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يومان على بداية ال�ضهر الف�ضيل

م�صتويات الأ�صعار 
تعاك�س ت�صريحات 
�س4املـــــــــ�صــــــــوؤوليــــــن

�س4

�س3

وزير الداخلية نور الدين بدوي 

املتابعة الق�صائية 
لأ�صحاب البنايات 

الفــــــــــو�صــــــــوية
 رئي�س حركة حم�س 

عبدالرزاق مقري

الرئي�س الأمـريكي 
�صـــــــخ�س معــــــتوه 

بريد اجلزائر 

اإدماج اأزيد من 2000 
عــامل فــــــــــي و�صـــــــــــعية 
التوظيــــــــــف الــــــــمـوؤقت

اإثر �ضجار يف �ضاعة متاأخرة من الليل

 جرمية ب�صـــــعة عـــــــلى 
م�صتوى  بـرج الكيفان

املوؤ�ض�ضة الوطنية لل�ضناعات 
الإلكرتونية ل�ضيدي بلعبا�س

 و�صع حيز اخلدمة م�صنع 
الإدمـاج الإلكــرتوين
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حمكمة اجلنايات ال�ضتئنافية 
بالعا�ضمة بتاريخ 21  ماي املقبل

 حماكمة م�صوؤولني 
 عن جتنيد جزائريني
 يف تنظيم » داع�س« 

وزير العمل مراد زمايل يك�ضف

تدابريجديدة لإدماج  طالبي ال�صغل يف اجلنوب

�س5

�ضكن

اأحزاب

ت�ضغيل

جرمية

اقت�ضاد

م�ضطفى �ضعدون القائد العام جلمعية 
قدماء الك�ضافة الإ�ضلمية اجلزائرية:

»ن�صعى لتقدمي 
 500 األف وجبة
 يف �صهر رم�صان« 

.    الك�صف عن 12 خمباأ للإرهابني بتيزي وزو و بجاية وجيجل 



عين

�سهدت مدينة �سطيف �أول �أم�س تهاطل 
كبري للأمطار و�لذي ت�سادف مع �أول �أيام 
�سهررم�سان �ملعظم، حيث غرقت �سو�رع 

مدينة عني �لكبرية لعا�سمة �له�ساب 
�لعليا باملياه بعد �سقوط �أمطار طوفانية 

مفاجئة جنم عنها �سقوط �سحايا، يف �سور 
�أعادت �لذ�كرة �إىل 17 �سنة خلت عندما 

عا�ست باب �لو�د حادثة مماثلة و�لتي 
غمر �لفي�سان �أحيائها و�سو�رعها وعرفت 

�سقوط �لكثري من �ل�سحايا.
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 العثور على خمباأ للأ�ضلحة 
والذخرية بربج باجي خمتار 

الك�شف عن 12 خمباأ للإرهابني 
بتيزي وزو و بجاية وجيجل 

ك�سفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�سعبي،بربج باجي خمتار، خمباأ 

للأ�سلحة و�لذخرية فيما متكنت مفارز �أخرى من ك�سف وتدمري 12 

خمباأ للإرهابيني بكل من تيزي وزو  و بجاية و جيجل ، ح�سب ما 
�أفاد به بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.

و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر �أنه »يف �إطار مكافحة �لإرهاب وحماية 

�حلدود و�إثر دورية على �ل�رشيط �حلدودي بربج باجي خمتار 

)�لناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة(، ك�سفت مفرزة للجي�س �لوطني 

�ل�سعبي، يوم 16 مايو 2018، خمباأ للأ�سلحة و�لذخرية يحتوي على7 

روؤو�س �سو�ريخ للمدفعية نوع BM-21 و7 ح�سو�ت د�فعة و49 
�ساعق«.

ويف �سياق مت�سل ،«ك�سفت ودمرت مفارز للجي�س �لوطني �ل�سعبي، 

خلل عمليات منف�سلة بكل من تيزي وزو)�لناحية �لع�سكرية �لوىل(، 

وبجاية وجيجل )�لناحية �لع�سكرية �خلام�سة(، 12خمباأ للإرهابيني 
و7قنابل تقليدية �ل�سنع،�إ�سافة �إىل كمية من �لذخرية 

ومعد�ت تفجري ومو�د غذ�ئية و�ألب�سة و�أغر��س خمتلفة، فيما 

�أوقفت مفرزة �أخرى عن�رش )1( دعم للجماعات �لرهابية و�سبطت 

م�سد�سا )1( �آليا مب�ستغامن )�لناحية �لع�سكرية �لثانية(« ويف �إطار 

حماربة �لتهريب و�جلرمية �ملنظمة،«حجزت مفرزة للجي�س �لوطني 

�ل�سعبي بعني قز�م )�لناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة(، 45 طن من 

�ملو�د �لغذ�ئية و850 لرت من �لوقود �ملوجهة للتهريب، يف حني مت 

توقيف 20 مهاجر غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بتلم�سان وعني 
�أمنا�س«.

املوؤ�ض�ضة الوطنية لل�ضناعات الإلكرتونية ل�ضيدي بلعبا�س

 و�شع حيز اخلدمة م�شنع الإدماج الإلكرتوين
لل�سناعات  �لوطنية  للموؤ�س�سة  �لتابع  �لإلكرتوين  �لإدماج  م�سنع  �خلدمة  حيز  و�سع  بلعبا�س  ب�سيدي  مت 
�ل�سناعة  �إ�رش�ف وزير  �لذي تعر�س له يف 2015 و هذ� حتت  �لذي مت جتديده بعد �حلريق  �لإلكرتونية 
و�ملناجم يو�سف يو�سفي ووزيرة �لربيد و�ملو��سلت �ل�سلكية و�لل�سلكية و�لتكنولوجيات و�لرقمنة �إميان 
لل�سناعات  �لوطنية  للموؤ�س�سة  �لتطويري  يكتمل جت�سيد �ملخطط  وبتد�سني هذ� �مل�سنع  هدى فرعون. 
�لإلكرتونية �ملت�سمن م�سنع �للوحات �ل�سم�سية وخمابر �لبحث و�لتطوير وخمابر �لقيا�س �لإلكرتوين وذلك 
يف �إطار برنامج رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة لتطوير �لإنتاج �لوطني ح�سب �ل�رشوحات �ملقدمة 

من طرف �لرئي�س �ملدير �لعام لذ�ت �ملوؤ�س�سة جمال بيكارة.
ويت�سمن م�سنع �لإدماج �لإلكرتوين �لذي ��ستغرق �إعادة بنائه وجتهيزه �سنتني ون�سف عدة ور�سات على 
غر�ر تلك �لتي تخ�س �سناعة �للوحات �لإلكرتونية و�لرتكيب و�ملر�قبة و�جلودة، و يتكفل ب�سناعة �للوحات 
ذ�ت  �لإلكرتونية  �للوحات  وخمتلف  �لإلكرتونية  بالأجهزة  و  بال�سيار�ت  �خلا�سة  �ملحرتفة  �لإلكرتونية 

�ل�ستهلك �لو��سع وفق نف�س �مل�سوؤول.

جماهري �شباب عني 
تيمو�شنت حتتفل 

بذكرى تاأ�شي�س الفريق

�حتفل فريق �سباب عني 
تيمو�سنت �أول �أم�س بالذكرى 

57 لتاأ�سي�سه و�لتي عرفت خروج 
�أن�سار �لنادي �إىل و�سط �ملدينة 

من �أجل �لحتفال بذكرى 
تاأ�سي�سه �لتي جرت عام1961، �أين 

عرب �لأن�سار عن �أ�سفهم لت�سييع 
فر�سة �ل�سعود �إىل �لق�سم �لثاين

هو�ة وهو �لذي ين�سط يف ق�سم ما 
بني �لر�بطات متعهدين على رفع 

�لتحدي من �أجل جتاوز �إخفاق 
�ملو�سم �حلايل.

في�شانات باب الواد تعود اإىل الذاكرة

خبر في 
صورة

بريد اجلزائر 

اإدماج اأزيد من 2000 عامل 
يف و�شعية التوظيف املوؤقت

وزير الت�شال جمال كعوان ي�شتقبل 
مديرة مكتب اليوني�شكو 

��ستقبل وزير �لت�سال، جمال كعو�ن، باجلز�ئر �لعا�سمة، 
�ل�سيدة غولد� �خلوري، مديرة مكتب �ليوني�سكو �ملتو�جد 
بالرباط ، و�لذي يغطي كل من �جلز�ئر، �ملغرب وتون�س، 

ح�سب ما �أفاد به بيان للوز�رة.
و�أ�ساف ذ�ت �مل�سدر �أن �لجتماع  كان »فر�سة ملناق�سة دور 

�جلز�ئر يف �إن�ساء، �ليوم �لدويل للعي�س معا يف �سلم �مل�سادف 
ل 16 مايو من كل �سنة، من طرف �لأمم �ملتحدة، و �لذي 

�حتفي به لأول مرة يف 16 مايو من هذه  �ل�سنة«، �ىل جانب 
»�لدور �ملنوط 

بهذ� �ليوم �لذي يحمل ر�سالة تذكري للعامل ب�رشورة تعزيز 
�ل�سلم و�حلفاظ عليه ل�سالح �لتعاي�س و�لت�سامح و�حرت�م 

�لختلفات«. كما مكنت �جلل�سة �لطرفني من »�لتباحث يف 
جو�نب �لتعاون و�لتعامل بني كل من وز�رة �لت�سال و�ليوني�سكو 

و و�سع �آفاق يف هذ� �لجتاه«.

 هزة ار�شية قوتها
 8, 3 درجات مب�شتغامن 

�سمال  ري�سرت  �سلم  على  درجات  8ر3  قوتها  �أر�سية  هزة  وقعت 
�لفلكية  �لفيزياء  و  �لفلك  �لبحث يف علم  بيان ملركز  م�ستغامن وفق 
و �جليوفيزياء و �أو�سح �لبيان �ن �لهزة �لأر�سية وقعت على �ل�ساعة 
20 �سا و 20 د  ومت حتديد مركزها على بعد 18 كلم �سمال م�ستغامن 

)ولية م�ستغامن(.

يف  �جلز�ئر  بريد  موؤ�س�سة  �رشعت 
�إجر�ء�ت �إدماج ما يزيد عن �ألفي عامل 
ب�سيغتي  �ملوؤقت  �لتوظيف  و�سعية  يف 
�لإدماج  على  �مل�ساعدة  جهاز  عقود 
ح�سب  �ملدعمة،  �لعمل  وعقود  �ملهني 
فبالن�سبة  للموؤ�س�سة  بيان  �أورده  ما 
�ملدعمة،  �لعمل  عقود  ذوي  للعمال 
�ست�سمل �لعملية 924 عامل مت ت�سنيفهم 
�أ�سا�سا  ح�سب جملة من �ملعايري ترتكز 
�ل�سن  �لعائلية،  �حلالة  �لقدمية،  على 
�ست�ستفيد  حيث  �لتاأديبية،  و�سو�بقهم 

عمل  عقود  من  �لعمال  من  �لفئة  هذه 
غري حمددة �ملدة.

�مل�ساعدة  جهاز  عقود  لذوي  وبالن�سبة 
�لأمر  فيتعلق  �ملهني،  �لإدماج  على 
نف�س  ح�سب  م�سنفني  عامل   1133 بـ 
حتويل  �سيتم  حيث  �ل�سابقة،  �ملعايري 
�مل�ساعدة  جهاز  عقود  من  عقودهم 
�لعمل  عقود  نحو  �ملهني  �لإدماج  على 
هذه  �أن  �ىل  �لإ�سارة  وجتدر  �ملدعمة 
من  �أدمج  عمليات  عدة  �سبقتها  �لعملية 
كما  عامل،   2500 عن  يزيد  ما  خللها 

خللها  من  �سيتم  �أخرى  عملية  �ستليها 
�دماج بقية �لعو�ن 

�لعمال �ملوؤقتني �ملقدر عددهم بـ 949 
�جلارية  �ل�سنة  نهاية  قبل  وذلك  عامل، 
وتندرج هذه �لعملية �لتي تاأتي مع حلول 
�سهر رم�سان �ملبارك --ح�سب بيان بريد 
�جلز�ئر-- يف �طار »تثمني �ملجهود�ت 
�ملبذولة من طرف هذه �لفئة من �لعمال 
و�لت�سيري �لأمثل مل�سارهم �ملهني وكذ� 
�ملو�رد  م�ستوى  على  �ل�ستقر�ر  �سمان 

�لب�رشية للموؤ�س�سة«.
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قال اإن الهجمات الإرهابية نفذها فرن�ضيون، جلول حجيمي:

على اليمني الفرن�سي انتقاد منظومتهم الرتبوية اخلالقة للتطرف 
فرن�سا يف  الأئمة  تكوين  على  قادرة  اجلزائر         • العبادة      حقها  من  بفرن�سا  امل�سلمة  اجلالية         •

علي عزازقة

واأبرز  رئي�س النقابة الوطنية لالئمة 
خالل ت�رصيح خ�س به »الو�سط« باأن 
وامل�سلمة  خا�سة  اجلزائرية  اجلالية 
ظل  يف  العبادة  حقها  من  عامة 
الفرن�سية  اجلمهورية  حفظ  قوانني 
الفرن�سيني  واأن  خا�سة  الأمر،  لهذا 
احرتام  �رصورة  اإىل  الداعني  من 
حريات الأديان وعدم امل�س بحقوق 
اأخرى  جهة  ومن  الدينية،  امل�سلمني 
ميكن  مدى  اأي  اإىل  حجيمي  تطرق 
للجزائر تكوين اأئمة يتنا�سب تفكريهم 
الفرن�سي،  املجتمع  وثقافة  قيم  مع 

على  قادرة  اجلزائر  اأن  اأفاد  حيث 
فيهم  توفره  الواجب  وال�رصط  ذلك 
عن  والبتعاد  ال�سمح  الإ�سالم  هو 
قد  التي  املتطرفة  الأيديولوجيات 
ت�سبب لهم م�ساكل فيما بعد، م�سددا 
هكذا  ملثل  اليمني  حملة  اأن  على 
اإليه  خطوة تاأتي متناق�سة ملا يدعو 

الد�ستور الفرن�سي.
حجيمي  اعرتف  اأخر  جانب  ومن 
التي  الإرهابية  الهجمات  بتاأثري 
ب�سكل  واأوروبا  فرن�سا  لها  تعر�ست 
داخل  امل�سلمني  ح�سور  على  عام، 
ليوؤكد  عاد  لكنه  الفرن�سية،  الأرا�سي 
بان هنالك خلط كبري يف هذا امللف، 

هم  والأوروبيني  الفرن�سيني  لكون 
ارتكبوا هذه اجلرائم ولي�س للجزائر 
فيها،  عالقة  اأي  وتون�س  املغرب  اأو 
الإرهابية  اجلماعات  م�سيفا:« 
الن�سطة باأوروبا مكونة من فرن�سيني 
فهم  لهذا  عام،  ب�سكل  واأوروبيني 
من  اأكرث  وتربية  ثقافة  فرن�سيون 
يف  ا�ستمر  حجيمي  اأخر«،  �سيء 
انتقاد خرجة اليمني املتطرف واأكد 
املنظومة  انتقاد  عليه  يتوجب  اأنه 
الرتبوية الفرن�سية التي اأخرجت مثل 
اإرهابية  بعمليات  تقوم  مناذج  هكذا 

و�سط املجتمع الفرن�سي.
من  اأئمة  ا�ستقدام  فاإن  وللتذكري 

البلدان امل�سلمة، وحتديداً من بلدان 
املغرب العربي يخ�سع لتفاقات بني 
ورغم  املعنية،  والعوا�سم  باري�س 
امل�ستقدمني  الأ�سخا�س  لوائح  اأن 
حتى  فيها  التدقيق  يتم  فرن�سا  اإىل 
اللجوء  فاإن  متطرفني،  تت�سمن  ل 
�سخط  اأثار  الذي  هو  اأجانب  اإىل 
اأكرث  يطرحون  جعلهم  والذي  اليمني 
احلكومات  اأن  خ�سو�ساً  �سوؤال  من 
املتعاقبة مييناً وي�ساراً جعلت اإحدى 
واأوىل  الإ�سالم،  »فرن�سة«  اأولوياتها 
تن�سئة  يف  تكمن  لذلك  اخلطوات 
وعلى  الفرن�سيني  الأئمة  وتاأهيل 

الأرا�سي الفرن�سية.

وزير الداخلية نور الدين بدوي 

املتابعة الق�سائية لأ�سحاب البنايات الفو�سوية

القمة ال�ضتثنائية ملنظمة التعاون الإ�ضالمي يف ا�ضطنبول

م�ساهل ممثال عن اجلزائر

رئي�س حركة حم�س عبدالرزاق مقري

الرئي�ص الأمريكي �سخ�ص معتوه

بيان لوزارة الدفاع الوطني

حجز 31 كلغ من الكيف وتوقيف 7 جتار خمدرات مبع�سكر  

واجلماعات  الداخلية  وزير   اأكد 
نور  العمرانية،  والتهيئة   املحلية 
حر�س  اأم�س،  اأول  بدوي  الدين 
الق�ساء  على  العمومية  ال�سلطات  
وغري  الفو�سوية  البنايات  على  نهائيا 
القانونية، ل�سيما تلك  امل�سيدة على 
الأرا�سي الفالحية والغابية وال�رصيط 

ال�ساحلي.
ويف رده على �سوؤال �سفوي بخ�سو�س 
التدابري املتخذة لوقف ظاهرة  البناء 
غري القانوين على ال�رصيط ال�ساحلي،  
خالل جل�سة علنية باملجل�س ال�سعبي  
ال�سفوية،  لالأ�سئلة  خم�س�سة  الوطني 
العمومية  ال�سلطات   »اأن  بدوي:  قال 
على  نهائيا  الق�ساء  على  حتر�س 
كالفطريات  انت�رصت  التي  البنايات 
لي�س فقط على  ال�رصيط ال�ساحلي«، 
الفو�سوية  »البناءات  اأ�ساف  اأن  و 

التي  املناطق   يف  القانونية  وغري 
بحماية  والت�رصيع  الد�ستور  خ�سها 
والغابية  الفالحية  كالأرا�سي  خا�سة 
متابعة  تلقى  ال�ساحلي  وبال�رصيط  
الفوري  الهدم  ويتم  ودقيقة  م�ستمرة 
متابعات  مع  قانونية   غري  بناية  لكل 

ق�سائية �سد اأ�سحابها«.
العمران  »�رصطة  اأن  الوزير  وذكر 
 3491 الوطني  امل�ستوى  على  �سجلت 
رخ�سة  دون  البناء  تخ�س   خمالفة 
مت   ،2018 ل�سنة  الأول  الثالثي  خالل 
ادارية  ت�سخرية    726 تنفيذ  خاللها 
جهود  اأن  م�سيفا  بهدمها«،  تتعلق 
المر  هذا  يف  العمومية  ال�سلطات 
املعي�سي  الطار  �سمن  »تندرج  
رئي�س  به  اأمر  الذي  ال�سليم  والبيئي 
من  البداية   وكانت  اجلمهورية 
الق�ساء  خالل  من  العا�سمة  اجلزائر 

على كل البنايات الفو�سوية«.
»اأعطى  الدولة  رئي�س  اأن  واأو�سح 
بعدم  للحكومة  �سارمة  تعليمات 
لالأرا�سي  انتهاك   كل  مع  الت�سامح 
الأرا�سي  مقدمتها  ويف  املحمية 
وال�رصيط  والغابية  الفالحية 
امل�رصوع  اأن  مذكرا  ال�ساحلي«، 
لهذه  خا�سة  حماية  »كر�س  الوطني 
نف�س  يف  الوزير  واأبرز  الأرا�سي«.  
ال�سياق ان ولية بجاية »اأح�ست عددا 
القانونية  غري  البنايات   من  معتربا 
ال�ساحلي«،  ال�رصيط  على  امل�سيدة 
املحلية   ال�سلطات  اأن  اىل  م�سريا 
»اتخذت جملة من الإجراءات الردعية 
وحماية  ال�رصعي  غري  البناء  ملنع 
امللكية  العمومية من التعدي، خا�سة 
هذه  ان  موؤكدا  ال�ساحلي«،  بال�رصيط 
الولية عرفت »هدم  73 بناية يف 22 

اأفريل الفارط اإىل جانب هدم بنايات 
تابع  عقار   فوق  م�سيدة  �رصعية  غري 
الغابية يف 2 ماي  العمومية  لالأمالك 

الفارط«. 
غري  ال�سلوك  هذا  اأن  الوزير  واعترب 
معه«،  الت�سامح  يجب  ل  احل�ساري 
بقوة  له  »�ستت�سدى  الدولة  اأن   مربزا 
منحت  الدولة  واأن  ل�سيما  القانون، 
غري  البنايات  لت�سوية   الفر�سة 
املطابقة  �سهادة  على  املتح�سلة 
الفو�سوي،  البناء  مل�سكل  حد  وو�سع 
الإجراءات  تب�سيط  جانب  اىل  
خمتلف  بت�سليم  اخلا�سة  الإدارية 
بو�سع   التعمري  وعقود  �سهادات 
البلديات  م�ستوى  على  وحيد  �سباك 
والوليات وتقلي�س اأجال ت�سليمها اإىل 

15 يوما على  الأكرث«.
ف.ن�ضرين 

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  ي�سارك 
عبد القادر م�ساهل اأم�س اجلمعة 
يف ا�سطنبول )تركيا( يف الجتماع 

الوزاري التح�سريي للقمة 
التعاون  ملنظمة  ال�ستثنائية 
الإ�سالمي التي جتري اليوم بدعوة 

من تركيا التي تراأ�س هذه املنظمة 
و يخ�س�س هذا الجتماع لدرا�سة 
النقاط املدرجة يف جدول اأعمال 

القمة و العالن الذي �سيطرح على 
و  و احلكومات  الدول  روؤ�ساء  قمة 

�سيتوج هذه الأ�سغال.

باجلزائر  حم�س  مقر  اأم�س  �سهد 
مع  ت�سامنية  وقفة  تنظيم  العا�سمة 
جمعة  �سعار  حتت  الفل�سطينية  الق�سية 
العودة  وم�سريات  للقد�س  ن�رصة  الغ�سب 
اأبناء  التي ح�رصها املئات من  ، والوقفة 
وبنات احلركة ، اإ�سافة اإىل خمتلف قيادي 
احلركة وعلى راأ�سهم عبد الرزاق مقري .

 وقد رفعت العديد من ال�سعارات املنا�رصة 
للقد�س ، و�سط ت�سديدات اأمنية حول مقر 
اإىل  الوقفة  هذه  لتحول  حت�سبا   ، احلركة 

م�سرية .  وبعد الكلمة التي قدمها حممد 
للعا�سمة  الولئي  املكتب  رئي�س  حم�سن 
 ، اإبراهيمي  اأحمد  للقيادي  كلمة  تلتها   ،
ليتناول رئي�س احلركة عبد الرزاق مقري 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  معتربا  و  الكلمة 
هي ق�سية وطنية مو�سحا اأن الوقوف مع 
اأ�سباب  لثالثة  يرجع  الفل�سطينية  الق�سية 
اأن  اأول الأ�سباب هي  اأن  . و اعترب مقري 
عقيدة  ق�سية  هي  الفل�سطينية  الق�سية 
الدول  كل  اأن  الثاين  ال�سبب  اأما   ، ودين 

طريق  تعرف  لن  الإ�سالمية  و  العربية 
 ، فل�سطني  تتحرر  مل  ما  العزة  و  النه�سة 
اخلا�سة  العالقة  هو  الثالث  ال�سبب  اأما 
لليهود مع اجلزائر ، اليهود الذين غادروا 
باجلزائر خالل ال�ستعمار ، بعد اأن كانت 
15�سنة  القرن  يف  ا�ستقبلتهم  قد  اجلزائر 
اأن  م�سيفا   ، الأندل�س  من  هربوا  عندما 
ل  خا�سة  ق�سة  اليهود  مع  اجلزائر  ق�سة 
ت�سبه بقية الدول . من جهة اأخرى ، هاجم 
اإياه  وا�سفا  الأمريكي  الرئي�س  مقري 

عا�سمة  القد�س  اعتباره  بعد   ، باملعتوه 
 ، العامل  ميلك  اأنه  منه  ظنا  لإ�رصائيل 
على  يقدم  اأن  لرتامب  ماكان  اأنه  منتهيا 
 ، العرب  لول خيانة احلكام  هذه اخلطوة 
و  باخلونة  و�سفهم  من  مقري  هاجم  كما 
احلركى يف �سفوف ال�سلطات الفل�سطينية 
ال�سلطة  خمابرات  اأم   ، املقاومني  �سد 
الذي  الأمني  التن�سيق  و  الفل�سطينية 

اعتربه عمالة �سد املقاومة .
 ع�ضام بوربيع

الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة  متكنت 
من  مبع�سكر،  اخلمي�س  اأم�س  ال�سعبي، 
املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   31 حجز 
ح�سب  خمدرات،  جتار  �سبعة  وتوقيف 
الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما 

امل�سدر  ذات  واأو�سح  اجلمعة.  اأم�س 
انه »يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية 
املنظمة، حجزت مفرزة م�سرتكة للجي�س 
 2018 ماي   17 يوم  ال�سعبي،  الوطني 
 31 الثانية(  الع�سكرية  )الناحية  مبع�سكر 

و�سيارتني  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام 
)02( واأوقفت �سبعة )07( جتار خمدرات« 
ويف �سياق مت�سل، »حجزت مفرزة للجي�س 
اأهرا�س،  �سوق  من  بكل  ال�سعبي  الوطني 
الع�سكرية  )الناحية  والطارف  تب�سة 

كما  الوقود،  من  لرت   10343 اخلام�سة( 
حجزت مفرزة اأخرى بتمرنا�ست )الناحية 
الع�سكرية ال�ساد�سة( جهازي )02( ك�سف 
�سغط   )02( مطرقتي  املعادن،  عن 

ومولدين )02( كهربائيني«.

وزير العمل مراد زمايل يك�ضف

 تدابريجديدة لدماج
 طالبي ال�سغل يف اجلنوب

اأكد وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي، مراد زمايل، باجلزائر 
اخلا�سة  الإجراءات  اأن  العا�سمة، 
الت�سيري  ل�سمان  اتخاذها  مت  التي 
ال�سغل،  ل�سوق  وال�سارم«  »ال�سفاف 
طالبي  اإدماج  ت�سهيل  اإىل  تهدف 

العمل يف وليات اجلنوب.
حممد  للنائب  �سوؤال  على  رده  ويف 
باملجل�س  علنية  جل�سة  يف  لهيزة 
الت�سغيل يف  الوطني، حول  ال�سعبي 
وزارة  اأن  زمايل  ذكر  اإليزي،  ولية 
العمل قامت بتاريخ 11 جانفي 2017 
بتطبيق املن�سور الوزاري امل�سرتك 
يف  اخلا�سة  بالإجراءات  املتعلق 
وتعزيز  العاملة  اليد  ت�سغيل  جمال 
و4  يف  التمهني  طريق  عن  التكوين 
هذا  اأن  واأو�سح  باجلنوب،  وليات 
»�سمان  اإىل  يهدف  الذي  املن�سور 
ال�سفاف  الت�سيري  من  املزيد 
وت�سهيل  ال�سغل  ل�سوق  وال�سارم 
تنفيذه  بداأ  العمل،  طالبي  اإدماج 
ب�سفة تدريجية على م�ستوى ولية 
كافة  على  تعميمه  قبل  اإليزي 
ذات  يف  وقال  اجلنوب«.  وليات 
ال�سياق اأن وليات اجلنوب »�سهدت 
بفعل  الأخرية،  ال�سنوات  خالل 
التي اتخذتها احلكومة،  املبادرات 
وذلك  الت�سغيل  تخ�س  تدابري  عدة 
الوطني  املخطط  تنفيذ  اإطار  يف 
البطالة  وحماربة  الت�سغيل  لرتقية 
امل�سادق عليها �سنة 2008 وكذا من 
خالل تعليمة الوزير الأول املوؤرخة 
يف 11 مار�س 2013 املتعلقة بت�سيري 
ت�سدد على  التي  باجلنوب  الت�سغيل 
�سوق  ت�سيري  يف  ال�سفافية  مبداأ 
هذا  املراقبة«ويف  وتعزيز  العمل 
هذه  اأن  الوزير  اأبرز  ال�سياق، 
الإرادة  على  »توؤكد  الإجراءات 
البطالة،  حماربة  يف  ال�سيا�سية 
وليات  يف  ال�سباب  عند  �سيما  ل 
�سوق  »ت�سيري  اأن  موؤكدا  اجلنوب«، 
يحكمه  الوطن  جنوب  يف  العمل 
نظام خا�س مت اإر�ساوؤه بف�سل هذه 

التعليمة، ل �سيما لتلبية احتياجات 
اجلنوب  يف  املتواجدة  ال�رصكات 
خالل  من  وذلك  العاملة،  اليد  من 
منح الأولوية يف ت�سغيل اليد العاملة 

املحلية«.
ا�ستعمال  اأن  اأي�سا  زمايل  واأبرز 
تقنيات  باإدخال  الع�رصنة  و�سائل 
الت�سجيل عن بعد يف �سبكة الوكالة 
اأن  �ساأنه  من  للت�سغيل  الوطنية 
ي�سمح لطالبي العمل بتفادي التنقل 

اإىل الوكالت لغر�س الت�سجيل.
على  رده  ويف  اآخر،  �سعيد  وعلى 
خالف  بن  خل�رص  للنائب  �سوؤال 
ملفات  معاجلة  يف  التاأخر  حول 
قبل  من  املالية  امل�ساعدة  منح 
ال�سندوق الوطني ملعادلة اخلدمات 
الجتماعية يف اإطار ال�سكن الريفي 
هذا  اأن  الوزير  اأبرز  والت�ساهمي، 

ال�سندوق ي�ساهم بهذه 
العمال  ل�سالح  املالية  امل�ساعدة 
توازناته  مع  »متا�سيا  الأجراء 
اأ�ساف  ال�سدد،  هذا  املالية«ويف 
املودعة  امللفات  عدد  اأن  الوزير 
على م�ستوى وكالت ال�سندوق منذ 
بداية العملية �سنة 2013 لال�ستفادة 
من امل�ساعدة املالية يف اإطار دعم 
 100.000 تقارب  الريفي  ال�سكن 
طلب، مربزا اأن منح هذه امل�ساعدة 
امليزانية  ح�سب  بالتدريج  تتم 

ال�سنوية لل�سندوق.
الفرتة  خالل  اأنه  زمايل  واأبرز 
 31 و  جانفي   1 بني  ما  املمتدة 
ال�سندوق  تكفل   ،2018 مار�س 
اخلدمات  ملعادلة  الوطني 
الجتماعية ب1.461 ملف يف اإطار 
بلغ  حني  يف  الريفي،  ال�سكن  دعم 
عدد امللفات التي مت التكفل بها يف 
ال�سكن  دعم  اطار  يف  الفرتة  نف�س 
واأكد  ملف   3.331 الت�ساهمي 
طالبي  وتوجيه  ا�ستقبال  اأن  الوزير 
على  منتظم  ب�سكل  »يتم  الإعانات 
ال�سندوق  وكالت  جميع  م�ستوى 

عرب كافة وليات الوطن«

اأكد »جلول حجيمي« باأن ردة فعل اليمني املتطرف جراء ا�ضتقدام وزارة الداخلية الفرن�ضية نحو 300 اإمام ومر�ضد من اجلزائر واملغرب وتركيا 
مل�ضاعدة الأئمة املوجودين يف فرن�ضا خلدمة اجلالية امل�ضلمة، متناق�ضة ملا تدعو اإليه اجلمهورية الفرن�ضية اإىل �ضرورة احرتام الأديان، يف حني 

اأو�ضح اأن املنظومة الرتبوية الفرن�ضية هي من يجب اأن ُينتقد لكون كل منفذي الهجمات الإرهابية فرن�ضيون.



من�سور عي�سى:
املواد الفالحية التهبت 

بزيادة 80 باملائة يف يوم 
واحد

 ا�ستبعد اخلبري الفالحي عي�سى 
من�سور، �سبط الأ�سعار ومنعها 
ال�سهر  ع�سية  اللتهاب  من 
الف�سيل، مرجعا ذلك اإىل غياب 
اآليات �سبط ال�سوق، كا�سفا عن 
بـ80  الفالحية  املواد  ارتفاع 

باملائة يف يوم واحد فقط.
من�سور  الفالحي  اخلبري  وازن 
على  له  من�سور  يف  عي�سى، 
الجتماعي  التوا�سل  موقع 
ارتفاع  اأ�سباب  »فاي�سبوك«، يف 
بني  رم�سان  ع�سية  الأ�سعار 
وج�سع  امل�ستهلكني  لهفة 
اإلقاء  عدم  اإىل  داعيا  التجار، 
امل�ستهلكني  على  اللوم  كل 
اقتناء  يف  يفرطون  الذين 
لل�سهر  حت�سبا  الغذائية  املواد 
باملوازاة  اأنه  معتربا  الف�سيل، 
عن  الطرف  غ�ض  ميكن  ل 
الذين  التجار  بع�ض  ج�سع 
منا�سبات  هكذا  يتحينون 
على  اأرباحهم  م�ساعفة  لأجل 
 >< ال�رشائية  القدرة  ح�ساب 
كبرية  ل�رشيحة   >< املهرتئة 

من امل�ستهلكني.
اأ�سعار  اأن  اخلبري  وك�سف 
اأكرث  ارتفعت  الفالحية  املواد 
يوم  غ�سون  يف  باملائة   80 من 
يعجز  ذلك  اأن  معتربا  واحد، 
حتول  اأنه  خا�سة  تربيره،  عن 
املنا�سبات  يف  تتكرر  لظاهرة 
بدرجة  املنا�سبات،  غري  ويف 
جعله ماألوفا و�سط املواطنني، 
اأنه  اخلبري  تدارك  حني  يف 
املعتادة   املجريات  بح�سب 
الأ�سواق  ا�ستحداث  منذ 
�ستكون  الأ�سعار  فان  اجلوارية 
مر�سحة لال�ستقرار يف الأ�سبوع 

الثاين من ال�سهر .
اأما بخ�سو�ض الآليات الر�سمية، 
�سبط  اآليات  غياب  اأن  فقال 
ال�سوق تبقى غائبة متاما، وهو 

ما يفرج عن الو�سع احلايل.

بولنوار
 اليوم الثاين من رم�سان 

عرف تراجع الأ�سعار من 
دج  20 اإىل   10

 
جمعية  رئي�ض  اأكد  جهته  من 
اجلزائريني  واحلرفيني  التجار 
حاج الطاهر بولنوار اأن الأ�سعار 

عرفت  الثاين  اليوم  من  بداية 
 20 اإىل   10 من  مبعدل  تراجعا 
اأ�سعار  يف  ا�ستقرار  مع  دج، 
دج   320 متو�سط  عند  الدجاج 
للكلغ، واللحوم احلمراء مبعدل 

1400 دج للكلغ.
بولنوار  حّمل  واأن  و�سبق  هذا 
الأ�سعار  ارتفاع  م�سوؤولية 
لدى  ال�ستهالك  ثقافة  لغياب 
والذي  اجلزائري،  املواطن 
يف  الرئي�ض  ال�سبب  اأنها  اأكد 
ارتفاع اأ�سعار اخل�رش والفواكه 
وبداية  الأخرية  الأيام  خالل 
طماأن  حني  يف  رم�سان،  �سهر 
توفر  بخ�سو�ض  املواطنني 
اإنها  قال  والتي  املنتجات 
واأ�سواق  موجودة  �ستكون 
قبل  من  يوميا  �ستمون  اجلملة 

الفالحني.
اخل�رش  اأ�سعار  باأن  واأو�سح 
املنتجات  وباقي  والفواكه 
بداية  يف  اإل  ارتفاعا  �ست�سهد 
�سيا�سة  ب�سبب  رم�سان،  �سهر 
اأو�سح  حيث  والطلب،  العر�ض 
وغري  رهيبا  �سغطا  هنالك  اأن 
التجزئة،  حمال  على  منتظر 
باأن  امل�سدر  ذات  وقال 
يرقى  مل  اجلزائري  امل�ستهلك 
بدون  العي�ض  م�ستوى  اإىل  بعد 
م�ستلزماته  ب�رشاء  التفكري 
قبل بداية �سهر رم�سان، وهذا 
يحمي  لأنه  تغيريه  يجب  واقع 
امل�ساربني الذي ي�ستغلون هذا 

الأمر.

الأ�سواق الت�سامنية 
تخف�ض الأ�سعار

  
التجارة  ويزر  اأكد  جهته  من 
زيارته  خالل  جالب،  �سعيد 
الأ�سعار  اأن  للبليدة   الأخرية 
ما  �سواء  انخفا�سا  �ستعرف 
الفواكه،  اأو  باخل�رش  تعلق 
التي  القراءات  نف�ض  وهي 

اأن  ليوؤكد  ذلك،  على  اأجمعت 
على  �سارت  اجلزائرية  ال�سوق 
بداية  مع  الأ�سعار  ارتفاع  نهج 
مركزا  �سنويا،  الف�سيل  ال�سهر 
التي  والقرعة،  الطماطم  على 

عرفت ارتفاعا كبريا.
زيارته  خالل  الوزير  اأكد  كما 
ل�سوق اجلملة للخ�رش والفواكه 
�سوقني  وكذا  ببوفاريك 
ت�سامنيني يف اأول يوم من �سهر 
خمتلف  »اأ�سعار  اأن  رم�سان 
مل  والفواكه  اخل�رش  اأنواع 
ت�سهد ارتفاعا كبريا هذه ال�سنة 
والكو�سة  الطماطم  با�ستثناء 
التي �سجلت ارتفاعا حم�سو�سا 
عليها«،  الكبري  للطلب  نظرا 
اجلملة  ب�سوق  تراوحت  كونها 
لبوفاريك ب110 دج و 140 دج 
يف حني ا�ستقرت اأ�سعار كل من 
البطاطا واجللبانة يف حدود 40 
واجلزر  دج(   25( والب�سل  دج 
)50 دج(. من جهة ثانية �سجل 
املنتجات  وفرة  نقطة  الوزير 
بني  وازن  حني  يف  الفالحية، 
التوجيهات للم�ستهلكني وللتجار 
لال�ستهالك  الدعوة  خالل  من 
امل�ساهمة  بهدف  بعقالنية 
ليدعو  الأ�سعار،  خف�ض  يف 
ملقاطعة املنتجات التي ت�سهد 

ارتفاعا كبريا يف الأ�سعار.
التي  املبادرة  اإىل  اأ�سار  كما 
التجارة  غرفة  بها  قامت 
واملتمثلة  بالبليدة  وال�سناعة 
يف ا�ستحداث �سوقني ت�سامنيني 
بحيث  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
الفرو�سية  بنادي  الأول  يتواجد 
خم�س�ض لعر�ض خمتلف املواد 
تخ�سي�ض  مت  فيما  الغذائية 
بالقاعة  الكائن  الثاين  ال�سوق 
باأولد  الريا�سات  متعدد 
والفواكه،  اخل�رش  لبيع  يعي�ض 
باأ�سعار  منتجات  توفري  بهدف 
من  ت�سوق  كونها  منخف�سة 
امل�سنع اإىل امل�ستهلك مبا�رشة 

الرتويج  يف  اأي�سا  ت�ساهم 
املحلية  باملنتجات  والتعريف 
تلك  جودتها  يف  ت�ساهي  التي 
تعلق  فيما  اأما  امل�ستوردة 
باملواد  اخلا�سة  بالتخوفات 
تاأثري  مدى  وما  امل�ستوردة 
حتديد  يف  الأوروبي  الإحتاد 
املمنوعة  الأ�سعار  قائمة 
اأن  الوزير  اأكد  الإ�سترياد  من 
الطرفني  جتمع  التي  العالقة 
يف  دائم  »حوار  عالقة  هي 
فيها  مبا  امليادين  خمتلف 

التعامالت التجارية«.

عينات من اأ�سعار اليومني 
الأولني لرم�سان

  
بح�سب  الأ�سعار  حتددت 
حلماية  الوطني  الحتاد 
بداية من اخل�رش:  امل�ستهلك، 
نوعا ما  التي عرفت  بالبطاطا 
ا�ستقرارا مقارنة بباقي اخل�رش 
ب�سعر: 50 دج، اأما باقي اخل�رش 
الطماطم:  اأ�سعارها،  فالتهبت 
150 دج، الب�سل 80 دج، واخل�ض 
140 دج، والفلفل احللو 110 دج 
والفلفل احلار 110 دج، ال�سمندر 
80 دج، والفول 40 دج واجللبانة 
دج   100 والباذجنان  دج،   60
والف�سولياء 200 دج والب�سبا�ض 
واخليار  دج   90 واجلزر  دج   60
يدعمها  دج،   160 والقرعة   90
الليمون 260 دج. اأما بخ�سو�ض 
دج   180 فالفراولة  الفواكه 
وال�سمام  دج   120 والبطيخ 
اأما  دج،   100 والدلع  دج   130
 180 واخلوخ  دج   220 الزعرور 
الرم�سانية  املوائد  و�سيد  دج، 

التمر ما بني 500 اإىل 800 دج.
ت�ستهلك  التي  اجلافة  والفواكه 
بال�سهر  وا�سع  نطاق  على 
دج   1000 فالزبيب  الف�سيل: 
دج   1500 املجفف  وامل�سم�ض 

والعينة 1000 دج. 

العام  القائد  �سعدون  م�سطفى  قال 
الإ�سالمية  الك�سافة  قدماء  جلمعية 
ال�سباح  برنامج �سيف  اجلزائرية  يف 
يخ�ض  الأوىل  فيما  الإذاعية  للقناة 
معا  للعي�ض  العاملي  باليوم  الحتفاء 
يف �سالم »  وعليه فلقد مت تخ�سي�ض 
جمموعة من الأن�سطة الك�سفية  التي 
الكرمي  رم�سان  �سهر  مع  تزامنت 
ت�سامنيا  بعدا  اإ�سفاء  بغية  وهذا 
اأعطينا  فلقد  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 
الر�سمي  للم�ساريع  النطالق  اإ�سارة 
بالأعمال  اخلا�سة  اخلريية  
الت�سامنية  من حي بن طلحة التابعة 
مب�ساركة  بالعا�سمة  براقي  لبلدية 
واإطارات  الوطني  املكتب  اأع�ساء 
اجلمعية  وياأتي هذا من اأجل  اإظهار 
مع  اجلزائري  ال�سعب  تالحم  للعامل 
معاين  لإثبات  البع�ض  كنموذج  بع�سه 
اإعطاء  امل�ساحلة الوطنية عن طريق 
ال�سالم  يف  الأخرى  لل�سعوب  در�ض 
ويف   . ال�سلمي  والتعاي�ض  والت�سامن 
�سياق مت�سل اأكد رئي�ض جمعية قدماء 
اجلزائرية  اأن  الإ�سالمية  الك�سافة 
الهدف الأ�سا�سي بالن�سبة لنا هو جعل 
من �سهر رم�سان حمطة ت�سامنية  ل 
املحتاجني  على  فقط  على  تقت�رش 
الت�سامنية  امل�ساريع  عرب  يتم  وهذا 
بها   كمطاعم  نقوم  التي  اخلريية 
عابري ال�سبيل ومطاعم الرحمة  ومع 
تقدمي وجبات الإفطار ال�ساخنة  على 
الأ�رشي  اجلو  لتوفري  ال�سيار  الطريق 
والتاآزر مع من منعتهم ظروف العي�ض 
عائلتهم  اإ�سافة  رفقة  التواجد  يف 
لتقدمي  وجبات ال�سحور  ، كا�سفا اأن 
العام املا�سي  مت تقدمي  يف رم�سان 
هذه  فن�سعى  وعليه  وجبة  األف   400
وجبة   األف   500 اإىل  للو�سول  ال�سنة 
الوجبات  وحمالت  كل  ت�سمل  والتي 
امل�سافرين  حمطة  الإطعام  يف 
بامل�ست�سفيات   املر�سى  ومرافقي 
املا�سي  مع  العام  بها  قمنا  التي 
توفري وتتوا�سل هذه العملية هذا  لعام 

باأغلب امل�ست�سفيات اجلزائر العا�سمة 
تقدمي وجبات  واملدن املجاورة  مع 
والثالث   الثاين  الأ�سبوع  يف  �ساخنة 
من رم�سان يف املطارات للمعتمرين  
رم�سان   لتقدمي  قفة  اإ�سافة 
هذا  املحتاجني  وباأتي  لالأ�سخا�ض 
بتظافر جهود جمعية قدماء الك�سافة 
التي  حتتوي  اجلزائرية  الإ�سالمية 
على 22 األف منخرط  على امل�ستوى 
 20 من  اأقل  �سباب   واأغلبهم  الوطني 
�سنة وعليه فلقد  اخرتنا هذه ال�سنة  
يف  ال�سعبية   الأحياء  �سباب  اإدماج 
رم�سان  �سهر  يف  الت�سامن  عملية 

واملبنية  اأ�سا�سا على الثقة .  
 

اإ�سفاء البعد التكويني 
لالأطفال الك�سافني يف 

رم�سان
 

اأن جمعية   كما اعترب ذات املتحدث 
قدماء الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية 
وفاعلي  املحتاجني  بني  وا�سطة  هي 
خالل   فهدفنا  من  وعليه  اخلري  
الرتكيز على  البعد  هذه املبادرة هو 
عرب  الك�سافني  لالأطفال  التكويني 
الأطفال  الجتماعية  لهوؤلء  التن�سئة 
للتوا�سل  املثالية  وتعليمهم  الطرق 
اجلزائريني  املواطنني  من  مع 
�سي�سبح  احل�سن  الذي  العمل  عرب 
وهذا  الك�ساف  الطفل  عادة  لدى 
ملجتمعه  نافعا  �سخ�سا  يجعله  ما 
ف�سهررم�سان  م�ستقبال  وبالتايل 
الطفل  لتكوين  مهمة  فر�سة  هو 
مبعاناة  والإح�سا�ض  الآخر  خلدمة 
القدرة  الأ�سخا�ض املحتاجني ب�سبب 
املجتمع  حتولت  مع  ال�رشائية  
كبري  يف  تغري  فلقد طراأ  اجلزائري  
 ، الراهن  وقتنا  يف  املحتاج  مقيا�ض 
ال�سبعينات  مقارنة باملحتاج يف فرتة 

والثمانينات .
حكيم مالك    

يومان على انطالق ال�سهر الف�سيل

�سارة بومعزة

م�ست�يات الأ�سعار تعاك�س ت�سريحات امل�س�ؤولني
م�سطفى �سعدون القائد العام جلمعية قدماء الك�سافة 

الإ�سالمية اجلزائرية:

»ن�سعى لتقدمي 500 األف 
وجبة يف �سهر رم�سان« 
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.        وزير التجارة :على امل�اطنيني ملقاطعة امل�اد امللتهبة
عرفت اأ�سعار اخل�سر والفواكه وخمتلف م�ستلزمات رم�سان ارتفاعا كبريا خالل اليوم الأول من رم�سان، 

وهو ما كان متوقعا على غرار العادة منذ �سنوات، و�سط تربيرات تراوحت بني ج�سع بع�ض التجار 
وامل�ساربني وغياب ثقافة ال�ستهالك، جالب يدعو ملقاطعة املنتجات املرتفعة الأ�سعار، يف حني علقت 

عليها دعوات الر�ساد يف ال�ستهالك ليلخ�سها وزير التجارة بدعوته امل�ستهلكني ملقاطعة املواد املرتفعة.

الفي�سانات الأخرية  ب�سطيف 

هالك �سخ�س و فقدان اآخر 
و ت�سجيل اأ�سرار مادية 

التي ت�ساقطت  الغزيرة  ت�سببت الأمطار 
على مدينة �سطيف و �سواحيها بدءا من 
م�ساء اأم�ض اخلمي�ض يف هالك �سخ�ض 
وفقدان اآخر اإ�سافة اإىل العديد  ت�سجيل 
اأو�سح  و  املادية.  الأ�رشار  من  العديد 
املديرية  لدى  بالإعالم  املكلف 
اأحمد  النقيب  املحلية للحماية املدنية 
لعمامرة اأم�ض، لوكالة الأنباء اجلزائرية، 
مدينة  على  املت�ساقطة  الأمطار  اأن 
�سطيف و�سمالها بدءا من م�ساء اأم�ض و 
متاأخرة  �ساعة  غاية  اإىل  ا�ستمرت  التي 
من ليلة اخلمي�ض اإىل اجلمعة قد خلفت 
�سنة   59 العمر  من  يبلغ  �سخ�ض  هالك 
جرفتها  نفعية   �سيارة  منت  على  كان 
ال�سيول مبجرى وادي حيون �رشق مدينة 
اإىل  م�سريا  �سطيف  �سمال  الكبرية  عني 
اأن عمليات البحث ل زالت متوا�سلة عن 
فالح مفقود بقرية لقراقرة �سمال ذات 
املدينة و اأ�ساف ذات املتحدث اأن هذه 
الأمطار الرعدية �سكلت �سيول جارفة و 
جريانا قويا ملختلف الأودية و ال�سعاب 
غمرت  التي  املياه  من�سوب  ارتفاع  و 
العديد من ال�سوارع واملنازل و التجمعات 
املحا�سيل  و  املوؤ�س�سات  و  ال�سكانية 
روؤو�ض  من  العديد  نفوق  و  الزراعية 
الطرقات  من  العديد  ت�رشر  و  الأغنام 

مبدينة  خا�سة  الولية  مناطق  مبختلف 
و  �سطيف  و  �سواحيها  و  الكبرية  عني 
العلمة و عني اأرنات و عمو�سة كما ك�سف 
اأحمد لعمامرة اأن فرق احلماية املدنية 
اأ�سخا�ض   7 الفرتة  نف�ض  خالل  اأنقذت 
على  كانوا  منهم   3 حمدق  خطر  من 
منت �ساحنة جرفتها املياه على الطريق 
و  الأوري�سيا  مبنطقة   9 رقم  الوطني 
على  كذلك  املياه  جرفتها  ب�سيارة  اآخر 
الطريق الوطني رقم 77 مبنقطة »الكاف 
اآخرين   3 و  الدهام�سة،  ببلدية  لكحل« 
كانوا على منت �سيارة �سياحية باملدخل 
الغربي ملدينة �سطيف .  و اأكد املكلف 
بالإعالم لدى املديرية املحلية للحماية 
املدنية اأن عمليات املعاينة و ت�رشيف 
حلد  م�ستمرة  زالت  ل  الأمطار  مياه 
مدينة  اأحياء  و  املناطق  بعديد  الآن 
حي  غرار  على  �سواحيها  و  �سطيف 
لكداد  و �سوف  العيفة  ال�سيخ  و  يحياوي 
املدينة  بو�سط  اخلم�سة  واملعدومني 
و  جرمان  و  العلمة  مبدينة  كذلك  و 
و  الكبرية  عني  مبدينة  الأحياء  عديد 
ذلك با�ستعمال امل�سخات و ت�سخري كل 
و  املادية  والإمكانات  الو�سائل  خمتلف 

الب�رشية الالزمة.
ف.ن�سرين 
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اأدرار

   مروج املخدرات 
وراء الق�سبان   

للم�صلحة  التابعة  الق�صائية  ال�رشطة  قوات   متكنت 
مكافحة  )فرقة  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
القب�ض  اإلقاء  من  ادرار  امن  لدي  املخدرات(  
الرتويج  بتهمة  العمر29�صنة  من  يبلغ  �صخ�ض  على 
للمخدرات بطريقة غري �رشعية حيث تعود حيثيات 
الق�صية   اإىل اأواخر  نهاية االأ�صبوع املا�صي  وعلى اثر 
دوريات لقوات ال�رشطة باحلي الغربي لفت انتباههم 
�صخ�ض م�صبوه و بعد التقرب منه واإخ�صاعه لعملية 
التلم�ض اجل�صدي �صبط بحوزته كمية من املخدرات 
اإىل  باالإ�صافة    بـ38.07غرام  االإجمايل  يقدر وزنها 
األف  ع�رش  ثمانية  1800دج  يقدربـ  مايل  مبلغ  �صبط 
دينارجزائري من عائدات هذه املادة ال�صامة  اين مت  
�صبط املحجوزات لفائدة التحقيق وحتويل امل�صتبه 
فيه ملقر امل�صلحة ال�صتكمال  التحقيق يف الق�صية 
مت تقدمي امل�صتبه فيه اأمام ال�صيد/وكيل اجلمهورية 
  )03( ثالث  حقه  يف  �صدر  اأين  اأدرار   حمكمة  لدى 

�صنوات حب�ض نافدة و200.000 دج غرامة مالية
بو�ضريفي بلقا�ضم 

اأدرار

 انقالب �سيارة �سياحية
 يخلف ثالث جرحي 

ظهرا  والن�صف  الواحدة  ال�صاعة  اأم�ض  اأول  وقع 
انقالب  اثر   6 رقم  الوطني  بالطريق  مرور  حادث 
اأحد  يف  اك�صنت   هيونداي  نوع  من  �صياحية  �صيارة 
مراقن  وق�رش  لقرارة  منطقة  مابني  املنعرجات 
جراء عدم حتكم �صائق ال�صيارة يف مركبته اأين خلف 
متفاوتة  بجروح  اأ�صخا�ض  ثالث  جرح  احلادث  هذا 
اخلطورة ومبا�رشة �صارعت م�صالح احلماية املدنية 
لتلقي  باإ�صعاف اجلرحى ونقلهم للم�صت�صفي  وقامت 
الوطني حتقيقا  الدرك  عنا�رش  فتحت  فيما  العالج 
هذا  وقوع  وراء  احلقيقية  االأ�صباب  حتديد  بهدف 

احلادث
بو�ضريفي بلقا�ضم 

الفرقة اجلنائية بامل�ضلحة 
الوالئية لل�ضرطة الق�ضائية 

مبيلة

 تفكيك جمموعة اأ�سرار 
و ا�سرتجاع م�سروقات

متكنت عنا�رش الفرقة اجلنائية بامل�صلحة الوالئية 
لل�رشطة الق�صائية مبيلة مطلع االأ�صبوع اجلاري من 
تفكيك جمعية اأ�رشار تتكون من 7 اأ�صخا�ض خمت�صة 
يف ال�رشقة وا�صرتجاع كمية من امل�رشوقات, ح�صب 

ما علم من م�صالح االأمن الوالئي. 
وتعود تفا�صيل الق�صية ا�صتنادا لبيان ذات امل�صالح 
الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية  امل�صلحة  ت�صجيل  اإىل 
ل�رشقات  تعر�صوا  مواطنني  طرف  من  �صكاوى   5
املدينة  بو�صط  واأك�صاك  م�صاكن  طالت  خمتلفة 
حتديد  اإىل  التو�صل  من  والتحري  البحث  ومكن 
اأ�صخا�ض,   7 عددهم  البالغ  ال�صبكة  اأفراد  هوية 
ترتاوح   4 منهم  اأوقف  ق�صائيا  م�صبوقون  جميعهم 
اأعمارهم ما بني 22 و37 �صنة خالل عمليات �رشطية 
ميدانية نفذت مبدينة ميلة و �صواحيها. و باقتياد 
اإخ�صاعهم  و  اجلنائية  الفرقة  مقر  اإىل  املوقوفني 
للتحقيق �صمح ذلك با�صرتجاع بع�ض امل�رشوقات, 
فيما ال يزال 3 اأ�صخا�ض م�صتبه فيهم يف حالة فرار. 
نيابة حمكمة  اأمام  االأربعة  و مت تقدمي املوقوفني 
اإيداع رهن  اأمر  اأ�صدرت يف حق3 منهم  التي  ميلة 
االإفراج  من  الرابع  ا�صتفاد  فيما  املوؤقت,  احلب�ض 

بح�صب ما ورد يف ذات البيان. 

موؤخرا  م�صتغامن  والية  اأمن  متكن 
ومواد  غذائية  مكمالت  حجز  من 
وغري  مغ�صو�صة  �صيدالنية  �صبه 
األف   240 بقيمة  للمقايي�ض  مطابقة 
اليوم  علم  ح�صبما  جزائري,  دينار 
الذي  اأمني,  م�صدر  من  اخلمي�ض 
مت  املحجوزة  الكميات  اأن  اأو�صح 
مراقبة  عمليات  خالل  �صبطها 
العامة  ال�رشطة  فرقة  بها  قامت 

االقت�صادية  والفرقة  والتنظيم 
مديرية  من  ومفت�صني  واملالية 

ال�صحة وال�صكان وم�صالح التجارة.
وجاءت هذه العملية يف اإطار العمل 
م�صالح  به  قامت  الذي  اال�صتباقي 
ال�صهر  قبيل  م�صتغامن  والية  اأمن 
مكافحة  اإىل  يهدف  والذي  الف�صيل 
وخ�صو�صا  ال�رشعية  غري  التجارة 
املواد  وبيع  العطارة  جمال  يف 

املخالفني  و�صبط  الطبية  �صبه 
وحتويلهم للعدالة ,واأ�صفرت العملية 
--وفقا لذات امل�صدر-- عن حجز 
غذائية  ومكمالت  م�صتح�رشات 
كمادة   42 بينها  من  جتميل  ومواد 
غذائي  مكمل  علبة  و16  مطهرة 
زجاجات  و10  ال�صالحية  منتهية 
و10  العقم  من  للتداوي  الع�صل  من 
اجللد  لعالج  كرمية  من  زجاجات 

و24 علبة من احلنة ال�صوداء جمهولة 
امل�صدر. كما مت حجز كمية معتربة 
من االأع�صاب التي ت�صتخدم لالإقالع 
عن التدخني وكمية اأخرى من مراهم 
جن�صية  ومقويات  الع�صالت  الأالم 
ومواد جتميلية  وم�صاحيق  واأع�صاب 
وال�صامبو  والغا�صول  كال�صابون 
وم�رشوبات للر�صاقة واإنقا�ض الوزن 

وغريها.

 30 يوم  املتهمان  توقيف  جرى  هذا 
امل�صلحة  اأوقفت  حني   2016 اأكتوبر 
كل  الق�صائي  للتحقيق  االإقليمية 
»ح   , ع,رزيق«   », اأح�صن«  ب,   « من 
بتجنيد  فيهم  امل�صتبه  ,وبعزيز« 
�صفرهم  وت�صهيل  جزائريني  مقاتلني 
 , برتكيا  مرورا  النزاع  مناطق  نحو 
من  حول  اأنذاك  التحقيق  اإرتكز  اأين 
�صاهم يف اإلتحاق كل من » ن ,�صعيد« 
, و  و » ب ,حمزة« بتنظيم » داع�ض« 
الهاتفية  املكاملات  لك�صف  اإ�صتغالال 
» ب«  به  امل�صتبه  اأن  تبني  للموقوفني 

ح�صن« كان على اإت�صال مع املدعوين 
دجانة  اأبو   « و  االأرواح«  �صايح   «
عنا�رش  وهم  الرباء«  اأبو   « و  البتار« 
كما  داع�ض«   « تنظيم  داخل  موجودة 
التي  االإت�صاالت  اأن  التحريات  اأثبتت 
و  التليغراف  تطبيق  عرب  جمعتهم 
حتويل  وبعد   , الوات�صاب  و  الهاتف 
يف  التحقيق  م�صلحة  على  املتهمان 
اإطار التحريات االأمنية اإعرتف » ب, 
اأح�صن« بعالقته مع العنا�رش االإرهابية 
لهم  يقدم  كان  باأنه  اأكد  و  املذكورة 
بعد  معهم  ويتوا�صل  امل�صاعدة  يد 
بلحاقهم بالتنظيم كما ك�صف اأنه قدم 
ليلة  امل�صاعدة للم�صمى » غ ,حممد« 
باأنه  اإت�صح  والذي  ملوريطانيا  �صفره 

التي  الت�رشيحات  ل�صوريا وهي  توجه 
كذبها امل�صمعى » ع ,رزيق« , وخالل 
�صماع نف�ض املتهم عند احل�صور االأول 
اأمام ال�صيد قا�صي التحقيق ك�صف اأن 
 2014 لعام  تعود  بالوقائع  عالقته 
 « االإرهابيان  من  كل  على  تعرف  اأين 
بو�صاطة  �صعيد«  ب,   « و   « ,براقي  ح 
من » ع, رزيق« يف اإطار العمل وبعدها 
 2015 عام  حلني  عالقتهما  اإنقطعت 
الوالئم  اأحد  يف  بهما  اإلتقى  حني 
عدة  هناك  وكان  ,رزيق«  ع   « مبنزل 
يف  االأحداث  حول  حتدثوا  اأ�صخا�ض 
�صوريا , كما اأقر مب�صاعدته لالإرهابي 
بتنظيم  اإلتحاقه  قبل  �صعيد«   , ب   «
يف  م�صاعدته  طريق  »داع�ض«عن 

ت�صحيح �صهادة البكالوريا و رافقه عند 
�رشطي يدعى » موح البولي�صي« الذي 
اأكد له باأنه غري مبحوث عنه كما قام 
اأي�صا بالتوجه لرعية �صوري و اأخطره 
اأنه مكلف بجمع االأموال لالأ�صخا�ض 
الراغبني بال�صفر ل�صوريا الإرغامه على 
التربع ب10 اأالف دج كونه كان باأم�ض 
احلاجة لها , و اأكد باأنه كان يتوا�صل 
مع االإرهابيني عرب تطبيق » تليقارف« 
, وهي الت�رشيحات التي عاد وتراجع 
عنها خالل �صماعه يف املو�صوع , يف 
حني اأنكر » ع ,رزيق« ما ن�صب له من 
جرم و اأكد اأن عالقته مع االإرهابي » 
وهذا  ,�صعيد« جمرد عالقة عمل  ب 

قبل حلاقه بالتنظيم .

ل/منرية

�ضتنظر  حمكمة اجلنايات 
االإ�ضتئنافية مبجل�س ق�ضاء 

العا�ضمة بتاريخ 21  ماي املقبل 
يف  ق�ضية  ع�ضوان من �ضبكة 
خمت�ضة يف جتنيد املقاتلني 

اجلزائريني يف تنظيم الدولة 
االإ�ضالمية يف ال�ضام و العراق » 

داع�س« وت�ضهيل مرورهم لهناك 
عرب دولة تركيا ويتعلق االأمر 

بكل من » ب ،ح�ضن« و » ع ، رزيق« 
اللذان كانا يعمال ل�ضالح  املكنى 

» اأبو دجانة البتار« و« اأبو الرباء« 
وهما من اأخطر  اجلزائريني 

النا�ضطني يف التنظيم .

االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  ناق�صت 
تعر�ض  �صاب  ق�صية  البي�صاء  بالدار 
اأن تودي بحياته  لطعنات قاتلة  كادت 
ال�رشعي  الطبيب  قدرها  عجز  مبدة 
ب60 يوما ,  على يد جمموعة �صبان اإثر 
�صجار عنيف ن�صب بينهم على م�صتوى 
�صاطئ العرو�ض بربج الكيفان  . وقائع 
دار  ما  ح�صب  وعلى  احلالية  الق�صية 
بجل�صة املحاكمة تعود لتاريخ 4 مار�ض 
ب�رشق  االأمن  تلقت م�صالح  2017 حني 
العا�صمة يف حدود منت�صف الليل لبالغ 
البحرية  بالواجهة  بوقوع �صجار عنيف 
بربج  العرو�ض  ال�صاطئ  م�صتوى  على 
 , اأ�صخا�ض  جمموعة  بني  الكيفان 
االأمن مل�رشح اجلرمية  لتتنقل م�صالح 

اأر�صا  ملقيا  ال�صبان  اأحد  على  وتعرث 
بنقله على  وهو غارق يف دمائه وتقوم 
م�صطفى  مل�صت�صفى  ال�رشعة  جناح 
لعدة  تعر�صه  بعد  باحلرا�ض  زمرييل 
اأنحاء  خمتلف  على  قاتلة   طعنات 
الطبيب  قبل  من  فح�صه  وبعد  ج�صده 
ال�رشعي اأكد يف تقريره اأن ال�صحية قد 
جنى باأعجوبة من جراء تلك الطعنات 
عجز  مبدة  طبية  �صهادة   له  حررت  و 
اإ�صتفاقته ك�صف هوية  وبعد   , يوما   °6
الفاعل وهو اأحد معارفه وبعد توقيف 
هذا االأخري اإعرتف خالل �صماعه باأنه 
حول  اأكد  و  ال�صحية  بطعن  قام  من  
يومها  توجه  باأنه    , الواقعة  تفا�صيل 
ل�صاطئ العرو�ض ق�صد تناول  البيتزا , 

اأين كان ال�صحية متواجدا هناك وبعد 
خالف  ب�صبب  بينهما  كالمية  م�صادات 
يف  �صكني  باإ�صهار  ال�صحية  قام  قدمي 
بالدفاع  ليقوم  به  طعنه  وحاول  وجهه 
عن نف�صه عن طريق  حمل كرة حديدية 
و�رشبها بها  على م�صتوى الراأ�ض الإبعاد 
ال�صكني و  ي�صقط ال�صحية اإثرها  اأر�صا 
مبا جعله يفر مبا�رشة  , ويف تلك االأثناء 
مر �صيارتني على متنها اأ�صدقائه اإنهالوا 
عدة  وطعنوه  بال�رشب  ال�صحية  على 
املتهمني  توقيف  بذلك  ليتم   , مرات 
على  االأول  رفقة  وحتويلهم  الثالثة 
القتل  حماولة  بجناية  احلال  حمكمة 
العمدي مع �صبق االإ�رشار و الرت�صد , 
ليرتاجع املتهم االأول خالل �صماعه من 

�صابق  عن  املحكمة  هيئة  اأمام  جديد 
يومها  توجه  باأنه  يوؤكد  و  ت�رشيحاته 
تناول  ق�صد  ال�صحية  تواجد  ملكان 
من  اإت�صال  تلقى  ذلك  اأثناء  و  البيتزا 
اأحد اأ�صدقائه الذي طلب منه اإنتظاره 
الفرتة  تلك  ويف  به  هناك حلني حلاقه 
ويحاول  عليه  يتهجم  بال�صحية  تفاجاأ 
اللذين  املتهمني  باقي  ليتدخل  قتله 
ح�رشوا مبا�رشة لالأماكن وقاموا باإبعاد 
باإفادته  بذلك  ويطالب   , عنه  ال�صحية 
النائب  جهته  من  ليلتم�ض   , بالرباءة 
العام توقيع عقوبة 15 �صنة �صجنا نافذا 
تفيدهم  اأن  قبل   , املتهمني  حق  يف 

املحكمة بحكم الرباءة .
 ل/منرية 

م�ضتغامن  

اإثر �ضجار يف �ضاعة متاأخرة من الليل

حجز مكمالت غذائية ومواد �سبه �سيدالنية مغ�سو�سة

جرمية ب�سعة على م�ستوى �ساطئ العرو�س بربج الكيفان

,,

,,

حمكمة اجلنايات االإ�ضتئنافية بالعا�ضمة بتاريخ 21  ماي املقبل

حماكمة م�سوؤولني عن جتنيد جزائريني يف تنظيم » داع�س« 

.         اأثبتت التحريات عن وجود اإت�ساالت مع عنا�سر جد خطرية من التنظيم
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�أكدت م�صادر �أمنية مطلعة ليومية 
�لتي  �لأمن  خاليا  �أن   « »�لو�صط 
وزير  �جلمهورية  رئي�س  �صكلها 
�لأعلى  �لقائد  و  �لوطني  �لدفاع 
�لعزيز  عبد  �مل�صلحة  للقو�ت 
قد   ، �صابق  وقت  يف  بوتفليقة 
�ملن�رصم  �لأ�صبوع  مطلع  �رصعت 
ملخططط  �ل�صارم  �لتطبيق  يف 
�لأمن �خلا�س ب�صهر رم�صان �لذي 
�ملحاور  �لأوىل  بالدرجة  مي�س 
وغري  بها  �مل�رصح  �حلدودية 
�لتو�جد  تعزيز  مع  بها  �مل�رصح 
�لأمني بالنقاط �لع�صكرية �ملغلوقة 
»�ملحرمة » وذلك من خالل ن�رص 
متكونة  �أمنية م�صرتكة  875 وحدة 
�ملتخ�ص�صة  �لأمن  وحد�ت  من 
و�جلرمية  �لإرهاب  مكافحة  يف 
�لع�صكرية  بالنو�حي  �ملنظمة 
و�ل�صاد�صة  و�لر�بعة  �لثالثة 
ومترن��صت  ،ورقلة  ب�صار  بوليات 
بكتائب  و�ملدعومة  �لتو�يل  على 
حر�س  وعنا�رص  �لوطني  �لدرك 
�أق�صام  ملفت�صيات  �إ�صافة  �حلدود 
�جلمارك �جلز�ئرية وح�صبما علم 
مثل هذه  فاإن  �مل�صادر  نف�س  من 
يف  تندرج  �لأمنية  �ملخططات 
ملخطط  �ل�صارم  �لتطبيق  �إطار 
للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  عمل 

منابع  لتجفيف  �لر�مي  �مل�صلحة 
تهريب �ملو�د �لطاقوية و �ملوؤونة 
�لغذ�ئية �لتي عادت ما تهرب من 
�ملناطق �حلدودية �لأهلة بال�صكان 
 ، خمتار  باجي  برج  غر�ر  على  
قز�م  عني   ، تيمياوين   ، تينز�وتني 
ب�صار  بولية  مريجة  و  �لدبد�ب   ،
باإجتاه دول مايل ، �لنيجر ، ت�صاد 
ح�صب  �ملغربية  و�ململكة  ليبيا   ،

جانب  �إىل    . �ملتاحة  �ملعلومات 
ذلك فقد �صدد نائب وزير �لدفاع 
�لوطني وقائد هيئة �لأركان �لعامة 
�لفريق  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س 
هام�س  على  �صالح  قايد  �أحمد 
قادته  �لتي  و�لتفقد  �لعمل  زيارة 
للناحية  �لفارط  �لأ�صبوع  خالل 
�رصورة  على  �لر�بعة  �لع�صكرية  
�حلربية  �جلاهزية  على  �لإبقاء 

�لأمنية  �لت�صكيالت  ملختلف 
و�حليطة  �ليقظة  بروح  و�لتحلي 
�لف�صيل  �ل�صهر  خالل  و�حلذر 
للت�صدي بكل حزم وقوة لإي حالة 
باأمن  �صاأنها �مل�صا�س  �خرت�ق من 
�لوطني  �لرت�ب  و�صالمة  ووحدة 
�جلماعات  طرف  من  �صو�ء 
�ملرتب�صني  �لأعد�ء  �أو  �لإرهابية 
بوحدة و�صالمة �لرت�ب �لوطني  .

�جلمعيات  عديد  نا�صدت   
رئي�س  �لكبري،  باجلنوب  �ملحلية 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة، 
ب�رصورة �لتدخل �لعاجل لحتو�ء 
�لالجئني  ملف  وحلحلة  �لو�صع 
�لأفارقة �لذين يقطعون م�صافات 
�لأقد�م  على  م�صيا  يوميا  طويلة 
�أخرى، مما  �إىل  ولية  للتنقل من 
ب�صبب  بالهالك  يهددهم  بات 
تلك  جتتاح  �لتي  �حلر  موجة 

�لوليات .
حملية  جمعيات  ممثلي   طالب 
بوليات  و�إن�صانية  �جتماعية 
ب�صار  �أدر�ر،  �إيليزي،  مترن��صت، 
بالبالد   �لأول  �لقا�صي  وتيندوف، 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�لتدخل  ب�رصورة  بوتفليقة 
بالرعايا  للتكفل  �ل�صخ�صي 
�ل�رص�ئح  خمتلف  ومن  �لأفارقة 
من  �إنقاذهم  �أجل  من  �لعمرية، 
قطع  على  �إقد�مهم  بعد  �لهالك 
 1000 �لـ  بني  ترت�وح  م�صافات 
�لأقد�م  على  م�صيا  كلم   1500 و 
�حلدودية  �لوليات  من  للتنقل 
باجتاه  �لكبري،  �لبالد  بجنوب 
�لد�خلية  و  �حل�رصية  �لوليات 
للمالحقات  تعر�صهم  من  خوفا 
غري  �أ�صبح  �أن  بعد  �لأمنية، 
مرغوب يف وجودهم من  طرف 
�صكان تلك �لوليات، ب�صبب تورط 
خملة  جر�ئم  يف  منهم  �لبع�س 
نف�س  �أكد  حيث  �لعام،  بالنظام 
�ل�صلطات  �أن  على   ، �ملتحدثني 
�لعاجل  بالتدخل  مطالبة  �لعليا 
للم�صكل  جذري  حل  لإيجاد 
�رتفاع  ظل  يف  خا�صة  �لقائم، 
�لتي  �حلر�رة  درجة  معدلت 
مئوية  درجة   40 �صقف  بلغت 

�لظل، وهو ما بات يعر�س  حتت 
ياأتي  و  �لأفارقة  �لرعايا  غالبية 
و�لن�صاء،  �لأطفال  مقدمتهم  يف 
�صياق  ويف  �لهالك،  خلطر 
�لر�بطة  رئي�س  �أكد  فقد  مت�صل 
حقوق  عن  للدفاع  �جلز�ئرية 
�لإن�صان بتمرن��صت �حلدودية مع 
دولتي مايل و�لنيجر، عبد �لقادر 
يومية  به  تقار، يف ت�رصيح خ�س 
�لعليا  �ل�صلطات  �أن   ، »�لو�صط« 
ل  خيارين  بني  �أ�صبحت  بالبالد، 
ثالث لهما، �إما �إن�صاء حمت�صد�ت 
يتم  �لأجانب  بالرعايا  خا�صة 
بالتن�صيق  ت�صيريها  ملف  ��صناد 
بني �ل�صلطات �ملحلية و �ملكاتب 
�لولئية للهالل �لأحمر �جلز�ئري، 
نحو  ترحيلهم  عملية  برجمة  �أو 

بلد�نهم �لأ�صلية .
�جلمهورية  ولة  �أن  ومعلوم 
قد  كانو�  �ملذكورة،  بالوليات 
�صابقة  ت�رصيحات  يف  �أكدو� 
�لف�صل يف ملف  �أن �صاحب  لهم، 
رئي�س  هو  �لأفارقة،  �لرعايا 
من  �جلز�ئر  باعتبار  �جلمهورية 
بني �لدول �لتي وقعت على مو�ثيق 
بالتكفل  �خلا�صة  �ملتحدة  �لأمم 
بلد�نهم  تعي�س  �لذين  بالالجئني 
قاهرة  و�أمنية  �إن�صانية  ظروفا 
ب�صبب �ملعارك �لطاحنة وظاهرة 
�ملجاعة . من جهتهم، فقد �أجمع 
بالوليات  �ملقاولني  ع�رص�ت 
كانو�  �لأفارقة  �أن  �ملذكورة على 
�خلم�س  ظرف  ويف  متكنو�  قد 
�صفرة  فك  من  �لأخرية،  �صنو�ت 
نق�س �ليد �لعاملة و�لدفع بوترية 
�لتنمية نحو �لأمام، خ�صو�صا يف 

ور�صات �لبناء و�لتعمري .
اأحمد باحلاج 

 تعر�س 100 حمل مهني باملقاطعة 
بولية  �صالح  عني  �لإد�رية 
و�رصقة  للتخريب    ، مترن��صت 
�لأدو�ت  غياب  ب�صبب  �ملعد�ت 
�جلماعات  طرف  من  �لرقابية 
�ملحلية مما حولها  ملرتع مف�صل 
�لجتماعية  �لآفات  ملروجي 

مبختلف �أنو�عها و �أ�صكالها .
بعني  حملية  جمعيات  نا�صدت 
�صالح �لو�قعة على بعد حو�يل 700 
كلم عن مقر ولية مترن��صت ، يف 
ت�رصيحات لهم مع يومية »�لو�صط«  
خل�رص  �صد��س  �ملنتدب  �لو�يل   ،
�مل�صتعجل   �لتدخل  ب�رصورة 
�لتي  مهني  حمل   100 حلماية 
بكل  �جلمهورية  رئي�س  �أقرها 
من   ، �لوطني  �لرت�ب  بلديات 
هذه  �أ�صبحت  بعدما  �ل�صياع 
مف�صال  ملجاأ  �لعمومية  �ملر�فق 
�لجتماعية  �لآفات  ملروجي 
وكذ�  �أنو�عها  و  �أ�صكالها  مبختلف 

، وذلك  و�لرذيلة   �لف�صق  ممار�صة 
من  منها  �مل�صتفيدين  رف�س  بعد 
وت�صغيل  دعم  وكالت  �أ�صحاب 
للتاأمني  �لولئية  �لوكالة  و  �ل�صباب 
للم�صتفيدين  �إ�صافة  �لبطالة  على 
من وكالة �لت�صيري للقر�س �مل�صغر  
عن  بعدها  بحجة  ��صتغاللها 
ليبقى   ، �لتجاري  �لن�صاط  مناطق 
نف�س  ح�صب  مطروحا  �لت�صاوؤل 
�ملطبق  �ل�صمت  حول  �جلمعيات 
�لتي  �لبلدية  م�صالح  طرف  من 
�مل�صكل  تبعات  م�صوؤولية  حملوها 
�لقائم  وذلك على خلفية �لتماطل 
من  �لإيجار  عقود  ف�صخ  يف 
�ملر�فق  ذ�ت  من  �مل�صتفيدين 
بهدف �إعادة توزيعها على �ل�صباب 
�لأكرث ��صتعد�د� ل�صتغاللها خا�صة 
�حلرفني �لذين لطاملا ��صتكو� من 
�لت�صويق ملنتوجاتهم  نقاط  غياب 

�ملكد�صة مبنازلهم .
�ضيخ مدقن 

با�ضرت اللجان الأمنية املكلفة مبتابعة ملف الأمن بال�ضريط احلدودي اجلنوبي  مع دول اجلوار و ال�ضاحل 
الإفريقي يف التطبيق ال�ضارم للمخطط اخلا�ص ب�ضهر رم�ضان من خالل ن�ضر 875 وحدة اأمنية م�ضرتكة مكلفة 

بالتطبيق ال�ضارم ملخطط جتفيف منابع تهريب املواد الطاقوية واملوؤونة الغذائية .

خالل �ضهر رم�ضان

.      جتفيف منابع تهريب املواد الطاقوية واملوؤونة الغذائية 

اأحمد باحلاج 

ن�شر 875 وحدة اأمنية م�شرتكة بال�شريط احلدودي اجلنوبي 

�لفارط  �لأ�صبوع  نهاية   متكنت 
م�صالح �لأمن �مل�صرتكة بني مفت�صية 
�أق�صام �جلمارك �جلز�ئرية و ف�صيلة 
�لأبحاث و�لتحري بالكتيبة �لإقليمية 
�خلم�صني  مبنطقة  �لوطني   للدرك 
باملقاطعة �لإد�رية برج باجي خمتار 

�صبط  من   ، �در�ر  لولية  �لتابعة 
تقدر بحو�يل 2000  و��صرتجاع كمية 
حاول  �لتقليدية،  �ل�صمة  من  كلغ 
�لوطني  للرت�ب  �إدخالها  مهربان 
من  قادمتني  �صاحنتني  منت  على 
بال�صوق  ترويجها  بغر�س  مايل  دولة 

ليتم  قانونية،  غري  بطريقة  �ملحلية 
وت�صليمها  �ملحجوز�ت   م�صادرة 
��صتكمال  وبعد  �ملعنية  للم�صالح 
�ملوقوفني  مع  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
ومبوجبها  ق�صائية  ملفات  �جناز  مت 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  تقدميهم   مت 

�لولية،  بنف�س  رقان  حمكمة  لدى 
بالإيد�ع  �أمر  حقهما  يف  �صدر  �أين 
�نتظار  يف  �ملوؤقت  �حلب�س  رهن 
حماكمتهما بتهمة �لتهريب و�لإ�رص�ر 

بالقت�صاد �لوطني .
�ضيخ مدقن 

لقي ليلة  �أول �أم�س ثالثيني م�رصعه 
ب�صعقة كهربائية د�خل م�صكنه �لعائلي 
�لتابعة  رقان  بد�ئرة  �صايل  ببلدية  
لولية �أدر�ر ، وفور �إبالغها باحلادث 

�لثانوية  �لوحدة  م�صالح  �صارعت 
للحماية �ملدنية لعني �ملكان وقامت 
باإجالء �جلثة ونقلها  مل�صلحة حفظ 
�جلثث باملوؤ�ص�صة �ل�صت�صفائية برقان  

على منت �صيارة �إحدى  �خلو��س، ويف 
�لبحث  م�صالح  فتحت  �ل�صياق  ذ�ت 
للدرك  �لإقليمية  بالكتيبة  و�لتحري 
�أمنيا  حتقيقا  �صايل   ببلدية  �لوطني 

معمقا يف مالب�صات �حلادثة  لك�صفها، 
من  �لثالثة  �حلادثة  هذه  تعترب  حيث 

نوعها هذ� �لعام  .
اأحمد باحلاج  

م�صالح  �أم�س  �أول  فجر   متكنت 
بالكتيبة  و�لتحري  �لبحث 
خالل  �لوطني  للدرك  �لإقليمية 
باملنطقة  روتينية  بدورية   قيامها 
عمار  حا�صي  ب�صحر�ء  �مل�صماة 

بولية تيندوف ، من �لعثور على 03 
جثث يف حالة متقدمة من �لتعفن 
ليتم على �لفور حتويلها للم�صلحة 
بهدف  �لبلدية  بنف�س  �لطبية 
�إخ�صاعها لتحاليل �حلم�س �لنووي 

للتعرف على هوية �أ�صحابها، و�إن 
كانت �ملعلومات �لأولية �ملتوفرة، 
�ملعثور  �جلثث  �صلة  ت�صتبعد  ل 
تاهو�  �لذين  �لرحل  بالبدو  عليها 
بال�صحر�ء و�نقطعت �أخبارهم منذ 

�أكرث من 18 يوم  ، خا�صة يف ظل 
�لرتفاع �ملقلق لدرجات �حلر�رة 
لل�رصب عنهم  �ل�صالح  �ملاء  ونفاذ 

وفق �ملعلومات �ملتاحة .
�ضيخ مدقن 

برج باجي خمتار باأدرار 

�ضايل باأدرار 

�ضحراء حا�ضي عمار بتيندوف 

اإحباط حماولة تهريب 2000 كلغ من ال�شمة التقليدية

م�شرع ثالثيني ب�شعقة كهربائية

العثور على 03 جثث يف حالة متقدمة

اأفارقة يقطعون م�ضافات طويلة م�ضيا على 
الأقدام بني الوليات

حتولت ملجاأ ملروجي الآفات الجتماعية 

جمعيات حملية باجلنوب تنا�شد 
بالتدخل الحتواء الو�شع 

100 حمل مهني بعني 
�شالح عر�شة لل�شياع 



االقليمية  املجموعة  اأفراد  متكن 
من  الدفلى  بعني  الوطني  للدرك 
تتكون  اإجرامية  �شبكة  تفكيك 
خمتلف  من  ا�شخا�ص  ثالثة  من 

االعمار من 
ال�رسقة  يف  خمت�شة  امراأة,  بينهم 
عرب  اال�شخا�ص  على  االعتداء  و 
غرب  �رسق-  ال�شيار  الطريق 
بلديتي  بني  الرابط  �شطره  يف 
افاد  ما  ح�شب  بورا�شد–بومدفع, 

به بيان لهذا ال�شلك االأمني.
هذه  اأن  ذاته  امل�شدر  اأو�شح  و 
حد  و�شع  اىل  اف�شت  العملية 
وحجز  ال�شبكة  هذه  لن�شاط 
ادوات ت�شتعمل يف عملية ال�رسقة 
االأ�شياء  وا�شرتجاع  واالعتداء, 
 10 يف  املتمثلة  امل�رسوقة 

هواتف نقالة من خمتلف االنواع, 
ملختلف  هاتفية  �رسائح   10
مبلغ  ذاكرة,  بطاقة  املتعاملني, 
وثائق  بـ138.000دج,  يقدر  مايل 
اإدارية, �شيارة �شياحية, 13 �شالحا 
االأحجام  خمتلف  من  ابي�شا 
و  معالج  كيف  قطعة  واالأ�شناف, 
90 قر�شا مهلو�شا و اأ�شاف البيان 
اأنه من خالل هذه العملية "مت حل 
واإرجاع  مماثلة,  ق�شايا   08 لغز 
املواطنني  لدى  وال�شكينة  االأمن 
االخت�شا�ص",  اإقليم  كامل  عرب 
االخ�رس  الرقم  اأن  اإىل  م�شريا 
لدى  االأجنع  االأداة  "يبقى   1055
املواطنني يف االإبالغ عن اجلرائم 
اجل  من  املعلومات  وتقدمي  

التدخل يف الوقت املنا�شب".

ب�شام  اأوالد  مبدينة  ت�شليم  مت 
)تي�شم�شيلت( مفاتيح 180 وحدة 
�شكنية عمومية اإيجارية لفائدة 
اأفادت  ح�شبما   , م�شتحقيها 
لل�شكن  الوالئية  املديرية  به 
اأ�رسفت  التي  العملية  و�شملت 
عليها �شلطات دائرة تي�شم�شيلت 
والت�شيري  الرتقية  ديوان  مبعية 
املجل�ص  ورئي�ص  العقاري 
ب�شام  الأوالد  البلدي  ال�شعبي 
مفاتيح  امل�شتفيدين  ت�شليم 
هذه  من  اال�شتفادة  وقرارات 
غرف,  الثالث  ذات  ال�شكنات 

ح�شبما اأو�شحه ذات امل�شدر.
حاليا  الدائرة  م�شالح  وحت�شي 
ال�شكن  على  طلب   600 حوايل 

بذات  االيجاري  العمومي 
ذات  اإىل  ا�شتنادا  البلدية, 
اجناز  ويجري حاليا  املديرية. 
عمومية  �شكنية  وحدة   220
اإيجارية مبدينة اأوالد ب�شام والتي 
متقدمة"  "وترية  حاليا  ت�شهد 
اإليه   اأ�شري  كما  االأ�شغال,  يف 
ولالإ�شارة فان بلدية اأوالد ب�شام 
اخلما�شي  منذ  ا�شتفادت  قد 
نهاية  غاية  واإىل   2009  -  2005
الثالثي االأول من  العام اجلاري 
 920 قوامه  �شكني  برنامج  من 
وموجهة  عمومية  �شكنية  وحدة 
للق�شاء على ال�شكن اله�ص وغري 
االآن  حلد  منها  ا�شتلم  الالئق 

430 وحدة. 
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جليا  للموقع  الزائر  يالحظ  و 
وجود اأثار تكاد تنبثق من االأر�ص, 
اأخرى  اأجزاء  اإىل  باالإ�شافة 
اجلرار  وتنت�رس  الفخار.  من 
الذي  االأر�ص  على  الفخارية 
بفعل  متاآكلة  االأخرى  هي  تبدو 
,فاهم  حذر  و  املناخية  العوامل 
املنطقة  مواطني  اأحد  باحي, 
مل  "اإذا  قائالً:  الو�شعية  هذه  من 
وجه  على  �شيء  باأي  القيام  يتم 
جزء  بذلك  ف�شيختفي  ال�رسعة, 
من التاريخ"و يقع موقع تا�شا�شيت 
االأثري الروماين يف اجلزء العلوي 
من القمة احلمراء ويغطي م�شاحة 
اكت�شافه   بالرغم من  45 هكتار. و 
م�شوؤويل  اأن  اإال  �شنوات  عدة  منذ 
مل  املحلية  ال�شلطات  و  القطاع 
املوقع  هذا  حيال  �شاكنا  يحركوا 
وعود  بتقدمي  مكتفني  التاريخي 
يف  املوقع  هذا  يقع  كما  بحمايته 
اأرا�ص تابعة خلوا�ص مما جعل من 
ال�شعب جًدا ترميم االأثار التي هي 
حاليا عبارة عن بقايا مدمرة "ان 
ا�شتخدمها  التي  الكبرية  احلجارة 
ال  تذكاري  ن�شب  لبناء  الرومان 
الفرتة  هذه  على  �شاهدة  تزال 
املوقع",  عرفها  التي  التاريخية 
بالنيابة  املدير  اأو�شحه   ما  وفق 
ح�شب  و  خيدر  ميلود  للثقافة, 
املجاورين,  ال�شكان  �شهادات 
هذا  من  ال�شفلي  الطابق  فاإن 
كبرية  اأجزاء  على  يحتوي  املوقع 
و  املخفية.  والكنوز  التاريخ  من 
من  االآثار  يف  للمخت�شني  ا�شتنادا 
مديرية الثقافة املحلية فقد عرث 
على كنوز اأثرية بهذا املوقع تعود 
اإىل فرتة ترتاوح بني القرنني االأول 

والثالث قبل امليالد.

دعوات لرتميم املوقع 
االثري

املوقع  هذا  اهمال  مت  بعدما  و 
فقد  �شنوات  عدة  مدار  على 
اأيدي  يف  "تا�شا�شيت"  موقع  وقع 
املنطقة  هذه  رعاة  و  الل�شو�ص 
ياأتون  الرعاة  والزراعية.  اجلبلية 
املوقع  الأن  هنا  قطعانهم  لرعي 
مهجور متاما. "اإن االآثار املتبقية 
حتت  مدمرة  بقايا  اأ�شحت 
الع�شب", اأو�شح لواأج ال�شيد فاهم 
وغريهم  الرعاة  "بع�ص  م�شيفا 
املوقع  لنهب  ياأتون  االأفراد  من 
باالإ�شافة  التاريخية"و  القطع  من 
اأي�شاً  املوقع  يتعر�ص  النهب,  اإىل 
اال�شمنت  زحف  قبل  من  للتهديد 
�شكان  بع�ص  قام  اأنه  حيث  نحوه 
على  منازلهم  ببناء  القرية  هذه 

حميط هذا املوقع, ح�شب ما 
و  املكان.  بعني  واأج  الحظته 
عن  املالكني  بع�ص  اأعرب  فيما 
اأرا�شيهم  عن  للتخلي  ا�شتعدادهم 
لرتميم املوقع واحلفاظ عليه غري 
اأن اآخرون يرف�شون ذلك "لقد مت 
توجد  ال  بالكامل,  املوقع  تدمري 
و  لرتميمه.  عملية  اأو  درا�شة  اأية 
يف هذه احلالة ال بد يل من العمل 
ال�شغري  بيتي  بناء  و  اأر�شي  على 
هنا, طاملا مت التخلي عنه ", يقول 

اليا�ص, اأحد مالكي املوقع.
تعوي�شا  اآخرون  مالكون  يطالب  و 
حال  يف  املحلية  ال�شلطات  من 
املوقع  هذا  ا�شتعادة  اأرادت  ما 
مبكان  يقع  اأنه  علما  ترميمه,  و 
ال�شتوية  املحطة  عن  بعيداً  لي�ص 
ال�شلطات  كانت  و  لتيكجدة 
�شنوات  منذ  اأطلقت  قد  املحلية 
من  بطلب  ترميم  درا�شة  م�شت 
هذا  وحول  حملية.  جمعيات 
الثقافة  مدير  اأو�شح  املو�شوع 
املوقع  طبيعة  اأن  البويرة  لوالية 
ال�شعب  من  جعل  خلوا�ص  التابع 
ترميم البقايا التاريخية لتا�شا�شيت 
و  احلمراء  القمة  مواطنو  كان  و 
اجلمعيات املحلية قد دعوا وايل 
خالل  ليماين  م�شطفى  البويرة 
اجتماع عقد يف فرباير املا�شي مع 
املجتمع املدين يف ب�شلول )�رسق 
والتكفل  ترميم  اأجل  من  البويرة( 
مل  اأنه  غري  االأثري,  املوقع  بهذا 
يتخذ اأي اإجراء  منذ ذلك التاريخ. 
مثل  املحلية  اجلمعيات  وتطالب 
على  �شعداوي"  �شالح  "اأ�شدقاء 
�شلطات  بتدخل  اخل�شو�ص  وجه 
حماية  و  ترميم  اأجل  من  الوالية 
وال�شياحي  التاريخي  املوقع  هذا 
وت�شجيله  ت�شنيفه  الذي مت  املهم 

�شنة  منذ  الوطني  الرتاث  �شمن 
حالة   351 ت�شجيل  تب�شة    2009
الب�رسية  املالطية  باحلمى  اإ�شابة 

بني جانفي و افريل 
 351 عن  يقل  ال  ما  ت�شجيل  مت 
املالطية  باحلمى   اإ�شابة  حالة 
التي ت�شيب الب�رس عرب والية تب�شة 
من  االأوىل  االأربعة  االأ�شهر  خالل 
به   اأفاد  ما  اجلارية, ح�شب  ال�شنة 
مبديرية  الوقاية  م�شلحة  رئي�ص 
�شاملي  حممد  وال�شكان,  ال�شحة 
اإح�شاء  مت  اأنه  �شاملي  واأو�شح 
كامل  عرب  الب�رسية  احلاالت  هذه 
اأن  اإىل  م�شريا  الوالية,  بلديات 
ال�رسوري  العالج  تلقوا  امل�شابني 
باملوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية بالوالية 
واأ�شار ذات امل�شوؤول اأن "ا�شتهالك 
احلليب الطازج وغري املب�شرت ميثل 
عدوى  النتقال  الرئي�شي  ال�شبب 
موؤكدا  االإن�شان",  اإىل  الوباء  هذا 
كلم   100( العاتر  بئر  بلدية  اأن 
جنوب عا�شمة الوالية( �شجلت بها 
اأن  اإ�شابة 112 حالة وقال �شاملي 
مديرية ال�شحة وال�شكان للوالية و 
البيطرية  املفت�شية  مع  بالتن�شيق 
كافة  اتخذت  بلدية   28 وم�شالح 
االإجراءات الالزمة لتفادي انت�شار 

هذا املر�ص.

حامال اأثقال قرون من التاريخ, ال زال موقع تا�ضا�ضيت االأثري القدمي الواقع على اأحد 
التالل املطلة على قرية القمة احلمراء ببلدية العجيبة )�ضرق البويرة( يف طي الن�ضيان 
و هو يعاين من اثار االهمال و التدهور ب�ضبب تقلبات املناخ رغم وعود ال�ضلطات املحلية 

باإعادة االعتبار لهذا ال�ضرح الرتاثي.

البويرة

م٫�س

باالندثار مهدد  عتيق  تاريخي  "تا�شا�شيت" موقع 

اأدرار

وهران 

توقيف �شخ�ص بحوزته اأقرا�ص مهلو�شة 

تد�شني وحدة جديدة ل�شناعة 
الفوالذ ببطيوة

واملناجم,  ال�شناعة  وزير  اأ�رسف 
يو�شف يو�شفي, على تد�شني وحدة 
مبركب  الفوالذ  الإنتاج  جديدة 
ببطيوة  املتواجد  ''تو�شيايل'' 
بهذه  الوزير  و�شدد  )وهران( 
املنا�شبة على الفوائد االقت�شادية 
املرجوة من هذا االإجناز ال �شيما 
ال�شوق  حاجيات  تغطية  حيث  من 
على  اأي�شا  يو�شفي  واأكد  الوطنية 
التي  الوطنية  ال�شيا�شة  اأهمية 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ص  �شطرها 
تعزيز  اأجل  من  بوتفليقة,  العزيز 
و�شت�شاهم  الوطنية.  ال�شناعة 
اجلديدة  ال�شناعية  الوحدة  هذه 
اقت�شادية  قطاعات  متوين  يف 
البناء  غرار  على  اأخرى  و�شناعية 

و�شناعة ال�شيارات باملادة االأولية, 
مركب  ودخل  الوزير  اأبرز  كما 
التابع  ببطيوة,  لتو�شيايل  الفوالذ 
اإيرون  ''تو�شيايل  الرتكية  لل�رسكة 
للقانون  اخلا�شعة  �شتيل''  اأند 
اجلزائري, اخلدمة يف 2013 وبداأ 
عاملة  بيد  الن�شاط  يف  املركب 
عامل,   1.000 من  باأقل  قدرت 
 ,3.700 اإىل  اليوم  العدد  لريتفع 
امل�شوؤولون  اأو�شحه  ما  ح�شب 
اأن  اإىل  اأ�شاروا  الذين  االأتراك 
بقيمة  ا�شتثمارا  كلف  امل�شنع 
ال�رسكة  دوالروتراهن  مليار  25ر2 
التي حققت رقم اأعمال قدره 140 
مليار دينار �شنة 2017 اإىل بلوغ رقم 

180 مليار دينار ال�شنة اجلارية.

متكنت اأول اأم�ص فرقة مكافحة 
الوالئية  بامل�شلحة  املخدرات 
والية  الأمن  الق�شائية  لل�رسطة 
لن�شاط  حد  و�شع  من  اأدرار 
ترويج  يحرتف  كان  ثالثيني 
اأو�شاط  بني  العقلية  املوؤثرات 
ال�شباب و�شط مدينة اأدرار  اأين 
عقلي  13موؤثر  بحوزته  �شبط 
من نوع بريقا بالني بيكر 300ملغ 
معترب  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�شافة 
ل�رسواله  االأي�رس  اجليب  داخل 
اإذن  طلب  حترير  مت  بعدها  و 
ال�شيد  من  مل�شكنه  بتفتي�ص 
اأ�شفرت  حيث  اجلمهورية  وكيل 

عملية التفتي�ص عن �شبط علبة 
كل  09اأم�شاط  بها  كارتونية 
باإجمايل   10اأقرا�ص  به  م�شط 
90قر�ص 300ملغ  كانت مموهة 
هوائي  مكيف  داخل  باأحكام 
الإحدى غرف النوم  ومت حتويل 
االأمن  م�شلحة  ايل  امل�شتبه 
ومبا�رسة  التحقيق  الإجراء 
وكيل  ال�شيد  اأمام  عر�شه  مت 
ادرار  حمكمة  لدي  اجلمهورية 
انتظار  يف  بحب�شه  اأمر  الذي 
ترويج  بتهمة  الحقا  حماكمته 

االقرا�ص املهلو�شة
بو�ضريفي بلقا�ضم 

عني الدفلى

تفكيك �شبكة خمت�شة يف ال�شرقة 
واالعتداء على االأ�شخا�ص 

تي�ضم�ضيلت 

 ت�شليم مفاتيح 180 م�شكن
 عمومي ايجاري باأوالد ب�شام 



رم�ضانياتاجلمعة18 ال�ضبت19 ماي  2018  املوافـق  لـ 03 رم�ضان  1439هـ 8
www.elwassat.com

رم�ضان غزة.. بني فرحة القدوم وافتقاد ال�ضهداء
م�سريات  �سهداء  من  ذويهم  فقد 
العودة يومي 14 و15 ماي اجلاري، 
والتي انطلقت بدايتها يف الثالثني 
على  املا�سي  مار�س  �سهر  من 
الأرا�سي  على  الفا�سلة  احلدود 

الفل�سطينية املحتلة عام 1948م.
الزاوية  �سوق  يف  الأهايل  وجتّول 
بارزة  غزة  مدينة  و�سط  القدمي 
على وجوههم معامل احلزن والياأ�س 
ال�سوق  اإىل  جاءوا  اأن  بعد  الذين 
رغم  الأ�سا�سية،  حاجياتهم  ل�رشاء 
العقوبات  نتيجة  ال�سعيف  الإقبال 
الإحتالل  وح�سار  القت�سادية 

الإ�رشائيلي على معابر قطاع غزة 
منذ اأكرث من ع�رش �سنوات.

احللو‘‘  ’’لبيب  املواطن  ويقول 
احل�رشية  املبيدات  جتار  اأحد 
بر�س:  حلرية  الزواية  �سوق  داخل 
على  ال�رشائية  القدرة  ’’اإن 
احلاجات وامل�ستلزمات الأ�سا�سية 
الغزاوي  املواطن  يحتاجها  التي 
املتفاوت  الإقبال  رغم  �سعيفة 
ال�سوق  داخل  واأخرى  �ساعة  بني 
ال�سيء  الإقت�سادي  الو�سع  ب�سبب 
للرواتب  قطع  من  يعي�سه  الذي 
يقل  الذي  لالأ�رشة  الدخل  وقلة 

’’احللو‘‘  واأردف  يوم‘‘.  بعد  يوماً 
من  كان  الزاوية  �سوق  ’’اإن  قائاًل: 
اإل  غزة،  يف  بيعاً  الأ�سواق  اأكرث 
فارغة  اإليه  املقبلني  الزبائن  اأن 
اجليوب فقط ي�ساألون عن الأ�سعار 
نتيجة  �سيء  اأي  ب�رشاء  تقوم  ول 
الدخل املحدود يف قطاع  اإنعدام 
اأحد  الزاوية  �سوق  ويعترب  غزة‘‘. 
الأ�سواق القدمية والأثرية، الواقع 
املختار  عمر  �سارعّي  بني  ما 
ويعد  و�سط مدينة غزة،  والوحدة 
املجتمع  طبقات  لكل  جممع 
الفل�سطيني طوال اأيام ال�سنة، فيما 

باأعداٍد م�ساعفة  باملواطنني  يَعج 
يف املنا�سبات والأعياد، حيث كان 
يف بداياته مكاناً تباع فيه العطارة 
تدريجياً  تطور  اأن  اإىل  واجللود 
�سيء من  كل  يحتوي على  واأ�سبح 
امل�سلتزمات التي يحتاجها اأهايل 
’’اأم  القطاع. فيما تقول املواطنة 
للتجّول  جاءت  والتي  حممد‘‘، 
داخل ال�سوق منذ �ساعات ال�سباح 
اإىل �سوق الزواية يف اأول اأيام �سهر 
اإىل  ’’جئت  املبارك،  رم�سان 
يكفي  ل  قد  قليل  مببلغ  ال�سوق 
ل�رشاء بع�س احلاجيات الأ�سا�سية 

وزوجي  لأبنائي  فطور  لإعداد 
راتب  قطع  نتيجة  اليوم،  هذا 
وتاأخرها  �سهور  منذ ثالث  زوجي 
من  اأت�سلف  اأنني  اإىل  بالإ�سافة 
تي�سري  اأجل  من  وعائلتي  جرياين 

اأموري واأمور اأ�رشتي‘‘.
يف  التجار  حممد‘‘  ’’اأم  وطالبت 
قطاع غزة بتخفي�س الأ�سعار على 
الأ�سا�سية  واحلاجات  اخل�رشوات 
املواطنيني  ظروف  ومراعاة 
اإقت�سادية  بظروف  ميّرون  الذين 
املعنية  اجلهات  مطالبة  �سعبة، 
واملوؤ�س�سات اخلريية بدعم الأ�رش 

الفقرية وتقدمي العون وامل�ساعدة 
لهم يف هذا ال�سهر الف�سيل.

ظروف  غزة  قطاع  وي�سهد 
من  اأكرث  منذ  �سعبة  اقت�سادية 
اإنعدام  نتيجة  �سنوات  ع�رش 
يف  البطالة  ن�سبة  واإرتفاع  الدخل 
عن  العاطلني  ال�سباب  �سفوف 
ذروتِه  و�سل  الذي  والفقر  العمل 
احل�سار  جانب  اإىل   %70 اأكرث  اإىل 
معابر  على  الإ�رشائيلي  الإحتالل 
الأ�سياء  باإدخال  والإكتفاء  القطاع 
للمواطنني  وال�رشورية  الأ�سا�سية 

داخل املدينة.

كندا يف رم�ضان .. 
امل�ضاجد تريد الأمان

ي�ستقبل م�سلمو كندا رم�سان هذا 
العام يف ظل حرارة اجلو واخلوف 

من ا�ستهداف امل�ساجد، فهل ميكن 
اأن تطال عمليات التخريب م�ساجد 

امل�سلمني يف كندا؟ 
م�ساجد كندابفرح و�رشور، يحدوهما 

�سوق وحبور، ي�ستقبل م�سلمو كندا 
رم�سان هذا العام؛ ، واخلوف من 

ا�ستهداف امل�ساجد وكانت منظمات 
وجمموعات اإ�سالمية، وجهت نداًء لكل 

القائمني على امل�ساجد يف كندا، من 
جانبه، قال اإح�سان جاردي، املدير 

التنفيذي للمجل�س الكندي للعالقات 
الإ�سالمية الأمريكية: لقد لحظنا اأن 
هذا النوع من احلوادث الدولية عالية 

امل�ستوى يف التنفيذ )هجومي الرنويج( 
غالبًا ما ياأتي نتيجة جرائم الكراهية 

والتمييز التي ت�ستهدف امل�سلمني.
�سهر رم�سان فيه يزداد اإقبال امل�سلمني 

على امل�ساجد ول �سيما لياًل، فقد 
توجب زيادة احلذر واحلر�س يف هذه 
الآونة. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن م�سلمي 
كندا الذين ميثلون نحو 1.9% من عدد 
�سكان كندا حوايل 32.8 مليون ن�سمة، 

ينتظرهم �سوم يوم طويل و�سديد 
احلرارة وبخا�سة اأنه �سياأتي هذا العام 

يف اأول اأغ�سط�س، كما يعُدّ الإ�سالم 
الديانة الثانية من حيث النت�سار بعد 

الن�رشانية يف كندا.

يف اأجواء اإميانية وروحانية

60 األفا ي�ؤدون الرتاويح يف »الأق�ضى« باأّول اأيام رم�ضان

فل�ضطني.. الطالق ممن�ع يف رم�ضان

يف اأجواء اإميانية وروحانية، اأّدى نحو 60 
األف م�سل، اخلمي�س، �سالة الرتاويح 
اأيام �سهر  باأّول  الأق�سى  يف امل�سجد 
قال   ، ت�رشيح  ويف  املبارك  رم�سان 
الإعالمي  امل�سوؤول  الدب�س،  فرا�س 
»يف  الإ�سالمية:  الأوقاف  دائرة  يف 
اأدى  رم�سان  �سهر  من  الأول  اليوم 
الرتاويح  �سالة  م�سّل  األف   60 نحو 
الأق�سى«وتاأتي  امل�سجد  رحاب  يف 
التي حر�ست  ال�سخمة  احل�سود  تلك 
لأداء  الأق�سى  على  التوافد  على 
�سالة الع�ساء والرتاويح فيه رغم قمع 
�سلطات الحتالل امل�ستمر وحماولة 
منع الكثري من امل�سلمني من الو�سول 

للم�سجد.
منعت  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  كانت 
غزة  قطاع  من  الفل�سطينيني  قدوم 
يف  الرتاويح  �سالة  لأداء  القد�س  اإىل 

قالت  املا�سي،  والثنني  الأق�سى 
�ست�سمح  اإنها  الإ�رشائيلية  ال�سلطات 
 40 �سن  فوق  الرجال  للفل�سطينيني 
عاما وجميع الن�ساء من �سكان ال�سفة 
خالل  اجلمعة  �سالة  باأداء  الغربية، 
الأق�سى،  امل�سجد  يف  رم�سان  �سهر 
الأرا�سي  وت�سهد  ال�رشقية  بالقد�س 
فعاليات  املحتلة  الفل�سطينية 
ال�سفارة  بنقل  تنديدا  احتجاجية، 
الأمريكية اإىل مدينة القد�س املحتلة، 
للنكبة.   70 الـ  الذكرى  اإحياء  وكذلك 
الإثنني  الإ�رشائيلي،  اجلي�س  وارتكب 
املتظاهرين  بحق  جمزرة  والثالثاء، 
غزة،  قطاع  حدود  على  ال�سلميني 
وجرح  فل�سطينًيا   62 فيها  وا�ست�سهد 
احلي  بالر�سا�س  اآخرين،   3188
امل�سيلة  الغاز  وقنابل  واملطاطي 

للدموع.

الق�ساة  قا�سي  الهبا�س  حممود  اأ�سدر 
بفل�سطني، اخلمي�س، تعميما على املحاكم 
حالت  توثيق  منع  مبوجبه  يتم  ال�رشعية 
الطالق خالل �سهر رم�سان وقال الهبا�س 

يف بيان �سحفي اإن هذا الإجراء جاء بناء 
على جتارب واجهت املحاكم خالل �سهر 
يتخذ  ال�سابقة، حيث  الأعوام  رم�سان يف 
بع�س الأزواج قرارات �رشيعة وغري متزنة 

يتخذ  »البع�س  واأ�ساف:  ال�سيام  ب�سبب 
لإثارة  �سببا  والتدخني  الطعام  نق�س  من 
امل�ساكل، ويكون ال�سائم يف حالة من عدم 
وغري  �رشيعة  قراراته  وتكون  ال�ستقرار، 

بع�س  ت�سجيل  �سيتم  باأنه  متزنة«واأفاد 
اإذا  �سهر رم�سان،  الطالق، خالل  حالت 
بالعتماد  فقط،  ذلك  ال�رشورة  اقت�ست 

على تقارير دائرة الإر�ساد.
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واأ�ساف ال�سنوار يف لقاء متلفز مع 
اأن  اخلمي�س،  م�ساء  اجلزيرة  قناة 
و�سائل  ا�ستخدام  �سعبنا  حق  من 
هناك  ولي�س  املختلفة،  املقاومة 
الو�سائل  اإىل  نلجاأ  اأن  من  مانع 
ذلك  يف  �سعبنا  وجد  اإن  الأخرى 
�رضورة واأكد اأن الظروف قد تتغري 
وقد نلجاأ اإىل املقاومة امل�سلحة، 
وحركة  املقاومة  اأن  على  م�سدًدا 
ما  با�ستخدام  ترتدد  لن  حما�س 
متليه عليها الظروف وذكر ال�سنوار 
اأن يوم 14 ماي حقق �سعبنا يف غزة 
وقت  يف  ا�سرتاتيجًيا،  هدًفا  عربه 
تزامن مع اإعالن القد�س عا�سمة 
القرار  هذ  رف�سهم  عرب  للكيان، 
ال�سخم  احلراك  هذا  خالل  من 
معمدة  للتاريخ  �سهادة  و�سجلوا 
اأن  على  ال�سنوار  و�سدد  بال�سهداء 
لن  ن�سايل  فعل  العودة  م�سريات 
يكون  ولن  غًدا،  اأو  اليوم  ينتهي 
مرتبط بحدث اأو ذكرى وهو فعل 
متدحرج، و�سعبنا �سيبدع يف كل يوم 
من الو�سائل ما �سي�ستطيع فيه اأن 
العدو واأجندة  اإرادته على  يفر�س 
العامل ولفت اإىل اأن م�سريات العودة 
اأجمعت  واطني  قرار  وفق  جاءت 
عليه الف�سائل ونخب �سعبنا وتكاد 
احلّية   القوى  معظم  عليه  تتفق 
الأن�سب  اخليار  اأنه  على  اأمتنا  يف 
كاأحد  واعتمدناه  املرحلة  لهذه 

اخليارات ال�سرتاتيجية، وانطلقنا 
اإليه من منطلق القوي وما منتلكه 

من و�سائل القوة التي منتلكها.
اأنه خالل الفرتة املا�سية  واأو�سح 
اأو�سلنا ر�سائل وا�سحة مع العديد 
والإقليمية  الدولة  اجلهات  من 
ا�ستمر  اذا  اأنه  الحتالل  لقادة 
نتوانى عن  لن  فاإننا  هذا احل�سار 
ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف ك�رض 

هذا اجلور.

اأهداف حتققت

لأوانه  ال�سابق  من  اأنه  واأو�سح 
حققت  العودة  م�سرية  باأن  القول 
ا�ستدرك  اأنه  اإل  كاملة؛  اأهدافها 
من  مهًما  جزًءا  "حققت  بالقول: 
الق�سية  اإعادة  واأولها  الأهداف، 
ولعاملي  العربي  الوعي  اإىل 
ال�سعب  العودة وحقوق  وتثبت حق 
"هدف اآخر  الفل�سطيني"واأ�ساف: 
الفل�سطينية  الق�سية  بو�سع  يتمثل 
على الطاولة العاملية، حيث حاول 
اأنه  يروجوا  اأن  املثبطني  بع�س 
�سببًا  وجعلوه  للق�سية  مت�سع  ل 
ال�سفقات  مع  والت�ساوق  للتفريط 
الق�سية"و�سدد  لت�سفية  الرامية 
�سعبنا  اأراد  "اإذا  اأنه  على  ال�سنوار 
على  وعنفوان  بقوة  ق�سيته  طرح 
طاولة العامل فاإنه قادر على ذلك.

العودة  م�سرية  اأن  ثالًثا  وذكر 
بقوة،  احل�سار  ق�سية  طرحت 
اأن  على  العامل  واأجربت  واأعادت 
امل�ستمر  احل�سار  ق�سية  يناق�س 
طرحت  اأنها  عاًما"وبني   11 منذ 
احل�سار ب�سكل جاد خالل الأ�سهر 
الأخري منذ مطلع مار�س املا�سي 
وهناك اجتماعات كثرية يف العامل 
جرت  كثرية  ات�سالت  وهناك 
الإن�سانية  الأزمة  حول  للحديث 
ال�سنوار:  واأ�ساف  غزة  بقطاع 
كثري  جرى  الأخرية  الأيام  "خالل 
احل�سار،  ك�رض  حول  احلوار  من 
يف  جرت  التي  النقا�سات  ولعل 
املو�سوع  طرحت  الأمن  جمل�س 

بجدية".

مزاوجة املقاومة

�سكل  اأن  على  ال�سنوار  و�سدد 
مقاومة الحتالل يختلف من فرتة 
لفرتة اأخرى وفًق الظروف ذاتية 
وف�سائل  حما�س  ومو�سوعية، 
با�ستخدام  زاوجوا  املقاومة 
وبني  الحتالل  مقاومة  اأدوات 
ذلك  زاوجت  حما�س  حركة  اأن 
عرب ا�ستخدامها م�سار املقاومة 
انطالقتها،  ببداية  ال�سعبية  
ولكن اأمام بط�س قوات الحتالل 
ا�سطرت لتطوير هذه املقاومة 

ال�سماوية  القوانني  تكفلها  التي 
:"ك�سعب  قائاًل  وتابع  والأر�سية 
ا�ستخدام  حقنا  من  فل�سطيني 
املختلفة،  املقاومة  و�سائل 
نلجاأ  اأن  من  مينع  ل  ذلك  ولكن 
وجد  اإن  الأخرى  الو�سائل  على 

يف ذلك �رضورة".
تنا�سبه  الوقت  "هذا  واأ�ساف: 
هذه الو�سيلة، قد تتغري الظروف 
وقد نلجاأ اإىل املقاومة امل�سلحة، 
املقاومة  ترتد  لن  وحينها 
و�سيلة  اأي  با�ستخدام  وحما�س 

الظرف"و�سدد  يحتاجه  ما  اأو 
ال�سنوار على اأن الظروف البيئية 
ال�سرتاتيجية التي حتيط الق�سية 
غاية يف ال�سعوبة والتعقيد �سواًء 
على امل�ستوى الدويل والإقليمي 
وجود  مع  خا�سة  واملحلي، 
تتبنى  التي  الأمريكية  الإدارة 
مع  وتتعامل  ال�سهيونية  الروؤية 
اإرهاب  اأنها  على  املقاومة 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  واأكد 
وف�سائل مقاومة وحركة حما�س 
املقاومة  م�سار  �ستوا�سل 

مواجهة  يف  ال�سلمية  ال�سعبية 
و�سنبذل  ال�سهيونية  البط�س  اآلة 
هذه  تنزلق  لأل  ن�ستطيع  ما  كل 
الع�سكري  للعمل  امل�سريات 
امل�سلح اإل اأنه ا�ستدرك بالقول: 
"لكن لي�س لهذا �سقف اأو حدود؛ 
ففي حال تغول العدو على �سعبنا 
واأطفالنا  ون�ساءنا  وجماهرينا 
وي�سفك الكثري من الدم ف�سيكون 
ل  التي  املرحلة  متطلبات  من 
ن�ستطيع اأن نرف�سها اأن نرد كيد 

هذا العدو".

على اأعتاب العقد التا�سع من عمره، ي�رضد 
جنني  خميم  يف  الهيجاء  اأبو  م�سباح  احلاج 
بلدته  تفا�سيل  الغربية،  ال�سفة  �سمال 
حيفا،  ق�ساء  حو�س"  "عني  منها  املهجر 
ذاكرته  توقفت  اإذ  بالأم�س،  تركها  لو  كما 
يتحدث   1948 العام  يف  اأطاللها  على 
"عني  يف  البارزة  ال�سنوبر  �سجرة  وا�سفا 
حو�س"، ومن حولها �سجرة الزيتون والتني 
التي كان يق�سي وقتا طويال من  البيا�سي، 
"واأنا  يومه حتت ظاللها، قائال، ملرا�سلنِا: 
اأحتدث اإليك، كل تفا�سيل عني حو�س ماثلة 
يتحدث  حوله،  اأحفاده  التف  وقد  اأمامي". 
زينة  "خ�رضنا  عينه،  من  تن�ساب  والدمعة 
والوجاهة"،  املال  كانت  الأر�س،  وجنة 
باأهلها  غرر  ولكن  تبع،  مل  "البالد   : وتابع 
الطيبني وتركوا لوحدهم". ويف البلدة التي 
الهيجاء،  اأبو  احلاج  ولد  حيفا،  ق�ساء  تقع 
مدر�ستها  يف  البتدائي  تعليمه  واأنهى 
يف  والده  لي�ساعد  تركها  ثم  املتوا�سعة، 
ك�سب لقمة عي�س العائلة، وتزوج فيها قبيل 
باأ�سهر، لتنجب زوجته مولوده الأول  النكبة 
يف اأيام النكبة الأوىل، الذي ما لبث اأن فارق 
احلياة. وتتوقف ذاكرة "اأبو الهيجاء" طويال 
والعد�س  القمح  بذور  عند  احلياة،  يتذكر 
يف  اخليل   على  والده  خلف  بذرها  التي 
كرم  وكذلك  النكبة،  قبل  اأر�س عني حو�س 
يوميا،  به  يعتني  كان  الذي  والزيتون  العنب 
حيث ا�ستهر م�سقط راأ�سه بزراعة احلبوب 

واخلروب والزيتون.
حيفا،  مدينة  �سمال  حو�س  عني  وتقع 
من  "عتليت"  م�ستوطنة  اأقيمت  وبجوارها 
و"اأم  الكرمل"  "دالية  ال�رضق  ومن  الغرب، 

الزينات"، ومن ال�سمال الطرية وحيفا ومن 
واحدة  عائلة  من  وتتكون  املزار،  اجلنوب 
هي اأبو الهيجاء ويتمتع احلاج "اأبو الهيجاء" 
اإذ  الأمور،  اأدق  تتذكر  تف�سيلية  بذاكرة 
الكبرية  امل�ساحات  عن  باحلديث  ي�سهب 
بالزيتون  املليئة  وال�سهول  الأرا�سي  من 
واخلروب وعني املاء امل�سماة "عني ح�سن 
اإىل  بها  املاء  ارتفاع  ي�سل  )كان  احل�سني"، 
من  بالرغم  واحد،  ملم  تنق�س  ول  مرت، 
ين�سى  ل  كما  قال.  كما  ا�ستخدامها(،  كرثة 
والنهي  الأمر  �ساحب  املختار،  حكايات 
رم�سان،  م�سحراتي  وكذلك  البلدة،  يف 
ويقرعه  فارغ  ماء  برميل  يحمل  كان  الذي 
له  ويقدم  لل�سحور،  املواطنني  لإيقاظ 
بع�س املواطنني املي�سورين خم�سة قرو�س 
�سبيحة  يف  "اأما  وعائلته،  هو  يعي�س  لكي 
القرية  البيوت يف  كل  نزور  فكنا  العيد  يوم 
وجنمع احللوى ونعود للبيت حمملني بكمية 

كبرية منها"، ي�سيف احلاج م�سباح.
  

مع الهاجاناة

ع�سابات  بهجوم  تبدد  ذلك  كل  ولكن 
طوقتها  والتي  البلدة،  عل  الهاجاناة 
احلاج  يقول  الأهايل،  مع  ا�ستباكات  لتبداأ 
ق�سة  اختزل  اأن  بعد  ويتابع،  الت�سعيني، 
يتذكر  اأن  يريد  ل  فهو  بلدته،  احتالل 
التفا�سيل املوؤملة: "ارتقي �سهداء يف اليوم 
الثالث للح�سار؛  فطلبنا الإ�سناد من قرية 
للقرية،  اجلنوبية  اجلهة  يف  الواقعة  اجزم 
ال�سبان  من  م�سلحة  جمموعة  وح�رضت 
"حينها  وي�سيف:  ال�ستباكات".  ودارت 

تدخل بع�س وجهاء القرى املجاورة لقريتنا 
ب�سالم،  والعي�س  ال�سالح  ت�سليم  يتم  لكي 
الفكرة، وقالوا  القرية رف�سوا  اأهايل  اأن  اإل 
�سن�ستمر باملواجهة حتى مننعهم من دخول 
القرية، وبداأنا باإخراج الأطفال والن�ساء من 
حو�س،  بعني  املقاتلون  وحت�سن  القرية، 
الهاغاناة، ولكن  وبدوؤوا مبواجهة ع�سابات 
�سقطت  وال�سالح  الإمكانيات  قلة  ب�سبب 
وعني  واملزار،  والطرية،  حو�س،  عني 
�سقطت  .....وهكذا  والطنطورة  غزال، 
الكلمات يف حلق  عني حو�س"... تتح�رضج 
ي�ستجمع  اأن  قبل  وكمدا  اأملا  الهيجاء  اأبو 
اليهود  "كان  م�سم�س:  على  يتابع  اأنفا�سه، 
يتعمدون اإ�ساعة الأخبار التي من �ساأنها زرع 
اخلوف بني املواطنني، باأن الع�سابات تقتل 
الأطفال وحترق البيوت وتغت�سب الن�ساء، ما 
يوؤدي لهروب املواطنني يف بع�س املناطق 

خالل اأيام النكبة".

مرارة اللجوء

"بعد �سيطرة الهاغاناة على قريتنا، خرجنا اإىل 
كفردان،  اإىل  ثم  ومن  اأيام  عدة  مكثنا  و  جنني 
ا�ستقرينا يف خميم جنني،  �سنوات  وبعد ثالث 
حيث جتمع عدد كبري من الالجئني من القرى 
املهجرة، لتبداأ ق�ستنا مع املخيم"، يقول احلاج 
املكلوم وعن العودة مل�سقط راأ�سه، يقول: "اهلل 
اأولد  ، ميكن  �سيء  كل  على  القادر  وهو  اأعلم 
ولدنا يرجعوا على عني حو�س، ولكنه حق ل 
ي�سقط بالتقادم"، منتقدا يف ذات الوقت الواقع 
وت�سعى  الإحباط،  ي�سيع جوا من  الذي  العربي 

بع�س اأنظمته لإ�سقاط حق العودة.

قال رئي�س حركة املقاومة االإ�ضالمية حما�س يف قطاع غزة يحيى ال�ضنوار، اإن الو�ضع االإقليمي والدويل والبيئة اال�ضرتاتيجية املعقدة والواقع الفل�ضطيني الداخلي 
قاد ف�ضائل العمل الوطني واالإ�ضالمي يف قطاع غزة اإىل اأ�ضلوب املقاومة ال�ضعبية يف هذه املرحلة.

رئي�س حركة املقاومة االإ�ضالمية حما�س يف قطاع غزة يحيى ال�ضنوار

من حق �سعبنا ا�ستخدام و�سائل املقاومة املختلفة

احلاج م�ضباح اأبو الهيجا

حما�س حتذر من "االنفجار ت�سعيني يروي مرارة اللجوء.. هكذا توقفت الذاكرة على اأعتاب حيفا !
االأكرب" اإذا مل تنَقذ غزة

دعت حركة "حما�س" املجتمع الدويل، اأن يلتقط اللحظة 
ا جلرائم الحتالل، ويجربه على رفع احل�سار  وي�سع حًدّ

اجلائر فوًرا ودون �رضوط، حمذرة من "النفجار الأكرب" 
اإذا مل تنَقذ غزة. وحذرت حما�س يف بياٍن لها: باأن "كل 

يوم مي�سي دون اإنهاء هذه الأزمة واإنقاذ غزة من م�سريها 
املحتوم ح�سب و�سف الأمم املتحدة "غزة 2020 غري قابلة 

للحياة" يقربنا وب�سكل مت�سارع من النفجار الأكرب الذي 
�سيطال اجلميع". واأكدت حركة حما�س اأنها خرجت وكل 
القوى الفل�سطينية وجموع ال�سعب الفل�سطيني بكل حرية 
ووعي واإرادة اإىل ال�سياج الفا�سل للتظاهر ب�سكل �سلمي، 

ليك�رضوا بوابة هذا ال�سجن الكبري، ويطالبوا بحقهم يف 
ا  احلرية وال�ستقالل واحلياة الكرمية. وقالت حما�س، رًدّ
على ت�رضيحات ممثل كيان الحتالل يف الأمم املتحدة، 

املتطرف داين دانون، يف جل�سة جمل�س الأمن التي 
انعقدت لبحث املجزرة التي ارتكبت بحق الفل�سطينيني 

العزل يف غزة يف ذكرى النكبة، اإنه "كعادته وعادة القيادات 
ال�سهيونية، حاول اأن يغطي على جرائم الحتالل امل�ستمرة 

بحق �سعبنا الفل�سطيني بن�رض الأكاذيب وتلفيق الروايات 
املتداعية، ون�سي اأن اإرهابهم اأ�سبح مف�سوًحا، ومل يعد 

يخفى على اأحد"واأ�سافت "بدلً من العرتاف باحلقيقة، 
وحتمل امل�سوؤولية كقوة احتالل بن�س القانون الدويل، حاول 

ا�ستخدام الفربكة والت�سليل باتهام حركة حما�س وقادتها 
بالعنف والإرهاب، لتربير جرائمه وانتهاكاته"و�سددت حركة 

حما�س، على اأّن حركات املقاومة التي ت�سارك �سعبها يف 
هذا احلراك ال�سلمي بكل وعي وحر�س على امل�سالح العليا 

ل�سعبنا، قادرة على الرد وبكل قوة على هذه اجلرائم، مع 
احتفاظها بحق املقاومة بكل ال�سبل ح�سبما متليه م�سالح 

�سعبنا العليا. وا�ست�سهد 117 مواطنا واأ�سيب قرابة 10 اآلف 
اآخرين يف قمع الحتالل م�سرية العودة الكربى امل�ستمرة 

ب�سكل يومي منذ انطالقها يف 30 مار�س املا�سي، للمطالبة 
بحق العودة وك�رض احل�سار.
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�أبو  رمي  و�لدتها  حاولت  لذلك 
عرمانة )43 عاماً(، �صباح �الثنني 
�مل�صاركة يف  من  منعها  �ملا�صي، 
�إ�رس�ئيل  �رتكبت  �لتي  �مل�صرية، 
»و�صال«،  لكن  بحقها  جمزرة 
�لقاطنة يف خميم �ملغازي، �لقريب 
�أ�رست  �لفا�صل،  �ل�صياج  من 
�لدموع  وبد�أت  �مل�صاركة،  على 
و�لدتها  ر�جية  عينيها،  من  تنهار 
�أنها  �ل�صماح لها بالذهاب، خا�صة 
ب�صغف،  �ليوم،  هذ�  تنتظر  كانت 
نهاية  يف  �مل�صري�ت  �نطالق  منذ 

مار�س/�آذ�ر �ملا�صي.
كانت  »و�صال«،  �إن  و�لدتها  وتقول 
تتمنى �أن ينجح �لفل�صطينيون وهي 
برفقتهم، يف تخّطي �ل�صياج �الأمني 
غزة  قطاع  �رسقي  بني  �لفا�صل 
�ملحّتلة،  �الإ�رس�ئيلية  و�الأر��صي 
بلدة  �إىل  للعودة  �أوىل  خطوٍة  يف 
عائلتها �الأ�صلية »�ل�صو�فري«، �لتي 

ُهّجر �أجد�دها منها عام 1948.
وعلى ذلك �الأمل، مل تتغّيب �لطفلة 
يف  �مل�صاركة  عن  خليل«  »�ل�صيخ 
و�حد،  ليوٍم  ولو  �لعودة  م�صري�ت 
حيث كانت تعتربها »و�جب وطنّي 

وفر�س عليها«.
وت�صري �لو�لدة �إىل �أن »و�صال« كانت 
منذ فرتة، تتدرب على �أد�ء �أغنية 
يا جّنة«، كي تهديها  »�أمي  بعنو�ن 
لها يف يوم ميالدها �لذي ي�صادف 
نهاية ماي �جلاري لكنها، وقبل يوم 
من ��صت�صهادها، �أ�رست على غناء 
تخ�صى  وكاأنها  الأمها،  �الأن�صودة 
»عيد  حفل  ح�صور  من  تتمكن  �أال 
�ملحدد،  �لوقت  يف  �أمها،  ميالد« 
�أحالم  وعن  فعال  حدث  ما  وهو 
و�لدتها  تقول  �ل�صهيدة،  �لفتاة 
»�للغة  تعلم  �إىل  تتطلع  كانت  �إنها 
و��صتخد�مها  �لف�صحى«،  �لعربية 

يف حياتها �لعامة.
خليل«  »�ل�صيخ  �لفتاة  �أهدت  كما 
مايل  مبلغ  �آخر  �ل�صغار،  �أخوتها 
بـ  يقّدر  لنف�صها  به  حتتفظ  كانت 
يوم  �صبيحة  وذلك  و�حد(؛  )دوالر 
وقالت  ��صت�صهادها  يوم  �الثنني، 
�أمي(  )يا  ميا  �آنذ�ك:«  لو�لدتها 
�ل�صغار،  الأخو�تي  �ملبلغ  هذ� 
حاجات  ي�صرتو�  )دعيهم(  خليهم 
)�حللوى( بها«وتعاين �أ�رسة �ل�صهيد 
حيث  �صعب،  �قت�صادي  و�صع  من 
تقطن يف بيت م�صتاأجر، يتكون من 

غرفة و�حدة.

يوم املجزرة

�لتو�ّصل  بعد حماوالت عديدة من 
يف  �مل�صاركة  �أجل  من  لو�لدتها 
تلك �مل�صرية، �صمحت لها مبغادرة 
»حممد«  �صقيقها  برفقة  �ملنزل 
)12 عاماً(، و�لذي �عتادت �صابقاً 
�لذهاب معه �إىل �مل�صرية  وتروي 
به  قامت  فعل  �أول  �أن  و�لدتها، 
�ملكان،  و�صولها  حلظة  طفلتها، 
وجود  لعدم  بالرمال،  �لتيّمم  هو 
و�أكملت  ركعتني،  �صلّت  ثم  �ملاء، 

طريقها يف م�صاندة �لثّو�ر.
�ل�صهيدة،  �صقيق  حممد،  ويقول 
»و�صال«،  �إن  برفقتها،  كان  �لذي 
�لعودة،  خمّيم  �إىل  و�صولها  فور 
لو�صط  �ل�رسقية  �ملنطقة  يف 
مب�صاندة  بد�أت  غزة،  قطاع 
باملياه  ومّدهم  هناك،  �ل�صباب 
�أ�صعة  حّر  تخفيف  �أجل  من 
حلظات،  هي  عنهم«وما  �ل�صم�س 
�إ�رس�ئيلية  ر�صا�صة  باغتتها  حّتى 
�أر�صاً  و�أ�صقطتها  ر�أ�صها،  �أ�صابت 
و�لدتها  وتقول  بدمائها  م�رسّجة 
�بنها »حممد«، مل  �إن  ُعرمانة  �أبو 
�صقيقته  �صقوط  م�صهد  يتحّمل 

من  جزء�ً  فاقدة  وهي  �صهيدة، 
وعاد  �الإ�صابة،  ب�صبب  ر�أ�صها 
و�لدموع  مهروالً،  �ملنزل  �إىل 
تتحّجر د�خل عينيه، ليبد�أ بالبكاء 
و�صال  �أمي(  )يا  ميا  و�ل�رس�خ:« 
�الإ�صعاف،  �أخذوها  ��صت�صهدت، 
ت�صدق  لها«،مل  مر�فقتي  ورف�صو� 
له  وقالت  بد�ية،  �الأمر  ذلك  �الأم 
�إن »و�صال �صتعود حاالً«، لكّنه بد�أ 

بتكر�ر كالمه.
�إىل م�صت�صفى  �أبو عرمانة  هرولت 
وعّي  وبدون  �الأق�صى«،  »�صهد�ء 

و�ملمر�صني  �الأطباء  ت�صاأل  بد�أت 
عن فتاة م�صابة ��صمها »و�صال«.

لكن �أحد�ً مل يوؤكد لها وجود فتاة 
�صادفت  حّتى  �الإ�صابة،  بتلك 
د�خل  باأن  �أخربتها  �صحفية 
»�صهيدة  توجد  �ملوتى،  ثالجات 
جمهولة �لهوية«بخطو�ت متثاقلة، 
جّرت �أبو ُعرمانة قدميها و�خلوف 
»�هلل  تردد  وهي  قلبها،  يقب�س 

يرحمها«.
فقد  �إح�صا�صها،  يخب  ومل 
�جلميلة  �لفتاة  و�صال،  كانت 

ذ�تها  هي  �حلياة،  حتّب  �لتي 
�لهوية«،  �ملجهولة  »�ل�صهيدة 
�ملوتى،  ثالجات  يف  �لقابعة 
�صهيدة  ت�صقط  فتاة  �أول  لتكون 
و�رتكب  �الإ�رس�ئيلية  باملجزرة 
�الثنني  �الإ�رس�ئيلي،  �جلي�س 
بحق  جمزرة   ، �ملا�صينينْ و�لثالثاء 
�ملتظاهرين �ل�صلميني على حدود 
 62 فيها  و��صت�صهد  غزة،  قطاع 
�آخرين،   3188 وجرح  فل�صطينًيا 
و�ملطاطي  �حلي  بالر�صا�س 

وقنابل �لغاز �مل�صيل للدموع.

ممازحًة �ضقيقاتها الثالث، قالت و�ضال ال�ضيخ خليل )15 عامًا(، م�ضاء الأحد املا�ضي، وهي تتناول طعام الع�ضاء برفقتهن:« رمبا تكون هذه هي الُلّقمة 
الأخرية يل بينكن، فقد اأعود يوم غٍد )الثنني املا�ضي( �ضهيدة«،جاءت تاأثري تلك الكلمات مدّوية على م�ضامع �ضقيقاتها ووالدتها، واأثارت لديهن بع�ضًا 

من املخاوف والقلق؛ خا�ضة واأن »و�ضال« ت�ضارك دائمًا يف م�ضريات العودة وك�ضر احل�ضار احلدودية.

ق .د

الرئي�س امل�ضري ال�ضابق حممد مر�ضي

�ساد�س رم�سان بال�سجن دون 
معرفة ظروف احتجازه

قالت �أ�رسة حممد مر�صي، �أول رئي�س مدين منتخب دميقر�طيا 
مب�رس، �إن »�صهر رم�صان هذ� �لعام هو �ل�صاد�س علي �لتو�يل �لذي 

يحل عليه )مر�صي( خلف �جلدر�ن مع حالة من �حل�صار و�لتعتيم 
�ملتعمد عن طبيعة وظروف �حتجازه )منذ �الإطاحة به �صيف 

.»)2013
جاء ذلك يف بيان الأ�رسة مر�صي، م�صاء �خلمي�س، تناول �لو�صع 

�ل�صحي له وجنله �أ�صامة �ملحتجزين ب�صكل منف�صل يف �صجن طره 
)جنوبي �لقاهرة( و�أ�صارت �الأ�رسة �إىل �أن »�صهر رم�صان هذ� �لعام 
هو �لثاين الأ�صامة مر�صي يف حب�س �نفر�دي« و�أو�صحت �أن »مر�صي 

ممنوع متاماً وكلياً من لقاء �أي ب�رس �أياً ما كان وهو يف �عتقال 
�نفر�دي تع�صفي وح�صار وعزلة كاملة حتي �ليوم ومل تتمكن �الأ�رسة 

وفريق دفاعه �لقانوين من لقائه �صوي مرتني علي مد�ر �ل�صنو�ت 
�خلم�س )..( وجنله �أ�صامة متت له زيارة ملرة و�حدة منذ �عتقاله 

يف دي�صمرب 2016«و�أ�صافت �الأ�رسة �أنها »ال تعلم �صيئا عن مكان 
وظروف �حتجاز مر�صي )�الآن(، وال طعامه و �رس�به ف�صاًل عن 

حالته �ل�صحية«. ومر�صي حمبو�س منذ 3 جويلية 2013، حني �أُطيح 
به بعد عام و�حد من فرتته �لرئا�صية و�إ�صافة �إىل �إد�رجه �صمن 

»قائمة �الإرهاب«، �صدر بحقه �أحكام نهائية يف 3 ق�صايا بينما 
يعيد �لق�صاء حماكمته يف ق�صيتني، وينفي مر�صي �صحة �التهامات 

�ملوجهة �إليه يف تلك �لق�صايا، ويعترب �أنها »حماكمات �صيا�صية«، 
وهو ما تنفيه �ل�صلطات، وت�صدد على »��صتقالل ونز�هة �لق�صاء«. 

ويف ق�صية �أخرى، قالت �أ�رسة مر�صي يف بيانها: »يحل علينا �ل�صهر 
�لكرمي هذ� �لعام و�الأمة �لعربية و�الإ�صالمية يف نكبة حقيقية 

مع ما يحدث يف فل�صطني و�لوطن �لعربي ويف �لقلب منه م�رس 
�حلبيبة متز�منا ذلك مع �أحد�ث �صوريا و�ليمن وليبيا و�لعر�ق«. 

و�أكدت �أن »ق�صية فل�صطني و�لقد�س �صتظل هي �أم �لق�صايا �لعربية 
و�الإ�صالمية رغم كل ما يحاك ويدبر �صّدها«و�رتكب �جلي�س 

�الإ�رس�ئيلي، �الإثنني و�لثالثاء، جمزرة بحق �ملتظاهرين �ل�صلميني 
على حدود قطاع غزة، ��صت�صهد فيها 62 فل�صطينًيا وجرح 3188 

�آخرين، بالر�صا�س �حلي و�ملطاطي وقنابل �لغاز �مل�صيل للدموع 
وكان �ملتظاهرون يحتجون على نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل مدينة 
�لقد�س �ملحتلة، �لذي مت �الإثنني، ويحيون �لذكرى �لـ70 لـ«�لنكبة«.

»و�سال ال�سيخ خليل«.. اأول �سهيدة باملجزرة الإ�سرائيلية يف غزة 

»ها�ضبيل« تنال ثقة »ال�ضيوخ« 

اأول �سيدة تدير 
ال�ستخبارات 

املركزية 
الأمريكية

طاقم طبي جزائري ي�سنع بطولت يف »م�سريات العودة« بغزة

منح جمل�س �ل�صيوخ �الأمريكي، 
ها�صبل«،  »جينا  لتويل  �لثقة   ،
�ال�صتخبار�ت  وكالة  �إد�رة 
�أول  لتكون   ،»CIA« �ملركزية 
تاريخ  �صيدة تتوىل �ملن�صب يف 
تعيني  ل�صالح  و�صّوت  �لبالد 
مايك  �خلارجية،  وزير  خليفة 
بومبيو، يف �ملن�صب؛ 54 ع�صًو� 
مقابل  �ل�صيوخ،  جمل�س  يف 
رف�س 45 �آخرين ي�صار �أن جلنة 

�ملجل�س  يف  �ال�صتخبار�ت 
�صوتت ل�صالح »ها�صبل«، بو�قع 
مو�فقة 10 �أع�صاء مقابل رف�س 
5، يف جل�صة �أم�س �الأربعاء، بناًء 
دونالد  �لرئي�س  تر�صيح  على 
�ملا�صي،  و�الأ�صبوع  تر�مب 
�جلديدة  �ملديرة  تعهدت 
بعدم  �الأمريكية،  لال�صتخبار�ت 
بر�مج  باأي  جديد  من  �لعمل 
ظرف«.  �أي  »حتت  للتعذيب 

�صغلت  �لتي  ها�صبل،  وتالحق 
�تهامات  بومبيو؛  نائب  من�صب 
�إطار  يف  �لتعذيب،  مبمار�صة 
نفذته  ��صتجو�ب  برنامج 
 2002 عام  �ال�صتخبار�ت  وكالة 
�ملذكور  �لربنامج  و�عتمد 
و�لوح�صية  »�لتعذيب  على 
يف  بهم  م�صتبه  ��صتجو�ب  يف 
�أحد�ث  بعد  �إرهابية  عمليات 
 ،»2001 )�أيلول(  �صبتمرب   11

تتهم  كما  �إعالمية  تقارير  وفق 
م�صورة  ت�صجيالت  باإتالف 
�لتي  بالغرق،  �الإيهام  لعمليات 
�لتعذيب  �أ�صكال  �أبرز  من  تعد 
ها�صبل  تر�مب،  ور�صح  بحقهم 
�أول  لتكون  يف مار�س �ملا�صي، 
تاريخ  يف  �لوكالة  ترت�أ�س  �مر�أة 
�لذي  لبومبيو،  خلًفا  �لبالد، 
توىل وز�رة �خلارجية يف �أفريل، 

بداًل من ريك�س تيلر�صون.

وثقت �صور ومقاطع فيديو�نت�رست 
�لتو��صل  مو�قع  على  بكثافة 
�لطاقم  �صجاعة  �الجتماعي، 
غزة  �ملر�بط يف  �جلز�ئري  �لطبي 
غزة  يف  �ملو�طنني  ي�صاركون  وهم 
�ل�صور  و�أظهرت  �لعودة«.  »م�صرية 
تد�ولها  مت  �لتي  و�لفيديوهات 

ب�صكل و��صع عرب »في�صبوك« طاقما 
رجلني  من  متكونا  جز�ئريا  طبيا 
عليها  طبية  بدالت  يرتدون  و�مر�أة 
يو�جهون  وهم  �جلز�ئري،  �لعلم 
�الإ�رس�ئيلي  �جلي�س  ر�صا�س 
ب�صدورهم الإ�صعاف �جلرحى، حيث 
ي�صتهدف  �لقنا�صة  ر�صا�س  كان 

�لطاقم  وتقدم  �ملتظاهرين 
�لقنا�صة  نحو  �جلز�ئري  �لطبي 
باأيديهم  يلوحون  وهم  �الإ�رس�ئيليني 
�لنار  �إطالق  وقف  على  الإرغامهم 
�جلرحى  �إ�صعاف  من  و�لتمكن 
بد�ية  مع  �لتظاهر�ت  وز�منت 
و�فتتاح  للنكبة  �ل�صبعني  �لذكرى 

ما  �لقد�س،  يف  �الأمريكية  �ل�صفارة 
�الحتجاجات  نار  �إ�صعال  يف  ت�صبب 
يف  للقد�س  �حلدودية  �ملدن  يف 
�صقوط  �صهدت  �لتي  غزة  مقدمتها 
�أكرث من 63 �صهيد� و�آالف �جلرحى 
�لذين �أ�صعف �لكثري منهم على �أيدي 

�مل�صعفني و�الأطباء �جلز�ئريني.
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عي�ضة ق.

الذي يحتاج نقطة من اجل ح�سم 
�رصاع  يف  الدخول  وتفادي  البقاء 
الذي  الأمر  وهو  احل�سابات 
ملالقاة  يتنقل  عندما  ي�ستهدفه 
�سباب بلوزداد، بينما يعول اأوملبي 
ل  النت�سار  حتقيق  على  املدية 
وهو  البقاء  �سمان  اأجل  من  غري 
اأر�سية ميدانه  الذي ي�ستقبل على 
نادي ن�رص ح�سني داي يف مواجهة 
ينتظر اأن تكون قوية ومثرية خا�سة 
العودة  على  تعول  الن�رصية  واأن 

بانت�سار من اجل �سمان فر�ستها 
�سبيبة  من  الو�سافة  خطف  يف 
الفريقان  يناف�س  اأين  ال�ساورة 
املو�سم  امل�ساركة  تاأ�سرية  على 
اأبطال  رابطة  م�سابقة  يف  املقبل 
لالأوملبي  ي�سمح  الفوز  اإفريقيا، 
باحتاد  ويبعث  البقاء  �سمان 
ب�سكرة اإىل غياهب الرابطة الثانية 
حظوظا  الأندية  اأقل  تعترب  والتي 
واأنها  خا�سة  البقاء،  حتقيق  يف 
غري  ل  الفوز  حتقيق  على  جمربة 
احلرا�س  احتاد  ت�ست�سيف  عندما 
اأوملبي  مباراتي  نتيجة  وانتظار 
املدية ودفاع تاجنانت حيث متني 

لتفادي  احدهما  تعرث  يف  النف�س 
ال�سقوط.

برنامج املباريات

مولودية وهران / �سبيبة القبائل
احتاد اجلزائر / احتاد البليدة

اأوملبي املدية / ن�رص ح�سني داي
�سباب بلوزداد / دفاع تاجنانت
وفاق �سطيف / احتاد بلعبا�س
احتاد ب�سكرة / احتاد احلرا�س

مولودية اجلزائر / �سبيبة ال�ساورة
املباريات تنطلق ابتداء من 

ال�ساعة 16:00

اجلولة 30 والأخرية من الرابطة املحرتفة الأوىل
�ضراع البقاء يف املدية تاجنانت وب�ضكرة الن�ضرية وال�ضاورة ي�ضتهدفان الو�ضافة
ي�ضدل م�ضاء اليوم ال�ضتار على املو�ضم الكروي بخو�ض اجلولة 30 والأخرية من 
البطولة الوطنية عندما جتري اآخر مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل، وتتميز 

اآخر جولت املو�ضم بال�ضراع على تفادي ال�ضقوط عرب حتديد هوية النازل 
الثالث بعدما مت احل�ضم فيما يتعلق بهويتي الفريقني الآخرين ويتعلق الأمر 
بكل من احتاد البليدة واحتاد احلرا�ض، اأين �ضيكون ال�ضراع بني ثالث اأندية 

ويتعلق الأمر بكل من دفاع تاجنانت .

دزيري يوقع عقده 
اجلديد بعد مباراة 

املدية

هريدة يخو�ض 
اآخر مبارياته 

رفقة الن�ضرية
يخو�س الالعب حممد هريدة اليوم 

اآخر مبارياته يف �سفوف فريقه 
ن�رص ح�سني داي عندما يتنقل 

رفقته ملواجهة اأوملبي املجدية 
يف مباراة تعد بالكثري بني الفريقني 

اللذان يلعبان باأهداف متباينة، حيث 
يتواجد الالعب يف نهاية العقد هذا 
املو�سم مع اإدارة الن�رصية ويتوجه 

نحو الرحيل عن �سفوفه بعدما 
ق�سى خم�سة موا�سم رفقة الفريق، 
اأين ينتظر اأن تكون مباراة اأوملبي 
املدية وداعية لالعب يف �سفوف 
فريقه، باعتبار اأنه ل يتوجه نحو 
جتديد العقد مع اإدارة الرئي�س 
ب�سري ولد زمرييل وبن�سبة كبرية 

�سوف يلعب مع فريق جديد املو�سم 
املقبل. يف املقابل تعرف ت�سكيلة 

املدرب بالل دزيري التي ا�ستدعاها 
خلو�س مقابلة اأوملبي املدية اأربعة 
غيابات ويتعلق الأمر بكل من احمد 
قا�سمي املعاقب وخياط الذي يعاين 
اإ�سابة بينما جاء غياب الثائي حراق 

واحلار�س بو�سوف خليارات فنية 
من املدرب. من جهة اأخرى، منح 
املدرب دزيري موافقته النهائية 
لإدارة الن�رصية من اجل جتديد 

العقد مع الفريق وموا�سلة مهامه 
املو�سم املقبل، حيث مّت التفاق 
معه على كافة التفا�سيل املتعلقة 

بالعقد والذي �سوف يوقع عليه بعد 
مباراة اأوملبي املدية، اين �سيوا�سل 

ابن الفريق مهامه مع الفريق 
ويقوده للم�ساركة املو�سم املقبل 

يف املناف�سة القارية، وقررت اإدارة 
النادي العا�سمي الحتفاظ بثنائي 
امل�ساعد حممد ل�سات ومروان 

م�ساي يف الطاقم الفني وهما اللذان 
�سوف يوقعان عقدهما اجلديد 

بدورهما يف الأيام املقبلة.
عي�ضة ق.

غريزمان يعلن 
الأ�ضبوع املقبل 

رحيله عن 
اأتلتيكو مدريد

ك�سفت تقارير �سحفية عن  املوعد الذي 
�سيعلن فيه املهاجم اأنطون غريزمان 

رحيله عن نادي اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، 
وارتبط الفرن�سي بقوة يف الفرتة الأخرية 
بالنتقال للمناف�س املحلي بر�سلونة هذا 
ال�سيف، ويبدو اأن الالعب مقتنع بالقيام 
بهذه اخلطوة، رغم حماولة اإدارة الأتلتي 

اإقناعه بالبقاء وحت�سني بنود عقده.
ووفقا ل�سحيفة »�سبورت« �سيعلن �ساحب 

27 عاما ر�سميا رحيله عن اأتلتيكو 
الأ�سبوع املقبل، حيث يريد الذهاب 

اإىل كاأ�س العامل بعد اأن �سمه دي�سامب 
لقائمة منتخب فرن�سا النهائية للمونديال 
وهو يعرف م�ستقبله، وقالت ال�سحيفة 
اإن غريزمان را�س متاما عن القرار 

الذي اتخذه، حيث يرى اأنه اأوفى بوعده 
للمدرب دييغو �سيميوين، وقدم اأف�سل ما 
لديه حتى نهاية املو�سم احلايل لي�ساعد 

الروخيبالنكو�س يف التتويج ببطولة 
الدوري الأوروبي، وختمت ال�سحيفة باأن 
الأمر �سيعتمد بعد ذلك على بر�سلونة، 

حيث �سيقرر النادي الكتالوين كيف 
ومتى �سيدفع ال�رصط اجلزائي يف عقد 
الالعب، واملقدر بقيمة 100 مليون يورو.
وكالت

اأبناء التيطري ي�ضتهدفون ح�ضم البقاء والن�ضرية الو�ضافة
اوملبي املدية / ن�ضر ح�ضني داي

يحت�سن ملعب »اإمام اإليا�س« مباراة 
الإثارة على  اأن تعرف  قوية ينتظر 
واأنه جتمع  امليدان خا�سة  اأر�سية 
الذي  املدية  اوملبي  فريقي  بني 
ي�سارع لتحقيق البقاء ون�رص ح�سني 
موا�سلة  على  ي�رص  الذي  داي 
وتفادي  الإيجابية  نتائجه  �سل�سلة 
يدخل  الغر�س  ولهذا  الهزمية، 
يعول  وهو  ملعبه  اأر�سية  الأوملبي 
الثالث ل غري  النقاط  على ح�سد 
واجلمهور  الأر�س  عاملي  م�ستغال 
اأجل حتقيق هدفه خا�سة واأن  من 
اأ�سبال  اأي منتيجة غري الفوز ت�سع 
املدرب �سيد اأحمد �سليماين حتت 
خا�سة  لل�سقوط  التهديد  طائل 
ثالث  عن  بنقطتني  تبتعد  واأنها 

املهددين بال�سقوط احتاد ب�سكرة، 
وبالتايل فاإن الفوز فر�سة الأوملبي 
الوحيدة للنجاة من جحيم ال�سقوط 
و�سيكون  الثانية.  الرابطة  اإىل 
من  �سعبة  مهمة  اأمام  الالعبون 
التي  الثقيلة  الهزمية  جتاوز  اجل 
خارج  الفارطة  اجلولة  يف  تلقوها 
عندما  بارادو  نادي  اأمام  القواعد 
خا�س  نظيفة،  بخما�سية  �سقطوا 
من  كبرية  م�سوؤولية  امام  واأنهم  ة 
مدينة  ت�سكيلة  بقاء  �سمان  اأجل 
وهم  الكبار،  دوري  يف  »التيطري« 
امل�سوؤولية  حجم  يدركون  الذين 
اأن  لإدراكهم  عاتقهم  على  امللقاة 
احتاد  وفوز  الهزمية  اأو  التعادل 
اإىل  باإر�سالهم  يجعل  �سوف  ب�سكرة 

يدخل  جهته،  من  الثانية.  الرابطة 
امللعب  داي  ح�سني  ن�رص  لعبو 
�سل�سلة  موا�سلة  على  يعولون  وهم 
يحققونها  التي  اليجابية  النتائج 
وهم الذين مل ينهزموا فيما يقارب 
املو�سم  من  الأخرية  مقابلة   20
احلايل، وبالتايل فاإن رفقاء الالعب 
فر�سة  اأمام  حراق  الدين  �سم�س 
ايجابية  بنتيجة  املو�سم  اإنهاء 
خا�سة واأن حظوظهم يف الو�سافة 
انت�سارهم  اأن  باعتبار  قائمة 
ال�ساورة �سوف ي�سمح لهم  وهزمية 
الثاين  املركز  يف  املو�سم  باإنهاء 
و�سمان امل�ساركة العام املقبل يف 

مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا.
عي�ضة ق.

حل�ضاب اجلائزة الكربى لمرب دي دواي بفرن�ضا

احتاد ب�ضكرة / اإحتاد احلرا�ض

 الدراج �ضعالل يدخل 
يف املركز اخلام�ض

 ت�ضكيلة الزيبان جمربة
 على الفوز والنتظار

يا�سني  اجلزائري  الدراج  اأنهى 
من  الأوىل   املرحلة  �سعالل 
من  اخلام�سة  املرتبة  يف  املو�سم 
دواي  دي  لمرب  الكربى  اجلائزة 
الأ�سبوع  وقائعها  جرت  التي 
وجرت  فرن�سا،  ب�سمال  املن�رصم 
 78 م�سافة  على  املناف�سة  هذه 
 1.950 طوله  مغلق  م�سلك  يف  كم 
وعادت  مرة،    40 قطعه  يتم  كم 
املرتبة الأوىل اإىل الدراج جوليان 
نادي  اإىل  املنتي  هافريبيك  فان 
تفوق  الذي  ليتورال  دانكريك 
نادي  من  بوديوت  األيك�سي�س  على 
واأنطوين  جريمان  �سان  فيلونوف 
بينما   76 روان  نادي   ماكرون 
عادت املرتبة الرابعة اإىل ماك�سيم 
غري�سيي نادي نوغانت �سري  واز، 
ويخلف جوليان فان هافريبيك يف 
�سجل املناف�سة الدراج بيار باربيي 

املتوج  بالطبعتني الأخريتني.

�سعادته  اجلزائري  الدراج  واأبدى 
امل�سجلة  بالنتيجة  ما  نوعا 
واعدا بتحقيق  نتيجة ايجابية يف 
�سعالل  وكان  القادمة،  املواعيد 
قد  لل�سكرات�س  اإفريقيا  بطل 
باأنه  الفارطني  اليومني  يف  اعلن 
يف  اأ�سبوع  ملدة  للراحة  �سريكن 
قبل  املعظم  رم�سان  �سهر  بداية 
ا�ستعدادا  تدريباته  ا�ستئناف  
واأو�سح  للمو�سم،  الثانية  للمرحلة 
ين�سط  الذي  اجلزائري  الدراج 
يو  يف  �سي  اأوملبيك  نادي  �سمن 
التوا�سل  �سفحة   على  الفرن�سي 
فاي�سبوك:«�ساأركن  الجتماعي 
للراحة ملدة اأ�سبوع يف بداية �سهر 
التدريبات  ا�ستئناف  قبل  رم�سان، 
للمو�سم  الثاين  لل�سطر  ا�ستعدادا 
الذي تتخلله �سباقات على الطريق 

و يف امل�سمار«.
وكالت

اليوم  اأم�سية  ب�سكرة  احتاد  يلعب 
عندما  الأوىل  الرابطة  م�سريه يف 
احلرا�س  احتاد  ال�سيف  يالقي 
الرابطة  اإىل  ر�سميا  �سقط  الذي 
من  يلعب  هدف  له  ولي�س  الثانية 
احتاد  فاإن  الغر�س  ولهذا  اأجله، 
ملزم  وهو  اللقاء  يدخل  ب�سكرة 
بتحقيق الفوز ل غري لأن اأي تعرث 
اإىل  �سقوطه  ير�سم  �سوف  اليوم 
تف�سله  الذي  وهو  الثانية  الرابطة 
نقطتني عن اأوملبي املدية �ساحب 
املركز 15 يف جدول الرتتيب، ول 
ميلك اأ�سبال املدرب نذير لكناوي 
باعتبار  اأيديهم  بني  م�سريهم 
الفوز  حتقيق  على  ملزمون  اأنهم 
اأوملبي  مباراتي  نتيجة  وانتظار 

تاجنانت، ويف حال  ودفاع  املدية 
تعرث اأحدهما �سيكون الحتاد امام 
الذي  وهو  البقاء  حتقيق  فر�سة 
الفارط،  املو�سم  ال�سعود  حقق 
اأكرب  ب�سكرة  احتاد  اأن  ورغم 
اإل  اليوم  مباريات  يف  اخلا�رصين 
اأن خ�سارة دفاع تاجنانت او تعادل 
�سوف  وانت�ساره  املدية  اوملبي 
انه  باعتبار  البقاء  اأف�سلية  مينحه 
يف  اأحدهما  مع  يت�ساوى  �سوف 
الفا�سلة  واملباريات  النقاط  عدد 
الذهاب  حقق  اأين  �ساحله،  يف 
املدية،  اوملبي  على  واإيابا  ذهابا 
بينما انهزم 1-3 يف تاجنانت وفاز 

4-0 على ملعبه.
ع.ق.
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عي�سة ق.

و�أعرب قائد ت�سكيلة »�سو�سطارة« 
�أحد  مع  للعب  مو�فقته  عن 
جتربة  �أول  وخو�ض  �ل�سعودي 
حيث  �لوطن،  خارج  �حرت�فية 
على  و�فق  �أنه  م�سادرنا  توؤكد 
�النتقال  �أجل  من  �أحد  عر�ض 
رغبة  �ل�سائقة  هذه  �سفوفه  �إىل 
�حرت�فية  جتربة  خو�ض  يف  منه 
�لتنقل  �إىل  قريبا  كان  و�أنه  خا�سة 
لل�سعودية يف �ل�سيف �ملا�سي قبل 
�أن تتم�سك �إد�رة �لنادي �لعا�سمي 
�ل�سديدة يف  رغبته  بخدماته رغم 
ويبقى  �ل�سعودي،  بالدوري  �للعب 

�مكانية  يعقد  قد  �لذي  �لعائق 
تنقل زمامو�ض �إىل �حد �ل�سعودي 
لكونه مرتبط بعقد مع �إد�رة �حتاد 
 ،2020 �سائفة  �إىل  ميتد  �جلز�ئر 
و�إد�رة �لرئي�ض عبد �حلكيم �رس�ر 
تتم�سك بخدمات زمامو�ض خا�سة 
كاأ�ض  مناف�سة  تخو�ض  و�أنها 
�لكاف وت�رس على �لتتويج باللقب 
خدماته  �إىل  بحاجة  وهي  �لقاري 
و�لتجربة �لتي ميلكها خا�سة و�أنه 
يف  �لت�سكيلة  عنا�رس  �أف�سل  �أحد 

�ملو��سم �الأخرية.
وت�رس �إد�رة �أحد على �لتعاقد مع 
زمامو�ض من �أجل خالفة مو�طنه 
�إىل  �ن�سم  �لذي  دوخة  �لدين  عز 

قبل  �لفارط  �ل�سيف  �سفوفهم 
�حلايل  �ملو�سم  بنهاية  يرحل  �ن 
�ل�سعودي،  �لر�ئد  رفقة  وتعاقد 
�الإد�رة  �أولوية  �حلار�ض  ويعترب 
ت�سفر  �سوف  ما  �نتظار  يف 
خمتلف  بني  �ملفاو�سات  عليه 

�الأطر�ف.

احلربي: دوخة طلب 
�سعف اأجرته وال 
ميكننا ت�سديدها 

�ل�سعودي  �حد  نادي  رئي�ض  عاد 
عدم  عن  للحديث  �حلربي  �سعد 
بخدمات  ناديه  �إد�رة  �حتفاظ 

�لدين  عز  �جلز�ئري  حار�سها 
بالرحيل  له  و�ل�سماح  دوخة 
�ل�سعودي،  �لر�ئد  مع  و�تلعاقد 
يف  �ملتحدث  �كد  حيث 
�ل�سعودي  لالإعالم  ت�رسيحات 
�أن حار�ض �خل�رس طالب �سعف 
يتقا�ساها يف  �لتي كان  �الأجرة 
�ل�رسط  وهو  �الأول  �لعقد 
عن  ناديه  �إد�رة  عجزت  �لذي 
حتقيقها، مو�سحا �أن تاألق �بن 
مدينة �ل�سلف وتهاطل �لعرو�ض 
يف  �لر�غبة  �الأندية  من  عليه 
�لتعاقد معه جعله يطالب �أجرة 
�أحد  �إد�رة  لي�ض مبقدور  عالية 

تاأمينها له.

�أحد ي�ضتهدف زمامو�ش خلالفة دوخةاحلار�ض وافق على العر�ض واإدارة ليا�سما متم�سكة بخدماته
يقرتب احلار�ض اجلزائري حممد اأمني زمامو�ض من خو�ض جتربة اأول جتربة احرتافية خارج الوطن من خالل اإمكانية 

التنقل بن�سبة كبرية اإىل الدوري ال�سعودي من بوابة نادي اأحد ال�سعودي، حيث ك�سفت م�سادر من داخل اإدارة احتاد 
اجلزائر اأن حار�سها االأول تلقى ات�ساال ر�سميا من اإدارة نادي اأحد ال�سعودي من اأجل احل�سول على خدماته خالل 

املركاتو ال�سيفي املقبل، اأين يعترب الهدف االأول من اأجل التعاقد معه

 ي�ستنفد العقوبة يف املباراة 
االفتتاحية من املو�سم اجلديد

 غز�ل يتعر�ش لالإيقاف
 مبار�تني وينهي �ملو�ضم

اأعلن اعتزال امليادين هذا املو�سم

 بز�ز: فخور بتوديع �مليادين 
بلقب مع �ضباب ق�ضنطينة

�ملان �ضيتي يجهز �لأمو�ل 
ملناف�ضة ريال مدريد

بالن�سبة  �لكروي  �ملو�سم  �نتهى 
ر�سيد  �جلز�ئري  �لدويل  لالعب 
�أ�سدرتها  �لتي  �لعقوبة  بعد  غز�ل 
�لقدم  لكرة  �لفرن�سية  �لر�بطة 
مباريات  �للعب ثالث  باإيقافه عن 
وهي  نافذة،  غري  مبار�ة  منها 
على  ت�سليطها  مت  �لتي  �لعقوبة 
�لوطني  �ملنتخب  ميد�ن  متو�سط 
بعد �لطرد �لذي تعر�ض له خالل 
نهاية  فيها  �سارك  �لتي  �ملقابلة 
ناديه  رفقة  �ملن�رسم  �ل�سبوع 
�سمن  �يتيان  �سانت  �أمام  موناكو 

�لفرن�سية،  �الأوىل  �لدرجة  دوري 
وخرج  �حتياطيا  دخل  حيث 
�لتي  �ملبا�رسة  �حلمر�ء  بالبطاقة 
ثالث  �للعب  عن  �اليقاف  كلفته 
�لالعب  يغيب  حيث  مبار�تني، 
عن �ملبار�ة �لتي يخو�سها موناكو 
�سهرة �ليوم �أمام ترو� �سمن �جلولة 
38 و�الأخرية من �لدوري �لفرن�سي، 
�جلولة  �إىل  عقوبته  تتو��سل  كما 
�لكروي  �ملو�سم  من  �الفتتاحية 

�ملقبل �ين ي�ستنفذ �لعقوبة.
ع.ق.

�أنه  بز�ز  يا�سني  �لالعب  ك�سف 
�لقدم  كرة  ميادين  يعتزل  �سوف 
�جلاري  �لكروي  �ملو�سم  بنهاية 
�آخر مبار�ة يف  �أم�ض  حيث خا�ض 
لعب  عندما  �الأخ�رس  �مل�ستطيل 
فريقه �سباب ق�سنطينة �أمام نادي 
�ملبار�ة  وهي  �ل�سهرة  يف  بار�دو 
�لتي كانت �حتفالية لل�سيا�سي بعد 
�لوطنية  �لبطولة  بلقب  تتويجهم 
�إثر ت�سدرهم جدول �لرتتيب منذ 
بها  و�حتفاظهم  �خلام�سة  �جلولة 
�إىل نهاية �ملناف�سة، حيث �سمنو� 
قبل  ما  �جلولة  باللقب يف  �لتتويج 
�الأخرية عندما عادو� بالز�د كامال 
�لبليدة، وقاتل  على ح�ساب �حتاد 
للقناة  ت�رسيحات  يف  �م�ض  بز�ز 
لكونه  فخور  �أنه  �الأوىل  �الإذ�عية 
�آخر  يف  �لبطولة  �إحر�ز  يف  جنح 
�أعو�مه يف �مل�ستديرة خا�سة و�أنه 
باأف�سل  �لكروي  م�سو�ره  يختتم 
�سورة ومثلما كان يتمنى يف وقت 
�سابق. و�أعرب قائد �ل�سيا�سي عن 

�رتياحه بالتمكن من �مل�ساهمة يف 
�للقب  ر�أ�سه  م�سقط  فريق  منح 
كاأ�ض  حمل  له  �سبق  �لذي  وهو 
وكان  �لقبائل  �سبيبة  مع  �لكاف 
ميني �لنف�ض بقيادة فريقه �الأ�سلي 
لقب وهو ما حدث يف  �إحر�ز  �إىل 
خا�سة  �حلايل  �لكروي  �ملو�سم 
و�أن �لفخر يعود لكونه �بن �لفريق، 
�ال�ستقر�ر �ساهم  �أن  بز�ز  و�أو�سح 
ق�سنطينة  �سباب  متكن  يف  كثري� 
�لوطنية  �لبطولة  لقب  حيازة  من 
�مل�ساكل  تو�جد  عدم  جانب  �إىل 
�ملدرب  لعبه  �لذي  �لكبري  و�لدور 
منح  �لذي  عمر�ين  �لقادر  عبد 
�لفريق غلى  وقاد  مل�سته �خلا�سة 
ومنح  جمدد�  �الألقاب  معانقة 
يف  �لثاين  �لبطولة  لقب  �ل�سباب 
يف  جنحو�  �نهم  م�سيفا  تاريخه، 
ق�سنطينة  �سباب  جماهري  �إ�سعاد 
�لبطولة  لقب  نيل  ��ستهد�ف  عرب 

وهو ما �أحرزه يف نهاية �ملطاف.
عي�سة ق.

�سيتي  مان�س�سرت  نادي  ير�قب 
موقف  قرب،  عن  �الإجنليزي 
�إيدين هاز�رد جنم ت�سيل�سي، حيث 
يدر�ض �ل�سكاي بلوز �لتقدم بعر�ض 
ل�سم �لالعب �لبلجيكي خالل فرتة 
�النتقاالت �ل�سيفية �ملقبلة، وفقا 
مان�س�سرت  فاإن  �سن،  ذ�  ل�سحيفة 
مدريد  ريال  مناف�سة  ينوي  �سيتي 
لدى  يكون  ولن  هاز�رد  �سم  على 
يف  م�سكلة  �لربمييريليغ  بطل 
�إ�سرتليني  جنيه  100مليون  دفع 
جنم  خدمات  على  للح�سول 
�لبلوز، باالإ�سافة �إىل تلبية مطالبه 
�ملادية بر�تب �أ�سبوعي قدره 300 
�ألف جنيه �إ�سرتليني. وكان هاز�رد 
�سريحل  باأنه  موؤخر�،  �عرتف  قد 
تعاقد  ت�سيل�سي يف حال عدم  عن 

�لنادي �للندين مع العبني كبار يف 
�ملريكاتو �ل�سيفي �ملقبل، خا�سة 
بعد ف�سل �لبلوز يف �لتاأهل لدوري 

�أبطال �أوروبا �ملو�سم �ملقبل.
م�سدر  �رسح  �ل�سياق،  نف�ض  ويف 
�ل�سماوي  �أن  �ل�سيتي  د�خل  من 
�سيكون يف مقدمة �ملهتمني ب�سم 
�لالعب  قرر  ما  حال  يف  هاز�رد 
و�أ�سبح  ت�سيل�سي،  عن  �لرحيل 
وكان  �النتقاالت،  �سوق  يف  متاحا 
�لفني  �ملدير  غو�رديوال  بيب 
لن  ناديه  باأن  �أو�سح  قد  لل�سيتي، 
العبني  ل�سم  خيايل  ب�سكل  ينفق 
جدد يف �ملريكاتو �ملقبل، �إال �إذ� 
كبري  �سم جنم  �أجل  من  ذلك  كان 

من طر�ز عاملي.
وكاالت     

اختيار بوجناح بالت�سكيلة املثالية 
لثمن نهائي دوري اأبطال اآ�سيا

 بلما�ضي يتوج بجائزة
 �أف�ضل مدرب يف قطر

توّج �ملدرب �جلز�ئري جمال بلما�سي �ملو�سم �لر�ئع 

�لذي قدمه مع فريقه �لدحيل بنيل جائزة �ف�سل مدرب 

يف �لدوري �لقطري ملو�سم 2018/2017، حيث يو��سل 

بلما�سي ح�سد �العرت�ف يف قطر بالدور �لكبري �لذي 

يقدمه وم�ساهمته يف �لتتويجات �لتي يحرزها فريقه 

�لدحيل وخلويا مثلما كان �ال�سم يف �ملو��سم �ل�سابقة، 

�لدوري  بثنائية  تتويجه  عرب  كبري�  مو�سما  قدم  �أين 

�لقطري وكاأ�ض قطر وهو متاأهل �إىل نهائي كاأ�ض �أمري 

قطر وربع نهائي ر�بطة �أبطال �آ�سيا، �أين �سنع ��سمه 

باأحرف من ذهب بف�سل �لنتائج �لر�ئعة و�الألقاب �لتي 

يحققها، وت�سلم بلما�سي �سهرة �أول �أم�ض �جلائزة من 

خالل �حلفل �لذي �أقامه �الحتاد �لقطري لكرة �لقدم 
لت�سليم �جلو�ئز الأف�سل �لريا�سيني.

من جهة �أخرى، مت �ختيار �لالعب �لدويل �جلز�ئري 

بغد�د بوجناح �سمن �لت�سكيلة �ملثالية الأف�سل �لالعبني 

�آ�سيا  �بطال  ر�بطة  مل�سابقة  �لنهائي  ثمن  �لدور  يف 

غلى  �لقطري  �ل�سد  فريقه  تاأهيل  يف  م�ساهمته  بعد 

�هلي  فريق  تخطي  �إثر  �لقارية  �مل�سابقة  نهائي  ربع 

و�لتعادل  بالدوحة  ذهابا  عليه  و�لفوز  �ل�سعودي  جدة 

يف جدة، حيث �سجل بوجناح هديف ت�سكيلة »�لزعيم« 

يف مبار�ة �الإياب و�لتي �ساهم بف�سلهما يف بلوغ �لدور 

�سمحت  كما  �الآ�سيوية،  �ملناف�سة  من  �لنهائي  ربع 

�لثنائية لرفع ح�سيلة �بن مدينة وهر�ن �إىل جمموع 9 

�أهد�ف يف �ملناف�سة �لقارية �أين �أ�سبح يت�سدر قائمة 

�لهد�فني منا�سفة رفقة العب �لدحيل �لغربي يو�سف 
�لعربي.

عي�سة ق.

مدرب نابويل يتم�سك بخدماته 
وي�سر على بقائه

�ضفقة �نتقال غولم �إىل �ملان 
يونايتد مهددة بالف�ضل

تطرقت تقارير �إعالمية �يطالية �إىل �إمكانية 
ف�سل �سفقة �نتقال �لالعب �لدويل �جلز�ئري 

فوزي غوالم �إىل �سفوف نادي مان�س�سرت يونايتد 
�الجنليزي خالل �ملركاتو �ل�سيفي �حلايل، حيث 

ك�سفت �ن �ل�سفقة قد ت�سقط يف �ملاء وال تتم 
رغم �لرغبة �لكبرية �لتي ميلكها �ملدرب �لربتغايل 

جوزيه مورينيو يف �لتعاقد مع �لظهري �الأي�رس 
للمنتخب �لوطني يف ظل حاجة ت�سكيلة »�ل�سياطني 

�حلمر« �إىل العب يف من�سبه، وتعود �أ�سباب ذلك 
بالدرجة �الأوىل �إىل رغبة مدرب نابويل ماوريت�سيو 

�ساري يف �الحتفاظ بخدماته وبقائه يف �سفوف 
�لفريق حلاجته �إىل خدماته باعتبار �ن نادي 

�جلنوب �اليطايل �سيكون �ملو�سم �ملقبل على 
موعد مع �مل�ساركة يف ر�بطة �أبطال �أوروبا خا�سة 

و�أنه يعترب ركيزة �أ�سا�سية يف خيار�ت �ملدرب 
�الأرجنتيني، وهي �خلطوة �لتي تكون �لعائق 

بالدرجة �الأوىل لف�سل �سفقة �لتحاق غوالم باأحد 
�أكرب �الأندية يف �لدوري �الجنليزي وحتطيم حلمه 

باللعب مع عمالق �جنليزي.
�إىل جانب ذلك �رسع �ملدرب �لربتغايل مورينيو 

يف مفاو�سات من �أجل �لتعاقد مع �لظهري �الأي�رس 
لنادي جوفنتو�ض �أليك�ض �ساندرو يف خطوة توؤكد 
عدم و�سع »�ل�سبي�سيال و�ن« خريج نادي �سانت 

�يتيان �لفرن�سي �سمن خيار�ته �الأوىل وميلك �أ�سماء 
بديلة ي�ستطيع �ال�ستعانة بها.

ع.ق.



اإنيي�ستا على اأبواب الدوري الياباين
تو�سل قائد بر�سلونة �أندري�س �إنيي�ستا التفاق مع نادي في�سيل كوبي �لياباين لالنتقال �إليه، خالل فرتة 

�النتقاالت �ل�سيفية �ملقبلة، وذكرت �سحيفة »�سبورت�س هوت�سي« �أن �إنيي�ستا و�سع �للم�سات �الأخرية 
على �التفاق لالن�سمام �إىل في�سيل كوبي عقب مونديال رو�سيا �لذي ينطلق يف جو�ن �ملقبل، موؤكدة 
�أن �لنادي قد يعلن ر�سميا عن �ن�سمام العب �لو�سط �الأ�سبوع �لقادم. و�أ�سافت �ل�سحيفة �لتي ذكرت 

�أن �إنيي�ستا �لبالغ 34 عاما قد يلتقي برئي�س �رشكة �الإلكرتونيات �ليابانية »ر�كوتني« ومالك في�سيل 
كوبي هريو�سي ميكيتاين خالل �الأيام �ملقبلة �أن �الإعالن عن �لتعاقد، �سيجري عقب مبار�ة بر�سلونة 
�أمام ريال �سو�سييد�د �ملقررة 20 ماي �جلاري، و�سيقوم �لالعب بزيارة �ليابان بعدها، وعلى �لرغم 

من ذلك، قال �ملتحدث با�سم �لنادي �لياباين �إنه ال يوجد لديهم معلومات حول هذه �ل�سفقة، ي�سار �أن 
�أندري�س �إنيي�ستا �أعلن يف 27 �أفريل �ملا�سي �أنه �سريحل عن بر�سلونة نهاية �ملو�سم �جلاري عقب 22 

عاما ق�ساها يف قلعة �لكامب نو.
...............................................................

مان�س�سرت �سيتي ميدد عقد غوارديوال اإىل 2021
�أعلن نادي مان�س�سرت �سيتي �الإجنليزي �أول �م�س متديد عقد مدربه �الإ�سباين جوزيب 

غو�رديوال ملدة عامني لينتهي عام 2021، وكان غو�رديوال قاد �سيتي للقب �لدوري هذ� 
�ملو�سم و�ن�سم للفريق عام 2016 قادماً من بايرن ميونيخ �الأملاين، و�أكد غو�رديوال يف 

�رشيط م�سور بثه �لنادي عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي: »�أنا �سعيد ومتحم�س للغاية، �إنه 
ملن دو�عي �رشوري �أن �أعمل مع هذه �لعائلة يف هذه �ملنظمة وهذ� �لنادي«.

وو��سل �ملدرب �لبالغ 47 عاماً: »�أ�ستمتع بالعمل مع العبي فريقي كل يوم و�لتو�جد معهم من 
�أجل حماولة �أن نقدم �أف�سل ما لدينا يف �ل�سنو�ت«، م�سيفا: »كمدرب، يجب �أن تكون مرتاحا 
بالتو�جد مع �لالعبني و�أنا مرتاح، �ساأركز على رغبة العبي لكي ن�سبح فريقا �أف�سل«، وتابع: 
»�سنحاول �لقيام بهذ� �الأمر كل يوم، �أن نتح�سن على �أر�سية �مللعب، �أن نطور العبينا منلك 

فريقا �سابا«، ويف حال بقي غو�رديوال حتى نهاية عقده يف ختام مو�سم 2021 �سيكون قد 
�أم�سى خم�سة �أعو�م يف ملعب »�الحتاد«، وهي �أطول فرتة له مع فريق و�حد بعدما �أ�رشف 

على بر�سلونة �الإ�سباين بني 2008 و2012، وبايرن ميونيخ �الأملاين 2016-2013.
.............................................................

فولف�سبورغ يقرتب من البقاء بني الكبار
�قرتب فولف�سبورغ من �لبقاء يف دوري �لدرجة �الأوىل �الأملاين يف �ملو�سم �لقادم، بعدما 

حقق فوز�ً هاماً على �سيفه هول�ستني كييل 3-1 �أول �م�س يف ذهاب �مللحق �لفا�سل لتفادي 
�لهبوط بامل�سابقة، ويخو�س فولف�سبورغ بطل �أملانيا يف 2009 �مللحق �لفا�سل بعد حلوله يف 

�ملركز 16 يف جدول ترتيب »�لبوند�سليغا« هذ� �ملو�سم، �أما كييل �لذي ح�سل على �ملركز 
�لثالث يف ترتيب دوري �لدرجة �لثانية، في�سعى لتخطيه و�ملناف�سة يف دوري �الأ�سو�ء، ويدين 
فولف�سبورغ بفوزه للبلجيكي ديفوك �وريجي �لذي تنتهي فرتة �إعارته من ليفربول �الإجنليزي 

بعد �مللحق �لفا�سل، �إذ �سجل �لهدف �الأول يف �لدقيقة 13 ثم مرر كرة �لهدف �لثالث للرتكي 
يون�س مايل، فيما كان �لهدف �الآخر للكرو�تي يو�سيب بريكالو، �أما هدف هول�ستاين كييل 

فكان من ن�سيب �لغاين �الأ�سل كينغ�سلي ت�سيندلر.
ويبدو فولف�سبورغ يف طريقه لالإفالت من �لهبوط �إىل �لدرجة �لثانية للمو�سم �لثاين تو�ليا 

بعدما ��سطر �لعام �ملا�سي �أي�سا خلو�س �مللحق �لفا�سل مع ثالث �لدرجة �لثانية، وتفوق 
حينها على �ينرت�خت بر�ون�سفيغ بفوزه ذهابا و�إيابا بنتيجة و�حدة 1-0، وتقام مبار�ة �الإياب 

�الإثنني �ملقبل.
..............................................................

اأوين: نهائي الت�سامبيونزليغ يحدد الفائز 
بالكرة الذهبية

يعتقد �لنجم �الإجنليزي �ل�سابق مايكل �أوين �أن �الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة 
و�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو �لنجم �حلايل لريال مدريد، ��ستحقا عن جد�رة �حتكار جائزة 
�لكرة �لذهبية خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية، وقال �أوين يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة �إك�سربي�س: 
»�أعتقد �أن رونالدو ومي�سي �ساهما يف تغيري كرة �لقدم ب�سكل كبري«، و�أ�ساف: »كان ميكن �أن 

�أفوز بالكرة �لذهبية عندما كان رونالدو ال يز�ل يف بد�يته يف مان�س�سرت يونايتد، �أو مي�سي يف 
بد�يته مع بر�سلونة، لكن عندما و�سال �إىل �أعلى م�ستوى لهما كان ذلك م�ستحياًل«، و�أو�سح: 

»رمبا �الآن هناك العبون يبدوؤون يف �القرت�ب من م�ستو�هما الأنهما يتقدمان يف �لعمر، ولكن 
خالل �ل�سنو�ت �لع�رش �ملا�سية كان مي�سي و كري�ستيانو فوق كل �الآخرين بفارق كبري«.

ورد� على �سوؤ�ل حول �لفائز بالكرة �لذهبية يف �لعامل �حلايل، قال: »من �سيفوز بدوري �أبطال 
�أوروبا �سيح�سد �جلائزة، فاإذ� فاز ريال مدريد باللقب ف�سيكون كري�ستيانو رونالدو هو �ملتوج 

بها«، و�أ�ساف: »�إذ� فعل ليفربول ذلك ف�سيكون حممد �سالح هو �ملف�سل، لقد كنت بارعاً 
جد�ً هذ� �لعام، وقد �أبلى بالًء ح�سناً مع �ملنتخب �مل�رشي حيث تاأهل �إىل كاأ�س �لعامل ».

ا�ستبعاد ناين وثنائي بر�سلونة من خو�ض املونديال

رو�سيا 2018  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ستخو�س  �لتي  �لنهائية  �لت�سكيلة  �سانتو�س عن  �لربتغايل فريناندو  �ملنتخب  �أعلن مدرب 
فرن�سا  مرمى  يف   2016 �أوروبا  كاأ�س  نهائي  يف  �لفوز  هدف  �سجل  �لذي  �إيدر  �لرو�سي  مو�سكو  لوكوموتيف  مهاجما  �سيكون 
�مل�سيفة والزيو روما �الإيطايل لوي�س ناين �أبرز �لغائبني عن ت�سكيلة �لربتغال ملونديال رو�سيا بح�سب �لت�سكيلة �لنهائية �لتي 
�أعلنها �ملدرب فريناندو �سانتو�س، ويف �ملقابل، �سم �سانتو�س كل من �أندري �سيلفا ميالن �اليطايل وغون�سالو غيدي�س فالن�سيا 
�ال�سباين �إىل �لت�سكيلة �لتي يقودها جنم ريال مدريد �الإ�سباين كري�ستيانو رونالدو. وهناك غائب �آخر عن �لت�سكيلة �لتي قادت 
�أندري غومي�س بر�سلونة �الإ�سباين بعد �أن كان يف  �أوروبا للمرة �الأوىل يف تاريخها، وهو  �لربتغال عام 2016 �إىل �لفوز بكاأ�س 
�لت�سكيلة  و��ستبعد عن  �الإ�سابة،  ب�سبب  بريير�  د�نيلو  بورتو  و�سط  يغيب العب  فيما  35 العباً،  �ملكونة من  �الأولية  �لت�سكيلة 
�لنهائية �أي�ساً العب �لو�سط ريناتو �سان�سيز �سو�ن�سي �سيتي �لويلزي �لذي �ختري �أف�سل العب �ساب يف كاأ�س �أوروبا 2016، وذلك 
ب�سبب تر�جع م�ستو�ه وغيابه عن �ملنتخب منذ مبار�ته �الأخرية �سد �سوي�رش� يف 10 �أكتوبر 2017، و�الأمر ذ�ته ينطبق مد�فع 

�سبورتينغ فابيو كوينرت�و �لذي مل يكن �أ�ساًل يف �لت�سكيلة �الأولية ل�سانتو�س.
لوي�س فيغو رونالدو  لقاء خلف  �لدولية 112  للمباريات  �لربتغال خو�ساً  �أكرث العبي  ثالث  �الأبرز، وقد دفع  ويبقى غياب ناين 
ثمن تهمي�سه يف الزيو هذ� �ملو�سم حيث �كتفى بخو�س 24 مبار�ة يف جميع �مل�سابقات، ورغم �أنه مل يخ�س �أي مبار�ة دولية 
حتى �الآن، قرر �سانتو�س �ملر�هنة على مد�فع بنفيكا �ل�ساب روبن ديا�س 21 عاماً، مف�ساًل �إياه على مد�فع مر�سيليا �لفرن�سي 
روالندو. وتخو�س �لربتغال ثالث مباريات ��ستعد�دية �سد تون�س 28 ماي وبلجيكا 2 جو�ن و�جلز�ئر 7 من نف�س �ل�سهر، قبل 
�ل�سفر �إىل رو�سيا حيث تبد�أ م�سو�رها يف �ملجموعة �لثانية مبو�جهة من �لعيار �لثقيل �سد جارتها �إ�سبانيا، ثم تلتقي �جلار 

�الآخر �ملغرب، و�أخري�ً �إير�ن �لتي يقودها �ملدرب �لربتغايل كارلو�س كريو�س.      

�الإ�سباين روبرتو  �لقدم  �لبلجيكي لكرة  مّدد مدرب �ملنتخب 
�أن  �ملقرر  من  كان  بعدما  �إ�سافيني  لعامني  عقده  مارتينيز 
�الحتاد  �أعلن  ما  بح�سب   2018 مونديال  �أعقاب  يف  ينتهي 
�لبالغ  مارتينيز  عقد  متديد  وياأتي  �أم�س،  للعبة  �ملحلي 
�ملوؤلفة  �لر�سمية  �لت�سكيلة  �إعالن  من  يومني  قبل  عاما،   44

 14 بني  رو�سيا  مونديال  �ستخو�س غمار  و�لتي  23 العبا  من 
»منذ  بيان:  يف  �لبلجيكي  �الحتاد  وقال  جويلية،  و15  جو�ن 
تعيينه يف �أوت 2016 ثمة تعاون �إيجابي، حمرتف وو��سح مع 
روبرتو مارتينيز«، وُعني مارتينيز �لذي �سبق له تدريب ويغان 
بعد  فيلموت�س  ملارك  خلفا  مدربا  �الإجنليزيني،  و�إيفرتون 

خروج بلجيكا من ربع نهائي كاأ�س �أوروبا 2016.
�لدوري  العبي  �أبرز  من  كوكبة  �لبلجيكي  �ملنتخب  وي�سم 
�الإجنليزي �ملمتاز وعلى ر�أ�سهم �سانع �ألعاب مان�س�سرت �سيتي 
لوكاكو  روميلو  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم  بروين  دي  كيفن 
توتنهام  �إىل مد�فع  باالإ�سافة  �إدين هاز�ر،  ت�سيل�سي  ومهاجم 
�ملجموعة  يف  �لنهائيات  يف  بلجيكا  وتلعب  فريتونغن،  يان 
�أن  وبنما، على  وتون�س  �إجنلرت�  �إىل جانب منتخبات  �ل�سابعة 

تخو�س مبار�تها �الأوىل �سد بنما يف 18 جو�ن �ملقبل.

مارتينيز ميّدد عقده لعامني مع منتخب بلجيكا
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�سفقة بوفون ت�سجع البي اأ�ض جي حل�سمها
ك�سفت تقارير �سحفية �لدو�فع �لتي �سجعت �إد�رة باري�س �سان جريمان للتفكري يف تدعيم �سفوفها، خالل فرتة �النتقاالت 

�ل�سيفية �ملقبلة بالتعاقد مع �ملخ�رشم جيانلويجي بوفون حار�س جوفنتو�س �الإيطايل، و�أكدت �سحيفة ليكيب، �أن بوفون مل 
يكن �سمن �أولويات �لنادي �لباري�سي لتدعيم حر��سة مرماه، بل تفاو�س �سان جريمان الأ�سهر طويلة مع جيانلويجي دوناروما 
حار�س ميالن، ويان �أوبالك حار�س �أتلتيكو مدريد وتيبو كورتو� حار�س ت�سيل�سي، و�أ�سافت �أن �حللول �لثالثة كانت �ست�سكل 
عبئا ثقيال على خزينة �سان جريمان، بينما �سين�سم بوفون جمانا يف ظل �نتهاء عقده مع جوفنتو�س بنهاية �ملو�سم �جلاري، 

مما يُبعد �لنادي �لفرن�سي عن �سبح خرق لو�ئح �للعب �ملايل �لنظيف.
من جانبها، �أ�سارت �سحيفة لو باري�سيان يف تقرير لها �أن بوفون �لبالغ 40 عاما �سيوؤدي �إىل زلز�ل، يف غرف تغيري �ملالب�س 

لفريق �لبي �إ�س جي، ملا ميلكه من خربة وكاريزما، ولفتت: »على �لورق، لن تكون فكرة �لتعاقد مع بوفون �سيئة، �سو�ء �إذ� كان 
�الأمر �إجباريا �أم باإر�دة تامة مل�سئويل �لنادي �لباري�سي، فالفوز بالعب بحجم �حلار�س �الإيطايل �ملخ�رشم يف نهاية م�سريته 

وبدون مقابل له فو�ئد كثرية«. كما ذكرت �ل�سحيفة، �أن تقدم �لنادي �لباري�سي بعر�س مدته مو�سمني ل�سم بوفون، يوؤكد 
�الإ�رش�ر على �إنهاء �أزمة حر��سة �ملرمى بناء على تو�سية من �ملدير �لريا�سي للنادي �أنتريو هرنيكي، ب�سبب عدم �قتناعه 

بقدر�ت �لثنائي �ألفون�س �أريوال وكيفن تر�ب.



والإنتاجات  الدراما  تزدهر 
التلفزيونية يف �ضهر رم�ضان من كّل 
القنوات  اأعدت  العام  وهذا  �ضنة، 
ثرية  برجمة  العربية  التلفزيونية 
اأبرز  خاللها  �ضتقّدم  ومتنوعة 
لأهم  وامل�ضل�ضالت  الأعمال 
لإ�ضتقطاب  �ضعيا  العربية  النجوم 
اأكرب عدد من امل�ضاهدين، ممنية 
قيا�ضية  عائدات  بتحقيق  نف�ضها 

من مداخيل الإعالنات.
ويف ما يلي ملحة عن اأهم الأعمال 

الدرامية على القنوات العربية:

عوامل خفية: 
بطولة عادل اإمام

حول  امل�ضل�ضل  اأحداث  تدور 
يده  يف  تقع  �ضهري  �ضحفي  كاتب 
تك�ضف  املهمة  الوثائق  من  عدد 
الدولة،  يف  م�ضوؤولني  ف�ضاد 
اأزمات  يف  ليدخل  بن�رشها  فيقوم 
وم�ضاكل  قد تعر�ض حياته وحياة 
العر�ض:  قنوات  للخطر  اأ�رشته 
CBC  وCBC  دراما والتلفزيون 

ال�ضعودي

ليايل اأوجيني: 
بطولة ظافر 

العابدين
فرتة  يف  امل�ضل�ضل  اأحداث  تدور 
القاهرة  مدينتي  بني  الأربعينات 
وبور �ضعيد. حتاول بطلة امل�ضل�ضل 
قتل  جرمية  من  براءتها  اإثبات 
زوجها، ويحاول �ضقيقه م�ضاعدتها 

يف ذلك ويقعان يف احلب...
الأوىل  الوطنية  على  يعر�ض 

ِوCBC  وتلفزيون دبي

ن�صر ال�صعيد: بطولة 
حممد رم�صان ودرة 

زروق

�ضابط  ق�ضة  امل�ضل�ضل  يروي 
�رشطة حمبوب يف منطقته، يدخل 
اأعمال  رجل  �رش�ضة  مواجهة  يف 
يعمل يف التجارة غري امل�رشوعة.. 
ال�ضابط   يجد  اآخر  �ضعيد  وعلى 
امراأتني  نف�ضه يف �رشاع بني حب 
على  يعر�ض  عمه.  ابنة  اإحداهما 
قناة دبي و DMC وقناة التا�ضعة

لدينا اأقوال اأخرى: 
بطولة ي�صرى 

و�صرين ر�صا

م�ضت�ضارة  حول  الأحداث  تدور 
ابنها  يتعر�ض  �ضابقة  قانونية 
ويتم  وفاته  اإىل  يوؤدي  حلادث 
يُحكم  ثم   ابنها،  بقتل  اإتهامها 

عليها بالإعدام...
�ضيعر�ض امل�ضل�ضل على التلفزيون 

ال�ضعودي

طريق: بطولة عابد 
فهد ونادين جنيم

بني  حب  ق�ضة  امل�ضل�ضل  يروي 
�ضيعر�ض  الذي  امل�ضل�ضل  بطلي 

على قناة MBC4 وقناة روؤيا

اأبو عمر امل�صري: 
بطولة اأحمد عز

حول  امل�ضل�ضل  اأحداث  تدور 
الفقراء  عن  يدافع  حمامي 
مل�ضاكلهم  حلول  ايجاد  ويحاول 
ين�ضّم  اأحداثا معّينة جتعله  اأّن  اإّل 
يعر�ض  الإرهابية  للجماعات 

امل�ضل�ضل على قناة روؤيا

�صد جمهول: بطولة 
غادة عبد الرازق 

بنك  موظفة  حول  الأحداث  تدور 
لديها  املتو�ضطة  للطبقة  تنتمي 
زوجها  مع  امل�ضاكل  من  العديد 
دفعه  مما  عملها،  ظروف  ب�ضبب 
اإىل طالقها، وحرمانها من ابنتها. 
ابنتها  تعر�ض  بعد  الأمور  تتعّقد 
�ضد  الق�ضية  وحُترر  لالغت�ضاب، 

البحث  هنا يف  من  لتبداأ  جمهول، 
عن الفاعل يعر�ض امل�ضل�ضل على 

تلفزيون دبي

ر�صايل: بطولة مي 
عز الدين 

يروي امل�ضل�ضل واقع اأ�رشة م�رشية 
التي  املتو�ضطة  للطبقة  تنتمي 
تعي�ض  الفقر..  خط  حتت  تعي�ض 
الإبنة مع والدها الذي يحال على 
باأ�ضياء  الفتاة  التقاعد، حتلم هذه 
يعر�ض  بها  حلمت  كما  تتحقق 

MBCو  On-E امل�ضل�ضل على

لعنة كارما: بطولة 
هيفاء وهبي

حول  امل�ضل�ضل  اأحداث  تدور 
يف  تقع  حمرتفة  دولية  متحّيلة 
ما  وهو  �ضحاياها،  اأحد  غرام 

يوؤدي اإىل دخولها ال�ضجن.
والنهار  النهار  قنوات   على  يبث 

دراما والقاهرة والنا�ض.

يون�س الفارحي: هذا جديد 
 املو�سم الثامن 

من  ن�سيبتي العزيزة 
قال املمثل يون�ض الفارحي يف برنامج >رم�ضان 

�ضو< اإّن �ضل�ضلة >ن�ضيبتي العزيزة< تعود اإىل 
امل�ضاهدين رم�ضان هذه ال�ضنة يف املو�ضم 

الثامن وقال اإّن ال�ضل�ضلة �ضتكون على امتداد 20 
حلقة، م�ضيفا اأّنه خيار قناة ن�ضمة منذ �ضنوات 

وتابع الفارحي اأّن >ن�ضيبتي العزيزة< هي تون�ض 
وال�ضخ�ضيات التي تتقا�ضم الأحداث هم التون�ضيون، 
متابعا اأنهم ركزا على قيم املحّبة والفرحة خا�ضة 
اأن العمل يعر�ض يف �ضهر رم�ضان الكرمي واأعلن اأّن 

اأبطال جددا �ضيعززون فريق العمل على غرار اأمرية 
بن علي وعلي اخلمريي وجمال �ضا�ضي.

رامي اإمام..م�ستمر مع اأبيه
ي�ضتمر املخرج »رامي اإمام« لل�ضنة ال�ضاد�ضة على 
التوايل يف اإخراج م�ضل�ضالت الزعيم »عادل اإمام«، 
مما ي�ضعه و�ضط اأهم خمرجي الدراما الرم�ضانية 
الذين ي�ضتمرون كل عام يف تقدمي م�ضل�ضل يتابعه 

اجلمهور ب�ضغف. ولكنه هذا العام ل ي�ضتمر كمخرج 
فقط. ولكن يخو�ض جتربته الإنتاجية الأوىل يف هذا 

امل�ضل�ضل.
»عوامل خفية« يدور حول كاتب وروائي �ضهري حمب 

لأ�رشته مرتبط بها، تقع يف يده جمموعة من الوثائق 
اخلطرية التي تك�ضف ف�ضاد بع�ض امل�ضئولني، يقوم 
بن�رشها مما يعر�ضه مل�ضكالت خطرية تهدد حياته 

واأ�رشته، لأول مرة ينف�ضل الثنائي رامي وعادل اإمام 
عن الكاتب يو�ضف معاطي، حيث يقوم مبهمة الكتابة 

هذه املرة كل من »اأمني جمال«، و»حممد حمرز«.

حامت علي..ب�سمة خا�سة
تدين الدراما امل�رشية بالكثري للمخرج »حامت علي«. فهو 

الذي بداأ ت�ضوير الأعمال الدرامية امل�رشية بالعتماد 
على تقنية الكامريا الواحدة يف م�ضل�ضل »امللك فاروق« 

عام 2008، بدلاً من اأ�ضلوب الثالث الكامريات الذي اأ�ضاب 
الدراما امل�رشية بال�ضعف الب�رشي، يف الوقت الذي �ضهد 

ذروة الدراما ال�ضورية. يحاول املخرج ال�ضوري الكبري 
احلفاظ على وجوده ب�ضورة اأو اأخرى يف الدراما امل�رشية، 

ويخو�ض هذا العام خام�ض جتاربه الإخراجية يف الدراما 
امل�رشية من خالل م�ضل�ضل »اأهو دا اإللي �ضار« بالتعاون 
مع املوؤلف »عبد الرحيم كمال« والفنانة »روبي«. ينتمي 

امل�ضل�ضل للدراما ال�ضعيدية، ويدور حول معاناة املراأة يف 
ال�ضعيد وامل�ضكالت التي تواجهها.  
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مي عز الدين تدخل دائرة الغمو�س والت�سويق يف م�سل�سلها الرم�ساين »ر�سايل«

دراما رم�صان 2018

 اأبرز امل�سل�سالت وقنوات العر�س

تك�ضف  اأن  الدين  عز  مي  تخ�ضى 
اجلديد  م�ضل�ضلها  عن  كلمة  اأي 
على  يعر�ض  الذي  »ر�ضايل« 
من  خوفااً  رم�ضان،  يف   MBC4
تتكتم  كما  الأحداث،  حترق  اأن 
توؤكد  كانت  واإن  دورها،  عن  حتى 
اأنه �ضيكون خمتلفااً عن كل اأدوارها 
مع  لها  تعامل  ثاين  يف  ال�ضابقة، 
الكاتب حممد �ضليمان عبد امللك، 
والثالث مع املخرج ابراهيم فخر، 
الدراما  جنوم  من  نخبة  ومع 
امل�رشّية منهم خالد �ضليم، اأحمد 
الغني،  عبد  �ضعيد  اأحمد  حامت، 
اأبو  الرحمن  عبد  خليل،  اأحمد 

زهرة، رامز اأمري وغريهم.
مطروقة  لي�ضت  العمل  اأجواء 
امل�رشّية  الدراما  يف  كثريااً 
اإطار  يف  تدور  وهي  والعربّية، 
األغازااً  يحمل  �ضيكولوجي  نف�ضي 

حينااً  تتعقد  خمفّية،  وقطبااً 
تتعقد  اأن  قبل  حتّل،  اأن  وتو�ضك 
وميكن  الأحداث،  طيلة  جمددااً 
اأن  وهي  ب�ضيطة  بجمل  تلخي�ضها 
اإ�ضالح  يختارون  النا�ض  بع�ض 
اأخطائهم يف احلياة قبيل خطوات 
تدنو  وعندما  املوت  من  قليلة 
يحظون  وبع�ضهم  الرحيل،  �ضاعة 
اإىل  خاللها  من  يتّبنهون  ب�ضحوة 
الأيام  اأف�ضدته  ما  اإ�ضالح  �رشورة 
على  النقاط  وو�ضع  والظروف، 
عالقاتهم  يف  ال�ضحيحة  احلروف 
والدينية  والإن�ضانية  الجتماعية 
اأي�ضااً، لال�ضتمرار يف حياة اأف�ضل. 
التي  الدرامّية  احلبكة  هي  هذه 
الدراما  هذه  اأحداث  منها  تنطلق 
لرت�ضد  الت�ضويقّية،  الجتماعية 
يف  »ر�ضائل«  ت�ضلها  امراأة  حياة 

نومها وتتحقق يف الواقع.
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للروائي وا�ضيني الأعرج

رو�ية “ليايل �إيزي�س كوبيا”.. 
مي زيادة يف جحيم �لع�صفورية
ر�ضالة مطولة قلياًل ت�ضتعيد مي عربها حكاية املوديل التي ع�ضقها رودان العظيم الذي 
تنكر لها فيما بعد و�ضار بها اإىل نهايتها املاأ�ضاوية، كامي كلوديل التي اأحبتها مي كفنانة، 

واآمنت اأنها من اأعطت منحوتات رودان اأنوثتها وتخلت عنه: “عندما تخلى عني وا�ضتوىل 
عليه غروره واأنانيته، برفقة ع�ضابته وتواطوؤ عائلتي زجوا بي اإىل بيت اجلنون، جّوعني 

بعد اأن حا�ضرين ومنع عني كل اإمكانية للعمل، هل احلب الكبري يورث احلقد؟”.

م٫�س

ب�ضرى احلكيم

حدث ذلك ومي يف �أحلك �أيامها 
�إليه  زجها  �آخر  جنون  بيت  يف 
جوزيف  عمها  �بن  �لأول  حبها 
�أو جوزي” �حلب �لذي  “يو�سف 
و�إىل  حقيقته  لنعرف  نكن  مل 
لول  بها  �نتهى  وكيف  و�سل  �أين 
و��سيني  عمل  �لتي  �ملخطوطة 
�لأعرج على جمعها بعناء �سديد 
�لكتاب،  مقدمة  يف  عنه  يحكي 
ذ�تها  مي  فيها  تك�سف  يوميات 
مل  كما  �لآخرين  مع  وعالقاتها 

نعرفها.

بداية احلكاية

بي�ساء  �سفحة  “مي”  تبدو  هنا 
لها من  تبقى  �أن ما  حتكي كيف 
�إليه وهي  ��ستكانت  �لذي  �حلب 
�لأمان  يقودها  كاآبة  بحالة  متر 
و�لثقة �ملطلقة باحلبيب، ميكن 
مطبق  ياأ�س  �إىل  تقود  �أن  لها 
يحميها  ل  �لدمار،  �إىل  وبالتايل 
من  ينج  مل  �إلٍه  من  قرب  منه 
للرب  “كيف  �إذ  وعتبها  �أ�سئلتها 

�أن يتو�طاأ مع �لقتلة”؟.
وقلبها  عمها  �بن  �إىل  خطبت 
�لذي  جوزيف  �سقيقه  يع�سق 

�ل�سفر  �ختار  ثم  �حلب  بادلها 
فرن�سية  �سيدة  من  و�لزو�ج 
�لطب  در��سة  مو��سلته  لتاأمني 
يف بلدها، �لأمر �لذي ت�سبب لها 
بو�لدها  دفع  ما  كبرية  ب�سدمة 
كي  �لقاهرة  �إىل  بها  للرحيل 
هناك  خيبتها،  مر�رة  ين�سيها 
�لعامة  �حلياة  “مي”  �ستدخل 
�لأدب  �سيد�ت  �إحدى  لتكون 
لأكرث  ��ستمر  �سالون  و�ساحبة 
كبار  ي�ستقطب  قرن  ربع  من 

نخب �لثقافة حينها.
�ل�سعري  نتاجها  �أول  �ستكتب 
�لفرن�سية  باللغة  ن�رشته  وقد 
�أن  يومياتها  �أو�سحت يف  و�لذي 
خيار �للغة و��سم “�إيزي�س كوبيا” 
ق�سة  حتكي  �أن  بق�سد  كانا 
�لذي  �حلب  �أكرب،  بحرية  حبها 
�للجوء  �ستعاود  و�لذي  خذلها 
لينقذها من حزنها وكاآبتها  �إليه 
حلظة  ويف  و�لديها،  رحيل  بعد 
من �حلقد و�لغرية من جناحاتها 
ينتقم لرجولته كي تكون تابعة له 
بعد �أن جردها من كل ما متلك 
وفاة  بعد  �أبويها  وحيدة  فهي 
�سقيقها �ل�سغري، ي�سافر �إليها يف 
بها  يعود  عليها  يتحايل  �لقاهرة 
هي  �لعائلة  حيث  �إىل  لبنان  �إىل 
عذ�باتها،  يحت�سن  �سوف  من 
�لذي  �لباطني  خوفها  ورغم 
�عتربته و�سو��ساً ل يجب �لركون 

�أمورها  ي�سري  �أن  له  ترتك  �إليه 
هو  منطق  ووفق  لكنه  جميعها 
�لذكورة  منطق  حينها  �ل�سائد 
�ستدفع  �حلتمية  �لأنثى  وتبعية 
�لثمن �إذ يدفع بها �إىل �لع�سفورية 
ون�سف  �سهرين  عنده  “�أبقاين 
و�أنا  مني،  م�س�س  على  �سهر 
��ستكمل  حتى  بالعودة،  �أطالبه 
برناجمه يف �أمري، فاأر�سلني �إىل 
�لع�سفورية بحجة �لتغذية وبا�سم 
�حلياة �ألقاين �أولئك �لأقارب يف 
د�ر �ملجانني؛ �أحت�رش على مهل 

و�أموت �سيئاً ف�سيئاً”.

التقاط الأنفا�س

حافة  على  هي  وحيث  هناك 
وترف�س  باملوت  ترغب  �لهاوية 
جلملة  تنبهت  للعالج  �خل�سوع 
ممر�سة  من  �أكرث  عن  �سدرت 
�سوكت”  “�ل�سيدة  منها  نفرت 
�لعامل  يتغري  “لن  لها:  قالت  �إذ 
كاأن  بعد موتك، �سي�ستمر عادياً 
حقك  ��سرتدي  يكن،  مل  �سيئاً 
يف  �ستكتب  �إثرها  موتي”.  ثم 
�لكثري  يكتب  كما مل  �لع�سفورية 
معاناة  حتكي  �لعقالء،  من 
تتذكر  �ملكان،  يف  �لوجود 
بر�ءتها  �إهد�ر  ترغب  طفولة مل 
و�ملد�ر�س  �لأديرة  جدر�ن  بني 
�لقا�سية  و�لرتبية  �لد�خلية 

كربت  “لقد  �هلل:  من  و�خلوف 
يف فر�غ �لرياح، وخوف �لأيادي 
كن  �للو�تي  لالأخو�ت  �لناعمة 
يف  ين�ساأ  ��ستهاء  كل  ينزعن 

د�خلي”.
�لذي  جلرب�ن  حبها  عن  حتكي 
كل  �لذكريات  يف  ح�سوره  فاق 
�لفقد�ن  كنه  وت�رشح  ح�سور، 
�لذي عانت منه ملر�ت ومر�ت، 
وو�لدها  و�لأم  �ل�سقيق  رحيل 
“تبعه  حجرها:  يف  مات  �لذي 
دوماً  و�لعا�سق  �حلامل  �لرجل 
�مليت  �أخي  عو�س  �لذي 
و�سحره  بلغته  �سحرين  جرب�ن 
قريبة  يريدين  كان  �ملدوخني، 
مني،  جزء�ً  يّف،  هو  بينما  منه، 
لكني رف�ست �أن �أكون جمرد رقم 
“ل  هو:  �إذ  ن�سائه”  حديقة  يف 
ي�سبهني يف �سيء، كرب يف �حلرية 
ومات فيها، مل �أطالبه باأن يكون 
�أمر�ً  �أن  �سلفاً  �أعرف  لأين  يل، 
�لرجل  م�ستحيل،  هذ�  مثل 
�ملر�أة  نف�سي،  ر�دع  بال  حيو�ن 
�أكرث  وتبوح  مفرطة”  ه�سا�سة 
ذر�عي  نحو  �لقدر  قادين  “لو 
بغريتي  طحنته  كنت  جرب�ن 
بائ�س  ب�سكل  ب�رشعة  و�فرتقنا 
لياأتي  ميحى”  ل  وحقد  وحزين 
“كان  كال�ساعقة  رحيله  خرب 
�سندي و�سديقي و�أخي �لذي مل 
�لآخر، موته  �أمي، وحبيبي  تلده 
�لأ�سياء،  كل  بعده  ماتت  دمرين 

حتى �حلياة”..

الأمل

�مل�سح  يف  وجودها  تقاوم 
وت�رشخ  �لأدوية  تناول  وترف�س 
ل�ست  �أخرجوين  �لدو�م  على 
من  ياأتي  �لأمل  لكن  جمنونة، 
�أعلم  �أكن  “مل  تنتظر  مل  حيث 
بعد موجة �لياأ�س و�ل�سك يف كل 
�سيء، �أنه ماز�ل على هذه �لأر�س 

ب�رش ي�سبهون �ملالئكة”.
ز�ئر ل تعرفه قرر �أن يتحول �إىل 
لإيقاف  �سفها  يف  يقف  جندي 
“مارون  بها  حاق  �لذي  �لظلم 

غامن” تاجر من �لنا�رشة، هكذ� 
توقف  ياأ�سها  من  نف�سها  تنت�سل 
وت�ستكني  �لطعام  عن  �إ�رش�بها 
كاآبتها،  من  تخفف  كي  لالأدوية 
�لغ�سب  ونوبات  تعاودها  فال 
�إل عندما ت�ست�سار يف زيارة �بن 
عمها، ت�ستعيد قوتها وبع�ساً من 
�لوزن و�لتو�زن �إذ تقول ممر�ستها 
ما  “�سويف  بلوهارت  �ملقربة 
تقول جريدة �ملك�سوف” وتقر�أ:

�ملوؤ�مرة  تف�سح  “�ملك�سوف   
ت�سعر  مي”  لالأديبة  وقعت  �لتي 
�أخري�ً  جتاوزت  �رشختها  �أن 
يف  �أنها  وبرغم  �سجنها،  جدر�ن 
كل مف�سل و�جهته كانت ت�ستعيد 
بوجود  �أنها  �إل  حبها،  حماقة 
بد�أت  للدفاع عنها  ي�ستميت  من 
تتنف�س �ل�سعد�ء و”مل يعد �لأمر 
مظلماً” �إىل هذ� �حلد، عتبت يف 
�أ�سدقاء  على  �لعلن  ويف  �رشها 
ل  غ�سة  عنها  بالتخلي  �أورثوها 
و�لعقاد  ح�سني  طه  من  تفارقها 
د�ئما  و�ملاأزوم  ع�سقته  �لذي 
�ل�سيد،  لطفي  �إىل  جرب�ن،  من 
وحافظ  �سربي  �إ�سماعيل 
�إبر�هيم وغريهم “�أفظع �لأ�سياء 
يف  لك  ن�سري  ل  �أن  ت�سعر  �أن 
ل  �أكاد  و�ل�سمت،  �خلوف  عامل 
على  بقيت  �أنها  �إل  �أعرفني” 
قاتلها  ير�ها  �أن  يف  وحيد  �أمل 
ير�ين  “�أن  ��ستهى:  على غري ما 
�لذي  �حلياة  يف  حقي  �أ�سرتجع 

طم�سه”.

اإىل احلياة من جديد

غادرتهم  من  على  مي  �ستحزن 
�لعاملني يف �مل�سحة  قبل  نزلء 
�لكثري  تلتقي  ر�بيز،  م�سفى  �إىل 
�أولهم  �نتظارها  يف  �لأحبة  من 
�آل  �ل�سام  ومن  �جلز�ئري،  �آل 
�لأيوبي ورئي�س �ملجل�س �لنيابي 
حينها فار�س �خلوري �لذي تعيد 
ت�رشيحاته بع�ساً من �لأمل ميالأ 
�أمني �لريحاين  �أما  بالنور،  قلبها 
وكالظل  كالغيمة  “مر  �لذي 
يف  �إقامتها  فينهي  �ن�سحب” 

�أعّده  بيت  �إىل  وينقلها  �مل�سفى 
لكنها  عائلته،  من  قريباً  لها 
�سو�ها،  �إىل  حمنة  من  �ستخرج 
�أقل ق�سوة  �سيبد�أ �سيئاً رمبا هو 
يعد  مل  ج�سدي  ولكن”  قبل  من 
م�رشوعه  يبني  فمن  يحتمل، 
هذ�  عند  يتوقف  لن  �ل�رش  على 

�حلد”.
�لتهديد  �لفقر هو  �أن  مل ت�سدق 
�جلديد، بعد �أن مت �حلجر على 
�أدركت  “ب�رشعة  متلك  ما  كل 
�حلقيقة �ملرة، لو مل �أجد �خلري 
يف �أمني وبع�س �لعو�ئل �لبريوتية 
ترف�س  وبرد�ً”  جوعاً  مت  كنت 
�ل�سلح وت�ستجيب لدعوة جمعية 
�لعروة �لوثقى و�لأ�سدقاء للعودة 
و�لوقوف �أمام �لنا�س “مي زيادة 
�لأديبة” وتخرب �حلا�رشين  عن 

“ر�سالة �لأديب”.

العودة الأخرية

�للحظة  يف  ذ�تها  مي  ��ستعادت 
�لظلم  فيها حقيقة  �لتي ظهرت 
�لذي وقع عليها ومل تفكر �إل يف 
للجميع  �أغفر  “لكي  و�حد  �سيء 
�أفكر يف �سيء و�حد، �أن �أدفن يف 
�لقاهرة �إىل جانب �أمي”. �ستعود 
عرفها  كالتي  لي�س  لكن  �إليها 
للبع�س  حبها  ينقلب  �جلميع، 
وجوه  يف  �لباب  وتغلق  كر�هية 
وتفكر  �لبع�س حتى طه ح�سني، 
�أن حمنتها لي�ست خا�سة “لي�ست 
�ملثقف  حمنة  هي  بائ�ساً،  ترفاً 
�ملر�سية  �أوهامه  يف  �لعربي 
�زدو�جية  على  ��ستقر  �لذي 
�إىل قربه” تلجاأ  مقيتة �سرت�فقه 
هو�دة،  بال  تكتب  قلمها  �إىل 
د�خلها  يف  ما  �سيئاً  �أن  رغم 
تن�سى  كي  �ستكتب  ينطفئ،  بد�أ 
�حلياة،  يف  وت�ستمر  �سيء،  كل 
وقد  �سرتحل  ما  �رشعان  لكنها 
�أعياها �لتعب و�ملر�س فتختلط 
و�لو�سو�سات  �لهم�سات  عليها 
للمرة  ليل، وتغم�س عينيها  ذ�ت 
�لأخرية على �سورة و�لدتها، يوم 

�لأحد/1941/10/19.  
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الكاتبة ال�ضابة اإميان عبداحلكيم

للكاتب ال�ضحايف �ضالح الفكي

هذا �سر عالقتي باللغة 
اال�سبانية و بعامل الرواية
ا�ضتطاعت اأن تنفذ اإىل نب�س احلرف والكلمة وكذا قلوب النا�س بعد اأول رواية 
التي حازت على عديد التهنئات ، لها �ضغف مميز بالكتابة والإطالع ، بدايتها 
مع الكتابة بداأت منذ ال�ضغر اإن �ضئنا اأن نطلق عليها كتابات ، حيث منها تظهر 

املوهبة ،تع�ضق الكتابة ع�ضقا ، وتكتب بتفوق باللغات العربية وال�ضبانية .

حاورها / �أ . خل�رض . بن يو�سف 

كيف ميكن اأن تقدم 
اميان عبد احلكيم 

نف�ضها للقراء ؟

�إميان عبد �حلكيم عبد �حلكيم 
باجلز�ئر   2000 مو�ليد  من 
ق�سم  ، حاليا  طالبة  �لعا�سمة 
علوم  �سعبة  ثانوي  نهائي 
جتريبية و تكنولوجية موؤ�س�سة 
و م�رضفة جملة �لكاتب �جلديد 
حينما   « رو�يتي  �ساحبة  و 
�أخذه �لقدر مني �سار �أ�سطورة 
�لرو�ية �ال�سبانية  �لغياب و  يف 
 un conflicto entre la

 « mente y el cuerpo

كيف اكت�ضفت 
موهبتك يف الكتابة 
ومن كان وراء ذلك ؟

��ستطاعت  �أنثى  د�خلي  يف 
�كت�ساف ثغرة مميزة بني ثنايا 
�لكتابة  حلب  تتوق   ، �لروح 
حتى  عو�ملها  يف  �لغو�ص  و 
�أخذته   ، �لنور  هذ�  �كت�سفت 
بالتنمية و �حلب ملا فيه م�سكن 

لروحي �ملالقية ما تريد .

لكل واحد يف بداية 
الطريق �ضعوبات 

تواجه م�ضاره 
الإبداعي ، كيف 

جتاوزتها ؟

تقع  �لعو�ئق  خلف  �أن  �أوؤمن 
تكون  �أن  يكفي   ، �ملعجز�ت 
موؤمنا بذ�تك و حلمك ، يكفي 
تريد  ملا  لت�سل  جتتهد  �أن 
مهما  متنع  ال  فال�سعوبات 

بلغت .

مالذي حتبني اثارته 
عرب ن�ضو�ضك ، 

ومالذي حتاولني اأن 
تفجريه داخل دفء 

م�ضاعر كحواء ؟ 

�أفكار  �سوى  لي�ست  ن�سو�سي 
تخنقني  و  �أعماقي  ت�ستوطن 
��ستن�ساق  و  باخلروج  ترغب   ،
نخب  تبادل  و  �لنقي  �لهو�ء 
حبي�سة  بقيت  لو  و  �الآر�ء 
ك�رض  �إىل  لعمدت  د�خلي  يف 

جدر�ن روحي ق�رض� .

ما م�ضمون الر�ضالة 
التي قمت بتوجيهها 

من خالل روايتك 
اأخذه القدر مني ، 

وما هو الذي حاولت 
متريره ؟

�ملوت حيا �أ�سوء ما قد ي�سيب 
�الإن�سان و �لبحر ال يغدو بحر� 
دون ماء ، كذلك �لفتاة دون �أب 
�لورود  من  عامل  �الأم  �أن  و   ،
لتهدي  متزجهما  �لدموع  و 
 ، �لدفء  من  �سيئا  �سغارها 
متنحهم كل �أحالمهم فقط كي 
�ل�سيء  ، فاقد  ال يخيب ظنهم 

يعطيه .

ماهي م�ضاريعك 
امل�ضتقبلية 

وطموحاتك ومالذي 
تريدين حتقيقه 

وهل �ضن�ضهدك يوما 
يف العالم وعلى 

ال�ضا�ضات ؟

�مل�ستقبلية  �مل�ساريع  �أهم  من 
رو�ية  و  �إ�سبانية  رو�ية  ثاين 
 j>ai écrit « بالعربية و كتاب
�سريى  �لذي   «  au hasard
يتعلق  فيما  و   ، قريبا  �لنور 
بالطموح فقد يتجاوز ذهني ما 
�أريد �لو�سول �إليه فاأنا مثل كل 
�لتميز  و  للنجاح  �أطمح  كاتب 
�ألقاب  على  للح�سول  �أطمح   ،
�أخرى غري �أول رو�ئية �إ�سبانو-
كتاباتي  الإي�سال  و  عربية 
غري  كائنا  �أظل  و   ، للجميع 

�سوئي يتهرب من �ل�سا�سات.
ما هي دوافع 

اختيارك للرواية 
دون غريها ؟

�خرتت �لرو�ية الأنها جن�ص ر�ق 
ت�سمح  �لتعقيد  �سديدة  بنيته 
�أفكارك يف  بت�سافر جملة من 
ف�ساء و��سع �ملج�سد بطريقة 
�ل�سبه  �جلن�ص  الأنها  و  فنية 
بن�سقه  يتميز  �لذي  وحيد 
�لتنا�سب  �إيقاع  يف  �ملتفرد 
بني �ل�رضد و �لو�سف و �حلو�ر 
�للغوي  بن�سيجك  �ملناجاة  و 
�لبديع ، عك�ص باقي �الأجنا�ص 

�الأدبية �الأخرى .

حاليا اأنت طالبة ، 
هي م�ضوؤولية ثقيلة 
، كيف ا�ضتطعت اأن 

ُتوفقي بني » الدرا�ضة 
» ، و » الرواية » كفّن ؟

�لثقل  بذلك  م�سوؤولية  لي�ست 
�ملت�سور ، ال �أجرب نف�سي على 
يف  تاأتيني  فاالأفكار   ، �لكتابة 
ما  كل  مكان  �أي  و  زمان  �أي 
حفظها  و  تدوينها  هو  �أفعله 
�لدر��سة  �أما   ، �ل�سياع  من 

فاأغلب �لوقت لها .

ماذا اأ�ضافت الرواية) 
الكتابة ( اإليك اإن�ضانة 

وطالبة ؟

�إن�سانة  مني  �سنعت  �لكتابة 
كاملة ، م�ستعدة ، دقيقة تعرف 
كيف تفكر ، �إن�سانة متزنة بال 

مبالغة .

ما اأهم التقنيات 
والبنى الأ�ضلوبية 
التي اعتمدتها يف 
كتابتك الروائية ؟

�رضدية  �أ�ساليب  عدة  �أوظف 
عن  �لتعبري  و  �الأحد�ث  لنقل 
�لرئي�سية  �ل�سخ�سيات  مو�قف 
للتقرب  �ل�رضد  من  �أكرث  و   .
و  حماكاته  و  �أكرث  �لو�قع  من 
بطريقة  ت�سخي�سه  و  ت�سجيله 
�إىل  �أجلاأ   ، �لوقت  نف�ص  . ويف 
ت�سور�ت  معرفة  ق�سد  �حلو�ر 
�ل�سخ�سيات و تناق�ص مو�قفها 
للتعبري  �إىل �ملنولوج  �أي�سا  و   .
�ل�سخ�سيات  �رض�ع  عن 
ذهنيا  �لد�خلية  ومتزقاتها 
�أح�رض  و   .  ... و  و  و  ونف�سيا 
ي�سمى  �آخر  �رضدي  �أ�سلوب 
�ملبا�رض  غري  باالأ�سلوب 
كالم  فيه  يختلط  �لذي  �حلر 
�ل�سخ�سية و هو كثري بني ثنايا 

رو�ياتي .
�لتقنيات  من  ��ستفدت  قد  و 
�لكتابة  م�ستوى  على  �لغربية 
�الأ�ساليب  كل  كانت  و  �لرو�ئية 
�أمامي يف وقت و�حد ،  فعندما 
قد  �أكون  �لكتابة  يف  �أ�رضع 
��ستفدت من �لو�قعي �لتقليدي 
، و من �لو�قعي �حلديث ، من 
�لوعي….من…من… تيار 
فرتة  يف  هذ�  كل  قر�أت  الأنني 
��ستفدت  �أنني  مبعنى  و�حدة 
 ، رو�ئي  �أ�سلوب  من  �أكرث  من 

كل يف �للحظة �ملنا�سبة.

ملن تقراأ اميان من 
الروائيني ، ومن هو 
الروائي الذي ترك 

ب�ضمته فيك ؟

�ال�سباين  �لرو�ئي  للكاتب  �أقر�أ 
�أي�سا  و  �إ�سبينوز�  بويج  �آلبريت 
كويلو  باولو  غويتي�سولو  خو�ن 
و �أجاثا كري�ستي و كذ� جرب�ن 
خليل جرب�ن و جنيب حمفوظ 
، �آلبريت ��سبينوز� جنح يف ترك 

ب�سمته من خالل �أعماله

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

�سكر  لكل  و  �جناز  مبدع  لكل 
مقال  مقام  لكل  و  ق�سيدة 
قلبي  و�سط  لكم يف  �أن  فاأقول 
بهم  �أ�رضب  قبائل  و  �سيوخ 
�أقطع  و  فيتهايل  �جلبل  �سلع 
 . نويتم  �إذ�  �لبحر  عر�ص  بهم 
�لتميز  �أ�سحاب  فاأنتم  �سكر� 
و  باألفاظه  ل�ساين  نطق  مهما 
و  بالو�سف  يدي  خطت  مهما 
بالتعبري  روحي  ج�سدت  مهما 
 ، روعتكم  عن  مق�رضة  �أظل 
لكم مني كل �حلب و �الحرت�م 
و �لتقدير مرفوق باأحر حتياتي 

�إليكم .

»اأحزان لها تاريخ« 
وحكايات تعب مل تنتِه

جملة »ج�سور« حتتفي باالأديب االأوروغواين غاليانو
تاريخ«،  لها  »�أحز�ن  رو�ية  تعد 
�لفكي،  �سالح  �ل�سحايف  للكاتب 
حتمل  �لتي  �لرو�يات  �إحدى 
دالالت  من  �لكثري  مبعانيها 
تلو  فاأحز�ن  حرفياً،  عنو�نها 
�لتي  �لبالد  تلك  بها  منيت  �أحز�ن 
و�أخرى  �حتاللية  نظم  من  عانت 
�الأخرى  تلو  و�نقالبات  ظاملة.. 
�مل�سكني  �ل�سعب  بهذ�  تع�سف 

ع�سفاً وتاأكل من �نتمائه لوطنه.
�الرتباط  �سديد  �لعمل  وجند 
بالو�قع �ملرير، وعن حقبة و��سعة 
من تاريخ �ل�سود�ن قبل �ال�ستقالل 

وحتى �أمد قريب، ورمبا ال يتناق�ص 
ترتبط  وكما  �لبعيد.  وذ�ك  كثري�ً 
هذه �لرو�ية �رتباطاً وثيقاً بالو�قع 
مع كونها حكاية �أدبية مميزة، لكن 
تظل ن�سيجاً و�قعياً ولي�ست حم�ص 

عمل خيايل.
�أدبي مميز  وميتاز �لفكي باأ�سلوب 
م�سوق ومثري نتبينه بجالء يف هذه 
عن  �أخري�ً  �سدرت  �لتي  �لرو�ية 
موؤ�س�سة علوم �الأمة لال�ستثمار�ت 
�لثقافية يف م�رض، يف 232 �سفحة 

من �لقطع �ملتو�سط.
وكالت

جملة  من  �جلديد  �لعدد  ت�سمن 
�لتي  �لف�سلية  �لثقافية  ج�سور 
�ل�سورية  �لعامة  �لهيئة  ت�سدرها 
مو��سيع  �لثقافة  بوز�رة  للكتاب 
متنوعة يف �لفن و�الأدب و�ل�سيا�سة 
مرتجمة من لغات خمتلفة �إ�سافة 
لعر�ص �إ�سد�ر�ت عاملية يف جمال 
�لرتجمة و�سخ�سية �لعدد �لباحث 
�دو�ردو  �الأوروغو�ين  و�لرو�ئي 

غاليانو.
 9 �لرقم  حمل  �لذي  �لعدد  بد�أ 
�ل�سوري  �لثقافة  لوزير  بكلمة 
حممد �الأحمد بعنو�ن “عيد ميالد 
�سعيد وج�سور ثقافية بخري” جاء 
�أن  �إىل  �لثقافة  وز�رة  تتطلع  فيها 
تعمل ج�سور� ثقافية مع �سقيقاتها 

�لفكر  مو�جهة  على  �الأخريات 
�الإرهابي بنقل �ملعرفة و�إبد�عات 
�لطابع  ذ�ت  �ل�سعوب  وثقافات 
�لقارئ  �إىل  �لتقدمي  �الإن�ساين 
�لعربي لرفع م�ستوى وعيه �لوطني 
�خلري  قيم  وتعزيز  و�الجتماعي 
يف  �الأ�سيلة  و�جلمال  و�لعد�لة 
�سعبنا و�جتذ�ب �لكتاب �ملهتمني 
مب�سائل �لرتجمة من جميع �لبلد�ن 
�لعربية لتكون �ل�سورة �أكرث �سموال 

وكماال.
جاءت  ج�سور  �سفحات  و�أول 
�لدين  ح�سام  �لتحرير  لرئي�ص 
خ�سور بعنو�ن �إجناز�ت �إخفاقات 
�أعد�د  �أن  �إىل  م�سري�  طموحات 
باأ�سياء  حفلت  �ملا�سية  �ل�سنة 

�لرتجمة  در��سات  يف  جديدة 
�لثقافة  ويف  وتاريخها  ونظرياتها 
�لعامة و�ملجال �الإبد�عي الفتا يف 
�لوقت نف�سه �إىل بع�ص �الإخفاقات 
يف �إجناز �مللفات �لتي وعدت بها 
بع�ص  �آد�ب  عن  �لقارئ  �ملجلة 
عدة  الأ�سباب  �آ�سيا  �رضق  بلد�ن 
حتقيق  يف  ذلك  يحول  �أن  دون 
�لعام  �ملجلة  �أ�رضة  طموحات 

�حلايل.
و�لعلم  �لفكر  ج�سور  بابا  وت�سمن 
وهي  متنوعة  ودر��سات  مقاالت 
بار�سني  الأندريه  كعلم  �لرتجمة 
ترجمة �لدكتور �إبر�هيم ��ستنبويل 
لبيرت  �لعربية  �للغة  خدمة  ومزود 
�لدين  ح�سام  ترجمة  �ساندريني 

�لدكتور  ترجمت  فيما  خ�سور 
ماذ�  بعنو�ن  مقاال  �أبي�ص  ملكة 
يعمل �ملرتجم جلورج لريو با�ستان 
ترجمة  �لبيئي  �لطب  يف  ومقدمة 
�سارت  وكيف  ح�سن  علي  عدنان 
هدى  ترجمة  �سود�ء  �إفريقيا 
�ساهني وظهور طبابة منط �لعي�ص 
كما  رومية  معني  �لدكتور  ترجمة 
لن�سو�ص  ترجمات  �لعدد  ت�سمن 
و�ل�سعر  �لق�سرية  �لق�سة  �أدبية يف 
وبيالرو�ص  �أرمينيا  من  لكتاب 
ورو�سيا  ونيجرييا  و�لفلبني  و�لهند 
و�أ�سرت�ليا  و�أمريكا  وت�سيلي 
وت�سيكيا  وفرن�سا  و�إ�سبانيا 

وكولومبيا.
وكالت

عن وزارة الثقافة ال�ضورية
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الأورام ال�صرطانية
واأكدت البحوث دور ال�سيام املتقطع يف زيادة مقاومة اجل�سم 

للخاليا ال�رسطانية، مربزة ارتباط هذا النظام من ال�سيام، 
بانخفا�ض معدل ظهور بع�ض الأورام، ومنها اأورام اجلهاز املناعي 

املعروفة بالليمفوما.
واأظهرت درا�سة اأعدها باحثون بجامعة جرونوبل الفرن�سية دور 

ال�سيام املتقطع يف خف�ض معدل حدوث بع�ض الأورام الليمفاوية 
اإىل ال�سفر تقريبًا، بح�سب جتارب اأجريت على الثدييات.

كما اأظهرت درا�سات اأخرى اأن ال�سوم املتقطع يرفع من معدل 
النجاة بني الأفراد، ممن يعانون من اإ�سابات يف ن�سيج الكبد، والتي 

متتلك قابلية للتحول اإىل اأورام يف امل�ستقبل.

اأ�صباح اخلرف
ول تقت�رس فوائد ال�سوم على حماربة الأمرا�ض املزمنة، بل 

تتعدى ذلك اإىل اإبطاء زحف ال�سيخوخة على خاليا الدماغ، حيث 
اأظهرت درا�سات علمية دور ال�سوم املتقطع، يف تاأخري هرم 

اخلاليا الدماغية، وم�ساهمته يف اإبطاء ن�سوء مر�ض الزهامير.
ويف هذا ال�سياق، ك�سفت درا�سة اأجراها املركز القومي لبحوث 

ال�سيخوخة يف الوليات املتحدة الأمريكية، عن تاأثري حمتمل 
لل�سوم املتقطع، وبع�ض احلميات التي تنخف�ض فيها ال�سعرات 
احلرارية اإىل الن�سف تقريبا، يف تاأخري هرم الأن�سجة الدماغية.

 كيف تكون الوقاية 
من ال�صهوات بال�صوم؟

يو�سح ذلك ما روي يف الأثر: »عليكم بال�سوم؛ فاإنه حم�سمة 
للعروق، ومذهبة لالأ�رس«. فاإن ال�سوم ح�سم للداء بالق�ساء عليه 

مبا يزيله؛ لأنه يقلل الدم يف العروق، ومن كرثة الدم فيها تثور 
ال�سهوة على الإن�سان؛ لذا كان ال�سوم يخفف املني ويك�رس ال�سهوة 

التي تذهب البطر. كما اأن ال�سوم ت�سييق مل�سالك ال�سيطان، 
فيقول عليه ال�سالم: »اإن ال�سيطان يجري من ابن اآدم جمرى الدم؛ 

ف�سيقوا جماريه باجلوع«. واإذن يكون لل�سوم فوائده ال�سحية؛ 
لأنه يجفف العروق، وينظف الأمعاء، فيمنع �سغط الدم عن 

قوم، وي�سلح املعدة لآخرين، فهو عالج لرتباك املعدة والتهاب 
القرحة، وك�سل الكبد، ومر�ض ال�سكر، كما اأن ال�سوم عالج ملر�سى 

ال�سمنة؛ لأنه مينعهم يف نهار رم�سان من تناول الن�سويات، وعالج 
ملر�سى البول ال�سكري، وال�سطرابات الهرمونية. يقول د. عبد 

العزيز اإ�سماعيل: اإن ال�سيام ي�ستعمل طبًيّا يف حالت كثرية، 
ووقائًيّا يف حالت اأكرث، واإن كثرًيا من الأوامر الدينية مل تظهر لنا 

حكمتها، �ستظهر مع تقدم العلوم، فلقد ظهر اأن ال�سيام يفيد طبًيّا 
يف حالت كثرية، وهو العالج الوحيد يف اأحيان اأخرى. فللعالج.. 

ي�ستعمل يف ا�سطرابات الأمعاء املزمنة وامل�سحوبة بتخمر، 
وي�ستعمل يف عالج زيادة الوزن النا�سئة من كرثة الغذاء، وكذلك 
يف عالج زيادة ال�سغط، اأما يف البول ال�سكري فلما كان ظهوره 

يكون م�سحوًبا غالبًا بزيادة يف الوزن، فال�سوم يكون بذلك عالًجا 
نافًعا، ول يزال ال�سيام مع بع�ض مالحظات يف الغذاء اأهم عالج 
لهذا املر�ض، وال�سوم يعد عالًجا للتهاب الكلى احلاد واملزمن، 

واأمرا�ض القلب.

ال�صوم و مقاومة الأمرا�ض
كذلك فاإن ال�سوم ي�ساعد على مقاومة الأمرا�ض اجللدية، 

واملحافظة على ن�سارة اجللد وجماله؛ يقول د. حممد 
الظواهري: »اإن عالقة التغذية بالأمرا�ض اجللدية متينة«، 

والمتناع عن الغذاء وال�رساب مدة ما، يقلل من املاء يف اجل�سم 
والدم، وهذا يدعو اإىل قلته يف اجللد، وحينئذ تزداد مقاومة اجللد 
لالأمرا�ض اجللدية املوؤذية امليكروبية، وقلة املاء من اجللد تقلل 

ا من حدة الأمرا�ض اجللدية اللتهابية واحلادة واملنت�رسة  اأي�سً
مب�ساحات كبرية يف اجل�سم. وقد كان من املعتقد اأن �سوم رم�سان 
يقلل من عمر كرات الدم احلمراء، ولكن الدرا�سات العلمية اأخرًيا 

اأثبتت عدم وجود اآثار �سيئة ل�سوم رم�سان على عمر كرات الدم 
احلمراء.

كما اأثبتت الدرا�سات العلمية اأن احلامل واملر�سع ممن لهن القدرة 
على ال�سيام، ل تتاأثر ن�سبة ال�سكر يف الدم تاأثًرا ملحوًظا موازنة 

باملراأة العادية، كما وجد اأن ن�سبة الدهون نتيجة ال�سيام، قد 
ارتفعت يف املراأة احلامل، ولكن يف حدود املعدل الطبيعي. ومن 
هنا يقرر الطب اأن ل �رسر على احلامل واملر�سع من ال�سوم يف 

�سهر رم�سان، كما اأن ال�سوم عالج ملدمني املكيفات؛ ي�سحذ 
عزميتهم لالإقالع عنها بعد رم�سان.

ال�صيام يتحدى اأمرا�ض الع�صر
ال�سيام يتحدى اأمرا�ض الع�رساأظهرت 
درا�سات واأبحاث غربية عديدة اأهمية 
ملبداأ  امل�سابه  املتقطع،  ال�سوم 
بالن�سبة  امل�سلمني،  عند  ال�سيام 
حماربة  يف  ولدوره  عموًما  لل�سحة 

الأمرا�ض املزمنة واأورام ال�رسطان.
اأعداد  حمدودية  من  الرغم  وعلى 
الدرا�سات والبحوث التي تناولت اآثار 
على  خا�ض  ب�سكل  رم�سان،  �سيام 
�سحة الفرد من وجهة نظر خمت�سني، 
الغربية  الدرا�سات  من  العديد  فاإن 
اأ�سادت بنظام ال�سيام املتقطع، الذي 
ميتنع فيه الفرد عن الطعام وال�رساب 
بعد  ليعقبها  ال�ساعات،  من  لعدد 
الطعام  بتناول  فيها  ي�سمح  ذلك فرتة 

بحرية.
»الدورية  ن�رست  ال�سياق  هذا  ويف 
ال�رسيري«  التغذية  لعلم  الأمريكية 
الأمريكية  اجلمعية  عن  ال�سادرة 
للتغذية، مقالً علمًيّا ا�ستعر�ست فيه 
الثدييات  على  اأجريت  جتارب  نتائج 
ال�سوم  دور  عن  وك�سفت  والب�رس، 
الإ�سابة  املتقطع يف خف�ض خماطر 

كداء  املزمنة  الأمرا�ض  ببع�ض 
ال�سكري، واأمرا�ض القلب وال�رسايني.

وتبني اأن ال�سوم املتقطع �ساعد على 
زيادة ا�ستجابة خاليا اجل�سم لهرمون 
الأن�سولني، وعمل على حتفيز التقاط 
ما  وهو  الأن�سولني،  اخلاليا جلزئيات 
اأكدت  �سابقة  درا�سات  نتائج  يدعم 
من  يزيد  ال�سيام  من  النوع  هذا  اأن 
الأن�سولني،  لهرمون  اجل�سم  ح�سا�سية 
خماطر  من  التقليل  يف  ي�سهم  قد  ما 

الإ�سابة بداء ال�سكري.
بدورية  ن�رست  درا�سة  اأ�سارت  كما 
احليوان  لعلوم  الأمريكية  اجلمعية 
اإىل اأن ال�سوم املتقطع اأدى اإىل زيادة 
هرمون  م�ستقبالت  من  اثنني  فعالية 
»الأديبوني�سيتني« الذي ي�سهم يف تنظيم 
اجللوكوز  ل�سكر  اجل�سم  ا�ستهالك 
عند  الدهنية  الأحما�ض  وا�ستقالب 
يف  دوٍر  لعب  اإىل  اإ�سافة  الثدييات، 
لهرمون  الأن�سجة  ا�ستجابة  زيادة 
الأن�سولني، الذي ينظم عمليات البناء 

والهدم للجلوكوز يف اجل�سم.
درا�سة  ك�سفت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

التغذية،  جمال  يف  خمت�سون  اأعدها 
الربيطانية  الدورية  ون�رستها 
جمموعة  ا�ستهدفت  والتي  للتغذية، 
عن  رم�سان،  �سهر  يف  ال�سائمني  من 
وخف�ض  الوجبات،  مواقيت  تغيري  اأن 

�ساعد  برم�سان،  اثنتني  اإىل  عددها 
لهرمون  اجل�سم  ا�ستجابة  زيادة  على 
لالأفراد  بالن�سبة  وذلك  الإن�سولني، 
بداء  الإ�سابة  عوامل  ميتلكون  الذين 

ال�سكري.

اأ�صرار الإفطار على التمر

ال�صيام يف الطب

مباركة  فاكهة  التمرالتمر  على  الإفطار 
اأو�سانا بها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و �سلم  
اأن نبداأ بها فطورنا يف رم�سان؛ فعن �سلمان 
 r اهلل  اأن ر�سول  بن عامر -ر�سي اهلل عنه- 
فليفطر على متر؛  اأحدكم  اأفطر  »اإذا  قال: 
فاإنه  فاملاء،  متًرا  يجد  فاإن مل  بركة،  فاإنه 

طهور«
وعن اأن�ض ر�سي اهلل عنه اأن »النبي �سلى اهلل 
عليه و �سلم  كان يفطر قبل اأن ي�سلي على 
رطبات، فاإن مل تكن رطبات فتَُمريات، فاإن 

مل تكن متريات ح�سا ح�سوات من املاء«
ول �سك اأن وراء هذه ال�سنة النبوية املطهرة 
اإر�ساًدا طبًيّا وفوائد �سحية وحكًما عظيمة؛ 
الأطعمة دون  r هذه  اهلل  ر�سول  اختار  فقد 
ولي�ض  اجلمة،  ال�سحية  لفوائدها  �سواها 

لتوافرها يف بيئته ال�سحراوية فقط.
فعندما يبداأ ال�سائم يف تناول اإفطاره تتنبه 
عمله،  يف  اله�سمي  اجلهاز  ويبداأ  الأجهزة، 
بها،  التلطف  تريد  التي  املعدة  ا  وخ�سو�سً
تلك  يف  وال�سائم  باللني.  اإيقاظها  وحماولة 
�رسيع،  �سكري  م�سدر  اإىل  بحاجة  احلال 

يدفع عنه اجلوع، مثلما يكون يف حاجة اإىل 
املاء.

ميكن  التي  الغذائية  املواد  واأ�رسع 
املواد  هي  الدم  اإىل  وو�سولها  امت�سا�سها 
على  حتتوي  التي  تلك  وخا�سة  ال�سكرية، 
ال�سكريات الأحادية اأو الثنائية )اجللوكوز اأو 
ال�سكروز(؛ لأن اجل�سم ي�ستطيع امت�سا�سها 
ول  معدودة،  دقائق  خالل  و�رسعة  ب�سهولة 
�سيما اإذا كانت املعدة والأمعاء خالية، كما 

هي عليه احلال يف ال�سائم.
ولو بحثت عن اأف�سل ما يحقق هذين الهدفني 
فلن  والعط�ض(،  اجلوع  على  )الق�ساء  مًعا 
نَّة املطهرة، حينما حتث  جتد اأف�سل من ال�ُسّ
اإفطارهم مبادة  اأن يفتتحوا  ال�سائمني على 
اأو  الرطب،  مثل  باملاء  غنية  حلوى  �سكرية 

منقوع التمر يف املاء.
وقد اأظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية 
اأن اجلزء املاأكول من التمر ي�ساوي 85- %87 
ماء،   %24  -20 يحتوي على  واأنه  وزنه،  من 
 %8.5 بروتني،   %3  -2 �سكريات،   %75  -70
ا من املواد الدهنيَّة. األياف، واأثر زهيد جًدّ

ال�سيام والطب بقدر ما قد يكون يف ال�سيام 
من م�سقة، يكون فيه من �سحة، اأجمع عليها 

الأطباء امل�سلمون والأجانب؛ من يوؤمنون بدين 
ومن ل يعرفون غري العلم ديًنا واإلًها. ويف �سرية 

الر�سول و�سنته اإ�سارات ودلئل، تثري عجبنا 
وتثري اإعجابنا؛ فذلك هو الد�ستور الطبي 

وا«؛ مبعنى  الذي ورد يف الأثر: »�سوموا ت�سُحّ
ل متلئوا بطونكم؛ لأنه كما قال عليه ال�سالم: 

»ما مالأ ابُن اآدم وعاًء قط �رًسّا من بطنه، 
لبَه، فاإن كان  بح�سب ابِن اآدم لقيماٌت يُقمن �سُ
ل حمالة فاعاًل، فثلث لطعامه وثلث ل�رسابه 

وثلث لنف�سه«.
فقد حدد �سلى اهلل عليه و �سلم املقدار الذي 

يجب اأن نتناوله وهو ثلث لطعامك وثلث 
ل�رسابك، وثلث لنف�سك؛ لأن ا�ستغال املعدة 
بالطعام ي�سبب كثرًيا من الأمرا�ض، كما قال 
طبيب العرب احلارث بن كلدة: »املعدة بيت 

الداء«. ولذلك قال بع�ض احلكماء: »الدواء 
الذي ل داء معه األَّ تاأكل الطعام حتى ت�ستهيه، 

واأن ترفع يدك عنه واأنت ت�ستهيه«.
ولكن لأن الإن�سان يف اأغلب الأحوال اأ�سرُي 
�سهواته، فقد فر�ض اهلل ال�سوم لك�رس هذه 

ال�سهوات، �سواء كانت �سهوات النف�ض الأمارة 
بال�سوء، اأو ال�سهوات التي تاأتي من و�ساو�ض 

ال�سيطان.
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ف�ضائل ال�ضيام يف �ضهر رم�ضان
 لل�ضيام يف �ضهر رم�ضان ف�ضائل عديدة ومنها: 

يعترب ال�ض�م من اأعظم القربات التي ي�ؤديها امل�ضلم، 
كما اأّنه �ضعار املتقني، ويزكي النف�س ويهذبها، وه� 

مدر�ضة تق�ى واإميان، ورم�ضان �ضهر تتفتح فيه 
اأب�اب اجلنة، قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )هذا �ضْهُر 

رم�ضاَن قْد جاَءُكْم، تُفتَُّح بِه اأب�اُب اجلنِة، وتُغلَُّق 
فيه اأب�اُب الناِر، وتُ�ضلْ�َضُل فيه ال�ضياطنُي(.يقي من 

النار فه� ُجّنة، اأي �ضرت ووقاية، وال�ض�م يك�رس �ضه�ة 
الإن�ضان ويخففها، حيث ت�ضفد ال�ضياطني يف �ضهر 

رم�ضان ويف هذه اإ�ضارة اإىل اأّن ال�ضياطني يف رم�ضان 
يقل اإيذاوؤهم امل�ؤمنني والته�ي�س عليهم، ويك�ن 

ت�ضفيدهم لأنا�س دون اآخرين وعن اأ�ضياء دون اأ�ضياء 
اأخرى، كما اأّن ذلك اإ�ضارة اإىل كرث العف� والث�اب. 

ي�ضفع ل�ضاحبه ي�م القيامة، وه� باب عظيم من 
اأب�اب املغفرة وتكفري الذن�ب، كما اأّن ث�اب ال�ضيام 
غري مقيد، فيعطى ال�ضائم اأجره بغري ح�ضاب، حيث 

اخت�س اهلل تعاىل ال�ض�م لنف�ضه وميزه عن بقية 
الأعمال،وبالأخ�س �ضيام امل�ضلم يف رم�ضان، حيث 
قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ال�ضياُم والقراآُن ي�ضفعاِن 
َنّ منْعتُُه  للعبِد ي�َم القياَمِة، يق�ُل ال�ضياُم: اأي رِبّ اإِ

ْعِني فيه، يق�ُل القراآُن  الطعاَم وال�ضه�اِت بالنهاِر ف�ضِفّ
رِبّ منعتُُه الن�َم بالليِل ف�ضفعني فيه، فيَ�ْضَفعاِن( 

3- ال�ضيام يف رم�ضان 
تفتح له اأبواب اجلنة:

    عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: » 

اإذا دخل �ضهر رم�ضان فتحت اأب�اب 
اجلنة وغلقت اأب�اب جهنم و�ضل�ضلت 

ال�ضياطني »  قال الإمام الن�وى رحمه 
اهلل :

واأما ق�له �ضلى اهلل عليه و �ضلم: ) 
فتحت اأب�اب اجلنة وغلقت اأب�اب النار 

و�ضفدت ال�ضياطني(: فقال القا�ضي 
عيا�س رحمه اهلل : يحتمل اأنه على 
ظاهره وحقيقته واأن تفتيح اأب�اب 

اجلنة وتغليق اأب�اب جهنم وت�ضفيد 
ال�ضياطني عالمة لدخ�ل ال�ضهر 
وتعظيم حلرمته ويك�ن الت�ضفيد 

ليمتنع�ا من اإيذاء امل�ؤمنني والته�ي�س 
عليهم 

 قال: ويحتمل اأن يك�ن املراد 
املجاز ويك�ن اإ�ضارة اإىل كرثة الث�اب 

والعف� واأن ال�ضياطني يقل اإغ�اوؤهم 
واإيذاوؤهم لي�ضريون كامل�ضفدين ويك�ن 
ت�ضفيدهم عن اأ�ضياء دون اأ�ضياء ولنا�س 

دون نا�س
وي�ؤيد هذه الرواية الثانية فتحت اأب�اب 

الرحمة وجاء يف حديث اآخر �ضفدت 
مردة ال�ضياطني0

قال القا�ضي عيا�س: ويحتمل اأن 
يك�ن فتح اأب�اب اجلنة عبارة عما 

يفتحه اهلل تعاىل لعباده من الطاعات 
يف هذا ال�ضهر التي ل تقع يف غريه 

عم�ما كال�ضيام والقيام وفعل اخلريات 
والنكفاف عن كثري من املخالفات 
وهذه اأ�ضباب لدخ�ل اجلنة واأب�اب 

لها وكذلك تغليق اأب�اب النار وت�ضفيد 
ال�ضياطني عبارة عما ينكف�ن عنه 

من املخالفات ومعنى �ضفدت غللت 
وال�ضفد بفتح الفاء الغل ب�ضم الغني 

وه� معنى �ضل�ضلت يف الرواية الأخرى 

ف�ضل اأول ليلة يف �ضيام رم�ضان :
اأن  عنه  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  عن 
 »: قال  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 
رم�ضان  �ضهر  من  ليلة  اأول  كان  اإذا 
 ، اجلن  ومردة  ال�ضياطني  �ضفدت 
منها  يفتح  فلم  النار  اأب�اب  وغلقت 
باب ، وفتحت اأب�اب اجلنة فلم يغلق 

 : ليلة  كل  مناد  وينادى   ، باب  منها 
يا باغي اخلري اأقبل ويا باغي ال�رس 
اأق�رس ، وهلل عتقاء من النار وذلك كل 

ليلة » 
اأن  عنه  اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  وعن 
 »: قال  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 

مبارك  �ضهر  رم�ضان  �ضهر  اأتاكم 
فيه  تفتح  �ضيامه  عليكم  اهلل  فر�س 
اأب�اب  فيه  ،وتغلق  اجلنة  اأب�اب 
اجلحيم ، وتغل فيه مردة ال�ضياطني 
من  �ضهر  األف  من  خري  ليلة  وفيه   ،

ُحرم خريها فقد ُحرم » 

�ضهر رم�ضان و�ضيامه يكفر الذنوب
عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ، اأن ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان يق�ل »ال�ضل�اُت اخلم�ُس ، واجلمعُة 

راُت ما بينهَنّ اإذا اجتَنََب الكبائر«    قال الإمام املناوى رحمه  اإىل اجلمعِة ، ورم�ضاُن اإىل رم�ضاَن ، مكِفّ
اهلل : )ال�ضل�ات اخلم�س واجلمعة اإىل اجلمعة ورم�ضان اإىل رم�ضان( اأي �ضالة اجلمعة منتهية اإىل اجلمعة 

و�ض�م رم�ضان منتهياً اإىل �ض�م رم�ضان )مكفرات ملا بينهن اإذا اجتنبت الكبائر( �رسط وجزاء دل عليه ما 
قبله ومعناه اأن الذن�ب كلها تغفر اإل الكبائر فال تغفر ل اإن الذن�ب تغفر ما مل تكن كبرية فاإن كانت ل تغفر 

�ضغائره      وعن عمار بن يا�رس ر�ضى اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضعد املنرب فقال : » اآمني . 
اآمني . اآمني « ، ثم قال :» من اأدرك والديه اأو اأحدهما فلم يغفر له فاأبعده اهلل ، ق�ل�ا : اآمني . ومن اأدرك 

رم�ضان فلم يغفر له فاأبعده اهلل ، ق�ل�ا : اآمني . ومن ذكرت عنده فلم ي�ضل علي فاأبعده اهلل ، ق�ل�ا : اآمني« 
وعن اأن�س ر�ضى اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم جاء ف�ضعد املنرب فقال : » اآمني « . ثم قال » اآمني « 
. ثم قال » اآمني « ، قال : » اأتان جربيل فقال : من ذكرت عنده فلم ي�ضل عليك ، فدخل النار فاأبعده اهلل ، 

فقلت : اآمني ، ومن اأدرك اأحد والديه فدخل النار فاأبعده اهلل ، فقلت : اآمني ، ومن اأدرك رم�ضان فلم يغفر 
له فاأبعده اهلل ، فقلت : اآمني «

  العمرة فى رم�ضان ثوابها م�ضاعف:
عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل تعاىل عنهما قال : قال ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم »ُعمرة يف رم�ضان تعدل 

ًة« َحَجّ
قال الإمام املناوى رحمه اهلل: ق�له �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ) عمرة يف رم�ضان تعدل حجة ( يف الث�اب ل اأنها 

تق�م مقامها يف اإ�ضقاط الفر�س لالإجماع على اأن العتمار ل يجزى عن حج الفر�س

من ف�ضائل رم�ضان وخ�ضائ�ضه 
َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن َفَمن �َضِهَد  اَن الَِّذَي اأُنِزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى ِلّلنَّا�ِس َوبَِيّنَاٍت ِمّ قال اهلل تعاىل : )�َضْهُر َرَم�ضَ
ُ ِبُكُم الْيُ�رْسَ َولَ يُِريُد ِبُكُم  يَّاٍم اأَُخَر يُِريُد اهلَلّ ْن اأَ ةٌ ِمّ ْو َعلَى �َضَفٍر َفِعَدّ ا اأَ ْهَر َفلْيَ�ُضْمُه َوَمن َكاَن َمِري�ضً ِمنُكُم ال�َضّ

َ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَ�ْضُكُروَن(  قال الإمام ابن كثري رحمه اهلل : ُواْ اهلَلّ َة َوِلتَُكرِبّ الُْع�رْسَ َوِلتُْكِملُ�اْ الِْعَدّ
ميدح تعاىل �ضهر ال�ضيام من بني �ضائر ال�ضه�ر باأن اختاره من بينهن لإنزال القراآن العظيم، وكما اخت�ضه 

بذلك قد ورد احلديث باأنه ال�ضهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء ،واأخرج الإمام اأحمد فى 
م�ضنده عن واثلة بن الأ�ضقع اأن ر�ض�ل اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال » اأنزلت �ضحف اإبراهيم عليه ال�ضالم 

فى اأول ليلة من رم�ضان واأنزلت الت�راة ل�ضت م�ضني من رم�ضان والإجنيل لثالث ع�رسة خلت من رم�ضان 
واأنزل القراآن لأربع وع�رسين خلت من رم�ضان «
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- 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�ض 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�ض 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�ض 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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�أنها   "Lister" �رشكة  �أعلنت 
جاغو�ر  �رشكة  مع  �ستتعاون 
�أوفر  كرو�س  �سيارة  �أ�رشع  لإنتاج 
�أن تعتمد  �لعامل ومن �ملنتظر  يف 
 "F-Pace" �ل�رشكتان على طر�ز 
�لذي تنتجه جاغو�ر لإنتاج �سيارة 

ب�رشعة  �لأد�ء،  عالية   "SVR"
ت�سل �إىل 335 كلم/ �ساعة تقريبا.

مبحرك  �ل�سيارة  هذه  و�ستزود 
جبار ب�سعة 5 لرت�ت و8 �أ�سطو�نات، 
قادر على توليد عزم 680 ح�سانا، 
وزيادة �لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/

فقط  ثانية   3.2 ظرف  يف  �ساعة 
هذه  �سعر  جاغو�ر  حتدد  ومل 
�أنها  �أكدت  �أنها  �إل  بعد،  �ل�سيارة 
تزيد  لن  حمدودة  بكمية  �ستنتج 
�لنماذج  �أن  يذكر  �سيارة   350 عن 
 "F-Pace" لتقليدية من �سيار�ت�

مزودة  جاغو�ر  تنتجها  �لتي 
قادرة  �أ�سطو�نات   8 بـ  مبحركات 
�رشعة  �إىل  بال�سيارة  �لو�سول  �إىل 
كلم/�ساعة،   283 تبلغ  ق�سوى 
وزيادة �لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/

�ساعة يف غ�سون 4.3 ثانية.

ت�سال اإك�س تدخل مو�سوعة غيني�س بجرها طائرة بوينغ 
ك�رشت �ل�سيارة �لكهربائية ت�سال �إك�س �لرقم �لقيا�سي �لعاملي، ودخلت مو�سوعة غيني�س بجرها لطائرة بوينغ 787-9 درمياليرن.

و�أ�سبحت �سيارة ت�سال �إك�س موديل "P100D"، �أول �سيارة كهربائية تنجح يف جر طائرة و�أظهر مقطع �لفيديو �لذي �سور �لتجربة �سيارة ت�سال 
�لتابعة لل�رشكة �ململوكة للملياردير �لأمريكي، �إيلون مو�سك، و�لتي تزن حو�يل 2500 كلغ، وهي ت�سحب طائرة تابعة ل�رشكة كانتا�س للطري�ن، 
ميكن �أن ي�سل وزنها �إىل ما يزيد عن 25 �ألف كلغ، يف مطار ملبورن باأ�سرت�ليا وكان هذ� كافيا لتحطيم �لرقم �لقيا�سي �لعاملي يف مو�سوعة غيني�س 

لأثقل وزن يتم �سحبه مبركبة كهربائية يف �لتاريخ.

مر�سيد�س ترغب يف التعاون 
مع جيلي يف ال�سني

 تويوتا فورت�سرن 2018 تنطلق ر�سميًا 
يف الأرجنتني بالإ�سدار الأملا�سي

�ساحنة �سيفروليه �سيلفرادو 2019 
حت�سل على �سعار كمارو الريا�سي

و�فقت د�ميلر �ملالكة ملر�سيد�س 
يف  �لتعاون  خطط  مناق�سة  على 
�ل�سني مع رئي�س جيلي، يل �سوفو، 
و�لذي �أ�سبح موؤخر� �أكرب م�ساهم 

يف �ل�رشكة �لأملانية.
�ملدير  زيت�سه،  دييتري  �أ�سار  وقد 
ت�رشيحات  يف  لد�ميلر،  �لتنفيذي 
مع  “�ملحادثات  �ن  �إىل  �أخرية 
حد  �إىل  مثمرة  كانت  �سوفو  يل 
يف  يرغب  حيث  �لآن،  حتى  كبري 
طويل  د�ميلر  يف  ��ستثماره  جعل 
��سرت�تيجيتنا  يدعم  كما  �لأمد، 

�لناجحة”.
�أهم  هي  “�ل�سني  زيت�سه:  و�أردف 
مع  بالتعاون  نرحب  لذ�  لنا،  �سوق 

خططنا  حول  فينا  م�ساهم  �أكرب 
زيت�سه  ذلك حذر  مع  �ل�سني”،  يف 
�لعالقة  من �رشورة �حلفاظ على 
�لوثيقة مع �رشيك �ل�رشكة �ل�سيني 
�لإ�رش�ر  وعدم   ،BAIC �حلايل، 
تعاون  �أي  يف  �لعالقة  بهذه 

م�ستقبلي مع يل �سوفو.
موؤخر�  �أعلن  �سوفو  يل  �أن  ويُذكر 
بن�سبة  �سخمة  حل�سة  تكوينه  عن 
9.7% من �أ�سهم د�ميلر بقيمة 8.6 
مليار دولر، حيث ت�ستهدف جيلي 
�ل�ستفادة من �لتقنيات �لكهربائية 
حتقيق  مع  خا�سة  ملر�سيد�س، 
موؤخر�  قيا�سية  ملبيعات  د�ميلر 

ورو�ج غري م�سبوق ملوديالتها.

 2018 فورت�سرن  تويوتا  �نطلقت 
�لأملا�سي  بالإ�سد�ر  ر�سمياً 
�ملحدود يف �لأرجنتني، و�ملوديل 
ع�رشية  ود�خلية  بخارجية  يتميز 

ومعد�ت فاخرة.
ميتلك �لإ�سد�ر جمموعة تغيري�ت 
فورت�سرن  عن  متّيزه  باخلارجية 
�لأمامية  �لو�جهة  ويف  �لقيا�سية، 
قامت،  كرومي  ب�سبك  يحظى 
فورت�سرن  )��سم   SW4 كتابة 
كرومي  م�سد  بالأرجنتني(، 
�إن�س   18 عجالت  جنوط  قامت، 
حم�سنة،  خلفية  م�سابيح  فاخرة، 

�خللف  يف   Diamond �سارة 
فورت�سرن  تتميز  د�خليتها،  يف 
�لأملا�سية بفر�س فاخر من �جللد، 
نظام �سوتي JBL بـ 10 �سماعات، 
�سارة Diamond على �ملفاتيح 
�لتي هي بي�ساء بلم�سات ذهبية هي 
باأي تغيري�ت ميكانيكية  ل حتظى 
نف�سه  باملحرك  حتتفظ  حيث 
 177 بقوة  �سلندر   4 ديزل  �لتريبو 
عزم  من  نيوتن.مرت  و450  ح�سان 
�لدور�ن �ملت�سل بجري �أوتوماتيكي 
من 6 �رشعات و�لتي ت�رشي �لقوة 

عربه �إىل نظام دفع رباعي.

�لأعمال  �إ�سد�ر�ت  ح�سلت 
�سيلفر�دو  ل�سيفروليه  �لثقيلة 
2019 �جلديدة كليا على ت�سميم 
لكمارو  م�سابه  لل�سعار  خا�س 
وكمارو   2014 موديل   28/Z
يعطيها  ما   ،2018 موديل   ZL1
حتديد�،  مميز.  ريا�سي  طابع 
على  �سيلفر�دو  ن�سخ  ح�سلت 
�لكروم  من  لل�سعار  �لعام  �لإطار 
�ملركزي،  �جلزء  بدون  ولكن 
�لهو�ء  تدفق  حت�سني  يعني  ما 
ب�سكل  �أف�سل  و�أد�ء  للمحرك 
�أثناء  عام وقد لحظ �ملطورون 
Z/28 منذ �عو�م  ت�سميم كمارو 
�ل�سهري  �لعنق”  “ربطة  �سعار  �أن 

بعيد�  �لهو�ء  ير�سل  ل�سيفروليه 
عن �سبكة �لتهوية، ما دفع فريق 
�لذهبي  �ملحتوى  لنزع  �لعمل 
لل�سعار و�لكتفاء بالإطار �لف�سي 
�خلارجي، ما �سمح بتدفق �أف�سل 
وتخفيي�س  �ملحرك  �إىل  للهو�ء 
�أثناء  �ل�سو�ئل  حر�رة  لدرجات 
�ل�ستخد�م �ملطول لل�سيارة على 

�مل�سامري.
يف  �لفكرة  نف�س  تطبيق  مت  وقد 
لالأعمال  �سيلفر�دو  �إ�سد�ر�ت 
باأن  �سيفروليه  لت�رشح  �لثقيلة، 
حال  يعترب  �جلديد  “�لت�سميم 
ممتاز، و�سيعمل بنف�س �لنجاح يف 

�سيلفر�دو كما فعل يف كمارو”.

اأودي Q3 اجليل القادم 2019 تنك�سف داخليتها اأثناء الختبارات
ت�سع �أودي �للم�سات �لنهائية على Q3 �جليل �لثالث، و�أثناء ذلك، ظهرت �لـ SUV �أثناء �ختبارها من �خلارج و�لد�خل بالرغم من �أن لوحة �لقيادة 
ل تز�ل مموهة بكثافة، �إل �أنه ميكننا تبني كونها عالية �لتقنية حيث �ستتميز ب�سا�سات عالية �لدقة للمعلومات و�لرتفيه وعد�د�ت �لقيا�سات مع 

تقنيات �ت�سال متطورة.
مولد�ت �لطاقة �سيت�سمنها حمرك 1.5 لرت TSI، تريبو 2.5 لرت 5 �سلندر بقوة 400 ح�سان يف SQ5، كما �سيتم توفري ن�سخة هجينة وهجينة 
بالقاب�س وكذلك ن�سخة كهربائية بالكامل م�ستقباًل، على �أن يكون �لدفع �لأمامي قيا�سياً و�لدفع �لرباعي كو�ترو للن�سخ �لأعلى تكلفة يذكر �أن 

�أودي تخطط لتد�سني Q3 موديل 2019 �جلديدة كلياً يف وقت لحق من �لعام �جلاري، رمبا يف �سبتمرب مبعر�س باري�س لل�سيار�ت 2018.

ني�سان ليف 2018 الكهربائية اجلديدة 
بعد �أن �سهدنا تد�سني �سيارة ني�سان 
ليف 2018 �لكهربائية �جلديدة كلياً 
�أ�سهر،   5 �ليابان قبل ما يقارب  يف 
�ليوم نقوم بتجربة �ل�سيارة لنكت�سف 

�أبرز �ملميز�ت و�لتقنيات فيها.

نظرة عامة

عاملياً   1 رقم  هي  ليف  ني�سان 
حيث  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  بني 
 300،000 بيع  �ل�رشكة  ��ستطاعت 
وت�سعى  �لأول،  بحيلها  منها  وحدة 
جيلها  عرب  جناحها  متابعة  ني�سان 
ع�رشي  بت�سميم  �أتى  �لذي  �لثاين 
�لأكرث  هي  وتقنيات  كلياً  جديد 
تطور�ً، وبالرغم من �أنها هات�سباك 
�أي  عن  كثري�ً  تختلف  ل  �أنها  �إل 

كرو�س �أوفر بالأ�سو�ق.

الت�ضميم اخلارجي

بها �سبك �أمامي ثالثي �لأبعاد على 
�سكل حرف V، �مل�سابيح �لأمامية 
كانت �سابقاً كبرية وم�ستديرة و�لآن 
هي LED ُمنزوية -تاأخذ ز�وية من 
�ملحرك  غطاء  �ل�سيارة-،  جانب 
مل�سة  لل�سيارة  ي�سيف  لديها 
ريا�سية، وكذلك فمنفذ �ل�سحن مت 
و�سول  لت�سهيل  مبقدمتها  و�سعه 
ميّيز  ما  �أكرث  �إليه.  �ل�سحن  كابل 
يبدو  �لذي  �ل�سقف  هو  خلفها 
عائماً، وكذلك فامل�سابيح �خللفية 
تُعد نحيلة  �إعادة ت�سميمها ومل  مت 
�لآن  �أنها  حيث  كال�سابق  وطويلة 
�ل�سيارة،  جو�نب  �إىل  متتد   LED

�أي�ساً �لزجاج �خللفي مائل.
 Zero أنه بالطبع لديها �سعار� كما 
باأنه  يوؤكد  �لذي   Emission
�سيارة �سديقة للبيئة ذ�ت �نبعاثات 
هنالك  �مل�سد  و�أ�سفل  �سفرية، 
�لهو�ء  تدفق  لتح�سني  �إيروديناميك 

حول �ل�سيارة.

الت�ضميم الداخلي

من  بكثري  حتتفظ  �ملق�سورة 
ليف  وتاأتي  �لأول،  �جليل  عنا�رش 
�لتكلفة  �قت�سادي  بفر�س   2018
�أ�سبحت  �مل�ساحة  معها،  يتما�سى 
 5 �لـ  �لأفر�د  جلميع  �ت�ساعاً  �أكرث 
مقارنة  �أي�ساً  مقارنة  ز�دت  وقد 
�لأمامية  �ملقاعد  كذلك  بال�سابق، 
ما  مب�سارين  للقطنية  دعم  بها 
و�أي�ساً  �لظهر  �آلم  من  يريحك 
ميزة  و�ملقود  �لأمامية  باملقاعد 

�لت�سخني وهذ�ن �مليزتان متوفرتان 
بالفئة �ملتو�سطة SV فما �أعلى.

مفتاح،  بدون  يتم  �ل�سيارة  ت�سغيل 
تطبيق  مع  مت�سلة  تاأتي  �أنها  كما 
لنظام  بالن�سبة  �أما  وغلقها  لفتحها 
 5 �سا�سة  له  و�لرتفيه  �ملعلومات 
 SV فئة   ،S فئة  )قيا�سي(  �إن�س 
بتيجي ب�سا�سة 7 �إن�س متوفر معها 
�أندرويد �أوتو و�آبل كاربالي بالن�سبة 
لرت   433 �لأمتعة  تخزين  مل�ساحة 
�ل�سيد�ن  ل�سيار�ت  مماثلة  وهي 

�ملتو�سطة. 
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مايكرو�سوفت تطرح حا�سبا لوحيا عمالقا

م�ؤخرا  مايكرو�س�فت  ا�ستعر�ست 
 »2  Surface Hub« جهاز 
اأف�سل  من  ك�احد  �سنف  الذي 
املخ�س�سة  الإلكرتونية  الأجهزة 
هذا  ويعترب  ال�رشكات.  لأ�سحاب 
لأجهزة  الأول  املناف�س  اجلهاز 

تنتجها  التي   »Jamboard«
التقنية  م�ا�سفاته  بف�سل  غ�غل 
العمالقة  كال�سا�سة  املتميزة، 
 50.5 باللم�س مبقا�س  تعمل  التي 
»4K«كما  عر�س  وبدقة  ب��سة 
اجلهاز  هذا  مايكرو�س�فت  زودت 

الأداء،  عالية  �س�ت  مبكربات 
ت�س�ير  على  قادرة  وكامريات 
الفيدي�هات بدقة »4K«، بالإ�سافة 
مع  تت�سل  ا�ستقبال  اأجهزة  اإىل 
الذكية  واله�اتف  احل�ا�سب 
لعر�س حمت�ياتها على �سا�سة هذا 

تثبيت  وميكن  الكبرية  احلا�سب 
»Surface Hub 2« على احلائط 
كما  عر�س،  �سا�سة  اأو  تلفاز  كاأي 
خا�س  حامل  على  و�سعه  ميكن 
اأو  املنزل  اأرجاء  يف  نقله  ي�سهل 

املكتب اأو ال�رشكة.

في�سبوك: تزايد »من�سورات 
العنف« ب�سكل ملحوظ يف 2018

�رشحت �رشكة في�سب�ك الأمريكية، الثالثاء 15 ماي� اجلاري، باأن »من�س�رات 
العنف ال�س�رية« تزايدت ب�سكل ملح�ظ على م�قعها، خالل الربع الأول من 

العام اجلاري.
واأ�سارت ال�رشكة يف تقرير مكت�ب، اإىل اأنه من بني كل 10 اآلف حمت�ى جديد، 

ت�سمن 22-27 منها، �س�را وفيدي�هات عنيفة، ما �سبب تزايدا وا�سحا عن 
ن�سبة العام املا�سي، التي قدرت بـ 16-19 من�س�ر عنيف، فقط ونتيجة لذلك، 

اأدرجت في�سب�ك حتذيرا مرافقا لأكرث من 3.4 ملي�ن من�س�ر عنيف هذا 
العام، وذلك لتنبيه امل�ساهد قبل حماولته عر�س ال�س�رة اأو الفيدي� املرافق. 

بينما مل تتجاوز التحذيرات 1.2 ملي�ن، يف الربع الأول من عام 2017. 
ول متلك ال�رشكة تف�سريا كامال لهذه الظاهرة، ولكنها حاولت ربطها 

بالأحداث العنيفة الراهنة يف �س�ريا وال�رشق الأو�سط عم�ما. ويعد هذا 
التقرير الأول من ن�عه بالن�سبة لـفي�سب�ك، وهي املرة الأوىل التي تف�سح 

فيها ال�رشكة عن حجم ون�عية املحت�ى املن�س�ر على م�قعها وتق�م ال�رشكة 
م�ؤخرا مبراقبة �سديدة للمن�س�رات الرقمية، حيث تق�م بحذف ما ل يتنا�سب 

مع �سيا�سة املحت�ى اجلديدة، كاملن�س�رات الإرهابية، اأو تلك التي متجد 
معاناة الآخرين، اأو التي تثري النعرات العرقية. ومنذ بداية العام اجلاري، 

حذفت في�سب�ك اأكرث من 1.4 مليار من املن�س�رات غري القان�نية.

تويرت قد تلغي بع�ض 
املزايا الهامة يف 

التطبيقات اخلارجية
اأهم  من  جمم�عة  اأر�سلت 
لت�سفح  اخلارجية  التطبيقات 
مل�ستخدميها  حتذيرات  ت�يرت 
باأنهم قد يفقدون بع�س املزايا 
من  بدءاً  والأ�سا�سية  الهامة 
لتغيريات  نظراً  املقبل  ج�ان 
�ستجريها ت�يرت مل�سايقة هذه 

التطبيقات.
تطبيقات  عدة  هناك  ومبدئياً 
 Tweetbot سهرية من اأهمها�
بعد  باأنه  امل�ستخدمني  حتّذر 
ي�م 19 ج�ان املقبل فاإن ت�يرت 
�ستمنع على املط�رين ا�ستخدام 
مزايا مثل الإ�سعارات الدفعية 
لل�سفحة  التلقائي  التحديث  و 
و�ست�ستبدل  وغريها  الرئي�سية 
ب�اجهة  اخلدمات  هذه  ت�يرت 
بن�ساط  خا�سة  برجمية 
ت�يرت  ت�سمح  ومل  احل�ساب 
باختبار  اخلارجيني  للمط�رين 
اجلديدة  الربجمية  ال�اجهة 

يف  و
التطبيقات  فقدت  حال 

فاإنه  املزايا  هذه  اخلارجية 
عر�س  يف  تاأخري  �سيحدث 
تلك  يف  اأولً  التغريدات 
يك�ن  لن  لأنه  التطبيقات 
بعر�س  تلقائي  حتديث  هناك 
مبا�رشة،  التغريدات  اأحدث 
امل�ستخدم  �سي�سطر  واإل 
والدخ�ل  التطبيق  للخروج من 
�سي�سبب  وهذا  جمدداً  اإليه 
اإزعاج كبري لن يراه مع التطبيق 

الر�سمي.

اآبل توؤجل ماك برو بت�سميم 
جديد للعام القادم

على الرغم من اهتمام اآبل بح�ا�سب املاك 
ب�ك وحتى الآي ماك، فاإن ال��سع لي�س كذلك 
الق�ي، حيث  املكتبي  برو  ماك  حا�سب  مع 
خم�سة  قبل  اأطلقتها  قد  ن�سخة  اآخر  كانت 
اأع�ام بت�سميم ا�سط�اين غريب، والآن اأكدت 
جديد  بت�سميم  املقبلة  الن�سخة  اأن  ال�رشكة 

لن تت�فر قبل العام املقبل 2019.
وقال Tom Boger نائب الرئي�س لت�س�يق 
اأن  تريد  اآبل  اأن  �رشاحة  املاك  ح�ا�سب 
تك�ن �سفافة مع م�ستخدمي هذه احل�ا�سب 

وتت�ا�سل معهم بانفتاح، لن يك�ن هناك ماك 
برو هذا العام بل يف 2019.

وتفاجئ املتابع�ن عام 2013 عندما اأطلقت 
بت�سميم  الق�ي  املكتبي  برو  ماك  اآبل 
مع  القمامة،  ب�سلة  البع�س  �سبهه  ا�سط�انة 
اأنه كان يتيح ال��س�ل ب�سه�لة اأكرب ملك�نات 
اجلهاز اأ�س�ست اآبل فريق عمل جديد مهمته 
والربجميات  العتاد  بني  ما  �سيء  كل  تن�سيق 
ل�سمان اأن حا�سب ماك برو املقبل �سي�ؤدي 
وظيفته ب�سكل ممتاز خا�سة اأن هذه الأجهزة 

ول�ستخدامات  املحرتف�ن  يقتنيها  عادة 
لأنها  نظراً  الب�سيطة  لالأم�ر  ولي�س  معينة 
باأ�سعار  وتك�ن  ق�ية  فنية  م�ا�سفات  حتمي 
مرتفعة اجلدير بالذكر اأن اآبل اأطلقت ن�سخة 
يف  الكل  ن�ع  من   iMac Pro من  جديدة 
ال�رشكة  وحتدثت  املقبل  دي�سمرب  واحد 
جديد  برو  ماك  على  تعمل  اأنها  حينها 
مك�ناته  ترقية  ميكن  كلياً  خمتلف  بت�سميم 
بف�سل العتماد على الأ�سل�ب ال�حداتي يف 

تركيب القطع.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  م�ت�رول  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  ه�اتفها  باك�رة 
ب��سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
الت�ا�سل  �سبكات  يف  املن�س�ر  الدع�ة 
الأنظار  بالتاأكيد  هناك   الجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�س  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  م�ت� 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تك�ن متن�عة بني 
ومنخف�سة  ومت��سطة  رئي�سية  ه�اتف 
ت�رشيبات  لي�جد  الآن  حتى  ال�سعر. 
اله�اتف  هذه  م�ا�سفات  ح�ل  م�ؤكدة 
متن�عة  تك�ن  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  امل�ا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  ن�ع 

لزالت  الدع�ة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيك�ن  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيك�ن جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى ه�اتف 

م�ت�رول رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

الك�رية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  ت�قعها  عن  �سام�س�نغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�س�نغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بح�ايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من الت�قعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.
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فمادة  حرج  وال  حدث  الفواكه  اأما 
البطيخ االأحمر و�سل ال�سعر الكيلوغرام 
مابني  الفواكه  وبقية  70دج  ايل  الواحد 
مادة  غياب  لوحظ  فيما  دج  300و700 
املدعم  البال�ستيكية  االأكيا�س  حليب 
اقبل  اأين  التجارية  املحالت  جل  يف 
املعلب  حليب  اقتناء  على  امل�ستهلكني 
تاأثرت  اأين  واملعروف �سعره ب100 دج 
يف  الدخل  وقليلة  املعوزة  العائالت 
املدعم   احلليب  مادة  على  احل�سول 
لكن  بالوالية  م�سنع  وجود  من  بالرغم 
ودون  غائبة  التوزيع  �سيا�سة  تبقي 
اأما  املحالت  يف  احلليب  وفرة  حتقيق 
عن بقية مواد اال�ستهالكية فهي متوفرة 

ماعدا مادة اللنب القارورة فهي متوفرة 
اخل�رض  اأ�سعار  وتبقي  كايف  غري  ب�سكل 
جلبها  ظل  يف  جدا  مرتفعة  والفواكه 

يرتقب  والكل  البالد  �سمال  واليات  من 
تخفي�س االأ�سعار يف االأيام القادمة كما 

هو معتاد

املركز الوطني للوقاية  والأمن عرب الطرق

  احلملة التوعوية الثالثة 
»لرم�ضان بال حوادث« 

اأطلق املركز الوطني للوقاية واالأمن عرب الطرق, بداية من, الطبعة الثالثة 
للحملة التوعوية للوقاية من حوادث املرور خالل �سهر رم�سان حتت �سعار 
هذه  خالل  من  املركز  وي�سعى  حوادث«.  بال  لرم�سان  حذرين...  »كونوا 
احلملة املنظمة حتت اإ�رضاف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية, نور الدين بدوي, اإىل توعية م�ستعملي الطريق مبخاطر حوادث 
اأمن  الال  موؤ�رضات  ترتفع  حيث  الكرمي,  رم�سان  �سهر  يف  خا�سة  املرور, 
املروري  يف هذه الفرتة. وت�سري اإح�سائيات �سهر رم�سان لل�سنة املا�سية 

اإىل ت�سجيل 352 قتيل و3215 جريح ب�سبب حوادث املرور.

ما بني 25 ماي و 15 جوان

 توقف »ا�ضتثنائي« للم�ضعد
 الهوائي للبليدة 

�سيتوقف امل�سعد الهوائي الرابط بني مرتفعات ال�رضيعة و بلدية البليدة عن 
اخلدمة اعتبارا من 25 مايو اجلاري و اإىل غاية 15  جوان القادم, ح�سب ما 
ك�سفت عنه املوؤ�س�سة اجلزائرية للنقل بامل�ساعد الهوائية.   و اأو�سحت املكلفة 
اال�ستثنائي  التوقف  هذا  اأن  بوجو,  زهرة  الهيئة,  هذه  م�ستوى  على  باالعالم 
خلدمة امل�سعد الهوائي الرابط بني مرتفعات ال�رضيعة و مدينة البليدة �سببه 
اأ�سغال ال�سيانة التي �ستدوم يف الفرتة ما بني 25 ماي و  15 جوان  )اأي ملدة 
ثالثة اأ�سابيع(. و �ستم�س اأ�سغال ال�سيانة هذه التي تتم ب�سفة »دورية« ح�سب ما 
اأكدته املتحدثة, خمتلف كوابل اخلط املمتد على طول 2ر7 كيلومرتات و كذا 

138 عربة التي �ست�سكل بدورها حمل مراقبة و تهيئة �ساملة.

باتنة

 ربط 365 منزال بالغاز الطبيعي 
مبنطقة تزوكت باآري�س

 مت ال�رضوع يف اأ�سغال م�رضوع ربط 365 منزال ب�سبكة الغاز الطبيعي مبنطقة 
تزوكت ببلدية اآري�س بوالية باتنة وقدرت تكلفة هذه العملية - ح�سب ما ورد 
يف ال�رضوحات التي قدمت بعني املكان لوايل الوالية عبد اخلالق �سيودة - بـ 
باملائة حيث  بن�سبة 100  الوالية من ميزانيتها  بها  تكفلت  204 مليون د.ج 
خ�س�س مبلغ 75 مليون د.ج لنقل هذه الطاقة احليوية على م�سافة 2,5 كلم 

و 129 مليون د.ج لتوزيعها على م�سافة 33,32 كلم.
التو�سيلة  تكلفة  اأن  يحياوي  رزيقة  للطاقة  الوالئية  املديرة  واأو�سحت 
اآجال  اأن  د.ج م�سيفة  األف  الدولة قدرت ب 558  بها  تكفلت  التي  الواحدة 

اإجناز هذا امل�رضوع حددت ب 10 اأ�سهر .

بو�سريفي بلقا�سم 

اجلمعة18 ال�ضبت19 ماي  2018  املوافـق  لـ 03 رم�ضان  1439هـ
يف اليوم الأول من ال�سهر الف�سيل

ارتفاع مذهل الأ�ضعار اخل�ضر والفواكه وغياب حليب االأكيا�س 
�سهدت ولية ادرار يف يومها الأول من �سهر رم�سان املعظم حتت حرارة مرتفعة ارتفاعا مذهال 
يف اأ�سعار اخل�سر والفواكه حيث و�سل �سعر مادة الطماطم اإيل 150 دج فيما و�سلت مادة الب�سل 

ايل 80دج والبطاطا اإيل 80دج.

 مافيا اأكرب
 من وزارة

الف�سيل  ال�سهر  من  الأول  اليوم 

املتفائلة  الت�سريحات  اأن  اأثبت 

للم�سوؤولني بخ�سو�ص اأ�سعار املواد 

ال�ستهالكية هي جمرد تطمينات 

قد تكون �سادرة عن نوايا ح�سنة 
لدى بع�ص امل�سوؤولني.

عرفت  املعنية  املواد  اأغلب 

م�ستويات قيا�سية اأذهلت املواطنني 

،و كانت وراء عزوف كثريين عن 

امل�سوؤولية  يتحمل  اقتنائها،فمن 
عن هذا الو�سع املزري.

عددا  التجارة  وزير  زار  اأيام  قبل 

باأم  حظ  ول  اجلملة  اأ�سواق  من 

احلا�سلة  التجاوزات  حجم  عينه 

عن  الإحجام  حد  و�سلت  التي  ،و 

كبار  طرف  من  اإليه  احلديث 

يف  عمالهم  تركوا  الذين  التجار 

الرجل  ماجعل  وهو  ا�ستقباله،و 

يعرب عن ذلك علنا و �سط فو�سى 

يركب  امل�سوؤول  ذات  من  جعلت 

جلي  ب�سكل  له،  لي�ست  �سيارة 

ملافيا  الطوىل  اليد  اأن  يحدث  ما 

وزارة  نفوذ  من  اأكرب  الأ�سواق 

قوانينها،فاإذا  تر�سانة  و  التجارة 

مع  التجار  حال  هو  هذا  كان 

مع  الو�سع  �سيكون  فكيف  الوزير 
اأعوان الرقابة و التفتي�ص.

موقف

ب�سكرة 

فتحت 4 م�ضاجد 
مع حلول ال�ضهر 

الف�ضيل
فتحت 4 م�ساجد بوالية ب�سكرة اأبوابها 
اأمام امل�سلني بالتزامن مع حلول ال�سهر 
الف�سيل ح�سب ما افاد به مدير ال�سوؤون 

الدينية واالأوقاف توفيق لو�سيف .
واأو�سح ذات امل�سوؤول اأن هذه امل�ساجد 

�ست�رضع يف ا�ستقبال امل�سلني الأداء 
�سعائرهم الدينية ابتداء من اليوم 

ويتعلق االأمر ب 3 م�ساجد بعا�سمة 
الوالية متمثلة يف م�سجد عبد اهلل بن 

عمر وم�سجد احل�سن بن علي وم�سجد 
ال�سادق بالهادي باالإ�سافة اإىل م�سجد 

عبد الرحمان بعوف مبدينة اأوالد 
جالل وقد ح�سلت هذه امل�ساجد 

على تراخي�س الأداء �سالة اجلمعة اإىل 
جانب ال�سلوات اخلم�س بتاأطري ر�سمي 

و ميكنها ا�ستيعاب ما يفوق 1500 
م�سلي لكل م�سجد ح�سب ذات امل�سدر 
جدير باالإ�سارة اأن والية ب�سكرة تتوفر 

على �سبكة من املوؤ�س�سات الدينية 
متمثلة يف 257 م�سجدا وم�سلى ف�سال 
عن عديد الزوايا على غرار الزاوية 

املختارية باأوالد جالل وزاوية علي بن 
عمر بطولقة ميكنها ا�ستقبال ما يفوق 
250 األف م�سلي ح�سب م�سالح مديرية 

ال�سوؤون الدينية واالأوقاف.
احلاج # وداد 

تيارت 

فتح �ضوق الت�ضامن الرم�ضاين 

الأمن الفرن�سي 

 اإعتقال �ضقيقني م�ضريني خططا
 لتنفيذ هجوم اإرهابي

مت فتح �سوق الت�سامن الرم�ساين ببلدية تيارت 
وموؤ�س�سة, ح�سبما  تاجرا  مب�ساركة حوايل 35 
اأفاد به رئي�س م�سلحة تنظيم ال�سوق مبديرية 
مت  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  للوالية  التجارة 
ال�سوق  م�ستوى  على  الرم�ساين  ال�سوق  فتح 
ببلدية  ال�سمارة  بحي  امل�ستغلة  غري  املغطاة 

 6 مب�ساركة  رم�سان  �سهر  حلول  قبل  تيارت 
موؤ�س�سات انتاج وا�سترياد يف مواد مثل احلليب 
وم�ستقاته واللحوم وامل�رضوبات باالإ�سافة اإىل 
الغذائية  لبيع خمتلف املواد  18  تاجر جملة 
�سهر  خالل  اال�ستهالك  الوا�سعة  واملواد 

رم�سان والبقية جتار خ�رض وفواكه.

اأعلنت وزارة الداخلية الفرن�سية, اأم�س اجلمعة, 
م�رضيني  �سقيقني  اعتقلت  االأمن  قوات  اأن 
خططا لتنفيذ هجوم اإرهابي يف فرن�سا وقال 
»ال�سابني  اإن  كولوم,  جريار  الداخلية,  وزير 
امل�رضيني كانا ينويان تنفيذ هجوم با�ستخدام 
اأنه  الوزير  واأو�سح  متفجرات  اأو  �سام  غاز 
حتتوي  وثائق  على  املتهمني  بحوزة  عرث 
»ري�سني«  مادة  من  �سام  غاز  �سنع  كيفية  على 
�سديدة ال�سمية, م�سيفا اأن ال�سخ�سني توا�سال 
اإن  وقال  بر�سائل م�سفرة  »تلغرام«  عن طريق 

ال�سابني  على  القب�س  األقت  االأمنية  االأجهزة 
بر�س«  »فران�س  وكالة  نقلت  باري�س.  �سمايل 
»التوقيف  اأن  التحقيق  من  قريب  م�سدر  عن 
مت يف الدائرة االأوىل يف باري�س«, مو�سحا اأن 
تنفيذ« عملية  نوى  بانه  »اأقر  املوقوفني  احد 
وتابع امل�سدر اأن عملية التوقيف متت يف 11 
الذي  بال�سكني  االعتداء  ع�سية  اجلاري,  ماي 
نفذه جهادي فرن�سي من اأ�سل �سي�ساين يدعى 
حمزة عظيموف يف حي االأوبرا بباري�س وقتل 

فيه رجل وجرح 5 اآخرين.

 مدينة اأم�ضرتدام
 ت�ضكو من كرثة ال�ضواح

ك�سفت اأم�سرتدام عن خطط خلف�س عدد ال�سياح الوافدين اإليها, 
يف جتاوب مع ا�ستياء الكثري من �سكان العا�سمة الهولندية من 

»غزو« ال�سياح لو�سط املدينة العتيق وتعهد حزب اخل�رض الي�ساري 
وعدد من االأحزاب االأخرى, التي تتفاو�س على ت�سكيل حكومة 

جديدة للبلدية, عقب انتخابات حملية يف مار�س, باإعادة »التوازن 
اإىل املدينة«, وذلك يف وثيقة حتمل ذلك اال�سم, وترقى الأن تكون 

جزءا من االتفاقات احلكومية.
وجاء يف الوثيقة اأن: »التداعيات ال�سلبية تلقي بظاللها بوترية 

متزايدة على اجلوانب االإيجابية لل�سياحة مثل العمالة والعوائد 
التي تدرها على املدينة«, ومن بني تلك التداعيات القمامة 

والتلوث ال�سو�سائي, ومن التغيريات التي تقرتحها الوثيقة احلد 
من »و�سائل النقل الرتفيهية«, ومنها املركبات املفتوحة التي 
تقدم اجلعة للركاب خالل الرحلة, وكذلك احلد من ا�ستخدام 

امل�رضوبات الكحولية يف القوارب التي ت�سري يف القنوات املائية 
باملدينة, وفر�س مزيد من القيود على �رضكات تاأجري املنازل 

مثل )اإير بي.اإن.بي(, وغريها ف�سال عن زيادة كبرية يف ال�رضائب.

 باري�س �ضان جريمان 
يقدم عر�ضا لبوفون

 Le« �سحيفة  اأكدت 
Parisien« اأن نادي باري�س 
قدم  الفرن�سي  جريمان  �سان 
االإيطايل  للحار�س  عر�سا 
بوفون,  جيانلويجي  ال�سهري 
الذي اأعلن رحيله عن فريقه 
املو�سم  نهاية  مع  يوفنتو�س 
ال�سحيفة  وبح�سب  احلايل 
الفرن�سية ذائعة ال�سيت, فاإن 
الباري�سي  الفريق  م�سوؤويل 
بوفون,  مع  ات�ساالت  اأجروا 
ميتد  عر�سا  له  وقدموا 
احلار�س  واأعلن  لعامني 

 40( املخ�رضم  االإيطايل 
عاما( اأم�س, رحيله عن ناديه 
املو�سم  نهاية  مع  يوفنتو�س 
ال  اأنه  اإىل  م�سريا  احلايل, 
اللعب  موا�سلة  يف  يفكر  زال 
يوفنتو�س  اإىل  بوفون  وان�سم 
عام 2001, وتوج معه بالعديد 
لقب  اأبرزها  االألقاب,  من 
الدوري االإيطايل 11 مرة, اأما 
على ال�سعيد الدويل فقد توج 
ببطولة  اإيطاليا  منتخب  مع 
عام  اأملانيا  يف  العامل  كاأ�س 
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