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منظمة متقاعدي اجلي�ص

عقيد ورائد وعريف 
 اأول يتـــــــــنافــــــــــ�سون
�ص3 علــــــــــــى الــــــــرئا�سة

�ص4

ثمن جه�د الرئي�ص يف ن�سر ال�سالم ، م�ساهل:

البد من ا�ستخال�ص 
العرب من التجربة 

ال�ســـــــــــوريـــــــــــة 
جامعة اجلزائر 2

الطالبي احلر يتهم 
جياليل �سفـــــــــيان 
بتحزيب اجلامعة 

 مدير الأمن العم�مي،
 مراقب ال�سرطة عي�سى نايلي

62 األف عون �سرطة 
 لتاأمني  االمتحانات

حت�سريات م��سم احلج

اإدخال بيانات طلب 
 التاأ�سرية ت�ستمر 

اإىل غاية اليوم 
تب�سة

 املـــــــــدير الـــــــــــعام
  للجمـــــارك يف زيارة 
عمل لهياكل قطاعه 
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

على خلفية ت�سليم 21 اإرهابي  
اأنف�سهم   بتمرنا�ست 

قايد �ســــــالح يوجه اإنـــــذارا 
�سديد اللهــــــــــجة   لبـــــــقايا 
اجلماعات الالإرهابية بليبيا

املدير العام لل�سندوق ال�طني للتاأمينات الجتماعية ح�سان تيجاين

6.5 مليار دينار تكلفة املر�سى املوؤمن لهم اجتماعيا

�ص06

دبل�ما�سية

تعليم عايل

اأمني

حج

حملي
 م�سرحي�ن يجمع�ن

 »لل��سط« بعد رحيلها:

وداعا »�سونيا« ... 
�سيــــــــدة اخل�سبة 

الــــــــــجزائـــــــرية

   ·       نطمح اإىل حتقيق 60 مليار دوالر من العائدات يف افاق 2030

�ص16



عين

اأكد الناطق الر�شمي ل�زارة ال�ش�ؤون اخلارجية عبد العزيز 
وزير  بها  اأدىل  التي  الت�رصيحات  باأن  ال�رصيف  علي  بن 
اأفريك«  »ج�ن  ملجلة  ب�ريطة  نا�رص  املغربي  اخلارجية 
والتي اأفاد فيها باأن اجلزائر مكنت الجتماع بني الب�ليزار 
املتحدث  و�شفها  التي  االتهامات  وهي  اهلل،  وحزب  ي� 
اجلزائر يف  اإقحام  اإىل  والهادفة  امل�ؤ�ش�شة  وغري  بالكاذبة 

نزاعه مع ال�شحراء الغربية.
ي.ع
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الأف�شيو امل�شيلة 

 توزيع 1000 قفة رم�ضان
 على العائالت الفقرية 

�رصع منتدى روؤ�شاء امل�ؤ�ش�شات اأم�س ببلدية امل�شيلة بت�زيع 1000 

املع�زين  على  اال�شتهالك  وا�شعة  اأ�شا�شية  م�اد  تت�شمن  قفة 

اجلزائرية  امل�ؤ�ش�شات  روؤ�شاء  منتدى  ت�شامن  برنامج  اإطار  يف 

يرمي اىل  الذي  ن�شاط املنتدى  اإطار  تندرج يف  التي  العملية  هذه 

الكرمي وهي  ال�شهر  املحتاجة ال�شيما يف هذا  العائالت  م�شاعدة 

االلتفاتة التي جاءت لتمكني العائالت امل�شتفيدة من امل�شاعدة من 

العائالت  وج�ه  على  الب�شمة  واإدخال  اخلريية  احل�ش�س  وراء هذه 
الفقرية واملع�زة .

عبدالبا�شط بديار

اتفاقية بني وزارتي الّنقل وال�ضّياحة 
م�شع�د  بن  القادر  عبد  ال�شياحة  وزير  ك�شف 
ال�شياحة  ترقية  اأجل  من  تعمل  م�شاحله  ان 
االإجراءات  من  جملة  خالل  من  ال�شحراوية 
ت�قيعها  مت  التي  االتفاقية  اأن  مربزا  اجلديدة، 
�شت�شمح  اجل�ية  واخلط�ط  ال�شياحة  وزارة  بني 
الداخلية  للخط�ط  بالن�شبة  االأ�شعار  بتخفي�س 

وخا�شة مدن اجلن�ب.
ثمن وزير ال�شياحة عبد القادر بن م�شع�د االم�س 
ال�شياحة  وزارة  بني  ت�قيعها  مت  التي  االتفاقية 
طا�شيلي  و�رصكة  اجلزائرية  اجل�ية  واخلط�ط 
الدي�ان  بني  امل�قعة  االتفاقية  �شتتيح  للطريان، 
اجل�ية  اخلط�ط  و�رصكة  لل�شياحية  ال�طني 
اجلزائرية، يف تخفي�س بتخفي�س االأ�شعار بالن�شبة 
للخط�ط الداخلية وخا�شة مدن اجلن�ب، م�شيفا 
باأن ال�رصكة اأبدت ا�شتعدادها تنظيم رحالت حتت 

الطلب يف اإطار ترقية ال�شياحة ال�شحراوية.

 مواقيت العمل
 يف املوؤ�ض�ضات 

 التعليمية 
خالل رم�ضان 

ال�طنية  الرتبية  وزارة  ك�شفت 
بت�قيت  املتعلقة  الرتتيبات  عن 
التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  يف  العمل 
من  املعظم  رم�شان  �شهر  خالل 
فرتة  اأن  م�شرية  لها،  بيان  خالل 
من  �شتمتد  الي�مية  الدرا�شة 
�شباحا  ون�شف  ال�شابعة  ال�شاعة 
زواال  والن�شف  الثانية  غاية  اإىل 
بالن�شبة ل�اليات “اأدرار، االأغ�اط، 
ورقلة،  مترنا�شت،  ب�شار،  ب�شكرة، 
وغرداية  ال�ادي  تندوف،  اإليزي، 
االأخرى  لل�اليات  ،اأما  بالن�شبة 
فاإن فرتة الدرا�شة الي�مية �شتمتد 
والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  من 
والن�شف  الثالثة  غاية  اإىل  �شباحا 

بعد الزوال.
اإ.ل

وزارة ال�شوؤون اخلارجية

اتهامات املغرب كاذبة وغري موؤ�ض�ضة 

خبر في 
صورة

 وزارة الدفاع الوطني بال�شراكة مع منظمة 
حظر الأ�شلحة الكيميائية

اجتماع حول التن�ضيق للدول  
منطقة  �ضمال اإفريقيا وال�ضاحل

 بو�ضوارب ي�ضارك جماهري
 ال�ضام االحتفاالت 

�شارك وزير ال�شناعة  واملناجم ال�شابق عبد ال�شالم ب��ش�ارب  يف 
احتفالية ال�شع�د التي نظمها فريق جمعية مليلة بعد �شجل الع�دة 

اإىل دوري الكبار عقب غياب دام اأكرث من ع�رصية كاملة، حيث �شجل 
ال�زير الذي مت اال�شتغناء عن خدماته من ال�فد احلك�مي لل�زير 

االأول االأ�شبق عبد املالك �شالل ح�ش�ره يف االحتفالية و�شد االنتباه 
اإليه بامل�شاركة مع اإدارة وجماهري الفريق فرحة ال�شع�د.

مديرية الرتبية للجزائر �شرق

 ف�ضل معلمة و�ضعت تلميذة
 يف حاوية قمامة

الرتبية  مديرية  طردت 
املعلمة  �رصق  للجزائر 
تلميذة  ب��شع  قامت  التي 
حاوية  داخل  االبتدائي 
القمامة كاإجراء تاأديبي يف 
وذلك  من�شبها،  الق�شم من 
عقب ال�شجة الذي اأحدثته 
التقاطها  مت  التي  ال�ش�رة 
عرب  كبري  ب�شكل  وتداولها 
م�قع الت�ا�شل االجتماعي 

»فاي�شب�ك«، حيث تدر�س املعلمة بابتدائية يف عني طاية وكان قرار 
ف�شلها من املن�شب بناء على احلادثة التي قامت بها والتي ال متت 

ب�شلة للم�شاعر االن�شانية.

الدفاع  وزارة  تنظم  التقني،  التعاون  اإطار  يف 
االأ�شلحة  حظر  منظمة  مع  بال�رصاكة  ال�طني 
الكيميائية يف الفرتة املمتدة من 14 اإىل 17 ماي 
م�ش��س  لبني  للجي�س  ال�طني  بالنادي   2018
التخطيط  ح�ل  اإقليميا  اجتماعا  باجلزائر، 
حظر  اتفاقية  يف  االأع�شاء  للدول  والتن�شيق 
اإفريقيا  �شمال  ملنطقة  الكيميائية  االأ�شلحة 

وال�شاحل.
ال�شيد  عن  نيابة  افتتحه  الذي  االجتماع  هذا 
رئي�س  ال�طني،  الدفاع  وزير  نائب  الفريق 
قروي  الل�اء  ال�شعبي،  ال�طني  اجلي�س  اأركان 
جمال مكلف مبهمة لدى وزير الدفاع ال�طني، 
�شين�شطه عدد من اخلرباء ال�طنيني واالأجانب 

بهدف مناق�شة كل امل�شائل املتعلقة بالتخطيط 
والتن�شيق اأثناء عمليات امل�شاعدة واحلماية من 
املعل�مات  تبادل  خالل  من  االأ�شلحة،  هذه 
واخلربات، ال�شيما تلك املتعلقة بتطبيق املادة 

10 من اتفاقية حظر االأ�شلحة الكيميائية.
من جهة اأخرى، فاإن هذا االجتماع ميثل فر�شة 
املجال،  هذا  يف  ال�طنية  لالإطارات  حقيقية 
واالإقليمية  ال�طنية  الرد  قدرات  تعزيز  ق�شد 
متطلبات  ح�شب  الكيميائية  احل�ادث  �شد 
الظروف واملتغريات على ال�شاحة الدولية من 
خالل املناق�شة والتفاعل لت�شجيع تعاون اأو�شع 
بني الدول االأع�شاء يف املنطقة ب�شاأن الق�شايا 

املت�شلة باالأ�شلحة الكيميائية.
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عقيد ورائد وعريف اأول يتناف�سون على الرئا�سة
.        العقيد خالف ، والرائد غ�سبان و العريف الأول بوزرزور يتناف�سون على رئا�سة منظمة متقاعدي اجلي�ش

.         الرائد غ�سبان تامر : ن�سعى لأن تكون اجلمعية فاعلة يف املجتمع املدين

ع�شام بوربيع

اجلي�ش  بنادي  اأم�ش  جرت 
اأ�شغال  بالعا�شمة  م�شو�ش  ببني 
ملتقاعدي  اال�شتثنائية  اجلمعية 
وذلك   ، ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
و  جديد  وطني  مكتب  اأجل  من 
الوطنية  للمنظمة  جديد  رئي�ش 
ال�شعبي  اجلي�ش  ملتقاعدي 

الوطني .
فقد   « الو�شط   « م�شادر  وح�شب 
رئي�ش  ملن�شب  للرت�شح  تقدم 
خالف  العقيد  من  كل  املنظمة 
بوزرزور  االأول  العريف  و   ، منور 
 ، تامر  غ�شبان  الرائد  و   ، �شابر 
هذا االأخري الذي تراأ�ش املنظمة 

موؤقتا خلفا للجرنال اوداي ، قبل 
اأم�ش  غ�شبان  الرائد  يقدم  اأن 
االنتخابات  يف  للدخول  ا�شتقالته 

.
تامر  غ�شبان  الرائد  �رصح  وقد 
لرئا�شة  املرت�شحني  اأحد  وهو 
املرجوة  اأهدافهم  اأن  املنظمة 
تنفيذ  هو  الهيئة  هذه  خالل  من 
القانون  يف  املوجودة  االأهداف 
االأ�شا�شي ، و االهتمام بان�شغاالت 
متقاعدي اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

و الدفاع عنها .
من  اأن  غ�شبان  تامر  اأ�شاف  و 
بني اأهدافهم هو تر�شيخ التقاليد 
الوطني  اجلي�ش  عن  املوروثة 
التحدي  اأن  م�شيفا   ، ال�شعبي 

فر�ش  هو  يقابلهم  الذي  الكبري 
يف  فاعلة  كجمعية  اأنف�شهم 

املجتمع املدين.
املتقاعد  الرائد  اأ�شاف  و 
تراأ�ش  الذي  هو  و  غ�شبان  تامر 
خلفا  �شنة  ملدة  موؤقتا  املنظمة 
اوداي  حممد  املتقاعد  للجرنال 
ليقدم ا�شتقالته من اأجل الدخول 
يحاولون  اأنهم  الرت�شيحات  يف 
اأي�شا من خالل اجلمعية اأن يكونوا 
�شندا لوزارة الدفاع الوطني الأنها 

هي و�شايتهم .
من جهة اأخرى ، وح�شب م�شادر 
» الو�شط » فاإنه من املنتظر بعد 
للمنظمة  جديد  رئي�ش  انتخاب 
بيان  واإ�شدار  �شياغة  يتم  اأن   ،

املنظمة .
منظمة  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
اجلي�ش ت�شم العديد من اإطارات 
اأع�شاء  و   ، املتقاعدين  اجلي�ش 

تنتمي  كما   ، الرتب  خمتلف  من 
من  العديد  املنظمة  هذه  اإىل 
 ، املتقاعدة  ال�شابقة  القيادات 
يف  ت�شعى  التي  املنظمة  هي  و 

االجتماعية  ال�شوؤون  على  الغالب 
اإىل  اإ�شافة   ، اجلي�ش  ملتقاعدي 
املدين  املجتمع  يف  دور  لعب 

كمنظمة وطنية .

ثمن جهود الرئي�ش يف ن�شر ال�شالم ، م�شاهل:

لبد من التفطن وا�ستخال�ش العرب من التجربة ال�سورية 

جيل جديد رد باأن املحا�شرة كانت اجتماعية دون تطرق لالآراء احلزبية 

الحتاد العام الطالبي احلر يتهم جياليل �سفيان بتحزيب اجلامعة 

اخلارجية  ال�شوؤون  وزير   دعا 
�رصورة  اإىل  م�شاهل  القادر  عبد 
التفطن والتنبه وا�شتخال�ش العرب 
للحفاظ  ال�شورية  التجربة  من 
واالأمن،  ال�شلم  مك�شب  على 
الذي  النموذج  �شوريا  اأن  م�شريا 
فقط  �شنوات   6 ظرف  يف  انهار 
اأ�شفه ملا  من احلرب ، معربا عن 
اآلت اإليه االأو�شاع بهذا البلد الذي 
بني  للتعاي�ش  منوذجا  كان  لطاملا 
�شنوات  منذ  والطوائف  االأديان 
اإقرار االأمم  اأن  ،موؤكدا  بعيدة 
كل  من  ماي  الـ16  يوم  املتحدة 
يف  معا  عامليا  للعي�ش  يوما  عام 
ميثل  اجلزائر  من  مببادرة  �شالم 
باكورة انت�شارات بالدنا يف م�شار 

امل�شاحلة وال�شالم.

 
اخلارجية  اأن  ال�شوؤون  وزير  اأفاد 
اليوم  تعرتف  الدولية  املجموعة 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش  بجهود 
العزيز بوتفليقة يف غر�ش �شيا�شة 
ال�شالم و االأمن التي كر�شتها تدابري 
امل�شاحلة الوطنية والوئام املدين 
و�شوال اإىل تر�شيم اللغة االأمازيغية 
وهي  وطنيا  يوما  يناير  واعتبار 
قال  كما  �شهلت  التي  املكا�شب 
مذكرا  واأمان  �شالم  يف  العي�ش 
خطاب  م�شمون  بدالالت  هنا 
رئي�ش اجلمهورية التاريخي يف الـ5 
اأفريل 2005 اأمام اليون�شكو خالل 
حول  دويل  موؤمتر  يف  م�شاركته 
احل�شارات  كعامل  اربني  احلو 
لل�شلم والتقدم للب�رصية حني �شدد 

باالآخرين  القبول  �رصورة  على 
بتنوعهم لتحقيق تقدم الب�رصية.

ومراحل  اأطوار  اإىل  م�شاهل  وعاد 
الدولية مبقرتح  اإقناع  املجموعة 
االفريقية  الدول  باإ�شم  اجلزائر 
والتي لفت باأنها مل تكن بامل�شاألة 
الذي  التجنيد  لوال   ، الهينة 
اجلزائرية  الدبلوما�شية  قادته 
واإقناع  امل�شتويات  كل  على 
يف  والدول  االأع�شاء  ال�رصكاء 
والنتائج  املتحدة  بالفكرة  االأمم 
اجلزائر  قطفتها  التي  امللمو�شة 
الواقع بخروجها من  االأر�ش  على 
دوامة العنف بف�شل حنكة الرئي�ش 
بوتفليقة يف تاأ�شي�ش االأمن وال�شلم 
خمتلف  بني  �شالم  يف  والعي�ش 
يف  اأ�شفر  املجتمع  ما  اأفراد 

االأخري ي�شيف م�شاهل عن حتقيق 
وتبني  الفكرة  حول  دويل  اإجماع 
الالئحة  لهذه  دولة   100 من  اأكرث 
ماي  من  الـ16  يوم  ر�شخت  التي 

يوما عامليا للعي�ش مع �شالم .
اخلارجية  وزير  يغفل  ومل 
قيادة  حتت  اجلزائر  جمهودات 
م�شار  دعم  يف  اجلمهورية  رئي�ش 
�شالم  والتعاي�ش يف  واالأمن  ال�شلم 
وحل  الدويل  امل�شتوى  على 
م�شتدال  �شلمية  بطرق  النزاعات 
يف  ودورها  اجلزائر  بو�شاطة 
اإبرام اتفاق حلل النزاع بني اإثيوبيا 
اأطراف  واتفاق مايل بني  واإريرثيا 
حل  يف  دورها  ن�شيان  دون  النزاع 

االأزمة الليبية.
اإميان لوا�ش 

 عاد ملف ممار�شة العمل احلزبي 
للواجهة  اجلامعة  م�شتوى  على 
 2 اجلزائر  جامعة  م�شتوى  على 
العام  االحتاد  بح�شب  ببوزريعة، 
ا�شتنكر  حيث  احلر،  الطالبي 
با�شتغالل  اأ�شماه  ما  له  بيان  يف 
حزب جيل جديد ملرافق جامعة 
اأجل  من  ببوزريعة   2 اجلزائر 

ن�رص اأفكاره بح�شبهم.
جلامعة  العام  االأمني  اأن  ورغم 
للن�شاط،  رخ�ش   2 اجلزائر 
من  حما�رصة  تنظيم  مت  بحيث 
جديد  جيل  حزب  رئي�ش  طرف 
ال�شبت   ،« �شفيان  »جياليل 
املا�شي، اإال اأن االحتاد الطالبي 

قائلني  للجامعة،  ت�شيي�شا  اعتربه 
يف  للتحزب  التخري�ش  يتم  اأنه 
من  الطلبة  فيه   يحرم  وقت 
العلمية  الن�شاطات  ممار�شة 
والثقافية والتي هي �شبه منعدمة 
م�شوؤويل  داعني  باجلامعة، 
جامعة اجلزائر 02 باأن اجلامعة 
وجدت للتح�شيل العلمي بدرجة 
الطالبية  والن�شاطات  االأوىل 
بدرجة الثانية ، ولي�ش للن�شاطات 
احلزبية و اإبداء االآراء ال�شيا�شية 
االأحزاب،  روؤ�شاء  طرف  من  
جديد  وجيل  االإدارة  خماطبني 
اأفكاره  ن�رص  اأراد  فمن   « بـ 
رئي�ش  معار�شة  اأو  ال�شيا�شية 

اجلمهورية اأو حتى اإقناع الطلبة 
بحجة  االإنتخابات  مبقاطعة 
التزوير ) ح�شب جياليل �شفيان ( 
فعليه النزول اإىل ال�شارع و اإقناع 
باأفكاره،  والطلبة  املواطنني 
اجلامعة  هياكل  اإ�شتغالل  ولي�ش 

»، على حد ن�ش البيان.
كما توجه االحتاد لكل امل�شوؤولني 
ملحا�شبة  العاجل  للتدخل 
امل�شوؤولني عما و�شفوه باملهزلة 
اإنزالقات  هكذا  حدوث  وجتنب 
املقد�ش  العلمي  ال�رصح  لهذا 

م�شتقبال، بح�شبهم.
من جهته املكلف باالإت�شال على 
براهمية،  م�شتوى احلزب حبيب 

قدمها  املحا�رصة  اأن  اأو�شح 
وكاتب  كدكتور  �شفيان  جياليل 
اأو  �شيا�شية  ك�شخ�شية  ولي�ش 
كتابه  عن  تقدمي  وهي  حزبية، 
موؤ�ش�شة،  غري  التهمة  وبالتايل 
كما اأن مو�شوع النقا�ش والتدخل 
العنف  حول  اجتماعيا  كان 
الذي  الكتاب  من  يقرتب  وهو 
املجتمع  يف  العنف  عن  يتحدث 
»املجتمع  بعنوان  اجلزائري، 
اجلزائري �شدمة احلداثة واأزمة 
اأن  معتربا  واملعتقدات«،  القيم 
الطالبي  االحتاد  ت�رصيحات 

فيها تداخل ال غري.
 �شارة بومعزة

اأدرار

 يوم تكويني ملنتخبي
 واإطارات الأرندي 

املكتبة  اأم�ش  اأول  احت�شنت 
ببلدية  للمطالعة   العمومية 
يوما  اأدرار   بوالية  متنطيط 
املنتخبني  لفائدة  تكوينيا 
حزب  واإطارات  املحليني 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
حممد  مو�شاوي  اأكد  حيث 
يف  الوالئي  املكتب  رئي�ش 
الهدف  اأن  االفتتاحية  كلمته 
موا�شلة  هو  التكوين  هذا  من 
يعتمد  الذي  احلزب  �شيا�شة 
خا�شة  الب�رصي  العن�رص  على 
املنتخبني بغية اإملامهم بجملة 
وال�شبل  والطرق  القوانني  من 
الواجب انتهاجها بهدف تقدمي 
نوعية  ذات  عمومية  خدمة 
ت�شتجيب لتطلعات املجتمع الن 
ح�شبه رئي�ش البلدية واملنتخب 
املحلي هو امل�شوؤول واملن�شق 
يواجه  الذي  القاعدي  العام 
يوميات ال�شكان وعليه اأن يكون 
الت�شيري  يف  االأمور  بكل  ملما 

الدميقراطية  على  اعتمادا 
فعاليات  باإ�رصاك  الت�شاركية 
ن�شط  .كما  املدين  املجتمع 
مداخالت  القانون  يف  اأ�شاتذة 
القوانني  اإيل  فيها  تطرقوا 
املجال�ش  ت�شيري  حتكم  التي 
املنتخبة كما ناق�ش احلا�رصين 
تعيق  التي  الق�شايا  من  حملة 
كما  املنتخب  عمل  بع�شها  يف 
املداخيل  �شعف  اإيل  تطرقوا 
باملطالبة  املنتخبة  املجال�ش 
والتح�شي�ش على �رصورة انتهاج 
املحلي  اال�شتثمار  �شيا�شة 
بهدف اإ�شافة مداخيل اإ�شافية 
اليوم  وانتهي  املحلي  للت�شيري 
التكويني هذا بو�شع خطة عمل 
لتطلعات  وت�شتجيب  تتطلع 
اإ�رصاكهم  بوا�شطة  املجتمع 
ومراعاة  االأفكار  تقدمي  يف 
خ�شو�شية كل منطقة مع و�شع 

االأولويات
بو�شريفي بلقا�شم 

حركة النه�شة

 ا�ستقالة  القيادي 
�سالح موين

يف  القيادي  اأم�ش  قدم 
الدكتور  النه�شة  حركة 
حركة  من  موين  �شالح 
وهو  نهائيا   النه�شة 
ا�شتاد جامعي ،حيث كان 

ال�شورى  جمل�ش  ع�شو 
االنفتاح  قبل  اجلماعة 
عن  ممثال  ال�شيا�شي 
من  وكان  �شطيف  والية 
اال�شمية  القائمة  �شمن 

املوؤ�ش�شة حلركة النه�شة 
التاأ�شي�شي  البيان  يف 
جتمع  يف  تلي  الذي 
 1990 �شنة  ق�شنطينة  
وتعترب اال�شتقالة الثانية 

بهذا الوزن القيادي بعد 
النه�شة   من  ا�شتقالة 
املوؤ�ش�ش  القيادي 
ع�شو  بلمخي  لعالوي 
مكلف  الوطني  املكتب 

وال�شوؤون  بالعالقات 
ورئي�ش  ال�شيا�شية 
املوؤمتر  حت�شري  جلنة 

�شنة2013
ع�شام بوربيع 



العام  املدير  الرئي�س  واأو�ضح 
ل�ضوناطراك خالل العر�س املقدم يف 
اليوم الربملاين حتت عنوان »اجلزائر 
والتنوع  الطاقوي  االنتقال  بني 
ال�ضناعة  واأفاق  واالقت�ضادي رهانات 
النفطية الوطنية«، يف ظل غياب وزير 
املوؤ�ض�ضة  على  يتوجب  باأن  الطاقة، 
يف  وا�ضحة  ا�ضرتاتيجية  وفق  العمل 
االبقاء  ت�ضتلزم  التي  التوظيف  جمال 
عليهم لفرتة طويلة وطويلة، �ضيما واأن 
املوؤ�ض�ضة جعل  التحفيزات يف  غياب 
موؤ�ض�ضات  اإىل  يهجرونها  املوظفني 
ذات  اأو�ضح  ال�ضياق  وذات  اأخرى، 
اجلديد  اال�ضرتاتيجية  باأن  امل�ضدر 
اأن  اىل  تهدف  �ضوناطراك  ل�رشكة 
يف  االوىل  �رشكات   5 �ضمن  ت�ضبح 
املجال،  هذا  يف  املخ�ض�س  العامل 
من  االنتاج  زيادة  اىل  تهدف  حيث 
يف  اجلديدة  احلقول  اكت�ضاف  خالل 
االنتاجية  زيادة  مع  وخارجه،  الوطن 
اأو  البرتولية  الطاقات  يف  �ضواء 
 1.3 انتاج  لبلوغ  ك�ضعيها  املتجددة، 
الطاقات املتجددة يف  جيكاواط من 
احلقول البيرتولية والتي تندرج �ضمن 
على  العمل  مع  الوطنية  ال�ضيا�ضات 
ظل  يف  الغاز  توزيع  �ضبكات  تو�ضيع 

على  اجلديدة  واملدن  االأحياء  تزايد 
جتنب  على  زيادة  الوطني،  امل�ضتوى 
خ�ضارة 8 ماليري دوالر �ضنويا التي مل 
يحدد م�ضريها مربزا على اأن ال�رشكة 
هذه  جتنبها  خطة  و�ضع  على  تعمل 
واأكد      .2021 غ�ضون  يف  اخل�ضارة 
ولد قدور باأنهم يطمحون اىل حتقيق 
60 مليار دوالر من العائدات يف افاق 
املحددة  اال�ضرتاتيجية  وفق   2030
توجيه  يتم  اأين  ال�رشكة،  طرف  من 
اىل  العائدات  هذه  من  باملائة   50
االأخر  والن�ضف  الوطنية  الرثوة  خلق 
اال�ضتثمارات  اىل  توجيهها  يتم  منها 
يف  جاء  كما  واالحتياطات،  املختلفة 
العر�س اأن ال�رشكة متر مبرحلة �ضعبة 
على  اأولها  ترتكز  عدة،  عوامل  بفعل 
كانت  التي  التاريخية  احلقول  نفاذ 
واجلباية،  التمويل  يف  عليها  تعتمد 
التي  التنظيمية  االأمور  على  زيادة 
قدور،  ولد  ح�ضب  واأكرث  اأكرث  تتعقد 
االعتماد  املوؤ�ض�ضة  على  يتوجب  ما 
م�ضاحلها  تخدم  ا�ضرتاتيجية  على 
اأخر  جانب  ومن  ال�ضنوية.  وعائداتها 
املوؤ�رشات  اإىل  امل�ضدر  ذات  تطرق 
�ضهدت  باأنها  اأكد  والتي  املالية 
 2017 �ضنة  خالل  ملحوظا  حت�ضنا 
مقارنة مبا كانت عليه يف 2016، حيث 
النفط  برميل  �ضعر  ارتفاع  اأن  اأو�ضح 
كبري  ب�ضكل  �ضاهم  باملائة   21 ب 

التي  اجلبائية  املداخيل  حت�ضني  يف 
ال�ضادرات  عن  اأما  متدهورة،  كانت 
اخلارجية فارتفعت من 27.90 مليار 
زادت  حني  يف  مليار   33 اىل  دوالر 
يقارب  ما  وهذا  مليار   2 ب  داخليا 
اأخر  �ضياق  ويف  �ضنويا،  باملائة   20
�ضوناطراك  اأن  على  قدور  ولد  �ضدد 
ا�ضتثمارات  تخلق  اأن  ا�ضتطاعت 
وتتحكم يف ال�ضوق حتى و�ضعر الربميل 
و�ضل اإىل حدود 43 دوالرا، ويف �ضياق 
العام  املدير  الرئي�س  تطرق  اأخر 
ال�ضخري  الغاز  مللف  ل�ضوناطراك  
�ضوؤال  على  له  رد  يف  ت�ضاءل  حيث 
�ضحفي عن �ضبب التاأخر يف ا�ضتغالل 
�رشورة  اىل  داعيا  ال�ضخري  الغاز 
التي متكننا من  العوامل  درا�ضة كافة 
ا�ضتغالله دون ا�رشار بالبيئة، م�ضيفا 
اأن ا�ضتغالل هذه الرثوة �ضتكون اليوم 

اأو غدا على حد تعبريه. دعا الرئي�س 
�ضوناطراك  ملجمع  العام  املدير 
عر�س  اإىل  قدور  ولد  املومن  عبد 
للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة  ح�ضيلة 
حيث  الربملان،  غرفتي  اأمام  �ضنويا 
يف  رغبته  عن  قدور  ولد  اأعرب 
�ضوناطراك وخمطط  عر�س ح�ضيلة 
تطويرها �ضنويا اأمام اأع�ضاء املجل�س 
االأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�ضعبي 
جمل�س  اأع�ضاء  امل�ضوؤول  دعا  حيث 
اإىل  االأخرى  الدولة  وموؤ�ض�ضات  االأمة 
من  �ضوناطراك  حتويل   يف  اال�ضهام 
موؤ�ض�ضة  اإىل  »بريوقراطية«  موؤ�ض�ضة 
والدولة«،  ال�ضعب  خدمة  »يف  جتارية 
داخل  التوا�ضل  بت�ضجيع  اأو�ضى  كما 
وحميطه  املجمع  وبني  �ضوناطراك 
خدمة  يف  اجلهود  ت�ضافر  اأجل  من 

تطوير االقت�ضاد الوطني.

الداخلية  وزارة  ذكرت  
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
اإدخال  عملية  اأن  العمرانية 
احلج  لتاأ�ضرية  طلبا  البيانات 
اأفريل   17 يف  انطلقت  التي 
 15 غاية  اإىل  �ضت�ضتمر   2018
مايو اجلاري ح�ضب ما اأفاد به 
بيان اأم�س االإثنني لذات الهيئة.

ذات  -ح�ضب  الوزارة  وذكرت 
بالغيها  يف  جاء  البيان-مبا 
املوؤرخني يف 22 اأفريل و6 ماي 
املواطنني  بخ�ضو�س   2018
احلج«  فري�ضة  باأداء  املعنيني 
البيانات طلبا  اإدخال  اأن عملية 
 17 يف  انطلقت  التي  للتاأ�ضرية 
اإىل غاية  ابريل 2018 �ضت�ضتمر 

واأ�ضاف   »2018 ماي   15 يوم 
تدعو  الوزارة  اأن  امل�ضدر  ذات 
اأداء  على  املقبلني  املواطنني 
 2018 ملو�ضم  احلج  فري�ضة 
احلج  دفاتر  على  واحلائزين 
تكلفة  دفع  عن  واملتاأخرين 
اأقرب  يف  »التقدم  اإىل  احلج 
بنك  وكاالت  فروع  اإىل  االآجال 

الواليات  جميع  يف  اجلزائر 
التكلفة  هذه  دفع  بغر�س 
م�ضتوى  على  ملفاتهم  وتقدمي 
والدوائر  االإدارية  املقاطعات 
االأخرية  لهذه  يت�ضنى  حتى 
دفاتر  ملء  اإجراءات  ا�ضتكمال 
يف  التاأ�ضرية  وطلب  احلجاج 

االآجال املحددة«.

الوطني  لل�ضندوق  العام  املدير  اأكد 
تيجاين  ح�ضان  االجتماعية  للتاأمينات 
للرعاية  االإجمالية  التكلفة  باأن  هدام 
ال�ضحية التي قدمها ال�ضندوق لفائدة 
املر�ضى املوؤمن لهم اجتماعيا ل�ضنة 
 19 تابعو عالجهم عرب  والذين   2017
عيادة طبية خا�ضة تربطها اتفاقيات 
مليار   6.5 بلغ  قد  ال�ضندوق  مع 

دينار.
هام�س  على  املتحدث  واأقر  هذا 
الثانية  بالطبعة  االحتفال  فعاليات 
يف  املتخ�ض�ضة  للعيادة  العلمي  لليوم 
اجلراحة القلبية لالأطفال ببو�ضماعيل 

ال�ضندوق  مبقر  اأ�ضغاله  واملقامة 
االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
بنب   )CNAS( االأجراء  للعمال 
التكفل  تكلفة  باأن  بالعا�ضمة  عكنون 
باملر�ضى املوؤمن لهم اجتماعيا ل�ضنة 
 19 تابعو عالجهم عرب  والذين   2017
عيادة طبية خا�ضة تربطها بال�ضندوق 

اتفاقيات �رشاكة  قد بلغ 6.5 مليار.
اأما عن عدد العمليات اجلراحية التي 
املر�ضى  االأطفال  لفائدة  اأجريت 
عيادة  م�ضتوى  على  اخللقي  بالقلب 
املتحدث  اأكد  فقد  »بو�ضماعيل«  
قبل  من  امل�ضجلة  االإح�ضائيات  باأن 

اأن  اإىل  ت�ضري  العيادة  على  القائمني 
قد   2017 ل�ضنة  االإجمايل  عددهم 
حالة   588 بينهم  من  طفل   895 بلغ 
307 عن طريق  و  بالق�ضطرة  عوجلوا 
اأ�ضار  ال�ضياق  ذات  ويف  اجلراحة. 
ح�ضان تيجاين املدير العام لل�ضندوق 
الوطني لل�ضمان االجتماعي باأن عدد 
م�ضتوى  على  بهم  امُلتكفل  املر�ضى 
 2000 �ضنة  مند  بو�ضماعيل  عيادة 
بلغ 1261 مري�س  اإىل غاية 2016 قد 
 08 بلغة  تطور  ن�ضبة  بذلك  حمققتا 
املر�ضى  عدد  باأن  م�ضيفا  باملائة، 
ال�ضابق  بالقلب اخللقي املوجهني يف 

اإىل العالج يف اخلارج قد مت تقلي�ضه 
بن�ضبة 90 باملائة.

ويف �ضياق ذي �ضلة اأكد املتحدث باأن 
البوابة االإلكرتونية امل�ضخرة من قبل 
املوؤمن  لفائدة   CNAS ال�ضندوق 
من  للمر�ضى  مكنت  اجتماعية  لهم 
يومية  ب�ضورة  الطبية  متابعة ملفاتهم 
وكذا ت�ضهيل عملية اأخدهم  ملواعيد 
باأن  ال�ضياق  اجلراحة م�ضيفا يف ذات 
خمت�ضة  خا�ضة  طبية  عيادات   03
يف  ا�ضتحداثها  �ضيتم  القلب  بجراحة 

امل�ضتقبل القريب.
يحي عواق

بفعل غياب التحفيزات، عبد املوؤمن ولد قدور:

حت�سريات مو�سم احلج

املدير العام لل�سندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية ح�سان تيجاين

علي عزازقة

�سوناطراك فقدت 10 عامل 
خالل 3 �سنوات الأخرية

اإدخال بيانات طلب التاأ�سرية ت�ستمر اإىل غاية 15 ماي 2018 

6.5 مليار دينار تكلفة التكفل باملر�سى املوؤمن لهم اجتماعيا ل�سنة 2017
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2030 افاق  يف  العائدات  من  دوالر  60 مليار  حتقيق  اإىل  ·       نطمح 
الربملان غرفتي  اأمام  �سنويا  ال�سركة  ح�سيلة  عر�ض  ·       علينا 

ك�سف عبد املوؤمن ولد قدور عن هجرة 10 اأالف عامل من موؤ�س�سة �سوناطراك خالل 3 ال�سنوات 
االأخرية مت�سائال عن االأ�سباب التي دفعتهم اىل ذلك واخذ الق�سية حممل اجلد، يف حني اأكد اأن 

�سوناطراك تهدف اإىل اأن ت�سبح �سمن 5 �سركات االأوىل يف العامل املخ�س�ض يف هذا املجال.

خا�سة طبية  عيادة   19 مع  �سراكة  اتفاقيات  اأبرم  ال�سندوق        •
اجلراحة  طريق  عن   307 و  بالق�سطرة  عوجلوا   588 بينهم   2017 �سنة  بهم  التكفل  مت  اخللقي  القلب  مبر�ض  م�ساب  طفل   895       •

 الربوفي�سور يف االإنعا�ض وجراحة
 القلب عبد الكرمي زرهوين

املتابعة القبلية والبعدية لالأم احلامل 
اأف�سل األية للوقاية من املر�ض 

اإىل  املوؤدية  االأ�سباب  اأبرز  اأحد  االأقارب  •      زواج 
االإ�سابة باملر�ض

جدا باملر�ض مرتفعة  التكفل  تكلفة        •
القلب  وجراحة  االإنعا�س  يف  الربوفي�ضور   اأكد 
جلريدة  له  ت�رشيح  يف  زرهوين  الكرمي  عبد 
الذي  اخللقي  القلب  مر�س  باأن  »الو�ضط« 
اأبرز  اأحد  �ضنويا،  االأطفال  من  العديد  ي�ضيب 
ال�ضياق  ذات  يف  داعيا  االأقارب،  زواج  اأ�ضبابه 
وزيادة حدة  احلامل  باالأم  التكفل  اإىل �رشورة 
التقليل  اأجل  من  البعدية  وكذا  القبيلة  الوقاية 

من احتماالت االإ�ضابة باملر�س.
ليومية  له  ت�رشيح  يف  املتحدث  واأقر  هذا 
»الو�ضط« على هام�س فعاليات الطبعة الثانية 
لليوم العلمي للعيادة املتخ�ض�ضة يف اجلراحة 
اأ�ضغاله  املقامة  ببو�ضماعيل  لالأطفال  القلبية 
للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق  مبقر  اأم�س  يوم 
بالعا�ضمة  عكنون  بنب   CNAS االجتماعية 
اأبرز  اأحد  يف  يعود  اخللقي  القلب  مر�س  باأن 
اأ�ضبابه اإىل زواج االأقارب وكذا اإهمال الوقاية، 
هذه االأخرية التي حث املتحدث على �رشورة 
اإعطائها اأهمية بالغة. الربوفي�رشو يف التخدير 
�رشورة  اإىل  دعا  زرهوين  القلب  وجراحة 
رعاية  اأح�ضن  ورعايتها  احلامل  باالأم  التكفل 

التي  اخلطوات  وهي  احلمل،  وبعد  اأثناء  قبل 
على  م�ضريا  اأهميتها،  على  املتحدث  اأكد 
اأن  �ضاأنه  من  للمر�س  املبكر  الت�ضخي�س  اأن 
هذا  ال�ضفاء.  حت�ضيل  يف  كبري  ب�ضكل  ي�ضاهم 
واأ�ضار املتحدث اإىل اأن التكفل مبر�ضى القلب 
وب�رشية  مادية  اإمكانيات  اإىل  يحتاج  اخللقي 
م�ضريا  بذلك،  القيام  اأجل  من  �ضخمة  موؤهلة 
الدول املتقدمة يف هذا املجال  اأن حتى  اإىل 
الطبي على غرار فرن�ضا ال تزال ت�ضهد نق�س 
يف  املتخ�ض�ضة  والعيادات  املراكز  يف  كبري 
ومل  هذا  جراحية.  عمليات  هكذا  مثل  اإقامة 
التي  االإ�ضادة  دون  الفر�ضة  املتحدث  يفوت 
موؤ�ض�ضاتها  وخمتلف  اجلزائرية  الدولة  تبدلها 
اأجل  من  االجتماعي(  ال�ضمان  و  ال�ضحية   (
وكذا  باملر�س  امل�ضابني  باالأطفال  التكفل 
عائالتهم، مقرا يف ذات ال�ضياق اإىل اأن النق�س 
الذي ت�ضهده اجلزائر يف مثل هكذا موؤ�ض�ضات 
من  املزيد  يحتاج  متخ�ض�ضة  ا�ضت�ضفائية 

اجلهد والعمل الذوؤوب من اأجل تداركه.
يحي عواق  

 مدير االأمن العمومي،
 مراقب ال�سرطة عي�سى نايلي

 62 األف عون �سرطة لتاأمني
 امتحانات نهاية ال�سنة

 تخوفوا من تراجع االإدارة عن التزامتها
 بعد ف�سل زميل لهم من النقابة

 عمال �سونطراك يحتجون 
عرب  قواعد احلياة باجلنوب

�ضيتم جتنيد اأكرث من 62 األف عون �رشطة 
لتاأمني امتحانات نهاية االطوار التعليمية 
األف جمندة خالل فرتة   18 منهم  الثالث 
ك�ضف  ما  ح�ضب  البكالوريا  دورة  تنظيم 
العا�ضمة  باجلزائر  االثنني  اأم�س  عنه 

مدير االأمن 
نايلي،  عي�ضى  ال�رشطة  مراقب  العمومي، 
اأنه  �ضحفية  ندوة  يف  امل�ضوؤول،  واأو�ضح 
�رشطة  عون   62714 حوايل   جتنيد  مت 
نهاية االطوار  امتحانات  لتاأمني  خ�ضي�ضا 
عون  األف   31 منهم  الثالث،   التعليمية 
اجراء  خالل  12األف  لالبتدائي،  بالن�ضبة 
و18  املتو�ضط  التعليم  نهاية  امتحانات 

األف عون �رشطة جمند خالل فرتة اجراء 
امتحانات البكالوريا.

وحدات  �ضت�ضهر  التعداد  هذا  وبف�ضل 
امتحان  مركز   7371 بتاأمني  ال�رشطة  
االبتدائي  الطور  نهاية  بامتحانات  خا�س 
اإغفال  من �ضمن 13562 مركز، 10 مركز 
من بني 11 وكذا تاأمني 51 مركز ت�ضحيح 
بخ�ضو�س  اأما  الطور  لنف�س    60 بني  من 
للغر�س،  خ�ض�س  فقد   البكالوريا  دورة 
�رشطة  عون  18األف  املتحدث  ح�ضب 
لتاأمني 208 مركز امتحان من اأ�ضل 2416، 
و 14 مركز جمع من بني 18 وكذا تاأمني 70 

مركز ت�ضحيح.

 نظم ع�رشات العمال من �ضونطراك حاملي 
بكالوريا+3�ضنوات  اجلامعية  ال�ضهادات 
املطعم  �ضاحات  اأمام  احتجاجية  وقفة 
على  �ضوناطراك  ل�رشكة  احلياة  بقواعد 
م�ضتوى عدة نواحي جنوبية ومنها ناحية 
حا�ضي م�ضعود ،ناحية قا�ضي الطويل ،رود 
ناحية  تبنكورت  تينفوي  ،ناحية  الباقل 
، متبوعة بوقفات م�ضائية،  الرمل  حا�ضي 
معلنني  اأم�س،  اأول  وليلة  يوم  مدار   على 
اأر�ضية  بنود  تطبيق  بالزامية  مت�ضكهم 
هي  والتي  �ضابقا  املرفوعة  مطالبهم 
من  فيها  واملراجعة  الدرا�ضة  قيد  االن 
طرف جلنة خمتلطة بني املديرية العامة 
بلجنة  ت�ضمى  ،التي  الوطنية  والنقابة 
النهائي  للف�ضل  اجلماعية  االتفاقيات 
تطبيق  راأ�ضها  وعلى  مطالبهم  اأر�ضية  يف 

املر�ضوم الرئا�ضي 14/266 .
كما طالب العمال باالإ�رشاع يف الك�ضف عن 
م�ضري  ق�ضيتهم خا�ضة بعد عدم ا�ضتدعاء 
اجتماع  اأول  ممثليهم كمالحظني حل�ضور 
طرف  من  وعدوا  قد  كانوا  كما  للجنة 
النقابة الوطنية ل�ضوناطراك من اجل مد 
العون للجنة يف اعطاء وجهة نظر عملية 
عمل  جناح  ل�ضمان  ممنهجة  وانطالقة 

اللجنة .
ع�ضوية  لتجميد  املحتجون  تطرق  كما 
منتخب  نقابي  كع�ضو  قليل  خالد  ممثلهم 
التابعة  تبنكورت  تينفوي  ناحية  يف 
حتوز  الذي  القرار  بح�ضب  اليزي،  لوالية 
ن�ضخة  على  نحوز  التي  على   "الو�ضط"، 

منه ، حيث قررت االأمانة الوالئية الحتاد 
العمال اجلزائريني باليزي بعد النظر  يف 
بتيافتي  النقابي  املجل�س  ع�ضو  ق�ضية 
التاأديب  جلنة  اىل  واحالته  خالد  قليل 
ام�ضاء  تاريخ  من  توقيفه  ،ويتم  للف�ضل 
قرار  االأمانة الوالئية بتاريخ 10ماي2018 
ا�ضتنكارهم  عن  العمال  عرب  حني  يف   ،
حم�رش   اأي  يتلق  مل  الع�ضو  اأن  خا�ضة 
لها  ي�ضاف  التاأديب،  جلنة  تن�ضيب  ودون 
ربطهم  لها  ي�ضاف  عطلة،  يف  املعني  اأن 
للتوقيت مع �ضل�ضلة االحتجاجات االأخرية 
املتعلقة  االإدارة  بوعود  انتهت  التي 
بالف�ضل يف ق�ضية ملفهم من نهاية ال�ضهر 
اجلاري، مت�ضائلني عن عالقة الن�ضال يف 
ق�ضية حاملي ال�ضهادات بع�ضويته يف فرع 
نقابى �ضغري  باجلنوب و كمنتخب �رشعي 

من طرف العمال.
جملة  ببعث  العمال  توعد  ثانية  جهة  من 
اأحد  يوم  كل  حمددين  االحتجاجات  من 
لالحتجاج على م�ضتوى كل النواحي حتى 
عمل  انتهاء  تاريخ  30ماي  تاريخ  نهاية 
لنتائج  االيجابي  التطبيع  اأجل  من  اللجنة 
كعمال،  ومنا�رشتها  بح�ضبهم  ق�ضيتهم 
مطالبني النقابة الوطنية بالتدخل الفوري 
حق  يف  التع�ضفي  القرار  جتميد  لوقف 
ع�ضوية زميلهم يف الفرع النقابي تيافتي، 
بعيدا عن الت�ضييقات يف حق العمال التي 
قالوا اأنها ال تخدم العمال وال االإدارة وال 

املركزية النقابية.
�سارة بومعزة
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امل�شيلة 

توقيف �سارق املوا�سي 
باأوالد �سليمان

اأوقف عنا�رص الدرك ال�طني بامل�سيلة م�ؤخرا 
�سخ�سا يبلغ من العمر 51 �سنة بعد ت�رطه يف �رصقة 
خم�سة روؤو�س غنم من ما�سيته ومتت العملية بناء 
على اإثر �سك�ى مرف�عة من طرف امل�سمى )ح ع( 

البالغ من العمر 27 �سنة ال�ساكن بلدية اأوالد �سليمان 
�سد امل�سمى )ق ع( البالغ من العمر 51 �سنة ال�ساكن 

بلدية ين �رصور من اأجل �رصقة خم�سة روؤو�س غنم من 
ما�سيته، حيث �رصح ال�ساكي اأنه بعد اإلتحاقه باأغنامه 
لفت اإنتباهه �سخ�س يق�م باإركاب روؤو�س من اأغنامه 

ب�ساحنة �سغرية ن�ع بيج� 404 بي�ساء الل�ن و بعد 
اقرتابه منه تعرف عليه ليق�م هذا االأخري بالفرار، 
بعد اتخاذ جميع االإجراءات القان�نية مت تفتي�س 

منزل امل�سك�ك فيه حيث مت العث�ر على راأ�س غنم 
من ما�سية ال�ساكي امل�رصوقة اين مت تقدمي املعني 

اأمام ال�سيد وكيل اجلمه�رية لدى حمكمة ب��سعادة من 
اأجل ال�رصقة با�ستح�سار و�سيلة نقل .

عبدالبا�شط بديار 

اأمن املقاطعة الإدارية لبئر مراد راي�س

 توقيف م�ستبه فيه 
�سرق )15( مليون �سنتيم 

وكمية من املجوهرات
عاجلت م�سالح اأمن والية اجلزائر ق�سية �رصقة 
من داخل منزل، حيث فقد ال�سحية على اإثرها 
مبلغ مايل قدره )15( ملي�ن �سنتيم، مبلغ مايل 
من العملة االأجنبية بلغ )20( اأورو وكمية من 

املج�هرات، من قبل م�ستبه فيه معروف ب�س�ابقه 
الق�سائية.  ق�سية احلال عاجلتها م�سالح اأمن 
املقاطعة االإدارية لبئر مراد راي�س بعد تر�سيم 
اأحد امل�اطنني ل�سك�ى مفادها تعر�س منزله 

لل�رصقة، حيث اأقدم م�ستبه فيه على ك�رص الباب 
الرئي�سي للمنزل واال�ستيالء على مبلغ مايل قدره 
)15( ملي�ن �سنتيم، مبلغ مايل من العملة االأجنبية 
بلغ )20( اأورو وكمية من املج�هرات، كما اأفاد 
ال�سحية انه كان رفقة والديه باأحد املناطق، 

ليت�سل بابنه طالبا منه البحث عن املبلغ املايل 
الذي كان م��س�ع ف�ق خزانة املطبخ، بعد ت�جه 
االبن اإىل وجهته مل يجد املال، كما عاين اختفاء 
االأ�سياء التي مّت ذكرها، ليع�د ال�سحية اأدراجه 
م�رصعا ويقّيد �سك�ى لدى م�سالح االأمن. بعد 

مبا�رصة التحريات ومن خالل االأبحاث التي قامت 
بها ذات امل�سالح، تبنّي التطابق املطلق للب�سمات 

املرف�عة من مكان اجلرمية مع ب�سمات اأحد 
امل�ستبه فيهم امل�سب�ق ق�سائيا، مب�جب اإذن 
بالتفتي�س وبتمديد دائرة االخت�سا�س �رصحت 
والدة امل�ستبه فيه اأنه مت�اجد مب�ؤ�س�سة اإعادة 

الرتبية و التاأهيل، مب�جب اإذن بتمديد االخت�سا�س 
ثان، مّتت مقابلة امل�ستبه فيه الذي بعد م�اجهته 

باالأفعال املن�س�بة اإليه، اعرتف بجم ال�رصقة، 
مفيدا باأن جاره وه� م�ستبه فيه اآخر، ه� من قام 

بالتدبري للعملية، حيث بعد ال��س�ل اإىل منزل 
ال�سحية، طلب منه ال�ل�ج للفيال و�رصقة االأغرا�س 

املبلغ عنها  مب�جب اإذن بالتفتي�س وبتمديد 
اخت�سا�س ثالث، مت الت�جه اإىل منزل امل�ستبه فيه 
وت�قيفه، ليفيد عنا�رص ال�رصطة اأنه ال عالقة له 

ب�رصقة املنزل، وانه ال تربطه اأية عالقة بامل�ستبه 
فيه االأول، كما اأنه �سبق وان اأودع �سك�ى �سده 

عن م��س�ع �رصقة طالت م�سكنه، بعد �سل�سلة من 
التحريات تبني عدم �سل�ع امل�ستبه فيه الثاين يف 
عملية �رصقة منزل ال�سحية، وان امل�ستبه فيه 

الرئي�سي قام باإقحامه يف الق�سية من باب ت�سفية 
ح�سابات ك�نه معتاد على اقرتاف هذه االأفعال 

االإجرامية واإل�ساق التهم �سد اأبناء حيه.
بعد ا�ستكمال االإجراءات القان�نية املعم�ل بها، 
مّت تقدمي امل�ستبه فيه على اجلهات الق�سائية 

للنظر يف ملفه.

فتحت حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية 
ملف خ�سار يف العقد الرابع من العمر 
ب�سبب اأزهق  روح جاره ب�سبب قبعة 
بعدما حاول هذا االأخري الدفاع عن 
ب�سبب  معه   �سجار  يف  دخل  قا�رص 
هاته القبعة وقام بطعنه �ستة طعنات 
ب�ا�سطة هذا االأخري ب�ا�سطة �سكني 
و  ال�سدر  م�ست�ى  على  »ب��سية« 
،وهذا  ال�سفلية  االأجزاء  و  البطن 
االإعدام   بعق�بة  مهددا  كان  اأن  بعد 
اأحد  احت�سنتها  التي  اجلرمية  يف   ،
اأوت   14 بتاريخ  احلرا�س  �س�ارع 
2015 حني حدثت مناو�سات كالمية 

ب�سبب  قا�رص  طفل  ،و  املتهم  بني 
بالتلفظ  االأخري  هذا  قام  ،و  قبعة 
بكالم فاح�س مبا جعل املتهم يق�م 
للدفاع  ال�سحية  ويتدخل  ب�رصبه 
طرد  مبحاولة  يق�م  ،و  القا�رص  عن 
املتهم من احلي غري اأنه رف�س مبا 
اأر�سا  باإ�سقاطه  يق�م  ال�سحية  جعل 
وي�سع رجله على راأ�س املتهم الذي 
ه�ستريية  حالة  ودخل يف  غ�سبا  ثار 
م�رصعا  ويت�جه  احلي  يغادر  جعلته 
عن  اأمتار  ب�سع  يبعد  الذي  ملنزله 
�سكني  معه  يح�رص  و  ال�سجار  مكان 
اأدراجه  يرجع  و  �سخم  »ب��سية« 

ال�اقعة  ملكان  دقائق  ب�سع  بعد 
ويق�مبمباغتتة ال�سحية بح�ايل �ستة 
قف�سه  اإخرتقت  منها  ثالثة  طعنات 
م�ست�ى  على  االأخرى  و  ال�سدري 
�سقط  التنا�سلية  اأع�سائه  و  البطن 
املتهم  ،ويفر  اأر�سا  اإثرها  على 
ال�قت  يف   ، املدية  ل�الية  مبا�رصة 
مل�ست�سفى  ال�سحية  فيه  نقل  الذي 
اجلامعي  للم�ست�سفى  ومنه  زمرييل 
اأجريت له عدة  ،اأين  م�سطفى با�سا 
الإنقا�س  كفيلة  تكن  مل  عمليات 
 6 بح�ايل  بعدها  ت�يف  حيث  حياته 
باأمر  اأيام ، ويق�م املتهم بعد علمه 

وفاة ال�سحية بت�سليم نف�سه مل�سالح 
بتح�يله  بدورها  قامت  التي  االأمن 
على حمكمة احلال التي اأحالته على 
العمدي  القتل  جرم  احلال  حمكمة 
من   ، الرت�سد  و  االإ�رصار  �سبق  مع 
م�اجهته  خالل  اأنكر  املتهم  جهته 
�سابق  عن  تراجع  و  املحكمة  لهيئة 
ت�رصيحاته وحاول التمل�س من فعلته 
بالق�ل اأن ال�سحية من حاول قتله مبا 
الذي  بال�سكني  تهديده  يحاول  جعله 
اأن  ال�اقعة دون  كان ملقيا يف مكان 

يق�سد قتل املجني عليه .
ل/منرية

ل�سك�ى  تع�د  احلالية  الق�سية  وقائع 
منطقة  من  ال�سكان  اأحد  بها  تقدم 
بتاريخ  االأمن  م�سالح  اأمام  احلمامات 
منزلهم  تعر�س  ح�ل   2015 دي�سمرب   8
ع�سابة  يد  على  خطرية   �سط�  لعملية 
من ثالثة اأ�سخا�س كان�ا ملثمي االأوجه 
التنظيم  من   عنا�رص  اأنهم  اإدع�ا 
بالت�سلل  وقام�ا  »القاعدة«   االإرهابي 
و زوجته  الزوج  االإعتداء على  و  لل�سقة 
جروحا  خملفني  خناجر  باإ�ستعمال 
خطري لالأول على م�ست�ى اليد و الراأ�س 
لالأول نقل  على اإثرها للم�ست�سفى ، ومن 
الع�سابة  قامت  التي  امل�رصوقات  بني 
بال�سط� عليها عبارة عن �سل�سلة ذهبية 

�سنتيم  ملي�ن   12 بقيمة  للزوجة  ملك 
قدرت  ال�سعبة  بالعملة  مالية  مبالغ  مع 
االأمن  م�سالح  لتتنقل   ، اأورو  ب700 
هناك  اكت�سفت  اأين  اجلرمية   مل�رصح 
لل�سقة عرب  بالت�سلل  قامت  الع�سابة  اأن 
وقامت   ، الغر�س  لهذا  اأح�رصوه  �سلم 
باأخذ  الزوجني  كال  على  االعتداء  بعد 
امل�رصوقات و الفرار مبا�رصة م�ستعملني  
بذلك جمم�عة اأ�سلحة عبارة عن بنادق 
�سيد وكذا خناجر �سخمة   ، يف خ�سم 
البحث الذي اأجري يف م�رصح اجلرمية 
اأمام  ملقيا  كان  خلنجر  الت��سل  مت 
املنزل عليه ب�سمات اأحد املتهمني وه� 
ال�رصيعة  ال�جبات  لبيع  حمل  �ساحب 
و  الذي مت الت��سل له  و ت�قيفه وتبني 
بامل�رصوقات  اإحتفظ  من  باأنه  بعدها 
و  ال�سط�  عملية  لتنفيذ  تخطيطه  بعد 

لع�سيقته  امل�رصوقات  تلك  بت�سليم  قام 
كهدية بعدما كانت تخطط  معه للهرب 
وت�ساعده   امل�رصوقات  تلك  بعائدات 
لدولة  هروبهما   حلني  االإختفاء  على 
تركيا  ، ليتم بذلك حت�يل ع�سيقته رفقة 
حمكمة  على  الع�سابة  اأع�ساء  باقي 
احلال بجرم جناية تك�ين جمعية اأ�رصار 
بت�فر  ال�رصقة  جناية  اإرتكاب  اأجل  من 
التهديد  و  العنف  اإ�ستعمال  ظروف 
م�ساعدة  جنحة  و  الت�سلق  و  والتعدد 
و  الهرب  و  االإختفاء  على  �سخ�س 
احليل�لة دون القب�س عليه وجنحة عدم 
االإبالغ عن جناية يعلم ب�ق�عها و جنحة 
جناية  من  عليها  حم�سل  اأ�سياء  اإخفاء 
اإجراءات  من  ال�سيدة  اإ�ستفادة  مع   ،
االإ�ستدعاء املبا�رص ، حيث نفى املتهم 
االأول خالل م�اجهته لهيئة املحكمة ما 

ن�سب له من جرم و اأكد باأنه ت�جه  ي�م 
ال�قائع ملنزل ال�سحية ق�سد اإ�سرتجاع 
وبعد  نارية  دراجة  باعه  اأن  بعد  نق�ده 
منحه  رف�سه  ب�سبب  بينهما  دار  �سجار 
النق�د قام باأخذ تلك ال�سل�سلة و النق�د 
اإرادته  بكامل  ال�سحية  له  �سلمها  التي 
وه� �سبب ت�اجد ب�سماته على اخلنجر 
امللقي مب�رصح اجلرمية ، يف حني نفى 
 ، جرم  من  له  ن�سب  ما  الثاين  املتهم 
ال�قائع  بكامل  االأخري  املتهم  ليعرتف 
نفيه  مع  ال�سط�  تفا�سيل  �رصد  يعيد  و 
 ، العملية  يف  االأول  املتهم  م�ساركة 
ليطالب من جهته النائب العام ويف ظل 
ما �سلف ذكره بت�قيع عق�بة 10 �سن�ات 
الثالثة  املتهمني  حق  يف  نافذا  �سجنا 
مع عق�بة 5 �سن�ات حب�سا نافذا يف حق 

املتهمة الرابعة .

ل/منرية

ناق�شت ، اأم�س ، حمكمة اجلنايات 
الإبتدائية ملف ع�شابة اإجرامية 

من ثالثة اأ�شخا�س قامت با�شتعمال 
هوية عنا�شر من تنظيم اجلماعات 
الإرهابية » القاعدة » باأفغان�شتان 
لتنفيذ عملية �شطو على �شقة اأحد 
املواطنني  مبنطقة احلمامات بباب 
الوادي با�شتعمال بنادق �شيد وكذا 
خناجر �شخمة  و الإ�شتيالء على 

مبالغ مالية بالعملة ال�شعبة و�شل�شلة 
ذهبية بعد العتداء على �شاحب 

هاته  ال�شقة وزوجته ،  ومن مت قام 
اأحدهم بت�شليم ال�شل�شلة الذهبية 

كهدية لع�شيقته و باقي املبالغ املالية 
كم�شاريف هربهما نحو دولة تركيا .

يف  خمت�س�ن  خرباء  يعكف 
و  الداخلية  ل�زارة  تابعني  االإدارة 
اجلماعات املحلية منذ �ستة اأ�سهر 
على حت�سري و بل�رة م�رصوع قان�ن 
اجلزائر  ب�الية  خا�س  اأ�سا�سي 
عرفته  الذي  الكبري  للت��سع  نظرا 

العا�سمة م�ؤخرا، ح�سبما 
باجلزائر  االثنني  اأم�س  به  اأفاد 
و  الداخلية  وزارة  لدى  مفت�س 
الرحمان  عبد  املحلية  اجلماعات 

�سديني.
و قال �سديني على هام�س فعاليات 
ال��سط  ل�اليات  جه�ي  ملتقى 

الإثراء 
لقان�ن  التمهيدي  امل�رصوع 
اجلماعات االإقليمية اأن »ف�ج عمل 
و اجلماعات  الداخلية  ل�زارة  تابع 
املحلية ينكب منذ �ستة اأ�سهر على 
االأ�سا�سي  القان�ن  بل�رة  و  اإعداد 
من  االأول  يعد  الذي  للعا�سمة 
اأن عا�سمة البالد  ن�عه«، م��سحا 
حتتاج اإىل قان�ن  اأ�سا�سي خا�س اإذ 
اجلزائر  عا�سمة  ت�سيري  ميكن  ال 
بالطريقة التي ت�سري بها اأية عا�سمة 
الذي  نف�ذها  اىل  بالنظر  اأخرى 
اجلغرافية  حدودها  يتعدى  اأ�سبح 

، و قال يف هذا ال�سدد اأن »مفه�م 
م�ست�ى  على  العام  املرفق  ت�سيري 
العا�سمة يختلف متاما عن مفه�م 
م�ست�ى  على  العام  املرفق  ت�سيري 
مدن اأخرى«، م�سيفا انه يف »املدن 
االأخرى ميكن ان تت�سابك املرافق 
العامة على م�ست�ى حي من االأحياء 
هذا  مثل  فاإن  العا�سمة  يف  اأما 
الت�سابك قد ي�سم عدة بلديات بل 
عدة واليات و هذا يقت�سي تنظيم 
االإطار  ذات  يف  اأو�سح  و  خا�س« 
اإىل  ت��سعت  قد  اجلزائر  والية  اأن 
درجة اأنها اأ�سحت متار�س نف�ذها 

على العديد من ال�اليات املجاورة 
البليدة  و  ب�مردا�س  واليات  مثل 
من  العديد  ي�جد  اأين  تيبازة  و 
العا�سمة  تخ�س  التي  امل�ساريع 
نف�ذها  --ح�سبه--ان  يدل  »مما 

تعدى حدودها اجلغرافية«.
اأن  اإىل  ال�سياق  نف�س  يف  لفت  و 
تقت�سي  اجلديدة  املعطيات  هذه 
من  جديد  اإداري  تنظيم  و�سع  
خالل مفه�م املدينة الذي ي�سمح 
بتجاوز بع�س ال�سع�بات يف تن�سيق 
االأعمال ما بني خمتلف اجلماعات 

االقليمية للمدينة ال�احدة«.

حمكمة اجلنايات ال�شتئنافية

املفت�س لدى وزارة الداخلية عبد الرحمان �شديني

خ�سار يزهق روح جاره باحلرا�ش

اإعداد م�سروع قانون اأ�سا�سي خا�ش بوالية اجلزائر  
,,

,,

كانت ملثمة الأوجه ومدججة بالأ�شلحة

ع�سابة تدعي اأنها  تنت�سب للقاعدة ت�سطو على منزل بباب الوادي
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اأجمع عارفون بخبايا الأمن مبنطقة 
اأن  اجلوار  ودول  الإفريقي  ال�ساحل 
املتوا�سلة   والتفقد  العمل  زيارة 
هيئة  وقائد  الدفاع  وزير  بنائب 
الوطني  للجي�ش  العامة  الأركان 
قايد  اأحمد  الول  الفريق  ال�سعبي 
الرابعة  الع�سكرية  بالناحية  �سالح  
تفتي�ش  على  بالإ�رشاف  بورقلة 
الإ�رشاف  و  احلربية  الوحدات 
بالذخرية  الرمي  متارين  على 
الع�سكري  العملياتي  بالقطاع  احلية 
بولية  جانت  الإدارية  باملقاطعة 
ايليزي احلدودية يعترب مبثابة ر�سالة 
الإرهابية  اجلماعات  لبقايا  مبا�رشة 
التنظيمات  ملختلف  املنتمية 
مل�سالح  اأنف�سهم  ت�سليم  اأجل  من 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
ومن  املنظمة  واجلرمية  الإرهاب 
ثم الإ�ستفادة من مواثيق امل�ساحلة 
. وح�سبما علم من م�سادر  الوطنية 
العمل  زيارة  تفا�سيل  عن  مطلعة 
اجلي�ش  قائد  قادت  التي  والتفقد 
ال�رشقية  للحدود  ال�سعبي  الوطني 
الدفاع  وزير  نائب  فاإن   ، واجلنوبية 

العامة  الأركان  هيئة  وقائد  الوطني 
�سدد  قد  ال�سعبي  الوطني  للجي�ش 
الوحدات  بقادة  جمعه  لقاء  يف 
اجلوية  الوحدات  �سباط  و  احلربية 
اليقظة  بروح  التحلي  �رشورة  على 
بقوة  الت�سدي  مع  واحلذر  واحليطة 
اجلنوبية   باحلدود  اإخرتاق   لإي 
وتون�ش  ليبيا  دولتي  مع  وال�رشقية 
معلومات  ورود  خلفية  على  وذلك 

اأمنية ا�ستخبارية حتذر من حماولت 
للرتاب  ارهابية  جماعات  ت�سلل 
املالحقات  من  للفرار  الوطني 
نظامية  قوات  ت�سنها  التي  الأمنية 
مع  وبالتن�سيق  املذكورين  بالبلدين 
وفق  الأطل�ش  �سمال  حلف  قوات 
اأن  ومعلوما   . م�سادرنا  اأوردته  ما 
تنظيمات  اإرهابي من   21 يقارب  ما 
القاعدة  بتنظيم  ال�سحراء  كتائب 

وكتيبة  الإ�سالمي  املغرب  ببالد 
التوحيد  حلركة  اإ�سافة  املرابطني 
بزعامة  افريقيا  بغرب  واجلهاد 
الإرهابي اخلطري اإياد اأغ غايل قاموا 
اأنف�سهم  بت�سليم  العام  هذا  خالل 
مل�سالح الأمن بتمرنا�ست، موازاة مع 
ذلك فال تزال املفاو�سات متوا�سلة 
ا�ستعدادهم  اأبدوا  اإرهابيني   06 مع 
لت�سليم اأنف�سهم يف القريب العاجل .

ما  املحلية  ال�سلطات  اأح�ست   
من   ، فقرية  عائلة   13491 يقارب 
بالقرى  تقطن  عائلة   8310 بينها 
ا�ستفادة  البعيدة  النائية  واملناطق 
الأ�سبوع  مطلع  رم�سان  قفة  من 
اجلاري ، على اأمل توزيع 500 قفة 

يوم اأم�ش .
يف اإطار التطبيق ال�سارم لتوجيهات 
الأمثل  للتكفل  الرامية  احلكومة 
بالعائالت الفقرية واملعوزة بولية 
ال�سلطات  حتر�ش   ، مترنا�ست 
جميع  مع  وبالتن�سيق  املحلية 
التكفل  على  امل�سرتكة  امل�سالح 
وح�سبما   ، املحتاجة  بالعائالت 
ر�سمية  اإح�سائيات  به  اأفادت 
عائلة   13491 اإح�ساء  مت  فقد 
عائلة   8310 بينها  من  معوزة 
اخلا�سة  ح�ستها  من  اإ�ستفادة 
ذلك  مع  موازاة   ، رم�سان  بقفة 

ينتظر اأن توزع يوم اأم�ش زهاء 500 
العائالت  باقي  على  رم�سان  قفة 
بينها  من  الإعانات  بهذه  املعنية 
لوحدها  تاهيفت  بقرية  300عائلة 
على  املتبقية  احل�سة  توزع  فيما 
ترنهانت  بقرية  القاطنة  العائالت 
نا�سدت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ،
ولية  باقليم  الفقرية  العائالت 
دومي  الوايل  احلدودية  مترنا�ست 
الول  امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل 
ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة  على 
الإ�رشاف �سخ�سيا على توزيع هذه 
الإعانات املوجهة بالدرجة الأوىل 
لتفادي  احلقيقيني  للمحتاجني 
الفارطة  املوا�سم  �سيناريو  تكرار 
باإ�ستفادت عائالت مي�سورة احلال 
اإق�ساء  مقابل  رم�سان  قفة  من 

املعوزين احلقيقيني  .
�شيخ مدقن 

الولئية  امل�سلحة  متكنت   
باأمن  العمومي  لالأمن 
�سهر  خالل  تندوف  ولية 
مراقبة  من  الفارط  اأفريل 
خالل  من  مركبة   1702
املرورية  املراقبة  حواجز 
على  الراكبة  والدوريات 
م�ستوى اإقليم الخت�سا�ش ، 
حيث اأ�سفرت نتائج ذلك عن 
مرورية  جنحة   15 ت�سجيل 
 ، خمالفة   169 جانب  اإىل 
منها 38 خمالفة من الدرجة 
من  خمالفات   07  ، الأوىل 
الدرجة الثانية ، 98 خمالفة 
  26 و  الثالثة  الدرجة  من 
الرابعة  الدرجة  خمالفة من 
، يف نف�ش ال�سياق مت اإح�ساء 
للمركبات  توقيف  حالة   35
 ، النارية  والدراجات 

ا�ستوجبت و�سع 09 مركبات 
ت�سجيل  مع   ، احلظرية  يف 
رخ�سة  �سحب  حالة   44
�سياقة  لغر�ش التعليق ملدة 
و 23 حالة �سحب  اأ�سهر   03
لغر�ش  ال�سياقة  لرخ�ش 

التعليق ملدة 06 اأ�سهر .
من جهة اأخرى قامت فرقة 
اجلوية  احلدود  �رشطة 
مبطار »الرائد فراج« املوكلة 
اإليها مهام �سمان امن احليز 
ومراقبة  املطاري وحميطه 
العابرين  الأ�سخا�ش  حركة 
التنظيم  وفق  وممتلكاتهم  
بتاأمني   ، املفعول  ال�ساري 
، 12 رحلة  78 رحلة داخلية 
 02 اإىل  بالإ�سافة  اأممية 
رحالت خا�سة  بال�سارتر . 

اأحمد باحلاج 

 03 الأخريين  اليومني  يف  تعر�ش   
عمار  حا�سي  بقرية  اأ�سخا�ش 
 ، تيندوف  لبلدية  اإداريا  التابعة 
حتويلهم  مت  اأين  غذائي  لت�سمم 
للم�ستو�سف  ال�رشعة  جناح  على 
ال�سعافات  لتلقي  بالقرية  الطبي 
املعطيات  ت�سري  حيث  الالزمة، 
اأ�سباب  اأن  املتوفرة  الأولية 
تناول  اإىل  راجع  الغذائي  الت�سمم 
 ، فا�سد  معز  حلليب  امل�سابني 
امل�ستو�سف  ذات  �سجلت  اأين 
مغادرة �سخ�سني  للمركز ال�سحي 

ل  فيما   ، لل�سفاء  متاثلهم  بعد 
للعالج  اأخر  يخ�سع  يزال �سخ�ش 
 ، اخلطر  مرحلة  لتجاوز  املكثف 
خلية  فتحت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
البحث والتحري بالكتيبة القليمية 
املذكورة  بالولية  الوطني  للدرك 
حتقيقا اأمنيا معمقا يف مالب�سات 
احلادثة لك�سف الأ�سباب وراء ذلك 
، حيث تعترب هذه احلادثة  الثالثة 
ال�سائفة احلالية  من نوعها خالل 

وفق ما اأوردته م�سادر طبية .
�شيخ مدقن 

اأ�شرف نائب وزير الدفاع الوطني وقائد هيئة الأركان العامة للجي�ش الوطني ال�شعبي الفريق الأول 
اأحمد قايد �شالح خالل زيارة العمل والتفقد للناحية الع�شكرية الرابعة بورقلة وبال�شبط بالقطاع 

العمليات الع�شكري باملقاطعة الإدارية جانت بايليزي على متارين خا�شة بالوحدات احلربية 
املتخ�ش�شة يف مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة .

على خلفية ت�شليم 21 اإرهابي  اأنف�شهم مل�شالح الأمن بتمرنا�شت 

اأحمد باحلاج 

قايد �شالح يوجه من جانت اإنذار �شديد 
اللهجة   لبقايا اجلماعات االرهابية بليبيا 

حي  جمعية   50 زهاء  را�سلت 
وممثلي  املدين  املجتمع  وفعاليات 
احلركة اجلمعوية باملقاطعة الإدارية 
مترنا�ست  ولية  وايل   ، �سالح  عني 
التدخل  اأجل  من  اجلياليل  دومي 
العاجل لتعيني الإطار املحلي قويدر 
الت�سغل  لقطاع  منتدب  كمدير  جبالة 

باملنطقة .
املحلية  اجلمعيات  عديد  اأعلنت 
الإدارية  املقاطعة  ببلديات  الفاعلة 
مرفوعة  مرا�سلة  يف   ، �سالح  عني 
دومي  بتمرنا�ست  الولية  لوايل 
يومية  حت�سلت  قد  كانت   ، اجلياليل 
عن   ، منها  ن�سخة  على   « »الو�سط 
دعمها املطلق والالم�رشوط لالإطار 
ي�ستغل  الذي  جبالة  قويدر  املحلي 

مبركز  التوجيه  كم�ست�سار  حاليا 
من   ، �سالح  بعني  املهني  التكوين 
اأجل تعيني هذا الأخري كمدير منتدب 
للت�سغيل بالولية املنتدبة املذكورة ، 
اخلا�سة  م�سادرنا  من  علم  وح�سبما 
فاإن امل�سوؤول احلايل على ملف اليد 
العاملة غري املرغوب فيه عجز ب�سكل 
وايجاد  الرتاكمات  حلحلة  يف  كبري 
للتكفل  وم�ستعجلة  جذرية  حلول 
فيهم  مبا  العمل  طالبي  باإن�سغالت 
خريجي اجلامعات واملعاهد الكربى 
ملرتب�سي  اإ�سافة  العليا  واملدار�ش 
مراكز التكوين املهني والتمهني وكذا 
بخيار  املتم�سكني  امل�ستوى  عدميي 
موا�سلة الت�سعيد من لهجة خطابهم 
للمطالبة باحلق يف العمل بال�رشكات 

العاملة يف حقول  والأجنبية  الوطنية 
عني  املنتدبة  الولية  باإقليم  النفط 

�سالح .
تقارير  حذرت  فقد  ثانية  جهة  من 
والإدارية  الأمنية  لل�سلطات  م�رشبة 
التجاوزات  مغبة  من  املركزية 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروقات 
للت�سغيل  املنتدب  املدير  طرف  من 
الت�سويف  ل�سيا�سة  اإنتهاجه  ب�سبب 
البحث  عو�ش  الأمام  اإىل  الهروب  و 
بامل�ساكل  للتكفل  جمدية  حلول  عن 
وهو  ال�سغل  �سوق  فيها  يتخبط  التي 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  الذي  الأمر 
البطالني  اإحتقان  و  غليان  تاأجيج 
الذين بدورهم حذروا يف ت�رشيحات 
»الو�سط«  يومية  مع  لهم  متفرقة 

ان�سغالتهم  جتاهل  تبعات  مغبة  من 
مطالبهم  لإحرتام  نية  وجود  وعدم 

امل�رشوعة ح�سب قولهم .
من�سق  �سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الكبري  باجلنوب  املدين  املجتمع 
عبد القادر تقار يف ت�رشيح مقت�سب 
جاد  تدخل  �رشورة  على   ، معنا  له 
الولئية  وال�سلطات  املركزية  من 
معمق  اإداري  و  اأمني  حتقيق  لفتح 
احلا�سل  الت�سرت  مالب�سات  لك�سف 
ال�سغل  م�سوؤول  جتاوزات  على 
احلائط  عر�ش  �رشب  الذي  احلايل 
بتنظيم  اخلا�سة  احلكومة  بتعليمات 
�سوق ال�سغل مع منح اأولوية التوظيف 

لفائدة البطالني املحليني .
 اأحمد باحلاج  

يعي�ش �سكان  عدد من اأحياء بلدية 
مترنا�ست ، ظروفا اجتماعية قا�سية 
التذبذب   مع�سلة  ا�ستمرار  ب�سبب 
احلا�سل يف توفري املياه ال�ساحلة ، 
خا�سة يف ظل الإرتفاع املح�سو�ش 
يف درجات احلرارة وحت�سبا حللول 
�سهر رم�سان املبارك  نا�سد �سكان  
الأحياء املرتامية الأطراف ببلدية 
مترنا�ست يف ت�رشيح لهم مع يومية 

مترنا�ست  ولية  وايل   « »الو�سط 
امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل  دومي 
من  التنفيذية   الهيئة  على  الأول 
اأجل التدخل ال�سخ�سي لدى �رشكة  
للق�ساء  للمياه   اجلزائرية  وحدة 
احلا�سل  التذبذب  م�سكل  على 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  توفري  يف 
ف�سل  على  مقبلني  اأننا  و  خا�سة 
رم�سان  و�سهر  احلار  ال�سيف 

على  الطلب  يكرث  اأين   ، املبارك  
ت�ستعمل  التي  احليوية  املادة  هذه 
ما  وهو   ، وال�ستحمام  ال�رشب  يف 
لقطع  العائالت  غالبية  على  حتم 
ومما   ، للبحث  بعيدة  م�سافات 
حمدثينا  نظر  يف  بلة  الطني  زاد 
اإلتهمه  الذي  الذريع  الف�سل  هو 
من  املاء  جللب  القرن  م�رشوع 
باإجتاه مترنا�ست  دون  عني �سالح 

ناهيك   ، املرجوة  النتائج  حتقيق 
للتحقيق  املفاجئ  التوقف  عن 
املال  تبديد  مالب�سات  يف  الأمني 
العملية  ذات  لفائدة  املوجه  العام 
رئي�ش  اأقرها  التي  الإمنائية 
ال�سابقة  زيارته  خالل  اجلمهورية 
للولية يف 04 اأفريل من �سنة 2011 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .
�شيخ مدقن 

للمطالبة بتدخل عاجل لتعيني قويدر جبالة كمدير منتدب للت�شغيل 

ب�شبب ا�شتمرار مع�شلة التذبذب يف توفري مياه ال�شرب 

50   جمعية وفعاليات املجتمع املدين بعني �شالح ترا�شل وايل مترنا�شت 

�شكان مترنا�شت ي�شتكون العزلة  ع�شية �شهر رم�شان 

فيما مت توزيع 8310 قفة رم�شان 

فيما مت تاأمني 78 رحلة من بينها 12 رحلة اأممية 

قرية حا�شي عمار بولية تيندوف 

اإح�شاء 13491 عائلة معوزة بوالية 
مترنا�شت خالل �شهر رم�شان 

15جنحة مرورية ، معاجلة 169 خمالفة 
و�شحب 44 رخ�شة �شياقة بتيندوف 

اإ�شابة 03 اأ�شخا�ص  بت�شمم غذائي 
اثر تناولهم حلليب معز فا�شد



والية  قرى  من  العديد  تعي�ش 
ت�ضامنية  تيزي على وقع عمليات 
و تطوعية �ضتى حت�ضبا ال�ضتقبال 
�ضهر رم�ضان الف�ضيل و الرتحيب 

بالزوار خالل مو�ضم ال�ضيف.
يطلق  التي  املتبادلة  امل�ضاعدة 
ت�ضمليت،  اأو  تيويزي  عليها حملًيا 
تزال  ال  تقليدية  عادة  هي  و 
جتمع  وزو،  تيزي  يف  متار�ش 
منفعة  ذي  عمل  حول  القرويني 
منبع  تهيئة  مثل  م�ضرتك  عامة 
قاعة  اجناز  اأو  م�ضلك  فتح  و 
متعددة اخلدمات اأو م�ضجد. كما 
ميكن اأن يكون لها م�ضلحة فردية 
عندما يتعلق االأمر مب�ضاعدة اأحد 
اأو  زيتونه  جني  على  الفالحني 
بناء  انهاء  على  �ضخ�ش  م�ضاعدة 
اخلمي�ش  فمنذ   اجلديد  منزله 
جلان  من  مببادرة  و  املا�ضي 
وامل�ضوؤولني  واجلمعيات  القرى 
ت�ضاعفت  املنتخبني،  و  املحليني 
لتنظيف  التطوعية  العمليات 
القرى التي تنجز على مدار ال�ضنة 
وذلك حت�ضبًا لدخول رم�ضان �ضهر 

التقوى والت�ضامن.
القرى  من  العديد  اغتنمت  و 
عزازقة  و  دوالة  بني  واالأحياء يف 
و اعكوران و بوزغن و عني احلمام 
الطق�ش  وزو  تيزي  و  ترميتني  و 
االأ�ضبوع  نهاية  عطلة  يف  اجلميل 
تنظيف  عمليات  لبدء  املا�ضي 
يف  ال�ضارة  االأع�ضاب  واإزالة 
ال�ضاحات  و  والنافورات  ال�ضوارع 
العمومية و املقابر للحفاظ على 
للحماية من حرائق  و كذا  بيئتهم 
الغابات املحتملة، ح�ضب علم من 

املنظمني.
اإحيتو�ضن  قرية  ن�ضوة  خلقت  و 

ا�ضتثنائية  اأجواء  بوزغن  ببلدية 
االأ�ضبوع  نهاية  اأطلقن  حيث 
وا�ضعة  تنظيف  حملة  املا�ضي 
و�ضائل  بجميع  خاللها  ا�ضتعن 
 ، )جمارف  املتاحة  التنظيف 
معاول ، وعربات يدوية(. و اأبرزن 
هوؤالء الن�ضوة من خمتلف االأعمار 
اأن النظافة ال تتوقف عند عتبات 
بيوتهن بل تتعداها اإىل الف�ضاءات 
القرويني،  جميع  لدى  امل�ضرتكة 
امل�ضاركة يف  الن�ضوة  هاته  وقالت 
هذا العمل: "ال فائدة من تنظيف 
فذلك  القمامة  اإخراج  و  املنزل 
اأبنائنا  اأنف�ضنا ،و على  خطر على 
اأن  على  �ضددن  كما  باخلارج".  
باحلدادة  املعروفة  القرية  هذه 
بف�ضل  نظيفة  حال  كل  على  هي 
القرويني املت�ضبثني بحماية البيئة 
ارتكزت  وقد  فيها.  يعي�ضون  التي 
هذه العمليات على القيام بالكثري 
من اأ�ضغال اإزالة االأع�ضاب وجتميل 
ال�ضوارع واالأماكن العامة اأما بقرى 
من  التربعات  جمع  فيتم  اأخرى 
املح�ضنني الإعداد قفف من املواد 
الغذائية للعائالت املحتاجة. كما 
على  للتقاليد  بالن�ضبة  احلال  هو 
جمع  يتم  فاإنه  املحلي  امل�ضتوى 
االأموال يف عدة قرى يف تيزي وزو 
عمليات  اأجل  من  عجول  ل�رشاء 
حيث  تيمي�رشيت  اأو  "تويزة" 
على  اللحوم  توزيع  خاللها  يتم 
رم�ضان  ل�ضهر  حت�ضبًا  القرويني، 
كما ت�ضتعد قرى اأخرى لالن�ضمام 
هذا االأ�ضبوع اإىل م�ضعى الت�ضامن 
خا�ضًة من اأجل حت�ضري "احل�ض�ش 
الغذائية" ل�ضالح العائالت الفقرية 
وبالتايل احلفاظ على هذا التقليد 

اجلميل للمعونة املتبادلة.

والياتالثالثاء 15ماي  2018  املوافـق  لـ29�شعبان 1439هـ 7

على  �ضايغي  الدين  خري  اأو�ضح 
"فر�ش  حول  درا�ضي  يوم  هام�ش 
مت  الغابات"  قطاع  يف  اال�ضتثمار 
تنظيمه مبنا�ضبة اإحياء اليوم العاملي 
يف  ال�رشوع  باأن  املهاجرة  للطيور 
املوجهة  الف�ضاءات  هذه  تهيئة 
لال�ضتجمام "�ضيتم قبل نهاية ال�ضنة 
هام�ش  على  اأ�ضاف  اجلارية"و 
حمافظة  نظمته  الذي  اللقاء  هذا 
علوم  ق�ضم  مع  بالتعاون  الغابات 
االإخوة  بجامعة  احلياة  و  الطبيعة 
ا�ضتحداث هذه  درا�ضة  باأن  منتوري 
برنامج  �ضمن  امل�ضجلة  الغابات 
ت�ضخري  تطلبت   2017 ل�ضنة  الوالية 
هذه  برجمة  مت  و  دج  ماليني   5
حاج  بغابات  اخل�رشاء  الف�ضاءات 
ال�ضمارة  عني  ببلدية  املنتزه  و  بابا 
و البعراوية ببلدية اخلروب و بكرية 
عني  بغابة  و  بوزيان  حامة  ببلدية 
برناز ببلدية عني اعبيد وفقا لنف�ش 
املتحدث الذي اأكد باأن الهدف من 
ف�ضاءات  توفري  هو  العمليات  هذه 
لال�ضتجمام للعائالت الق�ضنطينية و 
ترقية ال�ضياحة البيئية و ي�ضار اإىل اأن 

الغابي  القطاع  اال�ضتثمار يف  فر�ش 
والية  عرب  تدريجيا"  "تو�ضعت  قد 
ق�ضنطينة من خالل خمتلف الربامج 
و  املحلية  ال�ضلطات  اأعدتها  التي 
ع�رشين  باأن  امل�ضدر  نف�ش  اأفاد 
حاليا  ت�ضتغل  طبية  و  عطرية  نبتة 
من  اإح�ضاوؤها  مت  ق�ضنطينة  بوالية 
ملحافظة  املحلية  امل�ضالح  طرف 
ميكن  جمملها  يف  اأنها  و  الغابات 
تقطريها و ت�ضتعمل يف ا�ضتخال�ش 
زيوت طبيعية. و بعد اأن اأبرز اأهمية 
اجلبلي  و  الغابي  الو�ضط  حماية 

الغابية  الرثوة  باأن   �ضايغي  اأو�ضح 
لوالية ق�ضنطينة ميكن ا�ضتغاللها يف 
بني  ما  حاليا  املقدر  اخل�ضب  اإنتاج 

1500  و 2000 مرت مكعب.
مزيد من  بذل  اأهمية  كذلك  اأبرز  و 
اأكرث  ا�ضتغالل  اأجل  من  اجلهود 
الغابية  الرثوات  خمتلف  و  للخ�ضب 
 28 على  تتوفر  التي   الوالية  بهذه 
األف هكتار من الغابات موزعة عرب 
للوالية’من  ع�رش  االإثني  البلديات 
بق�ضم  اأ�ضتاذ  بزري  اأكد كمال  جهته 
بجامعة  احلياة  و  الطبيعة  علوم 

حماية  اأهمية  على  منتوري  االإخوة 
ت�ضري  البالد  اأن  و  خا�ضة  الغابات 
التنمية  طريق  على  قال-  -كما 
اخل�رشاء. و اأبرز كذلك تبني تدابري 
و  الت�ضيري  اأنظمة  ترقية  اإىل  ترمي 
و  االإيكولوجي.     االأمن  و  احلماية 
األح اأي�ضا على اأهمية تثمني و حماية 
و  حاليا  املهدد  البيولوجي  التنوع 
و  يتجلى ذلك من خالل اال�ضتغالل 
الت�ضيري ال�ضيئ للو�ضط الطبيعي من 
طرف االإن�ضان و كذا احلرائق و غزو 

االإ�ضمنت و التلوث.

�شيتم اإن�شاء خم�س غابات للت�شلية و الرتفيه عرب والية ق�شنطينة و ذلك يف اإطار اال�شتثمار 
اخلا�س ح�شب ما علم من رئي�س م�شلحة الرثوة احليوانية و النباتية مبحافظة الغابات.

ق�شنطينة

م٫�س

نحو اإن�ساء خم�س غابات للت�سلية و الرتفيه 

مديرية الرتبية لوالية مع�شكر

البي�س 

�شرطة مع�شكر مبنا�شبة �شهر رم�شان املعظم 

فتح 255 من�سب الجتياز م�سابقة التوظيف على اأ�سا�س االختبار 

غر�س 1.600 �سجرية وكذا توزيع 8.500 اأخرى

 ت�سخري 2000 �سرطي
 �سمن خمطط اأمني 

والية  اأمن  م�ضالح  �ضطرت 
�ضهر  حلول  مبنا�ضبة  مع�ضكر  
 1439 ل�ضنة   املبارك  رم�ضان 
اإىل  يهدف  اأمنيا  خمططا  ه 
واملمتلكات  االأ�ضخا�ش  حماية 
الف�ضيل،  ال�ضهر  هذا  خالل 
بالفرتة  يتعلق  ما  خ�ضو�ضا 
العائلالت  حتبذ  اين   الليلية 
لالإ�ضتجمام  اخلروج  املع�ضكرية 
م�ضالح  �ضخرت  حيث  الرتفيه،  و 
اأمنيا  ت�ضكيال  لذلك  الوالية  اأمن 
من  �رشطي   2000 تعداده  فاق 
العن�رش  فيها  مبا  الرتب  خمتلف 
تواجد  ل�ضمان  وهذا  الن�ضوي، 
كافة  عرب  فعال  و  م�ضتمر  اأمني 
اأمن  فيه  مبا  االخت�ضا�ش  قطاع 
الدوائر وتوفري جو من الطماأنينة 
على  الربنامج  ويرتكز  وال�ضكينة 
الراجلة  الدوريات  من  التكثيف 
التي  االأماكن  يف  واملتنقلة 
و  للمواطنني  كبريا  اإقباال  تعرف 
لقوات  امل�ضتمر  بالتواجد  ذلك 
حمطات  باالأ�ضواق   ال�رشطة 
وال�ضاحات  امل�ضاجد   ، النقل 

العمومية اإ�ضافة اإىل اأماكن اإقامة 
الرم�ضانية  ال�ضهرات  و  احلفالت 
�رشطة  بعمليات  القيام  مع 
امل�ضبوهة  االأماكن  ت�ضتهدف 
احلواجز  مهام  تفعيل  على  زيادة 
 . املدن  مداخل  عرب  االأمنية 
الوقائي  اجلانب  يخ�ش  وفيما 
فقد ركزت على قواعد النظام و 
حماية ال�ضحة العمومية بالتن�ضيق 
ملحاربة  املخت�ضة  امل�ضالح  مع 
الفو�ضوية  التجارة  مظاهر 
وذلك  والطرقات  االأر�ضفة  عرب 
مع  ميدانية  خرجات  بتنظيم 
على  للوقوف  املراقبة،  م�ضالح 
و  ال�ضحة  معايري  احرتام  مدى 
النظام وكذا قواعد التجارة، كما 
�ضيتم تكثيف الن�ضاطات امليدانية 
عرب  املرورية  الوقاية  جمال  يف 
فرق مهمتها تنظيم حركة املرور 
ال�رشطة  قوات  تواجد  تعزيز  مع 
حركة   تعرف  التي  املحاور  يف 
عنها  ينتج  قد  كثيفة   مرورية 

حوادث مرورية.  
طالبي فاطمة

باالإعالم  املكلف  اأم�ش  ك�ضف   
لوالية  الرتبية  مبديرية 
م�ضابقة  فتح  مع�ضكرعن 
املنا�ضب  عدد  بلغ  توظيف. 
من�ضبا   255 بها   املفتوحة 
على  التوظيف  م�ضابقة  الجتياز 
جوان   12 يوم  االإختبار   اأ�ضا�ش 
2018 كما حدد اأخر اأجال اإيداع 
امللفات يوم 22 من �ضهر اأفريل 
2018 ح�ضب ما ك�ضف عنه مدير 
يحي  ال�ضيد  للوالية  الرتبية 
ب�ضالغم واأو�ضح ذات املتحدث 
املفتوحة  املالية  املنا�ضب  اأن 
تخ�ش م�رشيف الرتبية 45 من�ضب  
 10 باملخرب  رئي�ضيني  ملحقني 
التوجيه  م�ضت�ضاري  منا�ضب 
واالإر�ضاد املدر�ضي واملهني 22 
منا�ضب    10 مقت�ضدين  من�ضب 

من�ضب     11 مقت�ضدين  ونواب 
 132 االإبتدائي  التعليم  واأ�ضتاذ 
الفرن�ضية  اللغة  من�ضب واأ�ضتاذ  
خا�ش  منا�ضب   و5  من�ضب   20
باأ�ضتاذ  باللغة االأمازيغية واأ�ضار 
نف�ش املتحدث اىل اأن الت�ضجيل 
على  اإلكرتونيا  �ضيكون  االأويل 
الوطني  الديوان  موقع  م�ضتوى 
وامل�ضابقات   لالإمتحانات 
مطالب  مرت�ضح  كل  اأن  مربزا 
التي  الت�ضجيل  ا�ضتمارة  ب�ضحب 
والنموذج  لل�ضكل  مطابقة  تكون 
املعمول به من طرف املديرية 
العمومية  للوظيفة  العامة 
اأن  كما   ، االإداري  واالإ�ضالح 
املرت�ضح مطالب ب�ضحب موعد 
فيه  يحدد  الذي  امللف  ايداع 
و�ضاعة  وتاريخ  املوؤ�ض�ضة  ا�ضم 

باأن  واأ�ضاف  امللف  ايداع 
عملية اإيداع امللفات  تكون من 
على  �ضخ�ضيا   املعني  طرف 
عبداملجيد  ثانوية  م�ضتوى  
الأ�ضتاذ  بالن�ضبة  مزيان مبع�ضكر 
واملقت�ضد  االإبتدائي   التعليم 
مبتو�ضطة  املقت�ضد    ونواب  
تويزة  م�ضطفى مبدينة مع�ضكر  
واالإر�ضاد  التوجيه  وم�ضت�ضار 
واملهني  مبتو�ضطة  املدر�ضي  
وملحق  مبع�ضكر  ب�ضري  تراب  
رئي�ضي للمخابر  مبتو�ضطة مدثر 
بوخامت  كما ميكن  للمرت�ضحني  
الذين  لرف�ضت  ملفاتهم  طعن  
مديرية  م�ضتوى  على  على  
اإيداع   اأثناء  مبا�رشة  الرتبية  
درا�ضة  حددت   كما  امللف  
للبث  اللجنة   قبل  من  الطعون  

كما   2018 جوان    4 قبل  فيها  
ال يوؤخذ  بعني االإعتبار امللفات 
خارج  الواردة  تلك  اأو  الناق�ضة  
تقبل  كما ال  الت�ضجيالت   اأجال 
النهائية  النجاح  �ضهادات  اإال 
مديرية  اأن  يذكر  املوؤقتة   اأو 
اإ�ضتقبال  يف  �رشعت  الرتبية  
م�ضتوى  على  املرت�ضحني  ملفات 
املوؤ�ض�ضات التعليمية ال�ضالف ذكرها  
لالإ�ضارة اأن القوائم االحتياطية على 
م�ضتوى الطورين الثانوي واالإبتدائي 
حدود  يف  املفعول   �ضارية    تيقى 
ال�ضاغرة  ح�ضب  املنا�ضب  املالية 
ال�ضنة  نهاية  غاية  اىل  التخ�ض�ضات 
كل  املديرية  �ضخرت  كما  اجلارية 
االإمكانات املادية والب�رشية الإجناح 

العملية 
طالبي فاطمة

الغابات  حمافظة  قامت 
 1.600 بغر�ش  بالبي�ش 
 8.500 توزيع  وكذا  �ضجرية 
لدى  علم  ح�ضبما  اأخرى، 
و�ضملت  امل�ضالح.  ذات 
عمليات الت�ضجري التي حملت 
واملدن  "الغابات  �ضعار 
مناطق  عدة  امل�ضتدامة" 
بالوالية وجاءت بالتن�ضيق مع 

وبالتعاون  القطاعات  عديد 
االأحياء  وجلان  جمعيات  مع 
وذلك يف اإطار تكثيف الغطاء 
الغابي. كما يرتقب خالل هذه 
االأيام االنطالق يف عملية كبرية 
اجلي�ش  اأفراد  مع  بالتن�ضيق 
الوطني ال�ضعبي لغر�ش 10اأالف 
الوالية  تراب  عرب  �ضجرية 

كما اأ�رش اإليه.

تيزي وزو  

ت�سامن و عمليات تطوعية 
حت�سبا ل�سهر رم�سان 



الأ�ضتاذ بوحالة جمال حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر
021.97.98.71 / ف  ه  اجلزائر  الوادي  باب  عنرتي  �ضاحة م�ضطفى   01
اإعالن ثاين )تاأجيل ( عن بيع باملزاد العلني حقوق عقارية ملناب قا�ضر

)حقوق عقارية يف ال�ضياع يف العقار ذو طابع �ضكني (
املادة 749 ، 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

لفائدة ال�ضيدة / زيالبدي ح�ضيبة الولية عن ابنها القا�ضر عليوان حممد بالل 
ال�ضاكنة ب / حي زرهوين خمتار مج عدل ع 11 رقم 20 املحمدية 

بناء على : 
الرتتيب  رقم  حتت    16/06/2016 بتاريخ  احلرا�س  ملحكمة  الأ�ضرة  �ضوؤون  ق�ضم  رئي�س  عن  ال�ضادرة  قا�ضر  اأموال  يف  بالت�ضرف  رخ�ضة   -

.4015/2016
07/03/2017 و املوؤ�ضر  اأمناء ال�ضبط ملحكمة باب الوادي بتاريخ  باأمانة رئي�س  اإيداع قائمة �ضروط  البيع باملزاد العلني املودعة  - بناء على 

عليها من طرف رئي�س حمكمة باب الوادي بتاريخ 08/03/2018 حتت رقم 01/2018.
01 �ضاحة م�ضطفى عنرتي باب الوادي اجلزائر اأنه  يعلن الأ�ضتاذ بوحالة جمال حم�ضر ق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه ب 
العقارية  البيوع  اأدناه بقاعة  املبينة  و  اأخر مزايد  و  العلني حقوق عقارية م�ضاعة ملناب قا�ضر لأعلى عار�س  باملزاد  بيع  �ضوف يتم عملية 

مبحكمة باب الوادي ق�ضم البيوع العقارية بتاريخ 23/05/2018 على ال�ضاعة العا�ضرة و الن�ضف �ضباحا ) 10 �ضا و 30د ( 
و  �ضتة  و  �ضتمائة  و  األف  خم�ضون  و  مائتان   )250656/5875200(  5875200 من  جزء   250656 ب  مقدرة  م�ضاعة  عقارية  حقوق   : التعيني 
خم�ضون من اأ�ضل خم�ضة ماليني و ثمامنائة و خم�ضة و �ضبعون األف و مائتان ، يف ال�ضياع يف العقار ذو الطابع ال�ضكني الكائن باجلزائر بلدية 
باب الوادي ولية اجلزائر �ضارع بوبلة حممد رقم العمارة 19 الطابق الثاين )02( و يتمثل يف �ضقة تقع يف عقار ذات ملكية م�ضرتكة تتكون 
من )04( اأربع غرف  ، مطبخ ، حمام ، مرحا�س و ملحقات اأخرى و الكل ذو م�ضاحة قدرها ثمانية و ثمانون مرت مربع )88 م2 ( 75/1000 من 
اأمام الأ�ضتاذة عباد وهيبة  التوثيقية املحرر   ال�ضهادة  134 و ذلك ح�ضب عقد  06 جمموعة ملكية  07 ق�ضم  امل�ضرتكة قطعة رقم  الأجزاء 
موثقة بباب الوادي الكائن مكتبها ب 09 نهج طالب عبد الرحمان باب الوادي اجلزائر بتاريخ 26/07/2016 امل�ضهر باملحافظة العقارية لباب 

الوادي بتاريخ 08/08/2016 جملد 458 رقم 64 
ال�ضعر الإفتتاحي للحقوق العقارية امل�ضاعة ) مناب قا�ضر ( : حدد الثمن الأ�ضا�ضي لإنطالق املزاد لبيع احلقوق العقارية املبينة اأعاله مببلغ 

) �ضنتيم  ع�ضرة  ت�ضعة  و  �ضبعة دينار جزائري  و  و ثالثمائة  األف  اأربعون  و  وواحد  ) ثالثمائة  دج   341.307.19
�ضروط البيع : اإ�ضافة اىل ال�ضروط املذكورة يف دفرت ال�ضروط فاإنه يجب على الرا�ضي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�ضة 1/5 الثمن زائد 
حقوق الت�ضجيل و الإ�ضهار و احلقوق التنا�ضبية و يدفع باقي املبلغ يف اأجل اأق�ضاه 08 اأيام و لالإطالع على دفرت ال�ضروط و للمزيد من املعلومات 

الت�ضال باأمانة �ضبط حمكمة باب الوادي اأو مبكتب املح�ضر الق�ضائي بالعنوان املذكور اأعاله .
املح�ضر الق�ضائي 

�إ�شهارالثالثاء 15ماي  2018  املوافـق  لـ29�ضعبان 1439هـ 8
و لهده �لأ�شباب

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة 
، علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا :

يف ال�شكل / قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى بعد اخلربة
يف امل��ش�ع /

امل�شادقة على اخلربة العقلية املنجزة من طرف 
اخلبري الطبيب حممد ترزوت يط� ، امل�دعة لدى 
اأمانة �شبط حمكمة املكان يف 12-04-2017 حتت 

رقم 246-16 ، و بالنتيجة الق�شاء باحلجر على 
املدعى عليها يف الرجاع ب�ا�شطة مرمي ابنة حممد و 
لأمها فاطمة هني امل�ل�دة بالدويرة يف 1973-01-11 
، و تعيني �شقيقتها املدعية يف الإرجاع ب�ا�شطة نعيمة 
مقدما عليها لرعايتها و ت�شيري خمتلف �ش�ؤونها ، مع 
اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�ص ببلدية الدويرة 
بالتاأ�شري مبنط�ق احلكم احلايل على هام�ص �شهادة 

ميالد املدعى عليها يف الإرجاع ، و الأمر بالن�رس هذا 
احلكم يف جريدة وطنية مقروءة ، مع حتميل املدعني 
يف الإرجاع امل�شاريف الق�شائية هكذا �شدر احلكم 
و اأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ 
املذك�ر اأعاله ، و ل�شحته اأم�شى اأ�شله من طرفنا 

نحن الرئي�ص )ة( و اأمني )ة( ال�شبط .
 الرئي�س )ة(اأمني ال�ضبط

و لهده �لأ�شباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة 

، علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا :
يف ال�شكل / قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى بعد اخلربة

يف امل��ش�ع /

امل�شادقة على اخلربة العقلية املنجزة من طرف 
اخلبري الطبيب حممد ترزوت يط� ، امل�دعة لدى 
اأمانة �شبط حمكمة املكان يف 12-04-2017 حتت 

رقم 246-16 ، و بالنتيجة الق�شاء باحلجر على 
املدعى عليها يف الرجاع ب�ا�شطة مرمي ابنة حممد و 
لأمها فاطمة هني امل�ل�دة بالدويرة يف 1973-01-11 
، و تعيني �شقيقتها املدعية يف الإرجاع ب�ا�شطة نعيمة 
مقدما عليها لرعايتها و ت�شيري خمتلف �ش�ؤونها ، مع 
اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�ص ببلدية الدويرة 
بالتاأ�شري مبنط�ق احلكم احلايل على هام�ص �شهادة 

ميالد املدعى عليها يف الإرجاع ، و الأمر بالن�رس هذا 
احلكم يف جريدة وطنية مقروءة ، مع حتميل املدعني 
يف الإرجاع امل�شاريف الق�شائية هكذا �شدر احلكم 
و اأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ 
املذك�ر اأعاله ، و ل�شحته اأم�شى اأ�شله من طرفنا 

نحن الرئي�ص )ة( و اأمني )ة( ال�شبط .
 الرئي�س )ة(اأمني ال�ضبط

و لهده �لأ�شباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة 

، علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا : 
يف ال�شكل / قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى بعد اخلربة 

يف امل��ش�ع /
امل�شادقة على اخلربة العقلية املنجزة من طرف 
اخلبري الطبيب حممد ترزوت يط� ، امل�دعة لدى 
اأمانة �شبط حمكمة املكان يف 12-04-2017 حتت 

رقم 246-16 ، و بالنتيجة الق�شاء باحلجر على 
املدعى عليها يف الرجاع ب�ا�شطة مرمي ابنة حممد و 
لأمها فاطمة هني امل�ل�دة بالدويرة يف 1973-01-11 
، و تعيني �شقيقتها املدعية يف الإرجاع ب�ا�شطة نعيمة 
مقدما عليها لرعايتها و ت�شيري خمتلف �ش�ؤونها ، مع 
اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�ص ببلدية الدويرة 
بالتاأ�شري مبنط�ق احلكم احلايل على هام�ص �شهادة 

ميالد املدعى عليها يف الإرجاع ، و الأمر بالن�رس هذا 
احلكم يف جريدة وطنية مقروءة ، مع حتميل املدعني 
يف الإرجاع امل�شاريف الق�شائية هكذا �شدر احلكم 
و اأف�شح به جهارا باجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ 
املذك�ر اأعاله ، و ل�شحته اأم�شى اأ�شله من طرفنا 

نحن الرئي�ص )ة( و اأمني )ة( ال�شبط .

الرئي�س )ة(اأمني ال�ضبط 

قاملة : 10/05/2018

�إعالن
تعلن موؤ�ض�ضة الرتقية 

العقارية �ضواملية حممد 
ال�ضالح عن تغيري مقر 

املوؤ�ض�ضة من العنوان ال�ضابق 
اىل العنوان اجلديد و هو : 2 
حي VU 45 عمارة G مدخل 

�ضيدي عمار ولية عنابة .
فعلى كل الذين لهم عالقة 
باملوؤ�ض�ضة الت�ضال بالعنوان 
اجلديد اأو الأرقام الهاتف 
الأتية : 05.57.58.48.24 

-06.96.08.93.46
ع/املرقي العقاري 

ANEP N°: 814390ANEP N°: 814403 الو�ضط:2018/05/15الو�ضط:2018/05/15
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وي�سهد قطاع غزة حالة ثورية �سلمية 
املا�سي  مار�س   30 منذ  تهداأ  مل 
باأ�سخم  بداأت  الأر�س(،  يوم  )ذكرى 
با�سم  مظاهرات على احلدود عرفت 
وا�ست�سهد  الكربى"،  العودة  "م�سرية 

فيها اأكرث من 50 فل�سطينياً.
اليوم  ذروتها  العودة  م�سرية  وتبلغ 
 15 الفل�سطينيون، يف  يحيي  اإذ  وغداً، 
ماي من كل عام، ذكرى تهجريهم من 
اأرا�سيهم عام 1948 على يد الع�سابات 
على  دولتها  اأقامت  التي  الإ�رسائيلية 
املهّدمة.  والقرى  املدن  اأنقا�س 
الكبري،  الوطن  اأجزاء  اأحد  ولأن غزة، 
و�سايا  باأي  تدار  ل  التي  املحررة، 
ال�سبق  لها  فكان  اإقليمية،  اأو  دولية 
تاريخ  �سمن  ال�رسارة،  هذه  باإطالق 
جتاه  وال�سمود  الن�سال  يف  معروف 

الحتالل واحل�سار.

غزة والتاريخ

ال�سامي  غ�سان  والباحث  الكاتب 
يف  حتدث  التاريخ  يف  املتخ�س�س 
قطاع  عن  خمت�رسة  تاريخية  نبذة 
غزة، مبيناً اأّنها تعد اأقدم مدن العامل، 
يف  مدن  ع�رس  اأقدم  من  بالأحرى  اأو 
بنيت  مدينة  رابع  "اإنها  وقيل:  العامل 

على وجه الأر�س".
ذكرت  غزة  اأّن  اإىل  حديث  يف  وي�سري 
تدخل  فل�سطينية  مدينة  كاأول 
اأّن  مبيناً  التاريخية،  ال�سجالت 
تذكرها  القدمية  امل�رسية  الن�سو�س 
الع�رس  اأوا�سط  منذ  رئي�سية  كمدينة 

الربونزي.
ينبه  حالها  على  زالت  ل  هي،   وكما 
موقًعا  حتتل  كانت  غزة  اأّن  ال�سامي، 
هاًما يف العامل القدمي، ولذلك لكونها 
مدينة الربط بني م�رس وال�سام؛ حيث 
وي�سيف:  للتجارة،  ا  مهًمّ ممراً  كانت 
احلربية، حيث  منزلتها  يقلل  ل  "هذا 
يقع اجلزء التاريخي املهم من غزة يف 
و�سط املدينة احلالية، وميتد مل�سافة 
الواقع  املدينة  مركز  من  دقائق  عدة 
يف قلب املدينة، وقد دلت احلفريات 
ب�سور  حماطة  كانت  املدينة  اأن  على 

عظيم مع اأبواب".
غزة  اأّن  الفل�سطيني  الباحث  ويوؤّكد 
باجتاه  الالحقة  الفرتات  يف  تو�سعت 
على  وال�رسق  واجلنوب  ال�سمال 
الف�سيف�سائية  البيزنطية  اخلارطة 
اإىل  تاريخها  يعود  التي  ماأدبا  يف 
جي�ستنيان  حكم  من  الأخري  اجلزء 
)527-556م(، حيث �سورت غزة على 
فل�سطني  يف  مدينة  اأكرب  ثاين  اأنها 

ال�سوارع  فيها  وظهرت  القد�س،  بعد 
املعمدة، واملباين العامة والأ�سواق.

اأّن   - ال�سامي  يقول   - التاريخ  ويذكر 
من  اأق�سى  هو  الأكرب،  الإ�سكندر 
نكل  فقد  و�سكانها،  غزة  مع  تعامل 
اإل  ال�ست�سالم  رف�سوا  لأنهم  بهم، 
لأ�سوارها،  وهدم  طويل  ح�سار  بعد 
جحافل  اأمام  �سمدت  غزة  اأّن  مبيناً 
يزيد  ما  املقدوين  الإ�سكندر  جيو�س 
كانت هذه  اأ�سهر، وعندما  على ثالثة 
وح�سونها  البالد  تخرتق  اجليو�س 
قطعة  ال�سكني  تخرتق  كما  ودفاعاتها 
اأمام  عاجزة  وقفت  فاإنها  الزبدة، 
وا�ستب�سالهم،  غزة  اأهايل  �سمود 
فاأحرق الإ�سكندر كل احلقول والقرى 
عليها  وفر�س  باملدينة،  املحيطة 
ح�ساراً، ويف القرن الثاين قبل امليالد 

ا�ستوىل عليها �سمعان املكابي.

جغرافية غزة

حتت  اإّن  الفل�سطيني،  الباحث  ويقول 
اأر�س غزة وبحرها الكثري من الأ�سياء 
اإنها  "بل  وي�سيف:  تكت�سف،  مل  التي 
اأكرب بكثري من تلك املكت�سفة منذ اأكرث 
من 3500 عام، فاإن تاريخ غزة ت�سكل 
تقع  فهي  اجلغرايف،  موقعها  بفعل 

�سمال  بني  يربط  الذي  الطريق  على 
اإفريقيا وامل�رسق العربي. وهذا الأمر 
يعطي غزة اأهمية ا�سرتاتيجية بالن�سبة 
للفراعنة امل�رسيني، ولحقا لعدد من 
يف  ترغب  كانت  التي  الأخرى  الفئات 

ال�سيطرة على الإقليم".
كتاب  موؤلف  بوت  جريالد  ويقول 
يف  غزة  للمنطقة،  الدقيق  "التاريخ 
مفرتق طرق"، اإن "غزة وجدت نف�سها 
ومعارك  م�ستمرة،  حل�سارات  هدفا 

دائمة".
حكمهم  فقد  النا�س  "اأما  وي�سيف: 
الكرة  اأرجاء  خمتلف  من  اأنا�س 
"على  القول:  اإىل  وم�سى  الأر�سية"، 
يريد  من  على  يتعني   .. املثال  �سبيل 
اأن يهاجم م�رس الفرعونية اأن ي�سيطر 
املكان  اأنها  باعتبار  اأول،  غزة  على 
فيه  ت�سل  اأن  ميكن  الذي  الأخري 
القوات اإىل املياه قبل اأن تبداأ امل�سرية 

ال�ساقة عرب ال�سحراء".
5 حمافظات  اإىل  غزة  قطاع  وينق�سم 
رئي�سية هي "غزة - خان يون�س - رفح 
- الو�سطى - وال�سمال( وتعرف باأبرز 
الزيتون،  ال�سجاعية،  مثل  اأحيائها 
حيث  وغريها،  ال�ساطئ،  الرمال، 
مليون   2 عن  يزيد  ما  فيها  يعي�س 

ن�سمة، يتوزعون على حمافظاتها.

اأوجه املعاناة

قطاع  اأهايل  عي�س  ي�سيق  ما  اأكرث 
الذي  "الإ�رسائيلي"  احل�سار  هو  غزة 
التوايل  الثاين ع�رس على  يدخل عامه 
حركة  حققته  الذي  الكبري  الفوز  بعد 
الربملانية  النتخابات  يف  "حما�س" 

عام 2006.
ويعي�س نحو 2 مليون ن�سمة يف قطاع 
غزة، حيث توؤّكد الإح�سائيات الر�سمية 
اأّن 80 من الغزيني يعي�سون حتت خط 

الفقر، فيما تتجاوز ن�سب البطالة بني 
 %46.6 بلغت  قد  غزة  قطاع  اأهايل 
مع مطلع العام اجلاري، وجتاوز عدد 
العاطلني عن العمل ما يزيد عن 243 

األف �سخ�س.
معدلت  فاإن  الدويل،  البنك  وبح�سب 
الأعلى  تعّد  غزة  قطاع  يف  البطالة 
البطالة  معدلت  وارتفعت  عامليا، 
الفئة  ال�سباب واخلريجني يف  فئة  بني 
احلا�سلني  �سنة   29-20 من  العمرية 
اأو  متو�سط،  دبلوم  موؤهل  على 
لتتجاوز  غزة  قطاع  يف  بكالوريو�س 

.%67

بداأ الفل�شطينيون يف قطاع غزة اأم�س الثنني، بالنطالق نحو احلدود مع الأرا�شي املحتلة، �شمن اأكرب م�شرية �شلمية يف تاريخ ال�شعب الفل�شطيني للمطالبة 
بتطبيق بقرار 194 الأممي القا�شي بعودة الالجئني اإىل ديارهم التي هجروا منها قبل 70 عامًا.

م�شرية العودة الكربى

غزة.. القلعة املحا�صرة جتدد الأمل بالعودة

اإ�صهار

ANEP N°: 23001887 الو�شط:2018/05/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات

مديرية ال�سحة و ال�سكان لولية تب�سة
املوؤ�س�سة العمومية ال�ست�سفائية العوينات
رقم التعريف اجلبائي:000712059005158

اإعالن عن منح موؤقت لل�سفقة
الرقم2018/825

طبقا لأحكام املادة 65 الفقرة 02 من املر�سوم الرئا�سي رقم15-247 املوؤرخ يف 16 �سبتمرب2015 
املت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية و تفوي�سات املرفق العام ،تعلم املوؤ�س�سة العمومية ال�ست�سفائية 

العوينات جميع امل�ساركني يف طلب العرو�س املفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا،رقم 2018/01 و 
املتعلقة ب عملية :اإقتناء الأدوية ،املواد ال�سيدلنية و املواد الخرى املوجهة اإىل الطب الإن�ساين 

ل�سنة 2018
ح�سة :م�ستهلكات غري من�سوجة   ح�سة :مواد اأخرى موجهة للطب الإن�ساين

املعلن عنها يف الن�رسة الر�سمية ل�سفقات املتعامل العمومي)bomop( و اجلرائد:
الو�سط بتاريخ 22 افريل2018-

Les debat بتاريخ 23 اأفريل 2018
اأنه بعد حتليل و تقييم العرو�س مت املنح املوؤقت لل�سفقة اإىل املوؤ�س�سة وفقا للمعايري املحددة  يف 

دفرت ال�رسوط كالتايل:
 

طبقا لأحكام املادة 82 من املر�سوم الرئا�سي رقم 15-247 املوؤرخ يف 16 �سبتمرب2015 املت�سمن 
تنظيم ال�سفقات العمومية و تفوي�سات املرفق العام فاإنه ميكن للمتعهد الذي يحتج على الختيار 

الذي قامت به امل�سلحة املتعاقدة يف اإطار اإعالن طلب عرو�س اأن يرفع طعنا اأمام اللجنة ال�سفقات 
العمومية للمديرية الولئية لل�سحة و ال�سكان بتب�سة يف اأجل ع�رسة 10اأيام ابتداء من تاريخ ن�رس اإعالن 

املنح املوؤقت لل�سفقة،يف الن�رسة الر�سمية للمتعامل العمومي)BOMOP(  اأو يف ال�سحافة و اإذا 
تزامن اليوم العا�رس مع يوم عطلة اأو راحة قانونية ،ميدد التاريخ املحدد لرفع الطعن اإىل يوم العمل 

املوايل.    

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018

 املبلغ الإجمايل للعر�س بكل املتعهد   
  املالحظة رقم التعريف اجلبائي الر�سوم بالدينار اجلزائري   

  SARL IMC
SUCCURSALE EST-

ANNABA

MIN:33884815.69
MAX:43334752.41 099916000780112 عر�س جيد
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عن ذلك يقول، الباحث الفل�سطيني 
خالد عو�ض، يف كتاب اأ�سدره، يف 
 100 مرور  مبنا�سبة  نوفمرب2017 
عام على �سدور وعد بلفور:" احتل 
الربيطانيون بئر ال�سبع وال�سحراء 
 ،1917 اأكتوبر   31 الفل�سطينية، يف 
)اجلرنال  اأبرق  نف�سه،  اليوم  ويف 
الع�سكرية  للقيادة  األنبي  اأدموند( 
يف لندن بربقية جاء فيها: �سقطت 
بئر ال�سبع، �ستكون القد�ض هديتكم 

يف عيد امليالد".
الذي  كتابه  يف  عو�ض  وي�سيف 
لالأحداث  م�سورا  �سجال  احتوى 
منذ  فل�سطني  يف  وقعت  التي 
احلرب العاملية الأوىل وحتى عام 
النكبة )1948(:" و�سلت الربقية يف 
اليوم الثاين اأي يف 1 نوفمرب 1917، 
وبناء عليها اأخرج )وزير اخلارجية( 
اآرثر جيم�ض بلفور من درج مكتبه 
ورقة كان قد اتفق على ن�سها مع 
بع�ض القادة ال�سهيونيني قبل عدة 
اأ�سهر واأ�سدر وعد بلفور يف الثاين 

من هذا ال�سهر".
ووعد بلفور هو بيان علنّي اأ�سدرته 
احلكومة الربيطانّية خالل احلرب 
دعم  لإعالن  الأوىل  العاملّية 
لل�سعب  قومي  "وطن  تاأ�سي�ض 
اليهودّي" يف اأر�ض فل�سطني، التي 
اأقلية  ذات  عثمانية  منطقة  كانت 
اإجمايّل  يهودية )حوايل 3-5% من 

ال�سكان(.
ذلك  يف  ال�سبع  بئر  �سقوط  ومهد 
الوقت، لنت�سار اجلي�ض الربيطاين 
معركة  يف  العثماين  نظريه  على 

غزة الثالثة، بعد اأن عجز عن ذلك 
مرتني.

بالأ�سلحة  احلاد  النق�ض  فرغم 
اجلي�ض  كان  حيث  والأعداد، 
 9 على  يحارب  وقتها  العثماين 
يرثى  حالة  يف  وبات  جبهات، 
الهائل جلي�ض  التفوق  لها، يف ظل 
اأنه  اإل  والأ�سلحة،  بالعدد  احللفاء 
هزم اجلي�ض الربيطاين مرتني، يف 
معركتي غزة الأوىل والثانية، وقتل 

نحو 6 اآلف جندي بريطاين.
ويقول الدكتور غ�سان و�ساح، رئي�ض 
اجلامعة  يف  والآثار  التاريخ  ق�سم 
"بئر  مدينة  اإن  بغزة،  الإ�سالمية 
فل�سطينية  مدينة  هي  ال�سبع"، 
وفق  الأقحاح،  الكنعانيني  بناها 
اآلف  قبل  التاريخية  الروايات 

ال�سنني، وذكرت يف التوراة.
من  القد�ض  عن  املدينة  وتبعد 
 71" حوايل  الغربي  اجلنوب 
�سحراء  �سمال  وتقع  كيلومرتا"، 
امل�سافة  منت�سف  يف  النقب، 
واملتو�سط،  امليت  البحرين  بني 
 80 حوايل  الأخري  عن  تبعد  حيث 
 75 تقريبًا  و"امليت"  كيلومرتا، 
ميزة،  اأعطاها  ما  وهو  كيلومرتا، 
التجارة  طرق  ملتقى  منها  وجعل 

العاملية عرب التاريخ.
عدد   ، حديث  يف  "و�ساح"  وقدر 
األف   200" بحوايل  حاليا  �سكانها 
امل�ستوطنني  من  غالبيتهم  ن�سمة" 
عام  اأهلها  تهجري  بعد  اليهود، 

.1948
عرث  اأثرية،  مدينة  هي  وي�سيف:" 
تاريخية،  ولَُقى  بها،  اأحافري  على 
ح�سارات  وجود  على  تدلل  واآثار 
وبيزنطية  يونانية،  قدمية، 

واأعلنتها  واإ�سالمية،  ورومانية، 
املدن  اأحد   2005 عام  اليون�سكو 

التاريخية".
قدمي  �سوق  باملدينة  ويوجد 
لع�رص  يعود  البدو"،  "�سوق  يُ�سمى 
الدولة العثمانية، وحمطة قطارات 
احلميد  عبد  ال�سلطان  اأ�س�سها 
اأجزاء الإمرباطورية  الثاين، لربط 
عثماين  وم�سجد  البع�ض،  ببع�سها 
بنى يف الفرتة ما بني 1905-1900، 

حولته اإ�رصائيل اإىل متحف.
اأوائل  من  ال�سبع"  "بئر  وتعترب 
بن  عمرو  فتحها  التي  امُلدن 
ق�رص  بها  وكان   ،630 عام  العا�ض 

با�سمه، بح�سب و�ساح.
الع�سابات  بداأت  وعندما 
فل�سطني  احتالل  يف  ال�سهيونية 
املدينة  مهاجمة  مت   ،1948 عام 
الطائرات،  با�ستخدام  ب�رصا�سة 
واحتلتها يف 21 اأكتوبر 1948، رغم 

دفاع اأهلها عنها با�ستماتة.
بعد  ال�سبع،  بئر  �سكان  واأ�سبح 
مناطق  يف  لجئني  ت�رصيدهم 
غزة،  قطاع  يف  وبخا�سة  عديدة، 

وال�سفة الغربية والأردن.
احلميدي  ناجح  وي�ستح�رص 
تعود  الذي  الالجئ  عاًما"،   60"
جزء  ال�سبع،  بئر  ملدينة  جذوره 
قراأه  وما  والديه  من  �سمعه  مما 
والناجني  والروايات  الُكتب  يف 
ويقول  "النكبة".  جمازر  من 
مدينتي  �سكان  معظم  احلميدي:" 
البدو، وتت�سابه عاداتهم  كانوا من 
ملنطقة  امتداد  وهم  وتقاليدهم، 
متاًما  املال�سقة  امل�رصية  �سيناء 
لها من الناحية اجلنوبية، كما اأنها 
التجارية،  فل�سطني  بوابة  تعترب 

ومرت بها القوافل لل�سام والأردن 
على مر التاريخ".

وي�سيف:" يف قريتنا قبل اأن ُتتل 
�سّتة،  اأبو  مدر�سة  منها:  مدار�ض 
واأبو غليون؛ كما يوجد  والزريعي، 
بها م�سجد بُني يف العهد العثماين 
ومبنى  الكبري(،  )امل�سجد  وهو 
ع�سائر  وجمل�ض  بلدي،  جمل�ض 

للق�ساء الُعريف".
الرتابني،  املدينة:  قبائل  اأبر  ومن 
احلناجرة،  ال�سواركة،  التييايه، 
الكعابنة،  ال�سعادين،  املالحلة، 
ع�سائر  قبيلة  ولكل  العزازمة..، 
بح�سب  تتها،  تنطوي  وعائالت، 
احلميدي،  ويقول  احلميدي. 
توحدت  املدينة  قبائل  اإن 
تقدر  فرقة  1915وكونت  عام 
وحاربت  عن�رص"،   1500" بحوايل 
�سيناء،  يف  الربيطاين  ال�ستعمال 
لكن  بريطانية،  كتيبة  واأ�رصوا 
مقارنة  الكثيف  املدفعي  الق�سف 

ميتلكونه،  الذي  القليل  بالعتاد 
دفعهم للهروب والعودة لفل�سطني، 
ح�سب  �سهداء،  منهم  وارتقى 

قوله.
�سحة  من  التحقق  يت�سن  ومل 
الواقعة التي ذكرها احلميدي من 
"بئر  تاريخية وكان �سكان  م�سادر 
الزراعة  على  يعتمدون  ال�سبع" 
وي�سّدرون  املوا�سي،  ورعي 
ال�ساحلية  يافا  ملدينة  الب�سائع 

للت�سدير للخارج.
وي�سري اإىل اأن عدد �سكان املدينة 
كان قبل النكبة يتجاوز الـ 100 األف 
ن�سمة"، تبقى منهم حوايل 10 اآلف 
اجلن�سية  عليهم  وفر�ست  بعدها، 
غالبية  منهم  و�سلبت  الإ�رصائيلية، 

اأرا�سيهم وممتلكاتهم.
مرات  املدينة  زار  اأنه  اإىل  وي�سري 
فرتة  والده، خالل  برفقة  عديدة، 
املا�سي،  القرن  من  الثمانينيات 
ي�ستغلها  اأمالكنا  وجدنا  م�سيفا:" 

حم�سول  زراعة  يف  الحتالل 
بح�رصة،  لها  ننظر  وكنا  القطن، 

دون اأن نتمكن من دخولها".
اأن  اإىل  "احلميدي"  ويلفت 
 1948 عام  منذ  تعمل  "اإ�رصائيل"، 
اأرا�سي  م�سادرة  على  الآن  وحتى 
بئر  يف  تبقوا  الذين  الفل�سطينيني 

ال�سبع، واملناطق املحيطة بها.
يقول  "كما  ال�سكان  يعاين  كما 
وجود  عدم  من  احلميدي"، 
خدمات التعليم، وال�سحة، واملياه، 
التي ي�سطروا لنقلها من م�سافات 
بعيدة، وقال بيان جلهاز الإح�ساء 
الفل�سطيني �سدر اأم�ض الأحد، اإن 
النكبة الفل�سطينية عام 1948 اأدت 
اإىل ت�رصيد 800 األف فل�سطيني من 
يعي�سون  كانوا  مليون   1.4 اأ�سل 
اإ�رصائيل دمرت  واإن  يف فل�سطني، 
 15 وقتلت  فل�سطينية  قرية   531
من  اأكرث  وارتكبت  فل�سطيني  األف 

70 جمزرة.

هل اقرتن �شقوط مدينة بئر ال�شبع، جنوبي فل�شطني، بيد القوات الربيطانية، عام 1917، بوعد بلفور، الذي �شدر بعد احتاللها بيومني؟ يجيب موؤرخون بال�شلب، 
ويقولون اإن بريطانيا تيقنت بعد انتزاعها من اجلي�ض العثماين، باأن احتالل اأر�ض فل�شطني، اأ�شبح م�شاألة "حت�شيل حا�شل"، لذلك اأ�شدرت الوعد الذي منح تلك 

الأر�ض لليهود، وهو ما يوؤكد وجود خمططات بريطانية قدمية، لإقامة دولة يهودية، بهدف اإبقاء املنطقة العربية �شعيفة وه�شة.

تاريخ يتكلم

ق .د

بئر ال�سبع...حاملة اأ�سرار "بلفور" ونكبة فل�سطني 

فل�شطني املحتلة

يف الذكرى الـ70 للنكبة.. املوؤامرة ال تتوقف
هذا  الفل�سطيني  ال�سارع  ا�ستقبل 
للنكبة  ال�سبعني  الذكرى  العام 
يف  واقت�سادية  �سيا�سية  بظروف 
تهدد  والتعقيد  ال�سعوبة  غاية 
وق�سية  الالجئني  ق�سية  بت�سفية 
ال�سعب الفل�سطيني باأكملها، وخا�سة 
وت�سغيل  غوث  وكالة  تقلي�سات  يف 
اإىل  بالإ�سافة  )الأونروا(،  الالجئني 
�سفارتها  نقل  وا�سنطن  ا�ستعداد 
القد�ض  مدينة  اإىل  الحتالل  لدى 
الذي  اجلاري  ال�سهر  من  الـ15  يف 

ي�سادف ذكرى النكبة.
ع�سو  اهلل،   ن�رص  تي�سري  وقال 
املجل�ض الوطني الفل�سطيني ورئي�ض 
جمل�ض اإدارة مركز يافا الثقايف، اإن 
هذه الذكرى متر هذا العام يف ظل 
ظروف بالغة التعقيد، حيث يخطط 
الع�رص،  �سفقة  ي�سمى  ما  لتنفيذ 
"تل  من  الأمريكية  ال�سفارة  ونقل 
للقد�ض املحتلة، مما يجعله  اأبيب" 

حدثا يتطلب وقفة وتدبر كبريين.
واأ�ساف اأن جموع الالجئني يدركون 
اأنه يف ظل 70 عاما على نكبتهم، اأن 
املوؤامرة على حقهم مل تتوقف بل يف 
تزايد خطري، مما ي�ستدعي ت�سافر 

اجلهود لإف�سال تلك املخططات.

ت�شفية الق�شية

ا�ستيوي ع�سو  عّد عماد  جانبه  من 
اللجنة الوطنية حلق العودة )�سنعود( 
يف  الالجئني  على  املوؤامرة  اأن 
 70 ال  الذكرى  يف  درجاتها  اأعلى 
اإنهاء  يف  الإ�رصاع  يتطلب  مما   ،
وتوحيد  الفل�سطيني  النق�سام 
تعنى  التي  املوؤ�س�سات  جهود 
، ومن ثم كل  اأول  بحقوق الالجئني 
الفل�سطينية  والتجمعات  املنظمات 

لإف�سال كل املخططات.
املخيمات  يف  ن�سطاء  وك�سف 

خطط  وجود  عن  الفل�سطينية 
اأبناء  لتطويع  عدة  اأطراف  من 
ال�سالح  "جمع  بند  املخيمات تت 
اأن�سطة  ومنع  الر�سمي"،  غري 
املقاومة، وقتل روح العمل الوطني، 
مقدمة  يف  كانت  املخيمات  كون 
العمل الوطني خا�سة خميمي بالطة 
تطويع  مع  يتناغم  وهذا  وجنني. 
خمططات  وتنفيذ  املخيمات، 

مترير م�ساريع الت�سفية للق�سية.
اأبو  يا�رص  يقول  ال�سياق  هذا  ويف 
ك�سك مدير عام املخيمات يف دائرة 
التحرير  مبنظمة  الالجئني  �سوؤون 
ال�سبعني  الذكرى  اإن  ملرا�سلنا 
تاأتي يف ظل بقاء املخيمات  للنكبة 
وم�ساحتها  ال�سعب  و�سعها  على 
ال�سكان  اأعداد  تزايد  املحدودة مع 
املوارد  ونق�ض  احتياجاتهم  وزيادة 
الأونروا،  خدمات  وتقلي�ض  املالية 
املوؤامرات  تزايد  جانب  اإىل 

ال�سيا�سية، وجتويع اأبناء �سعبنا.

جتفيف املنابع

يجري  خمطط  وجود  اإىل  واأ�سار 
لإنهاء خدمات  الأر�ض  تنفيذه على 
خرج  املو�سوع  اأن  اأي  الأونروا، 
خمططا  واأ�سبح  موؤامرة  كونه  من 
يجري العمل على تنفيذه من خالل 
لوكالة  املالية  املنابع  جتفيف 
مل  املتحدة  فالوليات  الغوث، 
م�ساعداتها  وقف  حد  عند  تتوقف 
بداأت  واإمنا  لالأونروا،  املالية 
الأخرى  الدول  على  بال�سغط  اأي�سا 
الأونروا  ت�سبح  لوقف متويلها حتى 
عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها جتاه 

الالجئني الفل�سطينيني.
ويبلغ تعداد الالجئني بال�سفة الغربية 
اأكرث من مليون لجئ منهم 250 األفا 
ويف  املخيمات،  داخل  يعي�سون 

املليون  ون�سف  مليون  هناك  غزة 
لجئ منهم 600 األف يعي�سون داخل 
اأكرث  هناك  الأردن  ويف  املخيمات، 
األف   600 منهم  لجئ  مليوين  من 
ويف  املخيمات،  داخل  يعي�سون 
منهم  األف لجئ   600 �سوريا هناك 
ويف  املخيمات،  داخل  األف   400
لجئ  مليون  ن�سف  هناك  لبنان 

ن�سفهم يعي�سون يف املخيمات.
الوليات  بخطوة  يتعلق  وفيما 
لدى  �سفارتها  بنقل  املتحدة 
ال�سبعني  الذكرى  يف  الحتالل 
للنكبة، نبه اأبو ك�سك اإىل اأن الوليات 
ال�سعب  تعادي  الأمريكية  املتحدة 
وهي  البدايات،  منذ  الفل�سطيني 
لإنهاء  طويلة  فرتة  منذ  تارب 
وت�سليم  الغوث  وكالة  خدمات 
م�سوؤولية  الفل�سطينية  ال�سلطة 
يف  الوقاحة  و"متار�ض  الالجئني، 
الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  التعامل 

�سعب  كونه  �سعفه  نقاط  وت�ستغل 
واقع تت الحتالل".

ياأتي  ال�سفارة  نقل  اأن  واأكد 
بال�سعب  فقط  لي�ض  للم�ض  خطوة 
العربية  بالأمة  واإمنا  الفل�سطيني؛ 
مقد�ساتها،  وباأقد�ض  والإ�سالمية 
املتحدة  الوليات  اأن  يعني  وهذا 
ذلك  وكل  الأمة،  لهذه  بال  تلقي  ل 
الأمة  من  جدًيّا  موقفا  يتطلب  كان 
العربية والإ�سالمية مل�ساندة ال�سعب 
الفل�سطينيني  لكن  الفل�سطيني، 

يقفون وحدهم.
وعّد اأن خطوة نقل ال�سفارة اإىل جانب 
والتمهيد  الغوث  وكالة  تقلي�سات 
لإنهاء خدماتها، يعّد طريقا لت�سفية 
باأكملها،  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية 
وهذا يعني اأن املواطن الفل�سطيني 
الثالثة  الدرجة  �سي�سبح مواطنا من 
ولي�ض له حقوق، وميكن اقتالعه يف 

اأي وقت.
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عي�شة ق.

يتج�سد  �أن  قبل  طويال  �النتظار  بعد 
مو�سم  يف  �لو�قع  �ر�ض  على  �حللم 
بعني  دمان  ملعب  ومن   ،2018/2017
من  �لت�سكيلة  متكنت  حيث  مليلة 
�ل�سو�سبان�ض  و�إنهاء  �ل�سعود  �سمان 
عن  �ل�ستار  �إ�سد�ل  على  جولة  قبل 
�لذي  �لو�سع  وهو  �حلايل،  �ملو�سم 
يجعل �لت�سكيلة يف �أف�سل ر�حة خالل 
�لوطنية  �لبطولة  من  �الأخرية  �جلولة 

�ملقررة هذ� �لثالثاء.
يف �ملقابل، �سوف ي�سهد يوم بعد غد 
�رص�عا من �لعيار �لثقيل بني ت�سكيلتي 
بوعريريج  برج  و�أهلي  بجاية  �سبيبة 
�ل�سعود  يف  حظوظهما  تلعبان  �للتان 
�إىل �آخر حلظة، حيث �ستكون �ل�سبيبة 
�لبجاوية على موعد مع �لتنقل خارج 
�لديار ملالقاة �مل�سيف ود�د تلم�سان 
وهي تعول على �لعودة بالفوز ال غري 

من �أجل �سمان �ل�سعود �لذي يتو�جد 
�أيديها دون �نتظار نتيجة مقابلة  بني 
�أهلي �لربج �لذي ي�ستقبل على ملعبه 
�ل�سيف جمعية �ل�سلف و�لفوز ال يكفيه 
�أين �سوف تكون ت�سكيلة »�لكابا« ملزمة 
تلم�سان  ود�د  �نتظار خدمة من  على 
�لبجاوية  بال�سبيبة  �الطاحة  �جل  من 
دوري  �إىل  �لعودة  ل�سمان  وفوزها 
�أبناء ميا قور�يا  �أن  باعتبار  �الأ�سو�ء، 
فوز  حال  يف  �لتعادل  يخدمهم  لن 
�ملركز  وتقا�سم  �لرب�يجية  �لت�سكيلة 
�لثالث منا�سفة حيث �سيكون �ل�سعود 
من ن�سيب �هلي �لربج �ملتفوقة ذهابا 

و�إيابا بالفوز 2-1 و0-2.
بينما تتوجه �الأندية �ملعنية بال�سقوط 
�سباب  ومر�فقة  �لهاوية  �لبطولة  �إىل 
بن�سبة  �حل�سم  نحو  �لفكرون  عني 
كبرية �أين �سي�سقط بن�سبة كبرية غايل 
مع�سكر و�سباب باتنة، رغم �أن �ل�رص�ع 
�سيكون �إىل جانب مولودية �لعلمة �لتي 

�الأخرية  �جلولة  يف  �لتعادل  يكفيها 
�سبيبة �سكيكدة من  ت�ست�سيف  عندما 
�أجل �سمان �لبقاء ر�سميا وبعث �لكاب 

و�لغالية �إىل غياب �لبطولة �لهاوية.

برنامج املباريات

�رصيع غليز�ن / �سباب عني 
�لفكرون

ود�د تلم�سان / �سبيبة بجاية
غايل مع�سكر / جمعية عني مليلة

�أهلي برج بوعريريج  جمعية 
�ل�سلف

�مل بو�سعادة / �سباب باتنة
مولودية �لعلمة / �سبيبة �سكيكدة

جمعية وهر�ن / ر�ئد �لقبة
مولودية بجاية / مولودية �سعيدة

�للقاء�ت تنطلق �بتد�ء من 
�ل�ساعة 16:00

�ضراع ال�ضعود يف الربج وتلم�ضان والبابية اأمام فر�ضة البقاءاجلولة 30 والأخرية للرابطة املحرتفة الثانية
ت�شهد اجلولة الأخرية من الرابطة املحرتفة الثانية املقررة اأم�شية اليوم �شو�شبان�س 

حول هوية الفريق الثالث املعني بال�شعود اإىل دوري النجوم، بعدما تاأكد �شعود فريقي 
مولودية بجاية وجمعية عني مليلة، هذه الأخرية حققت العودة اإىل م�شاف الكبار 

بعد غياب دام 18 عاما كامال، حيث كان الفوز يف املقابلة القمة التي جمعتها باأحد 
املناف�شني على ال�شعود اأهلي برج بوعريريج كفيال للت�شكيلة من اأجل اإعالن الأفراح يف 

املدينة بت�شجيل العودة اإىل الرابطة الأوىل 

البطولة 
الإفريقية 

للمالكمة اأوا�شط

11 ميدالية 
ومركز ثالث 

للجزائر ح�ضب 
الفرق

 
�جلز�ئري  �ملنتخب  �حتل 
ذكور�  �أو��سط  للمالكمة 
و�إناث �ملركز �لثالث ح�سب 
�لفرق عقب ح�سده جمموع 
11 ميد�لية منها ذهبيتني، 6 
يف  برونزيات    3 و  ف�سيات 
�لبطولة �الإفريقية للعبة �لتي 
�ملن�رصم  �ل�سبت  �ختتمت 
�لبي�ساء   �لد�ر  مبدينة 
�ملغربية، ومن �سمن ثمانية 
مالكمني و�سلو� �ىل �لنهائي 
كغ   52 معو�ض  ه�سام  يعترب 
بطال  كغ   75 دويبي  وفريد 
�للذين  �لوحيدين  �لعرب، 
�كتفى   بينما  �لذهب،  �فتكا 
فا�سي جمال  �حمد  من  كل 
69 كغ، جاب �هلل فار�ض 49 
 81 من�سوري  حمند  كغ، 
كغ،   54 خثري  يا�سمني  كغ، 
ليلي �سمر�ين 60 كغ وفريال 
فروم 69 كغ ب�ست  ميد�ليات 
�مليد�ليات  ونال  ف�سية، 
لويزة  �لثالث  �لربونزية 
عبد  كغ،  و48   45 بركات 
�لرحيم  �سكيلي 64 كغ ولينا 
دبو 64 كغ، وبف�سل �حتالل 
�جلز�ئر للرتبة �لثالثة، جنح 
تاأهيل  �لوطني يف  �ملنتخب 
من   4 منهم  مالكما   11
بطولة  �ىل  �لن�سوي  �لعن�رص 
�ملجر  ببود�ب�ست  �لعامل 
�آخرين   4 �إىل  باالإ�سافة  
�ىل   - و�حدة  فتاة  -منهم 
لل�سباب  �الوملبية  �الألعاب 

ببوين�ض �أيري�ض �الأرجنتني.
�لفني �لوطني  وعرب �ملدير 
�جلز�ئرية  لالحتادية 
عن  مزيان  مر�د  للمالكمة 
�لتي  �لنتائج  بهذه  »�سعادته 
تاأتي بعد �أول م�ساركة الأغلبية 
يف  �لوطني  �لفريق  عنا�رص 
�سيما  �الإفريقية،  �لبطولة 
منهم �ملالكمات وقال: »كل 
للمالكمني  يرجع  �لف�سل 
�ل�سباب �لذين كان ينق�سهم 
مناف�سني  مع  �الحتكاك 
�لرغم  على  لكن  مبا�رصين، 
�إر�دة  عن  �أبانو�  ذلك  من 
خالل  كبريتني  وعزمية  
�أمام مالكمني  �لبطولة  هذه 
مغاربة وتون�سيني �أكرث منهم 
�ملناف�سة«،  لهذه  حت�سري� 
وبالن�سبة للتقني �جلز�ئري: 
�إيجابية  من  �أكرث  »�حل�سيلة 
�أهلنا 11 مالكما  �أننا  ماد�م 
بود�ب�ست  مونديال  �إىل 
و�أربعة �إىل �الألعاب �الوملبية 
مهم  جد  وهذ�  باالأرجنتني 
وعاد  الخت�سا�ض«،  لهذ� 
للمالكمة  �جلز�ئري  �لوفد 
�أول �أم�ض �إىل �ر�ض �لوطن.
وكالت

الطاو�ضي: بوحف�ص �ضوه �ضورة �ضباب بلوزداد واأ�ضبحت ال اأثق فيه
اأكد اأن الو�شعية ال�شعبة للنادي اأبكتهم

بلوزد�د  �سباب  فريق  مدرب  فتح 
�لرئي�ض  على  �لنار  �لطاو�سي  ر�سيد 
�ل�سعبة  �لفرتة  حممد بوحف�ض بعد 
خالل  �لنادي  عليها  يتو�جد  �لتي 
�الأ�سابيع �الأخرية و�لذي �سمن �لبقاء 
يف �لبطولة �لوطنية قبل جولة و�حدة 
على نهاية �ملو�سم �لكروي، وك�سف 
على  �سيفا  نزوله  لدى  �لطاو�سي 
�لتلفزيونية �خلا�سة  �لقنو�ت  �إحدى 
ال  بوحف�ض  �أن  �م�ض  �ول  �سهرة 
ترك  بعدما  �لرجال  كلمة  ميلك 
�مل�ساكل  يف  يتخبط  �لفريق 
و�ل�سعوبات دون �لبحث عن �لوقوف 
كرئي�ض  بدوره  و�لقيام  جانبه  �إىل 
�أنه ال يثق فيه خا�سة و�نه  مو�سحا 

تركهم يتخبطون وحدهم يف و�سعية 
و�أردف  فريق،  الأي  يتمناها  ال 
متاأ�سف  �أنه  -بالدموع-  �لطاو�سي 
تتو�جد  �أ�سحت  �لتي  للو�سعية 
عليها ت�سكيلة �أبناء »�لعقيبة« خا�سة 
�لالعبني من  بلغ حرمان  �الأمر  و�أن 
�ل�سهرية  رو�تبهم  على  �حل�سول 
�حد �ملعنيني مب�سكل  نف�سه  ويعترب 
�ملالية  �مل�ستحقات  ت�سوية  عدم 
على  يح�سل  مل  �نه  �كد  بعدما 
�ت�سال  �أي  يتلق  ومل  �سهرين  ر�تب 
يره  مل  �لذي  بوحف�ض  �لرئي�ض  من 
�ملتحدث  و�سدد  �ملدة،  تلك  طيلة 
�لتي  �الأ�سباب  عن  �لت�ساوؤل  حول 
جعلت بوحف�ض ي�ستقدمه على ر�أ�ض 

يتخبط  ويرتكه  �لبلوزد�دي  �لنادي 
لوحده يف �مل�ساكل دون �لتو�جد �إىل 

جانبه.
غ�سيل  ك�سف  يف  �لطاو�سي  وو��سل 
�عرتف  عندما  �لبلوزد�دي  �لرئي�ض 
مالية  منحة  مبنح  �سخ�سيا  قام  �أنه 
الأع�ساء طاقمه �لفني من �أجل رفع 
مبار�ة  قبل  ودعمهم  �ملعنويات 
حل�ساب  �اليفو�ري  ميموز�  �أ�سيك 
مناف�سة كاأ�ض �لكاف، �أين �أو�سح �ن 
�لو�سعية �ل�سعبة �لتي يتو�جد عليها 
�أبكتهم خا�سة و�أن بوحف�ض  �لفريق 
�سوه �سورة �لفريق �لعا�سمي ي�سيف 

�ملعني.
 عي�شة ق.

 الرابطة برجمت مباراة ال�شيا�شي 
وبارادو يف �شهرة رم�شانية

 جلنة معاينة املالعب عاينت
 اأم�ص ملعب 20 اأوت

الفاف ت�ضتنجد ببوكوا�ضة الإدارة 
قمة تلم�ضان وجيا�ضمبي

لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �أعلنت 
�لقدم عن برجمة مباريات �جلولة 
30 و�الأخرية من �لر�بطة �ملحرتفة 
و�لتي  �ملقبل  ماي   19 يف  �الأوىل 
قبل  �الأخرية  �ملحطة  �ستكون 
�إ�سد�ل �ل�ستار عن �ملو�سم �لكروي 
برجمت  �ل�سدد  هذ�  ويف  �حلايل، 
ي�سريها  �لتي  �لكروية  �لهيئة 
�جلولة  مباريات  موؤقت  ديريكتو�ر 
�الأخرية �بتد�ء من �ل�ساعة �لر�بعة 
م�ساء يف توقيت موحد بني جميع 
�لتي  �ملبار�ة  عد�  ما  �ملقابالت 
جتمع بطل �ملو�سم �حلايل �سباب 
ق�سنطينة ونادي بار�دو �لتي تلعب 
يف �سهرة رم�سانية وتنطلق �بتد�ء 
من �ل�ساعة �لعا�رصة و�لن�سف ليال 
من  مو�تية  �لفر�سة  تكون  حتى 
�مني  �لالعب  رفقاء  �حتفال  �أجل 
مع  �لوطنية  �لبطولة  بلقب  عبيد 
ي�سجلو�  �أن  �ملنتظر  �أن�سارهم 
ملعب  مدرجات  �إىل  كبري�  تنقال 
و�أن  خا�سة  حمالوي،  �ل�سهيد 
من�سة  �إىل  جمدد�  يعود  �لفريق 
عن  �البتعاد  بعد  �لتتويجات 
منذ  كاملة  �سنة   20 مدة  �الألقاب 

�لوطنية  �لبطولة  بلقب  تتويجه 
�لوحيد مو�سم 1997/1996.

هيئة  تك�سف  مل  �ملقابل  يف 
بهلول  عمار  �لديركتو�ر  رئي�ض 
يحت�سن  �سوف  �لذي  �مللعب  عن 
�سباب  بني  �ملرتقبة  �ملو�جهة 
حل�ساب  تاجنانت  ودفاع  بلوزد�د 
نف�ض �جلولة، �أين تركت �حل�سم يف 
ملعب  معاينة  بعد  ما  �إىل  �مللعب 
جلنة  �أع�ساء  طرف  من  �أوت   20
تنقلو�  �لذين  �ملالعب  معاينة 
�أم�ض �إىل ملعب �لروي�سو من �جل 
�النتقاد�ت  حت�سني  على  �لوقوف 
�لتي وجهت له خا�سة على م�ستوى 
�أ�سبحت غري  �لتي  �أر�سية �مللعب 
يح�سم  �أن  ينتظر  حيث  �ساحلة، 
جلنة  تدونه  �سوف  �لذي  �لتقرير 
�مللعب  �حت�سان  حول  �ملالعب 
�لبلوزد�دي  للنادي  �الأخري  للقاء 
على ملعبه من عدمه، وكانت زيارة 
�ملالعب  معاينة  جلنة  �أع�ساء 
بلدية  عن  ممثل  ح�سور  عرفت 
بت�سيري  �ملكلّفة  بلوزد�د  حممد 

�مللعب ومدير �مللعب.
عي�شة ق.

للتحكيم  �لفدر�لية  �للجنة  قامت 
لطفي  �لدويل  باحلكم  �ال�ستعانة 
�ملبار�ة  �إد�رة  �أجل  من  بوكو��سة 
ود�د  فريقا  يخوها  �لتي  �لهامة 
وجتري  بجاية  و�سبيبة  تلم�سان 
 30 �جلولة  حل�ساب  �ليوم  �أم�سية 
�ملحرتفة  �لر�بطة  من  و�الأخرية 
�ملبار�ة  جتري  حيث  �لثانية 
تكون  و�سوف  تلم�سان  مبدينة 
�لذي  للزو�ر  بالن�سبة  هامة 
يتناف�سون على حتقيق �ل�سعود �إىل 
دوري �لكبار خا�سة و�أنه مل حت�سم 

و�الأخري  �لثالث  �لفريق  هوية  بعد 
�ل�سعود،  تاأ�سرية  ب�سمان  �ملعني 
للتحكيم  �لفدر�لية  �لهيئة  لت  وف�سّ
�جلز�ئرية  لالحتادية  و�لتابعة 
بخدمات  �ال�ستنجاد  �لقدم  لكرة 
دوليا  حكما  يعترب  �لذي  بوكو��سة 
حالة  �أف�سل  يف  �لتو�جد  �أجل  من 
و�لتحكم يف زمام �ملبار�ة، بالنظر 
للفريق  خا�سة  نقاطها  الأهمية 
�ل�سيف �لذي الز�ل يلعب من �أجل 
�ل�سعود و�لعودة �إىل دوري �لكبار.

ع.ق.
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عي�شة ق.

»الن�رس  ت�شكيلة  العبو  ويدرك 
بنقاط  الفوز  اأهمية  االأ�شود« 
اأجل  من  اليوم  �شهرة  مواجهة 
مبعنويات  التاأهل  �شباق  موا�شلة 
الهزمية  بعد  خا�شة  مرتفعة 
اجلولة  يف  �شجلوها  التي  الثقيلة 
مازميبي  بي  تي  اأمام  االفتتاحية 
التي  املقابلة  وهي  الكونغويل، 
على  باكري  الالعب  رفقاء  تعاهد 
اأن�شار  اإىل  واإهدائه  بها  الفوز 
املو�شم  من  الغا�شبون  الفريق 
وف�شلهم  قدموه  الذي  ال�شيئ 
اإحدى  �شمن  املو�شم  اإنهاء  يف 
جدول  يف  االأوىل  الثالثة  املراكز 

ترتيب البطولة الوطنية.

ويدرك وفد الوفاق اأهمية حتقيق 
الفوز اليوم من اجل اإعادة الهدوء 
الذي يعاين بع�ض  النادي  اإىل بيت 
اآخرها  االأخرية  الفرتة  الهزات يف 
حمار  ح�شان  الرئي�ض  اإعالن 
قبل  ام�ض  اول  �شباح  اال�شتقالة 
نف�ض  اأم�شية  يف  عنها  يرتاجع  ان 
ال�شطايفية  فاإن  وبالتايل  اليوم، 
اأجل  من  الفوز  واحد  خيار  اأمام 
حتقيق انطالقة قوية يف املناف�شة 
القارية، و�شوف ت�شهد مقابلة اليوم 
ا�شتفادة املدرب مليك زرقان من 
الذين  الالعبني  من  عدد  عزدة 
يف  االأخرية  املباريات  عن  غابوا 
البطولة الوطنية يف �شورة الثنائي 
بدران  القادر  وعبد  زيتي  خثري 
اللذان متاثال اإىل ال�شفاء واندجما 

التي  اخلطوة  وهي  التدريبات  يف 
متنح الطاقم الفني حلوال اإ�شافية 
املثالية  الت�شكيلة  و�شع  اجل  من 
الهدف  لتحقيق  اجلهود  وبذل 

املن�شود.

ثالثة غيابات نوعية 
وكازوين يف حرية

يف املقابل، يدخل العبو مولودية 
على  وعينهم  اللقاء  اجلزائر 
التي  ال�شعبة  الو�شعية  ا�شتغالل 
مير بها املناف�ض من اأجل العودة 
واأن  خا�شة  بالفوز  الديار  اإىل 
بتدارك  ملزم  العا�شمي  النادي 
الذي �شجله على ملعبه يف  التعرث 
اجلولة االأوىل اأمام الدفاع احل�شني 

يجد  وبالتايل  املغربي،  اجلديدي 
اأنف�شهم  »العميد«  ت�شكيلة  العبو 
من  االآخر  هو  الفوز  خيار  اأمام 
التناف�ض  يف  باآماله  التم�شك  اجل 
املقبل،  الدور  اإىل  التاأهل  على 
يف  تكون  لن  املهمة  ان  ورغم 
الو�شعية  ظل  يف  خا�شة  املتناول 
وهو  عليها  يتواجد  التي  ال�شعبة 
الذي مل يفكز يف املباريات االأربع 
االأخرية. ولن تكون مهمة املدرب 
�شهلة  كازوين  برنارد  الفرن�شي 
�شيكون  واأنه  خا�شة  اليوم  �شهرة 
اأمام واقع غياب عدد من الالعبني 
عن املقابلة يف �شورة املدافعني 
ب�شبب  االأول  وبوخلوة  مباراكو 
العقوبة والثاين لالإ�شابة اإىل جانب 

يفيان بن دبكة املعاقب.

الن�ضر الأ�ضود والعميد يف �ضدام قاري بتوابل جزائريةوفاق �شطيف / مولودية اجلزائر اليوم ابتداء من 20:00
يحت�شن ملعب الثامن ماي ب�شطيف مباراة مثرية وقوية جتمع فريقي وفاق �شطيف ومولودية اجلزائر والتي تندرج 

حل�شاب اجلولة الثانية من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا اأين يتواجد ممثال اجلزائر يف املناف�شة القارية �شمن 
املجموعة الثانية، حيث يدخل الوفاق اللقاء وهو يعول على جتاوز ال�شدام الذي يجمعه بالنادي العا�شمي ب�شالم، 

باعتبار اأن الت�شكيلة ال�شطايفية ملزمة على حتقيق الفوز ال غري من اأجل �شمان موا�شلة التناف�س على ح�شد اإحدى 
تاأ�شريتي التاأهل اإىل الدور ربع النهائي

برر الدوافع اإىل ا�شتدعاء �شاو�شي

اإيغيل يلّمح اإىل عودة مبوحلي

 

 يف الرتب�ص املقبل

اأنهى املو�شم بهدف ومتريرتني حا�شمتني

 حمرز يودع جماهري لي�ضرت 
على طريقة الكبار

املنتخب  مدرب  م�شاعد  فتح 
االأبواب  اإيغيل  مزيان  الوطني 
اأمام عودة احلار�ض راي�ض وهاب 
�شفوف  اإىل  جمددا  مبوحلي 
من  ابتداء  الوطني  املنتخب 
نهاية  املقرر   املقبل  الرتب�ض 
ال�شهر احلايل اين �شيكون اخل�رس 
مباراتني  خو�ض  مع  موعد  على 
الراأ�ض  منتخبي  اأمام  وديتني 
�شهر  بداية  والربتغال  االأخ�رس 
ال�شدد  هذا  ويف  الداخل،  جوان 
�شهرة  نزوله  خالل  اإيغيل  اأكد 
القنوات  اإحدى  على  ام�ض  اول 
االأبواب  ان  اخلا�شة  التلفزيونية 
عودة  اأمام  مفتوحة  دوما  كانت 
�شفوف  يف  املحرتف  احلرا�ض 
مربرا  ال�شعودي،  االتفاق  نادي 
عدم ا�شتدعائه يف الفرتة ال�شابقة 
وبعيدا  فريق  دون  كان  كونه  اإىل 
تتغري  اأن  قبل  املناف�شة،  عن 
اإىل  املعني  بعودة  املعطيات 
اإداغرة  مع  التوقيع  امليادين عرب 

الدوري  يف  يتاألق  اأين  االتفاق 
اأف�شل  اأحد  ويعترب  ال�شعودي 
ال�شعودية،  البطولة  يف  احلرا�ض 
�شبق  ماجر  اأن  املتحدث  و�شّدد 
املقبلة  القائمة  ان  ك�شف  اأن  له 
يف  بامل�شاركة  املعنيني  لالعبني 
الرتب�ض املقبل للت�شكيلة الوطنية 
الذي  االأمر  وهو  مفاجاآت  حتمل 
بالن�شبة  ممكن  �شيء  كل  يجعل 
اإىل  مبوحلي  عودة  الإمكانية 
اخل�رس والتي تبقى غري م�شتبعدة 

ح�شبه.
االأ�شباب  اإيغيل  برر  املقابل،  يف 
التي دفعت الطاقم الفني الوطني 
مولودية  حار�ض  ا�شتدعاء  اإىل 
والتي  �شاو�شي  فوزي  اجلزائر 
مميزات  امتالكه  اإىل  اأرجعها 
على  اآخرين،  بحرا�ض  مقارنة 
غرار القامة والتدخالت الهوائية 
والتجربة على ال�شعيدين املحلي 

والقاري.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  وّدع 
ريا�ض حمرز جماهري ناديه لي�شرت 
�شيتي باأف�شل طريقة رغم الهزمية 
القواعد  خارج  لها  تعر�ض  التي 
اأمام توتنهام يف مباراة اجلولة 38 
االجنليزي  الدوري  من  واالأخرية 
الت�رسفات  جاءت  حيث  املمتاز، 
ميدان  و�شط  العب  بها  قام  التي 
نهاية  عقب  الوطني  املنتخب 
خا�ض  انه  لتلمح  املواجهة 
ت�شكيلة  بقمي�ض  له  مقابلة  اآخر 
بعد  مبا�رسة  قام  اأين  »الثعالب«، 
اجلماهري  بتحية  اأطوارها  نهاية 
وبادرها  طويال  عليه  �شفقة  التي 
نف�ض التحية يف �شور توؤكد رحيل 
حمرز عن �شفوف لي�شرت الذي قاده 
االجنليزي  للدوري  ال�شعود  اإىل 
مو�شمني  بعد  والتتويج  املمتاز 
من ال�شعود بلقب »الربميرليغ« يف 

�شورة نادرة احلدوث يف اجنلرتا.
الكبرية  مكانته  حمرز  واأكد 
�شمن  الت�شنيف  يف  واأحقيته 

اوروبا  يف  الالعبني  اأح�شن  قائمة 
حتقيق  من  متكن  الذي  وهو 
اإجناز يح�شب له باعتباره الالعب 
الوحيد يف اجنلرتا الذي يتمكن من 
ت�شجيل اأكرث من 10 اأهداف ومينح 
حا�شمة يف  10 متريرات  من  اأكرث 
خريج  واأن  خا�شة  واحد،  مو�شم 
ترك  كان  الفرن�شي  لوهفر  نادي 
توتنهام  مواجهة  يف  ب�شمته 
بعدما �شجل هدفا ومن متريرتني 
حا�شمتني اإىل زميله جيمي فاردي 
الذي �شجل هدفني وبالتايل �شاهم 
التي  الثالثة  االأهداف  الالعب يف 
توتنهام،  مرمى  فريقه يف  �شجلها 
وهي االح�شائيات التي جتعل ابن 
مدينة تلم�شان قريبا من االلتحاق 
الذي  وهو  الوروبية  االأندية  باأكرب 
مان�ش�شرت  بنادي  ا�شمه  يرتبط 
�شيتي اين ي�رس املدرب البا�شباين 
معه  التعاقد  على  غوارديوال  بيب 

خالل ال�شائفة املقبلة.
عي�شة ق.

رافق ال�شد خلو�س مواجهة العودة 
اأمام االهلي ال�شعودي

بوجناح ينجو من عقوبة 
الإحتاد الآ�ضيوي

جنا الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح من 

العقوبات التي كان مهددا بت�شليطها عليه من طرف 

االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم بعد ال�شكوى التي 

رفعها �شده م�شوؤولو نادي االأهلي ال�شعودي اإثر 

اللقطة التي قام بها املعني خالل مباراة الذهاب 

بني الفريقني يف اإطار مباراة الذهاب من الدور ثمن 

النهائي لدوري اأبطال اآ�شيا اأين اتهم احلكم امل�شاعد 

للقاء الذي جرى يف العا�شمة القطرية الدوحة 

بتلقي الر�شوة من م�شريي النادي ال�شعودي بعدما 

مت اإيقاف الهجمة التي قام بها املعني ب�شبب الت�شلل 

وهو الذي احتج عليه مهاجم اخل�رس، اللقطة التي 

قام بها املعني جعلت التقنيني يف ال�شعودية ي�شنون 

احلرب على الالعب بوجناح ويقومون بال�شغط 

على الهيئة الكروية االآ�شيوية من اأجل معاقبته اإال 

اأن االأمر مل يحدث خا�شة واأن بوجناح رافق اع�شاء 

وفد فريقه ال�شد اإىل ال�شعودية من اأجل خو�ض 

مقابلة االإياب التي جرت م�شاء البارحة، وهو الذي 

ي�شعى اإىل قيادة ال�شد من اأجل التاأهل لبلوغ الدور 

ربع النهائي من املناف�شة القارية رغم اأن املهمة 

لن تكون �شهلة رغم الفوز الذي حققوه على اأر�شهم 
بنتيجة هدفني لواحد.

ع.ق.

اأ�شبح ميلك اأربعة األقاب منذ 
احرتافه يف كرواتيا

�ضوداين بطال للدوري 
الكرواتي ر�ضميا

التحق الالعب الدويل اجلزائري العربي �شوداين بزميله 
ومواطنه يا�شني براهيمي وتوج بلقب الدوري الكرواتي، 

حيث متكن �شوداين من ا�شرتجاع لقب الدوري 
الكرواتي رفقة فريقه دينامو زغرب بعد تعرث املالحق 

وحاملل لقب املو�شم الفارط ريجيكا خارج الديار 
اأمام امل�شيف �شيياليا حل�شاب اجلولة 35 من الدوري 
الكرواتي املمتاز التي جرت اول ام�ض وهي النتيجة 
التي �شمحت لرفقاء مهاجم املنتخب الوطني حمل 
لقب الدوري الكرواتي جمددا بعدما اأ�شبح الفارق 

بني الناديني ثالث نقاط اأين ميلك دينامو زغرب 70 
نقطة بينما اأ�شبح ر�شيد الو�شيف 67 نقطة، والتعادل 

فقط يكفي دينامو زغرب من التتويج باللقب خالل 
املقابلة التي خا�شها م�شاء البارحة خارج القواعد 

اأمام امل�شيف رودي�ض �شمن اجلولة ما قبل االأخرية عن 
نهاية املو�شم الكروي اجلاري، ويبقى العامل املتعامل 

به يف كرواتيا اال�شتعانة بلقاءي الذهاب واالإياب بني 
الفريقني يف حال الت�شاوي يف النقاط وهو الذي يعترب 

يف �شالح رفقاء �شوداين الذين فازوا على مناف�شهم 
ذهابا واإيابا. واأ�شبح اين مدينة ال�شلف ميلك يف 

ر�شيده جمموع اأربعة األقاب للدوري الكرواتي بعدما 
توج باللقب اأعوام 2014، 2015، 2016 و2018، بينما 

اأ�شحى النادي الكرواتي ميلك يف الر�شيد جمموع 19 
لقبا يف الدوري وهو رقم قيا�شي ينفرد به النادي.

ع.ق.



�صالح هدافًا للدوري الإجنليزي املمتاز
بات امل�رصي حممد �ضالح اأف�ضل هداف يف 38 مرحلة يف تاريخ الدوري االجنليزي 

املمتاز بت�ضجيله الهدف 32 له هذا املو�ضم، ودخل �ضالح مباراة اليوم على ملعب 
اأنفيلد رود بر�ضيد 31 هدفاً مت�ضاوياً مع األن �ضرير بالكبرين روفرز مو�ضم 1995-
1996 والربتغايل كري�ضتيانو رونالدو مان�ض�ضرت يونايتد 2007-2008 واالأوروغوياين 

لوي�س �ضواريز ليفربول 2013-2014، واحتاج الدويل امل�رصي اإىل 26 دقيقة لت�ضجيل 
هدفه 32 واالنفراد بالرقم القيا�ضي يف عدد االأهداف امل�ضجلة يف مو�ضم من 

38 مرحلة، اأما الرقم القيا�ضي املطلق فهو 34 هدفاً، ويت�ضاركه �ضرير نيوكا�ضل 
1993-1994 واأندي كول مان�ض�ضرت يونايتد 1993-1994، اإال اأن املو�ضم كان يتاألف 

يف حينه من 42 مباراة بدالً من 38 حالياً، كما بات �ضالح اأول العب يهز �ضباك 17 
فريقاً خمتلفاً يف مو�ضم واحد يف الدوري االإجنليزي املمتاز، ورفع �ضالح غلته من 

االأهداف اإىل 44 هدفاً يف 51 مباراة يف خمتلف امل�ضابقات.

غريزمان يرف�ض عر�ض 20 مليون يورو �صنويا
�ضدم اأنطوان غريزمان جنم اأتلتيكو مدريد، اإدارة ناديه بعدما رف�س هذا االأ�ضبوع 

ا مغرًيا من اأجل جتديد عقده الذي ينتهي يف 2022، ووفًقا الإذاعة »كادينا  عر�ضً
كوبي« االإ�ضبانية، فاإن اأتليتكو مدريد قدم راتبًا �ضنوًيا لغريزمان بقيمة 20 مليون 

يورو، وهو ما يجعل الدويل الفرن�ضي واحد من �ضمن اأعلى الالعبني اأجًرا يف العامل 
اإال اأن الالعب كان جوابه »ال«، واأ�ضافت االإذاعة: »امل�ضوؤولون يف اأتلتيكو توقعوا 

ذلك، خا�ضة اأنهم يعلمون باتفاق الالعب مع بر�ضلونة ولكنهم ي�رصون على االحتفاظ 
بغريزمان«، وتابعت: »اإدارة االأتلتي ال تريد اأن يوجه اللوم لها يف رحيل غريزمان، وال 

ترغب يف اأن يقول اأحد اإنهم مل يبذلوا ق�ضارى جهدهم يف االإبقاء على الالعب«.
واأ�ضارت عدة تقارير خالل الفرتة املا�ضية، لوجود اتفاق بني بر�ضلونة وجغريزمان، 

حيث �ضيدفع النادي الكتالوين ال�رصط اجلزائي يف عقده والبالغ 100 مليون يورو، 
يُذكر اأن رئي�س اأتليتكو مدريد اإنريكي �ضرييزو الزال يردد اأن غريزمان العب يف 

الفريق واأنه �ضي�ضتمر.

ميالن يفتح باب الرحيل اأمام دوناروما
فتح ما�ضيميليانو مريابيلي مدير نادي ميالن االإيطايل باب الرحيل اأمام جيانلويجي 

دوناروما حار�س مرمى الرو�ضونريي ال�ضاب هذا ال�ضيف، وارتبط دوناروما باالنتقال 
لعدة اأندية طوال الفرتة املا�ضية مثل ريال مدريد وباري�س �ضان جريمان ومان�ض�ضرت 

يونايتد وغريهم، وعانى دورناروما من انتقادات اجلماهري ب�ضبب بع�س االأخطاء، 
وايل كلفت فريقه خ�ضارة كاأ�س اإيطاليا اأمام جوفنتو�س بنتيجة 4-0، وكذلك التعادل 
اأمام اأتاالنتا بنتيجة 1-1. وقال مريابيلي، يف ت�رصيحات ل�ضبكة »ميديا�ضت برمييوم« 

االإيطالية: »يجب اأن نحمي دوناروما، و�ضوف نفعل ذلك حتى النهاية«، واأ�ضاف 
»بعد ذلك، �ضيكون احلال معه كغريه من الالعبني و�ضرنى ما �ضيحدث، اإنه جزء من 
ره  ا ما يقِدّ تراث النادي ولن ن�ضمح برحيله ب�ضهولة«، وا�ضتدرك: »اإال اإذا كان �ضخ�ضً
بالطريقة التي ي�ضتحقها، فاإذا و�ضل عر�س جيد مبا يكفي، فاأي العب لدينا ميكن 

بيعه، فهناك اأندية اأغنى هناك وعلينا اتباع م�ضارات اأخرى«.

نيمار اأف�صل لعب يف الدوري الفرن�صي
اأحرز الربازيلي نيمار دا �ضيلفا جنم باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي جائزة اأف�ضل العب يف 

الدوري الفرن�ضي ملو�ضم 2017-2018، وخلف نيمار زميله يف الفريق االأوروغوياين اإيدين�ضون 
كافاين الذي فاز باجلائزة العام املا�ضي، ومتنح اجلائزة من قبل االحتاد الوطني لالعبني 

املحرتفني، وقدمها لنيمار مواطنه االأ�ضطورة رونالدو دا ليما، و�ضاهم النجم الربازيلي البالغ 
26 عاماً بق�ضط كبري يف تتويج باري�س �ضان جريمان بلقب الدوري الفرن�ضي، اإذ �ضجل 19 

هدفاً ومنح 13 متريرة حا�ضمة.
ومل يكمل اأغلى العب يف العامل املو�ضم مع النادي الباري�ضي بعد تعر�ضه الإ�ضابة يوم 25 

فيفري خالل مواجهة اأوملبيك مر�ضيليا، بعد فوزه باجلائزة قال نيمار: »اأ�ضكر زمالئي يف 
الفريق، من دونهم لن اأمتكن من الفوز بهذه اجلائزة، لقد كان مو�ضماً رائعاً واأنا �ضعيد جداً«، 

واأ�ضاف: »اأقدم التهاين ملبابي وكافاين وكذلك فلوريان توفان اأوملبيك مر�ضيليا لقد كان 
مو�ضماً ا�ضتثنائياً، �ضكراً للجميع«، وفاز كيليان مبابي بجائزة اأف�ضل العب �ضاب واإيدين�ضون 

كافاين بجائزة الهداف. 

تّوج نادي جوفنتو�س بطاًل للدوري االإيطايل للمرة ال�ضابعة على التوايل بتعادله ال�ضلبي مع م�ضيفه روما يف املرحلة 37 من 
امل�ضابقة، دخل جوفنتو�س اإىل امللعب االأوملبي الذي مل يذق طعم الفوز عليه �ضد روما منذ 11 ماي 2014 وفاز 1-0 وهو يتقدم 
بفارق 6 نقاط عن مالحقه نابويل وكان بالتايل بحاجة اإىل التعادل لي�ضمن تتويجه بغ�س النظر عن نتيجة االأخري مع م�ضيفه 
م�ضيفه  على  املتاأخر  نابويل  فوز  رغم  التتويج  و�ضمن  منه  املطلوب  األيغري  ما�ضيميليانو  املدرب  فريق  وحقق  �ضمبدوريا، 
�ضمبدوريا بهديف البديل البولندي اأركاديو�س ميليك واالإ�ضباين راوول األبيول، الأن الفارق بني الفريقني اأربع نقاط قبل املرحلة 
اخلتامية التي �ضيحتفل خاللها جوفنتو�س باللقب اأمام جماهريه �ضد هيال�س فريونا، وياأتي تتويج »اليويف« بلقب الدوري بعد 
اأيام معدودة على اإحرازه لقب م�ضابقة كاأ�س اإيطاليا للمرة الرابعة توالياً و13 يف تاريخه بفوزه الكبري يف النهائي 18 له على 
غرميه ميالن 4-0، وتوج فريق »ال�ضيدة العجوز« بالثنائية املحلية للمرة ال�ضاد�ضة يف تاريخه بعد اعوام 1960 و1995 و2015 
باأن جمهوره ما زال يحت�ضب اأي�ضاً لقبي 2005 و2006 رغم جتريده منهما ب�ضبب ف�ضيحة »كالت�ضوبويل«  و2016 و2017، علماً 

التي اأودت به اإىل الدرجة الثانية.
وت�ضكل الثنائية املحلية التي جعلت من األيغري اأول مدرب يحققها يف اأربعة موا�ضم متتالية يف البطوالت االأوروبية اخلم�س 
الكربى، اأف�ضل عزاء جلوفنتو�س الذي كان ميني النف�س باإحراز لقب دوري اأبطال اأوروبا للمرة االأوىل منذ 1996، لكن عودته 
مل تكتمل �ضد ريال مدريد االإ�ضباين حامل اللقب الذي اأخرجه من ربع النهائي، وكان جوفنتو�س الذي خ�رص نهائي امل�ضابقة 
القارية املو�ضم املا�ضي اأمام الريا، واإذا كان جوفنتو�س ميلك ما يعزيه حملياً، فاإن نابويل ما زال يبحث عن لقبه االأول يف 
اأيام االأ�ضطورة االأرجنتيني دييغو مارادونا. اأما بالن�ضبة لروما،  الدوري منذ 1990 والثالث يف تاريخه بعد 1987 وكالهما يف 
ف�ضيكتفي بح�ضوله على بطاقة امل�ضاركة يف م�ضابقة دوري االأبطال التي و�ضل اإىل دورها ن�ضف النهائي هذا املو�ضم للمرة 

االأوىل منذ 1984، وهو ح�ضمها ال�ضبت بعد خ�ضارة اإنرت ميالن �ضد �ضيفه �ضا�ضوولو 2-1.

يف  مدريد  ريال  اأهداف  عن  اإ�ضبانية  �ضحفية  تقارير  ك�ضفت 
فرتة االنتقاالت ال�ضيفية املقبلة، من اأجل تدعيم �ضفوفه حتى 
اإذا توج بلقب دوري اأبطال اأوروبا للمرة الثالثة على التوايل اأمام 
�ضحيفة  ن�رصته  ما  وبح�ضب  اجلاري،  ال�ضهر  من   26 ليفربول 
»اإيه بي �ضي« االإ�ضبانية، فاإن اإدارة ريال مدريد ا�ضتقرت على 
ومهاجم  اأمين  وظهري  مرمى  بحار�س  الفريق  �ضفوف  تدعيم 
واأ�ضارت  املقبلة،  ال�ضيفية  االنتقاالت  فرتة  يف  ومدافع، 
ب�ضبب  الهجوم  لتدعيم  املر�ضح  نيمار  الربازيلي  اأن  ال�ضحيفة 
للفريق  الهجومية  القوة  يزيد  �ضوف  والذي  الرائع،  م�ضتواه 
يف  يرغب  مدريد  ريال  اأن  واأ�ضافت  رونالدو،  كري�ضتيانو  مع 
تدعيم حرا�ضة املرمى مع ا�ضتمرار كيلور نافا�س ب�ضم حار�س 
اآخر بدال من كيكو كا�ضيا، وت�ضم قائمة املر�ضحني 3 حرا�س 
األي�ضون باكري من روما ودافيد دي خيا من مان�ض�ضرت يونايتد 
مع  التعاقد  يتم  اأن  اأتلتيكو مدريد، على  اأوبالك حار�س  ويان 
بالن�ضبة  اأما  للفريق.  االقت�ضادية  لالإمكانيات  وفقا  اأحدهم 
اإن النادي امللكي ينوي �ضم  للظهري االأمين، فتقول ال�ضحيفة 
األفارو اأودريوزوال العب ريال �ضو�ضييداد الذي يتاألق مع فريقه 
هذا املو�ضم، وان�ضم للمنتخب االإ�ضباين وميتلك �رصطا جزائيا 
قيمته 40 مليون يورو ويرغب الالعب يف االنتقال اإىل الريال، 
اأجل املناف�ضة مع كارفاخال يف  األفارو من  اأن قدوم  واأ�ضارت 
اجلبهة اليمنى، يعني رحيل املغربي اأ�رصف حكيمي عن الفريق 
ليح�ضل  ال�رصاء  اإعادة  خيار  مع  بيعه  اأو  نهائية  ب�ضورة  �ضواء 
الدفاع،  اآخر. وبالن�ضبة خلط  على فر�ضة امل�ضاركة مع فريق 

خي�ضو�س  اأن  ترى  مدريد  ريال  اإدارة  اأن  ال�ضحيفة  اأو�ضحت 
الفرن�ضي  تقلق  اإ�ضاباته  لكن  جيدة  ب�ضورة  يتطور  فاييخو 
يف  مدافع  �ضم  �رصورة  النادي  يرى  لذلك  زيدان،  الدين  زين 
مدريد  ريال  اأن  ولفتت  املقبلة،  ال�ضيفية  االنتقاالت  فرتة 
�ضكرينيار  لينجليت وميالن  وكيملنت  لويز  ديفيد  ي�ضع كل من 
وكو�ضتا�س موناال�س واألي�ضو رومانيويل، �ضمن خياراته لتدعيم 
الدفاع، اأ�ضارت ال�ضحيفة اأن ريال مدريد مع قدوم ال�ضفقات 
واأ�رصف  كا�ضيا  كيكو  خدمات  عن  ي�ضتغني  �ضوف  املذكورة 
داين  الثنائي  موقف  يح�ضم  لكنه مل  مايورال،  وبورخا  حكيمي 
ال�ضحيفة يف  واأبرزت  �ضيبايو�س وماركو�س يورنتي حتى االآن، 
قبل  ريال مدريد  بيل، �ضريحل عن  اأن جاريث  تقريرها  نهاية 
قدوم نيمار، �ضواء كان يرغب يف البقاء اأم يريد املغادرة الأنه ال 

يوجد مكان له بالبالنكو�س يف املو�ضم املقبل.

ريال مدريد ي�صتهدف 4 �صفقات باملريكاتو ال�صيفي
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اليويف يتّوج بطاًل للمرة ال�صابعة تواليًا
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ن�رسين  الفنانة  ال�صدفة  جمعت 
بعد  ب�صيوين  ندى  بالفنانة  طاف�ش 
وعربت  معا،  عملهما  من  �صنوات 
كل منهما عن �صعادتها بهذا اللقاء. 
ون�رست الفنانة ن�رسين طاف�ش �صورة 
على  ح�صابها  عرب  “ندى”،  مع  لها 
»اأحلى  قائلة:  وعلقت  »اإن�صتقرام«، 
اإين  بعمله هو  م�صل�صل  اأي  �صيء من 
اأك�صب نا�ش حلوة وحمبة وراقية، زي 
اإين  مب�صوطة  ب�صيوين،  ندى  احلبيبة 
�صفتك يا ع�صولة.« بينما علقت ندى 
ب�صيوين على لقطة لهما عرب ح�صابها 

اجلميلة  مع  �صباح  »اأجمل  وقالت: 
وذكريات  طاف�ش  ن�رسين  اأوي 
وليلة(،  ليلة  )األف  وم�صل�صل  بولندا، 
�صعدت بلقائك يا قمراية بعد �صنتني 
منورة«، ومتنى اجلمهور يف تعليقاته 
دوام املحبة بينهما، ن�رسين طاف�ش 
امل�صاركة يف  عن  موؤخرا،  اعتذرت، 
م�صل�صل »هارون الر�صيد«، مع النجم 
بقولها  ذلك  وبررت  خويل،  ق�صي 
من  الثاين  اجلزء  بت�صوير  تقوم  اإنها 
كرمي  الفنان  مع  »الزيبق«  م�صل�صل 

عبدالعزيز والفنان �رسيف منري.

عا�ضي �حلالين يك�ضف عن �أمل حجازي: �ضاأطلق دعاًء رم�ضانيًا
�أحدث كليب له

توم كروز يك�ضف كو�لي�ش ن�ضرين طاف�ش ت�ضتعيد ذكريات »�ألف ليلة وليلة« مع ندى ب�ضيوين
ت�ضوير �أحدث �أفالم »�ملهمة 

�مل�ضتحيلة« بعد �إ�ضابته

ك�شفت اأمل حجازي اأنها تتح�شر لإطالق »دعاء« يف اليومني املقبلني تزامنًا مع حلول �شهر رم�شان 
املبارك. وقالت اإنها تنتظر �شهر رم�شان كل عام، لأنه �شهر »مميز« بالن�شبة لها، حيث جتتمع مع 

العائلة كلها على مائدة الإفطار وتواظب على قراءة القراآن والأدعية. 

ذكرياتها  اأجمل  اأن  اإىل  واأ�صارت 
حني  الف�صيل  بال�صهر  مرتبطة 
منزل  يف  وتعي�ش  عزباء  كانت 
ذويها، وحيث كان والداها واإخوتها 

جميعاً يجل�صون معاً للإفطار.
 قالت اإنها مل تكن ت�صعر بال�صعادة 
بعد تاأدية اأي اأغنية بل على العك�ش 
لكن  ال�صمري،  بتاأنيب  ت�صعر  كانت 
دعاًء  اأو  اأن�صودة  اليوم  تقدم  حني 

دينياً ت�صعر ب�صعادة مطلقة.
 وتابعت يف ذات ال�صياق اأنها ال تندم 
رمبا  الفني،  املجال  دخولها  على 
و�صلت  الفني  م�صوارها  وب�صبب 
باحلجاب  القناعة  اإىل  الحقاً 
ولطاملا  الديني  االلتزام  و�رسورة 
كل  من  االإيجابيات  تاأخذ  كانت 
منها.   وتتعلم  بها  مرت  مرحلة 
للأغاين  ت�صتمع  ال  اأنها  واأو�صحت 
الأنها  بل  التزمت،  باب  من  لي�ش 

القراآن يف  من  اآيات  �صماع  تف�صل 
بيتها و�صيارتها، لكن يف حال طلب 
تلبي  معينة  اأغنية  �صماع  اأوالدها 

طلبهم.  وتطرقت اإىل اأطباق �صهر 
يحب  زوجها  اإن  فقالت  رم�صان 
الطبخ ويدخل معها لي�صاعدها يف 

حت�صري االأطباق ال�صهية، ليتناف�صا 
فيما بعد حول طبق َمن هو االألّذ.  
طعامها املف�صل واليومي يف �صهر 
رم�صان هو طبق الفتو�ش و�صوربة 
اأن  حجازي  اعتربت  العد�ش.  
االأطفال،  هم  الدنيا  يف  ما  اأجمل 
بوجود  كبرية  ب�صعادة  ت�صعر  وهي 
االأمومة  اأن  ولو  وابنها  ابنتها 
بالقلق  وت�صعرها  كبرية  م�صوؤولية 
واخلوف والتعب دائماً لكنها �صعور 

جميل ومقد�ش.
 قالت اإن اأكرث ما يزعجها ويحزنها 
هو فقدان عزيز اأو حني ت�صعر اأنها 

ابتعدت عن اهلل ولو قليًل.
  واأ�صارت يف نهاية حديثها اإىل اأن 
زوجها هو الرجل املوؤثر حالياً يف 
حياتها، الأن لديه الن�صج واحلكمة 
يف ت�رسفاته لذلك فهي ت�صت�صريه 

دائماً ويف معظم االأمور.

عا�صي  الفنان  اأزاح 
ال�صتار عن  احللين 
اجلديدة  اأغنيته 
الورد”،  “كنت 
الفيديو  عن  كا�صًفا 

كليب اخلا�ش بها.
احللين  ن�رس 
الفيديو  من  مقطًعا 
طرحه  الذي  كليب 
موقع  عرب  اليوم 
عرب  يوتيوب، 
الر�صمي  ح�صابه 
ال�صور  موقع  على 

عليه  وعلق  اإن�صتقرام،  والفيديو 
االأغنية  االآن  “�صاهد  قائل: 
لفار�ش  الورد  كنت  امل�صورة 
احللين،  عا�صي  العربية  االأغنية 

على روتانا يوتيوب”.
وغرد احللين عرب ح�صابه الر�صمي 
“كنت  اأغنية  حول  “تويرت”  على 
الورد” قائًل: “للتو�صيح.. ت�صوير 

رحلتي  اأثناء  مت  الورد  كنت  اأغنية 
مع العائلة اإىل فرن�صا ولي�ش كليب 
بع�ش  هي  اإمنا  احلقيقي  باملعنى 
الفرن�صة  بالطبيعة  امل�صاهد 
االأغنية  و�صماع  م�صاهدة  ليتم 
التوا�صل  ومراكز  اليوتيوب  على 
تنال  اأن  اأمتنى  فقط  االجتماعي 

اإعجابكم مع كل احلب. 

روى النجم ال�صينمائي االأمريكي 
وكالة  مع  مقابلة  يف  كروز  توم 
واجهت  التي  امل�صقات  فرن�صية 
»املهمة  اأفلمه  اأحدث  ت�صوير 
متطرقاً  ال�صقوط«،  امل�صتحيلة: 
اأداء  موا�صلته  اإىل  خ�صو�صاً 
م�صاهده رغم اإ�صابته يف الكاحل 
»امل�صوؤولية«  ح�ش  من  بدافع 

لديه.
عاماً(   55( البالغ  املمثل  وقال 
 )1986( غن«  »توب  فيلم  بطل 
»تعر�صت لك�صور يف حياتي، لكن 
وهو  �صعباً،  كان  احلادث  هذا 
اأنهى اأداء م�صاهده رغم االإ�صابة 
وعاد اإىل موقع الت�صوير بعد �صتة 

اأ�صابيع فقط على احلادثة.
خلل  االأمريكي  املمثل  وقال 
ال�ش  يف  كون«  »�صينما  ملتقى 
االأمريكية  نيفادا  بوالية  فيغا�ش 
ال�صاد�ش  للجزء  يروج  كان  حيث 
»مي�صن  اأفلم  �صل�صلة  من 
عر�صه  يبداأ  الذي  اإميبا�صيبل« 
الواليات  يف  جويلية    27 يف 
املتحدة: »كان االأمر �صعباً جداً 
اأكون  اأال  يخ�صون  كانوا  الأنهم 
مدى  على  الرك�ش  على  قادراً 

ت�صعة اأ�صهر على االأقل وكنت يف 
ذروة فرتة الت�صوير.

خلروج  موعد  هناك  كان   
وم�صوؤولية  ال�صاالت  يف  العمل 
اأرد وقف  يتعني علي حملها، مل 
فيلم  منتجو  وا�صطر  الت�صوير«، 
امل�صتحيلة:ال�صقوط«  »املهمة 
عند  لندن  يف  يُ�صور  كان  الذي 
ح�صول احلادثة، اإىل وقف العمل 
بجدار  املمثل  ا�صطدام  بعد 
اإ�صمنتي عند قفزه من مبنى اإىل 
بحبال  معلقا  كان  اأنه  رغم  اآخر 

لل�صلمة.
احلادثة  بعد  كروز  توم  واأو�صح 
ك�رست  ركبتي  اأن  فوراً  »اأدركت 
ومل اأكن اأريد اإعادة امل�صهد لذا 

نه�صت ووا�صلت الت�صوير«.
ماكواري  كري�ش  املخرج  واأ�صار 
فيلم  اإخراج  توىل  اأن  �صبق  الذي 
ناي�صن«  روغ  اإميبا�صيبل:  »مي�صن 
)2015( و«جاك ريت�رس« )2012( 
ل�صمان  جهدا«  ياأل  »مل  اأنه  اإىل 
وهو  امل�صهد،  هذا  على  االإبقاء 
يف  ورت،  �صُ التي  امل�صاهد  رابع 

عملية التوليف.

دورة جديدة ملهرجان فاتن حمامة �ل�ضينمائي يف ذكرى ميالدها

ال�صا�صة  »�صيدة  مبيلد  احتفاء 
الدورة  انطلقت  العربية«، 
فاتن  مهرجان  من  الرابعة 
الليلة  ال�صينمائي  حمامة 
مب�صاركة  القاهرة  يف  املا�صية 
ووثائقي  روائي  بني  فيلماً   20

ور�صوم متحركة.
كل  امل�صتقل  املهرجان  ويقام 
يوم  ليواكب  مايو  �صهر  يف  عام 
ميلد الفنانة الراحلة يف ال�صابع 
والع�رسين من ال�صهر اإال اأن هذه 
ب�صبب  مبكراً  انطلقت  الدورة 

قرب حلول �صهر رم�صان.

فكرة املهرجان

وقالت املخرجة واملنتجة ماجي 
اأنور موؤ�ص�صة ورئي�صة املهرجان، 
باالأ�صا�ش هي  »فكرة املهرجان 
و�صناع  لل�صباب  م�صاحة  توفري 
م�رس  من  امل�صتقلني  االأفلم 
اأعمالهم  لعر�ش  العامل  واأنحاء 
واأ�صافت  اخلربات«.  وتبادل 
»اأ�رسفت �صيدة ال�صا�صة العربية 
للمهرجان  االأوىل  الدورة  على 
له  االإعداد  يف  كثرياً  و�صاعدتنا 
يحر�ش  واالآن  رحيلها..  قبل 
عبد  حممد  الدكتور  زوجها 

تفا�صيل  متابعة  على  الوهاب 
قائلة:  وتابعت  معنا«.  دورة  كل 
زيادة  على  عام  كل  »نحر�ش 
فعاليات املهرجان والتو�صع فيه 
مهرجانات  مع  �رساكات  واإبرام 
الفنانة  تكون  حتى  اأخرى 
الراحلة فخورة مبا نحققه حتت 
املهرجان  يف  ا�صمها«وت�صارك 
اأفلم من م�رس و�صوريا واإ�صبانيا 
والواليات  واإيطاليا  واأملانيا 

املتحدة وجمهورية الت�صيك.
االفتتاح  يف  املهرجان  وعر�ش 
دار  يف  احل�صارة  ب�صينما 
»يوم  امل�رسي  الفيلم  االأوبرا 

�صاهني  اإلهام  بطولة  لل�صتات«، 
كرمي  ونيللي  ال�صباعي  وناهد 
وحممود  الفي�صاوي  وفاروق 
حميدة واإخراج كاملة اأبو ذكري. 
الر�صمية  امل�صابقة  وبجانب 
للأفلم  ق�صماً  املهرجان  ي�صم 
اأفلماً  فيه  يعر�ش  الكل�صيكية 
عربية واأجنبية قدمية من بينها 
اأفلم لفاتن حمامة وق�صماً اآخر 
اإىل  يهدف  ال�صامتة  لل�صينما 

اإعادة التذكري بهذا الفن.
ور�ش  املهرجان  ينظم  كما 
الت�صويرية  املو�صيقى  يف  عمل 
وت�صويق  واملونتاج  والديكور 

توزيع االأفلم.

الأفالم الكال�شيكية

وكرم املهرجان يف االفتتاح ا�صم 
املمثل الراحل اإ�صماعيل يا�صني 
)1912-1972(، وبعد ت�صلم غادة 
جبارة ع�صو جمل�ش نقابة املهن 
مت  التكرمي  لدرع  ال�صينمائية 
حياة  عن  ق�صري  فيلم  عر�ش 

الفنان الراحل.
يف  املكرمة  االأ�صماء  بني  ومن 
الدورة الرابعة املو�صيقار راجح 
العدل  حممد  واملنتج  داود 
اإلهام �صاهني، وي�صتمر  واملمثلة 
املهرجان حتى ال�صابع من ماي 

اجلاري.
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م�شرحيون يجمعون »للو�شط« بعد رحيلها:

باري�س

وداعا »�سونيا« ... �سيدة 
اخل�سبة اجلزائرية

�شيع اأم�س جثمان فقيدة امل�شرح اجلزائري »�شونيا »مبقربة دايل اإبراهيم و�شط 
ح�شور العائلة الفنية  وبع�س امل�شوؤولني  لتغادرنا  �شيدة اخل�شبة اجلزائرية اأول 

اأم�س  اإىل مثواها الأخري عن عمر يناهز 65 �شنة بعد �شراع مع مر�س ع�شال 
تاركة  ورائها م�شوار فني طويل و حافل بالنجاحات ففي ر�شيدها اأزيد من 

خم�شني عمال م�شرحيا  الذي يدخل يف ريربتوار امل�شرح اجلزائري.

حكيم مالك

ال�سينمائية  الأعمال  اإىل  بالإ�سافة 
والتلفزيونية  التي  قدمتها على مدار 
رفقة عمالقة  اأربعة عقود   من  اأكرث 
�سنعوا  الذين  اجلزائري  امل�رسح 
من  باأحرف  ا�سمها  لت�سجل  جمده  
ذهب على لئحة الفنانني اجلزائريني 
العظماء الذين قدموا زهرة �سبابهم  
ت�سحية  بكل  اجلزائري  للفن  خدمة 
الفن  بر�سالة  واإميانا  و�سدق   ووفاء 
الراقي وامللتزم الذي يالم�س الواقع 
مبوا�سيعه اجلادة التي تعالج م�ساكل 
ويوميات ومعاناة املجتمع اجلزائري  

حتمله  ما  بكل  حقيقية  فنانة  فهي 
الكلمة من معنى .

 
اأزيد من 50 عمال م�شرحيا 

�شيبقى يف الذاكرة

احلقيقي  وا�سمها  �سونيا  ولدت   
  1953 جويلية   31 يف  مكيو  �سكينة 
اإىل  »ال�سو�سة«  الأوىل  م�رسحيتها 
معهد  من  تخرجت  »حدة«  غاية 
�سنة  الكيفان  بربج  الدرامية  الفنون 
وم�سرية  فهي ممثلة وخمرجة   1973
ب�سكيكدة  اجلهويني  للم�رسحني 
وعنابة ومعهد الفنون الدرامية بربج 

الكيفان  فلقد اأ�س�ست مهرجان عنابة 
للم�رسح الن�سوي  من 2011 -  2015 
»فلطاملا اأهدت للجمهور اجلزائري 
لعقود  من الزمن لتقدم هذه الأخرية 
م�رسحية    الأعمال  من  جمموعة 
اأذهان  يف  خالدة  �ستبقى  التي 
لع�ساق  اأهدت  فلقد  اجلزائريني 
العرو�س  من  جمموعة  الرابع  الفن 
يف  واملتمثلة  الراقية  امل�رسحية  
�سونيا  وغناء  قالوا«  لعرب  »قالوا  
فيه  اأدت  والتي  العرب«   »قالوا   يف 
را�سخا  �سيبقى  ا�ستثنائية  رواية  دور 
اإىل  اإ�سافة  اجلزائريني   ذاكرة  يف 
وغنائها   غرق«  »بابور  يف  م�ساركتها 
الدين  عز  الراحل  جانب  اإىل  راوية 

جموبي يف »العيطة« والراحل اأحممد 
بن قطاف وزياين �رسيف عياد وعبد 
�سديقي   والطيب  علولة   القادر 
اأن  الفقيدة  رف�ست  فلقد  وبالتايل 
ال�سوداء  الع�رسية  خالل  تهاجر 
م�رسحية  غرار  على  اأعمال  لتقدم 
واحلوا�س«  و«ح�رسية  »ال�رسخة« 
الفرتات  اأ�سعب  خالل  من  لتعالج 
التي عا�ستها اجلزائر يف الت�سعينيات 
ورددت مرارا »اأريد اأن اأبني م�رسحا 
يف كل �سارع«، وكان اآخر عمل قدمته 
»بدون  يف  متمثل  للم�رسح  �سونيا 
عنوان« الذي اأخرجته ومثلت فيه اإىل 
جانب م�سطفى عياد كما اأن الراحلة 
احلال«  »طبيعة  فيلم  يف  �ساركت 

للمخرج كرمي مو�ساوي.

 املمثل عبد احلميد رابية
 » امل�شرح اجلزائري 
�شيبقى �شاهدا على 

ن�شال والتزام �شونيا  »

عبد  املمثل  دربها  رفيق  وقال 
جلريدة  حديثه  يف  رابية   احلميد 
امل�رسحي  العامل  اأن   « الو�سط   «
وال�ساحة  والتلفزيوين  وال�سينمائي 
فنانة  فقدت  اجلزائرية   الثقافية 
وملتزمة  ومنا�سلة  مثقفة  و  موهوبة 
األ  يف امليدان الثقايف ب�سفة عامة  

تعد  التي    « »�سونيا  املمثلة  وهي 
البارزات  اجلزائريات  املمثالت  من 
املخرجني  مع معظم  تعاملت  والتي 
بينهم  من  اجلزائريني  واملمثلني 
اأحمد  و�سيد  ورابية  و  رما�س  فالق 
نور  والها�سمي  طيان  وعمر  اأقومي 
مثلت   حيث  عمار  وحم�سن  الدين 
اأبرزها  امل�رسحيات  من  العديد  يف 
»ح�سن  الطمع«،   يف�سد  »الطمع 
�سيدنا«  ديال  و«اخلطبة   « وح�سان 
و«قالوا العرب قالو » ، و«اآه يا ح�سان 
» »وقف يا �ستار » و«فني كنت البارح 
»�سي بونوار وجماعتو« ، » الدهاليز »  
وم�رسحية »احل�رسية واحلوا�س« مع 
م�سطفى عياد ومثلت  يف عام 1987 
الأ�سبوع  هذا  يعودون  ال�سهداء  يف« 
واإدري�س  �سقراين  بن  مع م�سطفى   «
الفنانني  من  وغريهم   �سقروين 
تاأ�سي�س  يف  و�ساركت   اجلزائريني   
�سمن   تدخل  التي  القلعة  م�رسح 
امل�رسح امل�ستقل واخلا�س رفقة  كل 
من احممد بن قطاف وزياين �رسيف 
وكانت  جموبي   الدين  وعز  عياد 
ويف  »العيطة«   لهم   م�رسحية  اأول  
الدرامي  املونولوغ  يف  مثلت   1990
لنجاة  الطالق«  و«ليلة   « »فاطمة 
رحلت  والتي  فار�س  ور�سيد  �سيبوين 
العطاء  من  �سنة   65 يناهز  عن عمر 
ومن  الإبداع  ومن   الت�سحية  من 
الإنتاج وحقيقية فلقد تركت ب�سمتها 

واآثارها يف احلقل الثقايف ككل وهذا 
عن طريق تركها ملراجع واأر�سيفات 
اجلماعية  والذاكرة  للتاريخ  �ستبقى 
والباحثني  اجلامعيني  منها  لي�ستفيد 

والدار�سني واملمار�سني للم�رسح .

املخرج امل�شرحي مولي 
ملياين

 »رحيل �شونيا خ�شارة 
كبرية للم�شرح 

اجلزائري »
 

مولي  امل�رسحي  املخرج  واأكد 
»الو�سط  ليومية  حممد  مراد  ملياين 
واملخرجة  املمثلة  رحيل  »باأن 
كبرية  خ�سارة  �سونيا  اجلزائرية 
نخ�رس  نحن   وها  اجلزائري  للم�رسح 
والتي  اجلزائر  جميالت  من  جميلة 
يف  الكبري  بن�سالها  اجلميع  يعرفها 
وامل�رسح  الن�سوي  امل�رسح  �سبيل 
تعد قدوة  عند  وبالتايل فهي  عموما 
املمثالت اجلزائريات ، وعليه فيجب 
اأن نوؤرخ اأعمال هذه املخرجة الكبرية 
وعلينا اأن نكتب م�سرية قامات امل�رسح 
اجلزائري حتى يت�سنى للجيل اجلديد 
هو  التوثيق  اأن  معتربا  بهم  يقتدي  اأن 
انتقال  اخلربات  اأجل خلق  احلل من 

عن طريق ال�ستفادة من ال�سلف .

240 فنانًا ُي�ساركون يف اإجناز »عني مفتوحة على العامل العربي«
ت�ستعد العا�سمة الفرن�سية للك�سف 
الفني  العمل  مراحل  اأوىل  عن 
مفتوحة  »عني  امُلبتكر  اجلماعي 
على العامل العربي«، والذي �سوف 
يُزاح ال�ستار عنه يف ثالث مراحل 
الفرتة  خالل  الفنية  الإثارة  من 
جانفي   6 اإىل   2018 ماي   15 من 
املعار�س  قاعة  يف  وذلك   ،2019
باري�س،  يف  العربي  العامل  مبعهد 
عربياً  فناناً   240 ومب�ساركة 
واأجنبياً مُيثلون خمتلف املدار�س 
حوار  يف  الفنية،  والتوّجهات 
امُلتعددة  الثقافات  بني  حقيقي 

يدعو للفخر.
روائع  بني  امُلتدرج  العمل  وميزج 
والنحت  والفوتوغرافيا  الت�سكيل 
الن�سيج  وفن  والأدب  والر�سم 
العربي،  اخلط  اإبداعات  واأي�ساً 
فنانني  على  ال�سوء  ُم�سلّطا 
�ساهموا مب�ساريع وفعاليات معهد 
ن�ساأته يف عام  العربي منذ  العامل 

1980 بلغة تعبريية ُمتجددة، حيث 
ي�سعى الفنانون امُل�ساركون لتوجيه 
من  العربي  العامل  ملعهد  حتية 
خالل اإجناز عمل جماعي خا�س، 
وذلك مبنا�سبة مرور ما يزيد عن 
املعهد، مبا  اإن�ساء  على  30 عاماً 
العربية  الثقافة  اإثراء  يف  يُ�ساهم 
بتعابري وم�ساريع فنية ُم�ستحدثة.

مدى  على  فناناً   240 الـ  وي�سارك 
عام كامل تقريباً يف عر�س روؤيتهم 
ونظرتهم للعامل العربي من خالل 
هذا العمل امُل�سرتك، الذي �سيتم 
ثالث  خالل  عنه  النقاب  ك�سف 
مراحل  مع  تتما�سى  حمطات 
املحطة  تدريجي،  ب�سكل  اإجنازه 
الأوىل يف 15 ماي التي �سيتم فيها 
عر�س الإبداع الفني الذي اأجنزه 
حتى  امُل�ساركني  من  فناناً   114
الثانية  اأما املرحلة  التاريخ،  ذلك 
يتم  ف�سوف  اجلماعي  العمل  من 

بينما   ، �سبتمرب   18 يوم  اإجنازها 
عن  النهائي  ال�ستار  اإزاحة  �سيتم 
العمل الفني امُلتطّور كاماًل يف 6 
نوفمرب 2018، على اأن يتم ا�ستمرار 
على  لالطالع  اجلمهور  ا�ستقبال 
هذه »العني املفتوحة على العامل 
العام  من  جانفي  لغاية  العربي« 

املقبل 2019.
اأ�سيلة  فكرة  على  يعتمد  والعمل 
الفرن�سية  الإبداع  وكالة  اقرتحتها 
والتي   FF Paris ال�سهرية 
 ،)Fred & Farid( اأ�س�سها 
 30 الـ  الذكرى  مبنا�سبة  وذلك 
العربي،  العامل  معهد  لتاأ�سي�س 
اأعّد  الذي  العمل  يُحاكي  حيث 
 240 الـ  املنا�سبة،  لهذه  خ�سي�ساً 
 )moucharabiehs( قطعة 
ال�سهرية  الواجهة  تغطي  التي 
الدائرة  يف  املعهد  ملبنى 
من  اإذ  ع�رسة،  احلادية  الباري�سية 
ميتاز  املعهد  بناء  اأّن  املعروف 

فيها  تتحكم  التي  بامل�رسبيات 
لوحة كهرو�سوئية حيث يتم اإغالق 
األواح الأملنيوم عند ارتفاع درجة 
بف�سل  وذلك  اآيل،  ب�سكل  احلرارة 
املهند�س  للمبنى  به  قام  ت�سميم 
يف  ُمعتمدا  نوفيل  جان  الفرن�سي 
ذلك على احلديد وال�سلب واألواح 
هذا  اإجناز  ويهدف  الأملنيوم. 
معهد  من  كل  قام  ال�سخم  العمل 
وفريد  فِرد  ووكالة  العربي  العامل 
ودعوة  نداء  بتوجيه  الفرن�سية، 
ُمقرتحة  م�ساريع  لتقدمي  وا�سعة 
�سملت ر�سامني وفنانني ت�سكيليني 
من  وُم�سورين  وخُمرجني  وكتاب 
بفخر  �ساهموا  قد  كانوا  الذين 
العربي  العامل  معهد  افتتاح  منذ 
الأوروبية  العني  هذه  اطالع  يف 

ال�سغوفة على العامل العربي.
اأ�سالة  اأّن  املعهد  اإدارة  وك�سفت 
هذا العمل التعاوين م�ستوحاة من 
 cadavre« الرائعة  اجلثة  فكرة 

exquis« للمدر�سة ال�رسيالية فوق 
واخرتعها  ابتكرها  والتي  واقعية، 
وتقوم   ،1925 عام  ال�رسياليون يف 
اأو  جملة،  تاأليف  مبداأ  على 
عّدة  بوا�سطة  ما،  عمل  اأو  ر�سمة 
منهم  اأي  يكون  اأي  دون  اأ�سخا�س 
من  اأقرانه  كتب  مبا  اطالع  على 
الذي  التعريف  )بح�سب  قبله 
قامو�سه  بريتون يف  اأندريه  قدمه 

ال�رسيايل املخت�رس(.
العامل  على  مفتوحة  »عني  ويف 
فنان  كل  من  يُطلب  العربي« 
الفنان  عمل  متابعة  ُم�سارك 
ُمبتكراً  فنياً  عماًل  ليبتدع  ال�سابق 
ثّم  ومن  �سم،   40 بـِ   40 بقيا�س 
حواف  وتو�سيل  اإظهار  يتم 
لكل  فقط  ال�سابق  العمل  وحدود 
يت�سكل  �سوف  النهاية،  ويف  فنان. 
و�سور  )لوحات  فنياً  عماًل   240
وخطوط  ور�سومات  ومنحوتات 
عربية( م�سكلة معاً لوحة جدارية 

�سخمة بطول 9.60 مرتاً وارتفاع 
4 اأمتار، يتم اإجنازها ب�سكل نهائي 
املقبل  نوفمرب  من  ال�ساد�س  يف 
العربي  للعامل  ُموّجهة  كتحية 
العا�سمة  يف  معهده  خالل  من 

الفرن�سية.
يف  العربي  العامل  معهد  اأّن  يُذكر 
باري�س يُقّدم هذا العام، جمموعة 
الثقافية  الفعاليات  من  غنية 
للمثقف  مهمة  نافذة  ت�سكل  التي 
على  العربي  والفنان  والأديب 
يف  والعربي  الأوروبي  اجلمهور 
املعهد  يزور  حيث  الوقت،  ذات 
�سنوياً ما يزيد عن 2 مليون ُمهتم 
اجلاليات  واأبناء  الفرن�سيني  من 
وي�ستقطب  والإ�سالمية،  العربية 
الُعمرية  الفئات  كافة  املعهد 
ح�سور  تزايد  مع  وامُلجتمعية، 
فعالياته  يف  املثقفة  للنخبة 

الفكرية.
 وكالت  
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روؤى

»اأفول الغرب«.. قراءة نقدية 
لقوة تغرب �سم�سها

�شدر حديثا للمفكر املغربي ح�شن اأوريد كتاب بعنوان »اأفول الغرب« يت�شمن تاأمالت نقدية 
يف واقع الأزمة التي يعي�شها الغرب حاليا، حمذرا من تداعياتها على راهن وم�شتقبل العامل 
العربي، بالنظر اإىل ارتباط نخبه وبنياته ال�شيا�شية والقت�شادية باملركز الغربي. الفكرة 
الناظمة للكتاب ال�شادر عن املركز الثقايف العربي )الدار البي�شاء، بريوت( يف 207 �شفحة، 
هي اأن الأزمات امل�شتعرة يف العامل العربي اإمنا هي اإىل حد ما انعكا�س لأزمة الغرب الذي 

يبدو اأنه فقد البو�شلة وروح القيادة والن�شجام بني �شيا�شات القوى املوؤثرة فيه. 

وكاالت

توقعاته  الكاتب  يبني  االأ�سا�س  هذا  وعلى 
بخ�سو�س م�ستقبل مظلم للعامل العربي طاملا 
�سلبية  وتوا�سلت  االأزمة،  اأبعاد هذه  ا�ستمرت 
خيارات  بلورة  عن  وعجزها  القيادية  النخب 

م�ستقلة بجبهات داخلية متما�سكة.
بنى  الغرب  اأن  فكرة  من  الكاتب  ينطلق 
ح�سارات  مع  ال�رصاع  وقع  على  ح�سارته 
اإىل جتاوزها، ومنها احل�سارة  اأخرى وال�سعي 
التو�سع  مرحلة  اأن  وجلي  االإ�سالمية.  العربية 
االحتكاك  هذا  ذروة  متثل  اال�ستعماري 

الدرامي بني الغرب والعامل العربي.
بعد  ملا  العربية  النخب  اأن  املثري  لكن 
اقت�ساديا  بالغرب  مرتبطة  ظلت  اال�ستعمار 
و�سيا�سيا وثقافيا، وبالتايل ظل العامل العربي 
ال�ساحة التي يعرب فيها الغرب عن تفوقه، مع 
مبحطات  م�سحون  تاريخي  الوعي  ح�سور 

ال�سدام العديدة بني العاملني.

 حمطات من الرتاجع

تكر�س  متوالية  حمطات  عند  الكتاب  يتوقف 
النظام  يف  للغرب  الرائدة  القوة  انح�سار 
العاملي ملا بعد احلرب الباردة، بدءا باالأزمة 
»تعبريا  عدت  التي   2008 عام  االقت�سادية 
فيالحظ  بنيوية«  اأزمة  من  غائرة  الأعرا�س 
منذ  االأو�سط،  لل�رصق  بقوة  تعود  رو�سيا  اأن 
عودة بوتني اإىل الكرملني عام 2012 برغبة يف 
ال�ساحة  على  اإهانة  من  له  تعر�ست  ملا  الثاأر 

الدولية«.
باإرها�سات  للكاتب-  -وفقا  االأمر  ويتعلق 
دون  الباردة  احلرب  فيه  تعود  جديد  عامل 
اأيديولوجيا ودون �سباق ت�سلح، وحلظة التحول 

االأبرز �سم رو�سيا جلزيرة القرم.
بالن�سبة الأوريد، فاإن »بوؤر ال�رصاع هي اأوكرانيا 
و�سوريا، وواجهتها العامل العربي« اإذ »ال يغرب 
الكرملني طموح  القرار يف  اأ�سحاب  عن ذهن 
�سوريا،  عرب  االأو�سط،  ال�رصق  اإىل  العودة 
االأو�سط،  ال�رصق  مفتاح  م�رص  اإىل  والت�سوق 
تابعة  كانت  التي  النفوذ  مناطق  وا�ستعادة 

�سابقا لالحتاد ال�سوفياتي«.

لن  اأو  العامل،  الغرب  يقود  لن  له،  وبالن�سبة 
تكون له ال�سيادة املطلقة. وهذا التحول لي�س 
فهو  للعرب  بالن�سبة  جيدا  خربا  بال�رصورة 
هم الذي  يطرح �سيناريوهات خطرية على عاملمَ
قد يعرف حتوالت عميقة غري م�سبوقة تبدت 
اأعرا�سها يف دول فا�سلة اأو عاجزة اأو حروب 
ويف  وتتو�سع.  ت�ستفحل  اأن  �ساأنها  من  اأهلية 
بالغرب  الدول املرتبطة  �ساأن  اأعم »من  توقع 
�ساحة  تكون  اأن  ووجدانيا  وثقافيا  تاريخيا 

ال�سطرابات عنيفة ميكن اأن متتد لعقود«.

فاكهة ينخرها الدود

يتحدث  الغرب،  الأزمة  االقت�سادي  ال�سق  يف 
اأن  بعد  الدود«  ينخرها  »فاكهة  عن  اأوريد 
ع�سفت االأزمات املالية منذ نهاية الت�سعينيات 
على  ويقف  للعوملة،  املحدودة  بالنجاحات 
التي  اجلديدة  الليربالية  »�سحايا«  ح�سيلة 

اأ�سبحت اإجنيل الدبلوما�سية االأمريكية.«
عقال  الأوريد-  -وفقا  العوملة  اأطلقت  لقد 
قوى جاحمة ال تر�سخ اإال الأنانيات من ال�سعب 

عميقة  تغريات  اإحداث  �ساأنها  ومن  كبحها، 
غ�سون  يف  املحتمل  فمن  الرثوة،  تراتبية  يف 
الع�رصية املقبلة اأن تتجاوز اقت�ساديات الدول 
مما  الكبار،  ال�سبعة  اقت�ساديات  الناه�سة 
واالقت�سادية  املالية  الهيمنة  »اهتزاز  يعني 
هيمنة  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  الغربية  للدول 

ح�سارية«.
التاريخ«  »نهاية  اأطروحة  الكاتب  ويوؤبن 
حمك  يف  �رصيعا  �سقطت  التي  لفوكوياما 
التاريخ بعد اأن ب�رصت بال�سعادة والدميقراطية، 
الطويل«  ال�سيوعية  �ستاء  »قو�س  اإغالق  عقب 
 ،1991 �سنة  الثانية  اخلليج  حرب  فاندلعت 
البو�سنة  يف  املاأ�ساة  �سور  العامل  و�ساهد 
وممار�سات االإبادة اجلماعية ودمار ال�سي�سان 

والتطهري العرقي يف رواندا.

اأزمات العرب �شدى م�شاكل الغرب

ويوؤكد املوؤلف اأن »ما يعتمل يف العامل العربي 

رجع �سدى الأزمة الغرب يف جوانب كثرية منه، 
�سباق  ظل  يف  ي�ستفحل  اأن  التوتر  �ساأن  ومن 
قوى دولية جديدة وتواري اأخرى، وبروز قوى 
وقد  جديدة.  اأيديولوجية  مبرجعيات  داخلية 
يف�سي االأمر، يف غياب مفهوم الدولة ب�سفتها 
وو�سائط  احلوار،  وثقافة  اجتماعيا،  عقدا 

للت�سوية، اإىل ا�سطدامات مريعة«.
الكاتب  منه  يحذر  دراماتيكي  �سيناريو  هو 
وهو ينظر لواقع ملمو�س مفاده اأن »�سيا�سات 
ذلك  اإىل  وهي  م�ستقرة«  غري  باتت  الغرب 
مرتددة ومتاأرجحة يف تعبري بليغ عن »االأزمة 

البنيوية التي تعرتي الغرب«.

مهمة تاريخية للنخب

وللتعامل مع هذه الرياح التي تهب عاتية من 
�سفة الغرب، ي�سدد اأوريد على اأهمية القراءة 
اختالالته  على  للوقوف  العامل،  لهذا  النقدية 
اإليها  يدعو  التي  املهمة  وهي  وتناق�ساته. 

الكتاب. اإنها دعوة عاجلة وملحة اإىل املثقف 
يف العامل العربي للغور يف »جتاويف اخلارطة 
الثقافية للغرب، باعتباره حمدد القيم، وموؤثرا 
على جمرى العامل وعلى الديناميات الداخلية 
للبلدان املرتبطة به. وعلى املثقف اأن ميتلك 
الزمن  اإىل  ينظر  كي  ي�سعفه  تاريخيا  وعيا 

املديد، فلي�س احلا�رص اإال ابن االأم�س..«.
»اإن  اخلطر  ناقو�س  بدق  كتابه  اأوريد  وينهي 
يتاأثر  ول�سوف  وجودية  باأزمة  ليمر  الغرب 
مبجرياتها العامل« وتنعك�س بدرجة اأوىل على 
العامل العربي بحكم اجلوار اجلغرايف، واالإرث 
)اجلاليات  االجتماعي  والتداخل  التاريخي، 
التي تعي�س بالغرب والفئات املتغربة املا�سكة 
العربي(  العامل  يف  التقنية  البنية  بزمام 
ال�سياحة..(  )البرتول،  االقت�سادية  وامل�سالح 

وعامل االإرهاب وم�ساعفاته.
ما  »االأ�سواأ  اإن  الكاتب  يقول  جمملة،  وبعبارة 
التحول  العربي  العامل  اإن مل ي�ستوعب  �سياأتي 

اجلاري يف العامل«.

الإعالم كواجهة لل�سراع 
مع املحتل املغربي

ق�سيدة »�سمت من اأجل غزة« ملحمود دروي�ش

الراهن  الوقت  يف  االإعالم  يلعب 
العام  الراأي  توجيه  يف  بارزا  دورا 
ويف  واإيجابا،  �سلبا  فيه  والتاأثري 
جمال  يف  النوعية  الطفرة  خ�سم 
الدول  تت�سابق  واالت�سال  االإعالم 
االإعالم  ميداين  يف  واحلكومات 
الطائلة  االأموال  وت�سخ  واالت�سال 
م�ستوى  من  والرفع  تطوير  ق�سد 
على  احلفاظ  يف  االإعالمية  اآلتها 
حميطها  وتاأمني  الداخلي  اأمنها 
وجه  يف  وال�سيا�سي  الثقايف 
عرب  اال�ستالب  وعمليات  االبتالع 
الذي  والثقايف  الفكري  الغزو 
العامل  دول  خا�سة  العامل،  يجتاح 

الثالث.
الدولة  توليه  مما  وبالرغم 
ال�سحراوية ملنظومة االإعالم التي 
رافقت حرب التحرير وا�ستطاعت 
االآلة  مواجهة  ب�سيطة  بو�سائل 
الدعائية للعدو وحلفائه الغربيني، 
للتطور مع الزمن لتوؤ�س�س لو�سائط 
اليوم  باتت  التي  الوطني  اإعالمنا 
وتقنية  علمية  كفاءات  على  تتوفر 
االإعالم  تخ�س�سات  خمتلف  يف 
وال�سحافة  وامل�سموع  املرئي 
املكتوبة، مع مهند�سني يف جمال 
واجلوانب  االلكرتوين  االإعالم 

التقنية.
الدولة  حققته  الذي  التطور  هذا 
�سح  من  بالرغم  ال�سحراوية 
على  احلرب  وا�ستعال  االإمكانيات 

ودبلوما�سية  ع�سكرية  جبهات 
تعك�س ا�ستثمار جبهة البولي�ساريو 
كعن�رص  الب�رصي،  العن�رص  يف 
اأ�سا�سي يف معركة التحرير والبناء، 
النوعي  العن�رص  هذا  تفوق  حيث 
الذي  الهائل  الب�رصي  الكم  على 

يتوفر عليه االحتالل املغربي.
ومن اوجه املعارك التي انت�رصت 
فيها قوة احلق على حق القوة ما 
اإعالمية  مبادرات  من  ن�ساهده 
باالأر�س املحتلة حيث �ساهمت يف 
اإذابة جليد التعتيم املغربي وك�رص 
احل�سار امل�رصوب على املنطقة 
لالحتالل  الب�سع  الوجه  وتعرية 
النتهاكات  الفظيعة  وممار�ساته 
حقوق االإن�سان باالأرا�سي املحتلة 

من ال�سحراء الغربية.
املت�سارعة  للتطورات  وا�ستجابة 
يف ثورة تكنلوجيا املعلومات بات 
املنظومة  تكييف  ال�رصوري  من 
متليه  ما  مع  الوطنية  االإعالمية 
والتي  احلالية  املعركة  ظروف 
املغربي  االحتالل  فيها  ي�ستخدم 
يف  ال�رصيفة  غري  الو�سائل  كل 
الق�سية  عدالة  على  التاأثري 
الذي  الكفاح  وطهارة  ال�سحراوية 
من  ال�سحراوي  ال�سعب  يخو�سه 

اجل احلرية واال�ستقالل.

بقلم: حممد ملني حمدي/
كاتب من اجلمهورية 
العربية ال�شحراوية

ال  وتنفجر..  باالألغام..  خا�رصتها 
هو موت.. وال هو انتحار

اإنه اأ�سلوب غـزة يف اإعالن جدارتها 
باحلياة

غـزة  وحلم  �سنوات  اأربع  منذ 
يتطاير �سظايا قذائف

اإنه  اأعجوبة،  هو  وال  �سحر  هو  ال 
بقائها  عن  الدفاع  يف  غـزة  �سالح 

ويف ا�ستنزاف العدو
مبتهج  والعدو  �سنوات  اأربع  ومنذ 
باأحالمه.. مفتون مبغازلة الزمن.. 

اإال يف غـزة
اأقاربها  عن  بعيدة  غـزة   الأن 
غـزة  الأن  باالأعداء..  ول�سيقة 
جزيرة كلما انفجرت وهي ال تكف   
العدو  وجه  خد�ست  االنفجار  عن 
عن  و�سدته  اأحالمه  وك�رصت 

الر�سا بالزمن.
اآخر..  �سيء  غـزة  يف  الزمن  الأن 
عن�رصا  لي�س  غـزة  يف  الزمن  الأن 
اإىل  النا�س  يدفع  ال  اإنه  حمايدا  
اإىل  يدفعهم  ولكنه  التاأمل.  برودة 
باحلقيقة.  واالرتطام  االنفجار 
االأطفال  ياأخذ  ال  هناك    الزمن 
ال�سيخوخة  اإىل  الطفولة  من 
لقاء  اأول  يف  رجاال  يجعلهم  ولكنه 
غـزة  يف  الزمن    لي�س  العدو..  مع 
الظهرية  اقتحام  ولكنه  ا�سرتخاء   
غـزة  يف  القيم  الأن  امل�ستعلة.. 
تختلف..  تختلف..  تختلف.. 
املحتل  لالإن�سان    الوحيدة  القيمة 
هي مدى مقاومته لالحتالل هذه 

هي املناف�سة الوحيدة هناك.
القيمة  هذه  معرفة  اأدمنت  وغـزة 
من  تتعلمها  مل  القا�سية..  النبيلة 
الدرا�سية  الدورات  من  وال  الكتب 
الدعاية  اأبواق  من  وال  العاجلة   
االأنا�سيد.  من  وال  ال�سوت  العالية 
وحدها  بالتجربة  تعلمتها  لقد 

وبالعمل الذي ال يكون   اإال من اأجل 
االإعالن وال�سورة  .

باأ�سلحتها  تباهي  ال  غـزة  اإن 
تقدم  اإنها  وميزانيتها  وثوريتها 
باإرادتها  وتت�رصف  املر  حلمها 
تتقن  ال  وغزة  دمها  .  وت�سكب 
حنجرة..  لغزة  لي�س  اخلطابة.. 
م�سام جلدها هي التي تتكلم عرقا 

ودما وحرائق.  
حتى  العدو  يكرهها  هنا  من 
اجلرمية.  حتى  ويخافها  القتل. 
اأو  البحر  يف  اإغراقها  اإىل  وي�سعى 
هنا  من  الدم  .  اأو يف  ال�سحراء    يف 
على  واأ�سدقاوؤها  اأقاربها  يحبها 
ا�ستحياء ي�سل اإىل الغرية واخلوف 
الدر�س  هي  غزة  الأن  اأحيانا. 
امل�رصق  والنموذج  الوح�سي 

لالأعداء واالأ�سدقاء على ال�سواء.
لي�ست غزة اأجمل املدن..

من  زرقة  اأ�سد  �ساطئها  لي�س 
�سوؤاطئ املدن العربية  

ولي�س برتقالها اأجمل برتقال على 
حو�س البحر االأبي�س.

ولي�ست غزة اأغنى املدن..
اأكرب  ولي�ست  املدن  اأرقى  ولي�ست 
اأمة.  تاريخ  تعادل  ولكنها  املدن. 
الأنها اأ�سد قبحا يف عيون االأعداء، 
الأنها  و�رصا�سة.  وبوؤ�سا  وفقرا 
مزاج  تعكري  على  قدرة  اأ�سدنا 
العدو وراحته، الأنها كابو�سه، الأنها 
برتقال ملغوم، واأطفال بال طفولة 
بال  ون�ساء  �سيخوخة،  بال  و�سيوخ 
اأجملنا  فهي  كذلك  الأنها  رغبات، 
جدارة  واأكرثنا  واأغنانا  واأ�سفانا 

باحلب.  
اأ�سعارها  عن  نبحث  حني  نظلمها 
اأجمل  غزة،  جمال  ن�سوهن  فال 
ال�سعر،  من  خالية  اأنها  فيها  ما 
فيه  ننت�رص  اأن  حاولنا  وقت  يف 

ف�سدقنا  بالق�سائد  العدو  على 
العدو  راأينا  وابتهجنا حني  اأنف�سنا 
ينت�رص  وتركناه  نغني..  يرتكنا 
�سفاهنا،  عن  الق�سائد  جفننا  ثم 
املدن  بناء  اأمت  وقد  العدو  فراأينا 

واحل�سون وال�سوارع.  
اإىل  نحولها  حني  غزة  ونظلم 
حني  �سنكرهها  الأننا  اأ�سطورة 
نكت�سف اأنها لي�ست اأكرث من مدينة 

فقرية �سغرية تقاوم
جعلها  الذي  ما  نت�ساءل:  وحني 

اأ�سطورة؟
�سنحطم كل مرايانا ونبكي لو كانت 
فينا كرامة اأو نلعنها لو رف�سنا اأن 

نثور على اأنف�سنا 
الأن  جمدناها  لو  غزة  ونظلم 
حد  اإىل  �سياأخذنا  بها  االفتتان 
اإلينا،  جتيء  ال  وغزة  االنتظار، 
غزة ال حتررنا، لي�ست لغزة خيول 
وال طائرات وال ع�سي �سحرية وال 
مكاتب يف العوا�سم، اإن غزة حترر 
ومن  ولغتنا  �سفاتنا  من  نف�سها 
غزاتها يف وقت واحد وحني نلتقي 
تعرفنا،  لن  رمبا  حلم  ذات  بها 
ونحن  النار  مواليد  من  غزة  الأن 
على  والبكاء  االنتظار  مواليد  من 

الديار  .
خا�سة  ظروفا  لغزة  اأن  �سحيح 
وتقاليد ثورية خا�سة   ولكن �رصها 
�سعبية  مقاومتها  لغزا:  لي�س 
)تريد  تريد  ماذا  تعرف  متالحمة 

طرد العدو من ثيابها(  
وعالقة املقاومة فيها باجلماهري 
هي عالقة اجللد بالعظم. ولي�ست 

عالقة املدر�س بالطلبة.
اإىل  غزة  يف  املقاومة  تتحول  مل 
وظيفة ومل تتحول املقاومة يف غزة 
اإىل موؤ�س�سة  . مل تقبل و�ساية اأحد 
ومل تعلق م�سريها على توقيع اأحد 

اأو ب�سمة اأحد  . وال يهمها كثريا اأن 
نعرف ا�سمها و�سورتها وف�ساحتها 
مل  اإعالمية،  مادة  اأنها  ت�سدق  مل 
تتاأهب لعد�سات الت�سوير ومل ت�سع 

معجون االبت�سام على وجهها.  
ال هي تريد.. وال نحن نريد  .

خا�رصة  غزة جتارة  تكون  هنا  من 
كنزا  تكون  هنا  ومن  لل�سما�رصة 
لكل  يقدر  ال  واأخالقيا  معنوياً 

العرب  .
ومن جمال غزة اأن اأ�سواتنا ال ت�سل 
اإليها ال �سيء ي�سغلها، ال �سيء يدير 
الأ�سكال  العدو،  وجه  عن  قب�ستها 
احلكم يف الدولة الفل�سطينية التي 
ال�رصقي  اجلانب  على  �سنن�سئها 
من القمر، اأو على اجلانب الغربي 
اكت�سافه،  يتم  حني  املريخ  من 
اجلوع  الرف�س..  على  منكبة  اإنها 
والرف�س  والعط�س  والرف�س 
والتعذيب  والرف�س  والت�رصد 
والرف�س  واحل�سار  والرف�س 

واملوت والرف�س. 
قد ينت�رص االأعداء على غزة )وقد 
جزيرة  على  الهائج  البحر  ينت�رص 

قد يقطعون كل اأ�سجارها(
قد يك�رصون عظامها  

اأح�ساء  يف  الدبابات  يزرعون  قد 
اأطفالها ون�سائها وقد يرمونها يف 

البحر اأوالرمل اأو الدم ولكنها
تقول  ولن  االأكاذيب  تكرر  لن 

للغزاة: نعم  
و�ست�ستمر يف االنفجار   

ولكنه  انتحار  هو  وال  موت  هو  ال 
جدارتها  اإعالن  يف  غزة  اأ�سلوب 

باحلياة..  
و�ست�ستمر يف االنفجار  

ولكنه  انتحار  هو  وال  موت  هو  ال 
جدارتها  اإعالن  يف  غزة  اأ�سلوب 

باحلياة.. 
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متى ي�صبح اال�صتحمام �صارا وملاذا؟
حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�ستحمام يف اليوم الواحد لأكرث 

من مرة ملا له من خماطر �سحية ج�سيمة على الإن�سان.
وقال اخلبري الطبي �سولنا �سيجال مورير: »ال�ستحمام املتكرر 

يعري اجل�سم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة التي 
تعي�ش على اجللد«.

ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�سطحية للجلد حتتوي على م�سادات 
حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�سابون وجميع 

اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�سامبو، حتتوي على مكونات 
كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل جفاف اجللد 

وه�سا�سته، ما ي�سمح للبكترييا امل�سببة لالأمرا�ش باخرتاقه ب�سهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
االأطفال امل�صابني بال�صرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ش زيكا الذي ي�سبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.

ودمر الفريو�ش القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي توؤثر 
ب�سكل رئي�سي على الأطفال دون �سن اخلام�سة. وب�سكل حيوي، قام 
زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�سعب عالجها، ولكنه 

ترك اخلاليا الع�سبية �سليمة دون اإ�سابتها باأذى.
وو�سف العلماء الربازيليون من جامعة �ساو باولو النتائج باأنها 

»مذهلة«، بعد اأن �ساهم »عالج زيكا« بتخلي�ش بع�ش الفئران من اأي 
اأثر للمر�ش. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على الأطفال.

وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 
الع�سبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�سم 

»medulloblastoma«. وتقل�ست الأورام لدى 20 من اأ�سل 29 
من الفئران اخلا�سعة لعالج فريو�ش زيكا. كما اختفت يف اثنني من 

.»medulloblastoma« الفئران امل�سابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ش  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين 

البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ش خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين 

الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ش 
الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين 

يعانون من اأ�سد اأعرا�ش املر�ش هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية 
وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ش والتجديف 

وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية الثقيلة.

5 خطوات ب�صيطة تطيل احلياة 

قال اأطباء من جامعة هارفارد، اإن البتعاد عن التدخني 
وامل�رضوبات الكحولية، واتباع نظام غذائي �سحي، وتخفي�ش وزن 
اجل�سم وممار�سة التمارين بانتظام، يطيل عمر الإن�سان 10 �سنوات 

على الأقل.
وقالت املقالة التي ن�رضت يف جملة Circulation:« اأظهرت 

درا�ستنا، اأن منط احلياة ال�سحي ل يزال الطريق الرئي�سي لإطالة 
العمر. لالأ�سف، ل يلتزم اأحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد الب�سيطة«.

واأ�سار فرانك هو، الطبيب يف جامعة هارفارد الأمريكية، اإىل 
�رضورة بذل اجلهود الكبرية واجلدية من جانب ال�سيا�سيني 

وامل�سوؤولني، لتوفري الظروف التي تزيد من �سعبية النظام الغذائي 
ال�سليم وممار�سة الريا�سة وغياب العادات ال�سيئة، وجتعلها �سائعة 

بني ال�سكان.

فر�صتك لالإقالع عن الّتدخني
الّتدخني اإف�ساٌد ل�سّحة الإن�سان، 
من  بالعديد  لإ�سابته  و�سبٌب 
وامل�ساعفات  الأمرا�ش 
دخان  يحتوي  اإذ  حّية،  ال�سِّ
 4000 من  اأكرث  على  ال�ّسيجارة 
الكيميائّية  املواد  من  نوع 
م�سّببات  بالطبع  منها  اّرة،  ال�سّ
مواد  اإىل  بالإ�سافة  ال�رّضطان، 
اأك�سيد  اأّول  مثل  اأخرى،  �ساّمة 
والزرنيخ،  والفحم،  الكربون، 

والّر�سا�ش.
امللكّية  الكلّية  تقرير  يف  جاء 
�سدر  والذي  بلندن،  لالأطّباء 
ال�ّسجائر  تدخني  اأن  موؤخًرا، 
من  يُ�سّبب  احلديث  الع�رض  يف 
اأ�سّد  ت�سّببه  كانت  ما  الوفّيات، 
الع�سور  يف  خطًرا  الأوبئة 

ال�ّسابقة.
ويقول اأحد اأهّم اأطّباء ال�رّضطان 

على  "م�سى  الّدرا�سة:  خالل 
من  اأكرث  لل�رّضطان  معاجلتي 
25 عاما، وجميع من زارين من 
احلنجرة  ب�رضطان  امل�سابني 

كانوا مدّخنني".
جلهاز  لدود  عدٌوّ  فالتدخني 
الّتنف�ش، اأحد اأهّم اأجهزة اجل�سم 
اجلهاز  كونه  الإطالق،  على 
باملحيط  املّت�سل  الوحيد 
من  دائًما،  اّت�ساًل  اخلارجي 
خالل عمليتي ال�ّسهيق والّزفري، 
لإمداد  الوحيد  امل�سدر  وهو 
اجل�سم  وخاليا  اأع�ساء  كّل 

بالأك�سجني الالزم حليويتها.
�سّيئة  اأعرا�ٌش  للّتدخني  كذلك 
كثريةٌ، مثل: كرثة ال�ّسعال وتوُقّف 
م�ستوى  وهبوط  اجل�سم،  منو 
وقد  املزاج،  وع�سبية  الذكاء، 
اأثبتت كثرٌي من البحوث العلمّية، 

اأو  واحدة  �سيجارة  تدخني  اأن 
يخّف�ش  لأن  كاف  �سيجارتني 

درجة حرارة اجللد يف اأطراف 
الأ�سابع.

فائدة غري متوقعة ال�صتخدام �صودا اخلبز

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�صحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

يف  الطبية  الكلية  من  علماء  اكت�سف 
يقلل  اخلبز  �سودا  تناول  اأن  جورجيا 
اأمرا�ش  التهابات  من  كبرية  بدرجة 

املناعة الذاتية.
 »MedicalXpress« موقع  ويفيد 
حتفز  ال�سودا  اأن  بينوا  الباحثني  باأن 
اإفراز كمية كبرية من حم�ش املعدة 
وي�ساعد  الطعام.  له�سم  ال�رضوري 
البكترييا  قتل  على  احلم�ش  هذا 
على  العبء  ويقل�ش  املر�سية 
تعزيز  يف  ي�ساهم  الذي  الطحال 
وبينت  امليكروبات.  �سد  املناعة 
التي  الفئران  اأن  الختبارات  نتائج 

انخف�ش  ال�سودا  حملول  اأعطيت 
التي  املناعية  اخلاليا  عدد  لديها 
تزيد  كما  اللتهابات.  فعل  رد  تثري 
امل�سادة  اخلاليا  عدد  من  ال�سودا 
ا�ستعادة  يف  و�ساعدت  لاللتهابات، 
التي  الفئران  عند  الكلى  وظيفة 
كانت تعاين من مر�ش مزمن، وتقلل 
القلب  باأمرا�ش  الإ�سابة  خطر  من 
العظام.  وه�سا�سة  الدموية  والأوعية 
الذاتية  املناعة  اأمرا�ش  وت�سمل 
املناعي،  اجلهاز  يف  ا�سطرابات 
ملفاوية  وخاليا  اأج�سام  اإنتاج  ت�سبب 

م�سادة لأن�سجة اجل�سم ال�سليمة.

ممار�سة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�ساط 

اأمرا�ش  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�سة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�ساقة  البندية  التمارين 
ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ش خطرية 
كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�سلب  مبر�ش  �سخ�سوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�سموري،  اجلانبي 
اأ�سد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ش  اأعرا�ش 

متارين  اأق�سى  وميار�سون  قوية  ج�سدية 
والتجديف  الرك�ش  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�سلة وغريها من الألعاب الريا�سية 

الثقيلة.
على  ا�ستنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�سبة  الأي�ش  بعمليات  ي�سمى  ما 
يف  العادي  لل�سخ�ش  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�ساط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�سجة اجلهاز الع�سبي 

لالإن�سان.
�سيغة  اإىل  التو�سل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ش الن�ساط البدين لدرء 
اأخطار الإ�سابة باأمرا�ش القلب واجلهاز 

الع�سبي بجميع اأ�سكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب 
املخي�ش الذي ي�ساعد على تخفي�ش �سغط الدم 

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

يتيح التوا�سل بني القناة اله�سمية والدماغ. كما 
اأن اللنب ي�ساعد على احلفاظ على توازن البكترييا 
يف اجلهاز اله�سمي وقد اأظهرت درا�سات �سابقة 

اأن اخللل يف م�ستعمرات البكترييا يف الأمعاء 
)اجلراثيم(، يوؤدي اإىل الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم 

لدى ن�سبة كبرية من النا�ش.
وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 

باللنب ملدة 9 اأ�سابيع، لحظ العلماء انخفا�ش 
ال�سموم )املرتبطة بتدمري اخلاليا( يف اأج�سادها. 
كما لحظوا اأي�سا انخفا�ش �سغط الدم ال�رضياين 
لديها. لذلك ين�سح الأطباء بتناول اللنب املخي�ش 
لفوائده العديدة وخا�سة لدوره يف تخفي�ش �سغط 

الدم.
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يام مقدمة يف اأحكام ال�صّ
�صح يف احلديث عنه �صلى اهلل 

عليه و�صلم اأنه قال: )من يرد اهلل 
به خرياً يفقهه يف الدين(، متفق 

عليه. والفقه باأحكام الإ�صالم 
من اأوجب الواجبات، واآكد 

املطلوبات، خا�صة ما كان يتعلق 
منه بفرائ�ض العبادات، كال�صالة 

والزكاة وباقي اأركان الإ�صالم.
وال�صيام فري�صة من فرائ�ض 

ديننا احلنيف، �رشعه اهلل لهذه 
الأمة، كما �رشعه ملن �صبقها من 
الأمم، قال تعاىل: }يا اأيها الذين 

اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم 

تتقون{ )البقرة:183(.
وقبل ال�رشوع يف الكالم على 

اأحكام ال�صيام، هناك مقدمات ل 
بد من ذكرها بني يدي املو�صوع، 
تتعلق بتعريف ال�صوم، وفر�صيته، 

ومراحل ت�رشيعه، ومراتبه. 

الوالية متفاوتة بح�صب 
اإميان العبد وتقواه

الولية متفاوتة بح�صب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�صيب من ولية اهلل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�صيب يتفاوت بح�صب 

الأعمال ال�صاحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل اهلل ، وعليه ميكن تق�صيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�صه : وهو املوؤمن العا�صي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�صاحلة .

2- املقت�صد : وهو املوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر اهلل ، ويجتنب معا�صيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �صابقه .
3- ال�صابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية هلل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �صك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية هلل عز وجل .
قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

الفتاوى« )6/10( – :
» النا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�صه ، 

ومقت�صد ، و�صابق باخلريات . 
فالظامل لنف�صه : العا�صي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
واملقت�صد : املوؤدي الواجبات والتارك 

املحرمات . 
وال�صابق باخلريات : املتقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�صتحب ، والتارك للمحرم 

واملكروه . 
واإن كان كل من املقت�صد وال�صابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - واهلل يحب 
التوابني ويحب املتطهرين - واإما بح�صنات 

ماحية ، واإما مب�صائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�صنفني املقت�صدين وال�صابقني من 

اأولياء اهلل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء اهلل هم : املوؤمنون املتقون .

الطريق االآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  اهلل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�صان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�صلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل اهلل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة اهلل من خالل اأفعاله، يف املرحلة 
الثالثة اعرف اهلل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف اهلل من خلقه، اإن عرفت اهلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف اهلل 
تف�رش  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �صعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�صعوباً ظاملة، قد جتد م�صائب كبرية 
من  في�صانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�صيل.
هناك ق�ص�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�صاأت الظن باهلل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�صان  مي�صي  اأن  العربة 
ول  اهلل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�صي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  اهلل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َصّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُوِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن اهلَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َصّ

بَاِطاًل �ُصبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�صورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثاين:  الطريق 
حممد  ]�صورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�صبه 
اأيها الأخوة، النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �صبقت غ�صبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�صلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�صادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�صبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�صبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �صلمان ر�صي اهلل عنه قال: قال عليه ال�صالة وال�صالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َصّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان الفار�صي [  اأي تغطي ما بني ال�صماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َصّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُصها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان الفار�صي [  اأو�صح مثل قلب الأم، اإن�صانة تريد لبنها 

كل �صعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�صحي بالغال والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �صيئاً، هذه الأم.

من هم االأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�صوح واخت�صار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �صوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْشَى يِف احْلَ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء اهلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ الُدّ
»تف�صري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�صتقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد اهلل بن م�صعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�صلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه ، قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�صهداء . قيل : من هم يا ر�صول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�صاب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�صناد جيد – و�صححه الألباين يف »ال�صل�صلة ال�صحيحة«  اأَْوِليَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�صار وت�رشف ي�صري . 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�شرتو 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�شحيح 3 كغم

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

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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�سيارات
21

عهدها  على  مكالرين  حافظت 
و�أثناء   ،SUV �سيارة  بناء  عدم  يف 
م�ساركتها يف معر�ض بكني لل�سيار�ت 
رئي�ض  نا�ض  جوليون  �أّكد   ،2018
�سيار�ت  باأن  و�لت�سويق  �ملبيعات 
و��سح،  نووي  حم�ض  لديها  �ل�رشكة 
لذ� �إنه من �ملهم �اللتز�م بـ “و�سفة 

�سيارة  �أي  تتو�فق  و�أن  �لنجاح” 
م�ستقبلية مع ذلك.

باأنه  �سعوره  عن  نا�ض  عرب  وقد 
بينه  ر�سمية  غري  �تفاقية  �سيخرتق 
مكالرين  ي�سرتي  �لذي  �لعميل  وبني 
حيث �أن كل �سيارة تتميز بنف�سها عن 
غريها، و�تباع موجة �لـ SUV �سيكون 

�سيئا تقليديا ال يليق بال�رشكة، كما �أن 
ر��سون عن  �الأ�سهم  �الإد�رة وحاملي 
�سبب  �أي  يرون  وال  �حلايل  �الأد�ء 

للتهاون يف �إرث �لعالمة �لتجارية.
نا�ض  �عرتف  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة 
باأن �ل�رشكة تعمل حاليا على �ختبار 
يعود  ذلك  �أن  �إال  كهربائية،  �سيارة 

يتم  ولن  �لطاقة  توليد  م�ستقبل  �إىل 
حتويلها �إىل و�قع �إال لو كانت �ستقدم 
يكفي  كهربائي  ومدى  متميز�  �أد�ًء 
“فقط عندما  قطع م�سافات طويلة 
تكون �لتقنية قادرة على توفري جتربة 
قيادة مكالرين حقيقية، �سنقوم ببناء 

�سيارة كهربائية”.

كاروالينا اجلنوبية

بي اإم دبليو ت�صتعل وهي متوقفة دون 
�صبب وتدمر منزال بالكامل

�أدى �إىل تدمري منزل  �إم دبليو، ما  �للهب يف بي  �أل�سنة  ��ستعلت 
�الإعالم  و�سائل  ح�سب  �جلنوبية  كاروالينا  والية  يف  بالكامل 
هي  �ل�سيارة  باأن  بالفعل  �أثبتت  �لتحقيقات  فاإن  �الأمريكية، 
�أنها كانت متوقفة ومركونة يف  �ملت�سبب يف �حلريق بالرغم من 

�ملر�آب.
وح�سب �لدفاع �ملدين �الأمريكي، فاإن مالكة �ملنزل فتحت �ملر�آب 

الأخذ �سيارتها و�خلروج بها، لتفاجاأ بنري�ن �سخمة تلتهم بي �إم دبليو 
خا�ستها، مع �لعلم �أنه مل يتم �لك�سف عن �ملوديل.

بحلول �لوقت �لذي و�سل فيه رجال �الإطفاء �إىل موقع �حلادث، كان 
غالبية �ملنزل قد �حرتق بالفعل و�حتاجو� 302.8 �ألف لرت مياه قبل �أن يتم 

�إخماد �لنري�ن.
لي�ست هذه �أول مرة حترتق فيها بي �إم دبليو، حيث ك�سفت ABC يف تقريرها خالل �لعام 

�ملا�سي عن �حرت�ق ما يزيد عن 40 بي �إم دبليو على مد�ر �آخر 5 �سنو�ت يف �لواليات �ملتحدة.
ويف نوفمرب 2017، ��ستدعت �سانعة �ل�سيار�ت �الأملانية 1.4 مليون �سيارة ملخاطر �حرت�ق �لفئة �لثالثة و�خلام�سة و

X5 وX3 وZ3 و�لتي مت بناوؤها خالل 2006-2011 وذلك يعود �إىل عيب يف تو�سيالت مكيف �لهو�ء. م�سوؤولو �الإطفاء م�ستمرون 
حاليا يف �لتحقيق وقد �رشحو� باأنه �سيتم �سوؤ�ل بي �إم دبليو عّما �إذ� كانت �ل�سيارة �مل�ستعلة متورطة يف �الإ�ستدعاء �أم ال.

بابا الفاتيكان يعر�ض �صيارته المبورغيني هوراكان يف مزاد عاملي
خالل �لعام �ملا�سي، �أهدت المبورجيني بابا �لفاتيكان �سيارة هور�كان RWD، و�الآن هي تتوجه للعر�ض مبز�د RM Sotheby’s يف دولة موناكو 

وذلك خالل �ل�سبت �ملو�فق 12 مايو.

مت تطوير هور�كان �خلا�سة حتت برنامج المبورجيني Ad Personam وتتميز بطالء �أبي�ض مع �رش�ئط �سفر�ء د�كنة وعلم مدينة �لفاتيكان كما 
�أن عجالتها مطلية باالأ�سود و�لف�سي مع مكابح �سود�ء متاألقة، كما �أن �ل�سيارة موّقع على غطاء حمركها بو��سطة 

�لبابا فر�ن�سي�ض.
يف د�خلها، هنالك جلد بيانكو ليد� �سبورتيفو �ملميز وم�ساند ر�أ�ض فريدة �ل�سكل، مع �لعلم 
�أنها ال ز�لت جديدة بالكامل بالرغم من ت�سليمها �إىل �لفاتيكان منذ ن�سف عام 

حيث مت �إبقاوؤها خمزنة طيلة �لوقت.
ثم  فر�ن�سي�ض،  �لبابا  �إىل  مبا�رشة  �ستذهب  �ملالية  �لعائد�ت  كل 
�لعر�قية  نينوى  مدينة  على  عائد�تها  من   %70 بتوزيع  �سيقوم 
و�لتي كانت د�ع�ض حتا�رشها، على �أن يتم توزيع ما تبقى على 

�ملنظمات �خلريية.
 RWD هور�كان  المبورجيني  بيع  يتم  �أن  ومتوقع  هذ� 
لكن   )( يورو  �ألف  ب�سعر يرت�وح بني 350-250  �خلا�سة 
لو  مفاجئا  يكون  لن  لذ�  مرتفعا  �سيكون  عليها  �لطلب 

تعدى �سعرها �لنهائي �لتوقعات.

مر�صيد�ض تتميز بـ "وح�ض" 
ريا�صي جديد

مكالرين بلم�صات من التنني ال�صيني 

Mercedes-" �رشكة  �أعلنت 
�سيارة  �إطالق  نيتها   "AMG
لع�ساق  خم�س�سة  مميزة  جديدة 
�ل�سيارة  هذه  وتنفرد  �ل�رشعة 
 AMG GT" ��سم  حتمل  �لتي 
�أنيق  بهيكل   "Door Coupe-4
عايل �الن�سيابية، ي�سبه �إىل حد ما 
Mercedes-" �سيار�ت  هيكل 
Benz SLC" مزود بجناح هو�ئي 
خلفي ي�سفي على �ملركبة �ملزيد 

ب�رشعات  �لقيادة  عند  �لثبات  من 
عالية ومن �ملنتظر �أن تظهر هذه 
�ل�سيارة بـ 3 �أنو�ع من �ملحركات: 
توربينية بـ 8 �أ�سطو�نات وعزم 585 
و639 ح�سانا، وحمركات توربينية 
لهذه  وميكن  ح�سانا   435 بعزم 
�إىل  �ملركبة زيادة ت�سارعها من 0 
 3.2 غ�سون  يف  �ساعة  كلم/   100
 315 �رشعة  �إىل  و�لو�سول  ثانية، 

كلم/ �ساعة

�سانعه  »مكالرين«  ك�سفت   
�ل�سيار�ت �خلارقة ؛ عن جمموعتها 
 570 موديل  من  �جلديدة  �خلا�سة 
�خلا�سة  كابني«  »جمموعة  وجاءت 
بني  �مل�سرتك  �لتعاون  نتيجة 
�ل�سيني  �الأزياء  م�سمم  و  �ل�رشكة 
�أول  تفتح  �أونلي«  �آند  ون  كابني 
ومتيزت   ) لها  ح�رشي  منتجع 
�الأ�سود  باللون  �خلا�سة  �لن�سخ 
�ل�سيني  �لتنني  �سعار  مع  �لد�كن 
�الأبو�ب  على  �لذهبي  �للون  ذو 
و�لعجالت و�لكبينة �لد�خلية ك�سعار 
�للون  و�سيطر  �جلديدة  للمجموعة 

ومكاب�ض  �لعجالت  على  �لذهبي 
�لتنني  �سعار  نق�ض  كما  ؛  �ملكابح 
�لذهبي ب�سكل يدوي على �ملقاعد 
بجلد  �ملغطاة  لل�سيارة  �لد�خلية 

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

من �ألياف �لكربون 
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تعرف على �ضكودا.. جناح من رحم الغ�ضب

للرحيل،  ي�ستعد  ال�ستاء  كان 
بينما ن�سمات ف�سل الربيع تقرع 
اأبواب املنازل يف مدينة "ماالدا 
حاملًة  الت�سيكية،  بولي�سالف" 
معها روائح غابات اللوز، حني 
"فاكالف  اليافع  ال�ساب  فتح 
على  الربيد  �سندوق  كليمنت" 
باب بيته، ليجد مظروًفا نُق�ش 
�سعار  املر�سل  خانة  يف  عليه 

الهوائية  الدراجات  م�سنع 
وناومان"..  "�سيدل  االأملاين 
اأنه  الفور  على  ال�ساب  عرف 
رًدا  املظروف  داخل  �سيجد 
على ر�سالته التي كان قد كتبها 
الر�سينة  الت�سيكية  بلغته  اإليه 
لكنه  دراجته،  اإ�سالح  طالبًا 
وجد  املظروف  فتح  عندما 
بي�ساء ُخط عليها �سطر  ورقة 

"اإذا  يقول:  متعجرف  واحد 
على  الرد  يف  ترغب  كنت 
مرا�سلتنا  فعليك  ا�ستف�سارك، 
وقع  نفهمها"،  اأن  ميكننا  بلغة 
هذا الرد يف نف�سه وقع ال�سدمة 
من  وكم  كثرًيا،  واأغ�سبه 
جناحات يف هذا العامل خرجت 
اأن  وقرر  الغ�سب،  رحم  من 
اخلا�سة  ور�سته  اإن�ساء  يف  يبداأ 

الرغم  على  الدرجات،  الإ�سالح 
يف  خربة  اأية  امتالكه  عدم  من 
بالفعل  وافتتحها  املجال،  هذا 
عام 1895 هو و"فاكالف لورين" 
للدراجات يف  الذي كان �سانًعا 
"تورنوف،  تُدعى  قريبة  مدينة 
اأوىل  بداأت  التاريخ  هذا  ومنذ 
الطويلة  امل�سرية  خطوات 

ل�سناعة ال�سيارات الت�سيكية..

م�ضاعد »Alexa« ال�ضوتي ي�ضاعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة االأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من االآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
االأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

االأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع االأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد االأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وباالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على االأطفال �سماع االأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف االأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�ضهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�ش  ل�سيارات  االأقوى  املناف�ش  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات االأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�ش  متينة  فرامل  اأقرا�ش  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزالق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

حت�شبا لأي عقوبات اأمريكية

 »Huawei«
تطور نظام ت�ضغيل 
خا�ص بها بديال عن 

»Windows« و 
 »Android«
ال�سينية،   Huawei طورت �رشكة 
ليكون  بها،  خا�ش  ت�سغيل  نظام 
الت�سغيل  نظامي  عن  بديال 
 ،Windowsو  Android
 South China اأكدت  ح�سبما 

.Morning Post
يف  الرائدة  ال�رشكة  بداأت  وقد 
ال�سني،  يف  الذكية  الهواتف  بيع 
اخلا�ش  الت�سغيل  نظام  بتطوير 
اأن �رشعت  بعد  بها يف عام 2012، 
حتقيق  باإجراء  املتحدة  الواليات 
ال�سينية   ZTE �رشكة  حق  يف 
لت�سنيع معدات االت�ساالت ال�سلكية 
من  الحقا  ومنعت  والال�سلكية، 
ا�ستخدام التكنولوجيا االأمريكية يف 

منتجاتها.
 South China واأو�سحت 
العمل على  اأن   Morning Post

م  نظا
الت�سغيل الذي �سيكون متاحا 

املحمولة  االأجهزة  من  كل  يف 
حالة  يف  املكتب،  �سطح  واأجهزة 
»ال�سيناريو االأ�سواأ« وهو اأن تفر�ش 
الواليات املتحدة عليها، كما كانت 

.ZTE سد�
جتدر االإ�سارة اإىل اأن النظام الذي 
تطويره،  من   Huawei متكنت 
من   ،Android من  بكثري  اأ�سواأ 
الوقت  ويف  اخل�سائ�ش.  حيث 
ال  اأنها  ال�رشكة  اإدارة  توؤكد  نف�سه، 
حال  يف  النظام  الإطالق  تخطط 
االأمريكية  التقنيات  ا�ستخدام  كان 

متاحا.

»Disney« تطرح �ضرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  يف  اخلرباء  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ش 
األعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.
 »Force Jacket« �سرتة  و�سممت 

الواقع  وتقنيات  األعاب  خ�سي�سا ملحبي 
من  بالعديد  وزودت  االفرتا�سي، 
واأكيا�ش  وال�سغط  احلركة  م�ست�سعرات 
هوائية تنتفخ فجاأة ويف حلظات معينة، 
يتلقى  باأنه  �سعورا  امل�ستخدم  لتعطي 

�سدمات حقيقية اأثناء ممار�سة اللعب.

كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها اأثناء 
م�ساهدة الفيديوهات االفرتا�سية �سعورا 
الواقع،  يف  كما  تالم�سه  االأ�سياء  باأن 
وميكن  احلقيقة،  يف  العناق  �سعور  اأو 
مل�ستعملها التحكم ب�سدة ال�سغط الذي 

تولده على ج�سمه.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
االأمريكية   »Merrill Lynch«
اأن �رشكة  التمويل  املتخ�س�سة بخدمات 
قابل  ذكي  هاتف  الإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
مواقع اأن اآبل تعمل على تطويرها حاليا، 
حيث تتميز تلك ال�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث ال�سوء ب�سكل م�ستقل. 
تاأكيد  من  مدة  بعد  االأخبار  تلك  وتاأتي 
ال�رشكة  اأن   »Patently Apple« موقع

 »8K« بدقة  �سا�سات  تطوير  على  تعمل 
خم�س�سة للهواتف الذكية والكمبيوترات 
باأنها  وتتميز  االفرتا�سي،  الواقع  وخوذ 
امل�ستخدم  عني  حركة  تتبع  على  قادرة 
وتوفري الطاقة. ويذكر اأن اآبل لي�ست اأول 
�رشكة تعمل على تطوير تقنيات الهواتف 
وعلى هام�ش  مدة،  فمنذ  للطي،  القابلة 
فيغا�ش،  ال�ش  يف   2018-CES معر�ش 
عن  ال�رشية  �سام�سونغ  �رشكة  رفعت 
�سا�سة  مع  ذكي  لهاتف  االأويل  النموذج 
يطرح  اأن  املفرت�ش  من  للطي،  قابلة 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�ضجل 
براءة اخرتاع جديدة

االإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة االخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

االأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�ش 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

االإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.



العام  املدير  ا�رشف  على  اأم  وببلدية 
الفرقة   « مقر  تد�شني  على  ومرافقيه 
»املعرب  اإىل  ومنها   « املهام  املتعددة 
احلدودي ببو�شبكة » اأين طاف ومرافقيه 
اإىل  وا�شتمع  املعرب  ومكاتب  باأق�شام 
�رشوحات وافية عن �شري العمل وظرف 
م�شاحله  اأن  كا�شفا  امل�شافرين  عبور 
معلوماتي  نظام  اإعداد  على  ت�شتغل 
حديث ومتطور ي�شهل تنقل الب�شائع عرب 
ال�رشفية  وبالقاعة  احلدودية.  املراكز 
باملركز احلدودي تابع عر�ض حال حول 
ن�شاطات وتدخالت الفرق التابعة ل�شلك 
التهريب  حماربة  يف  بتب�شة  اجلمارك 
الوطني. ويف ت�رشيح  وحماية االقت�شاد 

م�رشوع  اعداد  على  تعكف  دوائر  ان 
نطاق  يف  النظر  يعيد  تنفيذي  مر�شوم 
احلدودية   باملناطق  اجلمركي  ال�شعاع 

ت�شهيل  �شانها  من  اأخرى  وتعديالت 
الن�شاط التجاري والفالحي وخلق مناخ 

ا�شتثماري واعد.

امل�سيلة 

قافلة للوقاية من �أخطار 
�لت�سممات �لغذ�ئية

اإنطلقت، اأم�ض بوالية امل�شيلة االأيام االإعالمية للوقاية 
من اأخطار الت�شممات الغذائية حتت اإ�رشاف املديرية 

الوالئية للتجارة و جمعية حماية امل�شتهلك وكذا 
واملنظمة اجلزائرية حلماية امل�شتهلك حتت �شعار 
»الوقاية من الت�شممات الغذائية ق�شية اجلميع« قد 

اأ�رشف على انطالق فعاليات هذه التظاهرة وايل والية 
امل�شيلة »حاج مقداد » رفقة ال�شلطات الوالئية واالأمنية 

وي�شمل الربنامج امل�شطر باملنا�شبة، تنظيم قافلة 
�شتجوب دوائر الواليةحيث تت�شمن لقاءات توعوية وتوزيع 
مطويات على املواطنني واملتعاملني االقت�شاديني حتتوي 

على ن�شائح واإر�شادات لتجنب االإ�شابة بالت�شممات 
الغذائية

عبدالبا�سط بديار

ب�سبب غياب حظائر الوقوف

�ختناق مروري و�سط يف �أدر�ر
تعي�ض مدينة اأدرار حالة اكتظاظ مرور كبري مما اأثر على حركة 

�شري املركبات بال�شكل اأالزم و�شار التوقف والوقوف يف كل مكان 
اأين اأ�شبح اأ�شحاب جل املركبات يركون �شيارتهم على حافة 
الطرق مما زاد من حركة ال�شري داخل مدينة اأدرار وهذا كله 

ب�شبب غياب حظائر منظمة خم�ش�شة لركن املركبات اأين اأكد 
رئي�ض بلدية اأدرار اأقا�شم عبد الكرمي بان م�شالح البلدية تفكر 

وت�شعي اإيل حل هذا االإ�شكال جراء ارتفاع حظرية ال�شيارات 
باملدينة  ب�رشورة اإيجاد حظائر منها حتويل حمطة حافالت 

النقل اجلامعي والنقل احل�رشي من خارج املدينة وحتويل 
املحطات اإيل حظائر .

بو�سريفي بلقا�سم 

بوهارون بتيبازة

 �لعثور على جثة
 جمهولة �لهوية

عرث اأم�ض على جثة جمهولة الهوية على م�شتوى 
�شاطئ البحر ورجحت م�شادر حملية وجود �شبهة 

االنتحار ،وهي املعلومة التي مل توؤكدها جهات 
ر�شمية يف اإىل غاية التو�شل لتحديد هوية ال�شحية .

عزيزي ر�سيد

تب�سة

�ملدير �لعام للجمارك يف زيارة عمل لهياكل قطاعه 
يف  زيارة عمل وتفقد  ا�سرف املدير العام للجمارك فاروق باحميد  بتب�سة نهار اأول اأم�س ا�ستهلها 

بالتوجه اإىل مدينة بئر العاتر التي د�سن بها مقر » مفت�سية االأق�سام للجمارك » وا�ستمع اإىل ان�سغاالت 
مواطني الوالية على ل�سان بع�س املنتخبني واعدا بالنظر فيها ح�سب خ�سو�سية كل منطقة .

 غزة �لعزة 
مرة �أخرى

خم�سون �سهيدا كتبوا اأم�س يف غزة 

و بدمائهم اأرقى اأنواع البطولة التي 

ميكن لنف�س ب�سرية اأن تبلغها ،كانوا 

يدافعون عن �سرفنا التي لطخة 

بني كلبون ممن خانوا فل�سطني و 

باعوها يف ال�سوق النخا�سة،عزاوؤنا 

الوحيد اأن اجلزائر كانت حا�سرة 

و تلك النفو�س الطاهرة ترتقي 
اإىل العلياء مبتهجة مبا نالته 

من �سهادة. يف قلب املعركة كان 
امل�ست�سفى اجلزائري يعمل بال 

هوادة وهو اأقل ما يجب اأن ن�سد 

بع ع�سد هوؤالء ال�سرفاء،الراية 

اجلزائرية كانت حا�سرة و تناقلتها 

كل و�سائل االإعالم الدولية التي 

تطرقت ليوم الزحف االأكرب املوازي 

ليوم النكبة ،ولعمري هي ر�سالة 

بالغة الو�سوح ،اإال ملن عمي ب�سره. 

اأال لعنة اهلل على املتخاذلني،من 

كل نوع،وعلى كل حاكم عربي باع 

�سرفه الأ�سياده من بني �سهيون و 

من حالفهم،�ستبقى القلوب تنب�س 

بحب فل�سطني اإىل غاية اأن يغطينا 
الرتاب.

موقف
تاأجيل موعد ت�سليم 

املفاتيح بالبويرة

�مل�ستفيدون من 
�ل�سكن �لإجتماعي 

�ساخطون 
عرب امل�شتفيدون من ح�شة 814 
وحدة �شكنية اإجتماعية مبدينة 

البويرة عن �شخطهم ال�شديد على 
خلفية عدم ولوجهم �شكناتهم 

اجلديدة قبل موعد حلول �شهر 
رم�شان الكرمي كما وعدتهم بذلك 

�شابقا ال�شلطات املعنية يف اأكرث من 
مرة والتي مل تف�شح بعد عن تاريخ 
حمدد  ب�شبب حجة عدم اإكتمال 

اأ�شغال التهيئة اخلارجية وهي احلجة 
الواهية التي مّل منها املواطن 

البويري ويرف�ض �شماعها اإطالقا 
ولهذا يتبخر حلم هوؤالء امل�شتفيدين 

الذين مل تكتمل فرحتهم بق�شاء 
ال�شهر املعظم يف اأجواء مريحة 

وجيدة كون اأغلبيتهم يقطنون حاليا 
بيوتا ه�شة يف االأحوا�ض واالحياء 

الق�شديرية والبع�ض االآخر ا�شظروا 
اللجوء لدى االأقارب يف ظروف ال 

تليق بالعي�ض الكرمي     .  
اأح�سن مرزوق

احلاج # وداد 

للمرة الـ13 يف تاريخه

�لإفريقي يتوج بطال لكاأ�س تون�س 
احتفظ االإفريقي بلقب كاأ�ض تون�ض لكرة 
على  االأحد،  اليوم   ،1-4 فوزه  بعد  القدم 

النجم ال�شاحلي يف املباراة النهائية.
يف  لالإفريقي  يحيى  بن  و�شام  وتقدم 
)د.37( واأ�شاف �شابر خليفة الهدف الثاين 
بعد ثالث دقائق من بداية ال�شوط الثاين، 
بعد   0-3 النتيجة  العياري  غازي  وعزز 

البدوي  رامي  وقل�ض  دقائق،  بثالث  ذلك 
راأ�ض  �رشبة  من  ال�شاحلي  للنجم  الفارق 
خليفة  و�شجل  دقائق،  بع�رش  النهاية  قبل 
هدفه ال�شخ�شي الثاين والرابع لالإفريقي 
الوقت املحت�شب  الرابعة من  الدقيقة  يف 
داخل  من  قوية  بت�شديدة  ال�شائع  بدل 

منطقة اجلزاء.

مع�سكر

حجز 19.5 كلغ من �لكيف �ملعالج 

تي�سم�سيلت 

ملتقى وطني حول �حلكاية �ل�سعبية 

من �سمن قائمة 8 العبني

3 عرب �سيغيبون عن مونديال رو�سيا

بجيجل

 تدمري 14 خمباأ لالإرهابيني
 و 7 قنابل تقليدية 

متكن عنا�رش الدرك الوطني مبع�شكر 
من حجز 19.5 كلغ من الكيف املعالج 
و توقيف  خم�شة  اأ�شخا�ض م�شتبه يف 

قيامهم بالرتويج للكيف 
االثنني  اأم�ض  علم  ح�شبما  املعالج، 
للدرك  االإقليمية  املجموعة  لدى 

الوطني.
ورود   عقب   اأنه  امل�شدر  ذات  وذكر 

اأ�شخا�ض  حماولة  حول  معلومات 
اإىل  وهران  من  املخدرات   مترير 
اجلزائر العا�شمة عرب الطريق ال�شيار 
الدرك  عنا�رش  قام  �رشق-غرب، 
�شخ�شني   متنها  على  �شيارة  بتوقيف 
بالطريق املذكور ومت العثور بها على 
مبلغ  و  املعالج  الكيف  من  كلغ   19.5

مايل قدره 131.000 د ج

ال�شعبية  احلكاية  مو�شوع  �شي�شكل 
وملكاته  الطفل  مبخيال  وعالقتها 
وطني  ملتقى  حمور  والفكرية  الثقافية 
ينظم اليوم  الثالثاء بتي�شم�شيلت، ح�شبما 
هذا  خالل  �شيتم  و  املنظمني  لدى  علم 

الثقافة  دار  من  مببادرة  املنظم  اللقاء 
»مولود قا�شم نايت  بلقا�شم« لتي�شم�شيلت 
الثقافية  الوالئية  اجلمعية  مع  بالتن�شيق 
اللغات  ومعهد  »ودعة«  ال�شعبي   للرتاث 

واالآداب باملركز اجلامعي لتي�شم�شيلت  

قبل اإعالن املنتخبات الـ32 امل�شاركة 
قوائمها   2018 رو�شيا  مونديال  يف 
النهائية للبطولة، تاأكد ر�شميا غياب 8 
العبني يعتربون من الركائز االأ�شا�شية 
قائمة  وت�شم  بلدانهم.  ملنتخبات 
العاملي  الكروي  العر�ض  عن  الغائبني 
الدويل  من  كال  االإ�شابة،  بداعي 
ت�شمربلني،  اأوك�شليد  االإجنليزي 

كو�شيلني،  لوران  الفرن�شي  واملدافع 
برييرا،  دانيلو  الربتغايل  والدويل 
واملهاجم  األفي�ض،  داين  والربازيلي 
الرو�شي األك�شندر كوكورين، اإ�شافة اإىل 
3 العبني عرب وهم املدافع املغربي 
زهري ف�شال، والنجم التون�شي يو�شف 
منتخب  مرمى  وحار�ض  مل�شاكني، 

م�رش اأحمد ال�شناوي.

ال�شعبي،  الوطني  للجي�ض  مفرزة  دمرت 
قنابل   7 و  لالإرهابيني  خمباأ   14 بجيجل، 
بحث  عملية  اإثر  وذلك  ال�شنع،  تقليدية 
به  اأفاد  بتلك املنطقة، ح�شبما  ومت�شيط 
الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  االثنني  اأم�ض 
مكافحة  اإطار  »يف  اأنه  البيان  يف  وجاء 

ومت�شيط  بحث  عملية  واإثر  االإرهاب 
ك�شفت   ،5 الع�شكرية  الناحية  بجيجل/ 
ال�شعبي،  الوطني  للج�ض  مفرزة  ودمرت 
يوم 13 ماي 2018، اأربعة ع�رشة )14( خمباأ 
لالإرهابيني و�شبع )7( قنابل تقليدية ال�شنع 

واأغرا�ض اأخرى«.
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�ملنظمة  �سريك   Ooredoo"
�لوطنية لأبناء �ملجاهدين  

يف اإطار التزامها داخل املجتمع املدين، 
وَقعت Ooredoo اأم�ض االثنني 14 ماي 

2018 يف مقرها باجلزائر العا�شمة، 
اتفاقية �رشاكة مع املنظمة الوطنية 

الأبناء املجاهدين. مَت توقيع هذه 
االتفاقية اال�شرتاتيجية من قبالل�شيد 

خالفة مبارك،االأمني العامللمنظمة 
الوطنية الأبناء املجاهدين وال�شيد مهدي 

بن جمرب، مدير مبيعات املوؤ�ش�شاتلدى
Ooredoo. مبقت�شى هذه ال�رشاكة 

احل�رشية، �شت�شعOoredooجتربتها 
وخربتها التكنولوجية لفائدة املنظمة 

الوطنية الأبناء املجاهدين، ال�شيما 
عر�شيها Haya Business و

Sahla Box Pro املكيفة ملختلف 
اال�شتعماالت. تدخل هذه املبادرة يف 

اإطار ا�شرتاتيجية Ooredoo التي 
تهدف اىل ترقية وتقوية �شيا�شتها 

اجلوارية مع املنظمات الوطنية وخمتلف 
الفاعلني داخل املجتمع املدين.

جازي تعلن عن نتائج �لربع �لأول من عام 2018
اأعلنت جازي ال�رشكة الرائدة يف جمال تكنولوجيا االت�شاالت الرقمية عن نتائج اأعمالها يف الربع 
االأول من �شنة 2018، حيث �شجلت زيادة يف قاعدة م�شرتكيها مع منو مداخيلها من االنرتنت 

الديون و ارتقاع هام�ض االأرباح قبل خ�شم ال�رشائب  ت�شديد  و  الفائدة  على 
يعطي  ما  هو  و    EBITDA جناح عن  اإيجابية  اإ�شارات 

الرقمي  التحول  الذي �رشعت فيه املوؤ�ش�شة برنامج 
منذ عام 2015.

يقرب  ما  جازي  �شجلت  زبون    األف  اأربعمائة  من 
و  امل�شرتكني  قاعدة  يف  2٪ جديد  بن�شبة  ما ميثل منواً  هو 

جازي مقارنة بالربع الرابع من عام 2017. ففي 31  لدى  كان    2018 مار�ض 
ال�رشكة يف  للتذكري فقد �رشعت  و  زبون.  اتفاقيات 15.3 مليون  اأعقاب  يف   2015 جانفي 

ال�شندوق الوطني لال�شتثمار و جممع فيون الدويل يف تنفيذ برنامج التحول الذي ي�شمح لل�رشكة 
بالتكيف مع حقبة جديدة من �شناعة االت�شاالت التي تتميز بالتطور ال�رشيع لالإنرتنت املحمول 
ارتفاعا  االأول  الربع  نتائج  وتظهر  االنرتنت.  با�شتهالك  للنمو مدفوعا  وتاأ�شي�ض منوذج جديد 
زيادة  بف�شل  االأول من 2017  بالربع  بن�شبة 79.7٪ مقارنة  االنرتنت  املتعامل من  يف مداخيل 

ا�شتخدام االإنرتنت عرب الهاتف النقال عقب ن�رش وتكثيف �شبكتي اجليلني الثالث و الرابع.
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