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�س4يف ظل الأزمة احلالية

اإق�ساء اأربع ملبنات ب�سبب الغ�ش والتحايل 

الإجراء ك�شف عنه وير العدل حافظ الأختام الطيب لوح:

اإن�ساء �سلطة وطنية حلماية املعطيات ال�سخ�سية 

�س6

�س3

اأ�شبح الن�شاط الثاين من حيث القدرة
 على الإ�شرار بالأمن الوطني  

10 اآالف قطعة �سالح 
غري مرخ�سة يف بيوت 

الــــجــــــزائــــــرييــن 

البليدة

�رتفاع عدد �حلاالت �مل�صتبه يف �إ�صابتها بالبوحمرون �إىل 60 �صخ�صا  
�س4

�س4

ارتفع عدد احلالت امل�شتبه يف اإ�شابتها بداء احل�شبة )البوحمرون( بولية البليدة اإىل 60 �شخ�شا يف الوقت الذي مل يتم ت�شجيل اأية حالة وفاة ح�شبما ك�شف عنه اليوم الأربعاء مدير ال�شحة حممد اجلمعي و اأو�شح ال�شيد اجلمعي 
لدى تقدميه لعر�س حول و�شعية ا�شتفحال هذا املر�س بالولية خالل اأ�شغال جمل�س تنفيذي تراأ�شه الوايل م�شطفى العيا�شي اأن اأول حالة مت ال�شتباه يف اإ�شابتها بهذا املر�س �شريع النت�شار

خالل افتتاحه ال�شالون الوطني 
للت�شغيل "�شالم "2018 ، زمايل :

 اجلزائر �ستخلق
  اأكرث من مليون 
�س13موؤ�س�سة م�سغرة

�س4 

�س3

�س3

  �س6

�س24

.     عدالة
الطيب لوح ، نورالدين بدوي 

مطروحان بقوة  خلالفة اويحيى 

.     اأحزاب
 مداخالتهم اقت�شرت

 على التنويه بالإجنازات:

    
حزب طالئع احلريات

.     جنوب
 كانت موجهة لفك العزلة
 عن �شباب املناطق النائية

.     ثقافة
اجلزائر ثاين دولة عرب العامل 

توقع على هذه التفاقية

 وزير الفالحة: امل�ساربة �سبب التذبذب يف اأكيا�ش احلليب
اإقرار وثيقة عن االإنتاج و التوزيع 

 حكــــــــــومة جــــــــديــــــدة 
 عــــــلى الفاي�ســـــبوك يف 
انتــظار القرار الفا�سل 

 ولــــد عبــــا�ش يحا�سر 
 نــــواب الــحزب العتيد

انعقاد اللجنة املـــركزية  
يوم ال�ســبت والرئا�سيات 
�ســـــمن جــــدول االأعــــمال

�سيا�سة التق�سف تــطال 
جتمـــــــيد  05 م�ســـــــابح 
جـــــديــــــــدة ببـــــــ�سكـــــرة

»اأونـــدا« و »فاي�ســـبوك« 
 يـــوقـــعـــــــــان اإتفــــــــاقية 
حلماية حقوق املـوؤلف

 اجلزائر / تنزانيا اليوم
 ابتداء من 18:00

اخل�سر ي�سعون 
 ال�ستعادة الثقة 

باالأداء والنتيجة
ت/يا�شني راجي



التي  التدريبية  احل�صة  من  امللتقطة  ال�صور  اأظهرت 
اأجراها العبو املنتخب الوطني م�صاء اأول اأم�س انفراد 
الناخب الوطني رابح ماجر رفقة الالعب ريا�س حمرز 
التي  ال�صور  وهي  الرجلني  جمع  خا�س  حديث  يف 
اأ�صعلت موقع التوا�صل االجتماعي "فاي�صبوك" وثارت 
بينهما  يدور  الذي  احلديث  نوعية  حول  الت�صاوؤالت 

والتعليمات التي مينحها اإياه.

اخلمي�س 22 مار�س 2018 املوافـق   لـ  5 رجب  1439ه 24 �ساعة2
الديوان الوطني للأر�صاد اجلوية

ا�ستعمال حا�سوب يقوم بع�سرة اآالف مليار عملية يف الدقيقة
للديوان  العام  املدير  ك�صف 
اجلوية،  لالأر�صاد  الوطني 
اجلزائر  اأنه  احدادن،  ابراهيم 
حا�صوب  جهازا  �صت�صتقدم 
حالة  لتوقعات  وقوي  جديد 
قدرة  �صي�صاعف  الطق�س،  مما 
مناطق  كامل  لتغطية  العمل 
اجلهاز  اإىل  م�صريا  الوطن، 
مليار  اآالف   10 بـ  يقوم  احلايل 

عملية يف الدقيقة.
اإحدادن  يف  اإبراهيم  واأو�صح 
للقناة  ال�صباح  �صيف  برنامج 
اأم�س  االأوىل لالإذاعة اجلزائرية 

باجلزائر  حمطات  خم�س  ،اأن 
تعمل بطريقة رمي البالونات يف 
الف�صاء جلمع البيانات واإر�صالها 
اأن  ، معلنا  الدويل  ال�صعيد  على 
تعدان  اإفريقيا  وجنوب  اجلزائر 
الوحيدين  االأفريقيني  البلدين 
اللذين الزاال يراقبان اجلو بهذه 
الطريقة لتزويد املركز العاملي 

مبعطيات التنبوؤات اجلوية
وقال احدادن  اأن املركز الوطني 
باإ�صتطاعته  اجلوي  لالأر�صاد 
بناء  مو�صمية  توقعات  اإجراء 
تتمثل  مفتاحية  معلومات  على 

و  االأمطار  هطول  كمية  يف 
درجات احلرارة،

اجلوية  االأر�صاد  حمطات  وعن 
، قال املتحدث اأن عددها يبلغ 
و271  حمطة  متخ�ص�صة   80
اأوتوماتيكي  حمطة تعمل ب�صكل 
اجلوية  االأحوال  بيانات  وتر�صل 
املركز  اإىل  �صاعة  ن�صف  كل 
فيه  يتم  الذي  لالأر�صاد  الوطني 
والتي  الواردة  الر�صائل  مراقبة 
بيان  مليون   15 عددها  ي�صل 

�صهريا، قبل توزيعها.
ف.ن�صرين

الوزير اأحمد اأويحيى 
اليوم بربوندا

بو�صعادة بامل�صيلة 

وفاة 3 اأ�سخا�ص بينهم 
امراة يف حادث مرور 

ت�ساوؤالت حول 
حديث ماجر وحمرز

اأويحيى  االأول،اأحمد  الوزير  يتواجد 
لرئي�س  ممثال  "ب�صفته  كيغايل  ب"  اليوم 
وذلك  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية، 
لالإحتاد  االإ�صتثنائي  املوؤمتر  الأ�صغال  
مار�س   21 يف  �صينعقد  الذي  االإفريقي 
يرافق  و  الرواندية   بالعا�صمة  اجلاري 
وزير  االجتماع،  هذا  يف  االأول  الوزير 
م�صاهل  القادر  عبد  اخلارجية،  ال�صوؤون 

ووزير التجارة، حممد بن مرادي.

وقع م�صاء اأم�س، حادث مرور مميت على 
م�صتوى الطريق رقم 46 الرابط بني واليتي 
امل�صيلة و ب�صكرة ، يف �صطره الرابط بني 
بلديتي بو�صعادة و ولتام، باملكان امل�صمى 
ا�صطدام  اثر  احلوامد   بلدية  ذويهبة  واد 
رونو 19  نوع   �صيارتني،ال�صيارة االوىل من 
و ال�صيارة الثانية من نوع بيجو 504 ، كما 
ا�صطدمت يف نف�س الوقت �صيارة نوع رونو 
 504 بيجو  نوع  ال�صيارة  مبوؤخرة  كال�صيك 
اأ�صفر احلادث عن وفاة امراأة بعني املكان 
بينما لقي حتفهما كل من �صائقي ال�صيارة 
مب�صت�صفى   504 وبيجو   19 رونو  نوع 
فتحت  وقد  باإ�صابتهما  متاأثرين  بو�صعادة 
ملعرفة  حتقيقا  الوطني  الدرك  م�صالح 

مالب�صات احلادث .
ع.ب

اأدرار

�سقوط اأعمدة كهربائية وتطاير كثيف للرمال وانقالب �سيارات
عا�صت اأم�س والية اأدرار ا�صطرابات 
يوميات  عكرت  مفاجئة  جوية 
جراء  ان�صغاالتهم  وعطلت  ال�صكان 
الرياح الهوجاء والقوية التي �رضبت 
اإحداث  يف  ت�صببت  اأين  املنطقة 
الروؤية  احجب  للرمال  كثيف  تطاير 
وتوقف  التجوال  حظر  وفر�صت 
�صري املركبات خا�صة على الطريق 
الوطني رقم 6 كما غاب الكثري من 
العمال عن مواقع عملهم جراء اأي�صا 
امل�صافرين  نقل  مركبات  توقف 
عن  الكهرباء  قطع  اإيل  باالإ�صافة 
�صقوط  ب�صبب  وق�صور  اأحياء  عدة 

االأعمدة الكهربائية كما غلق التجار 
الرياح  هذه  التجارية  حمالتهم 
على  مبا�رض  ب�صبب  اأثرت  الهوجاء 
حاجياتهم  وق�صاء  املواطنني  تنقل 
اليومية كما جندت م�صالح احلماية 
والدرك  االأمن  وقوات  املدنية 
خا�صة  حوادث  حدوث  يف  للتدخل 
 7 خلف  حادثني  يف  املرور  منها 
كان  مركباتهم  انقالب  اأثرا  جرحي 
الوطني  الطريق  يف  االأول  احلادث 
ببلدية  بوحيا  ق�رض  اأمام  رق2 
تام�صت خلف 5 جرحي فيما الثاين 
اثر  ال�صبع  بلدية  من  بالقرب  وقع 

جرح  خلف  �صياحية  �صيارة  انقالب 
م�صالح  تدخلت  اأين  �صخ�صني 
اجلرحى  ونقلت  املدنية  احلماية 
اال�صطراب  هذا  امل�صت�صفي  اإيل 
منذ  انطلق  الذي  املفاجئ  اجلوي 
م�صتمر  يزال  وال  الباكر  ال�صباح 

ح�صب م�صالح االأر�صاد اجلوية
اأكد مدير االإدارة و مراقبة الت�صيري و االإعالم االآيل عبد ب.ب

الرحمان بو�صواليم ، اأم�س االأربعاء باجلزائر العا�صمة، 
م�صتوى  على  لل�صباحة  امل�صموحة  ال�صواطئ  عدد  اأن 

الوالية ملو�صم اال�صطياف 2018 قد بلغ 69 
�صمان  مع  ال�رضورية  الو�صائل  بكل  مدعما  �صاطئا 
و  الطاوالت  كذا جمانية  و  لل�صواطئ  الدخول  جمانية 
يف  بو�صواليم  ال�صيد  اأ�صاف  و  امل�صالت  و  الكرا�صي 
ت�رضيح  اأنه مت تخ�صي�س 69 �صاطئا م�صموحا لل�صباحة 
مو�صم  اإنطالق  مبنا�صبة  اجلزائر  والية  م�صتوى  على 
االإ�صطياف يف الفاحت من جوان القادم وباملقابل �صيتم 
اإعادة فتح �صاطئني ويتعلق االأمر ب�صاطئ النخيل "بامل 
من  االإنتهاء  بعد  )اأزور(  "االأزرق"  وال�صاطئ  بيت�س" 
تقلي�س  بعد  العدد  اإٍرتفاع  باإمكانية  ذكر  كما  االأ�صغال 
بعد  بالعا�صمة   22 وعددها  املغلقة  ال�صواطئ  عدد 
التكفل و  الق�صاء على النقاط ال�صلبية التي تعاين منها 
كت�رضبات املياه امل�صتعملة حيث �صتقوم جلنة خمت�صة 

بزيارة ميدانية لتفقدها.

24مار�س  22اىل  من  االأمة  اأ�صبال  مدار�س   تنظم 
االأمة  اأ�صبال  مدر�صتي  اأياما اإعالمية تخ�س 
بوهران ، تيارت ، وذلك يف اإطار حملة التجنيد و 
التعريف ب�رضوط التحاق التالميذ مبدار�س اأ�صبال 

االأمة لل�صنة الدرا�صية 2019-2018.
و �صيحت�صن مركز االإعالم االإقليمي بوهران حي 
ال�صالم نهج اجلي�س ال�صعبي "�صان هابرت �صابقا " 
االأيام االإعالمية ، فيما خ�س مدر�صة اأ�صبال االأمة 
بوهران ، فيما �صتحت�صن دار الثقافة علي معا�صي 
اخلا�صة  االإعالمية  االأيام  بتيارت   ، 330م�صكن 
مبدر�صة اأ�صبال االأمة بتيارت . ويعترب اإعادة بعث 
مدار�س اأ�صبال االأمة �صيا�صة جديدة لوزارة الدفاع، 
بعد اأن اأ�رضفت على فتح العديد من املدار�س من 
هذا النوع مبختلف اأنحاء املواطن، وهي املدار�س 

لقيت ترحيبا كبريا من طرف املواطنني.
ع.ب 

مو�صم ا�صطياف 2018 

 69 �ساطئا م�سموحا 
لل�سباحة بوالية 

بكل من وهران و تيارت

اأيام اإعالمية حول االلتحاق 
مبدار�ص اأ�سبال االأمة

القذايف وجنله �سيف االإ�سالم ي�سهدان �سد �ساركوزي!
احتجز الرئي�س الفرن�صي ال�صابق نيكوال �صاركوزي للتحقيق يف ق�صية التمويل غري 
القانوين حلملته االنتخابية عام 2007، والتي فتحت عام 2013، ومن املحتمل اأن 
ي�صدر بحقه اتهام ر�صمي باخل�صو�س وميكن اأن يتوا�صل احتجاز �صاركوزي للتحقيق 
48 �صاعة، وقد ي�صدر �صده اتهام ر�صمي بتلقي متويل غري �رضعي من الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذايف  يذكر اأن �صيف االإ�صالم، جنل العقيد معمر القذايف كان اأعلن 
عام 2011 اأن طرابل�س مولت حملة �صاركوزي االنتخابية عام 2007 ولديها وثائق 
الت�رضيح �صدر عقب  االأموال. هذا  تلك  با�صتعادة  ال�صاأن، بل وطالب  دامغة بهذا 
التدخل الع�صكري حللف الناتو يف االأزمة الليبية، وم�صارعة الرئي�س الفرن�صي حينها 
اأر�صلها  التي  القوات  اإر�صال طائرات بالده احلربية وق�صف  اإىل  �صاركوزي  نيكوال 

القذايف ال�صتعادة ال�صيطرة على مدينة بنغازي.

داء احلمى القلعية بالبي�س

تلقيح 771 19 راأ�سا من البقر 

املركز اجلامعي نور الب�صري بالبي�س

 ق�سم لالآداب واللغات االأجنبية املو�سم املقبل 

مت بوالية البي�س تلقيح 771 19 راأ�صا 
من البقر �صد داء احلمى القالعية 
خالل ال�صنة املا�صية ،ح�صبما علم 
اأم�س االأربعاء لدى املديرية الوالئية 
م�صئولو  واأفاد  الفالحية  للم�صالح 
بذات  البيطرية  املفت�صية  م�صلحة 

�صخر  احلملة   هذه  اأن  املديرية 
لها 75 طبيبا بيطريا و م�صت 2625 
مربيا لالأبقار . وقد مت توفري لهذه 
وهي  لقاح  األف جرعة   22 احلملة  
روؤو�س  عدد  تقارب  التي  الكمية 
الوالية   عليها  حتوز  التي  االأبقار 

عملية  مع  باملوازاة  مت  لالإ�صارة  
حت�صي�صية  حمالت  تنظيم  التلقيح 
تلقيح  اهمية  حول  املربني  اجتاه 
موا�صيهم تفاديا الإ�صابتها مبختلف 
احلمى  داء  غرار  على  االمرا�س 

القالعية الذي ي�صيب االأبقار

نور  اجلامعي  املركز  �صيتعزز 
املو�صم  يف  بالبي�س  الب�صري 
جديد  بق�صم  املقبل  اجلامعي 
االأجنبية،  واللغات  باالآداب  خا�س 

ح�صب ما علم 
اأم�س االأربعاء لدى املكلف االإعالم 
التعليم  من  املوؤ�ص�صة  هذه  لدى 
العايل واأفاد الدكتور مهداوي نور 
الدين اأن هذا الق�صم اجلديد الذي 
�صيتدعم به املركز اجلامعي الذي 
افتتح منذ �صنة 2011 ياأتي يف اإطار 

لالرتقاء  املبذولة  املجهودات 
باملركز اإىل جامعة وذكر املتحدث 
اأن عدد االأق�صام باملركز اجلامعي 
القادم  املو�صم  بداية  �صي�صل 
على  موزعة  اأق�صام  ثمانية  اإىل 
اأربعة معاهد يتوفر عليها املركز 
احلقوق  معهد  غرار  على  حاليا 
العلوم  معهد  و  ال�صيا�صية  والعلوم 
معهد  و  واالإجتماعية  االإن�صانية 
العلوم االإقت�صادية والتجارية وعلم 

الت�صيري، ومعهد العلوم.

يتوا�صل اإرهاب الطرقات يف ح�صد االأرواح خا�صة يف 
ال�صقوط  ب�صبب  ميّيزبالدنا  التي  ال�صعب  املناخ  ظل 
من  املزيد  الطرقات  تلتهم  حيث  لالأمطار،  الكثيف 
االأ�صبوع  عنه  جنم  ما  وهو  جرحى  اأو  ال�صحاياموتي 
احلايل الذي كان دمويا بعدما �صجل مقتل 33 �صخ�صا 
واأكرث من األف جريح، اآخرها احلادث املروري الذي مت 
اأم�س يف الطريق الرابط بني بو�صعادة  ت�صجيله �صباح 

نحو ب�صكرة وجنم عنه مقتل �صخ�س وجريحني.

الطرقات توا�سل 
ح�سد االأرواح
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الرئي�س بوتفليقة �شيكون امل�شوؤول عنها، لوح يك�شف:

اإن�ساء �سلطة وطنية حلماية املعطيات ال�سخ�سية 

علي عزازقة

اأف�ضح الطيب لوح خالل عر�ضه 
قانون  مل�رشوع  عر�ضه  خالل 
الأ�ضخا�ص  بحماية  يتعلق 
معاجلة  جمال  يف  الطبيعيني 
املعطيات ذات الطابع ال�ضخ�ضي 
يوم  الوطني  ال�ضعبي  باملجل�ص 
اأم�ص،  عن قرب اإن�ضاء ال�ضلطة 
املعطيات  حلماية  الوطنية 
قبل  ال�ضخ�ضي من  الطابع  ذات 
تتكون  والتي  اجلمهورية  رئي�ص 
يقرتحهم  ق�ضاة  ثالث  من 
من  للق�ضاء  العلى  املجل�ص 

وجمل�ص  العليا  املحكمة  بينهم 
غرفة  كل  عن  وع�ضو  الدولة 
من الربملان يتم اختيار من قبل 
رئي�ص كل غرفة بعد الت�ضاور مع 
الربملانية،  املجموعات  روؤ�ضاء 
املجل�ص  من  كل  عن  وممثل 
وزير  الإن�ضان،  حلقوق  الأعلى 
وزير  الداخلية،  وزير   ، الدفاع 
خافظ  العدل  وزير  اخلارجية، 
وزير  الربيد،  وزير  الختام، 

ال�ضحة.
ذات  اأو�ضح  اأخرى  جهة  ومن 
اجلزائريني  باأن  املتحدث 
حيز  القانون  دخول  بعد 

على  احل�ضول  ميكنهم  التنفيذ 
التاأ�ضريات دون ن�رش معطياتهم 
اأنه  لوح  واأبرز   ال�ضخ�ضية، 
عن  م�ضوؤول  اأي  على  مينع 
ذات  معطيات  نقل  املعاجلة 
دولة  اأي  اإىل  �ضخ�ضي  طابع 
اأجنبية اإل برتخي�ص من ال�ضلطة 
هذه  كانت  حال  يف  الوطنية 
حماية  م�ضتوى  ت�ضمن  الدولة 
للحياة اخلا�ضة واحلريات  كاف 
لالأ�ضخا�ص  الأ�ضا�ضية  واحلقوق 
لها  تخ�ضع  التي  املعاجلة  اإزاء 
هذه املعطيات ح�ضب ما تن�ص 
يفر�ص  اإذ   ،44 املادة  عليه 

القانون اجلديد معاقبة باحلب�ص 
�ضنوات  خم�ص  اإىل  �ضنة  من 
األف   500 من  مالية  بغرامة  و 
جزائري  دينار  اآلف   1000 اإىل 
معطيات  ينقل  �ضخ�ص  لكل 
دولة  نحو  �ضخ�ضي  طابع  ذات 
باأن  العدل  وزير  واأكد  اأجنبية، 
ا�ضتعمال  مينع  القانون  هذا 
قبل  من  ال�ضخ�ضية  املعطيات 
حت�ضل  التي  ال�رشكات  كل 
عليها ك�رشكات الت�ضالت التي 
ملئ  طريق  عن  عليها  حت�ضل 
ال�ضتماراتها من اجل احل�ضول 

على خدماتها، 

اأعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم اأم�س عن قرب اإن�شاء ال�شلطة الوطنية حلماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�شي من قبل رئي�س اجلمهورية، يف اأكد 
اأنه مت  اتخاذ اإجراءات جديدة حتمي املعطيات ال�شخ�شية للمواطنني اجلزائريني، حيث اأو�شح اأنها �شيمنع نقلها وا�شتعمالها من قبل اأي دولة يف العامل من دون اأخذ 

موافقة ال�شخ�س املعني والعودة اإىل ال�شلطة الوطنية حلماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�شي.

مداخالتهم اخت�شرت على التنويه بالإجنازات:

ولــــد عبــــا�س يحا�سر   نــــواب الــحزب العتيد 
حزب  نواب  مداخالت  اخت�رشت 
ذكر  على  اأم�ص  يوم  التحرير  جبهة 
حتققت  التي  الإجنازات  حما�ضن 
تتطرق  يف اجلزائر منذ 1962، ومل 
الذي  امللتهب  الواقع  اإىل  حتى 
بل  القطاعات،  من  الكثري  تعرفه 
املو�ضوع  خارج  منهم  البع�ص  �ضار 
الذي تدخل لأجله، يف �ضورة تو�ضح 
اأن  بعد  فيه  و�ضعوا  الذي  الرعب 
ينتقد  نائب  كل  زعيمهم  توعد 

احلكومة بالعقاب.
حزب  نواب  احدى  رابحي  عقيلة 
كانت  الوطني،  التحرير  جبهة 

اطار  يف  املتدخلني  النواب  �ضمن 
حماية  »قانون  م�رشوع  مناق�ضة 
جمال  يف  الطبيعيني  الأ�ضخا�ص 
الطابع  ذات  املعطيات  معاجلة 
اأن  وبعد  اإذ  اأم�ص،  يوم  ال�ضخ�ضي« 
عن  تتحدث  راحت  امل�رشوع  ثمنت 
اأخر وتهاجم خالله �ضمنيا  مو�ضوع 
النائب نعيمة �ضاحلي، اأين اأكدت اأن 
اللغة  ب�ضاأن  اخلالف  اأنهى  بوتفليقة 
الد�ضتور  وقرها  اأن  بعد  الأمازيغية 
من  جند  ر�ضمية،  كلغة  املعدل 
خلق  على  ويعمل  بها  يتاجر  لزال 
النعرات دون هوادة، يف خرجة توؤكد 

عدم  ب�ضاأن  عبا�ص  ولد  تعليمات  اأن 
احلكومة  عمل  يف  النواب  التدخل 
ح�ضل  ما  ب�ضاأن  قرارتها  وانتقاد 
ويح�ضل من حراك نقابي يف بع�ص 
القطاعات احل�ضا�ضة. رابحي مل تكن 
الوحيدة التي خرجت عن املو�ضوع 
�ضار  حيث  �ضيء،  اأي  تقدم  اأن  دون 
يف دربها كل نواب املجل�ص ال�ضعبي 
الوطني التابعني للحزب العتيد، اأين 
تطرق اأحدهم ملو�ضوع عيد املراأة 
منذ  اجلزائر  يف  باجنازاتها  مذكرا 
فذكر  اأخر  اأما  ال�ضالحات،  بداية 
بالثورة واملنا�ضبات التي مرت على 

ومل   ،2018 بداية  منذ  اجلزائريني 
يتوقف �ضعف مداخالت الأفالنيني 
نائب  قال  حيث  احلد،  هذا  عند 
طفرة  حققت  اجلزائر  باأن  منهم 
يف   ت�ضري  وهي  عالية  تكنولوجية 
تقدم كبري مقارنة بالدول الأوروبية 
املحققة،  بالجنازات  التذكري  مع 
خرجة تبني اأن طيف ال�ضيناتور »بن 
زعيم« املهدد بالعزل من قبل قيادة 
حقيقيا  رعبا  بات  العتيد  احلزب 
نواب  الأفالنيني،  خميلة  ي�ضكن 

ال�ضعب.
علي عزازقة 

الطيب لوح ، نورالدين بدوي مطروحان بقوة  خلالفة اويحيى 

الفي�سبوكيون ين�سبون حكومة جديدة يف انتظار قرار الرئي�س
احلكومي  التغيري  مو�ضوع  احتل 
التوا�ضل  مواقع  م�ضتوى  على 
بع�ص  اأن  درجة  اإىل  الجتماعي 
الك�ضف  اإىل  �ضارعت  ال�ضفحات 
احلكومي   الطاقم  اأ�ضماء  عن 
 ، الأول  الوزير  وحتى   ، اجلديد 
اأحمد  الوزراء  يعي�ص فيه  يف وقت 
جراء  الأع�ضاب  على   ، اأويحيى 
تواثر الإعالمي ال�ضديد ، �ضيما و 
اأن الوزير الأول يتواجد     بكيغايل 

الإفريقية  القمة  يف  للم�ضاركة 
ال�ضتثنائية .

الوزراء  من  العديد  جعل  ما 
احلاليني و العديد من ال�ضخ�ضيات 
اأو  بالرحيل  �ضواء  ذكرت  التي 
�ضّكل  مما   ، ترقب  حمل  القدوم 
�ضغطا كبريا على الوزراء ويف ظل 

�ضمت ر�ضمي.
على  48�ضاعة  يف  ازدادت  وقد 
الجتماعية  الو�ضائط  م�ضتوى 

تغيري  حول  الت�رشيبات  وترية 
احلد  و�ضل   ، و�ضيك  حكومي 
للطاقم  كاملة  قوائم  ن�رش  اإىل 
احلكومي اجلديد ، يف ظل ت�ضارب 
لالأ�ضماء و ا�ضتبعاد البع�ص . وكان 
وزير  لوح  الطيب  من  كل  ا�ضم 
ا�ضم وزير  ، وكذلك  العدل احلايل 
الداخلية احلايل ، نورالدين بدوي 
تداولهما  مت  الذين  ال�ضمان  هما 
. ومت  الأول  الوزير  بكرثة خلالفة 

الوزراء  من  العديد  اأ�ضماء  تداول 
احلكومي  الطاقم  �ضتغادر  التي 
اإمكانية  عن  احلديث  مت  حيث   ،
و  العمومية  الأ�ضغال  وزير  تعيني 
النقل عبد الغني زعالن ، وكذلك 
نادية  الوزيرة  عودة  عن  حديث 
الت�رشيبات  ك�ضفت  فيما   ، �رشابي 
عن احتمال مغادرة الوزيرة القوية 

للرتبية نورية بن غربيط .
ع�شام بوربيع

على خلفية تقريره املقدم ملجل�س الأمن

 جبهة البوليزاريو تلتقي
بكوهلري يف نيويورك

مع  ال�ضحراوي  املن�ضق    التقى 
م�ضاء  خداد،  اأحممد  مينور�ضو 
املبعوث  بنيويورك  الثالثاء، 
الغربية  ال�ضحراء  اإىل  الأممي 
كوهلري بالتزامن  هور�ضت 
والإحاطة الإعالمية املقررة من 
طرف املبعوث ال�ضخ�ضي لالأمني 
اأمام  غيتريي�ص  اأنطونيو  العام 

جمل�ص الأمن.
املحادثات  اأن  خداد  و�رّشح 
الذي  التقرير  حول  متحورت 
ي�ضتعد كوهلري لتقدميه اإىل جمل�ص 
املو�ضعة  امل�ضاورات  بعد  الأمن 
التي اأجراها حول نزاع ال�ضحراء 
امل�ضتقبلي. والعمل  الغربية 

جبهة  جددت  املنا�ضبة،  وبهذه 
للتعاون  ا�ضتعدادها   « البوليزاريو 
مع هور�ضت كوهلري من اأجل جناح 
مهمته التي تكمن يف التو�ضل اإىل 
ال�ضعب  حق  ت�ضمن  للنزاع  ت�ضوية 
امل�ضري«  تقرير  يف  ال�ضحراوي 

على حد قوله.
ال�ضحراوي  املن�ضق  اأو�ضح  كما 
التي  العراقيل  اأبرزنا   « قائال 
ي�ضعها املغرب للعمل الذي يقوم 
املغرب  كوهلري«. ويعار�ص  به 
اإرادة الو�ضيط الأملاين يف تو�ضيع 
امللف اإىل  هذا  حول  امل�ضاورات 
اأطراف اأخرى على غرار الحتاد 
الإفريقي والحتاد الأوربي. ويريد 
الطرف املغربي خ�ضو�ضا اق�ضاء 
الفريقي  الحتاد  يلعبه  دور  اأي 
يريد  والذي  النزاع  ت�ضوية  يف 
الأمن  جمل�ص  يف  فقط  ح�رشه 

من  م�رشوط  ل  بدعم  يتمتع  اأين 
منظمة  فرن�ضا. بدورها  اأكدت 
من  العديد  يف  املتحدة  الأمم 
بالتعاون  التزامها  الثابت  املرات 
حول  الإفريقية  املنظمة  مع 
والأمن  بال�ضلم  املتعلقة  امل�ضائل 

على م�ضتوى القارة.
خالل  كوهلري  �ضيكون  جهته  من 
مب�ضاعد  مدعما  الحاطة  هذه 
لالأمم  املتحدة  العام  الأمني 
ال�ضالم  حفظ  بعمليات  املكلف 
ا�ضتدعاء  لكروا. ومت  بيار  جان 
ملينور�ضو  اجلديد  الرئي�ص 
�ضريافق  الذي  �ضتيوارت  كولني 
ال�ضابق  الرئي�ص  الأملاين 
الإعالمي  الجتماع  هذا  خالل 
الداخل،  اأفريل  خالل  ملناق�ضة، 
حول  تقدميه  املنتظر  التقرير 
الو�ضع يف ال�ضحراء الغربية. هذا 
وكان من املزمع تنظيم الجتماع 
فيفري،  �ضهر  الإعالمي  خالل 
 2351 لالئحة  تطبيقا  الفارط، 
تدعو  التي   2017 �ضنة  ال�ضادرة 
تقدمي  اإىل  الأممي  العام  الأمني 
يف  ال�ضائد  الو�ضع  حول  تقرير 
اأ�ضهر   6 بعد  الغربية  ال�ضحراء 
من تعيني  املبعوث اجلديد.  كما 
اإىل  العام  الأمني  الالئحة  دعت 
اطالع جمل�ص الأمن حول الطريقة 
ال�ضخ�ضي  التي ينتهجها املبعوث 
يوافق  �ضيا�ضي  حل  اإىل  للتو�ضل 
بتقرير  وي�ضمح  الطرفان  عليه 

م�ضري ال�ضعب ال�ضحراوي.
�س.ب/ وكالت

للنظر يف خيارات احلزب حول الرئا�شيات

حزب بن فلي�س يعقد جلنته املركزية 
احلريات  طالئع   حزب   يعقد 
فلي�ص  بن  علي  يقوده  الذي 
العا�ضمة  باجلزائر  ال�ضبت  هذا 
اجتماع اللجنة املركزية ال�ضاد�ص 
الذي  الجتماع  وهو   ، للحزب 
وا�ضعة  م�ضتجدات  ظل  يف  ياأتي 
اقرتاب  و   ، ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  يف 

موعد الرئا�ضيات الذي بداأت جل 
�ضاعتها  عقارب  ت�ضبط  الأحزاب 
تعقد  اأن  املنتظر  ومن   . عليه 
طالئع  حلزب  املركزية  اللجنة 
 ، عادية  اأجواء  ظل  يف  احلريات 
العام احلايل  واإعادة تزكية الأمني 
توجد  ل  كونه   ، فلي�ص  بن  علي 

لها  الطالئع  حزب  يف  �ضخ�ضيات 
النية يف الرت�ضح اإىل الأمانة العامة 
اأن  املتوقع  من  حيث   . للحزب 
راأ�ص  على  فلي�ص  بن  علي  ي�ضتمر 
العد  بداية  بعد  ل�ضيما   ، احلزب 
التنازيل لرئا�ضيات 2019، ونية علي 
بن فلي�ص التي لطاملا مل يخفها يف 

الرت�ضح للرئا�ضيات . ومن املتوقع 
اللجنة املركزية لطالئع  اأن تعقد 
دون  عادية  ظروف  يف  احلريات 
عدم  مع  ل�ضيما   ، اجلديد  حمل 
وجود مناه�ضني فعليني ل�ضتمرار 

بن فلي�ص على راأ�ص احلزب .
ع�شام بوربيع

بتوقيع اأربعني رئي�س دولة

اإطالق م�سار منطقة 
التبادل احلر

وقع الوزير الأول، اأحمد اأويحيى 
ال�ضيد  اجلمهورية  رئي�ص  ممثل 
عبد العزيز بوتفليقة يف اأ�ضغال 
لالحتاد  ال�ضتثنائية  القمة 
»كيغايل«  يف  اأم�ص  الإفريقي 
باإطالق  املتعلق  التفاق  على 
م�ضار منطقة التبادل احلر وعلى 

بروتكول ا�ضتحداث املجموعة 
القت�ضادية الإفريقية املتعلقة 

بالتنقل احلر لالأ�ضخا�ص.
حوايل  التفاق  هذا  على  ووقع 
وحكومة  دولة  رئي�ص  اأربعني 
لالحتاد الإفريقي خالل اأ�ضغال 
التي  ال�ضتثنائية  القمة  هذه 

يرتاأ�ضها الرئي�ص الرواندي«بول 
احلايل  الرئي�ص  كاغامي« 
وي�ضكل  الإفريقي.  لالحتاد 
و�ضع منطقة التبادل احلر اأحد 
لأجندة  الأولوية  ذات  املحاور 
الذي  الإفريقي  لالحتاد   2063
لتنمية  جديدة  روؤية  و�ضع 

اخلم�ضة  العقود  خالل  القارة 
وتنمية  املقبلة عرب منو �ضامل 
ان  املرتقب  ومن  م�ضتدامة.  
احلر  التبادل  منطقة  ت�ضمل 
ال�ضوق امل�ضرتكة ل�رشق و جنوب 
جمموعة  و  )كومي�ضا(  اإفريقيا 
�رشق اإفريقيا و جمموعة تنمية 

واملجموعة  الإفريقي  اجلنوب 
القت�ضادية لدول و�ضط اإفريقيا 
و املجموعة القت�ضادية لدول 
املغرب  واحتاد  اإفريقيا  غرب 
العربي وجمموعة دول ال�ضاحل 

وال�ضحراء.
ف.ن�شرين
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يف ظل الأزمة احلالية

امل�ساربة �سبب التذبذب يف اأكيا�س احلليب
دخلت وزارة الفالحة مرحلة التنفيذ بعد توايل التهديدات يف حق امللبنات، والتي جتمعت من طرف وزارة التجارة رفقة 

وزارة الفالحة، ليعلن عبد القادر بوعزقي، اأم�س، عن تعليق ن�ساط 4 ملبنات الأ�سبوع اجلاري ب�سبب جتاوزات تتعلق بعدم 
اللتزام مب�سار توزيع احلليب، تاركا احلبل على اجلرار يف حالة ثبوت جتاوزات من طرف ملبنات اأخرى.

�سارة بومعزة

�أم�س، يف ت�رصيح  بوعزقي،  ونفى 
�إ�رص�فه  هام�س  على  لل�صحافة 
�لعاملي  �ليوم  �إحتفالية  على 
للغابات ببني م�صو�س يف �لعا�صمة، 
تر�جع  توؤكد  �لتي  �لت�رصيحات 
�مل�صتوردة،  �حلليب  بودرة  ن�صبة 
موؤكد� �أن م�صكل ندرة �حلليب لي�س 
له عالقة بنق�س يف �لتزويد ببودرة 
�حلليب، بل يكمن يف »�مل�صاربة«، 
فتحت  �لتحقيقات  باأن  موؤكد� 
�ملتورطني  لك�صف  �مللبنات  مع 
بخ�صو�س  �أما  �مل�صاربة،  يف 

�صتبقى  �لأ�صعار  �أن  فاأكد  �لأ�صعار 
�صتو��صل  �لدولة  كون  على حالها، 
دعم هذه �ملادة �لأ�صا�صية، وعليه 
�لأ�صعار غري مطروح،  �رتفاع  فاإن 
ما  تنتج  �جلز�ئر  باأن  كا�صفا 
�حلليب،  من  لرت  مليار   4.5 قدره 
وتخ�ص�س له دعم قدره 322 مليار 
بني  �لتن�صيق  �إىل  �أ�صار  كما  �صنتيم 
�لتجارة  وز�رة  وم�صالح  م�صاحله 
جديدة  ميكانيزمات  و�صع  على 
باأنه  مربز�  �حلليب،  �صوق  لتنظيم 
�صيتم �لعمل على منع بيع �حلليب 
و�ملطاعم  �ملقاهي  يف  �ملدعم 
و�صمان ��صتفاد �لأ�رص منه فقط. 

 ا�ستحداث جلان
 مراقبة خا�سة

اأ�سحاب امللبنات 
ملزمون بتقدمي 

وثيقة عن كميات 
اإنتاجهم وتوزيعه

�أول  م�صاء  عقد  �لذي  �لجتماع  تو�صل 
وز�رة  وممثلي  �لفالحة  وزير  �أم�س،  بني 
�إىل  للحليب  �لوطني  و�لديو�ن  �لتجارة 
�لتفاق على �إدر�ج بند جديد يف �لتفاقية 
ين�س  �مللبنة  �لديو�ن  ب�صاحب  تربط  �لتي 
على �لز�م �لأخري بتقدمي وثيقة مف�صلة عن 
�لكميات �لتي مت  �إنتاجها وتوزيعها تت�صمن 
�أختام �ملوزعني يف م�صعى لتحديد �مل�صار 
نائب  و�أو�صح  �ملدعم.  للحليب  �حلقيقي 
�ملدير �لعام للديو�ن �لوطني �ملهني للحليب 
مبقر  مت  �لذي  �صو�ملية،  بالجتماع  خالد 
�لريفية يف ت�رصيح  وز�رة �لفالحة و�لتنمية 
�لتفاقية  �أن  �جلز�ئرية،  �لأنباء  لوكالة 
مت  �مللبنات  باأ�صحاب  �لديو�ن  تربط  �لتي 
بالز�م  يق�صي  جديد  بند  باإ�صافة  حتيينها 
كل  نهاية  مف�صلة  وثيقة  بتقدمي  �ملحولني 
و  �ملنتجة  �لكميات  حجم  تت�صمن  �صهر 
�مللبنة  مع  �ملتعاملني  �ملوزعني  ح�ص�س 
للحليب  �لتجزئة  جتار  باأختام  م�صفوعة 
من  بالإق�صاء  �مللبنات  حمذر�  �ملب�صرت، 
�حلليب يف حالة  �لتموين مب�صحوق  رزنامة 

�لخالل.
�إطار  ت�صب يف  �أن �خلطوة  �ملعني  و�أو�صح 
�حلليب من مرحلة  م�صحوق  م�صار  تتبع 
�ل�صنع  كامل  �ملنتوج  �إىل  و�صول  �لتموين 
�خلطوة  وهي  �لتجزئة،  جتار  م�صتوى  على 
وز�رة  طرف  من  عنها  �حلديث  �صبق  �لتي 
�ملدعم  �حلليب  �أن  �أعلنت  �لتي  �لتجارة 
�أو  �ملقاهي  بدل  فقط  لعائالت  �صيوجه 
و�لأجبان،  �لياغورت  يف  ��صتغالله  حتى 
�ملحولني  �أن  �لفالحة  وز�رة  ممثل  ليوؤكد 
ب�رصورة  �ملوزعني  �إلز�م  بدورهم  مطالبني 
ملئ ��صتمارة تت�صمن  �أختام جتار �لتجزئة 
بالوثيقة  ترفق  لتي  و  �ملب�صرت  للحليب 
�مللبنات  لالأ�صحاب  �لديو�ن  مينحها  �لتي 

لتحديد وجهة �ملنتوج.
�ملتابعة  بعملية  �ملخت�صة  �جلهات  �أما 
للمر�قبة  م�صرتكة  جلان  ��صتحد�ث  ف�صيتم 
للحليب  �لوطني  �لديو�ن  من  �أعو�ن  ت�صم 
ووز�رتي �لفالحة و�لتجارة للتاأكد من �صحة 
�ملعلومات �لتي يقدمها �أ�صحاب �مللبنات. 
�لوطنية  �لفدر�لية  رئي�س  جهته مت�صك  من 
عوملي  بالتاأكيد  فريد  �حلليب  ملوزعي 
�مللبنات  ح�ص�س  حجم  تقلي�س  دور  على 
ور�ء  بالوقوف  �حلليب  م�صحوق  من 
باأكيا�س  �ل�صوق  متوين  يف  �ل�صطر�بات 
�مل�صوؤول  ذ�ت  و�أو�صح  �ملب�صرت.  �حلليب 
�ملب�صرت  �حلليب  على  �لطلب  تغطية  �أن 
)�جلز�ئر  �لو�صطى  �لوليات  م�صتوى  على 
�لعا�صمة و �لبليدة و تيبازة( كانت يف حدود 
80 باملائة �صنة 2015 لترت�جع �إىل 30 و 40 
باملائة مع مطلع 2018  ما �أفرز ��صطر�بات 
يف �لتوزيع كون �لطلب �أ�صبح يفوق �لعر�س 
بكثري. وحدد عوملي معدل �لطلب �لإجمايل 
�أكيا�س �حلليب �ملب�صرت على  م�صتوى  على 
بني  وتيبازة  ما  و�لبليدة  �جلز�ئر  وليات 
�لإنتاج  يوميا، يف حني  لرت  و 550 �ألف   500

يقدر بـ 400 �ألف لرت فقط ».
بالعا�صمة  بئر خادم  » ملبنة  يقول  و�أ�صاف 
»جيبلي » �لتي  �لعمومي  �لتابعة  للمجمع 
و  �لعا�صمة  �لو�صطى  �لوليات  تغطي طلب 
لرت  �ألف   600 تنتج  تيبازة. كانت  و  �لبليدة 
باأكرث  يقدر  بفائ�س  يف  2016 �أي  يوميا 
�أما  مقارنة  بالطلب  يوميا  لرت  �ألف   50 من 
�ليوم فهي ت�صجل عجز بـاأكرث من 150 �ألف 
بودو�و  مبلحقتها  ملبنة  �ليوم«. �أما  يف  لرت 
تنتج حاليا نحو  �لرويبة، فهي  �لنتاجية يف 
يف  �لطلب  يوميا  لتغطية  لرت  �ألف   350
وليات بومرد��س و�لبويرة وتيزي وزو وهو 
ذ�ت  �مل�صجل ح�صب  �لطلب  ي�صد  ل  حجم 

�مل�صوؤول.
�سارة بومعزة

خالل افتتاحه ال�سالون الوطني للت�سغيل »�سالم »2018 ، زمايل :

»اجلزائر �ستخلق اأكرث من مليون موؤ�س�سة م�سغرة«
 �فتتح �أم�س  وزير �لعمل و�لت�صغيل و�ل�صمان 
�ل�صابعة  �لطبعة  زمايل   مر�د  �لجتماعي 
 «  2018 »�صالم  للت�صغيل  �لوطني  لل�صالون 
بق�رص �ملعار�س �ل�صنوبر �لبحري باجلز�ئر 
�لنا�صئة  �ملوؤ�ص�صة   « �صعار  حتت  �لعا�صمة  
�إىل  غاية   21 من  �بتد�ء   « بالبتكار  �لنجاح 
�لذي  زمايل  �جلاري،  مو�صحا  مار�س   27
�أهمية  وز�ري  �أن  بوفد  مرفوقا  كان 
وخلق  تطوير  يف  يكمن  �لنا�صئة  �ملوؤ�ص�صة 
مهما  دورها  يجعل  ما  متنوع  وهذ�  �إقت�صاد 
�مل�صاريع  حاملي  من  �ل�صباب   ي�صجع  فهو 
�ملبتكرة �لتي تقدمها كل من �لوكالة �لوطنية 
�لوطني  و�ل�صندوق  �ل�صباب  ت�صغيل  لدعم 
للتاأمني عن �لبطالة مع عر�س و�رصح خمتلف 
�لنا�صئة  لكونها  �ملوؤ�ص�صات  دعم  �ٱليات 
�أح�صن ر�صالة نوعية و�أف�صل  طريقة للتو��صل 
للموؤ�ص�صات  �لرتويج  وف�صال عن  �ل�صباب  مع 
�لف�صاء �ملهني  �أن هذ�  �لنا�صئة  م�صري� 
�لت�صغيل  دعم  �أجهزة  ملختلف  �صي�صمح 
�ل�صباب  لتمكينهم  من  هوؤلء  مبر�فقة 
وم�صتالت  �إطار حا�صنات  كفاءتهم يف  �إبر�ز 

�ملوؤ�ص�صات وغريها .
 

م�ساركة اأكرث من 500 موؤ�س�سة 
م�سغرة يف »�سالم 2018 »

 
�أكرث  م�صاركة  عن  �لعمل  وزير  ك�صف  كما 
�ل�صالون  هذ�  م�صغرة  يف  موؤ�ص�صة   500 من 
�إطار  يف  من�صاأة  موؤ�ص�صة   300 حو�يل  منها 
تد�بري �لوكالة �لوطنية لدعم ت�صغيل �ل�صباب 
�لبطالة  عن  للتاأمني  �لوطني  و�ل�صندوق 
�صباب  قبل  من  من�صاأة  موؤ�ص�صة   60 وحو�يل 
�صابا  باخلارج   80  �جلز�ئرية  �جلالية 
قام  حيث  �لوطن  خارج  مهاجر�  جز�ئريا 

هوؤلء �ل�صباب بخلق موؤ�ص�صات م�صغرة.
ويف �صياق ذي �صلة وجه مر�د زمايل ر�صالة 
موؤهالت  لديهم  �جلز�ئريني  �لذين  لل�صباب 
عن  بلدهم  يف  لال�صتثمار  �لبلد  من  خارج 
د�خل  م�صغرة  موؤ�ص�صات  �إن�صاء  طريق 
خا�صة  جلنة  برجمة  يف  �لتفكري  �لوطن  مع 
و�أ�صاف  فيما  باخلارج  �جلز�ئرية  للجالية 
يف  يتمثل  �لأول  �ل�رصط  �أن  �لتمويل  يخ�س 
فروع  فتح  طريق  عن  �ل�صعبة  �لعملة  �إدخال 
�أوروبا وخا�صة فرن�صا  للبنوك �جلز�ئرية يف 
فتح  عملية  لت�صهيل  �ل�صباب  لهوؤلء  لت�صمح 
عرب  يتم  هذ�   �أن  م�صري�  خا�صة  موؤ�ص�صات 

�لت�صجيل عرب �لأنرتنت .

 
حماربة البطالة يتحقق عرب 

املوؤ�س�سات بالقت�ساد وال�ستثمار
 

،�أكد  �جلز�ئر  يف  �لبطالة  �أزمة  وعن 
زمايل  �أنها �صهدت تر�جعا من 11،77 باملائة 
�أفريل  يف  باملائة   12 �إىل   2017 �صبتمرب  يف 
�ل�صدد   هذ�  يف  موؤكد�  �ملا�صية  �ل�صنة  من 
�لبطالة  حماربة  باإمكانها  �جلز�ئر  �أن  قال 
ويف  و�ل�صتثمار  وبالقت�صاد  باملوؤ�ص�صات 
مليون  من  خلق  �أكرث  �إىل  ،دعا  �لإطار  هذ� 

موؤ�ص�صة م�صغرة يف �جلز�ئر.
 

»84 باملائة معدل التعوي�س لدى 
اأون�ساج و65 باملائة لكناك«

 
�أن  و�لت�صغيل   �لعمل  قطاع  وزير  و�أ�صار 
 2018 يف  »�أنام«   للت�صغيل  �لوطنية  �لوكالة 
عامل  �إىل  �جلامعة  من  مب�رصوع  قامت 
مركز  عن  �لبحث  عملية  مع  ت�صهيل  �ل�صغل 
هوؤلء  توجيه  مع  �لإمكانيات  ح�صب  �ل�صغل 
�ل�صباب نحو تكوين تكميلي ليكون مالئما مع 
متطلبات �ل�صغل ، كا�صفا عن معدل �لتعوي�س 
يف  باملائة   84 بلغ   »�أون�صاج«  و�لذي  لدى  
 65 ب  »كناك«  لدى  �صجل  �ملعدل  حني 

باملائة . 
 

املوؤ�س�سات  من  باملائة   90
اجلزائرية ناجحة

 
فيما ذكر زمايل  �أن 90 باملائة من �ملوؤ�ص�صات 
�جلز�ئرية ناجحة ، مع وجود  10 موؤ�ص�صات 
�لن�صبة  هذه  باأن  ذلك  يف  و��صفا  فا�صلة 
�صامتة وعليه فهذ� ما ي�صمن جناح �مل�صاريع 
�خلا�صة موؤكد� �أن �ل�صندوق �لوطني ل�صمان 
�مل�صاريع يقدم �صمانات لأ�صحاب �ل�رصكات 
ز�رة  ت�صعى  �جلز�ئر ،وبالتايل  يف  �مل�صغرة 
�لجتماعي   �إىل  و�ل�صمان  و�لت�صغيل  �لعمل 
�لتي  �جلز�ئرية  للموؤ�ص�صات  حلول  �إيجاد 
طريق  عن  وهذ�  مالية  �صعوبات  من  تعاين 
�مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  مع  �لتعاون  ت�صجيع 
�ملتو�جدة يف �جلز�ئر باعتباره قيمة م�صافة 

بالن�صبة لالقت�صاد �لوطني.  
 2018 �صالم   « �لت�صغيل  �صالون  �صيكون  كما 
على  لالطالع  �ل�صغل  طالبي  �أمام  فر�صة   «
تقدمها  �لتي  �لمتياز�ت  وخمتلف  �رصوط 

حالتهم  ح�صب  للت�صغيل  �لوطنية  �لوكالة 
�لجتماعية وم�صتو�هم �ملهني ، مما ي�صمح 
لهم بتطوير �إمكانيتهم وكذ� �إمكانية �لتن�صيب 
�أو تالءم موؤهالتهم �لعلمية مع عرو�س �لعمل 
�ل�صغل و�صيتم  توزيع  �صوق  يف  �ملطروحة 
طبيعة  ح�صب  �ل�صالون  يف  �ملوؤ�ص�صات 
و�لت�صال  �لإعالم  كتكنولوجيات   ، �لن�صاط 
و�لطاقات  �لبيئية  و�خلدمات  و�ل�صناعة 
�أجنحة  خ�ص�صت  فلقد  وعليه  �ملتجددة 
�ٱليات  �ملكلفة  بتنفيذ  طرف  �لهيئات  من 
�ملوؤ�ص�صات �مل�صغرة  �لت�صغيل وخلق  تدعيم 
للدو�ئر  �إ�صافة   ) وكناك  و�أن�صاج  �أنام   (
و�لغرف  بالقطاع  مبا�رصة  �ملعنية  �لوز�رية 
يف  �مل�صاهمني  �ل�رصكاء  وخمتلف  �ملهنية 
مثل  �مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  �إن�صاء  عملية 
�لجتماعي  �ل�صندوقني  �لوطنيني  لل�صمان 
 « كنا�س   « �لأجر�ء  وغري  �لأجر�ء  للعمال 

وكا�صنو�س » وكذ� �لبنوك .
 

 ور�سات  يومية حول القت�ساد 
الأخ�سر و املقاولتية

 
برنامج  تنظيم  �ل�صالون  هام�س  على  و�صيتم 
و�جلمهور  �ل�صباب  �ملقاولني  لفائدة  ثري 
ور�صات  تنظيم  خالل  من  وهذ�  �لعري�س 
عمل يومية حول مو��صيع خمتلفة كالقت�صاد 
�إطاره  يف  �ملتاحة  و�لإمكانيات  �لأخ�رص 
يف  تقدمه  �أن  وماميكن  و�ملناولة  لل�صباب 
جمال �لبتكار لدى �ملوؤ�ص�صات �لنا�صئة حتت 
�صعار » رهانات وحتديات �لقت�صاد �لوطني 
�لرقمي،   كما  �لقت�صاد  نحو  و�لتوجه 
�لوطني  �ل�صالون  هذ�  خالل  �صين�صط 
للت�صغيل » �صالم 2018 »  ور�صات يومية حول 
خللق  �ل�صباب  �ملقاولني  وم�صار  �ملقاولتية 
وت�صيري �ملوؤ�ص�صات �مل�صغرة وبالتايل �صيتم 
تنظيم ندوة حول مقاول �صاب جنح يف خلق 
موؤ�ص�صة م�صغرة يف �إطار �ٱليات دعم  ت�صغيل 
�ل�صباب حيث �صيتطرق من خاللها �إىل ق�صة 
�إىل  و�صول  �لتج�صيد  �إىل  �لفكرة  من  جناحه 
�لنجاح مع تنظيم ندو�ت �أخرى تتمحور حول 
وم�صاعدة  عمل  من�صب  عن  �لبحث  تقنيات 
�ل�صباب يف �لتمرين على كيفية حترير �صرية 
ذ�تية و�لر�صائل �لتحفيزية �إ�صافة �إىل تنظيم 
لفائدة �ملرتب�صني  لل�صالون  ميد�نية  زيار�ت 
وكذ�  و�لتمهني  �ملهني  �لتكوين  مر�كز  يف 

طلبة �جلامعات و�ملد�ر�س �لعليا .
حكيم مالك

البليدة

ارتفاع عدد احلاالت 
امل�ستبه يف اإ�سابتها بداء 
احل�سبة اإىل 60 �سخ�سا 

�رتفع عدد �حلالت �مل�صتبه يف �إ�صابتها بد�ء 
�حل�صبة )�لبوحمرون( بولية �لبليدة �إىل 60 

�صخ�صا يف �لوقت �لذي مل يتم ت�صجيل �أية حالة 
وفاة ح�صبما ك�صف عنه �ليوم �لأربعاء مدير 

�ل�صحة حممد �جلمعي و �أو�صح �ل�صيد �جلمعي 
لدى تقدميه لعر�س حول و�صعية ��صتفحال هذ� 

�ملر�س بالولية خالل �أ�صغال جمل�س تنفيذي 
تر�أ�صه �لو�يل م�صطفى �لعيا�صي �أن �أول حالة مت 

�ل�صتباه يف �إ�صابتها بهذ� �ملر�س �رصيع �لنت�صار 
�صجلت نهاية �صهر فرب�ير �ملن�رصم مب�صلحة طب 
�لأطفال بوحدة ح�صيبة بن بوعلي لطفلة تبلغ من 

�لعمر خم�صة �صنو�ت. و ح�صب ذ�ت �مل�صوؤول فان 
هذه �لطفلة �لتي تقطن بحي �لرحل �ملقيمني 
باخليام منذ ثالثة �صنو�ت ببلدية بني تامو مل 

تلقح �صد هذ� �ملر�س منذ ولدتها لتتوجه بعدها 
مبا�رصة �لفرقة �ملتنقلة لالأوبئة و �لطب �لوقائي 

ملوز�ية لعني �ملكان حيث مت يف �ليوم �لأول ح�رص 
خم�صة حالت �أخرى ظهرت عليها �أعر��س حادة 
لد�ء �حل�صبة كما ك�صفت �ملعاينة �لتي م�صت هذ� 

�ملخيم �لذي يقطنه 222 �صخ�صا �أنه من بني 81 
طفال 11 منهم فقط ��صتفادو� من �لتلقيح لتقوم 

ذ�ت �مل�صالح مبا�رصة بتلقيح جميع �لقاطنني 
بهذه �خليام ي�صيف �جلمعي �لذي �أ�صار �إىل �إر�صال 

عينات �لدم للحالت �لأوىل �إىل معهد با�صتور 
لتاأكيد �لتحاليل �ملخربية و �أ�صاف ذ�ت �مل�صوؤول 

�أنه بعد مرور نحو ع�رصة �أيام من �كت�صاف 
�حلالت �لأوىل ظهرت حالت �أخرى منعزلة على 

م�صتوى كل من بلديات و�دي �لعاليق و �ل�صفة و 
بني  تامو و �لبليدة و �لتي مت تلقيحها بالكامل مع 

�صمان �إعطائها �مل�صاد�ت �حليوية �ل�رصورية. 
و ح�صب �ل�صيد �جلمعي فان جميع �حلالت 

�مل�صجلة متاثلت لل�صفاء با�صتثناء حالة و�حدة 
فقط و هي ر�صيع يبلغ من �لعمر ثمانية �أ�صهر 
و �ملتو�جد على م�صتوى م�صت�صفى بوفاريك و 

�لذي يخ�صع للرعاية �ل�صحية و يف �صياق ذي �صلة 
�أكد مدير �ل�صحة �أن حمالت �لتلقيح �صد هذ� 

�ملر�س تلقى جتاوبا كبري� من طرف �ملو�طنني 
حيث مت �إىل غاية �ليوم تلقيح نحو 60 �ألف طفل 

متمدر�س لتتو��صل �لعملية على م�صتوى جميع 
�ملر�كز �ل�صحية مع �لعلم �أن ولية �لبليدة تعد 

من بني �لوليات �لع�رصة على �مل�صتوى �لوطني 
�لتي ت�صجل تقدما يف جمال تطبيق �لربنامج 

�لوطني �ملو�صع للتلقيح �صد د�ء �حل�صبة من جهة 
�أخرى و نظر� لكون هذ� �ملر�س ي�صيب خا�صة 

�لأطفال �لذين يعانون من �صوء �لتغذية �أمر �لو�يل 
م�صوؤولو مديرية �لن�صاط �لجتماعي باإعد�د قائمة 

�لعائالت �ملعوزة بغية تقدمي �مل�صاعد�ت لها 
ل�صمان تغذية �صليمة لأبنائها.



حمكمة اجلنايات الإبتدائية

15 �سنة �سجنا  لع�سابة ا�سترياد 
20 قنطارا من الكيف 

 تاأجيل ملف اأحد املكلفني بتنفيذ تفجريات
 يف وهران و العا�سمة و ق�سنطينة  

اأجلت املحكمة ال�صتئنافية مبجل�س ق�صاء العا�صمة للدورة اجلنائية املقبلة النظر يف  ملف اأحد مرافقي الإرهابي اخلطري »اأبو دجانة البتار 
» وهو  �صاب من منطقة براقي كلف من قبل تنظيم » داع�س«  بالقيام باأحد التفجريات الإرهابية الثالثة باجلزائر يف كل من منطقة وهران 
و اجلزائر و ق�صنطينة مبا فيه تفجري مركز الأمن احل�صري بق�صنطينة غري اأنه رف�س الأمر وظل على توا�صل مع عدد من الإرهابيني الذي 

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

اأ�صدرت  حمكمة اجلنايات االبتدائية 
ل15  ت�صل  اأحكاما  البي�صاء  بالدار 
حق  ع�صابة  يف  نافذا  �صجنا  �صنة 
با�صترياد  قامت  منظمة  اإجرامية 
من  املخدرات  قنطارا   20 كمية 
مموهة  �صاحنات  عرب  و  نقلها 
الع�صابة  وهي   ، البقر  باأعالف 

املتكونة من 7 اأفراد . 
جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
حادث  اإثر   2014 اأفريل   29 لتاريخ 
بالطريق  �صاحنة  له  تعر�صت  مرور 
بلديتي  بني  الرابط   1 رقم  الوطني 
االأغواط، وحا�صي الرمل و بالتحديد 
فرار  مع  مكان ي�صمى«االأربعني«  يف 
�صائقها لوجهة جمهولة ، ولدى تنقل 
لعني  الق�صائية  ال�صبطية  م�صالح 
عرثت  ال�صاحنة  ومعاينتها  املكان 
على كمية 20 قنطارا من املخدرات 
خمباأة داخل ال�صاحنة على �صكل 44 
اخلارج  على  عالمة  حتمل  طردا 
اجلاف  بالطبع  العالمة  5H ونف�س 
من  طردا  و31  �صفيحة،  كل  على 
املخدرات بعالمة 15ونف�س العالمة 
املخدرات  وهي  �صفيحة  كل  على 
التي كانت من نوع » الكيف املعالج« 
التو�صل  مت  للتحريات  وموا�صلة 
االأمر  ويتعلق  ال�صاحنة  ل�صاحب 
حاول  الذي  اهلل«  »ب،عبد  باملدعو 
الفرار من قب�صة االأمن خالل توقيفه 
املدعو  ال�صاحنة  �صائق  توقيف  مع 
 ، »�س،حممد«ومرافقه«�س،ابراهيم« 
قد  اأنه  ال�صاحنة  �صاحب  �رصح  كما 
من   2014 ماي  ب�صهر  عر�صا  تلقى 
�صخ�س يدعى » ب ، اأ ،ح« طلب منه 
نقل املخدرات مقابل مبلغ 70 مليون 

بعدما  خا�صة  العر�س  فقبل  �صنتم 
اأخطره اأنه �صوف ياأمن له الطريق و 
لن يتعر�س الأي اأخطار ، وبناءا عليه 
تنقل مبفرده على منت ال�صاحنة فيما 
منت  على  مبفرده  تنقل«ب،�رصيف 
 « ملنطقة  و�صولهم  ولدى   ، مركبته 
هواري«   « باملدعو  اإلتقوا  الكرمة« 
م�صكنه  ال�صاحنةاأمام  له  تركوا  اأين 
بناءا على طلبه ، وبعد عودته باليوم 
باملخدرات  املوايل وجدها مملوءة 
لتمويهعنا�رص  اأبقار  علف  وعليها 
كان  اأين  بعدها  فاإنطلقوا   ، االأمن 
500 مرت  عنهم حوايل  يبعد  اأحدهم 
ومكاملتهم يف حال  الطريق  ل�صمان 
ولدى  اأمني  حاجز  اأي  على  عثوره 
غفى  االأربعينية  ملنطقة  و�صولهم 
فانحرفت  النوم  �صدة  من  ال�صائق 
اإنقلبت  و  م�صارها  عن  ال�صاحنة 
علف  �صقوط  بعد  خطتهم  لتنك�صف 
االأمن على  م�صالح  وعثور  االأبقار 
التي  الت�رصيحات  وهي   ، ال�صاحنة 
الثاين  �صماعه  خالل  عنها  تراجع 
مع رف�صه التام ك�صف هوية �رصكائه 
الواقعة  يوم  خالل  قاموا  الذين 
ورقلة  ملنطقة  الفرار  مبحاولة 
بعدما اأخطرهم بتوقيفه عرب الهاتف 
اأع�صاء  توقيف  مت  عليه  وبناءا   ،
اأ�صخا�س   7 من  املتكونة  الع�صابة 
املوؤقت فيما  احلب�س  رهن  منهم   5
بعدما   ، فرار  اآخر يف حالة  يزال  ال 
وبيع  ونقل  اإ�صترياد  لهم جرم  ن�صبت 
املخدرات وت�صيري و تنظيم ومتويل 
ن�صاطها من طرف جماعة اإجرامية 

منظمة .
ل/منرية

تعود  احلالية  الق�صية  وقائع 
لتاريخ 2 مار�س 2017 حني قامت 
م�صالح االأمن القب�س على املتهم 
بخ�صو�س عالقته مع التنظيمات 
الوطن  خارج  و  داخل  االإرهابية 
معلومات  اإنت�صار  اأمام  خا�صة 
لتجنيد  �صبكة  وجود  حول 
االإرهابيني بتنظيم » داع�س« على 
م�صتوى منطقة براقي و عالقتها 
االأمن  مركز  الذي طال  بالتفجري 
احل�رصي بباب قنيطرة ق�صنطينة 
 ، »داع�س«  تنظيم  تبناه  الذي 
جهات  على  املتهم  حتويل  وبعد 
بعالقته  اعرتف  االأمني  التحقيق 
اأنه  ك�صف  و  داع�س«   « بتنظيم 
�صقيقه  خالل  من  عليهم  تعرف 
 « تنظيم  معاقل  يف  املتواجد 
ف   « املدعو  ب�صوريا   « داع�س 
بها  التحق  والذي  اهلل«  عبد   ،
�صقيقه  اأن  اأكد  ،حيث  عام 2015 
ب«  اإلتحاقه  بعد  به  ات�صل  قد 
ح�صاب  فنح  منه  طلب  و  داع�س« 
برقم  تليغرام«   « تطبيق  على 
وهمي ليتمكن من التوا�صل معه و 
قام بفتح ح�صاب باإ�صم » اأكرم«مع 
ل�صقيقتهما  اأخر  حل�صاب  فتحه 
منه  طلب  حمادثتهما  وخالل   ،
وعرفه  ل�صاحلهم  العمل  �صقيقه 
على االإرهابي اخلطري » اأبودجانة 
البتار » الذي كان يحدثه با�صتمرار 
جمموعته  يف  معه  ان�صم  بعدما 
على تطبيق » التليغرام« التي كانت 
كان  و  اإرهابيا   15 من  اأكرث  ت�صم 
يحدثه حينها عن االأمور اجلارية 
نيتهم  عن  وحدثه  بامل�رصق 
بالوطن  تفجريات  بثالثة  بالقيام 
و  ق�صنطينة   ، وهران  من  كل  يف 

طالب  الذي  العا�صمة و  اجلزائر 
منه تنفيذ اإحداهم غري اأنه رف�س 
مبا فيهم التفجري الذي طال مركز 
القنيطرة  بباب  احل�رصي  االأمن 
، كما عرفه على عدة  بق�صنطينة 
املعت�صم«  اأبو   « منهم  اإرهابيني 
الذي  وهو  بوهران  ين�صط  الذي 
التفجريات  اأحد  تنفيذ  منه  طلب 
عرفه  كما  لها  املخطط  الثالثة 
اأي�صا » اأبو دجانة« على املدعو » 
اأبو لقمان« و طلب منه م�صاعدته 
هاته  اإطار  يف  فقام  طلب  اأي  يف 
املهمة ب�رصاء هاتف له من نوع » 
اأوبو« و اأر�صاله له ، كما كما ك�صف 
على  اأي�صا  تعرف  قد  اأنه  املتهم 
املدعو » اأبو عوي�س« الذي التحق 
اأبنائه  و  زوجته  رفقة  بداع�س 
امل�صما�صي«   « امل�صمى  كذا  و 

الذي كان يتكفل بنقل االأ�صخا�س 
داع�س  مبعاقل  باللحاق  الراغبني 
اأي�صا  تعرف  و  ل�صوريا  تركيا  من 
على » الفقري اإىل اهلل« الذي نظم 
و  �صكيكدة  اأمري  مع  ات�صال  له 
اخلالفة  جلند  ال�رصعي  ال�صابط 
االأخري  هذا  منه  طلب  كما 
االأماكن  عن  مبعلومات  تزويده 
لتنفيذ  ت�صلح  التي  احل�صا�صة 
رف�س  اأنه  اإال  عليها  تفجريات 
اأحد  على  اأي�صا  تعرف  و   ، ذلك 
قد  تون�س«   « دولة  من  ال�صيدات 
التحقت بتنظيم » داع�س« وطلبت 
اأحد  اإبنة  خلطبة  التقدم  منه 
كما   ، االإرهابيني املق�صي عليهم 
ن�صاطه  خالل  اأنه  املتهم  ك�صف 
رفقة جماعة » داع�س« قد انظم 
اأين  اخلالفة  تقنيي  ملجموعة 

تعرف على » اأبو يو�صف يعقوب » 
والذي كان يقدم له اأرقاما هاتفية 
ل«اأبو  بتقدميها  بدوره  ويقوم 
دجانة البتار« ، وخالل ت�رصيحات 
بكامل  اإعرتافاته  رغم  و  املتهم 
ما �صلف ذكره غري اأنه اأ�رص على 
بتنظيم  االلتحاق  يحاول  مل  اأنه 
و  بال�صام  االإ�صالمية  الدولة 
العراق » داع�س« رغم علمه بكافة 
حتويل  بذلك  ليتم   ، تخطيطاتهم 
حمكمة اجلنايات  على  املتهم 
ومنه  البي�صاء  بالدار  االبتدائية 
على املحكمة اال�صتئنافية  بتهمة 
جناية االنتماء اإىل جماعة اإرهابية 
االإ�صادة   ، الوطن  باأر�س  تن�صط 
حماولة   ، االإرهابية  باالأعمال 
اإرهابية تن�صط  االلتحاق بجماعة 

باأر�س الوطن .
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حمكمة اجلنايات الإ�صتئنافية مبجل�س ق�صاء العا�صمة

تاأجيل ملف ع�سابة �سطت على  ثالثة منازل و ا�ستولت على 3 ماليري �سنتيم
اجلنايات  اأجلت  حمكمة 
ق�صاء  مبجل�س  االإ�صتئنافية 
املقبلة  اجلنائية  للدورة  العا�صمة 
يف  الدفاع   النظر  غياب  ب�صبب 
من  7  اإجرامية  ع�صابة  ق�صية 
 3 بال�صطو  على  قامت  اأفراد 
منازل يف كل من حي الينابيع، دايل 
واال�صتيالء  ال�صحاولة  و  اإبراهيم 
جموهرات  مالية  و  مبالغ  على 
ماليري   3 من  باأزيد  قدرت  قيمة 
بعملة  مالية  مبالغ  كذا  و  �صنتيم 
الوقائع  وهي  االأمريكي  الدوالر 
تكوين  بتهمة  الأجلها  توبعوا  التي 
بالك�رص  ال�رصقة  و  اأ�رصار  جمعية 
مفاتيح  ا�صتعمال  و  التعدد  و 
و  التزوير  جنحتي  و  م�صطنعة 

ا�صتعمال املزور.
جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
لتاريخ 24 نوفمرب �صنة 2012 حني 
تعر�س م�صكن طبيب بحي الينابيع 
من  كمية  طالت  التي  لل�رصقة 
املجوهرات قدرت قيمتها املالية 

هواتف  و  �صنتيم   200 و  مبليار 
حممول  اإىل  اإعالم  جهاز  و  نقالة 
اإثر  التحقيق  وبعد   ، كامريتني  و 
ال�صكوى متكنت م�صالح االأمن من 
من  بهم  امل�صتبه  الأحد  التو�صل 

والذي  النقال  هاتفه  رقم  خالل 
ك�صف خالل �صماعه باأنه اتفق مع 
�رصكائه على �رصقة املنزل مبعية 
الذي  دلهم  ال�صحية  اإبن  اأخت 
وبعد  ل�رصقته  خالته  منزل  على 

تر�صده خالل فرتة غياب �صاحب 
قاموا  العاملة  زوجته  و  املنزل 
تلك  �رصقة  و  للداخل  بالولوج 
اإيرادات  اقت�صام  بعد   ، االأغرا�س 
ال�رصقة التي بلغت 6 ماليني �صنتيم 
اتفقوا على �رصقة منزل اأخر بدايل 
اإبراهيم ومن مت منزل ال�صحاولة و 
بينهم  فيما  االإيرادات  اإقت�صموا 
وقاموا با�صتغاللها ل�رصاء اأغرا�س 
قام  كما  نارية  دراجة  و  ك�صيارة 
عملية  لت�صهيل  و  املتهمني  اأحد 
اإخفاء اأثار اجلرمية بتزوير رخ�صة 
�صياقته ، ليتم بذلك توقيف كل من 
على  وحتويله  الق�صية  يف  �صلع  له 
ال�صالف  باجلرم  احلال  حمكمة 
خالل  به  اعرتفوا  الذي  و  الذكر 
 ، املحكمة  لهيئة  مواجهتهم 
اإليه  �صتوؤول  ما  انتظار  يف  وهذا 
جديد  من  مبثولهم  ت�رصيحاتهم 
على  جديد  من  امللف  عودة  بعد 

طاولة الق�صاء .
ل/منرية  

ل/منرية

حمكمة اجلنايات ال�صتئنافية 

بعد خ�صائر ب 130مليون �صنتيم للقطار الواحد

املوؤ�س�سة الوطنية للنقل بال�سكك 
احلديدية ” SNTF ” تنظم حملة 

حت�سي�سية حلماية قطاراتها
للنقل  الوطنية  املوؤ�ص�صة   تنظم 
 ” SNTF ” احلديدية  بال�صكك 
حملة حت�صي�صية  حلماية قطاراتها 
 ” قطار  حادثة  بعد  التخريب  من 
جميع  ملكافحة  هذا  و   “ كوراديا 
اأ�صكال العنف يف حميط القطارات 
و عمال  امل�صافرين  ثقة  و �صمان 
العام  الراأي  و  احلديدية  ال�صكك 

من حيث نوعية اخلدمات.
القطارات  تعر�صت  قد  كانت  و 
ال�رصكة  ا�صتوردتها  التي  اجلديدة 
احلديدية  بال�صكة  للنقل  الوطنية 
لربط  واإ�صبانيا  �صوي�رصا  من 
تخريب  اإىل  وهران  بالعا�صمة 
االأمامي  الزجاج  وحتطيم  كبري 
لقطار “كوراديا” من قبل ال�صكان 
التجريب  وقدرت  عملية  خالل 
�صنتيم  مليون   130 اخل�صائر  ب 
بلغت  اأخرى  جهة  للقطار ومن 
قطار   20 من  اأكرث  �صيانة  تكلفة 

عادي الرابط بني اجلزائر و الثنية 
،العفرون ، تيزي وزو و زرالدة ما 
يقارب  120 اىل 130 مليون �صنتيم 
املبلغ االجمايل ل�صيانة القطارات 
القطار  يتعر�س  و  العادية 
للر�صق  معينة،  اأماكن  ويف  اأحيانا، 
بع�س  �صغب  ب�صبب  باحلجارة، 
مما  املناطق،  بع�س  يف  ال�صباب 
الراكبني  �صالمة  يعر�س  قد  قد 
توجه  حني  ال�صيما  للخطر، 

احلجارة اإىل النوافد الزجاجية  .
العمومية  وزيراالأ�صغال  كان  و 
االأ�صابيع  يف  زعالن  الغاين  عبد 
�رصورة  على  �صدد  قد  الفارطة 
وتوعية  بعمليات حت�صي�صية  القيام 
من  العري�صة  الفئات  اجتاه 
ال�صباب،للحفاظ  جمتمعنا،خا�صة 
امل�صخرة  املكت�صبات  هذه  على 

خلدمة املواطن.
ف.ن�صرين         
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اأحمد باحلاج

ب�سكرة 

توقيف �صخ�صني بحوزتهما بندقيتي �صيد باأوما�ش 
م�صالح  �أم�س   �أول  متكنت   
بالكتيبة  و�لتحري  �لبحث 
�لوطني  للدرك  �لإقليمية 
ب�صكرة،  بولية  �أوما�س  ببلدية 
�صبطت  �صخ�صني  توقيف  من 

غري  �صيد  بندقيتي  بحوزتهما 
�لذخرية،  من  وكمية  مرخ�صتني 
�لنارية  �لأ�صلحة  م�صادرة  ليتم 
�ملعنية  �مل�صلحة  �إىل  وحتويلهم 
وبعد �لنتهاء من �لتحقيق معهما 

�صدهم  ق�صائية  ملفات  و�إعد�د 
�أمام  مثولهما  مبوجبها  مت 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
يف  للنظر  بب�صكرة   جالل  �أولد 
و�صعيتهما، �أين �صدر يف حقهما 

�حلب�س  رهن  بالإيد�ع  �أمر 
حماكمتهما  �نتظار  يف  �ملوؤقت، 
لحقا بتهمة حيازة �أ�صلحة نارية 

وذخرية بطريقة غري قانونية.
�سيخ مدقن  

 كانت موجهة لفك العزلة 
عن �سباب املناطق النائية

يف ح�سيلة  �سهر مار�س  اجلاري 

اأ�سبح الن�ساط الثاين من حيث القدرة على الإ�سرار بالأمن الوطني  

 �صيا�صة التق�صف تطال جتميد 
 05 م�صابح جديدة بب�صكرة

اإجها�ش حماولة اإدخال 21700 
قارورة خمر لوالية ورقلة 

تهريب ال�صالح  عرب  احلدود اجلنوبية  
واجلنوبية  ال�صرقية  الق�صة  الكاملة

.      10 اآالف قطعة �صالح غري مرخ�صة يف بيوت اجلزائريني 

باإقليم  �لو�صية  �ل�صلطات   قررت 
م�صابح   05 جتميد  ب�صكرة،  ولية 
�نطالق  تاأخر  جديدة  ب�صبب 
�أ�صغال �إجنازها باعتبارها  م�صجلة 
�خلما�صي  �لربنامج  �إطار  يف 
�صباب  عن  �لعزلة  لفك  �لفارط 

�ملناطق �لنائية .
�ل�صباب  وز�رة  قر�ر   �أثار 
لتجميد  و�لريا�صة  �لر�مي 
م�صابح   05 م�صاريع  �إجناز 
بلديات  حفيظة  �صكان  جديدة، 
، �صيدي عقبة،  ، جمورة  �لقنطرة 
بذ�ت  �لو�دي  وزريبة  �ل�صعيبة 
طالبو�   بدورهم  �لذين  �لولية، 
�لأول  �لوزير  من  �ل�صدد  ذ�ت  يف 
�لتدخل  ب�رضورة  �أويحي  �أحمد 
�لولية  لدى  م�صالح  �ل�صخ�صي 
نف�صها ومديرية �ل�صباب و�لريا�صة 
�لذي  �لتجميد  رفع  �أجل  من 
�ملالية  �ملر�صودة  �لأغلفة  طال 
�مل�صابح  �جناز  مل�صاريع 
�جلو�رية و�ل�صبه �أوملبية باملناطق 
موجة  ملجابهة  و�لفقرية  �لنائية 
�لولية  �لتي جتتاح  �ل�صديدة  �حلر 
كاملني،  �صهرين  عن  يزيد  ملا 
بهدف حماية �أرو�ح �ل�صباب �لذين 

و�لأحو��س  بالربك  غرقا  ميوتون 
�أ�صفر  �لذي  �لو�صع  وهو  �ملائية، 
كتابة  حلد  طفليني   م�رضع  عنه 
ذلك  مع  مو�ز�ة  �لأ�صطر،  هاته 
�لعمليات  م�صادرنا �أن  �أكدت  فقد 
ت�صجيلها  مت  و�لريا�صية  �ل�صبانية 
�خلما�صي  �لربنامج  �إطار  يف 
�لفارط 2009-2014، وهو ما جعل 
�صمن  ت�صنفها  �لو�صية  �ل�صلطات 
يف  بالتجميد  �ملعنية  �لعمليات 
�ملنتهجة  �لتق�صف  �صيا�صة  �إطار 
�لذي  �لأمر  �حلكومة،  طرف  من 
دفع ب�صكان ذ�ت �ملنطقة  يلوحون 
وتنظيم  موقفهم  من  بالت�صعيد 
مديرية  �أمام  �حتجاجية  وقفات 
ما  حالة  يف  و�لريا�صة  �ل�صباب 
يف  �ملتمثلة  مطالبهم  جتد  مل 
�لرتفيه  و�لت�صلية  مر�فق  توفري 
وز�رة  �أن  ومعلوم  �صاغية.   �أذ�ن 
�ل�صباب و�لريا�صة قد �درجت ��صم 
�صمن  للقطاع  �لولئي   �ملدير 
حركة �لتغيري �لتي �صتم�س �ملدر�ء 
�ل�صائفة  حلول  قبل  �لولئيني 
يف   �أخفق  بعدما  وذلك  �ملقبلة 

�لنهو�س بو�قع و �أفاق قطاعه .
�سيخ مدقن 

و�لتحري  �لبحث  م�صالح  جنحت 
للدرك  �لولئية  باملجموعة 
لها  ح�صيلة  يف   ، بورقلة  �لوطني 
يف  �جلاري  مار�س   �صهر  خالل 
يف  تورطو�  �أ�صخا�س   05 توقيف 
حماولة ترويج 21700 قارورة خمر 
و�لأنو�ع  �لأ�صكال  خمتلف  من 
بال�صوق  للرتويج  موجهة  كانت 
�ملحلية بطريقة غري �رضعية، ليتم 
وت�صليمها  �ملحجوز�ت  م�صادرة 
لدو�ئر �لخت�صا�س �ملعنية بغر�س 
�إتالفها، وبعد ��صتكمال �لإجر�ء�ت 
�لقانونية مع �ملوقوفني مت �إعد�د 
ملفات ق�صائية �صدهم ومبوجبها 
�أمام وكالء �جلمهورية  مت مثولهم 
وحا�صي  ورقلة  حمكمتي  لدى 

م�صعود  للنظر يف و�صعيتهم بتهمة 
بامل�رضوبات  و�ملتاجرة  �حليازة 
�رضعية،  غري  بطريقة  �لكحولية 
وهي �لعمليات �لتي تندرج يف �إطار 
�لتطبيق �ل�صارم للمخطط �لأمني 
تهريب  منابع  لتجفيف  �لر�مي 
بامل�رضوبات  و�ملتاجرة  و�حليازة 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�صة   ، �لكحولية 
�مل�صالح �لأمنية �ملخت�صة  كانت 
�لأول  �لثالثي   خالل  متكنت  قد 
�إجها�س  من  �جلارية   �ل�صنة  من 
بـ  ذ�تها  �لولية  �إغر�ق  حماولة 
وحملية  �أجنبية  وحدة    89400
�لوطن  غرب  وليات  من  قادمة 

وفق ما �أوردته م�صادرنا .
اأحمد باحلاج 

بات  تهريب �لأ�صلحة عرب �حلدود 
�جلز�ئر  وبني  وليبيا   �جلز�ئر  بني 
�لأن�صطة  �أ�صد  و�لنيجر   ومايل  
�لوطني  �لأمن   على  خطورة  
�جلي�س  قو�ت  ركزت  حيث    ،
هذ�  مكافحة  على  �أن�صطتها 
�لتهديد �خلطري ، و مل يجد �أحد 
�لتجار  من ولية �ليزي حرجا يف 
ن�رض �صورة �صيارته وبقربها هاتف 
نوع  ثريا  وقطع �صالح من  نو  من 
�لر�صا�س  وحتول    ،  47 كي  �أي 
�إىل  �لعامل  يف  �لأ�صهر   �لرو�صي 
غري  ن�صاطات  ملمار�صة   و�صيلة  
و�ل�رضقة  �لتهريب  مثل   ، قانونية 
عمال  يتعر�س   حيث  بالقوة 
�حلنوب   يف  �ملختلفة   �ل�رضكات 

لل�رضقة بالإكر�ه.
تهريب  على  �لإقبال  يتز�يد 
�قتناء  وعلى  �جلنوب  يف  �ل�صالح 
ليبيا  من  �ملهرب  �لفردي  �ل�صالح 
�رض�ء  على  �لإقبال  تز�يد  �أدى   ،
تن�صيط  �إىل   �ملهرب  �ل�صالح 
عرب  �ل�صالح  تهريب  عمليات  
�حلدود بني �جلز�ئر وليبيا،  حيث  
تقدر  م�صالح �لأمن ح�صب م�صدر  
�لتي  �ل�صالح  قطع  عدد   موثوق 
تنت�رض يف  بيوت �جلز�ئريني  وهي 
بدون ترخي�س   باأكرث من  10 �آلف 
م�صد�صات  و  �صيد  بنادق   �أغلبها 
لقطع  �لو��صع  �لنت�صار  ومع    ،
�ل�صالح  غري �ل�رضعي يف  �جلز�ئر 
�نه  �لتهريب  من  جديد  نوع  ظهر 
م�صدر  ويقول  �لذخرية   تهريب 
للدرك  �جلهوية  �ملجموعة  من 
جمموعة  �إن  ورقلة  يف  �لوطني 
تهريب   يف  تن�صط  �ملهربني   من  
مع   خا�صة  �لذخرية  �أو  �لر�صا�س 
�لفردي يف  �ل�صالح  �نت�صار   تز�يد 
�إىل  م�صدرنا  و�أ�صاف   . �ملجتمع 
مت  �لتي   �ل�صحنات  من  مهم  عدد 
كميات  ت�صم  �حلدود   حجزها يف 
ويتز�يد    �لذخرية،  من  مهمة 
فئة  من  �لذخرية  على  �لطلب 
�لأكرث  لأنها  ملم    9 �أو  بر�بلوم 
قبل  من  �جلز�ئر   يف  ��صتعمال 

مالكي  �لأ�صلحة �لفردية.
وليبيا  �جلز�ئر  بني  �حلدود   على 
ين�صط مهربون ليبيون وجز�ئريون 
من  �لفردي  �ل�صالح  تهريب   يف 
�لطرق  لع�صابات قطاع  بيعه  �أجل 
يف  �لأعمال  ورجال   �لتجار  وكبار 

�ل�صالح  تهريب  وحتول   �جلز�ئر،  
جتارة  �إىل  �لأخرية   �لأ�صهر  يف 

قائمة بذ�تها .

تهريب ال�سالح من ليبيا 
ومايل يحقق عائدات 
مالية كبرية ل�سبكات 

الإجرامية 

ومن  ليبيا   من  �ل�صالح    تهريب 
�أمني  م�صدر  يقول  كما  هو  مايل  
موثوق ن�صاط يحقق  عائد�ت مالية 
�لإجر�م  جلماعات   جد�  كبرية  
�ل�صالح   تهريب   يف  �ملتخ�ص�صة  
دفع  �صيار�ت  يف  ينقل  �لذي  
قريبة  مو�قع   �إىل  تت�صلل   رباعي، 
من �حلدود �جلنوبية،  ثم تتخل�س 
من حمولتها يف خمابئ  �رضية  يف 
على  �لقبال  ويتز�يد    ، �ل�صحر�ء 
ب�صكل  �لفردية  �ل�صلحة  بع�س 
و�لبنادق   من  �مل�صد�صات  خا�س 
ويقول  �لرو�صية،   �صيمونوف  نوع 
�جلهوية  �ملجموعة  من  م�صدر 
للدرك �لوطني يف ورقلة �إن �صبكات 
وجز�ئريني  ليبيني  ت�صم  منظمة 
�ل�صالح  تهريب  تامني  على  تعمل 
عرب  �حلدود  بني �جلز�ئر وليبيا،  
�ملخدر�ت  مهربو  يقتني  وبينما 
كال�صنكوف  نوع  من  �لر�صا�صات 

يتجه مربو �ملو��صي ل�رض�ء بندقية 
�صيمونوف �لرو�صية .      

م�صالح  حذرت  ذلك  جانب  �إىل 
�لعاملة  وحد�تها  و�جلي�س  �لأمن 
�رتفاع   من   �لليبية  �حلدود  قرب 
ليبيا،  من  �لأ�صلحة  تهريب  حجم 
و قالت م�صادرنا �إن م�صالح �لأمن  
يف  غاية  معلومات  على  ح�صلت 
�ل�رضية، حول قرب وقوع عمليات  

تهريب لالأ�صلحة .
و �صهدت �لأ�صهر �لـ10 �لأوىل من  
م�صتوى  �أعلى  �ملن�رضم   �لعام 
عرب  �ملهربة  �لأ�صلحة  حلجز 
�ل�صنو�ت  يف  �جلنوبية  �حلدود  
�لأمن  م�صالح  متكنت  �لأخرية 
�إ�صبع    20 �صبط  من  �لدرك  و 
يف  �صالح   قطعة  و104   ديناميت  

عمليات عديدة.   

م�سالح الأمن تتوقع 
ن�ساط مكثف لبيع 

الأ�سلحة �سرا يف 
ال�سحراء 

ن�صاط  �لأمن   م�صالح   تتوقع 
مكثف  ملهربي �لأ�صلحة من ليبيا 
�لقادمة  �لأ�صهر  يف  �جلز�ئر  �إىل 
�لليبية  �حلكومة  �صبط  بعد  
لكميات �صخمة من �لأ�صلحة  �لتي 

يجري بيعها �رض�  يف �ل�صحر�ء و  
طلبت م�صالح �لأمن من وحد�تها 
مايل  ومع  ليبيا   مع  �حلدود   يف 
و�ملغرب،  وموريتانيا   و�لنيجر 
بت�صديد �لرقابة على �حلدود ، و  
تو��صل  م�صالح �لأمن �لتحقيقات 
�لأ�صلحة  تهريب  �صبكات  حول 
�إىل  ليبيا  من  بها   و�لجتار 
�جلز�ئر ومتكنت من تفكيك  عدة 
�لتهريب  يف  متخ�ص�صة  ع�صابات 
كان �أخطرها جمموعة مت �إيقافها   
عرب عدة  وليات  �متد �إىل وليتي 
�مل�صيلة  و باتنة ويف  حيث قامت 
فيفري  �صهر  �لأمن خالل  م�صالح 
�صخ�س     14 باإيقاف  �ملا�صي 
جمموعة  تفكيك  عملية  خالل 
تن�صط يف تهريب �لأ�صلحة وبيعها 
�متد عرب وليات   و�د �صوف باتنة 
عني  منطقة  يف  ومت    ، و�مل�صيلة 
لفقة  �صبط �صخ�صني وبحوزتهما 
مبا�صورة  �آلية   �صيد  بندقية 
�لتحقيقات  �متدت    كما  و�حدة، 
من  �صالح  تهريب   ق�صية  يف 
�مل�صيلة  �إىل  مترن��صت  ولية 
ق�صية  يف  مطلوب  �صبط   حيث  
�ل�صائفة  يف  حربي  �صالح  حيازة 
�لتحريات  �متدت  و     ، �لفارطة 
و  �ملالية   �لأر��صي  د�خل  �إىل 
�صمال  قاو  مدينة  �إىل   بال�صبط 
عملية  ق�صية  �أهم  وكانت  مايل، 
مترن��صت  يف  ر�صا�صات   4 حجز 
يف بد�ية هذ�  �لعام  ،  و يف  ولية 
ب�صكرة ما يز�ل �صخ�صان ي�صتبه يف 
�صلتهما ب�صبكة تهريب �أ�صلحة يف  
حالة فر�ر،  بعد �أوردت �أ�صمائهما 
�أ�صلحة  تهريب  حل  �لتحقيق   يف 

من مترن��صت.
�أن�صطة  �أ�صفرت  ثانية  جهة  من 
م�صالح �لأمن  و�لدرك يف �جلنوب 
ع�صابات   لعدة   حد  و�صع  عن 
يف  متخ�ص�صة  كبرية  �إجر�مية  
�حلدود  عرب  �لأ�صلحة  تهريب 
و��صرتجعت  �جلنوبية،  و  �ل�رضقية 
م�صالح �لأمن �لدرك  �جلي�س منذ 
بد�ية �لعام  يف وليتي  مترن��صت  
و�ليزي ة 104 قطعة  �صالح مهربة 
ن�صفها  �جلنوبية  �حلدود  من 
م�صالح  وعاجلت  �صيد،  �أ�صلحة 
�لأمن �لدرك يف �ليزي و مترن��صت  
�أ�صلحة  وتهريب  حيازة  ق�صية   20
وبلغ  �جلاري  �لعام   بد�ية  منذ 
هذه  يف  �ملتهمني  عدد  جمموع 
من  ن�صفهم   متهم    18 �لق�صايا 

ولية �ليزي .

حتول تهريب  ال�سالح  الفردي يف اجلزائر اإىل الن�ساط الثاين  من حيث  القدرة على ال�سرار بالأمن  الوطني  بعد 
الإرهاب،  وقد  جنحت  جماعات املهربني يف جتنيد  مئات  املتعاونني  مع ع�ساباتها اأغلبهم من جن�سيات افريقية .
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   �إ�شهار �إن�شاء جمعية
 ذ�ت �شبغة حملية 

 12-06 رقم  القانون  لإحكام  طبقا 
يتعلق   2012 �سنة  جانفي   12 يف  املوؤرخ 
الجتماعي  الطابع  ذات  باجلمعيات 

ل�سيما املادة 18 منه 
لقد مت هذا اليوم 19/03/2018 تاأ�سي�س 

اجلمعية املحلية 
امل�سماة جمعية �سباب اجل�سا�سية 

بتاريخ   01 رقم  حتت  املعتمدة 
 19/03/2018

الرئي�س وقاف عبدالوهاب 
املقر الجتماعي قرية اجل�سا�سية بلدية 

اأولد من�سور 

 اجلمهورية اجلزائرية
 الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ضاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�ضم: �ض�ؤون الأ�رسة
حكم باحلجر

رقم اجلدول: 17/04108 رقم الفهر�س: 18/00910 تاريخ 
احلكم: 18/03/14 

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون الأ�رسة حكما 
علنيا ابتدائيا ح�ض�ريا يف ال�ضكل : قب�ل الدع�ى. يف امل��ض�ع: 

اإفراغ للحكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 2017/10/18 
حتت رقم فهر�س: 17/03042 واعتماد اخلربة املعدة من 

طرف اخلبري وبالنتيجة احلكم ب: اأول: احلجر على املدعى 
عليها " بن عي�ضى �ضنية " امل�ل�دة بتاريخ: 1995/04/03 

باجللفة. ثانيا: تعيني املدعي: " بن عي�ضى م�ضع�د " كمقدم 
عليه لرعايته وت�ضيري �ض�ؤونه. على ان يلتزم با�ضتئذان املحكمة 

يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من 
قان�ن الأ�رسة. رابعا: امر �ضابط احلالة املدنية لبلدية اجللفة 

بالتاأ�ضري بذلك على هام�س عقد ميالد املحج�ر عليه. بذا 
�ضدر احلكم واأف�ضح به جهارا يف املكان والزمان املذك�رين 

اأعاله و ل�ضحته اأم�ضيناه نحن الرئي�س واأمني ال�ضبط.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 17/04057 رقم الفهر�س: 18/00909 تاريخ احلكم: 18/03/14 

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون الأ�رسة حكما علنيا ابتدائيا ح�ض�ريا يف ال�ضكل : قب�ل 
الدع�ى. يف امل��ض�ع: اإفراغ احلكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 2017/10/18 حتت رقم فهر�س: 

17/03043 واعتماد اخلربة املعدة من طرف اخلبري وبالنتيجة احلكم ب: اأول: احلجر على املدعى عليه 
" زل�ف عبد الرزاق " امل�ل�د بتاريخ: 1996/07/05 باجللفة. ثانيا: تعيني املدعية: " زل�ف خرية " كمقدم 
عليه لرعايته وت�ضيري �ض�ؤونه. على ان تلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد الت�رسفات ال�اردة يف 

ن�س املادة 88 من قان�ن الأ�رسة. رابعا: امر �ضابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�ضري بذلك على هام�س 
عقد ميالد املحج�ر عليه. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهارا يف املكان والزمان املذك�رين اأعاله و 

ل�ضحته اأم�ضيناه نحن الرئي�س واأمني ال�ضبط.

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107
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PUB

- 
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ANEP N°:   23001130 الو�سط:2018/03/22

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 



جلنة االن�ضباط 
اأق�ضته �ضتة ا�ضهر 
منها ثالثة غري 

نافذة

�ساعو يتحدى 
الرابطة ويوؤكد 
م�ساعيه للدفاع 
عن احتاد ب�سكرة

حتّدى الناطق الر�سمي 
لفريق اإحتاد ب�سكرة ابراهيم 
�ساعو الرابطة ملحرتفة لكرة 
القدم بعدم الكف عن توجيه 
االنتقادات الالذعة للهيئة 

الكروية يف �سبيل الدفاع عن 
م�سالح فريقه، وقال �ساعو 

م�ساء اول ام�س يف ت�رصيحات 
لالإذاعة الوطنية اأن العقوبة 
التي �سلطتها عليها جلنة 

االن�سباط لن تثنيه عن الكف 
يف اإطالق الت�رصيحات والدفاع 

بكل ما اأوتي من قوة عن 
م�سلحة فريقه الذي ي�سارع 
من اأجل حتقيق البقاء يف 
دوري الكبار، و�سّدد �ساعو 
اأنه لي�س متخوفا من عقوبة 

االإيقاف التي �سدرت يف حقه، 
و�سوف يوا�سل يف قول احلقيقة 
والك�سف عنها ح�سبه، م�سيفا 

اأن اأع�ساء جلنة االن�سباط 
ي�سدرون القرارات التي يريدون 

وهو يقوم مبا ي�ساء من اأجل 
م�سلحة ت�سكيلة احتاد ب�سكرة، 

اأين قامت جلنة االن�سباط 
باإيقاف املعني ملدة �ستة اأ�سهر 
منها ثالثة نافذة باال�سافة اإىل 
دفع غرامة مالية قيمتها ثمانية 

ماليني �سنتيم وهي العقوبة 
التي �سدرت عقب اال�ستماع اإىل 
اأقواله بعد التقرير الذي دونه 

احلكم الذي اأدار مباراة الفريق 
امام احتاد ب�سكرة �سمن اجلولة 
22 من البطولة الوطنية والذي 
ت�سمن اإقدام �ساعو على تهديد 
احلكم والقيام بت�رصفات غري 

ريا�سية نحوهم.
ويف �سياق منف�سل تطرق �ساعو 

اإىل ف�سخ العقد مع املدرب 
لكناوي والذي جاء بعد الهزمية                                                                              

بخما�سية نظيفة اأمام مولودية 
وهران نهاية االأ�سبوع املن�رصم، 

اأين اأو�سح اأن الطالق الذي 
حدث بني الطرفني يرجع 

اإىل جتاوز املدرب لالأحداث 
وعدم قدرته يف ال�سيطرة 

على املجموعة، م�سيفا اأن 
الك�سف عن هوية املدرب 

اجلديد �سوف تكون قبل نهاية 
االأ�سبوع اجلاري حيث تتواجد 

اإدارة ت�سكيلة اأبناء الزيبان 
يف ات�ساالت مع عدة مدربني 
من اأجل االتفاق مع اأحدهم 

لالإ�رصاف على العار�سة الفنية 
فيما تبقى من املو�سم احلايل.
ع.ق.
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الت�ضكيلة تخو�س غدا ودية اأمام بارادو وبن غيث يغيب عن الداربي

 اإدارة احتاد اجلزائر تنفي
 تعاقدها مع العبني جدد

نفت اإدارة فريق احتاد اجلزائر اتفاقها رفقة عدد من الالعبني الأندية اأخرى 
من اجل ا�ضتقدامهم خالل املركاتو ال�ضيفي املقبل، اأين ن�ضرت اإدارة االحتاد 
بيانا على املوقع االلكرتوين للفريق والذي اأكدت من خالله اأن االأخبار التي 
تداولتها و�ضائل االإعالم ومواقع التوا�ضل االجتماعي »فاي�ضبوك« بخ�ضو�س 

تو�ضل الديركتوار الذي يقوده عبد احلكيم �ضرار اإىل االتفاق من اجل 
التعاقد مع العبني جدد حت�ضبا لتدعيم التعداد لال�ضتعداد للمو�ضم الكروي 

املقبل غري �ضحيحة وجمرد اإ�ضاعات ال اأ�ضا�س لها من ال�ضحة.

عي�ضة ق.

االأ�سماء  بع�س  ربط  اأن  م�سيفة 
يقوم  خطوة  االحتاد  بفريق 
حت�سبا  املناجرة  من  عدد  بها 
خالل  التحويالت  �سوق  لرفع 
اإدارة  واأكدت  املقبل.  ال�سيف 
الديركتوار  اأن  العا�سمي  النادي 
الالعبني  من  عدد  مبعاينة  يقوم 
ومتابعتهم حت�سبا لتدعيم الت�سكيلة 
مع  االتفاق  اإىل  يتو�سل  مل  لكنه 
مت  التي  االأ�سماء  من  العب  اأي 
االأيام  خالل  اإعالميا  تداولها 

اأنها حتر�س  و�سّددت  املن�رصمة، 
يف  اجلدي  والعمل  ال�رصامة  على 
من  املتبقية  الفرتة  الفريق خالل 
والذي  احلايل  الكروي  املو�سم 
االأمر  ويتطلب  بعد،  ينته  مل 
ت�سكيلة  ا�ستقرار  زعزعة  تفادي 
يجري  املقابل،  يف  »�سو�سطارة«. 
عرجي  وليد  الالعب  رفقاء  غدا 
نادي  اجلار  اأمام  ودية  مباراة 
حمادي  عمر  ملعب  على  بارادو 
املواجهة  هذه  وتاأتي  ببولوغني، 
البطولة  توقف  لفرتة  ا�ستغالال 
الوطنية من اأجل ترب�س املنتخب 

الوطني حتى ال يبقى الفريق بعيدا 
بجدية  والتح�سري  املناف�سة  عن 
ينتظرهم  الذي  العا�سمي  للداربي 
للجولة  حت�سبا  بلوزداد  �سباب  اأمام 
االأوىل  املحرتفة  الرابطة  من   24
ال�سهر احلايل، وهي  نهاية  املربجمة 
غياب  تعرف  �سوف  التي  املواجهة 
الروؤوف  عبد  امليدان  و�سط  العب 
العقوبة بحرمانه من  بن غيث ب�سبب 
واحدة من طرف جلنة   مواجهة  لعب 
تلقاه  الذي  الطرد  بعد  االن�سباط 
خالل لقاء اجلولة الفارطة اأمام وفاق 

�سطيف.

رئي�س الكناري يفتح النار على روؤ�ضاء الفرق

اأ�سبال بوزيدي يرفعون املعنويات 
بالفوز وديا على الرديف

حت�ضبا للبطولة العربية لل�ضراع

 اجلزائر حا�سرة بخم�سة
ريا�سيني يف موعد البحرين

دورة �ضمال اإفريقيا يف التن�س ح�ضب الزوجي

بن  قدور تتاأهل اإىل الدور الثاين

القبائل  �سبيبة  فريق  يوا�سل 
فيما  و�ساق  قدم  على  التح�سريات 
التي  للمواجهة  باال�ستعداد  يتعلق 
البليدة  احتاد  اأمام  غد  بعد  تنتظره 
الدور  عن  املوؤجلة  املباراة  حل�ساب 
اجلمهورية، حيث  لكاأ�س  النهائي  ربع 
اأم�س  اأول  ودية  مباراة  الفريق  اأجرى 
اأجل �سبط  الرديف من  ت�سكيلة  اأمام 
واأن  خا�سة  للمواجهة،  اال�ستعداد 
الفني بقيادة املدرب يو�سف  الطاقم 
نتيجة  حتقيق  على  يعول  بوزيدي 
ايجابية يف اأول مباراة يقودها االأخري 

من دكة االحتياط 
ت�سكيلة  حققت  ال�سدد  هذا  ويف 
الرديف  العبي  اأمام  الفوز  »الكناري« 
بنتيجة هدفني دون رد، وهما الهدفان 
يو�سف  بن  الثنائي  �سجلهما  اللذان 
برفع  لرفقائهما  و�سمحا  ويطو 
اأمام  احل�سم  مباراة  قبل  املعنويات 

احتاد البليدة، واأخذ املدرب بوزيدي 
الفكرة حول الت�سكيلة االأ�سا�سية التي 
�سوف يعتمد عليها يف املباراة الهامة 
ينتهجها على  التي  اإىل جانب اخلطة 

اأر�سية امليدان.
يف �سياق منف�سل، �سّدد رئي�س النادي 
القبائلي يف ت�رصيحاته على الت�رصف 
اأندية  روؤ�ساء  بع�س  به  يقوم  الذي 
االت�سال  خالل  من  الوطنية  البطولة 
االلتحاق  عليهم  وعر�س  بالعبيه 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  باأنديتهم 
عن  بالكف  طالبهم  اأين  املقبل، 
الوقت  واأن  خا�سة  بالعبيه  االت�سال 
للقيام مبثل هذه اخلطوة  غري مالئم 
و�سعية  يف  الفريق  تواجد  ظل  يف 
البطولة  ال�سطر االأخري من  �سعبة يف 
حتقيق  علىال  و�رصاعها  الوطنية 
لقب  اإحراز  على  واملناف�سة  البقاء 

كاأ�س اجلمهورية.

عنا�رص  بخم�سة  اجلزائر  ت�سارك 
من بينهم فتاتني يف البطولة العربية 
الزير  الخت�سا�سي  لل�رصاع   2018
راديال والزير �ستاندار واملقررة من 
بالبحرين ح�سبما  27 اىل 31 مار�س 
اجلزائرية  االحتادية  عنه  اأعلنت 
لهذا  وحت�سبا  ام�س،  اأول  للريا�سة 
الوطني  الفريق  يخو�س  املوعد، 
 24 اىل   19 من  حت�سرييا  ترب�سا 
اي�سا  ي�سمح  والذي  احلايل  مار�س 
البحر  الألعاب  اجليد  باال�ستعداد 
بيان  يف  الهيئة   ت�سيف  املتو�سط 
الدرا�سية،  العطلة  فرتة  وخالل  لها، 
ت�ستفيد خمتلف املنتخبات الوطنية 
حت�سريية  ترب�سات  من  لل�رصاع 
املقبلة،  الدولية  للمناف�سات  حت�سبا 
من بينها االألعاب االإفريقية لل�سباب 
واالألعاب االوملبية لل�سباب والبطولة 

العربية واألعاب البحر املتو�سط.
وبيك   4.7 الزير  منتخبات  وجتري 
مار�س   30 اىل   19 من  ترب�سا  تيكنو 
االإفريقية  االألعاب  من  كل  لتح�سري 
واوملبياد  باجلزائر   2018 لل�سباب 
باالأرجنتني.وتخو�س   2018 ال�سباب 
والزير  راديال  الزير  اخت�سا�سات 
 24 اىل   19 من  مع�سكرا  �ستاندار 
للبطولة  حت�سريا  احلايل  مار�س 
املتو�سط  البحر  واألعاب  العربية 
املقبل  جوان  �سهر  املقررة 
�سيدخل  كما  اال�سبانية،  بتاراغونا 
»ار  الخت�سا�س  الوطني  املنتخب 
باألعاب  املعني  لالإناث  اك�س«  ا�س 
البحر  املتو�سط، ترب�سا مغلقا من 
لهذا  ا�ستعدادا  مار�س   30 اىل   26

املوعد الدويل الهام.
وكاالت

بن   ليندة  اجلزائرية  الالعبة  تاأهلت 
اأميمة  املغربية  زميلتها   رفقة  قدور 
جدول  من  الثاين  الدور  اإىل  عزيز 
اأوا�سط  املفتوحة  للدورة  الزوجي 
فوزهما  بعد  املغرب  البي�ساء  بالدار 
الروماين-النيجريي  الزوجي  على 
مانو  روك�سانا  كارمن  من  املكون 
دون  مبجموعتني  اأديتوجني  واأديتايو 
طريق  يف  �سارت  مباراة  ويف  مقابل، 
بواقع  ال�سوطني  نتيجة  جاءت  واحد 
مدينة  ابنة  تاأهلت  كما   ،0-6  ،1-6
اإىل  البرتويل  املجمع  والعبة  وهران 
الدور الثاين من اجلدول الفردي بعد 
لوديلي  �سلمى  املغربية  على  تغلبها 
7-5، 6-2(. من جهته، متكن مواطنها 
الدور  اإىل  التاأهل  من  ريحان  يو�سف 
الثاين بعد فوزه على الالعب الناميبي 
بواقع  �سالكويك  فان  �سالك  كودي 
 ،4-6  1-6 �سفر  مقابل  �سوطني 
ريحان  يواجه  ذكور،  الزوجي  ويف 

ناغودي  اآدم  التون�سي  زميله  رفقة 
االيفواري  من  املت�سكل  الزوجي 
كودي  والناميبي  كوليبايل  اإيلياكيم 
هذه  وتعرف  �سالكويك،  فان  �سالك 
الثالثة  الدرجة  يف  امل�سنفة  الدورة 
يف   متواجدين  العبني  عدة  م�ساركة 
العاملي  الت�سنيف  متقدمة يف  مراكز 
يا�رص  املغربي  غرار  على  لالأوا�سط 
كيالين 76 عامليا، الت�سيكي دومينيك 
�سيمون  والبلغاري  145عامليا   باالن 
بينما  عامليا،   149 اإفانوف  انتوين 
العبات  م�ساركة  االناث  دورة  تعرف 
�سياء  املغربية  غرار  على  مميزات 
هانا  والدمناركية  86عامليا  اجلردي 
وااليطالية   141 املركز  مولر  فيلر 
وحتتل  عامليا،   199 ديالي  ميالنيا 
بن قدور املرتبة 218 عامليا، يف حني 
يتواجد ريحان يف ال�سف 161 ح�سب  

الت�سنيف الدويل االخري.
وكاالت

�ضرع يف عمله ر�ضميا رفقة امل�ضاعد حدو�س

اإدارة املوب تقدم اآيت جودي لو�سائل االإعالم
قّدمت اإدارة فريق مولودية بجاية ر�سميا مدربها للجديد عز الدين اآيت جودي اأول اأم�س اإىل 

و�سائل االإعالم اأين ك�سفت ر�سميا نهاية م�سل�سل املدرب ر�سيد بوعراطة الذي رف�س يف وقت �سابق 
ف�سخ العقد مع الفريق اإىل حني ت�سوية امل�ستحقات املالية التي الزال يدين بها، وكان اآيت جودي 
وقع العقد مع االإدارة من اأجل اال�رصاف على العار�سة الفنية للت�سكيلة اإىل نهاية املو�سم الكروي 

اجلاري وت�سطري هدف حتقيق ال�سعود اإىل دوري الكبار واقتن�سا اإحدى التاأ�سريات الثالث املوؤهلة 
لل�سعود، وبداأ اآيت جودي عمله ب�سفة ر�سمية اأول اأم�س عندما ا�رصف على احل�سة التدريبية للفريق 

من اأجل اإعداده ملباراة املقبلة من الرابطة املحرتفة الثانية التي تندرج �سمن اجلولة 24 اأمام 
�سباب عني الفكرون، حيث ح�رص احل�سة التدريبية رفقة م�ساعده ن�سيم حدو�س الذي مت تعيينه �سمن 

العار�سة الفنية للفريق.
ع.ق.
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اخل�ضر ي�ضعون ل�ضتعادة الثقة بالأداء والنتيجةاجلزائر / تنزانيا اليوم ابتداء من 18:00
ي�سعى املنتخب الوطني اأم�سية اليوم اإىل حتقيق فوز معنوي عندما يالقي 

مناف�سه تنزانيا يف مباراة ودية حتت�سنها اأر�سية ميدان ملعب 5 جويلية، حيث 
تندرج هذه املواجهة �سمن التح�سريات التي جتريها الت�سكيلة الوطنية حت�سبا 
للتح�سري خلو�س الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة العام املقبل 

يف الكامريون، والأكيد ان مواجهة تنزانيا �سوف تكون امتحانا لأ�سبال املدرب 
الوطني رابح ماجر من اأجل ت�سجيل الفوز بالأداء والنتيجة.

عي�سة ق.

املهمة  الوطنية  العنا�رص  تدرك 
هذه  تنتظرها  التي  ال�صعبة 
اأنه  رغم  منتخب  اأمام  الأم�صية 
متوا�صع على الورق لكن الالعبني 
باأداء  اجلماهري  باإقناع  مكطالبون 
اهتزاز  بعد  خا�صة  امل�صتوى  يف 
الأداء  عقب  الطرفني  بني  الثقة 
تقدمه  اأ�صحت  الذي  املتوا�صع 
جتد  والتي  الوطنية  الت�صكيلة 
�صعوبات اأمام مناف�صني متوا�صعني 
خا�صة يف ال�صق الدفاعي والهجوم، 
املنظومة  تراجعت  وقت  يف 
الدفاعية للمنتخب الوطني خا�صة 
بني  والربط  املحور  م�صتوى  على 
امليدان  وو�صط  اخللفي  اخلط 
الهجومي  التن�صيط  اإىل  بالإ�صافة 
نقاط  من  بدوره  �صار  والذي 
على  اخل�رص  عود  بعدما  ال�صعف 
ت�صجيل اأهداف غفرية يف اللقاءات 

خا�صة خالل مواجهة.
رفقاء  مهمة  تكون  ان  وينتظر 
�صعبة  �صبعيني  بن  رامي  الالعب 
من اجل اإقناع اجلمهور العا�صمي 
املنتظر اأن يتنقل من اأجل م�صاهدة 
وت�صجيع  املدرجات  من  اللقاء 

اطالق  ظل  يف  خا�صة  الالعبني 
»دار ال�رصع« على امللعب الأوملبي 
الذي ل يت�صامح اأن�صاره مع اللعب 
غري املقنع وهو امل�صوؤولية الكبرية 
الالعبني  عاتق  على  �صتكون  التي 
اأجل  من  الوطني  الفني  والطاقم 
جتاوز هذه املباراة ب�صالم و�صحذ 
النم�صا  اإىل  التنقل  املعنويات قبل 
اإيران  اأمام  الوديات  ثاين  خلو�ض 
يف النم�صا واملقررة يف 27 مار�ض 

املقبل.

براهيمي مر�سح 
للغياب وم�ساركة 

حمرز و�سليماين حمل 
�سك

الودية  املباراة  ت�صهد  �صوف 
تنزانيا غياب لعب  اأمام  املقررة 
يا�صني  الربتغايل  بورتو  نادي 
معنيا  يكون  لن  الذي  براهيمي 
لذي  وهو  كبرية  بن�صبة  بخو�صها 
مركز  يف  اخل�رص  برتب�ض  التحق 
�صيدي و�صى يعاين من اإ�صابة على 
م�صتوى الكاحل حيث مل يتدرب يف 
اأوىل احل�صتني التدريبيتني وهو ما 

للناخب  موجعة  �رصبة  ي�صكل  قد 
كثريا  يعول  الذي  ماجر  الوطني 
الأي�رص،  جناحه  اإمكانيات  على 
يغري  اأن  امل�صتبعد  غري  من  حيث 
يح�رص  كان  بعدما  اللعب  طريقة 
اإىل تغيري من�صب �صوداين وحتويله 
للعب ظهريا اي�رص رفقة براهيمي 
اأن  ي�صتبعد  ل  فيما  الرواق،  يف 
يدخل خمتار بن مو�صى للعب اإىل 
الأي�رص،  الرواق  �صوداين يف  جانب 
بينما مل تتاأكد بعد م�صاركة الثنائي 
من  يعانيان  اأين  وحمرز  �صليماين 
م�صاكل مع الإ�صابة وغري جاهزان 
متاما للعب وهو ما يجعل الدخول 
على  تغيريات  ت�صم  بت�صكيلة 
ب�صكل  الأمامي  اخلط  م�صتوى 

خا�ض �صبه موؤكد.

الت�سكيلة املحتملة:

�ساو�سي، بن مو�سى، 
بن �سبعيني، ماندي، 

جماين، بن طالب، 
فرحات، بن نا�سر، 

حمرز )هني(، بوجناح 
و�سوداين.

اإدارة الن�ضر مهتمة بالتعاقد مع احلار�ش زمامو�ش
التي مدينة ميلة م�صتويات رائعة مع فريقه اأثارت انتباته عددا من الأندية ال�صعودية التي اأعربت عن رغبتها يف التعاقد معه نادي »العاملي« الذي ي�صتهدف التعاقد مع حار�ض قوي من اأجل حماية لعرين حت�صبا للمو�صم الكروي املقبل، ويقدم ابن معه خالل فرتة لتحويالت ال�صيفية املقبلة، حيث يعترب زمامو�ض اأحد احلرا�ض الذين يتواجدون �صمن خمططات اإدارة دخل حار�ض فريق احتاد اجلزائر حممد اأمني زمامو�ض �صمن اهتمامات اإدارة تنادي الن�رص ال�صعودي من اأجل التعاقد  اخليارات  اأحد  يعترب  زمامو�ض  اأن  اأم�ض  �صعودية  اإعالم  و�صائل  وذكرت  الفارط،  ال�صتوي  املركاتو  يقنع غدارة احتاد مثلما حدث يف  اأجل تقدمي عر�ض مايل حمرتم  ا�صتعدادهم من  والذين عربوا عن  ال�صعودي  النادي  اأن الأمر يبقى م�صتبعدا خالل ال�صائفة ي�صعها م�صوؤولو  الت�صكيلة رغم  مع زمامو�ض، ويتواجد الأخري �صمن قائمة ت�صم خيارات اأخرى يف �صورة مواطنه وحار�ض اأحد ال�صعودي عز الدين دوخة املقبلة خا�صة واأن الفريق ي�صع اأولوياته التتويج بكاأ�ض الكاف والتي تتطلب تواجد لعبني اأ�صحاب اخلربة مثلما هو احلال اجلزائر ويجعلها توافق على ت�رصيح احد الركائز الأ�صا�صيني يف 

ع.ق.قادما من وفاق �صطيف على �صكل اإعارة ملدة �صتة اأ�صهر.لالإ�صارة يحرتف الالعب اجلزائري عبد املوؤمن جابو �صمن �صفقوف الن�رص وهو الذي التحق بالفريق يف املركاتو ال�صتوي واحلار�ض ال�صباين اإيكر كا�صيا�ض.

برانتون: بودبوز لعب فنان والليغا الأف�ضل لطريقة لعبه
التي  لالإمكانيات  بالنظر  بالفنان  بودبوز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  برانتون  غيزلن  املدرب  اأن درب بودبوز الذي و�صف  اللعب وهو ما جعله ينجح يف اإحداث التوازن بني الدفاع والهجوم، وطريقة اللعب التي يعتمدها جتعل الدوري كان يفتقدها واأ�صبح قادرا على قيادة اأي فريق نحو الفوز، مو�صحا اأنه متكن من حت�صني ال�صق الدفاعي يف واأ�صاف املدرب ال�صابق لنادي با�صتا الفرن�صي اأن متو�صط ميدان اخل�رص متكن من احل�صول على الثقة التي جتاوزها خا�صة وان حبه الكبري لكرة القدم �صاعده يف ذلك.على الأخطاء التي كان يقوم بها وبف�صل اجتهاده يف التدريبات وخ�صوعه اإىل برنامج تدريبي خا�ض متكن من قادر على ت�صجيل الأهداف واإ�صعاد الأن�صار وهو الأمر الذي يعترب ايجابيا لالعب، م�صيفا اأنه قام بالوقوف ين�صط حايل يف �صفوف ريال بيتي�ض ال�صباين اأن بودبوز لعب ل يوجد الكثري من اأمثاله خا�صة واأنه لعب يحوزها وامل�صتويات التي يقدمها من مباراة اإىل اأخرى، وقال برانتون الذي �صبق له 

ع.ق.ال�صباين الأف�صل له.

ل الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم اإىل اتفاق رفقة اإدارة نادي مان�ص�صرت يونايتد الجنليزي مورينيو يوافق على دفع ال�ضرط اجلزائي لعقد غولمالظهري الأي�سر للخ�سر اأ�سبح قريبا من اللتحاق باملان بونايتد  تو�صّ
من اأجل اللتحاق ب�صفوفه يف التحويالت ال�صيفية املقبلة، حيث ك�صف اأم�ض املوقع اليطايل »توتو 

مريكاتو« باأن م�صوؤويل نادي »ال�صياطني احلمر« حتدثوا اإىل وكيل اأعمال الالعب املحرتف يف �صفوف 
نابويل اليطايل خورخي مانديز وتو�صلوا معه اإىل اتفاق من اأجل حتويل موكله غلى �صفوف ت�صكيلة 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو والذي يدير اأعماله وكيل غولم يف نف�ض الوقت والذي يعترب احد 
اأ�صهر املناجرة يف العامل ويدير يف نف�ض الوقت اأعمال النجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو. واأبدى 

»ال�صبي�صال وان« ا�صتعداده لدفع قيمة ال�رصط اجلزائي التي يت�صمنها عقد الظهري الأي�رص للمنتخب 
الوطني يف عقده مع نابويل الذي جدده �صهر جانفي املن�رصم اإىل غاية عام 2021 ويبلغ 30 مليون 

عي�سة ق.جنوم كبرية يف �صورة �صان�صيز، لوكاكو، فيالين وغريهم.اأورو، وبالتايل فاإن غولم يبقى قريبا من اللتحاق بو�صيف »الربميرليغ« بن�صبة كبرية واللعب اإىل جانب 

ت�سريحات الالعبني:

 �ضاو�ضي: متعود على ال�ضغط وعدم
 ا�ضتدعاء مبوحلي قرار ماجر 

�صاو�صي  فوزي  احلار�ض  عرّب 
و�صعها  التي  بالثقة  �صعادته  عن 
وا�صتدعائه  الوطني  الناخب  فيه 
اإىل املنتخب الأول، حيث  جمددا 
يف  اجلزائر  مولودية  حار�ض  قال 
لالإعالميني  املختلطة  املنطقة 
يف  قالها  التي  الت�رصيحات  اأن 
حقه املدرب ماجر جتعله فخورا 
اأن  نافيا  و�صله،  الذي  بامل�صتوى 
له  بالن�صبة  ال�صغط  م�صدر  تكون 
خا�صة واأنه متعود عليه يف الأعوام 
الأمر  هذا  اأن  واأ�صاف  ال�صابقة، 
اأجل  من  العمل  ي�صاعف  يجعله 
البقاء يف امل�صتوى الذي هو عليه 
وي�صبح اأف�صل، واأ�صار اأن مبوحلي 
حار�ض مبلك اإمكانيات ل باأ�ض بها 
لكن عدم ا�صتدعائه غلى الرتب�ض 
خيار  يبقى  للت�صكيلة  التح�صريي 
الطاقم الفني الوطني ول دخل له 

يف اخليارات الفنية.

جماين: توقفوا عن 
احلدذيث حول 

مبوحلي وفيغويل 
وجاهز للعب يف اأي 

من�سب

عن  بالكف  جماين  كارل  طالب 
غياب  عن  مرة  كل  يف  احلديث 
مبوحلي  وهاب  رايب�ض  الثنائي 
ترب�ض  عن  فيغويل  و�صفيان 
من  اأنه  اأكد  حيث  اخل�رص، 

مع  يعمالن  تركهما  ال�رصوري 
على  الربهنة   اأجل  من  ناديهما 
التاألق  وموا�صلة  اإمكانياتهما 
مكانة  على  للمناف�صة  والربهنة 
م�صتقبال  الوطنية  الت�صكيلة  �صمن 
وتفادي عد ال�صغك على العنا�رص 
التي تعو�صهما، يف املقابل طالب 
بت�صجيع العنا�رص الوطنية اجلديدة 
برتب�ض اخل�رص من  التحقت  التي 
اأجل منحها الثقة لتقدمي الأف�صل 
يف املباريات.  واأ�صار لعب �صيفا 
�صبور الرتكي اأنه من اجليد برجمة 
تتخللها  حت�صريية  ترب�صات 
يف  البقاء  اأجل  من  ودية  مباريات 
العمل  وموا�صلة  املناف�صة  وترية 
اخلطوط  بني  الن�صجام  على 
وهي  الوطنية،  للت�صكيلة  الثالثة 
التح�صري  اأجل  من  ح�صبه  فر�صة 
ليكونوا يف جاهزية لكاأ�ض اإفريقيا 
يف  الفارط  العام  �صيف  املقررة 
الكامريون خا�صة وان الوقت �صيق 
من  انه  وقال  ت�صييعه،  يجب  ول 
اإفريقية  منتخبات  مالقاة  اجليد 
على  الوقوف  اأجل  من  وعاملية 
اأنه  مو�صحا  اأمامها،  م�صتواهم 
الوطني  الناخب  ت�رصف  حتت 
الذي  املن�صب  يف  للعب  وجاهز 

يختاره له.

�سوداين: الالعبون 
اجلدد النواة 

امل�ستقبلية للمنتخب 

والفوز �سروري اأمام 
تنزانيا

�صوداين  العربي  الالعب  اأ�صاد   
وجدها  التي  الرائعة  بالجواء 
خا�صة  الوطنية  الت�صكيلة  و�صط 
�صفوف  اإىل  عودته  ي�صجل  وانه 
عن  غيابه  بعد  الوطني  املنتخب 
معاناته  ب�صبب  ال�صابق  الرتب�ض 
وجد  اأنه  اأكد  حيث  ال�صابة،  من 
على  تعود  التي  الأجواء  نف�ض 
الوطنية،  الت�صكيلة  لعبو  اإحداثها 
وعرب مهاجم الت�صكيلة الوطنية عن 
فخره بتواجد 11 لعبا حمليا من 
املنتخب  �صمن  الوطنية  البطولة 
يوؤكد  ا�صتدعائهم  واأن  خا�صة 
عن  وعرب  املن�صب،  يف  اأحقيتهم 
املجموعة  بقية  رفقة  ا�صتعداده 
ب�صورة طبيعية  الندماج  اأجل  من 
ي�صبحوا  وحتى  الأجواء  يف 
م�صتقبال.  الأ�صا�صية  الركيزة 
يف  املحرتف  الالعب  واعترب 
الكرواتي  زغرب  دينامو  �صفوف 
ماجر  مع  الأويل  الت�صال  اأن 
اأنه  مو�صحا  عادية،  بطريقة  �صار 
الأف�صل  تقدمي  اإىل  دوما  ي�صعى 
الأهداف،  وت�صجيل  املنتخب  مع 
واأو�صح اأنه جاهز للعب املباراتني 
الوديتني اأمام تنزانيا واإيران بعدما 
التي كان يعاين  �صفي من ال�صابة 
�رصوري  الفوز  ان  م�صيفا  منها، 
تنزانيا على ملعب 5 جويلية  اأمام 

من اأجل التحفيز معنويا.
عي�سة ق.
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اأ�ضين�ضيو: ا�ضبانيا قادرة على التتويج 
باملونديال وزيدان مل يظلمني

�أبدى ماركو �أ�سين�سيو جنم ريال مدريد ثقته يف �إمكانية فوز منتخب بالده �إ�سبانيا بلقب مونديال 2018 وقال 
�ساحب22 عاًما خالل حو�ره مع �إذ�عة »كادينا �سري« �لإ�سبانية: »�أنا �أتعلم �لكثري مع �ملباريات �ملهمة �لتي 

�ألعبها، وهذ� �ل�سغط يجعلك تتح�سن، �أريد �أن �أ�سعر بالأهمية مع �حل�سول على �ملزيد من �لدقائق، عندما ل 
�ألعب �أحاول �لتفكري يف �أخطائي وما �لذي ميكنني فعله ب�سكل �أف�سل، �أ�سعر باأنني يف م�ستوى �أ�سو�أ من �ملو�سم 

�ملا�سي«، وعن كاأ�س �لعامل، قال: ملاذ� ل نفوز بالبطولة، يجب �أن نثق باأنف�سنا، مع  �ملنتخب �أنا �أكرث �لتز�ما 
مبركزي، بينما يف ريال  �أعتقد �أنها كانت غلطتي عندما خرجت من ت�سكيلة �لفريق �لأ�سا�سية، �أنا �لذي �أحتمل 

�مل�سئولية عندما ت�سارك  ريال مدريد ل�سنو�ت عديدة، �أنا �سعيد جد� هنا، �إنه �لنادي �لذي كنت �أرغب د�ئما يف 
�للعب د�خل �سفوفه«، وب�ساأن �حتمال تعاقد ريال مدريد مع نيمار، رد قائاًل: »�إنه لعب عظيم، لقد �أظهر ذلك 
يف بر�سلونة وباري�س �سان جريمان، �سرنى �إذ� ما كان ميكن �أن نتفق«، وعن زميله كري�ستيانو رونالدو، قال: »يف 

كل عام يبهرنا بتاألقه، هو وليونيل مي�سي يف م�ستوى �آخر، لكن من �ألحظه �أكرث هو كري�ستيانو لأنه زميلي وقريب 
مني«، وفيما يتعلق باإي�سكو، قال: »هو لعب كان ول يز�ل مهما لنا، هو �لآن ل يح�سل على دقائق لعب كثرية لكن 
�جلميع يثق به«، وب�ساأن مو�جهة جوفنتو�س يف دوري �لأبطال، رد بقوله: »�ليويف خ�سم قوي ومعقد جد�، �سنكون 

�أمام حتٍد كبري«، وحول نتائج ريال مدريد يف �لفرتة �لأخرية، قال �أ�سين�سيو: »�أعتقد �أننا متما�سكون يف �لهجوم 
و�لدفاع، يجب �أن ن�ستمر على هذ� �لنحو ونحافظ على هذ� �مل�ستوى، فنحن يف حالة جيدة جًد�«.  

دول اأوروبية تدر�س مقاطعة 
مونديال رو�ضيا دبلوما�ضيًا

�ملقاطعة  �لأوروبية  �لدول  من  عدد  يدر�س 
�لدبلوما�سية لبطولة كاأ�س �لعامل رو�سيا 2018 
بني 14 جو�ن و15 جويلية �ملقبل ت�سامنا مع 
�أي ممثل  �إر�سال  �أعلنت عدم  �لتي  بريطانيا 
�لعميل  ت�سميم  ق�سية  ب�سبب  لها  ر�سمي 
�ملزدوج �لرو�سي �ل�سابق �سريغي �سكريبال، 
وكانت رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي 
�أعلنت �لأ�سبوع �ملا�سي �أن بالدها �ستقاطع 
رو�سيا  �لعامل  كاأ�س  �لر�سمي  �مل�ستوى  على 
ت�سميم  م�سوؤولية  مو�سكو  حمملة   2018
�لعميل �سكريبال و�بنته، و�للذين عرث عليهما 
�لأع�ساب  لغاز  �ثر تعر�سهما  �لوعي  فاقدي 
 4 يف  �جنلرت�  غرب  بجنوب  �سالزبري  يف 
�لبولندي  �لرئي�س  و�سيغيب  �لفارط.  مار�س 
�أندزي دود� عن حفل �لفتتاح �ملقرر يف 14 
مكتبه  مدير  �أعلن  ما  بح�سب  �لقادم  جو�ن 
كري�ستوف ت�سيت�سري�سكي �لذي قال: »�أم�س، 
كممثل  �مل�ساركة  عدم  قر�ر  �لرئي�س  �تخذ 
لبولند� يف كاأ�س �لعامل رو�سيا  2018«، و�أ�سار 
بعدها وزير �خلارجية �لي�سلندي �ىل �لت�ساور 

مع حلفائه حول مقاطعة دبلوما�سية حمتملة 
وقال  يف«،  يو  »�أر  تلفزيون  نقل  ما  بح�سب 
ب�ساأن  قر�ر�  �لي�سلندية  �حلكومة  تتخذ  »مل 
�لتد�بري �ملحتملة حول �لهجوم لكنها �ستتابع 

�لت�ساور مع جري�نها �ملقربني وحلفائها.
�ل�سويدية  �خلارجية  با�سم  �ملتحدث  و�أ�سار 
فر�ن�س  لوكالة  �ملن�رصم  �لثنني  �نريود  بري 
بر�س، �ىل وجود �أفكار كثرية يدر�سونها بينما 
لفر�ن�س بر�س عن  �لدمناركي  حتدث نظريه 
�أي قر�ر حتى  �تخاذ  در��سة تد�بري من دون 
باري�س وو��سنطن  لندن، برلني،  �لآن، وكانت 
�أ�سارت �لأ�سبوع �ملا�سي �إىل �أن حتميل رو�سيا 
�مل�سوؤولية هو �لتف�سري �لوحيد �ملعقول على 
��ستهدف  لالأع�ساب  بغاز  هجوم  خلفية 
و�أعلنت  مو�سكو،  تنفيه  �لرو�سي  �جلا�سو�س 
�أبرزها  رو�سيا  �سد  عقوبات  �سل�سلة  ماي 
�لت�سالت  وجتميد  دبلوما�سياً   23 طرد 
�لدبلوما�سية �لرفيعة �مل�ستوى، فيما �تخذت 
رو�سيا تد�بري مماثلة و�أوقفت �أن�سطة �ملركز 

�لثقايف �لربيطاين يف رو�سيا.

الريال يف�ضل ليفاندوف�ضكي على كني
ك�سفت تقارير �سحفية �أم�س عن �سببني يدفعان ريال مدريد لتف�سيل �سم روبرت ليفاندوف�سكي 
مهاجم بايرن ميونخ، على هاري كني جنم توتنهام، ووفقا ل�سحيفة »�آ�س« �لإ�سبانية، فاإن زيد�ن 
قد �أعطى �ل�سوء �لأخ�رص لإد�رة �ملريينغي للتحرك نحو ليفاندوف�سكي، حيث �تفق �لنادي 

�سل �لأبي�س بالفعل مع بيني ز�هايف وكيل �لالعب �لبولندي، بينما مل  � يتو
�لآن.و�أو�سحت  حتى  �ل�ساأن،  هذ�  يف  بايرن  �إد�رة  مع 

�ملادية  �ملطالبات  �أوًل  هما  �ل�سببني  �أن  �ل�سحيفة 
وثانًيا  �ل�سبريز،  �إد�رة  جانب  من  فيها  �ملبالغ 

�لنطو�ئية،  كني  طبيعة  حول  �سكوك  وجود 
يف  زمالئه  مع  بالتكيف  له  ت�سمح  ل  قد  �لتي 
فريق كبري مثل ريال مدريد، ويُتوقع �أن بايرن 
للتخلي  �سيطلب 100 مليون يورو على �لأقل، 
عن �ساحب 29 عاما، لكن ميكن �أن يقل هذ� 

�لألعاب  �سانع  �إعارة  �لبافاري  �إذ� حول  �ملبلغ 
د�ئم  �نتقال  �إىل  رودريغيز  خامي�س  �لكولومبي 

بنهاية �ملو�سم.

مي�ضي يلتحق بتدريبات الأرجنتني قبل ودية اإيطاليا
�لتحق �لنجم ليونيل مي�سي �أول �أم�س بزمالئه يف منتخب �لأرجنتني خلو�س �لتدريبات يف مقر نادي مان�س�سرت �سيتي 
�لإجنليزي، قبل مو�جهة �إيطاليا ودياً يف مبار�ة �إعد�دية ملونديال 2018، ويع�سكر مي�سي ورفاقه يف �أكادميية مان�س�سرت 
�سيتي �لذي �قرتب كثري�ً من �إحر�ز لقب �لدوري �لإجنليزي، وذلك قبل خو�س مو�جهة �إيطاليا غد�، وو�سل هد�ف نادي 
بر�سلونة للم�ساركة يف �حل�سة �لتمرينية حتت �إ�رص�ف �ملدرب خورخي �سامباويل، و�لتي تو�جد فيها مو�طنه �سريخيو 
جمموعة مقبولة ن�سبياً يف مونديال 2018 ت�سم �أي�سلند� وكرو�تيا ونيجرييا، فيما عجزت �إيطاليا عن �لتاأهل �إىل �حلدث 

�لعاملي �لكبري للمرة �لأوىل يف 60 عاما.

برتراند يتخّلف عن مواجهتي هولندا واإيطاليا
قال �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم �إن ر�يان برتر�ند مد�فع �ساوثامبتون �سيغيب عن مبار�تي �إجنلرت� �لوديتني �سد هولند� 
و�إيطاليا ب�سبب �إ�سابة يف �لظهر، و�سيغيب برتر�ند �لبالغ عمره 28 عاما و�لذي �سارك يف 19 مبار�ة دولية، عن رحلة 
�ملنتخب �لإجنليزي �إىل �أم�سرتد�م ثم مو�جهة �إيطاليا يف لندن بعد ذلك باأربعة �أيام، و�أ�ساف �لحتاد �لإجنليزي يف بيان 
�لليلة �ملا�سية �أن برتر�ند �سيعود �إىل �ساوثامبتون لتقييم حالة ظهره: »��ستبعاد برتر�ند �إجر�ء وقائي لكنه لن يلعب يف 
مبار�تي �ل�سهر �حلايل«، ومع غياب �لظهري �لأي�رص �سيتناف�س د�ين روز و�آ�سلي يانغ على مكان يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية مع 
�سعي لعبي �إجنلرت� لإثبات جد�رتهم و�سمان مكان يف �لت�سكيلة �ملتجهة �إىل رو�سيا للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س �لعامل 

يف جو�ن �ملقبل.  

بوغبا: اللعب بجانب نيمار �ضيكون ممتعًا
�إّنه �سيكون  قال لعب �لو�سط �لفرن�سي بول بوغبا �لذي يجد �سعوبة بفر�س نف�سه مع مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي، 
ممتعاً �أن يلعب �إىل جانب �لرب�زيلي نيمار جنم باري�س �سان جريمان �لفرن�سي �مل�ساب ر�هناً، وقال بوغبا يف مقابلة مع 
�سبكة »تي و�ي �سي« �لأرجنتينية: »نيمار هو تعريف �ل�سعادة على �أر�س �مللعب«. وكان نيمار �أ�سار يف 2016 عندما كان 
يف �سفوف بر�سلونة �لإ�سباين �إىل �أّنه يرغب باللعب بجانب بوغبا، وتابع بوغبا: »�أ�ساهده على �أر�س �مللعب يلعب وهو 
ي�ستمتع بتقنيته، موهبته وكل ذلك، �أ�ستمتع بروؤيته يلعب، هو �ساب خمتلف لديه �أ�سلوبه، �إذ� لعبت بجانبه يف يوم من �لأيام 
�سيكون �لأمر ممتعاً«، كما �أ�ساد لعب جوفنتو�س �لإيطايل �ل�سابق بالأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة �لإ�سباين: 
»مي�سي وكرة �لقدم يتما�سيان معاً، �أع�سق م�ساهدته، يقوم باأ�سياء ل ميكن لغريه �لقيام بها، لديه مكانة ل ت�ساهى،�سيء 

ما مميز«.

�ضان�ضيز يورط مان�ض�ضرت يونايتد 
فرتة  يف  جيدة  ب�سفقات  �لفريق  لدعم  �لإجنليزي  ناديه  خطط  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم  �سان�سيز  �أليك�سي�س  يعطل 
�لنتقالت �ل�سيفية عقب نهاية �ملو�سم �جلاري، ووفقا ل�سحيفة ذ� �سن �لربيطانية فاإن �إد�رة مان�س�سرت يونايتد كانت 
تخطط ل�سم وجوه جديدة يف �ل�سيف، �إل �أن خطط �لنادي �لأحمر تعر�ست ل�رصبة موجعة ب�سبب �سان�سيز. و�أو�سحت  
يف مطالبهم �ملادية، وهو ما قد يعطل �ن�سمام �أكرث من جنم كبري لفريق �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملو�سم 
�ملقبل، وكان �سان�سيز قد �ن�سم لليونايتد قادما من �ملناف�س �ملحلي �أر�سنال خالل فرتة �لنتقالت �ل�ستوية �ملا�سية، 
ويح�سل على ر�تب �سنوي خيايل يقدر بقيمة 23 مليون جنيه �إ�سرتليني، يذكر �أن تقارير كانت قد ربطت �ملانيو باإمكانية 
�لإيطايل، و�لرب�زيلي فريد لعب و�سط فريق �ساختار  �إنرت ميالن  نادي  �إيفان بريي�سيت�س جناح  �لكرو�تي  �لتعاقد مع 

دونيت�سك �لأوكر�ين.
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بطل »اأرطغرل«: التقنية ت�سّهل 

و�سول م�سل�سالتنا للعرب
اأبدى املمثل الرتكي اإجنني األتان بطل م�سل�سل »قيامة اأرطغرل« ا�ستغرابه من 
قرار منع عر�س امل�سل�سالت الرتكية على الف�سائيات ال�سعودية، لكنه اأبدى 
تفا�ؤله يف قدرة امل�سل�سالت الرتكية على الو�سول ب�سهولة اإىل م�ساهديها يف 

ظل �جود التكنولوجيا احلديثة �مواقع التوا�سل االجتماعي.

.   �أعرب �ألتان يف لقاء �صحفي  عن 
�صعادته بنجاح �مل�صل�صل يف �لوطن 
ت�صابه  �إىل  ذلك  مرجعا  �لعربي، 
�لثقافتني �لعربية و�لرتكية، وموؤكد� 
من  �لقدر  هذ�  يتوقع  يكن  مل  �أنه 

�لنجاح.
و�أ�صاف »مل نكن نتوقع حتقيق كل 
تعليقات  والحظت  �لنجاح،  هذ� 
خا�صة  �لعربي،  �لعامل  من  كثرية 
�لعربية،  للدول  نذهب  عندما 

ونالحظ ذلك من �جلمهور«.
�لتاريخية  �ل�صخ�صية  �إن هذه  وقال 
ال متثل �الأتر�ك وحدهم، بل متثل 
�لعامل �الإ�صالمي، م�صري� �إىل جناح 
�لعاد�ت  �إحياء  �إعادة  �مل�صل�صل يف 
يف  ون�رشها  �لرتكية  و�لتقاليد 

�لعامل.
قال  �لدور،  الأد�ء  ��صتعد�ده  وعن 
لي�س  حقيقية  �صخ�صية  جت�صيد  �إن 
كانت  �إذ�  خا�صة  �ل�صهل،  باالأمر 

بهذ� �لقدر من �لرث�ء.

فهم �ل�صخ�صية
تعي�س  �أن  يجب  �أنه  و�أ�صاف 
وتتقم�س �ل�صخ�صية، و�أن تفهم تلك 
�إذ  وو�قعها  فيها  وتتعمق  �ملرحلة، 
ب�صكل  يفكرون  حينها  �لنا�س  كان 

خمتلف.
�الإعد�د  مدة  �أن  كذلك  ويو�صح 
��صتغرقت �صتة �أ�صهر، و�صملت �أي�صا 
تعلم فنون �لقتال و��صتخد�م �ل�صيف 

و�لرمح و�لتعود على �لطبيعة.
ب�صخ�صية  تاأثر  �أنه  �ألتان  وك�صف 
�أرطغرل ب�صدة، �إذ �أم�صى نحو �أربع 
ي�صغله  وال  وينام  ي�صتيقظ  �صنو�ت 

غريها.
�أن  �أرطغرل«  »قيامة  بطل  ونفى 
يكون �مل�صل�صل قد جتاهل �لوجود 
�لعربي، رغم �أن �لكثري من �الأحد�ث 
تدور يف مدينة حلب �ل�صورية، وقال 
جتاهل  �مل�صل�صل  �أن  �أعتقد  »ال 

�لعرب«.
)بحلب(  �لق�رش  ذلك  »يف  و�أو�صح 

يف �ملو�صم �لثاين، كان �لت�صوير يف 
�ملناطق و�الأجو�ء �لعربية«.

للم�صاهدين  �صكره  �ألتان  ووّجه 
للم�صل�صل،  متابعتهم  على  �لعرب 
يكون  �أن  يف  �أمله  عن  معربا 

�مل�صل�صل على قدر تطلعاتهم.
عاما(   39( �ألتان  �إجنني  �أن  يذكر 
يف  ي�صارك  �أن  قبل  �مل�رشح  در�س 
و�صينمائية،  در�مية  �أعمال  بطولة 
�صريبح  »من  برنامج  ملدة  وقدم 

�ملليون« بالن�صخة �لرتكية.
»قيامة  م�صل�صل  عر�س  وبد�أ 
وعر�س   ،2014 �لعام  يف  �أرطغرل« 

منه حتى �الآن �أربعة �أجز�ء.
�لقرن  �مل�صل�صل يف  �أحد�ث  وتدور 
ويعر�س  �مليالدي،  ع�رش  �لثالث 
بن  �أرطغرل  �لغازي  حياة  �صرية 
قايي،  قبيلة  قائد  �صاه،  �صليمان 
�لدولة  موؤ�ص�س  �الأول  عثمان  و�لد 
�لعثمانية )656هـ/1258م - 726هـ/ 

1326م(.

تامر عا�سور يطرح »األف �سكرًا« يف حب م�سر
طرح �لفنان �مل�رشي تامر عا�صور كليب »�ألف �صكر�ً« يف حب 
من  �صكر�ً«  »�ألف  يوتيوب.  �لر�صمية مبوقع  قناته  عرب  م�رش، 
وتوزيع  عا�صور،  تامر  �أحلان  عبد�هلل،  نادر  �ل�صاعر  كلمات 

وقال   .»All About Arts« �إنتاج �رشكة  من  وهي  �لنابل�صي، 
»�الأغنية  بوك:  في�س  �لر�صمي مبوقع  ح�صابه  عا�صور، عرب  تامر 
�إهد�ء مني و�صكر لكل �ل�صعب �مل�رشي ولكل �للي وقفو� مع م�رش 

يف �أ�صعب ظروفها«.  و�نتهى تامر عا�صور من ت�صجيل معظم 
�أغاين �ألبومه �جلديد، �ملقرر طرحه خالل �ل�صيف �لقادم.

الأندل�سي يروي 
ب�سوره اأحداث 

تون�س منذ 
الثورة

�أمني �الأندل�صي م�صور �صحفي 
ولدت ق�صة �صغفه بالت�صوير 

�لفوتوغر�يف مع بد�ية �أحد�ث 
�لثورة يف تون�س، ليبد�أ رحلة 

جديدة يف عامل �لت�صوير 
بعيد� عن �خت�صا�صه يف 

جمال �لهند�صة.
و�صلّط �الأندل�صي �ل�صوء على 

�أحد�ث تون�س خالل �صبع 
�صنو�ت يف معر�س م�صور عن 
�لثورة و�أحد�ثها منذ جانفي 

.2011
وقال �مل�صور �لتون�صي �إن 

»�لت�صوير �ل�صحفي تخ�ص�س 
ال ميكن �أن يقوم به �أي 

م�صور«، مو�صحا �أنه من 
خالل هذ� �ملعر�س �لذي 

�أقامه �كت�صف »�أ�صياء جميلة 
و�صحرية من خالل عيون 

�لزو�ر«.
و�أ�صاف �الأندل�صي �أنه يعترب 

نف�صه »نحات �صور« �أكرث 
من كونه م�صور�، م�صري� �إىل 
�أن »بع�س �لزو�ر �نتبهو� �إىل 
تفا�صيل يف �صوري مل �أنتبه 

لها �أنا �صخ�صيا«

ختام الدورة الثانية ملهرجان »�سرم ال�سيخ 
ال�سينمائي«.. وليلى علوي تتغيب

   �أعلنت �إد�رة مهرجان �رشم �ل�صيخ �ل�صينمائي جو�ئز م�صابقات �لدورة �لثانية �لتي 
غياباً  و�صهدت  �ل�صيخ،  �رشم  يف  نعمة  خليج  مبنطقة   ، �أم�س  �أول  م�صاء  �ختتمت، 
ليلى  �لفنانة  للدورة  �ل�رشيف  �لرئي�س  ر�أ�صهم  وعلى  �لفني  �لو�صط  لنجوم  ملحوظاً 
علوي. وفاز �لفيلم �لكرو�تي »�إيفان« للمخرج يانيز برجر بجائزة �أف�صل فيلم يف 
للمخرج  �لفيلم �ملغربي »حياة«  بينما ح�صد  �لطويلة،  �لرو�ئية  �الأفالم  م�صابقة 
حممد روؤوف جائزة �لعمل �الأول يف �مل�صابقة ذ�تها، فيما نال �لفيلم �لعر�قي 
»�لرحلة« للمخرج حممد �لدر�جي جائزة جلنة �لتحكيم �خلا�صة. وعلى �صعيد 
 Stijn م�صابقة �الأفالم �لرو�ئية �لق�صرية، فاز �لفيلم �لبو�صني »ليلة« للمخرج
Bouma بجائزة عمود �جلد �لذهبي، بينما نال جائزة عمود �جلد �لف�صي 

.Myrsini Aristidou لفيلم �لقرب�صي �لفرن�صي »�ريا« للمخرجة�
و�جلي�س  �ل�رشطة  �صهد�ء  ز�يدة  جمال  �ملهرجان  رئي�س  ونعى 
ودعا  �الإرهاب،  مو�جهة  يف  باأرو�حهم  �صحو�  �لذين  �مل�رشي 
�حل�صور للوقوف دقيقة حد�د�ً على �أرو�ح �ل�صهد�ء، كما دعا 
�لفنانني و�ملثقفني للوقوف بجانب �لدولة يف حربها �صد 
�لفنانة  �أر�صلتها  ر�صالة  �حل�صور  على  وقر�أ  �الإرهاب، 
ليلى علوي �لتي مل ت�صتطع ح�صور حفل �خلتام و�لتي 
�ل�صيخ  �رشم  مهرجان  فعاليات  »نختتم  فيها  قالت 
�الأفالم  خالله  من  جمعتنا  �لذي  �ليوم،  �ل�صينمائي 
و�لندو�ت و�لور�س �ل�صينمائية وقدمنا �أنف�صنا وتعرفنا 
على ثقافات خمتلفة، �أرجو �أن تكونو� ��صتمتعتم بقدري 
باملهرجان وباملدينة، مدينة �ل�صالم �رشم �ل�صيخ �لتي 
معكم  �أكون  �أن  �أمتنى  وكنت  بكم،  مرحبة  �صتكون  دوماً 
لظروف  �أعتذر  ولكن  وبالفعاليات  �الفتتاح  كما  �ليوم 
مرتبطة بالعمل«. يذكر �أن �لدورة �لثانية �صهدت 

م�صاركة 68 فيلماً من 28 دولة.

النجم ال�سوري جمد القا�سم يغني »�ست 
النا�س« يف عيد الأم

�أغنية  وت�صوير  ت�صجيل  من  �لقا�صم  جمد  �ل�صوري  �ملطرب     �نتهى 
كلمات  من  وهي  �الأم،  عيد  مبنا�صبة  �لنا�س«  »�صت  بعنو�ن  جديدة 

�إبر�هيم يون�س و�أحلان �رشيف حمد�ن وتوزيع خالد عرفة.
و�أكد �لقا�صم يف بيان �صادر عنه �أنه �صور �أغنيته �جلديدة 
�ملقرر  ومن  ع�صام،  يا�رش  �ملخرج  �إد�رة  حتت 
�إذ�عتها وعر�صها علي �ملحطات �لف�صائية بالتز�من 
�لقا�صم قد  �أن جمد  مع �الحتفال بعيد �الأم. يذكر 
وطنية  �أغنية  وت�صوير  ت�صجيل  من  �أخري�ً  �نتهى 
مل�رش بعنو�ن »�صباح �لورد يا بلدي«، من كلمات 
�صالح عطية و�أحلان جمد �لقا�صم وتوزيع نو�ر 
�لبحريي، و�صورها حتت �إد�رة �ملخرج ميدو 

�لبارون.

م�سل�سل »اجلرنال« ملاجد امل�سري 
يواجه املجهول يف رم�سان

م�صل�صل  م�صري  �لغمو�س  يكتنف 
بطولة  �أول  يعد  �لذي  »�جلرن�ل«، 
�مل�رشي،  ملاجد  تلفزيونية 
لعجز منتجه ممدوح �صاهني على 
ت�صويقه بني �ملحطات �لف�صائية. 
وقال �صاهني ، �إنه مل يح�صم م�صري 
يبد�أ  مل  �لذي  �جلديد،  م�صل�صله 
ت�صويره بعد، ح�صب قوله، خا�صًة 
�أن  م�صيفاً  ت�صويقه،  �أزمة  ب�صبب 
�لقليلة  �الأيام  يف  �صتت�صح  �لروؤية 

�ملقبلة.
»�جلرن�ل«  بطولة  يف  وي�صارك 

يو�صف،  وفريال  خويل،  ق�صي 
ون�رشين  خميون،  وعبد�لعزيز 
�رش  �صامح  تاأليف  من  طاف�س، 

�خلتم و�إخر�ج �أحمد �مل�رشي.

 جتدد املفاو�سات 
مع حنان مطاوع لـ 
»اأبوعمر امل�سري«

   
جدد �ملخرج �أحمد خالد مو�صى 

حنان  �لفنانة  مع  مفاو�صاته 
�صيف  للظهور  مطاوع، 
�رشف يف م�صل�صله �جلديد 

�مل�رشي«،  »�أبوعمر 
يف  عر�صه  �ملقرر 

رم�صان �ملقبل.
مطاوع  �أن  وعلم 
�لدور  عن  �عتذرت 
م�صاحته،  ل�صغر 

�نتهاء  عدم  رغم 
نعوم  مرمي  �لكاتبة 

�أن مو�صى  �إال  كتابته،  من 
�أهمية �ل�صخ�صية  �صدد على 

دفع  ما  �الأحد�ث،  يف  وتاأثريها 
حتديد  الإرجاء  �مل�رشية  �لفنانة 

��صتالم  حلني  �لنهائي  موقفها 
»�أبوعمر  دورها.  تخ�س  �لتي  �حللقات 

و�أروى  عز  �أحمد  بطولة  من  �مل�رشي« 
ومنذر  كوندة  ونادية  بو�صو�صة  و�أمل  جودة 
فو�ز  و�صربي  �لوهاب  عبد  وفتحي  رياحنة 

وكوكبة من �لنجوم.
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للكاتبة امل�سرية اإميان مر�سال املقيمة بكندا

�شل�شلة .كيف تو .تطلق كتاب »كيف تلتئم: عن الأمومة واأ�شباحها« من القاهرة
�سهد م�سرح »روابط« بالقاهرة  ، حفل اإطالق كتاب »كيف تلتئم: عن الأمومة واأ�سباحها«، لل�ساعرة والكاتبة امل�سرية اإميان مر�سال، ويدير اللقاء ال�ساعر وال�سحفي 

امل�سري يحيى وجدي، و�سدر الكتاب عن �سل�سلة »كيف تـ« وهو الكتاب العربي الرابع يف ال�سل�سلة التي بداأت انطالقها يف العام 2012، وي�سدر الكتاب عرب تعاون 
م�سرتك بني مو�س�سة »كيف تـ« وموؤ�س�سة »مفردات«، والكتاب من حترير مها ماأمون واآلء يون�س مع مي اأبو الدهب.

وكالت

الأمومة  عن  تلتئم:  »كيف  يف 
الكاتبة  تتحرك  واأ�شباحها«، 
يف  كندا،  يف  املقيمة  امل�رصية 
واأكوان  مطروقة  غري  م�شاحات 
يتغري  ومعقدة،  ان�شيابية  داخلية 
اأزمنة  بني  واإياباً  ذهاباً  �شوتها 
واأماكن وثقافات خمتلفة، اخلطوط 
يف هذا الكتاب مرهفة ومتداخلة، 
وال�شعر  النرث  بني  تتحرك 
الأكادميية،  والكتابة  واليوميات 
وهي كذلك خطوات مثقلة وجادة 
اإهماله  يتم  داخلي  عامل  جتاه 
الأمومة  كتابة  وا�شتبعاده عادة يف 
الكتاب  واحتوى  العام،  املنت  يف 
الأمومة  »عن  هي:  ف�شول،  اأربعة 
فى  اأمك  جتد  و«كيف  والعنف« 
�شورتها؟ الأمومة والفوتوغرافيا« 
فى  مت�شى  و«كيف  و«يوميات«، 

طريق احلداد«.
جدير بالذكر اأن �شل�شلة »كيف تـ« 
�شعبية  يوظف  ن�رص  م�رصوع  هو 
بع�ض  مع  للتعامل  الأدلة  كتب 

كانت  �شواء  اليوم،  احتياجات 
اأو  اأفكار  اأو  اأدوات  اأو  مهارات 
هذه  وجتمع  م�شاعر،  اأو  اإدراكات 
التقني  بني  ما  الكتب  من  النوعية 
والتاأملي، بني التعليمي والفطري، 
وقد  واخليايل،  احلقيقي  وبني 
العام  تـ« يف  تاأ�ش�ض م�رصوع »كيف 
واآلء  ماأمون  مها  قبل  من   2012
امل�رصوع  اإ�شدارات  ومن  يون�ض، 
تختفي«  »كيف  كتب:  ال�شابقة 
يف  املقيم  امل�رصي  للكاتب 
اأملانيا هيثم الورداين والذي �شدر 
اكي  تحُ و«كيف   ،2013 العام  يف 
يدين  با�شتخدام  ال�شاحل  �شوت 
 ،2014 اإريك  جلودت  و�شجادة« 
يجري  الذي  ما  تعرف  و«كيف 
 .2016 ماّكي  لفران�شي�ض  حقاً« 
مع  بال�رصاكة  الكتاب  هذا  وين�رص 
جمعية  وهي  »مفردات«،  موؤ�ش�شة 
بالفنون  تحُعنى  ربحية  غري  دولية 
العا�شمة  مقرها  املعا�رصة، 
وت�شعى  بروك�شل،  البلجيكية 
اجلمعية اإىل خلق جمالت للتفكري 
الفنانني  بني  وامل�شاركة  والإنتاج 

من  ونظرائهم  املعا�رصين  العرب 
خمتلف اأنحاء العامل. ولدت اإميان 
املن�شورة  حمافظة  يف  مر�شال 
)ت�رصين  نوفمرب   30 يف  مب�رص 
الثاين( 1966، و�شاركت يف اإ�شدار 
الأر�ض« امل�شتقلة يف  »بنت  جملة 
الفرتة من 1986 اإىل 1992، انتقلت 
ونحُ�رصت   1988 يف  القاهرة  اإىل 
هام�شية  جمالت  يف  ق�شائدها 
يف  اجلديدة  للكتابة  نافذة  كانت 
و«الكتابة  »اجلراد«  مثل  م�رص 
ال�شعري  كتابها  ويعّد  الأخرى«، 
الرق�ض«  لتعلّم  ي�شلح  معتم  »ممّر 
ال�شعرية  الكتب  اأهم  من  واحداً 
الت�شعينيات يف  جيل  عن  ال�شادرة 
تركت  املعا�رص.  امل�رصي  ال�شعر 
بو�شطن  مدينة  اإىل  م�رص  مر�شال 
بعد   ،1998 العام  يف  الأمريكية 
يف  كمحررة  العمل  من  �شنوات 
جملة »اأدب ونقد« القاهرية، وبعد 
ح�شولها على املاج�شتري يف الأدب 
العربي بر�شالتها املعنونة »التنا�ض 
ال�شويف يف �شعر اأدوني�ض«، انتقلت 
كندا  اإىل  الأمريكية  بو�شطن  من 

حيث تعمل كاأ�شتاذ م�شاعد لالأدب 
العربي ودرا�شات ال�رصق الأو�شط 
اإميان  اأقامت  األبريتا،  جامعة  يف 
الأملانية  العا�شمة  يف  مر�شال 
للعام  متفّرغة  كاأ�شتاذة  برلني 
عن  كتابها  لإنهاء   2013-2012
»اأمريكا يف كتابة الرحلة العربية«، 
للدكتوراة  لر�شالتها  تطوير  وهو 
التي ح�شلت عليها يف العام 2009. 
اأعمال  من  خمتارات  تحُرجمت 
اأكرث  اإىل  ال�شعرية  مر�شال  اإميان 
خالد  ترجمة  منها  لغة،   22 من 
بالإجنليزّية  ملختارات  مطاوع 
مادوت  »�شيب  عن  �شدرت  والتي 
بر�ض« يف نيويورك يف العام 2008، 
�شعرية  لها خمتارات  �شدرت  كما 
 ،2012 العام  الهندية يف  اللغة  اإىل 
»جيت  الهندي  ال�شاعر  ترجمها 
لها  �شدر  كما  �شاتورفيدي«، 
ديوان »امل�شي اأطول وقت ممكن« 
بالإ�شبانية عن دار ن�رص »هيوجرا 
الأ�شبانية  بالعا�شمة  وفريو« 
مدريد يف 2013، وديوان »جغرافيا 
بديلة« عن دار ن�رص »ليربو دل اأير« 

يف مدريد يف 2014، وديوان »ممّر 
معتم ي�شلحُح لتعلّم الرق�ض« عن دار 
 ،2016 يف  وفريو«  »هيوجرا  ن�رص 
الثالثة  الكتب  برتجمة  قام  وقد 

و«مارجريتا  �شاجلورو«  »لورا 
اأوزاريو منندز«.

املفّكر الفرن�سي، فران�سوا بورغا

بون« �شناعة �شيا�شية بامتياز  »املتع�شّ
قال املفّكر الفرن�شي، فران�شوا بورغا، 
لظاهرة  �شيوعا  الأكرث  التف�شري  اإن 
اأو حتى  الغرب  لدى  �شواء  »اجلهادية«، 
لدى بع�ض الأنظمة العربية، ي�رّص على 
يعّد  ما  بني«،  »متع�شّ اجلهاديني  اعتبار 
اأنتجت  التي  العملية  اأن  لإنكار  و�شيلة 
الواقع،  يف  هي  بني«،  »املتع�شّ هوؤلء 

�شيا�شية باإمتياز.
معهد  يف  الأبحاث  مدير  بورغا؛ 
البحوث والدرا�شات حول العامل العربي 
بروفان�ض«  اأون  »اإيك�ض  يف  والإ�شالمي 
الأخري  كتابه  يف  عار�ض  )فرن�شا(، 
بحث  م�شار  ال�شيا�شي:  الإ�شالم  »فهم 
 ،»2016  -1973 امل�شلم،  الآخر  حول 
الإ�شالم  حول  اجلوهرية  الإخت�شارات 
مقابلة  يف  تناول،  والإ�شالمويةبورغا 
الرتكية  النا�شول  وكالة  معه  اأجرتها 
وقدم  الإ�شالمية،  التيارات  الأنا�شول، 
القومية  بني  احلا�شلة  للفجوة  قراءته 
عالوة  الإ�شالمي،  واجليل  العلمانية 
فرن�شا  تواجهها  التي  ال�شعوبات  على 
وراأيه يف  الإ�شالمي«،  »الآخر  قبول  يف 
الإرهاب،  مكافحة  يف  باري�ض  �شيا�شة 
هذا  يف  التوّقف  نقاط  من  وغريها 
الربوفي�شور  للجدل  املثري  املو�شوع 
التي  ال�شعوبات  عن  تّدث  الفرن�شي 
»الآخر  قبول  يف  فرن�شا  تواجهها 
الذي  نف�شه  املو�شوع  وهو  امل�شلم«، 
تطّرق اإليه يف كتابه الأخري واأو�شح اأنه 
اأمام معار�شة  »حني يجد الغرب نف�شه 
فاإنه  الإ�شالمي،  املعجم  ت�شتخدم 
يل�شق م�شوؤولية املقاومة بهذا املعجم، 
يف  م�شوؤوليته  عن  الت�شاوؤل  جمّرد  دون 

ذلك «.
ا�شت�شهد  تقّدم،  ما  على  ومثال 
العربي،  الإ�رصائيلي-  بالنزاع  بورغا 
الإ�رصائيلي  الوزراء  »رئي�ض  اإن  قائال 

الفل�شطينيني  اأن  يعترب  نتنياهو  بنيامني 
لأنهم  ولي�ض  م�شلمون،  لأنهم  يقاومونه 
»رف�ض  اأن  راأى  الإحتالل«.بورغا  تت 
الإ�شالمية  التيارات  باأن  الإعرتاف 
ملطالب  حّمالة  تكون  اأن  على  قادرة 
البعد  كل  بعيدا  اأمرا  يعّد  �شيا�شية، 
»الإعرتاف  لأن  احلال«،  واقع  عن 
نحو  يقود  للنزاع  ال�شيا�شي  بالطابع 
اجللو�ض حول طاولة، وقبول جانبنا من 
الفاعلون  يرف�ض  ما  وهذا  امل�شوؤولية، 
ومن  العربية  الأنظمة  من  املهيمنون، 

الغرب، فعله«.
الأكرث  »القراءة  اأن  اإىل  املفّكر  وخل�ض 
فح�شب،  الغرب  يف  لي�ض  �شيوعا، 
اعتبار  يف  تتمّثل  اجلهادية،  لظاهرة 
ما  وهذا  بني<،  »اجلهاديني«<متع�شّ
التي  العملية  اأن  لإنكار  و�شيلة  ي�شكل 
يف  هي،  بني<  >املتع�شّ هوؤلء  اأنتجت 
للفجوة  �شيا�شوية«.وتف�شريا  الواقع، 
العلمانية  القومية  جيلْي  بني  احلا�شلة 
»التيار  اأن  اإىل  بورغا  لفت  والإ�شالمي، 
لي�ض  املعا�رص،  التعبري  يف  الإ�شالمي، 
يف قطيعة حقيقية مع التيار القومي اأو 
امتداد  هو  واإمنا  بالعلماين،  ي�شمى  ما 

له«.
اأو�شح  الأخرية،  اجلزئية  عن  وتعقيبا 
القطيعة  مراحل  »اأوىل  اأن  املفكر 
العديد  ا�شتقالل  اأنتجت  الغرب  مع 
املرحلة  جاءت  حني  يف  البلدان،  من 
التموقع  اإعادة  ديناميكية  الثانية �شمن 
ذات  التاأميم  عمليات  مع  الغرب،  اإزاء 
املرحلة  اأما  القت�شادي،  الهدف 
اأنها  على  تعريفها  فيمكن  الإ�شالمية، 
امتداد لهذا امل�شار يف املجال الثقايف 
والرمزي«.= ولفت اإىل اأن »املجتمعات 
ال�شابق  يف  عليها  ت�شيطر  كانت  التي 
ما،  نوعا  ترف�ض  الغربية،  الثقافة 

عليها  واملفرو�ض  امل�شتورد  املعجم 
من قبل الغرب كو�شيلة وحيدة للم�شي 
له  مثال  يجد  الأمام«.طرح  نحو  قدما 
ال�شيوعي امل�رصي،  النا�شط  »حالة  يف 
عاما   11 اأم�شى  والذي  ح�شني،  عادل 
يف �شجون )رئي�ض البالد الأ�شبق جمال( 
تقارب  يح�شل  اأن  قبل  النا�رص،  عبد 
امل�شلمني،  الإخوة  )جماعة(  وبني  بينه 
عباراته  خالل  من  م�شاره  ويف�رّص 
القوميني،  لرفاقي  قلت  >لقد  التالية: 
كيف ميكن اأن نكون قوميني اإذا عار�شنا 

الإ�شالم جوهر هويتنا’«.
قراءته  نف�شه،  ال�شياق  بورغا طرح، يف 
ملدى فاعلية �شيا�شة مكافحة الإرهاب 
اإىل  م�شريا  باري�ض،  تعتمدها  التي 
لهذا  روؤيته  عن  تّدث  واأن  �شبق  اأنه 
الذي  الإنفجار  اأعقاب  يف  املو�شوع 
قطارات  اأحد   ،1995 يف  ا�شتهدف، 
�شان  حمطة  يف  الباري�شية  ال�شواحي 
يف  الالتيني  احلي  بقلب  مي�شيل 

العا�شمة.
»ينبغي  يتابع،  الإرهاب«،  »ملكافحة 
اإيقاف الإرهابيني من قبل قوات  حتما 
الأمن التي اأحّييها، لكن بعد ذلك، لبد 
من القيام مبا هو اأف�شل من ذلك بكثري، 
اأي التفكري بو�شوح ب�شاأن امل�شار الذي 
عمل  وهذا  القنابل،  تلك  وا�شعي  ينتج 
املفّكرين واملجتمع املدين، ولكن هذا 

الأمر يظّل هام�شيا اليوم«.
تقّدم،  ما  مع  »ميكن،  اأنه  وم�شتدركا 
يف  واملتمّثلة  امل�شارات،  تلك  تديد 
اخللل الت�شغيلي، وعدم فاعلية التم�ّشي 
من  ال�شيا�شية  للتمثيلية  املوؤ�ّش�شاتي 
اأخرى  جهة  من  املوارد  وتوزيع  جهة، 

.»
ي�شيف  موالية«،  مرحلة  و«يف 
على  املحافظة  »علينا  الربوفي�شور، 

القرار  يف  امل�شاركة  يف  اجلميع  حق 
الإعالمي،  التمثيل  ويف  ال�شيا�شي، 
الآليات،  ويف حال ح�شل خلل يف هذه 
ومن هناك  والتهمي�ض  الو�شم  ف�شنعّزز 

التطّرف «.
وبخ�شو�ض اأوجه الإختالف بني قراءته 
التي  نظريته  عن  ال�شيا�شي  لالإ�شالم 
الفرن�شيني  املفّكرين  من  كل  يقدمها 
قال  روي،  كيبيلواأوليفييه  جيل  اأي�شا 
بورغا اإن »ملفا بتعقيد ظاهرة اجلهادية 
ل يتم تناوله بتف�شريات مب�ّشطة، واأنا ل 
الديني  الإنطواء  اإيديولوجيا  اأن  اأنفي 

ميكن اأن تنتهي بتوليد العنف «.
وروي  كيبيل  مع  »اإختاليف  واأ�شاف: 
الإرهابيني  يعترب  فالأول  وا�شح، 
اأنهم  الثاين  يرى  حني  يف  بني،  متع�شّ
والقراءتان  ق�شرية،  لفرتة  بون  متع�شّ
نحو  تدفعاننا  ل  اأنهما  يف  ت�شرتكان 
للفاعلني  امل�شوؤولية  جانب  يف  التفكري 
يل«،  بالن�شبة  »لكن  امل�شلمني«.  غري 
النظريات  جميع  »فاإن  ي�شتدرك، 
تاأخذ  والتي ل  التف�شريية ل«جلهادية«، 
عن  املرتّتبة  الآثار  الإعتبار  بعني 
عالقات الهيمنة بني ال�شمال واجلنوب، 
تعترب غري فّعالة، لأنها ترّكز امل�شوؤولية 
اأو  الت�شاوؤل  دون  العنف،  فاعل  على 
عن  مبنهجية  الت�شاوؤل  اإىل  الدعوة 
الفاعل  هذا  اأنتجت  التي  الظروف 
مع  ومت�شارب  ثنائي  تف�شري  �شليل 

اإنتمائه الديني«.
وختم: »مع ذلك، اأتفق مع اأوليفييه روي 
على  التطرف<  >اأ�شلمة  اأطلق  والذي 
هذا  ل�شتعمال  ال�شباب  بع�ض  رغبة 
املفهوم لتربير �شلوكهم ال�شيء، مع اأن 
هذا العامل يظل ثانويا، لأن وراء الأمر 
يكمن عامل الفجوة الرهيبة الآخذة يف 
الإت�شاع بني الغرب والعامل الإ�شالمي«.

�شدور كتاب »الإ�شالميون 
وق�شايا الدولة واملواطنة«

�شدر عن املركز العربي لالأبحاث 
ودرا�شة ال�شيا�شات اجلزء الثاين من كتاب 
»الإ�شالميون وق�شايا الدولة واملواطنة«، 

وهو عبارة عن درا�شات وبحوث قدمت يف 
املوؤمتر ال�شنوي الثاين »الإ�شالميون ونظام 

احلكم الدميقراطي« الذي عقده املركز 
بالعا�شمة القطرية الدوحة اأثناء الفرتة 

من 28-29 �شبتمرب 2013 بعنوان »م�شائل 
املواطنة والدولة والأمة«. وتناولت بحوث 

الكتاب جوانب خمتلفة من املو�شوع، بينها 
جدلية ال�رصاع يف �شاأن الطبيعة الدينية 
واملدنية للدولة يف املغرب، واخلطاب 

ال�شيا�شي للفاعل الديني بني منطق التوحيد 
الأيديولوجي، واإكراهات التعدد ال�شيا�شي 
والجتماعي يف املغرب.. جماعة العدل 

والإح�شان املغربية اأمنوذجا. وعاجلت 
درا�شات اأخرى مو�شوع »الدولة يف منظور 

اخلطاب الإ�شالمي« وحدود »القحُطري 
والدويل يف جتربة احلركة الإ�شالمية..  

و«الدولة الإ�شالمية من القراآن اإىل ال�شلطان 
ومن الأمة اإىل الع�شبية.. تليل تاريخي 

للتحول«. ومل تنح�رص امل�شاركات حول العامل 
العربي، حيث ر�شدت بحوث اأخرى »اخلطاب 

الديني والدميقراطية واحلريات املدنية 
يف املطبوعات الإ�شالمية يف البو�شنة 

والهر�شك«، و«الإ�شالميون والدولة احلديثة.. 
حزب العدالة والتنمية والنيوليربالية يف تركيا، 

اأ�شلمة النيوليربالية وتر�شيخها يف الإ�شالم«.
وناق�ض باحثون اآخرون مفاهيم مت�شلة 

باملو�شوع من قبيل الدولة املدنية واحلاكمية 
واأبعادها الذهنية وال�شلوكية، ومفهوم 

والت�رصيع وم�شادره من زاوية تاريخية، 
ونظام احلكم يف الفكر الإ�شالمي املعا�رص 

بني اخل�شو�شية والعاملية ونظرية اإمارة 
املوؤمنني.

وكالت
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زيغود قندول ال�صخر
قبل احلدث العظيم ، الذي 
األقى  اخلوف واالرتياب يف  

الق�سم االأوربي ،عائالت  املعمرين 
با�سروا  مند �ساعته االأوىل يف 

اعادة ترتيب اأيامهم املقبلة يف 
البلدة ، بعد تاأكيدات البعثة 

الع�سكرية  العائدة من القيادة 
االإقليمية ،ان  قياما م�سلحا قد 

اأعلنه  متمردين ،ال يعلم  عددهم  
،وال من هم حتديدا ؟

�أكرث  �أو  �أ�سبوعني  م�سى  بعد  وقد 
يف  يتعاظم  �أخذ   �خلوف   ، بقليل 
و�ال�ستفهامات  �الوربي،  �لق�سم 
تقر�أ على �لوجوه ، �أجو�ء من  �لريبة  
و�الأ�سئلة ،و�لكثري �لكثري �الإ�ساعات 
عن ع�سكريني �سباطا ، �أو دون ذلك  
مرحا   و�أقل   ، حذر�  �أكرث  �سارو� 
�جلند�رمة  ثكنة  يف  ،و  �لبلدة  يف 
، وبني  �لع�سكرية  �ل�رشطة  ،ومكتب 

�أ�رشهم .
�ال�ستيطاين   �لوتر   كان   ، قبله 
عرب  على  �سطوة  ،ذو  بال�سمندو  
عاليا  �لعن�رشي   ،و�لوتر   �لبلد 
فاالأوربيني   ، وفعال  قوال  وطي�سه 
 ، و�أطفاال  �سيوخا  و�إناثا،  ذكور� 
�ملتبخرتون   وهم   �إال   يب�رشون  ال 

ذهابا �إيابا يف �سو�رع �لبلدة ، م�سيا 
على �أناملهم يف  �ل�سو�رع مرة ،ركوبا  
على �لدر�جات �لهو�ئية يف �سوقها ، 
�أو  لالأح�سنة  �لعربية ، و�لدر�جات 
،و�لنفاثة  �لقدمية  �ملوتو�سيكلية 
على  �لطرق ، »�سمندو ق�سنطينة » 

و�لدروب �جلبلية  و�لريفية .
�أوربية  �أكان تكرب� ؟�أو عادة حياة   
كانت  �حلالتني  ففي  خال�سة، 
�لبلد  عرب  مقتا  تثري  مظاهر� 
جميعا، ال�سيما �سبابا منهم خا�سة.

هي  رمبا غبطة �ملجد �ال�ستيطاين 
ونزق معمرين    ، ،�أهو�ءه  وملذ�ته   ،
ممن  �ألفو�  ق�ساء ف�سحهم يف جنان 
رفوف   على  �ملنت�رشة   �لطبيعة  
�ل�سغرية  �الإ�سفار  ويف   ، �لبلدة 

دروبا   عرب   ، �ل�سمندو   و�إىل   ، من 
�لب�ساتني   و�سط  جبلية   خمت�رشة  

و�لغابات و�الأحر��ش .
كانت �أيامهم  ال تعكر  مطلقا ، يف 
�لتي  و�الأرياف  �ل�سغرية  �لبلد�ت 
تلفها ، وبني �ملدن �لكبرية �لد�خلية 
،و�أو�سع  �ل�ساحلية   ،و�الأخرى 
�لفرن�سية  �جلادة  ومن   ، �إىل  قليال 
ال  حقا  �أياما   ،كانت  و�لباري�سية  
م�ستقر�،  حياتهم  �سفو   ، تعكر 
ورغد  �لبذخ  مر�تب  �أعلى  ويف  بل 

�الأيام، قبل �لقيام �لعظيم.
وفى �لبلدة  هم  لي�سو� كلهم كذلك 
،�ملالطي  » ماين �الأبي�ش »  مثال ، 
مل يكن ي�ست�سعر لذة  رغد �حلياة ، 
�نه معمر كولونيايل يعي�ش يف  رغم 
�لق�سم �الوربي ، كان �سكري� ، قا�ش 
قلبه  ، يخ�ساه حتى بع�ش �ملعمرين 
تبادل   يف  حتى  يتجنبوه  فرت�هم   ،
و�نته  كلما  وكان    « �ل�سباح  »حتية 
فر�سة يكيل  و�بال  الذعا  من �لنقد 
يف  �الأغنى  �لربجو�زية  للعائالت  
، وحلفاءهم  ر�مون�سكو  �آل   ، �لبلدة 

.
�الأبي�ش   « يلقبونه  �لبلد  عرب 
هذ�  لقبه  يعجبه  وكان   « �ل�سكري 

كثري� ، وكانت مهنته �لبيطرى ؟
وبلدة »كوندي �ل�سمندو » يا �سادتي 

ق�سمني :
باأناقة  دورهم    ، �أوربي  ق�سم  
�ل�سغرية  �لفيالت  ولو�حق  �لعمر�ن 
،و�حلد�ئق و�ملر�آب و�مل�ستودعات 
يتفاخرون  لطاملا  �لتي  �ل�سيقة 
.فاملر�آب  بع�ش  على  بع�سهم  بها  
�ل�سغرية   ،و�حلد�ئق  ولو�حقه 
ملمحا برجو�زيا ال غنى عنه ، والأن 
�جلنوب  من  م�ستجلبني  بع�سهم  
�اليطايل  من  �أو  �ال�سباين  �الأوربي 
قو�ئم  من  و�الآخر    ، �ملز�رع  تلك 
و�ملدن   باري�ش  يف  �لبطالني  
م�ستجلبني   عادة  وهم   ، �لكربى 
هذه  فكانت   ، �لطبقة  متو�سطى 
�للو�زم �لربجو�زية �ل�سغرية  ،تعنى 

�سيئا كبري� .
،و�حلقول  �خل�رشو�ت  فمز�رع  
تتجاوز  �لتي  �لكربى  �لفالحية 
بع�سها  مئات �لهكتار�ت �أو يزيد ، 
ميلكها برجوزي �ملعمرين فرت�هم 
م�سكونة  بالفالحني من عرب �لبلد 
، �أو  �خلما�سة �مل�سلمني  �سيفا للقلع 
، �أو �ستاء� يف مو��سم �لبدر و �لزرع . 

مئات �لهكتار�ت  مند �لفجر �إىل ما 
بعد �ساعة �لظهر ، فرت�هم  وكاأنهم 
ر�سوما يف �سجاد قدمي ، لو رمقتهم 
من بعيد؟   ف�سيف�ساء  من عائالت 

�لق�سم  �لثاين للبلدة ،�لعربي .
 ، فرد�  يديرها   كربى   م�ساحات 
�أو  �أ  �لكولون �جلدد  �و فردين  من 
�الأقد�م �ل�سود�ء ، ومع  �سقة �لوقت  
�إقطاعيا    نظاما  �أقامو�  �لطويلة  
يف  قائما  كان  ما  ب�سطوته  يتعاىل 
طعم  وقد   . �لظالم  قرون  �أوربا 
�لعائالت  بع�ش  من  عرقي  بن�سج 
من  �مل�ستقدمة  �مل�سلمة،  �ل�سمر 
�إف�سال  الأجل  �الأفريقية  �لتخوم 
عرب  عائالت  بني  �لتاآلف  فر�ش 
�لق�سم  يف  يحالفهم  ومن  �لبلد 

�لعربي.
كانت   ، �سادتي  يا   ، حال  كل  على 
بني   . هكذ�  �لقيام  قبل  �حلياة 
�ملنتجعات �لغابية ، وزيارة �لثكنات 
�ملعمرين حلوى  �إليها   يحمل  �لتي 
 ، �الآحاد  �أيام  ،و�أطعمة  �الأعياد 
 . �لليلي  ،و�ل�سهر  �لوالئم   ودعو�ت 
نو�د   ، �أوروبية   �لبلدة  مقاه   وفى 
فيما   ، متجعات  و�سبه  ،كني�سة  
�لق�سم �لعربي ي�سم مقاهيه �لعربية 
 ، �لقمح  باعة  و  ودكاكني �خلياطني 
وكان بال�سمندو م�سجد على �لطر�ز 

�لعثماين  لل�سالة .
�أن   �سكا   يد�خلك  ال   ، هذ�  رغم 
على  �سبطا   �سبطت   قد  �لبلدة 
ال   كي  �سبطت  �لوتر�الأوربي، 
تاما  ��ستعباد  ويف   ، �سائبة  تطالها 
�حلدث  �ساعة  ،حتى  �لبلد  لعرب 
�لعظيم، كانت �لتميمة منا�سبة، وما 
�سياأتي رمبا ال ير�سى بهذ� �ل�سبط 
ظاهره  �سبط  �ملحكم،  �لدقيق 

�لرحمة، وباطنه �لعذ�ب.
  « كلها  �ل�سمندو  بك  �ساأطوف   «
�الأبي�ش  » ماين  به   ما هدده  ونفد 
»  ملا قب�ش �سخ�سا  ي�رشق دقيقه 
من عرب �لبلد ،قيده ، وجلده ، ثم 
�ساقه  مكبال  و�الأغالل  يف قدميه 
والأنه  �الأ�سبوعي،  �الثنني  �سوق  �إىل 
وي�سب   ي�رشب  فر�ح   ، قا�ش  كان  

بو�ساعة كالما ، وتقبيحا و�سبا.
 « �ل�سمند�وى   « ده�سة  و�سط 
�سن  يتجاوز  مل   ، �سابا  كان  �لذي 
�لع�رشين ، قال : » بقيت �رمق ذ�ك  
ال  حزنا  بد�خلي  ترك  �لفقري،وقد 
مل ميت ، وكتب فيجوف عيني  �أية 

كره ال تزول على  » �ملانني �لبي�ش 
كان  �لكولون،  وزمرة   « جميعا 
ويركله   ، وي�سبه   ، كالكلب  ي�سحله 
�ملبلل   ، �خلائف  �ملكبل  وهو   ،
تلك  ،و�ن  �لبارد  و�ملاء  بال�سقيع 

�حلادثة و�سط �ل�سوق ال تن�سى »  
�إن عائالت  �لق�سم �الأوربي  دفعت  
�ىل  �لبلد  عرب  من  باالأهايل 
�سال�سل   يف   ، �لريفية  �الأحزمة  
�ملنه�سة  و�لدو�وير   ، �مل�ساتي 
حرمانا ، و�لباكية  �رش�خا وحزنا ، 
وكان تطبيقا مثاليا   ملذكرة �الأمن 
�لقدمية   ، �لفرن�سي  �الإمرب�طوري 
�لنابليونيني   عهود  مند   ، جد�  
،ببع�ش  �لع�رشين  �لقرن  �إىل  ظلت  
و�إبد�ء  �لقول  يف  �لتعديالت 
�أن  دون  لكن  �لع�رشية  للم�ساعر  

مي�ش �جلوهر منها يف �سيء .
 م�ساحيق  �لوهم  �الأوربي �لكاذبة 
عرب  على  �أبد�  تنطلي  ال  و�لتي   ،
�لبلدة ، تخفى حقدها �لذي  ترفعه 
عيونها كل �سباح ، حقد  ظل دفينا 
،مرتب�سا  مرتب�سا  لكنه   ، دفينا 

ينتظر �الن�سد�ع .

» مل ا�ستوعب ملاذا هم 
هناك، ونحن هنا »

كان » �ل�سمند�وي » �لذي طلع رجال 
ق�سمي  ��ستوعب  مل   ، �سباه   يف   ،
�لطيبني  ق�سمه   عرب   ، �لبلدة 
و�ملاء  �خلبز  على  يقتتون  �لدين 
تثري  بد�أت   و�أ�سياء  ��ستوعب  مل  ؟ 
�الأوىل  �أ�سئلته  �لطفويل  بد�خله  
ال  ،كان  �أظافره  نعومة  �أ�سئلة    ،
ثائر�  فاأ�سقطها    ، �سبيا  يحتملها 
هدها  �لتي  .و�أمه  ق�سري  زمن  بعد 
�لفقر ، مل تكن متلك �إجاباته ،كانت 
منه   �ملقربني  وال    ، �لكبري  �سوؤ�له 
يف م�سقطه �لريفي » دو�ر �ل�سو�دق 
�أ�سئلته  �أعباء  يطيقون  كانو�   «
ق�سوة  �سققتها   �لتي  �أيامهم   ،
�جلري  �لالهث  ور�ء لقمة �لعي�ش 
، مل ي�سعفهم �أبد� �جلوع  �أن يعطوه 

�إجاباته ؟
ثم  يتيما،  ر�سيعا  وهو  �الأنثى  �أمه، 
�أمه مرة �أخرى وهو، و�أخته يتيمني 
�أ�سنان  �أمه، وهما بني  وحيدين، ثم 
�لفقر �ملدقع، ثم �لربد، ثم �خلوف، 

 « �ل�سمند�وى  معا.     �سيء  كل  ثم 
ظل ي�ستذكر �سالف �أيامه  ، �سوؤ�له 
�لتي  طفولته    ، به  �حتفظ  �لذي 
 ، تدوم  وما  �الأعمار  بحجم  طعنت 
�رش�خا   حملها   �خليبات  هذه  كل 

عن بهاء �حلياة .
من  كله    ، �الأوروبي  �لق�سم 
على  �ملخيم  �ىلى  �مل�ستقدمني  
�سفاف �لو�دي ، من �ستى �الأجنا�ش، 
دخلو�   ، و�ملعتقد�ت   ، و�الأعر�ق 
عطلو�   وفجاأة    ، ��ستئذ�ن  دون 
دخلو�   ��ستد�ن   ودون   ، �لتاريخ 
و�ملدن   ، �الأخرى  �لبلد�ت  جميع 
�الأخرى ،فنظمو� ،و�أهلو� ، وتدربو� 
�لعربي  و�لق�سم   .. وت�سلحو�   ،
�أ�سحى   �ال�ستيطانيات  بعد  عرب  
و�سعه  غريبا عجيبا ، مبا ال  تطيق 
�لغرباء  معادلة  ؟  �لتفا�سري  قوله 
عرقهم  �الأولني    ، و�ال�سطالء 
وجن�سهم   ، وجههم  على  باديا  
، يف  ، وم�رشبهم  ماأكلهم  ينادي يف 
ن�ساءهم  غر�ميات  يف   ، �سلو�تهم 
�لظلم  على  �الأقد�م   وفد�حة    ،
�لوقت  ومع    ، �لغرباء  هم    هم   ،
�أ�سحت لهم ت�سمية �سهرية ،�لكولون 
؟ ق�ستهم قدمية ،  فعندما  �أعلن  » 
�الإمرب�طور �سارل �لعا�رش » حملته 
 ، ع�رش   �لثامن  �لقرن  يف  على 
�الأوربيني  �أبناءه  من  كثريين  تاأهب 
فرن�سيا  يف  برتوكوال  �أعال   وقد   ،
يريد   باأنه    ، �الأوربية  �ملدن  كامل 
�لغبي قال   ، للغزو  �أ�سد�ء   مقاتلني 
�إن  وطنا برمته  ينتظر على  مدى 
�إبحار �ساعات ؟  كان  وعد� كاذبا 
 ، �ل�سمندو  كوندي   �إىل  فحمله    ،
وعد�  كان   ، وعقود�  عقود�  وعمر 
�لعظيم  �حلدث  و�أعلنه   ، كاذبا 
»�ل�رشجان  كان  رمبا   . كذلك 
 ، كذبا  �ملوعودين  حفيد  �سارل«  
�أو ذو �سلة قر�بة دم بامل�ستقدمني 
 ، �الإمرب�طوري  �لربتوكول   من 
وتلك  م�سكلة  عوي�سة  ، وما جلب 
�سمته   �لغبي   �الإمرب�طور  برتوكول 
 « �ل�سمندو  و�دي   « �سفوحا  حول  
�أكرث  .ال  بالكولون   ، �ملجيء   يوم 
رمبا   ، �أكذوبة  كولون    ، �قل  وال 
دما  و�أ�سبعت   طويال،  ��ستمرت 
وتدمري� ، رمبا �أوقفت  وقت �لبلدة  
ظلما و تنكيال ، لكنها ظلت  �أكذوبة 
؟ وال �حد ياأخذ طني غريه  ملجرد  

�نه  ، �لكذ�ب �لبارع  .    

احللقة الثالثة: كذبة العا�سر الغبي
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تطوير حبوب م�صنوعة من ال�صوكوال لعالج مر�ض ال�صكري
مت تطوير حبوب حتتوي على 
الرئي�سية  الغذائية  العنا�رص 
والتي  الكاكاو،  يف  املوجودة 
امل�سابني  املر�سى  حتمي 
م�ساعفات  من  بال�سكري 
تهدد حياتهم ويقول الباحثون 
الكيماوية،  املواد  باأن 
ميكن  بالالفانول،  امل�سماة 
للحوؤول  دواء  اإىل  تتحول  اأن 
دون تاأثريات املر�ض ال�سارة 
حديثة  درا�سة  خل�ست  وقد 
"م�سادات  دورية  يف  ن�رصت 
احلبوب  اأن  اإىل  الأك�سدة" 
ن�سبة  على  ال�سيطرة  حت�ّسن 
من  وتقلل  الدم،  يف  ال�سكر 
يف  ال�سار  الدهون  م�ستويات 
جتنب  على  وت�ساعد  الدم، 
الأمد  الطويلة  الأ�رصار 
امل�ساحبة ملر�ض ال�سكري. 

يف  احلبوب  تداول  وبداأ 

اململكة املتحدة بعدما متت 
طبي  كغذاء  عليها  املوافقة 
من قبل هيئة �سالمة الأغذية 
الأوربية وحتتوي كل حبة من 
�سوكوله الفالفونول على 200 
م�ستخل�ض  من  غرام  ميلي 
اأكرث  اأي  الكاكو،  فالفان 
الكمية  من  اأ�سعاف  بثالثة 
للتحكم  بها  اليومية املو�سى 
اجلدير  من  ال�سكري  مبر�ض 
اإ�سافية  درا�سات  باأن  بالذكر 
يجريها فريق من املخت�سني 
فلو"  "بلود  موؤ�س�سة  من 
بالتعاون مع جامعة هارفارد 
معرفة  بهدف  الأمريكية، 
تقلل  احلبوب  كانت  اإذا  فيما 
بالنوبات  الإ�سابة  معدل  من 
الدماغية  وال�سكتات  القلبية 
�سحيفة  بح�سب  واخلرف، 

مريور الربيطانية.

اأوراق 
التوت

 يطلق على ال�ساي امل�سنوع 
من اأوراق التوت بـ » �سانغ انتم« ، 

يف اأغلب والتي يتّم قطفها من اأ�سجار التوت وتزرع 
ف�سل  يف  وجتفف  حت�سد  ثم  العامل،  اخلريف من اأجل مناطق 

اأن ت�ستخدم يف العالجات الع�سبية، يتمّيز مذاق اأوراق باملرارة واحلالوة 
ب�سكل قليل، وتتمّيز باخل�سائ�ض املهّدئة، كان ال�سينيون ي�ستخدمونها 
يف تقاليد طبية من خالل الوخز بالإبر لعالج احلمى املفرطة، واإخراج 
�سموم اجل�سم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رصوب اأوراق التوت ي�ساعد 
يف توازن م�ستوى ال�سكر بالدم: حيث اأثبتت درا�سة قام بها جمموعة من 
الباحثني بجامعة ميني�سوتا والتي توجد بالوليات املتحدة الأمريكية، 
التوت  اأوراق  اأّن  لنتيجة  لوا  تو�سّ بحيث  �رصيرية  جتارب  اأجروا  حيث 
الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�سافة  الثاين(  )النوع  ال�سكري  ت�ساعد يف عالج 
على توازن ال�سكر يف اجل�سم وامت�سا�ض الكربوهيدرات، وي�ساف اإىل 
ذلك القدرة على تقليل م�ستويات ال�سكر بن�سبة تقارب )44%(. ي�ساعد 
ال�سيني  الطب  ي�ستخدم يف  اإّن  والرئة: حيث  الكبد  اأمرا�ض  يف عالج 
التخل�ض من  والرئة وذلك من خالل قدرتها على  الكبد  كعالج تربيد 
اأعرا�ض درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�سافة اىل حالت ال�سعال 
والتهابات احللق ويخلّ�ض من اآلم الكبد واأعرا�ض جفاف العيون، ولكن 
ني والطبيب قبل ذلك.  يتم ا�ستخدام اأوراق التوت اإّل با�ست�سارة املخت�سّ
تناول �ساي اأوراق التوت ي�ساعد يف عالج اأمرا�ض املعدة مثل القرحة 
املعدية وي�ساعد يف التخفيف من اآلم املغ�ض الكلوي. ي�ستخدم �ساي 
اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�ض الوزن والتخل�ض من ال�سمنة وذلك لأّن 
هذا ال�ساي يعمل على تقليل حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات 

الطعام املتناول

اجلهاز اله�صمي

فوائد تناول ال�صم�صم

اله�سمي،  للجهاز  مفيداً  ال�سم�سم  يعّد   
وذلك نظراً لحتوائه على الألياف، والتي 
الأمعاء، وحتّفز  تنظيف  دور يف  لها 
مفيد  اله�سم.  وتنّظم  عملها 
ال�سم�سم  من  ي�ستخرج  لل�سعر: 
فروة  تقوية  على  يعمل  زيٌت 
ب�سبب  وذلك  وال�سعر،  الراأ�ض 
عليها  يحتوي  التي  املرّكبات 
ال�سم�سم. عند تدليك الأطفال 
ذلك  ي�ساهم  ال�سم�سم  بزيت 
هادئاً  نوماً  اإعطائهم  يف 
يخلّ�سه  اإّنه  حيث  ومريحاً؛ 
جفاف  من  ويخّفف  اللتهابات،  من 
اجللد. ي�ساعد تناول زيت ال�سم�سم يف 
وال�سعال،  الكّحة  نوبات  من  التخفيف 
منه.  �سرية  ملعقة  تناول  عند  وذلك 
الزيت امل�ستخرج من حبوب ال�سم�سم 
والقدرة  الإثارة  مفيد جداً يف تعزيز 
من  وذلك  الرجال،  لدى  اجلن�سّية 
�سغرية  ملعقة  مقدار  تناول  خالل 

يومّياً

هو مفيد للج�سم ب�سكل عام يحتوي ال�سم�سم 
املعدنّية  العنا�رص  من  الكثري  على 
واملفيدة  املهّمة 
اجل�سم  ل�سحة 
مثل: الكال�سيوم، 
 ، يد حلد ا و
 ، �ض لنحا ا و
 ، ملنغنيز ا و
والف�سفور، والنحا�ض، 
م�سادر  من  ويعترب 

مهم الربوتني  للج�سم.  املفيد 
لحتواء ل�سّحة  نظراً  العظام: 

العظام،  �سحة  تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على  ال�سم�سم 
وي�ساعد يف حمايتها من اله�سا�سة عند التقّدم يف ال�سن. ي�ساعد 
ال�سم�سم يف تخفي�ض الكول�سرتول يف الدم، وذلك نظراً لحتواء 
ال�سم�سم على مرّكبات الفايتو �سيرتولت التي تقوم بذلك. عند 
تناول ال�سم�سم فذلك ي�ساعد يف حماربة الكثري من الأمرا�ض، 

وذلك لحتوائه على فيتامني هـ.

فوائد اخلل الطبيعّي
  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�سم من البكترييا واجلراثيم، واحلفاظ على �سّحة 
اجل�سم ون�ساطه وحيوّيته لحتوائه على مادة البوتا�سيوم. يعمل » خّل التفاح 
» على اإنقا�ض الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�سم، واإذابتها عن طريق 
النتظام، بتناوله خملوطاً باملاء بعد كل وجبة د�سمة. ميكن ا�ستخدام 
اخلّل الطبيعّي لعالج احلروق الناجتة عن اأ�سعة ال�سم�ض، وذلك بو�سعه 
يفيد  القما�ض.  من  قطعة  بوا�سطة  املتاأّثرة  املناطق  على  مبا�رصة 
وال�سعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  اآلم احللق،  الطبيعّي يف عالج  اخلل 
واحلازوقة، والحتقان، وم�ساكل تعقد اأو ان�سداد العقد الليمفاوّية، اإذا 
مّت ا�ستخدامه كغرغرة. ين�ّسط الدورة الدموّية وتدّفق الدّم يف الأوعية 
وتوّرم  والدوايل  املفا�سل  التهاب  عالج  يف  يفيد  فهو  لذا  وال�رصايني 
الأقدام واآلمها املزعجة. يخف�ض ن�سبة الكولي�سرتول ال�ساّر يف اجل�سم، 
ويخف�ض �سغط الدّم املرتفع. يفيد يف عالج القيء، والإ�سهال، وت�سكني 
املغ�ض املعوّي. يفيد يف عالج �سداع الراأ�ض املزمن، وحالت الدوار 
» الدوخة » املفاجئة. يفيد اخلل يف عالج اجلروح وتطهريها، وت�سكني 
اآلم احلروق والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد 
يف عالج م�سكلة الأرق الليلّي، وي�ساعد على ال�سرتخاء والنوم العميق. 
يوؤّخر  الكالي�سيوم.  ا�ستقالب  وينّظم  والإخراج،  اله�سم،  عملّية  ينّظم 

مظاهر ال�سيخوخة، واأعرا�ض تقدم ال�سّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد للن�ساء؛ حيث يعمل على 

تن�سيط املباي�ض وينّظم 
الطمث، بالإ�سافة 

اأّنه ي�ساهم يف تكوين اإىل 
لدى الن�ساء. يعترب البوي�سات 

للرجال والن�ساء، ويعمل على من�ّسطاً جن�سّياً 
يزيد من فر�سة الإجناب عند تقوية اجل�سم عموماً. 

الرجال، ويعمل على زيادة عدد احليوانات املنوّية. يعمل على ت�سكني ثائرة الأمل 
ويقّوي املعدة. ي�سفي من ال�ّسعال و�سيق التنف�ض. يزيد يف قّوة الرجل اجلن�سية 
ب�سكل كبري، وين�سط احليوانات املنوّية لتلقيح البوي�سة؛ حيث اأثبتت الدرا�سات 
عندما قامت بالتجربة على اأحد املر�سى الّذين ي�سكون من عدم القدرة على 

الإجناب و�سعف يف احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله لطلع النخيل ملّدة �سهر 
اأ�سبحت لديه قّوة يف احليوانات املنوّية بن�سبة و�سلت اإىل )80(% ، بالإ�سافة 

لذلك اإّن املراأة لو ا�ستخدمته داخل حّفا�سة ومّت ارتداوؤها ما قبل اجلماع فذلك 
يعني ويفيد يف احلمل ب�سورة كبرية، اأو من خالل عمل حّمام مائي بطلع النخيل 

باح ويف امل�ساء بعد الدوّرة ال�سهرية ب�سّتة اأّيام، وذلك  مّدة )10( اأيام يف ال�سّ
للن�ساء اللواتي ي�سكني من �سعف التبوي�ض. عند �رصب طلع النخيل مع الع�سل 
فذلك يفيد يف تقوية املناعة، ويعالج مر�ض الأنيميا يف حال مّت تناوله ثالث 
مّرات يومياً للن�ساء والّرجال، وهو مفيد يف حالت الإ�سهال ويقّوي املعدة. 
ميكن تناول طلع النخل مع ال�سمن البلدي وذلك عن طريق طبخه واأكله؛ فهو 

مفيد يف الكثري من الأمرا�ض، ومينع نزيف الدم يف اجلروح، وي�ساعد يف الق�ساء 
على اخلراريج والتقّرحات. طلع النخيل يفيد الب�رصة نظراً لحتوائه على الكثري 
من الربوتينات، والإنزميات، والأحما�ض الأمينية، والفيتامينات، وال�سكرّيات، 
واملعادن، فعند القيام بعمل كرمي من طلع النخل فذلك يغّذي اجللد وينعك�ض 
على الب�رصة ب�سكٍل اإيجابّي ويعطيها الن�سارة وال�سحة، فالإنزميات املوجودة 

داخل طلع النخيل لها دور يف حتليل طبقات الد�سم والغدد الدهنّية يف الب�رصة، 
ومتنع ت�سّكل الزيوان اأو البثور، وتعالج املوجود منها، ومتنح الب�رصة الليونة 

والنعومة املمتازتني
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

كيف تبني لك بيتا يف �جلنة
الّدنيا  هذه  يف  ين�شغلون  النا�س  من  كثري 
 ، الكرمي  العي�س  رفاهية  على  باحل�شول 
 ، يتمنونه  ما  لتاأمني  م�شتمر  �شعي  يف  فهم 
 ، ومريح  جميل  بيت  على  احل�شول  ومنها 
الدنيا  احلياة  مرتفات  من  اجلميل  فالبيت 
يختلف  اإنه  اجلنة؟؟  البيت يف  اذن  ، فكيف 
بُْن   ِ الَلّ َعبُْد  ثَنَا  حَدّ  ، الدنيا  يف  البيوت  عن 
َداُوَد  اأَبُو  ثنا   ، َحِبيٍب  بُْن  يُونُ�ُس  ثنا   ، َجْعَفٍر 
اِئِيّ ،  ، ثنا ُزَهرْيُ بُْن ُمَعاِويََة ، َعْن �َشْعٍد الَطّ
ثَِني اأَبُو اْلُِدلَِّة ، َمْوَل اأُِمّ اْلُوؤِْمِننَي  َقاَل : َحَدّ
يَا  ُقلْنَا :  يَُقوُل :   ، ُهَريَْرَة  بَا  اأَ �َشِمَع  اأَنَُّه 
ِبنَاوؤَُها  َما   ، نَِّة  اجْلَ َعِن  اأَْخِبْنَا   ،  ِ الَلّ َر�ُشوَل 
ٍة ،  ؟ َقاَل : » لَِبنٌَة ِمْن َذَهٍب ، َولَِبنٌَة ِمْن ِف�شَّ
بَاوؤَُها اللُّوؤْلُوؤُ ،  �ْشُك الأَْذَفُر ، َوَح�شْ ِمالُطَها اْلِ

ْعَفَراُن ، اإّن من رحمة  َوالْيَاُقوُت ، َوتَُرابَُها الَزّ
الل عز وجل فينا وحبه اإلينا اأنه يكافئنا على 
اأعمالنا ال�شغرية باحل�شنات الكثرية والكنوز 
اأ�شباب  من  جعلها  الدنيا  فهذه   ، العظيمة 
الفوز يف الآخرة فهي دار العمل والإجتهاد 
الآخرة  يف  النتائج  على  احل�شول  اأجل  من 
التي هي دار ال�شتقر، فكيف نح�شل على 
يف  �شلّى  من  حيث  ؟؟  اخللد  جنة  يف  بيت 
لل  تطوعاً  ركعة  ع�رشة  اثنتي  والليلة  اليوم 
تعال  الل  له  بنى  الفرائ�س  غري  من  تعال 
بيتاً يف اجلنة ، قال عليه ال�شالة وال�شالم:) 
ما من عبد م�شلم تو�شاأ فاأ�شبغ الو�شوء ثم 
�شلى لل يف كل يوم ثنتى ع�رشة ركعة، تطوعا 

غري فري�شة، اإل بنى الل له بيتا يف اجلنة( 

�أثر �لإميان على �لفرد
 

عن  و�شلم  عليه  الل  �شلى  الل  ر�شول  �ُشئل 
الإميان فقال: »اأن توؤمن بالل ومالئكته وكتبه 
خريه  بالقدر  وتوؤمن  الآخر  واليوم  ور�شله 
و�رشه »؛ فالإميان بالل تعال يُ�شعر الوؤمن 
ب�شلته بربه، ويُح�س الوؤمن مبراقبة الل له 
اأنه  ًة  باأي مع�شية، خا�شّ القيام  فيخجل من 
يُدرك اأن الالئكة تُ�شّجل كل كبرية و�شغرية 
مّما يقوم به من ت�رّشفات فتح�شي اأعماله. 
ال�شماوية  بالكتب  ال�شخ�س  يُوؤمن  عندما 
ونق�شد  تعال  الل  لكالم  يُ�شبح خا�شعاً  فهو 
ُهنا بالُقراآن الكرمي الذي حفظه الل من اأي 
حتريف اأو تغيري، ويف الُقراآن الكرمي العديد 
اُلوؤمن  تُعلّم  التي  والِعب  الق�ش�س  من 
ل  وهذا  ال�شابقة،  الأُمم  من  ال�شتفادة 
يعني اأّن اُلوؤمن ل يُوؤمن مبا جاء يف الُكتب 
زالت  اُلحرفة، فال  الأُخرى غري  ال�شماوية 
ُهناك معلومات عن هذه الُكتب التي مل يتم 
له  الإميان  اأركان  من  ُركن  ُكل  اإّن  حتريفها. 
لها  الأنبياء  فق�ش�س  اأثر؛  اُلوؤمن  نف�س  يف 
التاأّمل  حيث  من  اُلوؤمن  حياة  على  تاأثري 
فيما عانوه مع اأقوامهم، وكيف اأّنهم �شبوا 
واأكملوا م�شريهم يف �شبيل الدعوة اإل الل عّز 
وجل، ول نن�شى اأّن الإميان بالقدر وق�شاء الل 
من �شاأنه اأن يجعل اُلوؤمن �شابراً را�شياً مبا 
َق�َشم الل له يف هذه احلياة �شواًء كان خرياً اأو 
�رشاً. نيل ال�شعادة؛ فالإميان يجلب ال�شعادة 
القلق  وبني  بينه  ويحول  للموؤمن،  والطماأنية 
من  �شيء  اأ�شابه  فاإذا  النف�شّية؛  وال�شاكل 
احلزن اأو التعب يلجاأ اإل رّبه ويدعوه فيزول 

ما به من تعب اأو هم

كّف �لأذى
اإّن على كل �شخ�س اأن يتحلّى بالأخالق 
الّراقية  اخللقّية  والعادات  احلميدة 
من  والعديد  الّدين  اإليها  دعا  الّتي 
الأمور الأخرى الّتي جتعل من �شخ�شّية 
ال�شلم �شخ�شّية راقية جّذابة، جتعله 
حمبوباً يف جمتمعه، ومن هذه الأمور 
كّف  ويعرف  الّنا�س،  عن  الأذى  كف 
الأذى ب�شكل عام بتجّنب والبتعاد عن 
كل عمل من �شاأنه اأن يلحق ال�رشر اأو 
الإ�شاءة بالغري �شواء كان �رشراً مادّيا 
للممتلكات،  التك�شري  اأو  كال�رشب 
وحتى �رشراً معنوياً، كالكالم اجلارج 

�شاأنه  من  الّذي  الكالم  اأو  الهني  اأو 
التاأثري على نف�شيات الأخرين، ويطلق 
بع�س النَا�س ا�شم ال�َشالم الجتماعي 
اإ�شارة  يف  الأذى،  كّف  اأ�شلوب  على 
وجتّنب  والّتوا�شل  احلب  اإل  بذلك 

الكراهّية بني النا�س
 كّف الأذى عن النا�س الّذين يعي�شون 
ذكرها  الّتي  الأمور  من  حولك  من 
 « تعال  كقوله  كتابه،  يف  تعال  الل 
َواْلُوؤِْمنَاِت  اْلُوؤِْمِننَي  يُوؤُْذوَن  َوالَِّذيَن 
بُْهتَاناً  اْحتََملُوا  َفَقِد  اْكتَ�َشبُوا  َما  ِبَغرْيِ 
ِبيناً » ويف ما ورد من احاديث  َواإِثْماً ُمّ

و�شلم  عليه  الل  �شلى  ـــ  الر�شول  عن 
قال :  الأ�شعري  مو�شى  اأبي  عن  ـــ 
الإ�شالم  اأي  الل :  ر�شول  يا  قلنا 
ال�شلمون من  �شلم  قال: من  اأف�شل؟ 
اإل  الّنا�س  اأذى  ويوؤّدي  ويده،  ل�شانه 
ال�شاكل بني الّنا�س كالبغ�شاء والكره 
وبني  الجتمع  والكراهّية يف  واحلقد 
والإثم  الدنيوي،  ال�شعيد  على  الّنا�س 
على  بال�ّشخ�س  تلحق  الّتي  واخلطايا 
اأن  للم�شلم  فينبغي  الآخرة،  �شعيد 
دنياه  ك�شب  على  وحري�شاً  ذكياً  يكون 

واآخرته

كيف �أ�ستغفر رّبي من �لذنوب و�ملعا�سي

ت�شتوجب  عبادة  ال�شتغفار 
وقت  ال�رشوط:  بع�س 
العبادة  هذه  ال�شتغفار: 
من  وقت  كّل  يف  م�رشوعة 
عند  واجبة  وهي  اليوم، 
وكذلك  الذنوب،  ارتكاب 
م�شتحّبة عند عمل الأعمال 
كال�شتغفار  ال�شاحلة؛ 
ثالث مّرات بعد كّل �شالة، 
احلّج،  يف  ال�شتغفار  اأو 
وقد  الأوقات،  من  وغريها 
حّبب الل لقلبه ال�شتغفرين 
عليهم،  واأثنى  الأ�شحار  يف 
ال�شتغفار  ل  يف�شّ ولذلك 
وكذلك  الوقت،  هذا  يف 

حاجته  عند  الإن�شان  فاإّن 
ق�شاء  يف  ليعينه  لرّبه 
عليه  الدنوّية  حوائجه 
به  واللتزام  بال�شتغفار 
يريد،  ما  العبد  ينال  حتى 
ذلك:  يف  تعال  فيقول 
اإِنَُّه  َربَُّكْم  ا�ْشتَْغِفُروا  »َفُقلُْت 
َماَء  ال�َشّ يُْر�ِشِل  اًرا،  َغَفّ َكاَن 
َومُيِْدْدُكْم  ِمْدَراًرا،  َعلَيُْكْم 
لَُكْم  َويَْجَعْل  َوبَِننَي  ِباأَْمَواٍل 
اأَنَْهاًرا«.  لَُكْم  َويَْجَعْل  َجنَّاٍت 
اأوقات  اأف�شل  اإّن  ويُقال 
يف  تكون  ال�شتغفار  اإجابة 
دبر  ويف  لل�شالة،  ال�شجود 
الليل  ثلث  ويف  ال�شالة، 

الأذان  بني  وما  واآخره، 
يوم  ويف  لل�شالة،  والإقامة 
القدر،  ليلة  ويف  عرفة، 
ال�شائم،  اإفطار  وعند 
التي  الأوقات  من  وغريها 
الدعاء  قبول  ال�شّنة  بّينت 
�شيغة  فيها.  وا�شتجابته 
فال�شتغفار  ال�شتغفار: 
عبادة منطوقة، يقول فيها 
ال�شتغفر اأدعية ال�شتغفار 
يقول:  اأن  اأف�شلها  ومن 
ال  اإله  ل  ربي  اأنت  »اللهم 
عبدك  واأنا  خلقتني  اأنت، 
ووعدك  عهدك  على  واأنا 
بك  اأعوذ  ا�شتطعت،  ما 

اأبوء  �شنعت،  ما  �رش  من 
واأبوء  علّي  بنعمتك  لك 
فاإّنه  يل،  فاغفر  بذنبي، 
اأنت«.  اإل  الذنوب  يغفر  ل 
ي�شتغفر  اأن  وميكن  كما 
كاأن  اأخرى  �شيغ  بعّدة  رّبه 
يقول: اأ�شتغفر الل العظيم، 
نف�شي  ظلمت  اإّن  اللهم  اأو 
يغفر  ل  فاإّنه  يل  فاغفر 
يقول  اأو  اأنت،  اإّل  الذنوب 
نف�شي  ظلمت  اإّن  اللهم 
ظلماً كثرياً ول يغفر الذنوب 
مغفرًة  يل  فاغفر  الل،  اإل 
اإّنك  وارحمني  عندك،  من 

اأنت الغفور الرحيم
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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 �سركة ابل ت�ستاأجر �سيء غري متوقع 
من مر�سيد�س و كراي�سلر

العمل  اأوقفت   Apple  – ابل  �رشكة  اأن  من  الرغم  على 
ال�رشكة  هذه  اأن  اإال   ، اإنتاجها  من  �سيارة  على 
االأمريكية املتخ�س�سة ب�سناعة االإلكرتونيات 
م�ستمرة  مازالت  االإ�ستهالكية 
نظام  توفري  على  بالعمل 
لل�سيارات  ذاتي  قيادة 
ل�رشكات  �ستبيعه 

ت�سنيع ال�سيارات.
توفرت  واليوم 
يف  لفريقنا 
تي  جي  عرب 

ها  Jalopnik ن�رش موقع 
، حيث باالعتماد على م�سادر  ابل  �رشكة  من  قريبة 

التي حتمل �سعار التفاح املق�سومة با�ستئجار اأر�ض يف والية اأريزونا قامت �رشكة االإلكرتونية 
االأمريكية كانت يف ال�سابق من ُملك داميلر كراي�سلر يف �رشاكتهما ال�سابقة .

 8 XE SV Project جاكوار 
اأ�سرع �سيارة بـ 4 اأبواب يف العامل

جاغوار XE SV Project 8 ، والتي طورها ق�سم العمليات اخلا�سة لدى ال�سانع الربيطاين جاغوار الند روفر 
، اأثبتت باأنها اأ�رشع �سيارة باأربعة اأبواب يف العامل بعد جناح ن�سختها املخ�س�سة لالإنتاج التجاري يف اجتياز 
حلبة نوربورغرينغ نورد�ساليفه االأملانية البالغ طولها 12،9 ميل )20،7 كم( خالل زمن قيا�سي قدره 7 دقائق و 
21،2 ثانية. وهذا الزمن يجعل �سيارة جاكوار XE SV Project 8 اأ�رشع بـ 11 ثانية تقريباً من �ساحبة الرقم 
القيا�سي ال�سابق ومتفوقًة بذلك على عدد من اأ�رشع ال�سيارات الريا�سية اخلارقة و�سيارات الكوبيه ذات البابني. 
 ، XE 8 تعتمد على �سيارة ال�سيدان �سغرية احلجم XE SV Project يجدر االإ�سارة اإىل اأن �سيارة جاكوار
وتتميز مبظهر خارجي �رش�ض مع �سادم اأمامي يحتوي على فتحات تهوية ك�سكل خلية النحل و�سبك اأمامي 
اأربعة خمارج للعادم دائرية الت�سميم  اأ�سود اللون، كما ح�سلت ال�سيارة على �سادم خلفي معدل يحتوي على 

موزعة ب�سكل مزدوج، وزودت ال�سيارة بجناح خلفي �سخم.
ميكانيكياً تعتمد �سيارة جاكوار XE SV Project 8 على حمرك V8 �سعة 5 لرتات مع �سوبرت�سارجد يولد قوة 
592 ح�سان )600 ح�سان اأوروبي PS(، يت�سل ب�سندوق ترو�ض )جري( Quickshift اأوتوماتيكي من 8 �رشعات، 
لتت�سارع هذه ال�سيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجالت من 0 اإىل 96 كم/�ض )60 ميل/�ض( يف 3.3 ثانية 

وتبلغ �رشعتها الق�سوى 321 كم/�ض.  

لل�سيارات  اأجنلو�ض"  "لو�ض  معر�ض  اإىل  اليابانية  "تويوتا"  �رشكة  اأتت 
الروؤية يف الظالم،  القادرة على  "FT-AC" االختبارية  الدفع  برباعية 

وت�سوير كل ما يحدث حولها بكامريات فيديو.
ومتتلك ال�سيارة القدرة على الت�سوير الدائري، وتلتقط �سورا فوتوغرافية 

وفيديو ميكن رفعها فورا اإىل "ال�سحابة" على االإنرتنت.
بـاالأ�سعة  وعالوة على ذلك فاإن املوديل اجلديد مزود بكامريات تعمل 
حتت احلمراء للروؤية الليلية، والتي ميكن ف�سلها عن ال�سيارة وا�ستخدامها 
عند القيام بجولة م�سيا على االأقدام. وتتمتع االأ�سواء ال�سبابية بالقدرة 
على التحول اإىل م�سابيح عادية. اأما اأ�سواء "ليد" املن�سوبة على �سقف 
ومتتاز  ليال،  ال�سور  اللتقاط  "فال�ض"  كـ  ا�ستخدامها  فيمكن  ال�سيارة 
عجالت  ت�سمنها  الطريق،  و�سطح  قعرها  بني  كبرية  مب�سافة  ال�سيارة 
تذكر  مل  فيما  حديثة  �سدمات  وممت�سات  ونواب�ض  بو�سة،   20 بقيا�ض 
ال�رشكة قوة حمرك رباعية الدفع واكتفت بالقول اإن املحرك قد يعمل 

بالبنزين وقد يكون هجينا.

رولز روي�س لن تطلق ا�سم كولينان 
SUV على اأول �سيارتها الـ

الق�سور  ، املتخ�س�سة ب�سناعة  ال�رشكة االإجنليزية رولز روي�ض  خالفت 
كة  ملتحر ال�سانع ا قبل  من  واململوكة 

البافاري بي ام دبليو ، 

كافة ت�رشيحاتها ال�سابقة 
SUV يف  �سيارة  اأول  اأن  لن لتعلن  اأ�سطولها 

. Rolls Royce Cullinan – حتمل ا�سم رولز روي�ض كوينان
بها  اأدىل   SUVAuthority موقع  ن�رشها  ر�سمية  لت�رشيحات  وفقاً 
ا�سيا  منطقة  يف  روي�ض  رولز  �رشكة  رئي�ض   ،  Hal Serudin ال�سيد 
واملحيط الهادئ ، "ا�سم كولينان لي�ض اال�سم الر�سمي الذي �سيطلق على 
�سيارة رولز روي�ض الـ SUV القادمة ، فهو جمرد ا�سم امل�رشوع اخلا�ض 

بهذه ال�سيارة اجلديدة كلياً ".
على  "يجب   ، االإجنليزية  ال�رشكة  لدى  الر�سمي  امل�سدر  هذا  واأ�ساف 
ال�سيارة  بهذه  املتعلقة  املعلومات  من  املزيد  عن  الك�سف  ال�رشكة 

اجلديدة كلياً العام القادم ".

يغري  متنقل" قد  "مكتب 
مفهوم العمل يف امل�ستقبل!

 Project" جمموعة  ا�ضتعر�ضت 
كهربائية  �ضيارة  م�رشوع   "Redspace
�ضغريا   مكتبا  تكون  اأن  على  قادرة  فريدة 
على  عملوا  الذين  اخلرباء  قال  ال�ضيارة 
تطويرها: "اأغلب ال�ضيارات تق�ضي 90% من 
وقتها اإما متوقفة اأو على الطرق املزدحمة 
املكتظة بال�ضيارات، من هنا راأينا احلاجة 
بتقنيات  جمهزة  مريحة  �ضيارة  لت�ضميم 
توفر للم�ضتخدم ا�ضتغاللها كمكتب �ضغري 
مييز  ما  اأهم  ومن  احلاجة".  عند  للعمل 
مقاعدها  هو  للخرباء  وفقا  املركبة  هذه 

املريحة القابلة للطي اأو اال�ضتدارة والتي 
ميكن التحكم بها وحتريكها بال�ضكل الذي 
جتهيزها  مت  والتي  امل�ضتخدم،  ينا�ضب 
مبن�ضات قابلة للطي ال�ضتغاللها كطاوالت 
�ضغرية للعمل يف مطالعة امللفات والكتابة 
املحمول.  الكمبيوتر  ا�ضتخدام  حتى  اأو 
مزودة  اأنها  هو  االآخر  املهم  وال�ضيء 
االأجهزة  لعمل  الالزمة  للطاقة  مبنافذ 
األواح  من  تغذيتها  يتم  والتي  االإلكرتونية 
�ضقف  على  املوجودة  ال�ضم�ضية  للطاقة 

ال�ضيارة.

موا�سفات و�سور 
ملربجيني 

اورو�س 2019 
الر�سمية

ملربجيني اورو�ض 2019 
االإنتاجية ظهرت ر�سمياً م�ساء 
اأم�ض يف حدث عاملي تواجد 

فيه فريقنا يف عرب جي 
تي يف اإيطاليا موطن �سيارة 

ملربجيني اخلارقة .
وتعترب �سيارة اورو�ض 2019 
ثاين �سيارة SUV اإنتاجية 

حتمل �سعار الثور الهائج ، بعد 
 LM002 سيارة ملربجيني�
التي توقف اإنتاجها منذ 24 
عام ، وكما تعلمون ظهرت 

 SUV هذه ال�سيارة الـ
اخلارقة بن�سخة اختبارية 

�سمن فعاليات معر�ض بكني 
لل�سيارات يف عام 2012 لتظهر 
ن�سختها االإنتاجية االآن اأي بعد 

اأكرث من 5 �سنوات.
الت�سميم اخلارجي ل�سيارة 
ملربجيني اورو�ض 2019 

م�ستمد من ن�سخة اختبارية 
مع وجود اختالفات وا�سح 

تتنا�سب مع جعل هذه ال�سيارة 
خم�س�سة لالإنتاج التجاري ، 
الفروق وا�سحه على ال�سادم 
االأمامي الذي يحتوي على 
خطوط من نف�ض لون هيكل 

ال�سيارة وفتحات تهوية كبرية ، 
وح�سلت واجهة هذه ال�سيارة 
على م�سابيح LED خمتلفة 

بت�سميم ر�سيق بو�سعية اأ�سواء 
على �سكل حرف Y ، اأما 

من اخللف فح�سلت ال�سيارة 
االإنتاجية على �سقف منحدر 

اأ�سفله م�سابيح على �سكل 
حرف Y تكمل هوية ت�سميم 

ال�سيارة من االأمام كما ح�سلت 
اورو�ض االإنتاجية على م�ستت 

هواء خلفي عري�ض يليق 
ب�سيارة ذات اأداء خارق يحتوي 

على اأربعة خمارج للعادم 
موزعة ب�سكل مزدوج على 

اجلانبني.
تتوفر �سيارة اورو�ض قيا�سياً 
باإطارات 21 اإن�ض ، وميكن 

طلبها باإطارات قيا�ض 22 اأو 
23 اإن�ض ، حماطة بعجالت 
بريلي بي زيرو كور�سا - 

. Pirelli P Zero Corsa

على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
روؤية اجلهات الأربع ليال
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité
Relations publiques et publicité

Ressources humaines
 Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

Nos formations 

+Te
rrai

n de
 sta

ge

Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 



تقنية23
اخلمي�س 22 مار�س 2018 املوافـق   لـ  5 رجب  1439ه

اإدارة في�سبوك 

ر�ضد ميزانية �ضخمة للظفر بحقوق بّث الأحداث الريا�ضية واملباريات
في�سبوك  �سبكة  قامت 
االجتماعية بتعيني م�سوؤول 
بارز يف من�سب جديد 
بالتفاو�ض  خا�ض 
البث  �سبكات  مع 
على  للح�سول 
بّث  حقوق 
ث  ا حد الأ ا
 ، �سية يا لر ا
بناء  وذلك 
تقرير  على 
ته  ن�رش

 Sports جملّة 
.Business

فاإن  التقرير،  وبح�سب 
مليارات  تر�سد  ال�رشكة 
االأمر،  لهذا  الدوالرات 
تخ�رش  اأن  تُريد  ال  فهي 
املباريات  بّث  حقوق 
اأُخرى،  �سبكات  ل�سالح 
عقًدا  وّقعت  فاأمازون 
دوالر  مليون   50 بقيمة 
القدم  كرة  مباريات  لبّث 
ا  اأي�سً وتويرت  االأمريكية، 

�سبكة  مع  تعاونت 
لعر�ض   Showtime
ريا�سة  يف  مباريات 
توجد  وال  امُلالكمة، 
ُمباريات  اأو  دوريات  اأية 
لكن  االآن،  حتى  ُمّددة 
امليزانية  تلك  ر�سد 
للتفاو�ض  م�سوؤول  وتعيني 
يعك�ض  البث  �سبكات  مع 
جّديتها لتوفري هذا اخليار 

مُل�ستخدمي ال�سبكة.

Datally قوقل ُتطلق

 اأداة جديدة ملراقبة ا�ضتهالك 

باقة الإنرتنت يف اأندرويد
اأطلقت �رشكة غوغل تطبيق جديد يحمل ا�سم Datally مل�ستخدمي نظام اأندرويد 

يُتيح لهم ُمراقبة ا�ستهالك باقة االإنرتنت ب�سكل دقيق واآين، مع اأدوات للتحّكم ب�سورة 

اأكرب باالت�سال والتوفري قدر االإمكان.

ويقوم التطبيق مبراقبة ا�ستهالك االإنرتنت مع تقدمي تقارير �ساعية، يومية، اأ�سبوعية، 

�سهرية، بحيث ُيكن للم�ستخدم احل�سول على تف�سيل كامل ملراقبة الباقة ومعرفة 

جحم ا�ستهالك البيانات، واإ�سافة لل�سابق، يُقّدم التطبيق اأداة التوفري التي تقوم مبنع 

التطبيقات من ا�ستهالك االإنرتنت يف اخللفية. كما ُيكن ر�سد ن�ساط اأي تطبيق ومن 

ثم منعه من ا�ستهالك االإنرتنت ب�سكل فوري وب�سهولة تاّمة.

هواوي 

اآبل حت�ضل على براءة اخرتاع 
هاتف ذكي قابل للطي

التطبيقات التي جتمع بيانات امل�ستخدمني 
دون علمهم

نظام اأندرويد ُيحكم قب�ضته 

�سا�سة  مع   Honor V10 هاتف 
طويلة وكامريتني خلفيتني

حدث  خالل  هواوي  �رشكة  اأعلنت 
اأقامته يف ال�سني عن اإطالق هاتف 
“هونور”  �سل�سلة  من  جديد  ذكي 
باملوا�سفات  املعروفة   Honor
وهو  املعقول،  وال�سعر  القوية 
 Honor يف10”  “هونور  الهاتف 
“هونور  هاتف  ويتاز   ،V10
على  ي�سري  باأنه  اجلديد  يف10” 
التي  الذكية  الهواتف  معظم  خطى 
احلايل،  العام  خالل  اإطالقها  مت 
الطويلة  بال�سا�سة  يتعلق  يف  خا�سًة 

مع احلواف ال�سيقة ون�سبة العر�ض اإىل االرتفاع 18:9.
“هونور  هاتف  كبري  حد  اإىل  ي�سبه  الذي  الهاتف،  ويقدم 
7اإك�ض” 7X Honor الذي اأعلنت عنه هواوي يف �سهر اأكتوبر 
IPS LCD بقيا�ض 5.99 بو�سات  نوع  املا�سي، �سا�سة من 
ذاكرة  “هونور يف10”  يقدم  كما  بك�ساًلن   1080×2160 بدقة 
و�سول ع�سوائي “رام” بحجم 4 جيغابايتات، و 64 جيغابايًتا 
 256 حتى  للتو�سعة  القابلة  الداخلية  التخزين  م�ساحة  من 
جيغابايًتا عن طريق بطاقات الذاكرة اخلارجية “مايكرو اإ�ض 

.microSD ”دي

ح�سلت �رشكة اآبل على حقوق براءة اخرتاع هاتف ذكي قابل 
للطي، مما ي�سري اإىل اأن ال�رشكة تفكر، كما مناف�ستها االأبرز 

�سام�سونغ، يف اإطالق جهاز مع هذه امليزة الثورية.
واأظهر مكتب الواليات املتحدة لرباءات االخرتاع والعالمات 
التجارية اأن اآبل تقدمت للح�سول على حقوق براءة اخرتاع 
هاتف قابل للطي يف 22 �سبتمرب 2016، والتي ت�سف جهاًزا 

مع “�سا�سة مرنة” يكن اأن تُطوى.
يُ�سار اإىل اأن اآبل لي�ست وحيدة يف ال�سعي وراء تطوير هاتف 
اجلنوبية  الكورية  مناف�ستها  اأعلنت  اإذ  للطي،  قابل  ذكي 
اأن  قبل  وذلك  ر�سمًيا،  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  �سام�سونغ يف 
تعلن اآبل عن هاتف االأحدث اآيفون 10 ب�ساعات، اأنها تعتزم 

اإطالق هاتف ذكي قابل للطي خالل عام 2018.

اأندرويد  نظام  بتنبيه �سيبداأ 
التطبيقات  من  امل�ستخدمني 

بياناتهم  بجمع  تقوم  التي 
بناًء  وذلك  علمهم،  دون 

ر�سمية  تدوينة  على 
يف  قوقل  ن�رشتها 
ة  اخلا�سّ مدّونتها 
احلماية  مبوا�سيع 
اإن  قوقل  وقالت 

التي  التطبيقات 
بيانات  بجمع  تقوم 

ورقم  كا�سمه  امل�ستخدم، 
هاتفه وعنوان بريده االإلكرتوين، 

اأو  امل�ستخدم  اإخطار  ن دون  و د
ت�سنيفها  �سيتم  عليها  للموافقة  اال�ستخدام  اتفاقية  عر�ض 
يعني  وهذا  امل�ستخدم،  خلداع  اخلفاء  يف  تعمل  اأنها  على 
ظهور تنبيه عند الدخول اإليها داخل املتجر، اأو عند البحث 

عليها يف ُمّرك البحث.
االأخرية  االآونة  يف  التطبيقات  على  اخلناق  غوغل  و�سّددت 
اإعالنات على  التطبيقات من عر�ض  ُمطّوري  بعدما منعت 
 Play Protect سا�سة القفل. كما كّثفت جهودها يف خدمة�
تلك  من  الرغم  وعلى  اخلبيثة  التطبيقات  من  للحماية 
اجلهود، اإال اأن ال�رشكة اعرتفت باأنها ومنذ بداية 2017 تقوم 
اأندرويد  نظام  اجلغرايف مل�ستخدمي  املوقع  بيانات  بجمع 
دون علمهم، حتى عند اإيقاف تفعيل خا�سّية حتديد املوقع 

اجلغرايف داخل اجلهاز.

 ن�ضخة من تطبيق
 م�ضنجر لالأطفال

موّجهة  ن�سخة  باختبار  االجتماعية  في�سبوك  �سبكة  بداأت 
وذلك   ،Messenger Kids م�سنجر  تطبيق  من  لالأطفال 
على نطاق �سّيق يف الواليات املتحدة االأمريكية مل�ستخدمي 
نظام iOS، مع وعود بو�سول الن�سخة لنظام اأندرويد مع نهاية 
ال�سهر. وال يحتاج الطفل المتالك ح�ساب يف �سبكة في�سبوك 
اأجل ا�ستخدام التطبيق. كما ال يحتاج كذلك لرقم هاتف  من 
لتفعيله، فكل �سيء يتم عن طريق ح�ساب االأهل، وهذا �رشط 
اأ�سا�سي للتحّكم بكل �سيء، ويقوم االأهايل اأواًل بتحميل التطبيق 
ح�سابهم  با�ستخدام  الدخول  ت�سجيل  ثم  الطفل  جهاز  على 
واإن�ساء ح�ساب  الالزمة  ال�سالحيات  منح  اأجل  من  ال�سخ�سي 
في�سبوك،  على  ولي�ض  فقط  م�سنجر  لتطبيق  ح�ساب  للطفل، 
االنتهاء  وبعد  اأبًدا.  البحث  نتائج  يف  اال�سم  يظهر  لن  حيث 
يُ�سبح التطبيق جاهز لال�ستخدام، لكن القرار النهائي يف كل 
اإ�سافة �سديق فاإن  �سيء يكون بيد االأهايل. وعند الرغبة يف 
يحتاج   بل  يدوي،  ب�سكل  العملية  بهذه  القيام  ُيكنه  ال  الطفل 
قائمة باأطفالهم. بعدها، ُيكن اختيار الطفل واإ�سافته لقائمة 
االأ�سدقاء، وبهذا ال�سكل ُيكن التحّكم ب�سكل كامل باحل�ساب. 
اأهل  طريق  عن  كذلك  تتم  فاإ�سافتهم  كاالأقارب،  الكبار،  اأما 
التطبيق، بحيث    االأ�سماء بحجم كبري داخل  الطفل. و�ستظهر 
ا�ستعانت في�سبوك بفريق عمل خا�ض داخل مقّراتها، اإ�سافة 
الواليات املتحدة  ببع�ض اخُلرباء على م�ستوى  اإىل اال�ستعانة 

االأمريكية لتقدمي جتربة ا�ستخدام ُمالئمة لالأطفال.
وُيكن للطفل التبليغ عن احل�سابات املوجودة لديه اأو حذفها، 
الطفل   حلماية  االأمر  بهذا  القيام  عند  تنبيه  االأهل  و�سي�ستلم 
اأن   يعني  اأبًدا، وهذا  اإعالنات  يعر�ض  لن  التطبيق  اأن  ال�رشكة 
عليها  والر�سم  ال�سور  تبادل  االأطفال  مبقدور  و�سيكون  ذلك. 
الب�سيطة  التعليمية  االأدوات  بع�ض  ال�رشكة  توّفر  كما  ا.  اأي�سً
 Loren عرب الواقع امُلعّزز وذلك بعد ت�سغيل الكامريا. وقال
اإن الهدف الرئي�سي  Cheng، امل�سوؤول عن تطوير التطبيق، 
هو توفري و�سيلة توا�سل بني االأهايل وبني االأطفال مع تعليمهم 
طريقة التوا�سل مع البقّية يف الع�رش احلديث. واأ�ساف اأن هذا 
يتم عرب حتّكم كامل من قبل االأهل، االأمر الذي �سيجعل تطبيق 

م�سنجر لالأطفال خياًرا ُمريًحا لالأهايل ب�سكل عام.

 هواتف 5T OnePlus تتفّوق على 
ال�ضريع ال�ضحن  يف   8 اإك�س” و”نوت  “اآيفون 

تفّوق هاتف �رشكة “ون بل�ض” OnePlus ال�سينية االأخري على بقّية 
الهواتف الذكية ال�سادرة يف 2017، وذلك بناء على اختبار ال�سحن ال�رشيع 

يف الهواتف الذي قام به موقع Tom’s Guide موؤّخًرا.
وبعد ن�سف �ساعة من و�سل الهواتف ب�ساحن �رشيع، يعتمد على 

الت “يو اإ�ض بي-�سي” USB-C، بلغت ن�سبة ال�سحن 59٪ يف  مو�سّ
“ون بل�ض 5 تي” 5T OnePlus، و53٪ يف هواتف V30 من �رشكة “اإل 
جي”، بينما جاء اجليل العا�رش من اآيفون يف املرتبة الثالثة بن�سبة �سحن 

50٪، متبوًعا بـ “اآيفون 8″ و”اآيفون 8 بل�ض” بن�سبة �سحن 49٪ و٪47 
على الرتتيب. اأما “بيك�سل 2” من قوقل ف�ُسحن بن�سبة 38٪ فقط، وخلفه 
“نوت 8” من �سام�سوجن بن�سبة �سحن 35٪. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن جميع 

بطاريات تلك االأجهزة كانت فارغة متاًما عند و�سلها بال�ساحن.
وبعد 60 دقيقة من ال�سحن ال�رشيع، بلغت ن�سبة ال�سحن يف “ون بل�ض 5 
تي” 93٪، و86٪ يف هاتف “اإل جي”، و81٪ يف “اآيفون اإك�ض”، وخلفه 
بفارق ب�سيط “اآيفون 8″ بـ 80٪ و”8 بل�ض” بن�سبة 79٪. وحت�ّسن اأداء 

هاتف قوقل ُمقارنة بالبقّية، حيث بلغت ن�سبة �سحنه 75٪ بعد �ساعة. اأما 
هاتف �سام�سوجن فبلغت ن�سبة �سحنه 74٪ تقريبًا.

اجلدير بالذكر هو اأن ُمعظم تلك االأجهزة تاأتي مزّودة ب�ساحن من نوع 
“يو اإ�ض بي-�سي”داخل العلبة، االأمر الذي يعني توفري خا�سّية ال�سحن 

ال�رشيع ب�سكل افرتا�سي. لكن الو�سع ُمتلف يف هواتف اآبل، حيث يحتاج 
امل�ستخدم ل�رشاء ال�ساحن والو�سلة على حدة، فال�رشكة ال تقوم باإرفاق 

هذا النوع من التو�سيالت داخل العلبة يف الو�سع الطبيعي.
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اجلزائر ثاين دولة عرب العامل توقع على هذه االتفاقية

»اأوندا« و »فاي�سب�ك« ي�قعان اإتفاقية حلماية حق�ق امل�ؤلف
�سرح املدير العام للديوان الوطني حلماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة �سامي بن �سيخ احل�سني، عن 

توقيع اتفاقية بني الديوان و�سركة “في�سبوك” حلماية حقوق املوؤلفني.

ف.ن�سرين

�شيخ  بن  �شامي  �أو�شح 
�لثقافة  بد�ر  �حل�شني 
ب�شكيكدة  �رس�ج  حممد 
خالل لقاء حت�شي�شي لفائدة 
و  �شكيكدة  والية  مبدعي 
من  �لهدف  باأن  ق�شنطينة 
حماية  هو  �التفاقية  هذه 
حقوق و موؤلفات �لفنانني و 
�ملبدعني �جلز�ئريني عرب 
�أن  و  �لفي�شبوك، خ�شو�شا 
مر�قبة ��شتغالل �ملوؤلفات 
�أ�شبحت �شعبة مع �لتطور 

و�شت�شاف  �لتكنولوجي” 
تلك  �إىل  �التفاقية  هذه 

عليها  �لتوقيع  مت  �لتي 
موؤ�ش�شة  مع   2014 عام 

مع  حتديد�  و  “غوغل” 
حلماية  “يوتيوب”  موقع 
�جلز�ئرية،  �مل�شنفات  كل 
كانت  �جلز�ئر  �أن  موؤكد� 
�لعامل  عرب  دولة  عا�رس 
�التفاقية  هذه  على  توقع 
�لدول  بعديد  مقارنة 
�الأوروبية  و  �الإفريقية 
�لعام  �ملدير  ، وقال 
حلماية  �لوطني  للديو�ن 
حقوق �ملوؤلف �أن �جلز�ئر 
ثاين دولة عرب �لعامل توقع 
مع  �التفاقية  هذه  على 
بعد  فاي�شبوك  موؤ�ش�شة 

فرن�شا.
مبنا�سبة اإحياء اليوم 

العلمي للغابات

 اإطالق عملية  
وا�سعة لغر�س 

اأكرث من 10 اأالف 
�سجرية بادرار

مبنا�شبة �إحياء �ليوم �لعاملي للغابات 
�أن�شطة  عدة  �در�ر  والية  نظمت 
�الهتمام  مدي  �إيل  كلها  ترمي 
ن�شبة  وتو�شيع  �لغابية  بالرثوة 
باإطالق  وهذ�  باملنطقة  �الخ�رس�ر 
عملية و��شعة عرب كافة �قليم �لوالية 
�أالف   10 من  �أكرث  غر�س  �جل  من 
�لوالية  و�يل  ��رسف  حيث  �شجرية 
و�الأ�شالك  �لغابات  قطاع  رفقة 
�حلملة  بد�ية  و�لطلبة  �مل�شرتكة 
بلدية  عرفت  كما  �در�ر  جامعة  من 
�لوالية عملية غر�س  ترنكوك �شمال 
وعلى  �الأحياء  خمتلف  عرب  و��شعة 
 800 حي  �شهد  كما  �لطرق  حافة 
مبدينة�در�ر هو �الأخر نف�س �لعملية 
و�الأطفال  �ملو�طنني  مب�شاركة 
و�المن  �لبيئة  ومديرية  و�لك�شافة  
م�شالح  �ملدنية  و�حلماية  �لوطن 
�الأمن جندت �أعو�نها  للقيام بغر�س 
�شجري�ت مبحيط �ملقر �لوالئي كما 
مع  وبالتن�شيق  �لبلديات  جل  عرفت 
�لذي  �لغابات  وقطاع  �جلمعيات  كل 
�مل�شتلة  من  �ل�شجري�ت  ووفر  �شهر 
من  �أكرث  على  حتتوي  �إيل  �لرئي�شية 
مت  �أيام  قبل  �لتي  �شجرية  �ألف   60
توزيع جزء منها على �لبلديات بغية 
غر�شها مبحيط �ملوؤ�ش�شات و�لطرق 
ن�شبة   من  �لرفع  على  ت�شاعد  مما 
ماتز�ل  و�لتي  بالوالية  �لت�شجري 
على  �لقائمني  يحث  كما  �شعيفة 
�لقطاع ب�رسورة �حلفاظ على �لرثوة 
�ل�شقي  حيث  من  خا�شة  �لغابية 
�لد�ئم مع غر�س ثقافة عند �الأطفال 
�قت�شادي  كمورد  �ل�شجرة  باأهمية 

وبيئي هام يف �ملحيط �ملعا�س  
بو�سريفي بلقا�سم

امل�سيلة

عقب حريق ملبنة نوميديا  ق�سنطينة

تب�سة

حجز ازيد من 15 األف قارورة خمر بال�سالل  

خمطط »ا�ستثنائي و ا�ستعجايل« للتم�ين باحلليب 

22 األف هكتار لغرا�سة احللفاء 

باأمن  �لق�شائية  �ل�رسطة  عـنا�رس  حجزت 
�مل�شيلة  والية  جنوب  كلم   20 �ل�شالل  د�ئرة 
و  خمر  قارورة  �ألف   15 من  �أزيد  حجز  من 
�مل�رسوبات  من  �لكمية  هذه  حجز  مت  قد 
�لكحولية حملية وم�شتوردة �ل�شنع �لتي كانت 
�أثناء  �حلجز  عملية  وتاأتي  �شاحنة  منت  على 
مر�قبة  نقطة  بو�شع  �ل�رسطة  عنا�رس  قيام 
رقم  �لوطني  �لطريق  م�شتوي  علي  وتفتي�س 

توقيف  مت  �أين  �ل�شالل  مدينة  بو�شط   45
�شاحنة حمملة بكمية تقدر ب 15600 قارورة 
خمر من خمتلف �الحجام دون وجود لفاتورة 
توقيف  و  �ل�شاحنة  حجز  مت  حيث  �ل�رس�ء 
�ل�شائق �لذي مت تقدميه �أمام وكيل �جلمهورية 
لدي حمكمة �مل�شيلة  يف حني حولت �ل�شلعة 

�ملحجوزة �إىل م�شالح �أمالك �لدولة .
عبدالبا�سط بديار    

مت �إطالق خمطط »��شتثنائي و ��شتعجايل« 
لتموين والية ق�شنطينة باحلليب يف �أعقاب 
�ملن�رسم  �الثنني  يوم  ن�شب  �لذي  �حلريق 
بحي  �لو�قعة  �لعمومية  نوميديا  مبلبنة  
بومرزوق بق�شنطينة، ح�شب ما ك�شف عنه 
�الأربعاء �ملدير �لتقني للملبنة عبد �لغني 
»مت  فقد  �مل�شوؤول  لذ�ت  ��شتند�  و  ل�شود 

حليب  من  يوميا  لرت  �ألف   160 تخ�شي�س 
و  بباتنة  »�الأور��س«  �لعمومية  �مللبنات 
ل�شمان  بعنابة  »�إيدوغ«  و  ب�شطيف  »�لتل« 
ق�شنطينة  والية  ل�شكان  �ليومي  �لتموين 
بهذه �ملادة و تفادي وقوع تذبذب يف توزيع 
ن�شاط �مللبنة  ��شتئناف  �إىل غاية  �حلليب 

�ملتوقف منذ يوم �الثنني �ملن�رسم«.

هكتار  �ألف   22 م�شاحة  تخ�شي�س  مت 
�الأبو�ب  فتح  �إطار  يف  �حللفاء  لغر��شة 
�أمام �ال�شتثمار �خلا�س يف قطاع �لغابات 
بوالية تب�شة ح�شب ما علم �أم�س �الأربعاء 
ن�رس  للغابات،  �ملحلي  �ملحافظ  من 
�أو�شح  لو�أج  ت�رسيح  يف  و  ك�شيدة  �لدين 
تتوزع  �مل�شاحة  هذه  باأن  �مل�شوؤول  ذ�ت 
 10 باإقليم  متو�جدين  موقعا   21 عرب 
بئر  �خل�شو�س  وجه  على  منها  بلديات 

�لعاتر و �شف�شاف �لو�رسى و �حلويجبات 
و�ملاء �الأبي�س و �ل�رسيعة مردفا باأن هذه 
�خل�شو�س  وجه  على  ت�شتهدف  �خلطوة 
ومنع  بالوالية  �لنباتي  �لغطاء  حماية 
هذه  توفري  جانب  �إىل  �لرتبة  �جنر�ف 
�ملادة �لتي لها عدة ��شتخد�مات ال�شيما 
لذ�ت  ��شتناد�  و  �لتقليدية  �ل�شناعات  يف 
�أمام  �ال�شتثمار  �أبو�ب  فاإن فتح  �مل�شوؤول 

�خلو��س يف قطاع �لغابات

تي�سم�سيلت 

اإن�ساء اأول ور�سة والئية للفن�ن الت�سكيلية

برج بوعريريج 

رفع التجميد عن عديد امل�ساريع يف قطاع الرتبية 

لتي�شم�شيلت  و�لريا�شة  �ل�شباب  تعتزم مديرية 
بالفنون  تعنى  والئية  ور�شة  قريبا  �إن�شاء 
بالوالية،  نوعها  من  �الأوىل  تعد  �لت�شكيلية 
و�أو�شح  �لهيئة.  هذه  مدير  به  �أفاد  ح�شبما 
�لوطني  �مللتقى  هام�س  على  بودربالة  علي 
�الأول للفنون �لت�شكيلية �لذي �ختتمت فعالياته 
هذه  باأن  بتي�شم�شيلت  �لثالثاء  �أم�س  �شهرة 
�لور�شة �شتن�شاأ بالتعاون مع عدد من �جلمعيات 
�ختري  حيث  بالفنون  تهتم  �لتي  �ل�شبانية 

»بويلي�س  �ل�شباب  د�ر  م�شتوى  على  مقرها 
تتوفر  باعتبارها  �لوالية  لعا�شمة  �عمر« 
�ل�رسورية  و�لب�رسية  �ملادية  �الإمكانات  على 
�لتي  �لور�شة  لهذه  �لرئي�شية  �ملهام  وتتمثل 
جمعيات  من  فنانون  تاأطريها  على  �شي�رسف 
�شبانية حملية يف تنظيم ن�شاط �لفن �لت�شكيلي 
و�مل�شاهمة يف تنمية روح �الإبد�ع لدى �لفنانني 
�ل�شباب ال�شيما �ملنخرطني باملر�فق �ل�شبانية 

وكذ� ن�رس هذ� �لفن لدى �لنا�شئة.

�لتجميد عن عديد �مل�شاريع �خلا�شة  مت رفع 
بوعريريج  برج  بوالية  �لوطنية  �لرتبية  بقطاع 
�ملدير  من   �الأربعاء  �أم�س  علم  ما  ح�شب 
�لوالئي للرتبية، �شالح �شهاب و يف ت�رسيح لو�أج 
�لتجميد  رفع  قر�ر  باأن  �ملتحدث  ذ�ت  �أو�شح 

يف  موؤ�ش�شات  الإجناز  م�رسوعا   37 �شيم�س 
ثانويات   7 �لثالثة ممثلة يف  �لتعليمية  �الأطو�ر 
و 9 متو�شطات و 21 جممعا مدر�شيا موزعني 
عرب كل من عا�شمة �لوالية و بلدية ر�أ�س �لو�دي 

�لتي تعد ثاين �أكرب جتمع �شكاين بالوالية.

تيبازة 

 االإطاحة ب�سبكة دولية ل�سرقة 
ال�سيارات و ا�سرتجاع 73 مركبة  

�أطاحت �مل�شلحة �لوالئية لل�رسطة �لق�شائية 
الأمن تيبازة ب�شبكة دولية خمت�شة يف �رسقة و 
�لتهريب �لدويل لل�شيار�ت ما �شمح بتوقيف 36 
�لفاخرة  منها  مركبة   73 ��شرتجاع  و  متورطا 
ح�شب  دينار،  مليار  ب2  تقدر  مالية  بقيمة 
�مل�شلحة  رئي�س  �الأربعاء  �أم�س  عنه  �أعلن  ما 

عميد �أول لل�رسطة �أحمد �لن�س.
�شهر  �إىل  »�لنوعية«  �لق�شية  تفا�شيل  تعود  و 
��شرتجاع  �أين مت  �ملا�شية  �ل�شنة  �شبتمرب من 
على  بناء  �لدو�ودة  مبدينة  م�رسوقة  �شاحنة 
�شكوى مو�طن حيث با�رست �مل�شلحة �لوالئية 
لل�رسطة �لق�شائية حتريات و��شعة جندت لها 

�إمكانيات ب�رسية و تقنية »عالية �لدقة«، ح�شب 
�الأول  �لعميد  �شحفية  ندوة  يف  �أو�شحه  ما 
�لتحقيقات  �أ�شفرت  و  �لن�س  �أحمد  لل�رسطة 
رئي�س  �شخ�شيا  عليها  �أ�رسف  �لتي  �ملعمقة 
�أمن �لوالية مر�قب �ل�رسطة جاي جاي �شليم 
و �متدت ل27 والية و �شملت 92 ملف قاعدي 
ل�شيار�ت مزورة على م�شتوى م�شالح خمتلف 
خمتلفة  �شيارة   73 ��شرتجاع  عن  �الإد�ر�ت 
و مركبات  و حافالت  �شاحنات  منها  �لعالمة 
بحث  ن�رسة  حمل  �شيارة   12 منها  فاخرة 
نف�س  ح�شب  �أوروبية  دول  من  �شادرة  دولية 

�مل�شوؤول.
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تغ�ل املداخلة 

اإىل اأين..؟
ان�سغل الكثريون خالل اليومني 

االأخريين بت�سريحات املدعو فركو�س 
اأحمد اأقطاب التيار املدخلي املتطرف 

يف اجلزائرو التي اجرت فيها املعتقدات 
الرا�سخة لهذه الفئة و التي تعترب من 

يخالفها خارجا من اأهل ال�سنة االأمر 
الذي له تبعاته اخلطرية يف تكري�س 

التفرقة بني اأبناء املجتمع الواحد،و 
ن�سر الفتنة حيث مينح هوؤالء 

الأنف�سهم حق التكفري و اإخراج النا�س 
من امللة .

الغريب لي�س يف م�سمون الت�سريحات 
و اإمنا يف ال�سكوت املريب  حيال هذه 

االأفكار املتطرفة و و�سط قدرة 
اأ�سحابها على توفري البيئة احلا�سنة 

لها ،و ن�سرها عرب و�سائط التوا�سل 
االجتماعي و امتالكها لدور ن�سر و 

موظفني متفرغني لت�سويقها على 
م�ستويات كثرية.

ال احد ي�ستطيع اإقناعي اأن اأفكار هذا 
التيار املتطرف غري مرتبط باأجندات 
اإقليمية ت�سعى الإدخال البالد و العباد 

يف اأتون جتربة �سوداء كالتي مرت بنا 
قبل �سنوات وبف�سل اهلل خرجنا منها 

بف�سل املخل�سني من اأبناء اجلزائر 
الربرة على اختالف وظائفهم و 

انتماءاتهم
هناك تق�سري وا�سح يف جلم هذا 

التيار و منع متدده و تهديداته 
املعلنة للمرجعية الفكرية 

للجزائريني،يحتاج الو�سع اإىل عالج 
حا�سم عرب االأطر القانونية ف�سال 
عن جهد كبري يف تطهري اخلطاب 

امل�سجدي من التلوث الذي حلق به من 
خالل ت�سرب اأن�سار املداخلة و كافة 

املتطرفني . 

وداد احلاج:

جازي ترفع حجم 
االنرتنت يف عر�س 

 �سمارت 1300 
اإىل 10 جيغا بايت

يعلن  �ن  جازي  �لنقال  �لهاتف  متعامل  ي�رس 
عن عر�س ترويجي جديد يخ�س زبائن �لدفع 
�لبعدي �شمارت 1300 و هذ� بد�ية من تاريخ 

19 مار�س 2018.
عر�س  يف  �مل�شرتك  �لزبون  فاإن  عليه  و 
دينار   1300 مقابل  �شي�شتفيد   1300 �شمارت 
كانت  بعدما  �النرتنت  من  بايت  جيغا   10 من 
6 جيغا بايت يف �ل�شابق. �إ�شافة �إىل  مكاملات 
و ر�شائل ق�شرية غري حمدودة من جازي �إىل 
�ل�شبكات  نحو  مكاملات  دقيقة   120 و  جازي 
�المتياز�ت  من  عدد  و  �الأخرى   �لوطنية 

�الأخرى.
ر�شيد �النرتنت �ملهدى �شيكون �شاحلا ملدة 

03 �أ�شهر بد�ية من تاريخ �لفوترة.
بت�شكيل  �شمارت  عر�س  �ختيار  للزبون  ميكن 
من  ر�شيده  تفعيل  ميكنه  كما   #735* رمز 
�النرتنت بت�شكيل رمز *707#. �أو عرب �شفحة 

www.internet.djezzy.dz النرتنت�
ملدة  �شاري  �جلديد  �لرتويجي  �لعر�س  هذ� 
ميكن  و  �طالقه  تاريخ  من  بد�ية  يوما   30
�ال�شتفادة منه عرب كل حمالت جازي و نقاط 

�لبيع �ملعتمدة.

  تعــــــــــزيـــــــــة
ببالغ احلزن و االأ�سى تلقت اأ�سرة » الو�سط » وعلى راأ�سها مديرة 
اجلريدة �سفيقة العرباوي نباأ وفاة ال�سقيق االأكرب للحاج علي 
بعلي  . وبهذا تتقدم كافة اأ�سرة »الو�سط« باأحر التعازي لعائلة 

املرحوم ، راجية من اهلل اأن يتغمد روح الفقيد برحمته 
 الوا�سعة ، و اأن يلهم ذويه ال�سرب و ال�سلوان .

 انا هلل وانا اليه راجعون . 
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