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 اخلبري القت�سادي
 عبد الرحمن مبتول لـ: "لو�سط"

ارتــــــــــفاع الأ�شــــــــــعار 
لي�س ظرفيا وال�شبب 
�ص3�شعــــــــــف الإنـــــــــتــــــاج
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�ص3

م�شاهل يرتاأ�س 
الجتماع الوزاري 
الثالثي حول ليبيا 

 اأكرث من �سهر لتفادي
 ال�سغط على املوقع

انـــــــــطـــــــالق �شـــــــــحب 
ا�شتدعاءات البكالوريا 
بـــــــداية مــــــــن اأمـــــــــ�س

موؤ�س�سة »اإيني« الإلكرتونية 
ل�سيدي بلعبا�ص

  ت�شنــــــــــيع نهـــــــــائيـــــــــات 
 الـــــــــدفــع الإلكـــــــــرتوين

 ابتداء من جوان املقبل 
تعهد بتطبيق مبداأ الأولويات والإمكانات املتاحة 

 والــــي ورقلــــــــة يلـــــــــتقي 
 مبمثلي  احلر�س البلدي 

وي�شــتمع لنــــــ�شغالتهم  
 يف اإطار خمطط املديرية 

العامة مل�سالح الأمن الوطني 

 تعزيــزات اأمـــــــنية باملــــــطارات 
واملراكز احلدودية بتـمرنا�شت 
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
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Montage video

Graphiste multimedia
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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

توج بلقب الدوري الرتكي 
رفقة غالتا�سراي

فيغويل: فرحتي 
ت�شاهي ما ع�شته مع 
اخل�شر يف املونديال

موازاة مع احتفال ال�سحراويني باليوم الوطني جلي�سهم

املغرب يجدد ا�شتفزاز اجلزائرو يتهرب من م�شوؤولياته

�ص13

دبلوما�سية

تربية

 �سناعة

جنوب

اأمني
حمكمة اجلنايات ال�ستئنافية

معطيات مثرية فـــــي 
حماكمة متهم  بتنفيذ 

تفجريات اإرهــــــابية

.          حمدادو�س: احلكومة عازمة  على متدين الدولة

وزارة  ال�سوؤون اخلارجية



عين

تزامنت بداية �ضهر رم�ضان املبارك مع 
عودة اأزمة احلليب رغم الوعود التي منحت 

بتوفري املادة الأ�ضا�ضية خالل ال�ضهر 
العظيم، اإل اأن �ضور الطابوهات الطويلة 

من النتظار يف �ضبيل احل�ضول على اأكيا�س 
احلليب توا�ضلت يف الربوز مع اأيامه الأوىل، 

حيث ينتظر املواطنون �ضاعات طويلة 
يف الطوابري من اأجل احل�ضول على كي�س 

احلليب.
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وال�صاعدة املتوجة  الفرق  تهنئ  الفاف 
هناأت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم جميع الأندية املتوجة بالألقاب خالل املو�ضم الكروي والفرق 
تقدمي  توؤكد  اللكرتوين  موقعها  على  بيانا  ن�رشت  حيث  الأق�ضام،  خمتلف  اإىل  ال�ضعود  حققت  التي 
البطولة  بلقب  املتوجني  بلعبا�س  واحتاد  ق�ضنطينة  �ضباب  فريقي  اإىل  تهنئته  للفاف  الفدرايل  املكتب 
اأندية مولودية بجاية، جمعية عني مليلة واأهلي  الوطنية وكاأ�س اجلمهورية على التوايل، بالإ�ضافة اإىل 
م�ضتغامن  وترجي  مقرة  عنابة، جنم  واحتاد  الأوىل،  الرابطة  اإىل  ال�ضعود  التي حققت  بوعريريج  برج 

الثانية. الرابطة  اإىل  التي �ضعدت 

الناحية الع�ضكرية اخلام�ضة

توقيف تاجر خمدرات
اأوقفت مفرزة م�ضرتكة للجي�س 

الوطني ال�ضعبي، يوم 19 ماي 
2018 بباتنة/ن.ع.5، تاجر 

)01( خمدرات على منت مركبة 
�ضياحية، وحجزت )22.480( 
كيلوغرام من الكيف املعالج، 
يف حني �ضبطت مفرزة اأخرى 
للجي�س الوطني ال�ضعبي بعني 

قزام/ن.ع.6، مركبتني )02( 
رباعيتي الدفع حمملتني بـ 

)13( قنطار من املواد الغذائية 
املوجهة للتهريب.

يف نف�س ال�ضياق، �ضبط عنا�رش 
الدرك الوطني بتلم�ضان/ن.ع.2، 

)135( كيلوغرام من الكيف 
املعالج، فيما اأوقف حرا�س 

ال�ضواحل بالقالة/ن.ع.5، غطا�ضا 
)01( بدون رخ�ضة، وحجزوا 

اأربع )04( اآلت حمظورة ل�ضيد 
املرجان ومعدات للغط�س.

طوابري احلليب تعود اإىل الظهور

خبر في 
صورة

وزارة الداخلية واجلماعات املحلية

توقيف ترحيل 5 اآالف مهاجر اإفريقي

املجل�س ال�ضعبي الوطني

 بوحجة و �صالحيات رئي�س
 جلنة ال�صوؤون اخلارجية

مقرتح  باإدراج  بوحجة  �ضعيد  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  قام 

للمجل�س  والتي �ضتوؤدي يف حال  الداخلي  للقانون  تعديل املادة 21 

املجل�س  رئي�س  يد  يف  ال�ضالحيات  متركز  اإىل  عليها  امل�ضادقة 

وتهمي�س دور روؤ�ضاء الكتل ويف مقدمتهم جلنة ال�ضوؤون اخلارجية.

املادة 21 للقانون الداخلي للمجل�س واملراد تعديلها من قبل ال�ضعيد 

بوحجة كما ن�رشها »املوقع الإخباري اجلزائر الآن« تن�س على« يتم 

الربملانية  الوفود  ا�ضتقبال  وكذا  الربملانية  الوفود  واإر�ضال  ت�ضكيل 

ورئي�س  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  بني  بالتن�ضيق  الأجنبية 

اللجنة وروؤ�ضاء املجموعات الربملانية« والتي اإن مت امل�ضادقة على 

التعديل املقدم بخ�ضو�ضها �ضت�ضبح املادة رقم 29 وهذا ن�ضها« يتم 

ت�ضكيل واإر�ضال الوفود الربملانية الأجنبية من قبل رئي�س املجل�س 

املجموعات  وروؤ�ضاء  اللجنة  رئي�س  با�ضت�ضارة  الوطني  ال�ضعبي 

روؤ�ضاء  �ضالحيات  تلغي  اأن  �ضاأنها  التي  اخلطوة  وهي   « الربملانية 

اللجان ومتركزها يف يد رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني.

وحدة حلرا�س ال�ضواحل بوهران/ن.ع.2

اإحباط حماولة هجرة غري �صرعية

اأحبطت وحدة حلرا�س ال�ضواحل بوهران/ن.ع.2، حماولة هجرة غري 
فيما  ال�ضنع،  تقليدي  قارب  كانوا على منت  اأ�ضخا�س   )03( لـ  �رشعية 
مت توقيف )08( مهاجرين غري �رشعيني من جن�ضيات خمتلفة بكل من 

تلم�ضان ووهران.

املنظمة الوطنية حلماية امل�ضتهلك

 اإطالق الطبعة الثالثة حلملة
�صما" ت�صقني  ال  "قف 

اأعلنت املنظمة الوطنية حلماية امل�ضتهلك APOCE عن اإطالقها 
حملة« قف ل ت�ضقني �ضما« وهي الطبعة الثالثة من نوعها املعلنة من 
قبل املنظمة من اأجل التحذير من اقتناء امل�رشوبات املعر�ضة لأ�ضعة 
ال�ضم�س بالأ�ضواق وكذا �ضعيا لإلزام الناقلني وامل�ضنعني على احرتام 

معايري نقل وحفظ مثل هذه املنتجات ال�ضتهالكية �رشيعة التلف.  

�ضهدتها  ال�ضحك  من  حالة 
القوانني  مناق�ضات  قاعة 
ال�ضفلى  الغرفة  م�ضتوى  على 
بعدما  اجلزائري،  للربملان 
عن  الربملاين  النائب  نادى 
نوايل  م�ضطفى  تاج  حزب 
الربملان  مع  العالقات  وزير 

الوزير  با�ضم  بدة  حمجوب 
الأ�ضبق الطاهر خاوة، ما جعل 
فاقت  ب�رشعة  له  ي�ضحح  بدة 
مرحة،  بلغة  ال�ضوء  �رشعة 
وهذا ما ا�ضتقبله النائب الذي 
اتهم �ضهر رم�ضان وقال و«اهلل 

رم�ضان �ضبتي«.

حمجوب بدة 
يتحول اإىل 

الطاهر خاوة 
يف رم�صان

اأمرت وزارة الداخلية يف 
تعليمة اأبرقتها اإىل كافة 
باإيقاف  اجلمهورية  ولة 
املبا�ضر  الرتحيل  عملية 
فيها لقرابة 5 األف مهاجر 
اإفريقي  �ضرعي  غري 
رم�ضان  �ضهر  بعد  ما  اإىل 
هذا  اإن�ضانية،  لظروف 
على  التعليمة  و�ضددت 
اإح�ضاء  موا�ضلة  الولة 
املهجرين غري ال�ضرعيني 
الأفارقة  والالجئني 

املتواجدين على م�ضتوى 
غري  ب�ضفة  ولياتهم 
قانونية من اأجل موا�ضلة 
نحو  ترحيلهم  عملية 
بلدانهم التي قدر عددها 
اإفريقية،  بلدان  ب7 
الذي  الظريف  التوقف 
اإن�ضانية  لدواعي  جاء 
العملية  تزامن  مبنا�ضبة 
حيث  رم�ضان،  �ضهر  مع 
باإطالق  التعليمة  اأمرت 
للتكفل  ت�ضامنية  حملة 

خا�س  جماعي  باإفطار 
توؤطرها  باملهاجرين 
الن�ضاط  مديريات 
الجتماعي على م�ضتوى 
الوليات،  خمتلف 
قوي  رد  قدمت  اخلطوة 
املنظمات  خمتلف  على 
الدولية  احلقوقية 
عملية  باأن  اأ�ضاعت  التي 
يف  جرت  الرتحيل 
حلقوق  منافية  ظروف 

الإن�ضان.
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قال اإن الق�ضاء العام هو يعاجلها، القايد �ضالح:

الق�ساء الع�سكري لن يقا�سي مقرتيف جرائم الأمن القومي
.       اإن�ضاء غرفة اتهام لدي جمل�ص ا�ضتئناف ع�ضكري تخت�ص بالأنرتنت

اأكد نائب وزير القايد �ضالح باأن م�ضروع قانون الق�ضاء الع�ضكري، جاء ليقدم �ضمانات عدة تخدم حقوق الإن�ضان واحلريات والواجبات، اأين �ضيتم حماكمة 
املدنيني مقرتيف جرائم يف الأمن القومي مدنيا، يف حني ك�ضف عن اإن�ضاء حماكم ا�ضتثنائية يف كل من الناحية الع�ضكرية الأوىل  بالبليدة  والناحية الع�ضكرية 

الرابعة بورقلة يف انتظار فتح املحاكم  اخلا�ضة بالنواحي الع�ضكرية الأخرى.

علي عزازقة

مع  العالقات  وزير  واأو�ضح 
خالل  بدة  حمجوب  الربملان 
يوم  القانون  مل�رشوع  عر�ضه 
قايد  الفريق   عن  نيابة  اأم�س، 
�ضالح، فاإن الإ�ضالحات املتبعة 
من قبل احلكومة يف اإطار تعزيز  
جمال  يف  القانونية  منظومتها 
والواجبات،  احلقوق  ترقية 
مبداأ  تكري�س  على  األزمتها 
يف  درجتني  على  التقا�ضي 
وهذا  اجلزائية،  امل�ضائل 
د�ضتور  به  جاء  ما  مع  لتن�ضجم 
�ضيما  ل   2016 يف   املعدل 
املادة املذكورة �ضلفا، ويف ذات 
يوؤكد  امل�ضدر  ذات  راح  ال�ضياق 
الأمر  مراجعة  لزاما  بات  باأنه 
الواقع  ملطابقة  الذكر  ال�ضابق 
،ومالئمته مع الفل�ضفة اجلديدة 

لقانون الإجراءات اجلزائية التي 
اأكرب  �ضمانات  املتقا�ضني  متنح 
من اأجل حماكمة عادلة ومن�ضفة 

من جهة اأخرى.
بدة وخالل ذات املداخلة �ضدد 
جاء  امل�رشوع  هذا  اأن  على 
القانونية  ال�ضمانات  على  ليوؤكد 
املمنوحة للمتهم �ضيما حقه  يف 
املادتني  يف  املدرجة  الدفاع 
والتي  الد�ضتور  من  و170   169
الدفاع  يف  احلق  باأن  تق�ضي 
معرتف به يف الق�ضايا اجلزائية، 
اأمن  نقل  مت  باأنه  اأو�ضح  فيما 
املدنيني  يقرتفها  التي  الدولة 
لن تقا�ضى ع�ضكريا باأنه مت نقل 
جرائم امن  الدولة التي يقوم بها 
الع�ضكري  الق�ضاء  من  مدنيني 

اإىل الق�ضاء العام.
على  التقا�ضي  ملبداأ  وتطبيقا 
درجتني اأكد بدة انه مت ا�ضتحداث 
جمال�س ا�ضتئناف ع�ضكرية لدي 

تخت�س  ع�ضكرية  ناحية  كل 
بال�ضتئناف  الطعون  يف  بالنظر 
املحاكم  اأحكام  �ضد  املرفوع 
غرفة  اإن�ضاء  مت  كما  الع�ضكرية، 
ا�ضتئناف  جمل�س  لدي  اتهام 
يف  بالنت  تخت�س  ع�ضكري 
مو�ضوع ال�ضتئنافات والعرائ�س 
اإليها  ترفع  قد  التي  والطلبات 
خالل مرحلة التحقيق، ويف ذات 
ال�ضدد قال الوزير اأن الذي يتميز 
به الق�ضاء الع�ضكري اإل انه يبقي 
العليا  املحكمة  لرقابة  خا�ضا 
باعتبارها حمكمة قانون تخت�س 
بالنق�س  الطعون  يف  بالنظر 
املرفوعة �ضد الأحكام النهائية 
ال�ضادرة عن املحاكم الع�ضكرية 
والقرارات ال�ضادرة عن جمال�س 

ال�ضتئناف الع�ضكرية.
العتبار  رد  يخ�س  فيما  اأما 
لالأ�ضخا�س  والق�ضائي  القانوين 
املحكوم عليهم من قبل اجلهات 

اأحكام  الق�ضائية الع�ضكرية على 
اجلزائية،  الإجراءات  قانون 
رد  طلب  �ضيتم  اأنه  فاأو�ضح 
العتبار مبجرد توجيهه عري�ضة 
اإىل  الوكيل الع�ضكري للجمهورية، 

اأن  املتحدث  نف�س  واأو�ضح 
ويتمم  يعدل  القانون  م�رشوع  
يف  املوؤرخ   28_71 رقم  الأمر 
الثاين والع�رشين 1971 املت�ضمن  
قانون الق�ضاء الع�ضكري يت�ضمن 

مادة   130 منها  معدلة  139مادة 
معدلة من حيث امل�ضمون ومادة 
ال�ضكلية،  الناحية  من  معدلة   10
و26 مادة جديدة كما مت الغاء 13 

مادة منه.

موازاة مع احتفال ال�ضحراويني باليوم الوطني جلي�ضهم

املغرب يجدد ا�ستفزاز اجلزائرو يتهرب من م�سوؤولياته
.      وزير الدفاع ال�ضحراوي: تواجدنا بهذه املناطق يعود لـ 1975

املغربية  اململكة  عادت 
اجتاه  ال�ضتفزاز  لغة  ل�ضتعمال 
على  وذلك  جمددا،  اجلزائر 
البولي�ضاريو  جبهة  خلفية احياء 
للذكرى 45 لتاأ�ضي�ضها يف تيفاريتي 
بال�ضتفزازي،  و�ضفته  ما  وهو 
باتهامها  اجلزائر  مقحما 
البولي�ضاريو  رفقة  عمدت  باأنها 
اإىل  الهروب  �ضيا�ضة  اعتماد 
الأمام بعد الت�رشيحات الأخرية 
نا�رش  املغربي  اخلارجية  لوزير 
اجلزائر  اأقحمت  والتي  بوريطة 
للعالقات  لقطعها  تربيرها  يف 
واتهام  اإيران،  مع  الديبلوما�ضية 
بتدريب  ت�ضمح  باأنها  اجلزائر 
لدى  البولي�ضاريو  من  اأع�ضاء 
اإيران  �ضفارة  عرب  اهلل  حزب 
فقط  اأيام  وذلك  باجلزائر، 
الذي  الأمن  جمل�س  قرار  على 
اململكة  على  اخلناق  �ضّيق 
املغربية حول ق�ضية اجلمهورية 
دعوة  خالل  ال�ضحراوية من 
مفاو�ضات  بعث  اإىل  املغرب 
البولي�ضاريو،  جبهة  مع  جديدة 
مهلة  املينور�ضو  بعثة  ومنح 
اأن  حني  يف  اإ�ضافية،  اأ�ضهر   6
تخدم  ل  الإجراءات  طبيعة 
جاهزا  لي�س  كونه  املغرب، 
نطاق عزلته  ليتو�ضع  لأي حوار، 
اأ�ضافت  واإفريقيا.كما  دوليا 
اأنها  املغربية  اخلارجية  وزارة 
الأمن  جمل�س  و�ضع  اإىل  عمدت 
بال�ضورة حيث  وبعثة املينور�ضو 
بهذا  ر�ضميا،  املغرب  را�ضلت 

ال�ضاأن.
ا�ضتفزاز  من  �ضعدت  كما 
اجلزائر اأولها مبا ت�ضمنه البيان 
الأ�ضف  عن  املغرب  »وعرب 
الت�ضعيد يتم مبباركة  لكون هذا 
ع�ضو  جار،  بلد  من  وتواطوؤ 
ثم  العربي«،  املغرب  احتاد  يف 
باقحامها  اأول  اجلزائر  باتهام 
ال�ضحراوية  اجلمهورية  ق�ضية 
القائمة على م�ضتوى هيئة الأمم 
غلق  مبلف  وثانيها  املتحدة، 
كان  اأنه  قالت  الذي  احلدود، 
متجاهال  �ضدهم،  اأوىل  خطوة 
املغرب  كالتها  التي  التهم 
الع�رشية  بداية  اإبان  للجزائر 
ال�ضوداء، والتي بلغت حدتها حد 
الفرن�ضي  الطرف  مع  التكالب 
وملف تخ�ض�س الفيزياء النووية 

باجلزائر.
بقوله  تهمه  حدة  من  فاقم  كما 
من  ر�ضميا  يطلب  املغرب   «
املعنية،  الأممية  الهيئات 

دويل  حتقيق  بفتح  الإ�رشاع 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  اأجل  من 
تندوف،  خميمات  يف  الو�ضعية 
“البولي�ضاريو”  تديرها  التي 
والتي  اجلزائري  الرتاب  فوق 
مواطنينا  احتجاز  فيها  يتم 
ظروف  يف  املغاربة  واأ�ضقائنا 
مزرية وغري اإن�ضانية ، وحيث يتم 
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  حتويل 
الدويل  املجتمع  مينحها  التي 
وبيعها يف اأ�ضواق البلد امل�ضيف، 
ال�ضخ�ضي  الإثراء  لتحقيق 
البولي�ضاريو«. على حد  ل�رشذمة 
لإقحام  وبالعودة  البيان.  ن�س 
علق  امل�ضاألة  يف  اجلزائر 
العلوم  اأ�ضتاذ  الذهب  اأبو  �رشاج 
�ضماعة  رفع  باأن  ال�ضيا�ضية، 
اجلديدة  بالورقة  لي�س  اجلزائر 
كلما �ضيق املجتمع الدويل الباب 
طبيعة  اأن  معتربا  املغرب،  على 
رد اجلزائر جاء حكيما، خا�ضة 
اأنها لي�ضت مبوقع املدافع بل يف 

موقع راحة كون املغرب هي التي 
يف ماأزق ومطالبة بالت�رشف من 
طرف جمل�س الأمن، خا�ضة اأنها 
مل ي�ضبق واأن تورطت يف امللفات 

اخلا�ضة بال�ضغوط الدولية.
ال�ضحراوي  ال�ضعيد  على  اأما 
الوطنية  الأمانة  ع�ضو  فاأو�ضح 
و وزير الدفاع ال�ضحراوي، عبد 
اهلل حلبيب، اأن اإحياء املنا�ضبات 
لليوم  الـ45  كالذكرى  الوطنية 
الوطني جلي�س التحرير ال�ضعبي 
 20 ل  امل�ضادف  ال�ضحراوي 
»تاأكيد  املحررة  باملناطق  ماي 
على  ال�ضيادة  ممار�ضة  على 
خالل  مو�ضحا  املناطق«،  هذه 
ال�ضحراوية  لالإذاعة  ت�رشيحه 
ال�ضعبي  التحرير  جي�س  اأن 
بهذه  متواجد  ال�ضحراوي 
ولي�س   1975 �ضنة  منذ  املناطق 
من اليوم،  وقد مت حترير اجلزء 
املحررة   املناطق  من  الأكرب 
املا�ضي،  القرن  �ضبعينيات  منذ 
و�ضط ح�ضور  الذكرى  لتتم هذه 
ووفود  و  واأجنبية  وطنية  وفود 
اأن  الوزير  اأ�ضاف  كما  اإعالمية. 
20 ماي هو اليوم الوطني جلي�س 
ال�ضحراوي  ال�ضعبي  التحرير 
امل�ضلح  الكفاح  اندلع  وذكرى 
نحيي  و«الذي  الحتالل،  �ضد 
تفاريتي  ببلدة  ال45  ذكراه 
الثالثة  الذكرى  وهي  املحررة، 
ال�ضتقالل  لنتفا�ضة  ع�رشة 

املباركة«.
�ضارة بومعزة 

يف مداخلة له على قانون الق�ضاء الع�ضكري:

 حمدادو�ش: احلكومة عازمة 
على متدين الدولة

م�ساهل يرتاأ�ش الجتماع 
الوزاري الثالثي حول ليبيا 

باأن  حمدادو�س  نا�رش  اأبرز 
الع�ضكري  الق�ضاء  قانون  م�رشوع 
الواجب  ال�ضلبيات  بع�س  يحمل 
على الو�ضاية تعديلها خا�ضة واأن 
الوقت لزال من اأجل تطبيق ذلك، 
يف حني اأكد اأن ايجابياته اأكرب من 
�ضلبياته، خا�ضة واأنه يرتجم عزم 
الدولة  متدين  على  احلكومة 

اجلزائرية.
عن  ال�ضالمي  النائب  واأو�ضح 
حركة جمتمع ال�ضلم، باأن امل�رشوع 
ال�ضبطية  تو�ضيع  على  يحث 
اجلميع  تذكر  والتي  الق�ضائية، 
الذكريات  ظل  يف  بالديارا�س 
على  زيادة  معها،  الغالبة  ال�ضيئة 
عدم احرتام لبع�س امل�ضطلحات، 
املحامي  م�ضاألة  قال:«  حيث 
املدافع،  مب�ضطلح  وا�ضنادها 
امل�ضاكل  بع�س  يخلق  ما  وهذا 
الرتجمة  عند  امل�ضطلحات  يف 

من الفرن�ضية اإىل العربية«، وهذا 
تعديلها  الو�ضاية  يتوجب على  ما 
نوه  اأخرى  جهة  ومن  ح�ضبه، 
اأكد  والذي  بامل�رشوع  حمدثنا 
والتي  كذلك  اإيجابيات  يحمل  اأنه 
تت�ضدرها ن�ضه على الن�ضجام مع 
املبداأ الد�ضتوري وهذا ما ي�ضمن 
على  زيادة  والواجبات،  احلقوق 
النف�س  عن  الدفاع  مبداأ  فر�ضه 

وحتى الإفراج عن املتهم.
ويف ذات ال�ضياق اأ�ضار حمدادو�س 
اليجابية  النقاط  بع�س  اإىل 
امل�رشوع،  ي�ضمها  التي   الأخرى 
بحيث يحث على تو�ضيع املحاكم 
فيها،  ال�ضتئناف  اإمكانية  مع 
زيادة على دخول جرائم ع�ضكرية 
خطوة  يف  املدين،  الق�ضاء  اإىل 
ترتجم عزم احلكومة على متدين 

الدولة.
علي عزازقة

�ضيرتاأ�س وزير ال�ضوؤون اخلارجية، 
ال�ضيد عبد القادر م�ضاهل ، اليوم 
الثنني اجتماعا وزاريا ثالثيا ي�ضم 
وتون�س  وم�رش  اجلزائر  من  كال 
حول ليبيا مب�ضاركة وزيري ال�ضوؤون 
اخلارجية امل�رشي �ضامح �ضكري 
 ، اجلهيناوي  خمي�س  التون�ضي  و 
اأم�س الأحد بيان  اأفاد به  ح�ضبما 

لوزارة ال�ضوؤون اخلارجية.
هذا  ان  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
اإطار  يندرج يف  الجتماع اجلديد 
البلدان  بني  امل�ضتمر  >«الت�ضاور 

يف  ال�ضائد  الو�ضع  حول  الثالثة 
واملجاور«  ال�ضقيق  البلد  هذا 
»�ضي�ضتعر�س  املنا�ضبة  ،وبهذه 
الأخرية  التطورات  الوزراء 
على  ل�ضيما  ليبيا  يف  احلا�ضلة 
امل�ضتويني ال�ضيا�ضي والأمني«كما 
جهود  تعميق  »�ضبل  �ضيبحثون 
يف  امل�ضاهمة  اأجل  من  بلدانهم 
يف  الأزمة  ت�ضوية  م�ضار  ت�رشيع 
الليبيني عن  طريق  اإطار مرافقة 
ي�ضيف  وامل�ضاحلة«،  احلوار 

البيان.  



بداية ما تعليقكم على الأ�سعار مع 
بداية ال�سهر الكرمي؟

حلول  فر�صة  التاجر  ي�صتغل  �صنة  ككل 
وجعل  الأ�صعار  لرفع  رم�صان  �صهر 
الذي  التجار  رحمة  حتت  املواطن 
الأ�صعار  رقيب،  حتى  دون  يتالعبون 
ورم�صان  �صعبان  يوم  اآخر  بني  ارتفعت 
خيالية  هي  الأ�صعار  وبالتايل  ب�صعفها، 
التجارة  وزارة  تطمينات  كل  رغم 
اجل�صعني  التجار  اأن  اإل  واإجراءاتها 

كالعادة فر�صوا منطقهم.

من يتحمل م�سوؤولية ارتفاع املواد 
ال�ستهالكية خالل �سهر رم�سان، 
الدولة فقط او امل�ستهلك خا�سة 

اأنه خيايل يف ا�ستهالك مواد 
تلزمه و ل تلزمه ؟

امل�صوؤول الأول عن ارتفاع الأ�صعار هم 
اأ�صبحوا  بج�صعهم  التجار  هم  التجار 
الدينية  املنا�صبات  و  الأعياد  ي�صتغلون 
لزيادة الأرباح وهذا يتناق�ض مع مبادئ 
هي  الثاين  امل�صوؤول    ، احلنيف  ديننا 
وزارة التجارة التي هي غائبة  و�صعيفة 
عن ال�صاحة ،بل هي �صبب م�صكلة الغالء 
و املعي�صة التي يعي�صها املواطن ب�صبب 
املتقاع�صة  ال�رسطانية  هذه  الوزارة 
الأ�صواق  �صبط  يف  مهامها  اأداء  على 
للتوزيع،  �صليمة  طريقة  اإن�صاء  اأي�صا  و 

امل�صوؤول الثالث هو املواطن ل�صلوكياته 
غري الر�صيدة يف ال�صتهالك من خالل 
اللهفة واأي�صا الإ�رساف و التبذير، ميكن 
لكن  بكرثة  متوفرة  املواد  اأن  القول 
غياب  و  التجار  ج�صع  و  التوزيع  �صيء 
ال�صلوك  و  احلوارية  الأ�صواق  و  الوزارة 
هذا  اإىل  اأدى  للمواطن  ال�صتهالكي 

الرتفاع.

ماهي احللول التي ميكن اأن حتقق 
ا�ستقرار ال�سعار ال�ستهالكية 
املطلوبة يف هذا ال�سهر الكرمي ؟

بناء  اإعادة  الوزارة  على  بد  ل  اأول، 
من  التوزيع  و  للت�صويق  وطنية  خريطة 
خال ل بناء اأ�صواق جوارية يف كل مدينة 
، اأي لبد  من اإن�صاء 2000 �صوق جواري 
واحد  الأقل  على  اجلملة  اأ�صواق  اإن�صاء 
و  املناف�صة  بعث  اأجل  من  ولية  لكل 
،ثانيا  اإن�صاء  الحتكار  على  الق�صاء 
لكي  احلفظ  و  للتربيد  وطنية  قاعدة 
و  اخل�رس  بالفائ�ض  يف  الحتفاظ  يتم 
و  الطلب  يزداد  عندما  ليقدم  الفواكه 
،اأما  الفالحة  وزارة  مع  بالتعاون  هذا 
رفع  من  فالبد  باللحوم  يتعلق  فيما 
احلجر على املوا�صي و الرثوة احليوانية 
الوليات اجلنوب و ال�صماح لهم بتمويل 
فالبد  املواطن  ،اأما  ال�صامل  مناطق 
�صلوكاته  يف  النظر  اإعادة  من  عليه 

ال�صتهالكية
كيف ميكن حماية امل�ستهلك 
وتفعيل دور الرقابة حتى ل 

يبقى املواطن حتت رحمة التجار؟  

تلعب  ان  الدولة  على  يجب  ذلك  قبل 
دورها يف اإن�صاء و�صبط ال�صوق وحتقيق 
فرق  تاأتي  بعدها  التجار  بني  التناف�ض 
ل ميكن  لذلك  بواجبها،  للقيام  الرقابة 
وزارة  غياب  ظل  يف  امل�صتهلك  حماية 
يجعل  ما  وهذا  ال�صاحة  عن  التجارة 
ب�صبب  ال�صعيفة  احللقة  امل�صتهلك 
اأداء  على  التجارة  وزارة  تقاع�ض 

مهامها.

 
يف نظرك، كيف يتم مكافحة 
التبذير خا�سة خالل ال�سهر 

الكرمي؟

واأي�صا  والتوعية،  بالتح�صي�ض  يكون 
من  الدعم  طريقة  يف  النظر  باإعادة 
غري مبا�رس اإىل مبا�رس وحترير الأ�صعار 
فقط  هنا  بعد  فيما  املدعمة  لل�صلع 

نخفف التبذير والإ�رساف.

الرحمن  عبد  القت�صادي  اخلبري  اأكد 
املواد  اأ�صعار  ارتفاع  باأن  مبتول 
اجلزائرية  ال�صوق  داخل  ال�صتهالكية 
ب�صهر  مرهون  ظريف  ارتفاع  لي�ض 
ملنظومة  نتاج  هو  بل  فقط  رم�صان 
�صعف  يف  ت�صببت  متكاملة  ت�صري 
الإنتاج واملنتوجية، اإ�صافة اإىل ن�صاط 
تتحكم  ل  التي  املوازية  الأ�صواق 
التي  ت�صيريها  عملية  يف  احلكومة 
اأ�صواق  من  باملائة   70 على  ت�صيطر 

الوطن.
جمعه  هاتفي  ات�صال  يف  مبتول 
ارتفاع  باأن  اأكد  »الو�صط«  بجريدة 

اأ�صعار املواد ال�صتهالكية على غرار 
الأوىل  الأيام  خالل  والفواكه  اخل�رس 
عالقة  له  لي�ض  رم�صان  �صهر  من 
الكامن  ال�صبب  اأن  بل  ال�صيام  ب�صهر 
وراء ارتفاع اأ�صعار خمتلف املنتجات 
اجلزائري  ال�صوق  داخل  ال�صتهالكية 
واملنتوجية  الإنتاج  �صعف  اإىل  مرده 
القائم  الفالحي  القطاع  يف  خا�صة 
ه�صة  وجد  تقليدية  حتتية  بنية  على 
املقدم  والطلب  يتما�صى  ل  عر�صها 
ح�صب  اجلزائري  املواطن  قبل  من 

تعبريه.
الرحمن  عبد  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 

مبتول اإىل اأن النمو الدميغرايف الذي 
ت�صهده البالد �صاهم هو الأخر ب�صكل 
املحلي  املنتوج  عجز  خلق  يف  كبري 
الكبري  الطلب  تلبية  على  املحدود 
ن�صاط  اأن  اإىل  م�صيفا  عليه،  املقدم 
يف  تتحكم  ل  التي  املوازية  الأ�صواق 
عملية ت�صيريها احلكومة والتي ت�صيطر 
على 70 باملائة من الأ�صواق الوطنية 
مب�صاربات  الأخرى  هي  ت�صاهم 

جتارها يف ارتفاع الأ�صعار
اأن  اإىل  املتحدث  وو�صف  هذا 
التجارة  لوزيرة  الأخرية  الت�رسيحات 
بانخفا�ض  تفيد  التي  جالب  �صعيد 

الأ�صعار خالل الأيام القليلة القادمة، 
وغري  املوؤ�ص�صة  غري  بالت�رسيحات 
الأ�صعار  اأن  اإىل  م�صريا  امل�صئولة 
لي�صت  الوزير  على  عر�صت  التي 
حقيقتا  املتداولة  الأ�صعار  هي 
يقتني  التي  ال�صعبية  الأ�صواق  داخل 
اأغرا�صه  الب�صيط  املواطن  منها 
النزول  اإىل  اإياه  داعيا  ال�صتهالكية 
اإىل امليدان احلقيقي  وولوج الأ�صواق 
ال�صعبية غري املح�رسة ل�صتقباله من 
احلقة  املواطن  معانات  معرفة  اأجل 

نتيجة هذا الغالء.
يحي عواق

يف  ال�صاحلية  البلديات  انطلقت 
البنايات  هدم  قرارات  اإعداد 
غري  بطريقة  امل�صّيدة  الفو�صوية 
الفالحية  الأرا�صي  على  قانونية 
وال�صاحلية، جت�صيدا للربنامج رئي�ض 
بالأوعية  امل�صا�ض  بعدم  اجلمهورية 

العقارية الفالحية 

اإبلعيدان  كرمي  اأفاد  جهته  من 
بالعا�صمة  البنيان  عني  بلدية  رئي�ض 
بتعليمة  اأر�صلت  الداخلية  وزارة  اأن 
البنايات  هدم  يف  ال�رسوع  اأجل  من 
على  قانونية  غري  بطريقة  امل�صيدة 
وال�صاحلية،  الفالحية  الأرا�صي 
مربزا اأن البلدية �رسعت يف قرارات 

الهدم بالبلدية واملقدرة ب 30 قرارا 
الأرا�صي،  تلك  ا�صرتجاع  اأجل  من 
اأنه ل ميكن ت�صوية البنايات  م�صيفا 
الواقعة يف املناطق الفالحية وعلى 
ال�رسيط ال�صاحلي نظرا خل�صو�صية 

املنطقة.
وياأتي هذا القرار بعد تاأكيد وحر�ض 

تعليمات  جت�صيد  يف  العا�صمة  وايل 
امل�صا�ض  بعد  اجلمهورية  رئي�ض 
بالأوعية العقارية واتخاذه جملة من 
العقار  تطهري  يتم  حتى  الإجراءات 
�صواء  الأر�ض  وا�صتغالل  الفالحي 

كانت ملكية عامة اأو خا�صة.
اإميان لوا�س 

مع  التعامل  منهجية  يك�صف  نواري 
املرت�صح الذي ل يح�رس ال�صتدعاء 

ال�صتدعاءات  �صحب  عملية  انطلقت 
 2018 جوان  دورة  ببكالوريا  اخلا�صة 
 16.00 ال�صاحة  على  اأم�ض  م�صاء 
الوطني  الديوان  تو�صيح  حد  على 
حيث  وامل�صابقات،  لالمتحانات 
من  النتهاء  »بعد  اأنه  املوقع  اأو�صح 
مرحلة تاأكيد ت�صجيالت بكالوريا 2018 
تاأتي مرحلة �صحب وطبع ال�صتدعاء، 
تتيح  كونها  اأهميتها  على  موؤكدين 
بدون  المتحان  اجتياز  للمرت�صحني 
قاعة  يف  مطلوب  وهو  م�صاكل 
التعريف  لبطاقة  بالإ�صافة  المتحان 
الوطني  الديوان  اأن  كما  الوطنية. 
  onec امل�صابقات  و  لالمتحانات 
اأتاح مهلة �صهر كامل للمرت�صحني من 

اأجل �صحب ال�صتدعاءات.
ل�صحب  الر�صمي  املوقع  وحدد 
مبوقع   2018 بكالوريا  ا�صتدعاءات 
لالمتحانات  الوطني  الديوان 
بالت�صجيالت  اخلا�ض  وامل�صابقات 
خالله  من  حيث   bac.onec.dz
 2018 لبكالوريا  للمرت�صحني  ميكن 
بخ�صو�ض  ا�صتدعاءاتهم،اأما  �صحب 
باإدخال  فتكون  ال�صحب  طريقة 
 + ال�رسي  الرقم   + امل�صتخدم  ا�صم 
على  وال�صغط  ال�صوؤال  على  الإجابة 

زر الطباعة.
من  املوقع  حذر  ثانية  جهة  من 
جتاهل ال�صحب، خا�صة اأنه على مدار 
قد  اأنه  مو�صحا  واأزيد،  كامل  �صهر 
امتحان  اجتياز  من  املرت�صح  يحرم 

البكالوريا وبالتايل يعترب مق�صى.
من جهته املتابع لل�صاأن الرتبوي كمال 

نواري، اأو�صح يف ت�رسيحه لـ«الو�صط«، 
اأن عملية �صحب ال�صتدعاء تدوم اأكرث 
للقيام  كافية  فرتة  هي  و  �صهر  من 
على  الكتظاظ  تفادي  و  ال�صحب 
املوقع ثانيا ما يالحظ يف الفرتة فهي 
ممتدة اإىل اآخر يوم من المتحان اأي 
25 جوان، وهو ما يعني اأنها فرتة اأكرث 
من كافية وتتدارك اأي اكتظاظ ميكن 

اأن يحدث ال�صغط على املوقع.
كما اأ�صاف حمدثنا اأن عملية الرقمنة 
يف المتحانات الر�صمية قطعت �صوطا 
ت�صحيح  و  الت�صجيل  عملية  يف  كبريا 
ال�صتدعاءات  ا�صتخراج  و  الأخطاء 
بعد  املرت�صحني  من طرف  الكرتونيا 
هي  التعليمية  املوؤ�ص�صات  كانت  ما 
من تقوم بهذه العمليات، وبف�صلها مت 

التقليل من متاعبها.
فقال  الأخطاء،  بخ�صو�ض  اأما 
يف  الأخطاء  ت�صحيح  فرتة  اأن 
ا�صتخراج  فرتة  ت�صبق  املعلومات 
تبليغ  املرت�صح  وعلى  ال�صتدعاءات 
يف  بذلك،  التعليمية  املوؤ�ص�صة  اإدارة 
بالطماأنة  للمرت�صحني  توجه  حني 
،وعن املرت�صحني الذين ل يح�رسون 
ال�صتدعاء اأثناء المتحان باأنه ي�صمح 
يتعهد   اأن  �رسيطة  بامل�صاركة  لهم 
ال�صتدعاء  باإح�صار  كتابيا  املعني 
املوايل  الختبار  بداية  اأو  امل�صاء  يف 
وثيقة  مبلء  وذلك  حد  كاأق�صى 
حتت  ويبقى  بتحفظ  امل�صاركة 
املراقبة اخلا�صة طيلة فرتة المتحان 
وعند عدم تقدميها يف اآخر يوم تلغى 
جميع الختبارات التي �صارك فيها و 

يق�صى من المتحان.
�سارة بومعزة

حمل التجار م�سوؤولية ارتفاع الأ�سعار، كمال رزيق »للو�سط«:

اخلبري القت�سادي عبد الرحمن مبتول »للو�سط«

البنايات الواقعة على الأرا�سي الفالحية وال�ساحلية

اإميان لوا�س 

امل�ضتهلك احللقة ال�ضعيفة 
ب�ضبب تقاع�س وزارة التجارة 

ارتفاع الأ�ضعار لي�س ظرفيا وال�ضبب �ضعف الإنتاج

البلديات ت�ضرع يف اإعداد قرارات الهدم

اأكرث من �سهر لتفادي ال�سغط على املوقع

انطالق �ضحب ا�ضتدعاءات 
البكالوريا بداية من اأم�س
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.        لبد من اإن�ضاء 2000 �ضوق جواري لبعث املناف�ضة والق�ضاء على الحتكار

موؤ�س�سة »اإيني« الإلكرتونية ل�سيدي بلعبا�س

 ت�ضنيع نهائيات الدفع الإلكرتوين 
ابتداء من جوان املقبل 

الوطنية  املوؤ�ص�صة  �صت�رسع 
ل�صيدي  الإلكرتونية  لل�صناعات 
م�صنعها  خالل  من  بلعبا�ض 
اجلديد لالإدماج اللكرتوين الذي 
يف  موؤخرا  اخلدمة  حيز  و�صع 
ت�صنيع نهائيات الدفع الإلكرتوين 
املقبل،  جوان  �صهر  من  ابتداء 
الرئي�ض  به  �رسح  ما  ح�صب 
املوؤ�ص�صة  لذت  العام  املدير 

جمال بكارة.
اأنه �صيتم  اأو�صح ذات امل�صئول  و 
ت�صنيع نهائيات الدفع الإلكرتوين 
يف  »اإيني«  موؤ�ص�صة  طرف  من 
بني  ما  مربمة  اتفاقية  اإطار 
واملناجم  ال�صناعة  قطاعي 
ال�صلكية  واملوا�صالت  والربيد 
والتكنولوجيات  والال�صلكية 
اأدوات  ترقية  بهدف  والرقمنة 
الإنتاج الوطني و يجري يف الوقت 
احلايل ا�صتالم الطلبات املتعلقة 
بت�صنيع نهائيات الدفع الإلكرتوين 
حيث �صيتم ت�صنيعها وفق املعايري 
التي يعمل بها قطاع الربيد ح�صب 
م�صريا  امل�صئول  ذات  اأ�صافه  ما 
اإىل اأن م�صنع الإدماج الإلكرتوين 
قادر  متطور  جد  بعتاد  يعمل 
والبطاقات  اللوحات  ت�صنيع  على 
تتما�صى  معايري  وفق  الإلكرتونية 
مع خمتلف التجهيزات الإلكرتونية 

اأن  اأخرى  بكارة من جهة  وك�صف 
الذي  الإلكرتوين  الإدماج  م�صنع 
الذي  للم�صنع  تعوي�صا  ياأتي 
 2015 �صنة  يف  حلريق  تعر�ض 
على  خمتلفة  ور�صات  يت�صمن 
اللوحات  �صناعة  ور�صات  غرار 
الإلكرتونية و الرتكيب و املراقبة 
ب�صناعة  يتكفل  و  واجلودة، 
املحرتفة  الإلكرتونية  اللوحات 
وبالأجهزة  بال�صيارات  اخلا�صة 
اللوحات  وخمتلف  الإلكرتونية 
ال�صتهالك  ذات  الإلكرتونية 

الوا�صع.
واأ�صار ذات امل�صئول اإىل اأن م�صنع 
الإدماج الإلكرتوين يتوقع اإنتاج 1 
مليون لوحة اإلكرتونية يف خمتلف 
اإىل  ال�صنة  يف  الإلكرتونية  املواد 
جانب 700 األف وحدة تركيب ويف 
ما يتعلق بتطوير قدرات املوارد 
الب�رسية ك�صف ذات امل�صئول اأنه 
جمال  يف  مهند�صا   20 تكوين  مت 
الإلكرتونيك على م�صتوى الوليات 
املتحدة الأمريكية م�صريا اإىل اأن 
اآخر  ملواكبة  ت�صعى  املوؤ�ص�صة 
جمال  يف  احلا�صلة  امل�صتجدات 
خمابر  خالل  من  الإلكرتونيك 
يتم  التي  التطويري  البحث 
التكنولوجيات  نقل  خاللها  من 

احلديثة.

غري م�سئولة التجارة ت�سريحات  •      ت�سريحات وزير 
التجاري الن�ساط  من  باملائة   70 على  املوازية ت�سيطر  •      الأ�سواق 

حمل املحلل القت�سادي كمال رزيق يف حوار خ�س به »الو�سط«  التجار ووزارة التجارة م�سوؤولية ارتفاع 
املواد ال�ستهالكية خالل �سهر رم�سان، داعيا اىل �سرورة اعادة بناء خريطة وطنية للت�سويق و التوزيع من 

خال ل بناء اأ�سواق جوارية يف كل مدينة  من اأجل بعث املناف�سة و الق�ساء على الحتكار،
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 املتهم �ضرح باأنه كان

 يف حالة دفاع عن الف�س

�ساب يزهق روح 
�سديقه ب�سبب الألعاب 

النارية بالقبة
تابعت حمكمة �جلنايات �لإبتد�ئية بالد�ر �لبي�ضاء �أم�س 
�لعمدي  �لقتل  �لعمر بتهمة  �لثاين من  �لعقد  �ضاب يف 
مع �ضبق �لإ�رص�ر و�لرت�ضد  ، بعدما قام باإزهاق روح 
�لرقبة  م�ضتوى  على  �ضكني  طعنة  بو��ضطة  �ضديقه  
�لو�قعة    هاته  من  �أيام  قبل  �لأخري  هذ�  قيام  ب�ضبب   ،

بالتهجم على منزله  باإ�ضتعمال �لألعاب �لنارية .
 2015 فيفري   17 لتاريخ  تعود  �حلال  ق�ضية  جمريات 
�لعمليات  قاعة  من  لند�ء  �لأمن  م�ضالح  تلقت  ، حني 
مل�ضت�ضفى �لقبة بخ�ضو�س ، ��ضتقبالها جلثة �ضاب يف 
�لعقد �لثاين من �لعمر تويف ب�ضبب تلقيه طعنة �ضكني 
كان  �لذي  �ملبا�رص  �ل�ضبب  وهو  �لرقبة  م�ضتوى  على 
ور�ء �لوفاة ، لتقوم م�ضالح �لأمن بفتح حترياتها حول 
مالب�ضات �لق�ضية و تكت�ضف �أن �ل�ضحية قد تويف على 
يد �ضديقه �لذي قام بيوم �لوقائع بالتهجم على منزله 
 ، �لرقبة  م�ضتوى  على  به  بطعنه  قام  و  �ضكني  بيده  و 
وحتويله  به  �مل�ضتبه  توقيف  مت  للتحريات  ومو��ضلة 
على مركز �لأمن ل�ضماعه ، �أين �عرتف حينها بارتكابه 
للجرمية وعن �أ�ضبابها فاأكد باأنها تعود خلالفات �ضابقة 
بينه و بني �ل�ضحية ب�ضبب قيام هذ� �لأخري باأحد �ملر�ت 
بالتهجم على منزله �لعائلي بو��ضطة �ألعاب نارية مبا 
�أثار حالة فزع كبرية و�ضط �أفر�د عائلته وتتوىل بعدها 
�خلالفات و�ل�ضجار�ت بينهما و �لتي كان �أخرها قبل 
ثالثة �أيام من �لو�قعة حني جمعه مع �ل�ضحية �ضجار 
عنيف �ضقط �إثره �ضكني كان بحوزة هذ� �لأخري و�ضارع 
من جهته للتقاطه و�إخفائه باأحد �حلد�ئق �ملجاورة 
، وباليوم �ملو�يل حمله وتوجه به حلي �ل�ضحية ،وبعد 
�أن �ضاهده وهو على منت �ضيارة رفقة �ضخ�س �أخر قام 
بالتهجم عليه بو��ضطة �ل�ضكني و طعنه به على م�ضتوى 
�أر�ضا و هو غارق يف دمائه  ،  �أن �ضقط  �لرقبة حلني 
ومن مت لذ بالفر�ر حلني �لقب�س عليه من قبل م�ضالح 
�لخت�ضا�س  على حمكمة  بذلك حتويله  ليتم   ، �لأمن 
باجلرم �ضالف �لذكر بعد و�ضعه رهن �حلب�س �ملوؤقت 
ملا يقارب ثالثة �ضنو�ت ، من جهته �ملتهم تر�جع عن 
بع�س �أقو�له خالل جل�ضة �ملحاكمة و �أكد �أم�س لهيئة 
عن  دفاع  حالة  يف  �ل�ضحية  بقتل  قام  �أنه  �ملحكمة 
�لنف�س و �رصح بخ�ضو�س �لوقائع باأن �ل�ضحية من كان 
�أن  بعد  و  توجه ملالقاته رفقة �ضديقه  و  يبحث عنه 
�ضادفه يف �ل�ضارع ترجل من �ملركبة وحاول �لإعتد�ء 
عليه بو��ضطة ع�ضا خ�ضبية �ضخمة و �ضفرة حالقة مبا 
جعله يقوم باإ�ضهار �ضكينه و قتل �ل�ضحية يف حالة دفاع 
عن �لنف�س ، ليطالب من جهته �لنائب �لعام و �أمام ما 
تقدم ذكره بتوقيع عقوبة 20 �ضنة �ضجنا نافذ� يف حق 

�ملتهم .
ل/منرية

تيندوف

توقيف مروج خمدرات 
 بحوزته 502 غ

 كيف معالج 
متكنت مطلع هذ� �لأ�ضبوع  فرقة مكافحة �لجتار غري 
ولية  باأمن  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت  �مل�رصوع 
تندوف من �إحباط حماولة لرتويج كمية من �ملخدر�ت 
قدر  حيث  �مل�رصوع   غري  لال�ضتهالك  موجهة  كانت 
وزنها �لإجمايل بـ 502 غ من مادة �لكيف �ملعالج وجاءت 
�حد  قيام  مفادها  و�ردة  معلومات  �إثر  على  �لعملية 
�لأ�ضخا�س برتويج �ملخدر�ت باأحد �ملحالت �لتجارية 
، ليتم على �إثرها �نتهاج خطة عمل حمكمة �أف�ضت �إىل 
 )17( على  بحوزته  �ضبط  �لذي  فيه  �مل�ضتبه  توقيف 
قطعة �ضغرية من �ملخدر�ت قدر وزنها بـ 32 غ من مادة 
�لكيف �ملعالج �إىل جانب 05 �ضفائح �أخرى تقدر بـ 470 
عليه  �بي�س  �ضالح  �إىل  بالإ�ضافة   ، �ملادة  نف�س  من  غ 
�أثار تقطيع �ملخدر�ت ومبلغ مايل من عائد�ت بيع هذه 
�ل�ضموم  و بعد ��ضتكمال جميع �إجر�ء�ت �لتحقيق �لأويل 
�جلمهورية  وكيل  �ل�ضيد  �أمام  فيه  �مل�ضتبه  تقدمي  مت 
ترويج  بتهمة  لحقا  ملحاكمته  تندوف   حمكمة  لدى 

�ملخدر�ت .
بو�ضريفي بلقا�ضم 

�جلز�ئر  ولية  �أمن  م�ضالح  قامت 
مبعاجلة   2018 �أفريل  �ضهر  خالل 
�إيقاف  �إىل  �أف�ضت  ق�ضية   )3262(
)3924( م�ضتبه فيه، �أين مت تقدميهم 
�ملخت�ضة،  �لق�ضائية  �جلهات  �أمام 
تتعلق  ق�ضايا  يف   )1874( بينهم  من 
و  �ملخدر�ت  ��ضتهالك  و  بحيازة 
�ضخ�س   )320( �ملهلو�ضة،  �لأقر��س 
�لبي�ضاء  �لأ�ضلحة  حمل  يف  متورط 
�ملحظورة و )1068(  �ضخ�س متورط 

يف خمتلف �لق�ضايا.
من بني �لق�ضايا �ملعاجلة )347( ق�ضية 
متعلقة بامل�ضا�س باملمتلكات، )627( 
ق�ضية متعلقة بامل�ضا�س بالأ�ضخا�س، 
�جلنايات  و  للجنح  بالن�ضبة  �أما 

فقد  �لعامة،  �لآد�ب  و  �لأ�رصة  �ضد 
�جلز�ئر  ولية  �أمن  م�ضالح  عاجلت 
)28( ق�ضية، بينما مت معاجلة )496( 
ق�ضية متعلقة باجلنايات و�جلنح �ضد 
 )85( �إىل  بالإ�ضافة  �لعمومي  �ل�ضيء 
�لقت�ضادية  باجلر�ئم  متعلقة  ق�ضية 

و �ملالية.
�لأ�ضلحة  حمل  لق�ضايا  بالن�ضبة  �أما 
م�ضالح  فاإن  �ملحظورة،  �لبي�ضاء 
 )315( عاجلت  �جلز�ئر  ولية  �أمن 
ق�ضية تورط فيها )320( �ضخ�س مت 
�لق�ضائية.  �جلهات  �أمام  تقدميهم 
متت  �ملخدر�ت  مكافحة  �إطار  يف 
فيها  تورط  ق�ضية   )1677( معاجلة 
كلغ   )95( مع حجز  �ضخ�س،   )1874(

�إىل  بالإ�ضافة  �لهندي،  �لقنب  من 
)11452( قر�ضا مهلو�ضا، )06( غ من 
�لكوكايني، و )28.5( غ من �لهريوين.

�لعامة  �ل�رصطة  ن�ضاطات  بخ�ضو�س 
من  �ل�ضهر  نف�س  خالل  �لتنظيم  و 
�ل�رصطة  قو�ت  فاإن   ،2018 �ضنة 
مر�قبة  عملية   )231( بـ  قامت 
�أين  �ملنظمة،  �لتجارية  للن�ضاطات 
�ضادر  غلق  قر�ر�ت   )08( تنفيذ  مت 
جمال  يف  �ملخت�ضة،  �ل�ضلطات  عن 
م�ضالح  �ضجلت  �ملرورية  �لوقاية 
�لفرتة  هذه  خالل  �لعمومي  �لأمن 
مت  �أين  مرورية،  خمالفة   )17185(
رخ�ضة،   )5726( �ضحب  �إثرها  على 
مرور  حادث   )67( ت�ضجيل  مت  كما 

�ضخ�ضا   )69( �إثرها  على  �أ�ضيب 
�حلو�دث  هذه  �أغلب  حيث  بجروح، 
قانون  �حرت�م  عدم  عن  ناجتة 
حني  يف  �لأوىل،  بالدرجة  �ملرور 
قامت م�ضالح �لأمن �لعمومي لأمن 
ولية �جلز�ئر بـ ) 957 ( عملية حفظ 

�لنظام.
ولية  �أمن  م�ضالح  �ضجلت  كما 
�جلز�ئر خالل نف�س �ل�ضهر، )52188( 
مكاملة عرب �خلط �لأخ�رص 15-48 
و كذ� خط �لنجدة 17، بالإ�ضافة �إىل 
)1012( مكاملة خا�ضة بالرقم 104. 
ت�رصف  حتت  �لأرقام  هذه  تبقى  و 
من  ما  كل  عن  للتبليغ  �ملو�طنني 

�ضانه �مل�ضا�س باأمنهم و�ضالمتهم.

تعود  �حلالية  �لق�ضية  وقائع 
حني   2017 مار�س   2 لتاريخ 
�لقب�س  �لأمن  م�ضالح  قامت 
على �ملتهم بخ�ضو�س عالقته 
مع �لتنظيمات �لإرهابية د�خل 
�أمام  خا�ضة  �لوطن  خارج  و 
وجود  حول  معلومات  �إنت�ضار 
�لإرهابيني  لتجنيد  �ضبكة 
بتنظيم » د�ع�س« على م�ضتوى 
عالقتها  و  بر�قي  منطقة 
مركز  طال  �لذي  بالتفجري 
قنيطرة  بباب  �حل�رصي  �لأمن 
تنظيم  تبناه  �لذي  ق�ضنطينة 
»د�ع�س« ، وبعد حتويل �ملتهم 
�لأمني  �لتحقيق  جهات  على 
 « بتنظيم  بعالقته  �إعرتف 
د�ع�س« و ك�ضف �أنه تعرف عليهم 
�ملتو�جد  �ضقيقه  خالل  من 
 « د�ع�س   « تنظيم  معاقل  يف 
ب�ضوريا �ملدعو » ف ، عبد �هلل« 
 2015 عام  بها  �لتحق  و�لذي 
،حيث �أكد �أن �ضقيقه قد �ت�ضل 
و  د�ع�س«  ب«  �إلتحاقه  بعد  به 
على  ح�ضاب  فنح  منه  طلب 

برقم وهمي  تليغر�م«   « تطبيق 
ليتمكن من �لتو��ضل معه و قام 
�أكرم«مع   « با�ضم  ح�ضاب  بفتح 
�آخر ل�ضقيقتهما  فتحه حل�ضاب 
طلب  حمادثتهما  وخالل   ،
ل�ضاحلهم  �لعمل  �ضقيقه  منه 
�خلطري  �لإرهابي  على  وعرفه 
كان  �لذي   « �لبتار  �أبودجانة   «
�إن�ضم  بعدما  باإ�ضتمر�ر  يحدثه 
معه يف جمموعته على تطبيق » 
�لتليغر�م« �لتي كانت ت�ضم �أكرث 
يحدثه  كان  و  �إرهابيا   15 من 
�جلارية  �لأمور  عن  حينها 
نيتهم  عن  وحدثه  بامل�رصق 
بالقيام بثالثة تفجري�ت بالوطن 
يف كل من وهر�ن ، ق�ضنطينة و 
�جلز�ئر �لعا�ضمة و �لذي طالب 
�أنه  غري  �إحد�هم  تنفيذ  منه 
�لذي  �لتفجري  فيهم  رف�س مبا 
�حل�رصي  �لأمن  مركز  طال 
بباب �لقنيطرة بق�ضنطينة ، كما 
عرفه على عدة �إرهابيني منهم 
ين�ضط  �لذي  �ملعت�ضم«  �أبو   «
منه  طلب  �لذي  وهو  بوهر�ن 
�لثالثة  �لتفجري�ت  �أحد  تنفيذ 
�أي�ضا  عرفه  كما  لها  �ملخطط 
» �أبو دجانة« على �ملدعو » �أبو 

م�ضاعدته  منه  طلب  و  لقمان« 
�إطار  يف  فقام  طلب  �أي  يف 
له  هاتف  ب�رص�ء  �ملهمة  هاته 
 ، له  �إر�ضاله  و  �أوبو«   « نوع  من 
قد  �أنه  �ملتهم  ك�ضف  كما  كما 
تعرف �أي�ضا على �ملدعو » �أبو 
بد�ع�س  �لتحق  �لذي  عوي�س« 
كذ�  و  �أبنائه  و  زوجته  رفقة 
�لذي  �مل�ضما�ضي«   « �مل�ضمى 
�لأ�ضخا�س  بنقل  يتكفل  كان 
مبعاقل  باللحاق  �لر�غبني 
و  ل�ضوريا  تركيا  من  د�ع�س 
�لفقري   « على  �أي�ضا  تعرف 
�ت�ضال  له  نظم  �لذي  �هلل«  �إىل 
�ل�ضابط  و  �ضكيكدة  �أمري  مع 
كما  �خلالفة  جلند  �ل�رصعي 
تزويده  �لأخري  هذ�  منه  طلب 
�لأماكن  عن  مبعلومات 
لتنفيذ  ت�ضلح  �لتي  �حل�ضا�ضة 
رف�س  �أنه  �إل  عليها  تفجري�ت 
ذلك ، و تعرف �أي�ضا على �أحد 
تون�س«   « دولة  من  �ل�ضيد�ت 
د�ع�س«   « بتنظيم  �لتحقت  قد 
وطلبت منه �لتقدم خلطبة �إبنة 
�أحد �لإرهابيني �ملق�ضي عليهم 
خالل  �أنه  �ملتهم  ك�ضف  كما   ،
ن�ضاطه رفقة جماعة » د�ع�س« 

تقنيي  ملجموعة  �إنظم  قد 
�أبو   « على  تعرف  �أين  �خلالفة 
كان  و�لذي   « يعقوب  يو�ضف 
ويقوم  هاتفية  �أرقاما  له  يقدم 
دجانة  ل«�أبو  بتقدميها  بدوره 
ت�رصيحات  وخالل   ، �لبتار« 
�إعرتفاته بكامل  �ملتهم و رغم 
�أ�رص  �أنه  غري  ذكره  �ضلف  ما 
�للتحاق  يحاول  مل  �أنه  على 
�لإ�ضالمية  �لدولة  بتنظيم 
بال�ضام و �لعر�ق » د�ع�س« رغم 
 ، خمططاتهم   بكافة  علمه 
على  �ملتهم  بذلك حتويل  ليتم 
�لبتد�ئية  �جلنايات  حمكمة 
على  ومنه  �لبي�ضاء  بالد�ر 
بتهمة  �ل�ضتئنافية  �ملحكمة 
جماعة  �إىل  �لنتماء  جناية 
�لوطن  باأر�س  تن�ضط  �إرهابية 
�لإرهابية  بالأعمال  �لإ�ضادة   ،
بجماعة  �للتحاق  حماولة   ،
 ، �خلارج  يف  تن�ضط  �إرهابية 
مثوله  خالل  �ملتهم  ليتم�ضك 
�لإ�ضتئنافية  �ملحكمة  �أمام 
له  ب�ضابق ت�رصيحاته و يطالب 
�ضبق  ما  �أمام  و  �لعام  �لنائب 
ذكره بتوقيع عقوبة 10 �ضنو�ت 

�ضجنا نافذ� يف حق �ملتهم  .

ل/منرية

فتحت اأم�س  املحكمة ال�ضتئنافية 
مبجل�س ق�ضاء ملف  اأحد مرافقي 

الإرهابي اخلطري »اأبو دجانة 
البتار » وهو �ضاب من منطقة 
براقي كلف من قبل تنظيم » 

داع�س« بالقيام باأحد التفجريات 
الإرهابية الثالثة باجلزائر يف 

كل من منطقة وهران و اجلزائر 
وق�ضنطينة مبا فيه تفجري مركز 
الأمن احل�ضري بق�ضنطينة غري 

اأنه رف�س الأمر وظل على توا�ضل 
مع عدد من الإرهابيني الذي 

تعرف عليهم من خالل جمموعة 
» اأبو دجانة البتار« على تطبيق » 

تليغرام« .

ح�ضيلة ن�ضاطات اأمن العا�ضمة خالل �ضهر اأفريل 2018

معاجلة 3262 ق�سية اأف�ست اإىل اإيقاف 3924 م�ستبه فيه
,,

,,

حمكمة اجلنايات ال�ضتئنافية

معطيات مثرية يف حماكمة متهم  بتنفيذ تفجريات اإرهابية

.            مالب�سات اعتماد الإرهابيني على تطبيق تيليغرام 
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الهيئة  على  الأول  امل�س�ؤول  لقاء 
جالوي  القادر  عبد  التنفيذية 
عرف  البلدي  احلر�س  مبمثلي 
الأمن  مندوب  من  كل  ح�س�ر 
ورئي�س  ب�س�ين  كمال  بال�لية 
اأين   ، رحايل  عادل  ال�ايل  دي�ان 
مطالبهم  لئحة  لل�ايل  تقدمي  مت 
مقدمتها  تاأتي يف  والتي  املكت�بة 
، �رضورة ت�فري لهم ح�سة �سكنية 
على  البلدي  احلر�س  بفئة  خا�سة 
م�ست�ى دائرة ورقلة التي مل ي�سبق 
واملقدرة  قبل  من  الإ�ستفادة  لها 
م�ست  ،كما  100طلب  بح�ايل 
حت�سلت  التي  املطالب  لئحة 
منها  ن�سخة  »على  »ال��سط  ي�مية 
املن�ساأة  بع�س  ت�سمية  �رضورة 
ال�اجب  �سهداء  باأ�سماء  العم�مية 
ال�طني اإ�سافة ملنح عدة ج�زات 
مل�ساعدة  باحلج  اخلا�سة  ال�سفر 

كبار ال�سنة من هذه الفئة .
الرجل  وعد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
باقي  برفع  ورقلة  ب�لية  الأول 
ال��سية  لل�سلطات  الن�سغالت 
اأ�سا�سا  واملتمثلة  الفئة  هذه  على 
اىل  البلدي  احلر�س  فئة  دمج  يف 
لرد  اإ�سافة  املجاهدين   وزارة 
خالل  من  الفئة  لهذه  العتبار 

املجاين  التداوي  حق  منحها 
وكذا  الع�سكرية  بامل�ست�سفيات 
منها  ت�ستفد  مل  التي  الرتقية 
 ،  2004 �سنة  منذ  ال�رضيحة  هذه 
باأبناء  التكفل  وج�ب  ن�سيان  دون 
خالل  الإرهاب  �سحايا  واأرامل 
الأج�ر  ورفع  ال�س�داء  الع�رضية 
املتقاعدين  منحة  يف  والزيادة 
مع  الإ�سافية  ال�ساعات  ومراجعة 

 ، اخلدمة  نهاية  منحة  مراعاة 
م�ازاة مع ذلك فقد طالب ممثلي 
امللتق�ن  البلدي  احلر�س  اأع�ان 
�رضورة  اإىل  ال�لئية  بال�سلطات 
بخ�س��س  ت��سيحات  تقدمي 
يف  لإ�ستعمالها  التقاعد  بطاقة 

حدود ما ي�سمح به القان�ن.
ممثلي  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
ب�رقلة  البلدي  احلر�س   اأع�ان 

التي  احلقيقية  والإرادة  النية   ،
للتكفل  ال�لية  وايل  بها  يتحلى 
الأول�يات  ح�سب  باإن�سغالتهم 
والتي  املتاحة  والإمكانات 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
لفتح  الرامية  احلك�مة  لتعليمات 
فئات  جميع  مع  احل�ار  قن�ات 
اأوردته  املجتمع املحلي وفق ما 

م�سادرنا .

لالمن  ال�لئية  امل�سلحة  عاجلت 
ب�رقلة  الأمن  مبديرية  العم�مي 
خالل �سهر اأفريل املن�رضم ، عديد 
اإىل   ، املرورية  واجلنح  املخالفات 
تتعلق  ق�سية   35 معاجلة  جانب 

بالعمران وحماية البيئة .
يف اإطار �سمان الت�اجد الأمني عرب 
املنافذ و الطرقات من اجل تامني 
املدينة ، مت القيام بـ 15045 دورية 
خاللها  من  مت   ، متنقلة  و  راجلة 
مت  حيث   ، �سيارة   7056 مراقبة 
ت�سجيل  1390 خمالفة مرورية عرب 
اإقليم الخت�سا�س ، منها 21 خمالفة 
كما  مرورية   جنحة   119  ، تن�سيق 
�سياقة ملدة  رخ�سة   552 �سحب  مت 
بالرغم  و  ا�سهر،   06 و  ا�سهر   03
طرف  من  املبذولة  اجله�د  من 

 ، العم�مي  لالأمن  ال�لية  امل�سلحة 
ق�سد حماية ال�س�اق و الراجلني من 
التطبيق  خالل  من  املرور  ح�ادث 
حركة  تنظم  التي  للق�انني  ال�سارم 
ال�سري اإل اأن ذات امل�سالح  �سجلت 
يف جمال ح�ادث املرور 37 حادث 
 02 و  جريحا   41 عنه  نتج  مرور 

قتلى .      
فرقة  عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
�رضطة العمران و حماية  البيئة 35 
ق�سية منها 31 ق�سايا متعلقة باجناز 
بناء بدون رخ�سة ، فيما  مت ت�سجيل 
م�ازاة   ، بالبيئة  تتعلق  ق�سايا   04
فرقة �رضطة  فقد عاجلت  ذلك  مع 
ق�سية   28 البيئة  حماية  و  العمران 

تتعلق بالتجارة غري ال�رضعية.
اأحمد باحلاج 

امل�سرتكة  الأمن  م�سالح   ت�ا�سل 
املتخ�س�سة يف مكافحة التهريب 
بال�رضيط  املنظمة  واجلرمية 
جت�سيد   ، اجلن�بي  احلدودي 
التهريب  منابع  جتفيف  خمطط 
وذلك   ، الف�سيل  ال�سهر  خالل 
بعدما متكنت دوائر الخت�سا�س 
الأخريين   الي�مني  خالل  املعنية 
تهريب  حماولة  اجها�س  من 

21600 لرت من ال�ق�د .
الأخريين  الي�مني  يف  عرثت 
ال�طني  للدرك  القليمية  الفرقة 
اق�سام  مفت�سية  مع  وبالتن�سيق 
وعنا�رض  اجلزائرية  اجلمارك 
م�ست�دع  على  احلدود  حر�س 
الطاق�ية  امل�اد  لتخزين  �رضي 
 50 بالـ  امل�سماة  باملنطقة 
باجي  برج  الدارية  باملقاطعة 
ح�ايل  بعد  على  ال�اقعة  خمتار 
اأدرار  ولية  مقر  عن  كلم   800
،حيث مكنت هذه العملية المنية 

روتينية  دورية  خالل  جاءت  التي 
21600لرت  وحجز  م�سادرة  من 
من ال�ق�د كانت معدة يف براميل 
حديدية �سعة ال�احد منها 200 لرت 
بغر�س تهريبها باجتاه اقليم �سمال 
مايل ، فيما تبقى عملية التحقيق 
اأثار  لتقفي  مت�ا�سلة  المني 
اجلناة املجه�يل العدد واله�ية ، 
لتقدميهم امام اجلهات الق�سائية 
وح�سب   ، و�سعيتهم  يف  للنظر 
فاإن  املت�فرة  الأولية  املعطيات 
الأمن  لأجهزة  الخرية  العملية 
امل�سرتكة تندرج يف اإطار التطبيق 
اخلا�س  المن  ملخطط  ال�سارم 
مع  احلدودي  ال�رضيط  بتاأمني 
وجمابهة  الفريقي  ال�ساحل  دول 
الطاق�ية  امل�اد  تهريب  ظاهرة 
يف  حادة  ندرة  ت�سهد  التي   ،
بيعها  مبحطات اخلدمات  نقاط 

العم�مية واخلا�سة.
�ضيخ مدقن 

الي�مني  يف  النعامة    اأمن  متكن 
الأخريين من حجز 20 قنطارا من 
امل�اد الغذائية املنتهية ال�سالحية 
بلدية  م�ست�ى  على  جتاري  مبحل 
حيث   ، النعامة   ب�لية  امل�رضية 
ورود  اإىل  الق�سية  وقائع  تع�د 
ببيع  امل�سلحة  لذات  معل�مات 
ال�سالحية  منتهية  غذائية  م�اد 
املحل  مداهمة  مت  اإثرها  على 
رفقة  الأخرية  هاته  طرف  من 
وكذا  التجارة  مديرية  من  اأع�ان 
اأين   ، ممثلني عن بلدية امل�رضية  
تبني اأن املحل التجاري م�سري من 
طرف املدع�)ح ن( 46 �سنة ، بعد 
كمية  وج�د  تبني  ال�سلع  معاينة 
لال�ستهالك  امل�جهة  ال�سلع  من 

منتهية ال�سالحية منها املعرو�سة 
باملخزن  امل��س�عة  ومنها  للبيع 
خمتلف  من  قنطار  بــ20  تقدر 
التحقيق  و  حجزها  ليتم   ، ال�سلع 
اأمام  وتقدميه  به  امل�ستبه  مع 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
جزائي  ملف  النعامة  ،مب�جب 
للبيع م�اد  يت�سمن حيازة وعر�س 
يعلم  الإن�سان  لتغذية  �ساحلة 
مديرية  فا�سدة،مع  تاأ�س�س  اأنها 
مدين  كطرف  بالنعامة   التجارة 
يف الق�سية، اأين �سدر �سده عق�بة 
نافذة  حب�س  عامني  يف  تتمثل 
األف  مئة  قدرها  مالية  وغرامة 

دينار جزائري. 
�ضيخ مدقن 

التقى خالل الأ�ضبوع املن�ضرم وايل ورقلة عبد القادر جالوي مبقر الولية مبمثلي احلر�س 
البلدي ، اأين وعدهم بالبحث عن حلول جذرية لإن�ضغالتهم املحلية يف اإنتظار تدخل جاد 

من ال�ضلطات املركزية للتكفل بباقي املطالب التي تتجاوز �ضالحياته .

تعهد بتطبيق مبداأ الأولويات والإمكانات املتاحة 

اأحمد باحلاج 

 وايل ورقلة يلتقي مبمثلي احلر�س
 البلدي وي�شتمع الإن�شغاالتهم  

اخلا�س  الأمن  ملخطط  جت�سيدا 
عززت  فقد  رم�سان  �سهر  بتاأمني 
ب�لية  ال�طني  الأمن  م�سالح 
امليداين  ت�اجدها  من  مترنا�ست 
العب�ر  ومراكز  باملطارات 
اجل�ار  لدول  املتاخة  احلدودية 

وال�ساحل الإفريقي .
اأفاد بيان خللية الإعالم والت�سال 
مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
كانت  بتمرنا�ست  ال�طني  الأمن 
»ال��سط«  ي�مية  ت�سلمت  قد 
ن�سخة منه،  اأنه قد مت خالل �سهر 
تدعيم  احلايل  املبارك  رم�سان 
م�ست�ى  على  الب�رضي  العن�رض 
ملطار  والرك�ب،  الدخ�ل  قاعات 
وعني  اقنار   – خمتار  باجي  برج 
عملية  ت�سهيل  بغر�س  �سالح، 

اخلط�ط  عرب  امل�سافرين  مرور 
الداخلية، كما مت ا�ستحداث نظام 
 ALBOCOST ي�سمى  جديد 
 ))Alegrian border
ي�ستخدم   ،contrôle system
يف الرحالت الدولية، والذي يتميز 
اإجراءات  معاجلة  يف  بال�رضعة 
عرب  امل�سافرين  وخروج  دخ�ل 
اإطار  ويف  احلدودية،  النقاط 
تق�م  اجل�اري  عملها  جت�سيد 
م�سالح ال�رضطة بتمرنا�ست خالل 
خفيفة  وجبة  بتقدمي  ال�سهر  اأيام 
ع�سري(   – حليب  )متر-  لالإفطار 
ت�سادفت  الذين  للم�سافرين 
)�سهر  الإفطار  رحالتهم مع وقت 

رم�سان(.
اأما على م�ست�ى املراكز احلدودية 

الربية برج باجي خمتار – تيمياوين 
اأنها  اإل  – تني زواتني فهي مغلقة 
جمهزة بجميع التجهيزات الالزمة 
 ،ALBOCOST نظام  ومنها 
احلدود،  بفتح  قرار  لأي  حت�سبا 
اإىل املركز احلدودي  بالن�سبة  اأما 
مرات   04 فيفتح  قزام  الربي عني 
خروج(   2 و  دخ�ل   2( ال�سهر  يف 
وذلك  فقط،  املقاي�سة  لتجار 

طبقا للقرار ال�زاري امل�سرتك.
لت�سدير  الرتخي�س  مت  كما 
التجهيزات الكهرومنزلية من طرف 
 ENIEM العم�مية  امل�ؤ�س�سة 
><تزليزة<<  املنبع  وماء 
اخلا�س  املتعامل  طرف  من 
><الهامل«  اإىل دولة النيجر، عرب 
املركز احلدودي عني قزام مبعدل 

08 مرات يف �سهر، بالإ�سافة اأي�سا 
من  عب�را  ال�سمنت  ت�سدير  اإىل 
من  احلدودي،  املركز  نف�س 
وذلك  اأدرار،   SGT �رضكة  طرف 
ملدة 12 ي�م يف ال�سهر، حيث يتم 
املادية  الإمكانيات  ت�سخري جميع 
هذه  ت�سهيل  اأجل  من  والب�رضية 
العاملني  لالأ�سخا�س  العمليات 
امل�ؤ�س�سات،  هاته  م�ست�ى  على 
ك�ن هذه العملية لها تاأثري اإيجابي 
ال�طني،  القت�ساد  على  جدا 
النظام  ا�ستخدام  يتم  اأنه  كما 
يف   ALBOCOST اجلديد 
وخروج  دخ�ل  اإجراءات  معاجلة 
امل�سافرين عرب املركز احلدودي 

الربي عني قزام.
�ضيخ مدقن 

متكنت يف الي�مني الأخريين  م�سالح 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
الغري  والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
للدرك  ال�لئية  باملجم�عة  �رضعية 
واعتقال  ت�قيف  من  بب�سار  ال�طني 
جن�سيات  يحمل�ن  اإفريقي  رعية   18

وت�ساد  والنيجر  مايل  لدول  خمتلفة 
الغاب�ن  و  ال�سينغال  و  والكامريون 
بني  مريجة،  بلديات  من  بكل 
ليتم   ، عبا�س  وبني  القناد�سة  ونيف 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  حت�يلهم 
ا�ستكمال الإجراءات القان�نية معهم 

�سدهم  ق�سائية  ملفات  اإجناز  مت 
جميعا  تقدميهم  مت  ومب�جبها 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل  اأمام 
�سجنا  ب�سنة  اإدانتهم  مت  اأين  ب�سار 
 48 بـ  تغرميهم  مع  النفاذ  م�ق�فة 
األف دينار جزائري لكل واحد منهم 

ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال  قبل 
ب�لية  احلدودية  العب�ر  مراكز  نح� 
ادرار متهيدا لتح�يلهم نح� بلدانهم 
الأ�سلية  بتهمة القامة الغري �رضعية 

بالرتاب ال�طني  .
اأحمد باحلاج     

يف اإطار خمطط املديرية العامة مل�ضالح الأمن الوطني 

ب�ضار 

تعزيزات اأمنية باملطارات واملراكز احلدودية بتمرنا�شت 

توقيف 18 رعية اإفريقي بتهمة االإقامة غري ال�شرعية 

 فيما عاجلت �ضرطة العمران 
وحماية البيئة 35 ق�ضية 

بعد اجها�س حماولة تهريب 21600 لرت من الوقود

كانت موجهة للبيع خالل �ضهر رم�ضان 

�شحب 552 رخ�شة �شياقة 
خالل اأفريل املن�شرم بورقلة  

ت�شديد اخلناق على بارونات التهريب 
باحلدود اجلنوبية  خالل رم�شان

حجز 20 قنطار من املواد الغذائية 
املنتهية ال�شالحية بالنعامة 



البي�ض ب18 حافلة  تعززت والية 
لنقل امل�سافرين منها 8 حافالت 
الطويلة  للخطوط  خم�س�سة 
و  اأدرار  بواليات  الوالية  تربط 
ب�سار و اجلزائر العا�سمة ووهران 
 56 الذكرى  احياء  وذلك مبنا�سبة 
به  اأفاد  ملا  وفقا  الن�رص,  لعيد 

املدير الوالئي للنقل.
يف  ال�سيخ  حمياوي  واأو�سح 
الإحياء  اأقيم  حفل  خالل  ت�رصيح 
التي  التاريخية  املنا�سبة  هذه 
اأن هذه  احت�سنتها بلدية بوقطب 
احلافالت تعود ملكيتها للموؤ�س�سة 
الوطنية لنقل امل�سافرين للو�سط 
احلافالت  اأن  اإىل  م�سريا   ,
املخ�س�سة للخطوط الطويلة قد 
من  بدءا  اال�ستغالل  حيز  دخلت 

اليوم .
احلافالت  تخ�سي�ض  و�سيتم 

عا�سمة  لربط  املتبقية  االخرى 
بوقطب  دائرتي  من  بكل  الوالية 
اإنطالقا  ال�سيخ  �سيدي  واالأبي�ض 
انتظار  يف  القادم  االأ�سبوع  من 
املناطق  يف  اأخرى  خطوط  فتح 
نقل  حافالت  فيها  تقل  التي 
دوائر  باقي  عرب  امل�سافرين 
املدير  ذكر  جانبه  من  الوالية 
لنقل  الوطنية  للموؤ�س�سة  العام 
عبد  قيالن  للو�سط  امل�سافرين 
اأن ا�ستفادة والية البي�ض  الرزاق  
اإطار  يف  "ياأتي  احلافالت   بهذه 

اإ�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سة لتوفري و�سائل النقل عن 
الوطن  واليات  و  مناطق  خمتلف 
على غرار واليات اجلنوب"واأردف 
موؤ�س�سته   اأن  قائال  املتحدث 
تتوفر على 79 حافلة وتغطي 46 

والية عرب اخلطوط الطويلة  

الغاز  ب�سبكة  الربط  ت�سغيل  مت 
الطبيعي لفائدة 400 عائلة تقطن 
�سبع"  "اأوالد  ال�سكاين  بالتجمع 
باتنة  بوالية  جا�رص  عني  ببلدية 
تكلفة هذا امل�رصوع  بلغت  و قد 
ال�رصوحات  يف  ورد  ما  ح�سب   -
لوايل  باملنا�سبة  قدمت  التي 
الوالية عبد اخلالق �سيودة الذي 
 60,266   - العملية  على  اأ�رصف 
الوالية من  به  مليون د.ج تكفلت 
تكلفة  قدرت  فيما  ميزانيتها 
 151 بحوايل  الواحدة  التو�سيلة 
ذات  يف  واأعطيت  د.ج   األف 
االأ�سغال  انطالق  اإ�سارة  ال�سياق 
 600 من  اأكرث  ربط  مل�رصوع 
مب�ساتي  تقطن  اأخرى  عائلة 
ومرزقن  وتاكليت  القدمية  الزرو 

�رصيانة  بدائرة  الزرو  ببلدية 
د.ج  مليون   150 ب  يقدر  مببلغ 
وايل  واأكد  الوالية.  ميزانية  من 
الربط  ن�سبة  اأن  باملنا�سبة  باتنة 
بوالية  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 
باملائة   85 اإىل  �ست�سل  باتنة 
بعد  ذلك  و  اجلارية  ال�سنة  نهاية 
اجلاري  امل�ساريع  كل  ا�ستكمال 
ت�ستهدف  والتي  حاليا  اإجنازها 
تقع  �سكانية  جتمعات  اأغلبها  يف 
مت  فقد  للتذكري  نائية  مبناطق 
ربط  م�رصوع  اأ�سغال  اإطالق 
365 عائلة ب�سبكة الغاز الطبيعي 
اآري�ض  ببلدية  تزوكت  مبنطقة 
تكفلت  د.ج  مليون   204 مببلغ 
بها الوالية من ميزانيتها يوم اأول 

رم�سان اجلاري . 
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ماهي اأولويتكم  على 
را�س بلدية �ضيدي 

علي ؟

هذه  على  البداية  يف  اأ�سكركم 
اأولوية  اأن  االإعالمية  االلتفاتة 
انتخابيا  كان  الذي  برناجمي 
التج�سيد  طاولة  على  االآن  وهو 
اإعادة  على  يرتكز  والتنفيذ 
كمنطقة  علي  �سيدي  لبلدية 
تاريخية وبلدية لها من املوؤهالت 
بال�سكل  ت�ستغل  مل  التي  التنموية 
واعترب  طويلة  �سنوات  املطلوب 
اأن كل الطاقات املوجودة ب�رصيا 
اليوم  مطالبة  علي  �سيدي  ببلدية 
مبرافقتي وم�ساعدتي على تنفيذ 
واإنا قادم  الثقيلة  هذه امل�سوؤولية 
من اجل ال�سالح العام ول�ست ممن 
يوؤمنون اأن العمل التنموي م�سوؤولية 
بعينة  م�سوؤول  اأو  للبلدية  رئي�ض 
واإمنا كل املنتخبني والفاعلني يف 
احلياة التنموية املحلية م�سوؤولون 
و�ساأعمل  بلديتهم  خدمة  عن 
امل�ساريع  من  الكثري  اجناز  على 
التنموية التي اب�رص �سكان املدينة 

اأنها كثرية ومتعددة .

كيف ا�ضتقبلتم 
مقرتحات اجلميعات 

للنهو�س بواقع 
التنمية  ؟

خرب  لك  اأوؤكد  البداية  يف  دعني 
حملي  ثقايف  جمل�ض  اإن�ساء 
ي�سكل  وهو  علي   �سيدي  لبلدي 
للهيئة  وفعالة  هامة  اقرتاح  قوة 

املنتخبة يرافق املجهود التنموي 
التنمية  �سيبذل على �سعيد  الذي 
املنرب  بهذا  �سعيد  واأنا  املحلية 
يف  تاأخر  الذي  الواعد  اجلمعوي 
احلقيقة ولكنه جت�سد على ار�ض 
بتج�سيده  التزمت  بعدما  الواقع 
ال�سبانية  القطاعات  كل  مبعية 
علي  �سيدي  بلدية  يف  الفاعلة 
التي تبقى بلدية ومنطقة تاريخية 
هامة تتطلع اإىل تكون قطبا هاما 
الوطني  املحلي  امل�ستوى  على 
املنابر  مع  عالقتي  وبخ�سو�ض 
جماملة  دون  فهي  اجلمعوية 
للو�سع جيدة  املتابعني  واأنت من 
وتعاون  ت�ساور  لقاءات  ننظم  اإذ 
كلي  واأنا  وحمطة  منا�سبة  يف 
االنتخابية  العهدة  هذه  بان  ثقة 
كل  بناء  يف  بارزة  حمطة  �ستكون 
التي  املدينة  مواطني  تطلعات 
كثافتها  وزادت  عمرانيا  تو�سعت 
واأبواب  وا�سح  ب�سكل  ال�سكانية 
�سباب  للجميع  مفتوحة  مكتبي 

ومواطني  واإطارات  وطاقات 
تاريخ  على  غيورين  خمل�سني 
امل�ستعمر  كافحت  التي  املدينة 
ابن  �سهداء  وقدمت  الفرن�سي 

الثورة التحريرية .

كيف تقيمون اأو�ضاع 
التنمية حاليا 

ببلدية �ضيدي علي ؟

جنلد  ال  ولكي  �رصاحة  *بكل 
علي  �سيدي  بلدية  كثريا  الذات 
مدار  على  ا�ستفادت  اأنها  رغم 
�سنوات طويلة من م�ساريع تنموية 
ان  اال  حيوية  قطاعات  يف  هامة 
النق�ض مازال م�سجال يف عدد من 
ببع�ض  خا�سة  الهامة  املجاالت 
بلدية  تبقى  اإذ  الريفية  املناطق 
البلديات  اأكرث  من  علي  �سيدي 
يتعدى  اذ  القرى  لها  تتبع  التي 
تعداد القرى 60 دوار فبخ�سو�ض 

اكرب  اجناز  على  نراهن  ال�سكن 
يف  ال�سكنية  امل�ساريع  من  عدد 
يف  ومرتاحون  ال�سيغ  خمتلف 
الوالئية  ال�سطات  لدعم  احلقيقة 
�سلمت  اين  كما  املجال  هذا  يف 
للحركة  جديدا  مقرا  للعلم 
للحر�ض  مقرا  كان  اجلمعوية 
واعمل   �سابق  وقت  يف  البلدي 
الريا�سي  املجال  تن�سيط  على 
�سنوا�سل  اننا  كما  والثقايف 
االإدارية  املرافق  اجناز عدد من 
واجلوارية الهامة حت�سينا للخدمة 
اأما  للمواطن  املوجهة  العمومية 
مل  فهو  التنموي  للو�سع  تقييمي 
يكتمل بعد وا�سعى اإىل بناء �سورة 
طريق  ورقة  وتاأ�سي�ض  كاملة 
بناءا  بالذات  املو�سوع  هذا  يف 
ور�سد  االحتياجات  اإح�ساء  على 
روؤية عمل  وبناء  املواطن  طلبات 
املنتخبني  زمالئي  مع  م�سرتكة 
واألوانهم  قناعاتهم  كانت  مهما 

ال�سيا�سية .

اعترب رئي�س بلدية �ضيدي علي حممد بو�ضعيد اأن اأولويات املجل�س البلدي املنتخب ترتكز على اإعادة العتبار للطابع التنموي 
والتاريخي لحد كربى بلديات م�ضتغامن باجلهة ال�ضرقية وقال امل�ضوؤول الأول عن املجل�س البلدي انه وافق على مقرتح اإن�ضاء 

جمل�س ثقايف وجمعوي ي�ضكل قوة اقرتاح للبلدية وهيئتها املنتخبة معتربا اأن الت�ضيري املحلي ل�ضوؤون البلدية ل يقع على 
عاتق م�ضوؤول بعينة ول جهة معينة واإمنا هي م�ضوؤولية م�ضرتكة يجب تعميقها يف و�ضط ممثلي الفعاليات اجلمعوية واإطارات 

املنطقة الذين ي�ضغل الكثري منهم منا�ضب نوعية مبركز الولية وقال بو�ضعيد حممد اأنه ا�ضتغل يف خدمة الدولة اأزيد من 
خم�س وع�ضرين �ضنة وهو واثق اأن امل�ضوؤولية تكليف ولي�ضت ت�ضريفا للذات .

رئي�س بلدية �ضيدي علي مب�ضتغامن  حممد بو�ضعيد للو�ضط 

حاوره حممد اأمني

 نراهن على اجناز م�شاريع �شكنية وتوفري منا�شب عمل لل�شباب

البويرة

ولية تب�ضة

�شكان اأقويالل ي�شكون البوؤ�س واحلرمان

مري�شة تنا�شد وزير ال�شحة 
التحقيق يف م�شت�شفى ال�شريعة

ليومية  موثوقة  م�سادر  اأفادت 
االأول  اأم�ض  م�ساء  اجلزائرية   الو�سط 
يف  الليل  من  متاأخرة  �ساعات  يف 
ل  املوافق  العا�رصة  ال�ساعة  حدود 
2018/05/19 مري�سة م�سابة  مبر�ض 
بوحمرون )احل�سبة االملانية( ) يون�ض 
بتاريخ 1998  مت  - خديجة( املولودة 
من  اال�ستعجال  جناح  على  حتوليها 
اجلوارية  لل�سحة  العومية  املوؤ�س�سة 
غرب  جنوب  ق�سا�ض  عقلة  ببلدية 
حرجة  حالة  يف  الوالية  عا�سمة 
التجاهل  و�سيا�سة  مباالة   الالأ  جراء 
املمر�ض  رفقة  لها  تعر�ست   التى 
رف�ض  حيث  االأخري  لهذا  املرافق 
اإ�سعافها  راف�سا  ا�ستقبالهم  املناوب 
اأو تقدمي اأدنى امل�ساعدات تاركا هذه  
املري�سة  داخل �سيارة االإ�سعاف لعدة 
االأ�سخا�ض  اأحد  تدخل  لوال  �ساعات 
مدير  لدي  املحليني   املنتخبني  من 
ال�سحة عن طريق الهاتف الذي ات�سل 
امل�سكو  املوؤ�س�سة  م�سوؤول  اإىل  بدوره 

الت�رصفات  هذه  مثل  الفت  التي  منها 
املعاينات  اأجريت  حيث  الالم�سوؤولة 
�سبيل  واإخالء  للمري�سة   االأولية 
املمر�ض واأهلها و�سيارة االإ�سعاف  زد 
م�ساب  �سيخ  اإ�سعاف  عدم  ذلك  على 
وجود  لعدم  وهذ  دماغية  بجلطة  
االأطباء  املخت�سني يف اجلراحة  ويف 
االأوىل  لي�ست  الكارثة  اأن  ال�سياق  ذات 
التي يقومون فيها مبثل هذه الت�رصفات 
امل�سينة للهوؤالء املر�سى ,و يف الكثري 
من امل�ست�سفيات اإىل قاعة انتظار يظل 
املر�ض  اآالم  يكابدون  املر�سى  بها 
ما  فكثريا  ال�سيئة   املعاملة  ومعاناة 
احلياة  امل�ستعجلة  احلاالت  تفارق 
والتهمي�ض  االإهمال  �سيا�سة  ب�سبب 
ال�سحية  املراكز  باأغلب  املتبعان 
العامة اإ�سافة الإحتكار مديريها لكافة 
املري�سة  تطالب  كما  بها  االإمكانات 
للوقوف  وال�سكان  ال�سحة  وزير  زيارة 

جراء االإهمال .
عزيزي ر�ضيد

طالب �سكان قرية اأقويالل التابعة 
القليم بلدية العجيبة الوافعة على 
 , البويرة  لكم �رصق والية  بعد 25 
التدخل العاجل لل�سلطات املحلية 
تخ�سي�ض  اأجل  من  والوالئية 
قريتهم  لفائدة  تنموية  م�ساريع 
التنمية  مظاهر  عنها  غابت  التي 
مما   , اال�ستقالل  فجر  منذ 
وجعل  خانقة  عزلة  يف  ادخلها 
قاطنيها يتكبدون معاناة احلرمان 
معاينتنا  وح�سب  والتهمي�ض, 
"املعذبون  اأ�سار  املرير  لواقعهم 
يف  يغرقون  اأنهم   " االأر�ض  يف 
طبعت  وم�ساكل  نقائ�ض  عدة 
اللجوء  على  واجربتهم  يومياتهم 
مما   , تقليدية  بطرق  حلها  اإىل 

جعله يعي�سون واقعا معي�سيا �سعبا 
الذي  الوحيد  فالطريق   , للغاية 
يتواجد  بالعامل اخلارجي  يربطها 
يف حالة جد كارثية ويبقى بحاجة 
اىل  بالنظر  وتعبيد  تهيئة  اىل 
يواجهونها  التي  الكبرية  املتاعب 
�ساءت  كلما  اليومية  تنقالتهم  يف 
وت�ساقطت  اجلوية  االأحوال 
القرية  تفتقر  كما   , االأمطار 
الكرمية  احلياة  �رصوريات  الدنى 
, على غرار قنوات الربط باملياه 
على  ال�سكان  يجرب  ما  ال�رصوب 
للح�سول  طويلة  م�سافات  قطع 
الينابيع  من  ماء  قطرة  على 
املنت�رصة هنا وهناك , اإىل جانب 
غياب الغاز الطبيعي الذي لطاملا 

الذين   , القرية  �سكان  حلم  �سكل 
عن  البحث  رحالت  من  �سئموا 
خا�سة   , البوتان  الغاز  قارورات 
الذي  البارد  ال�ستاء  ف�سل  يف 
تعرف فيه املنطقة برودة �سديدة 
ما  وهو   , للثلوج  كثيفا  وت�ساقطا 
القرية  برجمة  �رصورة  ي�ستدعي 
�سمن املناطق التي لها االأولوية يف 
اال�ستفادة من الربط بهذه املادة 
منها  ا�ستفادت  التي   , احليوية 
البلدية االأم وما جاورها من قرى 
, كما تنعدم بالقرية �ستى املرافق 
ت�سمح  التي  والريا�سية  الرتفيهية 
فراغهم  اأوقات  بق�ساء  لل�سباب 
يف ظل انعدام فر�ض العمل , اإىل 
يقي  �سحي  مركز  غياب  جانب 

البلدية  اإىل  التنقل  عناء  ال�سكان 
واأي�سا   , عالج  اب�سط  لتلقي 
انعدام االإنارة العمومية التي اجنر 
التي  لل�رصقة  رهيب  انت�سار  عنها 
وخمتلف  املوا�سي  ا�ستهدفت 
ال�سكان  يطالب  كما   , املمتلكات 
اال�ستفادة  ال�سلطات متكينهم من 
, خا�سة  الريفي  البناء  برامج  من 
بالن�سبة للعائالت التي رغم ق�ساوة 
الظروف , ال زال االإ�رصار ي�سكنهم 
اأن�سطتهم  مبمار�سة  التم�سك  يف 
التي  املنطقة  واإعمار  الفالحية 
من  اإلتفاتة  اىل  حاجة  يف  تبقى 
اجلهات الو�سية لتح�سني ظروفهم 

املعي�سية .
اأح�ضن مرزوق 

قطاع النقل بالبي�س 

 التدعم  ب 18 حافلة لنقل امل�شافرين,  
8 منها خم�ش�شة للخطوط الطويلة 

باتنة

الربط  بالغاز الطبيعي لفائدة 400 
عائلة مبنطقة "اأوالد �شبع" 
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�ضنعاء 

منع امل�صاجد من رفع �صعائر �صالة »الرتاويح« 
اليمنية  العا�صمة  يف  رم�صان  بدا 
العام؛  هذا  جداً  خمتلفاً  �صنعاء 
االقت�صادية،  االأزمة  على  فعالوة 
كبريا  جزءا  الف�صيل  ال�صهر  فقد 
امل�صاجد  منع  مع  روحانيته  من 
»الرتاويح«  �صالة  �صعائر  رفع  من 
هي  وهذه  ال�صوت  مكربات  عرب 
�صعائر  ترفع  ال  التي  االأوىل  املرة 
ال�صوت  مكربات  عرب  ال�صالة 
ال�صهر  ليايل  يف  )امليكرفونات(، 
م�صلحي  �صيطرة  بعد  الف�صيل، 
)احلوثيني(  اهلل«  »اأن�صار  جماعة 
 21 يف  �صنعاء،  العا�صمة  على 

�صبتمرب 2014.
ثالث  يف  الع�صاء،  �صالة  وعقب 
م�صجد  اإمام  وقف  رم�صان  ليايل 
وخاطب  الديب،  حممد  التقوى، 
توجيهات  لديه  باأن  امل�صلني 
اخلا�صعة  الداخلية  وزارة  من 
مبنع  ق�صت  احلوثيني،  ل�صيطرة 

وقيام  الرتاويح  �صالة  �صعائر  رفع 
الليل عرب مكربات ال�صوت، مبا يف 
اخلرب  اأثار  الدينية  الدرو�س  ذلك 
اإمام  وطالبوا  امل�صلني،  غ�صب 
ورفعها  ال�صالة  بقيام  امل�صجد 
لتلك  حتدياً  »امليكرفونات«  عرب 
التوجيهات، ومن بينهم �صاح احلاج 
وقال:  الغليظ،  ب�صوته  اإ�صماعيل 
حتى  اهلل،  دين  يحاربون  »هوؤالء 
الديب  منها«اأعاد  ال�صالة مينعونا 
باأن  املحتجني  امل�صلني  تذكري 
اتقاًء  �صينفذها  واإنه  اأوامر،  لديه 
للعقوبة، يف اإ�صارة اإىل التوجيهات 

ال�صارمة ب�صاأن القرار.
ولي�س  بيدي  لي�س  »االأمر  وقال: 
بل  فقط،  امل�صجد  هذا  يف  لنا 
امل�صاجد«وبغ�صب،  لكل  االأوامر 
)احلوثيون(  »يقفلوا  م�صلون:  رد 
وخال�س«وارتبطت  امل�صاجد 
ليايل  بروحانية  الرتاويح  �صالة 
امل�صلون  يختار  حيث  رم�صان؛ 

باأجود  تُّطيب  التي  امل�صاجد  يف 
ح�صيني  قراء  والبخور،  الطيب 
ال�صوت والتالوة، ومعها يذوبون يف 
اآيات اهلل وال�صلوات التي يبلغ عدد 
اآخرون  ويذهب  ركعة   11 ركعاتها 
تتحول  حيث  ذلك،  من  اأبعد  اإىل 
بينهم؛  تناف�س  اإىل  الرتاويح  �صالة 
فاالأ�صعد بينهم من يذهب لل�صالة 
االأجود  التالوة  ذو  االإمام  خلف 
هذا  اإنهم  غري  االأجمل،  وال�صوت 
العام فقدوا ذلك، مع امل�صايقات 

التي فر�صها احلوثيون.
يف  قائمة  تزال  ما  ال�صالة  وكون 
لكن  مكربات،  دون  امل�صاجد 
تاأديتها يف امل�صاجد ب�صوت  قرار 
الرم�صانية  الليايل  جعل  حمدود 
تفتقر لالأجواء الروحانية، ح�صبما 
واأ�صاف:  اإ�صماعيل،  احلاج  يقول 
يف  تلهج  رم�صان  ليايل  »كانت 
ال�صاعات االأوىل ب�صلوات الرتاويح 
اليوم  لكن  الدينية،  وبالدرو�س 

املدينة �صامتة«وح�صب اإ�صماعيل، 
يف  ال�صالة  على  يداوم  ظل  الذي 
اجلامع، فاإن رم�صان هذا العام ال 
ي�صبه �صكان املدينة، وقال: »هذا 
العام رم�صان خمتلف كثريا، لي�س 
فينا  ي�صنع  كان  الذي  ال�صهر  ذاك 

تغيرياً على جميع امل�صتويات«.
على  نُ�رش  ر�صمي  قرار  يوجد  وال 
اخلا�صعة  الداخلية  وزارة  موقع 
املواقع  على  اأو  للحوثيني، 
اإال  للجماعة،  التابعة  الر�صمية 
قال  الديب،  امل�صجد،  اإمام  اأن 
من  و�صلته  �رشيحة  توجيهات  اإن 
�صعائر  مبنع  تق�صي  الوزارة  ِقبل 

ال�صالة.
املنع،  �صبب  نعرف  »ال  وذكر: 
القرار،  بتطبيق  معنيني  نحن  لكن 
امل�صاجد«وعمم  بقية  مثل  مثلنا 
م�صاجد  على  القرار  احلوثيون 
عددا  اأن  اإال  بالكامل،  العا�صمة 
تزال  ما  امل�صاجد  من  قليال 

اأديب:  وقال  ال�صالة  �صعائر  ترفع 
وبع�س  للقرار  رف�س  »هناك 
�صالة  ترفع  تزال  ما  امل�صاجد 
على  �صيجربونهم  لكنهم  الرتاويح، 
هن  الن�صاء  اأن  ذلك«ويبدو  خالف 
حيث  القرار،  من  ت�رشراً  االأكرث 
عادًة  تكون  التي  م�صاجدهن  اإن 
الرجال،  م�صاجد  عن  منف�صلة 
ال�صالة  مبقدورهن  يكون  لن 
يجربهن  ما  وذلك  االإمام،  خلف 
يف  ال�صالة  اأداء  عن  التخلي  على 
املنزل  بها يف  واالكتفاء  امل�صجد 
�صالة  اإىل  احلوثيون  وينظر 
واإنها  »بدعة«،  اأنها  على  الرتاويح 
الإزعاج  م�صدراً  تكون  تكاد  ال 
ح�صبما  رم�صان،  ليايل  يف  النا�س 
يقول حوثيون على مواقع التوا�صل 

والربامج التلفزيونية.
مع  املا�صية  االأعوام  وخالل 
�صنعاء،  على  احلوثيني  �صيطرة 
اإىل  تتحول  املدينة  جوامع  كانت 

بني  واملال�صنات،  للجدل  �صاحة 
ومن  وقيامها  ال�صالة  لرفع  موؤيد 
يف�صل احلوثيون  اأن  قبل  يعرت�س، 
يف امل�صاألة ب�صكل نهائي هذا العام، 

ومينعون رفعها على املكربات.
اأ�صباب  عن  احلوثيون  يف�صح  ومل 
جامع  واإمام  خطيب  لكن  املنع، 
من  وهو  اأحمد،  ال�صيخ  البي�صاء 
ذلك  عزا  للحوثيني،  املعار�صني 
تزدري  الدينية  اجلماعة  اأن  اإىل 
ارتباطها  ب�صبب  الرتاويح  �صالة 
باخلليفة الثاين للم�صلمني عمر ابن 
باأن  ت�رشيح  واأو�صح يف  اخلطاب. 
�صالة الرتاويح �صنها النبي حممد، 
لكنه مل ي�صلها جماعة و�صالها يف 
منزله، غري اإن اخلليفة عمر جمع 
الأدائها، ومنذ  النا�س يف امل�صجد 
امل�صاجد  يف  تُ�صلى  احلني  ذلك 
وقت  »�صياأتي  واأ�صاف:  جماعة 
مينع احلوثيون اأداء �صالة الرتاويح 

يف امل�صجد«.

رم�صانيات

املتطوعون ينا�ضدون املح�ضنني ورجال اخلري  

موائد الرحمة« منوذج الت�صامن البو�صعادي 
اإذا بدا من العادي بالن�صبة لل�صائم وهو يحث 
اخلطى �صاعة املغرب اأن يجد اأكرث من متطوع 
ماء..،  �رشبة  اأو  مترة  �صق  على  واإن  الإفطاره 
الذين  املواطنني  اأولئك  باإمكان  اأ�صبح  فاإنه 
الو�صول  ي�صتطيعون  وال  ال�صبل،  بهم  تنقطع 
بفطور  ينعموا  اأن  االإفطار،  �صاعة  بيوتهم  اإىل 
كامل بحريرته ومتره وحلواه..ينهون به �صيام 

يومهم. 
ويكفي اأن يدركك اأذان املغرب يف اأهم بلديات 
لتجد  مثال،  وطرقاتها   واأحيائها  بو�صعادة 
نف�صك يف حرية قبل اأن تختار مكان اإفطارك..
على  مو�صوعة  اإر�صادية  ولوحات  عالمات 
يف  ن�صبت  �صا�صعة،  وخيام  مطاعم  مداخل 
على  الوطنية   والطرقات  االأحياء  من  العديد 
دخلت  مطاعم   واجهات  وعلى  اخل�صو�س، 
جماين  اإفطار  اقرتاح  يف  ال�صف  على  بدورها 

لل�صائمني بني رحابها.
واليات  جميع  من  مفتوحة.....ورواد   موائد 
الرحمة،  ومطاعم  الرحمن  موائد  ف  الوطن  
احلايل،  رم�صاننا  يف  الفتة  ب�صورة  منت�رشة 
�صائمني  �صيوفها..،  الإ�صتقبال  مفتوحة  وهي 
لي�صوا  الذين  ال�صائمني  من  االإفطار  �صاعة 
كلهم من بو�صعادة  اأو معوزين، بل فيهم العامل 
واملوظف والتاجر وعابر ال�صبيل .. مل يكن من 
ال�صهل التحدث اإىل القائد الك�صفي كحلولة  وهو 

الرم�صانية،  املوائد  هذه  اأحد  عن  امل�صوؤول 
العمل  جمموعة  بتوجيه  من�صغال  كان  الذي 
بعد  على  وتقدميها  االإفطار  وجبة  الإعداد 
الطاوالت  االإفطار،  موعد  من  �صاعة  ن�صف 
ال  اخلدمة  طاقم  فيما  معدة،  والكرا�صي 
من  الرم�صانية  الوجبات  بع�س  ي�صتقبل  زال 
امل�صاهمة  واجب  يحركهم  الذين  املواطنني، 
املجاهد  وجدنا  املوائد،اأين  هذه  تعمري  يف 
بلوا�صح وابنه يتحدثون مع القائمني على موائد 
االفطار  ولو بجزء ب�صيط، حر�صا على ثواب 
اإفطار ال�صائم. بدا كحلولة  منت�صيا، وهو يوزع 
الرم�صانية،  املائدة  �صيوف  على  االبت�صامة 
التي داأبت جمعيته فوجه الك�صفي بالتن�صيق مع 
فو ج النور على تنظيمها كل �صنة، يحر�س على 
املبادرة بالرتحيب على ال�صيوف الذين يحلون 
ب�صكرة مبحاذات  بطرييق  املتواجد  باملطعم 
حمطة البنزين الزيقم  . ال�صاب كحلولة  اأكد لنا 
اأنه يف اليوم االأول مت اإفطار اأكرث من 130 �صائم 
على  ي�رشف  التي  االفطار   مائدة  رواد  اأن  و 
املرتددون  ومنهم  دائمون  رواد   هم  تقدميها 
فقط. فاملوائد هنا مفتوحة اإما لعابر �صبيل، 
حتى  للبقاء  العمل  ظروف  ت�صطره  عامل  اأو 
موعد االإفطار خارج بيته، بل اإن عائالت فقرية 
بكاملها ال تقوى على جماراة اإيقاع اال�صتهالك 
اأ�صعار املواد  ارتفاع  �صهر رم�صان يف ظل  يف 

االأ�صا�صية، جتد نف�صها جمربة على ارتياد هذه 
املوائد الرم�صانية. تنقلنا بني مطاعم الرحمة 
رم�صان  يف  جمانية  اإفطار  وجبات  تقدم  التي 
هي  ملحوظا،  تزايدا  ت�صهد  وهي   ، ببو�صعادة 
املطاعم  فهذه   ، ر�صدها  مت  واحدة  ال�صورة 
التفا�صيل،  يف  وتختلف  امل�صمون  يف  تتوحد 
اأو  املقدمة،  الوجبة  حجم  حيث  من  �صواء 
الطاقة اال�صتيعابية، ومن يدعم تنظيمها ماديا 
عابر  �صهادة  تختزلها  )املبادرة(  معنويا..  اأو 
�صبيل من عنابة مار ببو�صعادة  الذي اإختار اأن 
يكون مطعم االح�صان مبحطة البنزين للمجاهد 
عبد القادر خياط  يقع بالطريق الوطني رقم 
46 الرابط بني بو�صعادة وبلدية الهامل ، ف�صاء 
�صوى  حمركه  يكون  لن  خريي  عمل  الحت�صان 
ومنه  والثواب،  االأجر  اإىل طلب  النبوي  الهدي 
حديث )من فطر �صائما يف �صهر رم�صان من 
ك�صب حالل �صلت عليه املالئكة ليايل رم�صان 
كلها، و�صافحه جربيل ليلة القدر، ومن �صافحه 
ال�صالم يرق قلبه وتكرث دموعه(،  جربيل عليه 
اأو من )من فطر فيه �صائما كان مغفرة لذنوبه 
اأجره من  مثل  له  وكان  النار،  رقبته من  وعتق 
غري اأن ينق�س من اأجره �صيء(. واأ�صار ال�صائم 
القادر  عبد  املجاهد  املطعم  �صاحب  اأن 
املطعم  ف�صاء  منحه  من  ميانع  مل  خياط  
ال�صتقبال عابري ال�صبيل   �صاعة االإفطار من 

ال�صائمني، ف )الدال على اخلري كفاعله(، فيما 
اجناح  على  الهامل  بلدية  جمعيات  �صت�صهر 
البنزين  مبحطة  رم�صان  يف  االح�صان  مطعم 
العمل  املعروفة يف بو�صعادة على تنظيم هذا 
ورجال  املح�صنني  اأحد  ميوله  الذي  اخلريي 
اخلري هوؤالء املح�صنني يحركهم  حما�س كبري 
�صيق�صدون  الذين  ال�صائمني  ال�صتقبال  و�صوق 
بهذه  املقدمة  الوجبة  وحجم  املقهى،  هذا 
الف�صاءات يقف على حجم الدعم الذي يقدمه 
الواهبون من اأهل اخلري وذوي الرب واالإح�صان، 
لل�رشف  كوقف  اأموال  تخ�صي�س  خالل  من 
بع�س  اأكده  ما  بح�صب  االإفطارات،  هذه  على 
لتنظيم  مطعم   تخ�صي�س  على  املتطوعني 
هذه العادة االجتماعية التي داأب على اإقامتها 
يبادرون  الذين  املح�صنني.  من  جمموعة 
فتح  اإىل  �صنة  كل  من  رم�صان  �صهر  حلول  مع 
ترخي�س  على  احل�صول  بعد  املطاعم  هذه 
م�صبق من ال�صلطات. فيما يتوىل مهمة تنظيم 
رم�صانيا  تقليدا  تعترب  التي  الرحمة،  مطاعم 
وال�صهر  باخلدمة  يتطوع  طاقم  �صنوات  منذ 
املتطوعون  وينا�صد  الوجبات.  حت�صري  على 
من  كميات  بتوفري  واجلمعيات  والك�صافون 

اللحم وحتى م�صاعدات العائالت
هواري ب

اأدرار

»نا�س اخلري« تفتح مطعما 
وتوزع وجبات الإفطار 

مل�صتعملي الطريق  
ت�صهر منذ بداية اأيام �صهر رم�صان املعظم جمعية 

نا�س اخلري على حت�صري وتقدمي وجبات االإفطار 
مل�صتعملي الطريق على اأ�صحاب املركبات يف �صورة 

ت�صامنية معربة يقودها �صباب حتت �صعار رم�صان 
بدون حوادث وهذا يوميا جتدهم اأمام مدخل مدينة 

ادرار ال�صمايل حاملني الوجبات الكاملة وال�صحية 
يف �صكل حمفوظ لتقدم الأ�صحاب املركبات على 

حافة الطريق الوطني رقم 6 بهدف احلد من حوادث 
املرور واإدخال الراحة على ال�صائقني  كما �صاهمت 
اأي�صا على فتح مطعم للرحمة يف طبعته الثالثة بحي 

200 م�صكن و�صط مدينة ادرار بغية حت�صري يوميا 
وجبات االإفطار وتقدميها اأمام عابري ال�صبيل وهذا 

باإ�صهام مبا�رش من طرف رجال املال واالأعمال 
واملح�صنني من اجل غر�س روح الت�صامن وتوفري 

الوجبات اأمام من يتعذر عليهم االإفطار يف اأح�صان 
عائالتهم  ب�صبب ظروف العمل وغريها  

 بو�ضريفي بلقا�ضم 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة `

اإعالن عن ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء
لفائدة : املوؤ�س�سة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة جوتون اجلزائر 

القانوين  �سخ�س م�سريها  يف  املمثلة    Sarl jotun algerie
الكائن مقرها ب : 01 تعاونية االمال 3 دايل اإبراهيم 16320 اجلزائر 

�سد : املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة تي بي ا م ا�س للبناء املمثلة يف �سخ�س م�سريها القانوين 
 الكائن مقرها ب : حي 63 م�سكن رقم 14 الدرارية  

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة : ال�سراقة بتاريخ : 25/12/17 الق�سم : التجاري/ البحري
رقم اجلدول  : 04954/17 رقم الفهر�س : 09519/17 املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 29/03/2018.

بناءا على حما�سر التكليف بالوفاء و الت�سليم و ال�سند التنفيذي املوؤرخني يف : 04/04/2018 بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم : 000 596 835 77 
و بناءا على حما�سر التكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 26/04/2018 و مبوجبهما األزمنا املنفذ �سدها باالمتثال ملنطوق 

احلكم املذكور اأعله .
و بناءا على االمر بالن�سر يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ : 10/05/2018 رقم الرتتيب : 02126/18 فهر�س : 1801/18.

ناأذن للطالب بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�سري التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�سادر بتاريخ 25/12/2017  
فهر�س 09519/17 عن الق�سم التجاري/ البحري مبحكمة ال�سراقة  بجريدة يومية وطنية .

و القا�سي باإلزام املدعى عليها بدفع للمدعية مبلغ الدين املقدر 4.757.079.60 دج و اأن تدفع لها مبلغ 600.000.00 دج  عن االأ�سرار اللحقة به .
كلفنا نحن االأ�ستاذ حفيان اأحمد حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة املم�سي اأ�سفله املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة تي بي 
ا م ا�س للبناء املمثلة يف �سخ�س م�سريها القانوين الكائن مقرها ب : حي 63 م�سكن رقم 14 الدرارية  . من اأجل ت�سديد للمدعي مبلغ 4.757.079.60 دج و مبلغ 600.000.00 

دج باالإ�سافة اإىل م�ساريف التنفيذ : 6798.00 دج و احلقوق التنا�سبية مببلغ : 315424.78 دج املجموع : 5679302.38 دج 
و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء ابتداء من تاريخ هذا الن�سر يف اجلريدة و بعد انق�ساء االآجال �ستتخذ كافة االإجراءات القانونية للتنفيذ اجلربي. 

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية : اجللفة

دائرة : دار ال�سيوخ
بلدية : �سيدي بايزيد

مكتب اجلمعيات
رقم: 02/2018

 و�شل اإ�شعار بتجديد 
مكتب جمعية حملية

12/06 املوؤرخ  18 من القانون رقم  طبقا الأحكام املادة: 
يف 12 جانفي عام 2012 املتعلق باجلمعيات. وبناء على 
حم�سر اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ: 07/01/2018 
املتعلقة بتجديد املكتب التنفيذي للجمعية املحلية مت 
02/04/2018 امل�سادقة على جتديد مكتب  اليوم:  هذا 
مل�سجد  الدينية  اجلمعية  اجلمعية:  املحلية:  اجلمعية 
النور ــ �سد اأم الدروع ــ امل�سجلة حتت رقم: 40 بتاريخ: 
26/08/2000 يراأ�سها ال�سيد: ب�سطامي االأخ�سر الكائن 

مقرها بـ: �سد اأم الدروع �سيدي بايزيد .

ت�شريح ب�شياع
اأنا املم�سي ا�سفله ال�سيد: عكازي خذير 
املولود خلل 1959 باالإدري�سية والية 

اجللفة واحلاملة لبطاقة التعريف 
الوطنية رقم:095346 ال�سادرة بتاريخ 
اأ�سرح  اجللفة  دائرة  30/06/2015عن 
ب�سريف ال�سادق واحلقيقي باأنني �سيعت 

ختم م�ستطيل ال�سكل يحمل العبارة 
التالية:

عكازي خذير
االإنتاج ال�سناعي للبلط والبلطة

واأجزاء من اخلر�سانة وحت�سري اخلر�سانة
�س.ت:16اأ1545170ـ00/17 حا�سي بحبح ـ 

اجللفة
هاتف:0669.10.31.44

وهذا منذ تاريخ 04/06/2017 وعليه 
فاإنني اأترباأ من اأي اإ�ستعمال له.

ANEP N°: 815067 الو�سط:2018/05/21
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018
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اإجماع وطني

يف  �أم�س،  �جلمعة  خطبة  يف 
حيث  �لكبري  �لعمري  �مل�سجد 
�مل�سرية  �سهد�ء  �أهايل  تكرمي  مت 
�ملكتب  رئي�س  �أّكد  غزة،  �رشق 
�ل�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل 
م�ستمرة  �لعودة  م�سرية  �أّن  هنية، 
و�إبد�عات  �أ�سكاالً  تاأخذ  و�سوف 
خمتلفة  و�سدد بقوله: "حما�س لن 
تدخل يف �أي �سفقات ب�ساأن م�سرية 
تاأخذ  ولن  �حل�سار،  وك�رش  �لعودة 
�الإجماع  خالل  من  �إال  قر�ر�ها 
تد�ولته  ما  �أّن  و�أّكد  �لوطني"، 
�إعالم عن قر�ر من حركة  و�سائل 
حما�س بوقف م�سري�ت �لعودة هو 
لها  �أ�سا�س  ال  �سائعات  عن  عبارة 
�لعودة  "م�سرية  و�أّن  �ل�سحة،  من 

م�ستمرة حتى حتقق �أهد�فها".
�أّن  �لفل�سطيني  �لقيادي  و�أو�سح 
هدف م�سرية �لعودة �إنهاء �حل�سار 
كلًيّا عن قطاع غزة، وو�سع �سعبنا 
لوحدة  �ل�سحيحة  �ل�سكة  على 
على  وللتاأكيد  حقيقية،  وطنية 
�سارك  �لعودة،  م�سرية  ��ستمر�رية 
رئي�س �ملكتب �ل�سيا�سي حلما�س، 
هيئة  نظمته  جماعي  �إفطار  يف 
على  �جلمعة  �أم�س  �مل�سرية 
يف  غزة  ملدينة  �ل�رشقية  �حلدود 

�سهد  حيث  "ملكة"  �لعودة  خميم 
�الإفطار م�ساركة ع�رش�ت �لقياد�ت 

�لوطنية ومئات �ملو�طنني.

ف�ضل كّي الوعي

�الأوىل  �أم�س يف �جلمعة  ما حدث 
�رتكبها  �لتي  بعد جمزرة 14 ماي 
�ملتظاهرين  بحق  �الحتالل 
"كي  �سيا�سة  �أف�سل  �ل�سلميني، 
جي�س  ينتهجها  �لتي  �لوعي" 
"فاالحتالل  �ل�سهيوين،  �الحتالل 
�الأوىل  �للحظات  منذ  معنياً  كان 
باإف�سالها  �مل�سري�ت  عن  لالإعالن 
�أهد�فها".. هذ� ما  وعدم حتقيق 
�إياد  �ل�سيا�سي  �ملحلل  عليه  �أّكد 
حاول  �الحتالل  �أّن  مبيناً  �لقر� 
��ستخد�م �حلرب �لنف�سية قبل بدء 
�أكرث  على  ف�سل  لكنه  �مل�سري�ت، 

من �سعيد.
روؤية �ملحلل �لقر� عّززها �ملخت�س 
يف �ل�ساأن �ل�سهيوين �أمين �لرفاتي، 
�لذي �أّكد �أّن �الحتالل حاول عدة 
مر�ت كّي وعي �جلماهري يف غزة 
حدود  على  جر�ئمه  تكثيف  عرب 
من  ومنعهم  ردعهم  حماوالً  غزة 

�لتجمهر على �حلدود.
ظّن  �الحتالل  �أّن  �لرفاتي  ويبني 
باأن  ماي،   14 جمزرة  بعد  �أّنه 

للم�سري�ت  تعود  لن  �جلماهري 
�أن  �إال  لها  �لعالية  للكلفة  نظر�ً 
عك�س  �أثبتت  �ملا�سية  �جلمعة 
ذلك، وك�سفت �أن �لغزيني ال ميكن 
ويوؤّكد  غريه  �أو  ع�سكرياً  ردعهم 
خرجت  �لعودة  م�سري�ت  �أّن  �لقر� 
يف م�ساركة �جلماهري �لفل�سطينية 
لدى  �سو�ء  كافة  �لتوقعات  عن 
�لقائمني  لدى  حتى  �أو  �الحتالل 
ذلك  �أّن  �إىل  الفتاً  �مل�سرية،  على 
لدى  كبريين  وقلقاً  �إزعاجا  �سبب 
�الحتالل ترجمه بحمالٍت خمتلفة 
ب�سكل  وقتل  متعمد  و��ستهد�ف 
مبا�رش للمتظاهرين على �حلدود.

وبعد  ماي   18 �جلمعة  يوم  ويف 
�أربعة �أيام على �ملجزرة �ملروعة، 
يف �لثاين من رم�سان ورغم حر�رة 
�لفل�سطينيني  �آالف  �أّن  �إال  �جلو، 
�أ�رشو� على �مل�ساركة يف م�سري�ت 
�ل�رشقية  غزة  حدود  على  �لعودة 
منذ  جمعة  كل  يف  �حلال  هو  كما 
�ملن�رشم،  مار�س  من  �لثالثني 
ت�سهد  �ل�رشقية  �حلدود  �أّن  ورغم 
خا�س  ب�سكل  �مل�ساركني  تز�حم 
�ملخيمات  �أّن  �إال  �جلمعة،  يوم 
�خلم�سة �لتي �أقامتها �لهيئة �لعليا 
�حل�سور  عن  تتوقف  ال  للم�سرية 
�لرت�ويح  �ليومي حيث تقام �سالة 
ب�سكل يومي منذ �لليلة �الأوىل من 

رم�سان.

اأهداف الحتالل

��ستخد�م  �أن  �إىل  نّبه  �لرفاتي 
�لقمعية  لالأ�ساليب  �الحتالل 
ب�سكل  و�لغاز  �لع�سو�ئي  و�لقتل 
�الأول  هدفان:  له  كان  مكثف، 

ومنعهم  �ملتظاهرين  �إخافة  هو 
دفعهم  و�لثاين  �لتظاهر،  من 
�أّنه  �إال  �لع�سكري  للحل  للتوجه 
نظًر�  �الأمر؛  هذ�  يف  "ف�سل 
ومعرفة  للغزيني  �لكبري  للوعي 
�الأهد�ف �لتي يريدها �الحتالل، 
من  �حلدود  على  وجتمعهم 
جديد دليل على وعيهم باأهد�ف 

�أّن  �لقر�  �الحتالل"،ويو�سح 
�لفل�سطينية  �جلماهري  عودة 
فعاليات  يف  �لفاعلة  للم�ساركة 
 ، ماي   14 جمزرة  بعد  �مل�سرية 
يوؤّكد بال �سك �أّن �الحتالل ف�سل 
فعلياً يف �سيا�سة كي �لوعي �لتي 
ينتهجها �سد �لفل�سطينيني برفع 

كلفة �لدم.

عربية،  �إعالم  و�سائل  قالت 
�حلكومة  �أعمال  من�سق  �إن 
�لغربية  �ل�سفة  يف  "�الإ�رش�ئيلية" 
�سل�سلة  �قرتح  قد  غزة،  وقطاع 
فتح  بينها  غزة؛  ل�سكان  �إجر�ء�ت 
وتو�سيع  �لعمال  لدخول  �ملعابر 
وذكر  �لبحري،  �ل�سيد  مناطق 
موقع هيئة �لبث �ل�سهيونية "كان"، 
يف  �حلكومة  �أعمال  من�سق  �أن 
�أبو  �ملناطق �مليجر جرن�ل كميل 
ركن �قرتح �لليلة �ملا�سية، �سل�سلة 
"ت�سهيالت" للفل�سطينيني يف غزة. 
�أنه  �إىل  �لعربي،  �ملوقع  و�أ�سار 
فتح  �لت�سهيالت  تلك  بني  من 
غزة  من  �لعمال  لدخول  �ملعابر 
مناطق  وتو�سيع  "�إ�رش�ئيل"،  �إىل 
رخ�س  ومنح  �لبحري،  �ل�سيد 
و�لكهرباء  �ملياه  بتزويد  تتعلق 
و�لوقود ولفت �لنظر �إىل �أن تطبيق 
هذه �الإجر�ء�ت "منوط مب�سادقة 
بنيامني  �ل�سهيوين  �لوزر�ء  رئي�س 

�سياق  هذ� يف  عليها"جاء  نتنياهو 
"معاريف"  �سحيفة  ذكرته  ما 
�الأحد  �أم�س  �ل�سادر  عددها  يف 
�إ�رش�ئيل  "قدرة  �أن  من   ،)5-20(
من  �لفل�سطينيني  متكني  بعدم 
�جلد�ر  باجتياز  تطلعاتهم  حتقيق 
الأنه  موؤقتة،  تكون  قد  �حلدودي 
فاإن  معهم  �سيا�سي  �أفق  دون  من 
�النفجار قادم، ويتحمل �مل�ستوى 
عدم  "�إ�رش�ئيل"  يف  �ل�سيا�سي 
�الإجناز  حتويل  على  �لقدرة 

�مليد�ين ملح�سالت �سيا�سية".
جي�س  قتلهم  �لذين  عدد  و�رتفع 
"مليونية  م�سرية  يف  �الحتالل 
�الثنني  خرجت  �لتي  �لعودة" 
نقل  على  �حتجاًجا  �ملا�سي، 
�إىل  للقد�س،  �الأمريكية  �ل�سفارة 
�أطفال   8 بينهم  فل�سطينًيا؛   65
 30 يف  �لعودة،  م�سري�ت  وبد�أت 
يتجمهر  حيث  �ملا�سي؛  مار�س 
�آالف �لفل�سطينيني، يف عدة مو�قع 

�لقطاع  بني  �لفا�سل  �ل�سياج  قرب 
بعودة  للمطالبة  و"�إ�رش�ئيل"، 
�لالجئني �لفل�سطينيني �إىل قر�هم 
عام  منها  هجرو�  �لتي  ومدنهم 
"م�سري�ت  �نطالق  ومنذ   .1948
للمطالبة  غزة،  قطاع  يف  �لعودة" 
لالجئني  �لعودة"  "حق  بتفعيل 
�حل�سار  ورفع  �لفل�سطينيني 
قتل  �لقطاع،  عن  �الإ�رش�ئيلي 
فل�سطينًيا؛   120 �الحتالل  جي�س 
�حتجز  �سهد�ء   6 بينهم  من 
جثامينهم ومل ي�سجلو� يف ك�سوفات 
وزرة �ل�سحة، و�أ�ساب �أكرث من 12 
مليون   2 نحو  ويعاين  �آخرين  �ألفا 
من  غزة  قطاع  يف  فل�سطيني 
و�سع �قت�سادي �سعب جًد� ب�سبب 
�حل�سار �ل�سهيوين �ملفرو�س على 
ا  �لقطاع منذ نحو 12 عاًما، و�أي�سً
يفر�سها  �لتي  �لعقابية  �الإجر�ء�ت 
رئي�س �ل�سلطة حممود عبا�س منذ 

نحو عام.

�لعربي  "ديبكا"  موقع  ن�سب 
و��سنطن  يف  كبار  مل�سوؤولني 
و"تل �أبيب" تاأكيدهم �أن خطة 
ترمب حلل �ل�رش�ع �لفل�سطيني 
منت�سف  �ستعلن  �الإ�رش�ئيلي 
�أن  لو  حتى  �ملقبل،  �ل�سهر 
�لفل�سطينيني رف�سو� خطوطها 
لكن �خلطة  �لبد�ية  �لعامة يف 
يف  �ستعر�س  بنودها  بكامل 

حزير�ن.
خم�سة  �إن  �ملوقع  وقال 
م�سوؤولني يف �الإد�رة �الأمريكية 
و�إن  بذلك.  �الإعالم  �أبلغو� 
�سدرت  كانت  تعليمات 
تر�مب  �سهر  كو�سرن،  جلاريد 
ل�سوؤون  م�ست�ساره  وغرينبالت، 
يجمالن  باأن  �ملفاو�سات 
�فتتاح  يوم  الإطالقها  �خلطة 
لكن  �لقد�س  يف  �ل�سفارة 
يف  ذلك،  دون  حالت  عقبات 
�خلطة  ناق�س  ترمب  �أن  حني 
مع ويل �لعهد �ل�سعودي حممد 
بن �سلمان وويل عهد �الإمار�ت 
قطر  و�أمري  ز�يد  بن  حممد 
و�لرئيي�س  حمد  بن  متيم 
�ل�سي�سي  �لفتاح  �مل�رشي عبد 
�لوزر�ء  رئي�س  مع  وكذلك 

�ل�سهيوين.
بتاريخ  ن�رش  ديبكا  موقع  وكان 
معظم  �ملا�سي،  �أفريل   27

و�لتي  �خلطة.  هذه  بنود 
خا�سة  منا�سبة  يف  �ستطلق 
حتى لو قاطعها �لفل�سطينيون، 
�لعرب  يعلن  �ن  �ملتوقع  ومن 
معار�سة �سكلية للخطة ولكنهم 
�سيحاولون �لرتكيز على �لنقاط 
باجتاه  و�لدفع  �الإيجابية 
هي  �لنقاط  هذه  تكون  �ن 
�إ�رش�ئيل  �لتفاو�س بني  قاعدة 
�الإد�رة  وجتري  و�لفل�سطينيني 
�الأمريكية وم�رش ودول �خلليج 
�ت�ساالت مكثفة مع �سخ�سيات 
فل�سطينية تقيم خارج �الأر��سي 
�ملحتلة ممن ميتلكون وجهات 
�لتي  تلك  عن  تختلف  نظر 
�ل�سلطة  رئي�س  قيادة  تعلنها 
القناعها  وذلك  عبا�س، 
موقع  وح�سب  �خلطة،  بتبني 
"ديبكا" فاإن خم�سة �سخ�سيات 
ومن  �خلارج  يف  فل�سطينية 
بينها �ملف�سول من حركة فتح، 
�الت�سال  يتم  دحالن،  حممد 
�الت�ساالت  �لغاية.  لهذه  بهم 
مل تنقطع مع �إ�رش�ئيل و�سملت 
وقد  و�ملعار�سة،  �حلكومة 
�خلطة  قبول  نتنياهو  ��سرتط 
مع  مفاو�سات  جتري  باأن 
مع  بالتز�من  �لفل�سطينيني 
عربية  �إ�رش�ئيلية  مفاو�سات 
ولعل  �سالم  �تفاقات  لتوقيع 

دولة  قيام  �خلطة:  بنود  �أهم 
غزة  قطاع  على  فل�سطينية 
وحو�يل ن�سف �ل�سفة �لغربية، 
و�سيظل  حمدودة.  ب�سيادة 
معظم  �إ�رش�ئيل يف  بيد  �الأمن 
�ل�سيادة  �أن  كما  �ل�سفة  �أنحاء 
�الأمنية على نهر �الأردن �ستظل 

بيد �إ�رش�ئيل. 
�الأحياء  �ستنقل  �لقد�س  ويف 
�لدولة  �سيادة  �إىل  �لعربية 
�لبلدة  عد�  �لفل�سطينية 
حتت  �ستظل  �لتي  �لقدمية 
و�ستعلن  �الإ�رش�ئيلية.  �ل�سيادة 
لفل�سطني.  عا�سمة  دي�س  �أبو 
�لدينية  �الأماكن  وبخ�سو�س 
�الإ�سالمية، ف�ستتقا�سم �الأردن 
�لدينية  �ل�سيادة  وفل�سطني 
بالدولة  غزة  و�ستلحق  عليها، 
مو�فقة  بعد  �لفل�سطينية 
�سالحها،  نزع  على  حما�س 

وفق �ملوقع �لعربي.
وتخلو �خلطة من �حلديث عن 
وحق  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
�لعودة، �ال يف �سيغة تقوم على 
�ملجتمع  يديرها  تعوي�س  �آلية 
�أن  �خلطة  وملخ�س  �لدويل. 
�لقومي  �لوطن  هي  �إ�رش�ئيل 
وفل�سطني  �ليهودي  لل�سعب 
ب�سيادتها �ملحدودة هي �لوطن 

�لقومي للفل�سطينيني.

ا�ضتخدمت "اإ�ضرائيل"، الثنني املن�ضرم 14 ماي �ضيا�ضة "كي الوعي" برفع كلفة الدم الفل�ضطيني بحق املتظاهرين ال�ضلميني على احلدود ال�ضرقية لقطاع غزة، 
وذلك بهدف اإيقاع الرعب يف نفو�ص الآلف من املتظاهرين فقد ارتقى بر�ضا�ص الحتالل اأكرث من 63 �ضهيداً وجرح ما يزيد عن 3 اآلف اآخرين، جراح كثرٍي منهم 

يف حالة اخلطر، الأمر الذي راهن من خالله الحتالل على وقف تلك امل�ضرية واإف�ضالها بعد 7 اأ�ضابيع على انطالقها.

الوعي" "كّي 

 خمطط �سهيوين بّدده ا�ستمرار م�سرية العودة

فتح املعابر للعمال وتو�ضيع م�ضاحة ال�ضيد خ�ضية النفجار

مقرتح �سهيوين لتخفيف العبء عن غزة
اأمريكان عن م�ضئولني  "ديبكا" نقال 

 خطة ترمب �ستعلن كاملة منت�سف جوان
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اأدينت بقتل زوجها 

حكم باإعدام �سابة �سودانية.. 
جدل دويل وخالف قانوين وجمتمعي 

اأثارت ق�ضية �ضابة �ضودانية حمكوم عليها بالإعدام �ضنقا اإثر اإدانتها بقتل زوجها، جدل حمليا وعامليا وا�ضعا، و�ضل حد 
املطالبة الدولية باإ�ضقاط احلكم عنها احلادثة تعود اإىل اأفريل 2017، حني اأقدمت ال�ضودانية »نورا ح�ضني« البالغة من 

العمر 19 عاما، على قتل زوجها طعنا بال�ضكني حتى املوت وحكمت حمكمة جنايات اخلرطوم، يف العا�ضر من ماي اجلاري، 
بالإعدام �ضنقا بحق املدانة »ح�ضني«، وهو حكم اأويل �ضيتم الطعن فيه يوم 25 من ال�ضهر ذاته، من قبل هيئة الدفاع عنها 

ووفق رواية املُدانة اأمام املحكمة، فاإنه ُعقد قرانها عليه غ�ضبا، عندما كانت يف �ضن ال�ضاد�ضة ع�ضر، وظلت بعدها 3 �ضنوات 
راف�ضة القرتان بزوجها وبعد بلوغها 19 عاما واإكمال مرا�ضم زواجهما، تقول »ح�ضني«: »تعر�ضت لالغت�ضاب الزوجي بعد 

اأن رف�ضت معا�ضرته، ما دفعه لإح�ضار اأبناء عمه الذين اأم�ضكوين حتى يتمكن من ذلك«.

املحلية  الأو�ساط  يف  جدلً  احلادثة  واأثارت 
حلكم  م�ؤيد  بني  الآراء  تفاوتت  اإذ  ال�س�دانية، 
الإعدام باعتبارها ارتكبت »جرمية قتل«، وبني 

من اعترب اأنها »�سحية لعادات املجتمع«.

مطالب دولية

العام  الأمني  من  م�قفا  احلادثة  وا�ستدعت 
الذي  غ�تريي�ش،  اأنط�ني�  املتحدة  للأمم 
تنفيذ  ب�قف  املا�سي،  اخلمي�ش  طالب 
غ�تريي�ش  ونا�سد  الفتاة  بحق  الإعدام  حكم 
واإجراء  احلكم،  باإلغاء  ال�س�دانية  ال�سلطات 
حق�ق  ق�انني  »حترتم  جديدة  حماكمة 
الإقليمي  املدير  نائب  اأما  الدولية«.  الإن�سان 
ملنظمة العف� الدولية يف �رشق اأفريقيا، �سيف 
)مل  الآن  -حتى  جمع�ا  اإنهم  فقال  ماغانغ�، 
من  ر�سالة  األف   174 من  اأكرث  تاريخ(  يذكر 
باإطلق �رشاح  يطالب�ن  العامل  اأ�سخا�ش ح�ل 
اأر�سلت  املنظمة  اأن  اإىل  ماغانغ�  ولفت  ن�را 
وزارة  اإىل  الر�سائل  هذه  من  ر�سالة  األف   150
العدل ال�س�دانية ويف ال�سياق ذاته، قال مف��ش 
الإن�سان  حق�ق  ل�سيا�سة  الفيدرالية  احلك�مة 
اخلارجية  ب�زارة  الإن�سانية  وامل�ساعدات 
الأملانية، بربل ك�فلر، اإنه »م�سدوم اإزاء �سدور 

حكم الإعدام بحق الفتاة«ومل ي�سدر رد ر�سمي 
من ال�س�دان على تلك املطالبات ويف دي�سمرب 
للأمم  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  تبنى   ،2016
اإىل  ال�س�دان، قرارا يدع�  املتحدة، مبا فيهم 
وحماية  الق�رشي،  الزواج  ملمار�سة  حد  و�سع 

املعر�سني للخطر ب�سببه.

عدم اإهتمام

وعلى هذه املطالبات الدولية، علّق املحامي 
ال�س�داين علي اأحمد الزين، معتربا اأنها »لي�ست 
حق�ق  عن  املدافعني  لإر�ساء  مطالب  �س�ى 
»القان�ن  اأن  حديثه  يف  الإن�سان«واأ�ساف 
بالغت�ساب  ي�سمى  مبا  يعرتف  ل  ال�س�داين 
الزوجي، ول ت�جد م�اد قان�نية جترمه، كما 
مرحلة  ي�سلن  اأن  بعد  الفتيات  زواج  اأجاز  اأنه 
احلك�مة  اأن  بالعمر«واأ�سار  التقيد  دون  البل�غ 
مثلما  املطالب  لتلك  تلتفت  لن  ال�س�دانية 
كانت تفعل �سابقا مع العديد من ق�سايا حق�ق 
الدعاوي  تلك  »مثل  اأن  الزين  واعترب  الإن�سان 
ناحية  من  امل�ستقبلي،  البلد  و�سع  على  ت�ؤثر 

م�ؤ�رشات حق�ق الإن�سان«.

جدل

حكم  بتطبيق  يطالب�ن  الذين  اأولئك  ويعترب 
»ارتكبت  اأنها  »ح�سني«،  الفتاة  بحق  الإعدام 
جرمية قتل مكتملة الأركان، اإذ مل تكن ت�اجه 
اآخر  فريق  يرى  حياتها«فيما  على  خطرا 
جراء  لل�سدمة  »تعر�ست  اأنها  معها،  متعاطف 
من  يتمكن  لكي  زوجها،  اأقرباء  من  تقييدها 

معا�رشتها«.
ويف بيان �سدر عن زعيم حزب الأمة الق�مي 
ال�سادق  قال  معار�ش(،  )اإ�سلمي  ال�س�داين 
بها  زجت  التي  اأ�رشتها  على  »اأعتب  املهدي: 
م�سح�ب  اأنه  التجارب  دلت  اإكراه،  زواج  يف 
عقد  �رشوط  اإىل  »املهدي«  باملاآ�سي«واأ�سار 
عليها  املعق�د  ر�سا  »دون  اإنه  قائل  الزواج، 
باطل«املراأة، وفق املهدي متلك املال والعقار 
وملكها لذمتها من باب اأوىل، كما اأن زواج من 
يف  به  وال�سماح  يج�ز،  ل  الر�سد  �سن  تبلغ  مل 

قان�ن الأح�ال ال�سخ�سية احلايل خطاأ«.
من  القتل  فعل  ل�سدور  نف�سيا  »مربرا  واأوجد 
ن�را، حيث جرت معا�رشتها بال�س�رة اجلربية 
تبعث  والتي  وامل�ستفزة،  للغ�سب  املثرية 
يعرفها  )..(، وهي حالة  النفعالية  للت�رشفات 
اإ�سدار  يف  باحل�سبان  وت�ؤخذ  امل�رشع�ن 

الأحكام«.

عادات قبلية

اإنت�سار  حادثة ن�را فتحت الت�ساوؤول عن مدى 
زواج القا�رشات، والعادات والتقاليد املرتبطة 
الن�سبة  اأن   2010 يف  حك�مي  م�سح  واأ�سار  به، 
املئ�ية لزواج الفتيات قبل اأن يبلغن 15 عاما، 
ثلث  واأن  باملائة،  و19.1   5.2 بني  ترتاوح 
اإكمالهن  ال�سابات )37.6 باملائة( تزوجن قبل 
و62.2   20.5 بني  ترتاوح  بن�سبة  عاما،   18
حق�ق  جمال  يف  النا�سطة  تبدي  ول  باملائة 
احلادثة،  من  ا�ستغرابها  هباين،  اأمل  املراأة 
املنطقة  منت�رشة يف  العادة  »تلك  اإن  قالت  اإذ 
تربطه  الذي  وزجها  ن�را  منها  تنحدر  التي 
هباين  اأ�سافت   ، حديثها  قرابة«ويف  �سلة  بها 
الن�ساء«،  لقهر  »ل  مبادرة  �سمن  تعمل  التي 
ذلك  يتبع�ن  زال�ا  ما  امل�اطنيني  »بع�ش  اأن 
العم،  اأبناء  اأمام  الذك�رة  لإثبات  )الأ�سل�ب(؛ 
الزوجة«وعلى  وعذرية  �رشف  على  والتاأكيد 
الرغم من عدم ر�سد املبادرة اأرقاما حلالت 
التي  النتهاكات  اأو  الزوجي«  »الغت�ساب 
اإن  قالت  هباين  فاإن  القا�رشات،  لها  يتعر�ش 
»مثل هذه احلادثة منت�رشة ب�سكل كبري، وغالباً 
قبل  من  عنها  النظر  غ�ش  ويتم  نكت�سفها  من 
املا�سي،  دي�سمرب  يف  واأعلنت  الأ�رش«.  بع�ش 
تد�سني  �س�دانية،  42 منظمة مدنية وحك�مية 
ظاهرة  على  للق�ساء  يهدف  منظمات  حتالف 
»زواج القا�رشات« يف ال�س�دان ويهدف التحالف 
ال�س�دانية  للعمل« على ال�سغط على احلك�مة 
لرفع حتفظها عن املادة 21 من ميثاق الطفل 
ول  القا�رشات  زواج  يجرم  الذي  الإفريقي 
يجرم قان�ن الأح�ال ال�سخ�سية ال�س�داين زواج 

الأنثى طاملا تعدت 10 �سن�ات.

تخفيف احلكم

واأعلنت مبادرة »ل لقهر الن�ساء«، تقدمي طعن 
ن�را،  بحق  ال�سادر  الإعدام  على حكم  قان�ين 
ي�م 25 ماي اجلاري واأ�سارت هباين اأنها اأجرت 
تنتمي  التي  القبيلة  من  قيادات  مع  ات�سالت 
»للدفع  ال�س�دان(؛  )غرب  وزوجها  ن�را  اإليها 
الأ�رشتني  بني  الت�س�ية  اإىل  الق�سية  مب�سار 
الفتاة  حماية  »هدفنا  املتخا�سمتني«وقالت: 
من الإعدام، ونعمل على ذلك �سمن م�سارين؛ 
اأحدهما قان�ين متمثل يف تقدمي الطعن، واآخر 
بالتنازل  القتيل  اأ�رشة  لإقناع  واجتماعي  اأهلي 
اأكدت  الأمر  الق�سا�ش«وهذا  يف  حقهم  عن 
هباين اأن »حتقيقه يعد اأحد غايات املبادرة«. 
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عي�ضة ق.

الذي اأ�ضحى يواجه اأبناء »العقيبة« 
خا�س يف ظل تواري الرئي�س حممد 
فرتة  منذ  الأنظار  عن  بوحف�س 
فاإن  ذيلك  اإىل  بالإ�ضافة  طويلة، 
التقرير  يقدم  مل  الإدارة  جمل�س 
 2017/2016 ملو�ضمني  املايل 
ك�ضف  جهته،  من  و2018/2017. 
خا�س  اأنه  بو�ضار  �ضفيان  الالعب 
النادي  بقمي�س  مواجهة  اآخر 
ر�ضميا  و�ضيغادر  البلوزدادي 
القادمة،  ال�ضائفة  يف  الفريق 

غ�ضبه  عن  الالعب  عرب  حيث 
لها  تعر�س  التي  ال�ضتائم  من 
الذين  الفريق  اأن�ضار  طرف  من 
اأوت ملتابعة   20 ملعب  اإىل  تنقلوا 
مباراة الفريق اأمام دفاع تاجنانت، 
خا�ضة واأن الالعب كان م�ضتهدفا 
مل  الذي  الأمر  والدته  �ضتم  ومت 
عن  رحيله  واأعلن  املعني  يتقبله 
فريق  نحو  واملغادرة  الفريق 
يوا�ضل  لن  اأن  مو�ضحا  ىخر، 
اللعب يف ال�ضباب الذي انتقل اإىل 
املن�رصم  العام  �ضائفة  �ضفوفه 
يف  �ضطيف  وفاق  من  قادمات 
مع  �ضيئا  فيه  يحقق  مل  مو�ضم 

ناديه العا�ضمي.
يف �ضياق منف�ضل، علمت »الو�ضط« 
اأن  الفريق  من م�ضادر من داخل 
فاز  لكروم  علي  �ضيد  املهاجم 
بق�ضيته �ضد اإدارة �ضباب بلوزداد 
على  و�ضعها  التي  ال�ضكوى  عقب 
من  املنازعات  جلنة  طاولة 
املالية  م�ضتحقاته  ت�ضوية  اأجل 
العالقة، حيث مت ت�رصيحه ر�ضميا 
من الفريق رغم اأنه لزال مرتبطا 
بعقد مع النادي لكنه يدين مببلغ 
رف�ضت  والتي  �ضنتيم  مليون   700
ت�ضويتها  بوحف�س  الرئي�س  اإدارة 

رغم الو�ضائط. 

اإدارة �ضباب بلوزداد تعلن االن�ضحاب والفريق نحو املجهولجلنة املنازعات ت�ضرح لكروم وبو�ضار يعلن الرحيل
و�ضع م�ضريو فريق �ضباب بلوزداد ا�ضتقالتهم اجلماعية من ت�ضيري الفريق مبا�ضرة 

عقب نهاية مواجهة دفاع تاجنانت والتي �ضهدت اإنهاء الفريق العا�ضمي املو�ضم الكروي 
بالهزمية يف عقر الديار وهو ما مل تتقبله اجلماهري التي تنقلت اإىل ملعب 20 اأوت من 
اأجل م�ضاهدة املقابلة، اأين قامت باإلقاء وابل من ال�ضتائم على الإدارة احلالية، قبل اأن 

يقرر نائب الرئي�س توفيق �ضو�ضار وجميع امل�ضريين يف جمل�س الإدارة ان�ضحابهم من 
الفريق وهي اخلطوة التي توؤكد الو�ضعية ال�ضعبة وامل�ضتقبل املجهول

اخلليفي يفتح 
 باب الرحيل
 اأمام نيمار 

ب�ضاأن  م�ضتمرا  اجلدل  يزال  ل 
اإمكانية رحيل النجم الربازيلي نيمار 
�ضان جريمان  باري�س  عن  �ضيلفا  دا 
اأجل  من  ال�ضيف،  هذا  الفرن�ضي 
ريال  الإ�ضباين  للعمالق  الن�ضمام 
مدريد، ويف تطور جديد مهم، اأملح 
نا�رص اخلليفي رئي�س �ضان جريمان 
اإىل اأنه لن يقف يف طريق اأي لعب 
هي  هذه  اأن  طاملا  الرحيل،  يريد 
العا�ضمي  النادي  اأن  موؤكدا  رغبته 
يف  اخلليفي  وقال  اجلميع،  فوق 
»ل  ليكيب:  ل�ضحيفة  ت�رصيحات 
�ضيء ول اأحد اأكرب من النادي، �ضواء 
واأ�ضاف:  الالعبني«،  اأو  املدرب 
رقم  هو  دائماً  �ضيكون  »النادي 
مل  اإذا  اجلميع،  من  اأكرب  اإنه  واحد، 
يقبل �ضخ�س ما بذلك ولي�س �ضعيدا، 
فعليه اأن يغادر«، وتابع: »يجب على 
يبذل ق�ضارى جهده  اأن  �ضخ�س  كل 
من اأجل البي اإ�س جي، منذ اأن تولينا 
لقبا،   19 النادي على  الإدارة ح�ضل 
هذا اأمر هائل«، واختتم: »ومع ذلك 
ما زلنا نتعر�س لنتقادات، لكن هذه 

الأ�ضياء حتدث يف كل الأندية«.
ورد رئي�س باري�س �ضان جريمان على 
اإمكانية  عن  تتحدث  التي  الأخبار 
الإيطايل  احلار�س  مع  التعاقد 
بوفون،  جانلويجي  املخ�رصم 
حار�ضنا  اإنه  اأريول،  »لدينا  بالقول 
جماهري  بوفون  وودع  الأول«، 
اأم�ضى  بعدما  ام�س  اأول  جوفنتو�س 
»بيانكونريي«،  بقمي�س  عاماً   17
لكنه مل يعلن اعتزاله اللعب ما دفع 
و�ضائل الإعالم الإيطالية اىل تخمني 
وجهته املقبلة، وكان �ضان جريمان 
من  قادمة  اأخبار  و�ضط  اإحداها 
ات�ضالت  اإجراء  عن  اأي�ضاً  فرن�ضا 
مقابلة  لكن يف  الإيطايل،  باحلار�س 
الفرن�ضية  »ليكيب«  �ضحيفة  مع 
اأجاب  اأم�س  عدد  يف  الريا�ضية 
باإمكانية  اخلليفي على �ضوؤال يتعلق 
باأن  موؤكداً  بوفون،  مع  التعاقد 
الأول  احلار�س  هو  اأريول  الفون�س 
كان  اإذا  عماً  رد  ثم  جريمان،  ل�ضان 
�ضيبقى كذلك املو�ضم املقبل بالقول 
اخلليفي  وحتدث  بالتاأكيد«،  »نعم، 
»بوفون حار�س  بوفون، معترباً:  عن 
رائع، يتمتع بكاريزما قوية، اأنه �ضيد 
الأندية  كافة  باأن  متاأكد  اأنا  كبري. 
بعد  اخلليفي  موقف  وياأتي  تريده«. 
اأجراها  التي  املقابلة  �ضاعات على 
باريزيان«  »لو  �ضحيفة  مع  اأريول 
حيث قال باأنه يريد البقاء احلار�س 
اأبق  مل  اإذا  »لأنه  الفريق:  يف  الأول 
الرقم واحد، فهذا يعني اأن املو�ضم 
الذي خ�ضته للتو ذهب هباء«، وتابع 
العا�ضمة  نادي  ن�ضاأ يف  الذي  اأريول 
الفرن�ضية »اأعتقد اأنني اأظهرت هذا 
اأن لدي امل�ضتوى وحتديداً  املو�ضم 
وهو  واحد«،  الرقم  احلار�س  لأكون 
فريقه  مباريات  يف  جيداً  اأداء  قدم 
هذا املو�ضم خا�ضة يف دوري اأبطال 
يف  �ضي�ضتمر  كان  اإذا  وعما  اأوروبا، 
اأن  علماً  املقبل،  املو�ضم  باري�س 
قال   ،2019 جوان  يف  ينتهي  عقده 
مع  امل�ضرية  موا�ضلة  »اإن  اأريول 
بعد  �ضتعالج  جريمان  �ضان  باري�س 
مرتبط  �ضيء  وكل  العامل«،  كاأ�س 
للنادي  اجلديد  باملدرب  الآن 
توما�س  الأملاين  الباري�ضي 
توخيل الذي قدم م�ضاء البارحة 
اإىل و�ضائل العالم وامل�ضجعني 
برين�س«  دي  »بارك  ملعب  يف 
اإميري  اأوناي  لالإ�ضباين  كخليفة 
كاين  �ضد  ال�ضبت  خا�س  الذي 

مباراته الأخرية مع الفريق.
ق.ر.

�ضريف الوزاين يلمح اإىل الرحيل عن احتاد بلعبا�س
الو�ضعية املالية ال�ضعبة للفريق ل ت�ضجعه على البقاء

�رصيف  الطاهر  �ضي  املدرب  اأ�ضار 
اإىل  مبا�رصة  غري  بطريقة  الوزاين 
الفنية  العار�ضة  عن  رحيله  احتمال 
بعدما  بلعبا�س  �ضيدي  احتاد  لفريق 
كاأ�س  بلقب  التتويج  اإىل  النادي  قاد 
و�ضمان  تاريخه  الثاين يف  اجلمهورية 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  يف  البقاء 
املو�ضم  من  الأخرية  اجلولة  قبل 
اأنه  اأو�ضح  حيث  املنق�ضي،  الكروي 
اإدارة  مع  العقد  نهاية  يف  يتواجد 
الفريق  الفريق وبالتايل فاإن بقاءه يف 
او الرحيل �ضوف يتحدد بعد اجللو�س 
على طاولة املفاو�ضات مع امل�ضريين، 
ارتياحه  عن  الوزاين  �رصيف  وعربرّ 

للوقفة التي وجدها من طرف ان�ضار 
على  ال�ضكر  لهم  وجه  اأين  »العقارب« 
طيلة  وم�ضاندته  جانبه  اإىل  وقوفهم 
وال�ضعوبات  امل�ضاكل  رغم  املو�ضم 
يف  خا�ضة  النادي  اعرت�ضت  التي 
الالعب  واعترب  الوطنية.  البطولة 
»املكرة«  ت�ضكيلة  اأن  ال�ضابق  الدويل 
حققت مو�ضما ايجابيا ح�ضبه خا�ضة 
اجلمهورية  كاأ�س  بلقب  توجت  واأنها 
الأ�ضواء  دوري  يف  البقاء  وحققت 
يعترب  جعله  الذي  الأمر  الأهم،  وهو 
اأجل  من  وم�ضجعة  ايجابية  احل�ضيلة 
رفع �ضقف الطموحات خالل املوا�ضم 
اإىل  الحتاد  قيادة  اأجل  من  املقبلة 

لعب الأدوار الأوىل. 
لالإ�ضارة توؤكد م�ضادر من داخل بيت 
�رصيف  املدرب  ان  بلعبا�س  احتاد 
الوزاين اأقرب اإىل الرحيل عن الفريق 
يعي�ضها  التي  خا�ضة يف ظل امل�ضاكل 
التي  املالية  امل�ضاكل  ب�ضبب  النادي 
تعرت�س الإدارة والتي جعلت عددا من 
الأخرية  املباراة  يقاطعون  الالعبني 
وفاق  اأمام  الوطنية  البطولة  من 
على  ح�ضولهم  عدم  ب�ضبب  �ضطيف 
قيادتهم  رغم  املالية  م�ضتحقاتهم 
والتتويج  مو�ضمه  اإنقاذ  اإىل  النادي 

بلقب كاأ�س اجلمهورية.
عي�ضة ق.

ح�ضدت عدة ميداليات يف ريا�ضات ذوي 
الحتياجات اخلا�ضة

البطولة العاملية الع�ضكرية للم�ضارعة

جثمان العداءة فاطمة 
بودملي يوارى الرثى

اآدم بوجملني يتوج بربونزية 
االإغريقو رومانية

لأول  الع�رص  بعد �ضالة  الرثى  وري 
ال�ضابقة  العداءة  جثمان  اأم�س 
فاطمة  اخلا�ضة  الحتياجات  لذوي 
بعا�ضمة  الأ�ضياخ  مبقربة  بودملي 
جمع  بح�ضور  امل�ضيلة  احل�ضنة 
وافتها  اأن  بعد  لتوديعها  جاء  غفري 
ال�ضبت  اإىل  اجلمعة  ليلة  املنية 
ناهز  عمر  عن  بامل�ضيلة  مب�ضكنها 
العداء  توفيت  وقد  عاما،   46
 5 �ضباقات  يف  املخت�ضة  بودملي 
اأن  ق�ضت  بعد  م  اآلف   10 و  اآلف 
الزهراوي  اأ�ضهر عديدة مب�ضت�ضفى 
�ضجال  وراءها  تاركة  بامل�ضيلة 
الوطني  ال�ضعيدين  على   حافال 
والدويل. للتذكري، فقد زارها الوزير 
الهادي  والريا�ضة  لل�ضباب  ال�ضابق 

اطلع  الذي  بامل�ضت�ضفى  علي  ولد 
لالإ�ضارة،  ال�ضحية.  حالتها  على 
يقارب  التي  بودملي  فاطمة  فاإن 
لذوي  القوى  األعاب  يف  م�ضوارها 
�ضنة  ثالثني  اخلا�ضة  الحتياجات 
وهي من مواليد 20 دي�ضمرب 1971 و 
حازت على اأزيد من  500  ميدالية 
يف خمتلف املناف�ضات من بينها 17 
الأبي�س   البحر  األعاب  يف  ح�ضدتها 
لذوي  العربية  والألعاب  املتو�ضط 
الألعاب  وكذا  اخلا�ضة  الحتياجات 
الحتياجات  لذوي  الأوملبية  
ال�ضباب  وزير  وجه  وقد  اخلا�ضة، 
والريا�ضة حممد حطاب باملنا�ضبة 

ر�ضالة تعزية لعائلة الفقيدة.
وكالت

يف  بوجملني  اآدم  اجلزائري  افتك 
الربونزية  امليدالية   كغ   87 وزن 
رومانية  الغريقية  امل�ضارعة  يف 
لبطولة العامل الع�ضكرية التي جرت 
ماي   19 اىل   14 من  الفرتة  خالل 
ح�ضبما  مو�ضكو  رو�ضيا  بعا�ضمة 
اجلزائرية  الحتادية  اأم�س  ك�ضفت 
وي�ضارك  امل�ضرتكة،  للم�ضارعة 
الع�ضكري  الوطني  املنتخب 
مو�ضكو  مونديال  يف  للم�ضارعة 
حممد  الوطني  املدرب  بقيادة 

م�ضارعني  �ضتة  وبح�ضور  برحمون 
واحد يف امل�ضارعة احلرة وخم�ضة 
ويتعلق  الرومانية،  الغريقية  يف  
الأمر بكل من حممد فرج يف وزن 
اأكرم  احلرة،  امل�ضارعة  يف  كغ   97
 87 بوجملني  اآدم  كغ،   77 بوجملني 
كغ، عبد النور العوين 60 كغ، حمزة 
احللوي 97 كغ، وعبد الكرمي فرقات 
الإغريقية  امل�ضارعة  يف  كغ   55

الرومانية.
وكالت
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اخل�رض  ميدان  متو�سط  و�سبه 
املنتخب  اإىل  للعودة  املر�سح 
�سفوفه  عن  الغياب  بعد  الوطني 
رابح  الوطني  الناخب  تعيني  منذ 
الفنية  العار�سة  راأ�س  على  ماجر 
الدوري  بلقب  التتويج  الوطنية 
عاي�سها  التي  بالفرحة  الرتكي 
الت�سكيلة  مع  م�ساركته  خالل 

الوطنية يف دورة كاأ�س العامل التي 
اأين  الربازيل عام 2014،  جرت يف 
او�سح انه يعي�س ثاين اأكرب فرحة يف 
رفقة  التاأهل  بعد  الكروي  م�سواره 
اخل�رض اإىل الدور الثاين يف العر�س 
الكروي العاملي لأول مرة يف تاريخ 
اأن يعيد الأفراح مع  اجلزائر، قبل 
ناديه، و�سد فيغويل يف ت�رضحياته 
لقب  يهدي  اأنه  الرتكي  لالإعالم 
الدوري الرتكي اإىل جماهري النادي 

الوفية التي وقفت معه و�ساندته يف 
م�سيفا  مر،  التي  الظروف  اأحلك 
انه متكن من حتقيق الهدف الذي 
غالتا�رضاي  اإىل  اأجله  من  جاء 
ةان  ويتوقع  اجلاري،  العام  مطلع 
ناديه  مع  اأخرى  اإجنازات  يحقق 

خالل املوا�سم الكروية املقبلة.
املديح  توجيه  فيغويل  ين�س  ومل 
اأن  اأكد  اين  اإىل مدربه فاحت تريمي 
التي  الطريقة  بف�سل  جاء  التتويج 

الذي  وهو  معهم  بها  يتعامل  كان 
تدريبات  اأ�سلوب  على  اعتمد 
اأف�سل  لتقدمي  يتحم�سون  جعلهم 
ما لديهم من الإمكانيات من اأجل 
�سطروه،  الذي  الهدف  حتقيق 
الرتكية  ال�سطورة  ان  م�سيفا 
اإىل كل  التدريبات  يتحدث يف  كان 
لعب على حدى من اأجل حتفيزه 
معه  معاملته  اأن  واعترب  بطريقته 

كانت مبثابة الوالد.

فيغويل: فرحتي ت�ضاهي ما ع�ضته مع اخل�ضر يف املونديالتوج بلقب الدوري الرتكي رفقة غالتا�ضراي
عبرّ الالعب الدويل اجلزائري �ضفيان فيغويل عن فرحته الغامرة بعد جناحه يف التتويج بلقب الدوري 

الرتكي رفقة فريقه غالتا�ضراي بعد الهيمنة عليها من طرف الغرمي التقليدي ب�ضيكتا�س، حيث احتفل 
الالعب مطول رفقة زمالئه بالتتويج باللقب الذي كان �ضعبا ومل يتحقق �ضوى يف اجلولة الأخرية من 

الدوري الرتكي املمتاز عقب الفوز الذي حققوه خارج الديار اأمام امل�ضيف جوزتيبي بعد نهاية اللقاء بفوز 
غالتا�ضراي بهدف نظيف اأعلن على اإثره الأفراح باإحراز اللقب

 بالإ�ضافة اإىل تتويجه بكاأ�س 
قطر والدوري دون هزمية

بلما�ضي يتوج بثالثية حملية تاريخية

 ماتريازي: مان�ضيني
 لن يكون اأ�ضواأ من فينتورا

جمال  اجلزائري  املدرب  ب�سم 
ا�ستثنائي  مو�سم  على  بلما�سي 
اإىل  الدحيل  فريقه  قاد  بعدما 
قطر  يف  املحلية  بالثالثية  التتويج 
اأول  �سهرة  تتويجه  عقب  وذلك 
عقب  قطر  اأمري  كاأ�س  بلقب  اأم�س 
النهائية  املباراة  يف  فريقه  فوز 
عقب  الريان  بنادي  جمعتهم  التي 
هدفني  بنتيجة  املواجهة  انتهاء 
لفريق  الثالث  اللقب  وهو  لواحد، 
املو�سم  نف�س  يف  نيله  بعد  الدحيل 
لقبي الدوري القطري وكاأ�س قطر، 
علو  اجلزائري  املدرب  اأكد  اأين 
الأ�سعدة  كافة  على  وتفوقه  كعبه 
الذي كان  القطري وهو  الدوري  يف 
مدرب  اأف�سل  بلقب  اأيام  قبل  توج 
اإىل  بالإ�سافة  وانه  خا�سة  قطر  يف 
فاإن  املحلية  ال�ساحة  على  التاألق 
القارية  املناف�سة  اإىل  امتد  الأمر 
دوري  يف  والدحيل  بلما�سي  ويتاألق 
الدور  اإىل  تاأهل  بعدما  اآ�سيا  اأبطال 
الدحيل  نادي  وكان  النهائي.  الربع 
يف  خ�سارة  بدون  املو�سم  اأنهى  قد 

البطولة القطرية.
بلما�ضي ي�ضتهدف التعاقد مع 

باليلي

بلما�سي  اأبدى  منف�سل،  �سياق  ويف 

ال�ستفادة  اأجل  من  كبريا  اهتماما 
من خدمات مواطنه يو�سف باليلي 
والتعاقد  الدحيل  ت�سكيلة  �سمن 
ال�سيفي  املركاتو  فرتة  خالل  معه 
لالعب  القوي  العودة  بعد  خا�سة 
عودته  اإثر  اإمكانياته  ا�ستعاد  الذي 
التي  العقوبة  للميادين بعد ا�ستنفاذ 
الدولية  الحتادية  عليه  �سلطتها 
لكرة القدم ب�سبب املن�سطات، حيث 
قد ن�سف مو�سم يف امل�ستوى رفقة 
عاد  الذي  التون�سي  الرتجي  فريقه 
ال�ستوي  املركاتو  يف  �سفوفه  اإىل 
رفقة  فا�سلة  جتربة  بعد  املن�رضم 
وك�سفت  الفرن�سي.  اجنيه  نادي 
اأن  تون�سية  اإعالمية  مواقع  اأم�س 
مغريا  عر�سا  قدمت  الدحيل  اإدارة 
مليون   1 قيمته  الرتجي  اإدارة  اإىل 
عن  التنازل  اأجل  من  تون�سي  دينار 
اإىل  وهران  مدينة  ابن  خدمات 
الالعب  اأغرت  اأنها  كما  �سفوفها، 
براتب كبري من اأجل اإقناعه بخو�س 
وهي  اخلليجي،  الدوري  يف  جتربة 
للموافقة  ت�سجعه  قد  التي  الأمور 
بالتنازل  ناديه  واإغراء  العر�س  على 
عنه رغم حاجته اإىل خدماته خا�سة 
الفريق يخو�س مناف�سة رابطة  واأن 

اأبطال اإفريقيا.
ع.ق.

اأعرب الإيطايل ماركو ماترياتزي 
عن  ال�سابق،  ميالن  اإنرت  مدافع 
روبرتو  املخ�رضم  لتويل  دعمه 
بالده  منتخب  تدريب  مان�سيني 
وتوىل  املقبلة،  املرحلة  خالل 
مع  املهمة  موؤخرا  مان�سيني 
الأزوري خلفا جليامبيريو فينتورا، 
بعد اأن اأنهى عقده ب�سكل مبكر مع 
نادي زينيت الرو�سي قبل اأن يعلن 
اأول قائمة له مع املنتخب الأزرق 
للمباريات الودية الدولية املقبلة 
وهولندا،  وفرن�سا  ال�سعودية  مع 
ماترياتزي  قال  ال�سدد  ويف هذا 
�سبورت:  ديلو  لغازيتا  ل�سحيفة 
من�سب  فعاًل  مان�سيني  »اأراد 
الكثري  ورف�س  الأزوري،  مدرب 
الآن  لكنه  زينيت،  من  املال  من 

يحتاج اإىل العمل اجلاد«.
متاما  منا�سب  »هو  واأ�ساف: 
منه  اأكرث  ملنتخب  مدربا  لكونه 
اأحد  ل  لأن  لنادي،  كمدرب 
اأف�سل منه يف اختيار الالعبني«، 
مع  جناحه  »اأتوقع  واختتم: 
احلقيقة  يف  ايطاليا،  منتخب 
ممن  اأ�سواأ  يكون  فلن  فعل  مهما 
�سبقه فينتورا«. من ناحية اأخرى 
�سعادته  عن  ماترياتزي  اأعرب 
مهاجم  بالوتيلي  ماريو  بعودة 
قال:  حيث  اإيطاليا  لقائمة  ني�س 
املباريات  ملاريو،  جدا  »�سعيد 
ت�سجيل  خالل  من  ح�سمها  يتم 
خا�سة  قدرة  ولديه  الأهداف، 

للقيام بذلك«.

يجتمع اليوم مب�ضوؤويل النجم 
ال�ضاحلي لتوقيع قرار الإقالة

 ما�ضوي مينح موافقته
 للعودة اإىل وفاق �ضطيف
مدربها  رفقة  �سطيف  وفاق  فريق  اإدارة  اتفقت 

جمددا  العودة  على  ما�سوي  الدين  خري  ال�سابق 

خلفا  للفريق  الفنية  العار�سة  على  الإ�رضاف  غلى 

بنهاية  مهامه  اإنهاء  مت  الذي  زرقان  مليك  للمدرب 

اأمام  اأم�س  اأول  اآخر مقابلة  الفريق  املو�سم وخو�س 

حمار  ح�سان  الرئي�س  حتدث  حيث  بلعبا�س،  احتاد 

واقرتاح  النب�س  ج�س  اأجل  من  هاتفيا  ما�سوي  مع 

ال�سائفة  من  بدءا  الت�سكيلة  تدريب  اإىل  العودة  عليه 

الكروي اجلاري، وهو ما  للمو�سم  احلالية والتح�سري 

مل يرف�سه ابن الفريق والذي منح موافقته املبدئية 

والعودة  الفنية  العار�سة  بزمام  الإم�ساك  اأجل  من 

اإىل البيت الذي يعرفه جيدا وهو الذي متت  جمددا 

لنادي  الفنية  العار�سة  راأ�س  على  من�سبه  من  اإقالته 

مير  الفريق  واأن  خا�سة  التون�سي،  ال�ساحلي  النجم 

بفرتة �سعبة وعجز عن التواجد �سمن اإحدى املراكز 

الثالثة الأوىل يف جدول ترتيب البطولة الوطنية لأول 
مرة منذ املوا�سم الأخرية.

وك�سفت م�سادر »الو�سط« من داخل البيت ال�سطايفي 

م�سوؤويل  مع  اليوم  موعد  على  يتواجد  ما�سوي  اأن 

عقد  على  التوقيع  اأجل  من  ال�ساحلي  النجم  فريقه 

الإقالة واإنهاء املهام، حيث ينتظر اأن يتم التفاق على 

التعوي�سات التي ينالها املدرب قبل اأن يحزم حقائبه 

التفاق  اأجل  من  العليا  اله�ساب  عا�سمة  اإىل  ويعود 

والنطالق  العقد  على  والتوقيع  الوفاق  اإدارة  رفقة 

والتح�سري  بال�ستقدامات  املتعلقة  الأمور  ح�سم  يف 

املو�سم  انطالق  ي�سبق  الذي  التح�سريي  للرتب�س 

بحكم  باكرا  املناف�سة  اإىل  يعود  الوفاق  واأن  خا�سة 

م�ساركته يف دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا.

عي�ضة ق.

الالعب الجنليزي مر�ضح للرحيل 
اإىل اأتلتيكو مدريد

م�ضري �ضليماين مع لي�ضرت 
�ضيتي مرتبط بفاردي

»الثعالب« عنها يف املركاتو ال�سيفي املقبل، وك�سفت تقارير اإعالمية تف�سل بعد يف م�ستقبله مع الت�سكيلة �سواء بالبقاء اأو الرحيل لعبها الدويل اجلزائري اإ�سالم �سليماين مع الفريق، اأين مل ترتّيث اإدارة نادي لي�سرت �سيتي الجنليزي يف حتديد م�سري  ت�سكيلة  مع  �سليماين  بقاء  اأن  اأم�س  الغر�س الفرن�سي انطوان غريزمان املر�سح للرحيل بنهاية املو�سم التعاقد معه خالل ال�سائفة املقبلة من اأجل خالفة الالعب بات�سالت مع نادي اتلتيكو مدريد ال�سباين الذي ي�ستهدف مرتبط بزميله يف الفريق جيمي فاردي، حيث يرتبط الأخري اجنليزية  ولهذا  ال�سباين،  بر�سلونة  �سفوف  اإىل  قبل املنق�سي  النتظار  تف�سل  بويال  كلود  النادي ومدربها  اإدارة  ت�سكيلته الإعالن عن م�سري �سليماين. ول ي�ستبعد اأن يحتفظ املدرب فاإن  واأن  خا�سة  اخل�رض  مهاجم  بخدمات  فاردي، حيث الفرن�سي  ريا�س حمرز وجيمي  الثنائي  بفقدان  مع مهددة  التعاقد  حال  يف  حتى  بديل  دون  نف�سه  بويال  احل�سابات �سيجد  يدخل  ل  الالعب  اأن  رغم  وذلك  جديد،  نيوكا�سل مهاجم  اإىل  اإعارة  �رضحه  والذي  بويال  للمدرب  اأين ملح يف قبل اأن يعود اأدراجه بعد نهاية مو�سمه الكروي باكرا ب�سبب التكتيكية  الجنليزي،  الحتاد  عليه  �سلطها  التي  وقت �سابق اإىل جاهزيته لال�ستماع اإىل العرو�س التي ت�سله.العقوبة 
ع.ق.

ق.ر.



وداع موؤثر لأ�سطورة جوفنتو�س بوفون
 17 بعد  فريقه  بوفون  جيانلويجي  الأ�سطوري  جوفنتو�س  حار�س  ودع 

عاماً حني ا�ستبدل يف الظهور الأخري له مع ال�سيدة العجوز يف 
املرحلة الأخرية من الدوري الإيطايل اأمام هيال�س فريونا، 

كان احلار�س الأ�سطوري جيجي بوفون جنم يوم التتويج 
جلوفنتو�س يف املرحلة 38 والأخرية من الدوري اليطايل 
فودعه جمهور »ال�سيدة العجوز« برزانة وح�سل بعد 17 
كان  طلب،  كما  واملودة  الحرتام  على  األوانه  يف  عاما 

التباين مذهال مع املباراة الأخرية لنجم روما فران�سي�سكو 
توتي قبل عام، يف املباراة الأخرية لبوفون �سد فريونا، كان 

امل�سهد اأكرث رزانة قبل بداية املباراة،حتى يف ظل الت�سجيع الناري 
يف للحار�س اإمام املنعطف اجلنوبي بعد انتهاء عملية الإحماء، وكان بوفون 40 عاما  قال 

وقت �سابق: »اريد عي�س هذا اليوم ب�سكل طبيعي، لن اأطلب �سيئا با�ستثناء ما ح�سلت عليه، يف 
طفولتي، مل اأحب اأعياد امليالد واأن اأكون مركز الهتمام«، ورفعت اجلماهري بع�س الالفتات 
كتب عليها »17 عاما معك �سكرا جيجي«، »جيجي بوفون، بطل خالد«، »جيجي، قد�سوه فورا«، 
مودعني احلار�س الذي اأحرز معهم لقب الدوري 9 مرات، وبعد تقدم يوفنتو�س بهديف دانييلي 
روغاين والبو�سني مرياليم بيانيت�س من �رضبة حرة اخرج املدرب ما�سيميليانو اليغري حار�سه 
املخ�رضم يف الدقيقة 63 ليدخل بدل منه البولندي فويت�سي ت�سي�سني، وتوقفت املباراة لدقائق 

قليلة حيث خرج بوفون دامعا على غرار جماهري الفريق الأ�سود والأبي�س.
ر�سالة  املن�رضم  اجلمعة  وجه  و2001،   1995 بني  بارما  األوان  اأي�سا  حمل  الذي  بوفون  وكان 
من  حلظة  اآلف  �ستة  يوما،   6111« ان�ستغرام:  على  ح�سابه  يف  جوفنتو�س  جلماهري  وداعية 
ال�سغف ال�رضف، من الفرح، الدموع اخل�سارة والن�رض، �سكرا، �سكرا لكل واحد منكم. لن كل 
واحد منكم �ساهم بجعل كل حلظة من حياتي بقمي�س بيانكونريي مميزة، حياة اأ�سبحت جلدي 
الثاين«، وتابع »حتما �ستبداأ رحلة جديدة، كتاب جديد يجب ان يبداأ، جوفنتو�س عائلتي. ولن 
اأبدا عن حبها، �سكرها وو�سفها –منزيل- لنها منحتني كثريا، كل �سيء، حتما اأكرث  اأتوقف 

مما منحتها«.

مان�سيني يعيد بالوتيلي اإىل منتخب ايطاليا
املهاجم  مان�سيتي  روبرتو  اليطايل  للمنتخب  اجلديد  املدرب  اأعاد 

امل�ساك�س ماريو بالوتيلي الذي ا�ستعاد فعاليته منذ مو�سمني مع 
فريقه ني�س الفرن�سي، اإىل ت�سكيلة املنتخب الزرق ملبارياته 

وهولندا،  وفرن�سا  ال�سعودية  �سد  املقبلة  الثالث  الودية 
األوان  عن  يدافع  ومل  دولية  مباراة   33 بالوتيلي  وخا�س 
ومنذ  الربازيل،  يف   2014 مونديال  منذ  بالده  منتخب 
»�سوبر  �سجل   ،2016 �سيف  ني�س  �سفوف  اإىل  انتقاله 
ماريو« 43 هدفا يف خمتلف امل�سابقات يف وقت عانى 

ليفربول  مع  �سعبني  مو�سمني  يف  ذلك  قبل  الأمرين  فيه 
�سفوف  اىل  بالوتيلي  عودة  وكانت  وميالن،  الجنليزي 

املنتخب اليطايل متوقعة لي�س فقط ب�سبب عرو�سه مع ني�س، 
اأطلق  من  باأنه  علما  مبوؤهالته،  معجب  مان�سيني  املدرب  لن  ولكن 

م�سريته الحرتافية مع انرت ميالن، قبل اأن يدربه اأي�سا مع مان�س�سرت �سيتي الجنليزي حيث 
�سهد التعامل بينهما �سعوبات كثرية.

وعني مان�سيني مدربا ملنتخب بالده الثنني بعد 6 ا�سهر من ف�سل ايطاليا يف حجز بطاقتها 
اإىل كاأ�س العامل للمرة الأوىل منذ 60 عاما بخروجها من امللحق الوروبي اأمام ال�سويد، وكان 
اأننا �سنتحدث  اأنه �سيعيد ا�ستدعاء بالوتيلي، وقال: »من املوؤكد  اأعلن عقب تعيينه  مان�سيني 
كاأ�س  كان عليه يف  الذي  بامل�ستوى  بروؤيته  نرغب  اإنه لعب  الأرجح،  و�سن�ستدعيه على  معه 
اأوروبا«. وا�ستدعى مان�سيني 30 لعبا للمباريات الدولية الودية �سد ال�سعودية )28 ماي احلايل 

يف �سانت غال وفرن�سا 1 جوان يف ني�س وهولندا 4 جوان يف تورينو. 

غوارديول ل يفاو�س اإنيي�ستا
ك�سفت م�سادر مقربة من بيب غوارديول املدير الفني ملان�س�سرت �سيتي، حقيقة دخول النادي 
اأجل �سمه خالل  اإنيي�ستا قائد بر�سلونة، من  اأندري�س  الإجنليزي يف مفاو�سات مع الإ�سباين 
فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، وخا�س اإنيي�ستا املباراة الأخرية له بقمي�س بر�سلونة م�ساء 

البارحة اأمام ريال �سو�سييداد، يف ختام مباريات الليغا بعدما اأعلن رحيله عن البلوغرانا.
وزعمت بع�س التقارير ال�سحفية، وجود مفاو�سات من مان�س�سرت �سيتي مع اإنيي�ستا، علًما باأن 
غوارديول اأ�رضف على تدريب الالعب من قبل يف بر�سلونة، وقالت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية نقال عن م�سادر مقربة من بيب غوارديول اإن بطل الدوري الإجنليزي ل يتفاو�س 
مع اإنيي�ستا بخ�سو�س �سمه يف ال�سيف املقبل، واأ�سارت ال�سحيفة اأن اإنيي�ستا يف طريقه لنادي 

في�سيل كوبه الياباين مالك �رضكة راكوتني الراعي الر�سمي لنادي بر�سلونة. 

ت�سيل�سي يتوج بكاأ�س الحتاد الإجنليزي

توج ت�سيل�سي بكاأ�س الحتاد الإجنليزي لكرة القدم بعد فوزه على مان�س�سرت يونايتد يف املباراة النهائية 1-0 اأول ام�س على 
اإيدين هازرد من ركلة جزاء يف  ملعب وميبلي ال�سهري يف العا�سمة الإجنليزية لندن، و�سجل الهدف الوحيد النجم البلجيكي 
الدقيقة 22، مانحاً اللقب للبلوز واملخرج اجليد للمدرب كونتي بعد مو�سم خرج فيه خايل الوفا�س، اإل من هذه الكاأ�س بطبيعة 
احلال، وهذا اللقب الثامن لت�سيل�سي يف 13 مباراة نهائية، فيما عجز يونايتد عن اإحراز لقبه 13 ومعادلة رقم اأر�سنال القيا�سي. 
ال�سابق  هجومه  جنم  من  التمديد  بعد  بهدف   ،0-1 بفوزه  باللقب  ت�سيل�سي  توج  حني   2007 لنهائي  اإعادة  املواجهة  وكانت 
الإيفواري ديدييه دروغبا، وبقيادة مدربه ال�سابق الربتغايل جوزيه مورينيو الذي ي�رضف على يونايتد حاليا، كما اأحرز يونايتد 

مع جنمه الفرن�سي اإريك كانتونا لقب 1994 بفوز �ساحق على ت�سل�سي 0-4.
وتلقى هازارد متريرة من لعب الو�سط الإ�سباين �سي�سك فابريغا�س الذي عقد قرانه هذا الأ�سبوع ب�رضيكته اللبنانية دانييال 
�سمعان، فمر عن فيل جونز قبل اأن ي�سقطه الأخري داخل املنطقة، وتوىل هازارد الذي خا�س مباراته 300 مع ت�سيل�سي، ترجمة 
الركلة عك�س اجتاه احلار�س الإ�سباين دافيد دي خيا لي�سجل هدفه 17 يف جميع امل�سابقات هذا املو�سم. وعو�س ت�سيل�سي بطل 
الدوري املو�سم املا�سي، جزئياً ف�سله بالتاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا، فاأنهى مو�سمه متوجاً بلقب الكاأ�س وجائزة 1،8 مليون 
جنيه ا�سرتليني 2،4 مليون دولر اأمريكي، بدوره، اكتفى يونايتد بو�سافة الدوري وهي اأف�سل نتيجة له منذ مو�سم 2013، علماً 

باأن اللقب الأول لل�سياطني احلمر يف الكاأ�س يعود اإىل العام 1909 والأخري قبل �سنتني على ح�ساب كري�ستال بال�س.

توج اينرتاخت فرانكفورت بلقب كاأ�س اأملانيا لكرة القدم للمرة 
اخلام�سة يف تاريخه بعد فوزه على بايرن ميونيخ 3-1 يف نهائي 
امل�سابقة اأول امي�س، و�سجل ثالثية فرانكفورت الكرواتي اأنتي 
ريبيت�س ثنائية وال�رضبي مياد غات�سينوفيت�س، وجاء هدف بايرن 
فرانكفورت  وثاأر  ليفاندوف�سكي،  البولندي  عرب  الوحيد  ميونخ 
الكاأ�س  ورفع  البافاري1-0،  الفريق  اأمام   2006 نهائي  خل�سارته 
للمرة اخلام�سة يف 8 مباريات نهائية بعد الأوىل عام 1974 على 
ح�ساب هامبورغ 3-1 بعد التمديد والثانية عام 1975 على ح�ساب 
دوي�سبورغ 1-0، والثالثة عام 1981 على ح�ساب كايزر�سالوترن 
وخ�رض  بوخوم0-1.  ح�ساب  على   1988 عام  والرابعة   ،)1-3(
و2017   2-0 ميونيخ  يف  ا�س  تي  امام   1964 نهائي  فرانكفورت 
فرانكفورت  اينرتاخت  ثاأر  كما   ،2-1 دورمتوند  بورو�سيا  امام 
نهاية  يف  الدوري  يف   4-1 ميونيخ  بايرن  امام  املذلة  خل�سارته 

اأفريل املا�سي، وحقق فوزه الأول عليه منذ عام 2010.

فرانكفورت يطيح بالبايرن ويتوج بكاأ�س اأملانيا
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موناكو وليون لدوري الأبطال ومر�سيليا اليوروبا ليغ
الثاين  املركزين  باحتاللهما  املقبل  املو�سم  اأوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  بطاقتيهما  وليون  املا�سي  املو�سم  بطل  موناكو  حجز 
والثالث توالياً يف الدوري الفرن�سي، واأنهى مر�سيليا املو�سم يف املركز الرابع و�سي�سارك يف م�سابقة الدوري الأوروبي التي 
حل و�سيفا فيها بخ�سارته يف النهائي اأمام اتلتيكو مدريد ال�سباين 0-3يف املرحلة 38 والأخرية، فاز موناكو على م�سيفه تروا 
الهابط اإىل الدرجة الثانية 3-0، وليون على �سيفه ني�س 3-2، ومر�سيليا على �سيفه اميان 2-1، و�سريافق موناكو وليون بطل 
الدوري باري�س �سان جرمان اإىل دوري الإبطال، فيما �سيلعب مر�سيليا يف الدوري الأوروبي، و�ستح�سل الأندية الفرن�سية على 
ثالث بطاقات تاأهل مبا�رض اىل دوري الأبطال، بدل من بطاقتني والثالثة اإىل امللحق لأن البطاقة املخ�س�سة لبطل الدوري 
ترتيبه  تاأهله مبوجب  اأن �سمن  له  �سبق  القاري،  باللقب  توج  الذي  اأتلتيكو  الفرن�سي نظرا لأن  الدوري  اإىل  �ستعود  الأوروبي، 
يف الليغا، و�سي�سارك مر�سيليا الرابع ورين اخلام�س وبوردو ال�ساد�س يف م�سابقة »يوروبا ليغ«. ورغم فوزه على غانغان 1-2، 
�سيخو�س تولوز يوم 23 مايو املقبل مباراة فا�سلة مع الفائز من مباراة اجاك�سيو ولوهافر التي جرت اأم�س من اأجل حتديد 
بقائه يف دوري النخبة او هبوطه اإىل دوري الدرجة الثانية الذي هبط اإليه تروا ومتز بعد اأن جنح كاين يف خطف نقطة ثمينة 

بتعادله �سلبيا مع �سيفه باري�س �سان جريمان.
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املمثل �ضيف الدين بوهة يفتح قلبه ليومية »الو�ضط«

 يوميات »مي�سي«
 اأعادتني اإىل واجهة 
التلفزيون يف رم�سان

اجلزائري امل�ساهد  من  »قربني  كرمي  »ال�ساف  •                   دور 
اجلهوي �سكيكدة  م�سرح  تاألق  يف  �سببا  كانت  •                   »�سونيا« 

بالعا�سمة  الكذب«  »حقيقة  مل�سرحية  رم�ساين  عر�ض  •                   انتظروا 
حاوره: حكيم مالك

املبدع  املمثل    ك�شف 
ابن  بوهة  الدين  �شيف 
حوار  �شكيكدة   يف  مدينة 
»الو�شط  يومية  مع  خا�ص 
ال�شل�شلة  يف  دوره  »عن 
»مي�شي  يوميات  الفكاهية 
للتلفزيون  يبثها  التي   «
حيث  العمومي  اجلزائري 
مقدرة  خالله  من  ظهر 
عامل  يف  خو�ص  كبرية 
عرفه  الفكاهة  بعدما 
على  امل�رسح  اجلمهور 
وعليه  واإخراجا  متثيال 
العمل  هذا  ا�شتطاع  فلقد 
العديد  يجلب  اأن  الفكاهي 
عرب  من  امل�شاهدين 
نوعها  من  م�شاركة  اأوىل 
اجلزائري  امل�رسح  ملمثلي 
الوطن  مناطق  خمتلف  من 
وق�شنطينة  ك�شكيكدة 
والأغواط واجلزائر العا�شمة 
وزو  ووهران  وتيزي 
ومن  واجللفة  وبلعبا�ص 
الفكاهي  الأ�شماء  هذه  بني 
الكبري كمال بوعكاز والفنانة 
�شبكي  اأمال  القديرة 
داود  بن  ال�شغري  وحممد 
قري�شي  واأحمد  و�شربينة 
بهلول  وحورية  العقون 

ح�شيبة  املتاألقة  واملمثلة 
جبارة  و�شربينة  اآيت 
التي  بكار  بوقرية  وحنان 
هذه  يف  »مي�شي«  دور  اأدت 
اأبرزت  ال�شل�شلة   التي 
للجزائر  ،  الثقايف  التنوع 
فلقد  الأ�شا�ص  وعلى  هذا 
خالل  لنا  بوهة  من  ك�شف 
الرم�شاين  اللقاء  هذا 
م�رسحيته  عن  عر�ص 
للمخرج  الكذب«  »حقيقة 
امل�رسحي جمال حمودة على 
كاتب  م�شطفى  قاعة  ركح 
بامل�رسح الوطني اجلزائري 
ب�شطارزي  الدين  حمي 
اأين  العا�شمة  باجلزائر 
رجاء  التمثيل  يف  �شرتافقه 
ف�شيلتقي  وعليه  هواري 
البارع  على  املمثل  هذا 
وع�شاق  اخل�شبة  جمهوره 
�شهرة  الرابع  يف  الفن 
وم�رسحية  رم�شانية 

بامتياز .
 

 بداية حدثنا عن 
م�ضاركتك الرم�ضانية 

يف يوميات« مي�ضي« 
التي يبثها التلفزيون 

اجلزائري؟
 

يوميات  م�شاركتي يف  اأعترب 

م�شاركتي  اأهم  من  »مي�شي« 
و  التلفزيونية  الأعمال  يف 
هذه  اأنه  حيث  ال�شينمائية 
التي  الأوىل  املرة  هي 
اأج�شد فيها دورا رئي�شيا لأن 
كانت  ال�شابقة  م�شاركاتي 

جمرد اأدوار ثانوية فقط .
 

ماذا عن دورك يف هذه 
ال�ضل�ضلة الفكاهية 

»مي�ضي »؟
 

الذي  الدور  يخ�ص  فيما 
قمت به يف يوميات م�شعودة 
»مي�شي »وهو« ال�شاف كرمي 
متخوف  جد  كنت  حقيقة   «
يف  الزدواجية  فكرة  لأن 
اأه�شمها  مل  ال�شخ�شية 
جيدا، خا�شة واأن ال�شخ�شية 
اأي  اإثنني،  ممثلني  يتقم�شها 
ذاتها  حد  يف  الفكرة  اأن 
من  لكن  ما،  نوعا  جديدة 
التي  العمل  جل�شات  خالل 
اأجريتها مع املخرج القدير 
كاتبة  واأي�شا  قايدي  نزمي 
عزيزة  بن  كنزي  ال�شيناريو 
�رسيعا  الفكرة  تو�شحت 
حاولت  ثم  بها  واقتنعت 

تقدمي ما ميكنني تقدميه.
 

 كيف كان تعاملك مع 
املخرج نزمي قايدي يف 

هذا العمل الفكاهي؟
 

بالن�شبة لتعاملي مع املخرج 
�رساحة  بكل  قايدي  نزمي 
ذلك  يف  �شعوبة  اأجد  مل 
من  متمكن  جد  كان  كونه 
التلفزيوين  الإخراج  اأدوات 
اأن  هو  اجلميل  ال�شيء  و 
الت�شوير  اأثناء  توجيهاته 
دقيقة  و  مدرو�شة  قبل  و 
مينحني  كان  فلقد   ، جدا 
يف  خا�شة  احلرية  من  نوعا 
اقرتاح �شكل الأداء و بالتايل 
و  رائعة  معه  جتربتي  كانت 
ا�شتفدت منه كثريا خ�شو�شا 
اأنه قد اأخرج من قبل العديد 
اأبرزها  كان  الأعمال  من 
اأحدث  الذي  امل�شل�شل 
جناحا  وحقق  كبرية  �شجة 
يف  »قلوب  واملتمثل  كبريا 
�شارك  �رساع«  والذي  يف 

فيه املمثل م�شطفى لعريبي 
من  ونخبة  زميت  ونوال 
اجلزائريني  الكبار  املمثلني 
ال�شاحة  على  املعروفني 
عمار  راأ�شهم  وعلى  الفنية 

معروف.
 

 ماذا اأ�ضافت يوميات 
م�ضعودة »مي�ضي« 
مل�ضوارك الفني؟

 
»مي�شي«  الفكاهية  �شل�شلة 
اأ�شافت يل الكثري بالطبع ويف 
املقدمة العالقات اجلديدة 
العمل  بطاقم  ربطتني  التي 
اإىل جانب  الإنتاج  وموؤ�ش�شة 
والتي  التلفزيونية  التجربة 
من  تقريبي  يف  �شاهمت 

امل�شاهد اجلزائري.
 

كيف تق�ضي معظم 
اأوقاتك يف هذا ال�ضهر 

الف�ضيل؟
 

الأيام  هذه  منهمك  اأنا 
�شهر  دخول  قبل  خا�شة 
اإعداد  يف  وخالله  رم�شان 
ل�شهادة  تخرجي  مذكرة 
الوقت  يبقى  ومل  املا�شرت 
ومناق�شتها  لتقدميها  كثريا 
ما  قليال  فاإنني  وبالتايل 

اأتابع الربامج الرم�شانية.
 

 ما هو انطباعك كفنان 
واأنت �ضتقابل جمهورك 

العا�ضمي على امل�ضرح 

الوطني يف رم�ضان 
مب�ضرحية »حقيقة 

الكذب » ملخرجها جمال 
حمودة ؟

   
نعم �شوف نقوم بجولة فنية 
الكذب«  »حقيقة  مل�رسحية 
القدير  موؤلفها  و  ملخرجها 
جمال حمودة، حيث اأتقا�شم 
اخل�شبة مع املمثلة القديرة 
مدينة  من  هواري  رجاء 
عنابة ، هي م�رسحية عبثية 
حتاكي عالقة الرجل باملراأة 
يف قالب فكاهي و تعترب اآخر 
عمل اأنتجه امل�رسح اجلهوي 
ل�شكيكدة لهذه ال�شنة ، حيث 
�شيكون لنا لقاء مع اجلمهور 
ال�شهر  خالل  العا�شمي 
ينال  اأن  ناأمل  و   ، الف�شيل 

هذا العمل اإعجابه .
   

كلمة عن الفنانة 
القديرة »�ضونيا« التي 

رحلت عنا موؤخرا؟ 
وهل �ضبق لك واأن 

تعاملت معها يف م�ضرح 
�ضكيكدة؟

 
لقد فقد امل�رسح اجلزائري 
�شيدة  و  عميدة  اأيام  منذ 
اخل�شبة، لقد كان يل ال�رسف 
قيادتها  حتت  عمل  اأن 
هما  عملني  يف  كمخرجة 
ثورة  و«  املدينة«  »اأ�شوار 
بلحر�ص« ، لقد كانت �شونيا 
�شببا يف تاألق م�رسح �شكيكدة 

�شنوات  اأوىل  يف  اجلهوي 
الف�شل  لها  ويعود   ، اإن�شائه 
يف ذلك من خالل الور�شات 
التكوينية التي كانت تنظمها 
اللذين  املخرجني  نوعية  و 
كان  قد  و   ، بهم  تاأتي  كانت 
هدفها من ذلك هو خلق نواة 
من ممثلني حمليني و قد كان 
لها ذلك حيث تعترب �شكيكدة 
 ، املمثلني  خلرية  م�شتلة 
جنة  اأ�شكنها  و  اهلل  رحمها 

الفردو�ص .
 

  هل لك اأن تك�ضف 
لنا وجلمهورك عن 
م�ضاريعك الفنية 

امل�ضتقبلية ب�ضكل عام؟
 

اأنوي  م�رسحي  عمل  هناك 
بعد  مبا�رسة  باإجنازه  القيام 
كما   ، رم�شان  الكرمي  �شهر 
عمل  يف  اقرتاح  لدي  اأنه 
�شيتم  اهلل  �شاء  اإن  �شينمائي 

الإعالن عنه يف اأوانه.
 

كلمة اأخرية 
جلمهورك؟

 
�شل�شلة  تنال  اأن  اأمتنى 
»مي�شي« اإعجاب امل�شاهدين 
اهلل  يوفقنا  واأن  اجلزائريني 
ذلك  اأخرى  اأعمال  لإجناز 
الأف�شل  تقدمي  اأجل  من 
جلمهورنا الكرمي ويف الأخري 
اأقول رم�شان كرمي لكل قراء 
وطاقم جريدة »الو�شط«.     
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الروائية ال�ضابة تركي نهلة ل الو�ضط

ن�صو�صي الروائية مواجهة 
مفتوحة مع احلياة

تركي نهلة ، تلغ من العمر 21 �ضنة ، طالبة جامعية تخ�ض�ص اأدب 
اجنليزي بجامعة حممد خي�ضر ب�ضكرة طبعا من ولية ب�ضكرة 

كاتبة قا�ضة و روائية كتبت يف هذه املجالت الثالث .. فتاة مميزة 
باأفكارها املختلفة ت�ضاركها اجلميع واأطمح لإي�ضال ر�ضالتي لعل 

غريي ي�ضتفيد منها. 
حاورها : خل�ضر بن يو�ضف

كيف اكت�ضفت موهبتك 
يف الكتابة ، ومن كان 

وراء ذلك ؟

مني  يتجز�أ  ال  �لكتابة جزء  ح�سنا 
حتديد�  طفولتي  منذ  �أكتب  كوين 
ذلك  يف   ، عمري  من  �لثامنة  يف 
�حلني مل �أكن �أعرف حتى ما معنى 
�أنني  �أعلمه  ما  كل   ، موهبة  كلمة 
 ، �لكتابة  عن  �لتوقف  �أ�ستطيع  ال 
كانت معلمتي يف �البتد�ئية تطلب 
منا كتابة ق�سة ،ومن هنا �كت�سفت 
ت�سجيعي  وبد�أت  موهبتي  و�لدتي 
�أمام  للنور  مبوهبتي  �أخرج  كي 
يف  منعتني  در��ستي  �لعلن،ظروف 
�ليوم  �لقدر  و�ساء  �ل�سنو�ت  تلك 
كنت  بد�يتي  طريقي،  �أو��سل  �أن 
�حلق   عبد  �سديقي  �إ�رص�ر  حتت 
�سديقتي  و  تيتا  و�أختي  �أمي  ثم 
موهبتي  من  و�ثقني  كانو�  مالك 
�أكرث مني �أ�رصو� علي �أن ال �أتوقف 

عن �لكتابة وهذ� ما فعلته .

كيف كانت البداية 
معك يف الكتابة ، وكيف 

جتاوزت ال�ضعوبات ؟

�لكثري  منها  و�جهت  �ل�سعوبات 
بربي  ثقتي  لكن   ، �الآن  فعال حلد 
�أقوى  كانت  مبوهبتي  و  نف�سي  ثم 

من كل �لظروف و �ل�سعوبات فال 
قانون  يف  ��ست�سالم  كلمة  توجد 
و�حدة  جملة  هناك   بل  حياتي 
و�أنا   « قدير  �سيء  كل  على  ربي   «
على يقني �أن �هلل ال ي�سع يف قلبك 
�إىل  �ست�سل  �أنك  ويعلم  �إال  هدف 
فخورة  بدوت  لكني   ، يوما  �آخره 
�أقوى  حتملت  حني  بنف�سي  جد� 
الزلت  و  ��ست�سلم  مل  و  �لعقبات 
�لنجاحات حتى  من  �أطمح ملزيد 
�أ�سل �إىل مكانة تليق بي .. و�إن كان 
�ساأ�سلكه  بال�سوك  مزروع  طريقي 
�أن  و�ثقة  .. الأين  باإذن �هلل.  و�أ�سل 
كل حياتي و كل ما عانيته مل يكن 
عبثا ..بل كان ب�سبب و ل�سبب .. بل 

كان متهيد� لنجاح �أعظم.

مالذي حتبني اإثارته 
عرب ن�ضو�ضك ؟

�أحو�ل  و  نف�سي  عن  �كتب  �أنا 
جمتمعي وكل ما هو مهم�ش ، ل�سان 
و�أكتب  �لتعبري  عن  يعجز  قلب  كل 
ما  �أحا�سي�سي  و  لقلبي  ��ستجابة 
جعل �لعديد من �لقارئات متابعاتي 
يقلن �أنني �أكتب عنهن وكل كلماتي 
الأن  بب�ساطة  قلوبهن  تعرب عما يف 
ما ينبع من �لقلب ي�سل �إىل �لقلب 
كتاباتي  يف  �إثارته  �أحب  ما  وهذ� 
وم�سدر  �سند�  كتاباتي  تكون  �أن   ،
قوة و �أمل لكل من يعاين ويفكر يف 

�ال�ست�سالم .

حدثينا عن جتربتك يف 

الكتابة ومن كان وراء 
دعمك

�أول  كانت  �لكتابة  يف  جتربتي 
تبد�أ  ميل  �الألف  م�سافة   ، �أهد�يف 
خطو�تي،  �أوىل  يف  و�أنا  بخطوة 
تطرقت  نهلة  رو�ية  كتابة  بعد 
�لعديد  ملعاجلة  �لن�سو�ش  لكتابة 
ومت  �الجتماعية  �ملو��سيع  من 
مبدعون  جملة  يف  ن�سو�سي  ن�رص 
قبل  من  تكرميي  مت  كما  �لعاملية 
ن�سو�سي  وماز�لت  �ملجلة  تلك 
وقوف  �أعد�دهم....  يف  تن�رص 
و  �سند  �أعظم  كان  جانبي  و�لدتي 
تقول يل  كانت  ��ستمد قوتي  منها 
يف  ب�سمتك  �سترتكني  �أنك  �أعلم   «
�لعامل �أجمع ،  لذ� �أبدعي �أنا معك 
كل  يف  �أبدع  يجعلني  كان  ما  هذ� 

مرة .

ملاذا يف راأيك مل يعد 
اأدب الطفل يف اهتمام 

الباحثني فنادرا ما 
جندهم يتجهون اىل 

جن�ص الرواية والق�ضة 
وال�ضعر هل هي ال�ضهرة 

؟

جن�ش  �إىل  يتجهون  جندهم  لذلك 
�لرو�ية و �لق�سة و�ل�سعر كل ح�سب 
�ل�سخ�سية  �عتقاد�ته  و  �هتمامه 
�سخ�سيا   ، �خلا�ش  هدفه  لكل 
�أهتم بكتابة �لن�سو�ش و �لق�سة و 
�لرو�ية كثري� الأين �أحب �أن �أعالج 
بقلمي مو��سيع �جتماعية لت�سل 
�أفر�د  وكل  �ل�سباب  �إىل  ر�سالتي 
بب�ساطة   ، �لطفل  قبل  �ملجتمع 
و�سط  �ليوم  غائب  �لوعي  الأن 
بالثقافة  �أوىل  و�ل�سباب  جمتمعنا 
�سريبي  من  كونهم  �لتوعية  و 

�أولئك �الأطفال.

ما م�ضمون الر�ضالة 
التي قمت بتوجيهها من 
خالل روايتك وما هو 

الذي حاولت متريره ؟

عن  حتكي  نهلة  رو�يتي  ح�سنا... 
من  ولدت  ب�سيطة  ع�رصينية  فتاة 
لقبها  �الأب  عدمية  �ملعاناة  رحم 
جمتمع عدمي �الإن�سانية مل ت�ست�سلم 
�سارعت  بل  و�سعوباته  للمجتمع 
�أهد�فها  �سبيل حتقيق  �جلميع يف 
�سهال  �الأمر  يكن  مل   ، �أحالمها  و 
�أن �أكتبها بل كانت مبثابة حتد يل 
كون مو�سوعها �جتماعي ح�سا�ش 
من  حقيقية  ق�سة  يروي  جريء  و 
نظرة  تتحدث عن   ، �لعفن  و�قعنا 
دون  فتاة  لكل  �لقا�سية  �ملجتمع 
�أب وللمطلقة و �الأرملة ومعاناة كل 
�لفئة  تلك  عن  وحيدة  فقرية  فتاة 
�أحتدث...  جمتمعي  هم�سها  �لتي 
ي�ستيقظ  �أن  �الأول  هديف  وكان 
�ملجتمع  و�سط  �الإن�ساين  �جلانب 
و�أن ي�سل �سوتي �إىل �لعامل �أجمع 
حتى ال تعاين فتاة �أخرى �أما هديف 
�إىل  كلماتي  �إي�سال  �الأهم  و  �لثاين 
كل فتاة تعاين حتى ال ت�ستلم مهما 
كانت معاناتها بل ماد�مت تتنف�ش 
عليها �أن ت�سارع الأجل �أحالمها و 

�أهد�فها.

م�ضاريعك امل�ضتقبلية 
وطموحاتك ومالذي 

تريدين حتقيقه ؟

تعد  ال  طويلة  طموحاتي  قائمة 
�مل�ستقبلية  م�ساريعي  عن  �أما    ،
منها  للجميع  مفاجئة  �ستكون 
�ساء  �إن  �أيام  بعد  رو�يتي  �سدور 
�أعمايل  عن  الحقا  �ساأعلن  و  �هلل 

�لقادمة .

اختيارك للرواية دون 
غريها كال�ضعر والق�ضة 

والأق�ضو�ضة ،  وملاذا ؟

كما قلت �سابقا �أنا �أكتب ن�سو�ش و 
ق�س�ش و رو�يات يعني ال �أكتب يف 

�ختياري  �أما   ، معني  و�حد  جمال 
�ملو�سوع  كون  رو�ية  كان  �الأول 
حقيقي  �خرتته  �لذي  �الجتماعي 
رو�ية  يكون  �أن  �سوى  ي�سلح  وال 
�لكرتونيا  بعده ن�رصت ق�س�سا   ...
يف موقع حكاوي �لكتب كق�سة ما 
ور�ء كيدهن بعدها كتب ق�سة بقايا 
و  �ل�سفحة  طي  ق�سة  و  �حللم... 
و ق�ستني  �النك�سار  بعد  ما  �أخرى 
ق�س�سي  ن�رصت   ، �الإجناز  قيد 
�لقر�ء  يتمكن جميع  كي  �لكرتونيا 
عليها  �حل�سول  من  متابعيني 
الأعمال  �أخطط  و�الآن  ب�سهولة 
جديدة خمتلفة عما �سبق �ستكون 

�ن �ساء �هلل بعد رو�يتي...

كاتبك املف�ضل والذي 
ترك ب�ضمته فيك عربيا 

ودوليا ؟

كاتبي �ملف�سل دو�ستويفي�سكي هو 
�لكاتب �لوحيد �لذي ترك ب�سمته 
منذ  معاناته  يروي  كونه   ، د�خلي 
يتحدث  �أح�سه  ما  كثري�  طفولته 
عني ولهذ� �ل�سبب �أع�سق كتاباته و 

طالعت منها �لكثري دون ملل ... 

على ماذا اعتمدت 
وا�ضتغلت يف روايتك ؟ 

وما هي ما اأهم التقنيات 
والبنى الأ�ضلوبية التي 

اعتمدتها يف كتابتك 
الروائية ؟

بعفوية  رو�يتي  كتبت  �حلقيقة  يف 
�حلق  عبد  �سديقي  ن�سيحة  حتت 
كلما  نهلة  �كتبي  يل  يقول  كان   ،
وهذ�  بعفوية  �كتبي  قلبك  ميليه 
�الأهم بالتحديد ما قمت به بعدها 
�لتعديالت  و  �للغوي  �لتدقيق  يتم 
يف  �لعمل  يكون  كي  �الأ�سا�سية 

�مل�ستوى.

ملاذا ح�ضب راأيك تراجع 

ال�ضعر مقارنة بالرواية 
والأجنا�ص الخرى ؟

ح�سب ر�أيي تر�جع �ل�سعر مقارنة 
�الأخرى  و�الأجنا�ش  بالرو�ية 
و  بالق�س�ش  �لقر�ء  �هتمام  ملدى 
،  فالكثري  �ل�سعر  �لرو�يات عك�ش 
بطريقة  للرتفيه  �ملطالعة  يحب 

ثقافية .

هل تعتمدين يف 
كتاباتك علن الواقعي 

واحلديث املعا�ضر 
اأم على التقليدي 

الكال�ضيكي ؟

نعم �عتمد يف كتاباتي علن �لو�قعي 
و�حلديث �ملعا�رص .

ن�ضيحتك للمبدعني 
ال�ضباب ؟

ال  �ل�سباب  للمبدعني  ن�سيحتي 
تتوقفو�  عن �ملحاولة ال �رصر يف 
�ن تخطئو�  �ستتعلمون  �أبدعو� ال 
مقام  �إىل  ت�سلو�  �أن  �إىل  ت�ستلمو�  
حلم  لديه  من  ولكل   .. بكم  يليق 
�سارع... لك....  �أقول  وهدف 

قف وقاتل الأجل �أحالمك تذكر .. 
كل �إن�سان عظيم كان طفال باكيا. 
..وكل �سجرة عمالقة كانت جمرد 
�ليوم  �أنت  من  �ملهم  لي�ش  نبتة. 

�ملهم من �ستكون غد�.

كلمة اأخرية للقراء 
وللجريدة 

كل  �إىل  �جلزيل  بال�سكر  �أتوجه 
�حلو�ر  هذ�  على  �جلريدة  طاقم 
�أوال ، و الهتمامه بال�سباب �ملبدع 
موهبته  �إظهار  يف  م�ساندته  و 
للعلن ، دمتم م�سدر تقدم �ل�سباب 

و �إبد�عه...

مقتطف من رواية » نهلة »

نهلة »« ....
و�الآن ��ستيقظ حان �لوقت �ن تبد�أ يف تطبيق �حالمك و �ل�سعي خلفها .. 

حاها ، �إنها تتطلب �لتدرج بل �لتدرج �لبطيء ، وعليك بالعمل و �النتظار �جَلميل ..كما يقول �ملثل �الإجنليزي  �أحالُمك و�أماِنيك وطُموحاتك لْن تتحقق دفعًة و�حدة بنَي ع�سيٍة و�سُ
There is no electric elevator to success you have to use the stairs

ال توجد م�ساعد كهربائية للنجاح....عليك ��ستعمال �ل�سالمل...   �ذ� حان �لوقت �ن ت�ستيقظ من �الوهام �لتي تعي�ش د�خلها كل يوم .. حان �لوقت �ن تعلم �ن �حلياة ال تتوقف عند �سخ�ش ما .. �ن تتعلم كيف ت�سيطر 
على نف�سك و �ن ال تعطي للنا�ش �كرت مما ي�ستحقون .. حان �لوقت �ن تفتح �عينك و ت�سعى لالأمام و ترتك كل ما يكبل يد�ك و يجرك للخلف .. حان �لوقت �أن حتدد م�ستقبلك بيدك و حتقق �حالمك 

�ملجد للحاملني بالغد �الأف�سل. .�ملجد الأ�سحاب �لطموحات �لعمالقة. ...الأ�سحاب �الحالم �لتي �ستتحقق رغم �أنف �جلميع. .�ملجد يل و لكم ..... 
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احللقة الثامنة ع�ضر : �ضيف النتظار 

قندول ال�صخر 
غادرت »كوندي  ال�ضمندو » وكانت ال�ضم�س الربيعية الدافئة ، 

وكاأنها تر�ضل اإ�ضارات مل يت�ضنى يل فهمها ، هذا العام بعد عقودا 
�ضت م�ضت ،البلدة كما هي  و«ال�ضمنداوي »  كما هو يقراأ �ضرا  
دفينا بذات الإبهار الذي اأخذ ال�ضرجان �ضارل اأوليفي بعيدا .

ي�ضني بوغازي 

» ال�ضمنداوي » مازال  
�ضره غام�ضا ، وم�ضتهى  

يف الوقت نف�ضه ، ما زال  
ظله على البلدة  كما اأول 

طلوعه ، بل لقد غدا  ظال 
فال  باملنتظر الأف�ضل ؟

خميلتي   �أخذتني   ، �أغادر  و�أنا 
�أن  لو  ماذ�    ، �لوقت  خارج 
�لثالثة   �لعائالت  �لآن  �صادفت 
و« �آل مور�ن�صكو« عائدين ، ماذ�  
�لوقت  م�صادفتهم  لو مينحني 
�لرئي�صي  �لطريق  �لطريق  يف 
هذ� و�أنا �قطعه ما�صيا ، �إحدى 
طر�ئق �لهند�صة �لنجمية للبلدة 
�إىل  جميعها  تو�صل  و�لتي 
لو  .متنيت  ر�أ�صا  �لبلدة  قلب 
متنحني �لأماين  �ملاأمولة تلك 
 ، جدوى  دون  د�ئما  �ملنق�صية 
و�لآفات  �لزمن  ياأكلها  �لتي  و 

فت�صري خميفة �أن تعود.
»ماجو » و«ماين �لوقح »و »بول 
 « �ملرهونة  ولد  و«   « برميال 
يز�لون   ما  �أنهم جميعا  لو  ماذ� 
و�صو�رع  �أزقة  يف  يت�صكعون 
كما  �لبلدة ظلت  �إن   ! �لكوندي 
�أقيمت  جديدة  �صو�رع   ، كانت 
�لبلدة يف �حلو��صي  ، فتو�صعت 

 ، �لأعايل  وفى   ، و�لأطر�ف   ،
لكن ل �صيء تغري مبا ميكنه �إن 
حزنه   ينهى  مل  ما�صيا  ميحى 

بعد  .
و�لآن�صة   « لوليفي  �صارل   «
معمرين   « بابال  �صوز�ن   «
يوما  تربطهم  مل  كولونياليني  
لكنهما   ، ر�بطة  بال�صمند�وي 
�ن�صهر� يف  مترده كمن يريد�ن 
�لنتقام من خيبات رجولة كانت 
تنق�صه ، و حكاية كانت ميكنها 
ياأبه  ل  عا�صقا  �نتباه  تلفت  �أن 
رمبا   ، فيه  هياما  متوت   مبن 
�صارل  �ل�رسجان   « هي ع�صارة 
بابال  �صوز�ن  و�لآن�صة  �أوليفي 
يقذفهما  �ل�صمند�وي  وطلوع   «

مينة و ي�رسة .
 « �ملخل�صني  �لبلدة  »عرب 
 ،  « »�ملخربني  �لبلدة  وعرب 
كما �لأخيلة  يرمون �أمام عيني  
 ، و�ملاأ�صاة  �لآ�صي  من  قطعا 
�رمقه  ما  مع  تتقاطع  ق�ص�صا 
تلك  يف  �حلافلة   زجاج  من 
�ل�صهول �لو��صعة �ملرت�مية بني 
و�مل�صاتي   ، �لبعيدة  �له�صبات 
�لتي ت�رس على �لبقاء . جميعا  
�أمامي �لآن ، و خميلتي  توزعهما 
عامليني   ، حزينني   وعاملني 
 ، �ل�صعادة  �أماين  تنه�صهما  
طغت  �لبقاء  لأجل   وهو�ج�س 
عليهما كثري� ، وج�صعا  وظلما ، 

وقتال تبادل بينهما  مبا �رتكب 
جبينهما �لإن�صاين �أو �ل�صيطاين  
، وما ظل منهم  . جميعا كانو� 
�ليوم  هذ�  يف  �لذكريات  �صوى 
�لبلدة  �أغادر  و�أنا  �لربيعي 
�لطلوع  من  عقود�  �صت  بعد 

�ل�صمند�وي. 
يلفها  �حلافلة  و  �لطريق   يف 
مقعدي  �علي  ومن   ، �ل�صمت 
ملحت » زهرة �لقندول » قريبة 
�صغري�  �صخر�  بني  بعيدة  
مهم�صا هنالك ، خلتها  �أزهار� 
�لتحية  �أبادلها  فلم  تودعنا 
حو��صي   من  �أمتار�  وعلى   ،
�لطريق  ��صتدت  وكرثت حول 
 ، �ل�صغري  �ل�صخري  �حلجر 
بقيت �رمقها ، وكانت  على ما 
، مل تخفيها  ترمقني  �أح�ص�صته 
�أن  من  حولها  �صخمة  �أ�صجار� 
ومنعرجات   ، �لعابرين   ترمق 
�إىل  �صلمتنا  �لتي  �لطريق  
�إىل  �رسقي   �رسيعا  منحدر� 

ق�صنطينية  .
 ، �ل�صوكية   « �لقندول  زهرة   «
�إىل  بى   رمت  �لع�صية  �لربية 
 « �ل�صمند�وي  و«  ما�س  تاريخ 
�لبلدة  قدماي  حطت  �أن  مند 
�حلزينة ،  لأن �حدهم قال  يل 
يوما  مازحا » زهرة �لقندول يف 
لكني   « ودم  حلم  من  �لكوندي 
 « �ل�صمندو  »كوندي  وجدته يف 

قندول من حلم ، ودم ، وحكاية 
وما   ، طويال  �إقامتي  تدم  مل   ،
ظل  بدهني �نه  »�ل�صمند�وي » 
ل ين�صى ، و لن ين�صى هنا ، يقال 
باحلميمي  ويقال   ، بال�صمت 
بنيات  ، ويروى  بالبكاء  �لطافح 
يدرى  ل  عميقة  ولو�جع  
�ل�صمند�ويني   « وعند   ، �رسها 
و�ل�صو�دقيني   ، و�لريفيني   ،
 ، لهم  �أ�صحى   .رمبا  جميعا   «
تعبد  �إيقونة   ، كلها  وللبلد�ت 
�ل�صوكي  �لزهر  من  وقندول   ،
�ملقد�س ، مر كلمح �لربق دما 
، مر حلما مدمى ، ومر حكاية 

باقية  بقاء �لدهر .
عرب   ... �صادتي  يا  تال  ما  �ن 
�لبلدة يعرفونه ، من �أول �لوجع 

، �إىل �آخر �ل�صطبار .
» �صارل �وليفي » مل يعد له يف 
ما  بعد  يخ�رسه  ما  �لكوندي 
حدث ، �أيامه �أ�صحت معدود�ت 
تنتظر تلك�صا وينتهي كل �صيء ، 
م�صمار  يف   قاده  �لذي  �إبهاره 
من �لأ�صئلة و�ل�صحر �ل�صخ�صي 
مبن طلع رجال ، مل ينتهي ، بل 
مر�ت  يف  و�بتهاجا  توقظا  ز�د 
كثرية ، فقد �أنب  �صده �لكولون 
�لعائالت  وحقد    ، جميعا 
لأنهم  جليا  �أ�صحى  �لثالثة 
فى  و�حدة  دقيقة  يريدونه  ل 
�لبلدة ، لكنه ما ز�ل  هو هو  ، 
باإبهاره  �لذي غد� م�صهور� به ، 
و �صحره  �لذي يركب جبينه كلما 
ت�صنى له حديثا عن �ل�صمند�وي 
له  رويت  �أو   ، خرب�  �صمع  �أو 
حكاية ؟ بل  غد� متاحا فهمه 
، ف�صهوره  ف�صلته  خرب� خرب� 
و�صفا  و�صفا  �أمامه   و�ألقته   ،
مكتمل  عنده  �صار  �أن  �إىل   ،
فقط   ، �أبد�  يره   �نه مل  .رغم 
�صورة  من �أر�صيف »�صجن بونة 
�صخ�صيا  �أر�صيفا  بها  يحتفظ   «
�أ�صحى    « �ل�صمند�وي   «  ، له 
مكتمل عنده » متمرد� » ولي�س  
تتمنى  كانت  كما   « »خمربا 
�لكوندي �لكولونيالية ، ودرجت 

�أن تنعته مند �صهور جميئه  .

قارب  ما  عودته  على  م�صى 
�صهر� ، وقد بد� �نتظاره طويال  
مز�ولة  يف  ��صتمر   ، تنتهي  ل 
�صيئا،  معه  يتغري   فلم  وظيفته 
�ل�صيف   و  حتى  ي�صل   ومل 
�إىل  �لعام  هذ�  يف  �أبو�به  يقرع 
بعد  ينتظره  ، مما  �صيئا  �لثكنة 
�لأفريلي  �لن�صباطي  �لمتثال 

�ملنق�صي .
�أخري�  �نتبه     ، �نتظاره  يف 
 « بابال  »�صوز�ن  �لآن�صة  �إىل 
�صبق  ملا  مغاير�  �نتباه   فبد� 
�أخرى  بعيون  ير�ها  �صار    ،
و�نتباه   ، عا�صقة  عيون   ،
ذهبت   « �أنها  �فهمه  �ملفاجئ 
يف  ر�فقته  فقد   « بعيد�  معي  
 ، تف�صري �صحره   ، و يف  �إبهاره 
و�حتملت   ، تخربه   �أن  دون 
،  كاأق�صى ما  على ما �ختارته 
لأجل   �أحد�  يحتمل   �أن  ميكن 
خاطر �آخر ؟  »وهاهي ت�صتنزق 
و�إن�صانيا   ، و��رسيا   ، عاطفيا 
�لكولونيايل   �لنظام  �أزلم  من 
 « غدت   لقد   ، �لكوندي   يف 
و�ل�رسجان   ، بابال  �صوز�ن  
�أخرى   حكاية    « �أوليفي  �صارل 
�لأوربية  �لكوندي   ليال   متال 
يف  ق�رسيا  حجر�    « و�ن    .
منزلهم  تتحمله » بهذه �ملعاين 
قد  �أنها   ثم    . �نتباهه  �ت�صع 
م�صت  عميقا �صمعة »�آل بابال 
�أقدم  �إحدى   ، �لكولونيالية   «
�ل�صود�ء  �لأقد�م  من  �لعائالت 
عندها   جزم  ،لقد  �لناحية  يف 
�أن ما كانت  »  و  �أنها حتبني   «
تكتبه يف ق�صا�صاتها » مع حبي 
» مل يكن جمر كتابة ، لقد كان 

حبا بد�أ وحيد� من خجل ؟
جمرد  لي�صت  �أنها  و�كت�صف 
�لتي  تلك  �صبقية   مو�عد�ت 
�أيامه  �صالف  يف  لهما  �صنحت  
�صوز�ن   « كانت  لقد   ، �لأوىل 
وتع�صقه   ، جما  حبا   ، »  حتبه 
هياما �أوردها �لتهلكة ، لكنه  مل 
يفهم حينها ، �أو �صعب عليه �أن 
يكت�صفه   وهاهو   . جيد�  يفهم 

فوق ميز�ن ماآلتها من �جله .

»�صوز�ن بابال  �لعا�صقة » �أوىل 
مكا�صفاته يف خلوته �لنتظارية  
قبل �ملغادرة . لكنه ظل م�صكونا 
باأ�صياء  �أخرى ، رغم �نه يوميا  
كانت متر من خالله يف  �لثكنة  
 ، �أو�مر   ، خطرية  م�صتجد�ت 
وت�صور�ت  وم�صاريع   ، قر�ر�ت 
�لكولونيايل  للنظام  م�صتقبلية  
�لذي حترك  بعد �صهور� ب�صدة 
و�نتقام  يف �لكوندي ، كل �صيء 
مل   ، عجيبة  بغر�ئيبة  يحيك 
به  دفعت  بل    ، مطلقا  ترقه 
�لتفكري  من  جديدة  دو�مة  يف 
�لكولونيايل  للنظام  �لتحليلي 
�أن  يرف�س  و�لذي  ؟  �لأوربي 
من  تو�صيفة  ملجردة   ي�صلم  
�أو » خمربا »   �للغة » متمرد� » 
�أمام  كامال  يوما  حملته  وقد   ،
�صباطا ، و��صتنطاقات ، وقر�ر�  
مل  لكنه   ، بالرتحيل  ينتظره 

ي�صل بعد .
�لعائالت  متكنت  كيف  �إذ 
م�رسوع  حتويل   من  �لثالثة 
»مر�كز �لإيو�ء » �إىل حمت�صد�ت 
و�إذ   ، ترحم  ل  ومعتقالت 
�إىل   « �حلرب   « حولت  كيف 
�ل�صلمي   �لإحالل   « من  تنظري� 
�أن  يدري  وهو   « �لكولونيايل 
من  و�ل�صود�قيني   ، �لريفيني 
فوقهم  ت�صب   �لبلدة   عرب 
 ، مناهجها  تعددت  حربا 
و�إذ   ، ،ومنفذيها  ومنظريها 
�صهد   �لتي  �مللي�صيات  �إن  كيف 
�لجتماع  يف   لها  جتلى  �أول 
 « ماجو  �آل   « فاه  من   �لكبري  
قو�ت   « بلطف   �صيغت  هاهي 
 ، �إذن  �صيء  كل   « �لأمن  حفظ 
عرب  و«   ، �لأول  كما  م�صتمر  
  « للكولون  �لأوفياء  �لبلدة 
عرب  من   « م�رسوعا   �أ�صحو� 
�لبلدة �ملخل�صني » كما ت�صميهم 
�لعائالت �لثالثة ، و�ن رئي�صهم  
» ولد �ملرهونة »  يتحرك بني 
، كما يتحرك  �لريفيني جللبهم 
�ل�صيف لقتلهم  بينهم مند هذ� 

.
يتبع ...
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درا�صة تك�صف خطورة تناول 
الأ�صربين بانتظام

اأعلن علماء اأن تناول الأ�ضربين ب�ضورة منتظمة يوميا ي�ضاعف خطر 
 Science Daily الإ�ضابة ب�رسطان اجللد لدى الرجال ويفيد موقع

باأن العلماء تو�ضلوا اإىل هذا ال�ضتنتاج بعد حتليلهم حالة 200 األف 
�ضخ�ص اأعمارهم 18-89 �ضنة، مل ت�ضخ�ص اإ�ضابتهم ب�رسطان اجللد. 

وتناولت جمموعة منهم الأ�ضربين يوميا ملدة �ضنة واأكرث، وتابع 
العلماء حالتهم مدة ل تقل عن خم�ص �ضنوات. وات�ضح اأن الرجال 

الذين تناولوا الأ�ضربين ب�ضورة منتظمة ازداد عندهم خطر الإ�ضابة 
ب�رسطان اجللد مبقدار 1.83 مرة مقارنة بالآخرين، يف حني مل 

يالحظ هذا عند الن�ضاء. ووفقا لراأي الباحثة امل�ضاركة يف الدرا�ضة، 
بياتري�ص ناردون، ميكن تف�ضري هذا باأن ج�ضم الرجل يفرز كمية اأقل 

من اإنزميات احلماية: �ضوبر اأك�ضيد دي�ضميوتاز وكاتالز.

تطبيق ي�صاعدك على حتديد 
درجة نظارتك الطبية

   حتتاج اإىل تبديل نظارتك الطبية دون زيارة الطبيب؟ ميكنك ذلك بف�ضل 
اأداة جمانية تفح�ص نظارتك احلالية، لكنك حتتاج اإىل معرفة مقا�ص 

الدرجات الطبية التي يجب اأن ت�ضتخدمها يف نظارتك الطبية. واإذا كنت 
تريد فقط طريقة �رسيعة و�ضهلة ملعرفة اأي نوع من العد�ضات لديك يف 

نظارتك الطبية الآن، فاإليك الطريقة:
•بدايًة عليك فتح مت�ضفحك من خالل احلا�ضب اخلا�ص بك والتوجه اإىل 

www.glassesusa.com/scan. •اأدخل رقم هاتفك اأو عنوان الربيد 
الإلكرتوين اخلا�ص بك لتلقي رابط لتطبيق GlassUSA. •مبجرد تثبيت 
التطبيق على هاتفك الذكي، اتبع الربنامج التعليمي الإر�ضادي. •�ضتحتاج 

اأولً اإىل م�ضح رمز ال�ضتجابة ال�رسيعة على ال�ضا�ضة، ثم ال�ضغط على 
البطاقة الإئتمانية وم�ضحها �ضوئياً.

اأول جهاز ذكاء ا�صطناعي يك�صف 
عن املر�ض دون م�صاعدة طبيب

   
�ضادقت اإدارة الأغذية والدواء الأمريكية على اأول جهاز طبي 

يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي للك�ضف عن املر�ص دون م�ضاعدة 
مم اجلهاز، الذي اأطلق عليه ا�ضم »IDx-DR«، للك�ضف  طبيب و�ضُ
عن ال�ضبب الأكرث �ضيوعاً لفقدان الب�رس، الذي ي�ضيب اأكرث من 30 
مليون مري�ص اأمريكي مبر�ص ال�ضكري. وتعتمد فكرة اجلهاز على 

كامريا ريتينا مدجمة به للتقاط �ضور لعني املري�ص، لفح�ضها 
وتقييمها بوا�ضطة برنامج ذكاء ا�ضطناعي، للك�ضف عن عالمات اأو 

موؤ�رسات لعتالل ال�ضبكية ال�ضكري، وهي م�ضاعفات ت�ضيب الأوعية 
الدموية الدقيقة ب�ضبب مر�ص ال�ضكري. وبح�ضب ما ورد يف �ضحيفة 

دايلي ميل الربيطانية، اأم�ص الأربعاء، فاإن اجلهاز اأثبت جدارته يف 
الختبارات داخل العيادات وامل�ضت�ضفيات، ومتكن من التعرف ب�ضكل 
�ضحيح على املر�ضى امل�ضابني بدرجة اأعلى من املتو�ضط باعتالل 
ال�ضبكية ال�ضكري بن�ضبة 87.4%، واأولئك الذين لديهم م�ضاعفات اأقل 

من املتو�ضط بالإ�ضابة باعتالل ال�ضبكية بن�ضبة %89.5.

برنامج ذكاء ا�صطناعي ي�صاعد على 
منع حدوث تفاعالت بني الأدوية

   
طور فريق من الباحثني الكوريني نظام ذكاء ا�ضطناعي يعتمد على 
التعلم العميق، حيث يتوقع حدوث التفاعالت بني الأدوية، وبالتايل 

ي�ضاعد على جتنب الآثار ال�ضلبية الناجتة عن تناول املري�ص 
دواءين خمتلفني معاً. هناك و�ضائل تقليدية ت�ضتطيع فقط توقع 

نوع التفاعالت التي حتدث بني الأدوية، لكن هذا النظام يتمتع 
بقدرته على حتديد نوع التفاعل الذي يحدث بني الأدوية املختلفة 

بال�ضبط و�ضببه، ما ي�ضاعد يف عملية تطوير واإنتاج الأدوية وتطبيقها 
ال�رسيري. واأو�ضح الباحثون لدى املعهد الكوري املتقدم للعلوم 

والتكنولوجيا، ، اأنهم اعتمدوا على تكنولوجيا التعلم العميق لتح�ضني 
 »deep drug-drug« اأداء النظام الذي اأطلقوا عليه ا�ضم

واخت�ضارها »DDI«. وجنح هذا النظام يف توقع 192.284 تفاعل 
دواء لدواء، بدقة عالية بلغت ن�ضبته 92.4%، بح�ضب ما �رسحت 
به وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت والتخطيط 

امل�ضتقبلي الكورية اجلنوبية، ل�ضحيفة كوريا هريالد، التي مُتول 
البحث.

ال�صخري ب�صوت عال قد يوؤدي اإىل املوت!
اأن  جديدة  اأمريكية  درا�ضة  اأكدت 
اإىل  يوؤدي  عال  ب�ضوت  ال�ضخري 
لأ�ضباب  الأ�ضخا�ص  جماجم  تاآكل 
يعانون  الذين  واأن  وا�ضحة،  غري 
النوم  اأثناء  التنف�ص  انقطاع  من 
ي�ضل  جماجم  لديهم  )ال�ضخري( 

�ضمكها اإىل 1.23 ملم.
ي�ضاعف  العايل  ال�ضخري 
تتلف  باأمرا�ص  الإ�ضابة  خطر 
خطر  ي�ضاعف  الدماغال�ضخري 

الإ�ضابة باأمرا�ص تتلف الدماغ
اأن  الأمريكيون  الباحثون  ويزعم 
 1 اإىل  ي�ضل  مبا  اجلمجمة  تاآكل 
ت�رسب  يف  ليت�ضبب  يكفي  ملم، 
العفوي  ال�ضوكي  الدماغي  ال�ضائل 
املهدد للحياة )sCSF-L(، والذي 
ال�ضائل  يتدفق  عندما  يحدث 
ال�ضوكي  والنخاع  للدماغ  احلامي 
يف املنطقة الرقيقة، وهذا ما قد 
اخلرف  ت�ضبه  اأعرا�ص  اإىل  يوؤدي 
وكذلك الغيبوبة وال�ضكتة الدماغية 

وحتى املوت.
ويحدث توقف التنف�ص اأثناء النوم 
احللق  جدران  ت�ضرتخي  عندما 
اأثناء النوم، وهو ما يقطع  وت�ضيق 
يف  رئي�ضي  �ضبب  وهو  التنف�ص، 

ال�ضخري.
ريك  الدكتور  الدرا�ضة  معد  وقال 
اإن  اإنديانا  جامعة  من  نيل�ضون، 
اأثناء  الن�ضدادي  النف�ص  »انقطاع 
ب�ضكل  ي�ضهم  قد   )OSA( النوم 
ميكانيكي يف تطوير ال�ضطرابات 
مثل  اجلمجمة،  برتقق  املتعلقة 
ت�رسيب  ويرتبط   ،)sCSF-L(
بالبدانة  العفوي  النخاعي  ال�ضائل 

لدى الإناث«.
درا�ضات  اإىل  حاجة  وهناك 
التي  الكيفية  لتحديد  م�ضتقبلية 
ترقق  اإىل   »OSA« بها  يوؤدي  قد 
يزيد  اأن  ميكن  وكيف  اجلمجمة، 

.»sCSF-L« ذلك من خطر
اأخرى  درا�ضة  اأن  بالذكر  واجلدير 

املا�ضي،  يوليو  يف  �ضدرت، 
وجدت اأن ال�ضخري مرتبط مبر�ص 
التنف�ص  �ضعوبة  واأن  األزهامير، 
انخفا�ص  من  تزيد  النوم  اأثناء 
للخطر.  املعر�ضني  لدى  الذاكرة 
اأن  اإىل  اأي�ضا  النتائج  واأ�ضارت 
وتوقف  النهار  اأثناء  النعا�ص 

ب�ضعف  اأي�ضا  مرتبطان  التنف�ص 
لدى  والتفكري  والذاكرة  النتباه 
وراثيا  املعر�ضني  الأ�ضخا�ص 
الباحثون  وياأمل  التنك�ضية.  للحالة 
يف اأن تدعم هذه النتائج العالجات 
امل�ضتندة اإىل النوم لدى املعر�ضني 
خلطر الإ�ضابة مبر�ص الزهامير.

علماء :  اجلوز يكافح اأحد اأخطر اأمرا�ض الع�صر!

غطاء يحول اأي اآي فون اإىل �صماعة طبيب ذكية

اإلينوي  جامعة  من  باحثون  اأكد 
يح�ضن  اجلوز  تناول  اأن  الأمريكية 
البكترييا  من  الأمعاء  نبيت  تركيب 
تخفي�ص  يف  ي�ضاعد  ما  املفيدة، 
القولون  ب�رسطان  الإ�ضابة  خطر 
 18 الباحثون  وق�ضم  وامل�ضتقيم. 
اإىل  املتطوعني  من  وامراأة  رجال 
 42 يوميا  الأوىل  تناولت  جمموعتني. 
غراما من اجلوز خالل ثالثة اأ�ضابيع. 
يف  فا�ضتمرت  الثانية  املجموعة  اأما 
العتيادية  الغذائية  وجباتها  تناول 
وات�ضح يف نهاية الفرتة ازدياد اأعداد 
الأمعاء  ل�ضحة  الالزمة  البكترييا 
وتقول  الأوىل  املجموعة  اأفراد  لدى 
الباحثة امل�رسفة على الدرا�ضة، حنا 
يفرز  اجلوز  اأن  »اكت�ضفنا  هول�رس: 

مواد مفيدة لأج�ضامنا، مثل احلم�ص 
الزيتي الذي ي�ضاعد يف ه�ضم الغذاء. 
عالوة على هذا، يحتوي اجلوز على 
ال�ضحي  الغذاء  ت�ضكل  غذائية  األياف 
يف  املجهرية  لالأحياء  فعال  الالزم 
البكرتيا  تن�ضيط  يف  وي�ضاعد  الأمعاء 
اأن  اإىل  الإ�ضارة  املفيدة«وجتدر 
اأكدت  ال�ضابقة  العلمية  الدرا�ضات 
الطاقة  الزيتية م�ضدر  الأحما�ص  اأن 
الأمعاء، وهذا عامل  الرئي�ص خلاليا 
لأنه  ال�ضحة،  على  احلفاظ  يف  مهم 
»الظهارة«  الطالئي  الن�ضيج  يعزز 
نق�ص  اأن  كما  املو�ضعية.  واملناعة 
مبر�ص  عالقة  له  احلم�ص  هذا 
القلب  واأمرا�ص  والبدانة  ال�ضكري 

والأوعية الدموية.

ابتكر طالب يف جامعة كولومبيا 
بنيويورك غطاًء فريداً من نوعه 

يُحول اأي هاتف »اآي فون« اإىل �ضماعة 
طبيب ذكية، مُتكن طبيب القلب 
من �ضماع وت�ضجيل نب�ضات قلب 

املري�ص ب�ضكل اأكرث و�ضوحاً ودقة 
من ال�ضماعة التقليدية، بل اأي�ضاً روؤية 

هذه النب�ضات على �ضا�ضة الهاتف. 
ا�ضتغرق عمل هذا الغطاء 5 �ضنوات 

منذ اأن كان عمر الطالب �ضومان 
مولومودي 14 عاماً، الذي ا�ضتوحى 
الفكرة من والده طبيب القلب الذي 
اأخربه �ضعوبة �ضماع نب�ضات القلب 

وت�ضخي�ص م�ضاكله با�ضتخدام 
ال�ضماعة التقليدية، حيث اأن �ضوت 

الرتددات يكون منخف�ضاً جداً وهادئاً، 
ما قد يوؤدي اإىل خطاأ يف الت�ضخي�ص. 

ويبدو الغطاء الذي اأطلق عليه ا�ضم 
»Steth IO« كاأنه غطاء تقليدي، 

لكنه مزود من اخللف بجهاز �ضغري 
لقيا�ص دقات القلب، حيث يعمل كقناة 
تنقل دقات قلب املري�ص واأنفا�ضه اإىل 
ميكروفون الهاتف، ثم تُخزن البيانات 
داخل تطبيق ذكي يحمل نف�ص ال�ضم، 
يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي لفهم 
احلالة ال�ضحية للمري�ص، ثم عر�ص 
املعلومات والبيانات املتعلقة بقلب 

املري�ص على �ضكل ر�ضم بياين يظهر 
على �ضا�ضة الهاتف.
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من حكمة اهلل �ضبحانه اأن فا�ضل بني خلقه زماناً ومكاناً، فف�ضل بع�ض الأمكنة على بع�ض، 
وف�ضل بع�ض الأزمنة على بع�ض، فف�ضل يف الأزمنة �ضهر رم�ضان على �ضائر ال�ضهور، فهو 

فيها كال�ضم�ض بني الكواكب، واخت�ض هذا ال�ضهر بف�ضائل عظيمة ومزايا كبرية، فهو ال�ضهر 
الذي اأنزل اهلل فيه القراآن، قال تعاىل: }�ضهر رم�ضان الذي اأنزل فيه القراآن هدًى للنا�ض 

وبينات من الهدى والفرقان{ )البقرة:185(، وعن واثلة بن الأ�ضقع ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول 
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، قال: )اأنزلت �ضحف اإبراهيم عليه ال�ضالم يف اأول ليلة من رم�ضان، 

واأنزلت التوراة ل�ضت م�ضني من رم�ضان، والإجنيل لثالث ع�رشة خلت من رم�ضان، واأنزل 
الفرقان لأربع وع�رشين خلت من رم�ضان( رواه اأحمد.

وهو ال�ضهر الذي فر�ض اهلل �ضيامه، فقال �ضبحانه: }يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم ال�ضيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{ )البقرة:183(.

وهو �ضهر التوبة واملغفرة، وتكفري الذنوب وال�ضيئات، فعن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال: 
قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ال�ضلوات اخلم�ض، واجلمعة اإىل اجلمعة، ورم�ضان اإىل 

رم�ضان، مكفرات ملا بينهن اإذا اجتنبت الكبائر( رواه م�ضلم، من �ضامه وقامه اإمياناً مبوعود 
اهلل، واحت�ضاباً لالأجر والثواب عند اهلل، غفر له ما تقدم من ذنبه، ففي »ال�ضحيح« اأن النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )من �ضام رم�ضان اإمياناً واحت�ضاباً ُغِفر له ما تقدم من ذنبه(، 
وقال: )من قام رم�ضان اإمياناً واحت�ضاباً غفر له ما تقدم من ذنبه(، وقال اأي�ضاً: )من قام ليلة 

القدر اإمياناً واحت�ضاباً غفر له ما تقدم من ذنبه(. ومن اأدركه فلم يُغفر له فقد رغم اأنفه 
ن على تلك الدعوة نبينا �ضلى اهلل عليه  واأبعده اهلل، بذلك دعا عليه جربيل عليه ال�ضالم، واأَمّ

و�ضلم، فما ظنك بدعوة من اأف�ضل مالئكة اهلل، يوؤّمن عليها خري خلق اهلل.
وهو �ضهر العتق من النار، ففي حديث اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

)وينادي مناد: يا باغي اخلري اأقبل، ويا باغي ال�رش اأق�رش، وهلل عتقاء من النار، وذلك كل 
ليلة( رواه الرتمذي.  وفيه تفتح اأبواب اجلنان وتغلق اأبواب النريان، وت�ضفد ال�ضياطني، ففي 

احلديث املتفق عليه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )اإذا جاء رم�ضان فِتّحت اأبواب 
دت ال�ضياطني(، ويف لفظ )و�ضل�ضلت ال�ضياطني(، اأي: اأنهم  اجلنة، وغِلّقت اأبواب النار، و�ضِفّ

يجعلون يف الأ�ضفاد وال�ضال�ضل، فال ي�ضلون يف رم�ضان اإىل ما كانوا ي�ضلون اإليه يف غريه.

و�شع برنامج عملي 
لال�شتفادة من رم�شان 

الكثريون من النا�ض ولالأ�ضف ال�ضديد حتى 
امللتزمني بهذا الدين يخططون تخطيطاً دقيقاً 
لأمور الدنيا ، ولكن قليلون هم الذين يخططون 

لأمور الآخرة ، وهذا ناجت عن عدم الإدراك 
ملهمة املوؤمن يف هذه احلياة ، ون�ضيان اأو تنا�ضى 

اأن للم�ضلم فر�ضاً كثرية مع اهلل ومواعيد مهمة 
لرتبية نف�ضه حتى تثبت على هذا الأمر ومن اأمثلة 

هذا التخطيط لالآخرة ، التخطيط ل�ضتغالل 
رم�ضان يف الطاعات والعبادات، في�ضع امل�ضلم 

له برناجماً عملياً لغتنام اأيام وليايل رم�ضان يف 
طاعة اهلل تعاىل.

مثل :
• يحدد امل�ضجد الذى �ضي�ضلى فيه الرتاويح 

والتهجد والعتكاف.
• يحدد الأوقات التى �ضيقراأ فيها القراآن .

• الدرو�ض التى �ضي�ضتمع اإليها ، اأو �ضيلقيها اإن 
كان ممن يلقى الدرو�ض فليح�رشها قبل رم�ضان، 

واإن كان ي�ضلى بالنا�ض يراجع القراآن .
• عمل برنامج لتجميع �ضنطة رم�ضان وتوزيعاها 
على الفقراء ، من �ضيعمل معه ؟ومن �ضياأخذ هذه 

ال�ضدقات من الفقراء؟
• جتهيز اإفطار ال�ضائمني �ضواء كان جماعيا 

اأم فرديا قدر امل�ضتطاع ولو على متر اأو ماء اأو 
غري ذلك.

• جتهيز امل�ضاجد من اإ�ضاءة ، و�ضماعات ، 
وتنظيف ال�ضجاد ،ودورة املياة ،واإعداد م�ضلى 

لل�ضيدات اإذا مل يكن بامل�ضجد م�ضلى لل�ضيدات .
• و�ضع امل�ضاحف وكتيبات �ضغرية فى امل�ضاجد 

.
• و�ضع جدول لزيارة الأهل والأقارب واجلريان 

وتفقد اأحوالهم مبعدل كل يوم اأ�رشة ،فى وقت ل 
يتجاوز ربع ال�ضاعة.

• عمل حملة لتنظيف ال�ضوارع وتزيني ال�ضوارع 
واملحالت التجارية واملنازل قبل قدوم رم�ضان 

لتهيئة املجتمع لذلك.
• جتهيز نف�ضه للعمرة اإن كان ي�ضتطيع ذلك.

فعن جابر ر�ضي اهلل عنه :عن ر�ضول اهلل –�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم –قال: عمرة فى رم�ضان تعدل 

حجة\«وفى رواية حجة معي\«.
واإن كان اعتمر قبل ذلك وعنده ا�ضتطاعة 

فالأف�ضل اأن يخرج �ضخ�ضا اآخر مل يعتمر من 
قبل غري م�ضتطيع ،وله مثل اأجره وزيادة اأنه يعمل 

اأعماًل اأخرى فى رم�ضان فى نف�ض الوقت. 
• تنظيم الوقت لعمل كل ذلك.

�شهر الإكثار من ال�شدقة 

�شهر العتق من النار 

اإن ال�ضدقة لها �ضاأن عظيم يف الإ�ضالم، ولقد اأمر اهلل تعاىل ال�ضدقة 
والإنفاق يف �ضبيل اهلل تعاىل يف اآيات كثرية لبيان اأهمية وف�ضل ال�ضدقة، 

ُ َل يُِحُبّ ُكَلّ  َدَقاِت ، َواهلَلّ بَا َويُْرِبي ال�ضَّ ُ الِرّ قال اهلل تعاىل: }مَيَْحُق اهلَلّ
ن �َضْيٍء  اٍر اأَِثيٍم{ ]البقرة:276[، وقال اهلل �ضبحانه: }َوَما اأَنَفْقتُم ِمّ َكَفّ
اِزِقنَي{ ]�ضباأ من الآية:39[، وكان من �ضنة  َفُهَو يُْخِلُفُه ، َوُهَو َخرْيُ الَرّ

الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم الإكثار من ال�ضدقة يف �ضهر رم�ضان فَعِن 
ِ �ضلى اهلل عليه  ابِْن َعبَّا�ٍض ر�ضي اهلل تعاىل عنهما، َقاَل: »َكاَن َر�ُضوُل اهلَلّ
يُل،  اَن ِحنَي يَلَْقاهُ ِجرْبِ و�ضلم اأَْجَوَد النَّا�ِض، َوَكاَن اأَْجَوُد َما يَُكوُن يِف َرَم�ضَ
ِ �ضلى  اَن َفيَُداِر�ُضُه الُقْراآَن، َفلََر�ُضوُل اهلَلّ َوَكاَن يَلَْقاهُ يِف ُكِلّ لَيْلٍَة ِمْن َرَم�ضَ

يِح امُلْر�َضلَِة« )�ضحيح البخاري  اهلل عليه و�ضلم اأَْجَوُد ِباخَلرْيِ ِمَن الِرّ

]6[، و�ضحيح م�ضلم ]2308[(. ولذا يحر�ض امل�ضلم كل احلر�ض 
على ال�ضدقة ويف هذا اأوجه كثرية وي�ضرية فلن�ضاهم يف اإطعام امل�ضاكني 

واملحتاجني ولن�ضع كل ال�ضعي على التعاون يف جمع املال لبذله يف 
�ضبيل الإنفاق لوجه اهلل تعاىل فلنقم ب�رشاء اأكيا�ض التمر ونعطيها لالأهل 

واجلريان والأ�ضدقاء فلنقم بدعوة الغري لالإفطار. 

اإنها اأجمل نعمة اأن نكون من العتقاء من النار، 
والعتق من النار وجتنب دخول جهنم ودخول اجلنة 

هو الهدف العظيم الذي ي�ضعى امل�ضلم بتحقيقه 
رجاء يف رحمة اهلل جل جالله، قال اهلل تعاىل: 

ْوَن اأُُجوَرُكْم  ا تَُوَفّ َ }ُكُلّ نَْف�ٍض َذاِئَقُة امْلَْوِت ، َواإَِنّ

نََّة  يَْوَم الِْقيَاَمِة ، َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َواأُْدِخَل اجْلَ
نْيَا اإَِلّ َمتَاُع الُْغُروِر{ ]اآل  يَاةُ الُدّ َفَقْد َفاَز ، َوَما احْلَ

عمران:185[، ويف �ضهر رم�ضان ويف كل ليلة مين 
اهلل تعاىل على عباده باأن يجعل منهم عتقاء، فعن 
اأبي اأُمامة ر�ضي اهلل تعاىل عنه اأن النبي �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم قال: »هللِ عنَد كِلّ فطٍر ُعتَقاءُ« )�ضححه 
الألباين، �ضحيح الرتغيب ]1001[( فرنجو من اهلل 

تعاىل اأن يجعلنا من العتقاء واأهلنا وجميع امل�ضلمني، 
وعلينا احلر�ض على نيل هذا ال�رشف بفعل 

ال�ضاحلات وجتنب ال�ضيئات ومالزمة الدعاء. 

احلمد وال�شكر على بلوغ رم�شان:
قال النووي–رحمه اهلل–يف كتاب الأذكار:\« اعلم اأنه ي�ضتحب ملن جتددت له نعمة ظاهرة،اأو اندفعت عنه نقمة 

ظاهرة اأن ي�ضجد �ضكرا هلل تعاىل ، واأن يحمد اهلل تعاىل ، اأو يثني عليه مبا هو اأهله \
واإن من اأكرب نعم اهلل على العبد توفيقه للطاعة ، والعبادة فمجرد دخول �ضهر رم�ضان على امل�ضلم وهو يف �ضحة 
جيدة هي نعمة عظيمة ، ت�ضتحق ال�ضكر والثناء على اهلل املنعم املتف�ضل بها ، فاحلمد هلل حمداً كثرياً كما ينبغي 

جلالل وجهه وعظيم �ضلطانه . 
َن َربُُّكْم لَِئن �َضَكْرُتْ لأَِزيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُتْ اإَِنّ َعَذاِبي لَ�َضِديٌد {)اإبراهيم:7( وبال�ضكر تزيد النعم، قال تعاىل: }َواإِْذ تَاأََذّ

الفرح والبتهاج برم�شان :
ثبت عن ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأنه كان يب�رش اأ�ضحابه مبجيء �ضهر رم�ضان ،فعن اأبى هريرة –ر�ضي اهلل 

عنه-اأن ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم - قال وهو يب�رش اأ�ضحابه :\« قد جاءكم رم�ضان �ضهر مبارك كتب اهلل 
عليكم �ضيامه يفتح فيه اأبواب اجلنة ويغلق اأبواب اجلحيم وتغل فيه ال�ضياطني فيه ليلة خري من األف �ضهر من حرم 

خريها فقد حرم \«.
وقد كان �ضلفنا ال�ضالح من �ضحابة ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم -والتابعني لهم باإح�ضان يهتمون ب�ضهر رم�ضان ، 

ويفرحون بقدومه ، واأي فرح اأعظم من الإخبار بقرب رم�ضان مو�ضم اخلريات ، وتنزل الرحمات؟! 

رم�شان و التوبة الن�شوح
يُ�ضتقبل �ضهر رم�ضان بالتوبة الن�ضوح ، وترك املحرمات ، والعودة اإىل رب الربيات ، يجب الإقالع عن املعا�ضي يف 
كل وقت وحني ، ول �ضيما يف �ضهر الرحمة والغفران والعتق من النريان ، فاأي خ�ضارة يخ�رشها املرء عندما يدخل 
عليه رم�ضان ثم يخرج ومل يزدد فيه ح�ضنة ، ومل يتقرب فيه من اهلل درجة ، لذلكم هو اخل�رشان املبني ، قال �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم : » اإن يف اجلنة باباً يقال له الريان ، يدخل منه ال�ضائمون يوم القيامة ، ل يدخل منه اأحد غريهم ، 

فاإذا دخلوا اأُغلق ، فلم يدخل منه اأحد » ] اأخرجه البخاري وم�ضلم [ فاحر�ض يا عبد اهلل اأن تكون ممن يدخل من 
ذلك الباب يوم القيامة ، واحذر اأن يغلق يف وجهك ، فذلك هو ال�ضغار والعار وال�ضنار ، قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم : » 

فاإذا دخل اآخرهم اأُغلق ، من دخل �رشب ، ومن �رشب مل يظماأ » ] اأخرجه ابن خزمية وهو حديث ح�ضن �ضحيح [ 
،
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا ال�ضم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr



ال�سيارة حمرك  على  املدمر  وتاأثريها  الردياتري  مياه  نق�ص  اأ�سباب 
الإثنني 21  ماي  2018  املوافـق  لـ 05 رم�ضان  1439هـ

�سيارات
21

جدا  الهامة  الأجزاء  من  الردياتري 
وللمحافظة  ال�سيارة  ت�سغيل  لعملية 
على دورة تربيد املحرك وتخفي�ض 
الردياتري  تعر�ض  واإن  حرارته، 
لإرتفاع  ي�ؤدي  التلف  اأو  للت�قف 
يجب  لذا  وتلفه،  املحرك  حرارة 
التاأكد دائما من م�ست�ى املياه داخل 

الردياتري ل�سمان �سالمة املحرك.

اأ�سباب نق�ض مياه الردياتري:

ب�سبب  املاء  نق�ض  يك�ن  قد   -1
اإحكام غلق غطاء ُقربة املياه  عدم 
وهي امل�س�ؤولة عن تغذية الردياتري 
باملاء، وي�ؤدي هذا اإىل تبخري املياه 

ب�سبب احلرارة العالية.
يف  م�سكلة  هناك  تك�ن  قد   -2
بال�سيارة  اخلا�ض  احلرارة  منظم 
يعمل  الذي  وه�   ،) الثريم��ستات   (
داخل  احلرارة  درجة  قيا�ض  على 

لت�سغيل  الحتياج  ومدى  الردياتري، 
املروحة للتربيد، ويف حال اخللل به 

ت�سخن ال�سيارة ويتبخر املاء.
عن  ناجت  املاء  نق�ض  يك�ن  قد   -3
املرنة  الأنابيب  داخل  ثقب  حدوث 
مما  الردياتري،  داخل  امل�ج�دة 
وي�سبب  ال�سديد  املاء  لنق�ض  ي�ؤدي 

خط�رة عالية على املحرك.
دخ�ل  اأي�سا  ال�سبب  يك�ن  قد   -4
وهذا  التربيد،  نظام  داخل  اله�اء 
داخل  املياه  نق�ض  اإىل  ي�ؤدي 

الردياتري.
5- قد يك�ن ال�سبب ه� الإهمال يف 
متابعة م�ست�ى املاء داخل الردياتري 
للماء  العادي  للفقد  طبيعية  نتيجة 

ب�سبب احلرارة.
عن  امل�س�ؤولة  الع�امل  اأهم  من   -6
مروحة  هي  املحرك  تربيد  دورة 
الردياتري  خلف  تقع  وهي  ال�سيارة، 
حرارة  اأرتفاع  حالة  يف  وتعمل 

ي�سخن  تلفها  حال  ويف  املحرك، 
املحرك جدا مما ي�ؤدي لتبخر ماء 

الردياتري.
قربة  ال�سيارة  مقدمة  يف  ت�جد   -7
ماء، تك�ن امل�س�ؤولة عن �سخ املاء 
النق�ض  وا�ستكمال  الردياتري  داخل 
فيه، ويف حال ثقبها اأو ك�رسها ي�ؤدي 

لنق�ض ماء الردياتري.
8- من الأ�سباب الرئي�سية لإ�ستهالك 
ه�  الردياتري  داخل  ال�سديد  املاء 
تكييف ال�سيارة، ومع الت�سغيل الدائم 
من  كثري  ماء  ي�ستهلك  للتكييف 

الردياتري.
9- مع كرثة ت�سغيل الردياتري يتقادم 
ي�ؤدي  الإفرتا�سي مما  ويفقد عمره 

لتلفه ويجب تغيريه.
ب�سبب  الت�رسيب  يحدث  قد   -10
اأ�سفل  الغطاء  يف  ت�رسيب  اأو  ك�رس 
للتنظيف  املخ�س�ض  وه�  الردياتري 

من الأو�ساخ.

عامة  ن�سائحا  ن�ستعر�ض  نهاية، 
للحفاظ على الردياتري:

الردياتري  تنظيف  ال�اجب  من   -1
كل 20 األف كيل�مرت اأو كل 6 اأ�سهر، 
ويتم التنظيف عن طريق فتح الطبة 
وت��سيل  للردياتري  ال�سيارة  اأ�سفل 
يف  باملاء  مت�سل  خرط�م  ف�هة 
املحرك  وت�سغيل  الردياتري،  فتحة 
ويتم مالحظة مرور املاء يف الدورة 
ملدة خم�ض دقائق حتى يخرج ماء 

نظيف.
2- واأي�سا ميكن ا�ستخدام تيار ه�اء 
وذلك  التربيد  دورة  لجتاه  معاك�ض 

لتنظيف م�ا�سري الردياتري.
النحا�ض  م�ا�سري  تنظيف  يجب   -3
والفراغات  بالردياتري  امل�ج�دة 
املحيطة، حيث تلت�سق به احل�رسات 
واأي�سا  الأ�سجار،  وورق  والأتربة 
اأي  ومعاجلة  التربيد  نظام  متابعة 

�سيارة  عن  اإ�ص" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

حتذير من و�سع القدم على "تابلو" ال�سيارة

اإ�ض"  "دي  �رسكة  ك�سفت     
 DS الختبارية  ال�سيارة  عن 
ت�ست�رسف  التي   ،X-Tense
اأن  املقرر  من  حيث  امل�ستقبل؛ 
على  تعتمد  التي  ال�سيارة،  تنطلق 
وال�رسعة  الآلية  القيادة  فل�سفة 
بحل�ل  قيا�سي  ب�سكل  والفخامة، 

عام 2035.
واأو�سحت العالمة الفاخرة التابعة 
اأن  الفرن�سية  �سرتوين  ل�رسكة 
�سيارتها الختبارية تظهر يف ث�ب 
من  ريا�سية  ال�س�بر  امل�ديالت 
والعجالت  الق�سري  الربوز  حيث 
مع  ال�رس�سة  واملقدمة  ال�سخمة 
والك�سافات  الن�سيابية،  اخلط�ط 
ال�سخمة  اله�اء  وقن�ات  النحيفة 
على  ال�سخمة  وامل�سابيح 
يف  بعمق  ت�ستقر  التي  امل�ؤخرة، 
اأبرز  وتتمثل  اجل�سم.  جت�يف 
ال�سمات الت�سميمية يف ال�سكل غري 
املتماثل على املقدمة وامل�ؤخرة. 
اأب�اب  عرب  ال�سيارة  قائد  ويدخل 
�رسنقة  يف  مكانه  لياأخذ  جمنحة 

ليبداأ  حتت مظلة زجاجية �سفافة 
يرتكها  اأو  بنف�سه  القيادة  مرحلة 
ويتج�سد  الآلية.  ال�سيارة  لأنظمة 
به  يتمتع  الذي  الفخامة،  مدى 
التدليك  وظيفة  ال�سيارة، يف  قائد 
الته�ية  بنظام  املزودة  باملقاعد 
�ساوند  من  ال�سادرة  وامل��سيقى 

.Hifi بار بتقنية
الزجاجية  الأر�سية  وت�فر 
اإطاللة  ال�سفافة  الكهرو�س�ئية 
اجلزء  يحيط  بينما  الطريق،  على 
واخل�سب  اجللد  من  الداخلي 
واملعدن بالركاب، وتق�م الأ�سطح 
�سا�سة  ب�ظيفة  العل�ية  الزجاجية 

اجلهاز الل�حي.
ويقدم م�ساعد اله�ل�جرام )�س�رة 
ثالثية الأبعاد( دعما لقائد ال�سيارة 
يف  للتحكم  راكبني  اإىل  ي�سل  وما 
وامللتيميديا.  الراحة  اأنظمة 
حمركني  على  ال�سيارة  وتعتمد 
الأمامي  املح�ر  على  كهربائيني 
كيل�وات/1360   1000 بق�ة 

ح�سان.

حذرت م�ؤ�س�سة ديكرا للفح�ض الفني 
من و�سع الراكب الأمامي اأقدامه على 
و�سعية  ت�سكل  حيث  ال�سيارة،  تابل�ه 

اجلل��ض هذه خط�رة على حياته.
اأن  الأملانية  امل�ؤ�س�سة  واأو�سحت 
يف  تت�سبب  قد  هذه  اجلل��ض  و�سعية 
اأن مييل اخل�رس لالأمام بع�ض ال�سيء، 
حزام  انزلق  خطر  ي�سكل  ما  وه� 
الكاملة  الكبح  مناورات  لدى  ال��سط 
البطن.  مبنطقة  اأ�رسار  واإحداث 
عمل  على  ال��سعية  هذه  ت�ساعد  ول 
ب�سكل  احل��ض  منطقة  يف  احلزام 
�سحيح، وه� ما قد ي�ؤدي اإىل حدوث 

اإ�سابات يف مف�سل احل��ض.
واإذا كان من ال�رسوري حترر ال��سادة 
اله�ائية يف حال الت�سادم فاإن هذا قد 
مف�سل  يف  خطرية  ك�س�ر  اإىل  ي�ؤدي 
قد  ما  هذا  اإىل  وي�ساف  احل��ض. 

ت�سببه هذه ال��سعية يف اجلل��ض عند 
وق�ع حادث لل�سيارة من ت�جيه القدم 
يف  الثانية،  من  جزء  يف  اخللف  اإىل 
اجل�سم  من  العل�ي  اجلزء  يتجه  حني 
الت�سادم،  بفعل  الأمام  اإىل  والراأ�ض 
وقد ي�ؤدي هذا اإىل ك�رس اجلمجمة اأو 

اإ�سابات اأخرى بالراأ�ض.
باإ�سابات  اأي�ساً  ال��سعية  هذه  وتهدد 
لالأمام  الراكب  مييل  عندما  خطرية 
وتقرتب  اله�ائية  ال��سادة  حترر  عند 
ت�سبح  عندها  التابل�ه،  من  راأ�سه 
اله�ائية  ال��سادة  مرمى  يف  الراأ�ض 
�رُسبت  وكاأنها  النطالق،  مرحلة  يف 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
التي  الكاملة،  احلماية  اأن  اإىل  يُ�سار 
واأحزمة  اله�ائية  ال��سائد  تقدمها 
الأمان ل ي�سمنها اإل اجلل��ض ب�سكل 

طبيعي وقائم.

E مر�سيد�ص تقدم املوديل اجلديد من الفئة
قّدمت �رسكة مر�سيد�ض امل�ديل اجلديد من �سيارة الفئة E مبحركات جديدة، واأنظمة م�ساعدة ذكية ت�ساهي �سقيقتها الفئة S الفارهة، 

بالإ�سافة اإىل باقة ت�سميمية ريا�سية. واأو�سحت ال�رسكة الأملانية اأن امل�ديل اجلديد �سيح�سل على خدمات حمرك ديزل رباعي الأ�سط�انات 
بق�ة 245 ح�سان، ويكتمل برنامج الدفع مبحركني من �ست اأ�سط�انات. وي�لد حمرك الديزل �سدا�سي الأ�سط�انات على �سكل م�ستقيم ق�ة 340 
ح�سان/700 ني�تن مرت لعزم الدوران الأق�سى يف امل�ديل 4Matic 400d E بن�سختيه ال�سال�ن والك�مبي، وه� ما يتيح لهما الت�سارع من الثبات 

اإىل 100 كلم/�ض يف غ�س�ن 9ر4 و1ر5 ثانية يف حني تقف ال�رسعة الق�س�ى على اأعتاب 250 كلم/�ض. و�سجلت ال�سيارة على من�سة الختبار 
معدلت ا�ستهالك ترتاوح بني 5ر5 و1ر6 لرت /100 كلم، وه� ما ينتج عنه ما يرتاوح بني 145 و161 جم/كلم من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكرب�ن.

واإىل جانب املحركات اجلديدة حازت ال�سيارة على مق�د جديد اأي�سا؛ حيث ي�سم عنا�رس التحكم يف مثبت ال�رسعة، كما ي�ستعني نظام حمدد 
م�سافة الأمان ببيانات اخلرائط ليتمكن من الكبح قبل املنعطفات على �سبيل املثال وتقدم باقة Sport Style عنا�رس كروم يف امل�سدمني 

الأمامي واخللفي، وخمارج العادم، والعجالت امل�سن�عة من معدن خفيف قيا�ض 17 ب��سة بت�سميم من 10 برامق. ويبلغ �سعر هذه الباقة 1250 
ي�رو. واأعلنت مر�سيد�ض اأن �سعر ال�سيارة 4Matic 400d E يبلغ 62 األف و719 ي�رو للم�ديل ال�سال�ن و65 األف و510 ي�رو للم�ديل الك�مبي.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رسكة كيا م�دياًل خا�ساً من Ceed، التي تنتمي لفئة م�ديالت الك�مبي، يحمل ال�سم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات اخلا�سة.
واأو�سحت ال�رسكة الك�رية اجلن�بية اأن �سيارتها Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف اله�اء الأت�ماتيكي، ونظام 

املالحة، وكامريا الرج�ع للخلف، والطالء املعدين، بالإ�سافة اإىل تدفئة املقاعد يف الأمام، وجتهيزة التحدث احلر، والعجالت امل�سن�عة من 
معدن خفيف قيا�ض 16 ب��سة ويت�فر لل�سيارة حمركان ب�ق�د البنزين بق�ة 73 كيل�وات/100 ح�سان اأو 99 كيل�وات/135 ح�سان.
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4K و�شا�شة Core i9 15 مبعالج Zenbook Pro أ�شو�س تطلق�


،اخلارقة وال�شا�شة الفائق الأداء ملحبي
15 Zenbook Pro حا�شب تطلق اأ�شو�س
من متعددة بخيارات ياأتي الذي للمحرتفني
معاجلاتاأحدثحتىت�شلالفنيةاملوا�شفات
الثامن اجليل من اأنوية ب�شتة Core i9 اإنتل

4Kشا�شة�مع
لب�شماكةنحيفج�شمشمن�كلهاالقوةهذه
موا�شفاتجندكغ1.8ووزنملم19اإىلت�شل
.حممولة بحوا�شب بعد تتوفر ل ا�شتثنائية
خارجية شا�شة� بطاقة ًاأي�شا اأ�شو�س اأ�شافت
Harman شماعات� مع 1050 GTX

Kardonوكاأنهاحلا�شباملثايلاملتكامل.
املحمولة احلوا�شب من الكثري بعد لتتوفر
القول ميكنلذاCore i9مبعالجتعملالتي
،قدمته التي ال�رشكات اأوائل من اأ�شو�س اأن
بحجمهللألعابموجهحا�شبلي�ساأنهخا�شة
الكايف التربيد ولتاأمني .الثقيل ووزنه ال�شخم
ثلثة اأ�شو�س ا�شتخدمت القوي املعالج لهذا

اأنابيبحراريةومروحتيتربيد.
املوا�شفات من خيارات بعدة احلا�شب ياأتي
احل�شول ميكن مثًل ،املذكور من اأقل منها
اأو 8750H-Core i7 مبعالج خيار على
ًاأي�شا وهي النوى رباعية 8300H-Core i5

هناك4Kب�شا�شةترغبملواإن.للغايةقوية
تدعم بو�شة 15.6 بقيا�س 1080P شا�شة�

AdobeRGBاألوانكاملدعممعاللم�س
8 بني ما الع�شوائية الذاكرة خيارات وتتنوع
نوع من التخزين وخيارات غيغابايت 16 اأو
بطاقة ذاكرة اأن كما ،تريابايت 1 حتىSSD
.GDDR5 نوع من غيغابايت 4 الر�شوميات
كما اأنيق خارجي ت�شميم شمن� هذا وكل

.Zenbookفئةمعاعتدنا
،نق�ساأييوجدلًتقريبااملنافذةناحيةمن
ومنفذي 3 Thunderbolt منفذي هناك

اجليل من 3.1 USB

وقارئ HDMI ومنفذ احلديث الثاين
ومنفذلل�شوتTRRSومنفذذاكرةبطاقات
بطاريةت�شغلهااملوا�شفاتهذهوكل،لل�شحن
تقول Li-Poly نوع من شاعي� واط 71
شاعة�9.5حتىالعملعلىقادرةاأنهااأ�شو�س
%60 شحن� يتم حيث ال�رشيع ال�شحن وتدعم

منهاخلل49دقيقة.
الوح�س هذا شعر� عن اأ�شو�س تك�شف مل
معخا�شةًرخي�شاتتوقعللكنه،باملوا�شفات
هذهكلوهند�شةللغاية املكلفاملعالجهذا

املكونات�شمنت�شميماأنيقوم�شاحة.

 في�س بوك م�شنجر يطلق �أد�تني 
للو�قع �ملعزز و�لرتجمة �لفورية


بوكفي�سرشكة�اأعلنت

موؤمترهاشمن�اليوم
عنF8للمطورينال�شنوي
للعلماتجديدةاأدوات
وامل�شتخدمنيالتجارية

من�شةعلىالعاديني
العملكفاءةلرفعم�شنجر

العلماتقدرةمثل
ا�شتخدامعلىالتجارية
لعر�ساملعززالواقع

الذكيامل�شاعدعلىًاعتماداالفوريةالرتجمةميزةواإطلق،منتجاتها
.M

ميزة الواقع املعزز يف م�ضنجر

من�شةمنال�شتفادةوال�شغريةالكبريةلل�رشكاتميكنامليزةهذهخللمن
منتجاتهمدعماأجلمنCamera Effects Platformالكامرياتاأثريات
اأقربواملاديالفرتا�شيالعاملنييجعلمما،ب�شهولةاملعززالواقعبتقنية
يفالتجارين�شاطكمعماشخ�س�يتفاعلعندمالذلك.البع�سبع�شهمااإىل
الواقعوفلترتاأثرياتشتدعم�التيالكامريابفتحمطالبتهكنك م�شنجرميمُ
كيفم�شاهدةاأوجذابةبطريقةاملعرو�ساملنتجلإظهاراجلديدةاملعزز

رشائه�قبلعليكشيبدو�كيفاأو،ديكوراأواأثاثقطعةكاناإذااملنزليفشيبدو�
املعززالواقعتاأثرياتدمجشيعمل�وبذلك.ملب�سقطعةاملنتجكونحالةيف
يقومونالذينالأ�شخا�ستواجهحقيقيةم�شاكلحلعلىم�شنجرر�شائليف

شت�شتخدم�كثريةرشكات�هناكاأنا بالت�شوقعربالإنرتنت.في�شبوكاأعلنتاأي�شً
ونايكيوكيااأ�شو�س:وهماإطلقهافورمنتجاتهاعر�سيفامليزةهذه

هواتفهاعر�سيفامليزةهذهاأ�شو�سشت�شخدم�املثالشبيل�فعلى،و�شيفورا
اجلديدةلتقدمينظرةاأعمقعلىميزاتالهاتفوالوظائف.

�أندرويد P لن يتيح 
للتطبيقات مر�قبة 

ن�شاط �شبكتك
اجلديداأندرويدت�شغيلنظامياأتي
مينع حيث ،عام ب�شكل ًاآمنا »P«
ن�شاط مراقبة من التطبيقات
،معرفته دون امل�شتخدم شبكة�
الو�شولمناملطورونيتمكنولن
يجعل ما وهو ،proc/net اإىل
ولن .الن�شاط مراقبة املمكن من
ت�شميمهامتالتيالتطبيقاتتتمكن

واجهة م�شتوى على P لأندرويد
اأعلى اأو 28 التطبيقات برجمة
و TCP ملفات اإىل الو�شول من
على للح�شول املطلوبة UDP
تعيينها يتم مل ما ،الوظيفة هذه
موقع يفورد ملا ًوفقا ،VPN كـ
،التقنية للأخبار العربية البوابة

اأم�سالثنني.

 7 �إعالنات يف موؤمتر
 غوغل للمطورين

ال�شنوي موؤمترها غوغل رشكة� تعقد
فيو ماوننت مدينة يف للمطورين
فيما ن�شتعر�س الأمريكية بكاليفورنيا
ًوفقا ،والت�رشيبات التوقعات اأبرز يلي
للأخبارالعربيةالبوابةموقعيفوردملا

التقنية،اأم�سالأحد.

اجلديد  الت�ضغيل  نظام   1-
P اأندرويد

اجلديد الإ�شدار شيكون� العام هذا
دعمه املتوقع ومن ،P اأندرويد هو
فون اآي« هاتف يف كما للإمياءات

اإك�س«.

الذكاء ال�ضطناعي  تقنيات   2-

ال�رشيةاخللطةهوال�شطناعيالذكاء
بالفعل بداأت وقد ،ال�رشكة مل�شتقبل
Google مثل كثرية منتجات مع
والأماكن العنا�رش على للتعرف Lens
اأبحاث وخمترب الهاتف بعد�شة
ووحدة لندن يف DeepMind

،واميو يف القيادة ذاتية ال�شيارات
،TensorFlow من�شة اإىل بالإ�شافة
الع�شبية ال�شبكات وتدريب الآيل للتعلم
البيانات معاجلة رشائح� وكذلك
املعروفة املعاجلة بوحدة اخلا�شة
Tensor Processing Unit باإ�شم
تقوم الدقيقة املعاجلات مننوع وهي
الآيل التعلم لت�رشيع بت�شميمها غوغل

بال�شبكاتالع�شبية.

غوغل و ال�شوتي غوغل شاعد� ممُ -3
هوم

لغوغل ال�شوتي املمُ�شاعد يعترب
املخ�ش�شة واأجهزتها »اآ�شي�شتنت«
ال�رشكة اأوراق اأحد الذكية للمنازل
واأبل اأمازون بها تناف�س التي الرابحة

ومايكرو�شوفت.

»ال�ضور والأخبار  خدمات   4-
وغوغل بالي«

حتديثاتاأنغوغلتعلناأناملتوقعمن
على القائمة لين�س غوغل مبيزة تتعلق

الذكاءال�شطناعي.

الأخبارخدمةدمجًاأي�شا املتوقعومن
ال�شحف تطبيق مع »نيوز غوغل«
،يوتيوب يف الأخبار وق�شم واملجلت
عر�س رشعة� تطوير اإىل بالإ�شافة

.AMPتقنيةخللمناملحتوى

الألعاب -5 تطوير 

تقوم ال�رشكة اأن اإىل التوقعات ت�شري

لبث خدمة وهي Yeti خدمة بتطوير
،كا�شت كروم بجهاز مدعومة الألعاب
اجتماعية شبكة� تطوير اإىل بالإ�شافة
Arcade ا�شم حتمل الألعاب لع�شاق
مايكل ال�شاب املطور مع بالتعاون
اأ�شغربكونهم�شوارهبداأالذي،شاميان�
شنة�17عمريفبوكفي�سداخلمطور
اأن املتوقع ومن لغوغل انتقاله قبل
هذااملطورينموؤمترخللعنهاتعلن

العام.

الت�ضميم  لنظام  جديد  اإ�ضدار   6-
Material Design

Material عن الإعلن املتوقع من
ا�شتخدمتهالذي،Design Refresh
بالإ�شافة،اجلديدميلجيت�شميميف
لتحديثت�شميممت�شفحهاكرومواأكرث.

لل�ضاعات   Wear OS نظام   7-
الذكية

الأجهزةت�شغيلمن�شةهوWear OS
الت�شغيلبنظامالعاملةللرتداءالقابلة
اأندرويدا�شمحتملكانتوالتياأندرويد

وير.

ميزة �لرتجمة �لفورية �عتمادً� 

 

على �مل�شاعد �لذكي �إم
والبائعنيللم�شرتينالفوريةالرتجمةشتوفر�امليزةهذه
املوجودMarketplaceبا�شميعرفمااأوال�شوقيف

عربالتوا�شلعلىقادرينليكونوافي�شبوكمبوقع
Mالذكيامل�شاعداقرتاحاتمعاملختلفةاللغات
املت�شلونالأ�شخا�سيتلقىعندماالآن.للرتجمة
خمتلفةبلغةر�شالةMarketplaceخللمن

ي�شاألهمف�شوفم�شنجريفالفرتا�شيةلغتهمعن
ترجمةيريدونكانوااإذاعماMالذكيامل�شاعد

اإىلالإجنليزيةمنالرتجمةو�شتكون.الر�شالة
ال�شوقحمادثاتيفمتاحة)والعك�س(الإ�شبانية

Marketplaceالتيجترييفالولياتاملتحدة.
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ال984  الق�ضائية  املتابعات  هذه  تتمحور  و 
--ي�ضيف امل�ضدر--حول الت�رصيح الكاذب و 
التزوير و ا�ضتعمال املزور و اإخفاء معلومات 
من اأجل ت�ضليل الإدارة و عدم الإقامة باحلي 
املعني بعملية الإ�ضكان و املتاجرة يف البيوت 
ق�ضائية  اأحكاما  �ضدرت  قد  و  الق�ضديرية 
»الت�رصيح  بتهمة  تتعلق  حالة   597 ب�ضاأن 
�ضخ�ص   280 على  احلكم  مت  حيث  الكاذب« 
حب�ضا  �ضهرا   24 و   18 بني  ما  ترتاوح  باأحكام 
نافذا و غرامة مالية ما بني 20000 و 500000 
 224 على  حكم  فيما  للولية  كتعوي�ص  دج 
ما  يرتاوح  النافذ  غري  باحلب�ص  اآخر  �ضخ�ص 
بني �ضهرين و �ضتة اأ�ضهر و غرامة مالية ت�ضل 
من  �ضخ�ضا   93 ا�ضتفاد  فيما  دج,   20000 اإىل 

الرباءة, ح�ضبما ورد يف ذات التقرير .

م.�س
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للح�سول على �سكنات اجتماعية بالعا�سمة

 والية اجلزائر ترفع 984 ق�ضية اأمام العدالة
قامت والية اجلزائر برفع حوايل 984 دعوى ق�سائية �سد م�ستفيدين من �سكنات اجتماعية تبني بعد التحقيقات 
اأنهم حت�سلوا على هذه ال�سكنات من دون وجه حق, ح�سبما جاء يف تقرير اجنازات 2017 لوالية اجلزائر ويتعلق 

االأمر ح�سب هذا التقرير بتحقيقات اأجريت على امل�ستفيدين منذ بداية عمليات اإعادة االإ�سكان بالعا�سمة يف 
جوان 2014 لغاية 2017 والتي ا�ستفادت من خاللها حوايل 42 األف عائلة من �سكنات عمومية اإيجارية.  

 اأحالم الفقراء
 و نوايا الوزير

�سعيد  اجلديد  التجارة  وزير  على  اأ�سفق 

جتربة  ي�ستن�سخ  نف�سه  وجد  الذي  جالب 

دونكي�سوف ذلك الفار�س اال�سباين النبيل 

ملواجهة  باأخالقه  دوما  يت�سلح  الذي 

معاك�سة  الواقعية  ,املعطيات  اأعدائه 

قبل  اأطلقها  التي  لت�سريحاته  متاما 

الطوابري  ظاهرة  الكرمي,عادت  ال�سهر 

الم�ست  االأ�سعار  و  احلليب  اأكيا�س  على 

الواليات,ما  اأغلب  يف  قيا�سية  م�ستويات 

االآليات  لف�سل  تكري�س  فعال  هو  يحدث 

التي تتبناها الوزارة يف �سبط االأ�سواق,و 

كل  متتلك  معينة   ملجموعة  كبريا  تفوقا 
القوة لل�سيطرة على ال�سوق 

وزارة التجارة خ�سرت معركتها ,وبالتايل 

العام  الراأي  م�ستوى  على  فاالحتقان 

�سيبقى حمافظا على �سقف عال اإىل غاية 

ملعاجلة  النهي  االأمرو  اأولو  يتدخل  اأن 
الو�سع.

االأمر  يرتبط  ياترى,هل  اخللل  يكم  اأين 

هذا  بتغول  اأم  �سادقة  نية  وجود  بعدم 

اأوراق  من  ميلك  الذي  املافيا  من  النوع 

ال�سغط و ال�سيطرة ما ال تفهمه اأو تعرفه 

ما  تواطئا  هناك  الو�سية,..رمبا  اجلهات 

ميكن بع�سا من التجار من فعل ما يريدون 

الف�سيل,و  ال�سهر  بحرمة  اآبهني  غري 

ال�سنة  طيلة  ذلك  يفعلون  اأنهم  امل�سيبة 

قادر  خ�سني«  »لعب  هناك  ال�سارع  ..بلغة 

وو�سعها  و  الب�سطاء  اأموال  ا�ستنزاف  على 
يف جيوب خفافي�س الظالم.. 

موقف
�سهر رم�سان يف اأدرار

30 فرقة وبياطرة 
ملراقبة املحالت 

واالأ�ضواق 
 قامت مديرية التجارة لولية ادرار باتخاذ 
كل التدابري والإجراءات بغية تكثيف من 

ن�ضاط املراقبة اليومية ملختلف املحالت 
التجارية والأ�ضواق عرب خمتلف املناطق 
اأين مت تخ�ضي�ص ح�ضب م�ضدر من مبني 
املديرية اأنه مت ت�ضخري 30 فرقة مراقبة 
وقمع الغ�ص والتي جتوب دوريات ميدانية 

لأجل املراقبة حول مدي احرتام املقايي�ص 
يف حفظ ال�ضلع واإ�ضهار الأ�ضعار وغريها كما 
مت ت�ضخري بياطرة بدورهم يقومون مبراقبة 
املذابح اخلا�ضة باملوا�ضي وكذا حمالت 
بيع اللحوم بغية و�ضع التجار يف تقدمي 

�ضلع قابلة ل�ضتهالك دون ت�ضجيل اأ�رصار 
�ضحية وح�ضب ذات امل�ضادر انه مت القيام 
بكل الإجراءات اأخري لأجل توفري ال�ضلع 

خا�ضة التي يقبل عليها ال�ضتهالك يف �ضهر 
رم�ضان حيث مت اإبرام اتفاقية وت�ضخري 

نحو 240 متعامل اقت�ضادي وجتاري جللب 
ال�ضلع ومتوين الأ�ضواق واملحالت التجارية 
مبختلف ال�ضلع واأ�ضاف ذات امل�ضدر بان 

هذه فرق املراقبة ت�ضهر يوميا يف املراقبة 
الدورية خالل هذا ال�ضهر الف�ضيل بالإ�ضافة 

اإيل حماربة ظاهرة التجار املو�ضم يف 
تغيري منط جتارتهم اإيل جتارة اأخري كبيع 

احللويات دون تراخي�ص م�ضبقة
بو�سريفي بلقا�سم

احلاج # وداد 

اأمن والية اجلزائر 

وجبات �ضاخنة ل�ضائقي املركبات قبيل االإفطار

كاأ�س العامل ت�ضل اإىل حمطة نيغني نوفغورود

 اأقامت م�ضالح اأمن ولية اجلزائر مائدة اإفطار 
جماعي على م�ضتوى احلاجز الأمني » اله�ضبة 
» ببئر خادم باجلزائر العا�ضمة وكذا احلرا�ص, 
حيث مت توزيع وجبات �ضاخنة لفائدة م�ضتعملي 
احرتام  ب�رصورة  التح�ضي�ص  ق�ضد  الطريق, 
قانون املرور للحد من ظاهرة ارتفاع احلوادث 

خالل �ضهر رم�ضان املبارك.
يف هذا الإطار, نظمت م�ضالح اأمن ولية اجلزائر 

رم�ضان,  �ضهر  من  الأوىل  اأيام  الثالثة  خالل 
موائد اإفطار جماعية لفائدة م�ضتعملي الطريق 
على  العا�ضمة  وذلك مبداخل وخمارج  ال�رصيع 
�ضعار  راي�ص حتت  وبئر مراد  م�ضتوى احلرا�ص 
»رم�ضان بدون حوادث مرور«, حيث مّت تقدمي 
ا�ضتح�ضنوا  الذين  لل�ضائقني  �ضاخنة  وجبات 
املبادرة وثّمنوها خ�ضو�ضا واأنها تتعلّق بالنف�ص 

الب�رصية و�ضبل املحافظة عليها.

مدينة  حمطة  اإىل  العامل  كاأ�ص  اليوم  و�ضلت 
نيجني نوفغورود اإحدى املدن الـ11 امل�ضت�ضيفة 
وزوار  �ضكان  وي�ضتطيع   2018 رو�ضيا  ملونديال 
الذهبية  الكاأ�ص  م�ضاهدة  نوفغورود,  نيجني 
وبعد  املدينة  يف  عر�ضها  خالل  قرب,  عن 
جولتها  العامل  كاأ�ص  �ضتوا�ضل  املحطة  هذه 
�ضان  ثم  رو�ضتوف,  اإىل  و�ضتتوجه  رو�ضيا,  يف 

التي  العا�ضمة مو�ضكو,  اإىل  بطر�ضبورغ, و�ضول 
من  الـ14  يف  املونديال  افتتاح  حفل  �ضتحت�ضن 
ملعب  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  املقبل   ال�ضهر 
األف متفرج,  نيجني نوفغورود, الذي يت�ضع لـ45 
مونديال  نهائيات  خالل  مباريات   6 �ضيحت�ضن 
دوري املجموعات,  مباريات يف   4 منها   ,2018

ومباراة واحدة يف ثمن النهائي وربع النهائي.

اإت�ساالت اجلزائر بتيبازة

 ربط قرية واد احلمام 
ب�ضبكة االألياف الب�ضرية

خالل �سهر رم�سان 

 Win max Control عر�س
ْر اأحجام انرتنت اأر�ضدتكم  يفِجّ

ا�ستثنائية  ت�سعريات  ُتطلق   Ooredoo"
على مكاملاتها نحو اخلارج

ات�ضلوا من اجلزائر نحو اخلارج 
ابتداء من 10 دج للدقيقة فقط

بتيبازة  العملية  املديرية  قامت 
بتعميم  يق�ضي  برنامج  بت�ضطري 
كامل  على  الب�رصية  الألياف  �ضبكة 
اأنحاء الولية اأين كانت البداية بقرية 
�ضخرت  والتي  النائية  احلمام  واد 
الالآزمة  الإمكانيات  كل  املديرية 
الب�رصية  الألياف  ب�ضبكة  لتو�ضيلها 
من اأجل توفري خدمات الهاتف الثابت 
والأنرتنت لأكرث من 300 عائلة وعدد 
حتتوي  التي  القاعدية  الهياكل  من 

للبلدية  كملحقة  القرية  هذه  عليها 
اإبتدائية  ومدر�ضة  للعالج  قاعة   ,
 2000 من  اأكرث  خدماتها  من  ي�ضتفيد 

ن�ضمة.
بتقنية عالية ولتفادي خملفات احلفر 
 , ال�رصوط  كما هي م�ضطرة يف دفرت 
باأ�ضغال  قامت  العملية  املديرية  فاإن 
الألياف  كوابل  من  كيلومرت   07 و�ضع 
اإنطالقا من مدينة �رص�ضال  الب�رصية 

اإىل غاية قرية واد احلمام .

لزبائنه  متوا�ضل  و  دائم  ا�ضتماع  يف 
ذوي  زبائنه  يرافق  ,موبيلي�ص 
 Win maxلعر�ص البعدي  الدفع 
ترويجي  ,باإطالق عر�ص    Control
اأنرتنت  اأحجام  يفّجر  ,�ضوف  مده�ص 

اأر�ضدتكم. 
,مينح  الف�ضيل  ال�ضهر  ,طيلة  عليه  و 
من  �ضخم  اإ�ضايف  ر�ضيد  موبيلي�ص 
جديد  اقتناء  كل  على  الأنرتنت, 
 Win لعر�ص  جتديد  اأو  ,حتويل 
 2000    - 1300( max Control
- 3500( ,ت�ضل اإىل 5 مرات احلجم 
مينحكم  ,كما  للعر�ص  البتدائي 
اإمكانية الإ�ضتفادة من هذه الأحجام 
 Win max  طيلة 6 اأ�ضهر. -عر�ص
 Go  20   Go  5  :1300  Control
غري  ق�ضرية  ر�ضائل  و  مكاملات   +
حمدودة نحو موبيلي�ص + 3 �ضاعات 

-عر�ص   ال�ضبكات.   جميع  نحو 
 8  :2000  Win max Control
Go + مكاملات و ر�ضائل   40  Go
ق�ضرية غري حمدودة نحو موبيلي�ص 
ال�ضبكات.  جميع  نحو  �ضاعات   5  +
 Win max Control -عر�ص  
Go  Go 15 :3500 60+ مكاملات 
نحو  ق�ضرية غري حمدودة  ر�ضائل  و 
جميع  نحو  �ضاعات   8  + موبيلي�ص 

ال�ضبكات.

 , التكنولوجي  الرائد   ,Ooredoo
اأقاربهم  و  بعائالتهم  زبائنها  تقّرب 
اأول يوم من �ضهر  ابتداء من  و تطلق 
رم�ضان ثالثة اأر�ضدة جزافية جديدة 
و دائمة على املكاملات نحو اخلارج, 
باأ�ضعار  و  بلدا   50 من  اأكرث  ت�ضمل 

ا�ضتثنائية. 
لزبائن  ميكن  الف�ضيل,  ال�ضهر  خالل 
نحو  مكاملات  اإجراء   Ooredoo
املكاملات  ت�ضعرية  بنف�ص  اخلارج 
للدقيقة  دج   10 من  ابتداء  املحلية 

فقط.
اجلديدة   Ooredoo ت�ضعريات 
متوفرة يف ثالثة اأر�ضدة جزافية على 
النحو التايل: بتعبئة 100 دج: ت�ضعرية 
املكاملات ب 10 دج/ للدقيقة نحو 40 

بلد   18 نحو  للدقيقة  دج/  و20  بلد 
�ضاحلة ملدة �ضاعة واحدة.

بتعبئة 200 دج: ت�ضعرية املكاملات ب 
10 دج/ للدقيقة نحو 40 بلد و20 دج/ 
للدقيقة نحو 18 بلد �ضاحلة ملدة 24 

�ضاعة.
بتعبئة 1000 دج: ت�ضعرية املكاملات ب 
10 دج/ للدقيقة نحو 40 بلد و20 دج/ 
 7 بلد �ضاحلة ملدة  للدقيقة نحو 18 

اأيام.

جامعة ورقلة 

 210 اإتفاقية �ضراكة و9 م�ضاريع بحث �ضمن التعاون الدويل

احلا�سنة التكنولوجية جلازي و املدر�سة 
الوطنية املتعددة التقنيات

ال�ضروع يف اختيار امل�ضاريع

�ضهدت جامعة قا�ضدي مرباح بورقلة خالل ال�ضنوات 
الإنفتاح على  اإطار  الأخرية دينامكية »حقيقية« يف 
يف  جتلت  والتي  والإقت�ضادي  الإجتماعي  حميطها 
اإتفاقية �رصاكة وامل�ضاهمة يف جت�ضيد  اإم�ضاء 210 
التعاون  �ضمن  علمي  بحث  م�ضاريع   )9( ت�ضعة 

اأم�ص الأحد لدى م�ضوؤويل  اأ�ضتفيد  الدويل, ح�ضبما 
هذه املوؤ�ض�ضة العلمية. ويتعلق الأمر بـ 127 اإتفاقية 
وطنية من بينها 87 اأبرمت مع موؤ�ض�ضات اقت�ضادية 
اتفاقية   83 و  اإدارية  وهيئات  حملية  وجماعات 
اأخرى دولية مع جامعات وموؤ�ض�ضات ومراكز بحث 

من 29 دولة, بالإ�ضافة اإىل ت�ضعة )9( م�ضاريع بحث 
عملي تندرج يف اإطارالتعاون الدويل )فرن�ضا وتون�ص 
مدير  نائب  اأو�ضح  كما  اإفريقيا(,  وجنوب  واإيطاليا 
والتعاون  اخلارجية  بالعالقات  املكلف  اجلامعة 

باجلامعة, مراد قري�ضي.

التي  امل�ضابقة  يف  للم�ضاركة  الدعوة  بعد 
قامت   , املا�ضي  اأفريل  يف  اإطالقها  مت 

جلازي  التكنولوجية  احلا�ضنة 
املتعددة  الوطنية  باملدر�ضة 
جمموعة  باختيار  التقنيات  

�ضيتم  التي  املبتكرة  امل�ضاريع  من 
دعمها كجزء من برنامج احلا�ضنة.

مت الإعالن عن قائمة امل�ضاريع يف اجتماع 
ُعقد يوم اخلمي�ص17 ماي اجلاري يف مقر 
مدير  دبيا�ص  حممد  بح�ضور  احلا�ضنة 
و  التقنيات,  املتعددة  الوطنية  املدر�ضة 

و  الرئي�ص فين�ضنز ني�ضي 
ل�رصكة  التنفيذي 
هذه  يف  جازي, 
 , املنا�ضبة 
اأ�ضحاب  قدم 
يع  ر مل�ضا ا
ملحة  املختارة 
موا�ضيع  تغطي  التي  م�ضاريعهم  عن  عامة 
والتجارة  الذكية  البطاقات  مثل  خمتلفة 
والبيانات  والروبوتات  الإلكرتونية 

ال�ضخمة. 

ال�سلطة الفل�سطينية

عبا�س يدخل امل�ضفى 
للمرة الـ3 يف اأقل من اأ�ضبوع
اأعلن م�ضوؤولون فل�ضطينيون اأن الرئي�ص حممود عبا�ص دخل اليوم امل�ضت�ضفى, 

وذلك للمرة الثالثة خالل اأقل من اأ�ضبوع ,وكان الرئي�ص الفل�ضطيني البالغ من 

العمر 82 عاما قد زار يف وقت متاأخر من اأول اأم�ص ال�ضبت م�ضت�ضفى يف رام 

اهلل لإجراء مراجعة للعملية التي اأجراها يف الأذن الو�ضطى الثالثاء, ح�ضب 
وكالة »وفا« الر�ضمية.

التعاون  ملنظمة  الطارئة  القمة  يف  الفل�ضطيني  الوفد  عبا�ص  يرتاأ�ص  ومل 

الإ�ضالمي اخلا�ضة بتطورات الق�ضية الفل�ضطينية والذي عقد يف ا�ضطنبول 

اأ�ضباب غيابه  اأي تعليق ر�ضمي من رام اهلل على  اجلمعة, وذلك دون �ضدور 
عن الفعالية.


