اأو �صدور الدجاج مع اخل�صار 
على البخار.

اإن توزيع الوجبات �صوف ي�صاعد اأج�صامنا على التعود على 
منط احلياة اجلديد وطريقة الأكل فيه.

الفائدة الأكرب التي �صوف جننيها هي رفع معدل ال�صتقالب 
وجتنب م�صاكل اله�صم من خالل زيادة ن�صاط الأمعاء.

م�صادر الطاقة خالل ال�صيام
خالل  حتدث  التي  التغريات  تعتمد 
ال�صيام  مدة  طول  على  ال�صيام 
يف  اجل�صم  يدخل  حيث  املتوا�صل، 
�صاعات   8 م�صي  بعد  ال�صيام  حالة 
دخلت  وجبة  اآخر  على  اأكرث  اأو 
اأنهت  قد  الأمعاء  تكون  حيث  اإليه، 

امت�صا�ض املغذيات من الطعام.
الكبد  يف  املخزن  الغلوكوز  ي�صكل 
الطبيعية  احلالة  يف  والع�صالت 
امل�صدر الأ�صا�صي للطاقة يف اجل�صم، 
حيث ي�صتخدم اجل�صم خالل ال�صيام 
اأولً  الغلوكوز  من  املخزون  هذا 
ليتزود بالطاقة، وبعد ا�صتنزاف هذا 
للم�صدر  اجل�صم  يتحول  املخزون 
اجل�صم.  �صحوم  وهو  للطاقة  الثاين 
اأيام  لعدة  ال�صيام  ا�صتمرار  ومع 
با�صتخدام  اجل�صم  يبداأ  اأ�صابيع  اأو 

الربوتينات للح�صول على الطاقة.
الخت�صا�صي ملا  الو�صف  هو  وهذا 
ومن  »املجاعة«.  بـ  ت�صميته  ي�صاع 
ويت�صمن  بال�صحة  �صار  اأنه  الوا�صح 

تقوي�ض  نتيجة  الربوتينات  حترر 
ال�صائمني  يجعل  مما  الع�صالت، 
اأنه  اإىل  بالإ�صافة  نحيلني  يبدون 
ومن  ولكن  جداً.  ج�صمهم  ي�صعف 
الو�صول  اأخرى من امل�صتبعد  ناحية 
رم�صان  خالل  املجاعة  ملرحلة 

لتوقف ال�صيام يومياً خالل الليل.

التحول اللطيف من 
الغلوكوز للد�ضم

�صهر  خالل  ال�صيام  مدة  اأن  مبا 
حتى  الفجر  من  ت�صتمر  رم�صان 
ملئ  اإعادة  ميكن  فقط،  املغرب 
يف  اجل�صم  يف  الطاقة  خمازن 
يجعل  والفطور،  ال�صحور  وجبات 
ا�صتخدام  من  يتحول  اجل�صم  ذلك 
للطاقة  اأ�صا�صٍي  كم�صدٍر  الغلوكوز 
حتطم  ومنع  الدهون  ل�صتخدام 

بروتينات الع�صالت.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�صحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

ممار�صة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�صاط 

اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�صة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�صاقة  البندية  التمارين 
ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية 
كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�صلب  مبر�ض  �صخ�صوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�صموري،  اجلانبي 
اأ�صد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ض  اأعرا�ض 

متارين  اأق�صى  وميار�صون  قوية  ج�صدية 
والتجديف  الرك�ض  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�صلة وغريها من الألعاب الريا�صية 

الثقيلة.
على  ا�صتنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�صبة  الأي�ض  بعمليات  ي�صمى  ما 
يف  العادي  لل�صخ�ض  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�صاط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�صجة اجلهاز الع�صبي 

لالإن�صان.
�صيغة  اإىل  التو�صل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ض الن�صاط البدين لدرء 
اأخطار الإ�صابة باأمرا�ض القلب واجلهاز 

الع�صبي بجميع اأ�صكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب 
املخي�ض الذي ي�صاعد على تخفي�ض �صغط الدم 

لدى مر�صى القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب 

يتيح التوا�صل بني القناة اله�صمية والدماغ. كما 
اأن اللنب ي�صاعد على احلفاظ على توازن البكترييا 
يف اجلهاز اله�صمي وقد اأظهرت درا�صات �صابقة 

اأن اخللل يف م�صتعمرات البكترييا يف الأمعاء 
)اجلراثيم(، يوؤدي اإىل الإ�صابة بارتفاع �صغط الدم 

لدى ن�صبة كبرية من النا�ض.
وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 

باللنب ملدة 9 اأ�صابيع، لحظ العلماء انخفا�ض 
ال�صموم )املرتبطة بتدمري اخلاليا( يف اأج�صادها. 
كما لحظوا اأي�صا انخفا�ض �صغط الدم ال�رشياين 
لديها. لذلك ين�صح الأطباء بتناول اللنب املخي�ض 
لفوائده العديدة وخا�صة لدوره يف تخفي�ض �صغط 

الدم.
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رم�ضان

يف وداع رم�شان �شهر اخلريات و الرحمات
ها هو �ضهر �خلري قد قو�ضت خيامه، وت�رصمت �أيامه، فحق لنا �أن نحزن على فر�قه، و�أن 

نذرف �لدموع عند ود�عه، وكيف ال نحزن على فر�قه ونحن ال ندري هل ندرك غريه �أم ال؟ 
كيف ال جتري دموعنا على رحيله؟ ونحن ال ندري هل رفع لنا فيه عمل �ضالح �أم ال؟ وهل 
�زددنا فيه قرباً من ربنا �أم ال؟ كيف ال نحزن عليه وهو �ضهر �لرحمات، وتكفري �ل�ضيئات، 

و�إقالة �لعرث�ت؟!
 رم�ضان �ضوق قام ثم �نف�ض، ربح فيه من ربح، وخ�رص فيه من خ�رص، فلله كم �ضجد فيه 

من �ضاجد؟ وكم ذكر فيه من ذ�كر؟ وكم �ضكر فيه من �ضاكر؟ وكم خ�ضع فيه من خا�ضع؟ وكم 
ط؟ وكم ع�ضى فيه من عا�ض؟ فّرط فيه من مفِرّ

�رحتل �ضهر �ل�ضوم، فما �أ�ضعد نفو�ض �لفائزين، وما �ألذ عي�ض �ملقبولني، وما �أذل نفو�ض 
�لع�ضاة �ملذنبني، وما �أقبح حال �مل�ضيئني �ملفرطني.

ال بد من وقفة حما�ضبة جادة، ننظر فيها ماذ� قدمنا يف �ضهرنا من عمل؟ وما هي �لفو�ئد 
�لتي ��ضتفدناها منه؟ وما هي �الأمور �لتي ق�رصنا فيها؟ فمن كان حم�ضناً، فليحمد �هلل، 

وليزدد �إح�ضاناً، ولي�ضاأل �هلل �لثبات و�لقبول و�لغفر�ن، ومن كان مق�رص�ً فليتب �إىل مواله قبل 
حلول �الأجل.

تذكر �أيها �ل�ضائم و�أنت تودع �ضهرك �رصعة مرور �الأيام، و�نق�ضاء �الأعو�م؛ فاإن يف مرورها 
و�رصعتها عربة للمعتربين، وعظة للمتعظني قال عز وجل: }يقلب �هلل �لليل و�لنهار �إن يف 
ذلك لعربة الأويل �الأب�ضار{ )�لنور:44(، باالأم�ض �لقريب كنا نتلقى �لتهاين بقدومه، ون�ضاأل 

�هلل بلوغه، و�ليوم نودعه بكل �أ�ضًى، ونتلقى �لتعازي برحيله، فما �أ�رصع مرور �لليايل و�الأيام، 
وكر �ل�ضهور و�الأعو�م.

و�لعمر فر�ضة ال متنح للإن�ضان �إال مرة و�حدة، فاإذ� ما ذهبت هذه �لفر�ضة وولت، فهيهات 
�أن تعود مرة �أخرى، فاغتنم �أيام عمرك قبل فو�ت �الأو�ن، ما دمت يف زمن �الإمكان، قال 

عمر بن عبد �لعزيز ر�ضي �هلل عنه: »�إن �لليل و�لنهار يعملن فيك، فاعمل �أنت فيهما«، وقال 
�بن م�ضعود ر�ضي �هلل عنه: »ما ندمت على �ضيء ندمي على يوم غربت �ضم�ضه، نق�ض فيه 

�أجلي، ومل يزد فيه عملي«.

نيات ينبغي ا�شت�شحابها 
قبل دخول رم�شان 

يف �ضحيح م�ضلم عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه 
يف �حلديث �لقد�ضي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا �كتبها له ح�ضنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�ضهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�ضادقة من جميع �لذنوب �ل�ضالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�ضهر بد�ية �نطلقة 
للخري و�لعمل �ل�ضالح و�إىل �الأبد باإذن �هلل .

4. نية ك�ضب �أكرب قدر ممكن من �حل�ضنات يف 
هذ� �ل�ضهر ففيه ت�ضاعف �الأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�ضحيح �ل�ضلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�ضنة جلميع �لنا�ض .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رصه بني �لنا�ض 

م�ضتغًل روحانية هذ� �ل�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية باالإلتز�م به .

حديث العارفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني باهلل و �ضاأله �لن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل 
، ثم ذكر �هلل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : �الأوىل فتح ، و 

�لثانية �رصح ، و �لثالثة طرح ، و �لر�بعة �متحان 
و جرح ، و �خلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �الأوىل : لوال �أن فتح لك �لباب ، ما�ضممت 

ر�ئحة �لذكر ، وال لنف�ضك طاب..
و �لثانية : لوال �أن �رصح �ضدرك بالو�ضال ، ماد�م 
لك �لذكر فى دالل.. و�لثالثة : لوال �أن طرح عنك 

�الأ�ضغال ، ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لوال �أن جرحك و �متحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك �ل�ضيطان من باب �لعجب بو�رد�تك ، 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �ضَ
و �خلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رصته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�ض...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

�شفاعة الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم:
�لتوحيد،  كلمة  قول  يف  �الإخل�ض   •
 - هلل  �لتوحيد  حتقيق  طريق  عن  وذلك 
فقد  به؛  �الإ�رص�ك  وعدم   - وجل  عز 
ر�ضي   - هريرة  �أبي  حديث  من  جاء 
�لنا�ض  ))�أ�ضعُد  مرفوًعا:   - عنه  �هلل 
ا  ب�ضفاعتي َمن قال: ال �إله �إال �هلل خال�ضً

من قلبه(( .
�لدعاء  وقول  �الأذ�ن  مع  �لرتديد   •
))�إذ�  مرفوًعا:  جابر  حلديث  �لو�رد؛ 
�لند�َء، فقولو� مثَل ما يقول ثم  �َضِمعتُم 
�ضلًة  علَيّ  �ضلَّى  َمن  فاإنه  ؛  علَيّ �ضلُّو� 

�ضلَّى �هلل عليه بها ع�رًص�، ثم �َضلُو� �هلل يل 
�لو�ضيلة؛ فاإنها منزلٌة يف �جلنة ال تنبغي 
�أكوَن  �أن  و�أرجو  �هلل،  عباد  من  لعبٍد  �إال 
له  حلَّْت  �لو�ضيلة  �ضاأل يل  فَمن  هو،  �أنا 

�ل�ضفاعة((.
يف  جاء  فقد  �لنافلة؛  �ضلة  كرثة   •
يل  قال  قال:  كعب  بن  ربيعة  حديث 
 :- و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   - �هلل  ر�ضول 
�هلل،  ر�ضول  يا  قلُت:  �أُْعِطك((،  ))�َضلِْني 
))فانظْر  قال:  �أمري،  �أنظر يف  �أنظرين 
فقلت:  فنظرت،  قال:  �أمرك((،  يف 

�ضيًئا  �أرى  فل  ينقطُع  �لدنيا  �أمر  �إن 
الآخرتي،  لنف�ضي  �آخذه  �ضيء  من  خرًي� 
عليه  �هلل  �ضلى   - �لنبي  على  فدخلُت 
و�ضلم - فقال: ))ما حاجتُك؟((، فقلت: 
رِبّك - عز  �إىل  ��ضفْع يل  �هلل؛  ر�ضول  يا 
وجل - فليعتقني من �لنار، فقال: ))َمن 
�أمرك بهذ�؟((، فقلُت: ال و�هلل يا ر�ضول 
�هلل، ما �أمرين به �أحٌد، ولكني نظرُت يف 
�آمري فر�أيُت �أن �لدنيا ز�ئلٌة من �أهلها، 
فاأحببُت �أن �آخذ الآخرتي، قال: ))فاأعِنّي 

على نف�ِضك بكرثِة �ل�ضجود((.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�رصق �ل�ضيدة ر�بعه �لعدوية ر�ضى �هلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�ضماال فلم يجد �ضيئا �ضوى ) �إبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� �إن كنت من �ل�ضطار فل تخرج �إال ب�ضئ 
فقال : مل �أجد فى بيتك �ضئ 

قالت له : يا م�ضكني خذ هذ� �الأبريق .... وتو�ضاأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�ضل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�ضلة رفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها بالدعاء وقالت : �ضيدى وموالى هذ� عبدك قد �أتى �إىل د�ري

فلم يجد �ضيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فل حترمه من ف�ضلك وثو�بك فلما فرغ من �ضلته وجد �ل�ضارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو �لعبادة و�لقرب من �هلل  فظل ي�ضلى من �لع�ضاء حتى وقت �ل�ضحر ودخلت عليه �ل�ضيد ر�بعه فوجدته 

�ضاجد� ... فلما �أنهى �ضلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب �هلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�ضيا من د�رها �ضاكر� ل�ضنيعها 

فرفعت �ل�ضيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : �إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ضاعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رصها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�ضببك قربناه

ح�شن الظن وح�شن العمل
 على اأن ح�ضن الظن يجب اأن ي�ضاحبه ح�ضن العمل فيحدد امل�ضلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�ضعي ويب�ضر طريقه  وي�ضري م�ضتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ضاعي 
للمجد �ضيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ضاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�ضرب  فاإن اأ�ضاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ضاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�ضر موا�ضع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�ضحيح و�ضلوك ال�ضبل لها اإذا ق�ضد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ضاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�ضل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�ضبة الف�ضل اإىل غري اهلل عز وجل
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل االأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�ضا الذين حملوا ا�ضم لوي�س 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

اال�ضكندر  وفاة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�ضغ اللبان اأثناء تقطيع الب�ضل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�ضبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�ضواري
18ا�ضم رياح اخلما�ضني �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تدوم 

خم�ضني يوما
19 ال�ضالة يف بيت املقد�س تعادل خم�ضني �ضالة

20 فيدل كا�ضرتو 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�ضحيح 3 كغم

39 �ضيدنا اإ�ضماعيل هو اأخو اإ�ضحق عليهما ال�ضالم
40 عدد ال�ضور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�ضورة

41 الطني امل�ضوي ي�ضمى الفخار
42عدد اأبواب امل�ضجد احلرام خم�ضة وع�ضرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول   43
فقط

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�ضلة
49 القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ضتطع العامل 

كله �ضنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�ضهم يف �ضبيل اهلل هو �ضعد بن 

اأبي وقا�س ر�ضي اهلل عنه
 51 اأول م�ضجد بني يف االإ�ضالم هو م�ضجد قباء

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اأعلن وكالء �رشكة الدا يف رو�سيا 
ال�سيدان  �سيارات  بيع  بدء  عن 
يف  ر�سميا   "Vesta Cross"
 Vesta" مناذج  ومتيزت  البالد 
�سيارات  عن  اجلديدة   "Cross
بهيكل  التقليدية   "Vesta"
خطوط  تزينه  اأنيق  ع�رشي 
وم�سابيح  ان�سيابية،  جانبية 

ال�سبك  ت�سميم  مع  تداخلت 
االأمامي ب�سكل ملفت.

كما تتمتع هذه ال�سيارات بارتفاع 
االأر�ض،  عن  جل�سمها  مميز 
اإىل  باالإ�سافة  ملم،   203 ويبلغ 
العجالت مبقا�ض 17 اإن�سا، االأمر 
الذي ميكنها من اجتياز خمتلف 
الطرق الوعرة وال�سري عرب الثلوج 

بكل �سهولة.
بنوعني  ال�سيارة  تزويد هذه  ومت 
لرت   1.6 ب�سعة  املحركات،  من 
وحمركات  اأح�سنة،   106 وعزم 
ب�سعة 1.8 لرت بعزم 122 ح�سانا، 
�رشعة  علب  اإىل  باالإ�سافة 
اأما  مراحل،   5 بـ  اأوتوماتيكية 
فقد  الداخلية  ال�سيارة  مق�سورة 

جاءت مزودة بالعديد من و�سائل 
للم�ستخدم،  والرفاهية  الراحة 
اأنظمة  اأحدث  من  ابتداء 
املولتيميديا والتي ميكن التحكم 
باللم�ض  تعمل  �سا�سة  عرب  بها 
واأنظمة  بو�سات،   7 مبقا�ض 
وتدفئة  بالتكييف  التحكم 

املقاعد واملقود .

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ت�سميم  عن  تك�سف   BMW
اأول قطار هايربلوب يف االإمارات

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ض، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
االأ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  واالآ�سيوية  واالأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ك�سفت �رشكة BMW عن ت�سميم 
فائق  هايربلوب  كب�سوالت  اإحدى 
ال�رشعة، والذي ميكنه نقل الركاب 
ب�رشعات ت�سل اإىل 1200 كيلومرت، 

عند اإطالقه عام 2020.
 BMW" وتعاونت 
ال�رشكة   ،"Designworks
ل�سناعة  االإبداعية  اال�ست�سارية 
 Virgin" مع  ال�سيارات، 
الإن�ساء   ،"Hyperloop One
لكب�سوالت  امل�ستقبلية  روؤيتها 

ال�سفر عالية ال�رشعة.
فقد  ميل"،  "ديلي  ملوقع  ووفقا 
االأويل  النموذج  كب�سولة  مت جتهيز 
قابلة  فاخرة  جلدية  مبقاعد 
باللم�ض  تعمل  و�سا�سات  للتعديل، 
مع  جنب  اإىل  جنبا  مدجمة، 

اأن  ميكن  التي  االأر�سية  االإ�ساءة 
اإيجاد  على  امل�سافرين  ت�ساعد 
اأ�سواء  اأي�سا  وهناك  طريقهم. 

للقراءة يتم التحكم بها �سخ�سيا.
 BMW كب�سوالت  وتعطي 
الظروف  عن  ملحة  امل�سممة 
النقل  و�سائل  داخل  الفاخرة 
اإطالقها  والتي ميكن  امل�ستقبلية، 

يف دبي خالل العامني املقبلني.
 "Hyperloop" ت�سميم  ويعني 
اأن  االحتكاك،  منخف�ض 
امل�سافرين �سيكونون قادرين على 
ال�سغط  عالية  اأنابيب  يف  ال�سفر 
بطول 140 كم، بني دبي واأبو ظبي 
دقيقة، وهي  املجاورة، خالل 12 
دقيقة   90 ت�ستغرق  التي  الرحلة 

بال�سيارة.

جتربة قيادة �سيارة كيا K900 2019 اجليل الثاين 
الكورية  ال�سيارات  �سانعة  قّدمت 
�سيارتها  موؤخراً  كيا  اجلنوبية 
�سابقاً”  “كوري�ض   2019  K900
اجلديدة كلياً يف معر�ض نيويورك 
مع  اأتت  وقد   ،2018 لل�سيارات 
مع  باملقارنة  جذرية  تغيريات 
االأملان  ملناف�سة  ال�سابق  جيلها 
ا�سم  ا�سبح  حيث  واليابانيني 
ال�سيارة العاملي هو K900 اأما يف 
ال�سابق  اال�سم  بنف�ض  فهو  كوريا 

.K9

نظرة عامة

كانت  كوري�ض  �سيارة  باالأ�سا�ض، 
الكورية  ال�سيارات  �سانعة  جتربة 
الفاخر،  الكبري  ال�سيدان  يف قطاع 
كان  االأول  جيلها  ذلك،  على  بناًء 
موجهاً نحو ال�سوق املحلية، واأكرب 
يف  يت�سح  كان  ذلك  على  الدالئل 

ت�سميم �سكلها ال�سابق.
جناحا  ال�سيارة  حققت  بالفعل، 
ال�سعيد  وعلى  اجلنوبية  كوريا  يف 
العاملي مع ذلك مل حتقق جناحاً 
ال�رشكة  بذلت  ما  وهذا  يذكر، 
كوري�ض  لتغيريه، وحتويل  جهودها 

اإىل “منتج عاملي”.

اخلارجية

ت�سميمها م�سدود مقارنة بال�سابق 
وتاأتي  اأطول،  اأنها  من  بالرغم 
مكون  ب�سبك  االأمامية  الواجهة 
جوهرة  �سكل  على  خلية   176 من 
وخلفية  اأمامية  م�سابيح  مع 
تتميز االإ�ساءة فيها ب�سكل مزدوج 
للجوانب،  امتدادها  مع   LED
طويل،  املحرك  غطاء  اأن  كما 

اخللفية  نحو  ينحدر  ال�سقف 
اإىل  باالإ�سافة  باأناقة،  الق�سرية 
بارزة  اجلانبية  فالعواميد  ذلك 
باأنحاء  بكثافة  م�ستخدم  والكروم 
اخلارجية، ما يعطي ال�سيارة هيبة 

متّيزها ك�سالون فاخرة.

الداخلية

حقيقة، كيا اأبدعت يف املق�سورة، 
حيث اتبعت فيها “لغة الب�ساطة”، 
اأفخم  من  تتاألف  فهي  وبذلك 
واملعادن،  واالأخ�ساب  اجللود 
للون  خمتلفة  خيارات  توافر  مع 
االأ�سود،  االأحمر،  بينها  الفر�ض 
البني القامت، البني الفاحت ويقع يف 
�ساعة  الو�سطي  الكون�سول  مركز 
الفاخرة  ال�سوي�رشية  العالمة  من 
متوفر  اأنه  كما  الكروا،  موري�ض 
نظام ليك�سكون بـ 17 �سماعة 900 
وات يقدم جتربة �سوتية جم�سمة، 
اإ�ساءة حميطية بـ 64 درجة خمتلفة 
بالتعاون مع معهد بانتون لالألوان، 
 16 ال�سائق،  ملقعد  و�سعية   20
االأمامي،  الراكب  ملقعد  و�سعية 
مع  اخللفية،  للمقاعد  و�سعية   14

مميزات التدفئة والتربيد.

التقنيات

حيث  التقنية،  عالية  �سيارة  هي 
اإن�ض   12.3 مل�سية  �سا�سة  لديها 
الو�سطي  الكون�سول  باأعلى 
للمعلومات والرتفيه، �سا�سة راأ�سية 
9.7 اإن�ض تعر�ض املعلومات على 
اإن�ض   7 �سا�سة  االأمامي،  الزجاج 
لعدادات القيا�سات، اأبل كاربالي، 
�سحن  اأوتو،  اأندرويد 

ال�سلكي للهواتف الذكية.
اأنظمة ال�سالمة امل�ساعدة لل�سائق 
قائمتها طويلة بينها روؤية حميطية 
البقعة  عن  الك�سف  درجة،   360 بـ 
العمياء، م�ساعد البقاء يف احلارة، 
اال�سطدامات  تفادي  م�ساعد 
االأمامية، تنبيه ال�سائق عند ت�ستته، 
تتبع  باخللف،  امل�ساة  مرور  تنبيه 
ال�سيارات االأخرى بامل�سار، مثبت 

�رشعة ذكي متكّيف.
تقنية  هنالك  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
االآمن”  “املخرج  ت�سمى  جديدة 
للركاب  االأبواب  فتح  متنع  والتي 
اإذا ما كانت هنالك �سيارة تقرتب 

من املرور بجانب كوري�ض.

مولد الطاقة

يف  املتاح  نف�سه  هو  املحرك 
تريبو  وجيني�سي�ض،  �ستينجر 
مزدوج 3.3 لرت 6 �سلندر قوة 370 
اأوتوماتيكي  بجري  يت�سل  ح�سان 
اإىل  القوة  ير�سل  �رشعات   8 من 
يوزع  قيا�سي  رباعي  دفع  نظام 
الدوران على كل عجلة على  عزم 
اأن  حدة ح�سب حاجتها، مع العلم 
ال�سيارة �سابقا كانت تتوفر ح�رشاً 
بالدفع اخللفي، كما اأن لديها اي�ساً 
حمرك V6 حقن مبا�رش 3.3 لرت 
يولد 282 ح�سان والثالث V6 حقن 
مبا�رش �سعة 3.8 لرت يولد قوة 315 
 5.0 �سعة   V8 الرابع  اأما  ح�سان 

لرت يولد قوة 425 ح�سان.

الهيكلة 
والديناميكية

ة  ر ل�سيا ا
ت  د ا ز

 5.12 طولها  بات  حيث  اأبعادها 
مرت، عر�سها 1.91 مرت، ارتفاعها 
1.49 مرت، ما يجعلها اأكرب حجماً 
من مر�سيد�ض S-Class، كما اأن 
ال�سابق  عن  �سالبة  اأكرث  الهيكل 
كي  عزل  مواد  فيه  وا�ستخدمت 
بقدر  مريحة  ركوبها  تكون جتربة 

االإمكان.
ال�سا�سيه واجلري يف كوري�ض 2019 
يف  امل�ستخدمان  نف�سهما  هما 
ال�رشكة  اأن  كما   ،G90 جيني�سي�ض 
الهوائي  التعليق  ت�سميم  اأعادت 
ي�سمن  مبا  واخللفي  االأمامي 
التي  مثل  ريا�سية  جتربة  توفري 
بي  تناف�ض  التي  �ستينجر،  تتيحها 
اإم دبليو الفئة ال�ساد�سة يف االإثارة 
بقيادتها، وبالفعل هي تقدم جتربة 
ال�رشيعة  الطرق  على  فريدة 
ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  واملنعطفات 
�سيتم توفري نظام اإلكرتوين للتعليق 
الطرق  اأ�سطح  يراقب  الهوائي 

وي�ستجيب ا�ستناداً على ذلك.

املناف�ضني والأ�ضعار 
والتوافر

اأمام بي  ال�ساحة  هي �ستنزل على 
اإم دبليو الفئة ال�سابعة، جيني�سي�ض 
 ،A8 اأودي   ،LS لكز�ض   ،G90
اأن  اإال   S-Class مر�سيد�ض 
ناحية  على  كذلك  لي�ست  االأمور 
اإم  بي  تواجه  اأنها  حيث  ال�سعر 
جيني�سي�ض  اخلام�سة،  الفئة  دبليو 

.E-Class مر�سيد�ض ،G80
هذا ومن املقرر و�سول كيا كوري�ض 
2019 اجلديدة كلياً اإىل اأ�سواق دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي يف مطلع 

الربع الثاين من العام القادم.
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من هو اأغنى مليارديرات التكنولوجيا لعام 2018؟
�أغنى  ثرو�ت  عن  جديد  تقرير  ك�شف 
ملياردير�ت �لعامل يف جمال �لتكنولوجيا، 
ورئي�س  زوكربريغ،  مارك  من  كال  �شم 
غيت�س  وبيل  بيزو�س،  جيف  �أمازون 
والري بيدج من غوغل، و�شنف �لتقرير 
حيث  من  �لتكنولوجيا  �أقطاب  ثرو�ت 
�شايف ثرو�تهم وهم يف �لرتتيب �أدناه من 

�الأقل �إىل �الأكرث ثر�ء:

دوالر مليار   52.2 بيدج:  الري   4-

تعود ثروته �إىل �أرباح �ل�رشكة �الأم »غوغل 
ت�شغيل  نظام  متتلك  و�لتي  �ألفابيت« 
و�مل�شاعد  �جلو�لة،  للهو�تف  �أندرويد 

.»Nest« ملنزيل �لذكي �لر�ئد�
عمالق  تاأ�شي�س  يف  بيدج  و�شارك 
�شتانفورد،  زميله يف جامعة  مع  �لبحث 
�شريغي برين، و�بتكر� معا نظام ترتيب 

خو�رزمية  وهي  غوغل،  من  �ل�شفحات 
موقع  تدعم  �لتي  �لبحث  ترتيب 

.»Google.com«
ل�رشكة  تنفيذي  رئي�س  �أول  بيدج  وكان 
غوغل �إىل �أن تنحى عن من�شبه يف عام 
2001، ثم عاد �إليه يف عام 2011، قبل �أن 
يتنحى مرة �أخرى يف عام 2015، ليرت�أ�س 

�ل�رشكة �الأم »�ألفابيت«.

مليار   72.1 زوكربريغ:  مارك   3-
دوالر

طالت  ف�شائح  �شل�شلة  من  �لرغم  على 
�الأخرية،  �لفرتة  خالل  في�شبوك  �رشكة 
رئي�شها  ��شتجو�ب  جل�شة  خالل  �أنه  �إال 
�لتنفيذي من قبل �لكونغر�س �الأمريكي، 
ملياري  مبلغ  على  زوكربريغ  ح�شل 
دوالر، بعد �ن �رتفعت �أ�شهم �رشكته بناء 

على �أد�ئه �لو�ثق خالل �ال�شتجو�ب.
من   %17 يقارب  ما  زوكربريغ  وميلك 
جميع �أ�شهم في�شبوك، وقد منت �ل�رشكة 
�الجتماعية  �ل�شبكات  �أكرب  لت�شبح 
منذ  م�شتخدم،  مليار   2.2 بتحقيقها 

�إطالقها، عام 2004.

دوالر مليار   93.2 غيت�س:  بيل   2-

بيل  موؤ�ش�شة  حاليا  غيت�س  يرت�أ�س 
�أكرب  وهي  �خلريية،  غيت�س  وميليند� 
�أنه  �إال  �لعامل،  يف  نوعها  من  موؤ�ش�شة 
ل�رشكة  �مل�شارك  �ملوؤ�ش�س  باأنه  يعرف 
مايكرو�شوفت مع بول �آلن، يف عام 1975 
�إد�رة  جمل�س  يرت�أ�س  غيت�س  يز�ل  وما 
�لتنفيذية  �لرئا�شة  يتوىل  بينما  �ل�رشكة، 
فقط   %1 غيت�س  وميتلك  نادال  �شاتيا 
�كت�شب  مايكرو�شوفت، حيث  �أ�شهم  من 

معظم ثروته من خالل مزيج من �الأ�شهم 
و�الأ�شول �الأخرى.

مليار   139 بيزو�س:  جيف   1-
دوالر

�أ�ش�س  �لذي  �لع�شامي  �مللياردير 
�لبيع  �لعمالقة يف جمال  �أمازون  �رشكة 
عام  مر�آب  يف  �الإنرتنت  عرب  بالتجزئة 
�أغنى ملياردير�ت  يت�شدر قائمة   ،1994
�أنه  عن  ف�شال   ،2018 لعام  �لتكنولوجيا 

يت�شدر قائمة �أغنى �أغنياء �لعامل.
�لعام فقط، �رتفعت ثروته  وخالل هذ� 
بف�شل  وذلك  دوالر،  مليار   40 مبقد�ر 
 1200 من  �رشكته  �شهم  �شعر  �رتفاع 
دوالر يف بد�ية عام 2018 �إىل نحو 1700 
دوالر لل�شهم �لو�حد يف �الآونة �الأخرية، 

�أي �أنها حققت زيادة تبلغ حو�يل %40.

بعد ت�ضريب بيانات تويرت

كيفية اإن�شاء كلمة مرور اآمنة
بعدما طلبت �شبكة تويرت من �مل�شتخدمني تغيري كلمة 

�ملرور �خلا�شة بهم �أخري�ً، ين�شح �ملكتب �الحتادي الأمان 
تكنولوجيا �ملعلومات بتعيني كلمات مرور ال تقل عن 8 

عالمات، وت�شتمل على توليفة من �حلروف �لكبرية و�ل�شغرية 
و�الأرقام و�لعالمات �خلا�شة. و�أ�شاف �خلرب�ء �الأملان �أنه من 
�الأف�شل �العتماد على ما يعرف با�شم Passphrase، وهي 
عبارة عن جمموعة من �لكلمات �لع�شو�ئية، �لتي تف�شل بينها 
 ،»yVj ysdj3f« م�شافة، �أو ��شتعمال ت�شل�شل �لعالمات مثل

وهناك بع�س خدمات �لويب ال ت�شمح باإدخال �مل�شافة �شمن 
كلمة �ملرور، وهنا ميكن ��شتعمال عالمة خا�شة كفا�شلة 
بني �لكلمات، ومن �الأمور �ملهمة �أن تقت�رش كلمة �ملرور 

على خدمة ويب و�حدة فقط، و�أال يتم ��شتعمال كلمة �ملرور 
نف�شها مع �أكرث من ح�شاب �أو خدمة على �لويب. وين�شح 

�ملكتب �الأملاين با�شتعمال بر�مج �إد�رة كلمات �ملرور، 
و�لتي ت�شاعد �مل�شتخدم على �إن�شاء و�إد�رة كلمات مرور 

 1Password آمنة، ومن �أ�شهر بر�مج �إد�رة كلمات �ملرور�
و KeePass و RememBear. ومن �مل�شتح�شن �أي�شاً 

��شتخد�م وظيفة �مل�شادقة ثنائية �لعامل، حيث يتم �إر�شال 
كود رقمي �إىل �مل�شتخدم عن طريق �لر�شائل �لن�شية 

�لق�شرية �أو عرب تطبيق �لهاتف �لذكي، ويجب �إدخال هذ� 
�لكود �أي�شاً عند ت�شجيل �لدخول يف �خلدمة �أو ح�شاب 

�لويب. وتوفر �شبكة تويرت �إمكانية �إر�شال �لكود عن طريق 
�لر�شائل �لن�شية �لق�شرية �أو عن طريق تطبيق غوغل 

.Authenticator

في�س بوك حتول 
ذكرياتك القدمية 

لغرفة واقع 
افرتا�شي تتجول فيها

عن  بوك  في�س  �شبكة  �أعلنت 
تتيح  �الأوىل  جديدتني،  خا�شيتني 
حتويل �ل�شور �لعادية ثنائية �الأبعاد 
�إىل �أخرى ثالثية �الأبعاد، و�خلا�شية 
�لثانية حتويل �ل�شور ثالثية �الأبعاد 
�الفرت��شي  �لعامل  يف  وو�شعها 
ذكاء  برنامج  ��شتخد�م  بف�شل 
�مل�شتخدمون  ليتمكن  ��شطناعي، 
بنظار�ت  ذكرياتهم  م�شاهدة  من 
�ل�شبكة  وقالت  �الفرت��شي.  �لو�قع 
هذه  معه  يجلب  �لذي  �لتحديث  �إن 
هذ�  خالل  قادماً  �جلديدة  �ملز�يا 
برنامج  �أن  �إىل  م�شرية  �ل�شيف، 

بتحويل  �شيقوم  �ال�شطناعي  �لذكاء 
غرفة  �إىل  �لعادية  �لطفولة  �شور 
بالذكريات،  خا�شة  �فرت��شي  و�قع 
ليكت�شف  �ل�شخ�س  بد�خلها  يتجول 
بيئة  �أجو�ء  يف  �لقدمية  ذكرياته 
�شيف  وكاأنه  �الأبعاد،  ثالثية 
باالإ�شافة  �الأوىل.  للمرة  ي�شاهدها 
�لعادي  �لفيديو  حتويل  �إمكانية  �إىل 
ثنائي �الأبعاد �إىل م�شاحة �فرت��شية 
ثالثية �الأبعاد يتجول فيه �مل�شتخدم 
من خالل جهازه للو�قع �الفرت��شي، 
د�يلي  �شحيفة  يف  ورد  ما  بح�شب 

ميل �لربيطانية، �أم�س �الأربعاء.

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  �لر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �شتحمل 
د�خل  �الأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��شم 
تطبيق تويرت الأجهزة �أندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رشة م�شفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  �الأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�شيج الأبل، بل يختار �مل�شتخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �الآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�شة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�شالة ن�شية �رش�ً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�شة �مل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�شوت  �لب�رش  ��شتعمال  للم�شتخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�الإعالين و�شفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �الإعالين 
�لقر�ر  �شناع  مع  �لتو��شل  للم�شتخدمني 
�لتي  �مل�شرية  طيلة  �الأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن �مل�شّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�شويقية 

لفيديو �ملحتوى �الإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��شيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �شفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �الرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �شفحتها �خلا�شة على 

�ل�شبكة.
ي�شار �إىل �أن فيديو �شفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�شلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�شكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �الختبار �أوالً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��شتبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�شالح �لكامري� �خللفية حلل م�شاكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إال �أن �لعديد من �مل�شتخدمني الحظو� �أنه عند ف�شل �لكامري� �خللفية، 
تف�شل تقنية »في�س �آي دي« �أي�شاً يف �لعمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�شاكل نظار�ت �لو�قع �الفرت��شي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �الفرت��شية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�شتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�شة بات�شال �شبكة WLAN �لال�شلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�شرية، باالإ�شافة �إىل ربط �جلهاز بح�شاب �أوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�شور و�ملحتويات �الأخرى �إىل نظارة �لو�قع �الفرت��شي.

وميكن للم�شتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��شتعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��شتعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�شطدم عد�شات �لنظارة مع عد�شات نظارة �لو�قع �الفرت��شي.



املركزية  امل�صلحة  خرباء  متكن  حيث 
كامل  عرب  عرب  ال�صخ�صية  لتحقيق 
ق�صية  وحل8121  معاجلة  من  حمطاتها، 
تتعلق بامل�صا�ص بالأ�صخا�ص واملمتلكات، 
مع حتديد هوية امل�صتبه فيهم عن طريق 
ا�صتعمال تقنية النظام الآيل للتعرف على 
 ،)AFIS( الب�صمات املعروف اخت�صارا بـ
بالتزوير  تتعلق  ق�صية   2417 منها 
مت�ص  ق�صية   2098 املزور،  وا�صتعمال 
خا�صة  ق�صية   1785 الوطني،  بالإقت�صاد 
باملتاجرة  تتعلق  ق�صية  بال�رسقة،1242 
ق�صية   475 باملخدرات،  ال�رسعية  غري 

متعلقة بالإعتداء و 104 ق�صية قتل.
هذا  يف  امل�صجلة  الإيجابية  النتائج  وعن 
جتدر  التقنيات،  هذه  با�صتعمال  املجال 

اجلزائرية  ال�رسطة  اأن  اإىل  الإ�صارة 
الت�صدي  �صبيل  يف  جهد  اأي  تدخر  ل 
الدور  على  مركزة  اجلرائم،  ومكافحة 
امل�صالح  خمتلف  به  تقوم  الذي  الوقائي 

العملياتية يف امليدان.
كما توؤكد املديرية العامة للأمن الوطني 
به  يقوم  اأ�صبح  الذي  الفعال  الدور  على 
يف  الأ�صا�صية  احللقة  باعتباره  املواطن 

التبليغ  املعادلة الأمنية، من خلل ثقافة 
التي اأ�صحى يتحلى بها، م�صيفة اأن قاعات 
العمليات لأمن الوليات تبقى جمندة ليل 
ونهارا للتكفل بالبلغات التي ت�صلها عن 
طريق الرقم الأخ�رس 1548، ورقم النجدة 
املواطنني  ت�رسف  حتت  املو�صوع   17
للإبلغ عن كل اجلرائم التي مت�ص اأمنهم 

و�صلمة ممتلكاتهم.
 مديرية ال�شباب

 والريا�شة بورقلة 

تكرمي الفائزين يف 
امل�ضابقة الرم�ضانية

اأ�صدل �صهرة اأول اأم�ص بدار ال�صباب بحي ل�صيلي�ص 
ببلدية ورقلة ، ال�صتار على امل�صابقات الرم�صانية 

املنظمة من طرف مديرية ال�صباب والريا�صة بورقلة 
وحتت الرعاية ال�صامية لوايل ولية ورقلة عبد القادر 

جلوي .حفل اختتام امل�صابقات الرم�صانية املنظمة يف 
حفظ القراآن الكرمي و احلديث النبوي و الأربعون نووية 
و الأن�صودة و املديح الديني اإرتاأت ال�صلطات املحلية و 
على راأ�صها وايل الولية اإىل تكرمي املقرئ ال�صيخ ه�صام 

الداوي، الذي مثل ولية ورقلة اح�صن متثيل ، وحت�صل 
على املرتبة الثالثة ، يف م�صابقة تاج القراآن الكرمي، 
اإجادة و�صبطا واإتقانا، ابهر اجلميع يف امل�صابقة من 
طرف وايل الولية ، كما كرم وايل ولية ورقلة كذلك 

اإبن ولية ورقلة اأحمد �رسيف منا�رسي الذي مثل ولية 
ورقلة وحت�صل على املرتبة الثانية للجائزة الوطنية 

الت�صجيعية ل�صغار احلفظة و الذي مت تكرميه ليلة القدر 
بتاريخ 26 رم�صان 1439 من طرف الوزير الأول و رئي�ص 

جمل�ص الأمة و رئي�ص املجل�ص ال�صعبي الوطني.
اأحمد باحلاج 

�شرطة البويرة

حملة حت�ضي�ضية لفائدة 
تالميذ الطور االبتدائي 

موا�صلة للعمل التوعوي والتح�صي�صي وتعميم درو�ص 
الرتبية املرورية عرباملوؤ�ص�صات التعليميـة، نظمت 

�رسطة البويرة على م�صتوي امن دائرة برج اأخري�ص  
يوما توعويا لفائدة تلميذ الطور البتدائي يف جمال 

الوقاية والرتبية املرورية حتت �صعار »�صلمتكم 
واجبنا..وجناحكم غايتنا«.ويف هذا الإطار قدم 

اإطارات من ال�رسطة درو�ص حت�صي�صية تلقوا فيها 
�رسحات نظرية حول ال�صلمـة املرورية  وتطبيقية 

من خلل تنظيم حظرية مرورية داخل قاعة املركب 
الرا�صي لبلدية برج اأخري�ص، وذلك من اجل  توعيتهم 
من اخطار الطرقات وما ينجر عنها من اأ�رسار، كما 

وزعت عليهم مطويات حتتوي على ن�صائـح ل�صمان 
�صلمتهـم واأمنهم. 

اأحمد باحلاج 

تقنية النظام الآيل للتعرف على الب�شمات »اأفي�س«

معاجلة اأزيد من  8000 ق�ضية اإجرامية 
متكنت م�شالح ال�شرطة الق�شائية للأمن الوطني، من فك لغز العديد من الق�شايا اجلنائية مع حتديد 

هوية مرتكبيها وذلك بف�شل اعتماد م�شاحلها املخت�شة على اآخر التقنيات املتو�شل اإليها يف جمال البحث 
والتحري اجلنائي بالإ�شافة  اإىل التحاليل املخربية الدقيقة التي اأ�شبحت اليوم يف متناول م�شالح 

ال�شرطة، والتي تعتمد عليها يف حل الق�شايا املطروحة.

الطاقات النظيفة
طفرة  حتدث  اأن  للجزائر  ميكن  هل 

الطاقة  م�شادر  ا�شتعمال  يف  نوعية 

كل  اأن  تقول  الواقع  النظيفة،معطيات 

هناك  لكن  متوفرة  اليجابية  املوؤ�شرات 

خلل ما يف مكان  يكبح هذا التوجه،اأكرث 

مثرية  اقرتاحات  قدم  جزائري  عقل  من 

يف  دفنت  جميعا  لكنها  اخل�شو�س  بهذا 

نرتقب  اأن  الإدارات،ميكننا  بع�س  اأدراج 

يف  الوظائف  من  الآلف  ع�شرات  خلق 

الوليات  يف  ولنا  الواعد  ال�شوق  هذا 

يدعى  باحث  يذكر  حيث  مثال  املتحدة 

�شدر  له  علمي  مقال  يف  �شيفارام  فارون 

اأنه  املواقع  من  العديد  ن�شرته  و  موؤخرا 

�شناعة  يف  يعمل  املتحدة،  الوليات  يف 

األف   400 من  يقرب  ما  ال�شم�شية  الطاقة 

�شخ�س، مما يجعلها امل�شدر الأكرب للعمالة 

يف قطاع الطاقة الكهربائية، ومن املتوقع 

عمال  من  مماثل  عدٍد  توظيف  يتم  اأن 

يف   2022 عام  بحلول  ال�شم�شية  الطاقة 

الهند. وتوظف ال�شني -التي تقود العامل 

يف اإنتاج ون�شر الطاقة ال�شم�شية- مليني 

وبذلك،  ال�شناعة،  تلك  يف  العاملني 

املتجددة  الطاقة  �شناعات  تاأثري  يتزايد 
يف ال�شيا�شات العامة ال�شينية«

املخزونات  اأكرب  على  تتوفر  اجلزائر 

تنريكل  اأن  ميكنها  و  العامل  يف  الطاقوية 

الإمكانات  ا�شتغلل  مت  لو  اأوروبا  منازل 

و  بنجاعة  فيها  ال�شتثمار  و  املتوفرة 
تاأكيد ذلك كفل�شفة ت�شيري .

موقف

م�شالح اأمن ولية 
اجلزائر 

تاأمني اأيام العيد و 
معايدة  املر�ضى 

مبنا�صبة عيد الفطر املبارك، ويف 
اإطار امل�صاعي الرامية اإىل ب�صط 
الأمن و ن�رس الطماأنينة طيلة اأيام 
الإحتفال بهذه املنا�صبة، �صطرت 

م�صالح اأمن ولية اجلزائر خمططا 
اأمنيا حمكما، وذلك عرب ترتيبات 

اأمنية خا�صة، تتمثل يف تكثيف القوات 
العاملة و تدعيمها نهارا وليل، من 
خلل التواجد الدائم و امل�صتمر 
لعنا�رس ال�رسطة بالزي الر�صمي و 
املدين، خا�صة يف اأماكن الت�صوق، 

الرتفيه و الإ�صتجمام، حمطات نقل 
امل�صافرين وامل�صاجد، ت�صديد 

عمليات املراقبة و التفتي�ص، وكذا 
زيادة عدد الدوريات الراجلة و 

الراكبة، مع �صمان ال�صريورة املرورية.
احلاج # وداد 

 دولة عربية اأخرى 
تخذل املغرب 

الوليات املتحدة

 الك�ضف عن اأ�ضرع
 كمبيوتر يف العامل

»غوغل للرتجمة« ت�ضيف ميزة 
جديدة مل�ضتخدميها

قررت العراق، الت�صويت مللف »الوليات 
املتحدة الأمريكية واملك�صيك وكندا«، 
ل�صت�صافة مونديال 2026، والذي يعترب 
ال�صعودية  العربية  اململكة  بعد  الثاين 
يف  الـ68  الفيفا  موؤمتر  عمل  وبداأ 
مو�صكو، حيث �صيكون مو�صوع انتخاب 
البلد امل�صيف لكاأ�ص العامل لكرة القدم 

قرر  وقد  الأ�صا�صي.  هو   2026 عام 
احتاد  رئي�ص  برئا�صة  العراقي  الوفد 
الت�صويت  م�صعود،  اخلالق  عبد  الكرة 
الأمريكية  املتحدة  »الوليات  مللف 
واملك�صيك وكندا« ل�صت�صافة مونديال 

. 2026
ف.ن�شرين

عن  املتحدة  الوليات  ك�صفت 
فائق  جديد  عملق  كمبيوتر 
ويبلغ  »�صاميت«  ي�صمى  ال�رسعة، 
�صعفي  من  اأكرث  القوة  حيث  من 
حاليا،  العامل  يف  كمبيوتر  اأقوى 
اجلديد  اجلهاز  هذا  وي�صتطيع 
عملية  تريليون   200.000 اأداء 
يعادل  ما  اأي  الثانية،  يف  ح�صابية 
200 بيتافلوب�ص ومازال الكمبيوتر 
�صنواي  با�صم  املعروف  ال�صيني، 
هو  ال�رسعة،  الفائق  تايهوليت 
الآن،  حتى  العامل  يف  جهاز  اأقوى 
وتبلغ �رسعة اأدائه 93 بيتافلوب�ص.

له  عن خطة  ك�صف  »غوغل« 
الهواتف  على  اخلدمة  لتحديث 
»اأندرويد«،  بنظام  تعمل  التي 
من  ال�صتفادة  للم�صتخدمني  تتيح 
دون  للرتجمة  »غوغل«  خدمات 
تقنية  بف�صل  بالإنرتنت،  ات�صال 

ذكاء ا�صطناعي جديدة.

على  اجلديدة  اخلدمة  و�صتعمل 
اأف�صل  ترجمة  امل�صتخدمني  منح 
للجمل الطويلة، ح�صبما اأفادت به 
تران�صليت«  »غوغل  خدمة  مديرة 
العامل  جابت  التي  كاتياو،  جويل 
ل�صتطلع الآراء ب�صاأن التطويرات 

املطلوبة على اخلدمة.

املغرب يخ�ضر �ضرف تنظيم 
مونديال 2026

اإنفانتينو  جياين  ال�صوي�رسي  اأعلن 
فوز  القدم  لكرة  الدويل  رئي�ص الحتاد 
يجمع  الذي  الثلثي  الأمريكي  امللف 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  كل 
العامل  كاأ�ص  بتنظيم  واملك�صيك  كندا 
الت�صويت  عملية  وجرت   ،2026 لعام 
للعبة  الدولية  الحتادات  مب�صاركة 
خلل  مو�صكو،  الرو�صية  العا�صمة  يف 
ع�صية  انعقد  الذي   68 فيفا  كونغر�ص 

انطلق مناف�صات مونديال 2018، وفاز 
يحمل  الذي  الأمريكي  الثلثي  امللف 
 134 مبجموع   »2026 »متحدون  �صعار 
للملف  فقط  �صوًتا   65 مقابل  �صوًتا 
احتاد  امتنع  فيما  املناف�ص،  املغربي 
م�صوؤولو  وتعهد  الت�صويت،  عن  واحد 
امللف امل�صرتك با�صت�صافة بطولة من 
اأجل العامل كله، وحتقيق عائدات مالية 

قيا�صية وكذلك اإرث دائم.
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ات�شالت اجلزائر 

فتح الوكاالت التجارية يف 
اليوم الثاين لعيد الفطر

اأن  اجلزائر،  ات�صالت  موؤ�ّص�صة  اأعلنت 
�صتكون  الرئي�صية  التجارية  وكالتها 
عيد  من  الثاين  اليوم  خلل  مفتوحة 
الفطر املبارك، عرب كل وليات الوطن، 
بيان  يف  املوؤ�ص�صة  به  اأفادت  ما  ح�صب 
الوكالت  »اأن  البيان:  ،وجاء يف ن�ص  لها 
يف  مفتوحة  �صتكون  الرئي�صية  التجارية 
من  املبارك  الفطر  عيد  من  يوم   ثاين 
 3 الـ  ال�صاعة  اإىل  �صباحا   10 الـ  ال�صاعة 

بعد الظهر وهذا عرب كل وليات الوطن. 
«

كما اأعلنت ال�رسكة اإلتزامها بتوفري اأف�صل 
خدماتها خلل ثاين اأيام العيد وهذا من 
خلل جتنيد فرقها التقنية التي �صت�صهر 
على �صمان ا�صتمرارية اخلدمة وت�صليح 
امتداد  على  ال�صبكة  و�صيانة  التعطلت 

اليوم الثاين من هذه املنا�صبة.
ف.ن�شرين 
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