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بوتفليقة :

 اجلامـعة لي�ســــــت 
�ساحة لل�سراعات 
�ص3الأيـــــــديولوجــية 

�ص3

�ص4

»الكنابا�ست«

قانــــــــون العــــــــمل 
والتــقاعد يكر�ض 
»ا�ستعبـاد العمال«

وزارة الرتبية 

املقـت�ســــــــــدون 
ينــــــــــــظـــــــمـــــون 
احتجاجا وطـنيا

العا�سمة خالل �سهر رم�سان

7000 �ســــرطي 
لتاأمني  الف�ساءات 
العمـــــــــومـــــــــــية  

بني 17 اإىل 19 ماي 2018

 10 حوادث ت�سببت
 يف وفاة 10 اأ�سخا�ض

 رئي�ص جمعية الأن�سار للم�ستثمرين 
الفالحيني بورقلة ميلود توهامي للو�سط 

نطـــــــالب  بالــــــــكهــــــــــرباء 
الريفية وتهيئة امل�سالك 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

الدور النهائي للطبعة الثالثة ملناف�سة »بني الثانويات«

تتــويج مـــــــدر�سة 
اأ�سبــــــــال الأمــــــــة 
ب�سطيف/ن.ع.5

من 24 اإىل 26 ماي  2018 بفرن�سا

10 موؤ�س�سات نا�سئة متثل اجلزائر  يف" فيفا تكنولوجيا"

�ص24

نقابات

اأمني

مرور

جنوب

الزاوية البلقايدية 

الطبعة 13 للدرو�ض 
املحمدية  يف املقر 

اجلديد بالعا�سمة 

.    نوهت لويزة حنون، بقرار الرئي�ص بوتفليقة القا�سي 
ب�سحب قرار خو�س�سة الأرا�سي الفالحية من قانون املالية 

التكميلي لل�سنة اجلارية، ما يوؤكد ح�سبها عدم احرتام 
احلكومة لقرارات الرئي�ص التي حتمي اجتماعية الدولة، 
يف حني ك�سفت عن وعد بوتفليقة  لها على عدم خو�س�سة 

الأرا�سي الفالحية مادام رئي�سا للجمهورية.



عين

احتفال  اأم�س  اأول  �سهرة  ق�سنطينة  مدينة  �سهدت 
العبي فريق ال�سباب املحلي بالتتويج بلقب البطولة 
الوطنية التي حازها بعد 21 �سنة من اإحراز اأول لقب، 
مواجهتهم  نهاية  بعد  مبا�رشة  الالعبون  خرج  حيث 
البطولة  من  اخلتامية  اجلولة  �سمن  بارادو  اأمام 
الوطنية المتطاء احلافلة املك�سوفة التي جابت بهم 
املدينة،  و�سط  اإىل  الو�سول  قبل  ق�سنطينة  �سوارع 
حيث طلوا على االأن�سار من اإحدى ال�رشفات وقاموا 

بتقدمي درع البطولة الوطنية.
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اأمن ولية اجلزائر

حجز 10 كيلوغرام من الكيف املعالج 
نفذت قوات ال�رشطة التابعة الأمن والية اجلزائر عمليات مداهمة م�ست خمتلف االأحياء خا�سة النقاط 
 1695 و  املعالج  الكيف  من  غرام   330 و  كيلوغرام   10 حجز  عن  اأ�سفرت  امل�سبوهة،  واالأماكن  ال�سوداء 
ت�ستعمل يف  واالأحجام  االأنواع  اأبي�س من خمتلف  �سالح   42 اإىل  باالإ�سافة  العقلية،  املوؤثرات  من  قر�س 
املديرية  قبل  من  امل�سطرة  ال�سيا�سة  �سمن  تندرج  العمليات  املواطنني.هذه  على  واالعتداءات  ال�سطو 
العامة لالأمن الوطني الرامية اإىل حماربة وردع اجلرمية ب�ستى اأنواعها خا�سة منها املتاجرة باملخدرات 

واملوؤثرات العقلية. 

امل�ضرح اجلهوي 
»اجلياليل بن عبد 
احلليم«  مب�ضتغامن

  13 عر�ضا فنيا
 يف رم�ضان 

يحت�سن امل�رشح اجلهوي 
»اجلياليل بن عبد احلليم« 
مب�ستغامن 13 عر�سا فنيا 

مبنا�سبة �سهر رم�سان 
الف�سيل، ح�سبما علم اأم�س 

ال�سبت من اإدارة امل�رشح.
و �سيتم تقدمي هذه العرو�س 

امل�رشحية والفكاهية 
واملو�سيقية يف الفرتة الليلية 
بداية من 23 ماي اجلاري و 
اإىل غاية 11 جوان املقبل، 

ي�سيف نف�س امل�سدر و �سيكون 
جمهور الفن الرابع على موعد 

مع العر�س امل�رشحي »�سي 
الهاين« لتعاونية اأ�سدقاء الفن 
من والية ال�سلف يوم االأربعاء 
القادم ويليه عر�س »يا انا يا 
انت« مل�رشح التاج من والية 

برج بوعريريج.

لعبو ال�ضيا�ضي يحتفلون على الطريقة الأوروبية

خبر في 
صورة

ذكرى زلزال 21 ماي 2003 

تفكيك وهدم 14.927 
بيتا جاهزا ب 95 موقعا

ت�ضريحات

رئي�س اجلمهورية عبدالعزيزبوتفليقة:

عــــــــــــيد الطــــــــــــالب
اإنهم ا�ستبدلوا قاعات الدر�س بكهوف اجلبال ومغاراتها، 

واالأقالم بالبنادق والر�سا�سات، وهبوا م�ستجيبني 

لنداء الواجب الوطني، وخارجني بال رجعة، عن عهد 

اأق�سموا اأال ي�ستمر واأال ميعن يف ت�سليطه القهر والظلم، 

والتعذيب واال�ستغالل على �سعبهم. فكانت هبتهم 

حمطة حتول فارقة يف م�سار الثورة مبا اأمدوها به من 
كفاءة علمية ومعرفية وما اأبلوه من كفاح وا�ستب�سال 

يف �ساحات الوغى والنزال، وما �سالوا وجالوا به على 
جبهات الدبلوما�سية وال�سيا�سة واالإعالم والثقافة.

لقد كان ذلكم التوثب الثوري الذي �سدر من الطلبة 
اجلزائريني، بال تردد وال اكرتاث لعواقبه على 

م�ساحلهم الفردية، خري جت�سيد مل�ستوى وعيهم 

الوطني ون�سجهم ال�سيا�سي وقناعتهم العميقة بقيم 

االإباء وال�رشف. اإنهم هبوا اإىل �سفوف جي�س التحرير 
الوطني، وان�سموا اإىل الكفاح امل�سلح يف املدن 

واالأرياف، و�سحوا بدرا�ستهم، ومن ثََمّ بطموحاتهم 

واآمالهم ال�سخ�سية، الأنهم كانوا مقتنعني متام االقتناع 

باأنه ال وجود حلياة العزة والكرامة يف ظل اخل�سوع 

والعبودية، وال لل�سعور باالنتماء لوطن من غري اأداء 

ما يقت�سيه هذا الوطن من واجب ا�سرتجاع حريته 
و�سيادته، كلف ذلك ما كلف من الت�سحيات. 

 �ضرطة البويرة  تدعم
 نف�ضيا طلبة البكالوريا

يف اإطار تقدمي الدعم املعنوي للتالميذ املقبلني على 
امتحانات �سهادة التعليم املتو�سط قامت م�سالح ال�رشطة 
الأمن والية البويرة، بالتن�سيق مع مديرية الرتبية بحمالت 

مرافقة نف�سية للتالميذ املقبلني على اجتياز امتحان الطور 
الثانوي.

اأ�رشف على هذه احلملة اإطارات واأخ�سائيني نف�سانيني تابعني 
الأمن والية البويرة، اأين قاموا بتنظيم خرجات ميدانية على 
م�ستوى خمتلف الثانويات املتواجدة يف اإقليم االخت�سا�س، 
حيث قدموا للطلبة املقبلني على اإجتياز �سهادة البكالوريا 

من كال اجلن�سني، جمموعة من الن�سائح والتوجيهات لتجاوز 
ال�سغوطات النف�سية من اجل احل�سول على اأف�سل النتائج.
هذه املبادرة اجلوارية ثمنها امل�رشفني على املوؤ�س�سات 
الرتبوية واالأولياء وا�ستح�سنها الطلبة، الذين اأعربوا عن 

ت�سكراتهم ملا تقوم به املديرية العامة لالأمن الوطني من 
توعية يف هذا املجال.

غياب �ضبه تام للباعة يف �ضوق 
ال�ضيارات امل�ضتعملة لتيجالبني

 عرف �سوق لل�سيارات امل�ستعلمة 
بتيجالبني والية بومردا�س يف  

االأيام االأوىل لرم�سان غياب 
�سبه تام للباعة والزوار على غري 
العادة، وهذا بالنظر اإىل الركود 

الذي يعرف ال�سوق يف اإطار حملة 
املقاطعة من جهة وكذا االأحوال 

اجلوية املمطرة التي ت�سهدها 
واليات ال�سمال بدرجة اأقل ، واإىل 
غاية ال�ساعة العا�رشة �سباحا، مل 

يتم ت�سجيل دخول اإال قرابة 20 
�سيارة، وهو رقم جد قليل مقارنة باالأ�سابيع املا�سية، على اعتبار 

اأن �سوق تيجالبني يعد من اأكرب االأ�سواق الوطنية التي يق�سدها 
الباعة والزوار من خمتلف واليات الوطن، وعليه فاإن اليوم مل ي�سهد 

ال�سوق عمليات بيع و�رشاء اأو م�ساومة، والتي مل تتعدى ال�سيارتني.

الذكرى اخلام�سة ع�رشة للزلزال الذي 
والية  �سكان  اأقدام  حتت  االأر�س  هز 
بومردا�س ذات م�ساء من يوم 21 ماي  
تنفيذ  و�ساق  قدم  على  يتوا�سل   2003
حمو  و  لهدم  مكثفة  ميدانية  تدابري 
اآخر املخلفات و ال�سواهد الناجمة عن 
ال�سكنات  يف  املتمثلة  و  الكارثة  هذه 
بت�سخري  )ال�ساليهات(  اجلاهزة 
الب�رشية  و  املادية  االإمكانيات  كل 
ال�رشورية لذلك و بداأت عملية اإزاحة 
اإثر«االلتزام  الزلزال  هذا  معامل  اآخر 
وفق  و  العمومية  لل�سلطات  الكامل« 
نهاية 2018  اإىل  اأجندة حمددة مددت 

ال�سري  العراقيل  بع�س  اأعاقت  بعدما 
نهاية  اإمتامها  بدل  للعملية  احل�سن 
تعرث  منها على وجه اخل�سو�س   2017
بع�س  ور�سات اإجناز ال�سكنات املوجهة 
تتعلق  »مو�سوعية«  الأ�سباب  للرتحيل 
الوالية  وايل  اأو�سحه  ملا  وفقا  اأهمها 
»تاأخر«  فواتيح ب  الرحمن مدين  عبد 
ملوؤ�س�سات  املالية  امل�ستحقات  دفع 
االإجناز و بتعرث متويل عمليات التهيئة 
عملية  انطلقت  بالفعل  و  اخلارجية. 
ب  جاهز  بيت   14.927 وهدم  تفكيك 
الوالية،  من  بلدية   28 عرب  موقع   95
منكوبي  الإيواء  االأول  يف  تن�سيبها  بعد 

يف  بعد  فيما  توزيعها  ليعاد  الزلزال 
دي�سمرب   26 بتاريخ  اجتماعي،  اإطار 
)غرب  هداج  اأوالد  بلدية  من   2016
نحو  حينها  العملية  م�ست  و  الوالية( 
باأن  الوالية  وايل  واعترب   . �سايل   500
التي حتولت  ال�ساليهات،  اإزاحة  عملية 
بعد  ثقيل«  »عبء  اإىل  ال�سنوات  مبرور 
للمنظر  ت�سويهها  و  حالتها  تدهور 
لوقوعها مبناطق ح�سا�سة  نظرا  العام 
و  »االلتزام«  مبثابة  هي  جميلة،  و 
»بكل  رفعه  الذي مت  الكبري«  »التحدي 
يف  اأمكن  ما  حتقيقه  يجري  و  حزم 

االآجال املحددة ».

جانت

توقيف ثالثة ا�ضخا�ص بحوزتهم كال�ضنيكوف
واإثر  احلدود  وحماية  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
بجانت/ن.ع.4،  احلدودي  ال�رشيط  على  دورية 
اعرت�ست واأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، 

اليوم 19 ماي 2018، ثالثة )03( اأ�سخا�س كانوا على 
منت مركبة رباعية الدفع وبحوزتهم م�سد�س ر�سا�س 

من نوع وكمية من الذخرية و)900( لرت من الوقود.
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مبنا�ضبة الذكرى 62 ليوم الطالب

بوتفليقة : اجلامعة لي�ست �ساحة لل�سراعات الإيديولوجية ال�سيا�سية
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأن اجلامعة لي�ضت �ضاحة لل�ضراعات الإيديولوجية ال�ضيا�ضية و ل للمناف�ضة ال�ضيا�ضية  بل تعترب مكانا ل�ضناعة 

م�ضتقبل اجلزائر ورجالها ول للمناف�ضة ال�ضيا�ضية«، واأنه ينبغي على اجلميع اأن »يحرتم حرمة اجلامعة، خا�ضة واأن الأمر يتعلق مب�ضتقبل اأجيالنا ال�ضاعدة«، 
داعيا اىل �ضرورة التزام اجلميع باحرتام حرم اجلامعة واحلفاظ عليها.

اإميان لوا�س 

العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ثمن 
بوتفليقة ا يف ر�سالة مبنا�سبة الذكرى 
62 ليوم الطالب قرءها نيابة عنه وزير 
الثقافة عز الدين ميهوبي الأم�س يف 
الطالب  قائال:«  يوم  تيبازة  ذكرى  
حا�سمة يف  اإ�سافة  تعترب  املنا�سبة 
املنا�سبة  اأن  م�سريا   ،« البالد  م�سار 
ذكرى من حمطات الكفاح التي نا�سل 
ال�سعب اجلزائري بها لنيل ال�ستقالل، 
للطالب  الوطني  اإن  اليوم  م�سيفا:« 
اجلزائرية  الأمة  فيها  ترفع  منا�سبة 
الذين  اجلزائريني  للطلبة  العرفات 

اثبتوا العزة للجزائر »
ويف ال�سياق، اأكد الرئي�س باأن طالب 
على  احلفاظ  باأن  يعرفون  اجلزائر 
بلدهم واأمنها وا�ستقرارها هو فر�س 
اإىل ال�ستلهام من  اإياهم  عني، داعيا 
احلقبة  خالل  اأقرانهم  ت�سحيات 
الوطنية،  واملاأ�ساة  ال�ستعمارية 
م�سدد انه اجلامعة ل ميكن اأن تكون 

مكانا لل�رصاعات ال�سيا�سية. 
الرئي�س  دعا  مت�سل  �سياق  ويف 
الثمينة  الفر�سة  ل�ستغالل  الطلبة 
لالإكت�ساب  اجلزائر  منحتها  التي 

ت�سييع  عدم  على  وال�سهر  العلمي 
الطالبي  م�سارهم  يف  كان  يوم  اأي 
م�سريا  بالدهم،  مل�ستقبل  خدمة 
الإمكانيات  كل  وفرت  اجلزائر  اأن 
قائال  امل�ستقبل،  اأجيال  لتمدر�س 
اأبنائنا  على  يتعني   « ال�سدد  ذات  يف 
فئات  خمتلف  من  الطلبة  وبناتنا 
على  اليوم  اهلل  يحمدوا  اأن  ال�سعب 
لهم  توفريه  من  اجلزائر  متكنت  ما 
من  ي�ساهموا  واأن  �سعبة  ظروف  يف 
ظروف  حت�سري  يف  تفانيهم  خالل 
طلبة  من  الالحقة  للدفعات  اأح�سن 
يف جزائر تنجز املزيد من التقدم«، 
مربزا اأن ذلك هو »تعاقب الأجيال يف 
خدمة الوطن من اأجيال التحرير اإىل 

اأجيال البناء.
بتقدي�س  الطلبة  الرئي�س  ونا�سد 
حلاجيات  ي�ستجيبوا  لكي  العمل 
�سمانا  املجالت  جميع  يف  بالدنا 
للتقدم امل�ستمر، مو�سحا  اأن هناك 
العديد من املجالت القت�سادية من 
املثال،  �سبيل  فالحة و�سناعة، على 
واملعارف  القدرات  عن  تبحث 
مع  فيه،  ن�سجل  الذي  الوقت  يف 
�سفوف  يف  البطالة  وجود  الأ�سف، 
م�سددا  جامعاتنا،  �سهادات  حاملي 

كل  قدرات  »توظيف  �رصورة  على  
ت�ستفيد  لكي  التكوينية  منظوماتنا 
من  اجلامعة  من  املتخرجة  النا�سئة 
يف  احلال  هو  كما  الر�سكلة  فر�س 
اأخرى،  جهة  من  العامل«.  دول  بقية 
م�ستوى  منتقدي  على  الرئي�س  رد 
اجلزائرية،  اجلامعات  يف  التعليم 
الهدامة  بالأ�سوات  و�سفهم  حيث 
اجلامعة  تنتقد  التي  املت�سائمة 
باأن  موؤكدا  عابثا،  اإنتقادا  اجلزائرية 
الكفاءات  ت�سجلها  التي  النجاحات 
اجلزائرية يف اخلارج اأف�سل رد على 
اأخرى،  جهة  من  املنتقدين.  هوؤلء 
اأكد رئي�س اجلمهورية اأن هبة  الطلبة 
اجلزائريني يوم 19 ماي 1956 �سكلت 
»حمطة حتول فارقة« يف م�سار ثورة 
من  به  »اأمدوها  مبا  نوفمرب  اأول 
من  اأبلوه  وما  ومعرفية  علمية  كفاءة 
الوغى  �ساحات  يف  وا�ستب�سال  كفاح 
والنزال«. وقال رئي�س اجلمهورية اإن 
الأمة  اليوم »منا�سبة ترفع فيها  هذا 
اأولئك  اإىل  العرفان  دلئل  اجلزائرية 
الثانويني  والطلبة  اجلامعيني  الطلبة 
الذين، مع تعط�سهم للعلم والتعلم، اأبت 
عليهم نخوتهم الوطنية اإل اأن يوؤثروا 
يف  ويقدموا،  وحريتها  اجلزائر  عزة 

19 ماي من �سنة 1956، على مقاطعة 
اجلامعة  مدرجات  فغادروا  الدرا�سة 
واأق�سام الثانويات، وانت�رصوا يف ربوع 
الثورة  �سفوف  يف  جماهدين  الوطن 
لتخلي�س الأمة مما كانت فيه من قهر 
الطلبة  هوؤلء   « م�سيفا  ال�ستعمار«، 
بكهوف  الدر�س  قاعات  ا�ستبدلوا 
بالبنادق  اجلبال ومغاراتها، والأقالم 
والر�سا�سات، وهبوا م�ستجيبني لنداء 
بال  وخارجني  الوطني،   الواجب 
ي�ستمر  األ  اأق�سموا  عهد  عن  رجعة، 
واأل ميعن يف ت�سليطه القهر والظلم،  

والتعذيب وال�ستغالل على �سعبهم«،  
مربزا اأن »هبتهم كانت حمطة حتول 
فارقة يف م�سار الثورة مبا اأمدوها به 
اأبلوه  وما  ومعرفية  علمية  كفاءة  من 
�ساحات  يف  وا�ستب�سال  كفاح  من 
الوغى والنزايل وما �سالوا وجالوا به 
وال�سيا�سة  الدبلوما�سية  على جبهات 
والإعالم والثقافة« و يف �سياق مت�سل، 
»طالب  اأن  بوتفليقة  الرئي�س  اأو�سح 
يعرفون  الأم�س،  طالب  مثل  اليوم، 
التي  القيم  تلك  من  ينهلون  كيف 
يج�سدون  وكيف  اأ�سالفهم،  بها  اآمن 

وي�سنعون  عليهم  املعقودة  الآمال 
الرفاه  ي�سودهما  وم�ستقبال  حا�رصا 
»يعرفون  اأنهم  موؤكدا  وال�ستقرار«، 
اأن احلفاظ على اجلزائر فر�س عني 
دون  من  اإليه  �سبيل  ل  واأن  عليهم، 
اكت�ساب املعرفة والتفاين يف تفعيلها 
للجزائر  يكون  حتى  امليدان  يف 
واملعارف  العلوم  منافع  من  ن�سيبها 
يف  بها  الالئقة  واملكانة  الع�رصية 
حتقيق  يتم  ثم  ومن  الدول،  حمفل 
حلم ال�سهداء وما ن�س عليه بيان اأول 

نوفمرب«.. 

قالت اإن بوتفليقة �ضد خو�ض�ضة الأرا�ضي الفالحية

حنون: »احلكومة ل حترتم قرارات الرئي�س«

الزاوية البلقايدية 

الطبعة 13 للدرو�س املحمدية  يف املقر اجلديد بالعا�سمة 

الرئي�س  بقرار  لويزة حنون،  نوهت 
قرار  ب�سحب  القا�سي  بوتفليقة 
من  الفالحية  الأرا�سي  خو�س�سة 
لل�سنة  التكميلي  املالية  قانون 
عدم  ح�سبها  يوؤكد  ما  اجلارية، 
الرئي�س  لقرارات  احلكومة  احرتام 
يف  الدولة،  اجتماعية  حتمي  التي 
بوتفليقة   وعد  عن  ك�سفت  حني 
الأرا�سي  خو�س�سة  عدم  على  لها 
الفالحية مادام رئي�سا للجمهورية.

حلزب  العامة  الأمينة  واأو�سحت 
اجتماع  خالل  اأم�س،  يوم  العمال 
م�ستوى  على  ال�سيا�سي  مكتبها 
باأن  باحلرا�س،  الرئي�سي  املقر 
املوؤيدين  من  كان  اأويحيى  حزب 
خدمة  الدولة  اأرا�سي  خلو�س�سة 
يف  وهذا  معينة،  جهات  مل�سالح 
 ،2012 ل�سنة  احلزب  برناجمه  ظل 
احلد،  هذا  عند  تتوقف  مل  حنون 
العتيد  احلزب  انتقدت  لكونها 
هذه  يف  متذبذبا  كان  اأنه  واأكدت 
اأخر  جانب  ومن  بالذات،  النقطة 
اأبرزت ذات املتحدثة على تخوفها 
من زوال املزارع النموذجية، �سيما 
بالفرتا�س  مهددة  اأ�سبحت  واأنها 
مثال  مقدمة  عدة،  جهات  من 

قاملة  يف  �سعيد  بومعزة  مبزرعة 
والتي تتعر�س الفرتا�س ومبوافقة 
هذه  اأن  حني  يف  امل�سوؤولني، 
�سعبية  ملكية  النموذجية،  املزارع 
للم�سا�س  قابلة  غري  واجتماعية 
الأمن  ل�سمان  اأ�سا�سي  وهي �رصط 
الغذائي، والعمل �سد هذا �سيوؤدي 

بال�سلطة نحو الهاوية.

قانون املالية التكميلي 
لن يعالج اختاللت 

ميزانية الت�ضيري

ومن جانب اأخر فندت حنون الأخبار 
التي تروجها بع�س و�سائل الإعالم 
املالية  قانون  معاجلة  بخ�سو�س 
ميزانية  لالختاللت  التكميلي 
التوظيف  اأن  اأكدت  حيث  الت�سيري، 
هي  والرواتب  جممدا  �سيظل 
الأخرى �ستبقى كذلك مبعية املنح، 
منتقدة يف �سياق اأخر لزيادات منح 
التقاعد والتي و�سفتها بال�ستفزاز 
لهذه ال�رصيحة، وقال ذات امل�سدر 
منذ  املالية  قانون  �ساغ  من  باأن 
ثلثي  تدمري  على  عمل   2015 �سنة 

عدة،  مواد  ب�سياغة  البلديات 
الدخل  ذوي  ملعاناة  احتقاره  مع 
املتو�سط والذين ي�سكلون الأغلبية 

يف املجتمع اجلزائر .

على احلكومة احتكار 
التجارة اخلارجية

حنون  طالبت  اأخر  �سياق  ويف 
احلكومة  احتكار  عودة  ب�رصورة 
ف�سل  ب�سبب  اخلارجية  للتجارة 
هذا  يف  املتعاقبة  ال�سيا�سيات 
القت�ساد  يهدد  الذي  القطاع 
فو�سى  يف  املتخبط  الوطني 
عن  الدولة  تن�سل  جراء  عارمة، 
التجارة كليا ح�سبها، كما اعتربت 
اأ�سعار  التهاب  اأن  املتحدث  ذات 
اأ�سبوع  ال�ستهالك  وا�سعة  مواد 
يدل  الكرمي  رم�سان  �سهر  قبل 
مراقبة  يف  ال�سلطات  عجز  على 
قائلة:  اأ�سعار،  وحتديد  الأ�سواق 
جدا  �سئيل  املفت�سني  عدد  اإن   «
يعيق مراقبة الأ�سواق«، ما جعلها 
امل�ساحات  فتح  باإعادة  تطالب 
الفالح«  »�سوق  املعمودية  الكبرية 
للبيع باأ�سعار منخف�سة للمحافظة 

على القدرة ال�رصائية التي انهارت 
الديوان  ح�سب  باملائة   40 بـ 
الوطني لالإح�ساء وهي يف احلقيقة 

تفوق عتبة 70 باملائة ح�سبها.

اإ�ضالحات جمل�س 
املحا�ضبة غري قابلة 

للتطبيق ميدانيا

الأمينة  قالت  اأخرى  جهة  من 
باأن  العمال  حلزب  العامة 
م�ست  التي  الأخرية  التعديالت 
املحا�سبة  جمل�س  �سالحيات 
املراقبة  على  تقت�رص  كانت  التي 
لتطبيق  قابلة  غري  فقط  البعدية 
لـ 600 قا�سي  اإذ ل ميكن  ميدانيا 
عمومية  هيئة  األف   22 يراقب  اأن 
كما  امليزانية،  بتطبيق  املطالبة 
اجلامعات  اإن�ساء  حنون  رف�ست 
توؤدي   التي  اجلزائر  يف  اخلا�سة 
اأبناء  بني  التفرق  اإىل  ح�سبها 
زيادة  خالل  من  الواحد  ال�سعب 
التي  احلكومية  اجلامعات  اأنحاط 

�ستفقد م�سداقيتها اأكرث.
 علي عزازقة

ع�رص  الثالثة  الطبعة  �ستفتتح 
يوم  املحمدية  الدرو�س  مللتقى 
اجلديد  باملقر  القادم  اخلمي�س 
للزاوية  العا�سمة  باجلزائر 
مقرها  الكائن  الهربية  البلقايدية 
علم  ح�سبما  بوهران،  الرئي�سي 
املنظمة  الهيئة  لدى  ال�سبت  اأم�س 

املهتمة  ال�سنوية  التظاهرة  لهذه 
بالفكر الإ�سالمي.

وياأتي تنظيم هذه الطبعة اجلديدة 
باملقر  ال�سنة  هذه  خالل  ا�ستثناء 
تيق�رصاين  بحي  للزاوية  اجلديد 
اأ�رصف  اأن  بعد  خادم  بئر  ببلدية 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

الفارط على  الثالثاء  بوتفليقة يوم 
�سيخها  بح�سور  ذلك  و  تد�سينه 
�سيدي حممد عبد اللطيف بلقايد. 
و يربمج خالل هذه التظاهرة التي 
جوان   1 غاية  اإىل  اأ�سغالها  �ستمتد 
تتفرع  حما�رصة   21 تقدمي  القادم 
الرئي�سي  املحور  عن  موا�سيعها 

ثلة  م�ساركة  �ستعرف  التي  للطبعة 
وخرباء  والفقهاء  الدين  علماء  من 
الوطن  من  الإ�سالمي  الت�رصيع 
العربي على غرار  اجلزائر وتون�س 
ولبنان  وم�رص  واملغرب  وليبيا 
وال�سودان  واليمن  و�سوريا  والأردن 

وموريتانيا.

 حمى �ضالمة م�ضوؤول اأمانة التنظيم
 ال�ضيا�ضي بجبهة »البوليزاريو« 

املغرب ل ي�ستطيع تفتيت 
وحدة ال�سعب ال�سحراوي

ُتلغي  ل  ال�ضلم  من  �ضنة   27       •"
خيار حمل ال�ضالح

من  باأحرف  ال�ضحراوي �ضجل  ال�ضعب        •
ذهب موقف اجلزائر الثابت من الق�ضية

اأمانة  م�سوؤول  �سالمة  حمى  اأكد 
حترير  بجبهة  ال�سيا�سي  التنظيم 
 « الذهب  وواد  احلمراء  ال�ساقية 
جمعه  هاتفي  ات�سال  يف  البوليزاريو« 
الحتفالت  باأن  »الو�سط«  بجريدة 
كفاح  لالندلع   45 للذكرى  املخلدة 
وامُلقامة  امل�سلح  ال�سحراوي  ال�سعب 
بالأرا�سي  »تيفاريتي«  ب  فعالياتها 
�سياق  يف  تاأتي  املحررة  ال�سحراوية 
حققتها  التي  النت�سارات  من  ُجملة 
الق�سية حمليا ودوليا، م�سريا يف ذات 
اأ�ساليبه  بكل  املغرب  اأن  اإىل  ال�سياق 
وال�سعب  الأر�س  جتاه  املنتهجة 
وحدة  تفتيت  يف  يفلح  لن  ال�سحراوي 

ال�سف ول يف طم�س الق�سية.
الذكرى  اإحياء  اأن  اإىل  اأ�سار  املتحدث 
ال�سحراوي  ال�سعب  كفاح  لندلع   45
 1973 ماي   20 ل  امل�سادف  امل�سلح 
الإ�سباين  امل�ستعمر  �سد  كان  والذي 
 1975 �سنة  ليتحول  ثم  بداياته  يف 
امل�ستعمر  اأطماع  جمابهة  نحو 
زماين  �سياق  يف  ياأتي  املغربي  اجلار 
ال�سحراوية  الق�سية  خالله  حققت 
الدبلوما�سية  النت�سارات  من  ُجملة 
من  املحلي  ال�سعيدين  على  وال�سعبية 
ال�سعب  والتفاف  حلمة  زيادة  خالل 
»البوليزاريو«  جبهة  حول  ال�سحراوي 
لل�سعب  والوحيد  ال�رصعي  املمثل 
خالل  من  ال�سحراوي  والدويل 
العدل  ملحكمة  الأخرية  القرارات 
ا�ستغالل  بتجرمي  القا�سية  الأوروبية 

ال�سحراوي  لل�سعب  ال�سمكية  الرثوة 
للق�سية  الإفريقي  الإحتاد  تبني  وكذا 
ت�سفية  ق�سية  كاأخر  وت�سنيفها 
الإجنازات  وهي  بالقارة  ا�ستعمار 
التي اأثبت للعامل اأجمع عدالة الق�سية 
م�سوؤول  تعبريه.  حد  على  ال�سحراوية 
التنظيم ال�سيا�سي بجبهة »البوليزاريو« 
وعلى  ال�سحراوي  ال�سعب  باأن  اأكد 
ال�سيا�سي  الن�سال  من  �سنة   27 مدار 
ال�سلمي بعد قرابة 17 �سنة من الكفاح 
امل�سلح اأثبت باأنه �سعب م�سامل ُموؤمن 
من  للحوار  وم�ستعد  ق�سيته  بعدالة 
تاريخ  �سبط  خالل  من  ت�سويتها  اأجل 
يقرر  امل�سري  تقرير  با�ستفتاء  القيام 
م�سريهم،  ال�سحراويني  خالله  من 
من  الأوحد  و  الوحيد  اخليار  وهو 
اأجل حل الق�سية على حد تعبريه. ويف 
ذات ال�سياق اأ�سار حمى �سالمة اإىل اأن 
ال�سحراوي  لل�سعب  ال�سلمي  الن�سال 
املمتد على مدار 27 �سنة والذي طبع 
تر�سيخها  يف  �ساهمة  بعراقة  الق�سية 
خيار  البت  يلغي  ل  وخارجيا  داخليا 
حلمل  ال�سحراوي  ال�سعب  عودة 

ال�سالح من اأجل نيل ا�ستقالله
حمى  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  هذا 
اجلزائري  املوقف  عند  وقف  �سالمة 
بقوله«...باأن  ال�سحراوية  الق�سية  من 
باأحرف  �سجل  ال�سحراوي  ال�سعب 
من  الثابت  اجلزائر  موقف  ذهب  من 

الق�سية ال�سحراوية« 
يحي عواق



حذرت املنظمة اجلزائرية حلماية 
الربمييك�س  مادة  من  امل�ستهلك 
التي ت�ساف للدقيق امل�ستعمل يف 
اخلبز، قائلة اأننه يحوي جملة من 
اىل  توؤدي  التي  ال�سحة  املخاطر 
ال�سكري كون انعكا�ساته الأ�سا�سية 
تكون على �سحة واأداء البنكريا�س 
بج�سم الن�سان، و�سعدت املنظمة 
اخلبز  اأن  لهجتها  باعتبار  من 
باجلزائر  قاتال  ال�سائد  الأبي�س 
الكلورايد  اك�سيد  مادة  اأن  باعتبار 
مادة  وتنتج  القمح  مع  تتفاعل 
�سل�سلة  ت�رضب  التي  اللوك�سان 
يت�سبب يف مر�س  البنكريا�س مما 
ال�سكري، كما انها توؤدي اىل نق�س 
املغنيزيوم بن�سبة 98 باملئة اإ�سافة 
الأخرى،  الأخطار  العديد من  اإىل 

ومنها اأي�سا �رضطان الثدي.
فاإن  املن�سور  للفيديو  وبالعودة 

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 
احلكومة  ا�ستلم  ما  اأول  اردوغان 
منع اخلبز الأبي�س يف تركيا واأمر 
الكامل  القمح  خرب  با�ستخدام 
الدول  اأن  جند  كما  ال�سعري،  او 
ال�سكندنافية وعلى راأ�سها ال�سويد 

ل  والدمنارك  وفنلندا  والرنويج 
 30 منذ  الأبي�س  اخلبز  ت�ستخدم 
الذي  ال�سياق  نف�س  ويف  �سنة. 
با�رضته اجلمعية �سد بع�س ال�سلع 
امل�ستهلك،  �سحة  ت�رضب  التي 
اأعلنت عن حملة »ل ت�سقني �سما«، 

و  نقل  تخزين،  ظاهرة  ملحاربة 
البال�ستيكية.  القارورات  عر�س 
يف  جوائز  املنظمة  ر�سدت  وقد 
ال�سنتني املا�سيتني لأح�سن ال�سور 
و الفيديوهات ، تربع بها متعاملون 

اقت�ساديون تبنوا هذه احلملة.

امل�ستقل  الوطني  املجل�س  عاد 
للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
ثالثي الطوار للرتبية »كنابا�ست«، 
الوطني  جمل�سه  انعقاد  خالل 
الأخري لفتح ملف العالقة ما بني 
الجتماعيني  وال�رضكاء  احلكومة 
بال�سيا�سات  تنديده  م�سجال 
الهادفة  املنتهجة  املمنهجة 
احلق  ممار�سة  بحرية  للم�سا�س 
النقابي، على حد و�سفه، م�سيفا 
اأن عالمتها الفارقة هي الت�سييق 
والنقابيني،  النقابات  على 
باخلرجات  تعلّق  ما  خ�سو�سا 
القانونية  وغري  امل�ستفزة 
وال�سمان  العمل  وزارة  مل�سوؤويل 
الأخرية،  الآونة  يف  الجتماعي 

حرمان  اإىل  منه  اإ�سارة  يف 
تثبت  ل  التي  للنقابات  الوزارة 
العمال  من  باملائة  لـ20  متثيلها 
والإ�رضاب.  التفاو�س  حق  من 
اأ�سمته  مبا  النقابة  ا�ستدلت  كما 
ربيع  �سالبي  بعينة  بالت�سييق 
ملادة  الوطنية  الرتبية  مفت�س 
كان  اأنه  قائلة  الطبيعية،  العلوم 
تع�سفية  اإدارية  اإجراءات  حمّل 
غري قانونية اأّدت اإىل توقيفه عن 
ومواقفه  ن�ساطاته  ب�سبب  العمل 

النقابية. 
الرتبية  وزارة  بخ�سو�س  اأما 
غربيط  بن  م�سالح  فاتهموا 
مبجموع  وامل�سا�س  بالرتاجع 
التي  واملكت�سبات  املكا�سب 

�سابقة  ن�سالت  نتاج  جاءت 
نف�س  وهي  �سنة،   15 من  لأكرث 
النقابات  التي ت�سود و�سط  التهم 
احلكومة  تراجع  منذ  امل�ستقلة 
قالوا  الذي  امل�سبق  التقاعد  عن 
ن�سالت  افتكته  مبا  م�سا�س  اأنه 
حذروا  كما  �سابقا.  العمال 
م�سالح وزارة الرتبية من عواقب 
امل�سا�س بفل�سفة وهيكلة القانون 
الأ�سا�سي اخلا�س باأ�سالك قطاع 
الرتبية الوطنية، ل�سيما فيما تعلق 
منه مببداأ التوازي يف الرتقية اإىل 
الرتب امل�ستحدثة وفق امل�سارين 
وكذا  والإداري،  البيداغوجي 
الأ�ساتذة  مبكا�سب  امل�سا�س 
القرار  يف  الواردة  والعمال 

ت�سيري  لكيفية  املحدّد   01/12
الجتماعية  اخلدمات  اأموال 
كما  الوطنية.  الرتبية  لقطاع 
اإطار  يف  العمل  الكنابا�ست  اأعلن 
امل�ستقلة  النقابات  مع  التكتل 
ملختلف القطاعات، ملواجهة ما 
يحاك �سد العمال من خالل �سّن 
تكّر�س  جديدة  قوانني  واإعداد 
النقابية  احلريات  على  الت�سييق 
الجتماعي  بالطابع  ومت�ّس 
بداية  بح�سبهم  ال�سغل،  لعامل 
من م�رضوع قانون العمل وقانون 
دائرة  يو�ّسع  اأنه  قائلني  التقاعد، 
لهيمنة  الطريق  ويعّبد  الفقر 

اأرباب العمل وا�ستعباد العمال.
�سارة بومعزة  

 هدد موظفو امل�سالح القت�سادية 
بالت�سعيد من خالل  الرتبية  وزارة 
اإ�رضاب مفتوح مدعم  الدخول يف 
ال�سنة  نهاية  اأعمال  مبقاطعة 
ا�ستمرار  حالة  يف  الدرا�سية، 
رغم  مطالبهم  جتاهل  يف  الوزارة 
احتجاجاتهم واإ�رضاباتهم موؤخرا.

ملوظفي  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
لها  بيان  امل�سالح القت�سادية، يف 
الت�سعيدية  خطواتها  عن  اأم�س، 
وطنـية  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
القادمة  القليلـة  الأيام  خـالل 
تاريخها  حتديد  يتم  مل  حني  يف 
لوقفاتها  تتويجها  وذلك  ومكانها، 
الحتجاجية عرب املناطق اجلهوية 

ال�سابق  الإ�رضاب  مع  الأربعة، 
املتجدد، موؤكدين اأنه جاء تنديدا 
الوطنية  الرتبية  وزارة  بتماطل 
اآخرها  العالقة  الق�سايا  حل  يف 
نهائيا،  الت�سنيف  من  اإق�ساوؤهم 
مبا  بالت�سنيف  مطالبهم  حمددين 
غرار  على  ورتبهم  املهنة  ينا�سب 
منحة  مع  الأخرى،  الأ�سالك 
امل�سوؤولية  ومنحة  ال�سندوق 
واإيجاد �سيغة جديدة ملنحة 3000 
دج. وطالبوا بتعوي�سات عن ت�سيري 
الكتاب املدر�سي مع ت�سمني اخلربة 
يف  الإ�سافة  وتعوي�س  وال�سهادات 
العمل، يف حني �سيعززون خطوتهم 
اإ�رضابهم  بتدعيم  الحتجاجية 

اليوم،  احتجاجية جهوية،  بوقفات 
الدفلى  وعني  �رضقا  ب�سطيف 
ي�ساف  بالغرب،  و�سعيدة  بالو�سط 
اآخرين الأ�سبوع  اإ�رضاب  لها يومي 
املقبل يف 14 و15 من ماي ثم عقد 
جمعية عامة لتحدد كيفية موا�سلة 
�رضورة  على  واأكدوا  الت�سعيد. 
لختاللت  اجلدية  املعاجلة 
الرتبية  لقطاع  الأ�سا�سي  القانون 
النـهائي  الق�ساء  اإىل  يـق�سى  مبا 
وذلك  للزوال  الآيلة  الرتب  على 
العدالة  مـبداأ  تـحقيق  بـهدف 
والإدماج  الت�سـنيف  يف  والن�ساف 
امل�سالح  ملوظفي  والرتفيـه 
القت�سادية ، كما دعت اإىل ان�ساف 

والتي  والت�سنـيف  الفـئة  هـذه 
ال�ستمرار  الرتبية  وزارة  تعمدت 
يف اأق�ساها ، راف�سني ما تـ�سمنته 
من  للت�سنيفات  الأخرية  الوثيقة 
الأخري  ويف   . جديدة  اختاللت 
امل�سالح  مـوظفي  جلـنة  قالت 
يف  احلـق  من  اأنه   « القت�ساديـة 
مـنحة املـ�سوؤولة وال�سندوق كيفية 
املتعمدين  املحا�سبني  الأعوان 
لدى وزارة املالية تطبيقا للمو�سم 
اخلا�س مبنحة   308-04 التنفيذي 
املعتمدين  للمحا�سبني  املـ�سوؤولة 
من  عليـها  يرتتـب  ملا  والوكالء 

مـ�سوؤوليـات مدنية وجزائية .
 �سارة بومعزة 

حول  �سحفية  ندوة  اأم�س  ن�سطت   
»فيفا  اجلزائري  »العبقري  م�رضوع 
اخلا�س  »و   2018 تكنولوجيا  ديزاد 
النا�سئة  اجلزائرية  بال�رضكات 
اجلزائر  �ستمثل  والتي  واملبتكرة 
 26 اإىل   24 من  املمتدة  الفرتة  يف 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  اجلاري  ماي 
 « العاملية  التظاهرة  عرب  بباري�س 
الثالثة   طبعتها  تكنولوجيايف  فيفا 
هذا  وعلى  بباري�س    2018 ل�سنة 
املجموعة  اأ�رضفت  فلقد  الأ�سا�س 
الرقمية اجلزائرية  على تنظيم هذا 
اللقاء ال�سحفي يف مقر اأعمال فرن�سا 
املرادية   ، كالراك  فيال  اجلزائر يف 
هذا  وياأتي  العا�سمة  باجلزائر 
القاعدة  بيزن�س فرن�سا  بالتن�سيق مع 

الأوىل للخدمات املقاولتية .
 10 الندوة   هذه  يف  عر�ست  ولقد   
مبتكرة  نا�سئة  جزائرية  �رضكات 
على  حت�سلها  بعد  وهذا  خدماتها 
احلدث  هذا  يف  امل�ساركة  فر�سة 
الوا�سع النطاق   لتثبت هذه ال�رضكات 
على  قادرة  باأنها  النا�سئة  اجلزائرية 
النظام  ومواجهة  ابتكاراتها  تقدمي 
البيئي الدويل  حيث مت اختيارهم من 
طرف جلنة حتكيم  مكونة من هيئة 
الأعمال،   وخرباء  قادة  من  حملفني 
اجلزائر   ال�سباب  هوؤلء  و�سيمثل 
من  نا�سئة  �رضكات  عدة  اإىل  اإ�سافة 
حقيقي  معر�س  تعد  التي  اأوروبا  
يف  اجلزائرية  بال�رضكات  للتعريف 
والزراعة،  القطاعات،  خمتلف 
وال�سحة  الإلكرتونية،  والتجارة 

وغريها.
جاءت  التي  الثالثة    الطبعة  وتركز  
الأوىل   ال�سابقتني  الطبعتني  بعد 
من    2017 يف  والثانية   2016 يف 
  2018 ل�سنة    VIVA تكنولوجيا 
التكنولوجية  الإمكانات  على  بباري�س 
التظاهرة  هذه  و�ستعرف  الإفريقية 
الكربى م�ساركة 1400 م�ستثمر حيث 

نا�سئة  100 �رضكة  اأكرث من  �ستعر�س 
وهذا  ومواهبها   م�ساريعها  اإفريقية 
يف  اليوم  تعترب  اإفريقيا  اأن  يربز  ما 
الطرق  مفرتق  من  واحدة  العامل 
الإفريقية  الدول  بني  ومن  القادم 
الدويل«  احلدث  هذا  يف  امل�ساركة 
فعالة  دولة  اأ�سبحت  التي  اجلزائر« 
يف جمال الرقمنة و التكنولوجيا، لذا  
زائر  األف   80 زيارة   املرتقب   فمن 
يف  املتمثل  العاملي  املعر�س   لهذا 
»فيفا تكنولوجيا 2018 »  بباري�س مع 
تخ�سي�س 1500 �سحفي لتغطية هذا 

احلدث القت�سادي الهام .
جلنة  رئي�س  كحالن  علي  اأكد  ولقد 
التحكيم لختيار ال�رضكات اجلزائرية 
 10 اختيار  اأنه مت  واملبتكرة  النا�سئة 
يف  اجلزائر  لتمثيل  �سباب  م�ساركني 
تر�سح  بعدما  وهذا  بفرن�سا   باري�س 
اإىل هذه التظاهرة  60 �سابا و�سابة ،  
باإمكانها  اأن اجلزائر  م�سريا  كحالن 
اأن حتقق هدفها  الأ�سا�سي من خالل  
م�ساركتها يف هذه  التظاهرة العاملية 
وهذا عن طريق ال�سعي  اإىل  تطوير 
العاملية   لبلوغ  الرقمي   القت�ساد 
التعريف  يف  اأ�سا�سا  �سي�ساهم  مما 
النا�سئة  اجلزائرية  بال�رضكات  
واملبتكرة  يف خمتلف  بلدان العامل .

اأن  الوزاين  فتاح  اأو�سح   كما 
اجلزائرية  الرقمية  املجموعة 
الرقميني  املمثلني  من  املكونة 
اأمت  على  البارزين  اجلزائريني 
لتمثيل  القوية  للم�ساركة  ال�ستعداد 
 VIVA اجلزائر  يف ن�سخة 2018 من
هذا  عرب    Technology Paris
احلدث التكنولوجي الكبري يف باري�س 
اخلا�س  بدعم املبادرات اجلزائرية 
من خالل منحهم الفر�سة  للح�سول 
لتحقيق  الرعاة  اأو  التمويل  على 
مع  للحياة  قابلة  وجعلها  ابتكاراتهم 

مرور الوقت.
حكيم مالك

ال�سكري و�سرطان الثدي اأوىل الأخطار، منظمة حماية امل�ستهلك:

قال اإن قانون العمل والتقاعد يكر�س »ا�ستعباد العمال«

وزارة الرتبية 

�سارة بومعزة 

اخلبز الأبي�ض باجلزائر م�سرّطن 

»الكنابا�ست« يتهم احلكومة بتعمد انتهاك املكت�سبات النقابية 

املقت�سدون ينظمون احتجاجا وطنيا

من 24 اإىل 26 ماي  2018 بفرن�سا

10 موؤ�س�سات نا�سئة 
 ومبتكرة �ستمثل اجلزائر

 يف فيفا تكنولوجيا بباري�ض
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�سجلت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك، فيديو حتذيري خا�س مبادة الربمييك�س التي ت�ساف 
اإىل الدقيق الذي ي�سنع منه اخلرب الأبي�س،  كا�سفة عن جملة من املخاطر لهذه املادة  كونها توؤثر 

مبا�سرة على  البنكريا�س مما يوؤدي اىل الإ�سابة بال�سكري.

�سما« ت�سقني  حلملة  »ل  التح�سري          •

العا�سمة خالل �سهر رم�سان

 7000 �سرطي لتاأمني
 الف�ساءات العمومية 

 1045 مركز امتحان لنهاية ال�سنة بالعا�سمة 
اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  �سّخرت 
 7000 رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة 
وذلك  الرتب  خمتلف  من  �رضطي 
و  الكربى  التجارية  املراكز  لتاأمني 
العمومية  ال�ساحات  وكذا  الف�ساءات 
مركز   1045 تاأمني  عن  ناهيك 
امتحان خا�س بنهاية ال�سنة الدرا�سية 
ملختلف الأطوار، ح�سبما اأفاد به بيان 
لذات الهيئة الأمنية. واأو�سح البيان اأن 
»حت�سبا  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح 
�رضطي   7000 �سخرت  رم�سان  ل�سهر 
الرتب  و  التخ�س�سات  خمتلف  من 
الكربى،  التجارية  املراكز  لتاأمني 
العمومية،  ال�ساحات  وكذا  الف�ساءات 
امل�سافرين  نقل  حمطات  الأ�سواق، 
ناهيك  الرتامواي وامليرتو   مبا فيها 
عن تاأمني 1045 مركز اإجراء امتحان 
بامتحانات  خا�سة  وت�سحيح  وجتميع 
الأطوار«واأبرز  ملختلف  ال�سنة  نهاية 
نف�س امل�سدر اأن اجلديد يف الت�سكيل 
لهذه  رم�سان  ب�سهر  اخلا�س  الأمني 
ال�سنة هو ا�ستحداث 73 دورية راجلة 
اإىل   02 من  تتكّون  دورية  كل  جديدة 
التنقل  مهمتها  �رضطة  عنا�رض   03

اأمن  لكل  التابعة  الكبرية  ال�سوارع  يف 
تخ�سي�س  مت  كما  اإدارية  مقاطعة 
الإجمايل  العدد  من  �رضطي   2332
اجلرمية  حماربة  على  �سيعملون 
ا�ستباقي  عمل  يف  اأنواعها  مبختلف 
و�ستعمل  املواطن.  تاأمني  ق�سد 
اجلزائر--ح�سب  ولية  اأمن  م�سالح 
الت�سكيالت  تعزيز  على  البيان-- 
لها  امل�سندة  العمومي  لالأمن  الأمنية 
ال�سهر  مع  املرور  حركة  �سري  عملية 
على احلد من حوادث املرور مبختلف 
ال�رضيعة  الطرق  فيها  مبا  الطرقات 
الإفطار  مواقيت  قبيل  خ�سو�سا 
دوريات  تواجد  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 
م�ستوى  على  النارية  الدراجات 
ال�رضيعة  للطرقات  الكربى  املحاور 
الإجراءات  هذه  اأن  امل�سدر  واأفاد 
التي  الإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  تدخل 
لالأمن  العامة  املديرية  تنتهجها 
الوطني خالل كل منا�سبة خ�سو�سا يف 
�سهر رم�سان والتي تعمل على ا�ستباق 
اأماكن  ت�ستهدف  كل حماولة عدوانية 
توافد املواطنني عرب كامل اإقليم اأمن 

ولية اجلزائر
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لطلب الفدية و لأ�ضباب متعددة

تنامي حوادث  االختطاف يفتح الباب اأمم املجهول
عرفت  اجلرمية يف اجلزائر تطورا كبريا خالل الآونة الأخرية ، بتطور اأ�ضاليب احلياة كظهور النرتنيت و وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي ، وبالأخ�ص 
�ضا�ضات التلفزيون و �ضناع الأفالم الذين اأطلقوا العنان مبخيلتهم   لبع�ص املواطنني لرتكاب  نوع من  اجلرائم كانت يف زمن غري بعيد من النوادر على 

راأ�ضها جرمية الختطاف التي تعترب من اأخطر الأفعال بحيث اأنها مت�ص   حرية ال�ضخ�ص باعتبارها حقا مقد�ضا مثلها مثل حق احلياة ،والأدهى اأن 
معظم جرائم الختطاف التي باتت ترتكب اليوم تكون لأ�ضباب تافهة  كمبلغ مايل اأو حتى ب�ضبب اإعجاب �ضاب بفتاة ..

ل/منرية

وحماكم �جلز�ئر �ليوم �أكرب �شاهد 
عن �لظاهرة ب�شبب مثول عدد من 
بهاته  تورطهم  حول  �ملجرمني 
تفا�شيلها   تتطابق   �لتي   �جلر�ئم 
�شيناريوهات  مع   بعيد  حلد 

�لأفالم ..

ع�ضابة حتاول اإختطاف 
فتاة بالأ�ضلحة البي�ضاء 

بالعا�ضمة

�لتي  �لختطاف  ق�شايا  �أهم  من 
ق�شية  هي   ، �لعا�شمة  �شهدتها 
�لثاين  �لعقد  يف  �شبان  �شتة 
باعرت��ض  قامو�     ، �لعمر  من 
على  بالعا�شمة   �شيارة  طريق 
وقع  حتت  �أ�شخا�ض  �أٍربعة  متنها 
لالعتد�ء  �أبي�ض  ب�شالح  �لتهديد 
عليهم و�رسقة �أغر��شهم و من مت 
�ختطاف �لفتاة �لتي كانت رفقتهم 
تعود جمرياتها   �لتي  �لق�شية  ، يف 
�ل�شحايا  ل�شيف 2016 حني توجه 
�لأربعة على منت �شيارتهم من نوع 
�لعا�شمة  ب�شو�رع  للتجول  »كيا«  
�لو�حدة  �ل�شاعة  حدود  ويف  ليال  
م�شتوى  على  تو�جدهم  و�أثناء  
بالعا�شمة  بوقرة  �أحمد  نهج 
تويوتا  نوع«  من  ب�شيارة  تفاجئو� 
فحدثت  �جتيازهم  حتاول   «
بينهم مناو�شات كالمية ، ومبجرد 
حماولتهم �لفر�ر من �لأماكن بعد 
�أن تفطنو� باأن �ل�شائق و مر�فقيه 
كانو� بحالة �شكر متقدمة ، قامت 
ونزل  طريقهم  باعرت��ض  �ل�شيارة 
مدججني  �أ�شخا�ض  خم�شة  منها 
وقامو�  �لبي�شاء  بالأ�شلحة 
ومن  بال�رسب  عليهم   بالعتد�ء 
مت قامو� ب�شلبهم هو�تفهم �لنقالة 
مبحاولة  و�نتهو�    ، �أمو�لهم  و 
عن  ف«  ح،   « �لفتاة  �ختطاف 
�شكني  بو��شطة  تهديدها  طريق 
 ، �ل�شيارة  ركوب  على  و�إرغامها 
لتمر يف تلك �لأثناء دورية مل�شالح 
�لوقت  يف  تدخلت  �لتي  �لأمن 
وقامت  �لفتاة   وحررت  �ملنا�شب 
�ملتهمني  بتوقيف   �مل�شالح  ذ�ت 

�لتي   �ل�شابة  بينهم  من  �ل�شتة 
�شبطت  بحوزتها �مل�رسوقات .

ع�ضابة تختطف تاجر و 
حتتجزه مب�ضتودع لطلب 
فدية بقيمة 560 مليون 

�ضنتيم

كما تعر�ض تاجر يف �لعقد يف �لعقد 
�لر�بع من �لعمر لعملية �ختطاف و 
�حتجاز على يد ع�شابة من �أربعة 
من  باختطافه  قامت  �أ�شخا�ض 
�أحدهم  و جره ملنزل  منزله  �أمام 
�مل�شتودع    يف  هناك  و�شعوه  �أين 
مليون   560 بقيمة  فدية  لطلب 
�شنتيم كانت له كدين يف ذمة �أحد 
يقت�ض  �أن  حاول  �لذي  �ملتهمني 
حقه بنف�شه  بعدما ياأ�ض من طريق 
�أ�شدر يف  �لذي كان  قد   �لق�شاء 
عن  باحلب�ض  حكما  �ل�شحية  حق 
ر�شيد  دون  �شيك  �إ�شد�ر  ق�شية 
تعود جمرياتها  �لتي  �لق�شية  ، يف 
�ملتهم  ذمة  يف  له  كان  لدين 
مليون  ب560  و�ملقدر  �لرئي�شي 
�إثر �شفقة جتارية جمعتهما حيث 
�شدد له قيمة �لدين على دفعات  و 

�شوى 72 مليون  يبقى يف ذمته  مل 
حماولته  بعد  ويتفاجئ  �شنتيم 
تق�شيم تركته رفقة �أ�شقائه لإرجاع 
باقي �ملبلغ ل�شاحبه  بهذ� �لأخري  
�إ�شد�ر  بتهمة  �شده  �شكوى  يطرح 
�لق�شاء  �أمام  ر�شيد   دون  �شيك 
تعطل  و  لل�شجن  لدخوله  �أدت    ،
كافة �إجر�ء�ت تق�شيم �لرتكة و بعد 
ق�شائه ملحبو�شيته و خروجه من 
�شهر  مرور  بعد  تفاجئ   ، �ل�شجن 
توقيعه  تاريخ  حلول  بعد  كامل 
�أمام �ملوثق  �لرتكة  لوثيقة تق�شيم 
بتاريخ 9 �أوت 2016 باملتهم يتقدم 
ملنزله يف حدود �ل�شاعة �ل�شاد�شة 
�شخ�شان  برفقته  و  �شباحا 
�أحدهما قريب �ملتهم �لأول و هو 
ركوب  على  باإجباره  قامو�  جاره 
على  �أخذوه  و  رفقتهم  �ل�شيارة 
منت �شيارة من نوع » �إيبيز�« ملنزل 
�أين  باينام  مبنطقة  �لأول  �ملتهم 
م�شتودع  يف  هناك  بو�شعه  قامو� 
بابنه  بالت�شال  قامو�  و  �ملنزل 
�أثناء  و  �لدين  بقيمة  فدية  لطلب 
�إجر�ءه لالت�شال مع �بنه �إ�شت�شفر 
�ل�شيارة  نوع  عن  �لأخري  هذ�  منه 
�لتي تقلهم وهو �حلو�ر �لذي ورد 
مل�شامع جاره و جعل �لع�شابة تقوم 
�شيارة  على  ونقله  �ل�شيارة  بتغيري 
مار�شيدي�ض« مع   « نوع  �أخرى من 
�شيارة �أخرى من نوع » باتنار« على 
متنها �ملتهم �لر�بع وهو جار �أخر 
لل�شحية �إ�شتعملوها لتاأمني �لطريق 
�لأمنية  �حلو�جز  من  و�لهروب 
مكان  بطريق  كانت  �لتي  �خلم�شة 
�لبنيان«  عني   « ملنطقة  توجههم 
باإبن  �للتقاء  �ملقرر  من  كان  �أين 
�لذي كان بحوزته �ملبلغ  �ل�شحية 
حدده  �لذي  �ملكان  وهو  �ملايل 
�إبنه لتتفاجاأ �لع�شابة  �ل�شحية مع 
عليه  �ملتفق  للمكان  و�شولها  بعد 
رفقة  ينتظرهم  �ل�شحية  بابن 
عنا�رس �لدرك �لوطني بناء� على 
�لأخري   هذ�  قدمها  �لتي  �ل�شكوى 
و  �ملتهمني  توقيف  بذلك  يتم  و 

�جلنايات  حمكمة  على  حتويلهم 
بجرم  �لبي�شاء  بالد�ر  �لبتد�ئية 
تكوين جمعية �أ�رس�ر و �لختطاف 
و �لحتجاز دون �أمر من �ل�شلطات 

.

�ضاب يحاول اختطاف 
فتاة داخل حديقة 

ال�ضابالت 

�شابني  فيها  تورط  �أخرى  و�قعة 
يبلغان من �لعمر 23 و 21 �شنة بعد  
د�خل  فتاة  �ختطاف  حماولتهما  
�إعجاب  ب�شبب  �ل�شابالت  حديقة 
�لتي  �لق�شية  وهي   ، بها  �أحدهم 
دي�شمرب   27 لتاريخ  وقائعها   تعود 
�لأمن  م�شالح  مرت  حني  �لفارط 
لها يف حديقة  روتنية  دورة  خالل 
غريبة  �ل�شابالت ولحظت حركة 
�ل�شيار�ت  موقف  من  بالقرب 
على  فتاة  �إرغام  يحاول  ل�شاب 
ولدى  �ل�شيارة  يف  رفقته  �لركوب 
لتلحق  �لفر�ر  حاول  منه  تقدمهم 
تكت�شف  و  �ل�شبطية  م�شالح  به 
�ل�شاب  �أن  �لفتاة  �أقو�ل  من خالل 
كانت  بعدما  �ختطافها  حاول  قد 
جال�شة رفقة �شديقيها حيث تقدم 
حالة  يف  وهما  �ملتهمان  منهم 
�شكر متقدمة و �أ�شهر �أحدهما يف 
�لفتاة  وجهم مفك بر�غي و�أجربو 
وقع  حتت  رفقتهم  �لذهاب  على 
�لتهديد بالإعتد�ء بعدما �أبدى لها 
�إعجابه لرت�شخ له �لفتاة و تر�فقه 
تلحق  �أن  قبل  �ل�شيار�ت  ملوقف 
م�شالح �لأمن و تتمكن من �إنقاذها 
منهما و يتم حتويل �لفاعالن على 
�إجر�ء�ت  مبوجب  �حلال  حمكمة 
�عرتف  حيث  �لفوري  �ملثول 
له  ن�شب  ما  �شماعه  �ملتهم خالل 
من جرم و �أكد باأنه مل يكن بوعيه 
�مل�رسوبات  تاأثري  نتيجة  يومها 
جر�ء  من  تناولها  �لتي  �لكحولية 
�لتي  �لجتماعية  �ل�شغوطات 

يعاين منها يف حني �أنكر �لثاين باأن 
�لفتاة  �إختطاف  حاول  قد  يكون 
�لق�شية هو  تورطه يف  �شبب  �أن  و 
مر�فقته للمتهم �لأول بيوم �لوقائع 

.

�ضاب  يختطف رعية 
مايل لإ�ضرتجاع اأمواله

تعر�ض  رعية �إفريقي من جن�شية 
قيامه  بعد  مالية«د.يونو�شا«  
بالن�شب على �شاب يف مبلغ  200 
�إختطاف  لو�قعة   ، �شنتيم  مليون 
قام  �لذي  �ل�شحية   قبل  من 
ل�شرتجاع  مبنزله   باحتجازه 
�أمو�له قبل �أن تبادر زوجة �لرعية 
يف   ، �لأمن   مب�شالح  بالت�شال 
جمرياتها  تعود  �لتي  �لق�شية 
�إفريقية  رعية  به  تقدمت  لبالغ 
�لق�شائية  �ل�رسطة  م�شالح  �أمام 
زوجها  تعر�ض  �لزو�ر  حول  بباب 
 200 بقيمة  فدية  مقابل  للخطف 
�لتحريات  لتنطلق   ، �شنتيم  مليون 
خاللها  من  متكنت  �لتي  �لأمنية 
موقع  حتديد  من  �مل�شالح  ذ�ت 
حترير  و  �ملختطفني  تو�جد 
�لرعية �لذي كان يف حالة يرثى لها 
د�خل م�شكن �ل�شحية بالكاليتو�ض 
�شيارة  د�خل  عليه  عرث  حيث 
�لكر�شي  يف  مكبال  وهو  �ملتهم 
�ل�شيارة  تفتي�ض  وبعد   ، �خللفي 
على  د�خلها  عرث  دقيقا  تفتي�شا 
�لأغر��ض �لتي �شتعملها ع�شابات 
�لنقود  تزوير  عملة  يف  �لأفارقة 
ورقية  ق�شا�شات  يف  �ملتمثلة  و 
قطن  �بي�ض،  �شائل  �للون  �شود�ء 
مايل  مبلغ  مع  �شعر  جمفف   ،
تبني   ، �أورو   4500 بقيمة  مزور 
�أنها  �ل�شحية  مع  �لتحقيق  بعد 
ي�شتعملها  �لتي كان  �لأغر��ض  من 
بعدما   ، �لن�شب  �لرعية يف عملية 
باأنه  �أقو�له  خالل  �ل�شحية  �أكد 
لإ�شرتجاع  �لرعية  باإختطاف  قام 

خالل  من  منه  �شلبها  �لتي  نقوده 
�لأمو�ل  حتويل  و  ن�شب  عملية 
و�قعة  حول  �أكد  و  �لن�شب  للعملة 
�لرعية  على  تعرف  باأنه  �لن�شب 
�لتجاري  �ملركز  يف  �لإفريقي 
�حلديث  �أطر�ف  تبادل  بعد  و 
عر�ض عليه �شفقة لتحويل �لعملة 
بطريقة  �ل�شعبة  للعملة  �لوطنية 
�أ�شال  �لذي  �لعر�ض  وهو  �شحرية 
 100 مبلغ  ي�شلمه  جعله  و  لعابه 
مليون  مبلغ  مقابل  �شليمة  �ورو 
مبلغ  �لثانية  �ملرة  ويف  �شنتيم، 
�لف  مقابل20  �شحيحة  �ورو   200
دينار ، وتتو�ىل بعد ذلك �ل�شفقات 
بقيمة  �شفقة  على  معه  �إتفق  �أين 
تعر�ض خاللها  �شنتيم  مليون   200
�لرعية  �شلمه  بعدما  للن�شب 
ق�شا�شات ورقية مزورة بد�لها يف 

�أحد �ملو�عيد  .

اأب يختطف قا�ضرا 
ويعذبه داخل غابة 

خطرية  جد  �عتد�ء  و�قعة  يف 
تعر�ض طفل قا�رس مل يتم �شن 15 
�شنة للتعذيب و �لختطاف على يد 
باقتياده  قام  �لذي  �شديقه  و�لد  
�ملعزولة  �لأماكن  لأحد  بالعنف 
ببني م�شو�ض وقام بربطه بو��شطة 
�نتقاما  �لتنكيل بج�شده  �أ�شالك و 
لقيامه ب�رسقة لعبة �إبنه �لذي يبلغ 
�لق�شية  ،وقائع  دج   300 �شعرها 
�حلالية تعود ل�شكوى تقدم بها و�لد 
�لأمن  م�شالح  �أمام  قا�رس  طفل 
بتاريخ 5 �أكتوبر 2016 تفيد تعر�ض 
�شنة   15 �شن  يتم  مل  �لذي  �إبنه 
على  �ختطاف  و  تعذيب  لو�قعة 
يد و�لد �شديقه ب�شبب لعبة �أطفال 
�لذي  و  ب�رسقتها من �شديقه  قام 
حيث  دج   300 �شعرها  يتعدى  ل 
�أكد �لو�لد وبناء� على ما �رسده له 
�إبنه �ل�شحية لتاريخ 4 �أكتوبر حني 
كان يلعب بالقرب من مكان �شكنه  
�لبالغ من  بو�لد �شديقه  و تفاجئ 
�لعمر 35 �شنة يقوم باأخذه بالقوة 
�شيدي  مبنطقة  معزول   ملكان 
عن  بعيد�  م�شو�ض  ببني  يو�شف 
�أعني �لنا�ض ،وقام بعد جتريده من 
كافة مالب�شه بربطه بجذع �شجرة 
و�أخذ  حديدية  �أ�شالك  بو��شطة 
ينكل ج�شده بو��شطة �شكني و يقوم 
جروح  له  م�شببا  باأ�شو�ك  بقذفه 
بعد  و  ج�شده  �أنحاء  كافة  على 
�إنتهائه قام بتحريره من �لأ�شالك  
و رميه د�خل حفرة لقناة �ل�رسف 
تاركا  �لأماكن  وغادر  �ل�شحي 
�لطفل مرميا هناك دون �أي رحمة 
�لعتد�ء  �شبب  ،وعن  �شفقة  ل  و 
�شكو�ه  م�شمون  يف  �لو�لد  فاأكد 
قبل  قام  قد  �ل�شحية  �إبنه  �أن 
�إبن  لعبة  ب�رسقة  �لو�قعة  من  �أيام 
�ملتهم وهي �شاحنة بال�شتيكية ل 
يتعدى �شعرها 300 دج وهو �ل�شبب 
�ملبا�رس لالعتد�ء �لذي تعر�ض له 

�ل�شحية .
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الأن�صار  جمعية  رئي�س  اأكد 
بورقلة  الفالحيني  للم�صتثمرين 
ت�رصيح  يف  التوهامي  ميلود 
»الو�صط  يومية  به  �صحفي خ�س 
الفالحيني  امل�صتثمرين  اأن   «
الأرا�صي  من  امل�صتفيدين 
الفالحية مبحيطي عني زكار 01 
قيا�صي  ظرف  يف  متكنوا   02 و 
من  الب�صيطة  وبامكانياتهم 
اللحاق مبو�صم احل�صاد يف اإنتظار 
ا�صتكمال هذا املو�صم بعد جناح 
ح�صاد مادة القمح على م�صاحات 
كبرية ، وهو  الأمر الذي يتما�صى 
وتعليمات  توجيهات  مع  ح�صبه 
احلكومة والدولة يف اإطار البحث 
التبعية  عن بدائل حقيقية لإنهاء 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 
العاملية  البور�صات  يف  اأ�صعاره 
حمدثنا  من  وا�صحة  اإ�صارة  يف   ،
الفالحي،  ال�صتثمار  ت�صجيع  اىل 
ال�صدد فلم يخفي ذات  ويف ذات 
اجلبارة  املجهودات  املتحدث 
هوؤلء  طرف  من  املبذولة 
رغم  الفالحيني  امل�صتثمرين 
ي�صتكون  لطاملا  التي  النقائ�س 
منها والتي باتت ت�صتدعي تدخل 
لإحتواء  الو�صايا  طرف  من  جاد 

الو�صع  . من جهة ثانية فقد وجه 
الأول  الرجل  التوهامي  ميلود 
للم�صتثمرين  الأن�صار  بجمعية 
نداء  ورقلة  بولية  الفالحيني 
وعلى  الو�صية  لل�صلطات  �رصيحا 
والتنمية  الفالحية  وزير  راأ�صها 
عبد  ورقلة  ولية  ،ووايل  الريفية 
امل�صالح  ومدير  جالوي  القادر 
الزاوي  بن  �صليم  الفالحية 
وقت  اأقرب  يف  التدخل  ب�رصورة 
الكهرباء  ب�صبكة  لدعمهم  ممكن 

يف  لالإ�رصاع  اإ�صافة  الفالحية 
لإنقاذ  الريفية  امل�صالك  تهيئة 
حما�صليهم الزراعية املتمثلة يف 

مادة القمح من ال�صياع .
اإىل جانب ذلك فقد نا�صد  ميلود 
التوهامي   الرئي�س املدير العام 
الريفية  والتنمية  الفالحة  لبنك 
البنك  لنف�س  اجلهوي  املدير  و 
وتذليل  العاجل  التدخل  اأجل  من 
كافة  تقدمي  مع  ال�صعوبات 
امل�صتثمرين  لفائدة  الت�صهيالت 

حتى  اجلمعية  يف  املنخرطني 
بقر�س  الظرف  لهم  يت�صنى 
التحدي يف اإطار ان�صاء م�صتثمرات 
احليوانات  وتربية  فالحية 
والرفع  الطبيعة  ق�صواة  ملواجهة 
من املنتوج املحلي ملادة القمح 
الذاتي  الكتفاء  حتقيق  ثم  ومن 
تعزيز  يف  وامل�صاعدة  حمليا 
بخلق  الوطني  النتاج  قدرة 
بدائل حقيقية كداعمة لالإقت�صاد 

الوطني .

باجي  برج  بلدية  قاطنو  ا�صتكى 
خمتار بولية ادرار ، من النقائ�س 
العديدة يف �صتى املجالت، والتي 
اأرقت يومياتهم ب�صبب غياب اإرادة 
املحلية  ال�صلطات  من  حقيقية 

للنهو�س بواقع التنمية املحلية.
 نا�صد الع�رصات من �صكان بلدية 
احلدودية  خمتار  باجي  برج 
مع  حديثهم  يف  اأدرار   بولية 
امل�صوؤول   ،« »الو�صط  يومية 
بكو�س  حمو  الولية  على  الأول 
ميدانية  زيارة  برجمة  ب�رصورة   ،
املعاناة  حجم  على  للوقوف  لهم 
النقائ�س  مع  يكابدونها  التي 
التي  والجتماعية  التنموية 
من  عقود  منذ  فيها  يتخبطون 
هوؤلء  يخف  مل  حيث  الزمن، 
التف�صي  من  ال�صديد  امتعا�صهم 
التي  البطالة،  لظاهرة  املقلق 
النق�س  ب�صبب  باأطنابها  �رصبت 
الفادح يف منا�صب العمل بالوكالة 
مرجعني  للت�صغيل،  املحلية 
ال�صبب يف ذلك للتوزيع غري العادل 
لوكالة  املقدمة  العمل  لعرو�س 
ذي  �صياق  ويف  الولئية،  الت�صغيل 
اإىل  حمدثونا  ذهب  فقد  �صلة، 
رف�صوا  عندما  ذلك،  من  اأبعد 
جملة وتف�صيال الولوج لال�صتثمار 
العراقيل  ب�صبب   ، الفالحي 
على  احل�صول  البريوقراطية يف 
يف  كالتحدي،  البنكية  القرو�س 
فالحية  م�صتثمرة  اإن�صاء  اإطار 
اإ�صافة لقر�س  وتربية احليوانات 
من  تدخل  انتظار  ويف  الرفيق، 
حلول  لإيجاد  الو�صية  ال�صلطات 
يبقى  القائم،  للم�صكل  جذرية 
العمل  عن  العاطلني  على  لزاما 
لأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

غري م�صمى .
رفعت  فقد  ثانية  جهة   من 
مرا�صالت  حملية  جمعيات 

من  املحلية  لل�صلطات  عديدة 
اأجل مطالبتها ب�رصورة انت�صالهم 
ب�صبب  املزري  البيئي  الواقع  من 
للقمامات  الفظيع  النت�صار 
وهو  احليوانات،  وا�صطبالت 
يف  خميف  ارتفاع  عنه  اجنر  ما 
بالأمرا�س  الإ�صابة  معدلت 
اجللدية  كالل�صامنيا  الفتاكة 
�صددت  حيث  اجللدي،  والطفح 
�رصورة  على  املرا�صالت  نف�س 
النظافة  م�صالح  ن�صاط  تفعيل 
هذه  دعم  مع  بالبلدية  والوقاية 
الأخرية مب�صاريع اجلزائر البي�صاء 
الأو�صاخ  القمامات،  اأطنان  لرفع 
املكد�صة  البال�صتيكية  والأكيا�س 
حملة  �صن  مع  ال�صوارع،  يف 
لتطهري الأحياء  النطاق  وا�صعة 
التي  احليوانات  ا�صطبالت  من 
تغزو الأحياء ال�صعبية والتجمعات 
ال�صكنية الريفية اجلديدة بطريقة 

غري قانونية .
و تزامنا مع حلول ف�صل ال�صيف 
املقلق  بالرتفاع  املعروف 
جتاوزت  التي  احلرارة،  لدرجة 
حتت  مئوية  درجة   40 �صقف 
الظل، فقد األقت مع�صلة التذبذب 
احلا�صل يف توفري املياه ال�صاحلة 
يوميات  على  بظاللها  لل�رصب 

املواطنني .
ت�صاءل  فقد  اأخر  �صعيد  وعلى 
يف  املذكورة  البلدية  �صكان 
خ�صم حديثهم معنا، عن الوجهة 
الأموال  مل�صري  احلقيقية 
احلكومة  ر�صدتها  التي  ال�صخمة 
�صنة  ع�رصة  اخلم�س  مدار  على 
مناطق  تنمية  اإطار  يف  الأخرية 
واملخ�ص�صة  احلدودية،  اجلنوب 
الوطني  ال�صندوق  طرف  من 
الكبري  اجلنوب  مناطق  لتنمية 

واله�صاب العليا.
�ضيخ مدقن 

رم�صان  �صهر  حلول  مبنا�صبة 
اأمن  م�صالح  �صطرت   ، املعظم 
ولية تندوف خمطط اأمني وقائي 
جمموعة  تفعيل  يت�صمن   ، خا�س 
خالل  من  الأمنية  الإجراءات  من 
املحكم  امليداين  النت�صار  تعزيز 
بتكثيف  وذلك  ال�رصطة  لقوات 
الدوريات الراجلة والراكبة وو�صع 
جانب  �صمان  اإىل  مراقبة  نقاط 
خمتلف  عرب  املرورية  الن�صيابية 

الطرقات واملحاور. 
يف  املتخذة  الأمنية  الإجراءات 
كافة  لها  �صخرت   ، ال�صاأن  هذا 
 ، الب�رصية  و  املادية  الإمكانيات 
وذلك باإقحام اأكرث من 350 �رصطي  
وال�صكينة  الأمن  �صمان  بهدف 
م�صتوى  على  خا�صة   ، العامة 
كبريا  اإقبال  ت�صهد  التي  املرافق 
للمواطنني ، كامل�صاجد ، حمطات 

نقل امل�صافرين ، الأماكن العمومية  
مق�صدا  تعد  التي  والف�صاءات 
لهم  يت�صنى  حتى  وذلك  للعائالت 
ق�صاء �صهراتهم الرم�صانية يف جو 
كما   ، والطماأنينة  ال�صكينة  ت�صوده 
يهدف ذات املخطط  اىل تقدمي 
الت�صهيلية  الإجراءات  خمتلف 
م�صتوى  على  امل�صافرين  لفائدة 
مطار »الرائد فراج » بغية حتقيق 
اأرقى  بتقدمي  الكفيلة  ال�صبل  كافة 

اخلدمات الأمنية.
رم�صان  �صهر  ق�صاء  اأجل  ومن   
بدون حوادث مرور ، تدعو م�صالح 
امن ولية تندوف كافة م�صتعملي 
الطريق العام اإىل »�رصورة احرتام 
قانون املرور والرتكيز اأثناء القيادة 
ال�رصعة  يف  الإفراط  جتنب  مع 

خا�صة قبل موعد الإفطار.     
اأحمد باحلاج 

قال رئي�س جمعية الأن�ضار للم�ضتثمرين الفالحيني بورقلة ميلود التوهامي ، اأن امل�ضتثمرين املن�ضويني حتت لواء 
جمعيته متكنوا يف ظرف وجيز وباإمكانيات ب�ضيطة من رفع التحدي ، م�ضيفا يف ذات ال�ضدد اأن ال�ضلطات مطالبة 

باإخذ لئحة مطالبهم املتمثلة يف دعمهم بالكهرباء الفالحية وامل�ضالك الريفية بعني العتبار .

رئي�س جمعية الأن�ضار للم�ضتثمرين الفالحيني بورقلة ميلود توهامي للو�ضط 

اأحمد باحلاج 

 رفعنا التحدي باإمكانيات ب�سيطة ، نطالب 
بالكهرباء الريفية وتهيئة امل�سالك 

متكنت م�صالح ال�رصطة الق�صائية 
املن�رصم  اأفريل  �صهر  خالل 
تتعلق  ق�صية   45 معاجلة  من 
بالأ�صخا�س  امل�صا�س  بجنايات 
واجلنح  واجلنايات  واملمتلكات 
وفق  واملمتلكات  الأموال  �صد 
العالم  خللية  بيان  به  اأفاد  ما 
قد  كانت  بورقلة  الأمن  مبديرية 
ن�صخة   « »الو�صط  يومية  ت�صلمت 

منه .
ال�رصطة  م�صالح  عاجلت 
افريل  �صهر  خالل  الق�صائية 
تورط  ق�صية   )18  (،  2018
 02( منها   ، �صخ�صا    32 فيها   

جمعية  بتكوين  تتعلق  ق�صايا    )
ا�رصار تورط فيها  07 ا�صخا�س 
 ، الق�صائية  اجلهات  امام  قدموا 
بالإقامة غري  تتعلق  ق�صايا   )03(
�رصعية تورط فيها  13  �صخ�صا 
قدموا امام اجلهات الق�صائية اين 
�صدر �صد 01 �صخ�س واحد اأمر 
�صخ�صا   12 ا�صتفاد  فيما  ايداع 
)05( ق�صايا   ، افراج موؤقت   من 
حمظور  �صالح  بحمل  تتعلق 
تورط فيها 05 ا�صخا�س  قدموا 
امام اجلهات الق�صائية اين �صدر 
�صد 03 ا�صخا�س اأمر ايداع فيما 
ا�صتفاد 02 �صخ�صني من الفراج 

تتعلق  ق�صايا   )07(  ، املوؤقت 
العقارية  امللكية  على  بالعتداء 
قدموا  اأ�صخا�س   07 فيها  تورط 
اين  الق�صائية  اجلهات  امام 

ا�صتفادوا من رقابة ق�صائية.
وبخ�صو�س  ذلك  جانب  اإىل 
اجلنايات و اجلنح �صد الأموال و 
م�صالح  عاجلت  فقد  املمتلكات 
ال�صهر  خالل  الق�صائية  ال�رصطة 
مت  ،حيث  ق�صية   27، املن�رصم 
�صخ�صا    34 تقدمي  و  توقيف  
منها  )20( ق�صية تتعلق بال�رصقة 
قدموا  �صخ�صا   27 فيها  تورط 
هم  �صد  �صدر  العدالة  امام 

 )04(  ، خمتلفة   ق�صائية  احكام 
ق�صايا تتعلق بتحطيم ملك الغري 
قدموا  ا�صخا�س   04 فيها  تورط 
ا�صتفاد  الق�صائية  اجلهات  امام 
مبا�رص  اإ�صتدعاء  من  �صخ�س 
من  ا�صخا�س   03 ا�صتفاد  فيما 
ق�صايا   )03(  ، املوؤقت  الفراج 
تورط  العمدية  باحلرائق  تتعلق 
امام  قدموا  ا�صخا�س   03 فيها 
�صدر  اين  الق�صائية  اجلهات 
�صد 02 �صخ�صني امر ايداع فيما 
من  واحد  �صخ�س   01 ا�صتفاد 

الفراج املوؤقت.
اأحمد باحلاج 

الأخريين    اليومني  يف  متكنت 
غري  الإجتار  مكافحة  فرقة 
واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رصوع 
من  تندوف  ولية  باأمن  العقلية 
كمية  لرتويج  حماولة  اإحباط 
موجهة  كانت  املخدرات  من 
لال�صتهالك غري امل�رصوع ،  قدر 

وزنها الإجمايل بـ 502 غ من مادة 
الكيف املعالج. 

معلومات  اإثر  على  العملية  جاءت 
واردة مفادها قيام احد الأ�صخا�س 
برتويج املخدرات باأحد املحالت 
اإنتهاج  اإثرها  التجارية ، ليتم على 
اإىل  اأف�صت  حمكمة  عمل  خطة 

�صبط  الذي  فيه  امل�صتبه  توقيف 
�صغرية  قطعة   )17( على  بحوزته 
من املخدرات قدر وزنها بـ 32 غ 
من مادة الكيف املعالج اإىل جانب 
05 �صفائح اأخرى تقدر بـ 470 غ من 
نف�س املادة ، بالإ�صافة اإىل �صالح 
ابي�س عليه اأثار تقطيع املخدرات 

هذه  بيع  عائدات  من  مايل  ومبلغ 
ال�صموم .

اإجراءات  جميع  اإ�صتكمال  بعد 
التحقيق الأويل مت تقدمي امل�صتبه 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  اأمام  فيه 

لدى حمكمة تندوف .
�أحمد باحلاج 

يف ح�ضيلتها اخلا�ضة ب�ضهر اأفريل املن�ضرم 

�ضبط بحوزته 502 غ من مادة الكيف املعالج

ال�سرطة الق�سائية بورقلة تعالج 45 ق�سية خمتلفة بورقلة 

اأمن والية تندوف يطيح مبروج املخدرات 

يف وقت تلتزم فيه ال�ضلطات الو�ضية دور املتفرج 

بت�ضخري 350 �ضرطي لتاأمني ال�ضاحات ، 
الأ�ضواق وامل�ضاجد 

البطالة، االأمرا�ص و نق�ص مياه ال�سرب 
ثالوث يوؤرق �سكان برج باجي خمتار 

اأمن والية تندوف يتخذ اإجراءات 
ميدانية لتاأمني �سهر رم�سان 



واالت�صال  االعالم  خلية  ح�صب 
يوم  وقع  بتب�صة  املدنية  للحماية 
ا�صطدام  القعقاع  بفج  اخلمي�س 
نفل  وحافلة  �صيارات  ثالثة 
بني  الرابط  بالطريق  عمومي  
خ�صائر  خملفا  ال�رشيعة   تب�صة 
مادية ج�صيمة بال�صيارات اخلفيفة 
اأي  ت�صجل  يتم   مل  فيما  الثالث  
ال�صائقني  �صفوف  يف  اإ�صابات 
عيان   �صهود  وح�صب  ومرافقيهم  
عمومي  نقل  حافلة  a�صائق  فاإن 
ال�صيارات  اإحدى  جتاوز  حاول 
فج  بالنقطة  بالطريق  اخلفيفة 
�صري  حركة  عرفت  التي  القعقاع  

عطلة  نهاية  مع  لتزامنها  مكثفة 
من   كبري  عدد  وعودة  االأ�صبوع 
اأخرى  �صيارة  لي�صدم  املواطنني 
من اخللف مت�صببا بذلك يف حادثة 
انقطعت  اأخريني   ل�صيارتني  �صري 
لربهة  املرور  حركة  جراءها 
م�صادات  وقوع  مع  الزمن  من 
وم�صاحنات بني اأ�صحاب ال�صيارات 
اإىل  تتحول  اأن  كادت  املت�رشرة 
بينهم  كالمية  مال�صنات  تبادل  
الثانوية  الوحدة  تدخل  مت  مما   .
على  بال�رشيعة  املدنية  للحماية 

جناح ال�رشعة يف عني املكان .
عزيزي ر�شيد
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على  اهتماماتها  ت�صتقر  تعد  مل 
وال�صاحنات  ال�صغرية  املركبات 
ذات اخلزانات الكبرية  لتنتقل اإىل 
وت�صليلية  احتيالية  طرق  اعتماد 
 20 �صعة  دلو   400 قرابة  مت حجز 
لرت من مادة الوقود تقدر ب 8000 
قيد  كانت  الوقود  من  لرت  اأالف 
التهريب كما متكنت دات امل�صالح 
الدفع  رباعية  مركبة  حجز  من 
التهريب   يف  ت�صتعمل  وثائق  دون 
اأزمة الوقود احلا�صلة بتب�صة   اأن  و 
تعود  ال  لها  املجاورة  واملناطق 
التجفيف  لعمليات  واإمنا  للندرة 
مافيا  قبل  من  للمحطات  ال�صامل 

التهريب كما مت قبل هاته العملية 
حجز اأكرث من 5000 اأالف لرت من 
الوقود حلني اتخاذ كافة االإجراءات 

امللف  واإحالة  الالزمة  القانونية 
اأمام اجلها الق�صائية

كما  متكنت قوات ال�رشطة لالأمن 

على  بتب�صة  الرابع   احل�رشي 
باإقليم  لعنا�رشها  دوريات  اإثر 
على  وبال�صبط  االإخت�صا�س 
بتب�صة  املغطاة   ال�صوق  م�صتوى 
من  تتكون  عائلة  توقيف  من 
حيث  �صبهه  حمل  اأفراد  ثمانية 
واالإ�صتف�صار  منهم  التقرب  بعد 
معهم تبني اأنهم اأجانب من جن�صية 
وثيقة  اأية  اإىل  يفتقرون  تون�صية 
اإىل مقر  اأين مت حتويلهم  ر�صمية  
حتقيق  وفتح  احل�رشي  االأمن 
على  اأ�صفر  حيث  معهم  معمق 
اأنهم اإجتازو احلدود بطريقة غري 
االإجراءات  اإتخاذ  مت  اأين  �رشعية 
تقدميهم  حلني  �صدهم  القانونية 

اأمام اجلهات الق�صائية

اأ�شفرت التحقيقات الأولية التي با�شرتها  قوات ال�شرطة باأمن دائرة بئر مقدم   جنوب عا�شمة 
الولية تب�شة  نهاية ال�شبوع املن�شرم يف ق�شية جمموعة من ال�شخا�ص تقوم بجمع كميات معتربة 

من الوقود ب�شدد تهريبها اىل البلد املجاورة من قبل مافيا التهريب.

م�شالح الأمن بتب�شة

عزيزي ر�شيد

توقيف عائلة تون�سية من 8 اأفراد بدون وثائق 

ق�شنطينة

بلدية خلزارة قاملة

البويرة

اأول اإقامة لدار "واحة" للأ�سخا�ص امل�سابني بال�سرطان 

و�سع حيز اخلدمة لوحدة ثانوية للحماية املدنية 

 م�ساع لتدارك حاجيات
 ال�سكان تنمويا

ا�صتفادت بلديتا عني احلجر و عني 
ب�صام الواقعتني غرب البويرة خالل 
من  �صل�صلة  من  االأخرية  االأ�صهر 
اأ�صا�صا  التنموية موجهة  امل�صاريع 
و حت�صني  بها  التنمية  لدفع حركة 
االإطار املعي�صي للمواطنني تعرف 
تقدما ملحوظا يف االأ�صغال ح�صب 
ما اأكده امل�صوؤولني املحليني الذين 

تفقدوا خمتلف الور�صات.
على  الواقعة  احلجر  عني  فببلدية 
الوالية  كلم غرب عا�صمة   15 بعد 
الرئي�صي  ال�صارع  تهيئة  م�رشوع 
اأ�صغاله  اآجال  حدد  الذي  للمدينة 
غالف  له  ر�صد  و  اأ�صهر  ب10 
مليون   51 عن  تزيد  بقيمة  مايل 
التي  االأ�صغال  هذه  تتعلق  و  دج 
نوفمرب 2014 على  بداية  انطلقت 
العمومية  لالإنارة  االعتبار  اإعادة 
بهذا ال�صارع و كذا �صبكة ال�رشف 
ال�صحي و تزفيت الطرق و �صوارع 
اأنها يف حدود ال50  املدينة علما 
التقنية  البطاقة  ح�صب  باملائة 
لل�صلطات  املقدم  للم�رشوع 
امل�صوؤول  تلقى  كما  العمومية 
حول  �رشوحات  الوالية  عن  االأول 
للبلدية  مقر جديد  اجناز  م�رشوع 
مايو   2 يف  اأ�صغاله  انطلقت  الذي 
 15 اآجال  له  حددت  و  املن�رشم 
�صهرا ال�صتكماله بغالف ماليبقيمة 
29 مليون دج كما ا�صتفادت بلدية 
اأخرى  م�صاريع  من  احلجر  عني 

تتعلق باإعادة االعتبار ل�صبكة
خ�ص�س  لل�رشب  ال�صاحلة  املياه 

مليون   45 بقيمة  مايل  غالف  لها 
دج على اأن ت�صتكمل االأ�صغال التي 
بلغت حاليا ن�صبة ال80 باملائة يف 
جمال  يف  اأما  اأ�صهر  �صتة  غ�صون 
ذات  ا�صتفادت  فقد  ال�صكن  قطاع 
�صكنية  ح�ص�س  عدة  من  البلدية 
االجتماعي  االأمناط   خمتلف  يف 
الريفي  كذا  و  املدعم  الرتقوي  و 
منها 420 وحدة �صكنية اجتماعية 
انتهت االأ�صغال ب210 وحدة فيما 
تتواجد 210 اأخرى يف طور االجناز 
املقدمة  لل�رشوحات  ا�صتنادا 

للوايل خالل هذه الزيارة.
كما ا�صتفادت ذات البلدية من 838 
وحدة �صكنية يف اإطار البناء الريفي 
منها762 انتهت بها االأ�صغال و 63 
تنطلق  مل  فيما  االجناز  طور  يف 
م�صتوى13  على  بعد  االأ�صغال 
وحدة مماثلة اأما بلدية عني ب�صام 
هي  ا�صتفادت  فقد  املجاورة 
االأخرى من م�صاريع تنموية مماثلة 
على غرار ربط قرى �صيدي يحي 
املياه  ب�صبكة  كنافة  و  روبحية  و 
اعتبارامن  لل�رشب  ال�صاحلة 

اخلزان اجلديد بطاقة 1000 م3.
من  التي  العملية  لهذه  ر�صد  و 
ا�صتكمال  بعد  تنطلق  اأن  املنتظر 
االإجراءات االإدارية االأ�صبوع القادم 
دج   مليون   48 بقيمة  مايل  غالف 
علما اأن امل�رشوع ميتد على طول 
15كلم و ينتظر اأن ينجر يف اآجال ال 

تتعد ال6 اأ�صهر.
ق.م/وكالت

�صيتم يوم 4 فرباير املقبل تد�صني 
اأول اإقامة من اأ�صل االأربعةاإقامات 
دار  وهي  واحة"  "دار  امل�صماة 
امل�صابني  االأ�صخا�س  الإ�صتقبال 
ومرافقيهموذلك  بال�رشطان 
العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�صبة 
اأفاد  ح�صبما  ال�رشطان,  ملكافحة 
به رئي�س جمعية "واحة" بق�صنطينة 
ال�رشطان  مر�صى  مل�صاعدة 
احلميداأبركان.  عبد  الربوفي�صور 
تعرف  التي  االإقامة  هذه  وتتوفر 
االأخرية  اللم�صات  و�صع  حاليا 
واملخ�ص�صةللن�صاء  ال�صتكمالها 
اجلوارية  الوحدة  م�صتوى  على 
"علي  اجلديدة  باملدينة   18 رقم 
وقاعة  12غرفة  على  منجلي" 
"تكفل  عدة  ومرافق  لال�صتحمام 
من  عدد  بالكامل  باإجنازها 
االإقامات  غرار  على  املح�صنني" 
يف  املتمثلة  االأخرى  الثالث 
وف�صاء  لالأطفال  مبنى  من  كل 
بذلك  �رشح  ومطعمكما  للعبادة 
دار  و�صتتكفل  الربوفي�صور.  ذات 
ب"اإيواء  اأوىل  مرحلة  يف  "واحة" 
من  القادمني  ال�رشطان  مر�صى 
عائالتهم  مبعية  اأماكنبعيدة" 
خمتلف  الإجراء  ملرافقتهم 

التحاليل الطبية والعالجية وذلكفي 
االإطعام  من  اال�صتفادة  انتظار 
االإقامات  اإجناز  ا�صتكمال  مبجرد 
العام  "فيغ�صون  االأخرى  الثالث 
2017" , وفقا ملا �رشح به رئي�س 

ذات اجلمعية.
بت�صيري  املتعلق  اجلانب  وب�صاأن 
الربوفي�صور  تطرق  االإقامات  هذه 
تخ�صي�س  اإىل�رشورة  اأبركان 
للتكفل  ت�صيري"  "ميزانية 
املرتبعة  "واحة"  بدار  باملقيمني 
مع  م�صريا  مربع  اآالفمرت   6 على 
البحث يف ذات ال�صدد عن �رشكاء 

رو�صة  ت�صغيل  حاجيات  ل�صمان 
لالأطفالوكذا على بع�س املحالت 

التجارية املخطط لها.
باأن  اأبركان  الربوفي�صور  واأفاد 
اإىل  "دار واحة" �صتكون يف حاجة 
الرعاية  املح�صنينوكذا  "م�صاهمة 
املالية"  ل�صمان ا�صتقاللها املايل 
دائمة",   "موارد  على  واحل�صول 
الفتااىل اأن ذلك يعد جزء من اأهم 
حماور تنميتها يف كل لقاء الأع�صاء 
اأكد  ناحيته  من  اجلمعية  مكتب 
اأحمد  اجلمعية  ذات  رئي�س  نائب 
 200 150اإىل  بني  ما  اأن  زمويل 

�صهريا  ا�صتقبالهم  يتم  �صخ�س 
مبقر اجلمعية من اأجل "التوجيه" 
ذات  نف�صية",قائال يف  "متابعة  اأو 
ال�صدد اىل اأنه مت منذ يناير 2016 
االأخري  اأكتوبر  نهاية  غاية  اإىل 
ا�صتقبال1322 �صخ�صا من مر�صى 
واأقاربهم وحم�صنني من بينهم 681 
رجل(  و92  امراأة   589( مري�صا 
زمويل  اأ�صاف  اأخرى  جهة  من   .
قد جنحت يف  "واحة"  اأن جمعية 
يف  للت�صامن  "50اتفاقية  اإبرام 
مبنح  ترجمت  املواطنة"  جمال 
1000 خدمة مقدمة منها 582 يف 
التحاليل  يف  و244  الت�صويرالطبي 
اأكد  وبعدما  الطبية و130 فح�س. 
هناك  الظهر  بعد  اأربعاء  كل  اأن 
ما بني 10 اإىل 15 امراأة ت�صاركفي 
خلية االإ�صغاء للجمعية اأ�صار نائب 
 4 اأن  اإىل  "واحة"  جمعية  رئي�س 
�صهر  كل  التكفلبهم  يتم  مر�صى 
من طرف اأخ�صائي نف�صاين وذلك 
فيما  �صخ�صي  اإ�صغاء  اأجل  من 
ي�صتفيد مرتني يف االأ�صبوع )االإثنني 
مر�صى  الظهر(  بعد  واالأربعاء 
ومالئم  مكيف  بدين  ن�صاط  من 
من  بالقرب  بغابةالبعراوية  وذلك 

اخلروب.

اخلدمة  حيز  و�صع  بقاملة  مت 
للحماية  ثانوية  لوحدة 
 15( ودائرة خلزارة  املدنيةببلدية 
كلم جنوب عا�صمة الوالية قاملة( 
ال�رشيععلى  التدخل  ل�صمان  وذلك 
�صكنية  وجتمعات  اأحياء  م�صتوى 
تابعة ل5 بلديات ح�صبما علم من 
باحلماية  واالت�صال  خليةاالإعالم 
امل�صدر  ذات  واأ�صار   . املدنية 
ذات  مبركز  املنجزة  الوحدة  باأن 
بو�صائلمادية  تعزيزها  مت  البلدية 

وب�رشية "معتربة" قبل دخولها حيز 
اخلدمة مربزا باأنه مت توجيه تعددا 
ب�رشي يقدرب66 فردا من خمتلف 
الرتب للعمل بذات الوحدة اإ�صافة 

اإىل توفري 3 �صاحنات و�صيارتي
العتاد  اإىل  باالإ�صافة  اإ�صعاف 
واأفادت  بالتدخل  اخلا�س  النوعي 
الوحدة  هذه  باأن  امل�صدر  ذات 
�صتدعم خريطة  الثانوية اجلديدة 
ملديرية  التابعة  الهياكاللن�صطة 
واملتمثلة  املدنية  احلماية 

وحدات  و5  رئي�صية  وحدة  يف 
وهي  متقدمني  ثانويةومركزين 
دوائر  عرب  املتوزعة  الهياكل 
الزناتي  ووادي  وبو�صقوف  قاملة 
وعني  دباغ  وحمام  وحمامالنبائل 
قائد  اأ�صار  جهته  من  اح�صاينية 
النقيب  خلزارة  الثانوية  الوحدة 
ن�صاطفرق  باأن  خبيزي  حممد 
االأحياء  خمتلف  �صي�صمل  وحدته 
اجلهة  من  ال�صكانية  والتجمعات 
والواقعةخا�صة  للوالية  اجلنوبية 

رقم  الوطني  الطريق  حمور  على 
و�صدراتة  قاملة  بني  الرابط   80
ذات  واأو�صح   . اأهرا�س(  )�صوق 
�صتغطي  الوحدة  باأن  النقيب 
خلزارة  لدائرة  التابعة  البلديات 
�صندل  وعني  الدائرة  وهيمركز 
وبوح�صانة اإ�صافة اإىل كل من قرية 
�رشفة اأحمد )بلدية بومهرةاأحمد( 
وقرية �صالح �صويف )بلدية بلخري( 
وهما بلديتان تابعتان اإداريا لدائرة 

قلعة بو�صبع .

بالطريق الرابط تب�شة وال�شريعة 

 ا�سطدام ثلثة �سيارات خفيفة
 وحافلة نقل عمومي 
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يوميات رم�ضانية بق�ضور اأدرار  عادات متوارثة 

   امل�ضحراتي  اأو »الدبيدبة« لإيقاظ النا�س وطبق زنبو �ضيد املائدة
 بو�ضريفي بلقا�ضم 

ادرار  بوالية  رم�ضان  �ضهر   يعترب 
الذي  الوطن  واليات  من  كغريه 
والتقاليد  العادات  من  يخلو  ال 
الرا�ضخة واملتوارثة  التي يتعاي�ش 
اأيامه  ال�ضائمون  خالل  فيها 
انقطاع  خا�ضة  وبدون  بتطبيقها 
متيزها  الق�ضور  التي  مناطق  يف 
االإطباق التقليدية  وكدا النفحات 
االإميانية  التي تكرث يف هدا ال�ضهر 
القراآنية  املدار�ش  يف  الف�ضيل 
الق�رص  اأهل  كبار  والزوايا  وعند 
الذين ي�ضهرون طيلته علي تنظيم 
اأزقة  يف  تدور  التي  االأمور  كل 
العادات  هده  بني  الق�ضور  ومن 
امل�ضحرواتي  الذي  وجود  هو 
نف�ضه  ويوظف  البطالة  يطلق 
طيلة �ضهر رم�ضان  يقوم بتن�ضيط 
فرتة ال�ضحور قبل �ضالة الفجر  . 
االأدراريني  خا�ضة  حياة  نكهة 

يف  خا�ضة  نكهة  لها  االجتماعية 
وتختلف  املعظم  رم�ضان  �ضهر 
االأربعة  اأقاليمها  تنوع  ح�ضب 
بعاداتها  منطقة  كل  تتميز  حيث 
هذا  اأيام  تطبع  التي  وتقاليدها 
العائالت  وتقبل  الف�ضيل  ال�ضهر 
هذه  يف  توات  منطقة  عموم  يف 
على  العظيمة  الدينية  املنا�ضبة 
حت�ضري و اإعداد اأنواع متعددة من 
مقدمتها  ويف  التقليدية  االأطباق 
يعترب  الذي  ><احل�ضاء<<  وجبة 
�ضلطان املائدة الرم�ضانية بادرار 
اأهميته  الطبق  هذا  يكت�ضي  و 
االأ�ضا�ضية املتمثلة  مادته  من 
الب�ضاتني  من  املنتج  القمح  يف 
بعد  يحم�ش  الذي  و  املحلية 
ما  م�ضكال  يطحن  ثم  ح�ضاده 
يعرف لدى ال�ضكان بـ >< زمبو<< 
و الذي ي�ضكل �رص املذاق الفريد 
التقليدي  الطبق  لهذا  واملتميز 
تعطي  التي  املكونات  بني  من  و 

نكهة مميزة لهذه الوجبة التقليدية 
تلك التوابل التي حتر�ش العائالت 
اإعدادها  و  حت�ضريها  على 
خ�ضي�ضا لهذا احلدث الديني فيما 
يعرف حمليا مبادة ><اخلتيم<< 
لعدة  خلطة  عن  عبارة  هي  و 
�ضكل  على  تو�ضع  و  تخّمر  توابل 
فيما  ليتم  عجائن �ضغرية جمففة 
يف  يومي  ب�ضكل  ا�ضتعمالها  بعد 
و  ><احل�ضاء<<  اأكلة  حت�ضري 
االأخرى  االجتماعية  العادات  من 
التي تربز يف هذا ال�ضهر الف�ضيل 
جل�ضات  هي  توات  منطقة  يف 
اأداء  بعد  خا�ضة  االأن�ش  و  ال�ضاي 
�ضالة الرتاويح كل ح�ضب طريقته 
البع�ش  يف�ضل  حيث  اخلا�ضة 
تناول ال�ضاي يف كنف العائلة طيلة 
يف�ضل  فيما  العظيم  ال�ضهر  ليايل 
ال�ضاي  احت�ضاء  االآخر  البع�ش 
االأ�ضدقاء  برفقة  املنزل  خارج 
اأو االأقارب يف ال�ضاحات العمومية 

اأو يف االأماكن التي ت�ضتهوي بع�ش 
خارج  الرملية  كالكثبان  ال�ضباب 
بذلك  لتحلو  ال�ضكانية  التجمعات 
خا�ضة  ال�ضمر  و  االأن�ش  جل�ضات 
تطبع  التي  ال�ضديدة  احلرارة  مع 
هذا  ال�ضنة  هذه  الف�ضيل  ال�ضهر 
القرى  و  املدن  بع�ش  زالت  ال  و 
ب�ضفة خا�ضة حمافظة على بع�ش 
داأب عليها  التي  القدمية  العادات 
ال�ضكان يف مثل هذا املوعد الديني 
متار�ش  التي  تلك  منها  املبارك 
ياأخذ  حيث  ال�ضحور  وقت  عند 
اأحد املتطوعني على عاتقه مهمة 
><امل�ضحراتي<<  بدور  القيام 
بقرب  ال�ضكان  تنبيه  يف  املتمثل 
من خالل جتواله  االإم�ضاك  وقت 
املدينة  اأحياء  بكل  الفجر  قبل 
وقرعه على طبل كبري يعرف لدى 
><تكركبة<<  بـ  املنطقة  �ضكان 
لبع�ش  مرددا  »الدبيدبة«  و  اأو 
حتث  التي  الدينية  املدائح 

االإقتداء  على  ال�ضائمني  جمهور 
عند  الرجل  وهدا  ال�ضحور  ب�ضنة 
له  تقدم  رم�ضان  �ضهر  نهاية 
عند  الهدايا وامل�ضاعدات   من 
اأهل الق�رص    روابط اأ�رصية متينة 
االأدرارية  العائالت  تعطي  كما 
اأهمية كبرية يف مثل هذه املنا�ضبة 
الدينية العظيمة لل�ضائمني اجلدد 
من خالل االحتفاء بهم و دعوتهم 
منازل  يف  الفطور  وجبة  لتناول 
ت�ضجيعا  واالأحباب  االأقارب 
ال�ضعرية  هذه  موا�ضلة  على  لهم 
يبلغوا  مل  ملن  وتعريفا  الدينية 
بعد ال�ضن الذي يفر�ش عليهم فيه 
ال�ضهر  هذا  قدا�ضة  ال�ضوم مبدى 
االأيام الرم�ضانية  املبّجل  وتبقي 
بوالية ادرار توؤخذ يف طياتها تطبيق 
اأب  الرا�ضخة  واملتوارثة  التقاليد 
تعترب  جماال  هي  جد  وكدا  عن 
ال�ضهر  العام  لهدا  للتن�ضيط 
ال�ضكان  ي�ضتقبله  الذي  الكرمي 

من  بالرغم  و�رصور  فرح  بكل 
املرتفعة  ولكن حر�ضهم  احلرارة 
والتقاليد  العادات  موا�ضلة  علي 
رم�ضانية  من  ب�ضهرات  ومزجها 
وتغيري  ال�ضعبي  املحلي  الرتاث 
كبري مما  ن�ضاط  اإىل  الليل 
ال�ضوم  اأتعاب  املواطنني  ين�ضي 
عرف  كما  العالية  واحلرارة 
اأدرار  بوالية  ال�ضنة  هده  رم�ضان 
الت�ضامن  ل�ضور  كبري  انت�ضار  هو 
يف  معربة  لوحات  �ضنعت  التي 
للعائالت  امل�ضاعدات  تقدمي 
ن�ضطها  ال�ضبيل  وعابري  املعوزة 
وك�ضافة  وطلبة  وجمعيات  �ضباب 
واأدخلت  غر�ضت  االإ�ضالمية  مما 
املحتاجني  لدي  كبرية  االأفراح 
وهي ت�ضهر اأي�ضا علي تنظيم عمل 
علي  لتوزيعها  العيد  ك�ضوة  جلمع 
اليتامى واملعوزين طيلة  االأطفال 
عيد  قبل  لتوزعها  رم�ضان  �ضهر 

الفطر املبارك  .   

اإمام م�ضجد عباد الرحمان مب�ضتغامن  مفالح حممد للو�ضط

 ننـــــــظم جل�ضات الــــــــذكر مب�ضـــــــــاركة اأئمــــــــة وباحـــــــثني 
يف لقاء �ضحفي خ�ش به »الو�ضط 
» اأعلن اإمام م�ضجد عباد الرحمان 
انطالق  عن  مفالح حممد  ال�ضيخ 
جل�ضات الذكر والتذكري التي تنظم 
الأول مرة مب�ضتغامن وتعرف م�ضاركة 
يف  والباحثني  االأئمة  من  العديد 
االإ�ضالمي  والدين  ال�رصيعة  علوم 
الطبعة  انطالق  حفل  �ضهد  وقد 
ال�ضوؤون  مدير  اإ�رصاف  االأوىل 
الدينية واالأوقاف لوالية م�ضتغامن 
االحتفالية  على  جلول  حجار 
ح�ضور  عرفت  التي  الدينية 
جامعات  واأ�ضاتذة  اأئمة  وم�ضاركة 
الديني                                                                                                                                            االإن�ضاد  يف  وجمعيات 

         

كيف جائت فكرة 
تنظيم جل�ضات الذكر 

الرم�ضانية مب�ضتغامن ؟

هذه  على  البداية  يف  *اأ�ضكركم 
بخ�ضو�ش  االإعالمية  االلتفاتة 
جل�ضات الذكر والتذكري الرم�ضانية 
عباد  م�ضجد  يح�ضت�ضنها  التي 
الرحمان فانها جاءت كبادرة جلمع 
امل�ضلني بعد �ضالة الرتوايح على 
درو�ش ت�ضتح�رص قيم �ضهر رم�ضان 
الف�ضيل االجتماعية والدينية وقد 
ال�ضوؤون  باأن يرافقنا مدير  �ضعدنا 
الدينية واالأوقاف لوالية م�ضتغامن 
علوم  ق�ضم  ورئي�ش  حجار  جلول 
بجامعة  واالإعالم  االت�ضال 
م�ضتغامن الدكتور العربي بوعمامة 
االفتتاح  االأئمة حفل  من  والعديد 
الذي ح�رصه الع�رصات من ال�ضباب 
اأئمة  ملحا�رصات  لال�ضتماع 

وباحثني ي�ضاركون يف اإطار برنامج 
من املداخالت مت �ضبطه م�ضبقا

وما الهدف املبتغى من 
جل�ضات الذكر املنظمة 
مب�ضجد عباد الرحمان ؟

بالدرجة  وديني  علمي  الهدف 
الدرو�ش  من  فالعديد  االأوىل 
ائمة  �ضيقدمها  التي  الرم�ضانية 
ا�ضتعرا�ش  اإىل  تهدف  وباحثون 
يف  املحمدية  النبوية  ال�ضرية  اأوال 
�ضهر رم�ضان الف�ضيل كما اأدرجنا 
املدخالت  يف  هامة  موا�ضيع 
يف  واالإعجاز  االإعالم   « اأهمها 
�ضهر  ق�ضم  و   « الكرمي  القراآن 
والت�ضامن  الف�ضيل  رم�ضان 

والتكافل بني امل�ضلمني » وغريها 
التي  الهامة  املحا�رصات  من 
م�ضمع  على  يوميا  اأئمة  �ضيلقيها 
جموع امل�ضلني الذين تفاعلوا مع 
البادرة الطيبة التي لقت �ضدى يف 

او�ضاط النا�ش

ما هي ر�ضالتكم للمجتمع 
يف هذا ال�ضهر الكرمي ؟

ر�ضالتنا ونحن ننظم هذه اجلل�ضات 
للمجتمع  الطيبة  الرم�ضانية 
ال�ضهر  هذا  يف  �ضويا  نغر�ش  اأن 
الكرمي قيم الت�ضامن والتاآخي بني 
امل�ضلمني وان نن�رص ثقافة التكافل 
االجتماعي الراقي يف اأيام ال�ضهر 
للموؤ�ض�ضة  يكون  وان  املفرتجة 
يف  الهام  دورها  امل�ضجدية 

خدمة املجتمع وتربية اجليل من 
جل�ضات  مع  تفاعل  الذي  ال�ضباب 
الكرمي  ال�ضهر  يف  والتذكري  الذكر 
يف  تعاىل  اهلل  يوفقنا  واأرجواأن 

جل�ضات الذكر والتذكري وان نكون 
دوما كاأئمة وفاعلني يف املوؤ�ض�ضة 

امل�ضجدية يف خدمة املجتمع .
 حاوره م .اأمني



ANEP N°: 814755 الو�سط:2018/05/20

�إ�شهارالأحد 20  ماي  2018  املوافـق  لـ 04 رم�سان  1439هـ 9



دويلالأحد 20  ماي  2018  املوافـق  لـ 04 رم�ضان  1439هـ 10

فيه  تتحدى  الذي  الوقت  ففي 
الواليات املتحدة من خالل  طالبان 
التفجريية،  عملياتها  يف  اال�ستمرار 
داع�ش  تنظيم  مناف�سها  يقوم 
االأفغان  املواطنني  با�ستهداف 
على  دليال  يعد  الذي  االأمر  ال�سيعة، 
عجز الواليات املتحدة وقوى االأمن 
احتالل  من  عاما   17 بعد  االأفغاين 

اأمريكا الأفغان�ستان.
يف  احلال  هو  كما  داع�ش  ويُ�ساهم 
تواجد  بتعزيز  االأو�سط،  ال�رشق 
اإذ  اأفغان�ستان،  يف  واإيران  رو�سيا 
طالبان  مناف�سة  على  التنظيم  يعمل 
املناطق  على  ال�سيطرة  خالل  من 
�رشعنة  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

تواجد الرو�سيا واالإيران يف البالد.
على  الهجوم  تبنى  داع�ش  وتبنى 
االنتخابات  خالل  �سيعة  مواطنني 
اأكتوبر  يف  باأفغان�ستان  جرت  التي 
الذي  الهجوم  ثم  ومن  املا�سي، 
بذلك  �ساعيا  اأفغان،  �سحفيني  طال 
العرقيات  �سعيد  على  الفتنة  لزرع 
احلالية  اخلالفات  وتعميق  الطائفية 
يف  والت�سكيك  ناحية،  من  املوجودة 
�رشعية احلكومة االأفغانية من ناحية 

اأخرى.
طالبان  يناف�ش  التنظيم  اأن  كما 
ذاته  الوقت  يف  اأهدافه  ويخدم 

كنتيجة مبا�رشة لهذه الهجمات.
القوات  تف�سل  الذي  الوقت  ففي 
االأفغانية يف �سمان اأمن البالد، ت�سبح 
�رشعية احلكومة قابلة للنقا�ش، وهو 

ما اأعلنه ال�سيعة االأفغان ب�سكل علني 
يف  داع�ش،  لهجوم  تعر�سهم  عقب 
املركز االنتخابي، حني اأفادوا "لقد 
احلالية"،  باحلكومة  االأمل  فقدنا 
و"علينا  عّنا"،  الدفاع  عن  و"عاجزة 
باأنف�سنا"اإن  اأمننا  و�سمان  الت�سلح 
�سي�ساهم  الهجمات  من  النوع  هذا 
يف تقوية روابط اإيران وعالقاتها مع 
منذ  اأ�سال  القائمة  االأفغان،  ال�سيعة 
احتالل  من  ال�سيعة  مناطق  حترر 

االحتاد ال�سوفييتي.

اأعداء الأم�س حلفاء اليوم

�سمن اإطار حماربتها لتنظيم داع�ش، 
االأم�ش،  لعدو  ال�سالح  رو�سيا  قدمت 
معلومات  و�ساركته  طالبان،  تنظيم 
هذا  اأن  من  وبالرغم  ا�ستخباراتية، 
االأمر مل ينل ر�سا احلكومة االأفغانية 

فال �سيئ تفعله بهذا ال�ساأن.
تقارب  هناك  ذلك،  عن  وف�سال 
ُعقد  حيث  وباك�ستان،  رو�سيا  بني 
م�ستوى  على  البلدين  بني  اجتماع 
يف  الوطني،  االأمن  م�ست�ساري 
احلديث  مت  املا�سي،  ني�سان  اأفريل 
الع�سكري  التعاون  تعزيز  عن  خالله 

واال�ستخباراتي بني اجلانبني.
االأمريكية،  ال�سغوطات  ويف مواجهة 
عالقاتها  بتوثيق  باك�ستان  تكتف  مل 
تريد  اإمنا  ال�سني،  مع  اال�سرتاتيجية 
اأي�سا،  جانبها  اإىل  رو�سيا  وقوف 
اأنها  مفادها  اأقاويل  توجد  حيث 

"�رشاكة  مو�سكو عقد  اقرتحت على 
ا�سرتاتيجية متعددة االأبعاد".

الواليات املتحدة  ومن �سمن حلفاء 
فعاال  دورا  اأملانيا  تلعب  اأوروبا،  يف 
اأفغان�ستان  بني  ال�سالم  دعم  يف 
وباك�ستان، كما اأنه لي�ست هناك دولة 
مب�ساركة  ترغب  بريطانيا  فيها  مبا 
يف  اأخطائها  املتحدة  الواليات 

اأفغان�ستان.
االأمريكان  عك�ش  على  واالإجنليز 
واتخاذ  طالبان،  اإىل حماورة  مييلون 
واجتماعية  �سيا�سية  خطوات 
وتنموية باملنطقة بعد �رشب تنظيم 

القاعدة.
وتوا�سل ال�سني يف الوقت ذاته العمل 
ب�سمت لتعزيز وجودها باملنطقة، اإذ 
"الطريق  اأمان م�رشوع  �سمان  يعترب 
خالله  من  تهدف  الذي  واحلزام" 
ت�ساركية  اقت�سادية  عالقات  الإقامة 
العوامل  اأهم  من  العامل  دول  مع 
اإىل  نظرتها  لطبيعة  املحددة 

املنطقة.
عالقاتها  على  بكني  وحتافظ 
ومتنع  باك�ستان،  مع  اال�سرتاتيجية 
العامة،  �سيا�ستها  االأمر  يتجاوز  اأن 
لتمديد  الهند  مع  بالتعاون  وتعمل 
من  كل  بني  متتد  حديدية  �سكك 
اأفغان�ستان وطاجك�ستان وقرغز�ستان 

واإيران وال�سني.
هكذا  خالل  من  ال�سني  وتهدف 
�سمن  اأفغان�ستان  لدمج  م�ساريع 
�ستويل  اإذ  واحلزام،  الطريق  م�رشوع 

م�سوؤولية حماية الطريق اإىل اجلي�ش 
الباك�ستاين.

نافذ  غري  ذاته  االأمر  اأن  وباعتبار 
�ستتكلف  فاإنها  الأفغان�ستان،  بالن�سبة 
بنف�سها حماية امل�رشوع يف املنطقة 
خالل  من  اأفغان�ستان  من  املارة 
دون  الزمة،  تراها  حمددة  نقاط 
حول  االأنظار  من  الكثري  جذب 

تواجدها هناك.
تتخذ  مل  اإن  املتحدة،  الواليات 
قرارات حا�سمة يف اأفغان�ستان، على 

للبالد  �سابقا  املحتلة  الدول  غرار 
�ستوا�سل  فاإنها  ورو�سيا(،  )بريطانيا 
وقعت  الذي  امل�ستنقع  يف  الغو�ش 
على  اجللو�ش  عليها  ويجب  فيه 
وحتديد  طالبان،  مع  احلوار  طاولة 
البالد،  من  لالن�سحاب  زمني  جدول 
من  كل  مع  التفاهم  عن  ف�سال 
باك�ستان وال�سني، كما اأن ال�سالم يف 
اأفغان�ستان قد يحتاج تعزيز االإدارات 
املحلية هناك اإن كان ب�سكل ر�سمي، 
لطالبان  املناطق  بع�ش  ترك  اأو 

ذلك،  وبخالف  ر�سمي  غري  ب�سكل 
تنفق  التي  املتحدة  الواليات  فاإن 
�ست�سطر  دوالر،  مليار   60 �سنويا 
 60 ال�سنوي  اإنفاقه  تنظيم  ملواجهة 
رف�ش  من  وبالرغم  دوالر،  مليون 
زمني  جدول  تقدمي  ترامب  اإدارة 
اأفغان�ستان،  من  لالن�سحاب  وا�سح 
وهو  هنا  �ساريا  القدمي  املثل  يظل 
بينما  املتحدة  للواليات  "ال�ساعة 
الزمن لطالبان" )وللرو�ش، ولباك�ستان 

والإيران، ولل�سني(.

يبدو اأن ال�ضالم يف اأفغان�ضتان لي�س بقريب، لعوامل عديدة اأبزرها، ا�ضرتاتيجية الوليات املتحدة املليئة بالتناق�ضات يف جنوب �ضرق اآ�ضيا، واإعالن طالبان قبل نحو 
�ضهرين ا�ضتعدادها للرد بال�ضالح على مقرتح ال�ضالم الذي عر�ضه عليها رئي�س البالد اأ�ضرف عبد الغني.

اأفغان�ستان.. ال�ساعة للواليات املتحدة والزمن لطالبان 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية  الأ�ضتاذة /  بوزرطيط منرية

حم�ضرة ق�ضائية لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البليدة
الكائن مكتبها /منطقة اقزيب رقم 10 بئر التوتة

الهاتف / الفاك�س : 24 46 44 021

ن�ضر م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية 
طبقا للمادة 412 فقرة 6،5،4 من ق.اإ.م.اإ

طبقا لن�س املادة 412 فقرة 6،5،4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
و بناءا على الأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بوفاريك املوؤرخ يف 11/04/2018 حتت رقم 00684/18 

نحن الأ�ضتاذة بوزرطيط منرية حم�ضرة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة بوفاريك جمل�س ق�ضاء البليدة ، الكائن مكتبها بالعنوان املذكور 
اأعاله و املوقعة اأدناه 

اأن قمنا بالن�ضر يف بلدية بئر  التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية بعد  التنفيذي و  التبليغ الر�ضمي لل�ضند  قمنا بن�ضر م�ضمون عقد 
تعاونية   115  / ب  ال�ضاكن   . احمد  بن  حممد  �ضماري  لفائدة   06/02/2018 بتاريخ  بوفاريك  حمكمة  و   ،  06/02/2018 بتاريخ  التوتة 

النجاح بئرخادم اجلزائر  و لفائدة : خمي�ضي امغار بن ملنور ، ال�ضاكن ب / طريق التغراف الدويرة اجلزائر .
564/2012 من طرف الأ�ضتاذة املوثقة بن  11/07/2012 حتت رقم فهر�س  ( ال�ضادر بتاريخ  تنفيذا لل�ضند التنفيذي )عقد اعرتاف بدين 

عمريو�س حياة ، و املمهور بال�ضيغة التنفيذية.
قمنا بتكليف / فكار�ضة عبد القادر بن العيد 

ال�ضاكن ب / حي ال�ضومام عمارة 1 رقم 08 بئر توتة اجلزائر
 بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله بدفع املبالغ التالية و امل�ضاريف مقابل و�ضل على الأداء : 

- مبلغ 2.000.000.00 دج كتعوي�س 
- م�ضاريف التنفيذ املقدرة ب 6798 جح 

- احلق التنا�ضبي امل�ضتحق للمح�ضر الق�ضائي على مبلغ الدين و املقدر ب 121.380،00 دج 
 ونبهناه باأن له مهلة 15 يوم ت�ضري ابتداءا من تاريخ تبليغه هذا املح�ضر و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

باجلريدة   بالوفاء  تكليف  مع  التنفيذي  ال�ضند  التبليغ  عقد  م�ضمون  ن�ضر  تاريخ  من  ابتداءا  ت�ضري   الر�ضمي  التبليغ  اجال  اأن  اأعلمناه  كما 
اليومية الوطنية  ويعترب التبليغ الر�ضمي مبثابة التبليغ ال�ضخ�ضي 

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�ضر للعمل مبوجبه ملا يقت�ضيه القانون. 
املح�ضرة الق�ضائية   

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�سعبية
ال�رشكة املدنية للمح�رشيـــــــــــن الق�سائييــــــــــــــــــن 

اأ/ �سيف اهلل ر�سيـــــــــــد، اأ/ بو�سماحة حممـــــــــــــــــد 
حم�ســــــــرين ق�سائيني معتمــــــدين لـدى حمكمــــــــة 

بئرمرادراي�ش اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساءاجلزائـــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �سارع اأحمد معزوز االأبيار اجلزائر 

 الهـــــــــــاتـــــــف 023.37.76.32/023.37.76.23 
scp_boudif@yahoo.fr

ن�ضر اإعالن عن بيع حقوق عقارية ملحجور عليه باملزاد العلني  
املادة 750-749 من قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــة

نحن االأ�ستاذ/ �سيف اهلل ر�سيد – حم�رش ق�سائــي– لدى حمكمة بئرمرادراي�ش اخت�سا�ش جملـ�ش 
اجلزائر ق�ساء اجلزائر �رشيك يف ال�رشكـة املدنيــــة املهنيـة املذكـورة اأعاله و الوا�سـع ختمه و توقيـعـه 

اأدناه.
لفـائدة/ ال�سيدة قا�سب ارملة رقيـق نيابــــة عن ابنــها الـمحـجور عليه ال�سيد رقيق كرمي املولود يف 

:1966/12/15 باب الوادي
ال�ساكن)ة( / 14 نهج عبد الرحمان مرية باب الوادي  – الـجزائر العا�سمة -

  بناء علـى/ حم�رش ايداع قائمة ال�رشوط مبحكمة باب الوادي بتاريـخ :2018/03/08 حتت رقم : 
. 2018/02

 نعلن للجمـهـور باأنــه �سي�ســــــرع يف البيـع بالــــــمزاد العلني الــــــــحـقوق العـــــقارية للمحــــــــجور عليه 
لـ�ســـــــالح اأعــلى و اآخر مزايـد يوم 2018/06/13  بـمحـــــكمة : بــــــــاب الـــــوادي  مكــــــتب : قـــــــــــــا�سي 

البيــــــوع العـــقارية  على ال�ساعــــــــــة : 10:30 �سا.
التعييـن : االتفاق على بيع احلقوق العقارية للمحجور عليه رقيق كرمي املقدر بـ: 88/14 من ال�سقة  

املتمثل يف : �سقة �سكنية واقعة ببلدية باب الوادي ب 14 نهج مرية عبد الرحمان بالطابق ال�ساد�ش )06( 
ت�سمل على ثالث )03( غرف ، مطبخ ، مرحا�ش ، حمام ، بهو رواق ، �رشفة مب�ساحة مقدرة ب�سبعة و 

�ستون مرت مربع )67 م2( ، جمموع امللكية 02 ق�سم 05 و ن�سبة 1000/36 من االجزاء امل�سرتكة و حتمل 
القطعة رقم 14 من اجلدول الو�سفي للتق�سيم التعديلي امل�سهر بتاريخ : 2012/12/09 حجم : 401 رقم 

.22
مببلغ اإفتتـاحي بـ671.522.73 دج"�ستمائة و واحد و�سبعون الف وخم�سمائة و اثنـان وع�رشون دينار 

جزائري وثالثة و�سبـعون �سنتيم".
�رشوط البـيع/ اإ�ســـــافة اإىل ال�ســــــروط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �سبط 

املحكمـة بتاريخ 2018/03/08  
فاإن الرا�سـي عليه املزاد يتحمل االأعباء القانونيـــــــة بـما فيــــها دفــع حال اإنعقـاد اجلل�سة 5/1 من  الثمن 
و الـم�ساريـف و الر�سوم امل�سـتحقـة و يدفـع املبلـغ الباقــي يف اأجـل 08 اأيام املوالية لر�ســو املــزاد.فعـلى 

اجلمهور الراغب يف املزايدة  االإطالع على قـــائـمة �رشوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة باب الوادي اأو 
بديــوان املح�سـر الق�سائـــي  الكائــــن مكتبــه بالعنـــوان الـمــذكور اأعـــــاله.   

اخلتـم   املح�ضر الق�ضائي

تعـــــــــــزية
بقلوب را�ضية بق�ضاء اهلل وقدره تلقت 

اأول اأم�س اخلمي�س امل�ضادف لـ 18  ماي 
2018  عائلة " حمو"  نباأ وفاة املغفور له 

باإذن اهلل تعاىل الوالد و اجلد " احلاج  
حممد بن �ضاعد "  الذي انتقل اإىل 

جوار ربه عن عمر ناهز  85  �ضنة  بعد 
معاناة مع املر�س ، وبهذا امل�ضاب اجللل 

يتقدم الأ�ضتاذ  " خل�ضر . بن يو�ضف 
التعازي  باأحر  الفقيد  اأ�ضرة  كافة  "  اإىل 

واأ�ضدق م�ضاعر املوا�ضاة والتعاطف 
، �ضائال املوىل العلي القدير اأن يثبته 
عند ال�ضوؤال ويتغمده بوا�ضع رحمته 

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ، وينعم عليه بعفوه ور�ضوانه ، واأن يلهم ذويه جميل ال�ضرب 
وال�ضلوان ، واإنا هلل واإن اإليه راجعون .

اإ�سهار
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قوات  اأن  ال�صحيفة   واأو�صحت 
ال�صهيوين قدمت حزمة  االحتالل 
اجلديد؛  الدويل  للمطار  حماية 
يفتح  يفتَتح  اأن  املتوقع  من  الذي 
عربة  وادي  يف   2019 مار�س  يف 
وي�صمل  االأردن،  مع  احلدود  على 
وقوًيّا  كبرًيا  �صياًجا  االأمن  نظام 
ملم  و35  اأمتار   6 ارتفاعه  يبلغ 
ميكن  ال  التي  ال�صلب  األواح  من 
يجعله  ما  تفجريها،  اأو  متزيقها 

اأكرث املطارات اأمانا يف العامل.

خطة اأمنية

التما�س  منطقة  اإدارة  وت�صتكمل 
من  كيلومرتا   34 ت�صييد  حاليا 
احلاجز الفيزيائي واال�صتخباراتي 
يف  »�صمر«  وكيبوتز  اإيالت  بني 
من  جزًءا  عربة؛  وادي  جنوب 
ل�صيانة  الع�صكرية  االأمنية  اخلطة 
رامون،  اجلديد  الدويل  املطار 

الذي �صيفتتح يف مار�س 2019.
�صيتم  اأنه  ال�صحيفة  واأ�صارت 
ت�صغيل مئات الرحالت الدولية من 
القدرة  مع  عام،  كل  املطار  هذا 
الكبرية،  الطائرات  ا�صتيعاب  على 

االأمر الذي يك�صف عن مدى قرب 
طرق االإقالع والهبوط اإىل احلدود 
قوة  من  الرغم  وعلى  االأردنية. 
اجلي�س االأردين على اجلانب االآخر 
من احلدود والتن�صيق اجليد معهم، 
االأمنية فيما  وانخفا�س املخاطر 
يتعلق مبعرب احلدود مع �صيناء، فاإن 
يخاطر،  مل  »االإ�رسائيلي«  اجلي�س 
وقوي  �صخم  جدار  بناء  ومت 
النقي�س  على  اأمتار  �صتة  بارتفاع 
ي�صل  الذي  احلدودي  ال�صياج  من 
ارتفاعه اإىل خم�صة اأمتار مع م�رس 
يف املنطقة، مع األواح من ال�صلب 
ب�صمك 35 مم وغري قابلة للك�رس، 
حتت  مدفونة  اإ�صافية  واألواح 
االأر�س ملنع �صحبه من املركبات. 
كم   4.5 بطول  كبري  جدار  وبني 
وبارتفاع 26 مرتا ويتكون من 186 
�صفيحة فيها حوايل ثالثة ماليني 
الفوالذ،  من  طن  و6500  م�صمار 
الطريان  م�صادات  خمافة  وذلك 
و�صواريخ »الكورنيت«، وتبلغ تكلفة 
م�رسوع اجلدار العازل �صد االأردن 
الوقت  ويف  �صاقل،  مليون   288
لال�صتمرار  توجد خطة  احلايل ال 
�صماالً اإىل قلعة »مت�صادا«، ويقابل 
وي�صل  االأردين  ال�صياجي  النظام 
يف  �صوريا  مع  احلدودي  للمثلث 

احلَمة.

توغل �ضهيوين

ال�صاأن  هذا  يف  »اإ�رسائيل«  وتقوم 
وبالتن�صيق مع االأردنيني ببناء عقبة 

االأردنية،  االأرا�صي  داخل  مماثلة 
مقابل متدد داع�س الذي ي�صيطر 
ال�صورية  اجلوالن  مرتفعات  على 
اجلنوبية، وي�صكل تهديًدا حمتماًل، 
يف  االأردن  مع  احلدود  بقية  ويف 
حقيقة  �صت�صتمر  عربة،  وادي 
احلدود دون �صياج، حيث مل تبذل 
للقيام  املنطقة  يف  حماولة  اأي 
�صنوات،  منذ  اإرهابية  بهجمات 
عر�صية  حماوالت  جرت  لكن 
بغر�س  اأو  اإجرامي  غر�س  ذات 

الهجرة.
بناء  مت  امل�رسوع  من  وجزًءا 
مع  ات�صاالت  مواقع  ثالثة 
مرت،   64 اإىل  ت�صل  عالية  �صواٍر 
وال�صاباك  ال�رسطة  ت�صتخدمها 

وموؤ�ص�صات  االإ�رسائيلي  واجلي�س 
الرادار  ن�رسوا  كما  اأخرى،  اأمنية 
عمق  يف  تتوغل  التي  والكامريات 
االأرا�صي االأردنية، وكذلك م�صحوا 

االأرا�صي املحتلة لـ360 درجة.
من  كيلومرتا   17.5 مدار  وعلى 
عربة  وادي  جنوب  يف  احلدود 
اأُخليت االآالف من االألغام القدمية 
اأجل  ومن  الب�رس،  �صد  معظمها 
اأو  اجلديد  اجلدار  تدمري  منع 
ت�رسره بالفي�صانات اأقيم 56 ممًرا 
من  ال�صفلي  اجلزء  يف  ومدخاًل 
يدوًيّا  فتحها  يتم  والتي  ال�صياج، 
مياه  فيها  تتدفق  التي  االأيام  يف 
احلاجز  اإىل  باالإ�صافة  االأمطار. 
كتيبة  من  قوات  تعمل  اجلديد 

يف  بانتظام  املنتظمة  امل�صاة 
القطاع، وفرق التحذير املنتظمة 
باال�صافة  النخبة  وحدات  من 
للتعاون اال�صرتاتيجي مع االأردنيني 
مطار  اإن�صاء  وكان  الت�صلل،  ملنع 
بالتن�صيق  اأي�صا  م�صحوبا  رامون 
تدربت  املا�صي  يناير  يف  معهم. 
على  »االإ�رسائيلية«  االأمن  قوات 
امل�صلحني  مع  قتال  �صيناريو 
اإيالت،  اإىل  البحر  من  القادمني 
وخالل الهجمات ال�صاروخية على 
املا�صي،  العام  يف  اإيالت  خليج 
القبة  بطارية  وا�صتخدمت 
التي  ال�صواريخ  احلديدية الإطالق 
يف  تنفجر  اأن  املفرت�س  من  كان 

العقبة.

ك�ضف تقرير ل�ضحيفة »ي�ضرائيل هيوم« حتت عنوان »34 كيلومرًتا من احلاجز الفيزيائي وال�ضتخباراتي«، عن نظام الأمن يف 
مطار »رامون«، وال�ضياج املجهز باأجهزة جمع معلومات تكنولوجية، والذي يزيح ال�ضتار عن الوجه احلقيقي لهذا اجلدار؛ وهو 

التج�ض�س على دول اجلوار مثل الأردن و�ضوريا وم�ضر بقناع املطار.

فل�ضطني املحتلة

ق .د

مطار »رامون«.. قناع االحتالل للتج�س�س على دول اجلوار

غزة

ا�ست�سهاد جريحني يرفع ح�سيلة �سهداء »العودة« اإىل 119 
 ما م�سري الر�سام االأملاين الذي ر�سم نتنياهو

 باأذنني كبريتني حامال �ساروخا
وقت  يف  مواطنان،  ا�صت�صهد 
وفجر  اجلمعة،  م�صاء  متاأخر 
باإ�صابتهما  ال�صبت، متاأثرين  اأم�س 
بر�صا�س االحتالل خالل مليونية 
�رسق  املا�صي،  االثنني  العودة 

قطاع غزة.
اإن  غزة:  يف  ال�صحة  وزارة  وقالت 
املواطن معني ال�صاعي )58 عاما( 
مدينة  غرب  ال�صاطئ  خميم  من 
عليان  مازن  وال�صاب حممد  غزة، 
متاأثرين  ا�صت�صهدا  عاماً(،   20(
يوم  بها  اأ�صيبا  التي  بجراحهما 
االثنني املا�صي خالل م�صاركتهما 
مب�صرية العودة يوم االثنني املا�صي 
الربيج  وخميم  غزة  �رسق  �رسق 
اأن ال�صاعي  و�صط القطاع وذكرت 
ا�صت�صهد يف م�صت�صفى ال�صفاء بغزة، 
فيما ا�صت�صهد عليان يف م�صت�صفى 
القد�س بغزة وبا�صت�صهاد ال�صاعي، 
وعليان، يرتفع عدد �صهداء جمزرة 
ما  وهو  �صهيًدا،   64 اإىل  االثنني 
قطاع  يف  ال�صهداء  عدد  يرفع 
العودة  م�صرية  انطالق  منذ  غزة 
بلغ  فيما  �صهيًدا،   119 اإىل  الكربى 

األفا.   12 من  اأكرث  امل�صابني  عدد 
اإدانة  االحتالل  جمزرة  ولقيت 
مطالبات  و�صط  وا�صعة،  دولية 
دولية  حتقيق  جلنة  بت�صكيل 
االإ�رسائيلية  م�صتقلة يف »اجلرمية 
الدموية بغزة«. وانطلقت »م�صرية 
 30 يوم  غزة  يف  الكربى«  العودة 
�صعبية  مب�صاركة  املا�صي،  مار�س 
ال�صلمي يف  التظاهر  عرب  حا�صدة 
5 خميمات عودة �رسق حمافظات 
م�صتمرة  وهي  اخلم�س؛  القطاع 
اأيام  اأكرب  زخم  مع  يومي،  ب�صكل 

14و15  يوما  �صهد  فيما  اجلمعة، 
مبليونية  امل�صرية  ذروة  مايو 
االحتالل  قوات  واجهتها  كربى 
امل�صرية  وتنادي  دامية.  مبجزرة 
بتنفيذ وتطبيق حق العودة لل�صعب 
طرد  التي  اأر�صه  اإىل  الفل�صطيني 
وتطبيقا  مع،  متا�صيا  وذلك  منها، 
االأمم  وقرارات  الدولية  للقرارات 
الالجئني  بعودة  املتحدة اخلا�صة 
 194 القرار  ومنها  الفل�صطينيني، 
الذي ن�س على العودة والتعوي�س، 

اإىل جانب رفع احل�صار عن غزة.

بعدما عمل فيها لعقود طويلة، 
ديرت  االأملاين  الر�صام  فقد 
هانيت�س عمله يف �صحيفة »زود 
االأملانية،  ت�صايتونغ«  دويت�صه 
ووجد نف�صه مو�صع انتقادات يف 
الو�صطني االإعالمي وال�صيا�صي 
قرار الف�صل جاء ردا على ر�صم 
الوزراء  لرئي�س  كاريكاتريي 
نتنياهو،  بنيامني  االإ�رسائيلي 

وهو ما ُعّد عداء لل�صامية.
بالفي�صبوك،  �صفحته  وعلى 
عاما(   85( هانيت�س  اأعلن 
بال�صحيفة،  عالقته  انتهاء 
االإعالمية  لل�صبكة  وقال 
على  اآ�صف  غري  اإنه  االأملانية 
لنتنياهو،  الكاريكاتريي  ر�صمه 
الف�صل  قرار  ال�صحيفة  وبررت 
مع  حلها  ميكن  مل  بخالفات 
اأمناط  ب�صاأن  هانيت�س  الر�صام 
ر�صومه،  يف  لل�صامية  معادية 
كاريكاتريه  يف  ظهر  ما  »مثل 
املن�صور واأي�صا يف املناق�صات 

التي دارت معه«.

و�صور الر�صام االأملاين نتنياهو 
كفائز  الكاريكاتريي  ر�صمه  يف 
االأوروبية  االأغنية  مب�صابقة 
بج�صم  وو�صعه  »يوروفيجن« 
اجلائزة  بهذه  الفعلية  الفائزة 
نيتا  االإ�رسائيلية  املغنية 

برزيالي.
باأذنني  الر�صم  نتنياهو يف  وبدا 
�صاروخا  بيده  حامال  كبريتني 
»يف  ويقول  داود  جنمة  عليه 
العام القادم بالقد�س«، وظهرت 
جنمة داود يف الكاريكاتري مرة 
م�صابقة  �صعار  و�صط  ثانية 

االأغنية االأوروبية.
دويت�صه  »زود  �صحيفة  ون�رست 
يوم  الكاريكاتري  ت�صايتونغ« 
مع  بالتزامن  املا�صي  الثالثاء 
وبعد  للنكبة،  ال�صبعني  الذكرى 
املقر  افتتاح  حفل  على  يوم 
االأمريكية  لل�صفارة  اجلديد 
واإطالق  املحتلة  القد�س  يف 
الر�صا�س  االإ�رسائيلي  اجلي�س 
على املتظاهرين الفل�صطينيني 

يف غزة، مما اأدى اإىل ا�صت�صهاد 
 2700 من  اأكرث  وجرح   63

اآخرين.
انتقادات  الر�صم  هذا  واأثار 
مما  ال�صحيفة،  �صد  وا�صعة 
من  وحذفه  لالعتذار  دفعها 
الرقمية ومن طبعاتها  ن�صختها 

الورقية الالحقة.
اخلطوط احلمراء ووجه مفو�س 
ملكافحة  االأملانية  احلكومة 
العداء لل�صامية انتقادات حادة 
غري  باأنه  وو�صفه  للكاريكاتري 
حمتمل، ويتجاوز كل اخلطوط 
احلمراء، وقال اإنه يوقظ دعاية 

»النظام الديكتاتوري النازي«.
هذه  الر�صام  رف�س  جهته،  من 
لي�س  اإنه  وقال  االتهامات 
لي�س  ولكن  لل�صامية،  معاديا 
نتنياهو  ي�صور  اأن  منه  مطلوبا 
يف  عليه  هو  مما  اأجمل  ب�صكل 
الكاريكاتري  هدف  الأن  الواقع، 
ال�صخ�صيات  تقدمي  هو  اأ�صال 

ب�صكل م�صوه.
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حيث قام رئي�س الفاف بت�سليم الدرع 
اإىل العبي ال�سباب يف اأجواء احتفالية 
رائعة كانت جماهري ال�سيا�سي البطل 
من خالل توافدها الغفري اإىل امللعب 
قبل  �ساعات  املدرجات  احتلت  اين 
انطالق املقابلة خا�سة واأن االآالف 
بعدما  امللعب  يف  اأفطروا  منهم 
ارتاأوا التواجد للم�ساركة يف احتفالية 
فريقهم الذي عاد اإىل من�سة التتويج 
التتويج  من  �سنة   21 بعد  جمددا 
باأول لقب للبطولة والذي كان مو�سم 
الذي  الت�سليم  وهو   ،1997/1996
املقابلة  نهاية  بعد  مبا�رشة  حدث 
اأمام نادي بارادو وحمل الدرع القائد 
ر�سوان �رشيفي مرفوقا بابن الفريق 
يا�سني بزاز الذي قرر اإنهاء م�سريته 
بنهاية  امليادين  واعتزال  الكروية 

هذا املو�سم.
كاراكاج  املقابلة  نهاية  و�سهدت 
�سباب  اأن�سار  به  قام  عاملي 
اإعالن  بعد  مبا�رشة  ق�سنطينة 
اأمام  اللقاء  نهاية  �سافرة  احلكم 
يف  انطلقوا  حيث  بارادو،  نادي 

االألعاب  من  كبرية  كميات  اإ�سعال 
النارية يف اأجواء كبرية وخيالية، اأين 
ال�سهيد  ملعب  اأرجاء  الدخان  غطى 
حمالوي بفعل االأعداد الكبرية التي 
قام  التي  اإ�سعالها، وهي اخلطوة  مت 
بتتويج فريقهم  االأن�سار احتفاال  بها 
احتكاره  بعد  الوطنية  البطولة  بلقب 
اجلولة  منذ  الرتتيب  جدول  �سدارة 
الكروي  املو�سم  النطالق  اخلام�سة 

احلايل.

لعبو بارادو يقيمون ممرا 
�ضرفيا لالعبي ال�ضيا�ضي

حظي العبو �سباب ق�سنطينة ب�رشف 
احل�سول على ممر �رشيف اقامه لهم 
العبو نادي بارادو خالل اللقاء الذي 
جمع الفريقني �سمن اجلولة اخلتامية 
من املو�سم الكروي، اأين دخل رفقاء 
الالعب املخ�رشم يا�سني بزاز و�سط 
على  انق�سموا  الذين  بارادو  العبي 
بت�سفيقات  خ�سوهم  والذين  �سفني 
البطولة  لقب  نيلهم  عقب  حارة 
امل�سابه ملا يحدث يف  التقليد  وهو 
الدوريات االأوروبية الكربى يف �سورة 

الدوري اال�سباين.

بلخري: التتويج باللقب جاء 
بعد مو�ضم �ضعب وال�ضيا�ضي 

فتح اأمامي اأبواب اخل�ضر

عن  بلخري  النور  عبد  الالعب  عربرّ 
بلقب  فريقه  تتويج  عقب  �سعادته 
اأنه  اعترب  اأين  الوطنية  البطولة 
تعب  بعد  جاء  واأنه  خا�سة  م�ستحق 
طيلة  الفريق  عليه  مر  و�سقاء طويل 
املو�سم من اأجل بلوغ هذه اللحظة، 
واأكد �سانع األعاب ت�سكيلة »ال�سنافر« 
منذ  يوؤمنون  كانوا  الالعبني  اأن 
بقدرتهم  اجلاري  املو�سم  انطالق 
اجلهود  وبذلوا  باللقب  التتويج  على 
االأمر  حتقيق  اأجل  من  م�ساعفة 
املطاف،  نهاية  يف  حدث  ما  وهو 
�سوف  ال�سباب  اأن  بلخري  واأ�سار 
اأين  االألقاب  على  م�ستقبال  يناف�س 
�سوف ت�سبح تقليدا للفريق مو�سحا 
�سفوفه  يف  والتاألق  معه  اللعب  اأن 
�سمح له بلفت انتباه الناخب الوطني 
واحل�سول على فر�سة حلمل االألوان 

الوطنية.

ال�ضيا�ضي يحتفل باللقب يف اأجواء عامليةالالعبون ت�ضلموا درع البطولة وخرجوا لالحتفال مع الأن�ضار يف ال�ضوارع

عا�ضت مدينة ق�ضنطينة اأجواء خرافية وعاملية خالل مباراة اجلولة اخلتامية من البطولة الوطنية 
التي خا�ضوها �ضهرة اأول اأم�س مبواجهة نادي بارادو على ملعبهم ال�ضهيد حمالوي والتي انتاهت 

بالتعادل ال�ضلبي، حيث �ضهدت املقابلة اخلتامية ح�ضور ال�ضلطات الولئية لعا�ضمة اجل�ضور املعّلقة اإىل 
جانب رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�ضي ومدرب املنتخب الوطني رابح ماجر 

اللذان تواجدا باملن�ضة ال�ضرفية من اأجل متابعة املقابلة وح�ضور حفل ت�ضليم درع البطولة الوطنية اإىل 
رفقاء القائد ر�ضوان �ضريفي، يف حني غاب وزير ال�ضباب والريا�ضة حممد حطاب

االألعاب االأوملبية لل�سباب 
2018 اجليدو

6 م�ضارعني 
جزائريني 
يتناف�ضون 

للتاأهل ملوعد 
بوين�س اآير�س
يتناف�س �ستة م�سارعني 

جزائريني للجيدو 4 ذكور 
وفتاتني من اأجل التاأهل اإىل 
االألعاب االأوملبية لل�سباب 
2018 املقررة �سهر اأكتوبر 
باالأرجنتني، ح�سبما اأعلنت 
عنه اأول اأم�س االحتادية 
اجلزائرية للعبة، ويتعلق 

االأمر بكل من اأحمد رباحي 
يف وزن اقل من 81 كغ، 

ادري�س م�سعود ر�سوان اأقل 
من 66 كغ، اغيال�س عماد 
بن عزوق اأقل من 73 كغ 
وحممد اأمني ب�سعي اأقل 
من 50 كغ لدى الذكور، 

ف�سال  عن يا�سمني جالب 
اأقل من 57 كغ ورمياح 

بوحرور اأقل من 40 كغ عند 
االإناث، ويتاأهل اأ�سحاب 
املراكز اخلم�سة االأوىل 
يف الرتتيب العاملي لكل 

�سنف اإىل اأوملبياد  ال�سباب 
يف بوين�س اآير�س، وهو 

الرتتيب الذي يتواجد فيه 
كل من رباحي، ر�سوان، 

بن  عزوق، ب�سعي، جالب 
و بوحرور، ح�سبما اأعلنت 
عنه الهيئة الفيدرالية يف 

بيان مقت�سب.
وعلى الريا�سيني 

اجلزائريني املحافظة 
على هذا الرتتيب من اأجل 
�سمان تاأ�سرية امل�ساركة 

يف موعد االأرجنتني، �سيما 
واأن املناف�سة ت�ستد قبل 

�سهرين من حت�سري القوائم 
النهائية، حيث مت حتديد 
تاريخ 23 جويلية كاآخر 

اأجل للتاأهل اإىل اأوملبياد 
ال�سباب، ح�سبما ك�سفت 

عن االحتادية مو�سحة اأن 
الريا�سيني الذين يتناف�سون 

على تاأ�سرية التاأهل، 
�ستكون اأمامهم فر�سة 

امل�ساركة يف ثماين دورات 
دولية مربجمة بني 19 ماي 
و 21 جويلية من  اأجل جمع 

النقاط الالزمة الألعاب 
بوين�س اآير�س، و�ستجري 
ثالث دورات يف القارة 

اأمريكا اجلنوبية يف تواريخ 
19 ماي، 8 جوان و29 

جوان، بينما جتري خم�س 
دورات اأخرى بالقارتني 

االأوروبية  واالآ�سيوية، بني 
19 ماي و 21 جويلية حيث 

�ستكون نقاط كثرية يف 
اللعب، من �ساأنها م�ساعدة 
ال�سبان اجلزائريني لك�سب 
بطاقة العبور اإىل اأوملبياد 

ال�سباب 2018.
وكالت 

بوحف�س يتوجه نحو اال�ضتقالة وم�ضتقبل ال�ضباب اأمام املجهول
اجلماهري البلوزدادية ت�ضهد غليانا كبريا

فريق  داخل  من  م�سادر  حتدثت 
الرئي�س  توجه  عن  بلوزداد  �سباب 
ا�ستقالته  تقدمي  اإىل  بوحف�س  حممد 
من رئا�سة الفريق والتنازل عن اأ�سهمه 
ببيعها اإىل االأطراف الراغبة يف تراأ�س 
بوحف�س  خطوة  تاأتي  حيث  النادي، 
اأن�سار الفريق لبقائه على  بعد رف�س 
خمتفي  واأنه  خا�سة  النادي  راأ�س 
يظهر  ومل  االأنظار  عن  فرتة  منذ 
به  مر  الذي  ال�سعب  الوقت  للعلن يف 
كبرية  �سعوبات  وجد  والذي  الفريق 
ينجح  مل  اأين  البقاء  حتقيق  اجل  من 
االأخرية  اجلوالت  يف  �سوى  االأمر  يف 

م�ستقبل  ويبقى  الكروي،  املو�سم  من 
خا�سة  غام�س  البلوزدادي  النادي 
واأن موقف النادي الهاوي الذي ميلك 
يتحدد  مل  النادي  اأ�سهم  من  االأغلبية 
عرب عقد جمعية عامة عاجلة لبحث 
مال  راأ�س  افتتاح  اأو  النادي  م�ستقبل 
امل�ستثمرين  جلب  اأجل  من  الفريق 
اأبناء  نادي  ومير  االأ�سهم.  ل�رشاء 
»العقيبة« باأحلك موا�سمه وهو الذي 
تع�سف  كادت  عنيفة  هزات  عرف 
من  ينجو  ومل  الفريق  مب�ستقبل 
الثانية  الرابطة  اإىل جحيم  ال�سقوط 
�سوى قبل جولتني عن نهاية املو�سم، 

واالأحياء  العقيبة  اأحياء  ت�سهد  حيث 
غليانا  الفريق  بت�سجيع  املعروفة 
مييز  الذي  التعتيم  ظل  يف  كبريا 
االإدارة خا�سة يف ظل تواري الرئي�س 
بوحف�س عن االأنظار خالل االأ�سابيع 
الفريق  م�سري  معرفة  دون  االأخرية 
الرحيل،  اأو  مهامه  مبوا�سلة  �سواء 
والت�ساوؤل حول هوية الرئي�س اجلديد 
البلوزدادية  يف ظل رف�س اجلماهري 
عودة الرئي�سني ال�سابقني مالك وعز 

الدين قانا اإىل ت�سيري االإدارة.
ع.ق.

مالل ي�ضرتط مليارين ون�ضف اأو نقا�س لت�ضريح 
بوخن�ضو�س للمولودية

 �ضنجاق قريب من العودة
 لتدريب �ضبيبة القبائل

�سنجاق  نا�رش  املدرب  ه  يتوجرّ
فريق  اإىل  جمددا  العودة  نحو 
تتواجد  التي  القبائل  �سبيبة 
دون مدرب بعدما قاد املدرب 
اآخر  اأم�س  بوزيدي  يو�سف 
خا�سها  التي  للفريق  مواجهة 
الديار  خارج  البارحة  م�ساء 
حيث  وهران،  مولودية  اأمام 
ذكرت م�سادر من داخل النادي 
الرئي�س  اإدارة  اأن  القبائلي 
يف  �رشعت  مالل  �رشيف 
االأ�سماء  ات�ساالت مع عدد من 
تعيني  اأجل  من  للمدربني 
العار�سة  راأ�س  على  اأحدهم 
الفنية حت�سبا للتح�سري للمو�سم 
نف�س  وح�سب  املقبل،  الكروي 
يتواجد  �سنجاق  فاإن  امل�سادر 
يف اأف�سل رواق من اأجل تدريب 
النادي وهو الذي �سبق له تدريب 
الت�سكيلة عام 2003 وتوج معها 
بلقب كاأ�س الكاف للمرة الثالثة 
على التوايل، حيث ال ي�ستبعد اأن 
يتم االإعالن عن تعيني املدرب 
راأ�س  على  جزائري  الفرانكو 
التح�سري  يف  لالنطالق  الفريق 

للمو�سم الكروي اجلديد.
املدافع  قرر  اأخرى،  جهة  من 
»الكناري«  لت�سكيلة  االأي�رش 
عن  الرحيل  فرحاين  هواري 
الفريق بنهاية املو�سم اجلاري، 
حيث خا�س اأم�س اآخر مواجهاته 
حمله  بعدما  ال�سبيبة  بقمي�س 

ملدة مو�سمني متكن من تثبيت 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  مكانته 
يف  املهمني  ركائزها  واأحد 
يتوجه  حيث  االأي�رش،  الرواق 
جترب  خو�س  نحو  الالعب 
احرتافية بن�سبة كبرية والتوقيع 
جهته،  من  الرتكي،  الدوري  يف 
احلرمان  عبد  احلار�س  فاإن 
من  بدوره  يقرتب  بولطيف 
اأين ميلك  الفريق،  عن  الرحيل 
فريق  اإدارة  من  ر�سميا  ات�ساال 
طلبت  التي  �سطيف  وفاق 
االلتحاق  نحو  ويتوجه  خدماته 

ب�سفوف الفريق.
يف املقابل، اأعلم الالعب اإليا�س 
رغبته  ناديه  اإدارة  بوخن�سو�س 
يف الرحيل عن الفريق القبائلي 
بنهاية املو�سم احلايل من اأجل 
خو�س جتربة جديدة مع فريق 
اآخر وهو الذي ميلك عر�سا من 
مولودية اجلزائر، خا�سة واأنه مل 
املنق�سي  املو�سم  كثريا  يلعب 
يدخل  يكن  مل  اأنه  باعتبار 
ح�سابات املدرب بوزيدي، ولن 
تت�ساهل اإدارة الرئي�س مالل يف 
تتوجه  واأنها  خا�سة  ت�رشيحه 
مقابل  كبري  مبلغ  طلب  نحو 
والذي  ت�رشيحه  اأوراق  منحه 
قد ي�سل مليارين ون�سف �سنتيم 
ه�سام  باملهاجم  مقاي�سته  اأو 

نقا�س.
عي�ضة ق.



الأحد 20  ماي  2018  
املوافـق  لـ 04 رم�ضان  

ريا�ضة1439هـ 13

عي�ضة ق.

�أر�ضية  �لوطنية  �لعنا�رص  تدخل 
�أجل  من  �إليمنا  ملدينة  �مللعب 
بتاأ�ضرية  و�لعودة  �لأهم  حتقيق 
رغم  �ملو�يل  �لدور  �إىل  �لتاأهل 
ت�ضكيلة  �أمام  �ملهمة  �ضعوبة 
»�لنجوم �ل�ضود�ء« �ملعروفة بقوتها 
�لقاري،  �مل�ضتوى  على  و�لتجربة 
وهو ما يجعل �ملهمة �أمام �لطاقم 
�ضبع  �ضليم  بقيادة  �لوطني  �لفني 

وبح�ضور مدير �ملنتخبات �لوطنية 
�أن  رغم  �ضعبة،  �ضارف  بوعالم 
�لالعب  رفقاء  على  كبرية  �لآمال 
رفع  على  يعولون  �لذين  زرقان  �آدم 
�لألو�ن  ت�رصيف  �أجل  من  �لتحدي 
�لعلم  عن  بقوة  و�لدفاع  �لوطنية 
�لتاأهل  �أهمية  لإدر�كهم  �لوطني 
و�ن  خا�ضة  �لقارية  �ملناف�ضة  �إىل 
تق�ضي  �ضوف  �لقارية  �لدورة  هذه 
حال  يف  �لالعبني  من  جيل  على 
�لف�ضل يف حتقيق �ملرور �إىل �لدور 

�لالعبون  يكون  و�ضوف  �ملو�يل. 
كانو�  بعدما  �لتد�رك  مهمة  �مام 
مبار�ة  يف  �ل�ضلبي  بالتعادل  �كتفو� 
�لوطن،  باأر�ض  �لتي جرت  �لذهاب 
�لأمر �لذي قد يكون يف فائدتهم يف 
ي�ضمح  �إيجابيا  تعادل  حققو�  حال 
يجعل  ما  وهو  مبا�رصة  �لتاأهل  لهم 
�إىل  تعليمات  مينح  �لفني  �لطاقم 
�ملناف�ض  مباغتة  �جل  من  ��ضباله 
و�لت�ضجيل عليه حتى يك�ضبو� نقاطا 
�لوطني  �ملنتخب  وكان  يف �ضفهم. 

تو�جده  خالل  ودية  مبار�ة  خا�ض 
�لأربعاء  و�ضلها  �لتي  غانا  يف 
�لتي  �ملبار�ة  تاأجيل  قبل  �ملن�رصم 
�أن  قبل  �م�ض  �أول  مقررة  كانت 
لكرة  �لإفريقي  �لحتاد  يربجمها 
�لقدم �ليوم، حيث فاز لعبونا �أمام 
�أف  �ضارك�ض  �إملينا  �أكادميية  فريق 
لهدف،  �أهد�ف  بثالثة  وفازو�  �ضي 
وترفع  �لتي حتفزهم  �لنتيجة  وهي 
�ملنتخب  مالقاة  قبل  �ملعنويات 

�لغاين.

اخل�ضر ي�ضتهدفون التاأهل من بوابة النجوم ال�ضوداءغانا / اجلزائر اليوم ابتداء من 15:00
يلتقي املنتخب الوطني لفئة اقل من 21 عاما ظهرية اليوم نظريه الغاين يف مباراة اإياب الدور الت�ضفوي الثاين من 

تاأهيليات كاأ�س اإفريقيا للأمم والتي �ضتكون م�ضريية للت�ضكيلة الوطنية، باعتبار اأن املقابلة �ضوف حتدد هوية املنتخب 
املتاأهل اإىل الدور الت�ضفوي الثالث والأخري والذي يواجه �ضهر جويلية املقبل املتاأهل من مباراة البنني وغامبيا للتاأهل 

مبا�ضرة اإىل دورة »الكان« املقررة العام املقبل بالنيجر

جماهري اأجاك�ضيو حتطم احلافلة ومباراة امللحق تتاأجل

 اأم�ضية �ضوداء لفرحات 
وزمالئه يف لوهافر

يتواجد �ضمن اهتمام فريقي روما وب�ضيكتا�س

مفاو�ضات ريال بيتي�س رفقة مينا 
تفتح اأبواب الرحيل ملاندي

 غوارديوال ي�ضر 
على خدمات كرو�س

عا�ض رفقاء �لالعب �لدويل �جلز�ئري 
�أول  �ضعبة  �أم�ضية  فرحات  �لدين  زين 
�أم�ض بعدما مت �عرت��ض طريقهم من 
�أمام  �جاك�ضيو  فريق  جماهري  طرف 
مربجما  كان   �لذي  �مللعب  مدخل 
لوهافر  فريقي  مو�جهة  يحت�ضن  �أن 
�إىل  �ل�ضعود  ملحق   �ضمن  و�أجاك�ضيو 
دوري �لدرجة �لأوىل �لفرن�ضية، و�لذي 
يف  �لفوز  بعد  خلو�ضه  لوهافر  تاأهل 
قبل  بري�ضت  ملعب  �أمام  �لأول  �للقاء 
�أن يالقي �أجاك�ضيو �لذي �أنهى �ملو�ضم 
�لرتتيب،  جلدول  �لثالث  �ملركز  يف 
�أجاك�ضيو  جماهري  رف�ضت  حيث 
�ل�ضماح للحافلة �لتي كانت تقل رفقاء 
�لوطني  �ملنتخب  ميد�ن  متو�ضط 
�مللعب  د�خل  �إىل  طريقها  مبو��ضلة 
تغيري  غرف  �لالعبني  ولوج  �أجل  من 
�لتي  للمقابلة  و�ل�ضتعد�د  �ملالب�ض 
كان �نطالقها مقرر� �بتد�ء من �لثامنة 
غال ربع ليال فيما و�ضل لعبو لوهافر 
م�ضاء.  �ل�ضابعة  على  �ملر�فق  و�لوفد 

وتعر�ضت حافة لوهافر �إىل �عتد�ء�ت 
�جاك�ضيو  نادي  جماهري  طرف  من 
باحلجارة  بر�ضقها  قامو�  �لذين 
�إىل  �أدى  ما  وهو  �لنارية  و�لألعاب 
حتطم �لزجاج وتعطيل �ملحرك �لذي 
توقف عن �لعمل وتعطلت �حلافلة �إىل 
حني تدخل �أعو�ن �لأمن �لذين �أبعدو� 
حافلة  ور�فقو�  �مل�ضاغبني  �لأن�ضار 
�ملطار  �إىل  �لعودة  �أجل  من  لوهافر 
وبناء  �لديار،  نحو  �لطريق  ومو��ضلة 
�ضهدتها  �لتي  �لعنف  �أحد�ث  على 
�أطو�ر ما قبل �ملقابلة، قررت �لر�بطة 
�ملبار�ة  تاأجيل  �لقدم  لكرة  �لفرن�ضية 
برجمتها،  �جل  من  لحق  تاريخ  �إىل 
للعب  �جلديد  �لتاريخ  تعلن  مل  �أين 
�لفريق  يتاأهل  �أن  ينتظر  حيث  �للقاء، 
تولوز  نادي  باملقابلة ملو�جهة  �لفائز 
�لثالث  �لفريق  هوية  حتديد  �جل  من 
�ضعود  بعد  »�ليغ1«  باللعب يف  �ملعني 

فريقي رمي�ض ونيم.
عي�ضة ق.

�لدويل  �لالعب  يرحل  �أن  ي�ضتبعد  ل 
�جلز�ئري عي�ضى ماندي عن �ضفوف 
خالل  �ل�ضباين  بيتي�ض  ريال  فريقه 
�لذي  للتاألق  بالنظر  �ملقبلة  �ل�ضائفة 
�أبانه طيلة �ملو�ضم �لكروي �ملنق�ضي 
�لأوروبية  �لأندية  كبار  �نتباه  ولفته 
�لتي تر�قبه من �أجل �إمكانية �لتعاقد 
�أف�ضل  �أحد  �أ�ضبح  و�أنه  خا�ضة  معه، 
�ل�ضباين  �لدوري  يف  �ملد�فعني 
�إىل  للتاأهل  ناديه  قيادة  يف  و�ضاهم 
�لأوروبي  �لدوري  يف  �مل�ضاركة 
�ل�ضدد  هذ�  ويف  �ملقبل،  �ملو�ضم 
رحيل  �إمكانية  �ل�ضباين  �لإعالم  فتح 
�لوطنية  للت�ضكيلة  �ملحوري  �ملد�فع 
ريال  فريقه  �إد�رة  �إقد�م  �إىل  بالنظر 
�ملد�فع  مع  �لتفاو�ض  على  بيتي�ض 
�ل�ضاب لنادي بر�ضلونة �ل�ضباين يريي 
�أجل �لتعاقد  مينا �لبالغ 23 عاما من 

معه خالل �ملركاتو �ل�ضيفي �ملقبل.
نف�ض  يف  �لبار�ضا  لعب  وين�ضط 
من�ضب ماندي وهو ما يجعل �إمكانية 
�لأندل�ضي  �لنادي  عن  �لأخري  رحيل 
مطروحا هذ� �ل�ضيف وهو �لذي حمل 
�ألو�نه ملدة مو�ضمني قادما من فريقه 
�ل�ضابق رمي�ض �لفرن�ضي ، حيث جنح 
�لركائز  �أحد  و�أ�ضبح  ب�ضمته  يف ترك 
�لأ�ضا�ضية للطاقم �لفني لريال بيتي�ض، 
نادي  �أجندة  �ضمن  ماندي  ويتو�جد 
�ضمن  و�أنه  خا�ضة  �ليطايل  روما 
مون�ضي  �لريا�ضي  مديره  �هتمامات 
�لذي يرغب يف ��ضتقد�مه غلى نادي 
فريق  �أن  كما  �ليطالية  �لعا�ضمة 
ب�ضكتا�ض �لرتكي مهتم بدوره بالتعاقد 
خالل  خدماته  على  و�حل�ضول  معه 

�ملركاتو �ملقبل.
عي�ضة ق.

تعج  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ت�ضكيلة  �أَنّ  رغم 
مبجموعة من �أف�ضل �لالعبني يف عامل 
�ل�ضاحرة �مل�ضتديرة، �إل �أن ربان �ضفينة 
غو�رديول  بيب  �ل�ضماوي«  »�لأزرق 
يعتزم تطعيم كتيبته بنجم كبري من ريال 
مدريد، يبدو �أن غو�رديول عاقد �لعزم 
باأ�ضماء  �ملرعبة  كتيبته  تطعيم  على 
مو��ضلة  للفريق  ت�ضمن  و�زنة  �أخرى 
لدوري  توهجه  ونقل  حملًيا،  ت�ضيده 
»�لأزرق  يرغب  �لتي  �أوروبا  �أبطال 
�أقرب  يف  بها  �لتتويج  يف  �ل�ضماوي« 
�أن  غو�رديول  ويدرك  ممكن.  وقت 
�لتعاقد مع �ضفقات جديدة �ضي�ضاعده 
على تعزيز تفوقه، وقطع �لطريق على 
مناف�ضة  �إىل  تطمح  �لتي  �لفرق  باقي 
يف  �لتتويج  من�ضات  و�عتالء  »�ل�ضيتي« 
�لأوروبية  �لدوريات  �أقوى  من  و�حد 
يف كرة �لقدم، ويف هذ� �ل�ضدد، ذكرت 
غو�رديول  �أن  �إ�ضبانية  �ضحفية  تقارير 
و�ضط  خط  جنم  مع  �لتعاقد  يُريد 

و�أ�ضافت  كرو�ض،  توين  مدريد  ريال 
رئي�ضًيا  هدًفا  يُعد  �لأملاين  �لدويل  �أن 
�أن  يعتقد  �لذي  �لإ�ضباين،  للمدرب 
�لإ�ضافة  �ضيعطي  كرو�ض  مع  �لتعاقد 
و�أ�ضارت  �لإجنليزي.  للنادي  �ملطلوبة 
�رصف  �ل�ضباين  �ملدرب  �أن  �لتقارير 
�لنظر حالًيا عن �لإ�ضباين �إي�ضكو، �لذي 
ب�ضكل  �ملو�ضم  هذ�  م�ضتو�ه  تر�جع 
يُريد  غو�رديول  �أن  مو�ضحة   ، لفت 
�حل�ضول على خدمات كرو�ض باأي ثمن 
ممكن، وح�ضب نف�ض �مل�ضادر، يهدف 
�لطريق  قطع  �إىل  �لإ�ضباين  �ملدرب 
مدرب  مورينيو  جوزيه  غرميه  على 
مان�ض�ضرت يونايتد �لذي عرب يف �أكرث من 
�لدويل  مع  �لتعاقد  يف  رغبته  عن  مرة 
غو�رديول  يعي  �إذ  �ملوهوب،  �لأملاين 
»�ل�ضياطني  �إىل  كرو�ض  �نتقال  �أن 
يف  �لتاألق  على  �ضي�ضاعدهم  �حلمر« 

�ملو�ضم �ملقبل.
وكالت

 ك�ضف اأنهم قرر مقا�ضاة
 الحتاد املحلي للعبة

حليلوزيت�س: اليابانيون حرموين 
من تكرار اإجناز اخل�ضر

عرّب �ملدرب �لفر�نكو بو�ضني وحيد حليلوزتي�ض عن ح�رصته 

من�ضبه  من  �إقالته  �لقدم  لكرة  �لياباين  �لحتاد  قر�ر  بعد 

على ر�أ�ض �لعار�ضة �لفنية ملنتخب �ل�ضامور�ي وذلك بعدما 

�أهله �إىل نهائيات كاأ�ض �لعامل �ملقررة �بتد�ء من 14 جو�ن 

�لد�خل برو�ضيا، حيث قال حليلوزيت�ض يف ت�رصيحات ملجلة 

�ضيناريو ما فعله  لتكر�ر  �أنه كان يخطط  »فر�ن�ض فوتبول« 

�لحتاد  لكن  �ليابان  مع  �لرب�زيل  مونديال  يف  �جلز�ئر  يف 

�لعاملي  �لكروي  �لعر�ض  �إىل  بالذهاب  �ملحلي حطم حلمه 

للمرة �لثانية على �لتو�يل، مو�ضحا �أن طريقة ��ضتبعاده من 

من�ضبه كانت �ضنيعة على حد قوله يف نف�ض �لت�رصيحات.

وك�ضف �لناخب �لوطني �ل�ضابق �نه رف�ض �لتوقيع على وثيقة 

�لإقالة وكلف �ملحامي �خلا�ض به برفع دعوى ق�ضائية �ضد 

و�أنه مل  ��ضرتجاع حقوقه خا�ضة  �أجل  من  �لياباين  �لحتاد 

بعدما  خا�ضة  عليها،  جرت  �لتي  و�لطريقة  �لإقالة  يتقبل 

مهامه  مو��ضلة  من  منعه  �أ�ضباب  عن  �ل�ضتف�ضار  طالب 
ورف�ض �لحتاد �لياباين منحه �إجابات مقنعة.

ع.ق.

 زياية ي�ضجعه
 من اأجل اللتحاق ب�ضفوفه

 بوجناح مطلوب من اإدارة 
اإحتاد جدة ال�ضعودي

من لفرتة �لنتقالت �ل�ضيفية �ملقبلة، حيث �أ�ضبح بوجناح هدفا �إىل �ضفوف �إحتاد جدة �ل�ضعودي �لذي طلب خدماته حت�ضبا يقرتب �لالعب �لدويل �جلز�ئري بغد�د بوجناح من �لنتقال  �ل�ضتفادة  تريد  �لتي  �ل�ضعودية  �لعا�ضمة  نادي  فريقه لإد�رة  �ضفوف  ي�ضجله يف  �لذي  �لتاألق  �إثر  خا�ضة  �أهلي �لتي �أبعدته عن �ملناف�ضة، خا�ضة بعدما قاد �ل�ضد �إىل �لتاأهل �ل�ضد �لقطري وعودته �لقوية �إىل �لتهديف بعد فرتة �لإ�ضابة خدماته  �آ�ضيا بعد جتاوز عقبة نادي  �أبطال  جدة �ل�ضعودي وت�ضجيله هدفني يف مرمى �لأخري بال�ضعودية لربع نهائي دوري 
يف �إياب �لدور ثمن �لنهائي من �ملناف�ضة �لقارية.

�أجل �للتحاق بفريق �حتاد جدة �لذي �ضبق له ويف �ضياق مت�ضل، ن�ضح �لالعب عبد �ملالك زياية مو�طنه  �ألو�نه يف وقت �ضابق، حيث ن�رص تغريدة عرب ح�ضابه بوجناح من  �لتو��ضل �لجتماعي »تويرت« قال فيها: حمل  »�أخي بغد�د يحب يلعب بني �جلمهور، و�أن�ضار �لعميد حتب �خلا�ض على موقع 
ت�ضوفك، �فعلها يا �ضديقي«.

ع.ق.



بر�شلونة يتجاهل بيلريين ورامزي
ك�سفت تقارير �سحفية عن حقيقة اهتمام بر�سلونة الإ�سباين ب�سم لعب اأر�سنال الإجنليزي 

يف فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، ومت �سوؤال ال�سحفي ال�سهري وخبري الكرة الإ�سبانية 
جييم بالجي، يف فقرة �سوؤال وجواب على �سبكة �سكاي �سبورت�س: »هل هناك اهتمام كبري 

من بر�سلونة ب�سم هيكتور بيلريين اأو اآرون رامزي، هل من املمكن عقد �سفقة تبادلية ت�سمل 
عثمان دميبلي«، ورد بالجي: »ل، هيكتور بيلريين باهظ الثمن، كما قلت من قبل بر�سلونة 

يريد ظهريا اأي�رس وكذلك ظهريا اأمين، لكن �سعر جنم اأر�سنال مرتفع جدا، وعلى حد علمي 
ل يوجد اهتمام من البار�سا باآرون رامزي اأي�سا«. واأ�ساف: »اأما بالن�سبة اإىل دميبلي، فمن 

املده�س اأن بر�سلونة يدر�س اإعارته، يف البداية ظنت الإدارة اأن م�ستواه يتح�سن ب�سكل 
جيد، لكنها الآن تدرك اأنه بحاجة اإىل احل�سول على دقائق لعب، وهذا لن يحدث يف املو�سم 

املقبل اإذا تعاقدت مع اأنطوان غريزمان من اأتلتيكو مدريد«، واختتم: »اإنه ينتظر تاأكيد 
�سفقة غريزمان ب�سكل ر�سمي، ويف هذه احلالة �سيدر�س اإمكانية ال�سماح لدميبلي بالرحيل 
لناد اآخر على �سبيل الإعارة«. يذكر اأن اإعارة دميبلي �ستكون مبثابة خيبة اأمل كبرية لالعب 
وجلماهري بر�سلونة بعد اأن ف�سل الفرن�سي يف اإثبات نف�سه، رغم اإنفاق البلوغرانا مبلغ 140 

مليون جنيه اإ�سرتليني ل�سمه من بورو�سيا دورمتوند الأملاين يف ال�سيف املا�سي.

لوف يرد ب�شدة على فاغرن
انتقد يواكيم لوف مدرب منتخب اأملانيا ب�سدة مهاجم بايرن ميونيخ �ساندرو فاغرن الذي 
اأعلن اعتزاله اللعب دوليا احتجاجا على عدم اختياره �سمن ت�سكيلة املان�سافت لنهائيات 

كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا، ووجه فاغرن انتقادات �سمنية اإىل لوف بعد ا�ستبعاده من 
الت�سكيلة م�سريا اأن �سبب ال�ستبعاد هو �سخ�سيته القوية، وقال فاغرن »بالن�سبة اإيل، من 

الوا�سح اأن طريقتي يف التعامل مع الأمور دائما ب�رساحة واأمانة وب�سورة مبا�رسة ل ينا�سب 
طاقم التدريب«، متهما �سمنيا املدرب باختيار فقط الالعبني الذين يطبقون كل ما يقوله.
ورد لوف على هذه الت�رسيحات، معتربا اأنها انتقاد لزمالئه الالعبني، واأ�ساف: »هو يقدم 
بع�سهم، الذين كانوا يلعبون معنا منذ فرتة طويلة، والذين هم من بني قادة املجموعة كما 

لو كانوا اأغبياء، كما لو كانوا معنا فقط لأنهم ل يعربون عن اآرائهم«، وتابع لوف متوجها اىل 
فاغرن الذي كان بني املر�سحني للتواجد �سمن الت�سكيلة الأولية على الأقل: »ميكنني اأن اأفهم 
اأنه حمبط، هذا وا�سح«، مو�سحا: »لكنني اأجد اأن ردة فعله مبالغ فيها قليال، وكل من يعرفنا 

يعرف كيف ن�رسك الالعبني دائما للتعبري عن اآرائهم، واأن يكونوا منفتحني و�رسيحني، واأن 
يعربوا عن نقدهم وهو اأمر مهم جداً بالن�سبة لنا«. واأ�سيب فاغرن 30 عاما بخيبة اأمل كبرية 

لدى عدم تواجده يف الت�سكيلة الأولية من 27 لعبا التي اأعلنها لوف اخلمي�س املن�رسم 
فاأعلن على الفور اعتزاله دوليا علما باأنه خا�س 8 مباريات فقط و�سجل 5 اأهداف، واختار 

لوف 3 لعبني يف مركز قلب الهجوم ملع�سكر اأملانيا الذي ينطلق الربعاء املقبل، وهم تيمو 
فرينر ليبزيغ وماريو غوميز �ستوتغارت ونيل�س بيرت�سن فرايبورغ، ويواجه احدهم خطر 

ال�ستبعاد من الت�سكيلة النهائية 23 لعبا. 

�شراع رو�شي اأملاين على كالينيت�ش
ي�ستعد ناديا لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي و�سالكه الأملاين للدخول يف �رساع حول �سم �سفقة 

من ميالن الإيطايل خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، ذكر موقع »فوتبول اإيطاليا« اأن 
لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي مهتم بالتعاقد مع نيكول كالينيت�س مهاجم ميالن، م�سريا اإىل اأن 

ا خالل 10 اأيام املقبلة، واأ�ساف اأن نادي �سالكه الأملاين مهتم  النادي متوقع اأن يقدم عر�سً
ا بالتعاقد مع املهاجم الكرواتي، مو�سحة اأن النادي م�سارك يف دوري اأبطال اأوروبا،  اأي�سً

وك�سف اأن نادي ميالن حدد �سعر بيع كالينيت�س بقيمة 25 مليون يورو، خا�سة اأن النادي 
الإيطايل ل يريد اأن يخ�رس ب�سبب رحيل الالعب، وان�سم الكرواتي اإىل �سفوف الرو�سونريي 
يف العام املا�سي قادًما من فيورنتينا مقابل 5 ماليني يورو، على �سبيل الإعارة مع اإلزامية 

ال�رساء مقابل 20 مليون يورو.

والد اأالبا: ريال مدريد ي�شعى ل�شم ابني
اعرتف والد جنم فريق بايرن ميونخ الأملاين ب�سعي ريال مدريد الإ�سباين للتعاقد مع جنله، 

خالل النتقالت ال�سيفية املقبلة، وقال جورج والد النم�ساوي دافيد األبا ظهري اأي�رس 
العمالق البافاري، يف ت�رسيحات نقلتها �سحيفة ديلي �ستار: »يعلم اجلميع اأن ريال مدريد 

مهتم حقا بدافيد، لكن ل ميكننا قول اأي �سيء يف الوقت احلايل«، واأ�ساف: »�سرنى ما 
�سيحدث يف ال�سيف، الآن لي�س الوقت املنا�سب للحديث عن الأندية التي تريده، لكن اجلميع 

يعرفون بالفعل اهتمام ريال مدريد به هذا الأمر لي�س �رسا«، اختتم: »يف الوقت احلايل ل 
يوجد �سيء ميكن قوله، عليه اأن ننتظر ونرى ما �سيحدث يف نهاية املو�سم«.

زيدان يوؤكد جاهزية رونالدو لنهائي دوري االأبطال

اأكد الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ال�سباين، اأن جنم الفريق الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جاهز بن�سبة 120 يف 
املائة خلو�س نهائي دوري اأبطال اأوروبا الأ�سبوع املقبل، و�سيكون متاحا للمباراة �سد فياريال التي جرت ام�س يف الدوري 
املحلي، وكان رونالدو قد تعر�س لإ�سابة يف كاحله يف مباراة »الكال�سيكو« �سد بر�سلونة بطل الدوري يف ال�ساد�س ماي، ما 
اأثار القلق باإمكانية عدم م�ساركته يف النهائي القاري املقرر يف كييف يف 26 احلايل، لكن زيدان اأكد بان رونالدو �سيكون جاهزا 
بن�سبة 150 يف املئة، وقال يف موؤمتر �سحايف ع�سية املرحلة الأخرية من الدوري ال�سباين: »رمبا يف الوقت احلايل هو جاهز 

بن�سبة 120 يف املئة، هو يف حالة جيدة، اذا كان كري�ستيانو جاهزا بن�سبة 120 يف املائة فهذا الأمر جيد بالن�سبة اإيل«.
�سد  املباراة  خلو�س  الفر�سة  زيدان  مينحه  وقد  املن�رسم  الأ�سبوع  خالل  الأول  الفريق  مع  طبيعي  ب�سكل  رونالدو  وتدرب 
اأتلتيكو مدريد على ملعبه  فياريال، وي�ستطيع ريال مدريد انهاء املو�سم يف املركز الثاين �رسط فوزه على فياريال وخ�سارة 
امام ايبار، ومن الالعبني الذين يريدون ت�سجيل النقاط يف �سفوف ريال مدريد يربز احلناح الويلزي ال�رسيع غاريث بايل الذي 
�سجل هدفني يف اأخر مباراة لفريقه �سد �سلتا فيغو الأ�سبوع املا�سي واختري اأف�سل لعب يف املباراة، بيد انه لي�س اأكيدا من 
امل�ساركة كاأ�سا�سي يف نهائي دوري البطال، وقال زيدان عما اذا كانت عرو�س بايل الأخرية �ستوؤثر على خياراته: »ت�ستطيعون 
روؤية اجلميع يف حالة بدنية جيدة وهذا ما يهمني  الأهم هو  اأي�سا،  يتدرب جيدا  لكنه  اأف�سل لأنه �سجل هدفني  باأنه  القول 

بالدرجة الأوىل«.
وي�سعى ريال اأن ي�سبح اأول ناد يحرز لقب م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بن�سختها احلالية للمرة الثالثة تواليا، كما ياأمل زيدان 
الذي توىل مهامه مطلع 2016، يف ان ي�سبح ثالث مدرب منذ انطالق امل�سابقة يف اأواخر اخلم�سينات يتوج باللقب ثالث مرات 

بعد بوب بايزيل مع ليفربول واليطايل كارلو مع ان�سيلوتي مع ميالن مرتان وريال. 

الفرن�سي  القدم  لكرة  الأوروبي  ال�سابق لالحتاد  الرئي�س  اأقر 
بوجود حيلة معينة يف قرعة مونديال 1998  مي�سال بالتيني 
لتفادي  املنظمة،  رئي�س جلنته  وكان  بالده  ا�ست�سافته  الذي 
لقاء الربازيل وفرن�سا قبل املباراة النهائية، واأحرز املنتخب 
الفرن�سي بقيادة �سانع األعابه يف حينها زين الدين زيدان، لقبه 
الوحيد يف املونديال بفوزه على الربازيل يف النهائي بنتيجة 
3-0، وقال بالتيني يف حديث لإذاعة »راديو بلو �سبور« يبث 
اأنهينا الدور الأول يف  اذا  انه  اليوم: »نظمنا القرعة بطريقة 
�سدارة جمموعتنا والربازيل يف �سدارة جمموعتها، لن يلتقي 
املنتخبان قبل املباراة النهائية«، وقال بالتيني »ا�سمعوا، كنا 
على اأر�سنا، علينا ان ن�ستفيد من الأمور اإىل احلد الأق�سى، مل 
نكن �سنتكبد عناء �ستة اأعوام يف تنظيم كاأ�س العامل ما مل يكن 
يف اإمكاننا القيام ببع�س احليل«، و�ساأل الالعب ال�سابق لنادي 
جوفنتو�س اليطايل »اأتعتقدون ان دول م�سيفة اأخرى ل تقوم 
بالأمر نف�سه يف كوؤو�س العامل لديها«، م�سددا اأن مباراة نهائية 

بني فرن�سا والربازيل كانت حلم اجلميع يف تلك الفرتة.
الذي  اللقب  عن  تدافع   1998 مونديال  يف  الربازيل  وكانت 
جنم  ويقودها   1994 املتحدة  الوليات  مونديال  يف  اأحرزته 
بقيادة  الفرن�سي  املنتخب  �سم  بينما  رونالدو،  الهجوم  خط 
زيدان جيال يعد من الأف�سل يف تاريخ كرة القدم الفرن�سية يف 
الع�رس احلديث، وكانت الربازيل يف املجموعة الأوىل وفرن�سا 
يف الثالثة يف الدور الأول، ومل يكن لقاوؤهما قبل النهائي ممكنا 
اختيار  طريقة  اأن  اإل  ملجموعتها،  منهما  كل  ت�سدر  �رسط 

ل�سيما  اجلميع،  تر�س  مل  املجموعات  روؤو�س  املنتخبات 
الذي حتدث عن  زاغالو  ماريو  املخ�رسم  ومدربها  الربازيل 
وجود موؤامرة اأوروبية �سد ال�سيلي�ساو، وبعد مفاو�سات م�سنية 
خلف الكوالي�س، اختريت �ست منتخبات اأوروبية ومنتخبان من 

جنوب اأمريكا على راأ�س املجموعات الثماين.
الفرن�سية  اللجنة  اأن  زاغالو  قال  القرعة،  �سحب  وقبل 
اإحراز  عدم  ل�سمان  و�سعها  يف  ما  بكل  �ستقوم  املنظمة 
رتبت  املنتخبات  توزيع  طريقة  اأن  م�سددا  اللقب،  الربازيل 
يف  اأوروبيني  منتخبني  مواجهة  يف  الربازيل  جتعل  بطريقة 
واملغرب  وال�سويد  الرنوج  القرعة  املجموعات)و�سعت  دور 
الأمريكي  الغرمي  الأرجنتني،  اأما  الربازيلية،  املجموعة  يف 
منتخب  مع  واحدة  جمموعة  يف  فوقعت  للربازيل  اجلنوبي 

اأوروبي واحد هي كرواتيا اإ�سافة اإىل جامايكا واليابان.

بالتيني: مونديال قرعة مونديال 1998 كانت موّجهة
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�أمري  �مل�رصي  �لفنان  يو��صل 
�جلزء  يف  دوره  ت�صوير  كر�رة 
د�خل  »كلب�ش«  م�صل�صل  من  �لثاين 
�لإنتاج  مدينة  ��صتوديوهات 
حالياً  يُعر�ش  و�لذي  �لإعالمي، 
�مل�رصية  �حلياة  ف�صائية  علي 

وعدد من �لقنو�ت �لعربية.
وك�صف عن  �للقب �جلديد �ملقرر 
�أن يقرتن با�صم »�صليم �لأن�صاري« 
يف �حللقات �ملقبلة، بعدما ��صتهر 
با�صم »با�صا م�رص« يف �جلزء �لأول 
�لذي ُعر�ش يف رم�صان �ملا�صي، 

عليه  �صيطلق  �لثاين  �جلزء  �أن  �إل 
�أمني �ل�رصطة �ملالزم له يف �صجن 
�لفنان  دوره  ويج�صد  �لعقرب، 
قلبي«  »با�صا  لقب  عيد،  �صليمان 

من فرط حبه له.
 »2 »كلب�ش  بطولة  يف  وي�صارك 
هالة فاخر وعبد �لرحمن �أبوزهرة 
وهيثم �أحمد زكي وحممد حممود 
�خلالق  عبد  و�صياء  �لعزيز  عبد 
�لنجوم،  من  وكوكبة  زكي  و�أ�رصف 
و�إخر�ج  دويد�ر  باهر  تاأليف  من 

بيرت ميمي.

 ظافر العابدين يحكي عن جتربته الأوىل 
مع اأمينة خليل يف »ليايل اأوچيني«؟

�أعرب �لفنان ظافر �لعابدين عن �صعادته مب�صاركته يف م�صل�صل 
»ليايل �أوچيني«، خ�صو�صا و�أنها جتربته �لأوىل مع �لفنانة �أمينة 

خليل، �لتي حتدث عنها يف حو�ره �خلا�ش ملوقع قنو�ت »�صي بي 
�صي cbc« قائال: »�أنا مب�صوط جد� �إين ب�صتغل مع �لفنانة �أمينة 

خليل، لأنها ممثلة �صاطرة وجمتهدة«.
و�أكد ظافر �أن �لكو�لي�ش �لتي جتمعه باأمينة خليل خالل �لعمل، 

حتمل قدًر� كبرًي� من �لحرت�م و�مل�صاعر �جلميلة و�لتعاون، 
م�صيفا: »�لكو�لي�ش �للي بيني وبني �أبطال �لعمل كلها حب وتعاون، 

و�أنا مب�صوط �أين ب�صارك �أمينة خليل وكارمن ب�صيب�ش يف هذ� 
�لعمل؛ لأنهم �صاطرين وموهوبني جد� وحمرتمني، وبيننا �صد�قة 

عمل حمرتمة«.
م�صل�صل »ليايل �أوچيني«، �إخر�ج هاين خليفة، و�صيناريو وحو�ر 

�إجني �لقا�صم و�صماء عبد�خلالق، وهو من بطولة ظافر �لعابدين، 
�أمينة خليل، و�للبنانية كارمن ب�صيب�ش، ومن �إنتاج �رصكة »بي 

لينك« لالإنتاج و�لتوزيع �لفني، �لتي ت�صهد تعاوًنا ثانًيا مع ظافر 
بعد م�صل�صل »حالوة �لدنيا«، �لذي �أذيع على �صا�صة قنو�ت »�صي 

بي �صي cbc« رم�صان �ملا�صي. 

ن�شف مليون م�شاهدة لأغنية ترت 
م�شل�شل م�شطفى �شعبان »اأيوب«

نالت �أغنية »حق �نتفاع« جنرييك �مل�صل�صل �جلديد »�أيوب«  
للممثل م�صطفى �صعبان ، �لتي طرحت موؤخر�  على �ل�صفحة 

�لر�صمية لف�صائية »�حلياة« �مل�رصية على في�ش بوك.
�أغنية »حق �نتفاع« غناء و�أحلان عبده �صليم، ومن كلمات حممد 

�جلمال، وتوزيع خالد نبيل، وتخطت �لأغنية ن�صف مليون م�صاهدة 
بعد �صاعات من طرحها على في�ش بوك.

و يعر�ش حاليا  م�صل�صل »�أيوب« يف مو�صم در�ما رم�صان 2018.
ويج�صد م�صطفى �صعبان يف �مل�صل�صل �صخ�صية موظف يف �أحد 

�لبنوك، ويتعر�ش لظلم كبري وي�صجن ب�صبب ورطة يف �لعمل، وبعد 
خروجه من �ل�صجن يخطط لالنتقام ليتحول �إىل جمرم.

وي�صارك م�صطفى �صعبان يف بطولة �مل�صل�صل، �أينت عامر، هنا 
�لز�هد، �صلوى عثمان، ومريهان ح�صني، و�مل�صل�صل من تاأليف 

حممد �صيد ب�صري، و�إنتاج تامر مر�صي، و�إخر�ج �أحمد �صالح.

رامي �شربي يطرح دعاء »احلكم 
العدل« مبنا�شبة رم�شان

طرح �لفنان �مل�رصي ر�مي �صربي �لدعاء �لديني »�حلكم �لعدل«، 
مبنا�صبة �صهر رم�صان �ملبارك، عرب �لقناة �لر�صمية ل�رصكة 

»روتانا« مبوقع يوتيوب.
دعاء »�حلكم �لعدل«، وهو كلمات �ل�صاعر تامر ح�صني ومن �أحلان 

ر�مي �صربي وتوزيع �ملوزع �ملو�صيقي طارق توكل.
وكان ر�مي �صربي، قد طرح �أحدث �أغنياته »�لنا�ش بتبان يف 

�ل�صدة«، عرب �لقناة �لر�صمية ل�رصكة روتانا مبوقع يوتيوب.
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احتدام ال�شراع يف احللقة الأوىل من »هارون الر�شيد«

»با�شا قلبي« لقب جديد لأمري كرارة يف »كلب�ش 2« بعد »با�شا م�شر«

كرمي فهمي يج�شد �شخ�شية “زين اأ�شامة ال�شراف يف »اأمر واقع«

تبداأ احللقة الأوىل من م�ضل�ضل هارون الر�ضيد مبا�ضرة با�ضتدعاء اخلليفة “مو�ضى الهادي بن املهدي” )عابد فهد( 
لأخيه هارون الر�ضيد )ق�ضي خويل( اإىل بغداد.

وبعد �أن ح�رص “هارون �لر�صيد”، 
على  “�لهادي”  �خلليفة  �أجربه 
�لعهد  �لتنازل عن �خلالفة وولية 
�لذي  �بنه  ل�صالح  عزله  �أجل  من 
مو�صى  بن  “جعفر  �حُللَم  يبلغ  مل 

�لهادي بن �ملهدي”.
ذلك  بعد  �لأحد�ث  وتتو�ىل 
“�خليزر�ن”  و�لدتهما  با�صتنكار 
�صامي(  )�صمر  دورها  توؤدي  �لتي 
هارون  و�صوؤ�ل  “�لهادي”  لفعلة 
عن  وتنازل  لأخيه  ��صتجاب  ملاذ� 
�لإجابة:  لتاأتيها  �ل�رصعي  حقه 
“كان علّي �أن �أختار �أهون �ل�رصين، 
�أن  �أو  بر�صاي  �لولية  �أخ�رص  �أن 

و�أ�صتيقظ  �لطاعة  ع�صا  �أك�رص 
دولة  عن  لأبحث  �لتايل  �ليوم  يف 
فهل  �أجدها،  فال  �لعبا�صيني 
�أن  و�أجد�دنا  �آبائنا  لدولة  تر�صني 

تختفي وتتال�صى يا �أماه؟”.
“مو�صى  �خلليفة  ياأمر  ذلك  بعد 
�لر�صيد”  “هارون  بو�صع  �لهادي” 
حتت رقابة �حلر�ش و�أل يغيب عن 
�أعينهم. وتنتهي �حللقة با�صتدعاء 
�لربمكي”  يحيى  لـ”  “�لهادي” 
و�صوؤ�له عن “�أين كان يف هذ� �لوقت 
�ملتاأخر؟” ويكذب “يحيى” قائاًل 
�حلاجات  بع�ش  يق�صي  كان  �إنه 
�ل�رصيف”،  �حلرم  تو�صعة  وهي 

متلون  “د�هية  لقب  عليه  ليُطلق 
�خلليفة  �أعو�ن  من  وجه”  باألف 
“مو�صى �لهادي”. م�صل�صل هارون 
�لر�صيد، هو �أَ�صخم �إنتاج تلفزيوين 
قناة  على  ويعر�ش   ،2018 لعام 
�أحد�ثه  وتدور  خليجية،  “روتانا 
هارون  عا�صه  �لذي  �ل�رص�ع  حول 
�أخوه  ��صتدعاه  عندما  �لر�صيد، 
تدخل  لول  يعزله،  لكي  )�لهادي( 
يتعر�ش  كما  )�خليزر�ن(،  و�لدته 
لل�رص�عات و�لد�صائ�ش �لتي كانت 
و�آفاق  وحوله،  �لق�رص  يف  تدور 
�حل�صارة �لتي �صهدتها فرتة حكم 

هارون.

 ، »رحيم«  م�صل�صل  ت�صدر 
 Egypt« تد�وًل  �لأكرث  قائمة 
�حللقة  عر�ش  بعد   ،»Trends
بي  »�صي  �صا�صات  على  �لأوىل 
�لتو��صل  cbc«، على موقع  �صي 

�لجتماعي �ل�صهري »تويرت«.
و�أثارت �حللقة �لأوىل للم�صل�صل، 
يا�رص  �لنجم  به  يوؤدي  و�لذي 
من  �لكثري  �لبطولة،  دور  جالل 
»تويرت«،  رو�د  من  �لأفعال  ردود 
�لتي  �مل�صاهد  �أن  �صّيما  ل 
تنوعت ما  ظهرت خالل �حللقة 

بالأحرى  �أو  �حلركي  �لأد�ء  بني 
�لعاطفي  و�جلانب  �لـ«�أك�صن«، 
عودة  م�صهد  خالل  ظهر  و�لذي 
رحيم من �صجنه ومقابلته لأبيه، 
�لفنان  �صخ�صيته  يج�صد  و�لذي 

�لقدير ح�صن ح�صني.
�لبطولة  جالل  يا�رص  وي�صارك 
ريا�ش،  وحممد  نور،  من:  كل 
وح�صن  فو�ز،  و�صربي  ودينا، 
وطارق  فهمي،  و�إيهاب  ح�صني، 
تاأليف  من  و�لعمل  �لعزيز،  عبد 
ومن  �أمني،  �إ�صماعيل  حممد 

من  وهو  �صالمة،  حممد  �إخر�ج 
للثنائي  م�رص  فنون  �رصكة  �إنتاج 

�لعزيز  عبد  حممود  حممد 
ورميون مقار.

م�شل�شل« رحيم« ليا�شر جالل يت�شدر تويرت بعد عر�ش حلقته الأوىل

يف  و�قع«  »�أمر  �أحد�ث  تدور 
�أحد  خالل  من  بولي�صي؛  �إطار 
�لذي  �لإرهاب،  مكافحة  �صباط 
يتم تكليفه مبهمة هدفها �إحباط 
�إحدى �لعمليات �لإرهابية قبل �أن 

يتم تنفيذها بالقاهرة.
فهمي  كرمي  �لعمل  بطل  ويج�صد 
�صخ�صية “زين �أ�صامة �ل�رص�ف”، 
وهو �أحد �ل�صباط �ملتميزين منذ 
�أنه  �إىل  بالإ�صافة  طالبًا،  كان  �أن 
�لألعاب  �إحدى  يف  مرموق  بطل 
�لقتالية؛ وهو ما يوؤهله للعمل يف 
�ختياره  ويتم  �خلا�صة،  �لعمليات 
لي�صبح �أحد �أهم �صباط مكافحة 
باإحباط  يكلف  �لذي  �لإرهاب، 

�إحدى �لعمليات �لإرهابية.
وعلى �مل�صتوى �لأ�رصي، يتعر�ش 
“زين” د�ئما خلالفات مع زوجته 

“د�ليا”؛ ب�صبب تركه لها يف �أغلب 
وخالل  عمله،  لظروف  �لأوقات 
بها  يقوم  �لتي  �ملهمات  �إحدى 
“يا�صني”،  �لثاين،  جنله  يتعر�ش 
ول  بحياته،  يودي  �صديد  ملر�ش 
يف  بجانبها  زوجها  “د�ليا”  جتد 

هذ� �لوقت �لع�صيب.
بجانب  �لعمل  بطولة  يف  ي�صارك 
من  كبرية  فهمي، جمموعة  كرمي 
نبيل  بينهم:  من  �لدر�ما  جنوم 
و�أحمد  لبيب،  ولطفي  �حللفاوي، 
وجنالء  م�صطفى،  ورمي  وفيق، 
ونيكول  عادل،  وحممد  بدر، 
وملك  فتحي،  و�أحمد  معو�ش، 
ونهى  �صليمان،  وحممد  قورة، 
من  وهو  فوؤ�د،  ودينا  عابدين، 
و�إخر�ج  رفعت،  حممد  تاأليف 

حممد �أ�صامة.
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للموؤلف خالد زيادة

�سدور كتاب امل�سلمون 
واحلداثة الأوروبية

�ضدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات كتاب امل�ضلمون واحلداثة الأوروبية خلالد 
زيادة، باحًثا فيه علقة العرب وامل�ضلمني باأوروبا التي ترجع اإىل بدايات القرن الثامن امليلدي، والتي 
انطبعت باللمبالة يف خلل حقبات طويلة، ثم تبّدلت يف احلقبة املعا�ضرة؛ اإذ اأّدى التقّدم الأوروبي 
اإىل انقلب هذه اللمبالة اإىل اإعجاب والأخذ مبا اأحرزته اأوروبا يف الأفكار والعلوم والتقنيات. ي�ضم 
هذا الكتاب )512 �ضفحة بالقطع الو�ضط، موثًقا ومفهر�ًضا( ثلثة كتب ن�ضرها املوؤلف �ضابًقا: اكت�ضاف 

التقدم الأوروبي؛ وتطور النظرة الإ�ضلمية اإىل اأوروبا؛ ومل يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب.

وكالت 
 
 

التقدم الأوروبي

التقدم  يتاألف الكتاب الأول، اكت�شاف 
الأوروبي، من �شبعة ف�شول. يف الف�شل 
واأوروبا،  العثمانية  الدولة  الأول، 
مدها  التي  للعالقات  زيادة  يعر�ض 
واإماراتها،  اأوروبا  العثمانيون مع دول 
مبا يف ذلك البابوية، واإقامة �شفارات 
وتالحق  ا�شطنبول،  يف  ثابتة  اأوروبية 
اإىل  العثمانيني  ال�شفراء  زيارات 
عوا�شم اأوروبا، »ونتيجة لهذه الأجواء، 
�شار الإ�شالم يثري حقًدا اأقل مما كان 
يف  ال�شابق،  يف  الأوروبيني  لدى  يثريه 
اأ�شبح الرتكي وامل�شلم �شورتني  وقت 
العرب  توارى  اأن  بعد  واحد،  ل�شيء 
حو�ض  يف  ال�شيا�شي  امل�رسح  عن 
املتو�شط«. يف الف�شل الثاين، التفكري 
املوؤلف  يورد  النحطاط،  حول 
اإدارة  يف  الع�شو  بيك،  قوجي  اأفكار 
تف�شريه  يف  الرابع،  مراد  ال�شلطان 
اأ�شباب انحطاط الدولة العلية: غياب 
الوزراء، وت�شليم  ال�شلطان على  رقابة 
احلا�شية،  لأفراد  واملغامن  املنا�شب 
وتخريب  الوزراء،  اإخال�ض  وعدم 
كانت  التي  الع�شكرية  الإقطاعات 
املقاتلة،  والقوة  باملال  الدولة  متد 
الدين  برجال  حلق  الذي  والف�شاد 
اأخرى  لأ�شباب  يعر�ض  كما  والعلم. 
قدمها كاتب جلبي، اأو حاجي خليفة.
اأما يف الف�شل الثالث، اكت�شاف اأوروبا، 
العثمانيني  اإدراك  اإىل  زيادة  فيلفت 

حال  يف  اأوروبا  �شعود  »اأن  مبكًرا 
ا�شتمراره وتغافل امل�شلمني عنه ل بد 
يف  الهزمية  للعثمانيني  يحمل  اأن  من 
لدعوات  ويعر�ض  بعيًدا«،  لي�ض  وقت 
من  ال�شتفادة  اإىل  متعددة  عثمانية 

التطور الأوروبي.
 

اإ�ضلحات ومفاهيم

يف الف�شل الرابع، حماولت الإ�شالح، 
الفكرية  املوؤثرات  اإن  املوؤلف  يقول 
العا�شمة  اإىل  نفذت  الأوروبية 
ال�شفراء  طريق  من  العثمانية 
ال�شفراء  فيها، ومن خالل  الأوروبيني 
الأوروبية.  العوا�شم  اإىل  العثمانيني 
وهذه املوؤثرات �شاهمت يف ن�رس جو 
من الإ�شالحات. يف الف�شل اخلام�ض، 
يقول  والتفكري،  الكتابة  اأ�شاليب  تبدل 
زيادة اإن املوؤثرات الفكرية الأوروبية 
متحدًثا  ثقافًيا مميًزا،  و�شًعا  اأدخلت 
له  وكان  راج  الذي  الرحلة  اأدب  عن 
العثمانيني  تعريف  يف  املهم  الأثر 
ال�شفراء  تقارير  جانب  اإىل  باأوروبا، 
التي �شاهمت يف تقدمي �شورة واقعية 
عن عوا�شم اأوروبا ومدنها وطبيعتها.
العاملية،  اللغة  ال�شاد�ض،  الف�شل  يف 
يتحدث زيادة عن عثمانيني األفوا باللغة 
الثامن  القرن  نهاية  قبل  الفرن�شية 
املتحم�شني  اأ�شد  من  وكانوا  ع�رس، 
بالأفكار  واملتاأثرين  الإ�شالح،  لفكرة 
الف�شل  يف  اأما  اجلديدة.  التحررية 
املفاهيم،  �رساع  والأخري،  ال�شابع 
ُمنحت  تقليدية  مفاهيم  على  فتكلم 
مفاهيم  منها  جديدة،  م�شامني 

و«الإ�شالح«  و«الثورة«  »الوطن« 
و«اجلمهورية« و«احلرية«.

 
نظرة اإىل اأوروبا

النظرة  تطور  الثاين،  الكتاب  يقع 
خم�شة  يف  اأوروبا،  اإىل  ال�شالمية 
النظرة  الأول،  الف�شل  يف  ف�شول. 
ي�شتعر�ض  اأوروبا،  اإىل  التقليدية 
واملوؤرخني  اجلغرافيني  تناول  زيادة 
اأوروبا، وموقف  املبكرون اأخباًرا عن 

الزدراء من �شعوبها.
النظرة  ا�شتمرار  الثاين،  الف�شل  يف 
التقدم،  م�شاألة  وتبدلها:  التقليدية 
الالحقة  املرحلة  املوؤلف  يتناول 
دولة  نهاية  حتى  ال�شليبية  للحروب 
املماليك يف عام 1517، حني اأ�شبحت 
واأكرث  اأو�شع  اأوروبا  عن  املعلومات 
مع  التجارة  ازدهار  بفعل  واقعية 
زيادة  يتناول  كما  الإيطالية،  املدن 
العثمانية  املرحلة  الف�شل  هذا  يف 
فيها  املعلومات  اأ�شبحات  التي 
الذين  ال�شفراء  خالل  من  متوافرة 
الف�شل  يف  عوا�شمها.  اإىل  يوفدون 
الثالث، �شورة اأوروبا الليربالية، يبحث 
القرن  يف  احلديثة  احلقبة  يف  زيادة 
الزدراء  حتول  حيث  ع�رس،  التا�شع 
بدت  كيف  يعر�ض  كما  اإعجاب،  اإىل 
اأمثال  النه�شويني  اأعمال  يف  اأوروبا 

الطهطاوي وخري الدين التون�شي.
الرابع،  الف�شل  يف  املوؤلف  يقراأ 
احلديثة،  النظرة  اجتاهات 
والليربالية  الإ�شالحية  الجتاهات 
يف  يعر�ض  فيما  اأوروبا،  يف  وغريها 

نقدية،  نظرة  نحو  اخلام�ض،  الف�شل 
وعبد  الطيباوي  اللطيف  عبد  لآراء 
ويختم  جعيط.  وه�شام  العروي  اهلل 
التي  ال�شالمية  النظرة  »اإن  بالقول: 
الوعي  يف  هام�شًيا  مو�شوًعا  بقيت 
م�شارف  على  حتولت  الإ�شالمي، 
ناظم  مو�شوع  اإىل  احلديث  الع�رس 
لأفكار امل�شلمني، حني مل يعد جتاهل 

قوة اأوروبا وتقدمها ممكًنا«.
 

جوار وخ�ضو�ضيات

الثالث، مل يعد لأوروبا  يتاألف الكتاب 
ما تقدمه للعرب، من ثمانية ف�شول. 
يقول زيادة يف الف�شل الأول، اجلوار، 
خ�شو�شية العالقة بني عامل ال�شالم 
من  �شعب  ثمة  لي�ض  اإن  واأوروبا، 
التاريخ  هذا  ميلك  العامل  �شعوب 
العرب  مثل  اأوروبا،  مع  امل�شرتك 
تاريخ طويل  فهذا  والأتراك.  والرببر 
ميتد اأربعة ع�رس قرًنا من ال�رساعات 
والتبادل واحلروب املتنقلة من غرب 
عمق  ومن  �رسقه،  اإىل  املتو�شط 
العربي  العاملني  عمق  اإىل  اأوروبا 
والإ�شالمي، اإ�شافة اإىل تبادل الب�شائع 
الأفراد  وانتقال  واملوؤثرات  والأفكار 

واجلماعات عرب �شفتي املتو�شط.
يعر�ض  التحديث،  الثاين،  الف�شل  يف 
على  التحديث  لتجارب  املوؤلف 
جتربتي  خالل  من  الأوروبي  النمط 
القرن  يف  العثمانية  والدولة  م�رس 
التا�شع ع�رس، فيما يعر�ض يف الف�شل 

التنويرية  لالأفكار  النه�شة،  الثالث، 
اأوروبا  من  العرب  منها  ا�شتفاد  التي 
الف�شل  يف  الفرن�شية.  الثورة  بعد 
يرى  ال�شالمية،  الإ�شالحية  الرابع، 
ردة  لي�شت  الإ�شالحية  اأن  املوؤلف 
فعل على التاأثري الأوروبي فح�شب، بل 
هي نتيجة لإدراك جديد لالإ�شالم يف 

�شوء علوم اجلغرافيا والتاريخ.
يتناول  الثورة،  اخلام�ض،  الف�شل  يف 
الثورة  منذ  الثوري  التاريخ  املوؤلف 
وتاأثري   ،)1789( الكربى  الفرن�شية 
ثورات:  ثالث  ا  م�شتعر�شً اأفكارها، 
اإ�شطنبول  يف  العثماين  النقالب 
 ،)1916( العربية  والثورة   ،)1908(
ما  مع   ،)1919( امل�رسية  والثورة 
جناحات  من  الثورات  هذه  حققته 

واإخفاقات.

بني الأيديولوجيات

الأيديولوجيا،  ال�شاد�ض،  الف�شل  يف 
منو  على  ا  م�شتفي�شً زيادة  يتكلم 
القيادات القومية وال�شرتاكية واأثرها 
فريى  العربي،  امل�رسق  يف  ا  خ�شو�شً
اأخذت  التي  الأيديولوجيات  هذه  اأن 
يعد  مل  اأوروبا  يف  فكرية  تيارات  عن 
اأوروبا  فقدت  وبذلك  تاأثري،  لها 
تاأثريها يف العامل عموًما، ويف العرب 
ا. يف الف�شل ال�شابع، الدولة،  خ�شو�شً
الد�شاتري يف  اعتماد  يف  زيادة  يبحث 
ولبنان،  كم�رس  العربية،  الدول  بع�ض 
التي  الليربالية  احلقبة  نهاية  يف  ثم 

الع�شكرية.  الأنظمة  فرتة  اأعقبتها 
احلكم  اأنظمة  بني  مقارنة  يعقد  كما 
�شيطرة  وبني  الع�شكري  املنبت  ذات 
املماليك يف القرن الثامن ع�رس على 
و�شوريا  العراق  مثل  بعينها،  اأقاليم 

وم�رس وتون�ض.
الثامن  الف�شل  زيادة  يخ�ش�ض 
التيارات  لقراءة  الأ�شولية،  والأخري، 
ون�شوئها  بروزها،  واأ�شباب  الدينية 
من  التحديث  على  فعل  ردة  بو�شفها 
جهة، وعلى ال�شعور بدور الإ�شالم يف 

جمابهة الأيديولوجيات احلديثة.
اإىل  زيادة  فيتطرق  اخلامتة،  يف  اأما 
العربي  العامل  دخلها  التي  املرحلة 
بعد عام 2011، ويقول اإن م�شهد العامل 
اإىل  اأقرب   2011 ثورات  بعد  العربي 
امل�شهد التاأ�شي�شي، مع ت�شارب الروؤى 
بني تفاوؤل بالنتقال اإىل الدميقراطية، 
وت�شاوؤم بانفجار الدول، وخماوف من 

انفراط ُعقدها. 
باحث  جامعي،  اأ�شتاذ  زيادة  خالد 
هو  والثقايف.  الجتماعي  التاريخ  يف 
العربي  املركز  يف  بريوت  فرع  مدير 
له  ال�شيا�شات.  ودرا�شة  لالأبحاث 
وال�شلطان:  الكاتب  عّدة:  موؤلفات 
اخل�شي�ض  املثقف؛  اإىل  الفقيه  من 
والنفي�ض: الرقابة والف�شاد يف املدينة 
على  مدينة  ثالثية  الإ�شالمية، 
املتو�شط؛ رواية حكاية في�شل. �شدر 
املحكمة  �شجالت  املركز:  عن  له 
املنهج  العثمانية،  احلقبة  ال�رسعية، 

وامل�شطلح.

لندن: اعالن القائمة 
الق�سرية جلائزة كالو�س 

فلوغ لر�سامي الكتب
فلوغ  كالو�ض  جائزة  اأعلنت 
الق�شرية  القائمة  عن  للر�شامني 
لرئي�شة  ووفقا   ،2018 العام  لهذا 
جلنة التحكيم جوليا اإيكال�شري، فاإنه 
لأول مرة تتكون القائمة من خم�شة 

كتب “مليئة بالإمكانيات”.
جلائزة  الق�شرية  القائمة  و�شمت 
الكتب  للر�شامني  فلوغ  كالو�ض 

الآتية: 
ليند�شى  اآ�شلنغ  “ذا نايت بوك�ض” لـ 
غريغ،  لويز  تاأليف  من  )اإيغمونت(، 
املحررة ميلي�شا فرييل، حمرر الفن 
تيفاين لي�شون. “ا�شمي لي�ض لجئ”، 
�شتوك(،  )بارينغتون   ، ميلرن  كيت 
حمرر   ،Hargrave اإميا املحررة 
“الف�شول:  موراى.  اآن  جوىل  الفن 
ماركو�ض  روفر”،  املريخ  ق�شة 
املحرر  ووكر(،  )ا�شتوديو  موتوم، 
حمرر  جون�شتون-بريت،  ديني�ض 
بوك�ض   “بيغ  جاك�شون.  لويز  الفن 
اأندروود  اإدوارد  بوك�ض،  ليتل   ،

)بلومزبري(، حمرر اميا بالكبرين.
جوليا  التحكيم  جلنة  رئي�شة  وقالت 
القائمة  عر�ض  “مت  اإيكال�شري: 
الطويلة على جمموعة من اخلرباء 
اختاروا  وقد  لدينا  املختلفني 
بالإثارة  ت�شعرك  خمت�رسة  قائمة 
الكاملة. هوؤلء هم خم�شة  والقدرة 
كتب  وخم�شة  موهوبني  ر�شامني 
بطريقته  فنان،  كل  للغاية.  م�شورة 
توجيه  يف  بنجاح  ينجح  املختلفة، 
التي  الق�ش�ض  خالل  من  القراء 
كتاب  التو�شيح.  خالل  من  يرويها 
كالو�ض  عنه  دافع  كما  ال�شور، 
املهنية،  حياته  طوال  فلوغج 
ك�شكل  املنا�شب  التقدير  ي�شتحق 

فني مهم وحيوي”.
حفل  يف  الفائز  عن  الك�شف  �شيتم 
توزيع اجلوائز يف لندن يوم الأربعاء 
�شيك  و�شيتلقى   2018 �شبتمرب   12

مببلغ 5000 جنيه اإ�شرتليني.
 وكالة  اأنباء ال�ضعر 

»العربية.. لغة عاملية«.. كتاب جديد بالفرن�سية
�شدر حديثاً يف باري�ض كتاب »العربية.. لغة 
عاملية«، و�شهد اإقبالً كبرياً من قبل القارئ 
العربي والغربي على حّد �شواء ملا يحمله 
اإىل  تدعو  العربية  للغة  جديدة  نظرة  من 
جتاوز ال�شور النمطية والتطلع للم�شتقبل. 
خلرباء  وتو�شيات  اآراء  الكتاب  ويحمل 
والإعالم  والثقافة  التعليم  يف  وباحثني 
مدى  بخ�شو�ض  الت�شاوؤلت  عن  يُجيبون 
الفائدة من تعلّم العربية كلغة توا�شل حّية 
ظّل  يف  اخلم�ض،  القارات  يف  وُمنت�رسة 
اليوم  العربية  للغة  امُلنا�شب  غري  الواقع 
مار�ض  يف  �شدر  الذي  الكتاب  فرن�شا.  يف 
دار  عن  والعربية  الفرن�شية  باللغتني   2018
يايف  ندى  اإ�رساف  للن�رس حتت  »هرماتان« 
ويقع  الفرن�شية،  والأكادميية  الدبلوما�شية 
امُل�شاهمات  يت�شمن  �شفحة،   221 يف 
بحثية يف جمال  ندوة  يف  مّت طرحها  التي 
دي�شمرب2016  يف  نظمت  الإن�شانية  العلوم 
الأبعاد  تناولت  الفرن�شية،  العا�شمة  يف 
ومكانتها  العربية  للغة  والتاريخية  الثقافية 
تعليمها  وحيوية  املهنية،  الدوائر  اليوم يف 
ووجودها وتاأثريها احلايل وامل�شتقبلي يف 
القنوات الف�شائية وخمتلف و�شائل الإعالم 
الجتماعي.  التوا�شل  وو�شائل  التقليدية 
وعلى الرغم من الهتمام امُلتزايد موؤخرا 
اأّن الكتاب  اإل  بتعلّم لغة ال�شاد يف باري�ض، 

»غري  تُعترب  زالت  ما  العربية  اللغة  اأّن  يرى 
عدد  يتجاوز  ل  حيث  فرن�شا«  يف  مرغوبة 
الإعدادية  املدار�ض  يف  يتعلمونها  الذين 
عن  ُمت�شائاًل  ُمتعلم،   14000 والثانوية 
تعلم  على  املتوا�شع  الإقبال  هذا  اأ�شباب 
العامل، واإحدى  اأكرث لغة حتدثاً يف  خام�ض 
الأمم  امُلعتمدة يف  ال�شت  الر�شمية  اللغات 
عرب  وا�شع  ب�شكل  واملنت�رسة  املتحدة، 
وبالتايل  الف�شائية،  القنوات  من  املئات 
الكتاب من خالل باحثيه امُل�شاركني  يُقّدم 
ل  الذي  الو�شع  هذا  لعالج  ُمقرتحة  اآلية 

ت�شتحقه اللغة العربية.
ويقول الكتاب اإّن »اللغة الفرن�شية، وغريها 
العربية  للغة  تدين  الإن�شانية،  لغات  من 
بالكثري من الكلمات ال�شائعة والأ�شا�شية يف 
علوم احلياة«، مما يوؤكد بال �شك اأّن العربية 
تقدمي  يتم  ذلك،  ومع  لكن  عاملية«.  »لغة 
اللغة العربية يف فرن�شا اأحياناً باعتبارها لغٌة 
وا�شع عرب خُمتلف  ب�شكل  تتبايُن  جُمتمعية 
م�شتويات  اأّن  كما  العربية.  الدول  مناطق 
بدون  هذا  يومناً  حتى  العربية  اإتقان 
�شهادٍة ُمعرتٍف بها عاملياً، با�شتثناء ُمبادرة 
اأطلقها موؤخراً يف هذا املجال معهد العامل 
العربي يف باري�ض. وهذا ما �شعت له الندوة 
العربية  للثقافة  الرتويج  بهدف  ة  امُلخت�شّ
الآفاق  جميع  من  �شخ�شيات  دعوة  عرب 

عاملية«،  لغة  العربية،  »اللغة  ل�شتك�شاف 
وامُلنحدرون  فيها  امل�شاركون  تناول  حيث 
وال�شحافة،  والآداب،  التعليم،  عامل  من 
يف  امُلتخ�ش�شة  وال�رسكات  والأعمال، 
وال�شهادات  الكمبيوتر،  وعلوم  الريا�شيات، 
التدريب املهني،  اللغوية، وحتى خرباء يف 
بن�رس  املتعلقة  الق�شايا  بحما�ض  تناولوا 
اأّن  وذكروا  وتطويرها.  العربية  اللغة 
»اأعمال اأر�شطو، وغريها من الرتاث العلمي 
بف�شل  للعامل  و�شلت  قد  القدمي،  والثقايف 
حركة الرتجمة الوا�شعة التي مّتت حينها يف 
جلياًل، على   واأّن عاملاً  العبا�شي«.  الع�رس 
قد  اجلرب،  علم  خمرتع  هو  املثال،  �شبيل 
ما  التي  »خوارزمية«  كلمة  اإىل  ا�شمه  منح 

زالت ُم�شتخدمة لليوم.
ويك�شف الكتاب اأّن »تدري�ض اللغة العربية 
يف فرن�شا بداأ منذ عام 1587م وفقاً لرغبة 

�شابقة للملك فران�شوا الأول«.
لكن وعلى الرغم من اأّن اأكرث من 127000 
املدار�ض  يف  اليوم  يتعلمونها  �شخ�ض 
اأّن  اإل  اخلارج،  يف  الفرن�شية  الثانوية 
اليوم  يدر�شونها  طالب   14000 من  اأقل 
يف املدار�ض الإعدادية، والثانوية داخل 
فرن�شا، فيما تُعر�ض �شنوياً اأربع وظائف 
فقط للعمل كخبري يف مناهج العربية يف 

عموم فرن�شا.

اإتقان  �شهادات  ملنح  الكتاب  ويدعو 
العربية  اللغة  يف  دوليا  ُمعتمدة  ر�شمية 
كغريها من اللغات الأخرى، مما يُ�شاهم 

يف تطويرها على نحو وا�شع.
ف�شاًل عن اأّن ا�شتخدام اللغة العربية يف 
الأعمال  وعامل  التجارية  املفاو�شات 

يُعترب ركيزة اأ�شا�شية يف هذا ال�شدد.
امُل�شاركني  اأّن اخلرباء  الالفت  وكان من 
املبا�رس  البث  بدور  اأ�شادوا  الكتاب  يف 
للفي�شبوك والو�شائط ال�شمعية والب�رسية 
املجانية   Mook الـ  ودرو�ض  احلية، 
وذلك  للعربية،  ُم�شرتك  تعليم  ابتكار  يف 
يُن�رس  مما  كبرية  ن�شبة  اأّن  الرغم  على 
بّثه  يتّم  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف 
بعّدة لهجات عربية. وذكر الكتاب اأّنه من 
اجلميل اأّن »م�شيحيي امل�رسق مُيار�شون 
طقو�شهم الدينية باللغة العربية«. وبرهن 
الكال�شيكي،  الأدب  اأّن  على  الباحثون 
ما  ازدواجية  اإىل  العامل  تقلي�ض  يرف�ض 
و«حرام«  »حالل«  مقد�شة  ن�شو�ض  بني 
من  وليلة  ليلة  األف  ون�شو�ض  جهة،  من 
الفل�شفية  الن�شو�ض  فتلك  اأخرى،  جهة 
الإبداعية كالأغاين احلديثة التي يتداولها 
ُمرحتاًل  يُ�شافر  القارئ  وجتعل  اجلميع، 

ُم�شتمتعاً عرب الكثري من البلدان. 
وكالت 



17 ثقافةالأحد 20  ماي  2018  املوافـق  لـ 04 رم�ضان  1439هـ
الدكتور بوخالفة فتحي اأ�ضتاذ حما�ضر بجامعة امل�ضيلة

م�ستقبل البلد مرتهن بجودة التعليم
الدكتور بوخالفة فتحي ,  اأ�ضتاذ حما�ضر بجامعة امل�ضيلة , حا�ضل على 

الدكتوراه وكذا درجة الأ�ضتاذية تخ�ض�س اأدب عربي , ورئي�س املجل�س العلمي 
�ضابقا بكلية الآداب واللغات بامل�ضيلة,  يل عدة موؤلفات يف الأدب وغريها,  منها 

التجربة الروائية واملغاربية درا�ضة يف الفاعليات الن�ضية واآليات  القراءة 2010  
, �ضعرية القراءة والتاأويل يف الرواية احلديثة , لغة النقد الأدبي احلديث .

حاوره :   خلـ�ضر بن يو�ضف 

دكتور ل�ضك اأن هناك 
فرق بني التعليم العايل 

والتعليم يف مرحلة 
املتو�ضط يف راأيك 

كيف ي�ضاهم املربي يف 
رفع م�ضتوى التالميذ 

التح�ضيلي وال�ضلوكي من 
وجهة نظرك ؟ 

هناك فرق كبري بينهما , ولكن دعني 
اأحتدث عن مرحلة املتو�سط بالذات 
لأنها مرحلة �سعبة جدا حيث اإن اأحد 
ثقة  تعزيز  الناجح  املربي  اأهداف 

الطاقات  وتفجري   , بنف�سه  التلميذ 
عن  والبحث  التالميذ  عند  الكامنة 
هذه  وترجمة   , واحد  كل  يف  املميز 
وهذا  الواقع,   اأر�ض  اإىل  الطاقة 
ويقوي  للتلميذ  الذاتية  الروؤية  يعزز 
م�ستوى  رفع  يف  يتبع  مما  ال�سخ�سية 
يف  متاما  عك�سه   , وال�سلوك  التعليم 

التعليم العايل .

ما هي الأمور الأ�ضا�ضية 
املهمة خللق بيئة 

تعليمية ؟ 

هناك عديد الأمور خللق جو منا�سب 
اجليدة  التعليمية  العملية  لأداء 
اإذا    - الناجحة  اأقول   - والناجحة 
توفرت على التفاهم, العمل امل�سرتك 

 , املعرفة   , املتبادل  الحرتام   ,
والنتماء كل هذه مع  اليقظ  ال�سمري 

بع�سها البع�ض تكون اجلو املريح .

من هو املعلم الناجح يف 
نظرك ؟

 , يقظ  �سمري  �ساحب  معلم  كل  هو 
التالميذ,  يحرتم  بالنتماء مع  ي�سعر 
وي�سعر  متوا�سع   , والآخرين  نف�سه 
ر�سالة  هي   , يحملها  التي  بر�سالته 
�رشيفه ,  فيها يثق ويربي اأجيال نا�سئة 

لكي تكون هي عماد امل�ستقبل.
العلمية  وخربتك  نظرك  وجهة  من   
املوا�سيع  هي  ما    , والأكادميية 
امل�ستحب التدقيق عليها يف املتو�سط 

؟  وملاذا ؟ 
وجهة  من  اأهميتها  لها  املوا�سيع  كل 

رئي�سة  موا�سيع  هناك  لكن   , نظري 
غريها  من  اأكرث  بها  الهتمام  يجب 
املرحلة  هذه  يف  اأ�سا�سية  لكونها   ,
التلميذ  �سخ�سية  بلورة  يف  ومهمة 
وثقافته ,  وهذه املوا�سيع هي اللغات 
الرتبية    , العلوم   , الريا�سيات    ,
الإ�سالمية ,  واللغة العربية , واأمتنى 
درو�سهم  يف  ينجحوا  اأن  للجميع 

وحتقيق طموحاتهم واآمالهم .

كلمة حتب توجيهها 

للمربني اأو التالميذ ؟ 

للتالميذ  اأخرية  كلمة  اأوجه  اأن  اأود 
الظروف  هذه  يف  اإننا  لهم  واأقول 
والتحلي  العلم,  اأهمية  جميعا  نعي 
ال�سالح  فهو   , احلميدة  بالأخالق 
لننه�ض  اأمامنا  بقي  الذي  الوحيد 
كما   , م�رشف  ب�سكل  مبجتمعنا 
وخا�سة  التدري�ض  عملية  اأن  اأذكرهم 
اأ�سعب  من  املتو�سط  مرحلة  يف 
اأن  الأ�ستاذ  من  حتتاج  وهي  الأعمال 

يكون مربيا ومدر�سا ومثال وم�سئول 
وخبريا نف�سيا بالرغم من ذلك .

كلمة اأخرية  
اجلزيل,   �سكري  اأقدم  اأن  اأود  اأول 
يل  اأحتتموه  ملا  اجلميل,   وعرفاين 
من فر�سة ثمينة , اإنها فر�سة ل تقدر 
طفولتي  لأيام  بي  رجعتم  لقد   بثمن 
اإنه احلنني لذلك الوقت ,  كما اأمتنى 
يوفقه  اأن  املحرتم  اجلريدة  لطاقم 
م�سوؤولياته  على  ويعينه  ويثبته  اهلل 

وواجباته وال�سالم عليكم .

جنوم الفن اجلزائري يزينون ال�سهرات الرم�سانية 
يف خمتلف ف�ضاءات الديوان الوطني للثقافة والإعالم

يف  اجلزائري  اجلمهور   �سيعي�ض 
رم�سان  �سهر  من  الأول  الن�سف 
فنية  �سهرات   ,2018 ل�سنة  املعظم 
الوطني  الديوان  ينظمها  متنوعة 
اإطار  يف  الإعالم وهذا  و  للثقافة 
ال�سهر  اخلا�ض  لهذا  الربنامج 
نخبة  فيها  �سي�سارك  الف�سيل  والتي 
من الفنانني اجلزائريني يف الفرتة ما 
بني 19 ماي اإىل 12 جوان 2018 والذي 
الأطل�ض  و  املوقار  قاعتي  �سي�سمل 
باجلزائر العا�سمة  واملركب الثقايف 
بتيبازة  �سنوة  �سليم  الوهاب  عبد 
وقاعة اأحمد باي بق�سنطينة و قاعة 
وقاعة  ببومردا�ض  ي�رش  العرو�ض 
1945-خراطة  ببجاية  ماي   08
حيث  بوهران  املغرب  وقاعة 
مع  موعد  على  اجلمهور  �سيكون 
الفن اجلزائري الراقي على ال�ساعة 

العا�رشة ون�سف ليال .
 

الإن�ضاد واملديح الديني 
والقعدات ال�ضعبية 

بقاعتي  املوقار 
والأطل�س بالعا�ضمة

 
قاعة  يف  الفنية  ال�سهرات  ف�سيحي 
املوقار باجلزائر العا�سمة نخبة  من 
اجلزائريني  يف القعدات  الفنانني 
رم�سان  يف  �ستقام  التي  ال�سعبية 
اإحيائها  كل  يف  �سي�سارك  والتي 
عزيوز  ال�سعبي  املطرب  من 
الرزاق  وعبد  دلهوم  وحميد  راي�ض 
بالعا�سمة  قنيف  يوم 19 ماي 2018 
العا�سمي  اجلمهور  �سيلتقي  كما   ,
عبد  القدير  ال�سعبي  باملطرب 
رم�سانية  �سهرة  يف  القبي  الرحمن 
اجلاري  رفقة  ماي  يف  20  مميزة 
كل من املبدع حممد روان  وديدين 
ال�سعبي  الفن  مبدعي  ليزين  كروم 
رم�سان  �سهرات  والأندل�سي 
2018  والذي يعرف م�ساركة كل من 
الفنان مهدي طما�ض ونا�رش مقداد 
بوخر�ض  نعيم  وحممد  ودليلة 

�رش�سام  وحممد  القادر  وعبد 
خوا�ض   ومب�ساركة فرقة الفردة   مع 
املالوف  اأغنية  حفيد  عميد 
الراحل  الق�سنطيني  املطرب 
الفرقاين  واملتمثل  الطاهر  احلاج 
الفرقاين  وهذا  الفنان  العدلن  يف 
من  العا�سمي  اجلمهور  ميكن  ما 
الق�سنطيني  فن  املالوف  تذوق 
مدينة  اأ�سالة  عن  يعرب  الذي 
كما  ق�سنطينة  املعلقة  اجل�سور 
مل  الرم�سانية  ال�سهرات  �سيزين 
دري�ض  علي  منال  و�سيد  را�سية  من 
ون�رش الدين قاليز و الفنانة القبائلية 
ح�سيبة عمرو�ض وهذا طيلة اأيام 21 
و�ستقام  اجلاري  ماي  و24  و23  و22 
ماي   30 اإىل   23 من  �سعبية  قعدات 
بباب  الأطل�ض  قاعة  اجلاري  يف 
بالعا�سمة �سيحييها  جنوم  الوادي 
ر�سيد  اجلزائري  يف  ال�سعبي  الفن 
�سياح وكمال عزيز ون�سيم بور  وكمال 
حني  يف  عويدات  كرمي  بورديب 
واملديح  الإن�ساد  ع�ساق  �سيكون 
هذا  يف  مبا�رش  موعد  على  الديني 
قطوف  فرقة  مع  الف�سيل  ال�سهر 
اجلنة  من اجللفة و جمعية الأجيال 
ال�ساعدة من ولية غرداية  واملن�سد 
يا�سني  العا�سمة  من  حاند  عادل 
حمو�ض من امل�سيلة  واأنوار الدو�سن 
من ب�سكرة و اأحمد جمال من غرداية 
واملن�سد  �سلطاين  يو�سف  واملن�سد 

بن طالب اأكرم .
 

 اأون�ضيي جتمع الفنانات 
اجلزائريات يف » فا 

نوطة للموؤنث«
 

الوطني  الديوان  خ�س�ض   ولقد 
هذا  يف  اأون�سيي  والإعالم  للثقافة 
نوطة  فا  تظاهرة  »  الف�سيل  ال�سهر 
» من 26 ماي  اإىل غاية 02  للموؤنث 
�ستعرف م�ساركة  والتي  جوان 2018 
على  اجلزائريات  الفنانات  اأملع 
واأمينة  �سعبان  ن�سيمة  غرار  الفنانة 

قارة  دزيرية  وزكية  زوهري  ونعيمة 
عبد  وح�سيبة  رحال  وبهجة  تركي 
عالل   ورمي  بن  الروؤوف  ومرمي 
بور�سايل  وماليه  وليلى  حقيقي 
ماديني  لمية  و  �سعدي 
اللمة  فرقة  و  بناكو�ض  ولطيفة 
اجلمهور  �سيحظى  الب�سارية  ,  كما 
بال�ستمتاع  بطبوع �سعبية  العا�سمي 
رم�سانية  واأندل�سية وحوزية  يف ملة 
اجلزائرية  العائالت  فيها  �ست�سارك 

مبختلف �رشائحها.
 

دنيا اجلزائرية و كرمي 
م�ضباحي بتيبازة

 
الثقايف  املركب  و�سيحت�سن 
بتيبازة  �سنوة  �سليم  الوهاب  عبد 
�سيحييها  بعزيز  فنية  �سهرات 
�رش�سايل  و يو�سف  ايغ�سالين 
ديفل  وحممد  بن  ال�سالم  و عبد 
مي  كر و يلة   عد و تي   ا حو
ديقا  ودنيا  م�سباحي  ومرزاق 
اأمري  و نا�رش  اجلزائرية 
و علي  و قا�سم  جمال  و بوطالب 
و حممد  الطيب  ابحرين  واإبراهيم 
بوج  و ريا�ض  اقروى  عليمحمد 
باللة  وعبد  فاحت  و  العامرية  وجناة 
هديل  و�سعيد  �سيربة  ومنال  القادر 
و�سيخ  فرح  بالل  و�سربينة 
يف  وهذا  مدروح  املهدي  وفرحات 
الفرتة املمتدة من 22 ماي اجلاري 

اإىل غاية 31 من نف�ض ال�سهر  .
           

 رابح ع�ضمة وما�ضة 
بو�ضافة ووعلي 
اأرزقي  ببجاية

 
اجلمهور  �سي�ستمتع  حني  يف 
القبائلي  الفن  البجاوي  بروائع 
رم�سان  الأ�سيل  طيلة  �سهر 
ماي   08 بقاعة  وهذا  الكرمي 
حيث  ية   ببجا طة   ا خر -1 9 4 5
الفنية  ال�سهرات  هذه  يف  �سيطل 

�سليم  ويا�سني  نابي  من  بن  كل 
زواوي   ومباركية نبيل  وبوبكر خراز 
املتاألق  »يون�ض  والفنان  بايال�ض  و 
اأدكار  بدائرة  هنكذ  »ابن  قرية 
بجاية الذي �سيوؤدي باقة متنوعة من 
لي�سفي  بالقبائلية  العاطفية  اأغانيه 
لل�سهرة  الفنية التي �سيحييها يوم 24 
عرب  قوة  خا�ض  2018  رونقا  ماي 
املتميز  واملو�سيقى  والأداء  الكلمة 
جزائري  فنان  منه  يجعل  ما  وهذا 
راقية  فنية  ر�سالة  يحمل  مبدع 
جلمهوره وع�ساقه وهذا عرب معاجلته 
اجتماعية  ملوا�سيع  وم�ساكل 
ال�ساب  وواقع  البيئة  من  ا�ستمدها 
اجلزائري ليرتجمها يون�ض اإىل اأغاين 
م�سمونها  ويف  طياتها  يف  حتمل 
الأوىل,  بالدرجة  اإن�سانية  دللت 
ال�سهرات  الفنية  باقي  و�ستتوا�سل 
على  الفنانني  من  جمموعة  مع 
�سعدي  وق�سيمو  جمدوب  غرار 
بوراي  ومزناب زهري ور�سيد فرحاين 
عا�سور  حيون   وخمتاري  ورابح 
حمدي  ولناين  و�سريتا  وفرحات 
ر�سيد واإيدير طهرات  وحفيظ جماي 
ومنانا , يف حني �سيحيي جنم مدر�سة 
القبائلي  الفنان  و�سباب«  »اأحلان 
الويف  ليقدم جلمهوره  اأرزقي  واعلي 
يف  وال�سعبية  القبائلية  الأغاين  اأروع 
العرو�ض  رم�سانية  بقاعة  �سهرة 
رفقة  �سهام  وهذا  ببومردا�ض  ي�رش 
دايل  والفنانة  ويو�سف  �ستيتي 
عمار  وعلي  وبلعربية  فطة  و 
اإر�سان  و غيال�ض و جليد ريا�ض  مع 
الكبرية  القبائلية  الفنانة  م�ساركة 
القدير  بو�سافة  والفنان  ما�سة 
ب�سعبية  يحظى  الذي  ع�سمة  رابح 
واجلزائر  القبائل  منطقة  يف  كبرية 
عمار  وكمال  �سعيد  ككل   وبن 
يزيد  املتاألق  واأعمر  واملطرب 
زيتون  وبن  �رشقي  واأحمد  اأومو�سى 
والهادي  اأحرا�ض  وح�سان  اعمر 

رجب و م �سي تالة.
 

اإطاللة جنوم الفن 

يف رم�ضان على ركح 
قاعة »املغرب« بالباهية 

وهران  
 

ويف املقابل ف�ستعرف قاعة املغرب 
فنية  �سهرات  اإقامة  بالباهية وهران 
املعظم  رم�سان  �سهر  يف  راقية 
اجلاري  اأين  ماي   31 اإىل   20 من 
واملتمثلة  فنية  �ست�سارك جمعيات 
و جمعية  الأندل�ض  ن�سيم  جمعية  يف 
النه�سة و جمعية م�سطفى بلخوجة 
و اللّمة  و الفردة  زرياب  و فرقة 
�ستار  �سوبر  برنامج  الب�سارية وجنم 
الوهرانية  الهواري  والفنانة  �سابر 
�ساحلي  والفنان  املبدعة  خديجة 
خدة  وم�سابيح  بن  بارودي  الأ�سيل 
تلم�سان  مدينة  وبلبل  احلاج 
نورة  و  عدة  ه�سام  و  اأنور  ال�ساب 
عبد  وعدة  احلاج  قناوة  ومعطي 
بن  ليلى  و  عظمة  حممد  و  القادر 
عطية  وعمر  بن  الدين  مراح  ونور 
ن�سيمة  و  كويرات  بلخوجة و�سلمى 
الغافور  وحميد  نا�رش  و  �سعبان 

�سبان .
 

ا�ضتذكار فن املالوف 
الق�ضنطيني الأ�ضيل 

بقاعة اأحمد باي
 

باي  اأحمد  قاعة  يف  و�ستن�سط 
عائلية  فنية  �سهرات  بق�سنطينة 
اجلمهور  خاللها  من  �سيتذوق 
اأبرزها  خمتلفة  فنون  الق�سنطيني 
الق�سنطيني مب�ساركة  املالوف  فن 
الريغي  عبا�ض  املبدع  الفنان 
�سم�ض  الذهبية  و  احلنجرة  �ساحب 
عوابدية  و اأحمد  جبا�سي  الدين 
خليلي وفويف  باي  وه�سام  و جميل 
�سيتذوق  جمهور  حيث  الق�سنطيني 
فنية  طبوع  املعلقة  اجل�سور  مدينة 
�ستزين  �سهرات  اأخرى  والتي 
�ستطل  2018  حيث  رم�سان 
الدزيرية  نعيمة  الفنانة  القديرة 
روائعها  لتقدم  اجلمهور  هذا  على 
العتيق  ال�سخر  مدينة  يف  الفنية 
ق�سنطينة  كما �سيحط رحاله الفنان 
هذه  القاملي  يف  الكبري  كمال 
الفنية  روائعه  اأهلها  ليذوق  املدينة 
التي �سنعت �سهرة يف منطقة ال�رشق 
اجلزائري ,  يف حني �ستن�سط فرقة 
رايناراي حفال فنيا يف هذه املدينة 
احلاجة  ولد  فرقة  الراقية  رفقة 
الق�سنطينيون  كما  �سيكون   , مغنية 
على موعد مع امل�رشح عرب مونولوج 
» عودة املدين« لبن مدينة �سكيكدة 
امل�رشحي  �سيف  واملمثل  املخرج 
اآخر  بوهة  ومونولوج  الدين 
للمخرجة  طيو�سة«  يحمل  عنوان  » 

ن�رشين بلحاج.
حكيم مالك 
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 التخل�ص من ع�صر اله�صم
 يف رم�صان مع الكمون

الكمون لديه تاريخ طويل من اال�ستخدام كعالج 
مل�ساكل اجلهاز اله�سمي مبا يف ذلك ع�رس اله�سم والغثيان، 

واالإ�سهال، وانتفاخ البطن. فهو يحفز اإفراز اإنزميات البنكريا�س التي 
ت�ساعد على اله�سم، مزج مقدار ملعقة من م�سحوق بذور الكمون 

املحم�س يف كوب من املاء وي�رسب منه.
للثقل يف املعدة، اإ�سافة ربع ملعقة �سغرية من كل من م�سحوق بذور 

الكمون املحم�س والفلفل االأ�سود اإىل كوب من اللنب وي�رسب منه 
مرتني اأو ثالث مرات يف اليوم ملدة ب�سعة اأيام.

فوائد ال�صيام بال�صيف ملر�صى 
�صغط الدم املرتفع

وجدت 
اإحدى الدرا�سات اأي�سا اأن ال�سيام الطويل )10 يوما يف املتو�سط( 

كانت مفيدة للمر�سى الذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم، اإذ 
يالحظ اأي�سا اأنه على الرغم من ان املر�سى مل ي�سوموا الإنقا�س 

وزنهم، كان متو�سط   فقدان الوزن حوايل 15 باوند. مدة ال�سيام 
الطويلة والأكرث من 5 اأيام قد يكون لها اأي�سا بع�س الفوائد ملر�سى 

العالج الكيميائي.

الإفطار وما بعده ملنع اجلفاف
اأن تكون وجبة االإفطار على مرحلتني؛ االأوىل تبداأ بعد اأذان املغرب 

مبا�رسة، وفيها يتم تناول ثالث مترات مع ن�سف كوب ماء فاتر 
اأو لنب، ثم الراحة ملدة ع�رس دقائق اإىل ربع �ساعة، والتى ميكن 

ا�ستغاللها يف اأداء �سالة املغرب، وذلك الإعطاء الفر�سة للمعدة 
باإفراز الع�سارة املعوية لبدء عملية اله�سم، بعد خلوها من الطعام 

لفرتة طويلة. اإّن التمر كما هو معروف، يحتوي على �سكريات 
اأحادية، مما ي�سهل امت�سا�سها ب�رسعة ويرفع ن�سبة ال�سكر يف الدم، 
ويدفع اجلوع عن ال�سائم، وكذلك يحتوي على االألياف التي تقي من 
االإم�ساك. ثم تبداأ املرحلة الثانية بتناول وجبة االإفطار، التي ينبغي 

اأن تت�سمن جميع العنا�رس الرئي�سية للتغذية، وهي الكربوهيدرات 
والدهون والربوتينات، وكذلك الفيتامينات واالأمالح املعدنية 

ل اأن يحتوي االإفطار على طبق ال�سلطة، الغني بكثري  واملاء. يف�سّ
من االأمالح والفيتامينات واملعادن واالألياف املهمة لعملية اله�سم، 
كما اأن طبق ال�سلطة يحتوي على ن�سبة قليلة من ال�سعرات احلرارية.
تناول اللحوم م�سوية اأو م�سلوقة، فـ »التحمري« يزيد �سعوبة ه�سمها 

ويقلل قيمتها الغذائية. كما ين�سح ال�سائم بتجنب املواد الدهنية 
التي تعيق اله�سم، وميكن اأثناء االإفطار تناول كوب اإىل كوب ون�سف 
من املاء الفاتر. يف�سل تناول ال�ساي اأو القهوة بعد �ساعة ون�سف اأو 

�ساعتني من االإفطار، الأن ال�ساي يقلل امت�سا�س احلديد.
ميكن يف الفرتة التي تلي �سالة الرتاويح، تناول بع�س الفاكهة الغنية 

باملاء، مثل البطيخ والكنتالوب اأو الع�سائر الطبيعية مع قليل من 
احللوى.

كيف حتارب ع�صر اله�صم يف رم�صان وب�صرعة

اأعرف كيف متنع ع�رس اله�سم يف 
وال�سعور  عليه  الق�ساء  اأو  رم�سان 
ب�سيطة  بطرق  الفورية  بالراحة 
فع�رس  اليد.  متناول  يف  �سهلة 
تواجه  م�سكلة  رم�سان  يف  اله�سم 
بعد  ال�سيام  �سهر  يف  منا  الكثري 
االإفطار، حيث يحدث عادة ع�رس 
الغنية  االأطعمة  تناول  بعد  اله�سم 
بالتوابل اأو الدهنية اأو االإفراط يف 

تناول الطعام.
�سوءا  اأو  ت�سبب  اأن  اأي�سا  وميكن 
املعدي  اجلزر  مر�س  ب�سبب 
القولون  ومتالزمة   ،)GERD(
الع�سبي، التوتر اأو القلق، وال�سمنة، 
القرحة، التهاب املعدة، واأمرا�س 
وبع�س  والتدخني  الدرقية  الغدة 

االأدوية.
اله�سم  ع�رس  اأعرا�س  بع�س 

يف  الهدر  والغازات،  واالنتفاخ 
وحرقان  البطن  يف  واأمل  املعدة، 
يف اجلزء العلوي من البطن، طعم 

حام�سي

خل التفاح للتخل�ص من 
ع�ضر اله�ضم يف رم�ضان 

التفاح  خل  ي�ستخدم  ما  كثريا 
املعدة  يف  اله�سم  يكون  عندما 
حم�سية  من  الرغم  على  بطيئا. 
اخلل يف الطبيعة، اال اأن لديه تاأثري 
ت�سوية  على  ي�ساعد  الذي  قلوي 

ع�رس اله�سم.
اإ�سافة ملعقة كبرية من خل التفاح 

اإىل كوب من املاء.
امزج معه ملعقة من الع�سل

ا�رسبه 2-3 مرات يوميا.

الزجنبيل للتخل�ص من 
ع�ضر اله�ضم يف رم�ضان 

الزجنبيل يحفز الع�سارة اله�سمية 
ت�ساعد  التي  االإنزميات  وتدفق 
يجعل  هذا  الطعام.  ه�سم  على 
لع�رس  فعال  عالج  الزجنبيل 
يكون  عندما  وخ�سو�سا  اله�سم، 
الطعام  تناول  يف  االإفراط  �سببه 

كما يحدث يف �سهر رم�سان.
يف الواقع، كاإجراء وقائي، ميكنك 
�رسائح  بع�س  على  امللح  ر�س 
جيدا  وم�سغه  الطازج  الزجنبيل 

بعد تناول وجبة ثقيلة.
الزجنبيل  ملعقتني من ع�سري  خذ 

وملعقة من ع�سري الليمون، وقليل 
االأ�سود.  وامللح  الطعام  ملح  من 
امزج املكونات جيدا وا�ستهلكها 

مع اأو من دون ماء.
اإ�سافة  هو  اآخر  خيار  وثمة 
الزجنبيل  ع�سري  من  ملعقتني 
من  لكوب  الع�سل  من  وملعقة 

املاء الدافئ وي�رسب منه.
�ساي  �رسب  اأي�سا  ميكنك 
من  نف�سك  لتعفي  الزجنبيل 
والغاز  والتقل�سات  االنتفاخ 
ال�ساي  ل�سنع  واملعدة. 
�سغرية  ملعقة  اغلي  والزجنبيل، 
كوب  يف  املب�سور  الزجنبيل  من 
دقائق   10 اإىل   5 املاء ملدة  من 
ميكن اإ�سافة الزجنبيل كتوابل يف 
طعامك اإذا كنت تعاين من ع�رس 

اله�سم.

ن�صائح للوقاية من اجلفاف
هنا اأبرز اخلطوات الوقائية التي ين�سح بها االأطباء ال�سائم 

ملنع اإ�سابته باجلفاف: 
�رسب كاأ�سني من املاء )مع تناول مترة اأو مترتني(، فهذا من 
�ساأنه �سد بع�س العجز يف �سوائل اجل�سم الناجت من ال�سيام، 

اإ�سافة اإىل توفري م�سدر غني و�رسيع للحريرات الغذائية 
التي يوؤمنها التمر.

ترك فرتة متتد اإىل ربع �ساعة قبل معاودة االأكل وال�رساب، 
حتى يتاح لل�سائم االإح�سا�س ببع�س ال�سبع، وتتو�سع املعدة 

الفارغة بالتدريج.
ي�ستح�سن اأن يبداأ ال�سائم وجبته بطبق من احل�ساء 

)ال�سوربة(، ثم �رسب كاأ�س اإىل كاأ�سني من املاء مع طعام 
االإفطار مل�ساعدته على »بلع« لقيمات الطعام، ول�سد املزيد 

من عجز ال�سوائل يف اجل�سم.
�رسب كاأ�س من ال�رساب بدالً من املاء، وليكن ع�سرياً 

خال�ساً من الفاكهة دون اإ�سافة اأي �سكر، اأو كوباً من 
احلليب.

ليكن ثلث اإىل ن�سف وجبة االإفطار موؤلفة من اخل�سار 
والفواكه الغنية باملاء، ولتكن الوجبة فقرية بامللح 

الذي يدعو اإىل العط�س، وليكن تناول الطعام بطيئاً دون 
ا�ستعجال. تناول بع�س القهوة اأو ال�ساي )يف�سل الثاين( بعد 
وجبة االإفطار، على اأال يزيد ذلك عن فنجان قهوة اأو كاأ�س 

�سغرية اأو فنجان من ال�ساي، الأن الكافيني املوجود يف 
القهوة وال�ساي يدعو اإىل اإدرار البول.

تناول كاأ�س من املاء على االأقل كل �ساعة بني االإفطار 
وال�سحور، ولتكن وجبة ال�سحور قريبة من �سالة الفجر.
يتم التعامل مع وجبة ال�سحور كما يتم التعامل مع وجبة 

الفطور من حيث تناول ال�سوائل.
عدم ارهاق النف�س خالل النهار باأي جمهود ع�سلي 

كبري، حتى ال يخ�رس ال�سائم املاء عن طريق التعرق، 
وترك االأعمال املجهدة والريا�سة اإىل الفرتة بني الفطور 

وال�سحور. عدم تعري�س النف�س لل�سم�س يف النهار، وانتقاء 
اأمكنة الظل يف الطريق، وحتا�سي االأمكنة املغلقة احلارة 

وانتخاب منها الباردة واملكيفة داخل االأبنية.
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يَاُم  ّ قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�صِ
َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{ 

]البقرة:183[  اأي ليعدكم به »للتقوى« التي هي 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ملا يف ال�صيام من 

مراقبة اهلل تعاىل  اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، 
لأّن ال�صوم �صعارهم. 

والتقوى ال�رشعية هي اتقاء املعا�صي، واإمنا كان 
ال�صيام موجبا لتقاء املعا�صي، لأن املعا�صي 

ق�صمان: ق�صم ينجع يف تركه التفكر كاخلمر واملي�رش 
وال�رشقة والغ�صب، فرتكه يح�صل بالوعد على تركه 
والوعيد على فعله واملوعظة باأحوال الغري، وق�صم 
ين�صاأ من دواع طبيعية كالأمور النا�صئة عن الغ�صب 

وعن ال�صهوة الطبيعية التي قد ي�صعب تركها مبجرد 
التفكر، فجعل ال�صيام و�صيلة لتقائها، لأنه يعدل 

القوى الطبيعية التي هي داعية تلك املعا�صي، 
لريتقي امل�صلم به عن ح�صي�س النغما�س يف املادة 

اإىل اأوج العامل الروحاين، فهو و�صيلة لالرتيا�س 
بال�صفات امللكية والنتفا�س من غبار الكدرات 
احليوانية. ويف احلديث ال�صحيح: »ال�صوم جنة« 

)4( اأي وقاية، وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله 
على ما ي�صلح له من اأ�صناف الوقاية املرغوبة، ففي 
ال�صوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية من الوقوع 
يف عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأدواء النا�صئة 

عن الإفراط يف تناول اللذات. 

البعد الرتبوي 
 والأخالقي 

يف �ضهر رم�ضان
كذلك فمدر�صة ال�صيام تعترب معهدا تربويا 

بامتياز ودورة تربوية مرّكزة ، يتناول 
من خاللها ال�صائمون الكثري من املواد 
الرتبوية والأخالقية ويطّبقونها ميدانيا 

وعمليا .
ففي ظالل هذه املدر�صة يرتّبى املوؤمن 

على �صالمة ال�صدر وطهارة القلب من 
كل الأمرا�س التي رانت عليه وت�صببت يف 
ظلمته ووح�صته وكثفت من حجبه ، والتي 
عجز اأن يتخل�س منها بقية الأيام ، فياأتي 

�صهر ال�صيام بربكاته واآثاره وروحانياته 
واأجوائه ، فين�صف هذه الأمرا�س من قلوب 
املوؤمنني ن�صفا ويزيل حجبها ويغ�صلها من 
كل ذلك ، فيخرجها يف نهايته بي�صاء نقية 

�صليمة.
ويف هذه املدر�صة كذلك يرتبى املوؤمن 

ال�صائم ويتمّرن على اإم�صاك ل�صانه وجلمه 
عن كل ما من �صاأنه اأن يوؤدي به اإىل 

الإفال�س يف الدنيا والآخرة ، والتخل�س 
بذلك من حبائله وح�صائده املهلكة 

واملكّبة يف النار على الوجوه ، فيمتلك 
برتبية ال�صيام هذه بحق ل�صانه وما ي�صببه 

له من امل�صائب ، ح�صا�صية مفرطة منه 
على طول العام تكون �صببا للنجاة .

ويف هذه املدر�صة اأي�صا يرتبى املوؤمن 
ال�صائم على مكارم الأخالق ويخرج يف 

متامه بكنوز معتربة منها ، تكون له خري 
زاد فيما عداه من ال�صهور.

فال�صيام تربية عملية على الإخال�س 
والإح�صان وال�صدق وال�صرب واحللم 
والتوا�صع واحلياء والزهد والقناعة 
والت�صامح والأمانة وح�صن املعاملة 

وغريها من اأمهات الأخالق التي جاء بها 
الإ�صالم وحث عليها ورّغب فيها وجعلها 

ميزان التفا�صل عند اهلل عز وجل يف الدنيا 
والآخرة ، كما اأنه باملقابل يطهر النفو�س 
املوؤمنة من رذائل الأخالق كال�صح والبخل 

والكرب واحل�صد والرياء وغريها .

دةٌ منها ف�صائُل ال�صياِم فُمتعِدّ

ل  ُم�صاَعفًة  احل�صناُت  فيه  تُ�صاَعُف   –
الأخرى  الأعماُل  بينما  بعدٍد،  تَنْح�رِشُ 
اإىل  اأمثالها  بَع�رْشِ  احل�صنُة  تُ�صاَعُف 
ال�صيخان ِمْن  عٍف؛ مِلَا رواهُ  �صبعمائة �صِ
قاَل:  عنه  اهلل  ر�صي  اأبي هريرة  حديِث 
َقاَل َر�ُصوُل اهلل �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »ُكُلّ 
َع�رْشُ  احَل�َصنَُة  اَعُف،  يُ�صَ اآَدَم  ابِْن  َعَمِل 
ْعٍف، قال اهللُ َعَزّ  اأَْمثَاِلَها، اإِىَل �َصبِْعِماَئِة �صِ
نَا اأَْجِزي ِبِه،  نَُّه ِل َواأَ ْوَم َفاإِ : اإَِلّ ال�صَّ َوَجَلّ

اِئِم  ِلل�صَّ اأَْجِلي،  ِمْن  َوَطَعاَمُه  يََدُع �َصْهَوتَُه 
َفْرَحتَاِن: َفْرَحٌة ِعنَْد ِفْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد 
اهللِ  ِعنَْد  اأَْطيَُب  ِفيِه  لُوُف  َوخَلُ َرِبِّه،  ِلَقاِء 
�ْصِك«)13(؛ فيَتَجلَّى ِمْن هذا  ِمْن ِريِح امْلِ
لنَْف�ِصه  ياَم  ال�صِّ اخت�َسّ  اهلل  اأَنّ  احلديِث 
مُب�صاَعفِة  ُه  وخ�صَّ الأعمال،  بقيَِّة  عن 
َم ـ واأَنّ الإخال�س يف  احل�صنات ـ كما تَقَدّ
ال�صياِم اأَْعَمُق فيه ِمْن غريه ِمن الأعمال؛ 
لقوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: »تََرَك �َصْهَوتَُه 
اِتي«)14(،  َمْر�صَ ابِْتَغاَء  َو�رَشَابَُه  َوَطَعاَمُه 
يَتََوىَلّ جزاَء  اأَنّ اهلل �صبحانه وتعاىل  كما 

ال�صائم الذي يح�صل له الفرُح يف الدنيا 
لوقوعه  حمموٌد؛  فرٌح  وهو  والآخرة، 
اإليه  اأ�صاَرْت  كما  تعاىل،  اهلل  على طاعِة 
َوِبَرحۦَمِتِهۦ   ِ اٱهلَلّ ِبَف�سۦِل  الآيُة:ۦُقلۦ 
]يون�س:  َفلۦيَفۦَرُحواْۦ  َفِبَذۦِلَك 
٥8[، كما يُ�ْصتفاُد منه اأَنّ ما يَنْ�َصاأُ عن 
طاعِة اهلل ِمْن اآثاٍر فهي حمبوبٌة عند اهلل 
ِمْن  لل�صائم  يح�صل  ما  نحِو  على  تعاىل 

ِ رائحِة َفِمِه ب�صبب ال�صيام. تَغرُيّ

ا�ضتحباب تعويد الأطفال على ال�ضيام
بََح ُمْفِطًرا َفلْيُِتَمّ بَِقيََّة  �صْ اِر: »َمْن اأَ ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم - َغَداَة َعا�ُصوَراَء اإِىَل ُقَرى اْلأَنْ�صَ لَّى اهلَلّ ٍذ َقالَْت: اأَْر�َصَل النَِّبُيّ - �صَ بَِيِّع ِبنِْت ُمَعِوّ َعْن الُرّ

َعُل لَُهْم اللُّْعبََة ِمْن الِْعْهِن، َفاإَِذا بََكى اأََحُدُهْم َعلَى  بْيَانَنَا، َوَنْ ُم �صِ ِوّ اِئًما َفليَ�ُصْم« َقالَْت: َفُكنَّا نَ�ُصوُمُه بَْعُد َونُ�صَ بََح �صَ يَْوِمِه، َوَمْن اأَ�صْ
ْفَطاِر. َعاِم اأَْعَطيْنَاهُ َذاَك، َحتَّى يَُكوَن ِعنَْد اْلإِ الَطّ

جمع هذا ال�ضهر بني مزيتني عظيمتني
اأولهما: اأنه الزمن الذي اأنزل فيه القراآن اإىل �صماء الدنيا جملة، اأو ابتدئ فيه نزوله اإىل النا�س، ثم تواردت اآياته على ح�صب ما 

تقت�صيه احلكمة. ثانيتهما: اأنه كان مظهر الفتح الذي ا�صتوثقت به عرى دولة الإ�صالم التي مدت �صلطانها العادل، و�صا�صت الأمم 
ب�رشيعة تالئم م�صلحة كل زمان ومكان.

فيه ليلة هي خري من األف �ضهر
• عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه، قال: ملا ح�رش رم�صان قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ))قد جاءكم رم�صان، �صهر مبارك، 
افرت�س اهلل عليكم �صيامه، تفتح فيه اأبواب اجلنة، وتغـلق فيه اأبواب اجلحـيم، وتغل فيه ال�صياطني، فيه ليلة خري من األف �صهر، من 

ُحِرم خريها فقد ُحِرم((  • عن اأن�س بن مالك قال اأخربين عبادة بن ال�صامت اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم خرج يخرب بليلة 
القدر فتالحى رجالن من امل�صلمني فقال اإين خرجت لأخربكم بليلة القدر فتالحى رجالن من امل�صلمني فقال: ))اإين خرجت 

لأخربكم بليلة القدر واإنه تالحى فالن وفالن فرفعت وع�صى اأن يكون خريا لكم التم�صوها يف ال�صبع والت�صع واخلم�س(( 
• عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: ))من قام ليلة القدر اإميانا واحت�صابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

ومن �صام رم�صان اإميانا واحت�صابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن �صام رم�صان اإميانا واحت�صابا غفر له ما تقدم من ذنبه(( 

فيه ا�ضتجابة الدعاء، والعتق من النار
• عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ))اإن هلل عتقاء يف كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة 

م�صتجابة((]16[. • عبد اهلل بن عمرو بن العا�س يقول �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: )) لل�صائم عند فطره دعوة 
ما ترد(( ]17[. • عن اأبي هريرة قال قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: )) ثالثة ل ترد دعوتهم ال�صائم حتى يفطر والإمام 

العادل ودعوة املظلوم(( ]18[..
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 
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�سيلفرادو  �سيفروليه  ح�سلت 
�سلندرات  ب�أربع  حمرك  اأول  على 
وهو   ،2019 ملوديل  ت�ريخه�  يف 
حمرك تريبو جديد كلي� �سعة 2.7 
ليحل حمل  بقوة 310 ح�س�ن،  لرت 
حمرك ال�ست �سلندرات �سعة 4.3 
 RST و   LT اإ�سدارات  يف  لرت 

للبيك اأب اجلديدة.

عزم  اجلديد  املحرك  ويوفر 
وا�ستهالك   %22 بـ  اأعلى  الدوران 
وزن-قوة  ون�سبة  للوقود  اأف�سل 

اأعلى من املحرك الآخر.

حتديثات للمحركات 
احلالية 

بتحديث  �سيفروليه  ق�مت  كم� 
 2019 �سلفريادو  حمرك�ت  جم�ل 
اجلديدة، حتديدا حمرك�ت الثم�ن 
و6.2  لرت   5.3 �سع�ت  �سلندرات 
نظ�م  على  الثن�ن  ليح�سل  لرت، 
مود  و17  للوقود  دين�ميكية  اإدارة 

خمتلف للتحكم يف ال�سلندرات.

حمرك  اأي�س�  �سيفروليه  وحدثت 
لرت،   4.3 �سعة  �سلندرات  ال�ست 
 WT وامل�ستمر عر�سه يف اإ�سدار
ح�لي�  قوته  لت�سل  ثمن�،  الأرخ�ص 
دورانه  وعزم  ح�س�ن   285 اإىل 
مبحرك  مق�رنة  نيوتن-مرت،   413
الثم�ن �سلندرات بقوة 355 ح�س�ن 

وعزم دوران 519 نيوتن-مرت.

خا�صة  من�صاأة  "تويوتا" تبني 
لل�صيارات ذاتية القيادة باأمريكا

 اأ�صتون مارتن تك�صف
 عن غوا�صتها املائية 

الي�ب�نية،  "تويوت�"  �رشكة  اأعلنت 
وتطوير  �سن�عة  يف  املتخ�س�سة 
ال�سي�رات، اأنه� �ستقوم ببن�ء من�س�أة 
حوايل  م�س�حته�  تبلغ  �سخمة 
مي�سيج�ن  ولية  يف  هكت�را   24
�سين�ريوه�ت  لختب�ر  الأمريكية 
ل�سي�راته�  املتقدمة  القي�دة 
خطرية  تعد  والتي  القي�دة،  ذاتية 

لختب�ره� على الطرق الع�مة.
"عرب  موقع  ذكره  م�  وبح�سب 
اخلطوة  هذه  ف�إن  اإن�س�يدر"، 
من  �سهر  من  اأكرث  بعد  ج�ءت 
اإيق�ف ال�رشكة الي�ب�نية اختب�رات 
�سي�راته� ذاتية القي�دة على الطرق 
يف  املتحدة  الولي�ت  يف  الع�مة 
ل�سي�رة  املميت  احل�دث  اأعق�ب 

اأوبر ذاتية القي�دة يف اأريزون�.
املوقع  لتحويل  ت�س�ريح  وقدمت 
"تويوت�"  مغلقة ملعهد  من�س�أة  اإىل 
اإذ  مركب�ته�،  لختب�ر  لالأبح�ث 
ح�رشية  بيئ�ت  املوقع  �سي�سمل 
طريق  زلقة،  اأ�سطح  مزدحمة، 
مع  ممرات  ب�أربعة  مق�سم  �رشيع 
ع�لية  وخم�رج  دخول  ممرات 

ال�رشعة.

عند  املوقع  ال�رشكة  �ست�ستخدم 
�سين�ريوه�ت  لختب�ر  افتت�حه 
الطرق  على  للغ�ية  خطرية  تعترب 
الع�مة، وعلى الأرجح التي تنطوي 
على ح�لت اختب�ر املركب�ت ذاتية 

القي�دة دون وجود �س�ئق الأم�ن.
ب��سم  ر�سمي  متحدث  وق�ل 
اإيق�ف  لن�  اأت�حت  "لقد  ال�رشكة: 
الع�مة  الطرق  على  الختب�رات 
يف ك�ليفورني� ومي�سيج�ن موا�سلة 
مركب�ت  اأ�سطول  وتطوير  حت�سني 
النظ�م الأ�س��سي التي حتتوي على 

من�س�ت 2.0 / 2.1".
اإىل  "اإ�س�فة  املتحدث:  وت�بع 
 ،3.0 ملن�سة  امل�ستمر  التطوير 
معر�ص  يف  تقدميه�  مت  والتي 
ل�ص  يف  الع�م  لهذا   CES  2018

فيج��ص ".
الختب�رات  "�سن�ست�أنف  واأ�س�ف: 
غ�سون  يف  الع�مة  الطرق  على 
اأ�س�بيع قليلة، مبجرد اأن تكون هذه 
الأنظمة الثالثة اأكرث ات�س�ًق�، ومن 
الختب�رات  اأن  اإىل  الإ�س�رة  املهم 
تتوقف  مل  املغلقة  املن�س�آت  يف 

خالل هذه الفرتة".

م�رتن  اأ�ستون  �رشكة  ك�سفت 
م�رشوع  طرح  عن  الربيط�نية 
يحمل اأ�سم "نيبتون" لطرح غوا�سة 
بوند،  جليم�ص   007 اأفالم  حت�كي 
لالأغني�ء  اإنت�جه�  يخ�س�ص  والتي 

فقط.
�سن"  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
طرح  املتوقع  من  الربيط�نية، 
الع�م  نه�ية  قبل  امل�ئية  املركبة 
اجل�ري، ب�سعر ي�سل اإيل 4 ماليني 
جنيه ا�سرتليني ) اي م� يع�دل 100 

مليون جنيه م�رشي تقريب�ً(.
�سيتم  م�رتن  اأ�ستون  وبح�سب 
هذا  من  حمدودة  ن�سخ  طرح 
الغو�ص حتت  علي  الق�در  الق�رب 
كبري  حد  اإيل  ت�سبه  والتي  امل�ء، 
 Aston Martin ت�سميم �سي�رة

.Valkyrie Hyperca
�رشكة  مع  اأ�ستون  �رشكة  وتتع�ون 

تريتون �سومب�رينز املتخ�س�سة يف 
بن�ء الغوا�س�ت، لبن�ء هذه الغوا�سة 

امل�ئية املنتظر طرحه� قريب�ً.
الراكب  اجليدة  الغوا�سة  ومتكن 
من  درجة   360 بزاوية  روؤية  من 
ميكنهم  بينم�  القي�دة  قمرة 
حتت  مرت   500 مل�س�فة  الغو�ص 
الغوا�سة  وت�ستوعب  البحر.  �سطح 
ال�سغرية من حمل ثالث اأ�سخ��ص 
كم�  الف�خرة،  مق�سورته�  يف 
كبري  قدر  علي  الغوا�سة  �سممت 
من الرف�هية والتي تظهر بو�سوح 
خم�طة  جلدية  مق�عد  خالل  من 
الكربون  األي�ف  من  واأجزاء  يدوي�ً 

م�ستوح�ة من �سب�ق�ت ال�سي�رات.
يف  الإبداع  م�سوؤويل  كبري  وق�ل 
اخل�رجي  "الت�سميم  اأ�ستون: 
من  املزيد  يحقق  نبتون  مل�رشوع 

الأداء الع�يل ".

رباعية دفع مميزة جديدة من فولك�س فاغن
طرحت فولك�ص ف�غن منذ مدة منوذجه� اجلديد من �سي�رات "Teramont" التي لفتت انتب�ه ع�س�ق ال�سي�رات رب�عية الدفع ومتيزت هذه 

ال�سي�رات بهيكله� الأنيق املزين مب�س�بيح جديدة غري م�ألوفة يف �سي�رات فولك�ص ف�غن، وقمرة تت�سع لـ 7 رك�ب يجعل منه� �سي�رة ع�ئلية 
ب�متي�ز، ومن�ف�س� قوي� ل�سي�ت "تواريغ" ال�سهرية وبعد ال�سعبية الوا�سعة التي اكت�سبته� هذه ال�سي�رة، قررت فولك�ص ف�غن طرح ن�سخ خ��سة منه� 

حتت ا�سم "Atlas" خم�س�سة لل�سوق الأمريكية، حيث من املفرت�ص اأن تزود بقمرة وا�سعة خم�س�سة لـ 5 رك�ب.
وب�لرغم من اأن ال�رشكة امل�سنعة مل تطرح اأي تف��سيل دقيقة عن امليزات التقنية للنموذج املنتظر، اإل اأنه من املتوقع اأن ي�أتي مبحرك�ت 

توربينية ب�سعة لرتين وعزم 220 ح�س�ن�، وحمرك�ت بـ 6 اأ�سطوان�ت وعزم 280 ح�س�ن�.

كراي�صلر فاليانت ت�صالنجر 2020 
القرن  �سبعيني�ت  ا�ستهرت 
الذهبي  ب�لع�رش  امل��سي 
قدمت  حيث  الع�سلية،  لل�سي�رات 
كراي�سلر اآنذاك ن�سختني لت�س�رجر 
دودج  عالمة  حتت  واحدة  كوبيه، 
والخرى  ال�سميمة،  الأمريكية 
من اإنت�ج فرع العملي�ت الأ�سرتالية 
التج�ري  ال�سم  حتت  لكراي�سلر 
الن�سخة  متيزت  وقد  ف�لي�نت، 
وحمرك�ته�  بت�سميمه�  الأ�سرتالية 
عن  املختلف  تعليقه�  ونظ�م 

�سقيقته� الأمريكية.
متيزت  التي  املحرك�ت  اأهم  من 

يف  ت�س�رجر  ف�لي�نت  ن�سخة  به� 
�ست  حمرك�ت  هي  ال�سبعيني�ت 
 140 بني  ترتواح  بقوة  �سلندرات 
ثم�ن  وحمرك�ت  ح�س�ن،  و320 
 275 اإىل  ت�سل  بقوة  �سلندرات 
ح�س�ن.. ولكن كل هذا يف امل��سي، 
حيث توقفت معظم ال�رشك�ت مثل 
�سنع  عن  وتويوت�  وفورد  هولدن 
ب�سبب  اأ�سرتالي�  يف  ال�سي�رات 

م�س�كل خ��سة ب�ل�سن�عة هن�ك.
روؤية  ب�لإمك�ن  هل  ذلك،  مع 
الأ�سرتالية  ت�س�رجر  ف�لي�نت 
ع�م  يف  رمب�  م�؟..  يوم�  جمددا 

2020 ح�سب اآخر الإ�س�ع�ت، وقد 
�سور  بر�سم  الفن�نني  بع�ص  ق�م 
بني  جتمع  والتي  لل�سي�رة،  تخيلية 
والكال�سيكي  امل�ستقبلي  الت�سميم 
تقليدي،  غري  خ��ص  مزيج  يف 
على  راأ�سية  �سوداء  �رشائط  مع 
مثلت  والتي  الأم�مي،  الرفرف 
اأي�س� جزءا من فتح�ت تهوية غط�ء 
املحرك. ال�سور الفرتا�سية ت�سع 
مع  العر�ص،  على  خ��سة  تركيزا 
ل�سبكة  اأفقية  ق�سب�ن  ا�ستخدام 
 ،LED التهوية الأم�مية وم�س�بيح
الن�فذة اخللفية  نرى  ويف اخللفية 

وغط�ء  اأنيق  ب�سكل  املنحنية 
�سندوق الأمتعة امل�سطح.

يوم�  كهذه  �سي�رة  اإنت�ج  مت  اإذا 
ا�ستالمه�  املوؤكد  �سبه  فمن  م�، 
ملحرك Hemi بثم�ن �سلندرات، 
غ�لب� �سعة 6.2 لرت ب�س�حن خ�رق 
بقوة 707 ح�س�ن وعزم دوران 650 
توفر  اإمك�نية  مع  رطل-قدم.. 
حمرك اأ�سغر حجم� �سعة 3.6 لرت 
300 ح�س�ن  بقوة  �سلندرات  ب�ست 
كم�  ك�يف،  من  اأكرث  وهو  فح�سب، 
ملن�ف�سة  هجينة  ن�سخة  نرى  قد 

فورد مو�ست�جن الهجينة.

�صوزوكي تغزو الأ�صواق ب�صيارة �صغرية مميزة
لقيت �سي�رة "Maruti Swift" التي ا�ستعر�سته� �سوزوكي اأواخر الع�م الف�ئت رواج� كبريا يف اأو�س�ط حمبي ال�سي�رات ال�سغرية حول الع�مل.

وذكرت وك�لة The Economic Times اأن اأكرث الأ�سواق التي اأبدت اهتم�مه� بهذه ال�سي�رة ك�نت ال�سوق الهندية، ففي اأقل من �سهرين منذ بدء 
مبيع�ته� هن�ك، ورد لل�رشكة امل�سنعة اأكرث من 90 األف طلب �رشاء للح�سول على هذه املركبة.

وت�سري املعلوم�ت املتوفرة اإىل اأن الطلب�ت كرثت يف الهند على �رشاء "Maruti Suzuki Swift" لدرجة اأن امل�سرتين ي�سطرون اإىل انتظ�ر 
�سي�رتهم اجلديدة ملدة �سهرين اأو ثالثة بعد طلبه� من ال�رشكة. وزودت ن�سخ هذه ال�سي�رة بقمرة وا�سعة وعملية، وعجالت مبق��ص 15 بو�سة، وعدة 

اأنواع من املحرك�ت، منه� حمرك�ت ب�سعة 1.2 لرت وعزم 81 و113 ح�س�ن�، وحمرك�ت "DDiS" ب�سعة 1.3 لرت وعزم 73.99 ح�س�ن، ف�سال عن 
علب �رشع�ت ع�دية واأوتوم�تيكية بـ 5 مراحل.
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غوغل تعمل على نظارة واقع ُمعزز 

 

با�ستخدام رقاقات ومعاجلات كوالكوم

عمالقة التقنية قوقل دخلت بقوة 
االفرتا�ضي  الواقع  جمايل  يف 
�ضتزيد  املرة  وهذه  واملعزز، 
الواقع  جمال  يف  تواجدها  من 
امُلعزز عن طريق اإطالق نظارة 

جديدة.
من  ال�ضادر  التقرير  وبح�ضب 
االأملاين   WinFuture موقع 

تعمل  ال�رشكة  فاإن  املوثوق، 
ُمعزز  واقع  نظارة  تطوير  على 
ورقاقات  معاجلات  با�ضتخدام 
 Qualcomm كوالكوم 
النواة،  رباعية   QSC603
و�ضتقوم ال�رشكة التايوانية كوانتا 

ب�ضناعة النظارة.
وذكر التقرير اأن النظارة �ضتكون 

مايكرو�ضوفت  بنظارة  �ضبيهة 
HoloLens والتي خرجت عام 
القادمة  الن�ضخة  اأن  كما   ،2016
نف�س  على  �ضتعمل  النظارة  من 
املعالج الذي �ضت�ضتخدمه قوقل 

.QSC603
اجلديدة  النظارة  ا�ضم  و�ضيكون 
للتقرير،  وفقاً   Google A65

بتقنية  تعمل  نظارة  ثاين  وهي 
الواقع املعزز لقوقل، حيث �ضبق 
 Google نظارة  اأطلقت  واأن 
Glass يف 2013، ولكنها حظيت 
ذلك  منذ  م�ضتمرة  بانتقادات 
ال�رشكة  واأن  يبدو  لذلك  احلني. 
مع  ال�ضورة  تلك  تغيري  تريد 

النظارة اجلديدة.

 تطبيق اآية املميز لقراءة
 القراآن الكرمي

  تعد تطبيقات القراآن الكرمي عديدة ولكن عادة ما تكون 
تلك التطبيقات ينق�ضها �ضيء ما، فتجد بع�ضها توفر لك 

حتميل ال�ضور بال�ضوت واالأخرى ال اأو تلك التطبيقات التي 
توفر واجهة رائعة ولكن لتكلفة التطوير جتدها حتمل 

االإعالنات. ولكن جتد النادر القليل جداً منها مميز يف 
جميع النواحي، وتطبيق اآية هو اأحد تلك النوادر اإن مل يكن 

اأف�ضلها، وهو م�رشوع خريي مقدم من قبل مركز تف�ضري 
للدرا�ضات القراآنية يف اململكة العربية ال�ضعودية.

ح�ضب تعبري مركز تف�ضري للدرا�ضات القراآنية اأن تطبيق 
اآية يقدم بيئة �ضل�ضة ومريحة لقارئ القراآن الكرمي، وذلك 

با�ضتغالل كل بيك�ضل يف ال�ضا�ضة لعر�س الن�س القراآين 
باأكرب واأو�ضح �ضورة ممكنة، مع تقدمي امل�ضحف بالر�ضم 
العثماين ح�ضب طبعة جممع امللك فهد االأخرية، واإتاحة 

التفا�ضري، مع احلر�س على �ضهولة اال�ضتخدام وحداثة 
الت�ضاميم. يوفر تطبيق اأي�ضاً العديد من املزايا حيث 
يقدم التطبيق اإمكانية قراءة القراآن الكرمي من خالل 

الو�ضع الليلي، كم يوفر التطبيق اإمكانية تنزيل �ضوتيات 
ال�ضور وذلك للعودة اإليها متى ما اأردت وت�ضغيلها دون 
احلاجة لالإت�ضال باالإنرتنت، كما يوفر التطبيق اأي�ضاً 
اإمكانية ت�ضغيل ال�ضوتيات مبا�رشة عرب ال�ضبكة. يوفر 

التطبيق اأي�ضاً مزايا اأثناء قراءة اإحدى �ضفحات القراآن 
الكرمي مثل اإ�ضافة فا�ضل اأو مالحظة اأو تف�ضيل االآية اأو 
حتى م�ضاركتها على �ضكل �ضورة بت�ضميم رائع، كما اأنك 
ت�ضتطيع النقر على تف�ضري االآية اإن اأردت فهم معنى اآية 
معينة وي�ضتند التف�ضري على كتاب املخت�رش يف تف�ضري 

القراآن الكرمي .

مايكرو�سوفت تطلق حتديثًا جديدًا 
لأجهزة ويندوز 10

مايكرو�ضوفت  �رشكة  اأطلقت 
ت�ضغيل  لنظام  اجلديد  التحديث 
ال�رشكة  واأو�ضحت   .10 ويندوز 
الربامج  حزمة  اأن  االأمريكية 
 April اجلديدة، التي حتمل اال�ضم
من  املزيد  توفر   Update  2018
لزيادة  اأدوات  مع  االأمان  وظائف 

االإنتاجية.
ومن �ضمن الوظائف اجلديدة ميزة 
جديدة،   Timeline الين  تامي 
لعر�س االأن�ضطة مرتبة ترتيباً زمنياً 
خالل فرتة الثالثني يوماً املا�ضية، 
من  امل�ضتخدم  يتمكن  وبالتايل 
حترير  خطوات  واإدراك  فهم 
امل�ضتندات ب�ضورة اأف�ضل والرتاجع 
تنفيذها  مت  التي  التغيريات،  عن 
تفعيل  وعند  امل�ضتندات،  على 
ح�ضاب مايكرو�ضوفت فاإن الوظيفة 
االأجهزة  على  �ضتعمل  اجلديدة 

اجلوالة املقرتنة.
 Focus Assist وظيفة  وتعمل 
على حظر ر�ضائل الربيد االإلكرتوين 
التوا�ضل  �ضبكات  ور�ضائل 
الرتا�ضل  تطبيقات  اأو  االجتماعي 
ت�ضمح  اأنها  اإىل  اإ�ضافة  الفوري، 
فيها  املرغوب  الر�ضائل  بفلرتة 

وتعر�س ملخ�ضاً للر�ضائل الواردة.
اأن  مايكرو�ضوفت  �رشكة  واأكدت 
العديد  يت�ضمن  اجلديد  االإ�ضدار 
االأخرى  اجلديدة  الوظائف  من 
اإمالء  وظيفة  مع   Edge ملت�ضفح 

جديدة.
واإذا مل يرغب امل�ضتخدم يف تنزيل 
ف�ضوف  يدويا  اجلديد  التحديث 
تقوم �رشكة مايكرو�ضوفت باإطالقه 
التحديث  وظيفة  طريق  عن 
التلقائي بحوا�ضيب ويندوز 10 بدءاً 

من 8 ماي اجلاري.

كود PIN بدل كلمة املرور 
لتاأمني اأجهزة ويندوز

   اأفادت جملة »c>t Security« باأن 
نظام ت�ضغيل مايكرو�ضوفت ويندوز 10 
طريق  عن  اجلهاز  حماية  خيار  يقدم 
الطريقة  وبهذه  �ضخ�ضي،   PIN كود 
املرور  كلمة  عن  اال�ضتغناء  ميكن 
الكاملة حل�ضاب مايكرو�ضوفت، كل مرة 

يُلغى فيها القفل.
عالمات  اأربع  اإىل   PIN كود  ويحتاج 
اأن  العالمات  لهذه  وميكن  االأقل  على 

عالمات  اأو  حروفاً  اأو  اأرقاماً  تكون 
خا�ضة. 

العديد  لديه  امل�ضتخدم  لدى  كان  واإذا 
اللوحية،  االأجهزة  اأو  الكمبيوترات  من 
لكل  خا�س   PIN كود  تعيني  مُيكنه 
منها. وتكمن ميزة هذا الكود يف اأنه يف 
حال �ضياعه اأو التعرف عليه، ال ميكن 
به،  للقرا�ضنة اخرتاق اجلهاز املحمي 
عند  تخمينه  �ضهولة  هو  يعيبه  ما  لكن 

تواريخ  وعلى  اأ  ق�ضري،  كود  اختيار 
امليالد اأو الت�ضل�ضل العددي الب�ضيط. 

ويندوز  بنظام  االأمان  اآلية  وتتعرف 
على حماولة تخمني كود PIN من قبل 
واإذا  بذلك،  لهم  م�رشح  غري  اأ�ضخا�س 
تعددت حماوالت اإخال كود ب�ضكل غري 
الت�ضغيل  اإعادة  النظام  يفر�س  �ضليم، 
االنتظار  وقت  ويزيد  منتظم،  ب�ضكل 

با�ضتمرار حتى االإدخال اجلديد.

 �ساعة اآبل 4 
�ستاأتي ب�سا�سة اأكرب 

وت�سميم خمتلف
اآبل  �رشكة  باأن  جديدة  تقارير  ن�رشت 
الرابع  اجليل  �ضاعات  اإطالق  على  تعمل 
وكذلك  اأكرب،  و�ضا�ضة  جديد  بت�ضميم 
ا�ضتمرارية  لتمنحها  اأطول  بعمر  بطارية 

اأف�ضل يف العمل.
 KGI البيانات  حتليل  �رشكة  وبح�ضب 
مناذج  عدد  اإنتاج  على  تعمل  اآبل  فاإن 
بت�ضميمات  الرابع  اجليل  �ضاعات  من 
تختلف عن ال�ضابق، بعد اأن كانت ال�رشكة 
تطلق �ضاعاتها بنف�س الت�ضميم من بداية 
�ضل�ضلة  اإطالق  املتوقع  ومن  ت�ضنيعها 
ال�رشكة  موؤمتر  اجلديدة يف  اآبل  �ضاعات 
ال�ضنوي يف الربع الثالث من العام احلايل، 
ويقول اخلبري مينغ ت�ضي كو اأن ال�ضاعات 

بن�ضبة  اأكرب  �ضا�ضة  مع  �ضتاأتي  اجلديدة 
حتى  ال�ضاعات  اأن جميع  العلم  مع   ،%15

االآن تاأتي بحجم 38 ملم اأو 42 ملم.
اآبل  �ضاعة  �ضكل  ي�ضمل  اأن  املمكن  ومن 
�ضا�ضة  يعني  مما  نحافة،  اأكرث  حواف   4
املنتج  حجم  لتغيري  احلاجة  دون  اأكرب 
بجعله اأكرب، وبالرغم من اأن التقرير ن�رش 
وجود بطارية بعمر اأطول اإال اأنه مل ين�رش 
اأو  اأي تفا�ضيل عن زيادة حجم البطارية 

ال�ضاعة.
غالباً ما يكون املحلل غام�ضاً يف عر�س 
اإىل  ي�ضري  اأنه  حيث  املنتجات،  تفا�ضيل 
يف  ال�ضحية  اال�ضت�ضعار  اأجهزة  حتديث 
اأي  اآبل مثال ولكن من دون ذكر  �ضاعات 

لها  اجلديد  ال�ضكل  حول  اأخرى  تفا�ضيل 
ويعتقد املحلل اأن الت�ضميم �ضيكون اأكرث 
اإ�ضافة م�ضت�ضعرات جديدة  ع�رشية، مع 
كما  القلب،  �رشبات  معدل  ملراقبة 
القدمية  النماذج  اأ�ضعار  تخفي�س  و�ضيتم 
اإىل  �ضيوؤدي  الذي  االأمر  ال�ضاعات  من 
ت�ضجيل اأرقام قيا�ضية يف مبيعات �ضاعات 
اآبل  ت�ضجل  اأن   KGI املتوقع  ومن  اآبل 
مبيعات مرتفعة ت�ضل اإىل ما بني 24-22 
اأن  على   ،2018 عام  خالل  �ضاعة  مليون 
ترتفع املبيعات بن�ضبة 30% بالن�ضبة للعام 
ال�ضابق، ويعتقد مينغ ت�ضي كو اأن مبيعات 
ال�ضاعة على املدى البعيد �ضت�ضل اإىل 50 

مليون �ضاعة يف ال�ضنة الواحدة.
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الأدوار  من  جملة  بعد  التتويج  هذا  ي�أتي 
الت�سفوية على امل�ستوى الوطني، ليوؤكد نوعية 
يف  التكوين  موؤ�س�س�ت  ت�سمنه  الذي  التكوين 
مدار�س  يف  ل�سيم�  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
اأ�سب�ل الأمة التي تعترب اخلزان الذي ل ين�سب 
لإط�رات امل�ستقبل. وي�س�ف هذا التتويج اإىل 
مدار�س  ققه�  التي تحُ املمت�زة  النت�ئج  جملة 
اأ�سب�ل الأمة يف المتح�ن�ت النه�ئية ملختلف 
واحلر�س  الدعم  بف�سل  التعليمية،  الأطوار 
الدائمني للقي�دة العلي� للجي�س الوطني ال�سعبي 
النج�ح  وعوامل  م�سبب�ت  جميع  وفرت  التي 

ملدار�س اأ�سب�ل الأمة.
للإ�س�رة، عرف هذا احلفل اخلت�مي الذي مت 
تنظيمه يوم اجلمعة 18 م�ي 2018 على ال�س�عة 
اجلزائرية،  الإذاعة  مبقر  م�س�ء  الع��رشة 

الوطنية  الرتبية  وزيرة  ال�سيدة  كل من  ح�سور 
اأ�سب�ل  و وزير الت�س�ل واللواء مدير مدار�س 

الأمة واللواء مدير الإي�س�ل والإعلم والتوجيه 
واملدير الع�م للإذاعة اجلزائرية.

�سكيكدة

70فرقة مر�قبة من �أجل 
حماية �مل�ستهلك

�سخرت مديرية التج�رة بولية �سكيكدة 70 فرقة مراقبة 
من اأجل حم�ية امل�ستهلك خلل �سهر رم�س�ن 27 فرقة 

من بينه� خمت�سة بحم�ية امل�ستهلك وقمع الغ�س 43 فرقة 
الأخرى خمت�سة يف مراقبة املم�ر�س�ت التج�رية.

مديرية اأمن والية �سعيدة

 مركبة جمهزة مبخرب
علمي متنقل 

ا�ستف�دة مديرية اأمن ولية �سعيدة يف اإط�ر ع�رشنة القط�ع 
من اأجل مواكبته ملتطلب�ت الواقع العملي من مركبة 

جمهزة مبخرب علمي متنقل ميكن اأفراد ال�رشطة العلمية 
من مع�جلة الآث�ر والقرائن من م�رشح اجلرمية يف اأق�سى 

مدة زمنية ممكنة.

الواليات املتحدة االأمريكية

10 قتلى  �إثر �إطالق نار 
مبدر�سة بوالية تك�سا�س

لقي 10 اأ�سخ��س م�رشعهم واأ�سيب ع�رشة اآخرين بجروح 
اإثر اإطلق ن�ر يف مدر�سة ث�نوية مبدينة �س�نت� ولية 

تك�س��س الأمريكية، ح�سب م� اأكده ح�كم الولية غريغ 
اأبوت يف موؤمتر �سحفي بثته �سبكة CNN هذا وو�سف 

الرئي�س الأمريكي دون�لد ترامب احل�دث ب�ملمزق للقلب 
م�سريا اإىل اأن ال�سلط�ت املحلية والفدرالية تعمل على 

جت�وز تبع�ته امل�أ�س�وية.

البويرة

30دج �سعر كي�س �حلليب
�سهدت خمتلف بلدي�ت ولية البويرة ندرة ح�دة يف م�دة 

احلليب املدعم  خلل الأي�م الأوىل من �سهر رم�س�ن، 
الأمر الذي رفع من قيمة الكي�س الواحد من 25 دج غلى 

30 دج.

م.�س
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الدور النهائي للطبعة الثالثة ملناف�سة »بني الثانويات«

تتويج مدر�سة �أ�سبال �الأمة ب�سطيف/ن.ع.5
يف جو من التناف�س العلمي رفيع امل�ستوى، �سهد الدور النهائي للطبعة الثالثة ملناف�سة »بني 
الثانويات«، تتويج مدر�سة اأ�سبال االأمة ب�سطيف/ن.ع.5 بلقب هذه املناف�سة على ح�ساب 

منتخب ثانويات �سكيكدة، بنتيجة )42 نقطة( مقابل )35،5 نقطة(.

�ملقاومة �لفل�سطينية 
و �سوؤ�ل �مل�ستقبل

قيادات املقاومة الفل�سطينية ربطت 

التخلي عن م�سريات العودة بانتهاء 

احل�سار امل�سروب على قطاع غزة،هي 

اإذا نقطة حتول كربى يف طريقة تفكري 

ف�سائل املقاومة التي ت�سع يدا على الزناد 

و اآخر البتكار الإبداع و�سائل جديدة 

يف قهر الغطر�سة ال�سهيونية،متكنت 

الفعاليات االحتجاجية من اإرباك قوات 

االحتالل و ممار�سة �سغط دويل عليها 

جعلها قبل اأيام تقرتح تخفيف اإجراءات 

احل�سار مقابل الكف عن امل�سريات.

اإىل جانب ذلك متكنت املقاومة من ن�سر 

الذعر و�سط اأهايل م�ستوطنات الطوق 

املحيط بالقطاع عن طريق الطائرات 

الورقية التي حولت ب�ساتني املغت�سبني 

اإىل رماد،و اأي�سا اخرتاق ال�سياج املكهرب 

و حرق اآليات لالحتالل ،بدون اإطالق 

ر�سا�سة واحدة. و�سط هذا التحول 

اجلديد ياأتي اخلوف من ال�سغوط 

االإقليمية التي ميكن اأن متار�س على 

املقاومة الإجبارها عن الرتاجع،و اأي�سا 

الدور القذر الذي ميكن اأن تلعبه بع�س 

اجلهات الفل�سطينية التي تر�سد و تعتقل 

كل مقاوم يف ال�سفة و ت�سلمه لالحتالل و 

اإذا كان حمظوظا ترميه يف غياهب ال�سجن 

و متار�س عليه األوانا من التعذيب.

االأيام القادمة  �ستكون فا�سلة اأمام 

املقاومة الفل�سطنية يف قطاع غزة لت�سع 

النقاط على احلروف و ر�سم معامل املرحلة 

املقبلة التي لن تكون �سهلة بالتاأكيدلكنها 
لن تكون معجزة للهمم.

موقف
 مي�سي يطالب 

بنجم بو�سني

�لبار�سا يحدد 3 
العبني لتعوي�س 

�إنيي�ستا
اأف�د موقع »Calciomercato« ب�أن 
بر�سلونة يراقب 3 لعبني لرتميم خط 
و�سطه، وتعوي�س »الر�س�م« اإندري��س 

اإنيي�ست�، الذي قرر الرحيل عن الفريق 
الكت�لوين مع نه�ية املو�سم احل�يل.

وح�سب امل�سدر، ف�إن اللعبني الثلثة 
هم، الإ�سب�ين تي�غو الك�نرتا، لعب ن�دي 

ب�يرن ميونيخ الأمل�ين، والدمن�ركي 
كري�ستي�ن اإريك�سن، جنم توتنه�م 

الإجنليزي، والبو�سني مرياليم بي�نيت�س، 
لعب ن�دي يوفنتو�س الإيط�يل.

واأ�س�ر املوقع اإىل اأن جنم الفريق 
الكت�لوين، الأرجنتيني ليونيل مي�سي، 

ط�لب اإدارة بر�سلونة ب�لتع�قد مع النجم 
البو�سني بي�نيت�س خلل املريك�تو 

ال�سيفي املقبل، ليكون بديل لإنيي�ست�.
ولن تكون مهمة الب�ر�س� �سهلة يف 

التع�قد مع النجم البو�سني، اإذ �سيواجه 
من�ف�سة �رش�سة من الغرمي ري�ل 

مدريد، ون�دي ب�ري�س �س�ن جريم�ن 
الفرن�سي، اللذان يرغب�ن بدورهم� يف 

ال�ستف�دة من خدم�ت جنم خط و�سط 
يوفنتو�س .

احلاج # وداد 

زار �سرا معظم العوا�سم العربية 

مبعوث �ملهام �خلا�سة لتل �أبيب

بني 17 اإىل 19 ماي 2018

10 حو�دث ت�سببت يف وفاة 10 �أ�سخا�س

ك�سفت �سحيفة »مع�ريف« العربية تف��سيل عن الأن�سطة 
ال�س�بق  الرئي�س  مي�ر�سه�  التي  وال�سي��سية  الأمنية 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�رشائيلية  احلكومة  ملكتب 
تقرير  يف  ال�سحيفة  واأ�س�رت  مردخ�ي.  يوؤاف  اجلرنال 
اأ�سبح يف  الب�لغ من العمر 54 ع�م�  اأن مردخ�ي  اإىل  له� 
للجي�س  الأرك�ن  هيئة  �سب�ط  اأهم  اأحد  الأخرية  الفرتة 
الكبري  وال�سي��سي  الأمني  الدور  ب�سبب  الإ�رشائيلي، 
الذي يقوم به يف ات�س�لت تل اأبيب مع العرب، خ�سو�س� 
اأن هذا ال�س�بط الذي  الفل�سطينيني. وذكرت ال�سحيفة، 
يتقن اللغة العربية بطلقة توىل موؤخرا من�سب املبعوث 

اخل��س يف عدة ق�س�ي� وملف�ت مهمة ب�ل�رشق الأو�سط 
الدف�ع  ووزير  نتني�هو،  بني�مني  الوزراء  رئي�س  من  لكل 
اأفيغدور ليربم�ن، ورئي�س اأرك�ن اجلي�س غ�دي اأيزنكوت، 

ورئي�س »املو�س�د« يو�سي كوهني.
مردخ�ي  كلف  كوهني  اأن  ال�سحفي  التقرير  وك�سف 
بعدة مه�م وزي�رات �رشية يف الدول العربية، دون ك�سف 
ك�ن  ال�س�بق  اجلي�س  من�سق  اأن  موؤكدا  اإ�س�فية،  تف��سيل 
قد زار معظم العوا�سم العربية، غ�لبيته� بزي�رات �رشية، 
الإ�رشائيلية  واحلكومة  اجلي�س  ب��سم  مه�م  نفذ  حيث 

و«املو�س�د« و«ال�س�ب�ك«.

خلل الفرتة املمتدة بني 17 اإىل 19 م�ي 2018 اإىل 
غ�ية �سبيحة اأم�س على ال�س�عة الث�منة )اأي خلل 
48 �س�عة الأخرية( �سجلت وحدات احلم�ية املدنية 
الوطن  من  خمتلفة  من�طق  عــدة  يف  تدخل   3286
وهذا على اإثر تلقي مك�مل�ت ال�ستغـ�ثة من  طرف 
املواطنني، هذه التدخلت �سملت خمتلف جم�لت 
بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية  احلم�ية  اأن�سطة 
املرور، احلوادث املنزلية، الإجلء ال�سحي اإخمــ�د 
احلرائق و الأجهزة الأمنية. على هذا النحو �سجلت 

عدة حوادث مرور منه� 10 حوادث ت�سببت يف وف�ة 
10 اأ�سخ��س يف مك�ن احلوادث و اإ�س�بة 46 اآخرين 
عني  يف  اإ�سع�فهم  مت  اخلطورة  متف�وتة  بجروح 
املك�ن ثم نقلهم اإىل خمتلف امل�س�لح الإ�ست�سف�ئية 
ح�سيلة  اأثقل  املدنية.  احلم�ية  م�س�لح  من طرف 
�سجلت بولية ب�سكرة، بوف�ة 04 اأ�سخ��س، على اإثر 
�س�حنة،  و  خفيف  وزن  ذات  �سي�رة  بني  اإ�سطدام 
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 46، ببلدية �سعيبة 

و دائر و اأولد جلل.

املحطة البحرية مبيناء م�ستغامن

28 �ألف م�سافر عرب خالل ثالثة ��سهر

رو�سيا 

�لك�سف �أول حمطة نووية عائمة يف �لعامل

�جلز�ئر ت�سّمد جر�ح م�سابي غزة

املحطة  عرب  امل�س�فرين  عدد  بلغ 
خلل  م�ستغ�من  مبين�ء  البحرية 
ال�سنة  هذه  من  الأول  الثلثي 
ذه�ب�  م�س�فر  األف   28 زه�ء   ،2018
ال�سبت  اأم�س  علم  ح�سبم�  واإي�ب�، 
ملوؤ�س�سة  التج�رية  املديرية  لدى 
الأرق�م  اأو�سحت  و  م�ستغ�من  مين�ء 
الإح�س�ئي�ت  م�سلحة  قدمته�  التي 
ملوؤ�س�سة  التج�رية  للمديرية  الت�بعة 
عدد  يف  ارتف�ع�  م�ستغ�من  مين�ء 
يف   17 بن�سبة  الوافدين  امل�س�فرين 

ب�ملق�رنة  م�س�فر(   14318( امل�ئة 
امل��سية  ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  مع 
امل�س�فرين  عدد  اأي�س�  ارتفع  كم� 
امل�ئة  يف   16 من  ب�أزيد  املغ�درين 

)13592 م�س�فر(.
لذات  -وفق�  الفرتة  نف�س  وعرفت 
مركبة   13  232 مرور  امل�سدر- 
املحطة  هذه  عرب  واإي�ب�(  )ذه�ب� 
امل�ئة  17 يف  قدره  ب�رتف�ع  البحرية 
الأوىل  الثلثة  الأ�سهر  مع  ب�ملق�رنة 

من الع�م امل��سي.

عن  النق�ب  ال�سبت  رو�سي�،  ك�سفت 
الع�مل  يف  ع�ئمة  نووية  حمطة  اأول 
مدينة  مرف�أ  يف  جرى  احتف�ل  يف 
البلد  �سم�ل  الن�ئية  مورم�ن�سك 
النووي  ب�لوقود  تزويده�  �سيتم  حيث 
وو�سلت  �سيبريي�.  اإىل  التوجه  قبل 
حمطة »اأك�دمييك لومونو�سوف« التي 
اإىل  بطر�سبورغ  �س�ن  مدينة  يف  بنيت 
حيث  امل��سي،  اخلمي�س  مورم�ن�سك 

تقدميه�  املدينة ومت  ر�ست يف مرف�أ 
وتتوي  الإعلم،  لو�س�ئل  ال�سبت 
مرتا   144 طوله�  يبلغ  التي  ال�سفينة 
ال�رشكة  وبنته�  طن  األف   21 ووزنه� 
النووية  للط�قة  احلكومية  الرو�سية 
نوويني  مف�علني  على  اتوم«،  »رو�س 
ميغ�وات   35 منهم�  كل  ط�قة  تبلغ 
وت�سبه تلك التي ت�ستخدم ع�دة لإمداد 

ك��سح�ت اجلليد ب�لط�قة.

ثّبتته  الذي  اجلزائري  العلم  يزال  ل 
اجلمعة  الفل�سطينيني،  من  جمموعة 
مع  ال�س�خن  اخلّط  قرب  امل��سي، 
حدود  على  الإ�رشائيلي  الحتلل 
ر  قط�ع غزة ال�رشقية، يرفرف ويت�سَدّ
الحتلل  حم�ولة  رغم  املواجهة 
اإل  عليه،  الر�س��س  ب�إطلق  اإ�سق�طه 
اأنه بقي �س�مداً ك�سمود الفل�سطينيني 

يف مط�لبتهم بحقوقهم.
م�س�هد روؤية العلم اجلزائري مرفرف�ً 
العنيفة  املواجه�ت  خلل  وحممولً 
مع قوات الحتلل على حدود قط�ع 
غزة، اأو ال�سفة الغربية، وحتى القد�س 
ب�تت  الأق�سى،  وامل�سجد  املحتلة 
ر  را�سخة يف العقول، وغ�لب�ً م� يت�سَدّ
يع�نق  حني  امل�سهد  الوف�ء  هذا 
ويرافق علم اجلزائر العلم الفل�سطيني 

يف الن�س�ل والت�سحية.

حّب الفل�سطينيني للجزائر، الذي ترّبع 
يف  اأعلمه�  رفع  جت�وز  قلوبهم،  يف 
�سبك�ت  اإىل  واملواجه�ت  امل�سريات 
الإنرتنت؛  على  الجتم�عي  التوا�سل 
حيث مت اإن�س�ء �سفح�ت تعرّب عن حّب 
الفل�سطينيني بلداً ع�نى من الحتلل 
الفرن�سي ويرونه الأقدر على ملم�سة 

مع�ن�تهم.

 عر�س ترويجي على اأ�سعار خدمة
 التجوال للُمعتمرين خالل رم�سان

 مع Ooredoo، ��ستقبلو� مكاملاتكم
 بـ 10 دج/ �لدقيقة فقط خالل �لُعمرة

 Ooredoo تحُطلق  رم�س�ن،  �سهر  مبن��سبة   
التجوال  خدمة  على  جديد  ترويجي  عر�س 
للمعتمرين  ت�سمح  التي   Roaming((
والبق�ء على  واأق�ربهم  ب�لتقرب من ع�ئلتهم 
خلل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ات�س�ل 

العمرة وب�أ�سع�ر تف�سيلية.
امل�س�فرين  زب�ئنه�   Ooredoo ترافق 
ب��ستقب�ل  لهم  وت�سمح  املحُقّد�سة  البق�ع  اإىل 
مع  دج   10 لـ  املتميزة  ب�لت�سعرية  املك�مل�ت 
وذلك  فقط   للدقيقة  الر�سوم  كل  احت�س�ب 
زب�ئن  لك�فة  ،موجهة  رم�س�ن  �سهر  طوال 
Ooredoo ب�سيغة الدفع امل�سبق اأو ب�سيغة 
و  احل�رشي  التخفي�س  هذا  الدفع،   بعد  م� 
مع  �س�لح  التجوال  خدمة  لأ�سع�ر  املتميز 

جميع �سبك�ت اله�تف النق�ل ب�ململكة العربية 
ال�سعودية.  


