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بناء على �سكاوى وعرائ�ص احتجاجية  

 جلنـــــــــة وزاريـــــــــة
  م�سرتكـة مرتقبة
�ص6 مطلع ماي باأدرار 

�ص15

�ص4

مطالبني بلقائه واإقالة ممثليهم !

 عمــــال �سونــــــطراك 
 فــي احتــــــجاج اأمــــام 

املركزيــــة النقابية
 بعد اأن قرروا الدخول
 فيه ال�سبت املقبل:

 ال�سيادلة يتخلون 
عـــــــــن الإ�ســـــــراب 
بعدتدخل النواب 

مرقد لإيواء القائمني  على العمل 

وزارة التـــــــــربية تنـــــــ�سئ 
مطبعة خا�سة بالبــكالوريا 

تراجعت اأم�ص  بعد �سعود طفيف

مهماه :   اأ�سعار 
 النفط بني 65 و

70 دولرا م�ستقبال
الإقامة اجلامعية بنب عكنون 

 تاجر يزور فواتري 
�سفقة تهيئة  املحيط
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

 تواجد �سمن الت�سكيلة 
املثالية للدوري الربتغايل

 براهـــــــيمي اأقـــرب 
 للــرحيــــــــــل  اإلــــــــى

 الدوري الجنليزي

رئي�ص جمل�ص املحا�سبة بن معروف يك�سف عن �سروط جديدة

ت�سيري املال العام  حتت  جمهر جمل�س املحا�سبة 

�ص13

احتــــــجاج

تـــــــــربية

طاقة

اأمني

 الروائي �سمري ق�سيمي
 يف ت�سريح خا�ص " للو�سط ":

النــــــقـــــــــاد اأمــــــــام 
م�سوؤولية اكت�ساف 

الكتاب املبدعني



عين

حليلوزيت�ش  وحيد  ال�سابق  الوطني  الناخب  يرف�ش 
الياباين  االحتاد  �سد  ق�سية  بخ�سو�ش  اال�ست�سالم 
اأجل  من  �سحافية  ندوة  برمج  اأين  القدم،  لكرة 
التي  املهينة  والطريقة  التطورات  حول  احلديث 
اإقالته عربها مكن من�سبه على راأ�ش العار�سة  متت 
املدرب  واأن  خا�سة  »ال�ساموراي«  ملنتخب  الفنية 
الفرانكو بو�سني يتواجد باليابان من اأجل اال�ستف�سار 
قبل  لال�ستغناء عن مهامه  دفعت  التي  االأ�سباب  عن 

�سهرين عن موعد انطالق كاأ�ش العامل برو�سيا.
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تقطري اأزهار الالرجن والورد يف ق�سنطينة
انطلقت م�ساء الثالثاء يف اأجواء احتفالية بق�رص الثقافة حممد العيد اآل خليفة فعاليات عيد تقطري اأزهار الالرجن 

و الورد تلك العادة املتاأ�سلة بق�سنطينة. وف�سحت االحتفالية املجال لتنظيم معر�ش للتجهيزات امل�ستخدمة بحكم 
التقاليد يف التقطري حيث ا�ستقطبت الروائح الزكية املنبعثة من خمتلف اأنواع احللويات املنكهة مبياه اأزهار الالرجن 
و الورد اهتمام الزوار الذين بدوا �سعداء بتجدد العهد مرة اأخرى مع عيد اأ�سحى تقليدا بهذه املدينة. وي�سلط هذا 
املعر�ش املنظم من طرف املديرية املحلية للثقافة بالتن�سيق مع جمعية البهاء للفنون والثقافات ال�سعبية مبنا�سبة 

�سهر الرتاث مبدينة ال�سخر العتيق واملتكون من عدة اأجنحة على خمتلف مكونات و جتهيزات التقطري. وجتمع هذه 
التظاهرة التي �ست�ستمر اإىل غاية الثالث مايو املقبل حرفيني خمت�سني من ق�سنطينة و لكن اأي�سا من تون�ش حيث 

حتظى مياه اأزهار الالرجن و الورد بال�سعبية واالهتمام.

متار يفاجئ 
ال�سلطات املحلية 

لدرارية
قام وزير ال�سكن والعمران 
واملدينة عبد الوحيد متار 

بزيارة مفاجئة اإىل بلدية 
الدرارية، اين وقف على 

�سكنات عدل الواقعة مبنطقة 
ال�سبالة التابعة اإقليميا لبلدية 
الدرارية، حيث فاجاأت هذه 

الزيارة ال�سلطات املحلية يف 
ظل اأنه مل يتم اإخبارهم �سابقا 

وهو ما �سمح لوزير القطاع 
الوقوف على امل�ساكل التي 
يعاين منها �سكان العمارات 

الذين يعانون من توقف 
امل�ساعد وعدم و�سول املياه 

اإىل حنفياتهم.

حليلوزيت�ض يرف�ض اال�ست�سالم

خبر في 
صورة

من�سب نائب الرئي�ض..
طعم اأم حقيقة؟

اأ�شرت م�شادر متطابقة للو�شط،اأن ال�شلطة بعد اأن 
اأ�شتقر راأيها على الذهاب نحو العهدة اخلام�شة،تفكر 
جديا يف اإجراء عملية جراحية على الد�شتور، متكن 

من ا�شتحداث من�شب نائب الرئي�س،من قبل الرئي�س 
عبد العزيز بوتفليقة وذلك حلل الكثري من االإ�شكاالت 

املتعلقة بالت�شيري اليومي الأمور الدولة. وترجح ذات 
امل�شادر اأن يتم التعديل يف ال�شدا�شي االأول من عام 

ال�شيا�شية  اخلالفات  فان  امل�شادر  2019.  وبراأي ذات 
التي ظهرت بني العديد من االإطارات، �شببها الطموح يف 

هذا املن�شب اإذا ما مت التعديل.  

ت�شريحات ال�شيا�شني
م�شعود عمراوي: 

بن غربيط تعمل على عزل اجلزائر
اتهم نائب يف الربملان م�سعود 

عمراوي نورية بن غربيط بالعمل على 
عزل اجلزائر عن حميطها الثقايف 

ال�رصقي مبقابل تقريبها من فرن�سا 
والثقافة  الغربية على حد تعبريه، 

اتهامات بعد اأن قررت ال�سيدة االأوىل 
على م�ستوى وزارة الرتبية حرمان تالميذ اجلزائر من امل�ساركة 

يف امل�سابقة العربية الدولية “حتدي القراءة العربي” والذي و�سفه 
بغري املربر غري مربر.

 الفراك�سة ممنوعون
 من اإقامة الرتاويح

اأفادت م�سادر مطلعة، اأن وزارة ال�سوؤون الدينية اأمرت مدراء ال�سوؤون 
اأئمة املدخلية من  الوالئي من منع  امل�ستوى  ونظرائها على  الدينية 
اإقامة �سالة الرتويح خالل ال�سهر الف�سيل، وذلك للتوجهات الفكرية 
االأخرية  الفتوى  بعد  �سيما  املدخلية  لل�سلفية  باخلطرية  و�سفت  التي 

لزعيم ال�سلفية فركو�ش. 

ال�سكر ..مهمة نواب املواالة

حتولت جل�سة النقا�ش التي احت�سنتها الغرفة ال�سفلى للربملان 
الثالثاء اإىل جل�سة لتقدمي ال�سكر لرئي�ش اجلمهورية، حيث مل حتمل 

تدخالتهم الكثرية جديد يذكر، ما جعل النقا�ش يتحول اإىل جمدر 
حديث ينتهي بالت�سفيق.

�شليمان �شنني :

اإلغاء عطلة املولد النبوي
دعا القيادي يف حركة البناء الوطني �سليمان 
�سنني اإىل �رصورة اإلغاء عطلة املولد النبوي 
مراجعة  مع  الوطنية،  االأعياد  رزنامة  من 
التي  الوطنية  االأعياد  لرزنامة  الكاملة 
يتجاوز عددها 13 عيدا وطنيا، حيث اأكد 
اأن قائمة االأعياد الر�سمية �سنفت اجلزائر 
ماي،  باأول  التي حتتفل  القليلة  الدول  من 
يوم ع�رصاء، واملولد النبوي ال�رصيف الذي 

وجب اإعادة النظر فيهم الأن اجلزائر ح�سبه �ست�سبح الدولة الرائدة 
يف االأعياد يف العامل

ياأبى  احلرا�ش  احتاد  فريق  اأن  يبدو 
اخل�سارة  االأول  بعد  الق�سم  يف  البقاء 
االأخرى التي مني بها اأما احتاد بلعبا�ش 
كامل حظوظه  ببلعبا�ش، حيث فرط يف 
اأنها  على  يتاأملون  االأن�سار  كان  التي 

ولكن  البقاء،  اأجل  من  املخرج  �ستكون 
عند  الفريق  يف  كانت  التي  امل�ساكل 
بداية املو�سم جعلت اأحد اأعرق االأندية 
بالعا�سمة يرهن كل حظوظه املتبقية يف 

البقاء.

احلرا�ض نحو 
الق�سم الثاين
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كثف من خرجاته با�شم املقاهي الثقافية 

�سعيد �سعدي يف حملة مبكرة للرئا�سيات
ين�شط الرئي�س ال�شابق حلزب الأر�شيدي �شعيد �شعدي ال�شبت املقبل ببجاية لقاءا اأدبيا حتت عنوان الثقافة املقاومة الرهانات و التحديات، وهو اللقاء الذي 

ياأتي بعد �شل�شلة من املحا�شرات الثقافية وطنيا و دوليا، ا�شافة اىل العديد من امل�شاهمات ال�شيا�شية عرب و�شائل الإعالم،هذه التحركات جعلت املتابعني لل�شاأن 
تطرح اأ�شئلة حول خلفيات هذه اخلرجات �شيما بعد ا�شتقالته النهائية من احلزب.

ع�شام بوربيع

قدم  الذي  �سعدي  ف�سعيد 
�سفوف  من  نهائيا  ا�ستقالته 
من  العديد  ت�سري  االر�سيدي 
اخلطوة  هذه  اأن  القراءات 
هدفها التفرغ للتح�سري لرت�سحه 

لرئا�سيات 2019.
�سعيد �سعدي الذي با�سم املقاهي 
ال  الثقافية  الق�سايا  و  االأدبية، 
يفوت الفر�سة، اال ووقع ح�سوره 
من اأجل مترير اأجنداته، والقيام 
ل�سخ�سه  ا�سهاري  ت�سويقي  بعمل 
االنتخابية  احلملة  ي�سبه  مبا 
امل�سبقة ، حيث ركز منذ التخلي 

االأر�سيدي  رئا�سة  عن  التكتيكي 
اجلامعات  يف  املحا�رضات  على 
غرار  على  اجلالية  اأمام  و 
موؤخرا  اأقامها  التي  املحا�رضة 
يف كندا ، اأمام اجلالية اجلزائرية 
. و املتتبع اأي�سا لتحركات �سعيد 
خ�سومه  مازال  الذي  �سعدي 
اأغنية   « يكذبون  االأر�سيدي  يف 
اأن  يرى  احلزب  من  »ا�ستقالته 
الرجل يح�رض للرئا�سيات ويعترب 
مثل  مثله  رئي�س  م�رضوع  نف�سه 
التي  ال�سخ�سيات  من  العديد 

تطمح اىل ق�رض املرادية .
�سعيد  وخرجات  مداخالت 
�سعدي التي حتمل يف غالبها بعدا 

ثقافيا بخلفيات �سيا�سية 
زعيم  خاللها  من  يحاول  
على  ،احلفاظ  �سابقا  االر�سيدي 
يف   التواجد  من  االأدنى  احلد 
�سعدي  ال�سيا�سية.�سعيد  ال�ساحة 
موجات  ركوب  اىل  �سعى  الذي 
الربيع العربي لدرجة اأن لقب ب« 
�سعيد �سامدي » نظرا مل�ساركاته 
م�سريات  �سمي  ما  تنظيم  يف 
القوة  ميلك  يعد  مل  ال�سبت،  
مر�سحا  جتعله  قد  التي  الكافية 
�سيما  املقبلة،  للرئا�سيات  قويا، 
قد  اخلام�سة  العهدة  قطار  وان 
تر�سيم  انتظار  يف  نظريا  انطلق 

قرار تر�سيح الرئي�س بوتفليقة. 

مطالبني بلقائه واإقالة ممثليهم !

عمال �سونطراك  يف احتجاج اأمام املركزية النقابية

املناوبات متوقفة عرب امل�شت�شفيات اجلامعية ابتداء من 29 اأفريل اجلاري

الأطباء املقيمون يدخلون مرحلة ك�سر العظام مع ح�سبالوي 

الت�سعيد  �سوناطراك  عمال  قرر 
العمال  عيد  ع�سية  واالحتجاج 
النقابية  املركزية  مقر  اأمام 
�سوتهم  رافعني  بالعا�سمة، 
اجلزائريني  للعمال  العام  لالأمني 
ال�سعيد،  �سيدي  املجيد  عبد 
معتربين اأن االأمني العام لنقابتهم 
جهودهم  بكل  �رضب  املركزية 
من  احلائط،  عر�س  ال�سابقة 
مقر  اأمام  االحتجاج  من  بداية 
مقر  اأمام  ثم  العامة  املديرية 
اأفريل   16 يوم  الوطنية  النقابة 
اأر�سية  بتمثيل  للمطالبة  املا�سي 
مطالبهم والت�سعيد مبطلب تنحية 
�سوناطراك  لنقابة  العام  االأمني 
لوقوفه هو واالأمني العام لفدرالية 
املحروقات والغاز �سد ق�سيتهم، 

بح�سبهم، مطالبني باإقالتهما.
عمال  تن�سيقية  اعتربت  كما 
�سونطراك من حاملي ال�سهادات 
اجلامعية، يف بيان لها، ت�رضيحات 
م�ستفزة  املركزية  نقابة  رئي�س 
كونه اتهمه باملتاجرة يف الق�سية، 
اإياه  مطالبني  ذلك،  م�ستنكرين 

على  وقفوه  نتائج  عن  باالإفراج 
راأ�س النقابة منذ 2009، م�سعدين 
تطبيق  باجها�س  باتهامه   �سده 
�سدوره  عند  الرئا�سي  املر�سوم 
يف 2014 ، كونه امتنع عن التدخل 
حتى  وتفادي  مرا�سالتهم،  رغم 
احتجاجهم  اآخرها  مقابلتهم، 
املتزامن ومي العلم املا�سي الذي 
ال�ستقبالهم،  باملقر  يح�رض  مل 
يكون  اأن  يفرت�س  اأنه  حني  يف 
ا�ستقابلهم  ويف  للعمال  ممثال 

ولتمثيل نقابتهم.
وقالت التن�سيقية اأنهم �سي�رضعون 

احتجاجية  لوقفة  بالتح�سري 
املقبل،  االثنني  »حا�سدة  �سلمية 
النقابية  املركزية  مقر  اأمام 
للنقابة  العام  االأمني  ملقابلة 
�سيدي  املجيد  عبد  املركزية 
التح�سري  مع  �سخ�سيا،  ال�سعيد 
لوقفة �سابقة يف 29  عرب القواعد 
ال�سناعية  واملركبات  اجلنوبية 
بهم  اللحاق  ي�ستطيعون  ال  الذين 
الإي�سال  بعملهم  ارتباطهم  بحكم 
والأر�سية  لنا  ودعمهم  �سوتهم 
حددوها  والتي  مطالبهم، 
بتكليفهم ل�سيدي ال�سعيد بالف�سل 

تفعيل  يف  واالإ�رضاع  ق�سيتهم  يف 
الرئي�س  مع  مطالبهم  اأر�سية 
املدير العام ل�سوناطراك مبا�رضة 
ومن دون و�ساطات نقابية اأخرى 

.
اأما مطالبهم فيتعلق االأمر بتطبيق 
-14 رقم  الرئا�سي  املر�سوم 
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ت�سنيف  اإعادة  على  ين�س  الذي 
االإطارات  رتبة  يف  ال�سهادتني 
بداية  -اأ-  اخلانة  يف  اجلامعية 
ترتيب  )21( وهذا ح�سب  بالرتبة 
مع  به،  املعمول  ال�رضكة  �سلم 
حلاملي  املهنية  اخلربة  تثمني 
ال�سهادتني وذلك بزيادة رتبة لكل 
3 �سنوات عمل مكت�سبة مع بداية 
احت�سابها من الرتبة 21 واحلق يف 
يف  والتدرج  املهنية  االمتيازات 
كما  عموديا.  النوعية  املنا�سب 
ركزوا على �رضورة تطبيقها باأثر 
�سدور  تاريخ  مند  وهذا  رجعي 
املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 28 

�سبتمرب 2014.
�شارة بومعزة 

لالأطباء  الوطنية  التن�سيقية  قررت 
املناوبات  كل  توقيف  املقيمني 
من  بداية  امل�ست�سفيات  كافة  عرب 
على  احتجاجا  اجلاري  اأفريل   29
التي  االأمام  اإىل  الهروب  �سيا�سية 
التو�سل  وعدم  الو�ساية  تنتهجها 

اإىل نتائج ملمو�سة ح�سبهم.
الوطنية  التن�سيقية  رئي�س  وقال 
لالأطباء املقيمني حممد طيلب يف 
ات�سال مع الو�سط،  اإن قرار وقف 
�سل�سلة  ف�سل  بعد  جاء  املناوبات 
و  الو�سية  الوزارة  مع  احلوارات 
لي�س للطبيب املناوب اأية م�سوؤولية 
اأن  قائال  واأردف  املري�س  حيال 
على  تقع  املناوبة  يف  امل�سوؤولية 
املناوب  اأو  املخت�س  الطبيب 

ال  الذي   193-13 مر�سوم  ح�سب 
الذي  اأو  املقيم  الطبيب  يحمل 
م�سوؤولية  اأي  التكوين  طور  يف  هو 
الطبيب  با�ست�سارة  مطالب  وهو 

املناوب.
 من جهة اأخرى اأكد باأن امل�سادقة 
يعترب  اجلديد  ال�سحة  قانون  على 
خا�سة  ملطالبهم  رف�س  مبثابة 
املدنية  ومل  باخلدمة  املتعلقة 
الوطنية  التن�سيقية  رئي�س  ي�ستبعد 
يف  الدخول  املقيمني  لالأطباء 
اجلل�سة  قبل  احتجاجية  حركات 
ال�سحة  قانون  على  الت�سويت 
اجلاري،  اأفريل   30 يف  املقررة 
يدفع  الراهن  الو�سع  اإن  وقال 
الكبري  الت�سعيد  اإىل  املقيمني 

لال�ستقالة  النهاية  يف  يوؤدي  قد 
اجلماعية كما انتقد ذات املحدث 
العنيف لقوات االأمن ملنع  التعامل 
عبد  االأمري  �ساحة  من  م�سريتهم 
ال�سعبي  املجل�س  مبني  اإىل  القادر 
اإ�سابة  اإىل  اأدت  والتي  الوطني، 
على  وجروح  بك�سور  منهم  الكثري 
خلفية  على  متعددة  م�ستويات 
التدخل الذي تعر�سوا له واعتربها 
مل  واأنهم  خا�سة  للقانون  خمالفة 
ب�سبب  االأمن  مراكز  داخل  يبلّغوا 
اعتقالهم  كما اأكد ذات امل�سدر اأنه 
اأكرث من 200 طبيب من  مت توجيه 
اأ�سل 2000 طبيب مقيم املوجودين 
جمهولة  وجهات  اإىل  الوقفة  يف 
با�ستعمال  العا�سمة  خارج  اإىل 

احلافالت. واعترب حممد طيلب اأن 
اجلولة االأخرية من جل�سات احلوار 
التي دعا اإليها وزير ال�سحة الإيجاد 
حلول لالأزمة التي تع�سف بالقطاع 
منذ اأكرث من خم�سة اأ�سهر مل تاأت 
باجلديد واالقرتاحات التي قدمها 
الوزير مل ترقى اإىل اأن تكون حلوال 
االأطباء  مت�سك  عن  عرّب  ،  كما 
التي  املطالب  بالئحة  املقيمني 
رفعها التن�سيقية اإىل مكتب الوزير، 
اأن  معتربا  ح�سبالوي،  خمتار 
الهروب  �سيا�سة  متار�س  الو�ساية 
الذي  االإ�رضاب  حيال  االأمام  اإىل 
نوفمرب   15 منذ  املقيمون  �سنه 

املا�سي.
ف.ن�شرين

بعد اأن قرروا الدخول فيه ال�شبت املقبل:

ال�سيادلة يتخلون عن الإ�سراب 
بعدتدخل النواب 

تطمينات  اخلوا�س  ال�سيادلة  تلقى 
ال�سفلى  الغرفة  داخل  من  ووعود 
 259 املادة  مراجعة  توؤكد  للربملان 
التي تخ�س املوؤ�س�سات ال�سيدالنية 
والتي ينظمها القانون التجاري، بعد 
اأن قرروا الدخول يف اإ�رضاب مفتوح 
احتجاجهم  ب�سبب  ال�سبت  يوم 
على  ذات املادة من قانون ال�سحة 

اجلديد.
النقابة  قررت  ال�سدد  هذا  ويف 
الوطنية لل�سيادلة اخلوا�س الرتاجع 
ا�رضاب  يف  الدخول  قرار  عن 
تدخل  بعد  املقبل  ال�سبت  وطني 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
رئي�س  اأو�سح  حيث  امل�ست�سفيات، 
النقابة الوطنية لل�سيادلة اخلوا�س، 
م�سعود بلعمربي يوم اأم�س يف الندوة 
ال�سحفية التي عقدها يف مقر النقابة 
ال�سحة  وزير  من  وعدا  تلقوا  اأنهم 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
خمتار ح�سبالوي باإعادة املادة 259 
اإىل و�سعها ال�سابق والتي ت�سمن لهم 
ل�سيدلياتهم  الذاتي  الت�سيري  حق 
اأن  اأكد  ال�سياق  ذات  اخلا�سة،  ويف 
�سيبقى  للنقابة  الوطني  املكتب 
اإ�سقاط  مفتوح حتى  اجتماعه  على 
املادة  على  اأدخل  الذي  التغيري 
القانون  على  امل�سادقة  قبل   259
اأو�سح  كما  اجلاري.  اأفريل   30 يف 
على  حت�سلوا  اأنهم  املتحدث  ذات 
ال�سعبي  املجل�س  داخل  من  وعود 
هذه  يف  النظر  باإعادة  الوطني 
املادة 259 التي تخ�س املوؤ�س�سات 

القانون  ينظمها  والتي  ال�سيدالنية 
التجاري،  كما �سدد على اأن التعديل 
مت اإدخاله بعد دي�سمرب2017، قائال: 
هناك  يكن  مل  التاريخ  هذا  »قبل 
التي  االأ�سا�سية  بالنقاط  م�سا�س 
تدخل يف النظام ال�سحي االأهداف 
الكربى التي مت�س ال�سحة العمومية 

والتي ت�سري ال�سيدليات«.
اأول  اأعلنت  قد  النقابة  ذات  وكانت 
مفتوح  اإ�رضاب  يف  دخولها  اأم�س 
حيث   ، القادم  ال�سبت  من  ابتداء 
م�رضوع  م�سمون  على  احتجت 
قانون ال�سحة اجلديد الذي عر�سه 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
ح�سبالوي،  خمتار  امل�ست�سفيات، 
على نواب املجل�س ال�سعبي الوطني 
خ�سو�سا يف املادة 257،  وترف�س  
التعديل الذي طراأ على  اأن  النقابة  
على  تن�س  كانت  التي   259 املادة 
وامل�سري  املالك  هو  ال�سيديل  اأن 
لل�سيدلية  التجاري  للمحل  الوحيد 
التي ميلكها، حيث حذرت النقابة من 
الت�سيب الذي �سي�سهده قطاع الدواء 
يف حالة متكني �رضكات و�سيادلة من 
فتح �سل�سلة من ال�سيدليات، وهو ما 
ويف  االإحتكار،  باب  اأي�سا  �سيفتح 
االأخري كانت ذات اجلهة قد طالبت 
بفتح نقا�س يف ن�سو�س مواد قانون 
للم�سادقة  عر�سه  قبل  ال�سحة 
منددة  احلايل،  ال�سهر  من   30 يوم 
الو�سية  الوزارة  قبل  من  باإق�سائها 

التي مل تاأخذ باقرتاحاتها.
علي عزازقة



يف  املحا�سبة  جمل�س  رئي�س  واأكد 
كلمته التي قدمها لو�سائل الإعالم يوم 
اأم�س من مقر املدر�سة العليا لالإدارة 
بالعا�سمة على هام�س العر�س الذي 
قام  بتقدميه الرئي�س الأول ملجل�س 
ميغو«  »ديدي  الفرن�سي  املحا�سبة 
الفرن�سي  الع�سوي  »القانون  حول 
اخلا�س بقوانني املالية« باأن اجلزائر 
تواأمة  عالقات  تربطهم  وفرن�سا 
و�رشاكة يف املجال القانوين، م�سريا 
اإىل اأن عر�س التجربة الفرن�سية اأمام 
تلف  مخُ ثلي  وممٌ الربملانيني  جمع 
القطاعات الوزارية من �ساأنه اأن يقدم 
لهم نظرة حول التجربة الفرن�سية يف 
من  ومتكينهم  املالية  قوانني  جمال 
قامة  التي  التعديالت  اآخر  معرفة 
متا�سيا  املجال  هذا  يف  فرن�سا  بها 
بها،  التي متر  الإقت�سادية  والأو�ساع 

املتحدث  دعا  التي  التجربة  وهي 
الإ�ستعانة  �رشورة  اإىل  الربملانيني 
حول  الدائر  النقا�س  اإثراء  يف  بها 
اخلا�س  اجلزائري  الع�سوي  القانون 
حاليا  املتواجد  املالية  بقوانني 
ذات  ويف  الربملان.  م�ستوى  على 
القانون  باأن  املتحدث  اأكد  ال�سياق 
املمٌنتظر  من  الذي  اجلديد  الع�سوي 
امل�سادقة عليه من قبل الربملان يف 
و�سع  من  �سيمكن  العاجل  القريب 
املال  لت�سيري  جديدة  قانونية  اأمٌطر 
العام، م�سيفا باأن جمل�س املحا�سبة 
مهامه  يف  تغري  �سي�سهد  الآخر  هو 
القانون  ومتطلبات  ذلك  يف  متا�سيا 
اجلديد املخُنتظر.  ومن جهتها اأكدت 
مليكة ديدو�س رئي�سة غرفة مبجل�س 
»للو�سط«  ت�رشيحها  يف  املحا�سبة 
حاليا  بها  املعمول  امليزانية  باأن 
القطاعات  متلف  م�ستوى  على 
قائمة  ميزانية  هي  بالبالد  الوزارية 
على اأ�سا�س الو�سائل غري اأن الإجتاه 

�رشورة  على  يحث  املمٌعتمد  اجلديد 
اأ�سا�س  على  قائمة  ميزانية  اإعتماد 
اأي  باأن  م�سيفة  والنتائج  الربامج 
اإداري  قطاع  اأي  ويف  اليوم  �سري  ممٌ
كان لبخُد واأن ل يكتفي فقط بتقدمي 
بمٌد  ل  بل  ت�سيريها  وكيفية  الو�سائل 
برنامج،  بتقدمي  عمله  يمٌرفق  اأن  من 
تنفيذ  اأ�سا�س  تكون على  واملحا�سبة 

هذا الربنامج.

ويف ذات ال�سياق اأكدت املتحدثة باأن 
هو  له  املخُح�رش  الع�سوي  امل�رشوع 
مبثابة د�ستور مايل يحتاج الكثري من 
القطاعات  كل  جهود  وتن�سيق  العمل 
التجارة،  املالية،  وزارة  راأ�سهم  على 
والربملان، م�سريتا اإىل اأن اجلزائر ل 
تزال ت�سهد تاأخرا على م�ستوى نوعية 
الربامج التي يبنى على اأ�سا�سها هذا 

امل�رشوع.

لال�سرتاتيجية  الوطني  املن�سق  اأكد 
اأن  زغماتي  عي�سى  للت�سدير  الوطنية 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  طريق  ورقة 
بتنويع  �ست�سمح  والتي  للت�سدير 
النور  �سرتى  وال�سادرات  القت�ساد 
املن�سق  وقال  القادم.  �سبتمرب  �سهر 
بالقناة  �سيفا  حلوله  خالل  الوطني 
من  النتهاء  موعد  اإن  اأم�س،  الأوىل، 
مقررا  كان  امل�رشوع  هذا  اإعداد 
ارتاأوا  اأنهم  اإل  القادم  جوان  �سهر 
للتدقيق  فيه  �سبتمرب  ل�سهر  تاأجيله 

اأن  مو�سحا  الدوليني  اخلرباء  مع  اأكرث 
قيد  للت�سدير  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
التح�سري متثل رهانا للقطاع بالوقوف 
والتي  بدقة  العوائق  حتديد  على 
غرار  على  القت�ساد  تطور  من   حتد 
م�ستوى  على  البريوقراطية  امل�ساكل 
البنوك وتلك املتعلقة بنق�س  املخابر 
اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  واللوج�ستيك 
ونقل  التنظيمية«.   الن�سو�س  مراجعة 
ذات امل�سوؤول باأن ال�ست�سارة الوطنية 
يف  متت  والتي  للم�رشوع  الأوىل 

من  مكنت  املا�سي  اأكتوبر  �سهر 
بالتناف�سية  املرتبطة  العوائق  ح�رش 
تتمثل  والتي  القطاعية  وبالأولويات 
الغذائية  ال�سيدلنية،  ال�سناعات  يف 
و  الإعالم  وتكنولوجيات  الغيار  ،قطع 
ال�ست�سارة  خ�س�ست  ،فيما  الت�سال 
الثانية لت�سكيل فريق مكون من جمموع 
الفاعلني  العموميني واخلوا�س والذين 
طريق  ورقة  تاأ�سي�س  يف  ي�ساركون 
ا�سرتاتيجية  وطنية  و�سع  م�رشوع 

للت�سدير.

الأولية  املوؤ�رشات  تو�سيح  �سياق  ويف 
الدرا�سة  قيد  ال�سرتاتيجية  لتوجهات 
التجارية  التناف�سية  لتح�سني  والتدقيق 
مل ي�ستبعد عي�سى زغماتي اإمكانية منح 
خالل  من  اأكرب  اإمتيازات  امل�سدرين 
اإعادة النظر يف برامج موؤ�س�سات دعم 
اخلا�س  ال�سندوق  ذلك  الت�سديرومن 
من  الرفع  ق�سد  ال�سادرات  برتقية 
امل�سدرة  املنتوجات  وكمية  نوعية 
ت�سمح  التي  واملوا�سفات  يتوافق  مبا 

بت�سويقها يف الأ�سواق اخلارجية.   

املالية  جلنة  توفيق رئي�س  طور�س  اأكد 
ال�سعبي باأن  الوطني  باملجل�س  وامليزانية 
بقوانني  اخلا�س  الع�سوي  القانون  م�رشوع 
املالية املتواجد حاليا على م�ستوى الربملان 
ل يزال يحتاج الكثري من العمل خا�سة واأن 
خطوطه العري�سة تركز على حتويل ميزانية 
ميزانية  اإىل  و�سائل  ميزانية  من  الدولة 
اأهداف وبرامج، م�سريا اإىل اأن اآفاق دخول 
 .2023 �ستكون مطلع  القانون حيز اخلدمة 
املالية  جلنة  ر�سيد رئي�س  طور�س  اأقر 

ال�سعبي يف  الوطني  باملجل�س  وامليزانية 
على  اأم�س  يوم  »الو�سط«  ليومية  ت�رشيحه 
هام�س املحا�رشة التي قام باإلقائها رئي�س 
ميغو«  ديدي   « الفرن�سي  املحا�سبة  جمل�س 
اخلا�س  الفرن�سي  الع�سوي  حول القانون 
العليا  املدر�سة  مبقر  املالية  بقوانني 
الع�سوي  القانون  اأن  بالعا�سمة،  لالإدارة 
من  الربملان  م�ستوى  على  حاليا  املتواجد 
اأجل اخلو�س فيه ل يزال يحتاج الكثري من 
التنقيحات والتعديالت وكذا الإ�ستفادة من 

خربات الدول الأجنبية يف هذا املجال على 
اخلطوط  باأن  موؤكدا  وكندا،  فرن�سا  غرار 
العري�سة لهذا امل�رشوع تتمحور حول حتويل 
اإىل  و�سائل  ميزانية  من  الدولة  ميزانية 
التي  العملية  وهي  وبرامج  اأهداف  ميزانية 
حتتاج الكثري من اجلهد وت�ستدعي اإ�رشاك 
كافة القطاعات الوزارية ح�سب تعبريه. هذا 
على  املراقبة  عملية  باأن  املتحدث  واأكد 
امل�رشوع  مقدمتها  ويف  احلكومة  م�ساريع 
الع�سوي املتعلق بقوانني املالية �ستتم بعد 

ما  عك�س  اخلدمة  دخوله  من  واحدة  �سنة 
كان معمول به يف ال�سابق اأين كان الربملان 
يراقب م�ساريع احلكومة بعد ثالثة �سنوات 
هذا  دخول  تاريخ  عن  اأما  مبا�رشتها.  من 
طورو�س  اأكد  فقد  التنفيذ  حيز  القانون 
اإىل  �ستمتد  القانون  تنفيذ  اآفاق  باأن  توفيق 
غاية مطلع  2023 نظرا للعمل الكثري الذي 
القانون  م�رشوع  اأجل  من  القيام  ي�ستوجب 

قبل الإعالن عن تبنيه.
عواق يحي

اأف�سح الرئي�س املدير العام ملجمع 
�سوناطراك، عبد املومن ولد قدور، 
برتول  حلقل  املجمع  اكت�ساف  عن 
جنوب  النيجر  �سمال  يف  جديد 
اجلزائر، يف حني اأكد اأن �سوناطراك 
بن�سبة 100  حتوز على رخ�سة بحث 
يف املائة على م�ستوى منطقة«كرفا 

.»1
 واأكد ذات امل�سدر على هام�س زيارة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 

بدوي  الدين  نور  العمرانية  والتهيئة 
قيطوين  م�سطفى  الطاقة  ووزير 
»الأمر  باأن  مترنا�ست،  ولية  اإىل 
حفره  النيجر  يف  بئر  باأول  يتعلق 
ال�سينيGWDC حل�ساب  املجمع 
ذات  واأ�ساف  �سوناطراك«،  جممع 
على  يحوز  املجمع  باأن  املتحدث 
املائة  يف   100 بن�سبة  بحث  رخ�سة 
 »1 منطقة«كرفا  م�ستوى  على 
الواقعة على بعد 100 كم من احلدود 

الأخري  ويف  النيجريية،  اجلزائرية 
الديبلوما�سية  بدور  قدور  ولد  نوه 
اأكد  حيث  الإجناز  هذا  فيتحقيق 
املجهودات  بف�سل  حتقيقه  مت  اأنه 
الدبلوما�سية التي بذلها وزير ال�سوؤون 
العمل  ظروف  ل�سمان  اخلارجية 
اخل�سو�س  وجه  وعلى  ال�رشورية 
يف جمال الأمن.  جدير بالذكر فقد 
يف  �سوناطراك  جممع  واأعلن  �سبق 
اإبرام اتفاق مع  �سابق  عن  وقت 

املجمع الإيطايل »اإيني«، يوم اأم�س، 
»يرب  الغازي  احلقل  تطوير  على 
لرفع  م�سعود  بحا�سي  �سمال«  ربعة 
 8 حوايل  اإىل  له  الإنتاجية  القدرة 
بتكلفة  اليوم،  يف  مكعب  مرت  مليون 
يدخل  اأن  على  دولر،  مليون   200
امل�رشوح اجلديد  الإنتاج بداية �سنة 
على  الإم�ساء  اأن  بعد  وهذا   ،2020

التفاقية.
علي عزازقة

تراجع  باأن  مهماه  بوزيان  اأكد 
عدة  اإىل  يرجع  النفط  اأ�سعار 
املتحدة  للوليات  مهمة،  عوامل 
فيها،  املبا�رش  الدخل  الأمريكية 
وعدم  اإنتاجها  ارتفاع  ظل  يف 
حتديد موقفها من الأ�سعار �سواء 
كانت مرتفعة اأو منخف�سة، يف حني 
من  الربميل  �سعر  اأن  على  �سدد 
�سيكون  الأيام  قادم  خالل  النفط 

مرتنحا بني 65 و 70 دولرا.
خالل  الطاقوي  اخلبري  واأو�سح 
باأن  الو�سط،  به  خ�س  ت�رشيح 
الطفرة  بعد  الأ�سعار  تراجع 
الفارطة  الأيام  خالل  امل�سجلة 
الوليات  لكون  �سدفة،  يكن  مل 
اليد  لها  الأمريكية  املتحدة 
قال:«  حيث  ذلك،  يف  املبا�رشة 
الأمريكي  اخلام  حفارات  عدد 
 820 بلغت  اأين  ارتفاعا  �سهدت 
حفارات   5 بزيادة  وهذا  حفارة 
ما  املا�سي،  الأ�سبوع  خالل 
يرتفع«،  الأمريكي  الإنتاج  يجعل 
مهماه  حتجج  ال�سياق  ذات  ويف 
بالزيادة الكبرية يف مزون الوقود 
هذا  املتحدة  الوليات  داخل 
الأ�سبوع، والتي لها عالقة مبا�رشة 
النفط،  برميل  �سعر  بانخفا�س 
�سبه  اأن  يوؤكد  امل�سدر  ذات  وراح 
حول  الأمريكي  الفرن�سي  التفاق 
على  كذلك  تاأثري  له  كان  اإيران 
امل�ساربني  اأما  الأ�سعار،  تراجع 
اآخر  عامل  فهم  حمدثنا  ح�سب 
جعلوا برميل النفط ي�سهد تراجعا 
يف ال�سعر لكونهم دخلوا بالكميات 
التي ا�سرتوها لل�سوق طمعا للربح 
ميز  الذي  الكبري  الرتفاع  بعد 
ويف  املا�سية.  الأيام  الأ�سعار 
مهماه  بوزيان  تطرق  اآخر  �سياق 
ل�سعر  توقعاته  عن  احلديث  اإىل 
الأيام،  قادم  خالل  النفط  برميل 
حيث اأفاد« هنالك قوة طلب كبرية 
الآ�سيوية،  القارة  م�ستوى  على 
 65 بني  �ستكون  فالأ�سعار  لهذا 
و70 دولرا خالل الأيام املقبلة«، 
لكنه عاد وقال:« هذا الأمر راجع 
من  الأمريكي  املوقف  اإىل  كذلك 
منخف�سة  كانت  �سواء  الأ�سعار 
حمدثنا  وذكر  مرتفعة«،  حتى  اأو 
بخ�سو�س  وا�سنطن  مبوقف 

نتائج اجتماع الدوحة والذي خرج 
اإيجابية حتث على �رشورة  بنتائج 
دول  و10  الأوبك  موقف  تعزيز 
الأ�سعار  بت�سقيف  اخلا�س  اأخرى 
اأكد  حيث  مو�سكو،  مبباركة  وهذا 
زعزعة  على  �ستعمل  اأمريكا  اأن 
ترى  فهي  تقنيا  اأما  التوافق،  هذا 
الربنت  �سعر  بني  كبري  الفارق  اأن 
 6.38 بلغ  حيث  الأمريكي  واخلام 
ما  لالأول  بالن�سبة  للربميل  دولرا 
يجعل الأ�سعار ترتنح بني ما �رشح 
النفط  اأ�سعار  وكانت  �سابقا.  به 
بعد  تراجعا  عرفت  قد  اأم�س  يوم 
اأكرث  يف  م�ستوى  اأعلى  �سهدت  اأن 
يف  �سجلته  الذي  اأعوام  ثالثة  من 
اجلل�سة ال�سابقة بفعل تاأثر ال�سوق 
والإنتاج  الوقود  مزونات  بزيادة 
و�سجلت  املتحدة،  الوليات  يف 
 73.71 برنت  الآجلة خلام  العقود 
دولر للربميل  يف ال�ساعات الأوىل 
�سنتا   15 بانخفا�س  اليوم،  ل�سباح 
اأو 0.2 باملئة عن الت�سوية ال�سابقة 
عن  دولر   1.8 نحو  يقل  ما  وهو 
يف  امل�سجل  املرتفع  امل�ستوى 
عند   2014 الثاين  ت�رشين  نوفمرب 
75.47 دولر للربميل والذي بلغته 
وانخف�ست  ال�سابقة،  اجلل�سة  يف 
العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س 
الو�سيط الأمريكي 12 �سنتا اأو 0.2 
للربميل  دولر   67.58 اإىل  باملئة 
وهو ما يقل اأي�سا عن امل�ستويات 
املرتفعة امل�سجلة يف نهاية 2014 
والتي  للربميل  دولر   69.56 عند 
ني�سان.  اأبريل  مطلع  اخلام  بلغها 
وعزا متعاملون تراجع الأ�سعار يوم 
الأربعاء اإىل بيع جلني الأرباح بعد 
املرتفعة  الثالثاء  يوم  م�ستويات 
اإن  قالوا  عديدين  حمللني  لكن 
بداأت  التي  املعرو�س  تخمة  فرتة 
يف 2014 انتهت الآن ب�سبب تعطل 
اإمدادات وكذلك قوة الطلب، حدث 
ذلك بفعل تخفي�سات الإنتاج التي 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  قادتها 
يف  بداأت  والتي  )اأوبك(  للبرتول 
اإ�سافة  ال�سوق  دعم  بهدف   2017
ال�سيا�سية  ال�سطرابات  تاأثري  اإىل 
الو�سط  ال�رشق  اإمدادات من  على 

وفنزويال واأفريقيا.
علي عزازقة

رئي�س جمل�س املحا�شبة بن معروف يك�شف عن �شروط جديدة

اإمكانية ا�شتفادة امل�شدرين من امتيازات جديدة 

رئي�س جلنة املالية وامليزانية باملجل�س ال�شعبي، طور�س توفيق:

بف�شل جمهودات الدبلوما�شية اجلزائرية:

يحي عواق

 ت�سيري املال العام  حتت
 جمهر جمل�س املحا�سبة 

خارطة اال�سرتاتيجية الوطنية للت�سدير �ستكون جاهزة �سبتمرب املقبل

القانون الع�سوي �سيدخل حّيز التطبيق �سنة 2023

ولد قدور: �سوناطراك تكت�سف حقال للنفط خارج اجلزائر

تراجع اأ�شعار النفط بعد طفرتها يوم اأم�س:

مهماه يوؤكد ترنح االأ�سعار بني 
65 و70 دوالرا م�ستقبال
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.            املجل�س �شتكون له مهام جديدة 
اأكد رئي�س جمل�س املحا�شبة عبد القادر بن معروف باأن نواب الربملان امل�شتغلني حاليا على القانون الع�شوي اخلا�س بقانون 

املالية لبد عليهم من الإطالع على جتارب الدول الأوروبية يف هذا املجال وخا�شة فرن�شا على اعتبار الت�شابه الكبري يف الأطر 
القانونية بني البلدين، م�شريا يف ذات ال�شياق اإىل اأن هذا القانون �شيحدد ال�شروط اجلديدة لت�شيري املال العام.

من اليوم اإىل 02 ماي 

معر�س خا�س باملنتجات 
اجلزائرية بالنيجر 

ي�سارك وزير التجارة �سعيد جالب، 
اليوم يف فعاليات افتتاح املعر�س 
اجلزائرية  باملنتجات  اخلا�س 
بالنيجر  بنيامي  عقده  املزمع 
خالل الفرتة املمتدة من 26 اأفريل 
اإىل 02 ماي املقبل، مب�ساركة  43 
و  عمومية  منها   14 موؤ�س�سة، 
لوزارة  بيان  وح�سب  خا�سة.   29
املوؤ�س�سات  هذه  تتوزع  التجارة 
ت  عا ل�سنا ا ت  عا قطا على 
ال�سيدلنية  املنتجات  الغذائية، 
الكهرباء،  الطبي،  والعتاد 
اللكرتونية  املنتجات 

مواد  امليكانيك،  والكهرومنزلية، 
والن�سيج.  التجميل،  مواد  البناء،  
اجلزائر مثلة من طرف  تكون  و 
الوكالة الوطنية للتجارة اخلارجية 
للتجارة  اجلزائرية  والغرفة 
�ست�رشفان على  واللتني  وال�سناعة 
تن�سيط ندوة وتنظيم عدة لقاءات 
القت�ساديني  املتعاملني  بني 
ق�سد  النيجرييني  و  اجلزائريني 
التجارية  التبادلت  تعزيز 
املنتجات  ت�سدير  وباخل�سو�س 

اجلزائرية نحو النيجر.
ف.ن�شرين 
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الأمن الوطني يك�شف: 

حجز 77188 
م�سنفا مقلدا وتوقيف 

52 �سخ�سا متورطا 
ل�سنة 2017

حلقوق  الوطني  للديوان  العام  املدير  اأبرز 
انفتاح  اأم�س،   املجاورة،  واحلقوق  املوؤلف 
املديرية العامة للأمن الوطني على خمتلف 
الن�ساطات الثقافية، منوها بالطبعة اخلام�سة 
للندوة املنظمة مبنتدى الأمن الوطني الذي 
يرثي بالنقا�س مو�سوع حماية حقوق املوؤلف 
يف  ال�رشاكة  واقع  مثمنا  التقليد،  وحماربة 
املوؤلف  حقوق  ملنتهكي  الت�سدي  جمال 
معتربا  نهائيا،  الظاهرة  على  والق�ساء 
العامة  املديرية  بني  املربمة  التفاقية 
حلقوق  الوطني  والديوان  الوطني  للأمن 
نوفمرب   21 يف  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
اإيجابية دعمت العمل امليداين  2012 خطوة 

مل�سالح الهيئتني.
الأخرية  امل�ساركة  اإىل  املتحدث،  واأ�سار 
للإبداع  الدويل  بال�سالون  الوطني  للأمن 
و21   17 بني  ما  الفكرية  امللكية  وحماية 
زكريا،  مفدي  الثقافة  بق�رش   2018 اأفريل 
الوفد  قبل  من  كبري  اعجاب  عرفت  والتي 
اإ�سافة  الإفتتاح،  على  اأ�رشف  الذي  الوزاري 
اإىل معايل وزيرة الثقافة لدولة مايل، ندياي 
راماتوليديالو، التي اأبدت اإعجابها مبختلف 
�سكل  يف  املنجزة  والفنية  الفكرية  الأعمال 
موؤلفات، كتب ولوحات فنية، من قبل منت�سبي 
الأمن الوطني، م�سيدة بالإهتمام الذي توليه 
الر�سيدة  القيادة  اجلزائرية يف ظل  ال�رشطة 
الوطني  للأمن  العام  املدير  اللواء  لل�سيد 
به  يقتدى  مثال  اأنها  معربة  الفني،  للإبداع 
�سيخ  بن  �سامي  نوه  كما  املجال.   هذا  يف 
التكفل  يف  الوطني  الأمن  مببادرة  احل�سني، 
مبختلف  للفنانني  املعنوي  والدعم  ال�سحي 

مرافقها ال�سحية. 
الق�سايا  مدير  نائب  قدم  ال�سياق،  نف�س  يف 
ال�رشطة  مبديرية  واملالية  القت�سادية 
جمال  يف  الوطني  الأمن  ح�سيلة  الق�سائية، 
حماربة التقليد، التي بلغت 53 ق�سية معاجلة، 
مع حجز 77188 م�سنف مقلد، وتوقيف 52 
على  موؤكدا   ،2017 ل�سنة  متورط  �سخ�س 
العليا  القيادة  توليه  الذي  التكوين  اأهمية 
منت�سبيها،  قدرات  من  للرفع  الوطني  للأمن 
على غرار ا�ستحداث ما�سرت مهني يف ميدان 
التحقيقات القت�سادية، يوؤهل قوات ال�رشطة 
الت�سدي  ق�سد  اأكرث،  فعالية  اإىل  العملياتية 
بامل�سنفات  امل�سا�س  حماولت  ملختلف 

الفكرية وحقوق املوؤلفني.   

وقعت حمكمة الدار البي�ساء بالعا�سمة 
القانونية عقوبة عامني  بعد املداولة 
�رشكة  حق  �ساحب  يف  نافذا  حب�سا 
لتورطه  بتقليد  لل�سترياد  الأ�سيل«   «
�سنايدر   « ل�رشكة  التجارية  العلمة 
جمموعة  بطرح  وقيامه  اإلكرتونيك« 
ال�سينية  الكهربائية  القواطع  من 
داخل  جتارية  حملت  على  وتوزيعها 
 « �رشكة  و�سم  عليها  كبرية  علب 
وبيعها  امل�ستورد  باعتبارها  �سياندر« 
بال�سعر  مقارنة  جدا  زهيد  بثمن 
مثل  التي  الوقائع  وهي   . احلقيقي 
وتاجر  م�ستورد  وهو  املتهم  لأجلها 
حمكمة  هيئة  اأمام  اخلردوات  بيع  يف 
ال�سكوى  على  بناءا   ، البي�ساء  الدار 

يف  اأكد  والتي  ال�سحية  قيدها  التي 
الوقائع  بيوم  تفاجئ  باأنه  م�سمونها 
اأثناء مروره من منطقة احلميز �رشق 
و�سم  عليها  كرتونية  بعلب  العا�سمة 
�رشكة » �سنايدر« مو�سوعة اأمام واجهة 
التجارية و بعد تقربه  اأحد املحلت 
من �ساحب املحل و الإ�ستف�سار منه 
باأنها كانت  اأخربه   ، العلب  عن ماهية 
و�سم  عليها  كهربائية  قواطع  حتوي 
جعله  الذي  ال�سبب  �سنايدر« وهو   «
يقتنيها و ك�سف له عن �سعرها املقدر 
ما  وهو  الواحدة  للقطعة  دج  ب1900 
باعتبار  ال�سنع  �سينية  اأنها  على  يدل 
القواطع  لتلك  احلقيقي  ال�سعر  اأن 
كما   ، دج  األف  ب14  يقدر  الأ�سلية 

اأخربه عن التاجر الذي قام ببيعه تلك 
ال�سلعة ، ليقوم بذلك �ساحب �رشكة » 
الأمن  م�سالح  بالتوجه اأمام  �سنايدر« 
لل�رشر  التاجر  �سد  �سكوى  ورفع 
الكبري الذي �سببه له من خلل طرحه 
زهيد  وب�سعر  لعلمته  مقلد  ملنتوج 
جدا ، ويتم بذلك حتويل املتهم على 
علمة  تقليد  بجرم  احلال  حمكمة 
جتارية ، وهي التهمة التي نفاها هذا 
اأي  بتقليد  يقم  مل  باأنه  اأكد  و  الأخري 
علمة ووجود و�سم �رشكة » �سنايدر« 
على العلب الكرتونية التي كانت حتوي 
كايف  بدليل  لي�س  الكهربائية  القواطع 
عن وجود اأي تقليد اأو اأن ال�سحية هو 
امل�ستورد لها ، ليطالب بذلك باإفادته 

بالرباءة التامة ، ليطالب دفاعه طالب 
كدفع �سكلي قبل اخلو�س يف امل�سمون 
ل�سبق  املتابعة  اجراءات  ببطلن 
حمكمة  قبل  الق�سية من  يف  الف�سل 
الوقائع  نف�س  عن  تابعته  التي  العلمة 
وا�ستفاد حينها من الرباءة التامة ، من 
تاأكيده  بعد  و  املدين  الطرف  جهته 
يف  اأركانها  بكافة  التهمة  قيام  على 
بتعوي�س  باإفادته  طالب  املتهم  حق 
عن  جربا  دج  مليني   5 بقيمة  مايل 
الأ�رشار اللحقة به ، قبل اأن يلتم�س 
ممثل احلق العام توقيع عقوبة عامني 
حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 50 األف دج 

يف حق املتهم .
ل/منرية

مثوله  خلل  ال�سحية  اأكد  حيث 
البي�ساء  الدار  حمكمة  اأمام 
احلالية  الق�سية  وقائع  اأن  اأم�س 
الفارط حني  ل�سهر فيفري  تعود 
ال�ساعة  حدود  يف  �سبحا  توجه 
ملمار�سة  ون�سف  ال�ساد�سة 
تذاكر  مراقبة  مهامه يف 
حمطة  م�ستوى  على  املواطنني 
املتهم  اأمام  مر  وحني  درقانة 
منه  طلب  املواطنني  من  كغريه 
�سحب تذكرته اأين اأخطره حينها 
اأنه مل يقتنيها فطلب منه ت�سديد 
الغرامة املالية املقدرة ب 200 
وحاول  اأي�سا  رف�س  اأنه  دج غري 

ونزل  فرتكه  بعبارات  ا�ستفزازه 
خمافة اأن  اأخرى  حمطة  يف 
اأن  غري  ل�سجار،  الأمور  تتطور 
الإنتقام ونزل  اأ�رش على  املتهم 
وقام  املحطمة  نف�س  يف  معه 
مبناداته اأمام اجلميع فا�ستجاب 
باأماكن  ملحادثته  وتوّجه  له 
تواجد الكامريات، ليقوم املتهم 
باإ�سماعه وابل من عبارات ال�سب 
�سكينا  وجهه  يف  وي�سهر  وال�ستم 
الق�ساء  يف  با�ستعماله  هدده 
وهو  املقبلة  املرة  عليه خلل 
الأمر الذي جعله يقوم بالإت�سال 
الواقعة  عن  ويخطره  مب�سوؤوله 
مب�سالح  الإت�سال  منه  طالبا 
باليوم  عودته  ،وبعد  الأمن 
ال�سخ�س  بنف�س  تفاجاأ  املوايل 

ومراقبته  حتركاته  بتتبع  يقوم 
اإياه  رامقا  املحطة  باب  اأمام 
بنظارات غريبة وم�ستفزة ليعاود 
دون  ولكن  مب�سوؤوله  الإت�سال 
فائدة وظل على هذا احلال طيلة 
اأن  اأن قرر  ، حلني  ون�سف  �سهر 
يحمي نف�سه بنف�سه ويطلب تغيري 
درقانة  حمطة  من  عمله  مكان 
من  للهروب  الزوار  باب  ملحطة 
املتهم غري اأنه تفاجاأ مرة اأخرى 
بنف�س ال�سخ�س يرت�سده و يتتبع 
حتركاته اأمام حمطة باب الزوار 
امل�سادف  الوقائع  بيوم  ويقوم 
الفارط بالتهجم  اأفريل  لتاريخ 9 
عليه وطعنه بوا�سطة �سكني م�سببا 
 12 عميقا مبدة عجز  له جرحا 
يوما ، ليقرر حينها اإيداع �سكوى 

توقيف  عن  اأفرت  احلادثة  عن 
حمكمة  على  وحتويله  املتهم 
واجلرح  ال�رشب  بجرم  احلال 
وهي  اأبي�س،  ب�سلح  العمدي 
التهمة التي اأنكرها خلل مثوله 
باأن ال�سحية  واأكد  للمحاكمة 
بطريقة  عليه  بالتعدي  قام  من 
ال�سحية  طالب  حني  يف  مهينة  
بعد �رشد الوقائع التي �سببت له 
معنوية  اأ�رشار  قوله  حد  وعلى 
بتعوي�س  باإفادته  كبرية  و�سحية 
األف دج  بقيمة 300  مايل موؤقت 
لتحديد  طبي  خبري  تعيني  مع 
من  ويطالب  بدقة،  الأَ�رشار 
توقيع  العام  احلق  ممثل  جهته 
نافذا  عامني حب�سا  عقوبة 

وغرامة بقيمة 200 األف دج .

 ل/ منرية 

تعر�س عون تذاكر 
مبحطة الرتامواي لعتداء 

خطري على يد حلواين يف 
العقد الثالث من العمر ، 
قام بطعنه ب�شكني على 

م�شتوى اليد اليمنى م�شببا 
له جرحا عميقا، ب�شبب 

رف�س هذا الأخري ت�شديد 
ثمن التذكرة الذي ل 
يتعدى �شعرها 40 دج .

تابع ديوان اخلدمات اجلامعية تاجر األب�سة 
ريا�سية اأمام هيئة حمكمة بئر مراد راي�س 
وا�ستعمال  التزوير  بالعا�سمة،  بتهمة 
وم�رشفية  اإدارية  حمررات  يف  املزور 
واأمر مبهمة  �سادرة  التي طالت 4 فواتري 
للجزائر  اجلامعية  اخلدمات  مديرية  من 
غرب، فيما يتعلق ب�سفقة  جتميل احلدائق 
على م�ستوى الإقامة اجلامعية للبنات بنب 
عكنون ليتمكن من حت�سيل مبلغ 3 مليري 

�سنتيم دون وجه حق .
اأن  حيث تبنّي من خلل جل�سة املحاكمة 

اأمام  املحكمة  املتهم قام بطرح �سكاوى 
حت�سيل  بهدف  راي�س  مراد  لبئر  الإدارية 
اأبرمها مع مديرة  التي  اأتعابه يف ال�سفقة 
�سهر  خلل  اآنذاك  اجلامعية  الإقامة 
فواتري  بقيمة   4 مقدما   ،2011 جويلية 
مديرية  من  �سادرة  �سنتيم  مليري   3
مع  غرب  للجزائر  اجلامعية  اخلدامات 
ال�سفقة  مو�سوع  كان  حيث  مبهمة،  اأمر 
هو جتميل احلدائق على م�ستوى الإقامة 
اجلامعية للبنات بنب عكنون، وبعد اإكت�ساف 
مديرة  من�سب  ت�سغل  كانت  التي  ال�ساكية 

بتقييد  قامت  الدعوى  اآنذاك،   لتلك 
�سكوى م�سحوبة باإدعاء مدين اأمام قا�سي 
التحقيق حمكمة احلال، �سد املتهم  بحكم 
معه  تعاملت  لها  واأن  ي�سبق  مل  اأنها 
م�سجل  يف قائمة  غري  كونه  تعرفه  ول 
املقاولني واحلرفيني الذين تعاملت معهم 
اأن الفواتري والأمر  اآنذاك، ليتبني  الإقامة 
باملهمة مزورين واأن الدعاوى التي رفعها 
حيلة  جمرد  الإداري  الق�سم  اأمام  املتهم 
لتح�سيل تلك املبالغ ال�سخمة ، ليتم بذلك 
اإحالته على حمكمة احلال باجلرم �سالف 

الذكر، ويغيب عن جل�سة املحاكمة ب�سبب 
حالته ال�سحية. من جهته الطرف املدين 
ال�سفقة  اأن  بحكم  التهمة  قيام  على  اأكد 
ورق  على  حرب  جمرد  وهي  لها  وجود  ل 
بالإ�سافة اأن ن�ساط احلقيقي للمتهم بعيد 
لتطالب   ، احلدائق  جتميل  عن  البعد  كل 
بقيمة  بتعوي�س  الغائب  املتهم  باإلزام 
10مليون دينار ، ويلتم�س من جهته  ممثل 
حب�سا  عامني  عقوبة  ت�سليط  العام  احلق 

نافذا وغرامة بقيمة 100األف دج.
ل/منرية

تورط بها �شاحب �شركة » الأ�شيل« لال�شترياد

افتكاك 3 ماليري �شنتيم

عامان حب�سا ملقلد عالمة » �سنايدر اإلكرتونيك« بالدار البي�ساء

تاجر يزور فواتري �سفقة جتميل الإقامة اجلامعية بنب عكنون 

,,

,,

ظل يرت�شده مدة �شهرين كاملني اأمام مكان عمله  

حلواين يطعن عون مراقبة بالرتامواي ب�سكني ب�سبب تذكرة ب�سعر 40 دج !!



طفل  �أم�س  �أول  �أم�سية  لقي 
م�رصعه  �سنو�ت    10 عمره  يبلغ 
�حلو�س  ببلدية  مائية  بركة  يف 
�نت�سال  مت  حيث   ، بب�سكرة  
طرف  من  ونقله  �ل�سحية 
�إىل  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
م�سلحة حفظ �جلثث باملوؤ�س�سة 
نا�رص  بن  ب�سري  �ال�ست�سفائية 
لعر�سه  ب�سكرة   �لوالية  بعا�سمة 
على �لطبيب �ل�رصعي الإخ�ساعه 
لتحاليل �حلم�س �لنووي للتعرف 

على هويته �حلقيقية،  من جهتها 
و�لتحري  �لبحث  م�سالح  فتحت 
للدرك  �لوالئية  باملجموعة 
معمقا  �أمنيا  حتقيقا  �لوطني 
مالب�ساتها  لك�سف  �حلادثة  يف 
�ملعلومات  كانت  و�ن  �ملجهولة 
�الأولية �ملتوفرة توؤكد �أن �ل�سحية 
عقرب  لل�سعة  تعر�س  قد  كان 

د�خل �لربكة �ملائية �ملذكورة .
�شيخ مدقن

اأخبار اجلنوباخلمي�س  26 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 10�شعبان  1439هـ 6

�مل�سادر  نف�س  �أ�سافت  و   
�أن   ، �ملعلومة  �أوردت  �لتي 
على  و�لتاأكيد  �حلكومة  حترك 
حتقيق  جلنة  �يفاد  �رصورة 
وز�رة  لقطاعات  م�سرتكة  وز�رية 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
�لت�سغيل  ووز�رة  �الإقليم  وتهيئة 
�الجتماعي  و�ل�سمان  و�لعمل 
��سالح  و  و�ل�سكان  و�ل�سحة 
خلفية  على  جاء   ، �مل�ست�سفيات 
�ل�سكاوى و�لعر�ئ�س �الحتجاجية 
جمعيات  طرف  من  �ملرفوعة 
�لعليا  لل�سلطات  فاعلة  حملية 
�لتقارير  عن  ناهيك   ، بالبالد 
�الأمنية و�الإد�رية �لتي حذرت من 
قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  مغبة 
�جلبهة  غليان  تاأجيج  عن  تنجر 
موجة  و��ستمر�ر  �الإجتماعية 
�ملطالبة  �لعارمة  �الحتجاجات 
بفتح حتقيق يف حاالت �لغ�س �لتي 
طالت عديد �مل�ساريع �لقطاعية 
 ، �ل�سحة   ، �لرتبية  غر�ر  على 
�لعمومية  و�لتجهيز�ت  �ل�سكن 

وكذ�  �لعمومية  لالأ�سغال  �إ�سافة 
يتنافى  ما  وهو  و�لتعمري  �لبناء 
�لر�مية  �حلكومة  توجيهات  مع 
�ملعنية  �ل�سلطات  �سهر  ل�رصورة 
�لتنموية  �لعمليات  جت�سيد  على 
�ال�ستعجايل  �لربنامج  �إطار  يف 
�جلمهورية  رئي�س  �أقره  �لذي 
للتكفل  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 

�الجتماعية  �جلبهة  باإن�سغاالت 
و�حلدودية  �لنائية  باملناطق 
�رصط  �لكبري  �لبالد  بجنوب 
�الأولويات  ح�سب  مبد�أ  تطبيق 

و�الإمكانات و�ملتاحة .
�أ�رصت  فقد  ثانية  جهة  من 
�أن  �مل�ستوى  رفيعة  م�سادر 
�لتي  �مل�سرتكة  �لتحقيق  جلنة 

ينتظر �أن حتل مطلع ماي بوالية 
ميد�نيا  �ستقف  �حلدودية  �أدر�ر 
و�حتقان  ت�سنج  تد�عيات  على 
�ملتم�سكني  �لبطالني  �رصيحة 
بال�رصكات  �لعمل  يف  باحلق 
يف  �لعاملة  و�الأجنبية  �لوطنية 
�الأخذ  مع   �لنفطية  �ل�سناعة 
�مل�رصوع  مطلبهم  �العتبار  بعني 
يف  �الإ�رص�ع  �رصورة  يف  �ملتمثل 
فتح حتقيق �أمني  و �إد�ري معمق 
�حلا�سل  �لتالعب  مالب�سات  يف 
من  �ملقدمة  �لعمل  عرو�س  يف 
طرف �ل�رصكات �لبرتولية �لكربى 
للت�سغيل  �لوالئية  �لوكالة  �ىل 
ظاهرة  تف�سي   قابله   و�سع   ،
من  لبطالني  �ملبا�رص   �لتوظيف 
على  �ملرور  دون  �لوالية  خارج 
وهو  للت�سغيل  �ملحلية  �لوكاالت 
�لوزير  تعليمة  مع  يتنافى  ما 
�ملالك  عبد  �الأ�سبق  �الأول 
�أولوية  مبنح  �لقا�سية  �سالل 
�ملنطقة  �أبناء  لفائدة  �لتوظيف 
�حلر�ك  �سيناريو  تكر�ر  لتفادي 
�الجتماعي مار�س 2013بواليات 

جنوب �لبالد �لكبري .

�جلاري  �الأ�سبوع  خالل  و��سلت 
م�سالح �أمن والية ورقلة �لتطبيق 
�خلا�س  �الأمن  ملخطط  �ل�سارم 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  بعمل 
الإحتالل  و�لهادف  �لوطني 
جر�ئم  مكافحة  مع  �مليد�ن 
حماية  و  �حل�رصية  �لتجمعات 
و�خلا�سة   �لعمومية  �ملمتلكات 
�ملقلق  �الإرتفاع  من  للتخفيف 

ملعدالت �الإجر�م .
�حل�رصي  �المن  عنا�رص  متكنت 
�الأ�سبوع  خالل  بورقلة  �لر�بع 
ق�سية  معاجلة  من  �جلاري  
تتعلق بال�رصب و �جلرح �لعمدي 
بو��سطة �سالح �بي�س ) �سكني ( ، 
و �لتي ر�ح �سحيتها    �ملدعو/ 
توقيف  �سنة حيث مت   26 )ب.ع( 
 ) ن.�أ   ( �ملدعو/  فيه  �مل�ستبه 
وكيل  �مام  تقدميه  و  �سنة   27
ورقلة  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
حب�س  عام  حقه  يف  �سدر  �ين 
مالية  غر�مة  و  �اليد�ع  مع  نافد 
مقدرة بـ مئتي �لف دينار جز�ئري 
200.000 دج ، ويف �سياق مت�سل 
�المن  عنا�رص  متكنت  فقد  
معاجلة  من  �لثاين  �حل�رصي 
�ل�رصقة  مبحاولة  تتعلق  ق�سية 
ظرف  بتو�فر  م�سكن  د�خل  من 
�لليل و �لت�سلق  �لتي ر�ح �سحيتها 
�ملدعو/) ر.�س( 54 �سنة  حيث 
مت توقيف �مل�ستبه فيه �ملدعو/ 
)ع.�س( 22 �سنة عن تهمة حماولة 
�ل�رصقة من د�خل م�سكن بتو�فر 
تقدميه  و  �لت�سلق  و  �ليل  ظرف 
�مام �جلهات �لق�سائية �ملخت�سة  
نافد  �ين �سدر �سده عام حب�س 
مالية  غر�مة  و  �اليد�ع  عدم  مع 

مقدرة ب600.000 دج .
عاجلت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
ورقلة �ملخت�سة يف  �أمن  م�سالح 
�ليومني  �الأخريين  ق�سية تتعلق  
�الدالء  و  �لكاذب  بالت�رصيح 
فيها  تورط  حيث  وهمية  بوقائع 
حيث  �سنة   22 �ملدعو/)ع.�س( 
مت تقدميه �مام وكيل �جلمهورية 
تهمة  عن  ورقلة  حمكمة  لدى 
�لت�رصيح �لكاذب و �الدالء بوقائع 
عام  حقه  يف  �سدر  �ين  وهمية 
حب�س نافد مع �اليد�ع و غر�مة 

مالية مقدرة بـ 100.000 دج 
من جهة ثانية  و على �ثر عملية 
عنا�رص  بها  قامت  مد�همة 
لل�رصطة  �ملتنقلة  بالفرقة 
حا�سي  د�ئرة  بامن  �لق�سائية 
�قليم  م�ستوى  على  م�سعود 
متكنت  �لتي  و  �الخت�سا�س 
من  كل  توقيف  من  خاللها  من 
و  �سنة  )ر.�س(26  �ملدعو/ 
�لذي  �سنة   20 )د.ر(  �ملدعو/ 
من  كمية  على  بحوزتهما  عرث 
و   ) �ملعالج  �لكيف   ( �ملخدر�ت 
�سكل  حيث  غ    2.2 بـ  �ملقدرة 
جز�ئية  �جر�ء�ت  ملف  �سدهما 
�ملخدر�ت  حيازة  تهمة  عن 
ق�سد  م�رصوعة  غري  بطريقة 
�مام  مبوجبه  قدما  �ال�ستهالك 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
�حالهما  �لذي  م�سعود  حا�سي 
�ين  �لفوري  �ملثول  الجر�ء�ت 
مالية  غر�مة  �سدهما  �سدر 

قدرها 50.000 دج  
وعلى �سعيد �أخر  عاجلت م�سالح 
ق�سية  �لثالث  �حل�رصي  �المن 
م�رصوبات  حيازة  بجنحة  تتعلق 
ق�سد  رخ�سة  بدون  كحولية 
على  �لق�سية  وقائع  تعود  �لبيع 
م�سالح  �ىل  وردت  معلومات  �ثر 
�سخ�س  وجود  مفادها  �المن 
�لكحولية  بامل�رصوبات  يتاجر 
بدون رخ�سة على م�ستوى م�سكنه 
�لعائلي و يتعلق �المر باملدعو / 
) د.ب( 56 �سنة  و عليه مت تفتي�س 
�مل�سكن �ملذكور�سالفا بناء� على 
�ذن بالتفتي�س �سادر عن �ل�سيد/ 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
كمية  على  �لعثور  مت  �أين  ورقلة 
من �مل�رصوبات �لكحولية قدرت 
بـ 948 وحدة من خمتلف �النو�ع 
و �الحجام حيث مت ت�سكيل ملف 
قدم  �لذكر  �ل�سالف  �سد  جز�ئي 
�جلمهورية  وكيل  �مام  مبوجبه 
�أ�سدر  �لذي  ورقلة  حمكمة  لدى 

يف حقه �مر �يد�ع.  
اأحمد باحلاج

�جلاري   �الأ�سبوع  منت�سف  �أوقفت 
يف  �ملتخ�س�سة  �الأمن  م�سالح 
�رصعية  �لغري  �لهجرة  مكافحة 
�لوطني  للدرك  �القليمية  بالكتيبة 
بناء   ، �أدر�ر   بوالية  رقان  بد�ئرة 
موؤكدة  ،  ميد�نية  معلومات  على 
14  رعية �فريقي يحملون جن�سيات 
 ، كامريونية    ، ت�سادية   ، مالية   ،
�ملعنيني  حتويل  �لفور  على  ليتم 
للم�سلحة �ملخت�سة وبعد ��ستكمال 

مت  معهم   �لقانونية  �الجر�ء�ت 
تقدمي �مام وكيل �جلمهورية  لدى 
�د�نتهم  مت  �أين   ، رقان   حمكمة 
جميعا  ب�سنة �سجنا موقوفة �لنفاذ 
�ألف  بـ48  منهم  و�حد  كل  وتغرمي 
��ستكمال  مع   ، جز�ئري   دينار 
�جر�ء�ت �لطرد من �لرت�ب �لوطني 
بتهمة  �ال�سلية  بلد�نهم  �سوب 

�القامة �لغري �رصعية .
�شيخ مدقن 

علمت جريدة "الو�شط " من م�شادر موؤكدة اأن حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي قد قررت ايفاد 
جلنة حتقيق عالية امل�شتوى ت�شم وزاراة الداخلية ، ال�شغل وال�شحة  مطلع �شهر ماي الداخل 

للوقوف على حيثيات اأ�شباب الت�شنج والحتقان الذي يخيم على ولية اأدرار يف الفرتة الأخرية  .

بناء على �شكاوى وعرائ�س احتجاجية  

اأحمد باحلاج 

جلنة وزارية م�شرتكة مرتقبة مطلع ماي باأدرار 

مدير  �ستحونة  بوبكر  قال 
ورقلة  لوالية  �لريا�سة  و  �ل�سباب 
�أم�سية  �أ�رصفت  م�ساحله  ،�أن 
على  �ملديرية   مبقر  �أم�س  �أول 
مر��سيم ت�سليم �الأو�مر �مل�سلحية 
لالإنطالق يف �الأ�سغال للعديد من 
جميع  بح�سور  وذلك  �مل�ساريع 
و�ملتعاملني  �مل�سرتكة  �مل�سالح 

�خلو��س مع �لقطاع .
ت�رصيح  يف  �ستحونة  بوبكر  �أكد 
"�لو�سط  يومية  به  خ�س  �سحفي 
مو��سلة  �إطار  ويف  �أن م�ساحله   "
بقطاع  �لتنموي  �الإنعا�س  م�سرية 
قد  بورقلة   و�لريا�سة  �ل�سباب 
قامت يف �ليومني �الأخريين بت�سليم 
يف  لالإنطالق  �مل�سلحية  �الأو�مر 
�أ�سغال �إجناز  م�رصوعي �مل�سبحني 

من  بكل  م   25 �الأوملبيني  �سبه 
ورقلة و �ملقاطعة �الإد�رية تقرت 
، و�للذ�ن طالهما �لتجميد يف وقت 
�سابق ب�سبب �ل�سائقة �ملالية �لتي 
تدخل   حيث   ، �لبالد  عا�ستها 
جالوي  �لقادر  عبد  �لوالية  و�يل 
ور�فع لدى �ل�سلطات �لعليا للبالد 
الإ�سرتجاعهما وهو ما تكلل بذلك 
�مل�سلحية  �الأو�مر  �سلمت  �أين 
�الإجناز  لهما  �ملوكل  للمقاولتني 
�ملكلفني   �لدر��سات  ملكتبي  و 
باملتابعة للم�رصوعني ، ويف �سياق 
�مل�سوؤول  ذ�ت  ك�سف  فقد  مت�سل 
�مل�سلحي  �الأمر  ت�سليم  مت  �أنه 
�خلا�س باالإنطالق يف �الأ�سغال يف 
ت�سييد �ل�سور �خلارجي و �الأ�سغال 
�لثانوية �ملتعلقة بالربط مبختلف 

 - �ل�سخم  للم�رصوع  �ل�سبكات 
بورقلة  �لريا�سية  �لثانوية  م�رصوع 

.–
مدير  �سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
بوبكر  بورقلة  و�لريا�سة  �ل�سباب 
�ملقاولني  مع   �للهجة  �ستحونة 
�مل�سند لهم �إجناز هذه �مل�ساريع 
و كذ� ملكاتب �لدر��سات �ملكلفة 
�إحرت�م  �أجل   باملتابعة وذلك من 
�آجال �لت�سليم و كذ� �حلر�س على 
�جلودة و �إحرت�م معايري �الإجناز و 
يف  �لدولة  جهود  مثمنا   ، �لت�سليم 
�لتابعة  �مل�ساريع  خمتلف  بعث 
�سيدخل  �لتي  و  بالوالية  للقطاع 
�خلدمة  حيز  منها  كبري  عدد 
خالل   ، �ل�سنة  هذه  منت�سف 
�ملخلذة  �ملزدوجة  �الإحتفاالت 

لعيدي �الإ�ستقالل و �ل�سباب.
ومعلوم �أن مر��سيم ت�سليم �الأو�مر 
�إجناز  يف  لالإنطالق  �مل�سلحية 
من  كل  ح�سور  عرف  �مل�ساريع 
ممثل هيئة �ملر�قبة �لتقنية للبناء 
باجلنوب بورقلة ، �إ�سافة  جلودي 
موؤ�س�سات  ديو�ن  مدير  يو�سف 
م�سطفى  بريكي  وكذ�  �ل�سباب 
�الإ�ستثمار  م�سلحة  رئي�س 
و  �مل�سلحة  �إطار�ت  و  باملديرية 
عي�سى بن بر�هيم رئي�س م�سلحة 
ن�سيان   دون  �ل�سباب  ن�ساطات 
�لدر�سات  ومكاتب  �ملقاولون 
و  �الإجناز  عملية  لها  �مل�سند 

�ملتابعة.
اأحمد باحلاج

مدير ال�شباب والريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة يك�شف لـ"الو�شط " 

احلو�س بب�شكرة 

منحنا ال�شوء الأخ�شر للمقاولني لإجناز امل�شبحني وتكملة الثانوية الريا�شية 

م�شرع طفل داخل بركة مائية 

ملكافة اجلرائم ب�شتى اأنواعها واملحافظة على 
الأ�شخا�س واملمتلكات 

م�شالح الدرك الوطني برقان بولية اأدرار 

م�شالح الأمن بورقلة تعالج  05ق�شايا 
خالل الأ�شبوع اجلاري 

طرد 14  رعية افريقيا بتهمة 
القامة غري �شرعية 



�إىل  �للجوء  بتو�سيع  �لتو�سية  متت 
زر�عة  يف  بالتقطري  �ل�سقي  نظام 
يوم  خالل  �ل�سناعية  �لطماطم 

حت�سي�سي �حت�سنته بلدية �بن 
�مل�سالح  من  مببادرة  مهيدي 
�لفالحية و �أو�سح �ملدير �ملحلي 
كمال  �ل�سيد  �لفالحية  للم�سالح 
تطوير  �أهد�ف  باأن  �سغري  بن 
تظل  �ل�سناعية  �لطماطم  �سعبة 
�لتقنية  هذه  بتعميم  "متعلقة" 
�لإنتاج   على  �حلفاظ  �أجل  من 
ت�ساقط  يف  �لتذبذب  مقابل 
�أمام جمع من منتجي  �لأمطار  و 
�ل�سناعية و ممثلني عن  �لطماطم 
�لفالحة  بغرفة  �لتحويل  وحد�ت 
للتعا�سد  �جلهوي  �ل�سندوق  و 
ممثلي  �إىل  �إ�سافة  �لفالحي 
�ل�سناعية  للزر�عة  �لتقني  �ملعهد 
�أو�سح ذ�ت �مل�سوؤول باأنه من �أ�سل 
�مل�ساحات  من  هكتار  �آلف  �ل5 
حملة  بر�سم  ��ستهد�فها  �ملزمع 
غر�س �لطماطم �ل�سناعية ملو�سم 
 60 معدله  ما  �إخ�ساع  يتم   2018
باملائة من هذه �مل�ساحات لنظام 
�ل�سقي بالتقطري و �أ�ساف باأن هذ� 
�لنظام ي�سمن "�أف�سل مردود" من 
حيث �لكمية و �لنوعية مبعدل 750 

قنطار يف �لهكتار.
تو�سيع  عن  حتدث  �أن  بعد  و 
�لنوع  �مل�ساحات �ملخ�س�سة لهذ� 
�لإنتاج  باأن  �أو�سح  �لفالحة  من 
بحو�يل  �ل�سنة  هذه  يقدر  �ملتوقع 
�لطماطم  من  قنطار  ماليني   3
عرب  جنيها  �سيتم  �لتي  �لطازجة 
من  بكل  �أ�سا�سا  �لو�قعة  �حلقول 
�سبيطة  و  �لذرعان  و  �لب�سبا�س 

خمتار و �بن مهيدي.
طرح  �للقاء  هذ�  خالل  مت  كما 
يو�جهها  �لتي  �لعر�قيل  عديد 
و  �ل�سقي  جمال  يف  �ملنتجون 
خالل  �لطويلة  �لنتظار  �سال�سل 
ذكر  �أن  بعد  و  حما�سيلهم  ت�سويق 
�ملمنوحة  �لإد�رية  بالت�سهيالت 
حتدث  �لفالحية  �ل�سعبة  لهذه 
�خل�سو�س  وجه  على  �سغري  بن 
�ل�سنة  هذه  من  �نطالقا  فتح  عن 
�لطماطم  لتحويل  وحدتني 
�إحد�هما على م�ستوى �ل�سط )�بن 
مهيدي( بقدرة حتويل 1000 طن و 

�أخرى بولية قاملة 
�لنقائ�س  لتعزيز  موجهتني 
�مل�سجلة يف هذ� �مل�ستوى ل�سيما 
يف  �لطويلة  �لنتظار  طو�بري 
فيما  و  �ملعلبات  �سناعة  معامل 
�لذي  �ملرجعي  بال�سعر  يتعلق 
�أنه  يرون  و  ي�ستكي منه �ملنتجون 
�أو�سح  �لفالحي  �لقطاع  يكبح منو 
�لن�سغال  هذ�  باأن  �مل�سدر  ذ�ت 
�سكل حمور �هتمام جمل�س مهنيي 

�لقطاع �لذي مت �إن�ساوؤه موؤخر�.

مت تاأ�سي�س �ملجال�س �ملهنية ل12 
ق�سنطينة  بولية  فالحية  �سعبة 
�لفالحة  وز�رة  لتو�سيات  تنفيذ� 
و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري 

�سعبة  كل  تنظيم  �إىل  تدعو  �لتي 
به  �أفاد  ح�سبما  حدى,  على 
لولية  �لفالحية  �مل�سالح  مدير 
و  غديري  يا�سني  ق�سنطينة, 
ت�رصيح  يف  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أو�سح 
�لتاأ�سي�س متت عقب  "عمليات  �أن 
لهذه  �لعامة  �جلمعيات  �نعقاد 
�ل�سعب خالل �سهر فرب�ير �ملن�رصم 
و �نتخاب مكتب �ملجل�س �ملهني 
�لولئي لكل �سعبة " م�سري� �إىل �أن 
هذه �ملجال�س تعترب "ف�ساء يلتقي 
فيه كل مهنيو �ل�سعب لت�سكيل قوة 
�ملجال  خدمة  يف  تكون  �قرت�ح 
ويتعلق  بق�سنطينة."  �لفالحي 
غديري-  �ل�سيد  -ح�سب  �لأمر 
ب�سعب "�حلبوب و �للحوم �حلمر�ء 

و �لبي�ساء و 
و  �حلليب  و  �لزيتون  و  �لطماطم 
و  �لبقوليات  و  �ملثمرة  �لأ�سجار 
و  �لنحل  تربية  و  �لب�سل  و  �لثوم 

�خل�رصو�ت."

فاإن  �ملتحدث  لذ�ت  ��ستناد�  و 
حدى  على  �سعبة  كل  "تنظيم 
�خل�سو�س طرح  وجه  على  ي�سمل 
�لقرت�حات  تقدمي  و  �لن�سغالت 
تطوير  �ساأنها  من  �لتي  �لبناءة 
�لإنتاج �لزر�عي و خلق �لتناف�سية", 
ع�سو�   11 �نتخاب  مت  �أنه  مربز� 
�سعبة  لكل  �ملهني  باملجل�س 
يف  �لفاعلني  خمتلف  من  فالحية 
منتجني  من  �لفالحي  �ملجال 
�لفالحة  بنك  من  لكل  ممثلني  و 
�ل�سندوق  و  �لريفية  و�لتنمية 
�لفالحي  للتعا�سد  �جلهوي 
مديريتي  و  �لتقنية  و�ملعاهد 
و  و�لتجارة  �لفالحية  �مل�سالح 
و�أكد  للفالحة  �لولئية  �لغرفة 
ذ�ت �مل�سدر �أن "�ملرحلة �ملقبلة 
تنظيم  برنامج  �سمن  �ملزمعة 
�إعادة  �ست�سهد  �لفالحية  �ل�سعب 
�ملهنيني"  �نتخاب ممثلي خمتلف 
تفاوؤله مب�ستقبل قطاع  معربا عن 
نتيجة  ق�سنطينة  بولية  �لفالحة 
لها  �سيكون  �لتي  �لعملية  هذه 
على  �إيجابي  �أثر  �سك  دون  من 

ممار�سي �لفالحة.
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قال  كما  �ملبادرة  هذه  وتهدف 
م�ست�سفى  مدير  �لغاين  عبد  هاين 
خل�رص بوزيدي �إىل نقل  �خلرب�ت 
من  �لأطباء  بني  �لطب  جمال  يف 
�لبلدين ف�سال عن تقدمي خدمات 
جمانية ومهمة بالن�سبة �إىل �لأطفال 
بالت�سوهات �خللقية يف  �مل�سابني 
دون   , �لتنا�سلي  و  �لبويل  �جلهاز 
�أوروبا  �ىل  �لتنقل  عناء  تكليفهم 
جد  �لعمليات  هذه  �ن  م�سيفا   ,
مببالغ  �أوروبا  يف  وجترى  معقدة 
03 ماليري  �لثالثة  تتجاوز  باهظة 

�سنتيم للعملية �لو�حدة .
حممد عبد   " �لدكتور  �أكد  و  هذ� 
طبيب  وهو   " بلموهوب  �ل�سمد 

�جلامعي  بامل�ست�سفى  �أخ�سائي 
�إجر�ء  مت  �نه   , بفرن�سا  نان�سي 
�جلهاز  على  جر�حية  عملية  �أول 
�لعا�رصة  �سن  يف  ل�سبي  �لتنا�سلي 
من �لعمر من برج بوعريريج و�لتي 

د�مت 10 �ساعات , تلتها �أول �أم�س 
ولية  من  ل�سبي  �خرى  عملية 
�ساعات   08 ��ستغرقت  تلم�سان 
مبادر�ت  هكذ�  �أن  و�أ�ساف   .
وليات  جميع   عرب  �ستتو��سل 

م�سوؤويل  من  متمنياً   , �لوطن 
�لوطن  عرب  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات 
لإ�ستقبال  �لالئقة  �لظروف  توفري 

مثل هذه �ملبادر�ت . 
�لربوفي�سور جون لوي�س لومال �أبدى 
�أ�ستعد�ده للعودة  مر�ت �أخرى يف 
رفقة  �لإن�ساين  �لتعاون  هذ�  �إطار 
برج  �أن  موؤكد�ً   . �لأطباء  زمالئه 
مالئما  جو�ً  وفرت  بوعريريج 
وفريقه  مكنته  كبرية  و�إمكانيات 
عملية    12 مايقارب   �إجر�ء  من 
جر�حية خالل هذه �لفرتة باإعتبار 
ي�ستغرق  �لعمليات  من  �لنوع  هذ� 
وقتا ليقل عن 07 �ساعات للعملية 

�لو�حدة .

يف اإطار تبادل اخلربات الطبية ، حل وملدة اأ�شبوع وفد طبي فرن�شي - جزائري مب�شت�شفى خل�شر بوزيدي بربج بوعريريج ،  ق�شد مبا�شرة 
اإجراء فحو�شات و عمليات جراحية م�شتع�شية يف جمال جراحة امل�شالك البولية واجلهاز التنا�شلي عند الأطفال ، حتت اإ�شراف الربوفي�شور 
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البليدة 

الطارف

االجتاه نحو ا�ستعمال الطاقة ال�سم�سية يف االإنارة العمومية 

تو�سيع نظام ال�سقي بالتقطري من اأجل 
تطوير �سعبة الطماطم ال�سناعية

�لولئية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة  تتجه 
�لبليدة  بولية  �إنارة"  "متيجة 
بالطاقة  لال�ستعانة  م�ستقبال 
�لطاقة  عن  كبديل  �ل�سم�سية 
�لعمومية,  �لإنارة  يف  �لكهربائية  
�لأحد  �ليوم  عنه  ك�سف  ح�سبما 
عثماين  �حلفيظ  عبد  مديرها 
ومن �ملنتظر �أن يتم قريبا جت�سيد 
بلدية  م�ستوى  على  م�رصوع  �أول 
�لولية(  )�رصق  �ملعزولة  �جلبابرة 
بتقنية  �ل�ستعانة  يف  �ملتمثل  و 
�لإنارة  يف  �ل�سم�سية  �لطاقة 

�لعمومية و هذ� يف �نتظار تعميمها 
�لبلديات,  باقي  على  تدريجيا 
يقول عثماين ويف هذ� �ل�سدد �أكد 
ذ�ت �مل�سوؤول �أن �لطاقة �ل�سم�سية 
�حلديثة  �لتقنيات  �أكرث  من  تعد 
يف  �مل�ساهمة  حيث  من  جناعة 
تخفي�س �لأعباء �ملالية من خالل 
�لطاقة  ��ستعمال  من  �لتقليل 
�كت�ساب  �إىل  م�سري�  �لكهربائية, 
موؤ�س�سة متيجة �إنارة خربة يف هذ� 
�ملجال و�أ�ساف �ل�سيد عثماين �أن 
�سبعة  �لآن  حلد  �أجنزت  م�ساحله 

م�ساريع مماثلة على م�ستوى عدة 
وليات جنوبية, �إىل جانب قيامها 
بنحو 20 در��سة خا�سة با�ستخد�م 
لفائدة عدد من  �ل�سم�سية  �لطاقة 
�لوليات على غر�ر �إليزي و تيبازة 
و عني �لدفلى و غليز�ن و �جللفة.

ويف هذ� �ل�سياق �أكد ذ�ت �مل�سوؤول 
�ملورد  على  تتوفر  �ملوؤ�س�سة  �أن 
يف  �ملتخ�س�س  �ملوؤهل  �لب�رصي 
�لإجناز  كذ�  و  �لدر��سات  �إعد�د 
باإجناز  للتكفل  يوؤهلها  مما 
عالية,  بنوعية  مماثلة  م�ساريع 

لتقدمي  �أي�سا  ��ستعد�ده  مبديا 
��ست�سار�ت تقنية جمانية للبلديات 
�لر�غبة يف �ل�ستعانة بهذه �لتقنية 
قامت  متيجة  موؤ�س�سة  �أن  يذكر 
يف   2017 و   2016 �سنتي  خالل 
لقت�ساد  �لر�مية  �جلهود  �إطار 
عملية  ب27  �لكهربائية  �لطاقة 
تاأهيل  �إعادة  و  بتجديد  متعلقة 
بحيث  �لعمومية  �لإنارة  �سبكة 
وحدة   2700 قر�بة  ��ستبد�ل  مت 

�سوئية من �لزئبق مب�سابيح 
ق�شنطينة �ليد �لقت�سادية.

تاأ�سي�س املجال�س املهنية 
ل12 �سعبة فالحية 

طريق  م�رصوع  جت�سيد  يجرى 
لفك �لعزلة عن �لتجمع �ل�سكاين 
�إيليزي  بلدية  باإقليم  �سامن  و�د 
م�سوؤويل  لدى  ��ستفيد  ح�سبما   ,

مديرية �لأ�سغال �لعمومية.
ويندرج هذ� �مل�رصوع " �حليوي 
�لولية  عا�سمة  يربط  �لذي   "
و�د  �لنائي  �ل�سكاين  بالتجمع 
كلم يف   150 م�سافة  على  �سامن 
مناطق  تطوير  �سندوق  �إطار 
ور�ساته  ت�سهد  حيث   , �جلنوب 
�أو�سح  كما   , ''مت�سارعة''  وترية 

مدير �لقطاع �سومعة نعمان.
�إىل  �لعملية  هذه  تق�سيم  وجرى 
م�سافات  على  ح�س�س  ثالثة 
��ستالم  يرتقب  حيث   , متفاوتة 
�سهر  خالل  �لأوليتني  �حل�ستني 
تنطلق  مل  فيما   , �لقادم  يونيو 
�لثالث  �ل�سطر  يف  بعد  �لأ�سغال 
�لعملية  هذه  باأن  علما   , منها 
ممر�ت  �إجناز  كذلك  ت�سمل 

ذ�ت  �رصح  كما   , لالأودية 
�مل�سوؤول.

هذ�  لور�سات  معاينته  ولدى 
 " ''�حليوي  �لقاعدي  �مل�رصوع 
بوحلية  عي�سى  �لولية  و�يل  �أكد 
باآجال  �لإلتز�م  �رصورة  على 

�أهميته  �إىل  بالنظر  �لإجناز 
من  يحمله  وما   , �لإ�سرت�تيجية 
�آفاق م�ستقبلية للمنطقة , م�سيفا 
يف ذ�ت �ل�سياق باأنه �سيتم �لقيام 
�ل�سطر  ل�ستكمال  تقييم  باإعادة 

�ملتبقي منه.

ح�سب   -- �جلهود  �ستبذل  كما 
�أجل  -من  �مل�سوؤول--  ذ�ت 
و�د �سامن  لربط  ت�سجيل عملية 
على  �إدري�س  عمر  برج  ببلدية 
�سي�سمح  , مما  كلم   210 م�سافة 
هذ�  بني  �مل�سافة  بتقلي�س 

�لتجمع �ل�سكاين ومقر �لولية.
ممثلي  �ن�سغالت  �أهم  وتركزت 
�لتجمع  بهذ�  �ملدين  �ملجتمع 
لقاء  خالل  �لنائي  �ل�سكاين 
�إجناز  حول  �لولية  و�يل  عقده 
 , تيننني"   " مبنطقة  رعوي  بئر 
و�سمان �سيانة د�ئمة لتجهيز�ت 
�لطاقة �ل�سم�سية , و �إجناز �سبكة 
لتوزيع �ملياه �ل�ساحلة لل�رصب , 
لفائدة  ح�س�س  منح  و�أي�سا 
�ل�سكان يف �إطار �لإدماج �ملهني 
بهذه  �ل�سحية  وترقية �خلدمات 

�ملنطقة �ملعزولة.

اإيليزي : 

 طريق قيد االإجناز لفك العزلة 
عن التجمع ال�سكاين النائي واد �سامن 
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ما قاله يل دُم فادي البط�ش!
ا، طالبا يف الثانوية، وبرتتيب من الوالد رحمه اهلل، التقيُت فادي، كان طالبا مميزا يف كلية  كنت يف ال�شابعة ع�شرة من عمري ربمّ
الهند�شة، ربا يف الع�شرين من عمره اآنذاك، معروفا بالذكاء احلادمّ و�شعة االطالع، وقيل يل اإنني �شاأفيُد من جمال�شته، و�شاأفرح 

ب�شحبته، وكذلك كان.
و�ألغاز  �لنحو،  دقائق  نتذ�كر  كنا 
ويف  �لأ�شعار.  ونتطارح  �لعربية، 
�أحد جمال�شي معه، قال يل: �أريُد 
�أن �أعلّمك م�شاألة يف نطق �لكالم 
�لتالوة  يف  ت�شتعملها  �لعربّي، 
و�ملحا�رضة  �ل�شعر  و�إلقاء 
�أكرث  يعرفها  ل  �لكالم،  و�شائر 
�أحد،  بها كل  ي�شعر  لكن  �لنا�س، 
باأح�شن  ��شرت�شل يف �رضحها  ثم 
�لآن  معظمه  يح�رضين  عبارة، 
لكنه �أمٌر يطول، وتعلمتُها منه يف 

ذلك �ليوم حتى �لآن.
لقيُت  رمبا،  �شنني  ع�رض  بعد 
من  �لف�شالء،  �لأ�شاتذة  �أحد 
خو��ّس �لعارفني بالعربية، فقال 
دقيقة  م�شاألة  �أعلّمك  يل: دعني 
هي  فاإذ�  بها،  �شمعَت  �أظّنك  ل 
�ملعلومة ذ�تُها، ف�شحكُت وقلت 
با،  �ل�شِّ منذ  �أعرفها  �إنني  له: 

وتذكرُت فادي.
وكان  عظيمني،  جمل�شني  كانا 

قّل  ب�شاحله،  وقفُت  بحر�  فادي 
�أن بهرين �إن�شاٌن كما �شنع فادي، 
ت�شنع،  ول  منه  تكلّف  غري  يف 
منحاه  قد  و�ّتز�نه  هدووؤه  وكان 
فاإذ�  �لعلم،  هيبة  فوق  هيبة 
�أ�شيف �إىل ذلك ج�شده �ل�شخُم، 
قرب  برغم   - �أمامي  ��شتوى 
�ل�شّن بيني وبينه - �أ�شتاذ� كبري� 
ذكرى  قلبي  يف  له  بقيت  و�أثري�، 

ل تنمحي.
�لت�شالت  بيننا  �نقطعت 
و�لأخبار، تفّرقت بنا �شبل �لدنيا، 
�ل�شتح�شار  ع�شرُي  �أنني  ورغم 
حني  �أنني  �إل  و�لأ�شماء،  لل�شور 
جزٍء  يف  يل  متّثل  خربه،  بلغني 
�ملحبب  بوجهه  �لثانية،  من 
�ملتو��شعة،  وجل�شته  �لهادئ، 
علما  �ملمتلئ  �لد�فئ  و�شوته 
�خلرب  لذلك  �نقلب  وحكمة، 
وبكى  روحي،  وتبعرثت  كياين، 
�آملني �شدري،  بكى حتى  قلبي، 

و�رتع�شت �أطر�يف!
�لُعظمى.  �خل�شارة  لهذه  حزنُت 
رغم  يل،  �شخ�شّية  خ�شارةٌ  هو 
ل  �لذي  معلّمي  فاإنه  �لبُعد، 
لفل�شطني  وخ�شارةٌ  �أن�شاه، 
ملثله،  تكون  ما  �أحوُج  هي  �لتي 
تخلفهم  يف  للعرب  وخ�شارةٌ 
�ملّر، وخ�شارةٌ للم�شلمني وللعامل 

باأكمله.
�أمثولة  �إيّل  بالن�شبة  فادي  كان 
زمن  يف  �لإميان،  و�فر  �ل�شاّب 
�أرى  وكنُت  و�لت�شّحر،  �جلفاف 
يف وجود مثله �ل�شالح و�لكمال، 
م�شتح�رض� ما �أنا فيه من �شعف 
يكون  ما  �أجمل  وكان  ونق�س، 
له  متقنا  �لكرمي،  للكتاب  قارئا 
�ملقرئني،  كاأعظم  �لإتقان،  �أمّت 
�شوتُه  يدخُل  �ملجّودين،  و�أتقن 
يف  يُ�رضُق  �لقلب،  �أعماق  �إىل 
�إذ  �أجمله  وما  �لروح،  ظلمات 
�أروعه  وما  لوجه،  وجها  ت�شمعه 

�إذ يقر�أ لك �أنت، لك وحدك! �هلل 
�هلل يا فادي! ويا تالوة فادي!

�شاهر�  كنُت  فادي،  ُقتل  �شاعة 
خرُبه  وجاءين  �لليل،  طو�ل 
قال  نوما،  �أطق  فلم  �شباحا، 
�أعجب ُحزنك  يل من حويل: ما 
عليه، وبينكما كل هاتيك �ل�شنني! 
و�حلُقّ �أن حزين عليه معّقٌد �أكرث 
�أحد  لكّن  �لفيزياء،  م�شائل  من 
به  �لعدّو  غدر  كان  �آلمي  �أكرب 
له  و�غتياله  �آمنا،  كان  حيُث  من 
عنجهّية وُظلما مبينا، و��شتهد�فا 
للخطر  دفعا  ل  �لعلمية  للكفاءة 
�لأمنّي، ثّم فوق ذلك �أنه مل يُتح 
�أن  ول  نف�شه،  عن  يد�فع  �أن  له 
خارجا  قتلوه  ملعركة.  ي�شتعّد 
مغدور�  �لبال،  خايل  ل�شالته، 

�شهيد�.
�ملهدور،  ل�شبابه  حزنُت 
�أ�رضقت  وم�شتقبله �لأزهر �لذي 
�خلام�شة  �بن  وهو  بد�ياته، 

دنيا  له  �بت�شمت  قد  و�لثالثني، 
�لعلم و�لعمل، وو�شع قدمه على 
�لعدّو  جاء  حتى  �ملجد،  �ُشلّم 
و�أهله  و�شغاره  ليحرمنا  �جلبان 
و�لعامل كله هذه �لقامة �لعظيمة، 
يف  يعزينا  ل  �ل�شامقة،  و�لهامة 
هذ� �حلرمان �إل ��شتذكاُر مقام 
�ل�شهادة، �لذي هو فوق كل مقام، 
يتمناها  �لتي  �لكرمية  و�خلامتة 

كل موؤمن.
باإذن  فاز  �إمنا  فادي،  خ�رض  ما 
خ�رضنا  �لذين  نحُن  لكننا  ربه، 
وكان  عاملنا،  يف  يُعد  مل  �إذ 
موتُه تذكري� جديد� لنا، برخ�س 
�لعامل،  على  وهو�ننا  دمائنا 
�لعميل  ق�شة  لأ�شتح�رض  و�إنني 
وكيف  بربيطانيا،  �لرو�شّي 
حماولة  ب�شبب  �لدنيا  �نقلبت 
�شابٌق  ع�شكرٌيّ  وهو  قتله، 
هذه  يتوقع  كان  لعله  وجا�شو�س 
�مليتة كل يوم.. ورغم ذلك كله، 

و�لغرب  �ل�رضق  �أرجاء  �رجّتت 
بعثاٌت  وطردت  �ملحاولة،  لهذه 
و�نهمرت  عالقات،  وجّمدت 

�لتهامات و�لتهديد�ت!
مفتوحٌة  دعوة  �ل�شهيد  دم  �إن 
�أو  و�لعرب،  للفل�شطينيني 
لل�شباب  دعوةٌ  هي  دعوتان. 
فيه.  و�لتميز  �لعلم  قيمة  لريو� 
دولة  جعلت  �لتي  �لقيمة  هذه 
فادي  ت�شتهدُف  �لحتالل 
قاطعي  �أو  ل�شو�س  كع�شابة 
طريق، وهي دعوةٌ لالأّمة كلها �أن 
تنه�س بنف�شها حتى يعود لدمها 
�أبنائها  ولأرو�ح  �لغايل،  ثمنه 
�لقيمة �لتي ت�شتحّقها، و�إىل ذلك 
�حلني، �شنبكي فادي وكّل فادي 
من  غفلٍة  يف  منا  �لعدّو  ي�رضقه 
�لزمن، وتغافٍل من �لنا�س، وتاآمر 

من حكام �لأر�س!

براء ريان براء

بنيتي دعاء ...هذا ما عرفته عن والدك ال�شهيد الدكتور فادي البط�ش
د. بالل منري

ت بنيتي دعاء بعد �ملقال �ملميز 
�شمالة  �أبو  �رضيف  �لعزيز  للدكتور 
بعنو�ن "�ل�شهيد فادي �لبط�س كما 
عرفته، بنيتي دعاء هذ� و�لدك".. 
�أحببت يا بنيتي �أن �أخربك باملزيد 
حياة  يف  �مل�شيئة  �جلو�نب  من 
#فادي_ �لعزيز  �ل�شديق  و�لدك 

�لبط�س.
�أعلم �أنك عندما تكربين �شت�شبحني 
عن  �ملزيد  ملعرفة  تعط�شا  �أكرث 
�أحاول  وهنا  �ل�شهيد،  و�لدك  �شرية 
فخر�  لتزد�دي  ذلك،  يف  �مل�شاهمة 
بو�لدك، وتزد�دي عزما على �ل�شري 

على خطاه يف �لعلم و�لعمل.
م�رضفه يف �لدكتور�ه كان �لربوف�شور 
كان  و�لذي  �جلز�ئر،  من  �شعد 
بد�ية  من  ولذلك  ويقدره.  يحرتمه 

�أبحاث  مركز  يف  للعمل  و�شوله 
�لقوى �لإلكرتونية �أعطاه �لربوف�شور 
�لكثري من �ل�شالحيات و�مل�شوؤوليات 
من  فادي  به  يتمتع  ملا  �ملركز  يف 
�لكثري  كان  حيث  نف�شه.  يف  مكانة 
�لذين  �لعليا  �لدر��شات  طالب  من 
له  يعودون  �لثالثني  عددهم  يتجاوز 
�لق�شايا  من  �لكثري  يف  ل�شت�شارته 

�لعلمية و�لجتماعية و�حلياتية
رحلة  وو�لدك  �أنا  بد�أت  دعاء  بنيتي 
�جلامعة  نف�س  يف  �لدكتور�ه  در��شة 
�لتخ�ش�س يف وقت متقارب،  ونف�س 
على  �لتعرف  فر�شة  يل  �أتاح  مما 
بنيتي  يا  و�لدك  قرب.  عن  و�لدك 
كان من �أح�شن �لنا�س خلقا و�أكرثهم 
�أدبا و�أرقاهم تعامال. كان و�لدك من 
�أتر�فق  كنت  �جتهاد�،  �لنا�س  �أكرث 
مع و�لدك للذهاب للجامعة من بعد 
ما  �إجناز  لنحاول  مبا�رضة  �لفجر 

ميكن �إجنازه من متطلبات �لأبحاث 
�لتي  �ملحكمة  �لعلمية  و�ملن�شور�ت 
كانت حقا قا�شية ومتعبة يف جامعة 
و�أخوتك  �أنك  �أ�شك  ل  �ملاليا. 
لو�لدكم  ت�شتاقون  كنتم  وو�لدتك 
ولكني  ليال،  �إل  يعود  ل  لأنه  كثري� 
بحنانه  يعو�شكم  كان  �أنه  متاأكد 
�شاعات  من  تبقى  مبا  وعطفه 
�إيد�مان  منطقة  من  رحلتنا  يومه. 
للجامعة كانت ت�شتغرق ن�شف �شاعة 
ن�شتفيد من  �لأحو�ل، كنا  �أح�شن  يف 
�لكثري  �لكثري  مبناق�شة  �ملدة  هذه 
و�لدك  كان  �ملفيدة.  �ملو��شيع  من 
باأكرث  �لكرمي  �لقر�آن  حلفظ  متقنا 
من رو�ية، عندما كنا نقرر �أن نر�جع 
�لطريق  �أثناء  لبع�شنا  �لقر�آن  حفظ 
�كت�شاف  ي�شتطيع  د�ئما  و�لدك  كان 
و�حلفظية  �لتجويدية  �أخطائي 
ب�شهولة لتمكنه، ومل يكن باإمكاين �إل 

�لإعجاب بقر�ءته.
م�رضفه يف �لدكتور�ه كان �لربوف�شور 
كان  و�لذي  �جلز�ئر،  من  �شعد 
بد�ية  من  ولذلك  ويقدره.  يحرتمه 
�أبحاث  مركز  يف  للعمل  و�شوله 
�لقوى �لإلكرتونية �أعطاه �لربوف�شور 
�لكثري من �ل�شالحيات و�مل�شوؤوليات 
من  فادي  به  يتمتع  ملا  �ملركز  يف 
�لكثري  كان  حيث  نف�شه.  يف  مكانة 
�لذين  �لعليا  �لدر��شات  طالب  من 
له  يعودون  �لثالثني  عددهم  يتجاوز 
�لق�شايا  من  �لكثري  يف  ل�شت�شارته 
و�حلياتية،  و�لجتماعية  �لعلمية 
بالن�شيحة  عليهم  يبخل  ل  وكان 
و�لتوجيه رغم �ن�شغالته وم�شوؤولياته 
�لكثرية. كان و�لدك يتو�جد كثري� يف 
�إن  �أي�شا. حيث  �أنظمة �لقوى  معمل 
�ملنظومة �لعملية ل�شبكة �لنقل �لتي 
كان يعمل عليها لتطوير كفاءة �ل�شبكة 

يف  �لقوى.  �أنظمة  معمل  يف  كانت 
من  �لدكتور هزيل  كان  �ملعمل  هذ� 
هو  �لثاين  و�لدك  م�رضف  ماليزيا 
�ملدير. وكان �أي�شا يكُنّ لو�لدك كل 
دخولنا  عند  غالبا  كنا  وود.  �حرت�م 
�لذهاب  علي  يقرتح  �ملعمل  لهذ� 
عليه  و�ل�شالم  هزيل  �لدكتور  لتفقد 
)ولي�س كما يفعل �لكثري من �لطالب 

بالهروب من �مل�رضفني.
�أذكر �أننا يف �أحد �أيام �لإجازة �أي�شا 
�أبحاثنا  لإكمال  �ملعمل  لهذ�  ذهبنا 
كان  يومها  �شباحا،  مبكر  وقت  منذ 
تقريبا  �لباحثني  من  خاليا  �ملعمل 
ويعم �ملكان بالهدوء، يومها ��شتمرينا 
ليال  �لثانية  �ل�شاعة  حتى  �لعمل  يف 
�شورة  باأخذ  خروجنا  حلظة  ووثقنا 
�شلفي مع �شاعة �حلائط وهي ت�شري 
باإيجاد  بنيتي  يا  �أعدك  ليال.  للثانية 
على  ك�شاهد  لك  و�إر�شالها  �ل�شورة 

ن�شاط وهمة و�لدك.
يف  �لأبحاث  م�شو�ر  بد�أنا  �أننا  رغم 
ورغم  وو�لدك  �أنا  متقاربة  فرتة 
من  �لكثري  يف  و�لدك  �ن�شغالت 
و�لجتماعية  �لدعوية  �لأن�شطة 
�لأخرى، �إل �أنه كان له �ل�شبق يف عدد 
�لأبحاث �ملن�شورة، ملا حباه �هلل من 
بركة يف �لوقت، وهمة على �لبحث، 
له.  �لبحثي  للتعاون  �لباحثني  وحب 
ومبا �أن مقايل يا بنيتي تطرق لكثري 
من �ملهند�شني و�لباحثني، فاأحب �أن 
�أطمئنك يا بنيتي �أنك يف حال قررت 
حممد  �أو  �أ�شيل  �أو  �أنت  م�شتقبال 
دكاترة  �شتجدين  �لهند�شة،  در��شة 
�أ�شقاع  خمتلف  يف  وبروفي�شور�ت 
قرب  عن  و�لدك  يعرفون  �لأر�س 
بالت�شهيل  جميله  لرد  وم�شتعدين 
�لتي  �جلامعة  يف  �للتحاق  عليك 

حتبني.

اإ�شهار
 اإ�شهار تاأ�شي�ش جمعية

 ذات �شبغة حملية 
طبقا الإحكام القانون رقم 12-06 
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي 
ال�شيما املادة رقم 18 منه 

امل�شماة جمعية حي 87 م�شكن تطوري 
من التجزئة 351 م�شكن بامل�شيلة 

الكائن مقرها ب حي 05 جويلية 1962 
ب 87-09/24 م�شكن تطوري 
رئي�س اجلمعية دومي عادل 

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

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

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66
حم�ضر تبليغ التكليف بالوفاء 

املواد )612، 613 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 

لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني – بومردا�س 
القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 

�ضد/ جودي فو�ضيل  ال�ضاكن : عمارة P رقم 17 بودواو -ولية بومردا�س
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بودواو الق�ضم املدين بتاريخ 2015/11/08 فهر�س رقم 15/02552 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 2017/913 و امل�ضحح باحلكم ال�ضادر عن 

حمكمة بودواو بتاريخ 2016/05/11 حتت رقم الفهر�س 16/01734 رقم اجلدول 16/00045.
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/12/10 

بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية  بودواو بتاريخ 2018/01/17..
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة بودواو  بتاريخ 

2018/01/17
بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بودواو بتاريخ 2018/04/01 حتت رقم الرتتيب 18/296 

بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد / جودي فو�ضيل  ال�ضاكن : عمارة P رقم 17 بودواو 
و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من 

قانون الإجراءات املدنية و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .
املح�ضرة الق�ضائية و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66

حم�ضر تكليف بالوفاء
املواد )612، 613 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س ، الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س 
 – لفائدة : ال�ضندوق الوطني للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114 ، الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر ، املركز التجاري اليا�ضمني 

بومردا�س القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 
�ضد/ جودي فو�ضيل  ال�ضاكن : عمارة P رقم 17 بودواو -ولية بومردا�س

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بودواو الق�ضم املدين بتاريخ 2015/11/08 فهر�س رقم 15/02552 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 2017/913 و امل�ضحح باحلكم ال�ضادر عن 
حمكمة بودواو بتاريخ 2016/05/11 حتت رقم الفهر�س 16/01734 رقم اجلدول 16/00045.

بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/12/10 
بتاريخ  بودواو  لبلدية   البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  قبل  من  عليه  املوؤ�رض  و  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حم�رض  و  بالوفاء  التكليف  تبليغ  حم�رض  و  بالوفاء  تكليف  حم�رض  على  بناءا 

..2018/01/17
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة بودواو  بتاريخ 

2018/01/17
بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بودواو بتاريخ 2018/04/01 حتت رقم الرتتيب 18/296 

كلفنا عن طريق الن�رض ال�ضيد /جودي ف�ضيل  ال�ضاكن: عمارة P رقم 17 بودواو 
باأدائه فورا ت�ضليم و�ضل له على الأداء :

مبلغ : 1.061.000.00 دج )مليون وواحد و �ضتون الف دينار جزائري ( الذي ميثل قيمة القر�س – مبلغ : 150.000.00 دج تعوي�س عن ال�رضر + مبلغ 500.00 دج م�ضاريف ق�ضائية  – مبلغ 
6798.00 دج ) م�ضاريف التنفيذ( – مبلغ 70.459.96 دج  مبالغ م�ضتحقة على اأ�ضا�س القتطاع التنا�ضبي 

املجموع : 1.288.757.96 دج )مليون و مائتان و ثمانية و ثمانون الف .�ضبعمائة و �ضبعة و خم�ضون  دينار جزائري و 96 �ضنتيم( 
وذلك تنفيذا لل�ضند التنفيذي احلكم املذكور اأعاله 

و اأعلمناه : باأنه اإذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 
من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .

املح�ضرة الق�ضائية و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�ضرة ق�ضائية

لدى اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س
حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س

الهاتف : 0556.20.17.66

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي 
املواد )612، 613 ، 412 /4( من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

 02 رقم  "ب"  85 مدخل  عمارة  ابن خلدون  : حي  مكتبها ب  الكائن   ، بومردا�س  ق�ضاء  و جمل�س  اخت�ضا�س حمكمة  بدائرة  ق�ضائية  فتيحة حم�رضة  عبدي  الأ�ضتاذة  نحن 
بومردا�س 

التجاري  ، املركز  الكائن مقره 42 خليفة بوخالفة اجلزائر   ، للتوفري و الحتياط �رضكة ذات ممثلة يف �ضخ�س مدير وكالة بومردا�س رمز 114  الوطني  ال�ضندوق   : لفائدة 
اليا�ضمني – بومردا�س القائمة يف حقهم الأ�ضتاذة /�ضبوين اميان 

�ضد/ جودي فو�ضيل  ال�ضاكن : عمارة P رقم 17 بودواو -ولية بومردا�س
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بودواو الق�ضم املدين بتاريخ 2015/11/08 فهر�س رقم 15/02552 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم 2017/913 و امل�ضحح باحلكم 

ال�ضادر عن حمكمة بودواو بتاريخ 2016/05/11 حتت رقم الفهر�س 16/01734 رقم اجلدول 16/00045.
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/12/10 

بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية  بودواو بتاريخ 
..2018/01/17

بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة 
بودواو  بتاريخ 2018/01/17

بناءا على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة بودواو بتاريخ 2018/04/01 حتت رقم الرتتيب 18/296 
بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد / جودي فو�ضيل  ال�ضاكن : عمارة P رقم 17 بودواو 

م�ضمون ال�ضند التنفيذي احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2015/12/13 فهر�س رقم 15/02955 جدول رقم 15/03854 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
امل�ضحح باحلكم ال�ضادر عن حمكمة بودواو بتاريخ 2016/05/11 حتت رقم الفهر�س 16/01734 رقم اجلدول 16/00045.

و اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون .

املح�ضرة الق�ضائية 
ANEP N°: 812347 الو�ضط:2018/04/26

اإ�شهاراخلمي�س 26 اأفريل  2018  املوافـق  لـ   10�ضعبان  1439هـ 9



الدفاع الرو�سية

 �سنزود اجلي�ش ال�سوري قريبا باأ�سلحة دفاع جوي جديدة

دويلاخلمي�س 26 اأفريل  2018  املوافـق  لـ   10�سعبان  1439هـ 10

�أم�س  �صباح  �ل�رشطة  ون�رشت 
�مل�صتبهني  لأحد  جديدة  �صورة 
�لغتيال فجر  بجرمية  �لرئي�صيني 
ذلك،  ياأتي  �ملا�صي،  �ل�صبت  يوم 
مكان  �ل�رشطة  ك�صفت  �أن  بعد 
��صتخدمها  �لتي  �لنارية  �لدر�جة 
�لت�صجيل  رقم  وحتمل  �لقتلة، 
قرب  تركها  ومت   ،)413  BKJ(
دقائق  ت�صع  حو�يل  تبعد  بحرية  

عن م�رشح �جلرمية.
و�أ�صاف هارون  يف موؤمتر �صحفي 
يف  تو�جد  به  �مل�صتبه  �أن  �ليوم: 
لهذ�  جانفي  �صهر  منذ  �لبالد 
من  �أ�صهر   4 حو�يل  )قبل  �لعام 
�إىل  مو�صًحا  �جلرمية(،  تنفيذ 

�حتمالية ��صتمر�ره بتغيري مظهره 
كون �ل�رشطة تتعقبه، ومل ت�صتبعد 
�ل�رشطة ��صتخد�مه لوثائق مزيفة 
�صوؤ�ل  على  ورًد�  ماليزيا.  لدخول 
بهم  �مل�صتبه  كان  �إذ�  ما  حول 
�إنه  هارون:  قال  �أجانب،  عمالء 
ذلك،  نفي  �أو  تاأكيد  ي�صتطيع  ل 
م�صيفا: "لكننا نعتقد �أنهم مدربون 
�ل�رشبة  �إن  حيث  عاليا،  تدريبا 

متت بطريقة �حرت�فية".
فادي  �لفل�صطيني  �لعامل  و�غتيل 
�لبط�س، �أثناء توجهه ل�صالة فجر 
�ل�صبت �ملا�صي، يف منطقة �صكنه 
كو�لملبور،  �ملاليزية  بالعا�صمة 
�ل�صهيوين  �ملو�صاد  عائلته  وتتهم 

من  �صاعات  وبعد  باغتياله. 
�جلرمية، �أكد �إ�صماعيل هنية رئي�س 
�ل�صيا�صي حلركة حما�س،  �ملكتب 
�لفل�صطيني  لـ"�ملركز  ت�رشيح  يف 
من  قيادي  وفد  و�صول  لالإعالم"، 
لقاء�ت  لعقد  �إىل ماليزيا،  �حلركة 
و�لوقوف  هناك،  �مل�صوؤولني  مع 
على كل مالب�صات هذه �جلرمية. 
وقال هنية: �إن حركته �صتقوم بكل 
ما يلزم من �أجل ك�صف مالب�صات 
�ملهند�س  �لعامل  �غتيال  جرمية 
فادي �لبط�س، م�صدًد� على �أن من 
نفذ �لغتيال �صيدفع �لثمن، وقال: 
فاتورة  وبينه  بيننا  يكون  "�صوف 
�ملو�صوع،  بهذ�  مفتوح  ح�صاب 

و�صوف يدفع �لثمن قطعاً".
�ل�صهيد  جثمان  ينقل  و�صوف 
"�صيالينج"  م�صت�صفى  من  �لبط�س 
م�صجد  �إىل  �لأربعاء  �ليوم  ظهر 
�لذي  جمباك  يف  �إد�مان  ميد�ن 
عليه  لتوؤَدّى  فيه؛  ي�صلي  �أن  �عتاد 
�جلثمان  ينقل  ثم  ومن  �ل�صالة، 
مطار  �إىل  و�أبنائه  زوجته  رفقة 
كو�لملبور �لدويل، ومنه �إىل مطار 
�إىل  طريقه  يف  �لدويل  �لقاهرة 

قطاع غزة عرب معرب رفح �لربي.
لل�صهيد  يجرى  �أن  �ملرتقب  ومن 
قطاع  يف  مهيبة  وجنازة  ��صتقبال 
�لعلمي  لعطائه  تكرميا  غزة؛ 

و�لدعوي.

د�نت بيونغ يانغ �نتقاد�ت �لوليات 
�لإن�صان  حقوق  لو�صع  �ملتحدة 
�أنها  معتربة  �ل�صمالية،  كوريا  يف 
من  �أ�صابيع  قبل  وذلك  "�صخيفة"، 
دونالد  بني  يعقد  �أن  يفرت�س  لقاء 

تر�مب وكيم جونغ �أون.
�ل�صعودية  تتهم  �ملتحدة  �لوليات 
"على  �لإن�صان  حقوق  بانتهاك 

مبقتل  و�لت�صبب  و��صع  نطاق 
ترف�س  تركيا  �ليمن"  �ملدنيني يف 
�لأمريكية  �خلارجية  تقرير 
�لعامل  يف  �لإن�صان  حقوق  حول 
�لتقرير  �لرو�صية:  �خلارجية 
�لأمريكي حول حقوق �لإن�صان يف 
�لعامل م�صي�س وو�صفت بيونغ يانغ، 
باأنها  و��صنطن  �لثالثاء،  م�صاء 

"بوؤرة" لنتهاكات حقوق �لإن�صان، 
�لنارية  �لأ�صلحة  ثقافة  تبدو  وبلد 

فيه "�أ�صبه ب�رشطان".
�لر�صمية  �لأنباء  وكالة  وقالت 
و��صنطن  �إن  �ل�صمالية،  �لكورية 
حلقوق  "قا�صيا  نف�صها  ن�صبت 
�أمر  "�إنه  و�أ�صافت  �لإن�صان". 
ل�س  ق�صة  وي�صبه  فعال  �صخيف 

يطلب �عتقال ل�س �آخر".
"�لهدف  �أن  �لوكالة  وتابعت 
هو  �ملتحدة(  )للوليات  �حلقيقي 
تفكيك �لبالد �لتي ل تطيعها، وخلق 
ذر�ئع ل�صغوط و�عتد�ء�ت �صيا�صية 
و�قت�صادية"وكانت  وع�صكرية 
وز�رة �خلارجية �لأمريكية �تهمت 
و�صع  عن  �ل�صنوي  تقريرها  يف 

عام  �لعامل  يف  �لإن�صان  حقوق 
ب�صل�صلة  �ل�صمالية،  كوريا   2017
�أنها جرت  من �لنتهاكات، موؤكدة 

مبو�فقة �حلكومة.
وحتدث �لتقرير عن عمليات �إعد�م 
وعمليات  �لق�صاء  �إطار  خارج 
وعمليات  من�صقني  وقمع  تعذيب، 
هذه  وو�صف  �خلارج.  يف  خطف 

"�نتهاكات  باأنها  �ملمار�صات 
فا�صحة حلقوق �لإن�صان"،يذكر �أن 
�لكورية �جلنوبية  وزيرة �خلارجية 
و�صع حقوق  �أن  �أكدت  كيونغ  كانغ 
لن  �ل�صمالية  كوريا  يف  �لإن�صان 
من  �لرغم  على  �لقمة  يف  يناق�س 
�أطلقتها  �لجتاه  هذ�  يف  دعو�ت 

منظمات.

ت�صنيف  يف  مركزها  م�رش  فقدت 
موقع "غلوبال فاير باور" �لأمريكي، 
حيث  �لعامل،  يف  �جليو�س  لت�صنيف 
قائمة  يف   12 رقم  �ملركز  �حتلت 

�أقوى جيو�س �لعامل، بعد �أن كانت يف 
�ملركز رقم 10 �لعام �ملا�صي.

وبح�صولها على �ملركز �لثاين ع�رش 
تفوقت م�رش على �إير�ن �لتي �حتلت 

�لفارق  وظل  ع�رش،  �لثالث  �ملركز 
�مل�رشي  �جلي�صني  بني  ب�صيطا 

و�لإير�ين.
جاءت  �ملوقع  قائمة  وبح�صب 

يف  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�ملركز  يف  ورو�صيا  �لأول،  �ملركز 
�لثالث،  �ملركز  يف  و�ل�صني  �لثاين، 
وفرن�صا  �لر�بع،  �ملركز  يف  و�لهند 

يف �خلام�س، وبريطانيا يف �ل�صاد�س، 
وكوريا �ل�صمالية يف �ل�صابع، و�ليابان 
يف �لثامن، وتركيا يف �لتا�صع، و�أملانيا 
�حلادي  يف  و�إيطاليا  �لعا�رش،  يف 

ع�رش، وم�رش يف �لثاين ع�رش.
وكانت م�رش قد دخلت �صمن قائمة 
عام  �لعامل  يف  جيو�س   10 �أقوى 

.2017

�إن  �لعربية،  "هاآرت�س"  �صحيفة  قالت 
بالتح�صري  بد�أ  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
على  جديد  ��صتيطاين  حي  لإن�صاء 

�لقد�س  �رشقي  باهر  �صور  �أر��صي 
�ملحتلة.

�لتح�صري�ت  �أن  �ل�صحيفة  و�أو�صحت 

حيث  �لأر�س،  على  يومني  من  بد�أت 
من  للم�رشحني  خم�ص�س  حي  �صيقام 
وتقع  �لحتالل.  جي�س  يف  �خلدمة 

�لأر�س �لتي �صادرتها قو�ت �لحتالل 
"ق�رش  حي  بجانب  �ل�صبعينيات  يف 
بلدة  �أر��صي  على  �ل�صامي"  �ملندوب 

�صور باهر بالقد�س �ملحتلة. و�رشعت 
�ليومني  خالل  �لحتالل  قو�ت 
�أ�صجار  ع�رش�ت  باقتالع  �ملا�صيني 

�لفل�صطينيون  زرعها  �لتي  �لزيتون 
هناك. وتخطط "�إ�رش�ئيل" لبناء 180 

وحدة ��صتيطانية يف خطوة �أوىل.

�إن  عربية  م�صادر  قالت 
�ل�صفارة  لنقل  �ل�صتعد�د�ت 
�إىل  �أبيب"  "تل  من  �لأمريكية 
بد�أت  �أن  بعد  ��صتكملت،  �لقد�س 
�لأمريكي  �لرئي�س  �إعالن  منذ 
نقل  قر�ره  عن  ترمب،  دونالد 

�ل�صفارة.
بجو�ر  �أعمال  �لأيام  هذه  وجتري 
يف  �لأمريكية  �لقن�صلية  مبنى 
�صارع د�فيد بلو�رش يف حي �أرنونا 

�ملتوقع  من  حيث  �لقد�س؛  يف 
يف  �لأمريكية  �ل�صفارة  تنتقل  �أن 
�ملرحلة �لأوىل، وقد تربعت بلدية 
بركات  نري  ورئي�صها  �لحتالل 
بقدر  �صي�صاعد  باأنه  �أو�صح  �لذي 
ما ي�صتطيع يف تنفيذ نقل �ل�صفارة 
ميكن  مبا  �لقد�س،  �إىل  �لأمريكية 

�أن يوؤدي لإنهاء هذه �ملهمة.
ويف �لأثناء يجري �صق طريق و�صول 
�لأمريكية  �لقن�صلية  نطاق  �إىل 

�صي�صتخدمه  و�لذي  �لقد�س،  يف 
وطاقمه،  فريدمان  د�فيد  �ل�صفري 
ويف  �لطو�رئ،  حلالة  �آخر  وطريق 
�لقن�صلية  �إىل  �ملوؤدية  �ملحاور 
و��صع  تو�جد  هناك  �لأمريكية، 
يفح�صون  وهم  �حلر��صة،  لرجال 
جيًد� كل من يقرتب من �ملنطقة، 
�لعلنية،  �ل�صتعد�د�ت  جانب  و�إىل 
مع  خفية  ��صتعد�د�ت  توجد 
�لأمني  �ملو�صوع  على  �لت�صديد 
و�ل�صتعد�د�ت �للوج�صتية �ل�صاملة 
لل�صفارة يف  متهيًد� للنقل �ملتوقع 

�ل�صهر �لقادم.
نقل  �أعقاب  يف  ذلك،  و�إىل 
�ل�صفارة �لأمريكية، تقرر يف قيادة 
�لقو�ت  تعزيز  �لو�صطى  �ملنطقة 
يف  �لت�صعيد  لإمكانية  متهيد� 
�ملناطق �ملحتلة، كما تقول نف�س 

�مل�صادر.

�لعامة  �لأركان  هيئة  �أعلنت 
�لرو�صية،  �مل�صلحة  للقو�ت 
مو�صكو  �أن  �لأربعاء،  �أم�س 
�صوريا  �إىل  قريبا  �صت�صلم 
منظومات دفاع جوي متطورة.

 و�أكد رئي�س �إد�رة �لعمليات لدى 
�لرو�صية،  �لعامة  �لأركان  قيادة 
�لفريق �أول �صريغي رود�صكوي،، 
عقد  �صحفي  موجز  �أثناء  يف 
�أكد  �لرو�صية،  �لدفاع  بوز�رة 
�لرو�س  �لع�صكريني  �خلرب�ء  �أن 
تدريب  يف  ي�صتمرون  �صوف 
يتعلق  فيما  �ل�صوريني  زمالئهم 

با�صتخد�م �لأ�صلحة �جلديدة.
�لع�صكري  �مل�صوؤول  و�أ�صار 
�مل�صت�صارين  �أن  �إىل  �لرو�صي 
�إ�صالح  يف  �صاهمو�  �لرو�س 
�جلوي  �لدفاع  قو�ت  وحتديث 
معظم  �أن  موؤكد�  �لرو�صية، 
�لدقة  عالية  �لغربية  �ل�صو�ريخ 

جر�ء  �عرت��صها  مت  و�لتي 
�لعدو�ن �لثالثي يف وقت �صابق 
من  ُدمرت  �جلاري  �ل�صهر  من 
قبل منظومات �لدفاع �صوفيتية 
�أ�س  و"�أو  "�إ�س-125"  �ل�صنع 
يبلغ  و�لتي   " و"كو�در�ت  �إيه" 

عمرها 40 عاما.

وز�رة  �أن  رود�صكوي  وذكر 
بتحليل  قامت  �ل�صورية  �لدفاع 
مف�صل لنتائج �لغار�ت �لغربية، 
ذلك  �أ�صا�س  على  و�أدخلت 
نظام  يف  تعديالت  �صل�صلة 
رفع  بغية  للبالد  �جلوي  �لدفاع 

فعاليته.

ك�سف املفت�س العام لل�سرطة املاليزية تان �سري حممد فوزي هارون، �سباح اأم�س الأربعاء )25-04( عن تفا�سيل جديدة حول جرمية اغتيال 
عامل الطاقة الفل�سطيني الدكتور فادي البط�س. م�سرًيا اإىل اأن ال�سرطة تعتقد باأن امل�ستبه به مل يغادر البالد حتى اللحظة.

ال�سرطة املاليزية 

ك�سف خيوطـ جديدة حول اغتيال العامل الفل�سطيني البط�ش

بيونغ يانغ تدين التهامات الأمريكية حول حقوق الإن�سان

اجلي�ش امل�سري يفقد مركزه يف قائمة الع�سرة الأقوى عامليا

املحتلة بالقد�ش  م�سادرة  اأر�ش  على  جديدة  م�ستوطنة  "اإ�سرائيل" تقيم 

م�سادر عربية

 ا�ستكمال ال�ستعدادات لنقل ال�سفارة الأمريكية للقد�ش
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ب�ش�أن  املحللون  اختلف  اإذ 
»اأهم«  غي�ب  تداعي�ت 
لعبت  التي  ال�شخ�شي�ت 
الليبي  ال�رصاع  يف  دورا 
الداخلي، وفق�  الو�شع  على 
املحلية  لال�شتقط�ب�ت 
التي  والدولية  والإقليمية 
م�ش�رات  يف  دورا  تلعب 
وكذلك  الليبية،  الأزمة 

النق�ش�م�ت ال�شي��شية.
الليبي  امل�شهد  وت�شود 
النق�ش�م  من  ح�لة  عموم� 
خلفي�ت  على  املجتمعي 
�شبع  بعد  وقبلية،  �شي��شية 
العقيد  غي�ب  من  �شنوات 
والإط�حة  القذايف،  معمر 
به يف ثورة 17 فرباير 2011، 
التي ل تزال القوى الأ�ش��شية 
ت�ش�رع  بثوابته�  املتم�شكة 
�ش�ئكة  اأزمة  من  للخروج 
ل�شيطرة  ال�شعي  عنوانه� 
على  متن�فرة  ف�علة  قوى 
الو�ش�ئل  ب��شتخدام  البالد 
ف�شل  بعد  الع�شكرية، 
اإر�ش�ء  يف  عدة  حكوم�ت 
يف  الداخلي،  احلوار  اأ�ش�س 
�شي��شي  م�ش�ر  غي�ب  ظل 
بني  العالقة  ير�شم  وا�شح 
الليبية  القوى  خمتلف 

الف�علة.
ويت�ش�رع ج�نب�ن على النفوذ 
الأول  ليبي�،  يف  وال�رصعية 
حكومة الوف�ق يف طرابل�س 
)غرب( امل�شنودة ب�ملجل�س 
)ت�رصيعي  للدولة  الأعلى 
القوات  والث�ين  ا�شت�ش�ري(، 
حفرت،  خليفة  يقوده�  التي 
جمل�س  من  املدعومة 

النواب يف طربق )�رصق(.

قوات حفرت.. اإما ذوبان 
اأو زعامات متعددة

ومن املتوقع اأن يوؤدي غي�ب 
ال�رصاع،  �ش�حة  عن  حفرت 
اأو  املر�س  ب�شبب  �شواء 
الوف�ة، اإىل »اإرب�ك املوقف 
الليبي،  ال�رصق  يف  عموم� 
القبلي  الع�مل  يلعب  الذي 
املنطقة  يف  الأكرب  الدور 
نفوذ  منطقة  متثل  التي 
على  ظهوره  منذ  حفرت 
وفق�  ال�رصاع«،  �ش�حة 
لل�ش�أن  املت�بع  لالإعالمي 

الليبي ي��شني خط�ب، 
وت�ريخي� ظلت القوى القبلية 
ترجيح  عوامل  واملن�طقية 
اآخر،  طرف  على  لطرف 
وهي قوى حتى الآن مل يتم 
من  طرف  �شمن  ا�شتيع�به� 
اأنه� م�  ال�رصاع، كم�  طريف 
من  اأقل  دورا  تلعب  زالت 
املفرت�س،  دوره�  حجم 
وهو م� ل ميكن له� اأن تقبل 

به على املدى البعيد.
خ�شوم  »�شيح�ول  لذلك، 
على  ال�شتحواذ  حفرت 
بع�س م� حققه من مك��شب 
الغرب  يف  �شيم�  ل  ونفوذ، 
اأي�ش�«،  الليبي، ويف اجلنوب 
الذي  »خط�ب«  بح�شب 
اأو�شح اأن »انته�ء دور حفرت، 
قوة  على  �شيوؤثر  غي�به،  اأو 
ونفوذ القوات املوالية له يف 

الغرب الليبي«.
اإليه  �شتوؤول  م�  وحول 
الليبي،  ال�رصق  يف  الأو�ش�ع 
راأى  حفرت،  نفوذ  معقل 
»خط�ب«  الليبي  الإعالمي 
اأن تلك القوات »�شتذوب يف 
القوات الت�بعة لف�ئز ال�رصاج 
الرئ��شي  املجل�س  )رئي�س 
اأنه�  اأو  الوف�ق(،  حلكومة 
جمموع�ت  اإىل  �شتتحول 
الزع�م�ت،  متعددة  م�شلحة 
ولي�شت حتت زع�مة واحدة 

يقوده� حفرت قبل غي�به عن 
امل�شهد«.

»تتحول  اأن  املتوقع  ومن 
اإىل  الليبي  ال�رصق  من�طق 
جمموع�ت  تقوده�  من�طق 
الولءات  متن�ق�شة  م�شلحة 
يدفع  مب�  والنتم�ءات، 
الأزمة الليبية اإىل مزيد من 
لالإعالمي  وفق�  التعقيد«، 
املت�بع لل�ش�أن الليبي ي��شني 

خط�ب.
الزعيم  نظ�م  �شقوط  ومنذ 
الليبي الراحل معمر القذايف 
يف 20 اأكتوبر  2011، �شهدت 
انق�ش�م�ت  الليبية  ال�ش�حة 
ت�شكيل  اإىل  اأدت  �شي��شية 
وبرمل�نني  اثنتني  حكومتني 
وجي�شني يف طرابل�س غربي 
ليبي�، وطربق )425 كلم �رصق 

بنغ�زي(.
تعمل  الليبي،  الغرب  ففي 
الوطني  الوف�ق  حكومة 
من  دولي�(  به�  )املعرتف 
وله�  طرابل�س،  الع��شمة 
وحتظى  له�  تتبع  قوات 
الأعلى  املجل�س  بت�أييد 
خ�لد  )بقي�دة  للدولة 
ال�رصق  يف  اأم�  امل�رصي(، 
اأي�ش� حكومة  الليبي فهن�ك 
»موؤقتة« منبثقة عن جمل�س 
ومت�ر�س  طربق،  يف  النواب 
من  )ال�شكلية(  �شلط�ته� 
مدينة البي�ش�ء )�رصق(، كم� 
قوات  بحم�ية  حتظى  اأنه� 

حفرت.

املوؤ�ش�شة الع�شكرية ال 
تربط م�شريها ب�شخ�س

اأو عدم  وبعيدا عن »غي�ب« 
امل�شهد  عن  حفرت  غي�ب 
بن�ء  مع�شلة  �شتظل  الليبي، 
على  ليبية  م�شلحة  قوات 
والكف�ءة  املهنية  اأ�ش�س 
والولء للموؤ�ش�شة الع�شكرية، 
من بني حتدي�ت عدة �شتواجه 
الوطني،  الوف�ق  حكومة 
لالنق�ش�م�ت  حد  لو�شع 
�شي��شي� وع�شكري�  الداخلية 

ومن�طقي�.
الع�م  الأمني  ق�له  م�  ووفق 
للتجمع الوطني الليبي اأ�شعد 
، ف�إن »حفرت  حم�شن زهيو، 
لعب دورا حموري� يف اإع�دة 
الوطني  اجلي�س  ت�شكيل 

الليبي، وترتيب اأو�ش�عه«.
)املح�شوب  »زهيو«  و�شدد 
على  القذايف(  نظ�م  على 
ارتب�ط  وجوب  »عدم 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية عموم� 
ككل  هوؤلء  لأن  ب�أفراد، 

الب�رص اإىل زوال«.
املوؤ�ش�شة  »بق�ء  اأن  واعترب 
ليبي�  يف  ودوره�  الع�شكرية 
اأو  �شخ�س  ببق�ء  يرتبط  ل 
اأن  ينبغي  اإمن�  اآخر،  غي�ب 
يكون الرتب�ط مع موؤ�ش�ش�ت 

الدولة«.
وانتهى الأمني الع�م للتجمع 
الوطني الليبي اأ�شعد حم�شن 
زهيو اإىل القول بوجوب »دعم 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توحيد 
يف ليبي� وفق �شوابط تعتمد 

املهنية والكف�ءة«.
اأم� املفكر الليبي ال�شنو�شي 
املركز  مدير  ب�شيكري، 
والتنمية،  للبحوث  الليبي 
اأن اخلي�رات املت�حة  فريى 
الداعمة  الأطراف  اأم�م 
مع  عليه�  �شيكون  حلفرت 
الليبي،  امل�شهد  عن  غي�به 
�شخ�شية  عن  »تبحث  اأن 
بع�س  فيه�  تتوفر  قي�دية 
م� توفر يف �شخ�شية حفرت، 
على  القدرة  مقوم�ت  من 
الأ�ش��شية  اجلبهة  تعبئة 
جبهة  خ��شة  يقوده�،  التي 

ال�رصق الليبي«.
واأ�ش�ر ب�شيكري اإىل »�شعوبة« 
الق�در  البديل  »اإيج�د  مهمة 
ومع  اجلميع«،  جتميع  على 
بديلة  »�شخ�شية  ف�إن  هذا 
وم�دي�  �شي��شي�  دعمه�  يتم 
ميكن اأن تلعب بع�س م� ك�ن 
اأدوار  من  حفرت،  به  يقوم 

يوؤديه� يف ال�ش�حة الليبية«.

حفرت خلالفة  اأ�شماء   4

اأن  مراقبون  ويتحدث 
خلالفة  املر�شحة  الأ�شم�ء 
حفرت تتمثل يف عبد الرزاق 
الن�ظوري، ق�ئد اأرك�ن قوات 
حفرت، واملدعوم من رئي�س 
جمل�س النواب عقيلة �ش�لح، 
كربى  العبيدات  قبيلة  زعيم 
قد  والذي  ال�رصق،  قب�ئل 
يلج�أ اإىل اإلغ�ء من�شب الق�ئد 
الع�م للقوات امل�شلحة الذي 
اأن  يعني  م�  حفرت،  ي�شغله 
تلق�ئي�  توؤول  اجلي�س  قي�دة 
تعر�س  الذي  الن�ظوري  اإىل 
اغتي�ل  ملح�ولة  موؤخرا 

ف��شلة.
احل��شي  ال�شالم  عبد  اأم� 
عملي�ت  غرفة  رئي�س 
واملنحدر  حفرت،  قوات 
اإحدى  احل��شة  قبيلة  من 
ال�رصق،  يف  الب�رزة  القب�ئل 
اإعالم  و�ش�ئل  تروج  والذي 
الأوفر  اأنه  واأجنبية  عربية 
الع�م  الق�ئد  ملن�شب  حظ� 
بدعم  فيحظى  للجي�س، 
الإقليميني  حفرت  حليفي 
)م�رص والإم�رات( ب�لإ�ش�فة 

اإىل فرن�ش�.
الفرج�ين،  عون  ميثل  فيم� 
ورئي�س  حفرت،  عم  ابن 
الأ�شم�ء  اأحد  مكتبه، 
حفرت،  خلالفة  املر�شحة 
خزينة  ميثل  اأنه  خ��شة 
وحتيط  الأخري،  اأ�رصار 
من  ن�فذة  �شخ�شي�ت  به 
امل�ل  قبيلته متتلك مف�تيح 
املنطقة، غري  والإعالم يف 

كت�ئب  بدعم  يحظى  ل  اأنه 
قبيلة  من  )منحدر  ال�رصق 
الفرج�ن يف الغرب الليبي(.

اأحد  حفرت  خ�لد  ميثل  كم� 
والده،  خلالفة  املر�شحني 
»الكتيبة  يقود  اأنه  خ��شة 
الكت�ئب  اأقوى  اإحدى   ،»106
برز  والتي  حفرت،  قوات  يف 
دوره� يف عملية الهجوم على 
قوات فرج قعيم يف بنغ�زي، 
من  الع�رصات  مع  واعتق�له 
ب�لتمرد  لته�مهم  جنوده 
اإل  الوف�ق،  والولء حلكومة 
اأن »خ�لد« ل يحظى ب�ل�شيت 
الع�شكري الذي ميثله والده 
وكب�ر ق�دة »عملية الكرامة« 
التي اأطلقه� خليفة حفرت يف 

16 م�ي 2014.
النق�ش�م  ظل  ويف  لذلك، 
»املن�طقي«، �شتجد من�طق 
ال�رصق الليبي نف�شه� بح�جة 
ق�درة  »�شخ�شي�ت  اإىل 
�شواء  الفراغ،  ملء  على 
اأو  �شي��شية  �شخ�شي�ت 
دينية  تي�رات  اأو  ع�شكرية، 

اأو ليربالية«.
وت�شيق خي�رات حل الأزمة 
القوى  تعدد  مع  الليبية 
اخل�رجية املتدخلة يف عمق 
اأهدافه�  وتن�ق�س  ال�رصاع، 
توافقه�  وعدم  وم�ش�حله�، 
مع  الأحي�ن  اأغلب  يف 
ال�شيقة لالأطراف  امل�ش�لح 
اإىل  يقود  م�  املت�ش�رعة، 
قدم�  ب�مل�شي  العتق�د 
الت�شظي  من  مزيد  نحو 

ال�شي��شي.

»غياب« خليفة حفرت قائد القوات الليبية املدعومة من جمل�س النواب يف طربق )�شرق(، عن امل�شهدين الع�شكري وال�شيا�شي يف ليبيا، ب�شبب خ�شوعه 
للعالج مب�شت�شفى »بري�شي« يف فرن�شا، يثري نقا�شا على م�شتويات عدة ب�شاأن م�شتقبل البالد، هل هي يف طريقها للتوحد؟ اأم ملزيد من االنق�شام 

والتفتت؟

غياب حفرت

ق .د

هل يغري خارطة القوى الفاعلة يف ال�صراع الليبي؟ 
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ت�شكيلة  ف�إن  ال�شدد  هذا  ويف 
عمراين  الق�در  عبد  املدرب 
اللق�ء  يف  الفوز  اإىل  بح�جة 
عندم�  ينتظره�  الذي  املقبل 
املقبل  الأ�شبوع  نه�ية  ت�شتقبل 
�شمن  القب�ئل  �شبيبة  ال�شيف 
الوطنية  البطولة  من   28 اجلولة 
ملالق�ة  اجلنوب  اإىل  التنقل  قبل 
ب�ل�شقوط  املهدد  ب�شكرة  احت�د 
ح�ل  ويف  الث�نية،  الرابطة  اإىل 
اأربع  اإحراز  من  الت�شكيلة  متكن 
ب�لتتويج  الحتف�لت  ف�إن  نق�ط 
دون  �رشعية  �شتكون  ب�للقب 
من  الأخرية  اجلولة  نت�ئج  انتظ�ر 
ي�شتبعد  ل  اأين  الوطنية،  البطولة 
من  الأخرية  اجلولة  تكون  اأن 
هداف  لرفق�ء  احتف�لية  املو�شم 
البطولة الوطنية اأمني عبيد عندم� 
املق�بل  يف  ب�رادو.  ن�دي  يالقون 
الأدوار  لعب  على  ال�رشاع  ا�شتعل 

الأوىل واإنه�ء املو�شم يف البوديوم 
موؤهل  مركز  �شم�ن  اأجل  من 
الق�رية  املن�ف�ش�ت  اإحدى  اإىل 
انح�رش  حيث  املقبل،  املو�شم 
املركزين  اأحد  على  التن�ف�س 
الرتتيب  جدول  يف  والث�لث  الث�ين 
رابطة  م�ش�بقة  اإىل  واملوؤهل 
بني  الك�ف  وك�أ�س  اإفريقي�  اأبط�ل 
لكل  الأمر  ويتعلق  اأندية  اأربعة 
داي  ح�شني  ن�رش  الو�شيفني  من 
و�شبيبة ال�ش�ورة، مولودية اجلزائر 
توا�شل  حيث  وهران،  ومولودية 
الأندية الأربعة من�ف�شته� من اجل 
م�ش�ركة  وخو�س  املو�شم  اإنق�ذ 
يف  اجلديد.  املو�شم  يف  ق�رية 
البليدة  احت�د  ن�دي  وّدع  املق�بل، 
ور�ّشم  الأوىل  الرابطة  ر�شمي� 
بعد  الث�نية  الرابطة  اإىل  �شقوطه 
مو�شم واحد من ال�شعود اإىل دوري 
ميدانه  على  التعرث  بعد  الكب�ر 
على  التع�دل  فخ  يف  و�شقوطه 
فيم�  بلوزداد،  �شب�ب  اأم�م  ميدانه 

الت�أ�شريتني  على  ال�رشاع  يتوا�شل 
املعنية  لالأندية  الأخريني 
اأبن�ء  ت�شكيلة  ومرافقة  ب�ل�شقوط 
مدينة »الورود«، اأين ت�ش�رع �شبعة 
اأندية من اأجل تف�دي النزول غلى 
مهمة  اأن  ورغم  ال�شفلى،  الدرجة 
بلعب��س  احت�د  القب�ئل،  �شبيبة 
على  اأ�شهل  تبدو  بلوزداد  و�شب�ب 
الورق من اأجل اإنه�ء املهمة بنج�ح 
الأمرو  اأن  ب�عتب�ر  البق�ء  وحتقيق 
بني ايديه� وهي التي حتت�ج غلى اربع 
املقبلة،  الثالث  املب�ري�ت  من  نق�ط 
بني  اأ�شده  على  �شيكون  التن�ف�س  ف�إن 
ت�جن�نت،  دف�ع  املدية،  اأوملبي  فرق 
من  احلرا�س  واحت�د  ب�شكرة  احت�د 
وان  خ��شة  ال�شقوط  تف�دي  اأجل 
راهن  حتت  �شتكون  الأربعة  الأندية 
لحت�د  ب�لن�شبة  خ��شة  احل�ش�ب�ت، 
هزميته�  بعد  غرقت  التي  احلرا�س 
الو�شعية  وهي  التوايل  على  الث�نية 
ل  موقف  اأم�م  »ال�شفراء«  ت�شع  التي 

حت�شد عليه.

فوز وتعادل يف�ضل ال�ضيا�ضي على التتويج باللقب�رشاع على البوديوم و�شدام�ت قوية لتحقيق البق�ء
بداأت تت�شح الأمور حول هوية املتوج بلقب البطولة الوطنية وذلك اإثر التعادل الذي 

عاد به املت�شدر �شباب ق�شنطينة من رحلته اإىل الغرب على ح�شاب امل�شيف مولودية 
وهران، حيث دنا ال�شباب من ح�شم لقب البطولة الوطنية ل�شاحله، اأين ل تف�شله �شوى 

اأربع نقاط عن الحتفال بالتتويج وذالك قبل ثالث جولت على اإ�شدال ال�شتار عن 
املو�شم الكروي اجلاري

لقاءين مقدمني 
عن اجلولة 28 من 
الرابطة املحرتفة 

الأوىل

الو�ضيف يف 
دورية نحو 
الثامن ماي 

والعميد 
ي�ضتهدف 
الو�ضافة

جتري نه�ية هذا الأ�شبوع ثالث 
مب�ري�ت مقدمة عن اجلولة 28 
من الرابطة املحرتفة الأوىل 

ب�شبب امل�ش�ركة الق�رية ملمثلي 
اجلزائر، ويف هذا ال�شدد 

�شيكون الغد موعدا ملق�بلتني 
يف الربن�مج اأين يتنقل و�شيف 
البطولة الوطنية ن�رش ح�شني 

داي اإىل ع��شمة اله�ش�ب العلي� 
من اجل مالق�ة امل�شيف وف�ق 
�شطيف يف مق�بلة ي�شتهدف من 
خالله� الأخري تدارك هزميته 
الثقيلة خ�رج الدي�ر اأم�م ب�رادو 
والت�ش�لح مع الأن�ش�ر، خ��شة 

وان اأي تعرث جديد يجعل ت�شكيلة 
»الن�رش الأ�شود« تودع البوديوم 

ر�شمي� وتخرج �شفر اليدين هذا 
املو�شم، ولن تكون مهمة رفق�ء 
الالعب حمزة اآيت واعمر �شهلة 
اأم�م فريق ي�شجل نت�ئج مبهرة 

ويقدم مو�شم� رائع� وهو الذي مل 
ينهزم يف 20 مب�راة على التوايل، 

اأين ت�شمح عودتهم بنتيجة 
ايج�بية �شم�ن الن�رشية للمركز 

الث�ين وت�شييق اخلن�ق على الرائد 
�شب�ب ق�شنطينة عرب تقلي�س 

الف�رق. يف املق�بل، ي�شهد ملعب 
عمر حم�دي ببولوغني خو�س 
مق�بلة ب�أهداف متب�ينة عندم� 
يلتقي مولودية اجلزائر ب�حت�د 
بلعب��س، وي�رش »العميد« على 

الزاد ك�مال والحتف�ظ ب�لنق�ط 
الثالث على ميدانهم، خ��شة 
وان تدعيم الر�شيد ب�لفوز 

ي�شمح للفريق ب�لعودة جمددا اإىل 
البوديوم ول ي�شتبعد ان ي�شتعيد 
الو�ش�فة يف ح�ل تعرث الن�رشية 

خ�رج القواعد، بينم� يتنقل 
اأ�شب�ل املدرب �رشيف الوزاين 
اإىل الع��شمة وهم يعولون على 
ت�شجيل نتيجة ايج�بية تدعم 
الر�شيد وت�شهل مهمتهم يف 

�شم�ن البق�ء ب�عتب�ر اأن الهزمية 
جتعل »املكرة« تدخل لغة 

ح�ش�ب�ت ال�شقوط.

برناجن املباريات
وفاق �شطيف / ن�شر 

ح�شني داي
مولودبة اجلزائر / 

احتاد بلعبا�س
اللقاءان ينطلقان على 

ال�شاعة 16:00
عي�شة ق.

بن �ضيخة يعلن اال�ضتقالة ويرف�ض العودة اإىل الوفاق
�شرف على الت�شكيلة بن�شبة كبرية اإىل نهاية املو�شم

�شطيف  وف�ق  فريق  مدرب  اأعلن 
ا�شتق�لته من  عبد احلق بن �شيخة 
الفنية  الع�ر�شة  راأ�س  على  من�شبه 
الفريق  تكبده�  التي  الهزمية  بعد 
ن�دي  واجه  عندم�  القواعد  خ�رج 
من   27 اجلولة  حل�ش�ب  ب�رادو 
�شيخة  بن  وبرر  الوطنية،  البطولة 
ان قراره ب�لرحيل عن الفريق بعد 
العمل يف  ا�شهر من  اأربعة  اأقل من 
الدين  خري  للمدرب  خلف�  الفريق 
حتمله  عدم  بعد  ج�ء  م��شوي 
لالأو�ش�ع التي ت�شود الن�دي، واأو�شح 
اأنه يرف�س توجيه ال�شتم له يف حق 
وهوالو�شع�لذي  املتوف�ة  والدته 
متكنه  ا�شتح�لة  من  يت�أكد  جعله 
من موا�شلة العمل مع الن�دي، اين 
م�شريا  الأمر  على  اإ�رشاره  جدد 
اأنه لن يغري موقفه وا�شتق�لته قرار 
نه�ئي ل رجعة فيه، وهي الو�شعية 
برئ��شة  الوف�ق  اإدارة  جتعل  التي 
عن  ب�لبحث  مط�لبة  حم�ر  ح�ش�ن 

داخل  من  م�ش�در  اأن  رغم  خليفته 
بيت »الن�رش الأ�شود« ك�شفت اأن ابن 
�شيكون  مليك  وامل�ش�عد  الفريق 
غ�ية  اإىل  املدرب  كبرية  بن�شبة 
يف  التفكري  قبل  املو�شم  نه�ية 
جلب مدرب جديد لالإ�رشاف على 
رفق�ء الالعب زيتي حت�شب� للمو�شم 
املقبل، وهو الره�ن الذي �شيكون 

كبريا على زرق�ن الذي وب�لإ�ش�فة 
قبل  تبقت  مق�بالت  ثالث  اإىل 
اإ�شدال ال�شت�ر عن ةاملو�شم الكروي 
امتح�ن  اأم�م  �شيكون  ف�إنه  احل�يل 
حقيقي بخو�س اأول لق�ءين يف دور 
اإفريقي�  اأبط�ل  رابطة  جمموع�ت 

قبل الركون اإىل الراحة ق�ري�.
عي�شة ق.

الت�شكيلة على بعد اأربع نقاط من ح�شم البقاء

الكناري يح�ضرون مبعنويات
 مرتفعة لنهائي الكاأ�ض

برهن فريق �شبيبة القب�ئل جمددا 
املن�ف�شة  اإىل  القوية  عودته  عن 
ورغبته ال�شديدة يف ح�شم البق�ء 
�شمن الرابطة الأوىل قبل اجلولة 
الأخرية من اجل تف�دي ح�ش�ب�ت 
ت�شكيلة  اأط�حت  حيث  البق�ء، 
ب�لزائر  بوزيدي  يو�شف  املدرب 
نظيفة  بثالثية  املدية  اأوملبي 
من  الفريق  اإثره�  على  متّكن 
خطو خطوة كبرية من اجل ح�شم 
البق�ء وحتقيق الهدف امل�شطر، 
ي�شنع  بوزيدي  املدرب  ويبقى 
خ��شة  الأن�ش�ر  و�شط  احلدث 
الفنية  ب�لع�ر�شة  التح�قه  وان 
اآيت  الدين  عز  للمدرب  خلف� 
اوك�شيجني  جرعة  منح  جودي 
املعنوي  الدعم  ومنحهم  للفريق 
وم�ش�عفة  بقوة  اللعب  اأجل  من 
من  ال�شبيبة  لنق�د  اجلهود 
تتذوق  مل  التي  وهي  ال�شقوط 
الأق�ش�م  طعم  ت�أ�شي�شه�  منذ 
الت�شكيلة  وان  خ��شة  ال�شفلى، 
�شبع  يف  هزمية  دون  القب�ئلية 
اأربع  بني  التوايل  على  مب�ري�ت 
مب�ري�ت يف البطولة الوطنية ام�م 
احت�د بلعب��س، مولودية اجلزائر، 
املدية  واأوملبي  �شطيف  وف�ق 
ك�أ�س  يف  الت�أهل  اإىل  ب�ل�ش�فة 
البليدة  احت�د  اأم�م  اجلمهورية 

ومولودية اجلزائر.
امل�شجل  الثمني  الفوز  ويعترب 
اأم�م اوملبي املدية دافع� معنوي� 

من  يطو  ن�شيم  الالعب  لرفق�ء 
اأجل التح�شري جيدا للق�ء نه�ئي 
ك�أ�س اجلمهورية املقرر الثالث�ء 
بلعب��س،  احت�د  اأم�م  املقبل 
ي�شتهدفون  الكن�ري  واأن  خ��شة 
من�شة  اإىل  جمددا  العودة 
من  الألق�ب  ومع�نقة  التتويج�ت 
خالل ا�شتهداف التتويج ب�لك�أ�س 

ال�ش�د�شة يف م�شوارهم.

بوزيدي: واجهنا 
مناف�شا �شعبا لكننا 

جنحنا يف جتاوزه

القب�ئل  �شبيبة  مدرب  اعرتف 
اأ�شب�له  اأن مهمة  بوزيدي  يو�شف 
حتقيبق  اأجل  من  �شهلة  تكن  مل 
واأنهم  خ��شة  املق�بلة  يف  الفوز 
ويعرف  قوي�  من�ف�ش�  واجهوا 
يلعب الكرة احلديثة، لكنه اأو�شح 
احللول  اإيج�د  من  متكنوا  اأنهم 
واخلروج  املدية  اأوملبي  اأم�م 
ملعبهم،  من  الثالث  ب�لنق�ط 
واأ�ش�ف املتحدث يف ت�رشيح�ت 
اأن  اللق�ء  نه�ية  عقب  اإعالمية 
�شجلوه  الذي  العري�س  الفوز 
ي�شمح لهم ب�لقرتاب من حتقيق 
البق�ء ومينحهم دفعة معنوية من 
اأجل التح�شري يف اف�شل الظروف 

لنه�ئي ك�أ�س اجلمهورية.
عي�شة ق.

 �ضرط اإنريكي يعقد
مفاو�ضاته مع اأر�ضنال

يعترب لوي�س اإنريكي املدير الفني الأقرب لتويل قي�دة اآر�شن�ل 

وفق� لتق�رير �شحفية، خلف� للمخ�رشم اأر�شني فينغر، لكن 

وفق� ل�شحيفة »مريور« الربيط�نية، ف�إن اإنريكي طلب من 

اإدارة اأر�شن�ل، راتب� �شنوي� كبريا، يقدر بقيمة 15 مليون جنيه 

اإ�شرتليني حوايل 17 مليون يورو، واأ�ش�رت ال�شحيفة اإىل اأن 

هذا الأمر، قد يعوق تع�قد اآر�شن�ل معمدرب الب�ر�ش� ال�ش�بق، 

حيث مل ي�شبق لإدارة الن�دي الإجنليزي دفع هذا املبلغ 

القي��شي ملدير فني. يذكر اأن هن�ك اأ�شم�ء اأخرى مر�شحة 

اأي�ش� لتدريب اأر�شن�ل، مثل جنمي الفريق ال�ش�بقني ميكيل 

اأرتيت�، وب�تريك فيريا، اإىل ج�نب املدرب الإيط�يل ك�رلو 
اأن�شيلوتي.

ق.ر.
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عي�شة ق.

موقع  ك�شف  الغر�ض  ولهذا 
اأن غوالم يريد  »كالت�شيو نابويل« 
اأجل  من  كروتوين  بلقاء  اللحاق 
بقمي�ض  االأخرية  املقابلة  لعب 
يلعب  الذي  االيطايل  الفريق 
من  قادما   2015 �شيف  منذ  له 
خا�شة  الفرن�شي،  ايتيان  �شانت 

واأن الالعب مرتبط بالرحيل عن 
نهاية  االيطايل  نابويل  �شفوف 
هذا املو�شم بن�شبة كبرية ووجهته 
بن�شبة كبرية �شتكون نحو الدوري 
ا�شمه  واأن  خا�شة  االجنليزي 
يونايتد  مان�ش�شرت  بنادي  مرتبط 
جوزيه  الربتغايل  يدربه  الذي 
موينيو والذي يدير اأعماله نف�ض 

وكيل غوالم مينديز.

فاإن  امل�شدر  نف�ض  وح�شب 
الظهري االأي�رس للمنتخب الوطني 
ي�شرتجع  حتى  التح�شري  ي�شارع 
ب�شفة  والفنية  البدنية  امكانياته 
مبقدوره  يكون  حتى  كاملة 
وتوديع  نابويل  ملعب  يف  اللعب 
اجلماهري بطريقة كبرية من اأجل 
الوا�شعة  االأبواب  من  اخلروج 
وال  االيطايل،  اجلنوب  لنادي 

جاهزا  غوالم  يكون  ان  ينتظر 
االأخرية  اجلولة  مباراة  قبل 
العودة  قبل  الرتيث  يف�شل  حيث 
وتفادي  املالعب  اإىل  جمددا 
تعقد  قد  جديدة  اإ�شابة  تلقي 
مينحه  مل  اأين  الكروي،  م�شواره 
االأخ�رس  ال�شوء  الطبي  الطاقم 
اإىل  والعودة  اللعب  اأجل  من  بعد 

املناف�شة.

غوالم ي�ضارع الزمن للحاق مبباراة الوداع�لظهري �لي�شر للخ�شر ي�شاعف �جلهود يف تدريباته مع نابويل
ي�شارع �لالعب �لدويل �جلز�ئري فوزي غولم �لزمن من �أجل �لتو�جد جاهز� حت�شبا ملبار�ة �جلولة 38 و�لأخرية 
من �لدوري �ليطايل �لتي يخو�شها فريقه نابويل �أمام كروتوين، حيث �ندمج �لظهري �لأي�شر للمنتخب �لوطني يف 
�لتدريبات �جلماعية مع زمالئه بعدما تعافى من �لإ�شابة �لتي كان يعاين منها على م�شتوى �لركبة و�أجرى عليها 

عمليتني جر�حيتني �أبعدته عن �ملناف�شة ملدة �شتة �أ�شهر كاملة

 تو�جد �شمن �لت�شكيلة 
�ملثالية للدوري �لربتغايل

 براهيمي اأقرب للرحيل
 اإىل الدوري االجنليزي

�لعملية ت�شهد تقدمي �لكر�ت وقم�شان 
�لفريقني حت�شبا للنهائي

م كاأ�س اجلمهورية يزور �ضيدي  جم�ضّ
بلعبا�س وتيزي وزو اليوم وال�ضبت

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري 
االن�شمام  من  براهيمي  يا�شني 
حيث  االجنليزي،  الدوري  اإىل 
اإعالمية اجنليزية  ك�شفت تقارير 
لالعب  امل�شتقبلة  الوجهة  اأن 
�شوف تكون نحو اجنلرتا من اأجل 
الراغبة يف  اأنديتها  الأحد   اللعب 
حت�شبا  خدماته  على  احل�شول 
ويف  املقبل،  ال�شيفي  للمركاتو 
اإيفرتون  نادي  فاإن  ال�شدد  هذا 
التعاقد  اإىل  االأقرب  االجنليزي 
معه وهو الذي يح�رس اإىل تقدمي 
عر�ض مايل الإدارة بورتو من اأجل 
اإقناعها بالتنازل عن الالعب الذي 
�شفوف  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  يعترب 
االإعالم  ذكر  حيث  الت�شكيلة، 
اإيفرتون  م�شوؤويل  اأن  االجنليزي 
 40 قيمته  ماليا  عر�شا  يجهزون 
مليون اأورو والذي بن�شبة كبرية لن 
خا�شة  »الدراغاو«  اإدارة  ترف�شه 
بعد  ينتهي  الالعب  عقد  واأن 

مو�شم واحد �شيف 2019.
يا�شني  اختيار  مّت  املقابل،  يف 
الت�شكيلة  �شمن  براهيمي 
الربتغايل  للدوري  املثالية 
اختيار  وجاء  احلايل،  لالأ�شبوع 
متو�شط ميدان الت�شكيلة الوطنية 
موقع  خالل  من  القائمة  �شمن 
انتقاه  الذي  العاملي  »وو�شكورد« 
التي  الكبرية  املباراة  على  بناء 
اجلاري  االأ�شبوع  بداية  قدمها 
خالل املباراة التي واجه خاللها 
فيتوريا �شيتوبال خا�شة وانه متكن 
و�شجل  ال�شباك  اإىل  الو�شول  من 
هذا  لرباهيمي  الثامن  هو  هدفا 
الربتغايل،  الدوري  يف  املو�شم 
الذي ي�شجله  الرائع  االأداء  وياأتي 
الفرن�شي  ران  ملعب  نادي  خريج 
بورتو  فريقه  ليقود  املو�شم  هذا 
االألقاب  معانقة  اإىل  العودة  نحو 
الدوري  بلقب  والتتويج  جمددا 

الربتغايل.

كاأ�ض  جم�ّشم  ينزل  ان  ينتظر 
مدينتي  على  �شيفا  اجلمهورية 
اليوم  وزو  وتيزي  بلعبا�ض  �شيدي 
التوايل  على  املقبل  وال�شبت 
بلعبا�ض  احتاد  فريقا  ين�شط  اأين 
و�شبيبة القبائل مباراة نهائي كاأ�ض 
اجلمهورية املقررة يف الفاحت ماي 
املقبل على ملعب 5 جويلية، حيث 
اجلمهورية  كا�ض  جلنة  اختارت 
اأجل  من  البالد  غرب  من  البداية 
�شيفة  الكاأ�ض  ال�شيدة  حتط  اأن 
اليوم  بلعبا�ض  احتاد  اأن�شار  على 
واأحد  الفريق  يف فر�شة جلماهري 
طريف مباراة النهائي من اجل اخذ 
�شوف  حيث  معها،  تذكارية  �شور 
من  كبري  توافد  العملية  ت�شهد 
طرف جدماهري ت�شكيلة »املكرة«، 
الكاأ�ض عقد  تقدمي  ويوايل عملية 
ممثلون  يح�رسها  �شحافية  ندوة 
بلعبا�ض وممثل  عن ت�شكيلة احتاد 
رحلة  وتتوا�شل  الكاأ�ض.  عن جلنة 

تيزي  مدينة  اإىل  بعدها  الكاأ�ض 
بالقاعة  الرحال  حتط  حيث  وزو 
الريا�شية مللعب اول نوفمرب بتيزي 
الفر�شة  نف�ض  منج  اأجل  من  وزو 
الأن�شار �شبيبة القبائل الأخذ �شورا 
املعنويات  ورفع  معها  تذكارية 
ال�شاد�شة يف  الكاأ�ض  باإحراز  تيمنا 
بعد  جتري  حيث  النادي،  م�شوار 
انتهاء العملية عقد ندوة �شحافية 
بح�شور ممثلني عن اإدارة الرئي�ض 
�رسيف مالل والطاقم افني وممثل 
من جلنة الكاأ�ض قبل عودة الكاأ�ض 
والتح�شري  العا�شمة  اإىل  جمددا 
منحها  اأجل  من  املناف�شة  لنهائي 
اأحد طريف  الفائز بني  الفريق  اإىل 
ت�شهد  و�شوف  النهائية.  املقابلة 
اأن�شار  اإىل  الكاأ�ض  تقدمي  عملية 
الكرات وقم�شان  الفريقني تقدمي 
الفريقني التي �شوف اللعب بها يف 

موعد مباراة النهائي
عي�شة ق.

 ميلو يحدث االانق�ضام
 داخل بر�ضلونة

يعي�ض نادي بر�شلونة االإ�شباين، حالة من احلرية واالنق�شام 

ب�شاأن �شفقة اآرثر ميلو املتوقع اإمتامها، خالل فرتة 

االنتقاالت ال�شيفية املقبلة، وكان بر�شلونة قد اتفق بالفع، 

على �شم اآرثر من جرمييو الربازيلي، مقابل 30 مليون يورو 

بجانب 9 مليون يورو كمتغريات، كما دفع البلوغرانا 4 ماليني 

يورو كمقدم، من اأجل احتكار خيار تفعيل �رساء الالعب 

بداية من جويلية املقبل، ووفًقا ل�شحيفة موندو ديبورتيفو، 

فاإن هناك حالة من االنق�شام داخل اإدارة بر�شلونة، ب�شاأن 

دفع املبلغ املتبقي 26 مليون يورو للح�شول على اآرثر، و�شط 

اأ�شوات تطالب بالرتاجع عن ال�شفقة والبحث عن العب 

اآخر، يتمتع بج�شد قوي ويجيد األعاب الهواء.

واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن بر�شلونة رمبا يبحث عن العب 

بنف�ض املوا�شفات اجل�شدية، وطول القامة الذي يتمتع به 

الربتغايل اأندريه غوميز، واملتوقع رحيله ال�شيف املقبل 

بعدما ف�شل يف اإثبات نف�شه، ولفتت اإىل اأن هناك العديد 

من االأ�شماء املر�شحة لالن�شمام لرب�شلونة، اأمثال ثنائي 

اأجاك�ض فرينكي دي يوجن ودوين فان دي بيك، وفابيان من 

ريال بيتي�ض، اأما الوحيد داخل بر�شلونة الذي يراهن على 

جناح اآرثر، هو ال�شكرتري الفني روبرت فرينانديز .ونوهت 

ال�شحيفة، اأن تراجع بر�شلونة عن �شم اآرثر، يعني خ�شارة 

4 ماليني يورو، لكن اإدارة مت�شدر الليغا تخ�شى خ�شارة 26 

مليون يورو اأخرى حال عدم جناح �شاحب 21 عاما يف التاألق 
مع البلوغرانا.

جماهري لي�ضرت ترف�س عودة 
�ضليماين

من جهته، رف�شت جماهري نادي لي�شرت �شيتي االجنليزي عودة العبها 

اجلزائري اإ�شالم �شليماين اإىل �شفوف النادي جمددا بنهاية فرتة 

اإعارته اإىل نيوكا�شل نهاية هذا املو�شم، حيث اأجرى موقع »لي�شرت 

مريكوري« ا�شتفتاء جلماهري النادي حول رغبتهم يف عودة مهاجم 

املنتخب الوطني، وجاءت نتائج الت�شويت �شد روؤية �شليماين يحمل 

األوان النادي جمددا، اأين عرّبت ن�شبة 70% من االأ�شوات رف�شها عودة 

الالعب اإىل فريقها، وح�شب تقارير �شابقة ن�رسها االإعالم االجنليزي 

فاإن م�شوؤويل ت�شكيلة »الثعالب« غري متحم�شني حول عودة الالعب 

جمددا اإىل فريقهم ويتوجهون نحو بيعه اإىل فريق جديد يف حال مل 

يتم االحتفاظ به من طرف م�شوؤويل نيوكا�شل الذين يلعب معهم على 
�شكل اإعارة ملدة �شتة اأ�شهر.

ع.ق.

 فينغر يعرتف باإجباره 
على الرحيل
اعرتف مدرب اأر�شنال اأر�شني 

فينغر ام�ض باأنه اأُرغم على 
الرحيل عن من�شبه بنهاية 
املو�شم اجلاري، وعندما 
اأ�شدر فينغر بياًنا ب�شاأن 

رحيله اجلمعة املا�شي، اأّكد اأن 
بني القرار مت التو�شل اإليه بالرتا�شي 

ال�شحفي الطرفني، لّكنه �رّسح خالل املوؤمتر 
هذا الفريق يحتفظ بجودته، راأيت العبيه يخو�شون حتّديات هناك وداع مثايل ال اأعرف، اأريد فقط العمل باأف�شل �شكل ممكن، مل يكن قراري، وما تبّقى حتّدثت عنه �شابًقا«، واأ�شاف: »�شيكون االأوروبي، باأن االأمر مل يكن كذلك، وقال فينغر عن رحيله: »التوقيت ملواجهة اأتلتيكو مدريد اليوم يف ذهاب ن�شف نهائي الدوري 

الدوري االأوروبي، اأنا مقتنع مب�شتقبل الفريق، مع اإ�شافة العبني اأو العام و�شلنا اإىل نهائي كاأ�ض الرابطة، ونحن االآن يف ن�شف نهائي وفزنا بدرع املجتمع وكاأ�ض اإجنلرتا«، وختم فينغر بقوله: »هذا اأنهينا الدوري باملركز الثاين، ويف املو�شم املا�شي جمعنا 75 نقطة باللقب فاإنهم ي�شتحّقون ذلك، هذا الفريق ميلك اجلودة، قبل عامني املدرب الفرن�شي: »راأيت ما ميكنهم فعله هذا املو�شم، اإذا فازوا �شيتمثل يف حتقيق ذلك مع هذه املجموعة من الالعبني«، اأردف باللقب من اأجل الفريق، الفوز ب�شيء من اأجلهم، الر�شا االأكرب وتابع: »جمموعة الالعبني هذه ت�شتحق �شيئا مميًزا، اأريد الفوز ذهنية، ودائما ما كانوا يرّدون بال�شكل املنا�شب«.
ثالثة، فاإن اأر�شنال ميكنه ال�شعي نحو البطوالت«.

اإدارة اأحد ال�ضعودي تكرم 
احلار�س دوخة

يف �ملقابل، كّرمت �إد�رة نادي 
�أحد �ل�شعودي حار�شها �جلز�ئري 

عز �لدين دوخة و�أقامت حفلة 
على �شرفه عقب �ختياره �شمن 

�ل�شعودي لهدد� �ملو�شم، ورغم �شقوط فريقه �إىل �لدرجة قائمة �أف�شل خم�شة حر��س يف �لدوري 
�ل�شعودي �إىل خ�شه بتكرمي خا�س عرب قالب حلوى رفقة ي�شهد �لإ�شادة باإمكانياته، وهو ما دفع مب�شوؤويل �لفريق مدينة �ل�شلف مع ناديه و�لأد�ء �لر�ئع �لذي �أبانه جعله �لثانية �ل�شعودية �إل �أن �ملو�شم �ملمّيز �لذي قّدمه �بن 

بقية �أع�شاء �لفريق وجرى مبلعب �لنادي.
ع.ق.



مثلث ليفربول يعادل بي بي �سي
روبرتو  الربازيلي  �صالح،  حممد  امل�رصي  من  املكون  لليفربول  الهجومي  اخلط  عادل 

التي �صجلها  الأهداف  �صاديو ماين عدد  وال�صنغايل  فريمينو 
ثالثي ريال مدريد بي بي �صي املكون من كري�صتيانو 

مو�صم  يف  بيل،  وجاريث  بنزمية  كرمي  رونالدو، 
وبف�صل  اأوروبا.  اأبطال  بدوري   2014-2013

لعبو  �صجلها  التي  اخلم�صة  الأهداف 
�صمن  روما  �صباك  يف  الثالثة  ليفربول 
ذهاب ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
رفع اخلط الهجومي للريدز ر�صيده اإىل 
املو�صم،  هذا  البطولة  يف  هدفا   28
وهو نف�س عدد الأهداف التي اأحرزها 
ثالثي ريال مدريد مو�صم 2014-2013. 

 10 اإىل  ورفع �صالح وفريمينو ر�صيدهما 
احلالية  الن�صخة  يف  منهما،  لكل  اأهداف 

ر�صيده  ماين  رفع  فيما  الأوروبية  البطولة  من 
اإىل 8 اأهداف. ويف مو�صم 2014-2013 عندما توج 

ريال مدريد بلقب دوري اأبطال اأوروبا، �صجل رونالدو 17 
هدفا، فيما اأحرز بيل 6 اأهداف، وبنزمية 5 اأهداف.

..............................................................

ت�سامربالين مهّدد بالغياب عن املونديال
لعب  لها  تعر�س  التي  الإ�صابة  اأن  كلوب  يورغن  الإجنليزي  ليفربول  نادي  مدرب  ذكر 
حتى  املالعب  عن  تبعده  قد  ت�صامربلين  اأوك�صاليد  األيك�س  الإجنليزي  الدويل  الو�صط 
ركبته  يف  ت�صامربين  اأوك�صاليد  واأ�صيب  املونديال،  نهائيات  عن  ورمبا  املو�صم،  نهاية 
اليمنى وخرج على حمالة خالل مباراة ذهاب ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا التي فاز 
فيها فريقه ليفربول على روما الإيطايل 5-2 قبل �صهرين من مونديال 2018 يف رو�صيا، 
و�رصح كلوب يف موؤمتر �صحايف بعد املباراة: »كامل اجلهاز الطبي للفريق قلق قبل اإجراء 
ال�صور املقطعية، ميكنكم يف هذه احلالة اأن تت�صوروا، ل �صيما اأن املو�صم مل يعد طوياًل«. 
ورداً على �صوؤال حول احتمال انتهاء مو�صمه، اأجاب املدرب الأملاين: »يقولون نعم، اإذا 
م�صتدركاً:  امل�صاء«،  هذا  ممتازاً  لعباً  لقد خ�رصنا  ال�صبب،  فلهذا  با�صم،  غري  راأيتموين 

»لكني �صخ�س اإيجابي دائماً، وقد يكون �صكلي �صيئاً الآن«.
واأ�صيب اأوك�صاليد ت�صامربلين 24 عاماً يف ركبته اليمنى بعد مرور ربع ال�صاعة الأول من 
ال�صوط الأول خالل ا�صرتاك مع مدافع روما ال�رصبي األك�صندر كولروف، وبداأ يتلوى من 
الأمل ما دفع امل�صعفني اإىل طلب ا�صتبداله فوراً فحل حمله الهولندي جورجينو فينالدوم، 
ويعترب ت�صامربلين من العنا�رص الأ�صا�صية يف ت�صكيلة مدرب املنتخب الإجنليزي غاريث 
�صاوثغيت، وقد حترمه الإ�صابة من امل�صاركة يف نهائيات املونديال الذي ت�صت�صيفه رو�صيا 

من 14 جوان اإىل 15 جويلية.
..............................................................

فيلموت�س  يالحق  كورتوا 
ق�سائًيا

مرمى  حار�س  كورتوا  تيبو  اأعلن 
والده  مع  �صيقيم  اأنه  ت�صيل�صي 
مارك  �صد  ق�صائية  دعوى  تيريي 
ال�صابق،  بلجيكا  مدرب  فيلموت�س 
معلومات  بت�رصيب  اتهمهما  بعدما 

عن ت�صكيلة املنتخب الوطني، واتهم 
مارك فيلموت�س والد احلار�س الدويل، 

الفريق  ت�صكيل  بت�رصيب  كورتوا  تيبو 
 ،2016 فرن�صا  يورو  يف  الإعالم  لو�صائل 

واأقيل املدرب، البالغ 49 عاما من من�صبه بعد 
ربع  دور  يف  ويلز  اأمام  لبلجيكا  املفاجئة  اخل�صارة 

النهائي بالبطولة القارية.
وكتب كورتوا، عرب ح�صابه على مواقع التوا�صل الجتماعي تويرت: »كرر فيلموت�س، ولي�س 
لأول مرة، ب�صكل علني ومتعمد اتهاماته التي مت�س �رصيف و�صمعتي وكذلك والدي«، وتابع 
»قررنا معا اأن نقيم دعوى م�صحوبة مبطالبات تعوي�س جنائية بتهمة الت�صهري«، و�صبق اأن 
حدثت حرب كالمية بني كورتوا وفيلموت�س، وانتقد احلار�س البلجيكي الأ�صلوب اخلططي 

ملنتخب بالده يف يورو فرن�صا 2016.

ن�صف نهائي ر�بطة �أبطال �أوروبا 

روما يف�سد احتفال ليفربول وي�سعل موقعة االإياب
و�صّجل  الإجنليزي،  ليفربول  احتفالت  الإيطايل  روما  اأف�صد 
هدفني يف الدقائق الأخرية خالل املباراة التي اأقيمت م�صاء اأول 
الريدز بنتيجة 5-2 يف  »اأنفيلد«، وانتهت بفوز  ام�س على ملعب 
الدويل امل�رصي  اأوروبا، وكان  اأبطال  نهائي دوري  ذهاب ن�صف 
للريدز يف  اأول هدفني  اأحرز  بعدما  املباراة  حممد �صالح جنم 
الدقيقتني 35 و45، قبل اأن ي�صنع الثالث والرابع لل�صنغايل �صاديو 
ماين  والربازيلي روبرتو فريمينو قبل اأن ي�صيف الأخري اخلام�س 
الأول يف  روما  اإيدين دجيكو هدف  اأحرز  فيما   ،69 الدقيقة  يف 
الدقيقة 81، ثم اأ�صاف دييغو بريوتي الهدف الثاين يف الدقيقة 85 
من ركلة جزاء، لت�صعل كتيبة الذئاب موقعة الإياب املقرر اإقامتها 

على ملعب الأوملبيكو يوم الأربعاء املقبل. 
الأجواء يف  روما على  �صيطرة  مبكرا رغم  التهديد  ليفربول  بداأ 
اأول 15 دقيقة، و�صدد �صالح كرة �صهلة يف اأح�صان حار�س روما 
األي�صون بيكري، ا�صطر ليفربول بعدها اإىل اإجراء تبديل مبكر بعد 
اإ�صابة لعب الو�صط الهجومي األيك�س اأوك�صليد ت�صامربلني، حيث 
دخل مكانه الهولندي جورجينو فينالدوم بالدقيقة 18، وكاد روما 
يفتتح الت�صجيل بالدقيقة 19، لكن كرة ال�رصبي األك�صندر كولروف 
ارتدت من العار�صة، واأهدر ماين فر�صتني خطريتني يف غ�صون 
دقيقتني، واألغى احلكم هدًفا ملاين يف الدقيقة 34 بداعي الت�صلل، 
قبل اأن يفتتح �صالح الت�صجيل بالدقيقة 35 عندما ا�صتلم الكرة يف الناحية اليمنى، و�صددها بي�رصاه نحو الزاوية البعيدة لرتتد من 
العار�صة اإىل داخل املرمى، وبعدها بدقيقتني ارتدت راأ�صية مدافع ليفربول ديان لوفرين من العار�صة، ثم �صّجل �صالح هدفه الثاين 

يف املباراة من هجمة مرتدة مّرر فريمينو على اإثرها كرة بينية اإىل الدويل امل�رصي الذي تابعها بهدوء فوق احلار�س.
جاء الهدف الثالث للفريق الإجنليزي بالدقيقة 56، عندما انطلق �صالح من اجلهة اليمنى ليمرر اإىل ماين الذي تابعها يف ال�صباك، 
واأ�صاف فرمينو الرابع يف الدقيقة 61 بنف�س الطريقة تقريبًا بعد انطالقة من الدويل امل�رصي، ورفع املخ�رصم جيم�س ميلرن ركلة 
ركنية تابعها فريمينو براأ�صه داخل ال�صباك يف الدقيقة 68، لتحتفل جماهري الريدز باقرتاب التاأهل اإىل نهائي دوري اأبطال اأوروب، 
.واأخرج كلوب �صالح واأ�رصك مكانه داين اإجنز، لكن روما رف�س ال�صت�صالم و�صجل هدفني الأول يف الدقيقة 81 بعدما ا�صتقبل دجيكو 
كرة عالية داخل منطقة اجلزاءـ واحت�صب احلكم ركلة جزاء ل�صالح روما بعد مل�صة يد على ميلرن، �صجل منها البديل بريوتي الهدف 

الثاين لروما يف الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول يف انتظار موقعة الإياب.

وجه يورغن كلوب املدير الفني لنادي ليفربول، اأكرث من ر�صالة 
نهائي  قبل  يف  روما  اأمام  العودة  مباراة  قبل  لالعبيه  حما�صية 
كلوب  وقال  الثالثاء،  م�صاء  ذهاًبا  الفوز  بعد  الأبطال،  دوري 
ال�صدمة  »باأمانة  الر�صمي:  ناديه  موقع  ن�رصها  ت�رصيحات  يف 
الأكرب لالعبني يف غرفة خلع املالب�س كانت اإ�صابة ت�صامربلني 
ولكن هذه  الأخرية،  الدقائق  اللذين دخال مرمانا يف  والهدفني 
»ننتظر  وتابع:  املوقف«،  مع  التعامل  على  وقادرون  القدم  كرة 
كنا جنحنا يف  اإذا  باإيطاليا، حتى  العودة  مباراة  �صاًقا يف  عماًل 
ت�صجيل  ويحاول  لديه  ما  اأق�صى  �صيبذل  روما  لأن   ،0-5 الفوز 
باأي طريقة«، ووا�صل: »ل يوجد فارق كبري  الأهداف يف ملعبه 
الفوز  على  قادرون  اأننا  الليلة  مباراة  منه يف  ا�صتفدت  ما  ولكن 
يف روما رغم اأنها �صتكون مواجهة خمتلفة متاما«، واأ�صار: »روما 
�صيحتاج لت�صجيل الأهداف يف مرمانا، اأكدت ذلك اأكرث من مرة، 
بر�صلونة،  لي�س  ليفربول  لأن  لنا،  اإنذار  جر�س  ذلك  اأعترب  ول 
بالعديد  لعبوه  وتوج  العامل،  يف  اأندية   3 اأف�صل  من  يعد  الذي 
من البطولت يف ال�صنوات الأخرية وهو ما مل يحققه ليفربول«، 
ليفربول �صاديو ماين وحممد  اأن ثالثي هجوم  اإىل  واأ�صار كلوب 

�صالح وروبرتو فريمينو يوؤدي عمال رائعا، م�صريا اأنهم متميزون 
للغاية يف التحرك خلف خطوط املناف�صني.

على �صعيد اآخر ترك كلوب مهمة ت�صنيف حممد �صالح مهاجم 
الفريق كاأف�صل لعب يف العامل لو�صائل الإعالم، راف�صا الت�رصيح 
اأن  الإعالم  و�صائل  راأت  »اإذا  وقال:  ل�صانه،  على  الكلمات  بهذه 
يوؤدي  فهو  يكتبوه،  اأو  ذلك  فليقولوا  العامل،  يف  الأف�صل  �صالح 
حاليا مب�صتوى عاملي بن�صبة 100%، ولكن ليكن الأف�صل يف العامل 
عليه الحتفاظ بهذا الأداء اأطول فرتة ممكنة«، واأ�صاف: »اأعتقد 
اأن هناك لعبني اآخرين م�صتواهم جيد جًدا، اإل اأن �صالح رائع 
واأ�صار:  فريقي«،  بني �صفوف  يتواجد  لأنه  للغاية  و�صعيد  للغاية 
هدف  فهو  عبقرية،  بطريقة  الأول  الهدف  �صالح  �صجل  »لقد 
ا�صتثنائي ل يتكرر كثريا، ويف الهدف الثاين اأنهى الهجمة بهدوء 
�صديد بعد التحرك ب�صكل مميز بني خطوط روما، بعدها �صنع 
يتمنى  كان  روما  »بالتاأكيد  ووا�صل:  والرابع«،  الثالث  الهدفني 
يقدم  فاإنه  اجلميع  يرى  كما  لأنه  �صفوفه،  بني  �صالح  ا�صتمرار 
لال�صتمرار  كثريا  م�صاعدته  و�صنحاول  املو�صم،  هذا  رائعا  اأداء 

بنف�س امل�صتوى«

اإيزيبيو دي فران�صي�صكو املدير الفني لروما الإيطايل، يف  يثق 
اإمكانية تاأهل فريقه لنهائي دوري اأبطال اأوروبا، رغم اخل�صارة 
ن�صف  ذهاب  2-5 يف  بنتيجة  الإجنليزي  ليفربول  اأمام  الثقيلة 
»ميديا�صيت«  حمطة  عرب  فران�صي�صكو  دي  و�رصح  النهائي، 
للغاية،  ب�صكل جيد  اليوم  »بداأنا مباراة  اللقاء:  الإيطالية عقب 
»رد  الإيطايل:  املدرب  واأ�صاف  تدريجيا«،  تركيزنا  فقدنا  ثم 
قادرون  اأننا  اأثق  جيد،  اأمر  ولكنه  للغاية،  متاأخرا  جاء  فعلنا 
لروما  خمتلًفا  وجًها  �صرنى  العودة  مباراة  يف  التعوي�س  على 
اأمام  التي حققها  املعجزة  تكرار  روما يف  وياأمل  الإياب«،  يف 
بر�صلونة الإ�صباين يف دور الثمانية، عندما خ�رص ذهابا بنتيجة 
الإياب  مباراة  يف  نظيفة  بثالثية  ورد  نو،  الكامب  يف   4-1

بالأوملبيكو.
بر�صلونة، لكن يف  كثرًيا عن مباراة  التحدث  »لي�س علينا  وتابع 
ا�صتعادة  وعدم  الثنائية  للمواجهات  خ�صارتنا  ا�صتمرار  حال 
ومن  اخل�صوم،  يقراأنا  اأن  ال�صهل  من  ف�صيكون  �رصيًعا  الكرة 
اأول  يف   2-5-3 بطريقة  »لعبنا  ووا�صل  تركيزنا«،  �صنخ�رص  ثم 
امل�صكلة مل  لذلك  ليفربول  اأمام  بند  نًدا  نقف  وكنا  دقيقة   20
الكثري  نخ�رص  كنا  اأننا  امل�صكلة  لكن  اللعب،  اأ�صلوب  يف  تكن 
»من  واأ�صار  الكرات«،  لهم  نهدي  وكنا  الفردية  املواجهات  من 
جاهزية  اأكرث  لعبني  ودخول  بالتغيريات  قيامنا  بعد  الطبيعي 
اأن تكون لنا ردة فعل، لأن لدينا مباراة عودة وباإمكاننا اأن نقلب 

الأمور راأ�ًصا على عقب«.

كلوب: ليفربول لي�س بر�سلونة و�سالح عبقري

دي فران�سي�سكو يوؤمن برميونتادا جديدة
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ظافر  التون�سي  الفنان  قال 
م�سل�سل  يف  جتربته  اإن  العابدين، 
»ليايل اأوجيني« خمتلفة عن �سابق 
اأعماله، لكونه يدور يف حقبة زمنية 

قدمية تعود اإىل عام 1946.
م�سل�سله  اأن  العابدين،  واأ�ساف 
على  التعرف  منه  تطلب  اجلديد 
طرق تعامل الب�رش مبا ت�سمله من 
م�سرياً  اإلخ،  ومالب�س...  اأحاديث 
اأنه عا�س يف عامل اآخر خالل  اإىل 

تلك التجربة وا�ستمتع باأجوائها.
وعن طبيعة دوره قال: اأج�سد دور 

وهو  فريد،  يدعى  مثايل  طبيب 
اإن�سان طموح حمب للكتابة، ولكن 
عليه  يفر�س  ال�سعب  احلياة  واقع 
بني  وما  اإليه،  االبتعاد عما يطمح 
لتحقيق  رحلة  يخو�س  وذاك  هذا 
طموحه يف هذا املجتمع، وتتواىل 

االأحداث.
وي�سارك يف بطولة »ليايل اأوجيني« 
اأمينة خليل وانت�سار واجني املقدم 
واأ�سماء اأبو اليزيد وكارمن ب�سي�س 
وليلي عز العرب، من اإخراج هاين 

خليفة.
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الروائي �شمري ق�شيمي يف ت�شريح خا�س " للو�شط ":

املبدعني" الكتاب  اكت�شاف  م�ش�ؤولية  اأمام  "النقاد 
.       القا�س م�شطفى فا�شي للو�شط: "الرواية اجلزائرية قطعت اأ�شواطا قيا�شية حتى ال�شاعة "

ظافر العابدين: »ليايل اأوجيني« جعلني 
اأعي�ش يف عامل اآخر

نتفليك�ش حت�ل »فا�شت اآند في�ري�ش« 
اإىل م�شل�شل ر�ش�م متحركة

معر�ش بلندن يحكي تاريخ ليبيا املا�شي واحلا�شر

�شارك اأول اأم�س كل من الروائي �شمري ق�شيمي والقا�س الدكتور م�شطفى فا�شي يف لقاء حول مو�شوع " الرواية اجلزائرية املكتوبة اللغة العربية يف اأي جمتمع تتكلم؟"  مبكتبة دزاير �شايب 
باجلزائر العا�شمة، واملنظم من طرف الوكالة الوطنية لالت�شال والن�شر والإ�شهار "اأناب " اأين مت التعر�س لأعمال اأبرز الأ�شماء الأدبية اجلزائرية كالروائي الراحل الطاهر وطار ور�شيد 

بوجدرة وعبد اهلل الركيبي ووا�شيني الأعرج واأمني الزاوي ويا�شمينة خ�شراء، واأحالم م�شتغامني ولعمارة خلو�س حممد ال�شالح حرز اهلل واأبو العيد دودو وعبد احلميد بن هدوقة وجميلة 
زنري وزهور وني�شي ونزيهة الزاوي اإ�شافة للمرتجمني اجلزائريني فوؤاد �شويف وبختي بن عودة.    

حكيم مالك
يف  ق�سيمي  �سمري  الروائي  واأو�سح 
هذا  اأن   " "الو�سط  ليومية  ت�رشيح 
تطور  عن  وجيزة  ملحة  قدم  اللقاء 
اإىل  بدايتها  منذ  اجلزائرية  الرواية 
الراهن  وقتنا  حتى  ال�سبعينات  نهاية 
متثل  جزائرية  اأ�سماء  قدمنا  حيث 
مرحلة من مراحل هذه الكتابة وهذا 
حقيقية  �سورة  الإعطاء  حماولة  يف 
املكتوبة  اجلزائرية  الرواية  على 
الرواية  وخا�سة  العربية  باللغة 
الأنه  الثانية  االألفية  رواية  اجلديدة 
الكتاب  هوؤالء  تقدمي  ال�رشوري  من 
اجلزائريني ون�سو�سهم لتقدير اجلهود 

التي يبذلها الروائيون ال�سباب.
وعن م�ستوى الرواية اجلزائرية حاليا 
قال ق�سيمي املتوج بجائزة اآ�سيا جبار 
للرواية يف دورتها الثانية ل�سنة 2016، 
املتحم�س  ال�سباب  نطالب  اأال  علينا 
من  رائعة  يكتب  اأن  الرواية  لكتابة 
الزمن  نرتك  اأن  فالبد  لذا  الروائع، 
اإحداث  يف  �سي�ساهم  فهذا  يحكم 
�ستخلق  بحيث  معينة  فرتة  تراكم يف 
الكتاب  من  الكبرية  الوفرة  هذه 
ذلك   النقاد  داعيا يف  اأ�سماء المعة، 
اجلزائريني اإىل �رشورة قيامهم بعمل 
واالأدبية  الثقافية  املنابر  رفقة  جاد 

يف اجلزائر.
فا�سي  م�سطفى       القا�س 

"للو�سط":"الرواية اجلزائرية قطعت 
اأ�سواطا قيا�سية حتى ال�ساعة "

الدكتور  واالأكادميي  القا�س    واأكد 
خا�س  حديث  يف  فا�سي  م�سطفى 
الرواية  اأن   " "الو�سط  ليومية 
كبرية  اأ�سواطا  قطعت  اجلزائرية 
غاية  اإىل  بدايتها  االأوىل  بني  ما 
لعدد  بالنظر  وهذا  احلايل  الوقت 
الروايات التي ن�رشت يف مدة 50 �سنة 
،م�سيدا �ساحب "درا�سات يف الرواية 
االإيجابية  النتائج  بهذه  اجلزائرية" 
اجلزائرية  الرواية  حققتها  التي 
،فلقد  النوعية  حيث  اليوم  من 
كبريا  اإعطاء  تنوعا  يف  �ساهمت 
تثبته  ما  الروائيني  وهذا  اجتاه  يف 

كاملاج�ستري  الدرا�سات  اجلامعية 
والدكتوراه تناولت الرواية اجلزائرية 
،  مو�سحا اأن النق�س املوجود حاليا 

اإىل  الدرا�سات  هذه  اإخراج  عدم  هو 
يف  ن�رشها  وجوب  داعيا  اإىل  الواقع 
املتحدث  ذات  تفاءل  و   ، كتب  اإطار 

متيزنا  بني  اجلادة  التي  بالدرا�سات 
اجلزائرية  الرواية  يف  امل�ستويات 

فمنها الروايات اجلادة  والب�سيطة .

للبث  نتفليك�س  �رشكة  اأعلنت 
االإنرتنت،  على  التلفزيوين 
عر�سها للحلقات االأوىل م�سل�سل 
القادم  املتحركة  الر�سوم 
وياأتي  فريوي�س«،  اآند  »فا�ست 
اتفاقية  بعد  اأوىل  كخطوة  ذلك 
نتفليك�س  عقدتها  التي  ال�رشاكة 
مع ا�ستوديو درمي وورك�س الإنتاج 
واأفالم  م�سل�سالت  من  العديد 
ومدتها  املتحركة،  الر�سوم 

خم�س �سنوات.
نتفليك�س،  �رشكة  وتعتزم 
هوليوود  موقع  ذكر  ما  بح�سب 
م�سل�سل   14 الإنتاج  ريبورتر، 
اإطار  يف  وذلك  متحركة،  ر�سوم 
اأبرمتها  التي  االتفاقية اجلديدة 
وورك�س  درمي  ا�ستوديوهات  مع 
ومنها م�سل�سل »�سائد الغيالن«، 
و«مغامرات  حرة«  ركوب  و«روح 
باالإ�سافة  جوليان«،  امللك 
اأخرى من املقرر  برامج  الأربعة 

اإنتاجها العام احلايل.
ا�ستوديوهات  رئي�س  واأعرب 
درمي وورك�س للر�سوم املتحركة 
ال�رشاكة  بهذه  �سعادته  عن 
التلفزيوين  البث  عمالق  مع 
»نحن  قائاًل:  االإنرتنت  عرب 
عالقتنا  لتو�سيع  متحم�سون 
لي�س  نتفليك�س،  مع  الناجحة 

املزيد  تقدمي  خالل  من  فقط 
عالية  وورك�س  درمي  برامج  من 
نكون  الأن  نتطلع  بل   ، اجلودة 
لتقدمي  ت�سعى  ترفيهية  من�سة 
لكل  والرائعة  اجلديدة  الق�س�س 

ع�ساق اأفالم »يونيفر�سال«.
وحول �سبب البدء بفيلم »فا�ست 
م�سوؤولة  اأو�سحت  فريو�س«  اآند 
نتفليك�س  �رشكة  يف  الربامج 
قائلة: »�سكل فا�ست اآند فريو�س 
منذ  اجتذبت  عاملية،  ظاهرة 
من  عديدة  جماهري  عر�سها 
وال  خمتلفة،  عمرية  �رشائح 
بث  يف  للبدء  االنتظار  ميكننا 
اأوىل حلقاته ملعرفة ما �سيحققه 
مل�ستقبل  جناح  من  امل�سل�سل 
�سيجمع  حيث  االأفالم،  هذه 
باحلركة  والكوميديا،  االإثارة 

واالأك�سن«.
يذكر اأن جمموعة اأفالم �سل�سلة 
حققت  فريو�س«  اآند  »فا�ست 
�سباك  يف  �سخمة  اإيرادات 
 5 تخطت  العامل،  حول  التذاكر 
ومن  اأمريكي،  دوالر  مليارات 
اجلزء  طرح  يتم  اأن  املقرر 
الثامن منه يف يوليو 2019، فيما 
التا�سع  اجلزئيني  طرح  �سيتم 
عام  اأفريل  �سهر  يف  والعا�رش 

2020 و2021.

حنان  امل�رشية  الفنانة  قالت 
يف  امل�ساركة  اآثرت  اإنها  مطاوع، 
بطولة م�سل�سلني لرم�سان املقبل 
والرحلة«،  جمهول،  »�سد  وهما 
جتربة  تكرار  يف  رغبتها  لعدم 
اأعمال   3 بطولة  يف  امل�ساركة 
بعد  وذلك  جمدداً،  تليفزيونية 
العام  3 م�سل�سالت  م�ساركتها يف 
امل�ساء،  »هذا  هي  املا�سي، 

حالوة الدنيا، طاقة نور«.
تعر�ست  اأنها  حنان،  واأ�سافت 
اأثناء  وذهني  ج�سدي  الإرهاق 
الت�سوير وبعده، الفتة اإيل اأنها مل 
تخطط لتقدمي 3 م�سل�سالت العام 

ا�ستحالة  وجدت  ولكن  املا�سي، 
»هذا  م�سل�سل  عن  االعتذار  يف 
اأبرزها  امل�ساء« العتبارات عدة، 
املخرج  مع  التعاون  يف  رغبتها 
تامر حم�سن، ف�ساًل عن اإعجابها 
التي  اآنذاك،  »عبلة«  ب�سخ�سية 
يف  االأدوار  اأهم  من  تعتربها 

م�سريتها التليفزيونية.
وتابعت: اأمتنى اأن اأقدم م�سل�ساًل 
املقبلة،  االأعوام  خالل  واحداً 
يتخللهما  م�سل�سلني  اأقدم  اأن  اأو 
مدة  الأن  �سينمائي،  فيلم  ت�سوير 
من  بكثري  اأقل  الفيلم  ت�سوير 
اأ�سعر  امل�سل�سل التليفزيوين، ولن 

انتابني  كالذي  االإجهاد  بنف�س 
اأثناء ت�سوير 3 م�سل�سالت.

وي�سارك يف بطولة »�سد جمهول« 
غادة عبد الرازق وروجينا ودياب 
واأحمد �سعيد عبد الغني وفرا�س 
تاأليف  من  من�سور،  ورانيا  �سعيد 

طارق  واإخراج  �سالمة  اأمين 
»الرحلة«  م�سل�سل  اأما  رفعت، 
فمن بطولة با�سل اخلياط وريهام 
وثراء  فواز  ووليد  الغفور  عبد 
اإخراج  من  �سليم،  ومي  جبيل 

ح�سام علي.

حنان مطاوع: لن اأكرر جتربة تقدمي 3 م�شل�شالت يف وقت واحد جمددًا

للفنون  نون  موؤ�س�سة  نظمت 
»تتبع امل�سهد املفقود«  معر�س 
لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف 

مب�ساركة 25 فنانا من ليبيا.
اأعماال حتاكي  وقدم امل�ساركون 
واملعا�رش،  املا�سي  ليبيا  تاريخ 
مدار  على  هوؤالء  ويعر�س 
مرتبطة  اأعماال  اأ�سابيع  �ستة 
بذكرياتهم اخلا�سة، التي تعك�س 
كما  ليبيا،  تاريخ  منها  جزء  يف 
االإجنليزي  الثقايف  املركز  يقدم 
التاريخ  عن  مرئية  عرو�سا 

الليبي.
املعر�س  عن  امل�سوؤولة  وقالت 
»املعر�س  اإن  العقيلي  جنلة 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  يهدف 
تاريخنا  الليبية.  الذاكرة  ماهية 
ن�سينا  اأننا  يبدو  اجلماعي، 
مدى  على  ليبيا  يف  يحدث  ما 
ال�سبعني  اأو  اخلم�سني  ال�سنوات 
فيها،  م�سى  ما  بكل  املا�سية 
تاريخا  تت�سمن  �سنوات  هذه 
حدة،  على  ليبي  لكل  �سخ�سيا 
التي  اجلماعية  ذاكرتنا  وكذا 

مررنا بها معا ك�سعب«.
التاريخ  على  املعر�س  ويركز 
ويت�سمن  عامة،  ب�سورة  الليبي 
احلديث  للتاريخ  عر�سا 
اال�ستعمار  من  لليبيا  واملعا�رش 

االإيطايل حتى ما يحدث االآن.
وتظهر اأفالم تعر�س خالل هذه 
الليبيون  عا�س  كيف  املنا�سبة 
واالأربعينيات  الثالثينيات  يف 
وال�ستينيات  واخلم�سينيات 
وال�سبعينيات، وكيف كان الليبيون 
بالكامريا،  الت�سوير  يحبون 

على  نافذة  بفتح  �سمح  ما  وهو 
للعادات  �سورة  تقّدم  املا�سي 
ال�سائدة حينها وتظهر الكثري من 

تفا�سيل حياة العائالت الليبية.
احل�سول  عن  العقيلي  وحتدثت 
على اأعمال فنية تتناول مذكرات 
وحكاياتها  الليبية،  املراأة 
وق�س�سها  التقليدية  ال�سعبية 
الليبية.  االألوان  وا�ستخدامها 
الإعادة  ال�سعي  اإىل  واأ�سارت 
احلياة لهذه الق�س�س التي ت�سكل 

جزءا من هوية هذا البلد.
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اختريت �شمن 124 رواية مر�شحة لـ14  بلداً عربيًا

لقطع الأثرية الإثيوبية

حرب الكلب الثانية"لإبراهيم 
ن�صر اهلل تفوز بـ"بوكر 2018

فاز الكاتب الفل�شطيني اإبراهيم ن�شراهلل، اأول اأم�س  ، باجلائزة العاملية للرواية 
العربية »البوكر«، بدورتها احلادية ع�شرة، عن روايته »حرب الكلب الثانية«.

وك�شف رئي�س جلنة التحكيم اإبراهيم ال�شعافني، عن ا�شم الرواية الفائزة 
باجلائزة وال�شادرة عن الدار العربية للعلوم نا�شرون يف حفل اأقيم يف فندق 

فريمونت باب البحر، اأبوظبي.

وكالت

نيابة  ال�سعافني  اإبراهيم    وعلّق 
الرواية  على  التحكيم  جلنة  عن 
الرواية  »تتناول  بقوله:  الفائزة 
حتّوالت املجتمع والواقع باأ�سلوب 
والغرائبية  العجائبية  من  يفيد 
ورواية اخليال العلمي، مع الرتكيز 
وبروز  املجتمع  ت�سوهات  على 
اإىل  النزعة التوح�سية التي تف�سي 
غياب  يف  النا�س  باأرواح  املتاجرة 

القيم اخُللُقية واالإن�سانية«.
على  باجلائزة  الفائز  وح�سل 
دوالر   50،000 قيمته  نقدي  مبلغ 
ترجمة  اإىل  باالإ�سافة  اأمريكي، 
مما  االإجنليزية،  اللغة  اإىل  روايته 
اأعلى  مبيعات  حتقيق  يف  �سي�سهم 
تقدير  على  واحل�سول  للرواية 
عاملي، بح�سب املوقع االإلكرتوين  

وتركز الرواية الفائزة »حرب الكلب 
الرئي�سّية  ال�سخ�سية  على  الثانية« 
اإىل  معار�س  من  وحتوالتها 
متطرف فا�سد، وتك�سف عن نزعة 
املجتمعات  ت�سود  التي  التوّح�س 
وا�ست�رشاء  الب�رشية  والنماذج 
�سيء  كل  فيغدو  املادية،  النزعة 
رواية  تعترب  الفوز،  وبهذا  مباحاً. 
»حرب الكلب الثانية« اأف�سل عمل 
ع�رش  االثني  خالل  نُ�رش  روائي 
اختيارها  وجرى  املا�سية،  �سهراً 
مر�سحة متثل  رواية   124 بني  من 
تناف�ست يف  ولقد  عربياً.  بلداً   14
هذه الدورة بالقائمة الق�سرية �ست 
النار«  تاأكلها  »زهور  هي  روايات؛ 
ال�رش،  تاج  اأمري  ال�سوداين  للكاتب 
)ك(«  للمدعو  احلرجة  و«احلالة 
حممد،  عزيز  ال�سعودي  للكاتب 
العراقية  للكاتبة  بغداد«  و«�ساعة 

الكلب  و«حرب  الراوي،  �سهد 
الثانية« للكاتب اإبراهيم ن�رش اهلل، 
و«اخلائفون« للكاتبة ال�سورية دمية 
وّنو�س، و«وارث ال�سواهد« للكاتب 
ال�رشفا، ومت  وليد  الفل�سطيني 
تكرمي الكّتاب اخلم�سة املر�سحني 
احلفل،  يف  الق�سرية  القائمة  يف 
تاج  واأمري  الراوي  �سهد  وهم 
ال�رش ووليد ال�رشفا وعزيز حممد 
املر�سحون  وتلقى  وّنو�س،  ودمية 
ال�ستة يف القائمة الق�سرية  جائزة 
دوالر  اآالف  ع�رشة  قيمتها  تبلغ 
الفائز  يح�سل  حني  اأمريكي، يف 
باجلائزة على خم�سني األف دوالر، 
اإىل  روايته  ترجمة  اإىل  باالإ�سافة 

اللغة االإجنليزية.
  

نبذة عن الكاتب 
اإبراهيم ن�شر اهلل

اإبراهيم ن�رش اهلل من مواليد عمان 
فل�سطينيني  اأبوين  من   1954 عام 
 ،1948 عام  اأر�سهما  من  اقتُلعا 
خميم  يف  و�سبابه  طفولته  عا�س 
الفل�سطينيني  لالجئني  الوحدات 
حياته  بداأ  االأردن.  عّمان٬  يف 
العربية  العملية معلما يف اململكة 
ال�سعودية، عاد اإىل عّمان وعمل يف 
احلميد  عبد  وموؤ�س�سة  ال�سحافة، 
�سومان، وتفرغ للكتابة عام 2006. 
دورتني  على  ن�رشاهلل  اأ�رشف 
التي  اإبداع«  »ور�سة  الندوة  من 
للكتاب  �سنويا  اجلائزة  تنظمها 
ال�سباب الواعدين، يف عامي 2014 

و2016.
اأربعة من رواياته وديوان  تُرجمت 

منها  االإجنليزية،  اللغة  اإىل  �سعر 
املر�سحة  البي�ساء«  اخليول  »زمن 
العربية  للرواية  العاملية  للجائزة 
عام 2009 و«قناديل ملك اجلليل« 
عام  الطويلة  للقائمة  املر�سحة 
رواية »زمن  2013. ويف مقال عن 
العام  يف  كتبت  البي�ساء«  اخليول 
النيو  �سحيفة  اأ�سادت   ،2012
ب«�سوت  الربيطانية  �ستيت�سمان 
على  ال�سوء  يلقي  الذي  ن�رشاهلل 
الفوز،  وبهذا  املهم�سني«.  حيوات 
الثانية«  الكلب  رواية »حرب  تعترب 
خالل  نُ�رش  روائي  عمل  اأف�سل 
املا�سية،  �سهراً  ع�رش  االثني 
 124 بني  من  اختيارها  وجرى 
رواية مر�سحة متثل 14 بلداً عربياً 
هو  اهلل  ن�رش  اإبراهيم  اأن  يذكر  و 

ينال اجلائزة، بعد  ثاين فل�سطيني 
الروائي ربعي املدهون يف الدورة 
روايته  عن   2016 عام  التا�سعة 
الهولوكو�ست  كون�رشتو  »م�سائر 
جلنة  اأ�سماء  يلي  وفيما  والنكبة«. 
االأكادميي   :2018 لعام  التحكيم 
والروائي  وال�ساعر  والناقد 
اإبراهيم  االأردين  وامل�رشحي 
ع�سوية  مع  رئي�ساً،  ال�سعافني، 
واملرتجمة  االأكادميية  من  كل 
اجلزائرية  وال�ساعرة  والروائية 
اإنعام بيو�س، والكاتبة واملرتجمة 
�سكوبيت�س،  باربرا  ال�سلوفينية 
الفل�سطيني  والقا�س  والروائي 
والروائي  والكاتب  �سقري،  حممود 
جمال  ال�سوداين-اإجنليزي 

حمجوب.

اإثيوبيا تطالب بريطانيا 
باإعادة كنوزها الآثرية 

املنهوبة قبل 150 عامًا

افتتاح  »موؤمتر القد�س..املكان واملكانة« يف اأبوظبي

اإثيوبية  حكومية  م�سوؤولة  طالبت 
القطع  جميع  باإعادة  بريطانيا 
ي�سمها  التي  االإثيوبية  االأثرية 
متحف فيكتوريا واألربت، م�سيفًة 
على  تقبلها  لن  اأبابا  اأدي�س  اأن 

�سبيل االإعارة.
اأحد  وتاأتي املطالبة بعد عر�س 
لل�سياح  لندن جذباً  متاحف  اأكرث 
نهبتها  التي  االإثيوبية  الكنوز 

القوات الربيطانية يف 1868.
تري�سرتام  املتحف  مدير  وقال 
من  �سيكون  »ح�سنا..  هانت: 
املعرو�سة  القطع  اعتبار  اجليد 
واألربت  فيكتوريا  متحف  يف 
جزءاً من اإعارة طويلة االأمد مع 
هذه  اإثيوبيا،  يف  ثقافية  موؤ�س�سة 
من  جزءاً  اأبداً  تكن  مل  القطع 
اإثيوبيا،  يف  االأمد  طويلة  اإعارة 
للم�ستقبل  تطلعنا  مع  ولكننا 
الدخول  هو  يهمنا  ما  اأن  اأعتقد 
بال�سيانة  يتعلق  فيما  �رشاكة  يف 
وال�رشح واإدارة الرتاث، وهو اأمر 
يجب اأن يكون مدعوماً مب�ساندة 
حكومية حتى تتمكن املوؤ�س�سات 
مثل متحف فيكتوريا واألربت من 
يف  �سقيقة  موؤ�س�سات  م�ساعدة 

اإثيوبيا«.
املعرو�سة  االأثرية  القطع  ومن 
خمطوطات  املتحف  يف 

عليها  ا�ستلوت  وذهب،  مقد�سة، 
معركة  يف  الربيطانية  القوات 
بعد  عاماً،   150 قبل  مقدالة 
نهبها قلعة االإمرباطور تيودرو�س 
عر�س  اإثيوبيا  الثاين. ورف�ست 
الثقافة  وزيرة  وقالت  االإعارة. 
مرمي:  ولد  هريوت  وال�سياحة 
اإرثنا.  ا�ستعادة  هو  طلبناه  »ما 
اإرث مقدالة الذي نُهب قبل 150 
 2007 عام  بطلبنا  تقدمنا  عاماً. 

ونحن يف االنتظار«.
الوطني  املتحف  مدير  وقال 
»من  اأماري:  اإفرمي  االإثيوبي 
جاءت  اأين  من  متاماً  الوا�سح 
هذه الكنوز ومن �ساحبها، طلبنا 
االأ�سا�سي مل يكن اأبداً ا�ستعارتها. 
ا�ستعادة  دائماً  كان  اإثيوبيا  طلب 
ب�سكل غري  املنهوبة  الكنوز  هذه 

م�رشوع ولي�س ا�ستعارتها«.
واألربت  فيكتوريا  متحف  وقال 
االأمد  طويلة  االإعارة  فكرة  اإن 
مع  حمادثاته  اأثناء  طراأت 
ال�سلطات االإثيوبية حول معر�س 
بيان:  يف  واأ�ساف  مقدالة.  اآثار 
ملتزم  واألربت  فيكتوريا  »متحف 
واملو�سع  الهام  احلوار  مبوا�سلة 
االإثيوبية  ال�سفارة  مع زمالئه يف 

بلندن .
وكالت

الت�سامح  وزير    افتتح  اأم�س 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
»القد�س.. املكان  نهيان، موؤمتر 
روتانا  فندق  يف   ، واملكانة« 
بارك يف اأبوظبي، وي�ستمر لثالث 
اأيام وينظم املوؤمتر االحتاد العام 
بالتعاون  العرب  والكتاب  لالأدباء 
مع احتاد كتاب واأدباء االمارات.

�سيح�رش املوؤمتر عدد من وزراء 
اخلارجية ووزراء الثقافة العرب، 
و�سي�سارك  وال�سابقني  احلاليني 
العرب  الباحثني  من  عدد  فيه 

وم�ست�رشقني اأجانب
من  جمموعة  املوؤمتر  يناق�س 
القد�س:  مدينة  منها،  املحاور 
تاريخية(،  )روؤية  والتطور  الن�ساأة 

ومكانة  مكاًنا  القد�س  مدينة 
مدينة  مقارنة،  قراءة  دينية- 
من  ال�سخ�سية  قراءة  القد�س: 
وال�رشاعات  الرتاث،  خالل 
مدينة  حول  وال�سيا�سية  الدينية 
من  كما  التاريخ،  عرب  القد�س 
ملناق�ستها  املقرتحة  االأمور 
ومكانة  العمرية  العهدة 

االإ�سالمي،  الرتاث  يف  القد�س 
�رشاع  �ساحة  القد�س:  و«مدينة 
القد�س  يف  والعرب  احل�سارات، 
ال�سهيوين،  االحتالل  قبل  ما 
التي  الدميوغرافية  والتغريات 
ال�سهيوين على  االحتالل  اأدخلها 

القد�س، وغرب ذلك الكثري.
وكالت

وزير الت�شامح ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان

علي بدوان يدون جتارب 
ثالث ف�صائل فل�صطينية

كتارا تتح�صر جلائزة �صاعر 
الر�صول بن�صختها الثالثة

اأيام  قبل  دم�سق  يف   �سدر 
للباحث  كتاب  العراب  دار  عن 
بدوان  علي  الفل�سطيني 
تنظيمات  ثالثة  جتارب  يتناول 
ال�سيا�سة  حقول  يف  فل�سطينية 

والفكر والعمل الع�سكري.
الكتاب املعنون »دفاتر  ويغطي 
معا�رشة-الوطني  فل�سطينية 
م�سار  والي�ساري-  القومي 
حزب  من  كل  جتربة  وم�سائر« 
)ال�سيوعي(  الفل�سطيني  ال�سعب 
ال�سعبي  الن�سال  وجبهة 
التحرير  وجبهة  الفل�سطيني، 

الفل�سطينية.
تقدميه  يف  الكاتب  ويقول 
�سوى  »لي�ست  اإنها  للدرا�سة 
ملا  تُ�ساف  متوا�سعة،  حماولة 
من  �سيتبعها،  وملا  �سبقها، 
من  وقائع  وكتابة  لتدوين  جهد 

احلركة  ف�سائل  وم�سار  حياة 
نكبة  بعد  الفل�سطينية  الوطنية 
وطنية  نقدية،  بلغة   1948 العام 
خال�سة، ودون مواقف م�سبقة«.

ثالثة  درا�سته  الكاتب  ويق�سم 
جتربة  اأولها  يتناول  اأق�سام، 
امتدادا  بو�سفها  ال�سعب  حزب 
للحزب  املحلي  الفرع  لتجربة 
با�سم  عرف  الذي  ال�سيوعي 
يف  الوطني  التحرر  »حركة 

فل�سطني«.
الن�سال  جبهة  جتربة  ويتناول 
والقومي  »الوطني  عنوان  حتت 
اأما  الفل�سطينية«.  امل�سرية  يف 
الفل�سطينية  التحرير  جبهة 
الثالث من  الق�سم  لها  فخ�س�س 
»االأ�سئلة  عنوان  حتت  الكتاب 

احلادة واالإجابات احلائرة.
وكالت

الثقايف  اأم�س  باحلي  انطلقت 
القطرية  العا�سمة  يف  كتارا 
ل�ساعر  كتارا  جائزة  الدوحة 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
املنظمة  الثالثة  دورتها  يف 
حتت �سعار »جتمل ال�سعر بخري 

الب�رش«.
وبلغ عدد امل�ساركات يف الدورة 
 28 اإىل  ت�ستمر  التي  احلالية 
ق�سيدة،   942 اجلاري  اأفريل 
لل�سعر  ق�سيدة   853 منها 
عدد  و�سل  حني  يف  الف�سيح، 
فئة  يف  امل�ساركة  الق�سائد 
امل�ستحدثة  النبطي،  ال�سعر 
 89 اإىل  الثانية،  الن�سخة  يف 

ق�سيدة.
للموؤ�س�سة  العام  املدير  وقال 
كتارا  الثقايف  للحي  العامة 
اإن  ال�سليطي  اإبراهيم  بن  خالد 

كافة  من  تنوعت  امل�ساركات 
العربية،  وغري  العربية  الدول 
حيث  ملحوظا،  تقدما  م�سجلة 
يف  والعراق  ال�سام  بالد  جاءت 
تليها  م�ساركة،   276 بـ  ال�سدارة 
م�رش وال�سودان بـ 257 م�ساركة، 
 205 بـ  العربي  املغرب  دول  ثم 
م�ساركات، وبعدها دول اخلليج 
عالوة  م�ساركة،   158 بـ  العربي 
غري  دول  من  م�ساركة   46 عن 
خم�س  كانت  )بعدما  عربية 
م�ساركات يف الن�سخة ال�سابقة(، 
امل�ساركات  بلغت  حني  يف 
الن�سائية 86 ق�سيدة عن الفئتني. 
وت�سم جلان حتكيم اجلائزة يف 
والنبطي  الف�سيح  ال�سعر  فئتي 
متخ�س�سني واأكادمييني يف اللغة 

العربية وال�سعر.
وكالت
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ال

 مرة أخرى ؟ 
الذراع

»كان زمنا كولونياليا المتنا ، مل يرحم  
يا حبيي ؟ وكانت املهن  الزراعية 

الوحيدة من توفر للريفيني لقمة 
عي�شهم  ، اأبوه فالحا مل يعرف غري 

الزرع والقلع  ، وقبل اأن يكت�شف 
ال�شحر الذي تخفيه اأ�شابعه   

البارعتني مر خما�شا ، ال�شمنداوى  
مثلما  جميع االأطفال يف عرب البلدة 

، مروا خما�شيني برباءة  طفولتهم ؟ 
وكان زقاق اخلياطني  القريب منك 
، مرتعه االأول ، وقبل العا�شرة  من 

عمره  كان جده معلمه وكافله ، 
ودكانه عامله ال�شغري ، للخياطة معه 

�شهادة  موؤثرة »
قيل يل يا حبيبي: » انه وزوجته 

خيطا معا، اأعالما يف اخلروج الدامي 
ذاك؟  كان منذ ما يقرب العقد، اأين 
اأكلت االآلة امل�شلحة اأج�شادا فقرية، 

اأج�شادا مل تقرتف �شوى ال�شراخ!  
وكان �شهرا فارقا ، رمبا هو �شهر بداية  

متردا كان خفيا ، مل يت�شنى للنظام 
الكولونيايل اأن يفهمه وقتها حتى  

اأعاله ال�شمنداوي اأعواما بعدها ، 
خروج متظاهري  اليوم اخلام�س من 
»�شهر ماي » مند عقد تقريبا ،واالآلة 

امل�شلحة الأمتنا ، ياحبيبي �شارل؟ كان 
اأمرا  فظيعا » .

مند اأ�شبوعا مل يخرج اإىل البلدة ظل 
حبي�س مكتبه ، فال يخرج  اإال للملح 

ال�شروري ، فقد كثفت االآن�شة »�شوزان 
بال » ق�شا�شاتها ، وانتبه » ال�شرجان 

�شارل » اإىل فداحة ما اأ�شحى يعلمه 
؟«  واإن ق�شا�شتها ال�شاد�شة هذه قد 
جعلته يخرج من خلوته ، وفى هذا 

امل�شاء عاود اقتحامه  للمقهى احلانة 
، وجل�س مرة ثانية  جنب  » بول 

برميال » هذا االأخري ، والذي على 
ما يبدو ، قد اأ�شحى يعرفه جيدا ، 

اأ�شحى يعرفه اإن�شانا ، ولي�س ع�شكريا 
جندارميا ع�شى النظام الكولونيايل يف 
الكوندي ، فقد كان ال�شمت ، واالنتباه 

الذي اأبداه ، واالإعجاب الذي �شكنه 
ليلة رويه له يف الثكنة بع�س مما 

يعرفه عن ال�شمنداوي ، كان كافيا اأن 
يكت�شفه هذه املرة مغايرا متاما ، فلم 

يكن » ال�شرجان �شارل » من اأولئك 
الدين يذوبون يف النظام الكولونيايل 
الع�شكري حتى ي�شريون عائقا ثقيال 
اأمام املعمرين االأوربيني االأقل حظا ، 

قبل عرب البلدة ؟ 

» اأكنت ، تعلم ما يخفيه ؟ » 

قالها » ال�شرجان �شارل » وهو الذي 
قد قراها مند يوميني يف الق�شا�شة 

ال�شاد�شة لالآن�شة �شوزان ، والتي  
اأعلمته مبا ي�شبه اأن بول برميال كان  

مطلعا على  اأ�شرار ال�شمنداوي قبل 
نباأه ،ومل يخرب عنه  حتى ؟ فقد كان 

له وريدا عي�شه ،واإن �شداقة  قامت 
هي لي�شت بال�شداقة العادية اأبدا ، اأو 

تلك التي نعرفها ؟ لقد  �شداقة مزيجا 
من االأحا�شي�س االأخرى التي فقدت 

رمبا يف النظام الكولونيايل جتاه عرب 
البلدة ، �شداقة ت�شت�شعرك ظلما 

يقرتف ، ومظلوما يدري بظامله ، لكنه 
يتحلى بال�شب ،عل االأيام حتدث اأمرا 

؟
ثم اأن »�شوزان بابال » قالت له : » اأعلن 

برميال اإفال�شه ، وال�شمنداوي انقده 
»  ، اأ�شياء كثرية كانت متلى بال  �شارل 
اأوليفي  ، فبول برميال هذا  ، يبدو انه 

خمتلفا قليال عن املعمرين من الق�شم 
االأوربي ، عامله من اأجواء اأخرى ، 

حتى انه ال يرهب عرب البلدة مطلقا 
، فحتى يف هذه ال�شهور االأخرية مند 

النباأ العظيم مل يغري �شيء من طباعه 
، �شكره ،ق�شاوة طبعا حالت دون 

اندماجه بل اأنها اأ�شحت اأكرث ق�شاوة 
، عرب البلدة ياألفونه ب�شيء من 

العرفان ب�شره انه لي�س كذلك ، لي�س 
كاأولئك الطغاة من العائالت الثالثة  

واالأقدام ال�شود ، لي�س كما  » ولد 
املرهونة » الذي غدا هائجا ال ي�شكنه 

ليال ، وال يرعويه نهارا مند االجتماع 
الكبري ؟

كانت هذه االأفكار تغزو  �شفاء بال 
» �شارل اأوليفي« والذي جاءه هذه 

الليلة بزيه املدين ، فقد ترك لبا�شه 
الع�شكري يف خمالفة �شريحة واأوامر 
القيادة االقليمة  يف هذه االأيام على 

وجه اخل�شو�س .

» اأكنت ، تعلم مبا يخفى  ؟ »
»كان ال يخفى، كي ي�شري معرفته �شيئا 

�شريا » 
» ملا مل تخرب امل�شالح »

» لقد اخربهم بنف�شه، حني �شار ما 
يخفيه �شاحلا اأن يكون خربه مادة 

لالإخبار »
» وكاأنك ل�شت ال�شكري ، برميال بول 

، وكاأنك قد غدوت فيل�شوفا ! اأهي 
اخلمرة التي تلعب برا�شك فتجعلك 

تلقى ما تلقيه بحكمة و عرفان �شديد 
، اأما انك ال تاأبه ملا كان ما يخفيه 

ال�شمنداوي �شروريا لنا ، لو اأخربته 
عنه ، كنت �شتجنب اأ�شياء كثرية 

م�شرة المتنا »
�شمت » بول برميال : قليال ، ثم  دارت 

يف عقله على ما يبدو ، كلمة  » االأمة 
» والتي اأطلقها » �شارل بوليفي »  يف 
زيه املدين يف هذه الليلة ، وقد كان 

»ال�شرجان �شارل » يف زيه الع�شكري 
مند �شاعات فقط ! 

 »امة  من املعمرين االحتكاريني من  
نظام كولونيايل ، هو نف�شه لي�س 

متجان�شا مع نف�شه نف�شه »

كانت الق�شا�شة  ال�شاد�شة  تلك ، هي 
من قادته اإىل هذه املقهى احلانة  مرة 

اأخرى ، و قد تاأكد االآن اأن »  بول 
برميال كان يعلم ب�شر ال�شمنداوي »  
وتاأكد اأكرث بتاأويال  ملا  نرثه   ل�شانه 

مند قليل انه :«  ميقت النظام 
الكولونيايل  مقتا كبريا ، ولهذا 

مل يخرب عنه  » لقد بدا يتح�ش�س 
االن�شقاقات التي بدت ترت�شم اأمامه 

يف اجل�شد الكولونيايل على االأقل يف » 
كوتدي ال�شمندو » 

ان�شقاقا رمبا ال يدري به االآخرين 
يف الق�شم االأوربي بالبلدة  ،وروؤ�شاء 
املحافظات  واالأميار االأوربيني ، وال 
حتى احلاكم العام  الفرن�شي يدري 

به ؟ ان�شقاقا بدا اأول مرة مع االآن�شة »  
�شوزان بابال » وهاهو  يراه نف�شه و انب 

جتلى  يف حالة مغايرة قليال مع » بول 
برميال » فاإىل  ماذا �شتنتهي خريطة  

االن�شقاقات هذه يف ال�شمندو ؟
» تعذب رفقة اأمه كثريا ، وطويل 

جدا كان م�شارهما معا ، مند اأول 
الفقر ، اإىل اآخر اجلوع والغياب ، وان 
موت االأب كان �شابقا عن املعاناة كلها 

، ال�شمنداوي كان يف �شهره اخلام�س 
،رمبا اأم�شاجه مل تكتمل بعد ، 

واكتملت �شورة املعاناة يف العامل 
اخلارجي ؟ بعدها مل ي�شعر ب�شيء 
ي�شتحق الفقد ، اأخواله ، واأعمامه 

،وجده  اأكرثهم تكفلوا جميعا .اأمه 
التي  مل يطل بها املقام يف  بيتني ، 
وعري�شني انتهت اأخريا باأخته من 

اأمه ، وال�شمنداوي  �شار له » زبيدة » 
اأختا  ذخرا ، ففي احد االأيام  ،عندما 
كاد االإفال�س يع�شف ين ، جاءين زوج 

اأخته  » زبيدة » بزرة ماال يف �شراكة 
!  بعدها مل احقد على ال�شمنداوي ، 

الأنه مل يكن ليعطك فر�شا  اأن ت�شري 
حقودا ،واأنت معه »

ظل »�شارل اأوليفي » من�شتا ، وظل 
»بول برميال« يف �شهادته ، كان 

ي�شت�شعر وهو يحكى ، انه مطالبا 
اأن يرويه كما هو ، كما عرفه ، وان 

كانت جتذبه بني احلني واالأخرى 
خماوفه االأوىل ، من هذا الذراع 

الباط�س  الذي يجل�س اإىل جانبه ، 
ذراع من النظام الكولونيايل بامل�شندو 

الذي يعاود  زيارته مرتني ؟ رمبا 
زيه املدين خفف بع�س �شطوته ، رمبا 

لقاءه يف الثكنة ك�شف عليه ملحات 
طيبة ، لكنه رمبا كل �شيء يظل » 

ال�شرجان �شارل » املوكلة له اأمورا يف 
�شبط والتحري والتحقيق ، بل اأن ما 
يقوله مكتب اجلندارمة ياأخذ بعني 

االعتبار ال�شديد ، ولهذه االأ�شباب 
كلها كانت تنتبه خماوفه ، لكن 

ال�شمنداوى �شافيا متاما يف عيون هذا 
املعمر االألزا�شي االأملاين : » تزوج بعد 

عامني اأو ثالثة من التحاقه مبحلي »  
ي�شمت قليال ثم  : »كان عمره الثالث 

والع�شرين ، اكرب قليال بعام ، اأو اقل 
قليل بعام رمبا ، لكنه يف تلك االأعمار 
، كانت �شداقاته كثرية ، اأقربهم كان 

احدهم ي�شمى » الطيب »  وكان على ما 
يبدو �شديقا مقربا كثريا لل�شمنداوي 

، كان مثله اأ�شما ، �شامقا ، ما�س ك�شفرة 
�شيف »

يرفع » بول برميال » ذراعه مازحا و 
يرتب به على كتف » �شارل اأوليفي » 

وبطبطبة خفيفة  » يبدو اأنهم جميعا 
كذلك ، املخربون جميعهم �شامقون 

، ما�شون ك�شفرة �شيف ، �شاربون يف 
ال�شهامة »

وكاأنها اجلملة االأخرية التي اأنهت كل 
�شيء ، �شهادة »بول برميال » قد بلغت  

خامتتها ، وقال كل ما يجب قوله ، 
بحيلة مرة ، وانتقام يف مرات كثرية ، 

وكاأن » ال�شرجان �شارل » قد اأدرك هذا 
، ومند اأول لقاء ، لكنه مقتنع  انه ما 

قال اإال احلقيقة ، واقتنع اأكرث اأن هذا 
احلداد االأملاين  ال�شكري مثله » م�شكونا 

ب�شحر غريب ا�شمه ال�شمنداوي ، 
ومثله اأي�شا يعي�س اأجواءه عجيبة يف 
�شحوه، ولكن االأملاين يعي�شها اأي�شا يف 
�شكره ». كان الليل قد ركب الكوندي 

، »ال�شرجان �شارل اأوليفي » ببدلته 
املدنية ،الأول مرة مند التحافه 

بالكوندي يقطع طريقا دون زيه 
الع�شكري ، فمن »املقهى احلانة » اإىل 

الثكنة ، بدا طريقا طويال ال ينتهي 
هذا امل�شاء .

يتبع ...
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عالج �صعف ع�صلة القلباإكزميا

ع�سلة القلب هي اأقوى ع�سلة يف ج�سم الإن�سان ، و تعترب اجلهاز 
احليوي الأهم يف ج�سم الإن�سان ، حيث اأّنها امل�سوؤولة عن 

اإمداد جميع اأجهزة اجل�سم بالّدم لكي ت�ستطيع اأداء وظائفها 
ب�سكل �سليم ، و تتكّون ع�سلة القلب من اأذينني و بطينني ، 

و يعترب البطني الأي�رس هو امل�سوؤول عن �سخ الّدم اإىل باقي 
اأجزاء اجل�سم . و يحدث ال�سعف يف ع�سلة القلب كنتيجة لعّدة 
عوامل ، من اأهّمها اإرتفاع �سغط الّدم ب�سورة مزمنة ، و اإدمان 
امل�رسوبات الكحولّية مع وجود تاريخ عائلي للإ�سابة باأمرا�ض 
القلب ، و اأحياناً خللل يف اجلهاز املناعي ، و قد يحث ب�سبب 

اإ�سابات ال�رسايني التاجية . و تظهر اأعرا�ض املر�ض ب�سكل عام 
يف متو�سط عمري بني اخلم�سني و ال�ستني عاماً ، حيث تظهر 
تلك الأعرا�ض ب�سكل تدريجي ، و قد تظهر بعد فرتات طويلة 

من الإ�سابة باملر�ض ب�سبب حادث ب�سيط مثل التعّر�ض ملجهود 
ع�سلي ، اأو التعّر�ض للجراحة اأو التعر�ض لعدوى ميكروبية . 

مر�ض الكبد الوبائي

ي�سيب مر�ض »كيفية انت�سار الكبد الوبائي« الكبد الوبائي الكبد 
ويوؤّدي اإىل التهابها، وت�سّببه فريو�سات الكبد الوبائي، والّتي 

تنق�سم اإىل خم�سة اأنواع ) اأ، ب ، ج ، د ، ي ( و اأهّمها فريو�ض 
الكبد الوبائي ب، وفريو�ض   »الية اإمرا�ض فريو�سات الكبد 

الوبائي« الكبد الوبائي ج، اأّما بالّن�سبة لفرتة احل�سانة فتُعرف 
باأّنها الفرتة الزمنّية الّتي تبداأ من دخول الفريو�ض ج�سم الإن�سان 
اإىل ظهور اأعرا�ض املر�ض على ال�سخ�ض، وفرتة ح�سانة فريو�ض 

»اأعرا�ض الكبد الوبائي اأ« الكبد الوبائي اأ ترتاوح ما بني اأ�سبوع 
اإىل اأ�سبوعني، اأّما فرتة ح�سانة فريو�ض »اأعر�ض الكبد الوبائي 

ب و ج« الكبد الوبائي ب فترتاوح ما بني 45-160 يوماً اأي 
مبعّدل 120 يوماً، وفرتة ح�سانة فريو�ض »طريقة عمل الكبد و 
القوان�ض« الكبد الوبائي ج ترتاوح ما بني 2-42 اأ�سبوعاً مبعّدل 

8 اأ�سابيع. 

جفاف ال�صفتني
 o ال�سفاة طبقه رقيقه تتاأثر باملوؤثرات اخلارجيه كاحلرارة

»الزائدة الدودية« الزائدة والتعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض، مما ي�سبب 
جفافها وت�سققها ،لذلك من املهم ا�ستخدام مرطبات ال�سفاة 

كزبدة الكاكاو 
و يت�سبب نق�ض الفيتامني ب ونق�ض احلديد بت�سقق ال�سفتني 
،لذا من املهم تعوي�ض هذا النق�ض اإما عن طريق املكملت 

الغذائية اأو الطعمه الغنيه بالفيتامينات واملعادن . يحتوي لعاب 
الفم على انزميات ه�سميه لي�ست قويه كثريا ًو يف مقدورها ان 

تزيد ت�سقق ال�سفتني لذا ين�سح برتطيب ال�سفتني من الداخل 
عن طريق الفراط يف �رسب املاء و اأن يخفف من لعق ال�سفتني 

حيث يزيل اللعاب زيوت الب�رسه عنهما و يزيد جفافهما بعد 
ان يتبخرخ�سو�ساً ويرتكهما حممرتني وقد يحدث نزيف يف 

بع�سالحيان 

ما عالج الإكزميا اأثناء احلمل؟
تزداد  قد  اإكزميا  لديك  كان  اإذا 
خلل  كبري  نحو  على  اأعرا�سها 
ويف  متاماً،  تختفي  اأو  احلمل  فرتة 
اأعرا�ض  تظهر  قد  احلالت  بع�ض 
الإكزميا على حوامل مل يعرفنها من 
مظلة  باأنها  الإكزميا  وتُعّرف  قبل. 
اجللد  م�ساكل  من  وا�سعة  ملجموعة 
التي ت�سبب احمراراً وحّكة والتهابات، 
وهي  الأعمار  خمتلف  ت�سيب  وهي 

غري معدية.
فوق  الأ�سعة  ا�ستخدام  ميكن 
اأنها  تبني  فقد  كعلج،  البنف�سجية 
تنجح  ل  عندما  الأعرا�ض  تخّفف 
تكون  وقد  ال�سرتويدية  الكرميات 
موؤملة،  الإكزميا  اأعرا�ض  بع�ض 
لكنها ل ت�رس اجلنني. وتفيد التقارير 
اإكزميا  لديهن  من  ربع  باأن  الطبية 
لديهن  امل�سكلة  اأعرا�ض  تتح�سن 
الأعرا�ض  تتدهور  بينها  احلمل،  مع 
احلمل.  مع  منهن  باملائة   50 لدى 
اأثناء  الإكزميا  علج  ميثل  العلج. 

احلمل حتدياً من ناحية اختيار نوعية 
العلج التي ل توؤثر على منو اجلنني. 
يو�سي  التي  الآمنة  العلجات  من 
من  خفيفة  طبقة  و�سع  الأطباء:  بها 
�سرتويد  على  يحتوي  الذي  الكرمي 

على مناطق اجللد املت�رّسرة.
فوق  الأ�سعة  ا�ستخدام  ميكن  كما 
اأنها  تبني  فقد  كعلج،  البنف�سجية 
تنجح  ل  عندما  الأعرا�ض  تخّفف 
احلالت  ويف  ال�سرتويدية.  الكرميات 
علجات  اإىل  اللجوء  ميكن  ال�سديدة 
مو�سعية  كانت  �سواء  قوية  �سرتويدية 

اأو عن طريق الفم.
على  املنزلية  العلجات  وت�ساعد 
اأخذ  الإكزميا، مثل:  اأعرا�ض  حت�سني 
د�ض دافئ، وا�ستخدام �سابون لطيف 
الب�رسة، وارتداء ملب�ض خفيفة  على 
على  مرّطبات  وو�سع  وف�سفا�سة، 
خالياً  يكون  اأن  �رسط  )لو�سن(  اجللد 
مع  الب�رسة،  على  ولطيفاً  العطور  من 

�رسب الكثري من املاء.

التنبوؤ باأمرا�ض القلب يبداأ بفح�ض العني يف املراهقة

اأعرا�ض مر�ض الكولي�صرتول

لباحثني  درا�سات  نتائج  تو�سلت 
التنبوؤ  اإمكانية  اإىل  ا�سرتاليا  من 
باأمرا�ض  الإ�سابة  احتمال  بزيادة 
خلل  من  املراهق  لدى  القلب 
الدموية  الأوعية  هيكلية  فح�ض 
اأن  الأبحاث  واأظهرت  عينيه.  يف 
الذين  الذكور  وخا�سة  املراهقني 
غري  حياة  نوعية  من  يعانون 
اأ�سيق  اأوعية دموية  لديهم  �سحية 
يف �سبكية العني، وهو موؤ�رس على 
القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر 

وال�رسايني لحقاً.
يف  الدرا�سة  اأبحاث  واأجريت 
يف  للأبحاث  وي�ستميد  معهد 
�سيدين، ونُ�رست نتائجها يف جملة 
ووجدت  ريبورت�ض«.  »�ساينتفيك 
الطفيفة  التغريات  اأن  الدرا�سة 
العني  الدموية ب�سبكية  يف الأوعية 
ميكن اأن تكون موؤ�رساً على وجود 

القلب  يتهدد  م�ستقبلي  خطر 
وال�رسايني.

املراهقني  اأن  الباحثون  ولحظ 
الرفاهية  قلة  من  يعانون  الذين 
حتدث  وال�سحية  الجتماعية 
الأوعية  هيكلية يف  تغريات  لديهم 
الدموية ب�سبكية العني، ويعني ذلك 
حتدث  �ستظل  التغريات  هذه  اأن 
يف  زيادة  هناك  تكن  مل  لو  حتى 
الدم،  �سغط  يف  ارتفاع  اأو  الوزن 
مفتاح  هو  املبكر  التدخل  واأن 

ال�سيطرة على هذه احلالة.
فح�ض  اإىل  الدرا�سة  نتائج  ودعت 
الدموية  والأوعية  العني  �سبكية 
بها لدى املراهقني، وربط نتيجة 
واإجراء  القلب،  ب�سحة  الفح�ض 
�سحة  لتح�سني  مبكرة  تدخلت 
للإ�سابة  اأعلى  لديهم خماطر  من 

باأمرا�ض القلب الوعائية.

غالبا ل يعاين املري�ض من اأي اأعرا�ض ، 
لكن يف بع�ض احلالت قد ياأتي املري�ض 

معانيا من التهاب يف البنكريا�ض حيث 
يعاين املري�ض من اأمل حاد يف  األم البطن 

املتكررة« البطن مع ارتفاع يف انزمي 
الأمايليز عند فح�ض الدم ، ويف بع�ض 

الأحيان ياأتي مري�ض   »مر�ض الكولي�سرتول« 
الكولي�سرتول باآلم يف البطن مع ت�سخم يف 

الكبد والطحال 
وغالبا ما ياأتي مري�ض اأنواع مر�ض 
الكولي�سرتول الوراثي« الكولي�سرتول 

مب�ساعفات املر�ض مثل اأمرا�ض الأوعية 
الدموية مبختلف اأنواعها ، فقد ياأتي 

املري�ض معانيا من اآلم يف ال�سدر مما يدلل 
على اإ�سابته باجللطة القلبية ، اأو يعاين من 
جلطات يف خمتلف اأجهزة اجل�سم ، وعند 

القيام بعمل فح�ض �رسيري للمري�ض يلحظ 
وجود ما ي�سمى بالتمزق الأ�سفر يف منطقة 

العني ، وهي عبارة عن نتوءة حتدث عند 
مر�سى  »خل�سة عن مر�ض الكولي�سرتول« 

الكولي�سرتول وتكون ب�سكل طويل وتكون 
�سفراء اللون ، كذلك يلحظ وجود ما ي�سمى 
الورم الأ�سفر الطفحي وهي عبارة انتفاخ يف 
اجللد يف منطقة املرفق غالبا وتتكون ب�سبب 
تر�سب مكونات   »علج مر�ض الكولي�سرتول« 

الكولي�سرتول وحتفيزها حدوث التهابات يف 
املنطقة . 
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َ َغُفوٌر �َشُكوٌر( )اإَِنهّ الَلهّ

كر  ُل �شجدة ال�شّ َف�شْ
عت �صجدة ال�ّصكر لأدائها عند ح�صول نعمة ما اأو ان�رشاف �رّش،  �رشرُ
وهي �صكل ووجه من اأوجه �صكر اهلل -تعاىل- على ف�صله، حيث قال 

م لَِئن �َصَكرترُ َلأَزيَدنَّكرُم  َن َربرُّكرُ اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي: )َواإِذ تَاأََذّ
َولَِئن َكَفرترُ اإَِنّ َعذابي لَ�َصديٌد(، ف�صكر الّنعمة يوؤذن بزيادتها، وتتعّدد 
اأف�صال �صجدة ال�ّصكر كما ياأتي: اإّن من اأ�صماء اهلل -تعاىل- احل�صنى 
ال�ّصكور؛ فهو املرُنعم على عباده ول يرُ�صيع اأعمالهم ويرُ�صاعف الّثواب 
والأجور لهم، وهو من يغفر الّزلت ويقبل الّتوبة؛ وورد ا�صم ال�ّصكور 
وٌر(. اإّن ال�ّصكر �صفة من �صفات  َ َغفرُوٌر �َصكرُ يف القراآن الكرمي: )اإَِنّ اهلَلّ

الأنبياء عليهم ال�ّصالم، فاهلل -تعاىل- حتّدث عن اأنبيائه -عليهم 
ال�ّصالم- وامتدحهم ب�صبب �صكرهم لنعمه وف�صله؛ حيث قال اهلل 
يََّة َمْن َحَملْنَا َمَع نرُوٍح اإِنَّهرُ َكاَن  ِرّ -تعاىل- عن نوح عليه ال�ّصالم: )ذرُ

وًرا(. اإّن ال�ّصكر من �صفات املوؤمنني. اإّن اهلل -تعاىل- اأمر  َعبًْدا �َصكرُ
املوؤمنني بال�ّصكر، فال�ّصكر يعّد من امتثال اأمر اهلل تعاىل؛ حيث قال 
ررُوا  اهلل تعاىل: )يَا اأَيرَُّها الَِّذيَن اآَمنرُوا كرُلرُوا ِمن َطِيّبَاِت َما َرَزْقنَاكرُْم َوا�ْصكرُ
وَن(. اإّن ال�ّصكر واحلمد يجلب ر�صى اهلل تعاىل.  ِللَّـِه اإِن كرُنترُْم اإِيَّاهرُ تَْعبرُدرُ

اإّن ال�صاكرين وعدهم اهلل -تعاىل- بالعطاء اجلِزيل يف اآخرتهم؛ حيث 
اِكِريَن(. اإّن ر�صى اهلل -تعاىل- مبنّي على  رُ ال�َصّ قال:)َو�َصيَْجِزي اهلَلّ

�صكر العبد له كما جاء يف احلديث النبوّي: )اإّن اهللَ لري�صى عن العبِد 
اأن ياأكَل الأكلَة فيحمَده عليها، اأو ي�رشَب ال�رشبَة فيحمَده عليها(. 
اإّن ال�ّصكر �صفة من �صفات القليل من الّنا�س؛ حيث امتدحهم اهلل 

وررُ(. كرُ -تعاىل- بقوله: )َوَقِليٌل ِمْن ِعبَاِدَي ال�َصّ

ف�شل يوم اجلمعة 
ل يوم اجلمعة  اإّن اهلل �صبحانه وتعاىل ف�صّ
عن �صائر اأيام الأ�صبوع، وهو يوٌم اخت�صه 

اهلل لأمة حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، 
لقوله عليه ال�صالم: »اإن من اأف�صل اأيامكم 
يوم اجلمعة فيه خلق اآدم وفيه قب�س وفيه 

النفخة وفيه ال�صعقة فاأكرثوا علّي من 
ال�صالة فيه فاإّن �صالتكم معرو�صة علي«، 

�صدق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، 
فاأي عمٍل يقوم به امل�صلم يف هذا اليوم 

العظيم يجزى به خري جزاء عن باقي 
الأيام، ومن هذه الأعمال قراءة كتاب اهلل 

عز وجل، واأخ�س منه �صورة الكهف ملا 
لها من ف�صائل كثرية.

ف�شل �شورة الكهف
 حثنا الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

على قراءة �صورة الكهف يوم اجلمعة 
ملا لها من تاأثري اإيجابي على نف�س 

امل�صلم، بحيث تت�صمن الكثري من 
الق�ص�س التي تعلم الإن�صان ال�صرب، 

وتعلّمه �رشورة التم�صك بتعاليم اهلل عّز 
وجل بال�رشاء وال�رشاء، ف�صورة الكهف 

اأ�صلوبها �صيق ي�صد امل�صلم ملا فيها من 
مواعظ وق�ص�ٌس �صيقة، وتعد �صورة 

الكهف واحدة من اأعظم واأطول �صور 
القراآن الكرمي، ولكنها على الرغم من 

ذلك تعطي القارئ راحة كبرية، كما اأّن 
األفاظها �صهلة و�صل�صة، وورد عن النبي 
عليه ال�صالم الكثري من الأحاديث التي 
تبني ف�صل قرائتها، ومن بينها ما يلي: 
عن اأبي �صعيد اخلدري عن النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم اأنه قال: »َمن قراأَ �صورَة 
الَكْهِف ليلَة اجلمعِة، اأ�صاَء لَهرُ مَن النرُّوِر 

فيما بينَهرُ وبنَي البَيِت الَعتيِق »�صحيح 
اجلامع«. »من قراأ �صورة الكهف يف 

يوم اجلمعة اأ�صاء له من النور ما بني 
اجلمعتني«، رواه احلاكم والبهيقي 

اأ�شباب جلب الرزق والربكة فيه 
خمافة وتقوى اهلل تعاىل يف كّل الأمور، 
كّل  قلب  يف  تكون  اأن  يجب  فالتقوى 
)َوَمْن  تعاىل:  اهلل  قال  حيث  �صخ�س، 
ِمْن  َويَْرزرُْقهرُ  َرجاً،  لَهرُ خَمْ يَْجَعْل   َ اهلَلّ يَتَِّق 
( } �صورة الطالق: 3  يَْحتَ�ِصبرُ َحيْثرُ ل 
بالرزق  التقوى  ربط  اهلل  اإّن  حيث   ،}
اإىل  والّتوبة  الدائم  ال�صتغفار  الوا�صع. 
الهموم،  يزيل  ال�صتغفار  اإّن  اهلل، حيث 
بكرثة  اهلل  واأمرنا  الأرزاق،  ويجلب 
جلب  يف  دور  من  له  ملا  ال�صتغفار، 

لقوله  فيها،  والربكة  الكرمية  احلياة 
ْم اإِنَّهرُ َكاَن  لْترُ ا�ْصتَْغِفررُوا َربَّكرُ تعاىل: ) َفقرُ
ْدَراراً (  م ِمّ َماء َعلَيْكرُ اراً* يرُْر�ِصِل ال�َصّ َغَفّ
الّتوكل على  } �صورة نوح: 10 و11 {. 
يتوكل  من  هو  املوؤمن  فال�صخ�س  اهلل، 
دفع  على  القادر  فهو  وحده،  اهلل  على 
عن  والبتعاد  الأرزاق،  وجلب  الهموم، 
�صبحانه  بيده  الأمور  فجميع  �رش،  كّل 
الأخذ  يف  ال�صعي  نن�صى  ول  وتعاىل، 
�صلة  اهلل.  على  الّتوكل  مع  بالأ�صباب، 

من  فهي  بتاتاً،  قطعها  وعدم  الرحم، 
وقد  الرزق،  يف  الربكة  اأ�صباب  اأهّم 
مدى  وبنّي  ذلك،  يف  الر�صول  اأمرنا 
لقول  الرحم،  ب�صلة  الرزق  ارتباط 
هرُ اأن يرُب�صَط لَه يف رزِقِه  الّنبي: ) َمن �رَشّ
ْل َرِحَمهرُ (.  ، واأن يرُن�َصاأَ لَه يف اأثِرِه ، فليَ�صِ
الة، وخا�صة ً  الب�صملة عند كّل اأمر. ال�صّ
حى، التي جتلب الرزق وتبعد  �صالة ال�صّ
دقة ودورها الكبري يف جلب  الفقر. ال�صّ

الرزق. الإكثار من الّدعاء.

كيف اأ�شلح حايل مع اهلل

 لكي ترُ�صبح اإن�صاناً مت�صاحلاً مع اهلل نن�صحك باّتباع هذه اخلطوات: قبل البدء باأي عمل عليك اأن ترُخل�س النية لإمتام 
د نف�صك على  عملك على اأكمل وجه فالنية النابعة من القلب هي اأوىل اخلطوات التي �صتو�صلك اإىل هدفك. عِوّ

ال�صالة واقراأ القراآن الكرمي وبع�س الأذكار ب�صكل يومي فالقراآن الكرمي يبعث على الهدوء وال�صكينة والر�صى عن 
النف�س. ابتعد عن املعا�صي وكل الأعمال التي توؤّدي اإىل اإكثار الذنوب وابتعد عن كل الأفراد الذين يرُقربونك من 

املع�صية. توكل على اهلل فمن يتوكل على اهلل �صيجد اأن اهلل يرُقويه على فعل كل ما هو خري. اإن تعويد النف�س على كل 
ما هو خري من ال�صعب اأن يجعل الإن�صان يعود للمعا�صي وهذا ل يقت�رش على ال�صالة والعبادات املعروفة فال�صدقة 

من اأف�صل الأعمال التي ترُعينك على حب اخلري وعمله. الدين معاملة وهذا يعني اأن ت�رشفاتك جتاه الآخرين يجب 
اأن تكون كلها يف اخلري واإذا وجدت اأن ال�صخ�س الذي تتعامل معه ل يرُحب اخلري اأو ي�صتهزاأ بتقربك من اهلل فان�صحه 

واإن مل يتعظ ابتعد عنه بعد اأن تكون قد حاولت مراراً.
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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 الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
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 ADAC ال�سيارات  نادي  حذر 
الأملاين من اأن ال�سيارات املزودة 
 Keyless الال�سلكية  باملفاتيح 
تعد اأكرث ُعر�سة لل�رسقة مقارنة 
باملفاتيح  املزودة  بال�سيارات 
بعد  وذلك  العادية،  الال�سلكية 
اإجراء الختبار على 180 مودياًل 

من ال�سيارات املختلفة.
يف  الأملان  اخلرباء  واعتمد 
متديد  و�سيلة  على  الختبار 
ذاتياً  جتميعها  يتم  ل�سلكية 

الإلكرتونية  الأجزاء  بوا�سطة 
العادية ول حتتاج جلهد كبري على 
وُمد  الل�سو�ص،  يفعله  ما  غرار 
ال�سيارة  بني  الال�سلكي  الت�سال 
كيلومرٍت،  اإىل  ي�سل  ملا  واملفتاح 
كان  اإذا  عما  النظر  بغ�ص  وذلك 
منزل �ساحب  ال�سيارة يف  مفتاح 

ال�سيارة اأو جيب �سرتته.
الال�سلكي  الت�سال  وبتمديد 
ال�سيارة  فتح  لل�سو�ص  ميكن 
لأنه  بعيداً،  بها  وال�سري  ب�رسعة 

الأحيان  معظم  يف  التغلب  يتم 
على مانع احلركة وجهاز الإنذار 
�سد ال�رسقة، وجتدر الإ�سارة اإىل 
املفاتيح  ا�ستعمال  حالة  يف  اأنه 
يتعني  ل   Keyless الال�سلكية 
على  ال�سغط  ال�سيارة  قائد  على 

اأي اأزرار لفتحها. 
ال�سيارات  لأ�سحاب  وميكن 
ب�سكل لحق  النظام  تعطيل هذا 
يف بع�ص املوديالت فقط، ولكن 
نادي ال�سيارات الأملاين اأ�سار اإىل 

اإ�سافية  كلفة  لدفع  معنى  ل  اأنه 
�رساء  عند  النظام  هذا  نظري 

ال�سيارة، ليُعطل يف النهاية.
احلر�ص  بتوخي  اخلرباء  وين�سح 
واحلذر عند التعامل مع املفاتيح 
وعدم   Keyless الال�سلكية 
النوافذ  حفظها يف املنزل قرب 
اأو الأبواب اخلارجية، عالوة على 
اأنه يتوجب على ال�رسكات تاأمني 
قائدي ال�سيارات من خالل طرح 

حتديثات لهذه املفاتيح.

تكنولوجيا خف�ض ا�ستهالك

اأبرز مزايا كيا �ستينجر 2018 

F-Pace ن�شخة خا�شة من جاغوار

�سيارة جاغوار F-Pace )اأر�سيف( 
 F-Pace سيارة جاغوار�

الديزل بالأ�سواق خالل عامني
املخت�سني  من  فريق  متكن 
اأبحاث ال�سيارات  الربيطانيني يف 
اكت�ساف حل  من  لوبورو  بجامعة 
ب�سيط ومي�سور التكلفة وم�سمون 
النجاح على نحو وا�سح للم�سكلة 
التي قد اأدت اإىل "ال�سحب" احلايل 
ملحركات الديزل يف اأنحاء العامل 
اأوك�سيد  انبعاثات  - وهي م�سدر 
خطراً  ميثل  الذي  النيرتوجني 
موقع  وذكر  الن�سان.  حياة  على 
"اأوتو كار" املتخ�س�ص يف �سوؤون 
ال�سيارات اأن النظام ،الذي ي�سمى 
اإنتاج  )تقنية  تي  �سي  �سي  اإيه 
وحتويل الأمونيا(، قد بلغ مرحلة 
القائمني على  اأن  اإىل حد  واعدة 
تطويره يتعر�سون الآن حل�سار من 
جانب �رسكات �سناعة ال�سيارات 
املكونات وحتى  توريد  و�رسكات 

ال�سخمة  الأ�ساطيل  اأ�سحاب 
�سمعوا  الذين  الديزل  ملركبات 
اإىل  ويتوقون  البتكار  هذا  عن 
اأكرث  يعتربوه  ما  حلل  ا�ستخدامه 
م�سكلة ملحة يف عامل ال�سيارات.

يقوده  الذي   - الفريق  اأن  يذكر 
اأ�ستاذ  هارجريف  جراهام 
وجوناثان  الب�رسي  الت�سخي�ص 
كان   - البحاث  زميل  ويل�سون 
كثرية  اأعوام  مدى  على  يعمل 
حقق  لكنه  العوادم  انبعاثات  يف 
العامني  خالل  الكبري  تقدمه 

املا�سيني.
اإيه �سي  اأن نظام  الفريق  ويعتقد 
�سي تي يجب اأن يكون من ال�سهل 
وقد  الراهنة  حالته  من  ت�سميمه 
يف  النتاج  مرحلة  اإىل  ي�سل 
غ�سون عامني "مع توافر "الدعم 

املالئم".

ال�سيارات  �سانعة  ك�سفت  عندما 
الكورية اجلنوبية كيا عن �سيارتها 
�ستينجر عام 2017، مل يتوقع اأحد 
اأن يكون هذا الطراز مناف�ص لكل 
كوريا  من  واأودي   BMW من 
ان�سيابية  كانت  حيث  اجلنوبية، 
للجميع  �سارة  مفاجاأة  ال�سيارة 
وممتعة  رائعة  �سيارة  �ستينجر 
ومتتلك  املقايي�ص،  بكل  للقيادة 
اإلقاء  ت�ستحق  التي  املزايا  بع�ص 

ال�سوء عليها:

اإطاللة �شتينجر 
الفريدة!

تناف�ص  ريا�سية  عجالت 
تورجن  جراند  طرازات 

اجلميع  انتباه  �ستلفت  وروبية  الأ
فا�ست  �سقف  مع  �ستينجر  ،تاأتي 
مت  دقيقة  واأبعاد  منحني  باك 
ر�سمها بعناية فائقة ،يحمل غطاء 
منافذ  من  اثنني  �ستينجر  حمرك 
�سكل  جتعل  التي  املزيفة  الهواء 
الواجهة الأمامية هجومي معتدل

كما  وعملية،  مريحة  املق�سورة 
ال�ستخدام  و�سهلة  ب�سيطة  اأنها 
ولي�ست ريا�سية ب�سكل مبالغ به، ما 

يوحي بالن�سج
على الرغم من اأن امل�ساحة لي�ست 
اأن  على  قادرة  اأنها  اإل  �سخمة، 
ب�سهولة  البالغني  من  اثنني  ت�سع 
ذات  اأمتعة  حقيبة  �ستنجر  حتمل 
من  الكثري  تكفي  ممتازة  �سعة 
يوجد  ذلك  اإ�سافة  غرا�ص،  الأ
اثنني من اأنابيب العادم املزدوجة

اأنها  جاغوار  �رسكة  اأعلنت 
من  خا�سة  ن�سخة  �ستقدم 
فئة  من   ،F-Pace �سيارتها 
املوديالت الريا�سية متعددة 
الأغرا�ص واأو�سحت ال�رسكة 
الن�سخة  اأن  الربيطانية 
على  تعتمد   SVR اخلا�سة 
كمربي�سور  حمرك  �سواعد 
 405 وبقوة  لرت   5 �سعة   V8
مع  ح�سان،  كيلووات/550 
 680 اأق�سى  دوران  عزم 

نيوتن مرت.
الهائلة  القوة  هذه  وبف�سل 
الثبات  من  ال�سيارة  تت�سارع 
كلم/�ص يف غ�سون   100 اإىل 
ت�سل  حني  يف  ثانية،   4.3
 283 اإىل  الق�سوى  �رسعتها 

كلم/�ص.
باملالمح  ال�سيارة  وتتميز 
الت�سميمية مفتولة الع�سالت، 
والرباعة التقنية، التي تظهر 
على جمموعة العادم الفائقة 
املنخف�ص،  الوزن  ذات 
من  امل�سنوعة  والعجالت 
والقفل  خفيف،  معدن 
على  اجلديد  التفا�سلي 

املحور اخللفي. 
الداخلية  املق�سورة  وتتميز 
اأي�ساً  اجلديدة  لل�سيارة 

باملقاعد الريا�سية.
حتى  جاغوار  تك�سف  ومل 
�سعر  اأو  طرح  موعد  الآن  
يف   SVR اخلا�سة  الن�سخة 

الأ�سواق.

بي اإم دبليو iX3 االختبارية الكهربائية بالكامل تد�سن ر�سميًا
ك�سفت بي اإم دبليو ر�سمياً يف معر�ص بكني لل�سيارات عن iX3 والتي متهد لإنطالقة الن�سخة الكهربائية بالكامل للكرو�ص اأوفر 

املدجمة يف الأ�سواق.
ت�سميمها ي�ستند على X3 اجليل الثالث والتي د�سنت العام املا�سي، مع اإجراء تغيريات تنا�سب كونها �سيارة كهربائية وذلك يت�سمنه 

اإغالق كل الفتحات باجل�سد حتى ال�سبك الأمامي الذي بات ي�سبه اأنف النمر لكيا.
الأكرث اأهمية هو نظام توليد الطاقة، حيث املحرك الكهربائي قوته 270 ح�سان 

والبطارية 70 كيلوواط ت�سحن بالكامل خالل 30 دقيقة وتكفي قطع م�سافة 
400 كيلومرت.

يذكر اأن بي اإم دبليو قد اأكدت بالفعل اأنها �ست�سنع 
ن�سخة اإنتاجية لل�سيارة الختبارية بالتعاون مع 

�رسكة بريليان�ص يف ال�سني، و�سحيح اأنها مل 
تك�سف تفا�سيل الأ�سواق الأخرى لكن من املوؤكد 

و�سولها حول العامل.

Mustang California فورد تعيد اإحياء اأيقونتها

   اأيقونة فورد اجلديدة Mustang California اأيقونة فورد اجلديدة 
اأعلنت �رسكة فورد عن اإعادة اإحياء اأيقونتها Mustang California واأو�سحت ال�رسكة الأمريكية اأن ال�سيارة Mustang California اجلديدة تعتمد على �سواعد حمرك V8 �سعة 5 لرت وبقوة 460 

ح�سان/570 نيوتن مرت لعزم الدوران الأق�سى، ليدفع ال�سيارة الريا�سية ب�رسعة ق�سوى 250 كلم/�ص.
رقمية معدلة مع عداد لفات معدل. وعلى ال�سعيد الت�سميمي تطل ال�سيارة ببع�ص املالمح ال�رس�سة وتزخر املق�سورة الداخلية بُقمرة 

اأ�رسطة ال�سباق اجلانبية، و�سبكة املربد التقليدية باللون الأ�سود، كما تقف ال�سيارة على جنوط مطلية خالل من 
خا�ص يف ت�سميم خما�سي الربامق.بلون 

املق�سورة الداخلية بجلود فاخرة باللون الأ�سود وتتاألق 
مع خيوط حياكة متباينة باللون الأ�سود 

وتطريزات GT اأو CS على املقاعد، 
ودوا�سات الأقدام لإ�سفاء املزيد من 

الأجواء الريا�سية على داخلية ال�سيارة. 
مت جتهيز ال�سيارة بنظام �سوتي & Bang كما 

Olufsen مع مكرب �سوت من 10 قنوات 
1000 وات عرب 12 مكرب �سوت عايل الأداء.ينتج 

ومن املقرر اأن تطلق فورد الأيقونة Mustang California يف ال�سيف، غري اأنها مل تك�سف بعد عن اأ�سعارها.
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�صناب�صات ُتعيد ت�صميم ت�صميمها الذي اأطلقته م�ؤخرًا

الق�صة  على  �صناب�صات   تعتمد 
ب�صكل اأ�صا�صي يف تطبيقها، وهو 
حتديث  اأي  يجعل  الذي  الأمر 
يوؤثر  للجمهور  بب  محُ غري 
ب�صكل كبري على التطبيق، مثلما 
ح�صل مع الت�صميم الذي اأطلقته 

ال�رشكة يف الفرتة املا�صية.
يف  بداأت  اأنها  ال�رشكة  وقالت 
يحُعيد  جديد  ت�صميم  اختبار 
ل�صفحة  الأ�صدقاء  ق�ص�ص 

يف  الرئي�صية  ال�صتك�صاف 
باأن  يبدو  ما  وعلى  التطبيق، 
كبرية  انتقادات  بعد  جاء  الأمر 
بع�ص  من  خا�صة  للت�صميم 

امل�صاهري.
الرئي�صية  ال�صفحة  و�صتحمل 
الأ�صدقاء  ق�ص�ص  التطبيق  يف 
وامل�صاهري واملحتوى الإعالين، 
بح�صب  منف�صل  ب�صكل  ولكن 

املحتوى.

بع�ص  هناك  اأن  القول  كن  ويحُ
لها دور يف تغيري  التي  الأ�صباب 
كن اأن  الت�صميم اجلديد، حيث يحُ
عدل  ي�صاهم هذا الأمر يف رفع محُ
�صاهدة املحُ�صتخدمني للمحتوي  محُ
الت�صميم  اأنه  كما  الإعالين، 
ال�صابق رمبا اأثر ب�صكل اأو باأخر 
من  جديد  متوى  اإ�صافة  على 
لكن  للتطبيق.  امل�صتخدمني 
ال�صبب الرئي�صي بكل تاأكيد رمبا 

يعود ب�صبب اجلدل الوا�صع الذي 
امل�صتخدمني  و�صخط  اأثاره، 

حول التغيري الكبري.
التحديث اجلديد يتواجد حالياً 
اأجل  من  �صتخدمني  محُ لدى عدة 
اختباره، ومن املتوقع اأن ي�صدر 
ب�صكل كامل لباقي املحُ�صتخدمني 
)اإليكم  القادمة.  الفرتة  خالل 
اجلديد  للت�صميم  �صورة 

بالأ�صفل(

اآبل 

اإ�صالحات مل�صاكل اإ�صتجابة 
 8 iPhone صا�صات�

الغري اأ�صلية
اأطلقت اآبل يف وقٍت �شابق من هذا ال�شهر حتديث 

خدمة  ت�شغيل  التحديث  وت�شّمن   iOS 11.3
واأ�شاف  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف   FaceTime
التحديث ميزة مهمة وهي معرفة حالة البطارية 
ومتى يجب عليك ا�شتبدالها والتي قمنا بتف�شيلها 

يف مقال م�شتقل.
اأطلقت اآبل اأول حتديث فرعي للتحديث ال�شابق 

ويحمل رقم iOS 11.3.1، وتقول اآبل اأن هذا 
التحديث يت�شّمن حت�شينات اأمنية، كما اأ�شافت اآبل 

اأن التحديث يعالج م�شكلة عدم اإ�شتجابة �شا�شات 
اآخرى  ب�شا�شات  نتيجة �شيانتها  iPhone 8 وذلك 
غري اأ�شلية، وتن�شح اآبل باإ�شتبدال ال�شا�شات عند 

اخلرباء امل�شادق عليهم من قبلها، لأن ال�شا�شات 
الغري الأ�شلية قد توؤثر على جتربتك يف ت�شغيل 

املرئيات بجودة جيدة اأو �شتظهر لك م�شاكل يف 
الإ�شتجابة.

لتنزيل التحديث اجلديد باإمكانك التوجه اإىل 
تطبيق الإعدادات ومن ثم عام ومن ثم خيار 

حتديث الربامج.

الك�صف عن 
يف   6  OnePlus
لندن بتاريخ 16 ماي

 كعادة �رشكة وان بل�ص مع الرتويج 
ت�صتخدم طريقة  فاإنها  لهواتفها، 
عن  البطيء  بالك�صف  يزة  محُ
الهواتف. وهذا احلال مع هاتف 
هواتف  اأخر   6  OnePlus

ال�رشكة.
موعد  عن  ال�رشكة  اأعلنت  حيث 
بعد  القادم  هاتفها  عن  الك�صف 
الإعالن خالل الأ�صابيع املا�صية 
عن مزايا الهاتف، وقالت ال�رشكة 
مدينة  يف  �صيكون  املوؤمتر  اأن 
مايو   16 يف  الربيطانية  لندن 
التوقعات  عك�ص  على  القادم، 
نية  عن  حتدثت  التي  املا�صية 

ال�رشكة عقد املوؤمتر يف الهند.
بيع  �صتحُتيح  اأنها  ال�رشكة  وك�صفت 
مقابل  للجمهور  املوؤمتر  تذاكر 
حيث  اجلمعة،  وحتى  اليوم  من 
اإىل.  بعدها  الأ�صعار  �صرتتفع 
وحتى ل يظن البع�ص اأن ال�رشكة 
تقوم  فهي  فقط،  ربحي  هدفها 
مبنح هدايا للم�صتخدمني مقابل 

تلك 
اأر�صلت  حيث  التذاكر، 

هدايا للجميع بعد موؤمترها العام 
الهدايا  تكلفة  وكانت  املا�صي 

اأكرب قلياًل من �صعر التذاكر.
خالل  ك�صفت  قد  ال�رشكة  كانت 
بع�ص  عن  املا�صية  الفرتة 
كما   ،6  OnePlus موا�صفات 
مارفل  مع  �رشاكة  عن  اأعلنت 
من  �صتوحاة  محُ ن�صخة  لإطالق 
 .Avengers اأفالم  �صل�صلة 
زجاجي،  بظهر  الهاتف  و�صياأتي 
معالج  على  �صيحتوي  كما 
 8 ورام   845 �صنابدراغون 

جيجابايت.

الآن ميكنك تنزيل ن�صخة من 
من�ص�راتك على ان�صتغرام

 قبل ا�صبوعني حتدثنا عن ميزة جديدة 
و�صت�صمح  ان�صتغرام  على  قادمة 
للم�صتخدمني  اخلدمة  مبوجبها 
تنزيل ن�صخة عن كل املحتوى الذي 
�صور  من  عليها  ون�رشه  لهم  �صبق 
البيانات،  من  وغريها  وفيديوهات 

على  متاحة  امليزة  اأ�صبحت  الآن 
ويجري  لن�صتغرام  الويب  موقع 
تطبيقها  �صمن  توفريها  على  العمل 
على اأندرويد و iOS عرب الإعدادات 
اخل�صو�صية  خيارات  و�صمن 
من  ال�صفحة  هذه  عرب  والأمان. 

ت�صجيل  بعد   – ان�صتغرام  موقع 
الدخول اإىل ح�صابك – يكنك و�صع 
بريدك الإلكرتوين ليتم اإر�صال ن�صخة 
ال�صور  تت�صمن  حيث  بياناتك  من 
ومقاطع الفيديو والتعليقات وبيانات 

احل�صاب ال�صخ�صي وغريها.

ان�صتغرام تتيح ن�صر عدة �ص�ر 
اأو فيدي�هات معًا يف الق�ص�ص

خرب �صار ملحبي ق�ص�ص ان�صتغرام حيث 
اأو مقاطع  باإمكانك ن�رش عدة �صور  بات 
الن�رش  من  بدلً  واحدة  دفعة  معاً  فيديو 
الوقت  من  الكثري  يوفر  ما  الإفرادي 
اأيقونة  اإىل  الدخول  عند  والآن  واجلهد. 
�صور  وا�صتعرا�ص  جديدة  ق�صة  اإ�صافة 
�صتجد  املحتوى،  لختيار  ال�صتديو 
بتفعيلها  ال�صا�صة  يني  اأعلى  يف  اأيقونة 

يكنك اختيار حتى ع�رشة عنا�رش �صواء 
اأكانت مقاطع فيديو اأم �صور ليتم ن�رشها 
البع�ص ح�صب  بع�صها  وراء  واحدة  دفعة 
اأو  ال�صور  اختيار  بعد  املختار.  ترتيبها 
ا�صتعرا�صها  يتم  املطلوبة  الفيديوهات 
وهنا  ن�رشها  عند  �صتبدو  كيف  ملعرفة 
الن�صو�ص  مثل  اأ�صياء  اإ�صافة  يكنك 
واملل�صقات وباقي الأ�صياء التي تريدها.

املل�صق  يخ�ص  فيما  اأخرى  ناحية  ومن 
اأو فيديو يف  اجلغرايف، عند ن�رش �صورة 
الذي  املل�صق  هذا  و�صع  فاإن  الق�ص�ص 
تلقائياً  �صيقرتح  الإلتقاط  مكان  يعر�ص 
مكان  من  القريبة  الأماكن  من  جمموعة 
املزايا  هذه  الفيديو  اأو  ال�صورة  التقاط 
وخالل  الآن  اأندرويد  على  اأولً  �صتتاح 

.iOS الأ�صابيع القادمة على

 VPN صبكات�
جمانية:

بالطبع ، القفز اإىل SurfEasy بعيد 
اإذا  الوحيد،  خيارك  عن  البعد  كل 
على خدمة  احل�صول  ترغب يف  كنت 
اجلودة  عالية  اأخرى  جمانية   VPN
الهواتف  على  تطبيقات  تقدم  والتي 
عليك  فيجب  املحمولة،  والجهزة 

التحقق من اخلدمتني القادمتني:

:Windscribe  .2

تقدم هذه ال�صبكة الفرتا�صية اخلا�صة 

ت�صل  مذهلة  بيانات  ب�صعة   )VPN(
ويكنك  �صهرًيا،  جيجابايت   10 اإىل 
احل�صول على املزيد عرب الإحالت، 
ا بع�ص الإ�صافات الرائعة  اأي�صً هناك 
وجدار  املدمج  الإعالنات  مانع  مثل 

احلماية.



على  ح�صيلة  �أثقل  �صجلت  وقد 
بوفاة  بومرد��س  والية  م�صتوى 
�صخ�س و�إ�صابة �ثنني �آخرين بجروح 
�إثر ��صطد�م وقع �صباح �ليوم بني 3 
�لوزن �خلفيف  و�صيارة من  �صاحنات 
تدخلت  كما  �الربعطا�س.  ببلدية 
لتحويل  �ملدنية  �حلماية  عنا�رص 
بغاز  خمتنقني  توفو�  �أ�صخا�س   4
�ملت�رصب  �لكربون  �أك�صيد  �حادي 
منهم  ثالثة  �لتدفئة,  �جهزة  من 
ببلدية  و�الآخر  �لعا�صمة   باجلز�ئر 
فيما  �أما  تب�صة.  والية  �ل�رصيعة, 
يخ�س �لتدخالت �ملتعلقة بالتقلبات 

�جلوية, فقد �نت�صلت عنا�رص �حلماية 
�ملدنية ببلدية بوعالم )�لبي�س( ثالثة 

�صفاي  و�د  مياه  جرفتهم  ��صخا�س 
و�نقاذ �صخ�س �آخر.

 مع مرقد لإيواء القائمني
 على العمل 

وزارة الرتبية تن�شئ 
مطبعة خا�شة بالبكالوريا 

قال مدير �لرتبية خالد نور �لدين, �إّن �ل�صلطات �لعليا 
و�فقت  غربيط,  بن  نورية  �لرتبية  وزيرة  من  وباإيعاز 

على بناء مطبعة خا�صة بالبكالوريا.
“قهوة  ��صت�صافته يف  �لدين خالل  نور  و�أو�صح خالد 
وجورنان”, �أم�س, �أن �ملطبعة توجد يف ثانوية حامية 

�لديو�ن �لوطني “لوناك” فرع �لقبة.
باأحدث  جمهزة  �ملطبعة  �أن  �ملتحدث,  و�أ�صاف 
مو��صيع  لطبع  عايل,  تاأمني  ماأمنة  �الأجهزة 

�لبكالوريا.
 وتعترب �ملطبعة مرقد مب�صتوى عايل الإيو�ء �لقائمون 

على هذ� �لعمل.

باأدرار

ت�شييع جثمان ال�شهيدين 
اأ�شامة رقاد و بوبكر حل�شن

�لعا�رصة  �ل�صاعة  حو�يل  �أم�س  �أول  ليلة  �صيع 
ليال مبقبة مدينة �أدر�ر جثمان �ل�صهيد �أ�صامة 
�لطائرة  �صقوط  �ثر  ��صت�صهد  �لذي  رقاد 
�لع�صكرية ببوفاريك �إيل مثو�ه �الأخري يف جنازة 
مهيبة ح�رصتها �ل�صلطات �ملدنية و�لع�صكرية 
على  �لفاحتة  وقر�ءة  �ملو�طنني  من  وجموع 
روحه �لطاهرة  بعد �خذ جثته من قبل �أفر�د 
�جلي�س �لوطني �ل�صعبي �إيل مقر �صكناه بحي 
�لنظرة  باإلقاء  �أين ودعته عائلته  400 م�صكن 
عريف  هو  خ�صاله  على  �ثني  حيث  �الأخرية 
�أول يف �حلر�س �جلمهوري ويف نف�س �الأجو�ء 
�حلزينة مت ت�صييع �ل�صهيد �الآخر بوبكر حل�صن 
�إيل مثو�ه �الأخرية مبقربة موالي �لطيب ببلدية 
بعد  �در�ر  لوالية  �ل�صهد�ء  �أخر  وهم  طلمني 
�حلفيظ  عبد  حفو�س  �ملقدم  جنازة  ت�صييع 

�الأ�صبوع �ملا�صي مبقربة بلدية فنوغيل.
بو�سريفي بلقا�سم 
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24
مع اإ�سابة 19 اآخرين بجروح 

حوادث املرور تودي بحياة 5 اأ�شخا�ص خالل 24 �شاعة 
لقي خم�سة اأ�سخا�ص م�سرعهم واأ�سيب 19 اآخرون بجروح متفاوتة 

اخلطورة يف 7 حوادث مرور �سجلت خالل ال24 �ساعة املا�سية عرب العديد 
من طرقات الوطن, ح�سب ما ك�سفت عنه م�سالح احلماية املدنية.

لإن�ساء خميمات �سيفية مب�ستغامن

 و�شع 20 ف�شاء غابي حتت ت�شرف البلديات 
مت و�صع بوالية م�صتغامن 20 ف�صاء غابي حتت 
خميمات  الإن�صاء  �ل�صاحلية  �لبلديات  ت�رصف 
�ملقبل,  �الإ�صطياف  ملو�صم  حت�صبا  �صيفية 

بح�صب �ملحافظ �لوالئي للغابات.
�لغابية  �مل�صاحات  هذه  �أن  �ملتحدث  و�أكد 
من  ��صتغاللها  �صيتم  �ل�صو�طئ  من  �لقريبة 
للعائالت  �صيفية  كمخيمات  �لبلديات  طرف 
مقابل  �لب�صيط  �لدخل  ذوي  و�ملو�طنني 
مد�خيل  حت�صني  يف  �صت�صاهم  مالية  مبالغ 
هذه  �ختيار  ومت   �ملحلية.«  �جلماعات  هذه 
�لغابية  �الأمالك  �صمن  تقع  �لتي  �لف�صاء�ت 
على  وتوفرها  �ل�صو�طئ  من   لقربها  نظر� 
�لعديد من �ملوؤهالت �ل�صياحية وخللق مو�قع 
�لع�صو�ئي  �لتخييم  ومنع  و�لر�حة  لال�صتجمام 

وحماية �لن�صيج �لغابي, وفق نف�س �مل�صوؤول.

�لغابات قد و�صعت يف وقت  وكانت حمافظة 
 13 ت�رصف  حتت  غابيا   موقعا   19 �صابق 
ومتت  و�لرتفيه  للتنزه  ف�صاء�ت  الإن�صاء  بلدية 
تهيئتها وجتهيزها مبن�صاآت خفيفة كالكر��صي  
و�لطاوالت و�الألعاب �خلا�صة باالأطفال وذلك 

على عاتق هذه �لبلديات.
غابات  �صبع  �إن�صاء  �قرت�ح  مت  ثانية  جهة  من 
 94 قدرها   �جمالية  مب�صاحة  لال�صتجمام 
هكتار�  تقع مبنطقة �صيدي بن ذهيبة مبا�رصة 
ببلدية  �يفي  وكاب  و�صد�وة  هكتار�ت(   10(
�لتو�يل(  على  و16 هكتار   17  ( �صيدي خل�رص 
وزريفة ببلدية خ�رصة )10 هكتار�ت( و�صيدي 
من�صور ببلدية ��صتيدية )16 هكتار( وحماريقة 
ببلدية  و�حلرية  هكتار(   14( بوقري�ت  ببلدية 

م�صتغامن )11 هكتار(.

ال�شهيد فادي 
البط�ص و اجلزائر

كتب الدكتور الفل�سطيني بالل منري مرثية 

مرتعة باحلزن يف �سخ�ص الدكتور ال�سهيد 

فادي البط�ص املغتال يف ماليزيا, و ارتاأى 

الكاتب اأن يوجه مرثيته يف �سكل ر�سالة اإىل 

ابنة ال�سهيد و امللفت اأنه ذكر عالقة لل�سهيد 

باجلزائر حيث كان امل�سرف على ر�سالته 

للدكتوراة عامل جزائري مل يذكر يدعى 

�سعد ورمبا ف�سل الكاتب لأباب خا�سة عدم 

ذكر ال�سم الكامل للم�سرف  

 يقول بالل منري يف ر�سالته التي ن�سرتها 

اأم�ص كثري من املنابر الإعالمية و عرب 

و�سائط التوا�سل الجتماعي ..يذكر 

املتحدث ما ن�سه "م�سرفه يف الدكتوراه كان 

الربوف�سور �سعد من اجلزائر, والذي كان 

يحرتمه ويقدره. ولذلك من بداية و�سوله 

للعمل يف مركز اأبحاث القوى الإلكرتونية 

اأعطاه الربوف�سور الكثري من ال�سالحيات 

وامل�سوؤوليات يف املركز ملا يتمتع به فادي 

من مكانة يف نف�سه. حيث كان الكثري من 

طالب الدرا�سات العليا الذين يتجاوز 

عددهم الثالثني يعودون له ل�ست�سارته يف 

الكثري من الق�سايا العلمية والجتماعية 

واحلياتية, وكان ل يبخل عليهم بالن�سيحة 

والتوجيه رغم ان�سغالته وم�سوؤوليات ه 
الكثرية "

البط�ص لن يكون فادي الأخري يف قائمة 

امل�ستهدفني A partir de طرف   فرق املوت 

ال�سهيونية, لكن ماهو يقني ثابت اأن هناك 

مئات من طينة البط�ص و املبحوح و فتحي 

ال�سقاقي وعيا�ص وغريهم و بالتايل فالق�سية 

لن متوت مبوت من يحملها يف قلبه لأنه زرعها 

يف قلوب املاليني قبل رحيله .

موقف للمطالبة بتفعيل 
الإتفاقية اجلماعية

موظفو الوكالة 
الوالئية للت�شغيل 

ينظمون وقفة 
اإحتجاجية بربج 

بوعريريج 
 

�أقدم �إطار�ت وعمال �لوكالة 
�لوالئية للت�صغيل بوالية برج 
بوعريريج على �لقيام بوقفة 
�حتجاجية �صلمية �أمام مقر 

�لوكالة �ملذكورة, حيث رفعو� 
جملة من �ملطالب �ملهنية 
و�الجتماعية و�لتي يتقدمها 

تفعيل �التفاقية �جلماعية, حيث 
طالب �ملحتجون �لوز�رة �لو�صية 

�ملحرتمة باإعادة �لنظر يف 
�مل�صاألة, ولالإ�صارة فان �لوقفة 
وطنية �صملت خمتلف �لوكاالت 
�ملحلية و�لوالئية �ملنت�رصة على 

احلاجم�صتوى �لرت�ب �لوطني. # وداد 

جرفت اأرا�ص زراعية يف ال�سفة الغربية

قوات االحتالل تعتقل 8 فل�شطينيني 

ببلدية بوعالم بالبي�ص: 

وفاة 3 اأ�شخا�ص جرفت �شيارتهم �شيول وادي ال�شفي 

�عتقلت قو�ت �الحتالل �الإ�رص�ئيلي, �أم�س, 8 
فل�صطينيني وجرفت �أر��س زر�عية يف �ل�صفة 
�لغربية, يف وقت توغلت فيه �آلياتها �لع�صكرية 

على �أطر�ف قطاع غزة. 
غري  )منظمة  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  وذكر 
�العتقاالت  �إن  �صحفي,  بيان  يف  حكومية(, 
حلم,   وبيت  وجنني  نابل�س  مدن  يف  جرت 
مو�صحا �أن من بني �الأ�رصى فتاة.  ياأتي ذلك 
�ليوم  �إ�رص�ئيلية  ع�صكرية  �آليات  جرفت  فيما 
�لدومنات  وع�رص�ت  زيتون  �صجرة   280 نحو 
قرية  يف  فل�صطينيني  ملز�رعني  �لزر�عية 

)بردال( يف �الأغو�ر يف �ل�صفة �لغربية. 
حمافظة  يف  �الأغو�ر  ملف  م�صوؤول  وذكر   

طوبا�س , معتز ب�صار�ت, �إن »م�صاحة �الأر��صي 
تزيد عن 35 دومن مزروعة  �لتي مت جتريفها 
و�تهم  و�لذرة«  و�خليار  �لزيتون  باأ�صجار 
�الحتالل �الإ�رص�ئيلي »بتنفيذ خمطط تهجري 
للفل�صطينيني من �الأغو�ر من خالل ��صتهد�ف 
بغر�س  عائالتهم  قوت  وم�صدر  �أر��صيهم 

مو��صلة �لتو�صع �ال�صتيطاين يف �الأغو�ر«. 
ع�صكرية  �آليات  توغلت   , �صابق  وقت  ويف   
بلدة جباليا  �أطر�ف  �الإ�رص�ئيلي على  للجي�س 
مت�صيط  عمليات  و�أجرت  غزة,  قطاع  �صمال 
وجتريف. وذكرت م�صادر فل�صطينية �أن عملية 
�لتوغل ر�فقها �إطالق نار متقطع من �الآليات 

�الإ�رص�ئيلية مل ي�صفر عن وقوع �إ�صابات.

�صيول  �صيارتهما  جرفت  �أ�صخا�س   3 تويف 
بوعالن  ببلدية  �ل�صفي«   « و�د  في�صانات 
�لتي  �ملفاجئة  �لغزيرة  �الأمطار  �ثر  بالبي�س 
�صهدتها �ملنطقة ليلة �أول �أم�س وفجر �أم�س, 
بح�صب م�صالح �حلماية �ملدنية. و�أو�صح ذ�ت 
هذ�  في�صان  يف  ت�صببت  �الأمطار  �أن  �مل�صدر 
�لو�دي فوق �لطريق �لوطني رقم 47 مما �أدى 
ثالثة  وفاة  يف  مت�صببا  �ل�صيارة  جرف  �إىل  
�لع�رصينيات(  �صن  )يف  ركابها  من  �أ�صخا�س 
و�إنقاذ ثالث.  وقد قام �أعو�ن �حلماية �ملدنية 
حفظ  م�صلحة  �ىل  �ملتوفيني  جثث  بنقل 
بعا�صمة  بو�صياف  حممد  مب�صت�صفى  �جلثث 

نف�س  �ىل  �إنقاذه  مت  �لذي  و�ل�صخ�س  �لوالية 
�مل�صت�صفى لتلقي �لعالج, وفق ذ�ت �مل�صدر.
عائلة  �ملدنية  �حلماية  �أعو�ن  �أنقذ  كما 
وطفلني(  )رجلني  �أ�صخا�س  �أربعة  من  متكونة 
حا�رصت �صيارتهم �صيول �أحد �الأودية منطقة 
�لوطني  �لطريق  �صليمان على م�صتوى  �صيدي 
47 جنوب �رصق �لوالية , كما �أ�صري �ليه. وقد 
على  م�صكنا   15 �أي�صا  �الأمطار  مياه  غمرت 
عنا�رص  تدخل  ��صتدعى  مما  �لوالية  م�صتوى 
�لذي  �مل�صدر  ذ�ت  وفق  �ملدينة,  �حلماية 
�أ�صار �ىل �نه مل يتم ت�صجيل �أية خ�صائر بهذه 

�مل�صاكن.

تيارت : 

هالك �شخ�شني يف حادث مرور 
ببلدية الر�شايقة

باأدرار

ا�شرتجاع دراجة نارية م�شروقة 
وتوقيف الفاعلني 

حادث  �إثر  حتفهما  �صخ�صان  لقي 
مرور وقع ببلدية �لر�صايقة )والية 
تيارت(, ح�صبما �أفادت به م�صالح 

�حلماية �ملدنية.
�حلادث  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
وقع م�صاء �لثالثاء نتيجة ��صطد�م 
نفعية  و�أخرى  �صياحية  مركبة  بني 
على م�صتوى �لطريق �لوطني رقم 
حا�صي  بني  �لر�بط  �صطره  يف   40
وبلدية  �جللفة(  )والية  فدول 
�لر�صايقة باإقليم والية تيارت حيث 

�لفور  على  �صخ�س  هالك  خلف 
�إىل  و�صوله  بعد  �الأخر  تويف  فيما 

م�صت�صفى مهدية.
وقد تدخل عنا�رص �لوحدة �لثانوية 
للحماية �ملدنية ملهدية لنقل جثة 
�ل�صحية �إىل م�صلحة حفظ �جلثث 
�ل�صخ�س  نقل  فيما  بامل�صت�صفى 
�إ�صابة  من  يعاين  كان  �لذي  �لثاين 
خطرية �إىل م�صلحة �ال�صتعجاالت 
لفظ  حيث  �مل�صت�صفى  بنف�س 

�أنفا�صه �الأخرية , كما �أ�صري �ليه.

�لق�صائية  �ل�رصطة  فرقة    متكنت 
لالأمن �حل�رصي �لثاين باأمن والية �أدر�ر 
من حل مالب�صات ق�صية �رصقة طالت 
�الأ�صخا�س  الأحد  ملك  نارية  در�جة 
تعود  �ملنكوبني   حيث  بربع  بحي 
هذ�  بد�ية  �ىل  �لق�صية  مالب�صات 
تقدم  ما  �صباحا  عند  �الأ�صبوع   و 
�صخ�س من �جل تقييد �صكوى مفادها 
جمهول  طرف  من  در�جته  �رصقة 
�ملنزل  د�خل  مركونة  كانت  و�لتي 
مبدينة  �ملنكوبني  بربع  بحي  �لعائلي 
�ل�رصعة  جناح  على  عليه  �در�ر  و 

من  �الأبحاث  و  �لتحريات  تكثيف  مت 
طرف فرقة �ل�رصطة �لق�صائية لالأمن 
�حل�رصي �لثاين ما �أف�صى �إىل توقيف 
�صنة  يف   25 يبلغ  فيه  و�لذي  م�صتبه 
حالة تلب�س على منت �لدر�جة �لنارية 
حمل �ل�رصقة وبعد �لتحقيق معه تبني 
�ن له �رصيك �أخر يف عقده �لثاين من 
�أين  �ل�رصقة  فعل  يف  متورط  �لعمر 
حتويلهما  �الأخري  و  هذ�  مت �إيقاف 
�تخاذ  و  �حل�رصي  �الأمن  �إىل  مقر 

�الإجر�ء�ت يف حقهما. 
  بو�سريفي بلقا�سم .

تعزية
على اإثر وفاة زوج عمة الزميلة ال�سحفية »لعاليل 
منرية »من يومية »الو�سط » يتقدم عمال وعامالت 
املوؤ�س�سة بتعازيهم اإىل اأ�سرتها داعني املوىل عزوجل 

اأن يتغمد روح الفقيد , واأن يكالأه برحمته وغفرانه 
وي�سكنه ف�سيح جناته .اإن هلل واإنا اإليه راجعون .
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