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 الميكن االكتفاء  باللقاءات 
والبيانات الظرفية ، حنون :

الدبلوما�شية اجلزائرية 
 تراجـــــــــعت  يف نـــــ�شرتها 
�س3للقــ�شية الفل�شـــــــطينية

�س4

�س4

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

الكيان ال�شهيوين 
 ميهـــــــد خلـروجه 

مـــــــن التــــــاريخ
 الردود الر�سمية 

على املدخلية تتواىل، عي�سى:

خرجــــــــة الـــــــرئيـــ�س 
االأخــــــــرية ر�شـــــــالة 

للم�شككني يف هــــويتنا 

 قال اإنها �سرتتفع يف اأوىل 
اأيام رم�سان، بولنوار:

غياب ثقافة اال�شتهالك 
األهـــــــــــب االأ�شــــــــــعار 

مدير املوارد املائية لوالية اجلزائر:

  توفري املـاء الـــــ�شروب 
دون انقطاع خالل �شهر 
رم�شـــــــان بالــــعا�شـــــمة  

 مدير ال�سباب والريا�سة بورقلة
 بوبكر �ستحونة لـ"الو�سط " 

3000طفل مـــــعني 
باملخيمات ال�شيفية  
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كازوين يتفوق تكيتيكا 
واأمادا رجل املقابلة

العميــــــد يحــــــيي 
 حظــــــــوظ التاأهل 
يف رابطة االأبطال

يف اإطار ال�سراكة مع اليابان والواليات املتحدة االأمريكية

ا�شتثمارلثالثة خوا�س الإنتاج اأجهزة و�شرائح قيا�س ال�شكر

�س13

فل�سطني

�سوؤون دينية

جتارة

 رم�ســـــــان

جنوب
احتفاال بالذكرى املخلدة لعيد 

الطالب 19 ماي، اأ�ساتذة يوؤكدون:

الطلبة اجلزائـريون 
هم �شانعو اأر�شــــــية 

ثـــــــــورة نوفمـــــــــرب

.      املـــــــوؤ�شـــــــ�شة الع�شكرية تكــر�س وحدة الـجزائريني

.    من حق ولد عبا�س 
التغني برت�شيح 

الرئي�س

   تفكيك �شبكة اإجرامية
 خمت�شة يف �شرقة ال�شيارت 

بب�سار



عين

عاد فريق مولودية اجلزائر 
اأخريا اإىل �صكة االنت�صارات 

والعودة بنقاط الفوزمن خارج 
الديار يف املناف�صة القارية، 

والتي غابت عنه منذ 42 �صنة 
كاملةعندما توجوا بلقب دوري 
اإفريقيا للأندية البطلة الوحيد 

يف تاريخ الفريق عام 1976، 
حيث متكن النادي العا�صمي من 
العودة بالنقاط الثلث من ملعب 

الثامن ماي على ح�صاب وفاق 
�صطيف �صمن دور جمموعات 

رابطة اأبطال اإفريقيا.
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عائدات لقاء ال�ضيا�ضي وبارادو للمر�ضى
قررت اإدارة فريق �صباب 

ق�صنطينة حتويل االأموال التي 
تعود من التذاكر املخ�ص�صة 

ملباراتها املقررة �صهرة الغد 
اأمام نادي بارادو حل�صاب 

اجلولة االأخرية من البطولة 
الوطنية اإىل االأطفال املر�صى 

والذين يعانون من نق�ص 
ال�صمع من اأجل م�صاعدتهم 

على التكفل بالعلج املكلف 
جدا فيما يتعلق بزراعة 

القوقعة.

هل بداأ مقري 
ينجذب نحو 

ال�ضلطة؟

جتديد  بعد  االأوىل  خرجته  يف 
جمتمع  حركة  راأ�ص  على  عهدته 
مقري  الرزاق  عبد  رافع  ال�صلم، 
عن ال�صلطة واأكد باأنه اجلزء االأهم 
من التوافق الذي قد يح�صل،   وال 
حم�ص  اأن  م�صيفا  بدونها،  توافق 
�صاملة  حوارات  لفتح  م�صتعدة 
ال�صيا�صية  االأطياف  جميع  مع 
املواالة  اأحزاب  تتقدمهم  والتي 
اأجل  من  املقبلة،  الرئا�صيات  قبل 
احلرجة  للو�صعية  حلول  اإيجاد 

التي متر بها اجلزائر .

املولودية تعود اإىل الفوز قاريا بعد 42 �ضنة

خبر في 
صورة

الفريق اأحمد قايد �ضالح من ورقلة

من يرتقي اإىل م�ضتوى الأمانة ي�ضهل 
عليه الرتقاء اإىل م�ضتوى امل�ضوؤولية

بن غربيط ت�ضرب بيد من حديد

اأعلنت  وزيرة الرتبية الوطنية، نورية بن غربيت، توقيف ثلث 

مدراء موؤ�ص�صات تربوية مل يحرتموا رزنامة االإمتحانات، وقالت 

الوزيرة على هام�ص اإحياء اليوم العاملي للعي�ص ب�صلم معا يف 

العا�صمة، اإن املدراء املعنيني �صيحالون على املجال�ص التاأديبية، 

ويتعلق االأمر  مبدير متو�صطة بوحاجي التابعة ملديرية اجلزائر 

�رشق يف العا�صمة، ومدير موؤ�ص�صة تربوية بب�صكرة، واآخر بوالية 
االأغواط.

اجلهاز الوقائي العملي اخلا�س

 باإمتحانات الدرا�ضية لنهاية
 ال�ضنة 2018

يف اإطار حت�صري اجلهاز االأمني اخلا�ص بتغطية 
اإمتحانات نهاية ال�صنة قامت امل�صالح التقنية 

للمديرية العامة للحماية املدنية باإجراء زيارات 
اأمنية وقائية  لكل املوؤ�ص�صات التعليمية املعنية 

باالمتحانات . الهدف املرجو من هذه الزيارات 
هو الوقوف على مدى تطبيق مقايي�ص مطابقة 

�صلمة و هذا لغاية الوقوف على �صلمة املمتحنني 
و املوؤطرين اإ�صافة اإىل هذه زيارات الوقائية، �صيتم 

و�صع جهاز اأمني عملياتي متكون من 40000 عون 
تدخل مبختلف الرتب و 2111 �صيارة اإ�صعاف و كذا 
1363 �صاحنة اإطفاء، من اأجل ال�صهر على �صلمة و 

اأمن املمتحنني و كذا املوؤطرين.

مترنا�ضت

 اإرهابيان ي�ضلمان نف�ضيهما
 لل�ضلطات الع�ضكرية

يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�صل جهود قوات اجلي�ص 
الوطني ال�صعبي، �ّصلم اإرهابيان )02( نف�صيهما، يوم 15 ماي 

2018، لل�صلطات الع�صكرية بتمرنا�صت بالناحية الع�صكرية 
ال�صاد�صة. ويتعلق االأمر بكل من »�ص. اأكلي«، املدعو »اأبو 

�صعيد« الذي التحق باجلماعات االرهابية �صنة 2009 و«ف. 
الطاهر«، املدعو »اأبو مو�صى« الذي التحق باجلماعات 

االرهابية �صنة 2015. االرهابيان كان بحوزتهما م�صد�صني 
)02( ر�صا�صني من نوع كل�صنيكوف وخمزين ذخرية )02(  

مملوءين. هذه النتائج النوعية توؤكد من جديد على فعالية 
اال�صرتاتيجية التي يعتمدها اجلي�ص الوطني ال�صعبي ق�صد 

الق�صاء على ظاهرة االإرهاب وا�صتتباب االأمن والطماأنينة يف 
كامل اأرجاء البلد.

من  العديد  بتفقد  قيامه  بعد 
الوحدات املرابطة باإقليم الناحية 
تنفيذ  جمريات  على  واإ�رشافه 
احلّية  بالذخرية  تكتيكية  متارين 
مع  توجيهية  اجتماعات  وعقد 
طيلة  وذلك  واالأفراد،  االإطارات 
الفريق  اختتم  متتالية،  اأيام  اأربعة 
وزير  نائب  �صالح،  ڤايد  اأحمد 
اأركان  رئي�ص  الوطني،  الدفاع 
اجلي�ص الوطني ال�صعبي زيارته اإىل 
بورقلة،  الرابعة  الع�صكرية  الناحية 
يف يومها اخلام�ص واالأخري برتوؤ�صه 

اجتماع عمل مبقر قيادة الناحية.

لقد   « قال  �صالح  قايد  الفريق 
على  دوما  حر�صـت  بل  عـمـلـت 
باأن  التــاأكيــد  وعلى  التـذكـيـر 
امل�صوؤولية تكليف ولي�صت ت�رشيف، 
يتحمل  من  اأن  ذلك  ومعنى 
حجمها  كان  مهما  امل�صوؤولية 
كان  ومهما  م�صتواها  كان  ومهما 
اأعناق  يف  اأمانة  هي  موقعها، 
اأمام  عليها  يحا�صبون  اأ�صحابها 
التاريخ،  اأمام  ثم  واأخريا،  اأوال  اهلل 
فامل�صوؤول هو اأمني بكل ما حتمله 
على  اأمني  معنى،  من  اأمانة  عبارة 
ت�رشفه  حتت  مو�صوع  �صيء  كل 

ا�صطلحا،  فامل�صوؤولية  وت�صيريه، 
كامل  التزاما  االإن�صان  التزام  هي 
باأداء ما اأنيط به من مهام، بكل ما 
اأوتي من قوة، اأي اأن االإن�صان ملزم 
طاقة  من  لديه  ما  كل  يبذل  باأن 
يتحمله  ما  بكل  االإيفاء  اأجل  من 
درجات  وترتفع  م�صوؤولية،  من 
كلما  االإن�صان،  لدى  امل�صوؤولية  حتمل 
م�صوؤوليته  اأن  و�صعر  اإح�صا�صه  ارتقى 
الدنيا  يف  وزرها  يتحمل  اأمانة  هي 
اإىل  يرتقي  من  اأن  �صك  وال  واالآخرة، 
م�صتوى االأمانة �صي�صهل عليه االرتقاء 

اإىل م�صتوى امل�صوؤولية«.
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عبد الرزاق مقري رئي�س حركة حم�س : 

ال توافق من دون ال�سلطة 
.      املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية تكر�س وحدة اجلزائريني

اأ�ضتمر عبد الرزاق مقري الفائز عهدة جديدة على راأ�س حركة حم�س يف الدفاع على م�ضروع التوافق الوطني ، م�ضريا على عزمه االت�ضال بكل القوى الوطنية 
من اأجل التوافق، الذي �ضتكون ال�ضلطة اأي�ضا طرف فيه ، ملخ�ضا احلال بجمع الكلمة مل�ضلحة البلد من اأجل التوافق و االنتقال الدميقراطي .

ع�ضام بوربيع 

التي  ال�صحفية  الندوة  يف  مقري  وقال 
عقدها اأم�س مبقر احلركة على اإثر انتهاء 
برئا�صة  فوزه  اأعلن  الذي  املوؤمتر  اأ�صغال 
اأن  جديدة  �صنوات  خم�س  ملدة  احلركة 
البلد يحتاج اإىل توافق بني كل اجلزائريني 
على  اإال  اليتم  البلدان  تطور  اأن  م�صيفا   ،
اأ�صا�س عقد وطني ، اإىل تداول �صلمي على 

ال�صلطة و تناف�س االأفكار .
للتجربة  عر�صه  خالل  مقري  قال  و 
حم�س  موؤمتر  بها  مر  التي  الدميقراطية 
لو كانت  اأنه   ، انتهى بفوزه  الذي  االأخري و 
كما  �صاأنها  �صيدة على  ال�صيا�صية  االأحزاب 
العملية  لتطورت  حم�س  يف  موجود  هو 
على  نعمل  حيث   ، اجلزائر  يف  ال�صيا�صية 
اإىل  م�صريا   ، بلدنا  م�صلحة  اأجل  من  هذا 
�صورى  جمل�س  لعبه  الذي  الهام  الدور 
من  خروجهم  اأن  قال  عندما   ، احلركة 
بقرار من جمل�س  �صنة 2012كان  احلكومة 
ال�صورى ، وكذلك عدم دخول احلكومة يف 
2017كان بقرار من جمل�س ال�صورى اأي�صا .

خمرجات املوؤمتر و تن�صيقية التغيري
يف  جاء  ما  اأهم  مقري  عر�س  اأن  وبعد 
ال�صيا�صي  الربنامج  و  االأ�صا�صي  القانون 
 ، االأخري  املوؤمتر  عن  املنبثقني  للحركة 
وهل  ال�صحفيني  اأ�صئلة  على  رده  يف  قال 
من  االن�صحاب  معناه  الوطني  التوافق  اأن 
اأدوات  باأن  مقري  رد   ، التغيري  تن�صيقية 
اإيجابي  ، وما هو  ال�صيا�صي متنوعة  العمل 
 ، �صلبي  هو  �صلبي  هو  وما  اإيجابي  هو 
ناجحة  كانت جتربة  التن�صيقية  اأن  م�صيفا 

يكن  مل  التن�صيقية  اأن  و   ، املقايي�س  بكل 
وكان   ، احلكم  نظام  تغيري  هو  هدفها 
اأن  و   ، االنتقال املتوافق عليه  هدفها هو 
املا�صية  املرحلة  التوافق يف  رف�س  الذي 
هي ال�صلطة » فكيف تت�صور اأن ينجح هذا 
االآخر  الطرف  رف�س  حال  يف   ، التوافق 

الذي هو ال�صلطة ».
ودائما عن املبادرة التوافقية ، قال مقري 
تطرح  مل  حم�س  على  وقت  مير  مل  اأنه 
عهد  منذ  ذلك  وكان  الت�صاركية  مبداأ  فيه 
العديد  طرحنا  معه  حيث  نحناح،  ال�صيخ 
 ، ال�صلح  و  ال�صلم  كنداء  املبادرات  من 
م�صريا  اجلمهوري،  االإ�صالمي  والتحالف 
اإىل اأنهم مازالوا ي�صريون على نف�س اخلط 
اأن كل مبادراتهم هي مبادرات توافقية  ،و 
اأي  اأو  تن�صيقية  �صواء  االأ�صماء  تهم  ال  و   ،

ا�صم اآخر .
عدم ح�صور اأبوجرة و العالقة مع منا�رصة

و بخ�صو�س �صوؤال اآخر حول غياب اأبوجرة 
مقري  قال   ، الندوة  هذه  عن  ومنا�رصة 
ندوة  الأن هذه   ، ب�صيط  ل�صبب  اأن غيابهما 
بع�س  فقط  وح�رصت   ، فقط  �صحفية 
ال�صخ�صيات املنبثقة من املوؤمتر ، م�صريا 
مع  احلميمية  العالقة  على  احلفاظ  اإىل 
�صعيد  اأنه  وعقب   ، منا�رصة  و  اأبوجرة  كل 
بر�صالة اأبوجرة التي قال فيها »لقد ردمت 
اأن  التي بينه و بني مقري »، م�صيفا  الهوة 
 ، امل�صاكل  من  العديد  حل  قد  املوؤمتر 
معتربا اأن الدميقراطية تداوي كل امل�صاكل 
وهي ترياق لكل �صيء ، ويوم ي�صري اجلميع 
على  �صيكون  �صيء  فكل  بالدميقراطية 

اأح�صن حال.
وموقف   ،2019 رئا�صيات  وبخ�صو�س 

احلركة و هل �صيرت�صح مقري ، قال مقري 
عن  يتحدث  الذي  و  توافق  دعاة  نحن 
دعونا   « الرت�صح  عن  يتحدث  ال  التوافق 
للتوافق  م�صتعدين  كانوا  اإن  االآخرين  نزور 
معنيني  فنحن  توافق  هناك  يكن  مل  وان   ،
�صنكون  كيف   « معقبا   ،  »2019 بانتخابات 
معنيني ، موؤ�ص�صة احلركة هي من �صتف�صل 
كيف �صيكون ذلك »، و اأ�صتطرد قائال » نحن 
نحن  لعبة  لي�س  وهذا   ، التوافق  اإىل  ندعو 
اأوالدنا  اأجل  من   ، بلد  م�صري  عن  نتحدث 
، فالتوافق لي�س فقط من اأجل فل�صطني و 

بالدنا ، هو من اأجل اأوالدنا » .
اأنه   « النقطة  هذه  حول  مقري  واأ�صاف 
معنيون  بالتوافق فنحن  يقبل  القوم مل  اإذا 
حول  اأخرى  نقطة  ويف   ،  « بالرئا�صيات 
احلكومة  يف  عدمها  من  احلركة  م�صاركة 
لتوفر  خا�صع  اأنه  اإىل  ذلك  مقري  اأرجع 
فاإن  احلركة  قانون  املوجودة يف  ال�رصوط 
مل تكن متوفرة فحم�س ال تدخل احلكومة 
، وعلى العموم فاإن جمل�س ال�صورى هو من 

يح�صم دائما يف مثل هذا.
اتهامات  على  رده  يف  املتحدث  اأ�صاف  و 
ومنا�رصة  اأبوجرة  مع  �صفقة  وجود  حول 
كوزيرين يف  تعيينهما  الرت�صح مقابل  بعدم 
وقال  ذلك  مقري  نفى  القادمة  احلكومة 
فمالذي   ، كرا�صي  دعاة  ل�صنا  نحن   »،
نفعله بوزير اأو وزيرين ، اإذا مل تكن هناك 
اإرادة لتنمية اقت�صادية ، منتهيا اإىل » نحن 
حمكومني بالن�صو�س وحمكومني مبوؤ�ص�صة 

جمل�س ال�صورى » ».

من حق ولد عبا�س التغني 

برت�ضيح الرئي�س

قال  لعور،  نعمان  املناف�س  تر�صح  وعن 
له  كان  لعور  االأ�صتاذ  ت�رصح  اأن  مقري 
 ، املوؤمتر  اإجناح  يف  كبرية  م�صاهمة 
واخلروج بهذا امل�صهد الدميقراطي الذي 

خدم احلركة .
بخ�صو�س  كثريا  مقري  يخ�س  مل  كما 
ت�رصيحات ولد عبا�س الذي قال اأن الرئي�س 
املقبل �صيكون من االآفالن ، واكتفى مقري 
رئي�س  هو  بوتفليقة  الرئي�س  اأن  بالقول 
االآفالن ، لذلك من حق ولد عبا�س اأن يقول 

اأن مر�صحهم هو بوتفليقة ».
قنوات  فتح  اإمكانية  حول  اآخر  �صوؤال  ويف 
ات�صال مع ال�صلطة ، قال مقري هل هناك 
يف  تواجدنا  هل   ، ال�صلطة  بدون  توافق 
التن�صيقية منعنا من التوا�صل مع ال�صلطة ، 
فبكل تاأكيد ال يوجد توافق بال �صلطة ، وال 
اإذا كانت فيه ال�صلطة » ، معقبا  اإال  توافق 
�صنت�صل بكل االأحزاب من مواالة ومعار�صة 
التوافق وفقا  اأجل  ، ون�صخر و�صطيتنا من 

مل�صلحة بلدنا ».
مع  العالقة  وبخ�صو�س  اأخرى  جهة  من 
اإعادة  اإمكانية  هناك  وهل   ، منا�رصة 
قال   ، التغيري  مع  حم�س  لتحالف  ان�صطار 
واحد،  التغيري حزب  مع  اأنهم  االآن  مقري 
ا�صتبعد  لذلك   ، التحالف  يتعدى  فاالأمر 
االآن  الأنهم  التغيري  مع  انق�صام  اأي  حدوث 

حزب واحد .
بع�س  اآخر  �صياق  يف  مقري  اعترب  كما 
و   ، املوؤمتر  داخل  متت  التي  التحالفات 
املر�صح  ل�صالح  حتالف  بينها  من  التي 

و  طبيعية  اأ�صياء  تلك  باأن   ، لعور  نعمان 
التف�صد يف الود ق�صية ، والكل يخدم البالد 

من وجهة نظره .
املوؤ�ص�صة الع�صكرية توحد اجلزائريني

احل�صائل  كل  له  بالن�صبة  اأنه  مقري  اعترب 
عن  عرب  اأنه  اإىل  ،م�صريا  �صلبية  حكوماتنا 
باجلي�س  يتعلق  فيما  اأمال   ، باالأرقام  ذلك 
من  املزيد  على  مقري  اأكد  الوطني 
م�صيفا   ، �صهال  لي�س  الو�صع  الأن  اليقظة 
اأن يختلفون اجتاه  اأن اجلزائريني ال يجب 
هناك  تاأكيد  فبكل   ، الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

اإجنازات ، والهدف هو التنمية ».
مقري �صئل عن موقفه من قول ولد عبا�س 
م�صابون  االأحزاب  روؤ�صاء  من  العديد  باأن 
اأن  فعلينا  اإذن   « مازحا  فرد   ، بالزهامير 
جند طبيبا يجول على كل روؤ�صاء االأحزاب 

، ويعرف من لديه الزهامير » .
كما قال بخ�صو�س ال�صاأن الداخلي وبع�س 
ال  اأنهم   «  ، القيادات  بني  االختالفات 
مييلون اإىل توتري االأجواء ، فنحن ل�صنا ثكنة 
العالقة  اليف�صد  االآخر  والراأي   ، ع�صكرية 
 ، البالد  تطوير  هو  الهدف  اأن  »،قائال 
بذلك  وا�صت�صهد   ، االأزمة  من  واإخراجها 
بالنموذج الرتكي ، عندما قال اأن تركيا كانت 
دولة جاثمة ، و اليوم هي دولة قوية وت�صنع 
ال�صالح » وبخ�صو�س ت�رصيح اأبوجرة الذي 
قال اأن حم�س ال ت�صري بالتليكومند ، وكذلك 
بالتلفون  ت�صري  ال  اأن احلركة  هو  ت�رصيحه 
اكتفى   ، ال�صيقة  املعادلة  هذه  وراأيه يف   ،
مقري بالقول » هناك االأحزاب التي ت�صري 
بالتليكومند و الهاتف » ، يف اإ�صارة منه اإىل 

اأن ذلك ال ينطبق على احلركة .

رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني �ضعيد بوحجة

الكيان ال�سهيوين ميهد 
خلروجه من التاريخ

الردود الر�ضمية على املدخلية تتواىل، عي�ضى:

خرجة الرئي�س االأخرية ر�سالة للم�سككني يف هويتنا 
اأكد ال�صعيد بوحجة، باأن ما يقرتفه الكيان 
و�صد  االإن�صانية  ال�صهيوين من جرائم �صد 
االأرا�صي  يف  فل�صطيني  م�صلم  هو  ما  كل 
اأجل خروج  اإال متهيد من  املحتلة، ما هو 
يف  التاريخ،  من  الغا�صب  الكيان  هذا 
مع  دائما  �صتبقى  اجلزائر  اأن  اأو�صح  حني 

فل�صطني ظاملة اأو مظلومة.
واأو�صح رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني يوم 
»للعي�س  العاملي  اليوم  اإحياء  خالل  اأم�س، 
للربملان،  ال�صفلى  بالغرفة  معا«  ب�صالم 
من  اأخرجوا  الفل�صطينيون  باأن  اأم�س،  يوم 
�صيظل  ال�صهيوين  الكيان  اأّن  اإال  ديارهم، 
عن  يتحدث  وهو  م�صيفا  التاريخ،  خارج 
اأبيب  تل  من  وا�صنطن  �صفارة  نقل  حادثة 
املحتلة اإىل القد�س ال�رصيف باأن ما ح�صل 
كارثة حقيقية واملجتمع الدويل ب�صفة عامة 

للتنديد على هذه اخلطوة، يف حني  مدعو 
الوطني،  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  اأ�صاف 
اأ�صالة املوقف  اأكد  باأن الرئي�س بوتفليقة  

اجلزائري اجتاه الق�صية الفل�صطينية.
املجل�س  رئي�س  و�صف  اأخر  �صياق  ويف 
رئي�س  بوحجة،  ال�صعيد  الوطني  ال�صعبي 
العامل«،  يف  ال�صالم  بـ«ر�صول  اجلمهورية 
حيث قال اإّن بوتفليقة ي�صتحق كل التقدير 
واالإحرتام وطنيا ودوليا، واأ�صار بوحجة اإىل 
اليوم  اإحياء  يف  اجلمهورية  رئي�س  ف�صل 
العاملي للعي�س يف �صالم معا، وهذا باإعتبار 
اأن اجلزائر هي الدولة االأوىل التي اقرتحت 
اإحياء هذا اليوم لدى هئية االأمم املتحدة، 
م�صادفا  عامليا،  يوما  بدورها  اأقّرته  التي 

لـ16 ماي من كل �صنة.
علي عزازقة

 يتو�صع نطاق ردود اجلهات الر�صمية 
حيث  موؤخرا،  املدخلي،  التيار  على 
�صاند وزير ال�صوؤون الدينية واالأوقاف 
حممد عي�صى ت�رصيح رئي�س املجل�س 
االإ�صالمي االأعلى اأبو عبد اهلل غالم اهلل 
االأخري بخ�صو�س املدخلية وحتميلها 
الت�صعيدات،  من  جمموعة  م�صوؤولية 
التيار  على  رده  يف  عي�صى  حيث اأفاد 
يف  اعترب  والذي  املدخلي،  ال�صلفي 
ال�صيخ  زعيمه  ل�صان  على  �صابق  وقت 
ال�صوفية  باأن  فركو�س،  علي  حممد 
واجلماعة،  ال�صنة  اأهل  من  لي�صوا 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  زيارة   “ باأن 
العزيز بوتفليقة اإىل الزاوية البلقايدية 
زالوا  ما  الذين  اأولئك  اإىل  ر�صالة  هي 
ي�صككون يف هويتنا الوطنية”، م�صيفا 

اأ�ص�س  من  اأ�صا�س  هو  الت�صوف  باأن 
ذات  يف  الفتا  الوطنية،  املرجعية 

ال�صياق اإىل اأن »الت�صوف الذي نعرفه 
والذي باركه الرئي�س بوتفليقة بزيارة 

الت�صوف  هو  البلقايدية،  الزاوية 
ال�صني الذي نعرفه عند االإمام جنيد، 
والذي �صار عليه العلماء، وال يرت�صي 

اإال ما ورد يف القراآن وال�صنة”.
على  تعليقه  يف  عي�صى  اأ�صاف  كما 
اأول  الرئي�س  بها  قام  التي  الزيارة 
البلقايدية  الزاوية  تد�صني  باأن  اأم�س، 
العزيز  عبد  الرئي�س  زارها  التي 
توؤكد  الثالثاء،  اأم�س  اأول  بوتفليقة 
على اأن ال�صوفية من اأ�ص�س املرجعية 
واأ�صاف  ح�صبه.  الوطنية  الدينية 
تاأكيد  هي  “الزيارة  عي�صى  حممد 
خلطاب رئي�س اجلمهورية الذي ي�صد 
به على اأيدي االأئمة الأن يرفعوا �صاأن 

اجلزائر باالإ�صالم”.
�ضارة بومعزة 

الميكن االكتفاء  باللقاءات والبيانات الظرفية ، حنون :

الدبلوما�سية اجلزائرية تراجعت  يف ن�سرتها للق�سية الفل�سطينية
.    البد من جتميد الع�سوية  من اجلامعة العربية 

العمال  حلزب  العامة  االأمينة   طالبت 
باإعطاء  للحكومة  الرئي�س  حنون  لويزة 
ال�صلمية  املظاهرات  ي�صمح  بتنظيم  اأمر 
خا�صة  الفل�صطينية  الق�صية  لن�رصة 
فيما  يتعلق بحق عودة الالجئني و القيام 
املجازر  و  للمذبحة  حد  لو�صع  با�صتفتاء 
ال�صهيوين  ،داعية  الكيان  يرتكبها  التي 
لع�صويتها  اجلزائر  جتميد  �رصورة  اإىل 
يف اجلامعة العربية  ملا تعرفه من ف�صاد 

وخ�صوع  الأوامر الكيان ال�صهيوين .
�صحفية  ندوة  يف  حنون  لويزة  اأبرزت 
فل�صطني  يف  يف  التداعيات  على  تقت�رص 
مقر احلزب اأن هناك تخاذل نحو الق�صية 

التي  باحلالة  عالقة  له  الفل�صطينية 
متهمة   ، اجلزائرية  املوؤ�ص�صات  تعي�صها 
بالرتاجع  يف  اجلزائرية  الدبلوما�صية 
ب�صبب  الفل�صطينية  للق�صية  ن�رصتها 
ان�صغالها باالأو�صاع الداخلية ،مت�صائلة كيف 
االكتفاء  و  متفرج  ك�صعب  الوقوف  ميكن 
باللقاءات و البيانات داخل االأحزاب بينما 
عوا�صم  خمتلف  يف  تنطلق  املظاهرات 
اأن  للجزائر  ميكن  ال  انه  موؤكدة   ، العامل 
العالقة  بالق�صايا  يتعلق  �صامتة مبا  تبقى 
كالق�صية الفل�صطينية وال�صورية و االإيرانية 
،مطالبة مبوقف ر�صمي و �صارم  ووا�صح 
اجلزائرية  احلكومة  قبل  من  �رصيح  و 

للجزائر  اخلارجية  ال�صيا�صة  الإظهار 
�صياق  ويف  الفل�صطينية  .  الق�صية  نحو 
االأخري  البيان  »اإن  مت�صل،قالت املتحدثة 
لوزارة اخلارجية وجتديد اجلزائر لدعمها 
بالبيانات  االكتفاء  و  الفل�صطينية  للق�صية 
اخلروج  من  البد  واإمنا  الظرفية  اليكفي 
الر�صى  »ال�صمت عالمة  ال�صمت الن  من 
بل  اخلارجي  العدوان  من  يحمينا  لن 
ذريعة  اأن  »،م�صرية  �صهلة  فري�صة  يجعلنا 
وراء ذلك  و االنزالق  االأمن  احلفاظ على 
غري مقبولة و مل تعد جتدي نفعا ». فتحت 
ال�صهيوين  الكيان  على  النار  حنون  لويزة 
�صنعاء  على  جرائم  يرتكب  الزال  الذي 

الفل�صطينيني ،م�صتغال يوم  14 ماي ذكرى 
الكيان  اإقامة  ليعلن  عن  الكربى  النكبة 
ال�صهيوين املفربك الذي ميار�س م�رصوع 
اأن  قولها   ،م�صرية  وا�صح على حد  اإبادة 
ترامب  بدعم  ا�صتقوى  ال�صهيوين  الكيان 
االأمريكية  ال�صفارة  نقل  قرار  بعد  خا�صة 
اأن  املتحدثة  واأو�صحت   . القد�س  اإىل 
ترامب يريد التعمق يف احلرب و اإحداث 
اأن  ،مربزة  امل�رصق  منطقة  يف  الفو�صى 
مالية  اأزمة  يعرف  الراأ�صمايل  النظام 
الواليات  عليه  احلفاظ  يتم  وحتى  قاتلة 
لزعزعة  م�صتعدة  االأمريكية  املتحدة 
املعمورة و الزحف اقت�صاديا ، م�صرية اأن 

هناك تواطئ من قبل ال�صعودية مع الوالية 
اأبرزت دعمها  :«ال�صعودية  املتحدة قائلة 
و ت�رصيحاتها جمرد �صعارات فقط ،واإمنا 
الكيان  ن�رصة  و  لتمويل  فعليا  ت�صعى  هي 
االإعالم  املتحدثة  واأحيت   .« ال�صهيوين 
اجلزائري الهتمامه بالق�صية الفل�صطينية 
نابع  اأن ذلك  واإعطاءها  االأولوية ،م�صرية 
بخطورة  وعيه  �صعبي  يربز  موقف  من 
باحلق  رهانات،مطالبة  من  مايحدث 
الد�صتوري يف تنظيم املظاهرات ال�صلمية 
للجرائم  الرف�س  و  الغ�صب  عن  للتعبري 
التي يرتكبها الكيان ال�صهيوين على ال�صعب 
الفل�صطيني ». واأبرزت املتحدثة يف ذات 

ال�صفارة  بنقل  ترامب  قرار  ال�صدد  اأن 
اأن ي�صفي  القد�س الميكنه  اإىل  االأمريكية 
التي  الفل�صطينية  للق�صية  حد  ي�صع  اأو 
م�صرية  اأنه   ، ت�صفيتها  اأو  خنقها  الميكن 
رغم العزلة   التي تعرفها املنطقة اإىل اأن 
الثورية  طاقته  اثبت  الفل�صطيني  ال�صعب 
،موؤكدة اأن ال�صعب الفل�صطيني لن يرتاجع 
التعبئة  جوهر  اإىل  العودة  موقف  يف 
للعامل  يعلن  وهو  احلا�صدة  الفل�صطينية 
لن يتوقف عن الن�صال و الكفاح ال�صيا�صي 
املقاومة  اإىل  �صيلجاأ  رمبا  ،و  ال�صلمي 

امل�صلحة الأنه حق معرتف به دوليا .
اميان لوا�س



التاريخ  اأ�ستاذ  بديدة  لزهر  اأكد 
بجامعة اجلزائر 02 يف مداخلته التي 
قدمها لدى نزوله يوم اأم�س �سيفا على 
العليا  املدر�سة  الذاكرة مبقر  منتدى 
بالعا�سمة  تون�سي«  علي   « لل�رشطة 
مبنا�سبة االحتفاالت املخلدة لذكرى 
اإ�رشاب الطلبة اجلزائريني 1956 باأن 
متواجدة  كانت  الفاعلة  الطلبة  فئة 
التحريرية  الثورة  مفا�سل  كافة  يف 
ومنا�سلة على جميع جبهاتها، م�سريا 
امل�ستعمر  اأن  اإىل  ال�سياق  ذات  يف 
على  كبري  ب�سكل  يعول  كان  الفرن�سي 
واملثقفة حتى  ال�سابة  ال�رشيحة  هذه 
من  كبرية  تلة  تكوين  يف  �ساهم  اأنه 
وخدمة  خدمته  يف  منه  طمعا  بينها، 
امل�ستقبلية،  اال�ستيطانية  م�ساريعه 
الوطن  لهذا  االنتماء  روح  اأن  غري 
املفدى بالدماء كانت اأقوى من كافة 
التي  الكاذبة واالآمال املزيفة  الوعود 
على  الفرن�سي  امل�ستعمر  فتئ  ما 

ن�رشها بني اأو�ساط الطلبة اجلزائريني 
ال�سياق  ذات  ويف  املتحدث.  ي�سيف 
الطلبة  باأن  بديدة  التاريخ  اأ�ستاذ  اأكد 
اجلزائريني ومن خالل ما جاء يف ن�س 
بيانهم الذي اأ�سدروه �سنة 1956 اأكدوا 
للم�ستعمر الفرن�سي خا�سة وللمجتمع 
وم�ستوى  االإدراك  �سدة  عامة  الدويل 
اجلزائريني  الطلبة  بلغه  الذي  الوعي 
جتاه ق�سيتهم التحررية، وذلك بالرغم 
من كل الو�سائل امل�سخرة واالأ�ساليب 
من  امُل�ستعمر  قبل  من  امل�ستخدمة 
اأجل �سلخ هوية هذه الفئة عن اأ�سلها. 
اأما االأ�ستاذ حل�سن زغيدي فقد اأ�سار 
يف كلمته التي قدمها باملنا�سبة اإىل اأن 
املراحل  اجلزائري يف  الثوري  الفكر 
االأوىل لتكونه انق�سم اإىل ق�سمني: ق�سم 
الق�سم  املجددين،  وق�سم  التاأ�سي�س 
اإىل  املتحدث  اأرجعه  الذي  املوؤ�س�س 
الثوريني االأوائل الذين وقفو  الزعماء 
الثاين  والق�سم  امل�ستعمر  وجه  يف 
ما  خرية  �سمل  الذي  هو  املجدد 
اأجنبت االأم اجلزائرية من �سباب تربى 
يف كنف اال�ستعمار لين�سج بفكر ثائر 

باأن  م�سيفا  واال�ستبداد،  الظلم  �سد 
الطالب اجلزائري يف مرحلة الثانوي 
مبا  ون�سجا  متقدا  فكرا  يحمل  كان 
اأحداث ويحاك �سده  يدور حوله من 
م�ستبدة،  اإمربيالية  �سيناريوهات  من 
االأمر الذي مكن له  امل�ساهمة ب�سكل 

جد فعال يف الثورة التحريرية.
باأن  زغيدي  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
ماي   19 اجلزائريني  الطلبة  اإ�رشاب 
بعد  بعدين:  طياته  يف  حمل   1957
الفرن�سي  للم�ستعمر  موجه  حملي 
درجة  خالله  من  له  يوؤكد  الغا�سم 

باأهدافه  اجلزائريني  الطلبة  وعي 
اال�ستعمارية، وبعد ثاين دويل وجه من 
للمجتمع  قوية  ر�سالة  الطلبة  خالله 
الدويل حول اأن ما يحدث يف اجلزائر 
هو ق�سية ا�ستعمارية ال بد من االإ�رشاع 
يف ت�سفيتها. كما واأكد املتحدث باأن 
ال�سعب اجلزائري هو ال�سعب الوحيد 
حا�رشه  اأثناء  مب�ستقبله  �سحى  الذي 
وذلك يف اإ�سارة منه -املتحدث- اإىل 
حجم الت�سحيات اجل�سام التي قدمها 
ريعان  يف  وهم  اجلزائريني  الطالب 

�سبابهم.

لل�سيادلة  الوطنية  النقابة  نفت 
ل�سان  على  )�سنابو(،  اخلوا�س 
اأم�س  بلعمربي،  م�سعود  رئي�سها 
اأجهزة  يف  ندرة  وجود  االأربعاء، 
ال�سكر  ن�سبة  قيا�س  و�رشائح 
ذات  وك�سف  باجلزائر  الدم  يف 
املتحدث يف ت�رشيح عن انطالق 
الإنتاج  خوا�س  متعاملني  ثالثة 
ن�سبة  قيا�س  و�رشائح  اأجهزة 
ال�سكر يف الدم باجلزائر يف اإطار 
والواليات  اليابان  مع  ال�رشاكة 
املتحدة االأمريكية، حيث يتواجد 
والثاين  بالعا�سمة  )بيونيل(  االأول 
�سطيف(  )والية  العلمة  مبدينة 
ت�ساك(  )دياغنو�ستيك  والثالث 

بق�سنطينة.

من جانبه، دعا رئي�س الفيدرالية 
امل�سابني  جلمعيات  الوطنية 
بو�ستة،  نورالدين  ال�سكري،  بداء 
»التدخل  اإىل  العمومية  ال�سلطات 
يف اأقرب االآجال لتلبية احتياجات 
و�رشائح  اأجهزة  من  املر�سى 
قيا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم التي 
يحتاج اإليها املر�سى يوميا �سيما 

خالل �سهر رم�سان املبارك«.
اأن  اإىل  االإطار  هذا  يف  واأ�سار 
امل�سابني  من  باملائة   25 ن�سبة 
يف  االأول  ال�سنف  من  بال�سكري 
ال�رشائح  هذه  اإىل  ما�سة  »حاجة 
من  كبرية  ن�سبة  اإىل  باالإ�سافة 
على  م�سددا  الثاين«،  ال�سنف 
الوطنية  ال�سوق  »متوين  �رشورة 

بهذه املواد لتفادي االنقطاعات« 
وكان مدير ال�سيدلة والتجهيزات 
وال�سكان  ال�سحة  بوزارة  الطبية 
الدكتور  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
وقت  يف  اأعلن  قد  حافظ،  حمو 
�سابق عن انطالق ثالثة متعاملني 
اأجهزة و�رشائح  اإنتاج  خوا�س يف 
قيا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم حمليا 
نهاية  مع  ت�سويقها  يف  وال�رشوع 

�سهر مار�س الفارط.
»الوزارة  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأكد 
امل�ستثمرين  لطلبات  ا�ستجابت 
اإنتاج  بخ�سو�س  ال�سيدلة  يف 
املوجهة  وال�رشائح  االأجهزة 
على  وتعمل  ال�سكري  ملر�سى 
هذه  جت�سيد  يف  مرافقتهم 

امل�ساريع«، معربا عن اأمله يف اأن 
االحتياجات  »تلبية  اإىل  يتو�سلوا 

الوطنية يف هذا 
املجال والتي ترتاوح بني 11 و12 
مليون علبة �رشائح وبذلك تتخلى 
الدولة عن ا�ستريادها م�ستقبال« 

االإ�سابة  معدل  فاإن  لالإ�سارة 
تقدر  باجلزائر  ال�سكري  بداء 
--ح�سب الدرا�سات التي اأجريت 
 12 و   10 بني  املجال--  هذا  يف 
مر�سحة  ن�سبة  وهي  باملائة، 
لالرتفاع --ح�سب املخت�سني-- 
بفعل تغري النمط الغذائي الأفراد 
املجتمع خالل ال�سنوات االأخرية 
الن�ساط  قلة  ترافقه  والذي 

الريا�سي واالإ�سابة بال�سمنة.

ثقافة  بولنوار على غياب  الطاهر  �سدد 
اجلزائري،  املواطن  لدى  اال�ستهالك 
يف  الرئي�س  ال�سبب  اأنها  اأكد  والذي 
خالل  والفواكه  اخل�رش  اأ�سعار  ارتفاع 
رم�سان،  �سهر  وبداية  االأخرية  االأيام 
بخ�سو�س  املواطنني  طماأن  حني  يف 
�ستكون  اإنها  قال  والتي  املنتجات  توفر 
يوميا  �ستمون  اجلملة  واأ�سواق  موجودة 
رئي�س جمعية  واأكد  الفالحني.  قبل  من 
يف  اجلزائريني،  واحلرفيني  التجار 
ت�رشيح خ�س به »الو�سط« يوم اأم�س، باأن 
اأ�سعار اخل�رش والفواكه وباقي املنتجات 
�سهر  بداية  يف  اإال  ارتفاعا  �ست�سهد 

رم�سان، ب�سبب �سيا�سة العر�س والطلب، 
رهيب  �سغط  هنالك  اأن  اأو�سح  حيث 
وغري منتظر على حمال التجزئة، وقال 
باأن امل�ستهلك اجلزائري  ذات امل�سدر 
بدون  العي�س  م�ستوى  اإىل  بعد  يرقى  مل 
بداية  قبل  م�ستلزماته  ب�رشاء  التفكري 
تغيريه  يجب  واقع  وهذا  رم�سان،  �سهر 
ي�ستغلون  الذي  امل�ساربني  يحمي  الأنه 
هذا االأمر. ومن جهة اأخرى نفى بولنوار 
نق�س يف  وجود  عن  تروج  التي  االأخبار 
يف  وهذا  رم�سان  اأيام  خالل  التموين 
جميع املنتجات، »خ�رش فواكه، حلوم«، 
واأ�سواق  موجود  التموين  اأن  اأكد  حيث 

يومي من  ب�سكل  ال�سلع  �ستتلقى  اجلملة 
الفالحني وبكميات تكفي ل�سد حاجيات 
املواطنني من دون اأي م�ساكل، م�سدرنا 
عن  ك�سف  حيث  االأرقام  بلغة  حتدث 
قنطار  ماليني   10 يقارب  ما  ت�سويق 
�سهر  اأيام  خالل  والفواكه  اخل�رش  من 
من  طن  األف   80 ت�سويق  مع  رم�سان، 
يجعل  ما  والبي�ساء،  احلمراء  اللحوم 
االأمور على ما يرام وت�سري ب�سكل عادي 

ح�سبه.
اإىل  املتحدث  ذات  تطرق  االأخري  ويف 
ب�سهر  اخلا�سة  الرحمة  اأ�سواق  ملف 
التي  باخلطوة  و�سفها  والتي  رم�سان، 

فتح  اأن  اأكد  حيث  املواطنني،  تخدم 
159 �سوقا جواريا �سيء جد اإيجابي الأنه 
�سي�ساهم يف تقريب املنتوج للمواطنني، 
اأكرث  االأ�سعار  ا�ستقرار  على  و�ستعمل 
دعا  حني  يف  ال�سهر،  هذا  خالل  واأكرث 
اإىل  تنظيمها  على  الو�سية  اجلهات 
ولي�س  ال�سنة  اأيام  طول  جعلها  �رشورة 
فقط،  رم�سان  �سهر  يف  تخ�سي�سها 
الق�ساء  يف  مهما  دورا  �ستلعب  لكونها 
من  والعديد  املوازية،  االأ�سواق  على 
اأنهكت  التي  االأخرى  ال�سلبية  االأمور 

االقت�ساد وامل�ستهلك على حد �سواء.
علي عزازقة

احتفاال بالذكرى املخلدة لعيد الطالب 19 ماي، اأ�ستاذة ي�ؤكدون:

يف اإطار ال�سراكة مع اليابان وال�اليات املتحدة االأمريكية

قال اإنها �سرتتفع يف اأوىل اأيام رم�سان، ب�لن�ار:

يحي ع�اق

الطلبة اجلزائريون هم �صانعو 
اأر�صية ثورة نوفمرب

ا�صتثمارلثالثة خوا�س لإنتاج اأجهزة و�صرائح قيا�س ال�صكر يف الدم

غياب ثقافة ال�صتهالك األهب الأ�صعار 
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.         لزهر بديدة: الطلبة اجلزائري�ن كان�ا اأ�سد وعيا مبا ي�سمره امل�ستعمر 
.         حل�سن زغيدي: ال�سعب اجلزائري ه� ال�حيد الذي �سحى مب�ستقبله يف حا�سره

اأكد جمع من االأ�ساتذة الباحثني يف تاريخ اجلزائر مبنا�سبة االحتفال بالذكرى املخلدة الإ�سراب الطلبة اجلزائريني 19 ماي 
1956 باأن �سريحة الطلبة ال�سابة واملثقفة هي ال�سريحة التي مكنت من و�سع االأر�سية ال�سلبة الندالع ث�رة الفاحت من ن�فمرب 

1954 و�ساهمت  مرحلة البناء والت�سييد جلزائر ما بعد اال�ستقالل.

مدير امل�ارد املائية ل�الية اجلزائر:

 توفري املاء ال�صروب دون انقطاع 
خالل �صهر رم�صان بالعا�صمة  

لوالية  املائية  املوارد  مدير  اأكد 
اجلزائر كرمي بوكر�سة اأنه �سيتم خالل 
�سكان  تزويد  اجلاري  رم�سان  �سهر 
والية اجلزائر »دون انقطاع او تذبذب 

باملاء ال�رشوب 24�سا /24�سا«.
اأن  االأٍربعاء   اأم�س  بوكر�سة  اأو�سح  و 
اأو  تذبذبا  تعرف  لن  اجلزائر  »والية 
ال�ساحلة  باملياه  التزود  يف  انقطاعا 
الكرمي  رم�سان  �سهر  خالل  لل�رشب 
حيث  ال�سيفي  املو�سم  خالل  وكذا 
ال�رشوب  املاء  توفري  نظام  �سيظل 
للمواطن  �ساريا خدمة  24�سا /24�سا 
جميع  اتخاذ  مت  كما  وراحته« 
�رشكة  مع  بالتن�سيق  االجراءات 
التذبذبات   هذه  مثل  لتفادي  »�سيال« 
االآبار  و  املياه  خزانات  عدد  برفع 
اجلوفية . و ذكر امل�سوؤول اأنه تدعيما 
لعملية التوزيع العادي للمياه ال�ساحلة 
لل�رشب ل�سكان اجلهة الغربية من لوالية 
التذبذب  لتجاوز  و  العا�سمة  اجلزائر 
»تعززت  الفارطة   ال�سنوات  امل�سجل 
هامة«،و�سمن  مب�ساريع  العملية 
االإجراءات التي اتخذت بالتن�سيق مع 
وزارة املوارد املائية و البيئة --قال 
بوكر�سة-- مت ت�سجيل اإجناز 25 بئرا 
جوفيا لفائدة املنطقة الغربية لوالية 
اجلزائر وهي م�ستمرة و�ستو�سع حيز 

اخلدمة ب�سورة تدريجية بغية �سمان 
ب�سفة  احليوية  املادة  هاته  توزيع 
عادية ، واأ�سار اإىل اأن هذه االإجراءات 
على  الق�ساء  اأجل  من  اتخذت  قد 
التزويد  عملية  يف  امل�سجل  العجز 
ال�سنوات  لل�رشب  ال�ساحلة  باملياه 
للعا�سمة  الغربية  بالناحية  الفارطة 
التي �سهدت بلدياتها اإرتفاعا يف عدد 
�سكانها جراء عمليات اإعادة االإ�سكان 

اجلديدة.  
اأن  اىل  اأ�سار  ال�ساأن  ذات  ويف 
اجلزائر  والية  �سكان  احتياجات 
لل�رشب  ال�ساحلة  العا�سمة من املياه 
تقدر ب900.000 مرت مكعب يوميا يف 
حني يفوق حجم كمية املياه املتوفرة 
واجلاهزة لل�سخ اأزيد من 300ر1مليون 
عن  وتزيد  كافية  كمية  وهي  م3 
ك�سف  و  اليومية.  ال�سكان  حاجات 
م�ساريع  عدة  عن  ال�سياق  ذات  يف 
لوالية  »�سيال«  موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق 
اإىل املحافظة  اأوال   اجلزائر »تهدف 
امل�ستمرة على تزويد ب�سفة منتظمة 
باملاء  العا�سمة  �سكان  24�سا/24�سا 
كما  تذبذب  اأو  انقطاع  دون  ال�رشوب 
تعمل على اإعادة تهيئة �سبكات املياه 
ت�رشب  ظاهرة  مكافحة  و  القدمية 

املياه وت�سليح االأعطاب ب�رشعة .

 الك�نفدرالية العامة امل�ستقلة
 للعمال باجلزائر

 نحذر من ا�صتمرار الت�صعيد 
يف امل�صت�صفيات 

الل�اء عبد الغاين هامي يدع� الطلبة يف 
عيدهم ال�طني

 ل بد من ال�صتلهام 
من طلبة الثورة الأحرار

 دخلت الكونفدرالية العامة امل�ستقلة 
اإ�رشاب  خط  على  باجلزائر،  للعمال 
طريقة  م�ستنكرة  املقيمني،  االأطباء 
ا�سطهاد  اأنها  معتربة  معهم،  التعامل 
لهذه الفئة، خا�سة بعدما بلغت درجة 
منعهم من االحتجاج وا�ستعمال القوة 
ا�ستنكر  حني  يف  �سدهم،  العمومية 
ومنعهم  معهم  التعامل  طريقة  هوؤالء 
القانون  اأن  رغم  وهران،  م�سرية  من 

مينع التظاهر بالعا�سمة فقط.
بيان  يف  الفدرالية  اعتربت  كما 
على  الو�سط  حتوز  لها،  م�ساندة، 
جلاأت  ال�سلطات  اأن  منه،  ن�سخة 
املقيمني  م�سرية  اإجها�س  الأ�سلوب 
وافية  حلول  اإيجاد  يف  ف�سلها  بعد 
امل�ست�سفيات  تكبد  التي  لالأزمة 
ا�ستمرار  و�سط  اأ�سهر،   6 ملدة  �سلال 
اللجوء  قرروا  الذين  االأطباء،  ت�سعيد 

اإىل الرئا�سة من خالل ر�سالة مفتوحة 
القا�سي  باعتباره  اجلمهورية  لرئي�س 
اأحمد  حكومة  وجتاوز  للبالد  االأعلى 
من  كثرية  دورات  بعد  اأويحيى، 
ال�سكان  وزير  بني  ما  املفاو�سات 
ووزير  ح�سبالوي  خمتار  وال�سكان 
دون  حجار  الطاهر  العايل  التعليم 
نقطة  خا�سة  نتيجة،  اإىل  التو�سل 
جتاذبا  ت�سهد  التي  املدنية  اخلدمة 

كبريا بني الطرفني.
الكونفدرالية  حذرت  ثانية  جهة  من 
امل�سدود  الطريق  يف  اال�ستمرار  من 
اأنه  خا�سة  القطاع،  منه  يعاين  الذي 
اأعمدة  تعد  التي  الفئة  بهذه  يوؤدي 
بها  يوؤدي  قد  امل�ستقبل،  م�ست�سفيات 
الذي يطبع  االأدمغة  اإىل اجتاه هجرة 

عدة قطاعات.
�س.ب

لالأمن  العام  املدير  دعا 
الغاين  عبد  اللواء  الوطني 
مبنا�سبة  له  ر�سالة  يف  هامل 
جمع  ماي   19 الطالب  عيد 
الطلبة اجلزائريني اإىل �رشورة 
وخ�سال  ماآثر  من  اال�ستلهام 
نوفمرب  من  الفاحت  ثورة  طلبة 
الر�سالة  ن�س  املجيدة، 
بالنيابة  اأم�س  يوم  تلته  الذي 
االإعالم  خلية  م�سوؤولة  عنه 
العليا  باملدر�سة  واالت�سال 

لل�رشطة »علي تون�سي« مبنا�سبة 
افتتاح اأعمال »فوروم الذاكرة« 
املخلد لذكرى اإ�رشاب الطلبة 
 ،1957 ماي   19 اجلزائريني 
الطلبة  اللواء  خالله  من  هنئ 
الوطني،  بعيدهم  اجلزائريني 
�رشورة  اإىل  اإياهم  داعيا 
العرب  وا�ستخال�س  اال�ستلهام 
ثورة  طلبة  جتربة  من  واملاآثر 

نوفمرب املجيدة.
يحي ع�اق
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ا�ضتبدلوها بحبوب مهلو�ضة

الإطاحة ب�سارقي 50 هاتف 
نقال بقيمة 350 مليون �سنتيم

تكوين جمعية  ق�ضية  اجلزائر  والية  اأمن  م�ضالح  عاجلت 
اأ�رسار، االإعداد جلنح ال�رسقة مع توافر ظرف الليل، حيث 
مت توقيف �ضخ�ضني م�ضتبه فيهما، قاما ب�رسقة حمل لبيع 
بقيمة  نقال  هاتف   )50( على  وا�ضتوليا  النقالة،  الهواتف 
عاجلتها  احلال  ق�ضية  �ضنتيم.  مليون   )350( بلغت  مالية 
بعد  راي�س،  مراد  لبئر  االإدارية  املقاطعة  اأمن  م�ضالح 
تر�ضيم �ضكوى من قبل مواطن �ضاحب حمل لبيع الهواتف 
قام  حيث  ال�رسقة،  اإىل  حمله  تعر�س  مفادها  النقالة، 
الفاعلون ب�رسقة)50( هاتف نقال بقيمة مالية بلغت )350( 
مليون �ضنتيم، حيث اأ�ضار ال�ضحية انه تلقى ات�ضال هاتفي 
من قبل عامله،  يعلمه بان قفل باب املحل غري موجود 
والهواتف النقالة املعرو�ضة باملحل قد اختفت، كما اخربه 
بان كامرياث املراقبة كانت م�ضتغلة، لياأمره باخلروج من 
الكامرات،  ت�ضغيل  بعد  ال�رسطة،  و�ضول  وانتظار  املحل 
اأن �ضخ�ضني جمهولني دخال املحل وا�ضعني قبعات  تبني 
وا�ضتوليا  الرفوف  اأقفال  ك�رسا  وقفازات،  راأ�ضيهما  على 
واملقدرة  املحل  يف  معرو�ضة  كانت  نقالة  هواتف  على 
بـ)50( هاتف نقال من خمتلف االأنواع بقيمة )350( مليون 
وجمموعة  النقالة  الهواتف  ملحقات  عن  ناهيك  �ضنتيم، 
الثابتة  النقالة  بالهواتف  اخلا�ضة  التعبئة  بطاقات  من 
مت  للتحريات،  ا�ضتمرار  االنرتنت.  خدمة  يف  ت�ضتعمل 
تكثيف االأبحاث لغر�س حتديد هوية مقرتيف الفعل والتي 
م�ضتبه  �ضخ�ضني  بخ�ضو�س  موؤكدة  معلومة  عن  اأ�ضفرت 
فيهما �ضاركا يف عملية ال�رسقة، بعد توقيف احدهم تبنينّ 
اأنه قا�رس، مبواجهته مبا حدث، اعرتف ب�رسقته للمحل 
رفقة م�ضتبه فيه اآخر با�ضتعمال نازع م�ضامري من احلجم 
ما  واألثمه وحطنّ راأ�ضيهما  الكبري، حيث و�ضعا قبعات على 
الهواتف  وا�ضتوليا على جمموعة كبرية من  رمانة املحل 
بيعها  ق�ضد  اآخر،  ل�ضخ�س  امل�رسوقات  و�ضلنّما  النقالة 
بعد  مهلو�ضة.  حبوب  املقابل  يف  لهم  ي�ضلنّم  اأن  على  له، 
تقدمي  متنّ  بها،  املعمول  القانونية  االإجراءات  ا�ضتكمال 
امل�ضتبه فيهما على اجلهات الق�ضائية للنظر يف ملفاتهم.

بلدية عني اخل�ضراء بامل�ضيلة 

ربط 200 عائلة ب�سبكة 
الغاز الطبيعي

ببلدية  النقي�ضة  م�ضتة  بقرية  عائلة   200 ربط  مت 
اأجواء  يف  وذلك  امل�ضيلة  بوالية  اخل�رساء  عني 
عائلة   200 لفائدة  الطبيعي  الغاز  ت�ضغيل  بهيجة 
النائية ذات الطابع الفالحي حيث  بهذه املنطقة 
عن  البحث  معاناة  امل�ضتفيدة  العائالت  ودعت 
قارورات غاز البوتان عملية اإطالق الغاز الطبيعي 
 « مقداد  »حاج  امل�ضيلة  والية  وايل  عليها  اأ�رسف 
توزيع  �رسكة  م�ضوؤويل  و  املحلية  ال�ضلطات  رفقة 
الكهرباء و الغاز بامل�ضيلة الذي اكد موا�ضلة اجلهود 
املبذولة الي�ضال الغاز الطبيعي اىل كافة القرى و 
املناطق البعيدة النائية بهدف انهاء املعاناة و رفع 
الغنب عن �ضكانها خالل ف�ضل ال�ضتاء مطمئنا يف 
هذا ال�ضان با�ضتكمال كل عمليات التي انتهت بها 
الهامة  بالن�ضبة  ال�ضاأن  نوه يف ذات  الدرا�ضات،كما 
التي حققتها والية امل�ضيلة يف جمال الربط ب�ضبكة 

الغاز الطبيعي والتي و�ضلت معدل 64 باملائة .
عبدالبا�ضط بديار

امل�ضيلة 

 هالك �سخ�ص وجرح
 اآخر يف حادث مرور

 لقي �ضخ�س م�رسعه ، فيما اأ�ضيب اآخر بجروح 
اأم�س ببلدية م�ضيف والية  يف حادث مرور وقع 
احلماية  م�ضالح  من  علم  ح�ضبما  امل�ضيلة 
باجلهة  وقع  الذي  احلادث  هذا  اأن  املدنية 
ال�رسقية للوالية علي م�ضتوي طريق بلدية عني 
اخل�رساء وام�ضيف متثل يف ا�ضطدام خطري بني 
وفاة  اإيل  اأدي  و504 مما   406 نوع  من  �ضيارتني 
�ضخ�س واإ�ضابة اأخر ولدى تدخل االأعوان مكان 
احلادث مت حتويل جثمان ال�ضحية اإىل م�ضلحة 
ومن  الوالية  عا�ضمة  مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ 
املخت�ضة  االأمنية  امل�ضالح  فتحت  جهتها 
حتقيقا ملعرفة اأ�ضباب ومالب�ضات هذا احلادث 

املميت .
عبدالبا�ضط بديار 

االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
عليها  اإهتزت  التي  القتل  ق�ضية  اأم�س 
منطقة االأبيار خالل �ضيف 2016 والتي 
راح �ضحيتها �ضاب يف العقد الثالث من 
ثالث  و�ضخ�س  �ضقيقان  يد  على  العمر 
كان  التي  الكالب  ف�ضالت  �ضببها  وكان 
بالقرب  يلقيها  و  املتهمني  اأحد  يربيها 
االأدراج  اأمام  و  ال�ضحية  م�ضكن  من 

املحاذية للم�ضجد .
 3 لتاريخ  تعود  احلالية  الق�ضية  وقائع 
جوان 2016 حني تلقت الفرقة اجلنائية 
الق�ضائية  لل�رسطة  الغربية  للمقاطعة 
لنداء من قاعة العمليات لدى م�ضت�ضفى 
حول  الوادي  بباب  دباغني«  ملني   «
جراء  من  متويف  �ضخ�س  حالة  تلقيها 
و  ال�ضدر  م�ضتوى  على  طعنات  تلقيه 
من  مقربة  على  وبالتحديد  الراأ�س 
امل�ضالح  ذات  ولتتنقل   ، القلب  منطقة 

البحث  و  ال�ضحية  ملعاينة  للم�ضت�ضفى 
اكت�ضفت  و  احلادثة  مالب�ضات  يف 
اإثر �ضجار  اأن املرحوم قد تويف  حينها 
يجمعه  اأحدهم  اأ�ضخا�س   3 مع  جمعه 
الكالب  تربية  حول  قدمي  خالف  معه 
حينها  كان  اأين   ، باملنطقة  ال�رس�ضة 
باأحد  الكالب  بو�ضع  يقوم  املتهم 
حياة  يعر�س  ما  وهو  باحلي  الغرف 
ف�ضالت  عن  ناهيك  للخطر  ال�ضكان 
تطلقها  كانت  التي  الكالب  هاته 
تفا�ضيل  وحول   ، امل�ضجد  من  بالقرب 
التحريات  الواقعة فقد تبني من خ�ضم 
اأن املدعو » ع ، علي« الذي كان يربي 
الكالب قد كان يومها متواجدا بالقرب 
من االأدراج االإ�ضمنتية املوؤدية للم�ضجد 
وبرفقته كلبان �رس�ضان و بعد ان�رسافه 
ليال  ال�ضابعة ون�ضف  ال�ضاعة  يف حدود 
ترك ف�ضالت وبقايا اأكل الكالب مبكان 

و  ال�ضحية  �ضقيق  بعدها  ليمر  تواجده 
مكان  اأن  و  خا�ضة  املنظر  من  ي�ضمئز 
بعد  على  كان  الف�ضالت  تلك  تواجد 
مبناداة  ليقوم  امل�ضجد  من  اأقدام 
املتهم ويدخل معه يف مناو�ضات كالمية 
انتهت بفرار هذا االأخري وعودته م�ضاءا 
وقيامه مبناداة �ضقيق ال�ضحية وتهديده 
ال�ضحية  م�ضامع  على  املنزل  بحرق 
الذي �ضارع بالنزول و دخل يف مناو�ضات 
كالمية حادة �رسعان ما تطورت ل�ضجار 
و�ضديقاه  املتهم  بني  و  جهة  من  بينه 
املتهمان الثاين و الثالث من جهة اأخرى 
اأثناء امل�ضاجرة �ضاهد ال�ضحية اأحد  و 
رباطها  من  تتحرر  ال�رس�ضة  الكلبان 
�رسعته  باأق�ضى  ليفر  وراوؤه  وترك�س 
ويتدحرج  االإ�ضمنتية  باالأدراج  ويتعرث 
وي�ضقط  درجا  مارا ب37  نهايتها  حتى 
امل�ضلني  جعل  مبا  عليه  مغميا  بعدها 

املحاذي  امل�ضجد  على  املرتدين 
للم�ضت�ضفى  بنقله  يقومون  لالأدراج 
اأكدت  ، و حينها  اأنف�ضاه  اأخر  اأين لفظ 
تقارير اخلربة املنجزة على اجلثة عن 
ق�ضيب  با�ضتعمال  طعنات  اأُثار  وجود 
ما  وهو  ال�ضدر  م�ضتوى  على  حديدي 
ال�ضجار  اأطراف  �ضلوع  فر�ضية  يفتح 
بذلك  ليتم   ، ال�ضحية  وفاة  حادثة  يف 
توقيفهم وحتويلهم على حمكمة احلال 
بجرم القتل العمدي مع �ضبق االإ�رسار 
قاموا  التي  اجلرمية  وهي   ، الرت�ضد  و 
باإنكارها خالل مثولهم للمحاكمة حيث 
قتله  م�ضوؤولية  ال�رس�س  الكلب  حملوا 
لل�ضحية من خالل تهجمه عليه و رميه 
ليلتم�س من جهته  االإ�ضمنتية،  باالأدراج 
ال�ضجن  عقوبة  توقيع  العام  النائب 

املوؤبد يف حق املتهمني.
ل/منرية

 4 لتاريخ  تعود  احلالية  الق�ضية  وقائع 
دي�ضمرب من عام 2008 حني ر�ضدت م�ضالح 
ال�رسطة الق�ضائية باأحد احلواجز االأمنية 
حاول  م�ضبوهة  �ضيارة  القبة،  مبنطقة 
اإ�ضدامه  بعد  م�ضارها  تغيري  �ضاحبها 
باحلاجز االأمني اأين كان متوجها ملجمع 
اأن  بعد  بالفرار  بعدها  ليقوم   ، �ضيفيتال 
حاولت م�ضالح ال�رسطة اللحاق به تاركا 
مركبته وراءه على الر�ضيف ، اأين عرثت 
 204 كمية  على  داخلها  امل�ضالح  ذات 
مق�ضمة  الهندي  القنب  من  غ   440 و  كلغ 
وملفوفة  �ضفيحة   2000 �ضكل  على 
باإحكام ب�رسيط ال�ضق على �ضكل 8 رزم 
اخللفي  بال�ضندوق  خمباأة  ومو�ضوعة 
لل�ضيارة رفقة بطاقتي هوية واحدة منها 
االأخرى  و  الرحمان«  ،عبد  »ق  من  باإ�ضم 

 ، ،ل،مانية«  ح   « املدعوة  �ضابة  باإ�ضم 
وك�ضف  االأ�ضفر  املعدن  من  كمية  مع 
ليتم   ، اأحمد«  »ع،  باإ�ضم  بنكية  معامالت 
حامل  على  القب�س  اليوم  وبنف�س  بذلك 
اال�ضتجواب  على  بتحويله  الذي  الهوية 
التي  االإبتدائية  التحقيقات  طار  يف 
تبنتها م�ضالح ال�ضبطية الق�ضائية لفرقة 
،والذي  باملخدرات  االإجتار  مكافحة 
تبني باأنه لي�س �ضاحب بطاقة التعريف ، 
و �رسح باأنه كان ب�ضدد نقل هاته الكمية 
التي كانت يف االأ�ضل ملك ل�ضديقه الذي 
بعد  فيما  ترويجها  و  تخزينها  ينوي  كان 
، غري انه وتراجع عن هاته الت�رسيحات 
باأن  و �رسح من جديد  يومني  بعد مرور 
هاته الكمية ملك للمدعو »عبد الرحمان« 
وهو من اأكرب بارونات املخدرات ، الذي 
 ، �ضاحنة  عرب  له  نقلها  بعد  اإياها  �ضلمه 
حيث كان ينوي ت�ضليمها ملغرتب فرن�ضي 
 3 ب  وزنها  قدر  التي  الكمية  ،وهي 

خمباأة  كانت  الهندي  القنب  من  قناطري 
كما   ، »بوزريعة«  مبنطقة  الفيالت  باأحد 
ك�ضفت التحريات املطولة التي فتحت يف 
 6 يقارب  ما  دامت  التي  و  الق�ضية  هاته 
�ضنوات كاملة ، تورط موؤ�ض�ضات متعاملة 
يف جمال االإت�ضاالت الهاتفية ، وهذا بعد 
التو�ضل لو�ضل به دمغة حتمل ا�ضم �رسكة 
ا�ضم«  اليمني  على  به  كتب  موبيل«  »مون 
ر·ا�ضحاق« وعلى اجلهة الي�رسى ا�ضم« حاج 
»ب·خالد«  املتهم  اأفاد  التي  و   ، تليكوم« 
بعد  املذكورة  املوؤ�ض�ضة  من  ت�ضلنّمه  انه 
مقابل  دينار   2.690.000 مبلغ  ت�ضديده 
ت�ضلنّمه 50 كيلوغراما من املخدرات من 
املدعو فاحت ،حيث اأكدت م�ضرية موؤ�ض�ضة 
»حمان·ب  اأن  التحقيق  يف  موبيل«  »مون 
زبون  تليكوم  مغنية  موؤ�ض�س  مالك« 
وكان  على عقد جتاري  بناءا  مبوؤ�ض�ضتها 
ير�ضل اأ�ضخا�ضا لدفع اأموال نقدية بعدما 
البنوك  طريق  عن  تتم  التعامالت  كانت 

نف�س  وهي  ذلك،  تثبت  و�ضوالت  مقدمة 
املايل  امل�ضري  »ر·ا�ضحاق«  ت�رسيحات 
�ضتة  هوية  ليتم حتديد  املوؤ�ض�ضة،  لذات 
اأ�ضخا�س تقدموا للموؤ�ض�ضة لدفع االأموال 
نقدا با�ضم موؤ�ض�ضة »مغنية تيليكوم« ، اأما 
فاأكدا  »ز·بوبكر«  و�رسيكه  االأخرية  مالك 
»اأ·العيد« تاجر عملة  االأموال يدفعها  اأن 
�ضعبة مبغنية، ل�ضالح »مون موبيل« بالقبة 
اأو لفرعها بوهران، واأن ما جتنيه »مغنية 
تعاملها  خالل  من  فوائد  من   « تليكوم 
عن  يزيد  ال  جدا  �ضئيل  موبيل  مون  مع 
واحد باملئة، ليت�ضح بذلك باأن املتهمني 
اإ�ضفاء  هذا  ت�رسفهم  خالل  من  حاولوا 
ال�رسعية على اأموالهم التي كانوا يجنوها 
طريق  عن  باملخدرات  املتاجرة  من 
ا�ضتثمارها يف هاته املوؤ�ض�ضات املالية ، 
التي  ال�ضبكة  التو�ضل الأع�ضاء  ليتم بذلك 
»عينني  املخدرات  بارونات  وراوؤها  كان 

عفيف«رفقة »قال�س عبد الرحمان« .

ل/منرية 

اأجلت حمكمة اجلنايات الإ�ضتئنافية لدى 
جمل�س ق�ضاء العا�ضمة ، اأم�س، النظر يف 
ق�ضية املتاجرة يف اإطار جماعة اإجرامية 

منظمة و جنحة تبيي�س الأموال و اإنتحال 
هوية الغري و عدم الإبالغ عن جناية 

و عرقلة مهام الأعوان ، املتورط بها 10 
اأ�ضخا�س من بينهم فتاة يف العقد الثان 
من العمر رفقة اإثنان من اأكرب بارونات 
املتاجرة باملخدرات اللذان ل يزلن يف 

حالة فرار على خلفية تاأ�ضي�ضهم ل�ضبكة. 
للمتاجرة مبا يقارب 3 قناطري ، رفقة 

م�ضتثمرون يف جمال الت�ضال واملعدات 
الهاتفية ،اللذين كانوا ي�ضفون ال�ضرعية 

على النقود التي تعود من عائدات هذا 
الن�ضاط واملتعلقةيف كل من موؤ�ض�ضة »مون 
موبيل« ، »حاج موبيل« و »مغنية تيليكوم 

. «

التظاهرات  حتت�ضن والية امل�ضيلة عديد 
الدويل  اليوم  اإحياء  مبنا�ضبة  واالأن�ضطة 
اليوم  واإحياء هذا  �ضالم«  معا يف  »للعي�س 
ا�رسف وايل امل�ضيلة »حاج مقداد » رفقة 
اإحياء  علي  واالمنية  املحلية  ال�ضلطات 
هذا اليوم الذي �ضيكون من خالل مبادرات 

اإىل  تهدف  حت�ضي�ضية  ون�ضاطات  تربوية 
�ضالم  يف  معا  والعي�س  امل�ضاحلة  ترقية 
والتفاهم  ال�ضلمي  والتعاي�س  والت�ضامح 
عرقي  متييز  بدون  املتبادل  واالحرتام 
وجن�ضي وثقايف وحتى ح�ضاري اأو لغوي اأو 
ديني حيث مت غر�س �ضجرة زيتون كرمز 

لل�ضالم والوئام ب�ضاحة الن�رس ثم توجه ايل 
اين  اجلموعي  ياحي  ال�ضهيد  ال�ضباب  دار 
ون�ضاطات  الت�ضكيلية  للفنون  ور�ضة  تفقد 
اجلواري  امللعب  ت�ضمية  وكذا  ال�ضباب 
206 م�ضكن با�ضم »الوئام« و بدار الثقافة 
معر�س  زار  حمالوي  قنفود  ال�ضهيد 

الوطني  والدرك  الوطني  االأمن  مل�ضالح 
واحلماية املدنية حول ال�ضالمة املرورية 
واخلا�ضة  العمومية  املمتلكات  وحماية 
والوقاية من اجلرمية االإلكرتونية واالآفات 

االإجتماعية .
عبدالبا�ضط بديار 

جرمية ب�ضعة ب�ضبب تافه

امل�ضيلة 

�ساب يلقى حتفه على يد �سقيقني بالأبيار

احتفال باليوم الدويل »للعي�ص معا يف �سالم«

,,

,,

بلغت املخدرات املحجوزة 3 قناطري من القنب الهندي

م�ستثمرون و فتاة �سمن �سبكة للمتاجرة بالقنب الهندي و تبيي�ص الأموال
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ال�شباب  بقطاع  الأول  الرجل  ك�شف 
�شتحونة  بوبكر  بورقلة  والريا�شة 
يومية  به  خ�ص  �شحفي  ت�رصيح  يف 
جمعهم  الذي  اللقاء  اأن   « »الو�شط 
حممد  والريا�شة  ال�شباب  بوزير 
من  جملة  عنه  متخ�ص  حطاب 
احلر�ص  اأبرزها  من  لعل  التو�شيات 
على موافاة الو�شايا باملعلومات يف 
بالدقة  والتحلي  املحددة  الأجال 
ايجابيات  تثمني  خالل  من  ذلك  يف 
على  تطبيقها  وجناعة  الرقمنة 
جانب  اعطاء  مع  املحلي  امل�شتوى 
قطاع  باأهمية  بالتح�شي�ص  الت�شال 
ال�شباب والريا�شة والرتويج له كمكانة 
مميزة وفعالة ، والتعريف مبوؤهالت 
كل  م�شتوى  على  وامكاناته  القطاع 
الوليات ، اإ�شافة لل�شهر على متابعة 
�شواء   ، وامتامها  امل�شجلة  الربامج 
تعلق الأمر بالدرا�شات اأو الجنازات 
والهياكل التابعة للقطاع وكذا العمل 
الأجال  اأقرب  ويف  ا�شتدارك  على 
م�شتوى  على  امل�شجلة  التاأخرات 
وال�شبانية  الريا�شية  الهياكل  اجناز 
حل  وحماولة  للقطاع  التابعة 

مو�شوع  ويف   . العالقة  ال�شكاليات 
�شتحونة  بوبكر  ك�شف  فقد  مت�شل 
اأن م�شاحله تلتزم بجملة التو�شيات 
الهادفة  الهادفة  الوزير  اأقرها  التي 
مع  بالتن�شيق  وال�شهر  للتعاون 
درا�شة  على  املركزية  امل�شالح 
لدى  املودعة  امللفات  ومتابعة 
اأهمية  ذات  تعد  والتي  املديريات 
ت�شديد  ن�شيان  دون   ، للو�شاية  بالغة 

الوزير يقول مدير ال�شباب والريا�شة 
على اإر�شاء قواعد التن�شيق والت�شيري 
وجمالت  هياكل  ملختلف  الع�رصي 
ال�شباب والريا�شة وال�شهر على تنفيذ 
مو�شم  بتن�شيط  اخلا�ص  الربنامج 
اللجان  مع  بالتن�شيق  ال�شطياف 
الولئية .  من جهة ثانية فقد اأو�شح 
بورقلة  والريا�شة  ال�شباب  مدير 
بوبكر �شتحونة يف خ�شم حديثه معنا 

اأن م�شاحله وبناءا على التن�شيق مع 
امل�شرتكة  واجلهات  الو�شية  الوزارة 
من  الولية  ح�شة  رفع  قررت 
اىل   2500 من  ال�شيفية  املخيميات 
العملية  هذه  اأن  م�شيفا  طفل   3000
فعلية  ومتابعة  اإ�رصاف  حتت  جتري 
القادر  عبد  الولية  وايل  طرف  من 
ال�شارم  التح�شري  اإطار  يف  جالوي 

لربنامج مو�شم الإ�شطياف .

العائالت  مئات  زهاء  ت�شتكي   
باملقاطعة  اينغر  ببلدية  القاطنة 
بولية  �شالح  عني  الإدارية 
احلادة  الندرة  من   ، مترنا�شت 
البوتان   غاز  بقارورات  التزود  يف 
من  باملت�رصرين  دفع  الذي  ،الأمر 
املع�شلة امل�شتمرة لتجديد مطلب 
وذلك  املدينة،  ب�شبكة غاز  دعمهم 
مناطق  تنمية  م�شاريع  اإطار  يف 

اجلنوب الكبري واله�شاب العليا .
قالت الع�رصات من العائالت ببلدية 
ت�رصيح  يف  مترنا�شت  بولية  اينغر 
لها مع يومية »الو�شط » اأنها  تعاين 
اليومي  البحث  رحلة  مع  الويالت 
ل�شد  البوتان  غاز  قارورات  عن 
وقت  يف   ، ال�رصورية  حاجياتها 
م�شافة  لقطع  منها  البع�ص  ي�شطر 
تتجاوز 65كلم باجتاه مقر املقاطعة 
اأجل  من   ، �شالح  عني  الإدارية 
احل�شول على هذه املادة الطاقوية 

الطلب على مدار  يكرث عليها  التي 
نف�ص  �شدد  حيث   ، ال�شنة  ف�شول 
تدخل  �رصورة  على  املتحدثني 
جاد من طرف وايل ولية مترنا�شت 
م�شالح  لدى  اجلياليل   دومي 
والغاز  للكهرباء  التوزيع  مديرية 
الإ�رصاع يف ربط  اأجل  ، من  و�شط 
املدينة  بغاز  ال�شكنية  جتمعاتهم 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  وذلك 
ال�شتعجايل  احلكومة  ملخطط 
املناطق  تنمية  لفائدة  املوجه 
البالد  بجنوب  واحلدودية  النائية 
الكبري ، فيما  ذهبت الع�رصات من 
اأبعد من ذلك عندما  اإىل  العائالت 
للمطالبة  لل�شارع  باخلروج  هددت 
امل�رصوع  مطلبها  مع  بالتجاوب 
وعود  بتقدمي  مواجهته  يتم  الذي 
املت�رصرين  غليان  لحتواء  ع�شلية 

من امل�شكل العالق .
�ضيخ مدقن 

ب�شتي  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
هذا  نهاية   مع  ، متكنت  اأ�شكالها 
والتدخل  البحث  فرقة  الأ�شبوع  
اإحباط  من  تندوف  ولية  باأمن 
حماولة لرتويج كمية من املخدرات 
 1.045 بـ  الإجمايل  وزنها  قدر    ،
كيلوغرام من مادة الكيف املعالج.  
ا�شتغالل  اإثر  على  العملية  جاءت 
ذات  اإىل  واردة  ملعلومات  حمكم 
�شخ�شني   قيام  مفادها  الفرقة 
اأو�شاط  يف  املخدرات  برتويج 
 ، املدينة  اأحياء  باأحد  ال�شباب 
ليتم على اإثرها اإنتهاج خطة عمل 

حمكمة اأف�شت اإىل توقيف امل�شتبه 
اأحدهما  بحوزة  �شبط  مع  فيهما 
املخدرات  من  �شفائح   10 على 
قدر وزنها بـ 1 كيلوغرام و45 غ  من 
مادة الكيف املعالج . بعد اإ�شتيفاء 
الأويل  التحقيق  اإجراءات  جميع 
اأمام  فيهما  امل�شتبه  تقدمي  مت 
املخت�شة  الق�شائية  اأمام اجلهات 
للنظر يف و�شعيتهم بتهمة احليازة 
بطريقة  باملخدرات  واملتاجرة 
اأوردته  ما  وفق  قانونية  غري 

م�شادرنا .
اأحمد باحلاج 

الأ�شبوع  خالل  متكنت   
الأمن  م�شالح  اجلاري، 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
بولية  املنظمة  اجلرمية 
اإجها�ص  من   ، غرداية 
22300قارورة  ترويج  حماولة 
الأ�شكال  خمتلف  من  خمر 
للبيع  موجهة  كانت  والأنواع 
م�شادرة  ليتم  رخ�شة  بدون 
املحجوزات وت�شليمها لدوائر 
بغر�ص  املعنية  الخت�شا�ص 
حتويل  مت  فيما  اإتالفها، 
املوقوفني اخلم�شة للم�شلحة 
املعنية ل�شتكمال الإجراءات 
وبعدها  معهم،  القانونية 
على  اإحالتهم  �شيتم  مبا�رصة 

ح�شب  كل  اجلمهورية  وكالء 
يف  للنظر  اخت�شا�شه  اإقليم 
احليازة  بتهمة  و�شعيتهم 
بامل�رصوبات   املتاجرة  و 
غري  بطريقة  الكحولية 
�رصعية ، موازاة مع ذلك فقد 
ثمنت جمعيات حملية مهتمة 
بال�شاأن ال�شحي والجتماعي 
النوعية  الأمنية  العمليات 
لدك مواقع مروجي ومقرتيف 
كما  الجتماعية،  الآفات 
مبطلب  مت�شكها  تخفي  مل 
يق�شي  ولئي  قرار  اإ�شدار 
امل�رصوبات  بيع  مبنع 

الكحولية .
�ضيخ مدقن 

اأكد املدير الولئي لل�ضباب والريا�ضة بورقلة ، اأن الهدف من اللقاء الولئي لإطارات قطاعه الذي احت�ضنته 
دار ال�ضباب م�ضطفى بن بولعيد بحي �ضيدي عبد القادر ، حتت �ضعار من اأجل قفزة نوعية لقطاع ال�ضباب 

والريا�ضة يندرج يف اإطار التطبيق ال�ضارم لتعليمات وا�ضرتاتيجية عمل وزير القطاع .

مدير ال�ضباب والريا�ضة بورقلة بوبكر �ضتحونة لـ«الو�ضط » 

3000طفل معنيني باملخيمات ال�ضيفية و العملية جتري حتت ا�ضراف الوايل 

اأحمد باحلاج 

 الهدف من اللقاء الولئي التقيميي لإطارات 
القطاع جت�سيد ا�سرتاتيجة عمل الوزير 

�شطرت م�شالح امن ولية مترنا�شت 
اإ�شرتاجتية  على  مبني  عمل  برنامج 
الأ�شخا�ص  لتامني  مدرو�شة 
واخلا�شة  العامة  واملمتلكات 
اأنواعها،  ب�شتى  اجلرمية  ومكافحة 
 777 من  اأزيد  ت�شخري  خالل  من 
التدابري  �رصطي مع اتخاذ جملة من 

الأمنية 
الإعالم  بيان خللية  به  اأفاد  وح�شبما 
الوطني  الأمن  مبديرية  والت�شال 
ت�شلمت  قد  كانت  مترنا�شت  بولية 
اأبرز  بني  من  فاإن   « »الو�شط  جريدة 
�شهر  خالل  الأمني  العمل  خمطط 
رم�شان ، تعزيز تواجد قوات ال�رصطة 
اأمنية  تغطية  اجل  من  امليدان  يف 
الإفطار  موعد  قبل  خا�شة  فعالة 
امليدان  يف  بكثافة  التمركز  و  وبعده 
اإىل  من خالل تق�شيم قوات ال�رصطة 

على  وتوزيعها  وراجلة  راكبة  فرق 
يف  خا�شة  املدينة،  اأحياء  خمتلف 
اأماكن العبادة وكذا الأ�شواق والأماكن 
على  العمل  ذلك  جانب  اإىل  العامة. 
مع  وتنظيمها  املرور  حركة  ت�شهيل 
تزداد  التي  الفرتات  على  الرتكيز 
وتوافد املواطنني على  فيها احلركة 
املحالت  )الأ�شواق،  العامة  الأماكن 
ال�شاحات  و  امل�شاجد  التجارية، 
اأماكن  تامني  و  العمومية...وغريها( 
الفرتات  يف  خا�شة  العائالت،  جتمع 
لالإجرام  للت�شدي  اإ�شافة   ، الليلية 
نقاط  عدة  خلق  من خالل  املروري 
وكذا اإقامة  فجائية  مرورية  مراقبة 
على  ثابتة  وو�شعيات  حواجز 
املداخل واملخارج الرئي�شية للمدينة 
اأحياء  مع تكثيف الدوريات يف جميع 
املدينة خا�شة يف الأماكن امل�شبوهة 

واملناطق احل�شا�شة.
امل�شلحة  تتوىل   ثانية  جهة  من 
الولئية لالأمن العمومي العمل خالل 
الأماكن  تاأمني  على  الف�شيل  ال�شهر 
العمومية واحلفاظ على النظام العام 
العمومية  الطرق  وتطهري  مراقبة  و  
ويف  والأ�شبوعية،  اليومية  والأ�شواق 
الأمن  م�شالح  فاإن  مت�شل  �شياق 
تتكفل  احلدودية  مترنا�شت  بولية 
اأي�شا بت�شيري وتنظيم احلركة والأمن 
املروريني بال�شوارع الرئي�شية خا�شة 
كبري  توافد  ت�شهد  التي  الأماكن 
امل�شاجد  )�شالة  امام  للمواطنني، 
املن�شاآت  وتامني  الرتاويح(وحماية 
والإ�شرتاتيجية،  الديبلوما العمومية 

ال�شهر  اإىل   اإ�شافة  �شية  والقن�شلية 
العاملني  الجانب  حماية  على 
مترنا�شت،  مدينة  باإقليم  والقاطنني 

و تعزيز الجراءات باحلواجز الأمنية 
و�شعية  اأخذ  مع  املراقبة،  ونقاط 
على م�شتوى نقطة املراقبة )املدخل 
الرئي�شي للجامعة( من اجل حت�شي�ص 
املرور  قانون  احرتام  على  ال�شواق 
خا�شة  املرور  حوادث  من  للتقليل 
اأماكن  تاأمني  و  الفطار  وقت  قبل 
الت�شلية  )مركز  والت�شلية  الرتفيه 
الت�شلية  تهقارت ومركز   / العائلي 

العائلي /مبدخل ادريان(.
وح�شبما اأفاد به البيان املذكور فقد  
يتوىل  يومي،  امني  ت�شكيل  تعيني  مت 
العائلي،  الت�شلية  مركز  تاأمني  �شمان 
العائلي،  الت�شلية  مركز  تهقارت 
يتم تامني  بحيث  ادريان  مبدخل 
الأماكن  هذه  اىل  املتنقلة  العائالت 

يف ال�شهرات الليلية.
�ضيخ مدقن 

الأ�شبوع  منت�شف   متكنت   
والتحري  البحث  خلية  اجلاري 
بالكتيبة القليمية للدرك الوطني 
من  ب�شار  بولية  مريجة  ببلدية  
خمت�شة  اإجرامية  �شبكة  تفكيك 
وتهريبها  ال�شيارات  �رصقة  يف 
 ، الفريقي  ال�شاحل  دول  نحو 

ل�شهرة  تعود  الق�شية  حيثيات 
روتينية  دورية  بعد  اأم�ص  اأول 
مو�شى   عني  امل�شماة  باملنطقة 
م�شتودع  على  العثور  مت  اأين    ،
�رصي �شبط بداخله 03 مركبات 
من  اأك�شنت  نوع  من  م�رصوقة 
و  م�شادرتها  ليتم  وورقلة  اأدرار 

حتويل املوقوفني الثالثة  الذين 
 29 و   25 الـ  بني  اعمارهم  ترتاوح 
وبعد  املعنية  للم�شلحة  �شنة 
القانونية  الجراءات  ا�شتكمال 
ق�شائية  ملفات  واجناز  معهم 
تقدميهم  مبوجبها  مت  �شدهم 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

مترنا�شت اأين �شدر يف حقهم اأمر 
املوؤقت يف  احلب�ص  رهن  باليداع 
تكوين  بتهمة  حماكمتهم  انتظار 
مركبات  و�رصقة   ا�رصار  جمعية 
البحث  عملية  تبقى  فيما   ، الغري 

جارية عن اثنني ي�شتبه �شلتهم .
�ضيخ مدقن 

الأولوية يف التطبيق ال�ضارم ملخطط »اإحتالل امليدان »

بلدية مريجة بب�ضار 

ت�سخري 777 �سرطي لتاأمني �سهر رم�سان بولية مترنا�ست 

تفكيك �سبكة اجرامية خمت�سة يف �سرقة ال�سيارت 

دعمهم بغاز املدينة حتول ملطلب �ضعبي 

�ضبط بحوزتهم 1.045 كلغ من مادة الكيف املعالج

 تطبيقا خمطط ت�ضييق اخلناق 
على مروجي امل�ضروبات الكحولية 

ندرة حادة يف التزود بقارورات غاز 
البوتان ببلدية اإينغر بتمرنا�ست 

 امن ولية تندوف يطيح 
مبروجي املخدرات 

اإحباط حماولة ترويج 22300 
قارورة خمر بولية غرداية 



مت بتلم�سان توزيع 485 1 وحدة 
�سكنية و 462 قرار تخ�سي�ص يف 
بلدية   23 عرب  ال�سيغ  خمتلف 
التي  العملية  و�سملت  بالوالية 
اأ�رشفت عليها ال�سلطات الوالئية 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�ص  مبقر 
يف  وحدة   994 مفاتيح  ت�سليم  
االإيجاري  االجتماعي  �سيغة 
و  تيانت  و  الغزوات  ببلديات 
و  تالوت  عني  و  �سنو�ص  بني 
بني م�ستار و بوحلو و احلناية و 

تلم�سان و �سيدي اجلياليل.
وحدة   491 توزيع  مت  كما 
�سيغتي  يف  اأخرى  �سكنية 
االإجتماعي  و  املدعم  الرتقوي 
الت�ساهمي عرب بلديات تلم�سان 
بوكانون  و  مهيدي  بن  مر�سى  و 
و  �سكران  بن  و  يو�سف  عني  و 
مت  اأخرى  جهة  من  و  �ستوان  
منح قرارات  تخ�سي�ص ل 462 
ب�سيغة  �سكنات  من   م�ستفيد 
بعدة  االإيجاري  االجتماعي 

بلديات من الوالية .
بن  علي  الوالية  وايل  ذكر  و 
يعي�ص خالل حفل ت�سليم مفاتيح 
هذه ال�سكنات باأن والية تلم�سان 
من  "هامة"  بح�س�ص  حظيت 

و  ال�سيغ  خمتلف  يف  ال�سكن 
التي �ست�ساهم يف تلبية الطلبات 
�سيتم  اأنه  اىل  م�سريا  امل�سجلة, 
الثالث  الثالثي  خالل  توزيع 
ال�سنة اجلارية  8325 �سكن  من 
�سكن   1499 اإيجاري  عمومي 
 2600 و  ت�ساهمي  اجتماعي 
باالإيجار  البيع  ب�سيغة  �سكن 
الوالية  اأن  اأ�ساف  و  "عدل"  
برامج  من  كذلك  ا�ستفادت 
اإعانة   6300 منها  اأخرى  �سكنية 
تبليغها  مت  التي  الريفي  لل�سكن 
و  البلدية  ال�سعبية  للمجال�ص 

اأعطيت لهم التعليمات 
بتوزيعها خالل  للقيام  ال�سارمة 
االأيام القليلة املقبلة عالوة على 
1600 وحدة يف ال�سكن الرتقوي 

املدعم يف �سيغته اجلديدة .
و اأ�سار علي بن يعي�ص انه �سيتم 
هذه  توزيع  تواريخ  احرتام 
و  املربجمة  ال�سكنية  احل�س�ص 
اأنه "على اطالع و متابعة م�ستمرة 
التطورات  ملختلف  دائمة  و 
املرتبطة مبلف ال�سكن و اإ�سداء 
خمتلف التعليمات و التوجيهات 
و  االإدارية  اجلهات  ملختلف 

التقنية املعنية" .
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بومعيزة  احلق  عبد  ال�سيد  اأكد  
جل  اأن  ادرار  لوالية  الرتبية  مدير 
بداية  منذ  با�رشت  قطاعه  م�سالح 
االأزمة  التح�سريات  اجلارية  ال�سنة 
لنهاية  االمتحانات  باإجراء  اخلا�سة 
مت  حيث  ح�سنة  ظروف  يف  ال�سنة 
من  �سواء  العامة  اخلريطة  �سبط 
الب�رشية  اأو  املادية  الو�سائل  حيث 
الواجب توفريها  ال�ستقبال التالميذ 
املمتحنني يف االمتحانات الر�سمية 
مرحلة  ونهاية  البكالوريا  �سهادة  يف 
التعليم  �سهادة  و  االبتدائي  التعليم 
الظروف  مراعاة  مع  املتو�سط  
جتهيز  مت  اأين  القا�سية  الطبيعية 
االإجراء  مراكز  يف  االأق�سام  كل 
احلر�ص  مع  الهوائية  باملكيفات 
لنقل    النقل  و�سائل  توفري  على 

االمتحانات  مراكز  اإيل  التالميذ 
باالإ�سافة  البارد  واملاء  واالإطعام 
اأما  واالأطباء  االإ�سعافات  توفري  اإيل 
الوالئي  املدير  قال  االأرقام  بلغة 
اأح�ست  28832 تلميذ  اأن املديرية 
وتلميذة مر�سحني المتحانات نهاية 
اإقليم  عرب   2018 اجلارية  ال�سنة 
ل�سهادة  الوالية منهم  10635مر�سح 
 5 منهم  االبتدائي  التعليم  مرحلة 
مركزا   على242  موزعني  مكفوفني 
التعليم  �سهادة  يخ�ص  فيما  اأما 
املتو�سط يوجد 8980 تلميذ مر�سح 
اإعادة  مركز  من  مر�سح   38 منهم 
مركزا    34 عرب  موزعني  الرتبية  
ا�ستحداث  ال�سنة   هذه  عرفت  كما 
�سهادة  المتحانات  جديدة  مراكز 
الوالية  ل�س�ساعة  نظرا  البكالوريا 
اخلا�سة باالأحرار يف كل من متيمون 
التالميذ  متكني  وبهدف  ورقان 
ظروف  يف  االمتحانات  اإجراء  من 

اأما  اأهميتها  يعك�ص  مما  ح�سنة   
و�سل  االإجمايل  املر�سحني  عدد 
اإيل 9217 مر�سحا منهم 2974مر�سح 
مراكز  من  مر�سح   18 منهم  حر 
اإعادة الرتبية و16من اأبناء ال�سحراء 
واحد  ومر�سح  و2مكفوف  الغربية  
معوق حركيا موزعني عرب 33 مركز 
اإجراء  كل هذه االمتحانات  �سوف 
موؤطرا     5259 اإجماليا  يوؤطرهم 

كل  بان  القطاع  مدير  كالمه  وختم 
االإمكانيات متاحة مع التن�سيق التام 
مع القطاعات االأخرى الأجل اإجراء 
االمتحانات يف ظروف ح�سنة للحد 
مع  املعروفة   الطبيعة  ق�سوة  من 
ت�سجيل ارتفاع ملحوظ يف متدر�ص 
ت�سجيع  ايل  راجع  وهذا  الفتاة  
يف  الدرا�سة  موا�سلة  على  االأولياء 

ظل تواجد جامعة  باملنطقة   

.      توفري كل االإمكانيات الأجل امتحانات مريحة  

مدير الرتبية لوالية ادرار عبد احلق بومعيزة للو�ضط 

بو�ضريفي بلقا�ضم 

اأح�سينا 28832 تلميذ معني بامتحانات نهاية ال�سنة

اأدرار

اأمن والية مع�ضكر رفقة ال�ضركاء امليدانيني

ح�ضيلة �ضهرية باأمن والية مع�ضكر

البليدة

 برامج قطاعية ال�ستقبال وتن�سيط  �سهر رم�سان 

حملة حت�سي�سية حول ال�سالمة املرورية      

1053 خمالفة  و�سحب 224 رخ�سة �سياقة خالل اأفريل 

اخماد حريق م�سنع البال�سيتك 
املدنية  احلماية  م�سالح  متكنت 
لوالية البليدة م�ساء الثالثاء و بعد 
اكرث من �سبعة �ساعات من اجلهود 

املتوا�سلة من اإخماد احلريق 
النهار  الذي �سب منت�سف  املهول 
مبنطقة  للبال�ستيك  مب�سنع 
عني  ببلدية  ال�سناعي  الن�ساط 
الرمانة دائرة موزاية والية البليدة 
ح�سبما علم من م�سادر من مديرية 

احلماية املدنية الوالئية.
على  باالإعالم  املكلف  اأو�سح  و 
زروق  عادل  الهيئة  هذه  م�ستوى 
االإطفاء متكنت,  فرق  اأن  زغاميي 
جمابهة  يف  حثيثة  جهود  بعد  و 
ال�سنة النريان دامت اكرث من �سبعة 
�ساعات كاملة, من اإخماد احلريق 
الهواء  على  مبخزن  �سب  الذي 
ل�سناعة  االولية  للمواد  الطلق 
كان  البال�ستيك  انابيب  انتاج  و 

و  اليوم  نهار  منت�سف  اندلع  قد 
احلماية  وحدات  جتنيد  بعد  ذلك 
بالتدعيم  البليدة  لوالية  املدنية 

من الوحدة الوطنية 
البي�ساء  للدار  التدخل  و  للتدريب 
تيبازة  لوالية  الرئي�سية  الوحدة  و 
و  اإطفاء  �ساحنة    17 بتعداد 
هذه  مكنت  و  ا�سعاف  �سيارتي 
اجلهود ي�سيف امل�سدر من حماية 
املجاورة  ال�رشكات  و  املوؤ�س�سات 
من  املوؤ�س�سة  اإنقاذ  اإىل  اإ�سافة 
الطاقم  فيها  مبا  احلريق  خطر 
االداري و خمزن مغطى و �سل�سلة 
كاملة النتاج البال�ستيك و يف الوقت 
الذي مل ت�سجل و حل�سن احلظ اية 
�سحية اال ان احلادث الذي يجهل 
حلد ال�ساعة ا�سبابه خلف خ�سائر 
مادية معتربة يجري حاليا تقييمها 

ي�سيف امل�سدر.

ال�ستقبال وتن�سيط  �سهر رم�سان 
والية  وايل  من  وباأمر  املعظم 
العديد  قامت  بكو�ص  حمو  اأدرار 
�سلة  لها  التي  القطاعات  من 
بغية  برامج  بتح�سري  مبا�رشة  
اأين  ال�سيام   وليايل  اأيام  تن�سيط 
موؤ�س�سات  من  اأدرار  وايل  طلب 
للمياه  واجلزائرية  �سونلغاز 
منا�سبة  خدمات  تقدمي  ب�رشورة 
دون ت�سجيل اأي انقطاع اأو تذبذب 
تزامن  ال�سيام  �سهر  وان  خا�سة 
احلرارة  لدرجات  الكبري  وارتفاع 
كما �سطرت اأي�سا مديرية التجارة 

وحتيد  تكوين  يف  يتمثل  برناجما 
املراقبة  يف  ت�سهر  التي  الفرق 
التجارية  واملحالت  االأ�سواق  يف 
من  امل�ستهلك  حماية  بهدف 
كما  بال�سلع  تالعب  اأو  غ�ص  اأي 
ت�سهر اأي�سا على التن�سيق مع جل 
ب�رشورة  االقت�ساديني  املتعاملني 
واملواد  ال�سلع  وتوفري  جلب 
بالكميات  املختلفة   الغذائية 
ومدي  الغ�ص  الكافية مع حماربة 
ال�سوؤون  مديرية  اأما  حفظها 
�سطرت  بدورها  والتي  الدينية 
عدة برامج منها ال�سهر على توفري 

ندوات  عدة  تنظيم  مع  االأئمة 
امل�ساجد  بداخل  وحما�رشات 
حفظ  يف  م�سابقات  اإطالق  مع 
وجتويد القران الكرمي  اما قطاع 
الثقافة  بدوره  اأي�سا قام بتح�سري 
برامج لتن�سيط الليايل الرم�سانية 
ب�سهرات فنية و    ترفيهية لفائدة 
تن�سيط  اإيل  باالإ�سافة  العائالت 
الفئات  لفائدة  الت�سامنية  العملية 
اله�سة واملعوزة من طرف مديرية 
بالتن�سيق  االجتماعي  الن�ساط 
لعابري  اإفطار  يف  البلديات   مع 
الغذائية   توزيع قفف  بعد  ال�سبيل 

االأمن  م�سالح  �سطرت  كما 
يهدف  امني  خمطط  الوطني 
ح�سب رئي�ص االأمن الوالئي ال�سيد 
نبيل بوعلي ايل توفري االأمن عرب 
مع  وال�سعبية  اجلوارية  االأ�سواق 
�ساعة  بعد  املرور  حركة  تنظيم 
ليال   احلركية  تكرث  اأين  االإفطار 
مع تنظيم اأكرث للدوريات يف عمق 
املواطن  حماية  بغية  االأحياء 
االأجواء  له  وتوفري  وممتلكاته 
املنا�سبة خالل طيلة ال�سهر وهذا 

بت�سخري نحو600 �رشطي  
بو�ضريفي بلقا�ضم 

اأمن والية  اأم�ص م�سالح  �ساركت 
من  كل  مع  بالتن�سيق  مع�سكر  
مديرية ال�سوؤون الدينية , مديرية 
الك�سافة   , املدنية  احلماية 
جمعية  و  اجلزائرية  االإ�سالمية 
تنظيم  يف  املرورية  ال�سالمة 
لفائدة  ميدانية  حت�سي�سية  حملة 
على   , املركبات  م�ستعملي 
ملدينة  الغربي  املخرج  م�ستوى 
مع�سكر باجتاه مدينة بوحنيفية, 

 , اإطارات  من  عدد  خاللها  قام 
,رفقة  ال�رشطة  اأعوان  و  رتباء 
اإطارات واأئمة من مديرية ال�سوؤون 
الر�سمية  الهيئات  وباقي  الدينية 
امل�ساركني  املدين  املجتمع  و 
مطويات  بتوزيع  احلملة  يف 
ن�سائح  ت�سمنت  حت�سي�سية 
واإر�سادات حول خماطر حوادث 
املرور خا�سة ماتعلق منها بدور 
العامل الب�رشي يف هذه احلوادث 

ال�رشعة  مظاهر  غرار  على   ,
اخلطرية  املناورات   , املفرطة 
خالل الطريق , ا�ستعمال الهاتف 
النقال اأثناء ال�سياقة وال�سياقة يف 
كما   , االإرهاق  و  التعب  حاالت 
املنظمة  احلملة  هذه  خالل  مت 
رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
على  املركبات  �سائقي  حث 
مرورية  بثقافة  والتحلي  االلتزام 
اأ�سا�سها االإحرتام الواعي  �سليمة 

 , املرور  لقوانني  امل�سوؤول  و 
ال�سكنية  التجمعات  داخل  �سواء 
بدور  تذكريهم  مع   , خارجها  اأو 
على  يحث  الذي  الديني  الوازع 
ال�سالمة اجل�سدية  احلفاظ على 
املخاطر  كل  من  لالأ�سخا�ص 
وذلك  املرور  حوادث  فيها  مبا 
بدون  مبارك  رم�سان  اأجل  من 

حوادث . 
طالبي فاطمة

املرور  فرق  قوات  توا�سل   
لالأمن  الوالئية  بامل�سلحة 
مع�سكر  والية  باأمن  العمومي 
مل�ستعملي  امليدانية  عمليات 
الطريق ,حيث اأ�سفرت تدخالت 
الفرق العاملة خالل �سهر اأفريل 
 25380 مراقبة  عن  املنق�سي 
االأ�سناف  خمتلف  من  مركبة 

  1053 حترير  عن   اأ�سفرت   ,
اإثرها   على  �سحبت  خمالفة 
اإ�سافة   , �سياقة  رخ�سة   224
اإىل ت�سجيل 236 جنحة مرورية 
فيما    , تن�سيق  خمالفة  و50 
باملح�رش  مركبة   222 و�سعت 
البلدي . هذا واأكد رئي�ص خلية 
العامة  العالقات  و  االت�سال 

اجلهود  هذه  باأن  الوالية  باأمن 
امليدانية الردعية التي تنفذها 
اإىل  ت�ساف  ال�رشطة,  قوات 
التوعويالتح�سي�سي  اجلانب 
حلث  االآخرين  ال�رشكاء  مبعية 
للتحلي  الطريق  م�ستعملي 
للحد   , �سليمة  مرورية  بثقافة 
املروري  العنف  مظاهر  من 

امل�سلحة  �سجلت   حيث 
باأمن  لالأمنالعمومي  الوالئية 
مرور  حادث   47 مع�سكر  والية 
ج�سماين على م�ستوى املناطق 
اأفريل  �سهر   خالل  احل�رشية 
املا�سي  , اأ�سفرت عن اإ�سابة 

50 �سخ�سا بجروح .
طالبي فاطمة

تلم�ضان

توزيع 485 1 وحدة �سكنية 
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اإ�صرائيل اأخطر دولة ا�صتعمارية وعن�صرية واإرهابية على هذا الكوكب
د. غازي ح�ضني

اليهود  املهاجرون  ا�ستخدم 
لتحقيق  الإرهاب  اأ�سكال  جميع 
والأطماع  واخلرافات  الأكاذيب 
وال�سهيونية  والتلمودية  التوراتية 
ال�سهيوين  فالإرهاب  والإ�رسائيلية. 
املرتكزات  اأحد  يزال  ول  كان 
الإ�رسائيلية.  لل�سيا�سات  الأ�سا�سية 
الإرهاب  اأنواع  باأب�سع  واقرتن 
اجلماعية  والإبادة  والتدمري 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  والرتحيل 
وكان  املجاورة.  العربية  وال�سعوب 
ومدرو�ساً  وعقائدياً  دينياً  اإرهاباً 
ومار�سته  طبقته  ومنظماً  وخمططاً 
اليهودية  الإرهابية  املنظمات 
بعد  ال�سهيوين  الكيان  ثم  امل�سلحة 
وال�سهيونية  ال�ستعمار  زرعه  اأن 
�سعود  باآل  ممثلة  العربية  والرجعية 
فل�سطني  يف  الها�سميني  والأمراء 
العظمى  اإ�رسائيل  لإقامة  العربية 
م�رسوع  خالل  من  القت�سادية 

ال�رسق الأو�سط اجلديد.
الإرهابية  الع�سابات  اختارت 
اليهودية القرى والبلدات الفل�سطينية 
والدر�س  العملي  النموذج  لتكون 
التوراة  يف  ورد  ملا  التطبيقي 
لغت�ساب  وهمجية  وح�سية  من 
واإقامة  العرب  وترحيل  فل�سطني 
1948م،  عام  العن�رسية  اليهود  دولة 
قبل  جماعية  جمزرة   74 وارتكبت 
مبجزرة  �سبيهة  اإ�رسائيل  تاأ�سي�س 

دير يا�سني.
وكانت املجازر الـ 74 ومنها جمزرة 
ترحيل  يف  حتول  نقطة  يا�سني  دير 
واإحالل  ديارهم  من  الفل�سطينيني 
امل�ستعمرين اليهود حملهم واحتالل 
الغربية  القد�س  من  الغربي  ال�سطر 

واإقامة اإ�رسائيل يف 15 اأيار 1948.
اأ�ساليب  الإ�رسائيلي  اجلي�س  ورث 
اليهودية  املنظمات  وجتارب 
الهاغاناه  امل�سلحة  الإرهابية 
والأرغون و�سترين يف اإرهاب العرب 
املنظمات  قادة  واأ�سبح  وقتلهم. 

ووزراء  وزارات  روؤ�ساء  الإرهابية 
وقادة يف اجلي�س واملجتمع.

الإرهاب الر�ضمي املنظم

الإرهاب  ارتكاب  اإ�رسائيل  وتابعت 
الر�سمي املنظم جتاه العرب وبدعم 
وتاأييد كاملني من يهود العامل والدول 
الوليات  طليعتها  ويف  ال�ستعمارية 
تربر  التي  الأمريكية  املتحدة 
بالدفاع  الإ�رسائيلي  الهولوكو�ست 
اهلل  عبد  امللك  وتاآمر  النف�س  عن 

معهم على ال�سعب الفل�سطيني.
الإ�رسائيلي  الإرهاب  وجتاوز 
املجازر والإبادة اجلماعية وجت�ّسد 
يف  واإمربيالية  عدوانية  حروب  يف 
و1978  و1967   1956 و   1948 اأعوام 
و 1982 و1993و 1996 و200 و2008 
الإرهاب  وجتاوز  و2014.  و2012 
الع�سكري،  اجلانب  الإ�رسائيلي 
القت�سادية  املجالت  اإىل  وامتد 
وبالتايل  والثقافية،  والجتماعية 
فل�سطني  العربي يف  ال�سعب  تعّر�س 
وم�رس  ولبنان  والأردن  و�سورية 
الإرهاب  �سور  اأب�سع  اإىل  والعراق 
الأر�س  و�سيا�سة  والتدمري  والإبادة 
اجلماعية  والعقوبات  املحروقة 
التي ل مثيل لها يف التاريخ احلديث 
»اإ�رسائيل«  وتهدف  الإطالق.  على 
به  والتهديد  الإرهاب  ا�ستخدام  من 
ا�ستنزاف املوارد القت�سادية للبلدان 
والتبعية  الهيمنة  وفر�س  العربية 
ال�سيا�سية،  اإرادتها  وك�رس  عليها 
واإقامة  فل�سطني،  ق�سية  وت�سفية 
من  القت�سادية  العظمى  اإ�رسائيل 
والتعاي�س  والعرتاف  ال�سلح  خالل 
الأو�سط  ال�رسق  وم�رسوع  والتطبيع 

اجلديد.
ال�ستعمارية  الدول  ا�ستخدمت 
ع�سكرية  اإرهابية  كاأداة  »اإ�رسائيل« 
واملخططات  خمططاتها  لتنفيذ 
التوتر  من  حالة  وخلق  ال�سهيونية، 
داخل  ال�ستقرار  وعدم  الدائم 
مواردها  ل�ستنزاف  املنطقة 

وثرواتها وطاقاتها وعرقلة تطورها 
الع�سكرية  ال�سيطرة  وفر�س 
القواعد  بزرع  عليها  املبا�رسة 
العرب  احلكام  واإرهاب  الع�سكرية 
وتنظيف  العربي  الن�سال  وقمع 
خزائن املال يف بلدان النفط العربية 
كاتفاقات  اإذعان  اتفاقات  وفر�س 

كمب ديفيد واأو�سلو ووادي عربة.

»اإ�ضرائيل« والإرهاب متالزمان

متالزمان  والإرهاب  فاإ�رسائيل 
هي  واحدة  لعملة  ووجهان 
التي  ال�سهيونية  الأيديولوجية 
والعن�رسية  والإبادة  الإرهاب  تغذي 
وترجعها  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 
والتلمودية  التوراتية  الأ�سول  اإىل 

وال�سهيونية.
على  ال�سهيوين  الكيان  ويعمل 
اإىل فل�سطني وترحيل  اليهود  تهجري 
والعن�رسية  بالإرهاب  منها  العرب 
والتو�سع  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 
واملياه  الأرا�سي  ح�ساب  على 
والرثوات العربية، و�سن العتداءات 

عليها بذريعة الأمن.
احلق  باأن  توؤمن  جمعاء  فالب�رسية 
له  الذي  وحده  وهو  ل�ساحبه،  ملك 
�سلطة عليه، وكل حماولة لغت�سابه 
احلياة  يف  كاحلق  ردعها،  ينبغي 
والوطن  الأر�س  ويف  وامللكية 

والعودة اإليه.
الغت�ساب  من  احلق  حفظ  وينبغي 
اأو النتقا�س وا�سرتداده من غا�سبيه 
اأو  ال�سيا�سية  �سواء كان من احلقوق 
حقوق امللكية يف الأر�س والعقارات 

واملقد�سات.
الب�رس  جلميع  خالفاً  اليهود  ولكن 
خا�س  وب�سكل  للعرب  يعرتفون  ل 
ال�سيا�سية  بحقوقهم  للفل�سطينيني 
وحقهم يف ملكية اأرا�سيهم وديارهم 
يظهر  مما  وطنهم،  يف  ومياههم 
وعن�رسيتهم  وح�سيتهم  بجالء 
والتعاي�س  بهم  العرتاف  وا�ستحالة 
الإرهاب  جذور  وتعود  معهم. 

قبل  ال�سنني  اآلف  اإىل  اليهودي 
تاأ�سي�س الكيان ال�سهيوين.

بروتوكولت حكماء �ضهيون

وبروتوكولت  والتلمود  فالتوراة 
وال�سهيونية  �سهيون  حكماء 
اأن  توؤكد  وحركة  كاأيديولوجية 
لتحقيق  م�رسوعة  اأداة  الإرهاب 
واإقامة  ال�سهيونية،  الأهداف 
اإىل  النيل  من  الكربى  اإ�رسائيل 
والوقائع  الأحداث  واأكدت  الفرات. 
يف  فل�سطني  يف  جرت  التي 
القرن  من  والأربعينات  الثالثينات 
اليهودي  الإرهاب  اأن  الع�رسين 
اأدت  التي  الأ�سا�سية  الو�سيلة  كان 
واأكد  ال�سهيوين.  الكيان  قيام  اإىل 
مذكراته  يف  بيغن  مناحيم  ال�سفاح 
اليهودية  الإرهابية  املنظمات  »اأن 
برتحيل  قامت  التي  هي  امل�سلحة 
عملية  نظمت  التي  وهي  العرب، 
ا�سحق  واعرتف  والطرد«.  القتل 
�سامري، رئي�س وزراء »اإ�رسائيل« اإبان 
عام  لل�سالم  مدريد  موؤمتر  انعقاد 
يف  اليهودي  الإرهاب  بدور   1991

اإقامة »اإ�رسائيل« وقال:
وطنياً،  �سموين  اإرهابياً«،  »�سموين 
لول الإرهاب ملا قامت »اإ�رسائيل«:

بالإرهاب  »اإ�رسائيل«  قيام  ارتبط 
وتدمري  العرب  وترحيل  والإبادة 
اأرا�سيهم  وم�سادرة  وقراهم  مدنهم 
وممتلكاتهم ومقد�ساتهم وتهويدها.

بيغن  وبالتحديد  قادتها  واعرتف 
الإرهاب  لول  اأنه  ورابني  و�سامري 
قامت  ملا  اجلماعية  واملجازر 
اأول  »اإ�رسائيل«  وكانت  »اإ�رسائيل«. 
الطرود  ا�ستعملت  العامل  يف  دولة 
املتفجرة وال�ساحنات املفخخة يف 
واملكاتب  والفنادق  اخل�سار  اأ�سواق 
واملنازل وال�سوارع العربية يف حيفا 

ويافا والقد�س وبريوت وعمان.

اأول دولة تختطف الطائرات

 وكانت اأول دولة يف العامل تختطف 
1954م  عام  املدنية  الطائرات 
عربية  طائرة  اختطفت  عندما 
املراكز  بتفجري  وقامت  �سورية. 
القاهرة  يف  الأمريكية  الثقافية 
لدهورة   1955 عام  وال�سكندرية 
امل�رسية،  ـ  الأمريكية  العالقات 
بف�سيحة  اجلرمية  عرفت  حيث 
الإ�رسائيلي  احلرب  وزير  لفون 
واأ�رسف على اجلرائم  الذي خطط 
القاهرة  من  يهود  ونفذها  الب�سعة 

وال�سكندرية.

اغتيالت

املقدم   1956 13 متوز  واغتالت يف 
البطل  ال�سهيد  يف اجلي�س امل�رسي 
يف  ر  متفِجّ بطرد  حافظ  م�سطفى 
اغتال   1956 متوز   14 ويف  غزة، 
املو�ساد يف العا�سمة الأردنية عمان 
الع�سكري  امللحق  متفجر  بطرد 
م�سطفى،  �سالح  امل�رسي 
علماء  اأكرب  من  خم�سة  واغتالت 
الثاين  ت�رسين  يف  امل�رسيني  الذرة 
يف  اأي�ساً  متفجر  بطرد   1962 عام 
الأملان  العلماء  من  و�ستة  القاهرة، 
الذين عملوا يف عامي 1962 و1963 
يف م�رس بطرود متفجرة، واأحرقت 
)15( طائرة ركاب مدنية عام 1968 
طائرة  واأ�سقطت  بريوت.  مطار  يف 
�سيناء  فوق   1971 عام  ليبية  ركاب 
وطاقمها  ركابها  جميع  وقتلت 
املو�ساد  واغتال   .)106( وعددهم 
متوز   8 يف  كنفاين  غ�سان  الأديب 
يف  ملغومة  �سيارة  بوا�سطة   1972
وحاول  بريوت،  اللبنانية  العا�سمة 
املو�ساد اغتيال د. اأني�س ال�سايغ يف 
19 متوز 1972 يف بريوت وفقد على 
اأثر املحاولة اإحدى عينيه واأ�سبعني 
من اإحدى يديه. واغتالت »اإ�رسائيل« 
يو�سف  واأبو  نا�رس  كمال  ال�ساعر 
النجار وكمال عدوان عام 1973 يف 

منازلهم يف العا�سمة اللبنانية.
العا�سمة  تون�س  يف  الوزير  وخليل 

العام  الأمني  واغتالت   ،1988 عام 
للجهاد الإ�سالمي د. فتحي ال�سقايف  
وائل  ـ  مالطا.  يف   1996/10/26 يف 
يف   1972/10/17 بتاريخ  زعيرت 

العا�سمة الإيطالية روما.
بتاريخ  الهم�رسي  حممود  د.  ـ 
التحرير  منظمة  1977/12/8 ممثل 

الفل�سطينية يف العا�سمة الفرن�سية.
جهاز  رئي�س  �سالمة،  ح�سن  علي  ـ 
الأمن الرئا�سي الفل�سطيني جهاز الـ 

17 عام 1979 يف بريوت.
 1994/6/23 يف  �سلوحة  نا�رس  ـ 
بغزة. ـ هاين العابد يف 1994/11/2 
يف  الإ�سالمي(  اجلهاد  قادة  )اأحد 
اأحد  كحيل،  كمال  ـ  يون�س.  خان 
يف  الق�سام  الدين  عز  كتائب  قيادي 

1995/4/2 بغزة.
ن�سطاء  اأحد  اخلواجا،  حممود  ـ 
 1995/6/22 يف  الإ�سالمي  اجلهاد 
املهند�س  البطل  ال�سهيد  ـ  بغزة. 
يحيى عيا�س، قائد كتائب عز الدين 

الق�سام يف 1996/1/4 بغزة.
الإ�رسائيلية  احلكومة  تطّبق  وهكذا 
للقيادات  ال�سيا�سية  الغتيالت 
املخططة  الفل�سطينية  والكوادر 
ينفذها  ر�سمية  ك�سيا�سة  والعلنية 
القتل  وفرق  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
بامل�ستعريني،  وامل�سماة  له  التابعة 
مبالحمهم  العرب  ي�سبهون  الذين 
اللبا�س  ويرتدون  العربية  ويتكلمون 
العربي، مما يجعل »اإ�رسائيل الدولة 
متار�س  التي  العامل  يف  الوحيدة 
ورثتها  التي  ال�سيا�سية  الغتيالت 
الإرهابية  اليهودية  الع�سابات  عن 
دائمة،  ر�سمية  ك�سيا�سة  امل�سلحة، 
اأملانيا  من  وهمجية  وح�سية  اأكرث 
ظهرت  دولة  واأخطر  واأب�سع  النازية 
ككيان  وم�سريها  الب�رسية  تاريخ  يف 
وعن�رسي  ا�ستيطاين  ا�ستعماري 
واإرهابي اإىل الزوال« كم�سري النازية 
اإيطاليا  يف  والفا�سية  اأملانيا  يف 
الفرن�سي  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 
يف  الأبارتايد  ونظام  اجلزائر  يف 

جنوب اإفريقيا.



�إعالن 
 

 27 يف  امل�ؤرخ   254   91 رقم  للمر�س�م  طبقا 
رئي�س  يعلن   08 املادة  ال�سيما   1991 ج�يلية 
الغزالن  �س�ر  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
31 من طرف  انه مت ايداع عري�سة حتت رقم 
ال�سيد :ب�خروبة ر�س�ان ابن بلقا�سم  وجديات 
فاطيمة لتحرير حيازة لقطعة ار�س �ساحلة 
مرت   337,50 ب  الكلية  م�ساحتها  تقدر  للبناء 
ال��سفان   ح��س  امل�سمى  باملكان  يقع  مربع 
واملحددة  ال��سفان  ح��س  امل�سماة   والقطعة 

كما يلي :
ال�سمال : ملكية حبي�س يحي

الغرب : ملكية حبي�س الربيع بن املداين
اجلن�ب  : ملكية اأو�سيف حممد

�سالبي  ملكية  ثم  معبد  غري  طريق   : ال�سرق 
اخلري

فعلى كل �سخ�س له مطالب و اعرتا�سات على 
اىل  الكتابة  اأو  التقدم  ال�سهادة  هذه  حترير 
�س�ر  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
الغزالن وهذا قبل انق�ساء مدة �سهرين ابتداء 

من تاريخ ن�سر هذا االإعالن 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

 
ANEP N°: 814685 ال��سط:2018/05/17

�إ�شهاراخلمي�س 17ماي  2018  امل�افـق  لـ01 رم�سان 1439هـ 9

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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عقوبات ورواتب

من  القطاع  يعانيه  ما  ورغم 
مطبق،  "اإ�رسائيلي"  ح�صار 
التي  ال�صديد  احلزن  حالة  ورغم 
الفل�صطينية  البيوت  باآالف  حلّت 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اأّن  اإال  بغزة، 
�صد  عقوباتها  متار�س  الزالت 
�رسف  وترف�س  املوظفني  اآالف 

رواتبهم.
للمرة  العام  هذا  رم�صان  وياأتي 
هوؤالء  فيها  يتقا�صى  ومل  االأوىل 
كامل،  ب�صكل  الرواتب  املوظفون 
عام  قبل  ال�صلطة  تعمدت  حيث 
املوظفني  رواتب  خ�صم  االآن  من 
اإال   %30 لـ   50 بني  تفاوتت  بن�صٍب 
اأّن ال�صهر االأخري امتنعت ال�صلطة 
عن �رسف رواتب موظفيها ب�صكل 
للع�رسات  �رسفت  فيما  كامل، 
الراتب  من  منهم جزء زهيد جداً 
وكان رئي�س ال�صلطة حممود عبا�س 
فر�س قبل عام من االآن اإجراءات 
اأبرزها  القطاع،  �صد  عقابية 

له،  الواردة  الكهرباء  تقلي�س كمية 
اإىل 50% من  وخ�صم ما ن�صبته 30 
واإحاالت  ال�صلطة  موظفي  رواتب 
باجلملة للتقاعد، عدا عن تقلي�س 

التحويالت الطبية.

اأ�ضواق باهتة

غزة،  مدينة  اأ�صواق  يف  جولة  يف 
االأ�صواق  لتلك  احلال  ل�صان  كان 
ينطق قبل ل�صان املقال فالب�صائع 
�صحيحة،  والزبائن  مكد�صة 
اإال  بالزبائن  نعم  االأ�صواق  تكتظ 
انخف�صت  ال�رسائية  قدرتهم  اأّن 
مع  مقارنة  الن�صف  من  اأقل  اإىل 

رم�صان املن�رسم.
مل  اأّنهم  التجار  من  عدد  ويوؤّكد 
رم�صان  مو�صم  قدوم  ي�صت�صعروا 
رم�صان  قدوم  �صبق  حيث  لهذا، 
م�صريات العودة التي اأُعلن خاللها 
املا�صي  االثنني  العام  االإ�رساب 
�صهيداً،  �صتني  من  اأكرث  وارتقاء 
تاله اأم�س الثالثاء حداد عام على 

االأربعاء  واليوم  ال�صهداء،  اأرواح 
االأ�صواق حزينة، وغداً يدخل علينا 
رم�صان وكاأّنه جاء فجاأة بال اإعداد 

وال ا�صتعداد.
ن�صمة  مليون   2 نحو  ويعي�س 
توؤّكد  حيث  غزة،  قطاع  يف 
االإح�صائيات الر�صمية اأّن 80% من 
الغزيني يعي�صون حتت خط الفقر، 
بني  البطالة  ن�صب  تتجاوز  فيما 
اأهايل قطاع غزة قد بلغت %46.6 
وجتاوز  اجلاري،  العام  مطلع  مع 
عدد العاطلني عن العمل ما يزيد 
عن 243 األف �صخ�س وباأرقام من 
اللجنة ال�صعبية ملواجهة احل�صار؛ 
خط  حتت  ال�صكان  من   %80 فاإّن 
البطالة، و%60  الفقر، و50% ن�صبة 
ال�صباب  فئة  بني  البطالة  ن�صبة 
دوالر   2 اأّن  وبينت  واخلريجني، 
واأن  اليومي،  الفرد  دخل  معدل 
هناك ربع مليون عامل معطل عن 
مليون  ون�صف  مليون  واأّن  العمل، 
مواطن يعتمدون على امل�صاعدات 

االإغاثية.

فل�صطني  اأ�رسى  مركز  طالب 
بوقف  ب�رسورة  للدرا�صات 
والعقابية  التع�صفية  االإجراءات 
اإدارة  متار�صها  التي  كافة 
االأ�رسى  بحق  ال�صجون  م�صلحة 
�صاأنها  من  والتي  الفل�صطينيني، 
رم�صان  �صهر  اأجواء  تعكري 
واأكد  ال�صجون.  داخل  املبارك 
الناطق  االأ�صقر"  "ريا�س  الباحث 
االإعالمي للمركز اأن �صهر رم�صان 
اأو�صاع  ظل  يف  العام  هذا  ياأتي 
ال�رس�صة  الهجمة  نتيجة  �صعبة 
بحق االأ�رسى، وا�صتمرار العقوبات 
التي فر�صت عليهم خالل ال�صنوات 
املا�صية وال زالت �صارية، وتفر�س 
مزيًدا من الت�صييق على اأو�صاعهم 
كافة،  ال�صجون  فى  املعي�صية 
الذي  االإ�رساب  بعد  وخا�صة 
ني�صان  يف  االأ�رسى  مئات  خا�صه 
ا�صتمر  والذي  املا�صي  العام  من 
االأ�صقر  واأ�صار  متتالية.  يوًما   40
واإدارة  االحتالل  �صلطات  اأن  اإىل 
�صهر  حرمة  تراعى  ال  �صجونها 
الت�صييق  خالله  وتتعمد  رم�صان، 

على االأ�رسى والتنكيد عليهم عرب 
عدة اإجراءات تع�صفية، منها تنفيذ 
عمليات اقتحام وتفتي�س م�صتمرة، 
التفتي�س االأمني، كما تقوم  بحجة 
الزنازين  يف  االأ�رسى  بع�س  بعزل 
االنفرادية وحرمانهم من ممار�صه 
ال�صعائر الدينية ب�صكل جماعي مع 
طعاًما  تقدم  وال  االأ�رسى،  بقية 
كميات  حيث  ال�صهر؛  هذا  ينا�صب 
ومتار�س  و�صيئة،  قليلة  الطعام 
االأق�صام  بني  التنقالت  �صيا�صة 
من  االأ�رسى  وحترم  وال�صجون، 
ب�صكل جماعي يف  الرتاويح  �صالة 
�صاحة ال�صجن، اإ�صافة اإىل حرمان 
االأ�رسى من �رساء اأو اإدخال بع�س 
يف  يحتاجونها  التي  االأغرا�س 
االأ�رسى  اأن  واأ�صاف  ال�صهر.  هذا 
تداعيات  من  يعانون  زالوا  ما 
اإدارة  فر�صتها  التي  العقوبات 
االإ�رساب  بعد  بحقهم  ال�صجون 
ال  حيث  املا�صي؛  العام  االأخري 
من  حمرومني  منهم  املئات  يزال 
فى  معزولون  واآخرون  الزيارة، 
ظروف قا�صية، كما مينع االحتالل 

ذوى االأ�رسى من اإدخال العديد من 
وال  اأبناءهم  تلزم  التي  االأغرا�س 
تتوفر فى كنتني ال�صجن، ما يعكر 

�صفو ا�صتقبال �صهر رم�صان.
وطالب مركز اأ�رسى فل�صطني كافة 
مقدمتها  وفى  الدولية  املنظمات 
مبتابعة  الدويل  االأحمر  ال�صليب 
االأو�صاع داخل ال�صجون من خالل 
وقف  ل�صمان  املكثفة  الزيارات 
التنغي�س على االأ�رسى  اأ�صكال  كل 
ممار�صاته  ووقف  رم�صان،  خالل 
ال�صهر،  هذا  خالل  اال�صتفزازية 
احلاجات  اإدخال  عرقلة  وعدم 
االأ�رسى  يحتاجها  التي  االأ�صا�صية 
التمر  مثل  رم�صان  �صهر  خالل 
احلاجيات  وبع�س  الزيتون،  وزيت 
املطلوبة لعمل احللوى يف رم�صان 
اأبناء  املركز  دعا  كما  والعيد، 
وف�صائله  الفل�صطيني  ال�صعب 
�رسورة  اإىل  واالإ�صالمية  الوطنية 
واأبنائهم  االأ�رسى  عائالت  زيارة 
معنوياتهم؛  ورفع  ال�صهر،  هذا  يف 
هذه  يف  اأبناءهم  يفتقدون  حيث 

املنا�صبات املباركة.

وزير بريطاين يوجه انتقاًدا نادًرا 

 

لوا�شنطن ب�شاأن جمزرة غزة
قال وزير بريطاين اإنه ينبغي للواليات املتحدة اأن 

تظهر فهًما اأكرب لالأ�صباب اجلذرية لل�رساع االإ�رسائيلي 
الفل�صطيني وذلك يف انتقاد وا�صح الأقوى حلفاء 

بريطانيا واأدىل األي�صتري بريت وهو وزير �صوؤون ال�رسق 
االأو�صط باخلارجية الربيطانية بالت�رسيحات خالل 

جل�صة بالربملان الربيطاين م�صاء الثالثاء ب�صاأن افتتاح 
ال�صفارة االأمريكية يف القد�س، وا�صت�صهاد ع�رسات 

الفل�صطينيني بنريان القوات االإ�رسائيلية خالل 
احتجاجات على حدود قطاع غزة االثنني.

وقال بريت "�صتظل الواليات املتحدة جزًءا حمورًيا 
مما ينبغي عمله يف اإ�رسائيل لكنها حتتاج الإدراك اأكرب 

لبع�س الق�صايا الكامنة".
وعار�صت بريطانيا قرار الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترمب نقل ال�صفارة االأمريكية من "تل اأبيب" اإىل القد�س 
املحتلة �صاأنها �صاأن كل الدول االأخرى وخا�صة معظم احللفاء الغربيني وا�صت�صهد ع�رسات املحتجني 
الفل�صطينيني االثنني بر�صا�س القوات االإ�رسائيلية على حدود قطاع غزة بالتزامن مع افتتاح ال�صفارة 

االأمريكية الذي اأجج حملة احتجاجات ينظمها الفل�صطينيون منذ فرتة للمطالبة بحق العودة.
وخالل جل�صة الربملان ندد الكثري من النواب با�صتخدام "اإ�رسائيل" الذخرية احلية �صد املحتجني، 

ووجه بع�صهم انتقادات قوية لل�صيا�صة االأمريكية، وقالوا اإنه ينبغي اإلغاء زيارة ترمب لربيطانيا املقررة 
يف جويلية ورف�س بريت الفكرة، ولكنه اقرتح اأن ت�صعى لندن لنقل ر�صالة انتقاد اإىل وا�صنطن واأو�صح 
"يف التعامل مع الواليات املتحدة، وهي �رسيك مهم باملنطقة لكنها ال تفطن دوما لل�صواب، نحن 

وا�صحون ومبا�رسون متاًما وناأمل اأن تدفع اأحداث االأيام 
املا�صية االأفراد املعنيني اإىل اإدراك اأن هذا ال�رساع 

االإ�رسائيلي الفل�صطيني لن يدار، ولن يتحرك دون 
تدخل خارجي".

وا�صت�صهد 64 فل�صطينًيا، واأ�صيب نحو 3 اآالف يف 
جمزرة االحتالل التي ارتكبها �صد امل�صاركني مبليونية 

العودة ال�صلمية يومي االثنني والثالثاء على حدود 
قطاع غزة وتعّد بريطانيا �صداقتها مع الواليات 

املتحدة "عالقة خا�صة" ونادًرا ما تنتقد وا�صنطن 
علناً، وحظيت العالقة باأهمية اإ�صافية بالن�صبة لندن 
مع ا�صتعداد اململكة املتحدة لالنف�صال عن االحتاد 

االأوروبي.
لكن العالقات تعر�صت الختبارات يف عهد اإدارة ترمب 

ب�صبب خالفات يف ال�صيا�صة ب�صاأن ق�صايا منها قراره 
االن�صحاب من االتفاق النووي مع اإيران.

غابت مظاهر الزينة والفواني�س من ال�ضوارع التي كانت جتهزها العوائل واملوؤ�ض�ضات كما كل العام؛ فاحلزن الزال يخيم على القطاع الذي قّدم خالل اأقل من �ضهٍر 
اأكرث من 110 �ضهيداً واآالف اجلرحى يف م�ضرية العودة الكربى مظاهر الفرح والبهجة التي تتزين بها ال�ضوارع امل�ضاجد اختفت وحلت حملها �ضور ال�ضهداء وبقايا 
اأحالمهم التي برتتها اآلة املوت ال�ضهيونية، فيما بدت االأ�ضواق على غري حالها قبل حلول رم�ضان بيوم واحد، تكاد تخلو تلك االأ�ضواق من مرتاديها �ضوى من �ضراء 

بع�س احلاجيات االأ�ضا�ضية ا�ضتعدادا لل�ضهر الكرمي.

فل�ضطني املحتلة

غزة ت�شتقبل رم�شان.. احلزن والقهر يكتنفان هذه املدينة!

مطالب بوقف الإجراءات التع�شفية بحق الأ�شرى يف رم�شان



دويلاخلمي�س 17ماي  2018  املوافـق  لـ01 رم�ضان 1439هـ 11

ويف الواقع، فاإن احللفاء الأوروبيني 
كان يداعبهم، حتى �ساعات قليلة 
باأن  اأمل  الأمريكي،  الإعالن  قبيل 
يرتاجع الرئي�س دونالد ترامب عن 
واأن  �سبق  الذي  الن�سحاب  قرار 
بقائه،  مقابل  م�سرتطا  به،  لّوح 
تعترب  اآمال  التفاق  ن�س  تعديل 
التي  الزيارات  باأن  قناعة  �سليلة 
الأوروبية  الدول  من  قادة  بها  قام 
وخ�سو�سا  الأبي�س،  البيت  اإىل 
حظي  الذي  احلافل  ال�ستقبال 
اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  به 
�ستثمر  ترامب،  قبل  من  ماكرون، 
-بال �سك- نوعا من الر�سوخ من 
حلفائه  لرغبة  الأمريكي  اجلانب 
الأوروبيني غري اأن اخليبة الأوروبية 
ترامب،  اإعالن  مع  مدّوية  جاءت 
من  ان�سحابه  املا�سي،  الثالثاء 

التفاق دون تقدمي بديل.
دعوا  لطاملا  الذين  الأوروبيون 
مع  التفاق  يف  ال�ستمرار  اإىل 
اإيران، والبحث عن حلول توافقية 
من  وا�سنطن  خماوف  ب�ساأن 
ال�رشق  الإيراين يف منطقة  النفوذ 
�سواريخها  ومنظومة  الأو�سط، 
ترامب  قرار  يف  راأوا  البال�ستية، 
ت�رشيحات  وفق  لهم،  »اإهانة« 
متفرقة، ما فّجر ردود فعل حادة 
بالعالقات  لفتا  �رشخا  �سنعت 

الثنائية.
الحتاد  عن  ال�سادرة  فاملواقف 
فرن�سا  عن  وخ�سو�سا  الأوروبي، 
واأملانيا وبريطانيا )احللفاء الأبرز 
الحتاد(،  يف  املتحدة  للوليات 
اأظهرت حجم املعار�سة الأوروبية 
للقرار الأمريكي، اإىل درجة دفعت 
التاأكيد  اإىل  اأوروبيني  م�سوؤولني 
عن  بقوة  �سيدافعون  اأنهم  على 
التي  الأوروبية  ال�رشكات  م�سالح 
م�سوؤولون  اإيران  مع  عقودا  وقعت 
ت�رشيحات  يف  قالوا  اأوروبيون، 
تاميز«  »نيويورك  ل�سحيفة 
الأوروبي  الحتاد  اإن  الأمريكية، 

»ي�سعر بالإهانة من قرار ترامب«، 
�سي�ستمر  العمل  اأن  على  م�سددين 
من اأجل حماية امل�سالح الأوروبية 
اأما ال�سيناتور الدميقراطي، بورين 
�ساندرز، فكان من اأوائل ال�سيا�سيني 
قرار  انتقدوا  الذين  الأمريكيني 
»الن�سحاب  اأن  معتربا  ترامب، 
�سيعزل الوليات املتحدة عن اأبرز 

حلفائها الأوروبيني«.

االقت�ضاد اأوال

العلوم  اأ�ستاذ  براون،  اإدوارد 
ال�سيا�سية يف جامعة »جورج مي�س«، 
اعترب  الأمريكية،  بولية فريجينيا 
مع  النووي  التفاق  كان  لئن  اأنه 
اإيران اأحد اأبرز امللفات اخلالفية 
الأوروبي،  والحتاد  وا�سنطن  بني 
اإل اأّنه تبنّي اأنه كان »ال�سجرة التي 
بني  اخلالفات  من  غابة  تخفي 
بالأ�سا�س  تتخذ  والتي  الطرفني، 
راأى  اقت�سادية«براون،  �سبغة 
مل  ترامب  »اإدارة  اأن   ، حديث  يف 
التفاقات  جميع  على  حتافظ 
ال�سابقة  الإدارة  بني  املربمة 
واأوروبا، واختارت اأن يكون لها نهج 
هجومي خمالف ل ي�سري يف اجتاه 
البحث عن توافقات، واإمنا يقت�رش 
الأمريكية  امل�سالح  خدمة  على 
العتبار  بعني  الأخذ  دون  اأول 
الأوروبيون«وتوقع  به  يطالب  ما 
براون اأن ت�ستمر الإدارة الأمريكية 
احلالية يف �سيا�ستها الهجومية مع 
اأوروبا، خ�سو�سا يف ظل النتعا�س 
الأمريكي  القت�ساد  عرفه  الذي 
وتراجع  الأخرية،  الأ�سهر  خالل 
املائة،  ن�سبة 3.9 يف  اإىل  البطالة 
عام  منذ  الأدنى  الن�سبة  وهي 

.2000

ملفات ح�ضا�ضة

ملف ال�سلب والأملونيوم، من اأبرز 
الطرفني،  بني  احل�سا�سة  امللفات 
مار�س  يف  ترامب  وّقع  حيث 

ر�سوم  بفر�س  قرارا  املا�سي، 
جمركية بـ25 باملائة و10 باملائة، 
ال�سلب  من  بالده  واردات  على 
والألومنيوم على التوايل، وت�ستثني 

كال من املك�سيك وكندا.
القرار تاله تلويح اأوروبي بتح�سري 
�سيتم  اأمريكية  منتجات  لئحة 
فر�س ر�سوم جمركية عليها بن�سبة 
امل�ست�سارة  وتباحثت  باملائة   25
كل  مع  مريكل،  اأجنيال  الأملانية 
اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  من 
الوزراء  ورئي�سة  ماكرون، 
 29 يف  ماي،  تريزا  الربيطانية، 
الر�سوم  مو�سوع  املا�سي،  اأفريل 

اجلمركية اجلديدة.
وطالب اجلانب الأوروبي وا�سنطن 
جتارية  اإجراءات  اتخاذ  بعدم 
م�سددا  الأوروبي،  الحتاد  �سد 
للدفاع  م�ستعد  الحتاد  اأن  على 
التجاري  بالنظام  م�ساحله  عن 

ويف  الأطراف  متعدد  الدويل 
ترامب  اأرجاأ  اجلاري،  ماي   7
ال�سلب  توريد  ر�سوم  فر�س  قرار 
والحتاد  كندا  على  والأملنيوم 
 30 ملدة  واملك�سيك،  الأوروبي 
للمفاو�سات  نف�س  لإعطاء  يوما، 
والأطراف  وا�سنطن  بني  اجلارية 

الأخرى بهذا ال�ساأن.
من جانبه، اعترب حممد �سليمان، 
ال�سيا�سية  العلوم  يف  الباحث 
بالعا�سمة  تاون«  »جورج  بجامعة 
ان�سحاب  اأن  وا�سنطن،  الأمريكية 
على  ق�سى  املتحدة،  الوليات 
ولفت  اإيران  مع  النووي  التفاق 
لل�رشكات  ميكن  ل  اأنه   ، �سليمان، 
العقوبات  مقاومة  الأوروبية 
الأمريكية املفرو�سة على اإيران«.
واأعلنت وزارة اخلزانة الأمريكية، 
ترامب،  بعد �سدور قرار  مبا�رشة 
اأن مكتب مراقبة الأ�سول الأجنبية، 

باتخاذ  يقوم  للوزارة،  التابع 
قرارات  لتنفيذ  فورية  اإجراءات 
تطبيق  اإعادة  اأن  م�سرًيا  الرئي�س، 
العقوبات �سيبداأ يف الفرتة ما بني 
ترامب  توقيع  من  يوًما  و180   90
على العقوبات �سليمان اأكد اأنه »ل 
توجد اأي �رشكة اأوروبية �ستجازف 
ال�سوق  واأن  خ�سو�سا  باملخاطرة 

الإيرانية �سغرية جدا«.
فر�س  يف  ترامب  رغبة  اأن  واأ�سار 
اجلمركية  الر�سوم  من  املزيد 
الأوروبية،  املنتوجات  بع�س  على 
حمائية  �سيا�سة  بـ«نهج  يربرها 
التي  وبال�سغوط  لل�سوق املحلي«، 
الإدارة  داخل  من  عليه  متار�س 

الأمريكية والكونغر�س.
ويف الوقت الذي يوؤكد فيه �سليمان، 
اأن قطاع احلديد ل يطرح م�سكال 
املتحدة،  للوليات  بالن�سبة  كبريا 
ت�ستورده من عدد  واأنها  خ�سو�سا 
اإىل  وال�سني  كندا  مثل  الدول  من 
الذي  الأوروبي  الحتاد  جانب 
اأن  اإىل  ي�سري  الأول،  امل�سدر  هو 
مادة  يف  تبقى  الكبرية  »الأزمة 
ال�سني  تعد  الذي  الأملونيوم 
الباحث  الأول«و�سدد  م�سدره 
تبقى  الأملونيوم  »م�سادر  اأن  على 
حمدود، كما اأنه لي�س فقط عبارة 
عن �سفائح م�سنعة، واإمنا �سناعة 
تتطلب جودة عالية، ويعتمد عليه 
بالأمن  مرتبطة  �سناعات  يف 

القومي«.
اأن  �سليمان،  حممد  ويتوقع 
يف  الأوروبي  الطرف  ي�ستجيب 
�سواء  املتحدة،  للوليات  النهاية، 
اأو  اإيران،  فيما يتعلق بالتفاق مع 

امللفات القت�سادية الأخرى.

التغريات املناخية.. 
وجه اآخر للخالف

القت�سادي،  امللف  على  عالوة 
اخلالفات  �سطح  اإىل  تطفو 
م�ساألة  الأوروبية  الأمريكية 
املناخية  التغيريات  مع  التعامل 
ل  حيث  العامل،  ي�سهدها  التي 
اإبداء  عن  الأوروبية  الدول  تتوانى 
مت  الذي  املناخ  لتفاق  دعمها 
التو�سل اإليه خالل القمة العاملية 
للمناخ املنعقدة يف 2015 بباري�س 
وا�سنطن  يف مقابل ذلك، اختارت 
الن�سحاب من هذا التفاق، الذي 
اعترب ترامب اأن بالده غري معنية 
تنفيذا  الن�سحاب  هذا  ليكون  به، 
لواحد من اأبرز الوعود التي رفعها 
املحلل  النتخابية  حملته  خالل 
م�سطفى  الفرن�سي،  ال�سيا�سي 
�رشخا  هناك  اإن  قال  الطو�سة، 
الأوروبية  العالقات  يهدد  كبريا 
التطورات  خلفية  على  الأمريكية 

الأخرية.
تقّدم  ما  اأن   ، الطو�سة،  واأ�ساف 
دفع البع�س اإىل العتقاد اأنه اإذا مل 
يتم احتواء هذه الأزمة، فاإنها »قد 
تت�سبب يف حرب جتارية بني القارة 
العجوز و الوليات املتحدة«ولفت 
الطو�سة اإىل اأن »هذه العالقات قد 
�سيا�سي  تناف�س  منطق  يف  تدخل 
وا�سرتاتيجي من املرجح اأن يعجل 
التاريخية  امل�سالح  يف  بالطالق 
منذ  الطرفني  بني  تربط  التي 
يزيد  الثانية«وما  العالية  احلرب 
الطرفني،  بني  العالقات  توتر  من 
هو اأن ترامب اأعطى النطباع اأنه 
تواجدهم  بني  الأوروبيني  يخري 
وم�ساحلهم  اإيران  يف  القت�سادي 
يف ال�سوق الأمريكية، بالإ�سافة اإيل 
املنتهكني  كل  مبالحقة  التهديد 
الأمريكي ومعاقبتهم وفق  للحظر 

منظور الإدارة الأمريكية .

�ضرخ كبري يجزم حمللون باأنه �ضرب العالقات االأمريكية االأوروبية عقب اإعالن وا�ضنطن االن�ضحاب من االتفاق النووي مع اإيران �ضرخ اأظهر بالكا�ضف 
اأن االتفاق مل يكن �ضوى �ضجرة مت�ضابكة االأغ�ضان حتاول اإخفاء غابة من اخلالفات االقت�ضادية بني اجلانبني.

ان�ضحاب وا�ضنطن من االتفاق النووي

ق .د

�صرخ يك�صف �خلالفات �القت�صادية مع �أوروبا
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عي�ضة ق.

ال�سيطرة  ال�سباب يف   بعدما جنح 
على مقابالت املو�سم منذ اجلولة 
جدول  ت�سدروا  اأين  اخلام�سة 
املركز  على  وحافظوا  الرتتيب 
الأول طيلة املو�سم قبل ان ينجحوا 
يف تر�سيم التتويج قبل جولة واحدة 
املو�سم  عن  ال�ستار  اإ�سدال  على 
مواجهة  �ستكون  حيث  الكروي، 
عبد  املدرب  لأ�سبال  فر�سة  الغد 
اأجل الحتفال  القادر عمراين من 
اأن  ينتظر  الذين  ان�سارهكم  مع 
ال�سهيد  ملعب  اإىل  بقوة  يتنقلوا 
عنوان  �سيكون  والفوز  حمالوي 
التي  »ال�سيا�سي«  لت�سكيلة  اللقاء 
لأف�سل  جماهريها  توديع  تريد 
نقاط  ثالث  منحهم  عرب  طريقة 

طيلة  املبذول  اجلهد  تتوج  اأخرى 
املو�سم. يف املقابل، يتنقل بارادو 
اإىل عا�سمة ال�رشق اجلزائري وهو 
فوز  حتقيق  على  العمل  ي�ستهدف 
اأف�سل �سورة  البطولة يف  به  ينهي 
خا�سة واأن رفقاء الالعب نعيجي 
املعنويات  اأف�سل  يف  يتواجدون 
�سجلوه  الذي  العري�ض  الفوز  بعد 
اوملبي  اأمام  املن�رشم  الأ�سبوع 
يجعلهم  غدا  والنت�سار  املدية 
مركز  اأف�سل  يف  املو�سم  ينهون 

بجدول الرتتيب.

حافلة مك�ضوفة 
لالعبني بعد اللقاء

�سباب  هداف  رفقاء  ي�ستفيد 
حافلة  من  عبيد  اأمني  ق�سنطينة 

مك�سوفة �سوف تقوم بنقلهم لتجوب 
من  ق�سنطينة  جمينة  �سوارع  بهم 
بعد  اجلماهري  مع  الحتفال  اجل 
يف  الثاين  البطولة  لقب  اإحراز 
اأن  ينتظر  حيث  الفريق،  تاريخ 
مبا�رشة  ال�سوارع  الالعبون  يجوب 
بارادو،  امام  املقابلة  نهاية  بعد 
عبد  الأمري  �سارع  على  متر  اين 
القادر و�سول اإىل �ساحة اخلليفة، 
بالتتويج  الحتفالت  تنطلق  بينما 
بعد  مبا�رشة  لالأن�سار  بالن�سبة 
اأين  الفر�سان  فندق  من  الإفطار 
يقيم الالعبون ليلة اللقاء، و�سوف 
يتم ت�سليم الفريق درع البطولة من 
والرابطة  الفاف  م�سوؤويل  طرف 
حت�سري  جانب  اإىل  املحرتفة 
جماهري »ال�سيا�سي« لكاراكاج كبري 

واإطالق الألعاب النارية.

ال�ضيا�ضي ي�ضرون على الفوز واالحتفال على طريقة الكبار�ضباب ق�ضنطينة / نادي بارادو
يخو�س بطل اجلزائر �ضباب ق�ضنطينة �ضهرة الغد اآخر مبارياته يف املو�ضم الكروي 

اجلاري عندما يخو�س �ضهرة الغد لقاءه اأمام نادي بارادو ابتداء من ال�ضاعة العا�ضرة 
والن�ضف ليال، وهي املقابلة التي �ضوف تكون عر�ضا كرويا بني الفريقني خا�ضة واأنها 

جتري لإقامة احتفالية التتويج بلقب البطولة الوطنية وت�ضلم درع البطولة من طرف 
م�ضوؤويل الحتادية اجلزائرية لكرة القدم والرابطة املحرتفة للعبة.

بطولة اإفريقيا 
2018 للجيدو 

اأوا�ضط

املنتخب 
الوطني يتوج 

باللقب ح�ضب 
الفرق

للجيدو  الوطني  املنتخب  توج 
البطولة  بلقب  اناث  و  ذكور 
 ، الأوا�سط  فئة  يف  الإفريقية  
بعد تفوقه على نظريه امل�رشي 
يف  نهائي املناف�سة التي اختتمت 
املن�رشم  الثنني  فعالياتها 
اأنهى  وقد  بورندي،  ببوجومبورا 
يف  املناف�سة  الوطني  املنتخب 
بذلك  متفوقا  الرتتيب،  مقدمة 
الذي  امل�رشي  املنتخب  على  
منتخب  و  الثاين  املركز  حل يف 
املركز   يف  افريقيا  جنوب 
املناف�سة  هذه  و�سملت  الثالث، 
التي احت�سنتها عا�سمة بورندي 
اىل   10 من   املمتدة  الفرتة  يف 
الأ�سبال  فئة   ، اجلاري  ماي   14
ذكور و اإناث و التي اكتفت فيها 
باحتالل  الوطنية  العنا�رش  
املركز الثاين  يف الرتتيب ح�سب 

الفرق.
من  الأوىل  الأيام  وخ�س�ست 
التي  الفردي  ملناف�سة  البطولة 
الوطنية  العنا�رش  خاللها  متكنت 
ميدالية   28 جمموع  ح�سد  من 
و6  ف�سيات  و8  ذهبية   14 منها 
الأ�سبال  فئة  ولدى  برونزيات، 
من  الذهبية  امليداليات  كانت 
بوهرور  ريهام   امل�سارعة  اجناز 
و  الإناث  لدى  جالب  يا�سمينة  و 
م�سعود  ادري�ض  و  ب�ساع  حممد 
وغيال�ض بن عزوق و احمد رباحي 
اكتفت  جهتها  من  الذكور،  عند 
ن�سطت  التي  الوطنية  العنا�رش 
الأمر  ويتعلق  النهائية  املنازلت 
�سم�ض  و  غليمة  رحمة  من  بكل 
اللطيف  وعبد  هديبي  الدين 
الوقت  يف  الف�سة،  مبعدن  بوبرتة 
و  �سابرينة  العربي  حازت  الذي 
�ساع ر�سيدة و بلقا�سم نبيلة ورمية 
مرزوق  معمر  ايت  و  مون   بن 
اليوم  ويف   . الربونزية  بامليدالية 
كان  الفردي  مناف�سة   من  الثاين 
الدور على  املناف�سة اخلا�سة بفئة 
الب�ساط  فوق  لل�سعود  الأوا�سط 
الوطنية   العنا�رش  متكنت  حيث   ،
من حتقيق نتيجة جيدة بح�سدها 
لدى  امليداليات،  من  معترب  لعدد 
النفي�ض  املعدن  كان  الذكور،  فئة 
و  يعقوبي  بالل  كل من  اجناز  من 
مهدي احمد  ومربوك عبد القادر 
وزلت يو�سف و بوعمار م�سطفى 
القادر، فيما   و حا�سد ه�سام عبد 
اجناز   من  املعدن   نف�ض  كان 
كرمية ك�سوت و معمريي مروة لدى 
الإناث، اأكتمل ح�ساد فئة الأوا�سط  
بامليداليات الربونزية التي عادت 
لكل من  �سعدي خديجة و باخرية 
و  حمجوبة  موجيد  و  خديجة 
قدرو حورية و متري اأ�سامة، فيما  
لكل  الربونزية  امليدالية  عادت 
ن�رشين  و  الرحمان  عبد  لعور  من 

يوجامني.
ق.ر.

معاقل �ضبيبة بجاية عا�ضت ليلة �ضوداء بت�ضييع حلم ال�ضعود
حديث عن ات�ضالت بعليق من اجل رئا�ضة الفريق املو�ضم املقبل

�سبيبة  فريق  اأن�سار  معاقل  عا�ست 
الف�سل  بعد  �سوداء  ليلة  بجاية 
الرابطة  اإىل  ال�سعود  حتقيق  يف 
يق�سون  اأين  الأوىل،  املحرتفة 
يف  التوايل  على  اخلام�ض  املو�سم 
احلزن  كان  حيث  الثانية،  الرابطة 
الذي  الفريق  معاقل  على  يخيم 
اآخر جولة  �سيع فر�سة ال�سعود يف 
من البطولة الوطنية عقب التعرث يف 
مدينة تلم�سان اأمام الوداد املحلي 
خا�سة  ال�سلبي  بالتعادل  والكتفاء 
كانت  »اجليا�سمبي«  ت�سكيلة  واأن 
اأجل  من  غري  ل  الفوز  اإىل  بحاجة 
منح  التعادل  لكن  ال�سعود  �سمان 
اأهلي  اإىل  الثالثة  ال�سعود  تاأ�سرية 
فريقي  لريافق  بوعريريج  برج 
مولودية بجاية وجمعية عني مليلة، 
م�سعود  بن  الالعب  رفقاء  وانهار 
خا�سة  املقابلة  نهاية  بعد  اأر�سا 
وانهاء  الربج  فوز  من  التاكد  بعد 
الفريقني املو�سم يف املركز الثالث 
ميلكون  الربايجية  لكن  منا�سفة 
بني  املبا�رشة  اللقاءات  اأ�سبقية 
الفريقني بالفوز يف مباراتي الذهاب 
والإياب. وكان املدرب منري زغدود 
ال�سعود  معركة  اخلا�رشين يف  اأكرب 
فر�سة  ت�سييع  له  �سبق  الذي  وهو 

ب�سكرة  احتاد  مع  املو�سم  موا�سلة 
الرئي�ض  قام  بعدما  ال�سعود  مو�سم 
من�سبه  من  باإقالته  �ساعو  اإبراهيم 
قليلة على  قبل جولت  من من�سبه 
اأن  قبل  املنق�سي  املو�سم  نهاية 
عندما  ال�سيناريو  نف�ض  معه  يتكرر 
اجليا�سمبي  قيادة  فر�سة  فّوت 
نقطتني  ت�سييع  اإثر  ال�سعود  اإىل 
مو�سوع  يف  الزيانيني.  عا�سمة  من 
داخل  ك�سفت م�سادر من  منف�سل، 
الفريق عن رغبة ال�سلطات الولئية 

الفريق  رئا�سة  منح  بجاية  ملدينة 
ت�سيريه  اأجل  من  عليق  �سعيد  اإىل 
املقبل  الكروي  للمو�سم  حت�سبا 
يف  الطويلة  خربته  من  وال�ستفادة 
ميادين الكرة امل�ستديرة بعدما كان 
لعبا ثم حتول اإىل م�سري ورئي�ض مع 
اأكدت  فريقه احتاد اجلزائر، حيث 
له  كان  عليق  ان  نف�سها  امل�سادر 
لقاء مع وايل بجاية من اجل اإقناعه 

للقبول بالعر�ض املقدم اإليه.
ع.ق.

 الت�ضكيلة الربايجية جنحت 
يف ح�ضم ال�ضعود بالأنفا�س الأخرية

 الكابا تعود اإىل االأ�ضواء 
بعد اأربع �ضنوات

 اإدارة الن�ضرية حت�ضر
 لتجديد عقد دزيري

عاد فريق اأهلي برج بوعريريج اإىل 
حتقيقه  بعد  جمددا  الكبار  دوري 
ح�سمه  يف  جنح  الذي  لل�سعود 
البطولة  من  الأخرية  باجلولة 
مع  �سديدة  مناف�سة  بعد  الوطنية 
يف  املو�سم  طيلة  بجاية  �سبيبة 
اأن  اإل  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
الأهلي الربايجي متكن من التفوق 
ح�ساب  على  ال�سعود  وح�سم 
الفوز  بف�سل  البجاوية  ال�سبيبة 
ال�سيف  ح�ساب  على  حققه  الذي 
جمهور  ليعلن  ال�سلف  جمعية 
ال�سعود  بتحقيق  الأفراح  »الكابا« 
من ملعبهم 20 اأوت 1955 وت�سجيل 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  العودة 
موا�سم  اأربعة  ق�ساء  بعد  الأوىل 
الرابطة  غياهب  يف  التوايل  على 
مغادرتها  يف  جنحوا  التي  الثانية 
يف  ق�سوها  �سعبة  موا�سم  بعد 

مناف�ساتها.

اإىل  ال�سعود  يف  الكلمة  وعادت 
اأنهى  اأنه  رغم  الربايجي  الفريق 
الثالث جلدول  املو�سم يف املركز 
�سبيبة  رفقة  منا�سفة  الرتتيب 
العليا  اله�ساب  اأبناء  لكن  بجاية 
متكنوا من ح�سم ال�سعود ل�ساحلهم 
الذهاب  مقابلتي  الفوز يف  بف�سل 
والإياب يف بجاية وبرج بوعريريج، 
الربايجية  الأن�سار  اأعلن  اأين 
الحتفالت  وانطلقت  الأفراح 
اأوت حيث  بال�سعود من ملعب 20 
امليدان  اأر�سية  الأن�سار  اجتاح 
والطاقم  الالعبني  مع  واحتفلوا 
تتحول  اأن  قبل  وامل�سريين  الفني 
ال�سارع  اإىل  وتنتقل  الحتفالت 
ال�سيارات  مواكب  جابت  حيث 
و�سارك  املدينة  �سوارع  خمتلف 
فرحة  الأن�سار  الالعب  من  عدد 

ال�سعود خارج امللعب.
ع.ق.

ح�سني  ن�رش  فريق  اإدارة  ت�ستعد 
مفاو�سات  يف  الدخول  اإىل  داي 
من  دزيري  بالل  مدربها  رفقة 
الذي  العقد معه وهو  اأجل جتديد 
الكروي  املو�سم  نهاية  يف  ينتهي 
اجلاري، حيث تعول اإدارة الن�رشية 
وخريج  الفريق  بابن  الحتفاظ 
امل�سوار  بعد  الكروية  مدر�ستها 
الت�سكيلة  مع  قدمه  الذي  الرائع 
اجلاري  الكروي  املو�سم  طيلة 
على  واحدة  جولة  تف�سلنا  والذي 
دزيري  بقاء  اأ�سبح  حيث  نهايته، 
للنادي  الفنية  العار�سة  راأ�ض  على 
العا�سمي املطلب الأول جلماهريه 
الذي  بالعمل  اأقنعهم  الذي  وهو 
من  متو�سطة  جمموعة  مع  به  قام 
بتحقيق  للن�رشية  �سمح  الالعبني، 
التواجد  والتي �سمنت  مو�سم كبري 
قارية  مناف�سة  ولعب  البوديوم  يف 

املو�سم املقبل، حيث تتناف�ض على 
عندما  الوطنية  البطولة  و�سافة 
تخو�ض اجلولة الأخرية من البطولة 
املقبل،  ال�سبت  املقررة  الوطنية 
من اأجل لعب رابطة ابطال اإفريقيا 
باملركز  املو�سم  اإنهاء  حال  ويف 
الن�رشية  ت�سكيلة  تخو�ض  الثالث 
وت�سجل  الكاف  كاأ�ض  مناف�سة 
عودتها جمددا اإىل ال�ساحة القارية 
وهي التي كانت لعبت دوري اأبطال 
املن�رشم،  املو�سم  لالأندية  العرب 
ح�سني  الالعب  رفقاء  جنح  حيث 
العريف على �سل�سلة املباريات دون 
هزمية بعدما �سجلوا ما يقارب 20 
املو�سم  طيلة  خ�سارة  دون  مباراة 
بالرقم  اللحاق  من  ويقرتبون 
الذي حققه اجلار �سباب  القيا�سي 

بلوزداد مو�سم 2001/2000.
عي�ضة ق.
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نف�س  بلقب   2014 عام  تتويج  بعد 
�أقل  بعد  يحرز  �أن  قبل  �ملناف�سة 
من عام �لكاأ�س �لإفريقية �ملمتازة، 
هزمية �أول �م�س على ملعب �لثامن 
ماي تدعل ح�سابات �لتاأهل معقدة 
مليك  �ملدرب  لأ�سبال  بالن�سبة 
زرقان �لذين عقدو� �لو�سعية على 
ميلكون  لز�لو�  �أنهم  رغم  �أنف�سهم 
ح�سابيا،  �لتاأهل  يف  حظوظهم 

يف  باأيديهم  يكون  ل  �لأمر  لكن 
�لرتتيب  موؤخرة  يف  تو�جدهم  ظل 
على  هزميتني  عقب  ر�سيد  بدون 
بلومومبات�سي  كانت  �لأوىل  �لتو�يل 
�لكونغويل،  مازميبي  بي  تي  �مام 
قبل خ�سارة �ملولودية، وهو �لو�سع 
�لذي ينذر بتكر�ر �لوفاق ل�سيناريو 
نف�س  يف  وقع  عندما   2015 عام 
ملناف�سة  �جلز�ئر  �حتاد  جمموعة 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا �إل �أنه خ�رس 
�أمام  �لقو�عد  د�خل  مقابلة  �أول 

�لحتاد مل يتمكن على �إثرها حامل 
�عو�م  �ربعة  قبل  �لقاري  �للقب 
دور  من  و�أق�سي  �ملناف�سة  من 

�ملجموعات.
�لوفاق  �أم�س  �أول  هزمية  وز�دت 
متر  �لت�سكيلة  و�أن  خا�سة  جر�حا، 
�نهزمو�  �لذين  وهم  �سعبة  بفرتة 
يف ىخر ثالث مو�جهات بالبطولة 
�لوطنية وحققو� خم�س هز�ئم على 
و�ملناف�سة  �لبطولة  بني  �لتو�يل 
�لتي جعلت  �لو�سعية  �لقارية وهي 

�لرئي�س  على  يثورون  �لأن�سار 
ح�سان حمار �لذي �أعلن �ل�ستقالة 
من منبه قبل �أن يرت�جع على �لأمر، 
وهو ما زعزع ��ستقر�ر �ملجموعة 
بعدم  مطالبة  تكون  �سوف  �لتي 
�ملتبقية  �ملقابالت  يف  �لنهز�م 
�إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  من  لها 
و�لفوز بلقاء�تها يف ملعبها و�لعودة 
ح�ساب  على  �لعا�سمة  من  بالفوز 
�ملرور  �سمان  �جل  من  �ملولودية 

�إىل �لدور ربع �لنهائي.

اخل�ضارة الإفريقية تعمق جراح الن�ضر الأ�ضودحظوظ الوفاق يف التاأهل تت�ضائل
�ضجل فريق وفاق �ضطيف �ضقطة غري منتظرة يف املباراة التي خا�ضها �ضهرة اأول اأم�س اأمام مولودية اجلزائر حل�ضاب اجلولة 

الثانية من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين �ضقط الفريق يف فخ الهزمية الثانية على التوايل والتي ترهن حظوظه 
كثريا من اجل التناف�س على اإحدى تاأ�ضريتي التاهل اإىل الدور ربع النهائي من املناف�ضة القارية، اأين �ضيكون الفريق يف مواجهة 

مهمة معقدة من اجل العودة بقوة اإىل التناف�س على الألقاب القارية

 ي�ضتهدف الفوز غدا للتاأهل
 اإىل مباراة ال�ضد وال�ضعود اإىل الليغ1

 فرحات يطيح بربي�ضت 
وي�ضرب موعدا لأجاك�ضيو

كازوين يتفوق تكيتيكا واأمادا رجل املقابلة

 العميد يحيي حظوظ التاأهل 
يف رابطة الأبطال

زين  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �جتاز 
�أجل  من  �لأوىل  �لعقبة  فرحات  �لدين 
فريقه  على  فاز  بعدما  بنجاح  �ل�سعود 
جمعت  �لتي  �ملقابلة  خالل  بري�ست 
ملحق  �سمن  �أم�س  �أول  م�ساء  �لفريقني 
ميد�ن  متو�سط  متكن  �أين  �ل�سعود، 
�لفوز  �إىل  فريقه  قيادة  من  �خل�رس 
بثنائية نظيفة و�لتاأهل �إىل لعب �ملبار�ة 
لو�ئح  وفق  �مللحق  حل�ساب  �لثانية 
ومتكن  �لقدم،  لكرة  �لفرن�سي  �لحتاد 
بعد  �لت�سجيل  باب  �فتتاح  من  لوهافر 
�ملقابلة  �نطالق  على  دقيقة   38 مرور 
�لدقيقة  يف  �لنتيجة  ي�ساعفو�  �أن  قبل 
هدفا  ي�سجل  مل  فرحات  �أن  ورغم   88
ومل مينح متريرة حا�سمة �إل �نه قدم ما 
عليه، حيث دخل �أ�سا�سيا قبل �أن يغادر 
من  �ل�سائع  �لوقت  يف  �مليد�ن  �أر�سية 

�للقاء تاركا مكانه لأحد زمالئه.
و�سيكون �بن مدينة برج منايل وزمالئه 
�لثاين  �للقاء  خو�س  مع  موعد  على 
�ملقبل  �جلمعة  �ل�سعود  ملحق  �سمن 
يف  �ملو�سم  �نهي  �لذي  �أجاك�سيو  �أمام 

�ملركز �لثالث جلدول �لرتتيب ويف حال 
فاإنه  باملبار�ة  �لفوز  يف  �لفريق  جنح 
�لذي  تولوز  بن�سبة كبرية فريق  �سيو�جه 
بال�سقوط  �ملعنية  �لفرق  ثالث  يتو�جد 
يف �لدرجة �لأوىل �لفرن�سية �أين �ستكون 
هوية  لتحديد  �لفا�سل  �ملو�جهة  تلك 
يف  �ملقبل  �ملو�سم  يلعب  �لذي  �لفريق 

»�لليغ1«.

فرحات: ل يهم الأداء الأهم اأننا 
فزنا ونح�ضر لأجاك�ضيو

خا�س  فريقه  �أن  فرحات  �لالعب  �أكد 
يظهر  ومل  بري�ست  �أمام  �سعبة  مقابلة 
�سدد  حيث  �طو�رها،  طيلة  كبري  بوجه 
�ن مثل هذ� �لنوع من �ملباريات يتطلب 
�ملقدم،  �لأد�ء  عن  �لنظر  بغ�س  �لفوز 
يتلقى  مل  فريقه  �أن  �ملهم  �أن  و�أو�سح 
يعملون  و�سوف  �ملناف�س  من  �أهد�فا 
للحفاظ على روح �ملجموعة يف �لنادي 
و�للعب  �أجاك�سيو  �إىل  �لتنق  �جل  من 
؟�أمامه للعودة بالتاأهل �إىل مبار�ة �ل�سد.

�جلز�ئر  مولودية  فريق  �أحيا 
�إىل  �لتاأهل  �جل  من  حظوظه 
ملناف�سة  �لنهائي  ربع  �لدور 
�لفوز  بعد  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة 
مدينة  من  به  عاد  �لذي  �لثمني 
�لوفاق  ح�ساب  على  �سطيف 
من  �لثانية  �جلولة  �سمن  �ملحلي 
تد�رك  حيث  �ملجموعات،  دور 
�لذي  �لتعرث  �لعا�سمي  �لنادي 
من  �لفتتاحية  �جلولة  يف  �سجله 
�ملناف�سة �لقارية عندما �سقط يف 
جويلية   5 ملعبه  على  �لتعادل  فخ 
�جلديدي  �حل�سني  �لدفاع  �مام 
من  كامال  بالز�د  وعاد  �ملغربي 
و�لتي  �لعليا  �له�ساب  عا�سمة 
منحته فر�سة �لتو�جد يف و�سافة 
�ملجموعة �لأوىل خلف �لر�ئد تي 
بني  �ملو�جهة  قبل  مازميبي  بي 
�ملقبل  جويلية  �سهر  �لفريقني 
بلومومبات�سي، �أين �أ�سحى �لنادي 
ملر�فقة  �لأندية  �أقرب  �لعا�سمي 
�لدور  �إىل  كبرية  بن�سبة  مازميبي 
�ملقبل رغم �أن �لدور لز�ل �أمامه 

�أربع مباريات قبل ح�سم �لأمور.
وجاء �لنت�سار �أمام وفاق �سطيف 
�أن  باعتبار  �ملنا�سب  �لوقت  يف 

يقارب  ما  تتوقف  �ملناف�سة 
جمدد�،  ��ستئنافها  قبل  �سهرين 
يف  يفز  مل  �لعميد  �أن  جانب  �إىل 
�لبطولة  من  مباريات  �أربع  �آخر 
كان  �م�س  �أول  و�نت�سار  �لوطنية 
مع  �لت�سالح  �أجل  من  �لفر�سة 
�لأن�سار و�لذين تنقلو� �إىل �مللعب 
باأعد�د لباأ�س بها من �أجل ت�سجيع 
�لالعب  وكان  قرب،   عن  �لفريق 
نقطة  �أماد�  �بر�هيم  �مللغا�سي 
�ملدرب  لأ�سبال  بالن�سبة  �لتحول 
�لفرن�سي برنارد كازوين وهو �لذي 
منح حلول هجومية ودفاعية على 
�أر�س �مليد�ن وكان �أح�سن لعب 
خا�سة  �لأخ�رس  �مل�ستطيل  يف 
�حلا�سمة  �لتمريرة  ور�ء  كان  و�نه 
�للقاء  هدف  منها  جاء  �لتي 
�لوحيد من توقيع �أمري قر�وي قبل 
�إىل  �ملقابلة،  نهاية  دقيقتني على 
�لناحية  من  كازوين  تفوق  جانب 
�لفنية و�لتكتيكية وهو �لذي كانت 
�لثاين موفقة  �ل�سوط  تغيري�ته يف 
حيث  �لدعم  �لت�سكيلة  ومنحت 
من  بالفوز  �لعودة  يف  �ساهمت 

�سطيف.
عي�ضة ق.

 افتتح عداده التهديفي يف ن�ضخة
 رابطة اأبطال اإفريقيا هذا املو�ضم

باليلي  يفتتح عداده التهديفي 
قاريا زي�ضاهم يف فوز الرتجي 

�ساهم �لالعب �جلز�ئري يو�سف باليلي يف �لفوز �لعري�س 
�لذي حققه فريقه �لرتجي �لتون�سي يف �ملقابلة �لتي خا�سها 
�سهرة �ول �أم�س على ميد�نه �مام �ل�سيف تاون�سيب رولروز 

من بوت�سو�نا حل�ساب �جلولة �لثانية من دور جمموعات ر�بطة 
�أبطال �إفريقيا، وهي �ملقابلة لنتيجة عري�سة رباعية لهدف 

للرتجي على ملعبه �لأوملبي بر�د�س، ومتكن �بن مدينة وهر�ن 
من �فتتاح عد�ده �لتهديفي يف �مل�سابقة �لقارية هد� �ملو�سم 

بعدما �سجل هدفا يف �ملبار�ة �فتتح بف�سله باب �لتهديف 
يف �لدقيقة 26 ومنح جرعة �أوك�سجني �إىل زمالئه �لذين رغم 

تلقيهم هدف �لتعادل قبل �أربع دقائق على نهاية �ل�سوط �لأول 
�إل �أنهم �نتف�سو� يف �ملرحلة �لثانية من �للقاء و�سجلو� ثالثة 

�أهد�ف كاملة جعلتهم يت�سدرون بها �ملجموعة �لأوىل.
وك�سف �لالعب �ل�سابق لحتاد �جلز�ئر ومولودية وهر�ن �أنه 
قرر �لبقاء رفقة �لرتجي �ملو�سم �ملقبل ومو��سلة �للعب يف 
�سفوفه، حيث يف�سل عدم تغيري �لأجو�ء ومو��سلة �للعب يف 
�لدوري �لتون�سي، و�أو�سح يف �ملنطقة �ملختلطة عقب نهاية 
لقاء تاون�سيب رولروز �لبوت�سو�ين �نه وجد معامله و��سرتجع 

�مكانياته مع �لرتجي بف�سل دعم �لأن�سار له رغم �لفرتة 
�ل�سعبة �لتي مر بها.

ع.ق. 

حمل اهتمام اأندية نابويل، 
فيورنتينا وبولونيا

اإدارة هريو�س فريونا 
 ت�ضرتط بني 5 و8 مليون

 اأورو لت�ضريح فار�س

�إىل يتوجه �لالعب �لدويل �جلز�ئري حممد فار�س نحو �لرحيل عن  �ملو�سم  هذ�  نهاية  �لنازل  فريونا  هيال�س  فريقه  �هتمام عدد �سفوف  �أ�سبح حمل  بعدما  �لثانية �ليطالية وذلك  طيلة من �ندية �لدرحة �لأوىل �ليطالية �لر�غبة يف �لتعاقد معه خالل �لدرجة  �أبانها  �لتي  لالإمكانيات  بالنظر  �ملقبل  �ل�سيفي  قد �ملو�سم �لكروي رغم �سقوط فريقه �إىل �لدرجة �ل�سفلى، وك�سفت �ملركاتو  فريونا  هيال�س  �إد�رة  �أن  �يطالية  �إعالمية  تقارير  للمنتخب خدماته، حيث يجد م�سوؤولو �لفريق �أنف�سهم �أمام و�سعية مالية عن لعبها �جلز�ئري �إىل �لفريق �لذي يرغب يف �ل�ستفادة من ��سرتطت قيمة مالية ترت�وح بني 5 و8 مليون �أورو مقابل �لتخلي �أم�س  �لأي�رس  �ملد�فع  عن  �ل�ستغناء  عليهم  حتتم  �سعبة 
يونايتد ونابويل، هذه �لأخرية تبحث عن خالفة مد�فعها �جلز�ئري �لآخر يف �حل�سول على خدماته ويتعلق �لأمر بكل من بولونيا، فيورنتينا ويتو�جد فار�س حمل �هتمام عدد من �لأندية �ليطالية �لر�غبة �لوطني من �أجل �إحد�ث �لتو�زن �ملايل يف �لفريق. مان�س�سرت  �إىل  �لرحيل  نحو  يقرتب  �لذي  غولم  يف فوزي  تر�سيمها  �جل  من  �لنتهاء  من  تقرتب  و�ل�سفقة  مبار�ة �لجنليزي   32 جمموع  فار�س  خا�س  �ملقابل  يف  �لقادمة،  هذ� �ملو�سم بني �لبطولة و�لكا�س لعب منها 30 لقاء �أ�سا�سيا.�ل�سائفة 

ع.ق.



 كورتوا يتطلع لإهداء كاأ�س الإحتاد 
جلماهري ت�سيل�سي

اأكد تيبو كورتوا حار�س مرمى ت�سيل�سي اأن فريقه ي�ستهدف اإحراز لقب كاأ�س االحتاد 
االإجنليزي على ح�ساب مان�س�سرت يونايتد من اأجل اإ�سعاد جماهري البلوز، ولي�س فقط من 

اأجل املدرب اأنطونيو كونتي، وقال كورتوا، يف ت�رصيحات ل�سحيفة اإيفينينج �ستاندرد: 
»اجلميع يتطلع االآن اإىل نهائي كاأ�س االحتاد، علينا اأن نعتذر جلماهرينا عن االأداء املخيب، 

ناأمل اأن نتمكن ال�سبت املقبل من لعب مباراة جيدة، وحتقيق الفوز«.
ومن املتوقع اأن يرحل كونتي عن ت�سيل�سي هذا ال�سيف بعد مو�سم �سادم للبلوز يف الدوري 
االإجنليزي املمتاز، احتل فيه الفريق املركز اخلام�س، واأ�ساف كورتوا: »كونتي �سدد على 

اأهمية التح�سري لنهائي ال�سبت املقبل، واأن نحظى باأ�سبوع جيد من العمل، نحن متحفزون 
للفوز وح�سد اللقب«، وحول اعتبار التتويج بكاأ�س االحتاد �سيكون الطريقة املثلى لوداع 

كونتي، اأجاب كورتوا »االأمر ال يتعلق باملدرب فقط، نريد الفوز من اأجل اجلماهري والنادي«، 
واأو�سح »اإذا كنت ترغب يف الفوز بالبطوالت، فاأنت تفعل ذلك اأوال من اأجل امل�سجعني، الذين 

ياأتون اإىل امللعب كل اأ�سبوع لدعمك، نحن واثقون وم�ستعدون متاما لهذه املواجهة«.

غوارديول يتوج اأف�سل مدرب يف اإجنلرتا
ح�سل االإ�سباين بيب غوارديوال املدير الفني لنادي مان�س�سرت �سيتي على جائزة اأف�سل 

مدرب، يف اإجنلرتا خالل املو�سم املنق�سي موؤخًرا، والتي يقدمها احتاد مدربي الدوري 
االإجنليزي، قاد بيب غوارديوال مان�س�سرت �سيتي لتحقيق لقب الدوري االإجنليزي بعدما جمع 

100 نقطة، متفوًقا على مان�س�سرت يونايتد اأقرب مالحقيه بفارق 19 نقطة.
وتفوق جوارديوال 47 عام على يورغن كلوب مدرب ليفربول و�سون دايك مدرب برينلي 

ونونو اإ�سبرييتو �سانتو�س مدرب وولفرهامبتون واندرارز ونيل وارنوك مدرب كارديف �سيتي 
وجون كوملان مدرب اأكرينجتون �ستانلي، وذكر املوقع الر�سمي لنادي مان�س�سرت �سيتي، اأن 

غوارديوال اأ�سبح اأول مدرب لل�سيتزينز ينال تلك اجلائزة التي بداأت مو�سم 1994-1993، 
ويتم منحها من قبل الرعاة وال�سحفيني والعبني �سابقني، واأو�سح املوقع اأن بيب ح�سل 

على اجلائزة يف اأحد الفنادق مبدينة لندن، كما اأنه مر�سح جلائزة اأخرى با�سم ال�سري األيك�س 
فريغ�سون مدرب مان�س�سرت يونايتد االأ�سطوري، التي �سوف يك�سف عن الفائز بها، ويعد 

جوارديوال اأول مدرب كتالوين يفوز بهذه اجلائزة.

نيمار: اأخاف انخفا�س م�ستواي بعد العودة 
للمالعب

ك�سف الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان عما يخ�ساه عند العودة للمالعب 
بعد غياب 3 اأ�سهر ب�سبب االإ�سابة التي تعر�س لها يف م�سط القدم خالل �سهر فيفري 
املا�سي، وخ�سع ب�سببها لعملية جراحية، وقال نيمار، يف ت�رصيحات لربنامج جورنال 

نا�سيونال نقلتها �سحيفة موندو ديبورتيفو: »اإنها حلظة ع�سيبة، وهي واحدة من اأ�سعب 
االأوقات التي واجهتها، اأ�سعر باخلوف من انخفا�س م�ستواي بعد العودة للمالعب«، وتابع 

»اأعرف اأن اجلميع ي�سعر بالتوتر، لكن ال اأحد اأكرث خوفا مني بعد التعايف من االإ�سابة«.
وخالل الفرتة املا�سية، اعتمد نيمار كثرًيا على عائلته واأ�سدقائه، وهذا هو ال�سبب وراء 

ق�سائه فرتة التعايف يف الربازيل، واأ�ساف نيمار »االأفراد يف الربازيل ي�ساعدونني يف العمل 
اليومي، والتغلب على التوتر، العديد من االأفكار تدور يف راأ�سي اأنا خائف«. يذكر اأن عدة 
تقارير حتدثت موؤخرا عن اإمكانية رحيل نيمار ل�سفوف ريال مدريد يف املريكاتو املقبل، 

وذلك بعد مو�سم واحد فقط من ان�سمامه ل�سان جريمان قادما من بر�سلونة مقابل 222 
مليون يورو.

زيدان يعطي ال�سوء الأخ�سر ل�سم �سالح
ك�سفت تقارير اإعالمية اإ�سبانية اأن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قد اأعطى ال�سوء 
االأخ�رص الإدارة ناديه من اأجل حماولة �سم حممد �سالح جنم ليفربول يف فرتة االنتقاالت 

ال�سيفية املقبلة، ويف �سياق مت�سل، وبح�سب برنامج »El chiringuito« فاإن النادي 
امللكي يرغب يف احل�سول على 150 مليون يورو عرب بيع الويلزي غاريث بيل. وتوج �سالح 

موؤخًرا كهداف للدوري االإجنليزي بر�سيد 32 هدفا، يف مو�سمه االأول مع الريدز، بينما ت�سري 
تقارير �سحفية بريطانية اأن ليفربول ال يفكر يف التخلي عنه، هذا ال�سيف، وينوي متديد 

عقده برفقة ال�سنغايل �ساديو ماين، من جهة اأخرى، يقرتب بيل من الرحيل عن الريال بعد 5 
�سنوات ق�ساها يف �سفوفه.

جديد  كمدرب  ام�س  اأول  تقدميه  خالل  مان�سيني  روبرتو  ك�سف 
ماريو  الفرن�سي  ني�س  مهاجم  �سي�ستدعي  اأنه  االإيطايل  للمنتخب 
مونديال  منذ  عنها  غاب  اأن  بعد  جمدداً،  الت�سكيلة  اإىل  بالوتيللي 
اخلا�س  التمارين  مركز  من  مان�سيني  واأ�سار   ،2014 عام  الربازيل 
»من  فلورن�سا:  من  بالقرب  كوفريت�سيانو  يف  االإيطايل  باالحتاد 
العب  اإنه  االأرجح،  على  و�سن�ستدعيه  معه  �سنتحدث  اأننا  املوؤكد 
نرغب بروؤيته بامل�ستوى الذي كان عليه يف كاأ�س اأوروبا 2012 حني 
�ساهم بقيادة ايطاليا اإىل النهائي، و�سبق ملان�سيني اأن اأ�رصف على 
»�سوبر ماريو« حني كانا معاً يف اإنرت ميالن ثم يف مان�س�سرت �سيتي 

االإجنليزي.
على  اال�رصاف  عقد  املن�رصم  االإثنني  وقع  الذي   53 اإبن  وراأى 
املنتخب خلفاً جلانبيريو فنتورا املقال يف اأعقاب الف�سل التاريخي 
يف بلوغ مونديال 2018: »اإيطاليا متلك العبني جيدين ولطاملا كان 
تعج  كانت  اأننا مررنا بفرتات  الوا�سح  ووا�سل: »من  االأمر كذلك«، 
اأي�ساً العبني  االآن  لكننا منلك  لالإعجاب،  الفنية املثرية  باملواهب 

جيدين، رمبا �سبان بع�س ال�سيء، يحتاجون اإىل املزيد من الوقت، 
و�سيكون  ممتاز«،  منتخب  ت�سكيل  با�ستطاعتنا  اأنه  اأعتقد  لكني 
وحت�سريه  املنتخب  بناء  الإعادة  ال�سعب  التحدي  اأمام  مان�سيني 
للم�ساركة يف كاأ�س اأوروبا 2020، يف اأعقاب ف�سله يف بلوغ نهائيات 
كاأ�س العامل للمرة االأوىل منذ 60 عاماً، يف �سقوط اأدخل كرة القدم 

االإيطالية يف اأزمة عميقة.
مان�س�سرت  قاد  الذي  مان�سيني  رف�س  االأول،  ال�سحايف  موؤمتره  يف 
�سيتي االإجنليزي اإىل لقب الدوري املمتاز عام 2012 للمرة االأوىل 
بعد انتظار دام 44 عاماً، التطرق اإىل اأ�سماء معينة با�ستثناء بالوتيللي 
املو�سمني  يف  ال�سابق  م�ستواه  من  �سيئاً  ني�س  يف  ا�ستعاد  الذي 
والقائد جانلويجي بوفون  االأخريين، و�ُسئل مان�سيني عن احلار�س 
40 عاماً الذي يعقد اليوم موؤمتراً �سحافياً �سيعلن فيه على االأرجح 
عن اعتزاله اللعب، فرف�س التحدث عن اأ�سطورة جوفنتو�س الذي 
دي  لويجي  املوؤقت  املدرب  من  بطلب  الدويل  اعتزاله  عن  عاد 

بياجيو. 

مان�سيني يتحّدث عن ا�ستدعاء بالوتيللي اإىل الآزوري
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بر�سلونة يتفق على �سفقة دفاعية
ك�سفت تقارير �سحفية عن اتفاق نادي بر�سلونة االإ�سباين الإبرام �سفقة دفاعية، خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، 

وقالت �سحيفة موندو ديبورتيفو اإن اإدارة بر�سلونة اتفقت بالفعل مع الفرن�سي كليمونت لينجليت قلب دفاع اإ�سبيلية 
لالن�سمام للفريق الكتالوين يف املريكاتو املقبل بعقد ملدة 5 موا�سم.

واأ�سارت ال�سحيفة اأن اإدارة البلوغرانا، جنحت يف اإقناع الالعب الفرن�سي �ساحب 22 عاما باالن�سمام ل�سفوف بطل 
الليغا رغم اأنه كان مرتددا، وذلك ب�سبب وجود مواطنه �سامويل اأومتيتي وهو ما قد يوؤثر بال�سلب على حظوظه يف 

امل�ساركة كاأ�سا�سي مع فريق املدرب اإرن�ستو فالفريدي، واأو�سحت ال�سحيفة، اأن عقلية لينجليت قد تغريت، واأ�سبح االآن 
متحم�سا لالن�سمام مللعب كامب نو، واملناف�سة على الظهور ب�سكل اأ�سا�سي بغ�س النظر عن رحيل اأو بقاء اأومتيتي.

 رونالدو وكارفاخال 
يعودان اإىل تدريبات الريال

مدريد  ريال  نادي  اأعلن 
جنمه  عودة  االإ�سباين 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
واملدافع داين كارفاخال اإىل 
اأقل  قبل  وذلك  التدريبات، 
نهائي  على  اأ�سبوعني  من 
�سد  اأوروبا  اأبطال  دوري 
وكتب  االإجنليزي،  ليفربول 
موقعه  عرب  امللكي  الفريق 
»كري�ستيانو  االلكرتوين 
تدرباً  وكارفاخال  رونالدو 
يتيح  ما  املجموعة،  مع 

زين  الفرن�سي  للمدرب 
الدين زيدان اأن يكون فريقه 
انخراط  ويعترب  كاماًل«، 
يف  وكارفاخال  رونالدو 
لريال  مطمئناً  التدريبات 
املباراة  موعد  اقرتاب  مع 
النهائية للم�سابقة االأوروبية 
ماي   26 املقررة يف  االأهم 
�سيحاول  حيث  كييف،  يف 
الثالثة  للمرة  اللقب  اإحراز 
م�سريته،  يف  و13  توالياً 
القيا�سي  رقمه  وتعزيز 

احلايل يف عدد االألقاب.
من  يتعافى  الربتغايل  وكان 
الكاحل  يف  ب�سيط  التواء 
له  تعر�س  زيدان،  ح�سب 
االأول  الهدف  عندما �سجل 
بر�سلونة  مرمى  يف  لفريقه 
الدوري  »كال�سيكو«  يف 
االإ�سباين الذي انتهى بتعادل 
ماي   6 يف   2-2 الفريقني 
كامب  غرميه  ملعب  على 
فكان  كارفاخال،  اأما  نو، 
يعاين من اإ�سابة ع�سلية يف 

عودة  ومع  الي�رصى.  القدم 
زيدان  �سيتمكن  الالعبني، 
ت�سكيلة  اأف�سل  اإ�رصاك  من 
فياريال  �سد  ال�سبت  لديه 
االأخرية   38 املرحلة  يف 
ت�سكل  والتي  الدوري  من 
اختباراً اأخرياً لعنا�رصه قبل 
وح�سم  ليفربول،  مواجهة 
الدوري  لقب  بر�سلونة 
ريال  يحتل  بينما  ل�ساحله، 
املركز الثالث خلف اأتلتيكو 

مدريد.
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25 عمال دراميا �ضوريا على ال�ضا�ضات العربية يف رم�ضان2018

درة تعطل ت�ضوير م�ضهد زفاف بـ »ن�ضر ال�ضعيد« 3 �ضاعات

ما يقارب 25 عمال �ضوريا دراميا متوفرا للعر�س يف مو�ضم رم�ضان 2018 على ال�ضا�ضات الوطنية والعربية انتجها كل من القطاع العام واخلا�س مع 
مالحظة خروج بع�س االعمال من ال�ضباق الرم�ضاين احلايل اإ�ضافة اإىل غياب اأعمال اعتاد عليها امل�ضاهد ال�ضوري والعربي كل عام.

التي  /اأما�سي/  ندوة  ويف 
ا�ست�سافها املركز العربي الثقايف 
/ عنوان  وحملت  رمانة  باأبو 
رم�سان  دراما  العر�ض..  قبل 
ملهم  الإعالميان  اأعدها   /2018
بح�سور  عد�ض  ووائل  ال�سالح 
وكوكبة  الإنتاج  �رشكات  من  عدد 
ا�ستعر�ض  واملهتمني  الفنانني  من 
ال�سالح �رشكات الإنتاج يف �سورية 
عن  موجزا  عد�ض  قدم  حني  يف 
�ستعر�ض  التي  الدرامية  العمال 
م�سريا اإىل اأن الأعمال الجتماعية 
تت�سدر املو�سم احلايل مبا يقارب 
الن�سف مع مالحظة تناق�ض عدد 
اأعمال البيئة ال�سامية وعودة قوية 

لالأعمال التاريخية.
�سكل العمل الدرامي /وهم/ اإخراج 
املوؤ�س�سة  واإنتاج  وقاف  حممد 
العامة لالإنتاج الإذاعي والتلفزيوين 
انعطافه مهمة لكاتبه �سليمان عبد 
اجزاء  اأربعة  كتابته  بعد  العزيز 
/ لياأتي  احلارة/  /باب  مل�سل�سل 
الدرامي  العمل الجتماعي  وهم/ 
عمل  انه  او�سح  حيث  له  الول 
بولي�سي يعالج ظاهرة الهجرة غري 
ال�رشعية واآثارها على ال�سباب يف 
اطار  �سمن  احلالية  الظروف  ظل 

اجتماعي.
تاأليف  /روزنا/  م�سل�سل  اأما 
عربجي  جورج  وحوار  و�سيناريو 
الطويل  عارف  الفنان  واإخراج 
الذاعي  الإنتاج  موؤ�س�سة  واإنتاج 

للدراما  عودة  في�سكل  والتلفزيوين 
درامي  عمل  اأول  ليكون  احللبية 
حتريرها  بعد  بحلب  ت�سويره  يتم 
العربي  اجلي�ض  اأبطال  يد  على 
الإرهاب  رج�ض  من  ال�سوري 
فكرة  اأن  اإىل  عربجي  اأ�سار  حيث 
معاناة  وحتكي  ب�سيطة  امل�سل�سل 
الرهاب  ا�سطرها  حلبية  عائلة 
اىل  والتوجه  مدينتها  من  للخروج 
العمل  احداث  تدور  حيث  دم�سق 
وهو ما لفت نظر املخرج والنجوم 

للم�ساركة فيه.
بالأعمال  الوىل  تعد  �سابقة  ويف 
 45 جتتمع  ال�سورية  الدرامية 
/ م�سل�سل  يف  ن�سائية  �سخ�سية 
اإ�سماعيل  جندة  للمخرج  وحدن/ 
للكاتبة  ن�ض  عن  املاأخوذ  اأنزور 
/ اإنتاج  ومن  الدين  كمال  ديانا 
الفني  لالإنتاج  الدولية  الفن/  �سما 
وهو ل يطرح الأزمة التي متر بها 
�سورية ب�سكل مبا�رش واإمنا يعتمد 
داخل  املوجودة  الإن�سانية  على 
بناء  على  فيه  الرتكيز  مع  الفرد 

الإن�سان اأول.
/ اأن  اإىل  العمل  كاتبة  ولفتت 
/ اإطار  �سمن  ياأتي  وحدن/ 
عبارة  وهو  ال�سحرية/  الواقعية 
وحدهن  بقني  ن�ساء  عن جمموعة 
الرجال  مغادرة  بعد  ريفية  بقرية 
فتغريت  الظروف  بفعل  منها 
الرجل  غياب  بعد  احوالهن 
حتمل  اىل  فا�سطررن  واحلماية 

حلول  واإيجاد  ا�سافية  م�سوؤوليات 
اأيديهن  بني  املوجود  من  ب�سيطة 
القرية  يف  والبقاء  لال�ستمرار 
اجلماعة  بوتقة  التفرد يف  وذوبان 
الأفراد  باأنانية  اجلماعة  وتف�سخ 
والتقاليد  العراف  ومواجهة 

البالية.
تاأليف  /فو�سى/  الدرامي  العمل 
ح�سن �سامي يو�سف وجنيب ن�سري 
خمرجه  بني  الفن/  /�سما  واإنتاج 
�سمري ح�سني ان ق�سة العمل تاأتي 
من واقع الأحداث احلالية ب�سورة 
التدوين  عن  وبعيدا  مبا�رشة  غري 
م�رشحا  م�ستخدما  والتوثيق 
دم�سق  مبدينة  اأحياء  حلكاياته 
حتولت بفعل الزمن ملا هو اأقرب 
حالة  لتنعك�ض  الع�سوائيات  من 
الفو�سى والع�سوائية على �سخو�ض 
العمل وعلى العالقات الجتماعية 
التي  والخالقية  والقت�سادية 
جتمعها معربا عن امله بان ي�سكل 
/فو�سى/ حالة تنويرية يف عقول 

امل�ساهدين.
الكوميدي  الدرامي  العمل  وياأتي 
�رشكة  انتجته  الذي  واق/  /الواق 
خمرجه  بح�سب  ال�سام/  /اإميار 
الليث حجو ا�ستمرارا لل�رشاكة بينه 
الدكتور ممدوح  العمل  كاتب  وبني 
حمادة و�سمن نوعية الأعمال التي 
تطرح ت�ساوؤلت حول اآليات التفكري 
الجتماعية  وبنيتها  منطقتنا  يف 
ليعد  ال�سوداء  الكوميديا  باإطار 

والتي  بينهما  الرابع  التعاون  هذا 
من  بدءا  ناجحة  جتارب  �سكلت 
و/ و/اخلربة/  �سايعة/  /�سيعة 
�سبو ال�سناتي/ لفتا اإىل اأن �سارة 
العمل قدمها النجم العربي كاظم 
وتوزيع  احلان  من  وهي  ال�ساهر 
املو�سيقي ال�سوري طاهر مامللي 
والتي تعد من املرات النادرة التي 
لي�ست  اأعمال  ال�ساهر  بها  يوؤدي 

من احلانه.
طابع  يحمل  الذي  والعمل 
للمخرج  الفانتازيا /وردة �سامية/ 
/ للكاتب  ن�ض  عن  ا�سحاق  تامر 

/ �رشكة  وانتاج  قاووق/  مروان 
والتوزيع  لالإنتاج  لين/  غولدن 
الفنان  جنومه  احد  او�سح  الفني 
م�ستوحاة  اأحداثه  اأن  مينا  �سعد 
لكن  و�سكينة/  /ريا  م�رشحية  من 
ال�سامية ويدور حول  البيئة  بطابع 
�سل�سلة مغامرات ال�سقيقتني /ورد 
بالأخطار  املحفوفة  وجورية/ 
املواقف  بع�ض  القتل مع  وجرائم 
يقدم  العمل  اأن  موؤكدا  الكوميدية 
بالوقت  وقا�سية  ممتعة  بطريقة 
ا�ستمتع  العمل  كادر  واأن  نف�سه 

اأثناء ت�سويره.

احلايل  للمو�سم   25 الـ  الأعمال 
تتنوع بني الجتماعية التي حتظى 
بالعدد الأكرب والأعمال الكوميدية 
التي ت�سهد قلة بالإنتاج اما اعمال 
ح�سورها  فتجدد  ال�سامية  البيئة 
من خالل اأعمال الأجزاء لتت�سدر 
امل�سرتكة  العربية  الأعمال 
امل�سهد  والجتماعية  التاريخية 
يف  تبدو  والتي  العربي  الدرامي 
لكن  �سورية  �سناعة  العام  اإطارها 
بوجود �رشكات انتاج عربية لتكون 
من تاأليف واإخراج وكوادر متثيلية 

وفنية �سورية.

لين«  »غولدن  �رشكة  طرحت 
الر�سمي  الرتويجي  الإعالن 
من  الر�سيد«،  »هارون  مل�سل�سل 
�سخ�سية  يف  خويل  ق�سّي  بطولة 

هارون الر�سيد.
اإنتاج  �سخامة  امل�ساهد  واأظهرت 
على  يعتمد  الذي  الفني  العمل 
من  وهام�ض  التوثيق  بني  املزج 
اخليال له عالقة بالع�رش العبا�سي، 
ومن  الر�سيد  �سخ�سية  خالل  من 
حوله، وذلك بالدخول اإىل كوالي�ض 

احلكم واملوؤامرات.
الع�رش  اأروقة  الأحداث يف  وت�سري 
اإىل  طياتها  يف  حاملة  العبا�سي، 
�سورا  الدرامية،  احلبكات  جانب 
العربي،  ال�سعر  ثقافية خا�سة من 

الغناء،  عامل  من  ترفيهية  واأخرى 
اإىل جانب اإظهار امل�سل�سل �سورة 
الفاعلة  العربية،  للمراأة  م�رشقة 

وغري امل�ستكينة.
وقال خويل يف ت�رشيحات جديدة، 
اإن �سخ�سية الر�سيد التي يج�ّسدها 
حتديا  وت�سكل  للغاية،  �سعبة 
يركز  امل�سل�سل  واأن  ممثل،  لأي 
حياة  من  ثالثة  اأو  جانبني  على 
الذي  ال�سهري،  العبا�سي  اخلليفة 
�سيا�سية،  ع�سكرية،  �سخ�سية  كان 

وفكرية.
كتابة  من  الدرامي  العمل  وجاء 
الباري  عبد  واإخراج  جحا  عثمان 
اإىل  ي�سارك  كما  اخلري.  اأبو 
ب�سخ�سية  خويل  ق�سّي  جانب 

كل  فهد،  وعابد  الر�سيد،  هارون 
وعبد  ب�سار  كاري�ض  النجوم:  من 

امل�رشي  ويا�رش  النمر  املح�سن 
وكندة حّنا واآ�سيل عمران.

�ضهر رم�ضان.. ق�ضي خويل وعابد فهد يف »هارون الر�ضيد«

التون�سية  الفنانة  عطلت 
زفاف  م�سهد  ت�سوير  درة 
»ن�رش  م�سل�سل  اأحداث  �سمن 
يف  عر�سه  املقرر  ال�سعيد«، 
جمعها  حيث  املقبل،  رم�سان 
بالفنان حممد رم�سان والفنانة 
هاجر  والفنانة  عامر  وفاء 

ال�رشنوبي.
وقال م�سدر من داخل امل�سل�سل 
اإن وفاء عامر ا�ست�ساطت غ�سباً 
اإىل  واجتهت  درة،  تاأخر  من 
وطالبته  �سامي  يا�رش  املخرج 
حيث  الت�سوير،  بانطالق 
نظراً  لطلبها  الأخري  ا�ستجاب 

احل�سور،  عن  التون�سية  لتاأخر 
من  جزءاً  رم�سان  وحذف 
امل�سهد الذي يخ�ض درة، التي 
امل�سهد  ت�سوير  اإعادة  حاولت 
موقع  اإىل  ح�سورها  بعد 
الت�سوير داخل �ستوديو اأ�رشف 
حماولتها  اأن  اإل  عبدالباقي، 

باءت بالف�سل.
»ن�رش  بطولة  يف  وي�سارك 
ودينا  رجب  �سيد  ال�سعيد« 
ريا�ض  وعايدة  الزارو  وبا�سل 
تاأليف  من  اأحمد،  بن  وعائ�سة 
واإخراج  عبداملعطي  حممد 

يا�رش �سامي.

 اإلي�ضا تك�ضف عن تعاونها مع غادة 
عبد الرازق يف »�ضد جمهول« 

للمرة الثانية تتعاون املطربة اللبنانية اإلي�سا مع الفنانة امل�رشية غادة 
عبد الرازق لغناء �سارة بداية م�سل�سلها التليفزيوين الذي �سيتم عر�سه 
خالل رم�سان املقبل. وك�سفت اإلي�سا عن اأحدث اأعمالها بو�سع رابط 

ل�سماع اأغنيتها اجلديدة “ع�ست و�سفت” للم�سل�سل الذي يحمل ا�سم 
ا على  “�سد جمهول”. ومن املتوقع اأن يتم طرح الأغنية قريبًا جًدّ
�سفحة �رشكة “روتانا” اخلا�سة على اليوتيوب. بينما قامت اإلي�سا 

بن�رش �سورة جديدة خم�س�سة لالأغنية، واأبدى الكثريون من متابعيها 
على موقعي “تويرت” و”اإن�ستقرام” اإعجابهم بطلتها الأنيقة. وتداول 

حمبوها الأغنية موؤكدين اأن اإح�سا�سها يليق مع اأعمال غادة عبد 
الرازق، خا�سة اأن امل�سل�سل يناق�ض ق�سية �سائكة، وتدور اأحداثه 
حول �سيدة حتاول مالحقة اأحد ال�سخا�ض قام باغت�ساب ابنتها 

وقتلها بطريقة وح�سية.
“�سد جمهول” �سيتم عر�سه يف �سهر رم�سان الكرمي وي�سارك 
ببطولته اأحمد �سعيد عبد الغني وحنان مطاوع وروجينا ودياب 

وفرا�ض ن�سار وغريهم.

حمادة هالل يطرح »اللي مالو�ش �ضهر« 
من م�ضل�ضل »قانون عمر«

طرح حمادة هالل اأغنية »اللي مالو�ض 
 Cedars Art سهر«، عرب قناة�

Production على موقع يوتيوب.
اأغنية »اللي مالو�ض �سهر« من كلمات اأحمد 

علي مو�سى، واأحلان حممد عبد املنعم، 
وتوزيع طارق توكل.

ومن املقرر اأن يعر�ض م�سل�سل »قانون 
عمر« يف رم�سان 2018.

وي�سارك حمادة هالل بطولة امل�سل�سل 
اإميان العا�سي، حم�سن من�سور، حجاج عبد 
العظيم، فاطمة نا�رش، فتوح اأحمد، اإيهاب 

فهمي، م�سطفى اأبو �رشيع، حممد اأبو الوفا، ليلى ح�سني، وامل�سل�سل 
تاأليف فداء �سندويلي، واإخراج اأحمد �سفيق.
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لدكتور م�ضطفى عطية جمعة

�ضاحب رواية »بونفاير اأوف فانيتيز«

»�لقرن �ملحّلق«..�أدب 
ما بعد �ال�ستعمار

يتحدث الدكتور م�ضطفى جمعة عطية يف كتابه »القرن املحّلق« عن 
اأدب ما بعد ال�ضتعمار، حيث انهارت الإمرباطوريات حتت نري الدول 

امل�ضتعمرة الغربية، ما ا�ضتتبع تغيري اخلرائط اجلغرافية، فتتابع 
جالء املحتل الأجنبي عن ع�ضرات الأقطار يف قارات العامل، وت�ضليم 

ال�ضلطة اإىل حكومات وطنية.
 وكالت

وي�ستند خطاب ما بعد اال�ستعمار 
اجلديدة،  الثقافية  النظرية  اإىل 
ما  يتالقى مع حركة  اأنه  وال �سك 
على  تاأ�س�ست  التي  احلداثة  بعد 
تفكيك ال�رسديات الكربى خلطاب 
قراءتها  يف  الغربية  املركزية 
للعامل والتاريخ وثقافات ال�سعوب، 
ما  كبرية،  علمية  بهالة  فاأحيطت 
وخطابات  تقاليد  اإر�ساء  اإىل  اأدى 
وتقدمه  الواقع،  ت�ساد  ومعلومات 
البلدان  ومن  مزيفة.  �سورة  يف 
اال�ست�رساق  مفاهيم  �سملتها  التي 

البلدان االإفريقية جنوب ال�سحراء 
القرن  منطقة  ويف  الكربى، 
نظر  وقد  حتديداً،  االإفريقي 
هوؤالء  اإىل  االأجنبي  االحتالل 
بدائية ال  يعي�سون حياة  اأنهم  على 
االأبي�ض  الرجل  يهتم  اأن  ت�ستحق 
املتح�رس بها كثرياً، واالآفة الثانية 
تاأخر هذه ال�سعوب وعدم مواكبتها 
للتطور احلديث. ويف هذا ال�سدد، 
مناذج  اأحد  املوؤلف  يتناول 
الروائي  الثقافية،  النه�سة  رواد 
الذي  فرح  الدين  نور  ال�سومايل 
القارة  يف  الروائيني  اأهم  من  يعد 
االإفريقية، وقد ق�سى جّل �سنوات 

ُولد  املهجر.  اأرا�سي  يف  عمره 
فرح يف عام 1949 م يف »بيداوا« يف 
الرابعة  �سن  بلغ  وحني  ال�سومال، 
ثم  القراآنية،  املدر�سة  اإىل  اأر�سل 
»كالفو«،  منطقة  يف  تعليمه  اأكمل 
حول  امل�سلح  ال�رساع  �سهد  وقد 
يف  ذلك  وظهر  »اآوغادين«،  اإقليم 
اأبناء  يتقاتل  كيف  وراأى  رواياته، 
تق�سيمات  على  واجلرية  االأر�ض 

اأوجدها اال�ستعمار قبل رحيله.
العام  من  االأربع  ال�سنوات  خالل 
اإىل  �سافر   ،1970 العام  اإىل   1966
حيث  الهند،  يف  البنجاب  جامعة 
وعلم  واالأدب  الفل�سفة  در�ض 

الدرجة  على  وح�سل  النف�ض، 
هناك  وتعرف  االأوىل،  اجلامعية 
التي  الهندية  الطالبة  زوجته  اإىل 
عاد  البنجاب.  اإقليم  يف  التقاها 
جامعة  اإىل  �سافر  ثم  وطنه  اإىل 
من  ونال   ،1974 عام  يف  لندن، 
املاج�ستري  درجة  اإي�سيك�ض  جامعة 
�سافر   1990 العام  ويف  امل�رسح،  يف 
وعن  الدرا�سة.  الإكمال  برلني  اإىل 
»كيب  مدينة  يف  فهي  احلالية  حياته 
تاون« بجنوب اإفريقيا وهو يزور وطنه 
كتاباته  جاءت  با�ستمرار.  ال�سومال 

وحقوق  احلريات  بق�سايا  مهتمة 
املراأة  بتحرير  وطالب  االإن�سان، 
وتعّد  اال�ستقالل،  بعد  ما  فرتة  يف 
باإجماع  رواية  اأهم  »خرائط«  روايته 
يعتمد   .1986 عام  كتبها  وقد  النقاد، 
ال�رسد يف هذه الرواية على �سخ�سية 
ن�ساأة  »ع�سكر«،  الفتى  وهي  رئي�سية، 
واآالماً،  اآماالً  و�سلوكاً،  فكراً  وتربية، 
فهي رواية �سخ�سيات، تدور االأحداث 
من  نف�سها  يف  يعن  وما  فلكها،  يف 
اأ�سئلة  من  تطرحه  وما  خواطر، 
لنكت�سف  احلياة،  يف  بوجودها  تت�سل 

اأّن هذا الفتى خمتلف يف تكوينه عن 
بقية اأترابه يف جمتمعه. ومتثل رواية 
بعد  ما  الأدب  حياً  »خرائط« منوذجاً 
اال�ستعمار. وقد احتفى كثرياً بق�سايا 
تنال  التي  الق�سايا  من  وهي  املراأة، 
اأّن مكانة  اأغفل  لكنه  الغرب،  تعاطف 
مرتبطان  و�سعها  وحت�سني  املراأة 
يف  العام  والوعي  ال�سائدة  بالثقافة 
املجتمع، وانت�سار قيم حقوق االإن�سان 
التي توؤدي بدورها اإىل متتع الرجل 
واملراأة والطفل وال�سيخ بحقوقهم 

على ال�سواء.

وفاة �أبرز وجوه »�ل�سحافة �جلديدة« 
�لكاتب �الأمريكي توم وولف

م�سرحيات �أبي خليل �لقباين يف كتاب جديد

تويف الكاتب االأمريكي، توم وولف، 
اأوف  »بونفاير  رواية  �ساحب 
وجوه  اأبرز  من  واحد  فانيتيز«، 
يف  االثنني،  اجلديدة«،  »ال�سحافة 

نيويورك عن 88 عاماً.
وتويف وولف، الذي األف حوايل 15 
واملعروف  ورواية،  اأدبية  حماولة 
اأحد  يف  الكبرية،  باأناقته 
دخله  الذي  مانهاتن،  م�ست�سفيات 
ما  وفق  بالتهاب،  اإ�سابته  بعد 

اأكدت وكيلة اأعماله، لني ني�سبت.
�سرتيت  »وول  �سحيفة  وذكرت 
م�ساباً  كان  وولف  اأن  جورنال« 
دار  وقالت  حاد.  رئوي  بالتهاب 
ت�سدر  التي  »بيكادور«،  الن�رس 
اأعماله: »نحن حزينون جداً لوفاة 
الكتاب  كبار  اأحد  كان  وولف.  توم 

و�ستبقى كلماته خالدة«.
ي�سار اإىل اأن توم وولف من خريجي 
جامعة يال العريقة، بداأ م�سواره يف 
»�سربينغفيلد  االإعالم مع �سحيفة 
عام  ما�سات�سو�ست�ض  يف  يونني« 
1956. وان�سم الحقاً اإىل »وا�سنطن 
يف  مرا�ساًل  كان  حيث  بو�ست«، 

هافانا ووا�سنطن.
اإىل  وانتقل   1962 العام  وا�ستقال 
يعد حتقيقات  بداأ  نيويورك حيث 

كبرية �سمنت له �سهرة كبرية.
رايت  »ذي  اأعماله  اأ�سهر  ومن 
الف�ساء،  غزو  رواد  حول  �ستاف« 
اإىل فيلم �سينمائي من  الذي حول 
اإخراج فيليب كوفمان، وفاز باربع 

جوائز اأو�سكار عام 1984.
اإال اأن �سهرته العاملية اأتت فعاًل من 
»بونفاير اأوف فانيتيز« الذي يدرج 
فيه و�سفاً دقيقاً ملدينة نيويورك 
بني  والهوة  العرقية،  وتوتراتها 
االأثرياء يف وول �سرتيت، والفقراء 
كبري.  بح�ض فكاهي  برونك�ض،  يف 
فيلم  اإىل  الرواية  حولت  وقد 
�سنة  ملدة  وبقيت  اأي�ساً  �سينمائي 
الكتب  مبيعات  اأف�سل  قائمة  يف 
»نيويورك  �سحيفة  تعدها  التي 

تاميز«.
وكان وولف متزوجا منذ 40 عاما 
من املديرة الفنية ملجلة »هاربرز« 

ولهما ولدان.
 وكالت

يجمع  كتاب  ي�سدر  االأوىل  للمرة 
االأعمال امل�رسحية لرائد امل�رسح 
يف �سورية والبالد العربية اأبو خليل 
مما  م�رسحيات   8 و�سم  القباين 
كتبها وقدمها على م�سارح دم�سق 

وم�رس.
الهيئة  عن  ال�سادر  الكتاب 
بعنوان  للكتاب  ال�سورية  العامة 
القباين”  خليل  اأبي  “م�رسحيات 

ودرا�سة  وت�سحيح  حتقيق  من  هو 
بري  حممد  امل�رسحي  الفنان 
عن  اللثام  مييط  الذي  عواين 
الذين  ال�سعراء  ا�سماء  معظم 
ا�سعارهم  القباين  منهم  ا�ستعار 
الغنائية  املو�سحات  م�سادر  وعن 
اأنها  تبني  والتي  اليه  ن�سبت  التي 

لي�ست له بعد ردها الأ�سولها.
وي�سري الكتاب اإىل اأن ميزة القباين 

تكمن يف توليف جميع املقبو�سات 
يف ن�سو�ض م�رسحية لقيت رواجا 
جماهرييا واأدبيا وفنيا ونقديا من 
اأدباء و�سعراء وم�رسحيي ومثقفي 
لقيت  م�رسحياته  اأن  مبينا  ع�رسه 
يف  ونقاد  باحثني  من  �سلبيا  نقدا 
القرن الع�رسين مل يقروؤءوا القباين 
ظلم  عليه  فوقع  وتاأمل  بروية 
اأن  الكتاب  ويبني   . كبريين  وحيف 

القباين تطرق كذلك يف الكثري من 
ن�سو�سه اإىل مو�سوع ال�سداقة من 
واالأمانة  واالإخال�ض  الوفاء  خالل 
العدل  يحقق  مبا  والنبل  وال�رسف 
جميع  بني  احلق  ويقيم  وامل�ساواة 
بكل  ملحقا  الكتاب  و�سم  النا�ض. 
عرو�ض القباين يف م�رس منذ عام 

1884 اإىل 1900 ميالدي.
وكالت

�لعرب” يدين  “�لنا�سرين 
�ملجازر �الإ�سر�ئيلية �سد 

�ل�سعب �لفل�سطيني

حماكمة م�سوؤولة بارزة 
 لفقد�ن متثال ذهبي 
من �ملتحف �مل�سري

النا�رسين  احتاد  اأعرب 
العرب برئا�سة النا�رس حممد 
للمجازر  اإدانته  عن  ر�ساد، 
يرتكبها  التي  الوح�سية 
العدو ال�سهيوين �سد ال�سعب 
الفل�سطيني يف غزة وال�سفة، 
للنكبة  الـ70  الذكرى  يف 
التي  والعربية،  الفل�سطينية 
اأكرث من 50  ارتقاء  اإىل  اأدت 
من  االآالف  واإ�سابة  �سهيًدا، 
واأعلن  فل�سطني.  يف  اأهلنا 
يف  العرب،  النا�رسين  احتاد 
الدويل  للمجتمع   ، له  بيان 
اأجمع اأن �سكوته عن االأفعال 
يرتكبها  التي  االإجرامية 
اإمنا  االإ�رسائيلي  االحتالل 
الغا�سم  العدو  هذا  ي�سجع 
املواثيق  يحرتم  ال  الذى 
يف  اال�ستمرار  على  الدولية 
عدوانه دون رادع. كما ي�سع 
االحتاد املجتمَع الدويل اأمام 

لهذه  للت�سدي  م�سوؤولياته 
اإال  توؤدى  ال  التي  االأفعال، 

ملزيد من العنف وال�رساع.
وتابع االحتاد يف بيان �سحفي، 
النا�رسين  احتاد  اإن  قائال: 
العبارات  باأ�سد  يدين  العرب 
ال�سهيوين غري  الكيان  اأفعال 
العرب  ويدعو  امل�سئولة، 
اإىل  وحكومات  �سعوبا 
وجه  يف  والتكاتف  التعا�سد 
االإ�رسائيلية  املمار�سات 
الفل�سطينى. ال�سعب  �سد 

النا�رسين  احتاد  يكرر  كما 
ال�سفارة  لنقل  اإدانته  العرب 
مدينة  اإىل  االأمريكية 
ويوؤكد  ال�رسيف،  القد�ض 
املقد�سة  املدينة  عروبة 
لالأديان  جممًعا  ومكانتها؛ 
والتعاي�ض  للت�سامح  ومهًدا 

بني الب�رس.
وكالة اأنباء ال�ضعر

اإدارية  حتقيق  جهة  اأحالت 
م�سوؤولة   ، اأم�ض   اأول  مب�رس، 
اأثرية بارزة، للمحاكمة العاجلة 
فقدان  اكت�ساف  خلفية  على 
املتحف  من  ذهبي  متثال 

امل�رسي، و�سط القاهرة.
وقال بيان للنيابة االإدارية، اإنها 
اإحدى  فقد  ب�ساأن  بالًغا  تلقت 
القطع االأثرية )تزن 22 غراًما( 
اخلال�ض،  الذهب  معدن  من 
قاعات  باإحدى  معرو�سة  كانت 
و�سط  امل�رسي،  املتحف 

القاهرة.
التحقيقات  اأن،  البيان  واأو�سح 
عهدة  جرد  حال  اأنه  ك�سفت 
املتهمة تبني عدم وجود قطعة 
تو�سيح  دون  ذهبية،  اأثرية 

الع�رس الذي تنتمي اإليه.
وتابع اأنه مبواجهة املتهمة، )مل 
يذكر ا�سمها(، مبا اأ�سفرت عنه 

القطعة  اأن  اأكدت  التحقيقات 
اإبان  فقدت  تكون  قد  االأثرية 
التي  االأمني  االنفالت  حالة 
 ،2011 جانفي  ثورة  واكبت 
عدم  على  مربًرا  تقدم  اأن  دون 

اإبالغها بذلك يف حينه.
ومل يت�سن احل�سول على تعقيب 
املتهمة  االأثرية  امل�سوؤولة  من 

اأو ع�سو الدفاع عنها.
م�رس  اأعلنت   2017 اأوت  ويف 
قامت  ح�رس  اأعمال  على  بناًء 
األًفا   32 فقدان  موؤخًرا،  بها 
مدار  على  اأثرية  قطعة  و638 
م�ست،  عاًما   50 من  اأكرث 
امل�رسية.  االآثار  وزارة  وفق 
لعهد  تعود  باآثار  البالد  وتزخر 
بنوا  الذين  امل�رسيني  قدماء 
عجائب  اإحدى  االأهرامات 

الدنيا ال�سبع القدمية.
وكالة اأنباء ال�ضعر  
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ترياق حياة لـ"ق�صور" املدينة العتيقة بتون�س
وكاالت

كان ال�ضكون يلف "الق�ضور" القدمية باملدينة العتيقة يف قلب العا�ضمة التون�ضية، حتى اأن زوارها يكتفون بالتوّقف لربهة من الزمن، 
يتاأملون زخرفة معمارية تنوء حتت ثقل الزمن، وتكابد من اأجل ا�ضتعرا�س تاريخ املكان

ال�سكون  كان  قريب،  وقت  اإىل 
يلف "الق�سور" القدمية باملدينة 
العتيقة يف قلب العا�سمة التون�سية، 
حتى اأن زوارها يكتفون بالتوّقف 
لربهة من الزمن، يتاأملون زخرفة 
الزمن،  ثقل  حتت  تنوء  معمارية 
وتكابد من اأجل ا�ستعرا�ض تاريخ 
االنتباه  ي�سد  ما  اأن  املكان. غري 
تلك  اإىل  احلياة  عودة  هو  اليوم 
بنايات  كانت  التي  "الق�سور" 
متداعية لل�سقوط، حيث تدفقت 
يف اأرجائها دماء التجديد، فكان 
املا�سي  اأجماد  ا�ستعادت  اأن 
فيها  ميتزج  معا�رصة  ن�سخة  يف 
احلا�رص.  بتطورات  التاريخ  عبق 
الق�سور  تلك  اأ�سحت  فاليوم، 
التون�سيون  يق�سده  مكانا 
واالأجانب ملتابعة فعاليات ثقافية 
وفنية باتت وتريتها اأكرث كثافة يف 
التاريخ  كتب  االأخرية.  ال�سنوات 
العتيقة  املدينة  اأن  اإىل  ت�سري 
على  �سّيدت  التون�سية  بالعا�سمة 
ح�سان  االإ�سالمي  القائد  يد 
م،   701 هـ/   82 عام  النعمان  بن 
اأنقا�ض قرية قدمية ت�سمى  على 
التون�سي  الباحث  "تر�سي�ض". 
الّرحموين،  لطفي  االآثار،  يف 
من  عددا  لالأنا�سول  ا�ستعر�ض 
االأقدم  تعّد  التي  "الق�سور"  تلك 
"مدر�سة  بينها  العتيقة،  باملدينة 
االأ�رصم"،  و"دار  ال�ّسليمانّية"، 
و"ق�رص  الدوالتلي"،  و"دار 
بودربالة"،  و"دار  خلدون"  ابن 
و"مدر�سة بئر االأحجار"، و"نادي 
الطاهر احلّداد" و"دار املدينة"، 

وغريها.
 

** "دار الدوالتلي".. 
حا�ضنة "الر�ضيدية"

 
باخل�سو�ض،  تطرق  الّرحموين 
"دار  اإىل  لالأنا�سول،  حديث  يف 
نهج  يف  الواقعة  الّدوالتلي" 
الزيتونة  جامع  قرب  "الّدريبة" 

باملدينة العتيقة، باعتبارها مقر 
للمو�سيقى  الّر�سيدي  "املعهد 
"املدر�سة  اأو  الّتون�سية" 
حمليا،  ت�سمى  كما  الّر�سيدّية"، 
وهي معهد للمو�سيقي تاأ�س�ض عام 
1934 الإحياء "االإرث الّر�سيدي". 
اال�سم  بهذا  املعهد  �سمي  وقد 
باي،  الّر�سيد  حممد  اإىل  ن�سبة 
احل�سينية  العائلة  ملوك  ثالث 
االأدباء  اأحد  وهو   ،)1759-1710(
يف  ظهروا  الذين  والفنانني 
يف  ميالدي  ع�رص  الثامن  القرن 
مولعا  �ساعرا  كان  وقد  تون�ض، 
والعزف،  التون�سية  باملو�سيقي 
الّتون�سية  املو�سيقى  وبتطعيم 
بنظريتها الرتكية اإيقاعا ومقاما.

الرّتكية  "الّدوالتلي"  كلمة  وتعود 
اإىل اأ�سل عربي م�ستّق من لفظة 
ال�ّسخ�ض  اإىل  وترمز  )دولة(، 
الذي يحكم العا�سمة باالإ�ستعانة 
داخل  فيعمل  ال�رّصطة،  بقوات 
توجد  "الّدريبة"،  ت�سّمى  قاعة 
ق�رصه،  من  العلوي  الّطابق  يف 
الرحموين  واأ�سار  الباحث.  وفق 
اأّن الّر�سيدية ظهرت خالل الفرتة 
خا�سعة  تون�ض  فيها  كانت  التي 
 -1830( الفرن�سي  لال�ستعمار 
1956(، فاعتربت م�رصوعا ثقافيا 
يرمي حلماية اخل�سو�سية والهوية 
التون�سية من الّذوبان اأو االن�سالخ 
اال�سالمي.  العربي  الطابع  عن 
الر�سيدية  تاأ�سي�ض  تاريخ  واقرتن 
املا�سي(،  القرن  )ثالثينيات 
الن�سايل  العمل  ت�ساعد  بتاريخ 
على خمتلف اجلبهات واالأ�سعدة 
الفكرية والعلمية، خ�سو�سا عقب 
تنظيم موؤمتر "االفخار�ستي"، يف 
�سمال  قرطاج  ب�ساحية   ،1930
يدعو  كان  والذي  العا�سمة، 
امل�سيحية  اعتناق  اإىل  التون�سيني 
حتت رعاية امل�ستعمر الفرن�سي.
الر�سيدية  اأن  الباحث  واعترب 
املو�سيقى  �سخ�سية  نحتت 
الّدرو�ض  بتوثيق  وذلك  الّتون�سية، 

يقدمها  كان  التي  الّراقية  الفنية 
مثل  الّتون�سية،  املو�سيقى  �سيوخ 
وملّحن/  )مغني  الرتنان  خمي�ض 
الوايف  واأحمد   ،)1964-1894
 .)1920  -1850 )مو�سيقي/ 
ومبرور الوقت، اأ�سحت الّر�سيدية 
تو�سيع  اإىل  ي�سعى  اإ�سعاع  مركز 
مع  بالّتعاون  العرو�ض،  ف�ساءات 
ح�سني"  و"دار  االأ�رصم"  "دار 

و"مدر�سة بئر االحجار".

** املعمار.. جمال واأفكار

الّر�سيدي  املعهد  هيئة  رئي�ض 
بتون�ض، حممد الهادي املوحلي، 
الفّن  اأن  جهته،  من  اعترب، 
ال  الدوالتلي"  "دار  يف  واجلمال 
االأن�سطة  على  تواجده  يقت�رص 
ي�سمل  بل  فح�سب،  والّتظاهرات 
ال�ساحر  املعماري  الطابع  اأي�سا 
الذي  القدمي  الق�رص  لذلك 

ا�ستعاد حيويته.
ق�سور  اأن   ، املوحلي  اأ�ساف  و 
بطرق  متيزت  العتيقة  املدينة 
ولّد  ما  الّت�سميم،  يف  فريدة 
من  كل  يلهم  ب�رصيا  اإيقاعا 

الّتناغم  مبفعول  وذلك  يزوره، 
اأ�سفت  التي  واحلركة  اللّون  بني 
�سحر الف�سيف�ساء امل�ستلهمة من 
)1228م- احلف�سية  احل�سارتني 

 -1574( والعثمانية  1573م(، 
.)1956

للبناءات  اأن  املوحلي  واعترب 
بخ�سو�سية  ت�سي  �سمة  العتيقة 
البيئة الّثقافية ل�سكانها ومكّوناتها 
اأ�سا�سا  واملتمّثلة  املورفولوجية، 
يف ال�ّسقيفة اأو العتبة الّتي يحجبها 
"ُخم�سة"  تعتليه  خم  �سّ باب 
من  املتكّونة  اليد  من  م�ستعارة 
ما  غالبا  والتي  اأ�سابع،  خم�سة 

تعلق للترّبك والتيّمن.
"املعطى  اإّن  املوحلي  ويقول 
انبعاث  ركيزة  ي�سّكل  املعماري 
اجلدران  حيث  الّذوقي،  احل�ّض 
واالأر�سية  املعّتقة،  احلجرية 
احلديدية،  والّنوافذ  الّرطبة، 
امللّون،  اخل�سبي  وال�ّسقف 
تخرتقها  الّتي  العالية  والقباب 
على  بظاللها  فرتمي  االأ�سواء، 
اأعمدتها املكلّلة تيجانا حمفورة 

باأعرق الّنقو�ض.
 

** "دار بن قا�ضم".. مق�ضد 
لل�ضيافة والقراءة والغناء

 
"نهج  يف  اأي  النهج،  نف�ض  يف 
البا�سا"، يتابع احلمروين، "توجد 
التي  لل�سيافة  قا�سم"  بن  "دار 
تعود اإىل القرن 17 م، وتعترب من 
باملدينة  القدمية  الق�سور  اأ�سهر 

العتيقة.
"الدار"  �ساحبة  قا�سم،  بن  ليلى 
"الدار  قالت  اإليها،  ن�سبتها  التي 
جرى ترميمها منذ �سبع �سنوات، 
زواره  يجعل  فندق  اإىل  لتتحول 
فيها  ميتزج  مقاربة  يختربون 

�سحر احلا�رص بروح املا�سي."
واأ�سافت بن قا�سم ، اأن "الفندق 
بزينته املعمارية وجمال اأقوا�سه 
احل�سارتني  جمعت  التي  واألوانه 
مينح  والعثمانية،  االأندل�سية 
العامل،  بقاع  جميع  من  زبائنه 
فر�سة االطالع على اخل�سو�سية 

التون�سية.
 

** الفنون الت�ضكيلية يف 
الدين" خري  "دار 

 
"بن قا�سم"،  غري بعيد عن دار 
ينت�سب ق�رص خري الدين با�سا، 
االإ�سالح  زمن  على  �ساهدا 
 19 القرن  خالل  تون�ض  يف 

ميالدي.
ويقول الرحموين: "دامت فرتة 
با�سا  الدين  خري  ق�رص  ت�سييد 
 ،)1870/1860( �سنوات   10
خري  امل�سلح  الوزير  من  باأمر 

الدين با�سا؟
وخري الدين با�سا العثماين هو 
الوزير االأكرب التون�سي )1820-
رموز  من  ويعترب   ،)1890

االإ�سالح يف تون�ض.
بلدية  اأن  الرحموين  واأ�ساف 
تون�ض نفذت، اأواخر ت�سعينيات 
م�رصوعا  املا�سي،  القرن 
من  وتهيئته  الق�رص  لرتميم 

للفنون  متحفا  بات  حّتى  جديد، 
الذاكرة  عن  املعرّبة  الّت�سكيلية 

اجلماعية للبالد.
من جهتها، قالت مديرة الق�رص، 
الق�رص  اإّن  املهبويل،  �سلوى 
ال�سنوي  املعر�ض  يحت�سن 
للفنون  الّتون�سية  للّرابطة 

الّت�سكيلية )م�ستقلة(.
فيه  تولد  املكان  اأن  واعتربت 
َمٌل  عالقات وتفاعالت، وهو وحَمْ
واجلماعية  الفردّية  للّذاكرة 
اللوحات  فل�سفة  ترجمتها  الّتي 
املن�سورة  والكتب  املعرو�سة 

فيه.
حيطان  زّينت  ت�سكيلية  �سور 
القاعة، وعك�ست اأحوال الّتون�سيني 
وئية،  ال�سّ األوانها وقيمها  برمزّية 
ك�سفت  الّتي  اأ�سكالها  وداللة 
�رصائر الوجود االإن�ساين، واأعماق 
يف  للمجتمع  املخيايل  الّطابع 

حقبات زمنية متنّوعة.
 

** الق�ضور القدمية.. 
وجهة ال�ضباب

 
اأجمع املوحلي واملهبويل على اأن 
ديار املدينة العتيقة باتت وجهة 
يرتادها ال�سباب من هواة الفنون، 
ون  املخت�سّ االأ�ساتذة  يقّدمه  ملا 
من توجيهات واإبداعات متنّوعة، 
ونوادي  تظاهرات  �سكل  يف 

ثقافية ترمي ل�سقل مواهبهم.
الثقافة  بوزارة  دفعت  اأهمية 
"املعهد  مع  بالتعاون  التون�سية، 
)حكومي(،  للرتاث"  التو�سني 
ووكالة حماية الرّتاث )حكومية(، 
الإعداد م�رصوع يرمي اإىل ترميم 
حفظا  املعماري،  املوروث 
الّتال�سي،  من  اجلغرافيا  جل�سد 

وروح الّتاريخ من االندثار.
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انتقال املر�ض

اأّن انتقال املر�ض ب�سبب عامل الوراثة اأمٌر معروف، واإذا ما 
تعامل جمتمعنا مع العوامل الوراثية بعدم اكرتاث، فاإن العامل 

الوراثي �سيُ�سبب م�ساعفات خطرية على �سّحة مري�ض ال�سكري.
ولفت اإغبارية لأهمية اإجراء فحو�سات �ساملة للتاأكد من عدم 

الإ�سابة بال�سكري، بينما يتوجه عدد من املر�سى للطبيب 
ل�ست�سارته حول ظواهر ُمقلقة اأثناء ال�سيام مثل: العط�ض، 

التبول املتكِرر يف الليل، وقد يحُدث انخفا�ض يف الوزن، اإ�سافة 
اإىل �سعور مري�ض ال�سكري باجلوع، والإعياء وت�سو�ض الروؤية، 

واللتهابات يف جمرى البول، خا�سة عند الن�ساء، والبطوؤ التئام 
اجلروح، وغريها من العوامل املقلقة«.

وتطّرق اإغبارية؛ اإىل دور العالج يف منع امل�ساعفات، كالإ�سابة 
بالأوعية الدموية الرئي�سية التي ت�سخ الدم للقلب اأو للدماغ، وقد 

يتعّر�ض مري�ض ال�سكري اأكرث من غريه مل�ساعفات �سحّية.
وقد ي�ساب باعتالل �سبكية العني ما يُ�سبب العمى، عدا عن 

معاناة مري�ض ال�سكري من الق�سور الكلوي، وقد ينتج عن ذلك 
م�ساعفات.

ونوه اإغبارية لأهمية الإن�سولني ملري�ض ال�سكري م�سرًيا اإىل 
التطورات العلمية املرتبطة بالإن�سولينات اجلديدة، وبينها الـ 

»لنتو�ض«، اإذ يحافظ على انخفا�ض ال�سكر ويوازن اجل�سم 
ويدوم مفعوله مدة 24 �ساعة، كما اأّن الإن�سولني ل يزيد الوزن 

كما اأنه مالئم لل�سائمني، وميكنه احلفاظ على موازنة ال�سكر يف 
اجل�سم لنحو 6 �سنوات دون م�ساكل، ودون احلاجة لزيادة كميات 
الإن�سولني، ويحافظ على خاليا »بيتا« اخلا�سة بالبنكريا�ض، لأنه 

يبطئ ا�ستهالك الإن�سولني الداخلي، وقد يتطلب الأمر اإعطاء 
اأدوية اأخرى مع الإن�سولني يف حالت معينة اإذا لزم الأمر.

واأ�سار اإىل حت�ُسن و�سع مر�سى ال�رسطان بف�سل الـ«لنتو�ض« 
الذي ظهر عام 2000، واأحدث انقالًبا يف موازنة اجل�سم. وهناك 
الإن�سولني ق�سري الأمد »اأبيدرا«، الذي يوازن ال�سكر ب�سكل �رسيع 
قبل الوجبات، اإ�سافة لدواء الـ »ليك�سوميا«، الذي يخّف�ض م�ستوى 

ال�سكر بعد تناول الطعام.

مري�ض ال�صكريو النقاط الع�صر
ون�سح د. اإغبارية بع�رس نقاط على مري�ض ال�سكري اتباعها 

للحفاظ على و�سع �سحي اآمن وم�ستقر، توؤكد على فوائد 
ممار�سة الريا�سة لدى املر�سى وت�سري اإىل اأهمية املراقبة 

احلثيثة للتغريات التي تطراأ على اجل�سد.
1( ممار�سة الريا�سة ب�سكٍل اإلزامي ملر�سى ال�سكري حتديًدا، 
�سمن قواعد معينة يجب اتخاذها بعني العتبار قبل وبعد اأي 

مترين، علًما اأّن الريا�سة تعمل على تقوية ع�سلة القلب، وخلق 
اأوعية دموية اإ�سافية للقلب، ومرونة الأوعية الدموية.

2( النتباه لعالمات مر�ض ال�سكري الذي يت�سكل من م�ستوى عاٍل 
لل�سكر، انخفا�ض يف الوزن، العط�ض، التبول ب�سكٍل دائم، تعب 

مزمن، انقبا�ض يف ع�سالت الأرُجل، ت�سوي�ض يف الروؤية، جروح 
ا عن اجليد. ي�سعب التئامها، ارتفاع يف الكول�سرتول ال�سيء عو�سً

3( يالزم مر�ض ال�سكري لدى الكبار ارتفاع بالوزن، اأمرا�ض 
خمتلفة يف الأوعية الدموية، دهون يف الدم، �رسر يف �سبكية 

العني، �رسر يف الكلى وجهاز الأع�ساب.
4( ت�ساهم الريا�سة بتح�سني اأداء اجلهاز التنف�سي والتقليل من 

�سعوبات التنف�ض.
5( الهيكل العظمي: العظام حتافظ على قوتها ومتنع ه�سا�سة 

العظام.
6( ت�ساهم الريا�سة بتح�سني املنظر اخلارجي للج�سم وتعِزيز 

الثقة بالنف�ض.
7( زيادة القدرة على التعامل مع ال�سغوطات النف�سية عن طريق 

اإفراز هرمونات خا�سة.
8( الريا�سة حت�سن من اإمكانية النوم العميق.

9( الريا�سة تزيد من قوة الرتكيز، وقدرة العمل.
10. اأثبتت الأبحاث اأّن من ميار�ض الريا�سة يكون اقل عر�سة 

لأمرا�ض القلب، والتقليل من �سغط الدم، وتوازن م�ستوى ال�سكر 
يف الدم ملر�سى ال�سكري وامكانية مراقبة وزن اجل�سم.

ن�صائح مهمة ملر�صى ال�صكري خالل �صهر رم�صان
مر�سى  ن�سب  ارتفاع  مع 
العربي،  املجتمع  يف  ال�سكري 
ن�سح د. زهدي اإغبارية مر�سى 
اأثناء  احليطة  باتخاذ  ال�سكري 
اأخذ  على  واحلر�ض  ال�سوم 
بالوقت،  الإن�سولني  جرعات 
قد  ما  الريا�سة،  وممار�سة 
على  ال�سكري  مر�سى  يعني 

جتاوز �سهر رم�سان.
اأمرا�ض  اخت�سا�سي  وقال 
ال�سماء،  والغدد  ال�سكري 
باطنية  اأمرا�ض  واخت�سا�سي 
»هناك  اأن  العائلة،  وطب 
مري�ض  مليون   400 من  اأكرث 
واأو�سح  العامل«.  حول  �سكري 
ارتفاًعا  يتوقعون  »اخلرباء  اأّن 
 ،%45 بنحو  ال�سكري  مبر�ض 
لي�سبح   ،2035 العام  حتى 
مليون   595 نحو  عددهم 

مري�ض.
 3 كل  بني  »من  اأنه  واأ�ساف 
مواليد منذ عام 2000، يُ�ساب 

مرحلة  يف  بال�سكري  اأحدهم 
املواليد  من   %33 اأّن  اأي  ما، 
ال�سكري،  مبر�ض  يُ�سابون 
مليون   80 وجود  اإىل  واأ�سار 
م�سلم من مر�سى ال�سكري يف 
العامل، يوؤدون خالل هذه الأيام 
رم�سان،  �سهر  �سوم  فري�سة 
األف   80 نحو  هناك  بينهم  من 

مري�ض �سكري يف البالد«.
ن�سبة  اإىل  زهدي  د.  وتطّرق 
مر�سى ال�سكري يف العامل وهي 
العربي  العامل  يف  وترتفع   ،%8
ي�سل  بالدنا  ويف   ،%11 بن�سبة 
وترتفع  لـ%8،  العام  املعدل 
فما  عاًما   45 الن�سبة من جيل 
من  اأعلى  12%، وهي  اإىل  فوق 

الو�سط اليهودي.
مر�ض  اأّن  زهدي  د.  واأكّد 
ال�سكري �سببه: منط حياة غري 
انخفا�ض  تغذية،  �سوء  �سليم، 
التدخني،  البدين،  الن�ساط 

عوامل وراثية وعوامل بيئية.

طرق ت�صاعد على جتنب احلمو�صة يف رم�صان

ن�صائح مهمة ملر�صى ال�صكري يف �صهر رم�صان

التي  امل�ساكل  اأبرز  من 
خالل  ال�سائم  تواجه 
�ساعات ال�سوم، رمبا تكون 
خا�سة  للحمو�سة،  تعر�سه 
اأي  تناول  من  متكنه  عدم 
على  ي�ساعده  قد  �سيء 

التغلب عليها.
وعادة ما تت�سكل احلمو�سة 
تناول  يف  الإفراط  من 
يتنا�سب  ل  مبا  الطعام 
من  املعدة  اإفرازات  مع 
عليها،  وللتغلب  حوام�ض 
بتجنب  املخت�سون  ين�سح 
احلم�سية  امل�رسوبات 
رم�سان،  يف  والغازية 
واحلر�ض على تناول التمر 
الع�سائر  اإىل  بالإ�سافة 
)متر  اخلفيفة  املرطبة 
الدين(  قمر  هندي، 

الأطعمة  تناول  من  واحلد 
من  الإكثار  وعدم  املقلية 
بالطهي،  التوابل  ا�ستخدام 
اخل�رساوات  وتناول 
امل�سلوقة،  اأو  الطازجة 
جتنب  على  ي�ساعد  قد 
ال�سائم  وعلى  احلمو�سة 
حتى  الطعام  تناول  جتنب 
الإفطار  وتق�سيم  التخمة، 
اإىل وجبتني، وتناول الطعام 
جيدا،  وم�سغه  ببطء 
اللنب  تناول  من  والإكثار 
لقدرته على اله�سم وعالج 
املاء،  و�رسب  احلمو�سة. 
كذلك، بني وجبتي الإفطار 
النوم  وجتنب  وال�سحور، 
الطعا،  تناول  بعد  مبا�رسة 
ال�سائم  تعر�ض  من  يحد 

للحمو�سة.

اأ�سار د. اإغبارية لأهمية توجه مري�ض ال�سكري 
للطبيب قبل �سبعة اأ�سابيع من بدء ال�سيام، وعلى 

الطبيب فح�ض و�سع املري�ض ال�سحي والتزام 
املري�ض بتناول الدواء عند ال�سحور. وقدم بع�ض 

الن�سائح الهامة ملر�سى ال�سكري:
1( يُن�سح بالتخفيف من القهوة وال�ساي وال�ستغناء 

متاًما عن امل�رسوبات الغازية امُلدرة للبول.
2( جتنب/ ي ممار�سة الريا�سة يف الليل كي نتجنب 

)نق�ض ال�سكر( خالل النوم.
3( �رسب املياه كي ل يجف اجل�سم ب�سبب التبول 

امل�ستمر. 6( اأخذ م�سليات حلوة اإذا انخف�ض 
م�ستوى ال�سكر قبل الريا�سة اأو بعدها. 5( م�ساورة 

الطبيب ملر�ساه يف حالت يكون بها و�سع 
املري�ض مرّكب من اأمرا�ض اأخرى.

بع�ض م�صببات انت�صار مر�ض ال�صكري
يعزو د. زهدي انت�سار مر�ض ال�سكري اإىل الأكل ال�رسيع وبكمياٍت 

كبرية وب�سعراٍت حرارية مرتفعة، عك�ض ما كان يف املا�سي، على حد 
قوله، من حيُث احلركة والن�ساط البدين، نعتمد اليوم على ماأكولت من 
ي�سعب على ج�سم الإن�سان حرقها مثل: البيت�سا، الهامبورغر، وغريها 

من املاأكولت.
ويُحِمل د. زهدي العادات املجتمعية امل�سوؤولية عن انت�سار ال�سمنة 

الزائدة وال�سكري، اإذ اإّن طرق بتح�سري الوجبات يف �سهر رم�سان 
حتديًدا، وتنوعها اإىل حد البذخ، مبا ل يتما�سى مع ما هو مفيد لأفراد 

العائلة بعد نهاٍر طويل من ال�سيام.
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لو يعلم العباد ما رم�ضان؟
هل باإمكان �لأمة �أن تدرك هذ� �لعلم، �أم �أنه ي�ستحيل عليها 

�إدر�كه؟ �سبق �لتنبيه باإجمال �إىل �أنه باإمكان �لأمة �لعلم �لذي 
يجعلها تعرف ما رم�سان، ويتحقق به �ملق�سود وهو �ل�سعور 
�لإمياين �لقوي ) لتمنت �أمتي �أن تكون �ل�سنة كلها رم�سان(.. 

لنقف عند �لق�سية ب�سيء من �لتف�سيل..
من �ملعلوم من �لدين و�لو�قع بال�رضورة �أن رم�سان �سهر تعبدي 

و�حد من �ل�سنة �لهجرية، ومل يكن �سنة كاملة يف وقت من 
�لأوقات، ولن يكونها �أبد�، �رضعا وو�قعا.. و�إذ� �أدرك �لعباد 

مكانة رم�سان وتعلقو� به، فلي�س �أمامهم �إل �أن يتمنو� �إقامته 
بينهم �سهر� �آخر �أو �سهرين �أو ثالثة �أ�سهر �أو �سنة كاملة كما يف 
�حلديث. وما هو بباق.. و�إذ� كان �لأمر كذلك فما �حلكمة مما 
جاء يف �حلديث �ل�رضيف..؟ يالحظ �أن �لعبارة �لنبوية خرجت 

خمرجا تربويا معجز�.. فهي تدل على �أن �لعلم �ل�سحيح 
برم�سان ينتج م�ساعر طاحمة، بعيدة يف طموحها، �إىل درجة 

�أنها تتمنى �سورة م�ستحيلة �حل�سول و�قعيا، وهي �أن تكون 
�ل�سنة كلها رم�سان. و�إذ� متنت هذه �ل�سورة �مل�ستحيلة و�أيقنت 

�أنها م�ستحيلة، فهي ل حتاول �لتخل�س منها كما يتخل�س 
�لر��سد �لعاقل من �لتعلق بامل�ستحيالت.. بل لي�س باإمكانها 
ذلك، لأن �لعلم �ل�سحيح برم�سان �لذي هيج هذه �مل�ساعر 

�لطاحمة، و�قع قائم ل ينفك.. و�مل�ساعر �مل�ساحبة له قائمة 
بقيامه، حا�رضة بح�سوره. قد تغيب عن �سهو وغفلة، لكنها ل 
تغيب متال�سية ومندثرة مرة و�حدة بال عودة.. و�أكرث من هذ� 

فاإن �لعقل �لإمياين �مل�سلم يحر�س على بقاء تلك �مل�ساعر 
�لرم�سانية �لطاحمة حية يف قلبه متى �أدركها، ويوؤمله تال�سيها 

�أو �سعفها..

املراأة احلامل واملر�ضع
هل كل �حلو�مل و�ملر�سعات يتوجب عليهن 

�لإفطار، مع �سعور بع�سهن بقدرتهم على حتمل 
�ل�سوم؟

�إذ� ��ستثنينا �حلالت �ملر�سية للحمل )كت�سمم 
�حلمل، و�ل�سكري، �أو حالت �لقيء �ل�سديد، �أو 

مر�سا مزمنا �آخر كال�سل �أو فقر �لدم؛ فاإن �سيام 
�حلامل �ل�سليمة ل يحمل �أي خطورة عليها، ول 

على جنينها، مع مر�عاة بع�س �ل�رضوط �ل�سحية 
كتاأخري �ل�سحور، و�لإكثار من م�ستقات �حلليب، 

و�ل�سو�ئل، وعدم �ل�سهر، وجتنب �لإرهاق 
�ل�سديد. �أما بالن�سبة للمر�سع؛ فاإن �لفرتة 

�حلا�سمة لإدر�ر �حلليب، وهي �لفرتة �لتي تعقب 
�لولدة مبا�رضة، تكون �ملر�أة ممنوعة فيها من 

�ل�سيام، بحكم نزول دم �لنفا�س، وهي �لفرتة 
�لتي قد متتد �إىل �أربعني يوما، �أما بعد هذه 

�لفرتة؛ فللمر�سع �أن ت�سوم مع مر�عاة تغذية 
غنية بالربوتينات وم�ستقات �حلليب و�ل�سو�ئل، 
وجتنب �لنفعالت �لتي توؤدي �إىل نق�س �إدر�ر 

�حلليب، وجتنب �ملنبهات )�ل�ساي �لقهوة(، 
�أو�ملاأكولت �لتي تغري من طعم �حلليب كالثوم، 

و�لقرنبيط )�ل�سيفلور(، و�إذ� ما لحظت �ملر�سع 
نق�س �حلليب فعليها �أن تفطر وتق�سي ما فاتها 
بعد فطام �لطفل. *�لأمر��س �ملبيحة لالإفطار
ما هي �لأمر��س �ملبيحة لالإفطار يف رم�سان؟

ميكن تق�سيم �لأمر��س �ملبيحة لالإفطار �إىل 
خم�سة �أق�سام:

�أمر��س ت�ستد �حلاجة فيها �إىل �لغذ�ء مثل �لعلل 
�حلا�سلة بنق�س �لتغذية.

�أمر��س ت�ستد فيها �حلاجة �إىل �ملاء مثل 
�لتجفف.

�أمر��س توجب تق�سيم �لقو�م �لغذ�ئي �إىل 
وجبات عديدة مثل د�ء �ل�سكري و�لقرحة 

�له�سمية.
�أمر��س ي�سعب معها حتمل �جل�سد لل�سيام 

مثل )حالت �لإ�سهال �ل�سديد، حالت �حلمية 
�ل�سديدة، �لتهاب �ل�سدر و�ل�سل �لرئوي، قرحة 

�ملعدة، تليف �لكبد ومر�س �ل�ست�سقاء، فقر 
�لدم، بع�س �أمر��س �لكلي �حلادة و�ملزمنة، 
حالت �نخفا�س �ل�سكر يف �لدم، بع�س حالة 
�نخفا�س �سغط �لدم �ل�سديد، حالت �لبول 

�ل�سكري �ل�سديد، وحالت خا�سة بالن�سبة 
للحامل و�ملر�سع..(

ما يكت�ضفه ال�ضائم يف رم�ضان
يف رم�سان يعجب �لعبد �ل�سائم من نف�سه.. 
فما كان بالأم�س م�ستع�سيا عليه حتى توهم 
د�خل  رم�سان  يف  ي�سري  حتققه،  ��ستحالة 
�لعنت  م�سقة  معه  يجد  ول  ��ستطاعته، 
�مل�سقطة للتكليف بالرتخي�س.. و�إمنا يجد 
م�سقة �لتكليف �لتي هي �لغذ�ء �لباين للذ�ت 

�لإن�سانية من مقام �لطاعة و�لعبودية..
كان  �أنه  �ل�سائم  �لعبد  يكت�سف  رم�سان  يف 
و�أنه  منهج  غري  على  نف�سه  معاجلة  يطلب 
�ل�سنة بناء ع�سو�ئيا، مل يرجع  بناها خالل 
خبري  و�سعه  هند�سي  ت�سميم  �إىل  فيه 
بنائه  �أخطاء  ي�سحح  لكي  وطبعا  عليم.. 

مطالبا  نف�سه  �سيجد  �لع�سو�ئي،  �لنف�سي 
�إما بهدم كل �لأبنية �أو جلها �أو بع�سها. وما 
و�إ�سالح  نف�سه  �أمر  له  ي�ستقيم  لن  مل يفعل 
�أحو�لها.. وكلما حاول عملية �لهدم و�إعادة 
�لبناء هاله حجم �لعملية و�سعوبة حتققها، 
فينقلب يائ�سا من �أي عملية �إ�سالح حقيقية 
�سنه  وكرب  �لأمد  عليه  طال  �إذ�  وخ�سو�سا 
فتجده يردد مع �ملتخاذلني �ملثل �ملغربي: 
�أنه  غري  تيتعلم((..  ما  �ل�سارف  ))�لقرد 
ميده  �ل�سيام  �أن  رم�سان  �سهر  يف  يفاجاأ 
هل  تُ�َسّ وتقنيات،  وو�سائل  وبر�مج  بخطط 
�لع�سو�ئية  لالأبنية  �لهدم  عملية  عليه 

ثم  خر�ئبها..  ركامات  من  �لنف�س  وتطهري 
�لبناء عليها وفق ت�سميم �لهند�سة �لنف�سية 
كيف  متعجبا:  نف�سه  وي�ساأل  �لربانية. 
��ستطعت كل هذ� يف هذ� �سهر �ل�سيام وهو 
�ل�سهور  يف  عنه  عجزت  وقد  و�حد  �سهر 
�لإجابة  �سهر�..؟  �أحد ع�رض  وهي  �لأخرى 
�إن  �لقادمة  �حللقات  يف  بتف�سيل  �ستاأتي 
نوؤكد �رضورة  �أن  يفوتنا  . ولكن ل  �ساء �هلل 
وهو:  �إيجابي  منحى  له  �آخر  �سوؤ�ل  طرح 
كيف �ل�سبيل �إىل �لمتد�د بهذه �ل�ستطاعة 
�أو  بها  ونعي�س  رم�سان،  خارج  �لنوعية 

بقريب منها يف باقي �ل�سهور..؟

مبطالت ال�ضوم
تتنوع مبطالت �ل�سوم �إىل نوعني:

�أ ما يبطل �ل�سوم ويوجب �لق�ساء بال كفارة
1 و�سول مائع �إىل �جلوف عن طريق �لفم، �أو �لأنف، �أو �لعني، �أو �لأذن، �أو غريها.

2 �إخر�ج �لقيء عمد�، ولو مل يرجع منه �سيء �إىل �جلوف، لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: من ��ستقاء عمد� فليق�س.
3 �لأكل �أو �ل�رضب �أو �جلماع يف حال �لإكر�ه.

4 �لأكل و�ل�رضب ن�سيانا. ذهب �سفيان �لثوري و�ل�سافعي و�أحمد و�إ�سحاق �إىل �أن من �أكل �أو �رضب نا�سيا ل 
ق�ساء عليه ، حلديث : من ن�سي وهو �سائم- فاأكل �أو �رضب، فليتم �سومه ، فاإمنا �أطعمه �هلل و�سقاه )رو�ه 

�جلماعة(، وخ�سه �لإمام مالك ب�سوم �لتطوع.
5 �لأكل �أو �ل�رضب بعد �لفجر جهال. 6 �لأكل �أو �ل�رضب قبل غروب �ل�سم�س جهال.

7 خروج �ملذي ب�سبب �لنظر �أو �لفكر �أو ما �أ�سبههما. 8 رف�س نية �ل�سوم، ولو مل ياأكل ومل ي�رضب. 9 �لردة 
عن �لإ�سالم �إن تاب ورجع �إليه يف �لنهار نف�سه.

ب ما يبطل �ل�سوم ويوجب �لق�ساء و�لكفارة
1 �جلماع عمد� من غري �إكر�ه، حلديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: جاء رجل �إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم فقال: هلكت، فقال: وما ذ�ك؟ قال: وقعت باأهلي يف رم�سان. قال: �أجتد رقبة؟ قال: ل، قال 
فهل ت�ستطيع �أن ت�سوم �سهرين متتابعني؟ قال: ل، قال: فت�ستطيع �أن تطعم �ستني م�سكينا؟ قال: ل. فجاء 
رجل من �لأن�سار بَعَرق و�لعرق: �مِلْكتَُل فيه متر، فقال: �ذهب بهذ� فت�سدق به، قال: على �أحوَج منا يا 

ر�سول �هلل؟ و�لذي بعثك باحلق، ما بني لَبَتَيْها �أهل بيت �أحوج منا. قال: �ذهب فاأطعمه �أهلك.
ويف رو�ية لأبي د�ود و�بن ماجة: كله �أنت و�أهل بيتك و�سم يوما ، و��ستغفر �هلل.

2 �لأكل و�ل�رضب بال عذر �رضعي، وهذ� عند �لإمام مالك و�أبي حنيفة ودليلهما حديث �أبي هريرة: �أن 
رجال �أفطر يف رم�سان، فاأمره ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أن يعتق رقبة، �أو ي�سوم �سهرين متتابعني، 

�أو يطعم �ستني م�سكينا.
و�لكفارة مبقت�سى �حلديثني �ل�سابقني وغريهما �إمنا تتكون من �أمور ثالثة على �لتخيري هي:

1 عتق رقبة موؤمنة �ساملة من �لعيوب.
2 �سيام �سهرين متتابعني.

3 �إطعام �ستني م�سكينا، لكل م�سكني مد مبد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، ويكون �لإطعام من غالب قوت �أهل 
�لبلد، ول يجزئ �إطعام ثالثني لكل و�حد مد�ن، ول �إطعام مائة وع�رضين لكل و�حد ن�سف مد.

و�ملكفر خمري بني هذه �لأمور، فاأيا منها فعل �أجز�أه، و�لأف�سل يف �ملذهب �ملالكي �لإطعام، ثم �لعتق، 
ثم �ل�سيام .
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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�سيارة كهربائية خارقة 
تعر�ض للبيع يف رو�سيا!

دبليو”  �إم  “بي  “مر�سيد�ض” و 
يف تعاون تاريخي 

 Electric Motors" �أكد وكالء 
��ستالم  بدء  مو�سكو  يف   "Club
Concept_" طلبات �رش�ء �سيارة
Two" �لريا�سية �لفاخرة، وزودت 
هذه  �لت�سيكية   "Rimac" �رشكة 
كهربائية  حمركات  باأربع  �ل�سيارة 
عزم  توليد  على  قادرة  جبارة 
1914 ح�سانا، وزيادة �لت�سارع من 
غ�سون  يف  كلم/�ساعة   100 �إىل   0
�ل�رشعة  وتبلغ  فقط،  ثانية   1.8
كلم/   412 �ل�سيارة  لهذه  �لق�سوى 

�ملتطورة  وبطارياتها  �ساعة، 
كلم   650 م�سافة  متكنها من قطع 

بال�سحنة �لو�حدة.
�ل�سيارة  بطاريات  زودت  كما 
متكن  �لتي  �ل�رشيع  �ل�سحن  مبيزة 
�مل�ستخدم من ملء 80% من �سعتها 
يف ظرف ن�سف �ساعة فقط ومن 
Concept_" ملنتظر �أن تطرح�

ب�سعر  �لرو�سية  �ل�سوق  يف   "Two
131 مليون روبل �أي )نحو 2 مليون 

و138 �ألف دوالر(.

وقعت كل من �رشكة “د�ميلر”، �ملالكة 
�لفاخرة  �الأملانية  �لتجارية  للعالمة 
�الأملانية  وُمناف�ستها  “مر�سيد�س”، 
 ”BMW  – دبليو  �إم  “بي  �لعتيدة 
�إتفاقية تعاون ُكربى ُرمبا تكون �الأوىل 
من نوعها يف تاريخ �ملناف�سة �ل�سديدة 

بني �لعمالقني.
�ل�رشكتني  بني  �لتعاون  �إتفاقية  تتعلق 
�لتقنية  �خلدمات  كافة  دمج  على 
متتلكها  و�لتي  بالتنقل،  �مُلتلعقة 
وتُديرها كل �رشكة من �ل�رشكتني على 
حدة، يف �رشكة جديدة ُموحدة متتلك 
كال من �ل�رشكتني ن�سبة 50% من ر�أ�س 

مالها وحقوق �إد�رتها.
ت�ُسم �ل�رشكة �جلديدة �ملوحدة حتت 
مظلتها خدمات وتطبيقات من بينها:

 :“Car2Go  – جو  تو  “كار  �رشكة 
مدينة   29 متاحة  خدمة  وهي 
ُمتلفة يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة 
�ل�سيار�ت  �إ�ستئجار  تُتيح  �الأمريكية 
وُم�ساركتها بح�سب �حلاجة من خالل 
ومُيكن  �ملحمولة،  للهو�تف  تطبيق 
�ل�سيار�ت  �إ�ستئجار  للُم�ستخدمني 
�لتطبيق  ويقوم  �أيام  �أو  �ساعات  ملدة 
�ل�سيارة،  تو�جد  مكان  �ىل  بتوجيههم 
ومُيكنهم �إعادة �ل�سيارة �ىل �أية نقطة 
الإعادة  ُمتاحة  عديدة  نقاط  من 

�ل�سيارة.
 :“DriveNow – خدمة “در�يف ناو
خلدمة  متاما  مماثلة  خدمة  وتُقدم 
حاليا  ُمتوفرة  ولكنها  جو”  تو  “كار 
�خلدمة  كانت  وقد  فقط  �أوروبا  يف 
“بي  ملجموعة  قبل  من  مملوكة 
�سيار�ت  �إ�ستئجار  وتتيح  دبليو”  �م 

�ل�رشكة فقط.
ح�سب  �الأجرة  �سيار�ت  خدمات 
 myTaxi، Clever Taxi“ لطلب�
وجميعها   :“Chauffeur Privé و 
�الأجرة  �سيار�ت  طلب  تُتيح  خدمات 

�ملحمولة  للهو�تف  تطبيق  خالل  من 
مع �إمكانية حتديد �ملوعد �ملطلوب 
تقييم  و�إمكانية  �ل�سيارة  لو�سول 
�ل�سائقني وطلب �سائق بعينه يف حال 
رغبة �مُل�ستخدم يف ذلك وتتو�فر تلك 
ويف  �أوروبية  دول  عدة  يف  �خلدمات 

�لواليات �مُلتحدة �الأمريكية.
و   ParkNow“ خدمتي 
Parkmobile“: متتلك �رشكة “بي 
�م دبليو” كلتا �ل�رشكتني حاليا، وتُقدم 
هذة �خلدمات �ملفهوم نف�سه باإمكانية 
�ل�سيار�ت  �إنتظار  �أماكن  عن  �لبحث 
تلك  وحجز  �ملدينة  حول  �ملدفوعة 
�لتطبيق.  خالل  من  و�لدفع  �الأماكن 
�لبحث  �إمكانية  كذلك  �خلدمة  تُتيح 
تتو�فر  �ل�سيار�ت  الإنتظار  �أماكن  عن 
�لكهربائية،  لل�سيار�ت  �سو�حن  بها 
�أثناء  �ل�سيار�ت  تنظيف  خدمة  �أو 
�الإنتظار، وكذلك خدمة ُم�ساعد ركن 

�ل�سيار�ت.
وهي   :“ReachNow“ خدمة 
دبليو”  �م  “بي  ل�رشكة  خدمة مملوكة 
تدمج بني �إمكانية �إ�ستئجار �ل�سيار�ت 
�سيارة  طلب  �أو  بنف�سك  وقيادتها 
من  ُمت�س  �سائق  يقودها  خا�سة 
حُما�سبة  ويتم  و�حد  تطبيق  خالل 
�ل�سيارة.  �إ�ستئجار  مبدة  �مُل�ستخدم 
ُمدن  ثالث  يف  حاليا  �خلدمة  تعمل 

�أمريكية فقط.
وهي   :“ChargeNow“ خدمة 
�ل�سيار�ت  ملالك  ُم�س�سة  خدمة 
خالل  من  وتعمل  �لكهربائية 
ُم�سبقة  وبطاقات  �سهرية  �إ�سرت�كات 
�لدفع مُيكن ملالك �ل�سيارة �لكهربائية 
يف  �خلدمة  لدى  ح�سابه  �إ�ستخد�م 
�آالف  يف  �لكهربائية  �سيار�ته  �سحن 
لذلك كما مُيكنه  �مُلخ�س�سة  �الأماكن 
تعقب �إ�ستخد�مه للطاقة وم�رشوفات 

�سيارته من خالل ح�سابه باخلدمة.

مازد� ُتعلن عن مازد�6 �أول �سيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�س �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لك�سف عن مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" �لرو�سية
�لدفع �خلفيفة "باغي" ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات "بي �إم بي".

وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة م�س�سة للدعم �لناري للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها 
بني قعرها و�الأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.قاذف قنابل �أو ر�سا�س من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن ��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت �مل�سافة 
و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة �ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك 

يف �سو�حي مو�سكو.
�الأر��سي �لوعرة حيث ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.�أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها 100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف 

 �إفهم �سر �لرموز و�لأرقام على �إطار �ل�سيار�ت
 كي ت�ستطيع �سر�ء ما ينا�سبك

�ملربع نت – يقع قائدى �ل�سيار�ت 
�رش�ء  رغبتهم  حال  يف  حرية  يف 
�إطار جديد ل�سيارتهم، ب�سبب عدم 
من  لهم  �الأ�سلح  �الإطار  در�يتهم 
�أن  �إال  �ل�سيارة،  ووزن  حجم  حيث 
عرب  معرفتها  ميكن  بيانات  هكذ� 
رموز و�أرقام مدونة على �الإطار�ت، 

وهنا ن�ستعر�س �رشحها.
وكمثال على ذلك ن�رشح هذ� �لرمز: 

50R16/P225
و�الأرقام  �لرموز  بد�ية  حال  يف 

يدل  فهذ�   ،P بحرف  �الإطار  على 
على �أن هذ� �الإطار م�س�س لنقل 
باملرت  قيا�سها  ووحدة  �لركاب، 
P-metric، وتبلغ به �حلمولة من 
ربع طن �إىل ن�سف طن، ورقم 225 
�ملطاطي  �الإطار  قطر  على  يدل 

من �خلارج.
وهو  يليه  �لذى  �الأول  �لرقم  �أما 
هنا 50، فهو يعنى �أن �مل�سافة بني 
وحافة  “�جلنط”  �ملعدين  �الإطار 
�ملطاط من �خلارج هو 50، وكلما 

جد�ر  �رتفاع  ز�د  �لرقم  هذ�  ز�د 
�الإطار و�لعك�س بالعك�س.

وهنا  يليه  �لذي  �حلرف  وي�سري 
R، على  طبيعة تكوين �الإطار  هو 
�ملطاطي، وجند من �حلروف هنا 
B و�الأخري يدل  D و  R جند  بدل 
ثم  نارية،  لدر�جه  �إطار  �أنه  على 
جند بعد ذلك �لرمز رقم وهو هنا 
16 وهذ� يدل على مقيا�س �الإطار 

�ملعدين.
هو  �لتي جندها  �الأرقام  �أهم  ومن 

بال�رشعة، مثل رقم  �لرقم �خلا�س 
95H فهذ� يدل على �أق�سي �رشعة 
يتحملها �الإطار 95 كم، وكلما ز�دت 
حتمل  قدرة  �رتفعت  �الأرقام؛  تلك 

�الإطار�ت.
وهناك �أي�سا رموز على �الإطار مثل 
MAX PRESS 35، وهو يعني �أن 
�أق�سى �سغط هو�ء يتحمله �الإطار، 
 MAX Load رمز  هناك  �أي�ساً 
�حلد  �أن  ومعناه   Rating1300

�الأق�سى للحمل 1300 رطل .

هكذ� ت�ستطيع تغيري زيت �ملحرك يف منزلك وتوفري وقتك و�أمو�لك
من  بانتظام  �ل�سيارة  زيت  تغيري 
على  حتافظ  �لتي  �الأمور  �أهم 
�لعمل  على  وقدرتها  �سيارتك 
لدور  وذلك  جيدة،  ب�سورة 
�الأجز�ء  تزييت  يف  �لهام  �لزيت 
�الحرت�ق  حمرك  يف  �ملتحّركة 
يقوم  كما  بال�سيارة،  �لد�خلي 
بتنظيفها، وحت�سني �أد�ئها، ومنع 
تاآكلها، وباالإ�سافة �إىل ذلك يقوم 

بتربيد �ملحرك.
يف  �سعوبة  د�ئما  تو�جهنا  لكن 
ملركز  للذهاب  �لوقت  توفري 

�ل�سيانة لتغيري �لزيت، �إىل جانب 
يف  �الأمو�ل  من  �لكثري  �إنفاق 
تغيري  ل�سهولة  ونظر�  مرة،  كل 
يوفر  مما  �ملنزل  يف  �ملحرك 
هنا  ن�ستعر�س  و�ملال،  �لوقت 
كيفية وخطو�ت تغيري �لزيت يف 

�ملنزل.
ورفع  �لر�فعة  ��ستخد�م   -1

�ل�سيارة
بحرية  �لتحرك  ت�ستطيع  حتى 
�لزيت  لتغيري  �ل�سيارة  �أ�سفل 
عن  ذلك  وميكن  رفعها،  يجب 

طريق ��ستخد�م ر�فع �ل�سيارة.
�لزيت  ح�سو  غطاء  خلع   -2

“�لطبة”
وعاء  ن�سع  �ل�سيارة  رفع  بعد 
طبة  نخلع  ثم  �ملحرك،  �أ�سفل 
يتم  حتى  دقائق  وننتظر  �لزيت 
�إفر�غ �لزيت �لقدمي بالكامل، ثم 
ننظف �لطبه ون�سع خيوط فتيل 
نعيد  ثم  �مللولب  �جلزء  حول 

تركيب �لطبة مرة �أخرى.
3- تغيري مر�سح �لزيت “�لفلرت”

مع  �لفلرت  تغيري  جد�  �لهام  من 

زيت  تغيري  فيها  يتم  مرة  كل 
ممتلئ  يكون  الإنه  �ملحرك، 
بال�سو�ئب، ويتم خلع �لفلرت بلفه 
يف  يو�سع  ثم  �جلديد  وت�سحيمه 

مكانه.
4- �إ�سافة �لزيت �جلديد

عقب �لتاأكد من غلق �لطبه جيد� 
وو�سع �لفلرت وقفله باإحكام، نُقم 
باإنز�ل �ل�سيارة من على �لر�فعة 
ون�سكب  �ملحرك  غطاء  ونفتح 
غطاء  نغلق  ثم  �جلديد،  �لزيت 

�ملحرك من جديد.
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غوغل تتيح ت�صفح »جي ميل« دون ات�صال بالإنرتنت

من املنتظر اأن ت�سل امل�ستخدمني 
قريبا ميزة جديدة من غوغل تتيح 
دون   ،Gmail ميل«  »جي  ت�سفح 
الت�سال بالإنرتنت وظهرت امليزة 
للم�ستخدمني كجزء من  لأول مرة 
خالل  ميل«،  »جي  ت�سميم  اإعادة 
موؤمتر غوغل يف �سان فران�سي�سكو 
 .»Google I/O« بكاليفورنيا 
ر�سائل  اخلدمة على حفظ  وتقوم 

جهاز  على  الإلكرتوين  الربيد 
دون  لحقا  ليت�سفحها  امل�ستخدم 
امليزة  ومتكن  لالإنرتنت،  احلاجة 
ر�سائل  كتابة  من  امل�ستخدم 
حذف  اأو  اأر�سفة  اأو  اإلكرتونية 
و�سعية  يف  املحتويات  بع�ض 
يقوم  ثم  ومن  الت�سال،  عدم 
حاملا  املهام  باإمتام  التطبيق 
متاحة  وامليزة  بالإنرتنت.  يت�سل 

حاليا مل�ستخدمي »جي ميل« عرب 
 Chrome« مت�سفح كروم بن�سخة
يجب  ولتفعيلها  اأحدث،  اأو   »61
عرب  الإعدادات  بتغيري  القيام 
 ،»Offline« التطبيق واختيار و�سع
ومن ثم و�سع عالمة بجانب خيار 
»Enable offline mail«، وعلى 
امل�ستخدم بعد ذلك حتديد املهام 
توفر  عدم  اأثناء  فيها  يرغب  التي 

التواجد  مثل  بالإنرتنت،  الت�سال 
اجلامعة  يف  اأو  الطائرة  منت  على 
وميكن  الو�سعيات  من  غريها  اأو 
تغطيها  التي  الفرتة  حتديد  اأي�سا 
ترتاوح  اأن  ميكن  والتي  الو�سعية 
اأ�سهر،  ثالثة  اإىل  اأ�سبوع  بني  ما 
اختيار  للم�ستخدم  امليزة  وتتيح 
منع تنزيل املرفقات لتوفري حجم 

ا�ستهالك البيانات وت�رسيعه.

اأي م�صاعد �صوتي هو الأف�صل للأجهزة 
والهواتف الذكية؟

ن�رس موقع »Stone Temple Consulting« نتائج درا�سة قام بها 
حمللون يف جمال التقنية لكت�ساف اأف�سل امل�ساعدات الذكية العاملة يف 

الكمبيوترات والأجهزة الذكية. وخالل الدرا�سة، قام املحللون باختبار 
اأ�سهر تلك امل�ساعدات واأكرثها رواجا، كم�ساعد غوغل ال�سوتي وم�ساعد 

»Siri« الذي طورته اآبل، وم�ساعد »Cortana« من مايكرو�سوفت، 
و«Alexa« من تطوير اأمازون، وطرحوا على تلك امل�ساعدات نحو 5000 

�سوؤال وطلبوا منها القيام بالعديد من املهام للتحكم مبختلف الكمبيوترات 
والأجهزة الذكية. وبعد مقارنة النتائج تبني للمحللني اأن م�ساعد غوغل 

الذكي هو الأف�سل اأداء ب�سكل عام، كما اأن ن�سب اأخطائه يف الإجابات اأو 
فهم الأوامر كانت الأقل مقارنة بامل�ساعدات الأخرى.

 »Cortana« ويف املرتبة الثانية من حيث الأداء وال�ستجابة جاء م�ساعد
.»Siri« وبعده »Alexa« من مايكرو�سوفت، تاله م�ساعد

تطبيق مميز 
ي�صاعدك يف حفظ 

الكلمات الإجنليزية 
بطريقة مبتكرة
تطبيق  هو   Memrise تطبيق 
الكلمات  ي�ساعدك يف حفظ  مميز 
الإجنليزية بطريقة مبتكرة، بحيث 
من  تعلمها  تريد  التي  اللغة  تختار 
بني 100 لغة، ثم يعر�ض لك كلمات 
ونطقها  تعريفها  مع  متكرر  ب�سكل 
عدد  حتديد  وميكنك  ال�سحيح، 
�ستحفظها  التي  للكلمات  معني 

اأ�سبوعياً.

مميزات التطبيق:

على  ت�ساعدك   Chatbots  -
حت�سني تدفق املحادثة

ي�ساعدونك  حقيقيون  اأ�سخا�ض   -
يف  يوم  كل  حقيقية  لغة  تعلم  على 

ال�سياق
الألعاب  من  متنوعة  جمموعة   -
التفاعلية املثرية للتعلم واملمار�سة: 
مهارات   ، ال�رسعة  مراجعة 
 ، ال�سعبة  الكلمات   ، ال�ستماع 

جعة  ا ملر ا
 Grammarbot  ، الكال�سيكية 

...
ت�سجيل  النطق: عن طريق  دليل   -
املتحدثني  مع  نطقك  ومقارنة 

الأ�سليني
اختبار   : ات�سال  دون  و�سع   -
مهاراتك اللغوية كلما وحيثما يكون 

منا�سبًا لك
من  عدد  اأقل  اأو  الكثري  تعلم   -

الكلمات يف اليوم كما ت�ساء .

الطريقة ال�صحيحة ل�صحن 
بطارية هاتفك

التدوينة  هذه  يف 
الطريقة  معكم  �ضاأ�ضتعر�س 
بطارية  ل�ضحن  ال�ضحيحة 

جهازك:
-1 جتنب احلرارة املتطرفة
بجرعات  هاتفك  ا�ضحن   2-

م�ضتمرة
هاتفك  بطارية  تدع  ال   3-
على  حافظ   4- متاما  تنفد 
�ضحن بطاريتك ما بني 65% 
ال   5- اأف�ضل  فهذا   75% اإىل 

ت�ضحن بطاريتك بالكامل

حل �صريع لنقل ملفاتك من الذاكرة 
الداخلية اإىل بطاقة SD يف هاتفك

تطبيق Files To SD Card يقدم 
لنقل  واحدة  بنقرة  �رسيع  حل  لك 
اإىل  الداخلية  الذاكرة  من  ملفاتك 
بنقل  قم  هاتفك.  يف   SD بطاقة 

والتنزيالت  الفيديو  ومقاطع  ال�سور 
اخلا�سة   SD بطاقة  اإىل  الأخرى 
بك. هذا التطبيق مفيد لالأجهزة مع 
ذاكرة داخلية �سغرية والتي ل ت�سمح 

بحفظ امللفات اخلا�سة بك مبا�رسة 
التطبيق  هذا  مع   ،SD بطاقة  اإىل 
الداخلية  الذاكرة  حترير  ميكنك 

جلهازك.

 Screenhot تطبيق
Pro

�سا�سة  لقطات  التقاط  ميكنك 
واحدة  بنقرة  فيديو  ومقاطع 
اأي  مع  وم�ساركتها   ، فقط 

اإخفاء  يتم  اقت�سا�سها.  اأو  تطبيق 
�رسيط  يف   Screenhot Pro
وهذا  اإطالقه.  مبجرد   ، الإ�سعار 

دائًما  اإليه  الو�سول  اأنه ميكن  يعني 
عن  النظر  بغ�ض   ، مكان  اأي  ويف 

ال�سا�سات التي اأنت عليها.

Duck Warfare لعبة
حتاول �رسكة GÜSCO اأن تاأخذ متجرك! ان�سم اإىل 
القوى مع اأكرث من 20 بًطا وتقاتل من اأجل منزلك يف 

لعبة Quackiest على الإطالق!

 A TIME IN SPACE لعبة
VR 2

رحلة مثرية اأخرى اإىل الف�ساء ، وهذه املرة اأطول واأطول واأكرث اإثارة.  
ا لعبة م�سغرة جديدة جلعل رحلتك اإىل الف�ساء اأف�سل بكثري. اأي�سً
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�أين توفرت معلومات حول  حتركات م�شبوهة  
غرب  �لعقلة  بلدية  �إقليم  م�شتوى   على 
�إىل �كت�شاف  �أفادت حتقيقات  عا�شمة  حيث 
�لتي  �مل�شلحة  �لإرهابية  للجماعات  متوين 
من  تب�شة  ولية  جنوب  م�شتوى  على  تن�شط  
على  �أ�شخا�ص  جمموعة  على  �لتعرف  خالل 
�أين  و��شتناد  دعم  �لإرهابي  بالتنظيم  �شلة 
على  �مر�أة  بينهم  من  �أ�شخا�ص   9 توقيف  مت 
وعددهم  باجلبال  ين�شطون  باإرهابيني  عالقة 
�لتحقيقات  خالل  من  تبني  وقد  �إرهابيني   6
هوؤلء  طرف  من  تتم  �لتموين  عمليات  باأن 
حيث  و�لألب�شة   �ملوؤونة  ل�رش�ء  �لأ�شخا�ص 
�شلتهم  عدم  هوؤلء  �ملحاكمة  يوم  �أنكر 
ت�شارب  مع  �لإرهابية  للمجموعات  بالتموين 
�ل�شبطية  �إىل  �لتحقيق  �أثناء  �لت�رشيحات 

يوم  حني  �إىل  �لتحقيق  وقا�شي  �لق�شائية 
�ملحاكمة هروبا من حتمل �مل�شوؤلية �جلز�ئية 
مع كلمة �ملمثل �حلق �لعام �لذي ر�فع مطول 
�لتي  �جلمر  و�شنو�ت  �ل�شود�ء  �لع�رشية  عن 

ع�شناها ملتم�شا توقيع عقوبة �لإعد�م يف حق 
�لتموين  جماعة  حق  يف  و�ملوؤبد  �إرهابيني   6
�لقانونية  �ملد�ومة  و  �لدفاع  مر�فعات  وبعد 
مت توقيع �لأحكام �ل�شالفة �لذكر يف �لق�شية .

نظمته جمعية احلياة البيئية

 يوم درا�سي حول الإعالم
 البيئي ببلدية �سيدي علي

خل�ص �ليوم �لدر��شي �لذي نظمته جمعية �حلياة �لبيئية ببلدية �شيدي علي مب�شتغامن 
�لن�شطة يف  �لإعالم  بو�شائل  �لهتمام  �ىل �رشورة   « �لبيئي  »�لإعالم  كان حول  و�لذي 
و�ن�شغالت  �لبيئة  ق�شايا  يف  متخ�ش�شون  �إعالميون  عملها  يوؤطر  و�لتي  �لبيئة  جمال 
و  �جلمعوية  �حلركة  عن  ممثلون  �لدر��شي  �ليوم  يف  �شارك  وقد  �لقطاع  يف  �لفاعلني 
�لإعالم  �حد مناذج  �لبيئي  �لإعالم  على  �لدر��شي  �للقاء  وركز  و�إعالميون  �أكادمييون 
�ملتخ�ش�ص ذو �لأبعاد �لتنموية وقال رئي�ص جمعية �حلياة �لبيئية عبد �لرحمان ليمام ل 
»�لو�شط » �أن م�شاركة �حلركة �جلمعوية يف �لأن�شطة �لبيئية يتطلب تكوينا نوعيا للقادة 

و�لأع�شاء �ملنت�شبني للجمعيات 
م.اأمني

اأدرار

 م�سالح التجارة ت�ستدعي 
�ساحب املذبح البلدي 

لولية  �لتجارة  مديرية  لدي  و�جلودة  �لغ�ص  قمع  مر�قبة  م�شالح  �أم�ص  �أول  قامت 
�أدر�ر رفقة عنا�رش �ل�رشطة �لعامة بزيارة عملية للمذبح �لبلدي لبلدية عا�شمة �لولية 
�أدر�ر ع�شية دخول �شهر رم�شان �أين �شجلت عدة نقائ�ص منها غياب �لنظافة و�لذبح 
بطريقة ع�شو�ئية مع و�شع مادة �للحوم يف �لأر�ص دون مر�عاة �خلطورة �لتي تنتج عنها 
للتنظيف حيث رفعت عدة حتفظات وقامت با�شتدعاء مبا�رش  �لكايف  مع توفري �ملاء 
�إعذ�ر�ت و�أخطرته  له عدة  �لتجارة وتقدمي  �إيل مقر مديرية  �لبلدي  ل�شاحب �ملذبح 
�لوحيد  �ملذبح   عمل  و�ن  خا�شة  �ل�رشعة  جناح  على  �لنقائ�ص  هذه  رفع  ب�رشورة 
�ل�شهر  �جلز�رين يف هذ�  لفائدة  �للحم  مادة  تقدمي  و  �ملو��شي  ذبح  �رشوريا جد� يف 
�لف�شيل وبح�شب م�شدر من ذ�ت �ملديرية فانه �شاحب �ملذبح ��شتجاب مبا�رشة ووعد 
بتطليق كل �لنقائ�ص �مل�شجلة يف �قرب وقت ممكن بغية تقدمي خدمة ذ�ت جودة عالية 

للحفاظ على �شحة �مل�شتهلكني
بو�سريفي بلقا�سم 

عدنان اإبراهيم ممنوع يف جميع 
القنوات ال�سعودية!

باملطلعة  و�شفتها  م�شادر  عن  �لإلكرتونية  »�شبق«  �شحيفة  نقلت 
�لقنو�ت  جميع  يف  �إبر�هيم  عدنان  ظهور  مبنع  يق�شي  قرر  �شدور 
ق�شت   �ل�شادرة  �لتوجيهات  �أن  �مل�شادر  تلك  و�أو�شحت  �ل�شعودية 
قناة  باأي  �لإعالمي  �لظهور  من  ومنعه  �إبر�هيم،  عدنان  بـ«�إيقاف 
�أخرى«.  �شعودية  قناة  و�أي  خليجية«  »روتانا  قناة  ت�شمل  �شعودية، 
ولفتت �ل�شحيفة �إىل �أن قناة »روتانا خليجية« كانت �أعلنت �شابقا عن 
»��شت�شافة عدنان �إبر�هيم يف برنامج )�شحوة( يف ن�شخته �لثالثة خالل 
�شهر رم�شان �ملبارك لهذ� �لعام قبل �أن يتقرر �إيقافه«،يذكر �أن عدنان 
يف  خطيبا  ويعمل   ،1966 عام  غزة  قطاع  يف  ولد  فل�شطيني  �إبر�هيم 

م�شجد �ل�شورى بالعا�شمة �لنم�شاوية فيينا.

ع/ ر

اخلمي�س 17ماي  2018  املوافـق  لـ01 رم�ضان 1439هـ
حمكمة اجلنايات بتب�سة

الإعدام ل6 اإرهابيني واملوؤبد يف حق جماعة متوين
�سلطت  نهاية االأ�سبوع املا�سي املحكمة االبتدائية اجلنايات جمل�س ق�ساء تب�سة 

حكما غيابيا يق�سي باإعدام  6 اإرهابيني و20�سنة �سجنا يف حق 4 اآخرين  فيما 
تراوحت بقية االأحكام للمتهمني االآخرين بني �سنتني والرباءة  تعود وقائع هذه 

الق�سية خالل �سهر اأفريل من ال�سنة املا�سية .

غزل مقري لل�سلطة
اللهجة التي تكلم بها مقري اأم�س 

توحي اأن الرجل ر�سم لنف�سه 
طريقا و رتب اأولوياته يف املرحلة 

املقبلة،متخليا عن املنطق ال�سدامي 
الذي متيز به خالل عهدته 

ال�سابقة،الدكتور مقري غازل 

ال�سلطة من خالل اإ�سارته اأن مفهومه 

الأي توافق وطني ال ميكن اأن يتم 
بدون ال�سلطة و هي اللهجة التي 

مل تكن موجودة من قبل يف قامو�س 
الرجل لكن ماذا يق�سد الرجل 

بالتوافقات التي يجب اأن تتم بينه 

و بني من ينوون الرت�سح لرئا�سيات 

و  وا�سحة  كانت  ،كلماته   2019

مفهومة و ال تقبل التاأويل،الرجل 

يبحث عن مد حبل ود بينه و بني اأويل 

االأمر و النهي مبفهوم اآخر هو يردد 

التموقع جيدا يف معركة الرئا�سيات و 

تفادي اخلروج منها �سفر اليدين بعد 

اأن ا�ستقام له االأمر يف حركة حم�س و 

تقل�س جيوب املقاومة  وفق خمرجات 

املوؤمتر االأخري لكن رغم ودية مقري 

فالغمو�س احلايل املحيط بنوايا 

الرت�سح �سيفر�س على قيادة حم�س 

االنتظار لفرتة  ما لتح�سري العدة و 

التح�سري ملرحلة �ساخنة �سيا�سيا ال 
جمال فيها للخطاأ

موقف
بكل من جيجل/ن.ع.5، 

عني الدفلى وال�سلف

ك�سف خمباأ  
لالإرهابيني وتدمري 
03 قنابل تقليدية 

يف �إطار مكافحة �لإرهاب و�إثر 
عمليات بحث ومت�شيط منف�شلة 

بكل من جيجل/ن.ع.5، عني �لدفلى 
و�ل�شلف/ن.ع.1، ك�شفت ودمرت 

مفارز للجي�ص �لوطني �ل�شعبي، يوم 
15 ماي 2018، خمباأ )01( لالإرهابيني 
و)03( قنابل تقليدية �ل�شنع و�شالحا 
ناريا )01( بالإ�شافة �إىل كمية من 

�لذخرية و�أغر��ص خمتلفة، فيما مت 
�شبط م�شد�ص ر�شا�ص )01( من نوع 
كال�شنيكوف وخمزن ذخرية مملوء 

بتمرن��شت/ن.ع.6.
 ويف �إطار حماربة �جلرمية �ملنظمة، 
حجزت مفارز للجي�ص �لوطني �ل�شعبي 

بربج باجي خمتار/ن.ع.6، )10400( 
لرت من �لوقود �ملوجه للتهريب، يف 

حني �أحبط حر��ص �ل�شو�حل حماولت 
هجرة غري �رشعية لـ )21( �شخ�ص 

كانو� على منت قو�رب تقليدية �ل�شنع 
بكل من بني �شاف ووهر�ن/ن.ع.2 

،من جهة �أخرى، �أوقف حر��ص �حلدود 
بتلم�شان )22( مهاجر� غري �رشعي من 

جن�شيات خمتلفة بتلم�شان/ن.ع.2.

احلاج # وداد 

تزامنا واليوم العاملي لالت�ساالت  

 ات�سالت اجلزائر بامل�سيلة« 
تفتتح وكالة جتارية بحلة جديد

الواليات املتحدة االأمريكية

امل�سلمون يوؤدون اأول �سالة تراويح

�فتتحت موؤ�ش�شة » �ت�شالت �جلز�ئر بامل�شيلة 
مبنا�شبة  �جلديدة  �لتجارية  وكالتها  �أم�ص   «
�ليوم �لعاملي لالت�شالت �مل�شادف لـ 17 ماي 
ع�رشنة  �إطار  يف  جديدة  بحلة  �شنة  كل  من 
و�إي�شال  للزبائن  �خلدمات  وحت�شني  �لإد�رة 
�ملناطق  �بعد  �إىل  و�لأنرتنت  �لهاتف  خدمة 
بالولية وذلك بتطوير �أجهزتها وتوفري �أحدث 
و�مال  تطلعات  بذلك  لتو�كب  �لتكنولوجيات 
خا�شة  ب�شفة  وزبائنها  عامة  ب�شفة  �ملو�طن 
من  جو  توفري  على  نف�شه  �لوقت  يف  وتعمل 
باإعادة  لزبائنها  �جليد  و�ل�شتقبال  �لر�حة 
تهيئة وع�رشنة وحتديث كل �لوكالت �لتجارية 
على م�شتوى �لولية بنمط موحد وحلة جديدة 
جمهزة باأحدث �لتجهيز�ت م�شحوبة بخدمات 
�ىل  ور�ئه  من  تهدف  ��شتقبال  وح�شن  ر�قية 
تذليل كل �ل�شعوبات �أمام زبائنها يذكر �أن كل 
�لوطني  �مل�شتوى  على  �لتجارية  �لوكالت 

تكون بنمط و�شكل موحد وبنف�ص �لتجهيز�ت 
تهدف �ملوؤ�ش�شة من خاللها �إىل �لرقي بخدمة 
حتى  بل  فقط  �خلدمة  بتوفري  لي�ص  �لزبون 

بالكيفية �ملقدمة له .
عبدالبا�سط بديار

�ملتحدة  �لوليات  يف  �مل�شلمني  �آلف  تو�فد 
ل�شهر  تر�ويح  �شالة  �أول  لأد�ء  �مل�شاجد  �إىل 
�مل�شلمني  مئات  وجتمع  �ملبارك  رم�شان 
�لذين يقطنون يف �لعا�شمة و��شنطن وجو�رها 
ماريالند  بولية  �لأمريكية  �لديانة  مركز  يف 
لالأنا�شول  حديث  ويف  �لرت�ويح  �شالة  لأد�ء 
�إمام  تو�ص،  علي  قال  �لرت�ويح،  �شالة  عقب 

�إىل  يتو�فدون  �مل�شلمني  مئات  �إّن  �ملركز، 
و�أو�شح  �شنوياً  �لرت�ويح  �شالة  لأد�ء  �ملركز 
�أنه يقوم بختم �لقر�آن �لكرمي يف �شالة  تو�ص 
�لرت�ويح كل عام، و�أّن هذ� �لأمر ي�رّش �مل�شلني 
يف  �مل�شلمون  جتمع  نيويورك،  ولية  ويف 
�ملركز �لثقايف �لإ�شالمي يف نيويورك، و�أّدو� 

فيه �شالة �لرت�ويح.

تتمنى   Ooredoo"
اجلزائريني "لكل  مبارك  "رم�سان 

�جلز�ئريني،  من  �لقريبة  و  �مُلو�طنة  �ملوؤ�ش�شة   ،Ooredoo تغتنم 
منا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملعظم و تتمنى »رم�شان مبارك » لكل 

�ل�شعب �جلز�ئري.
متنياتها  للجز�ئريني   Ooredoo تُقّدم  �ملو�طن،  لبُعدها  وفاء 
مبقا�شمتهم  فخرها  عن  تُعرّب  و  �لزدهار  و  �لهناء  و  بال�شحة 
تُ�شّجل  �شنة،  ككل  �لف�شيل  �ل�شهر  لهذ�  �لت�شامن  و  �لتقوى  �أجو�ء 
Ooredoo ح�شورها طو�ل هذ� �ل�شهر �لكرمي حتت �شعار �لتقا�شم 

�إ�شهامها يف  زبائنها من خالل  �أكرث من  بالتقرب  و�لبتكار  و�لتكافل 
عدة مبادر�ت �جتماعية و خريية وكذ� باإطالق منتجات و عرو�ص ترويجية جديدة ت�شتجيب 

للمتطلبات �لت�شالتية لزبائنها.

امل�سيلة

 انتحار طالبة برمي نف�سها
 من الطابق الثالث

مارادونا رئي�سا ملجل�س اإدارة 
نادي"دينامو بري�ست"

جامعية  طالبة  �أم�ص،  �شباح  �أقدمت 
يف  تدر�ص  �شنة   25 �لعمر  من  تبلغ 
من  �لنتحار  على  �مل�شيلة  جامعة 
�لثالث  �لطابق  نف�شها من  خالل رمي 
وح�شب  فيه  تدر�ص  �لذي  باجلناح 
بحوزتنا  �لتي  �ملقدمة  �ملعلومات 

�لأخرية  �أنفا�شها  لفظت  �ل�شحية  فاإن 
مب�شت�شفى  �ل�شتعجالت  مب�شلحة 
م�شالح  فتحت  جهتها،  من  �لزهر�وي 
�أ�شباب  ملعرفة  حتقيقا  �لأمن  

�لنتحار .
ع ب 

�لأرجنتيني  �لقدم  كرة  لعب  وقع 
مع  على عقد  مار�دونا  دييغو  �ل�شهري 
�لبيلورو�شي   « بري�شت  »دينامو  نادي 
من�شب  مبوجبه  ليتوىل  �لقدم  لكرة 
يف  وجاء  �لنادي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
»دينامو  لنادي  تويرت،  على  تغريدة 
وقع  لقد  معنا،  »دييغو  بري�شت«: 
�أرماندو  دييغو  �لأ�شطوري  �لالعب 
مار�دونا على  عقد ملدة 3 �شنو�ت مع 

نادي »دينامو بري�شت » وي�شغل من�شب 
رئي�ص جمل�ص �إد�رته«.

على  �لنادي  يف  مار�دونا  و�شي�رشف 
للنادي،  �ل�شرت�تيجي  �لتطوير  �شوؤون 
وتنظيم �لتعاون بني كل �لبنى �لهيكلية 
يف �لنادي مبا فيها �أكادميية �لأطفال 
مار�دونا  بري�شت«و�شيبا�رش  »دينامو 
عمله ب�شكل كامل يف �لنادي بعد �أ�شهر 

من �نتهاء مونديال رو�شيا 2018.

�أم�ص  ��شبانية،  �إعالم  و�شائال  ك�شفت 
زيد�ن،  دين  زين  �أن  �لأربعاء، 
�أعطى  قد  مدريد  ريال  مدرب 
�لنادي  �ل�شوء �لأخ�رش لإد�رة 
�لدويل  مع  �لتعاقد  �أجل  من 
ليفربول  لنادي  �مل�رشي 
�ملريكاتو  خالل  �شالح  حممد 
نف�ص  وح�شب  �ل�شيفي. 
�لعا�شمة  نادي  فاإن  �مل�شدر، 
�حل�شول  يف  يرغب  �ل�شبانية 
�مل�رشي  �لالعب  خدمات  على 
بيع  عرب  �أورو  مليون   150 مقابل 
ولن  بيل،  �لويلزي غاريت  �لالعب 

خطف  يف  مدريد  ريال  مهمة  تكون 
نف�ص  �أفادت  حيث  �شهلة  �لالعب 

�لجنليزي  �لنادي  �إد�رة  �أن  �مل�شادر 
ل تفكر يف بيع �شالح و�أنها تطمح يف 
�ل�شنغايل  �لالعب  رفقة  عقده  جتديد 
�شاديو ماين وكان �شالح قد توج موؤخر� 

كهد�ف للبطولة �لجنليزية ب 32 هدفا يف 
مو�شمه �لأول مع ><�لريدز<<.

زيدان يطلب التعاقد 
مع حممد �سالح   
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