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الإدارة تفا�سل بني ر�سواين وباليلي خلالفته 
حميوز ونعماين قريبان من التوقيع

مفـــــــتاح يلـــــتحــــــق 
بقائمة امل�ضرحني 
لحتـــــــــاد اجلزائر

زكري حريز رئي�ص الفدرالية اجلزائرية حلماية امل�ستهلك

لبد من ا�ضتحداث نظام لتتبع املنتوجات ال�ضتهالكية
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 تفادى احلديث عن اإمكانية
 دعم ورقلة مبركز لتح�سري 

املنتخبات الوطنية

وزير ال�ضباب والريا�ضة
  مـــــــحــــــــمد حــــــــطــــــاب
 يـــــكـــــــ�ضف لـــــــلو�ضــــــط

.        600 األف مرت�ضح يجتازون "البيام" اليوم  

اعتربه م�سا�سا بحريات الرقابة 
والف�سل بني ال�سلطات

الأفافا�س يهاجم م�ضروع 
القانون الداخلي للمجل�س 
ال�ضــــــــعـــــــــبـــــي الـــــوطـــــــني

 زلزال ي�سرب حزب مو�سي 
تواتي يف اأدرار

منتخبون واإطارات 
يلتحقون بالأرندي   

�سكيكدة

اكـــــتـــــــ�ضــــــاف مــــــــخـــــــباأ 
لالإرهابيــني وبـــداخــــــــله 
جثة اإرهابي مبحوث عنه 

مت القب�ص عليه يف عدة دول 

تاأجـــــــيل مـــــــلف 
امل�ضــوؤول عن جتنيد 

اأبناء حي بلــــــوزداد 
�ضــــمن"داعــــــــ�س " 

اأمني

احزاب

حماكم

�ص4



عين

يتوقع �أن يتم خالل حملة �حل�ساد للمو�سم �لفالحي 2017-2018 �إنتاج 
ما جمموعه 2 مليون و545 �ألف قنطار من �حلبوب مبختلف �أنو�عها �أي 
بزيادة ت�سل �إىل 1 مليون قنطار مقارنة باملو�سم �ملا�سي, ح�سب ما علم 
من مديرية �مل�سالح �لفالحية  و �أو�سحت �ملكلفة باالإعالم و�الت�سال 
و�سعتها  �لتي  �لتوقعات  هذه  باأن  حمو�ش  ليلى  �الآن�سة  �ملديرية  بذ�ت 
ما  �سيمثل  �ل�سلب  �لقمح  فاإن  �ملديرية  لدى  �ملخت�سة  �لتقنية  �لفرق 
يقارب 2 مليون قنطار من �الإنتاج �لكلي �ملتوقع خالل �ملو�سم �حلايل 
�ملحقق  �ملنتوج  ذ�ت  من  قنطار  �ألف  و226  مليون   1 مقابل  وذلك 

.2017/2016
و�أ�سافت �ملتحدثة باأن باقي �الإنتاج �ملتوقع يف خمتلف �أنو�ع �حلبوب 
�لقمح  �ألف قنطار من  يتوزع على 360  �الأخرى خالل �ملو�سم �جلاري 

�للني و 228 �ألف قنطار من �ل�سعري و3 �آالف قنطار من �خلرطال .
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 وزير اخلارجية
 البو�سني  يف اجلزائر

ي�رسع وزير �ل�سوؤون �خلارجية للبو�سنة و�لهر�سك �يغور ت�رسيناد�ك 
�ليوم يف زيارة ر�سمية �ىل �جلز�ئر بدعوة  من نطريه عبد �لقادر 

م�ساهل , �لزيارة �لتي �ستدوم 3 �أيام تندرج يف �إطار تعزيز �حلو�ر 
�ل�سيا�سي بني �جلز�ئر و�لبو�سنة و�لهر�سك وبعث �لتعاون �لثنائي, 

كما �سي�ستقبل �يغور ت�رسيناد�ك من طرف �لعديد من �ل�سخ�سيات 
و�مل�سوؤولني �ل�سامني �جلز�ئريني

قاملة

 توقع اإنتاج اأكرث من2,5 مليون قنطار من احلبوب 

خبر في 
صورة

�ضكيكدة

اكت�ساف خمباأ للإرهابيني وبداخله 
جثة اإرهابي مبحوث عنه 

جمعية ب�ضائر الرحمة مع�ضكر

 تنظم مائدة اإفطار
 لفائدة 120 معوز

ا�ضتهلت جمعية ب�ضائر الرحمة برنامج ال�ضهر 

الف�ضيل بتنظيم مائدة اإفطار يومية للمعوزين 

وعابري ال�ضبيل وهدا على م�ضتوى قاعة احلفالت 

لأحد املح�ضنني بدائرة املحمدية. حيث �ضهدت 

العملية  التي �ضارك فيها اأع�ضاء اجلمعية وعدد 

من املتطوعني خالل اليومني الأولني  اإفطار زهاء 

�ضاخنة    وجبات  لهم  قدمت  �ضبيل  وعابر  معوز   120

خا�ضة بال�ضهر املبارك. وعربوا عن فرحتهم بهده 

املبادرة الت�ضامنية الن�ضانية التي جت�ضدت يف 

ن�ضب موائد الرحمة.من جهتها رئي�ضة اجلمعية 

احلاجة مباركة اأكدت بان الإفطار �ضيتم ب�ضكل 

يومي على م�ضتوى املطعم الذي مت جتهيزه بكافة 

امل�ضتلزمات من قبل �ضاحبه ال�ضيد بن قويدري 

عبد احلميد.هذا وي�ضاهم اأ�ضحاب الرب والإح�ضان 

من اجل اإجناح العملية مبا ميلكون بهدف اإدخال 

الفرحة على قلوب املعوزين وعابري ال�ضبيل. هذا 

واكدت ذات املتحدثة على حر�ضها ال�ضديد يف 

تفعيل وتكثيف العمليات الت�ضامنية خالل ال�ضهر 

الف�ضيل وتوجهت بال�ضكر اإىل اأع�ضاء اجلمعية 

واملتطوعون رجال ون�ضاء والتي اعتربتهم باأنهم 

ل يدخرون اي جهد ول يتوانون اأبدا يف تقدمي يد 
امل�ضاعدة و اإجناح العمل اخلريي.

ط.ف

 اأن�سار الريال يف اجلزائر
 احتفلوا بطريقتهم

�لنادي  بتتويج  بطريقتهم  �ال�سباين  مدريد  ريال  نادي  ع�ساق  �حتفل 
بعدما  �لتو�يل  على  و�لثالث   13 �أوروبا  �أيطال  دوري  بلقب  �مللكي 
�لفريق يف  �أن�سار  �إفطار جماعي �سمل عدد من  تنظيم  �أقدمو� على 
�حتفلو�  �أين  �لوطن,  واليات  خمتلف  من  ح�رسو�  و�لذين  �جلز�ئر 

بطريقة عاملية عقب تتويج �ملرينغي باللقب.

بن زمية ياأخذ �سورا بالعلم اجلزائري

�سنع �لالعب �لفرن�سي كرمي بن زمية �حلدث �سهرة �أول �أم�ش عندما 
�أخذ �سورة بالعلم �جلز�ئري رفقة �أحد �جلز�ئريني �لذي كان حا�رس� 
يف مدينة كييف من �أجل متابعة نهائي دوري �أبطال �أوروبا �لذي جمع 
حيث  لالأول,  �الوروبي  �للقب  وعاد  وليفربول  مدريد  ريال  فريقي 
الأخذ  �لالعبني  زمالئه  رفقة  بالكا�ش  �الحتفال  بعد  مبا�رسة  توجه 

�سور تذكارية وهو �لذي ميلك �أ�سوال جز�ئرية.

ك�سفت مفرزة للجي�ش �لوطني 
�ثر عملية بحث  �ل�سعبي على 
ع.  ن.   / ب�سكيكدة  ومت�سيط  
5 ( خمباأ لالإرهابيني  بد�خله 

جثة �الرهابي 
�ملبحوث عنه » م. عبد �حلق 
�أورده  كما  ذر«  »�أبو  �ملكنى   «
�أم�ش �الحد بيان لوز�رة �لدفاع 

�لوطني .  
»يف  �أنه  �لبيان  ذ�ت  و�أو�سح 
�الرهاب  مكافحة  �طار 
�ملعلومات  ��ستغالل  وبف�سل 
ك�سفت مفرزة للجي�ش �لوطني 

عملية  �ثر  على  �ل�سعبي 
 / ب�سكيكدة  ومت�سيط  بحث 
 2018 مايو   26 يوم   5. ع  ن. 
جثة  بد�خله  للرهابيني  خمباأ 
م   « عنه   �ملبحوث  �الرهابي 

عبد �حلق »�ملكنى »�أبو ذر« .
�حلدود  حماية  �طار  »ويف 
�ملنظمة  �جلرمية  وحماربة 
�أوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ش 
 / قز�م  بعني  �ل�سعبي  �لوطني 
مهربني   )7  ( �سبعة  ع.6   ن. 
و�سبطت مركبتني) 2( رباعيتي 
�لدفع و )55 ,2( طن من �ملو�د 

�أجهزة   )4( و�أربعة  �لغذ�ئية 
وجهازي)  �ملعادن  عن  ك�سف 
�الأقمار  عرب  �ت�سال   )2
�ل�سناعية ونظارة ميد�ن« من 
عنا�رس  »حجزت  �أخرى  جهة 
من  بكل  �لوطني  �لدرك 
تلم�سان و م�ستغامن / ن.ع.2 ,  
�ملعالج  �لكيف  من  كلغ   )2,2(
فيما مت توقيف )64 (مهاجر� 
جن�سيات  من  �رسعي  غري 
خمتلفة وذلك بكل من تلم�سان 
وغرد�ية وخن�سلة ي�سيف بيان 

�لوز�رة .
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و�ضط خماوف اجلزائر حول قمة باري�س املنتظرة حول ليبيا

ميزاب: قمة باري�س لعرقلة م�سار الأمن يف ليبيا
.          اإ�ضماعيل دب�س: ت�ضوية الأزمة ل ميكن ان يتم ال باإ�ضراك جميع الفقراء يف ليبيا

بعد تلقي اجلزائر وثيقة دبلوما�ضية من فرن�ضا ت�ضرح اأهداف قمة باري�س املنتظرة حول ليبيا التي �ضتجمع �ضخ�ضيات موؤثرة بق�ضد التو�ضل لتفاق جديد يعجل باإجراء انتخابات يف 
البالد نهاية ال�ضهر اجلاري ، وو�ضط حتفظات من اجلانب اجلزائري على حماولة »فر�س« اأي عملية ت�ضوية �ضيا�ضية يف الوقت الراهن دون ا�ضت�ضارة جميع الأطراف الداخلية ،الأمر الذي 

رمبا  يجعل اجلزائر متخوفة من  اأن يكون التفاق اجلديد يف باري�س  ل غيا لكل ما �ضبق اأن مت التو�ضل اإليه خالل الأعوام املا�ضية.

اإميان لوا�س

 ت�ضوية الزمة اللبية ل 
ميكن ان يتم ال با�ضراك 

جميع الفقراء يف لبيا

�عترب �ملحلل �ل�سيا�سي �إ�سماعيل دب�ش 
�ن �حلل �لنهائي لت�سوية هادفة للأزمة 
�للبية ال ميكن �ن يتم �إال �سمن �ملقاربة 
�جلز�ئر  بني  �لذي مت  �الأخري  و�التفاق 
على  يوؤكد  و�لذي  وم�رص،  وتون�ش 
م�سري�  لبيا،  يف  �لفرقاء  جميع  �إ�رص�ك 
باري�ش  قمة  من  �جلز�ئر  تخوف  �أن 

ب�سبب �ق�ساء �أطر�ف لبية يف �حلو�ر  
ت�رصيح  يف  دب�ش  �إ�سماعيل  حمل 
م�سوؤولية  فرن�سا   « به   »�لو�سط  خ�ش 
�لتدخل  �أن  موؤكد�  لبيا،  يف  يحدث  ما 
�لفرن�سي لن يوؤدي �ىل �حلل الأن فرن�سا 

هي يف ذ�تها طرف يف �لنز�ع، بتدخلها 
�لغربية  لكل حلفائها  ع�سكريا و دفعها 
م�سيفا  �ل�سابق،  بالنظام  للإطاحة 
ثقة  حمل  تكون  �أن  ميكن  ال  :«فرن�سا 
من جميع �الأطر�ف ».  وثمن �ملتحدث 
�ملقاربة   « �جلز�ئرية  �ملقاربة 
�جلز�ئرية منذ �لبد�ية رف�ست �لتدخل 
�ىل  تدعو  وهي  �الأزمة  ومنذ  �الأجنبي، 
�إ�رص�ك �جلميع من �أجل ت�سوية �الزمة 

�لليبية ».
 قمة باري�س مبثابة قطع 

طريق لعرقلة م�ضار 
المن يف لبيا

يف  �ملخت�ش  جهته �خلبري   من 
�أحمد  �الأزمات  و�إد�رة  �الأمني  �ل�ساأن 
يف  �جلديد  �التفاق  �أن  ميز�ب �إعترب 
مبثابة  هو  �للبية  �الزمة  حول  باري�ش 

يف  �المن  م�سار  لعرقلة  طريق  قطع 
نحو  يتجه  �لليبي  �ن �مللف  لبيا، مربز� 
�ملعطيات  ظل  يف  �لتاأزم  من  مزيد 

�ملتوفرة يف �مليد�ن.
خ�ش  ت�رصيح  يف  ميز�ب  �حمد  و�أ�سار 
به �لو�سط �أن كل �لدول تدري �أن فرن�سا 
يف  ومتورطة  بالدماء  ملطخة  �أياديها 
�سد  هجومات  من  لبيا  يف  يحدت  ما 
�الإن�سانية، خا�سة بعد ما فعلته يف �سنة 
2011 �أين تدخلت و �رصبت لبيا ع�سكريا، 
م�سري� �ن كل هذ� جعل �جلز�ئر تنظر 
بنوع من �لريبة و�ل�سك  من بان فرن�سا 
�ل�سلم يف  و  �المن  �أن حتقق  ال ميكن 

�ملنطقة �للبية »
�جلز�ئر  نظرة  �أن  �ملتحدث  و�أو�سح 
حول  باري�ش  يف  �جلديد  �التفاق  من 
�للبية لي�ش م�سالة تخوف و�إمنا  �الأزمة 
و��سحة  �ممية  مبادرة  عن  نتكلم  نحن 
و�أي  بها  �لعمل  بد�أ  و�ملبادرة  �ملعامل، 

�نتهاك  تعترب  �الأطر  خارج  مبادرة 
هي  �لقمة  هذه  باالإ�سافة  للإن�سانية، 
�لتي  للخطو�ت  كبري  قطع  �ىل  تاأتي 

قامت بها دول �جلو�ر »
فاإن  رو�سيا  موقع  تناقله  ما   وبح�سب 
�جلز�ئر  عليها  حت�سلت  �لتي  �لوثيقة 
�إعد�د  باأن  طماأنت  باري�ش  قمة  حول 
�ملدعوة  �لليبية  �الأطر�ف  بني  �تفاق 
بعثة  رئي�ش  مع  بتن�سيق  �سيتم  للموؤمتر 
�الأمم �ملتحدة لدى ليبيا غ�سان �سلمة، 
�لليبية،  �الأطر�ف  وعقب م�ساور�ت مع 
خماوف  يثري  ما  �أن  �مل�سدر  و�أ�ساف 
�جلديد  �التفاق  يكون  �أن  هو  �جلز�ئر 
�أن مت  �سبق  ما  لكل  غيا  ال  باري�ش،  يف 
�ملا�سية،  �الأعو�م  خلل  �إليه  �لتو�سل 
�لذي  �ل�سخري�ت  �تفاق  �إىل  �إ�سارة  يف 
 2015 دي�سمرب   17 يف  �إليه  �لتو�سل  مت 
حيث تف�سل �جلز�ئر �أن يحدد �لليبيون 

باأنف�سهم م�سار�ت حل �الأزمة.

و�أ�سار ذ�ت �مل�سدر �إىل �أنه متت دعوة 
�ملرتقبة،  �لقمة  للم�ساركة يف  �جلز�ئر 
و�سط حتفظات من �جلانب �جلز�ئري 
على حماولة »فر�ش« �أي عملية ت�سوية 
�سيا�سية يف �لوقت �لر�هن دون ��ست�سارة 

جميع �الأطر�ف �لد�خلية.
�لفرن�سية  �ملبادرة  �ن  �الإ�سارة  ويجدر 
على  �أهمها  ين�ش  بند�،   12 تت�سمن 

و�إنهاء  �ملركزي،  �مل�رصف  توحيد 
للإد�ر�ت  �ملو�زية  �ملوؤ�س�سات  كل 
�لرئي�سية �إىل جانب �التفاق على �إجر�ء 
بناء   ،2018 عام  نهاية  قبل  �النتخابات 
�لبعثة  عنه  تعلن  زمني  جدول  على 
قبل  من  عقوبات  فر�ش  مع  �الأممية، 
�سري  يعرقل  من  على  �لدويل  �ملجتمع 

عملية �القرت�ع.

احلزب العتيد

دعوات اللجنة املركزية تثري مزيدا من الحتقان

ك�ضفت عن تراجع ن�ضب النجاح بـ34 باملائة

وزارة الرتبية تدر�س اإلغاء اإمتحان »البيام«

اعتربه م�ضا�ضا بحريات الرقابة والف�ضل بني ال�ضلطات

الأفافا�س يهاجم م�سروع القانون الداخلي للمجل�س ال�سعبي الوطني

يف انتظار النتائج يف 18 جوان

600 األف مرت�سح يجتازون »البيام« اليوم  

عرب 43 موؤ�ض�ضة عقابية

 4698  حمبو�س يجتازون  امتحانات املتو�سط

�إىل  �الآفلن  و�سط  �الأنظار  ت�ستد   
�لذي  للأفلن  �ملركزية  �للجنة  �جتماع 
 ، فقط  باأيام  �لفطر  عيد  بعد  �سيكون 
فيما ماز�لت �أغلب �لقياد�ت �الأفلنية و 
�أع�ساء �للجنة �ملركزية ومن خ�سوم ولد 
هذ�  حل�سور  �لدعو�ت  ينتظرون  عبا�ش 

عك�سه  �أن  خا�سة   ، �حلا�سم  �الجتماع 
�أي عدم �حل�سول على دعو�ت يعد حربا 

م�سبقة من ولد عبا�ش �سد خ�سومه .
�جتماع  النعقاد  �لتنازيل  �لعد  بد�أ  وقد 
�لت�سارب  ماز�ل  �لذي  �ملركزية  �للجنة 
30جو�ن  �أو  23جو�ن  بني  موعده  حوله 

خ�سوم  من  �لعديد  ينتظر  ،فيما  �ملقبل 
ولد عبا�ش و �ملناوئني له توجيه �لدعو�ت 
هذه �الأيام �ملقبلة ، قبل �سن عليه حربا، 
الإق�سائهم  حماولة  مبثابة  يعتربوه  مبا 
و�سط  ياأتي هذ�  عبا�ش   ولد  من طرف 
�أع�ساء  عدد  حول  �ل�سبابية  و  �لت�سارب 

لطاملا  ،�لذي  للأفلن  �ملركزية  �للجنة 
�ملناوئة  �لقياد�ت  من  �لعديد  �عتربت 
لولد عبا�ش �أنه عدد غري ثابت و ماز�لت 
تتمدد  �ملركزية  �للجنة  �أع�ساء  قائمة 

ح�سبهم .
ع�ضام بوربيع

بوز�رة  �لرب�مج  مدير  نائب   ك�سف 
�لرتبية �لوطنية م�سطفى حمدي، �أم�ش، 
عن �حتمالية �إلغاء �متحان نهاية �لطور 
�أن �لو�ساية و�سعت  �ملتو�سط، مو�سحا 
يدر�ش  م�رصوع  على  �الأخرية  �للم�سات 
�إلغاء  ��ستبعد  حني  يف  �إلغائه،  �إمكانية 
�أمر  �البتد�ئية  �ملرحلة  نهاية  �متحان 

غري و�رد يف �ملرحلة �حلالية.
�لرتبية  بوز�رة  �مل�سوؤول  حتدث  كما 
خلل حلوله �سيفا على �لقناة �الذ�عية 
يف  �الإخفاق  معدل  �رتفاع  عن  �لثالثة، 
�أزيد من 43باملئة  �إىل  �لطور �ملتو�سط 
�أجل  من  تبذل  معتربة  جمهود�ت  فاإن 
�سنة  من  �لن�سبة  هذه  من  �لتقلي�ش 

�إىل  الفتا  �ملتحدث  ذ�ت  الأخرى ح�سب 
�لتلميذ  لتوجيه  جار  عمل  هناك  �أن 
مر�كز  �إىل  �لطور  هذ�  ف�سلو� يف  �لذين 

�لتكوين �ملهني.
ع�سية  �لتح�سري�ت  بخ�سو�ش  �أما 
�لعملية  �أن  فقال  »�لبيام«  �متحان 
�ستتم و�سط �إجر�ء�ت تنظيمية حمكمة، 

م�سري� �إىل توزيع �ملو��سيع �خلا�سة بهذ� 
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  كل  على  �المتحان 
�ل�سنة  �إىل  �لنجاح  �أن  �لوطن مربز�  عرب 
�حت�ساب  خلل  من  يكون  ثانوي  �الأوىل 
�سهادة  �متحان  �ل�سنوي ومعدل  �ملعدل 

�لتعليم �ملتو�سط.
�ضارة بومعزة

�الأول حلزب جبهة  �لعام  �ل�سكرتري  ك�سف 
جيلين،  حاج  حممد  �الإ�سرت�كية،  �لقوى 
�لقانون  م�رصوع  من  حزبه  موقف  عن 
�ملجل�ش  �أمام  تقدميه  �لذي مت  �لد�خلي 
�أدت  نقاط  عدة  مربز�  �لوطني.،  �ل�سعبي 

لرف�سهم �إياه.
حممد  للأفافا�ش،  �الأول  �ل�سكرتري  �أكد 

حاج جيلين، خلل  كلمته �أمام �ملجل�ش 
�لفيدر�يل للأفافا�ش، �ليوم �ل�سبت بتيزي 
�لقانون  م�رصوع  يرف�ش  حزبهم  �أن  وزو، 
�لذي  �لوطني،  �ل�سعبي  للمجل�ش  �لد�خلي 
حجم  بعد  �لفارط،  �خلمي�ش  تاأجيله  مت 
�لنو�ب،  و�سط  على  القاه  �لذي  �لرف�ش 
خلل  من  ت�سعى  باأنها  �ل�سلطة  متهما 

�لقانون �جلديد �إىل جعل �ملجل�ش �ل�سعبي 
حلرية  قمعها  خلل  من  “ثكنة  �لوطني، 
�لتعبري و��سكاتها كل �الأ�سو�ت �ملعار�سة 
لها”. كما �عترب �أن �خلطو�ت تعد تر�جعا 
عن حريات �لن�ساط �لربملاين، يف حني �أن 
�ملرحلة تقت�سي تو�سيع ن�ساط �لنو�ب من 
�أجل تكري�ش �سلطة �لرقابة على �حلكومة 

�ل�سلطات،  بني  �لف�سل  مبد�أ  تكري�ش  و 
للربملان  �لد�خلي  �لقانون  م�رصوع  يقرتح 
تعبري  حرية  كبح  �ساأنها  من  مو�د  عدة 
�للغة  و�إق�ساء  �جلل�سات،  خلل  �لنو�ب 
�الأمازيغية من �أ�سغال �ملجل�ش، ما نعتربه 

خرقا د�ستوريا و��سحا.
�ضارة بومعزة

�لطور  نهاية  �متحانات  تنطلق  �أن  �ملزمع  من 
 599846 �سيجتازه   �لذي  �ليوم،  �ملتو�سط، 
مرت�سحا ، يف حني بادر م�سوؤولو وز�رة �لرتبية 
�لدورة  باأن  و�أوليائهم  �ملرت�سحني  تطمني  �إىل 
تكر�ر  لتفادي  �سارمة  �إجر�ء�ت  �ستعرف 
عـرب  �المـتحانات  مو��سيـع  تـ�رصيب  �سيناريـو 
�لفاي�سبـوك   « �الإجتماعي  �لتـو��سل  مـو�قع 
خلل  �ملوقف  ل�سيد  حتول  �أنه  خا�سة   ،
وكبد  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  �لنهائية  �المتحانات 

وز�رة �لرتبية �إعادة دورة بكالوريا كاملة.
وبالعودة للمرت�سحني �ملقدر عددهم 599846 
�المـتحان  هـذ�  �ليوم  �سيجتـازون  مرت�سحا، 
باملائة   5،94 قدره  بارتفاع  وذلك  �ملـ�سريي، 
�سيمتـحن  حيث  �ملا�سية،  بال�سنة  مقارنة 
خلل  �المتحان  هـذ�  من  �الأول  �ليـوم  خـلل 
�لفرتة �ل�سـباحية مادتي �للغة �لعربية و�لعـلوم 
�ملـ�سائيـة  �لفرتة  خلل  �أما   ، �لفـيزيائية 
�أما  �لعلوم  مادتي  المتحان  خ�س�ست  فقد 

�لبيـام   « �متحان  من  �لثاين  �ليـوم  بـخ�سو�ش 
�ملحددة  �لرزنامة  ح�سب  �ملمتحـنون  فاإن   «
للمتحانات  �لـوطني  �لديو�ن  طـرف  من 
و�مل�سابقات �سيكونون على مـوعد مع �متحان 
خلل  �الجنليزية  �للغة  �لريا�سيات  مادتي 
و�جلغر�فيا  �لتاريخ  ومادة  �ل�سباحـية  �لفرتة 
�سيجـتاز  حـني  يف   ، �ملـ�سائيـة  �لفرتة  خلل 
�ليـوم  �لتـلميـذ نـهاية �لـطور �ملتو�سط خلل 
�لطبيعة  علوم  �لفرن�سية  �للغة  مادتي  �لثالث 

و�للغة  �ل�سباحـية  �لفرتة  خلل  �حلياة  و 
حـ�سب  على  �ملـ�سائية  �لفرتة  يف  �الأمازيغية 
نـف�ش �لرزنامة. ومن �ملنتـظر �أن يتم �الإعلن 
�لتعليم  �سهادة  المتحان  �لنهائية  �لنتائـج  عن 
�ملقبل  18 جو�ن  �لـ  2018 يف  دورة  �ملتو�سط 
�لدر��سي  �لعام  �ملعدل  �إ�سافة  يـتم  �أن  على   ،
�إىل �ملعدل �لنـهائي بالنـ�سبة للذين مل ي�سعفهم 

�حلظ.
�ضارة بومعزة 

�سهادة  �متحانات  �ليوم  تنطلق 
جو�ن  دورة  �ملتو�سط   �لتعليم 
�ملحبو�سني  لفائدة   2018

عرب  �المتحانات   �ستجرى 
كمر�كز  عقابية  موؤ�س�سة   43
معتمدة  �لر�سمية  للإمتحانات 

من طرف وز�رة �لرتبية �لوطنية، 
ب  �ملمتحنني  عدد  يقدر  فيما 
4698 نزيل خلل هذ� �ملو�سم 

خلل  �ملتمدر�سني  عدد  �أما 
هذ� �ملو�سم  42937 حمبو�ش.
ف٫ن�ضرين

ن�ضر املوا�ضيع اأ�ضبح �ضيناريو مف�ضوحا

 عمراوي: الو�سع العام يكف 
عن ف�سل اإ�سالحات بن غربيط

ال�ضادق دزيري لـ«الو�ضط«:

تراجع نتائج »البيام« ب�سبب انطالق 
الإ�سالحات دون تكوين

�لنه�سة  �أجل  من  �الحتاد  عن  �لنائب  �عترب   
در��سة  �أن  عمر�وي،  م�سعود  و�لبناء  و�لعد�لة 
�لبيام،  �متحان  �إلغاء  �لرتبية الحتماالت  وز�رة 
و�ملرفوقة باعرت�فها برت�جع �لنتائج �ملح�سلة 
عمليات  ف�سل  على  دليل  �المتحان،  هذ�  يف 
�إىل �العرت�ف  �لو�ساية  �لقطاع، د�عيا  �إ�سلح 
و�ال�ستنجاد  �لتفكري  خليا  ت�سكيل  ثم  بذلك 
�لعامل  يف  �لناجحة  �لتدري�ش  بطرق  و�الأخذ 

للنهو�ش بو�قع قطاع �لرتبية.
كما �أ�ساف عمر�وي يف ت�رصيح لـ«�لو�سط« �أمه 
يف حالة ما �إذ� �ألغيت �سهادة �لتعليم �ملتو�سط 
�الإ�سلحات،  لعملية  ذريع  وف�سل  كارثة  فهي 
م�ستدال مبا و�سفها بالنتائج �لهزيلة، موؤكد� �أن 
وبالتايل  �لنقاط،  م�سخمة  �ل�سنة  نهاية  نتائج 
�أن  �لعام  �لر�أي  الإيهام  �لوز�رة  من  فكرة  هي 

�النتقال يتم ب�سورة طبيعية للمرحلة �لثانوية.
�ملرحلة  نهاية  �متحان  �إىل  حمدثنا  عاد  كما 
�سهد  و�لذي  �ملا�سي،  �الأربعاء  �البتد�ئية 
�لتوقعات  فاقت  �أنها  قال  غ�ش،  عملية 
�الإجر�ء�ت  م�ستنكر�  موؤ�س�سات،  عدة  عرب 
نف�ش  يف  �لتلميذ  �متحن  حيث  �ملعتمدة 
وهو  �ملركز،  مدير  نف�ش  ومديرها  �ملوؤ�س�سة 
بل  �الأجوبة  على  �لتلميذ  حل�سول  �أدى  ما 
�نتقالهم  �أن  حني  يف  منوذجية،  باأجوبة  حتى 
�أنهم ال يتقنون حتى  للمرحلة �ملتو�سطة جند 

تلك  كل  تر�كم  �أن  قائل  و�لكتابة،  �لقر�ءة 
ف�سلها  �علن  �لوز�رة  على  ي�ستوجب  �لعو�مل 
و�ال�ستنجاد  �لنظر  و�إعادة  �الإ�سلحات  يف 
و�خلرب�ء  �ملجال  يف  �لكربى  باالطار�ت 
مدينة  من  �مل�ستوردون  ولي�ش  �حلقيقيني 
�ال�ستعانة  وكذ�  و�سفه،  حد  على  و�حدة، 
دول  ولي�ش  فنلند�،  �لناجحة:  �لدول  بنماذج  

ف�سلت منظومتها: فرن�سا.
»�لبيام«  المتحان  توقعاته  بخ�سو�ش  الأما 
�أنهم متخوفون نظر� لغياب �لثقة  بهذه  فقال 
مبو�قع  �الأ�سئلة  ن�رص  ظل  يف  �المتحانات 
من  وجيز  وقت  بعد  �الجتماعي  �لتو��سل 
�أنه ال يحدث �سوى  �المتحان، موؤكد�  �نطلق 
�لوقت  حان  �أنه  معترب�  �جلز�ئرية،  باملدر�سة 
عزل  عن  عجزنا  هل  مت�سائل  للرقمنة،  �إما: 
دفع  يتم  �أم  �لت�سوي�ش«  »�أدو�ت  �ملوؤ�س�سات 
مق�سودة،  �لعملية  باأن  لل�سك  �لعام  �لر�أي 
خا�سة �أن بالدول �لتي حترتم �أنف�سها ي�ستقيل 
�لوزير �لو�سي بعد �أدنى ف�سيحة �أو جتاوز يف 
وتتدخل  �ملوؤ�مرة،  عن  يتحدث  عندنا  حني 
�سيناريو  �أ�سبح  �لو�سع  �أن  قائل  �حلكومة، 
هل  مت�سائل  تكر�ره،  كرثة  بعد  مف�سوحا 
بال�سمت عن  �لوزيرة مبن�سبها  لتثبيت  ي�سعون 

هكذ� �أ�ساليب.
�سارة بومعزة

�لرتبية  لعمال  �لوطني  �الحتاد  رئي�ش  �أكد 
ظروف  كل  �أن  دزيري  �ل�سادق  و�لتكوين 
�إمتحان نهاية �لطور �ملتو�سط مهياأة، من 
�لتح�سري�ت  وكل  �للوجي�ستيكي  �جلانب 
�لتوقعات  بخ�سو�ش  �أما  ير�م،  ما  على 
على  تنبني  �لتوقعات  �أن  فقال  للمتحان 
نتائج �لثلثي �الأول و�لثاين. و�أرجع دزيري 
يف ت�رصيح لـ«�لو�سط«،  �لرت�جع يف �لنتائج 
�إىل تطبيق �جليل �لثاين دون تكوين يف حني 
�أن �لتكوين هو �الأ�سا�ش. وحول �لغ�ش فدعا 
بالفاي�سبوك  �ملو��سيع  ن�رص  بني  للتفريق 
بعد �نطلق �لدورة وبني ت�رصيبها، مو�سحا 
�البتد�ئية  �ملرحلة  تلميذ  بخ�سو�ش  �أن 
كونهم  �ملو�سوع  ت�سخيم  عدم  في�ستوجب 
مبناأى �إذ� كانت �حلر��سة م�سمونة، و�الأمر 
للكبار  بالن�سة  لكن  �لتهويل،  ي�ستدعي  ال 
منع  يف  متحكمني  ل�سنا  الأننا  مقلق  �الأمر 
�لهو�تف �لنقالة رغم �أن من يقب�ش بحوزته 
تبقى  ذلك  رغم  لكن  غ�ش  حماولة  تعترب 

�لعملية �سعبة.

نواري: اإلغاء امتحان 
»البيام« م�ضتبعد

��ستبعد �ملتابع لل�ساأن �لرتبوي كمال نو�ري، 
�لبيام  �إلغاء  �إمكانية  لـ«�لو�سط«  يف ت�رصيح 
�لتي قال نائب مدير �لرب�مج بوز�رة �لرتبية 
�لوز�رة  �أن  حمدي،  م�سطفى  �لوطنية 
معترب�  �إلغائه،  �إمكانية  م�رصوع  تدر�ش  
هو  �لذي  �لقبول  معدل  �إلغاء  ميكن  �أنه 
�ل�سنوي  و�ملعدل  �المتحان  نتيجة  حا�سل 
و�العتماد فقط على معدل �لبيام للنتقال 

�إىل مرحلة �لتعليم �لثانوي.
�أما بخ�سو�ش تر�جع ن�سبة �لنجاح يف هذ� 
�جليل  �أن  �إىل  ر�جع  �أنه  فقال  �المتحان 

�الأول ما يز�ل �ساري �ملفعول.
�ضارة بومعزة



الندوة  اأ�شغال  خالل  اأكد  املتحدث 
الفدرالية  نظمتها  التي  ال�شحفية 
يوم  امل�شتهلك  حلماية  اجلزائرية 
اأم�س بفندق »جادي« بالعا�شمة والتي 
عر�شت من خاللها الفدرالية ح�شيلة 
اأعمالها خالل 10 اأيام الأوىل من �شهر 
يف  امل�شاربة  حماربة  باأن  رم�شان، 
التي  ال�شتهالكية  املنتجات  اأ�شعار 
الع�رش  خالل  جنونيا  ارتفاعا  عرفت 
اأيام الأوىل من �شهر رم�شان ل يكون 
اإل من خالل �رشورة ا�شتحداث نظام 
ملراقبة وتتبع املنتجات مند اأن تكون 
اأيادي  اإىل  ت�شل  اأن  اإىل  الفالح  يد  يف 

امل�شتهلك.

»الت�سيري التقليدي 
للأ�سواق من بني اأ�سباب 

اإرتفاع الأ�سعار«

حريز  زكري  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف 
التي  والفواكه  اخل�رش  اأ�شعار  باأن 
الأ�شعار  يف  قيا�شيا  اإرتفاعا  �شهذت 
خالل 10 اأيام الأوىل من �شهر رم�شان 
املعتمد  التقليدي  النمط  اإىل  ترجع 
الأ�شواق،  ت�شيري  يف  الدولة  قبل  من 
اأمام  الأ�شواق  فتح  �رشورة  اإىل  داعيا 
الحتكار  ومنع  امل�شتثمرين  جمع 
ال�شوق  جعل  الذي  ال�شتثماري 

اجلزائرية على ماهي عليه.
كي�س  اأزمة  اإىل  املتحدث  تطرق  كما 
 2018 جزائر  تزال  ل  الذي  احلليب 
تعاين منه من خالل اقرتاح حل يتمثل 
يف ا�شترياد الأبقار وكذا فتح املجال 
اأمام امل�شتثمرين احلقيقني لال�شتثمار 
وا�شتحداث  الفالحي  املجال  يف 
البالد  على  بالنفع  تعود  كربى  مزارع 

والعباد على حذ تعبريه.

و�شحة  اأمن  بحفظ  تعلق  وفيما 
عن  الناجمة  الأخطار  من  امل�شتهلك 
رئي�س  دعا  فقد  ال�شتهالكية  املواد 
الفدرالية اجلزائرية حلماية امل�شتهلك 
اإىل �رشورة اأن يحوز كل من ي�شتغل يف 
�شواء  ال�شتهالكية  املنتجات  جمال 
دفرت  على  بعيد  من  اأو  قريب  من 
واأمن  �شالمة  ي�شمن  �شحي  �رشوط 

ذات  يف  م�شريا  وامل�شتهلك،  امل�شنع 
ذلك  مرافقة  �رشورة  اإىل  ال�شياق 
املهني  التكوين  عملية  بدمقرطة 
جلمع املنتجني، والعمل على �رشورة 
النظافة  باأهمية  امل�شتهلك  توعية 
جزء  تعد  التي  الفردية  ال�شتهالكية 
على  العمومية  النظافة  من  يتجزاأ  ل 

حد تعبريه.

رئي�س  نائب  عبيدي  حممد  اأكد 
باأن  للم�شتهلكني  اجلزائرية  الفدرالية 
ماليني   8 من  اأكرث  اإنفاق  متو�شط 
رم�شان  �شهر  خالل  جزائرية  اأ�رشة 
قد بلغ 7 مالين ون�شف حمققا زيادة 
ت�شاوي �شعف الإنفاق يف باقي اأ�شهر 
ال�شنة، م�شريا يف ذات ال�شياق اإىل اأن 
م�شابني  مليون جزائري   10 من  اأكرث 
ما  نتاج  وال�شكري  الدموي  بال�شغط 

ي�شتهلكون.
الندوة  خالل  اأ�شار  املتحدث 
الفدرالية  نظمتها  التي  ال�شحفية 
اأم�س  يوم  للم�شتهلكني  اجلزائرية 
اأن  اإىل  بالعا�شمة  »جاردي«  بفندق 
جزائرية  اأ�رشة  األف   200 و  مالين   8
�شهر  خالل  املتو�شط  يف  ينفقون 
رم�شان  7 مالين ون�شف وهو معدل 
مقارنتا  لل�شعف  يرتفع  الذي  الإنفاق 
بباقي اأ�شهر ال�شنة اأين يكون متو�شط 
األف دينار على  الإنقاق يف حدود 36 

حد تعبريه.

»10 مليون جزائري م�سابون 
بداء ال�سكري واإرتفاع ال�سغط«

اخل�رش  اأ�شعار  باأن  اأكد  عبيدي 
قيا�شيا  اإرتفاعا  �شهدت  والفواكه 
ال�شيام  من  الأوىل  اأيام  الع�رش  خالل 
نتيجة جملة من الأ�شباب يف مقدمتها 
م�شريا  وامل�شاربة،  الإنتاج  �شعف 
امل�شتهلك  اأن  اإىل  ال�شياق  ذات  يف 
 9 متو�شطه  ما  ي�شتهل  اجلزائري 
�شهر  خالل  البي�شاء  اللحوم  من  كلغ 
من  كلغ   4.5 يقارب  ما  و  رم�شان 
اإىل  ذلك  مرجعا  احلمراء  اللحوم 
تتما�شى  التي  البي�شاء  اللحوم  اأ�شعار 
الب�شيط،  للمواطن  ال�رشائية  والقدرة 
املتحدث  اأ�شار  ال�شياق  ذات  ويف 
يطرح  اأن  يجب  الذي  ال�شوؤال  اأن  اإىل 
لي�س يف توفر منتوج اللحوم البي�شاء- 

الدواجن- بل حول نوعيتها، حيث اأكد 
باأن الدواجن التي يتناولها امل�شتهلك 
اجلزائري م�شكوك يف مدى مراعاتها 

لل�رشوط ال�شحية ال�شتهالكية.

» لبد من و�سع اأو�سمة على 
الدواجن ملعرفة م�سدرها«

املتحدث  دعا  ال�شياق  ذات  ويف 
املنتجات  ترافق  اأن  �رشورة  اإىل 
وخا�شة  ال�شوق  يف  املعرو�شة 
م�شدرها  تبني  باأو�شمة  الدواجن 
الغائب  الأمر  وهو  وتاريخ �شالحيتها 
املعرو�شة  الدواجن  اأغلب  على 

للم�شتهلك ي�شيف املتحدث.
من  اأكرث  باأن  عبيدي  واأقر  كما 
بداء  م�شابون  جزائري  مليون   10
نتيجة  الدم  �شغط  ارتفاع  و  ال�شكري 
اإىل  داعيا  منتجات  ي�شتهلكون من  ما 
لدى  ا�شتهالكية  ثقافة  ن�رش  �رشورة 

املواطنني من خالل حمالت التوعية 
متتد  التي  الثقافة  هذه  والتح�شي�س، 
ال�شتهالك وحماربة  اإىل كمية  لت�شل 
عبيدي  اأكد  حيث  والإ�رشاف  التبذير 
خبزة  مالين   10 باأن  ال�شياق  هذا  يف 
املزابل  خمتلف  عرب  يوميا  ترمى 
وهي  دينار  مليون   80 يقارب  ما  اأي 
الأرقام التي يجب احلد منها ي�شيف 

املتحدث.
اأما عن التدابري الواجب اأتخادها من 
فقد  اجلزائري  ال�شوق  تنظيم  اأجل 
تطبيق  �رشورة  على  املتحدث  اأكد 
�شنة  الفدرالية  قدمتها  التي  الفكرة 
ت�شكيل  بغية  الو�شية  للوزارة   2014
وزارة  القطاعات  تظم  متعددة  جلنة 
التجارة، الفالحة، ال�شناعة والداخلية 
املدين  املجتمع  فعاليات  اإىل  اإ�شافة 
من جمعيات من اأجل التن�شيق القبلي 

الظريف والبعدي لتنظيم الأ�شواق.
يحي عواق

اأكد وزير ال�شحة و اإ�شالح امل�شت�شفيات 
احلكومة  ح�شبالوي  موا�شلة  خمتار 
املدنية  اخلدمة  اإجبارية  اإعتماد 
عرب  ال�شحية  التغطية  �شمان  بهدف 
مبا�رشة  ر�شالة  يف  الوطن،  تراب  كافة 
لالأطباء املقيمني امل�رشبني منذ اأكرث 
من �شتة اأ�شهر وخالل عر�شه مل�رشوع 
نواب  على  اجلديد  ال�شحة  قانون 

ح�شبالوي  اأبرز  اأم�س  الأمة،  جمل�س 
تهدف  الإجبارية  املدنية  اخلدمة  اأن 
اإىل تقلي�س الفوارق يف جمال احل�شول 
والوقائية  ال�شحية  اخلدمات  على 
التغطية  ذات  املناطق  يف  والعالجية 
تدخل  اأنها  كما  ال�شعيفة،  ال�شحية 
-ح�شبه- يف جت�شيد الدور الجتماعي 
بتوفري  احلكومة  التزام  موؤكدا  للدولة، 

كل ال�رشوط املادية والب�رشية والتقنية 
اأح�شن  يف  املدنية  اخلدمة  لأداء 
الظروف. و اأ�شار وزير ال�شحة و اإ�شالح 
قانون  م�رشوع  اأن  اإىل  امل�شت�شفيات 
ال�شحة اجلديد، يكر�س جمانية العالج 
ب�شكل وا�شح، معتربا اأنها مك�شب يجب 
احلفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئي�س 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 

املنظومة  اإ�شالحات  اأن  مو�شحا 
الن�س  يكر�شها  التي  لل�شحة  الوطنية 
اجلديد تتمحور حول �شمان كل حقوق 
املري�س يف كل احلالت وكذا تقلي�س 
الفوارق بني املناطق يف احل�شول على 
توزيع  طريق  عن  ال�شحية  اخلدمات 

عادل للموارد الب�رشية واملادية.
ف.ن�سرين  

عن  املقيمون  الأطباء  اأعلن 
ا�شتعدادهم للعودة لآداء املنوابات 
 3 املقبل  الأحد  يوم  من  بداية 
جوان، ب�رشط اجللو�س اإىل طاولة 
قبل  الو�شية  الوزارة  مع  احلوار 

هذا التاريخ.
امل�شتقلة  للتن�شيقية  بيان  وح�شب 
اجلزائريني،  املقيمني  لالأطباء 
فاإن اجتماع املكتب الوطني الذي 
مقرتح  اإىل  خل�س  ال�شبت  عقد 
التي  املناوبات  لأداء  العودة 
بداية  وذلك  �شهر،  منذ  قاطعوها 

من الأ�شبوع املقبل
تنظيم  التن�شيقية  ا�شرتطت  و 
و اجللو�س  الو�شاية  اجتماع مع 
والفعلي  اجلاد  احلوار  طاولة  اإىل 
قبل تاريخ 3 جوان يف حال اأرادت 
من  الذي   ، القرتاح  هذا  تطبيق 
�شاأنه اأن يخفف من الفو�شى التي 
ب�شبب  امل�شت�شفيات  ت�شهدها 
�شهره  يدخل  الذي  اإ�رشابهم 
تهديدات  اإىل  اإ�شافة  ال�شابع 
مبقاطعة  ال�شت�شفائيني  الأ�شاتذة 
قاطعو  بعدما  الطبية  املهام 
امتحان  و  البيداغوجية  مهامهم 

نهاية ال�شنة ، منذ قرابة �شهر
الأطباء  اأ�شار  اأخرى  جهة  من 

املقيمني يف بيانهم اإىل اأن  �شمان 
يعني  ل  للخدمة  الأدنى  احلد 
ت�رشيح  الإ�رشاب وح�شب  توقيف 
م�شتوى  على  بالإعالم  للمكلف 
فان  بوطالب  حمزة  التنظيم، 
جاء  املناوبات  بتوقيف  قرارهم 
بناء على طلب الوزارة الو�شية التي 
مقابل  للحوار  العودة  ا�شرتطت 
ياأتي  كما  للمناوبات،  عودتهم 
من  الأطباء  اأهداف  حتقق  بعدما 
احلركة التي ف�شحت عجز القطاع 
و الدور الذي يلعبه املقيمون على 
اأن  اأكد  كما  امل�شت�شفيات  م�شتوى 
عنه  �شتُ�شفر  ما  تنتظر  التن�شيقية 
التعليم  وزارتي  مع  الجتماعات 

العايل وال�شحة.
الأطباء  اإ�رشاب  يدخل  و 
ف�شل  بعد  ال�شابع  �شهره  املقيمني 
الأطباء  و  الوزارة  بني  املحاورات 
اإ�رشابهم  الذين �شعدوا  املقيمني 
الأدنى من اخلدمة  بتوقيف احلد 
ما نتج عنه  درجة من التعفن غري 
فيها  حرم  القطاع،  يف  م�شبوق 
عن  وك�شف  التكفل  من  املر�شى 
واقع مرير عن املنظومة ال�شحية 
يف  اأطباء  على  باعتمادها  ببالدنا 

طور التكوين.

زكري حريز رئي�س الفدرالية اجلزائرية حلماية امل�ستهلك

حممد عبيدي نائب رئي�س الفدرالية اجلزائرية للم�ستهلكني

يف ر�سالة مبا�سرة للأطباء املقيمني

يحي عواق

البد من ا�ستحداث نظام لتتبع 
املنتوجات اال�ستهالكية

7 مالين ون�سف متو�سط اإنفاق العائلة اجلزائرية خالل رم�سان

ح�سبالوي يوؤكد  اعتماد اإجبارية اخلدمة املدنية

اأزمة الأطباء املقيمني

�سمان احلد االأدنى من 
اخلدمة يوم 3 جوان

-    ا�سرتاط لقاء الو�ساية قبل العودة  
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املواطن �سحة  ح�ساب  على  يكون  ال  االجتماعي  •      ال�سلم 
بال�سحة  مت�س  التي  املهن  لكل  �سروط  •      دفاتر 

ال�سنة اأ�سهر  باقي  يف  االإنفاق  متو�سط  دينار  األف   36      •
املزابل يف  يوميا  ترمى  خبزة  مالين   10      •

دعا رئي�س الفدرالية اجلزائرية حلماية امل�ستهلك زكري حريز اإىل �سرورة ا�ستحداث نظام تتبع ميتد من 
معول الفلح اإىل غاية �سوكة امل�ستهلك من اأجل قطع الطريق اأمام التجاوزات التي ت�سهدها �سوق املنتجات 

ال�ستهلكية باجلزائر.

 وزير ال�سباب والريا�سة  حممد 
حطاب يك�سف للو�سط

13 مركز لتكوين املنتخبات 
وحت�سني م�ستوى ابطال اجلزائر

العمل  زيارة  هام�س  على  اكد 
ولية  اىل  قادته  التي  والتفقد 
مركزا   13 اإح�شاء  عن  ورقلة 
عرب  الوطنية  املنتخبات  لتكوين 

وليات اجلمهورية
والريا�شة  ال�شباب  وزير  ك�شف 
خ�شي  ت�رشيح  يف  حطاب  حممد 
بيني  من  ان  الو�شط  يومية  به 
هي  الوزارة  عمل  ا�شرتاتيجية 
الريا�شية  اخلامات  يف  ال�شتثمار 
مركزا   13 له  ت�شخري  خالل  من 
الرتاب  م�شتوى  على  لتكوين 
ال�شياق  دات  يف  م�شيف  الوطني 
هو  املرافق  هده  من  الغاية  ان 
ودلك  ومرافقتها  املواهب  انتقاء 
الريا�شة  مع  التن�شيق  خالل  من 
املركزية  ، ومل يتاأتى ذلك ح�شب 
توفري  خالل  من  ال  حطاب 
موؤطرين واخ�شيني وخرباء لتكوين 
املدى  على  ال�شبانية  الفئات 
البعيد  وكدى  املتو�شط  القريب 
حتى يت�شنى للجزائر ان يكون لها 

ابطال
ذهب  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
الوزراة  را�س  اجلديد على  الوافد 
م�شتدل جناح  دلك  من  اأبعد  اىل  
الأمم باحرتام جميع املراحل مع 
تطبيق مبدا الأولويات والإمكانات 

املتاحة اىل جانب دلك
فقد جتنب وزير ال�شباب والريا�شة 
�شوؤال  على  الرد  حطاب  حممد 
حول  الو�شط  يومية  له  وجهته 
املروفة  ورقلة  دعم  اإمكانية 
بعا�شمة اجلنوب ال�رشقي مبركز 
الوطنية  املنتخبات  لتح�شري 
ان م�شاحله  بالتاأكيد على  مكتفيا 
متلك خريطة عمل للنهو�س بواقع 
ب�شكل  بالبالد  الريا�شة  وافاق 

يتما�شى مع �شيا�شة الدولة .
.تقرت : احمد باحلاج
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قب�ض عليهم متلب�ضني 

�سابان يت�سلالن ملنطقة 
 حمظورة بال�سابالت 

ل�سرقة قطع غيار
 

البي�ضاء  بالدار  الإبتدائية  اأم�س حمكمة اجلنايات  فتحت 
 « بيرتام   « اآلة حفر من �رشكة  ، ملف �رشقة قطع غيار  
البحرية الكائن مقرها مبنطقة ال�ضابالت ، على يد �ضابني 
قاما بالت�ضلل ملكان تواجدها بوا�ضطة دراجة نارية وقاما 
بتفكيك الآلة و نزع تلك امل�ضننات  الباهظة الثمن والتي 

ي�ضل �ضعرها ملا يقارب 600 اأوور . 
بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب  على  و  احلالية  الق�ضية  وقائع 
اأحد  ملح  حني   2017 اأفريل   3 لتاريخ  تعود  املحاكمة 
�ضخ�ضان  �ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة  حدود  يف  املواطنني 
ال�رشكات  لأحد  التابعة  املحظورة  املناطق  اأحد  داخل 
لإخطار  ف�ضارع   ، املعدات هناك  و�ضع  يتم  اأين  البحرية 
اأعوان اأمن تلك ال�رشكة التي تنقلت لعني املكان و �ضبطت 
حفر   اآلة  م�ضننات  تفكيك  بعملية  القيام  ب�ضدد  ال�ضابني  
براغي  بوا�ضطة مفك   ، البحار   باأعماق  تك�ضري احلجارة 
فقام بتوقيف اأحدهما بعد اأن متكن الأخر من الفرار على 
منت الدراجة النارية وبعد قيامه بتفتي�س حقيبة الأول عرث 
هناك على 18 مفتاح خا�س بتفكيك قطع الغيار بالإ�ضافة 
اإىل 6 م�ضننات التي مت نزعها من الآلة ، ليقوم من جهته 
عون الأمن باإخطار م�ضوؤويل �رشكته الذين �ضارعوا لتقييد 
املتهم  حتويل  عن  اأ�ضفرت  الأمن  م�ضالح  اأمام  �ضكوى 
با�ضتح�ضار  ال�رشقة  بجرم  احلال  حمكمة  اأمام  احلايل 
مركبة و بتوافر �ضخ�ضني ، حيث اأكد ممثل ال�رشكة خالل 
مثوله للمحاكمة اأن الآلة التي قام املتهم مبحاولة �رشقتها 
من الآلت النادرة التي قاموا ب�رشائها قبل اأيام من الواقعة 
م�ضيفا اأن طريقة نزع امل�ضننات من قبل املتهم تدل على 
معرفته لهذا النوع من الآلت وخربته يف ذلك وحول �ضعر 
للم�ضننة  اأورو  ل120  ت�ضل  باأنها  فاأكد  امل�رشوقات  تلك 
الواحدة من �ضمن 60 قطعة بكل الألة ، من جهته املتهم 
نفى ما ن�ضب له من جرم ، ويطالب من جهته النائب العام 

توقيع عقوبة 10 �ضنوات �ضجنا نافذا يف حق املتهم . 
ل/منرية 

م�ضالح اأمن ولية اجلزائر

 توقيف )03( �أ�سخا�ص 
عن تهمة تزوير �أختام 
ودمغات هيئات ر�سمية

اأطاحت م�ضالح اأمن ولية اجلزائر بثالثة )03( اأ�ضخا�س 
م�ضتبه فيهم يف عمليات ن�ضب واحتيال، تزوير وا�ضتعمال 
املزور، تقليد اأختام ودمغات هيئات ر�ضمية، حيث جتاوز 

عدد �ضحاياهم الـ)37(.
الإدارية  املقاطعة  اأمن  م�ضالح  عاجلتها  احلال  ق�ضية 
الرتقية  ديوان  قبل  من  مكاملة  تلقت  داي حني  حل�ضني 
وثيقة  يحمل  �ضخ�س  وجود  مفادها  العقاري،  والت�ضيري 
املكان،  عني  اإىل  ال�رشطة  عنا�رش  تنقل  بعد  مزورة، 
تبنّي اأن الوثيقة فعال مزّورة، بعد التحقيق مع �ضاحبها، 
ات�ضح انه قد راح �ضحية ن�ضب واحتيال من قبل ثالثة 
وكالت  �ضاحبا  منهم  اثنان  فيهم،  م�ضتبه  اأ�ضخا�س 
التحريات  اأثناء  متقاعد،  �ضامي  اإطار  والثالث  عقارية، 
اأمن  ذات  اإىل  تقدم  فيهم،  امل�ضتبه  الأ�ضخا�س  حول 
املقاطعة عّدة �ضحايا م�ضحوبني بوثائق وعقود مزّورة 
ل  اأنهم  تبنّي  حيث  �ضحية،  الـ)37(  عددهم  جتاوز  وقد 
بعد  والحتيال،  الن�ضب  اأعمال  يف  ين�ضطون  يزالون 
ا�ضتيقاء معلومة  التحريات امل�ضتفي�ضة، مّت  �ضل�ضلة من 
الوطني،  الرتاب  مغادرة  فيهم  امل�ضتبه  عزم  مفادها 
بالقرب  حتركاته  د  تر�ضّ بعد  اأحدهم  توقيف  مّت  عليه، 
ي�ضتعمل  كان  من مكتبه، حيث مّت حجز جهاز حا�ضوب 
يف التزوير، )19( عقد اإيجار يحمل اأختام ديوان الرتقية 
�ضحتها،  يف  م�ضتبه  عقود   )05( العقاري،  والت�ضيري 
مفاتيح  وت�ضليم  مالية  مبالغ  بت�ضديد  و�ضل خا�س   )32(
خمّططات هند�ضية خا�ضة ب�ضكنات، )136( مفتاح مدّون 
و�ضيكات  �ضيكات  دفاتر  موّظفني  وعناوين  اأ�ضماء  عليه 
م�ضطوبة، )05( وثائق هوية اإ�ضافة اإىل )18( ن�ضخة من 
وثائق هوّية اأخرى، و�ضولت خا�ضة باإيداع ملفات قطع 
اأرا�ضي لدى م�ضالح البلدية، قوائم ا�ضمية وملفات خا�ضة 
مبواطنني، �ضتة )06( اأختام مبلغ مايل قدره )12( مليون 
�ضنتيم،  مليون   )60( به  ح�ضاب  �ضياحية،  مركبة  �ضنتيم، 
الإجراءات  ا�ضتكمال  بعد  وطنية  تعريف  بطاقات   )03(
على  فيهم  امل�ضتبه  تقدمي  مّت  بها،  املعمول  القانونية 

اجلهات الق�ضائية للنظر يف ملفاتهم.

منطقة  من  ينحدران  تاجران  تعر�س 
لعملية  اجلزائر  ب�ضحراء   توقرت«   «
اأر�ضية  قطعة  �رشاء  �ضفقة  يف  ن�ضب 
العا�ضمة  �رشق  الكيفان  برج  مبنطقة 
بقيمة 1،2 مليار �ضنتيم ، على يد ن�ضاب 
على عاتقه 4 اأوامر بالقب�س يف ق�ضايا 
بذات  حار�س  مبعية  احتيال  و  ن�ضب 
نف�س  ببيعهما  قاما  اللذان   ، البلدية 
الأول  انتحل  بعدما  الأر�ضية  القطعة 
بدولة  املغرتب  الأ�ضلي  مالكها  �ضفة 
فرن�ضا وقام الثاين بتحرير عقد مزور 
تاأ�ض�س هو الأخر كطرف  با�ضم موثق 
عاجلتها  التي  احلال  ق�ضية  يف  مدين 
بالدار  البتدائية  اجلنايات  حمكمة 
البي�ضاء .  وقائع الق�ضية احلالية وعلى 
تعود  املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب 
ينحردان  �ضخ�ضان  بها  تقدم  ل�ضكوى 
ال�ضحراء   بجنوب  توقرت  منطقة  من 
تعر�ضهما  حول   ، الأمن  م�ضالح  اأمام 
لعملية ن�ضب يف مبلغ بقيمة 1،2 مليار 
قطعة  �رشاء  ب�ضفقة  متعلقة  �ضنتيم 
�رشق  الكيفان  برج  مبنطقة  اأر�ضية 
دفعهما  بعد  اكت�ضفا  ، حيث  العا�ضمة 
لنف�س املبلغ باأنهما قاما باقتناء نف�س 
باأنه  اإدعى  �ضخ�س  عند  من  القطعة 
مالكها الأ�ضلي وهو مغرتب بفرن�ضا و 
اكت�ضفا باأن ال�ضخ�س الذي تعامال معه  
بالقب�س  اأمر  ن�ضاب وهو حمل  جمرد 
بتواطوؤ  وهذا  ق�ضايا  اأربعة  بخ�ضو�س 
الذي  الكيفان  برج  ببلدية  حار�س  مع 
اأكد  حيث   ، عليه   بتعريفهما  تكفل 

للوقائع  �رشده  خالل  ال�ضحايا  اأحد 
على م�ضامع املحكمة اأنه تعرف على 
املتهم الثاين وهو حار�س يف بلدية برج 
الكيف باأحد م�ضاجد العا�ضمة وبعد اأن 
اأخطره باأن �ضبب جميئه للعا�ضمة  هو 
بالعا�ضمة  اأر�ضية  البحث على قطعة  
لإقامة م�رشوع ا�ضتثماري عليها عر�س 
عليه تعريفه على مغرتب بفرن�ضا ميلك 
اأن  وبعد   ، بيعها  وينوي  اأر�ضية  قطعة 

�رشب معه موعدا اتفق معه على قيمة  
القطعة الأر�ضية املقدرة مبليار و 200 
مليون �ضنتيم و بعد ت�ضليمه للمبلغ قدم 
 ، اأحد املوثقني  باإ�ضم  له  عقد مزور 
ليكت�ضف بعد حماولته  اإكمال اإجراءات 
باإ�ضم  باأنها  الأر�ضية  القطعة  اإ�ضتيالم 
حماولته  بعد  و   ، اأخر   �ضخ�س 
التوا�ضل مع البائع املزيف رف�س الرد 
،ولدى  اأخباره  بعدها  وانقطعت  عليه 

اأن  الأخري   هذا  نفى  للموثق  توجهه 
ليكت�ضف   ، به  خا�ضا  التوقيع  يكون 
باأنهما  الثاين  ال�ضحية  رفقة  حينها 
ليقرر   ، احتيال  و  ن�ضب  �ضحية  وقعا 
حينها رفع �ضكوى احلال التي اأ�ضفرت 
الأمر  ويتعلق  املتهمان  توقيف  عن 
و«ت،في�ضل«،  »خ،يو�ضف«  باملدعيني  
حمكمة  على  اإحالتهما  متت  اللذان 
الحتيال  و  الن�ضب  بجرم  احلال 
يف  املزور  ا�ضتعمال  و  التزوير  و 
حمررات اإدارية بعدما تاأ�ض�س املوثق 
من   ، الذكر  �ضالفا  ال�ضحيتان  رفقة 
خالل  »ت،ف�ضيل«نفى  املتهم  جهته  
له  ن�ضب  ما  املحكمة  لهيئة  مواجهته 
الوقائع  حقيقة  حول  اأكد  و  جرم  من 
اأنه ت�ضلم توكيال من عند املتهم الأول 
الذي اإدعى باأنه ملك القطعة الأر�ضية 
حتى  �ضنتيم  مليون   600 مبلغ  مقابل 
منه  طلب  اأن  ،بعد  بيعها  من  يتمكن 
�ضاري  عن  البحث  يف  امل�ضاعدة  يد 
ر�ضوة  عليه  وعر�س  الأر�ضية  للقطعة 
كافة  لإزاحة  �ضنتيم  مليون   60 بقيمة 
عمليات  يف  واجهته  التي  العراقيل 
مرهونة  الأر�س  اأن  بحكم  �ضابقة  بيع 
املتهم  لينفي من جهته   ، الدولة  لدى 
باأنه  يوؤكد  و  الأول ت�رشيحات �رشيكه 
مل ي�ضبق له التعامل مع ال�ضحيتان ول 
النائب  ويلتم�س   ، الثاين  املتهم  حتى 
�ضجنا  �ضنة   15 عقوبة  توقيع  العام  

نافذا يف حق املتهمان . 
ل/منرية

ل/منرية 

ال�ضبكة  هاته  تفكيك  مت  قد  و  هذا 
فرقة  وردت  معلومات  على  بناءا 
�ضبكة  حول  الإرهاب  مكافحة 
نا�ضطة  ل�ضالح جماعات » داع�س« 
من  بلوزداد«   « حي  م�ضتوى  على 
من  عدد  بتجنيد  قيامها  خالل 
الإنخراط  على  وحثهم  ال�ضباب 
الإلتحاق  و  اجلماعات  هاته  �ضمن 
مبعاقلها عرب دولة تركيا ومن �ضمن 
من  جتنيدهم  مت  الذين  الأ�ضخا�س 
م   « املدعوين  ال�ضبكة  هاته  قبل 
» يف  اأ�ضامة  ق،   « و   « القادر  عبد   ،
الأمن  م�ضالح  متكنت  الذي  الوقت 

 « كل  التحاق  حماولة  اإحباط  من 
ع   « املدعو  املدعو  و   « اأنور   ، ب 
اإتقان   « املكنى    « املنعم  يا�ضني   ،
يف  فعال  عن�رش  يعترب  الذي   « اهلل 
على  القب�س  مت   والذي  اجلماعة 
اأكد  و    2016 نوفمرب   11 بتاريخ 
خالل �ضماعه عرب مراحل التحقيق 
اجلماعات  مع  عالقة  على  كان  اأنه 
 « معاقل  داخل  املوجودة  الإرهابية 
داع�س« وكان على توا�ضل معهم عرب 
اأطلق  الذي  التليغرام«  يف  ح�ضابه 
اأهم  ومن  اهلل«  اإتقان   « ت�ضمية  عليه 
العنا�رش التي كان على توا�ضل معهم 
املدعوين  » م ، عبدالقادر«  و »ق 
ت�ضفريهم  يف  جنح  اأ�ضامة«الذي   ،
ب�ضوريا   « داع�س   « معاقل  نحو 

بعدما كان همزة و�ضل بينهم و بني 
اأر�س  على  املوجودة  اجلماعات 
الوطن ، كما اأكد   باأنه قام  بتنظيم 
ب   « منهم  اآخرين  اأ�ضخا�س  �ضفر 
و  الهادي«   عبد   ، »ع  و  اأنور«    ،
» عن طريق  الكرمي  املدعو »عبد 
كما  لهم  تركية  تاأ�ضرية  ا�ضتخراج 
األب�ضة  و  غذائية  مواد  اقتنى  اأنه 
اأر�ضلها اإىل الإرهابي املدعو ح�ضن 
تتم  اأن املهمة مل  الفداء، غري  اأبو 
الأمن  م�ضالح  لهم  تفطنت  بعدما 
، وعن  العملية  و متكنت مناإحباط 
املوقوف  املتهم  فاأكد  م�ضريته 
ل�ضوريا غري  ال�ضفر  حاول  قد  باأنه 
األقي  اأن  بعد  ذلك  يف  ف�ضل  اأنه 
القب�س عليه برتكيا من قبل م�ضالح 

الأمن الرتكية ، و اأ�رش على ال�ضفر 
التوايل  على  مرات  لثالثة  بعدها 
امل�ضاعدات  طلبه  طريق  عن 
بغية  التنظيم  عنا�رش  من  املالية 
ال�ضورية  لالأرا�ضي  ولوجه  ت�ضهيل 
اأحبطت  اأنها  غري  اإيران  دولة  عرب 
هي الأخرى من قبل م�ضالح الأمن 
حمكمة  على  اإحالته  بذلك  ليتم   ،
النخراط  جناية  بجناية  احلال 
باأر�س  اإرهابية تنت�ضط  يف جماعة 
الوطن،جناية متويل و تنظيم �ضفر 
بغر�س  اأخرى  دول  اإىل  اأ�ضخا�س 
ارتكاب اأفعال ارهابية و امل�ضاركة 
تكنولوجيات  ا�ضتعمال  فيها،جناية 
لتجنيد  الت�ضال  و  الإعالم 
الأ�ضخا�س ل�ضالح تنظيم اإرهابي . 

اأجلت حمكمة اجلنايات 
الإ�ضتئنافية مبجل�ض ق�ضاء 

العا�ضمة لتاريخ 26 جانفي املقبل 
النظر يف  ملف اأحد اأهم العنا�ضر 

الإرهابية املكلفة بتجنيد عدد 
من �ضباب حي  بلوزداد ببلكور 

�ضمن معاقل اجلماعات الإرهابية 
لتنظيم الدولة الإ�ضالمية لل�ضام 
و العراق » داع�ض« » املدعو » ع ، 

يا�ضني ، املنعم« وهو املكنى » اإتقان 
اهلل »و الذي عجز عن جتنيد 

نف�ضه واللحاق باملعاقل بعد القب�ض 
عليه عدة مرات بعدد من الدول 

و ق�ضائه لأ�ضهر باحلب�ض يف ق�ضايا 
الإقامة الغري ال�ضرعية . 

على يد ن�ضاب انتحل �ضفة املالك الأ�ضلي للقطعة 

تاجر�ن يقعان �سحية ن�سب يف �سفقة �سر�ء قطعة �أر�سية 

,,

,,

مت القب�ض عليه يف عدة دول 

تاأجيل ملف �مل�سوؤول عن جتنيد �أبناء حي بلوزد�د �سمن"د�ع�ص " 
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طالبت مرا�سلة مرفوعة من طرف 
وممثلي  املدين  املجتمع  هيئة 
باأدرار كانت قد  احلركة اجلمعوية 
ن�سخة   « »الو�سط  يومية  ت�سلمت 
عبد  اجلمهورية  رئي�س   ، منها 
العزيز بوتفليقة ، ب�رضورة التدخل 
الوزارات  خمتلف  لدى  ال�سخ�سي 
املعنية ووايل والية اأدرار لتقدميهم 
وذلك   ، القانونية  امل�ساءالت  امام 
التي  االحتقان  و  الفو�سى  ب�سبب 
تتخبط فيها عديد القطاعات وما 
اإحتقان و حالة  اأجنر عن ذلك من 
وح�سبما   ، م�سبوقني  غري  غليان 
فاإن  املرا�سلة  نف�س  به  اأفادت 
واملح�سوبية  الغطر�سة  �سيا�سة 
البريوقراطية  يف  االإمعان  و 
م�ستوى  على  الرتهيب  وممار�سة 
على  تعي�س   التي  التجارة  مديرية 
من  لعل   ، اأخطر  ف�سائح  وقع 
والتهديد  ال�سغط  �سيا�سة  اأبرزها 
م�سلحة  رئي�سة  متار�سها  التي 
م�ستوى  على  والو�سائل  االإدارة 
جل  ا�ستكى   حيث   ، االأخرية  هذه 
تاأثري  العمال من ت�رضفاتها ومدى 
على ال�سري احل�سن لواحدة من اأهم 
ذكرت  حيث   ، العمومية  االإدارات 
الت�سامنية  بالوقفة  املرا�سلة  ذات 

لل�سب  تعر�ست  لهم  زميلة  مع 
وال�ستم من طرف رئي�س امل�سلحة 

ال�سالفة الذكر .
اإىل جانب ذلك فقد �سددت فعاليات 
اأدرار  بوالية  املدين  املجتمع 
ال�سخ�سي  التدخل  �رضورة  على 
وزير  لدى  بالبالد  االأول  للقا�سي 
حتقيق  لفتح  والريا�سة  ال�سباب 
اأمني واإداري معمق يف التجاوزات 
م�سكوت  ظل  التي  واخلروقات 
الريا�سة  و  ال�سباب  بقطاع  عنها 
من  وا�سحة  اإ�سارة  يف   ، بالوالية 

�رضورة  على  اجلمعيات  ذات 
املدير  مهام  اإنهاء  يف  االإ�رضاع 
�سخ�س  وتعيني  للقطاع  الوالئي 
والتعجيل  الو�سع  الإحتواء  منا�سب 
عن  الناجمة  الرتاكمات  حلحلة  يف 
اأجنر  وما  واالإهمال  الت�سيري  �سوء 
التعينات  بخ�سو�س  �سلبيات  من 
املوؤ�س�سات  ملدراء  الع�سوائية 
جهة  من     . والريا�سية  ال�سبانية 
ثانية فقد حملت اجلمعيات املحلية 
الفاعلة بالوالية ال�سلطات املحلية 
االإن�سداد  وحالة  التعفن  م�سوؤولية 

ال�سحة  بقطاعي  الت�سيري  �سوء 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، والت�سغيل 
هذا االأخري ال يزال يعي�س على وقع 
مطالبة  عارمة  اإحتجاجات  موجة 
التدخل  ب�رضورة  الوقت  ذات  يف 
االأول  الوزير  تعليمة  لتطبيق  اجلاد 
االأ�سبق عبد املالك �سالل  الرامية 
لفائدة  التوظيف  اأولوية  ملنح 
التم�سك  مع  املحليني  البطالني 
بفتح حتقيق ومعاقبة املت�سبيني يف 
تاأجيج غليان البطالني ب�سبب تف�سي 

مظاهر التوظيف املبا�رض .

متكنت م�سالح املجموعة الوالئية 
خالل  باالأغواط    الوطني  للدرك 
ماي  �سهر  من  االأول   الن�سف 
ما  وا�سرتجاع  �سبط  من  اجلاري 
خمر  قارورة   27800 عن  يزيد 
الرتويج  اإطار  يف  موجهة  كانت 
�رضعية  غري  بطريقة  واال�ستهالك 
اإطار  يف  وذلك   ، ال�سوداء  بال�سوق 
اخلناق  لت�سديد  االأمنية  التدابري 

على بارونات الكحوليات .
ليومية  موؤكدة  م�سادر  ك�سفت 
الدرك  م�سالح  اأن   « »الو�سط 
خالل   نفذت  قد  كانت  الوطني 
 10 يزيد عن   ما   ، االأخرية  الفرتة 
عمليات امنية نوعية ، م�ست اقاليم 
بلديات االأغواط ، ق�رض احلريان ، 
اأفلو و�سيدي خملوف ، مما مكنت  
خمر  قارورة   27800 �سبط  من  
حملية و اأجنبية ال�سنع من خمتلف 

م�سادرة  ليتم  االأنواع  و  االأ�سكال 
لدوائر  وت�سليمها  املحجوزات 
يف  ممثلة  املعنية  االخت�سا�س 
مفت�سية اأق�سام اجلمارك اجلزائرية 
 ، اإتالفها  بغر�س  الدولة  اأمالك  و 
 08 الـ  املوقوفني  حتويل  مت  فيما 
ا�ستكمال  وبعد  املعنية  للم�سالح 
االإجراءات القانونية  معهم و اإجناز 
ملفات ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 
تقدميهم اأمام وكالء اجلمهورية كل 
ح�سب اقليم اخت�سا�سه ، اأين �سدر 
يف حق 05 منهم اأمر باالإيداع رهن 
 03 ا�ستفاد  فيما  املوؤقت  احلب�س 
يف  مبا�رضة  ا�ستداعاءات  من  
بتهمة  الحقا  حماكمتهم  اإنتظار 
باملخدرات  واملتاجرة  احليازة 
ما  وفق  �رضعية  غري  بطريقة 

اأوردته م�سادرنا .
�ضيخ مدقن 

غربال  االإخوة  �سارع  �سكان  اأ�سبح  
 ، وبائية  بكارثة  مهددون  بب�سكرة  
ال�سحي  ال�رضف  قنوات  ان�سداد  بعد 
الرئي�سية يف املنطقة ، لتغرق بعدها 
لي�سل   ، �سوارعها  مبختلف  املنطقة 
اإىل  القذرة  املياه  دخول  حلد  االأمر 
علمنا  اإذا  خا�سة   ، ال�ساكنة  منازل 
من  ي�ستفد  مل  املذكور  ال�سارع  اأي 
اجنر  الذي  االأمر   ، التعبيد  م�رضوع 
حياة  على  �سلبية  انعكا�سات  عنه 
و  االأوبئة  ذلك   يف  مبا   ، املواطنني 
حتا�رضهم  اأ�سبحت  التي  االأمرا�س 

من دون تدخل للجهات الو�سية .
قال �سكان �سارع االإخوة غربال ببلدية 
ب�سكرة  ، باأن قنوات ال�رضف ال�سحي 
 ، تاما  ان�سدادا  تعرف  باملنطقة 
ال�سوارع  غرق  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 

املجاورة و كذا و�سول املياه القذرة 
اإىل عتبات التجمعات ال�سكنية  ، حيث 
اأ�سبحت  حياتهم  باأن  حمدثونا  اأكد 
و  الكريهة  الروائح  ظل  يف  جحيما 
�سوارعهم  اأ�سبحت  اأين   ، خملفاتها 
يف  و   ، ال�سارة  للح�رضات  م�ستنقعا 
بان  ال�سكان  قال  الظروف  هذه  ظل 
االأمرا�س و االأوبئة اأم�ست حتا�رضهم 
من كل ناحية ، علما اأن املواطنني قد 
للتدخل  املخت�سة  اجلهات  نا�سدوا 
العاجل و تدارك الو�سع ، اإال اأن تاأخر 
و  معاناة  حدة  من  زاد  االأخرية  هذه 
 ، ال�سواء  حد  على  ال�ساكنة  غ�سب 
ينتظرون  اجلهة  �سكان  يزال  ال  اأين 
انطالق اأ�سغال ال�سيانة يف حيهم حلد 

كتابة هاته االأ�سطر .
 �ضيخ مدقن 

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان الكرمي  
التاأزر  لقيم  تفعيال  و   2018 ل�سنة 
والتكافل االإجتماعي ، قامت م�سالح 
اإفطار  بتنظيم  تيندوف  والية  امن 
جماعي لفائدة �سائقي املركبات و 
م�ستعملي الطريق العام مبعية قوات 
ال�رضطة وذلك على م�ستوى احلاجز 
االأمني املتواجد باملدخل ال�سمايل 
للمدينة بالقرب من مقربة ال�سهداء، 
براعم  م�ساركة  العملية  عرفت  كما 
اجلزائرية  االإ�سالمية  الك�سافة 

بتندوف  .
 « �سعار  حتت  جاءت  التي  املبادرة 
اآمان » �سهدت  اأفطر معنا و�رض يف 
توزيع جمموعة من املطويات ذات 
ال�سلة باأبجديات ال�سالمة املرورية 
العام  الطريق  م�ستعملي  على 

ال�ساحنات  �سائقي  منهم  خا�سة 
الطويلة  امل�سافات  و�سائقي 
الرابط   50 بالطريق الوطني رقم 
بني واليتي ب�سار و تندوف واملمتد 
دعوتهم  مع  كلم   800 م�سافة  على 
املرور  قانون  احرتام  �رضورة  اإىل 
والرتكيز اأثناء القيادة واأخذ اأق�ساط 
واالإرهاق  التعب  نتيجة  الراحة  من 
ال�رضعة  يف  االإفراط  جتنب  مع 
خا�سة عند اقرتاب موعد االإفطار. 
ال�رضطة اجلوارية  فتكري�سا ملبادئ 
خمي�س  يوم  كل  تنظيم  �سيتم   ،
وطيلة ال�سهر الف�سيل موائد اإفطار 
تقدمي  خاللها  من  يتم  جماعي 
مل�ستعملي  ونوعية  �ساخنة  وجبات 

الطريق العام.
اأحمد باحلاج 

تعالت الأ�ضوات بولية اأدرار املطالبة  ب�ضرورة التدخل العاجل من طرف رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة لدى وزارات التجارة ، ال�ضحة ، الت�ضغيل وال�ضباب والريا�ضة .

من اأجل ايفاد جلنة حتقيق وزارية م�ضرتكة بـ 04 قطاعات ح�ضا�ضة 

اأحمد باحلاج 

 هيئة املجتمع املدين باأدرار
 ترا�سل رئي�س  اجلمهورية  

االإدارية  باملقاطعة  االأ�سوات  تعالت 
عني �سالح  التابعة للوالية التقليدية 
وزير  مطالبة  اجل  من   ، مترنا�ست 
التعليم العايل والبحث العلمي الطاهر 
ال�سخ�سي  التدخل  ب�رضورة  حجار 
لدعمهم مبركز جامعي الإنهاء معاناة 
الطلبة اجلامعيني باملنطقة مع التنقل 
مل�سافات ترتاوح بني 400 و 700 كلم  
املدن  بجامعات  التمدر�س  اجل  من 
نا�سد   . املجاورة  بالواليات  الكربى 
عني  املنتدبة  الوالية  و�سكان  اعيان 
الوالية  عا�سمة  عن  كلم   700 �سالح 

مترنا�ست ال�سلطات املحلية ب�رضورة 
والذي  باملنطقة  جامعي  مركز  فتح 
اأولويات  ومن  ا�سا�سيا،   مطلبا  بات 
التنقل  عناء  من  للتخفيف  املطالب 
يقطعون  والذي  اجلامعني  الأبنائهم 
م�سافات كبرية لاللتحاق باجلامعات 
املتواجدة �سواء على م�ستوى عا�سمة 
الوالية ، او الواليات املجاورة ، ويف 
بقطاع  مهتمون  اعترب  مت�سل  �سياق 
اإن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
اإن�ساء مركز جامعي بعني �سالح  من 
البناء  اقت�سادية  انعا�س حركة  �ساأنه 

القطاعات  جميع  ت�سمل  املنطقة 
العلمي  البحث  ت�سجيع  على  ف�سال 
االلتحاق  على  اأبنائهم  وحتفيز 
اجلامعة  مطالبني  مبدرجات 
املطلب  باأخذ  املحلية  ال�سلطات 
عن جدية وان �سمل املركز اجلامعي 
املطلوبة  التخ�س�سات  بع�س  على 
اآخر  جانب  من   ، الطلبة  طرف  من 
بجامعة  الطلبة  من  العديد  اأ�سار 
من  ينحدرون  والذين  مترنا�ست  
الزاوى  فقارة   ، �سالح  عني  مناطق 
تابعة  ملحقة  فتح  اأن  اإينغر  ودائرة 

للمركز اجلامعي مترنا�ست او ت�سييد 
مركز جامعي يحفزهم على موا�سلة 
العايل  التعليم  جمال  يف  الدرا�سة 
والبحث العلمي م�سيفني ان مثل هذه 
باقي  غرار  على  الهامة  امل�ساريع 
بالنهو�س  تدفع  االأخرى  القطاعات 
اقت�سادية  حركية  وبعث  بالتنمية 
للوالية املنتدبة للمنيعة والتي يراهن 
يف  املثقف  ال�سباب  غالبية  عليها 
الو�سية  ال�سلطات  ماا�ستجابت  حال 

ملطلبهم  .
�ضيخ مدقن 

ببلدية  القمامات  اأطنان  ت�سهد 
تكد�سا   ، بتمرنا�ست   قزام  عني 
هائال ،ب�سبب غياب اإرادة حقيقية 
اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  من 
�سن حملة نظافة وا�سعة النطاق 
بيئية  كارثة  ال�سكان من  النت�سال 

باتت معاملها تلوح يف االأفق .
 اأبدى الع�رضات من �سكان بلدية 
عني قزام بتمرنا�ست يف ت�رضيح 
جام   ،  « »الو�سط  يومية  مع  لهم 
التاأخر  من  ال�سديد  غ�سبهم 

ال�سلطات  طرف  من  الكبري  
القمامات  اأطنان  لرفع  املحلية 
يزيد  ملا  ال�سوارع  يف  املكد�سة 
عن �سنتني كاملتني ، االأمر الذي 
بيئية  بكارثة  ال�ساكنة  يهدد  بات 
ال�سحية  بعدما �سجلت امل�سالح 
ال�سنة  من  االأول  الثالثي  خالل 
بداء  ا�سابة  حاالت   10 احلالية  
 ، اجللدي  والطفح  الل�سمانيا 
الهائل  التكاثر  احلديث عن  دون 
كالعقارب  ال�سامة  للح�رضات 

الراهن   الظرف  يف  االأفاعي  و 
احلر  موجة  ارتفاع  ب�سبب 
ال�سديد التي جتاوزت عتبة  الـ 45 
درجة  مئوية حتت الظل ، ومما 
ال�ساخطني  يثري  قلق املواطنني 
�ساحنات  من  البلدية  عتاد  اأن 
مت  التي  و  ورافعات  وجرافات  
مالية  مببالغ  موؤخرا  اقتنائها 
 ، االأدراج  حبي�سة  ظلت  �سخمة  
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
الو�سايا حللحلة الرتاكمات يبقى 

معاي�سة  املواطنني  على  لزاما 
الو�سع املزري الأجل غري م�سمى 
فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف    .
ال�سلطات  نا�سد ذات املتحدثني 
الوالئية ب�رضورة التعجيل يف فتح 
م�سري  يف  معمق   اداري  حتقيق 
اإطار  يف  املر�سودة  االأموال 
البي�ساء  اجلزائر  م�ساريع  اجناز 
والتي مل يظهر لها اأثر على اأر�س 

على الواقع .
�ضيخ مدقن 

بعد ترقية املدينة لولية منتدبة 

يف وقت يبقى عتاد البلدية حبي�ضا باحلظرية 

مطالب بفتح مركز جامعي بعني �سالح بتمرنا�ست 

اأطنان القمامات حتا�سر �سكان بلدية عني قزام بتمرنا�ست  

يف اطار التدابري الأمنية لت�ضديد اخلناق 
على بارونات الكحوليات 

رغم منا�ضدة ال�ضكان للجهات املعنية بالتدخل

حتت �ضعار »اأفطر معنا و�ضر يف اأمان » 

�سبط وا�سرتجاع 27800 قارورة 
خمر يف ظرف اأ�سبوعني بالأغواط   

ان�سداد قنوات ال�سرف ب�سارع الإخوة 
غربال بب�سكرة يهدد بكارثة وبائية

امن ولية تندوف ينظم اإفطار جماعي  
لفائدة م�ستعملي الطريق العام



 " الوالئية  اجلمعية  قامت 
ابراهيمي حممود " لداء ال�سكري 
ن�سبة  لقيا�س  150 جهازا  بتوزيع  
حقنة  و600  الدم  يف  ال�سكري 
اأن�سولني  و 10 اآالف علبة اأقرا�س 
من خمتلف اأدوية ال�سكري خالل 
ال�سيام  �سهر  من  االأول  االأ�سبوع 
,ح�سبما اأفاد به نائب رئي�س هذه 
اجلمعية. و ذكر ابراهيمي فتحي 
اأن عملية توزيع االأجهزة و االأدوية 
التي يتربع بها اأ�سحاب املخابر و 
املح�سنني ل�سالح مر�سى ال�سكرى 

متوا�سلة طيلة �سهر رم�سان.
طبيبا  اجلمعية  جندت  كما 
مبقرها  ال�سكري  داء  يف  خمت�سا 
�ساكر"  "�سيدي  بحي  الواقع 
ن�سائح  لتقدمي  تلم�سان  ببلدية 
ال�سكري  حول  ال�سكري  ملر�سى 
و ال�سيام و م�ساعفات املر�س و 
اال�ستماع اإىل ا�ستف�ساراتهم وذلك 

كل يوم من العا�رشة �سباحا و اإىل 
غاية منت�سف 

امل�سدر.  لذات  ا�ستنادا  النهار, 
منذ  اجلمعية  هذه  حت�سي  و 
 4 حوايل   1980 �سنة  تاأ�سي�سها 
امل�سابني  من  منخرط  اأالف 
األف   30 بني  من  ال�سكري  بداء 
عرب  بالوالية  الداء  بهذا  مري�س 
ببلديات  املتواجدة  فروعها 
و  مغنية  و  �سنو�س  بني  و  �سبدو 
فتح  قريب  و�سيتم عما  الغزوات. 
باقي  عرب  للجمعية  اأخرى  فروع 
اأ�سار  و  الدوائر.  و  البلديات 
اأن اجلمعية ب�سدد  ابراهيمي اإىل 
بالتن�سيق  خا�س  برنامج  حت�سري 
و  لل�سحة  الوالئية  املديرية  مع 
بعملية  القيام  اأجل  من  ال�سكان 
داء  عن  املجاين  للك�سف  وا�سعة 
ال�سكري ل�سالح امل�سطافني عرب 

ال�سواطئ وباملناطق النائية .

الوطني  الدرك  رجال  متكن 
�سيدي  غرب  بادي�س  بكتيبة  بن 
اإحباط  من  اأم�س  اأول  بلعبا�س 
كمية  وتهريب  ترويج  حماولة 
من الكيف املعالج قدرت باأكرث 
املعالج  الكيف  من  02 كغ  من 
الغربية  اجلهة  من  قادمة  كانت 
باملنطقة  للرتويج  وموجهة 
املذكورة  الكمية  كانت  ,حيث 

مت  �سياحية  �سيارة  منت  على 
توقيفها من قبل عنا�رش الدرك 
,حيث  �سخ�سان  متنها  وعلى 
عن  ك�سفا  التحقيقات  وبعد 
تلم�سان  والية  من  �رشيكهما 
متوا�سلة  التحقيقات  والزالت 
عنا�رش  اإىل  الو�سول  اأجل  من 

ال�سبكة االإجرامية
�ص.�ص
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نحو400الف  اإنتاج  حتقيق 
ارتفاع  بعد  احلبوب   من  قنطار 
امل�ساحة املزروعة اإىل  زايد من 
7530هكتار موزعة على 300مر�س 
2366هكتارموعة  منها  حموري 
ت�سهد  التزال  98مر�سا   على 
والدر�س  احل�ساد  حملة  توا�سل 
التي �سخرت  لها التعاونية29ماكنة 
خمتلف  من  و65�ساحة  ح�ساد 
ذات  14�ساحة  منها  االإحجام 
و51�ساحنة   10اطنان  حمولة 
مت  حيث  حمولة20طنا  ذات 
ونقل170الف  جتميع  االآن  حلد 
هكتار  ح�ساد5164  بعد  قنطار 
حتقيق    اإيل  التعاونية   تاأمل   اأين 
ح�ساد  انتهاء  بعد  230قنطار 
عرب  كما  املتبقية   امل�ساحة 
ومزارعي  الفالحني  من  عدد 
الواقعة  اأوقروت  بدائرة  احلبوب 
اأدرار عن  لوالية  ال�سمالية  باجلهة 
حملة  وترية  بط  من  ا�ستيائهم 
احل�ساد والدر�س لهذه ال�سنة حيث 
مت حلد االآن ح�ساد157هكتار من 
توقعات  و�سط  جمموع550هكتار  
بتحقيق اإنتاج ما بني45 و50قنطار 

تعرث  اأ�سباب  وتعود  الهكتار  يف 
املاكينة  تعر�س  اإىل  العملية 
ودون  متكررة   الإعطاب  الوحيدة 
املزيد  لتوفري  موؤ�رشات  اأي  بروز 
االأيام  خالل  احل�ساد  اآالت  من 
اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  املقبلة  
على  تتوزع  املزروعة  امل�ساحة 
ثالث حميطات  وهي بوقمة وزاوية 
اأوقروت  ببلدية  اهلل  عبد  �سيدي 

املطارفة  ببلدية  حممود  واأوالد 
منها 465هكتار  من القمح ال�سلب 
و90هكتار من القمح اللني موزعة 
توقعات  و�سط  19مر�سا  على 
خالل  املزروعة  امل�ساحة  بزيادة 
حيث  املقبلة  الفالحية  املوا�سم 
يف  امل�ستثمرين  من  عدد  بدا 
لت�سبح  املقبل  للمو�سم  التح�سري 
اأوقروت  قطبا فالحيا  يف  بذلك 

تيميمون  مبقاطعة  احلبوب  اإنتاج 
يف   وفريا  اإنتاجا  حققت  اأن  بعد 
اخل�رش واأ�ساف ذات امل�سدر بان 
تعرف  والدر�س  احل�ساد  عملية 
بلديات  تقدما كبريا يف حميطات 
زاوية كنتة وال�سبع واأولف يف جني 
خمازن  اإيل  ونقله  الوفري  املنتوج 
وخارج  داخل  احلبوب  تعاونيات 

الوالية.

ك�ضفت تعاونية احلبوب والبقول اجلافة لولية اأدرار بان عملية احل�ضاد والدر�ص تتوا�ضل يف 
ظروف ح�ضنة  عرب كافة  اأقاليم ولية اأدرار اأين توقعت يف هذا املو�ضم الفالحي  .

تعاونية احلبوب والبقول اجلافة باأدرار 

بو�ضريفي بلقا�ضم 

تتوقع اإنتاج نحو 400 األف قنطار من �شعبة احلبوب

ب�ضيدي بلعبا�ص

تب�ضة

�ضيدي بلعبا�ص

اعتديا على �شخ�ص مبطرقة 

ارتفاع حم�شو�ص يف عدد ق�شايا اجلرمية االإلكرتونية 

ارتفاع جنوين يف اأ�شعار اخل�شر 
االآونة  يف  اخل�رش  اأ�سعار  ت�سهد 
�سيدي  والية  باأ�سواق  االأخرية 
اأرهق  جنونيا  ارتفاعا  بلعبا�س 
كاهل املواطنني وجعلهم ينتظرون 
يف  الرقابة  جهات  خمتلف  تدخل 
اجلنوبية  خا�سة  البلديات  اأ�سواق 
منها ,حيث �سئم املواطن من هذه 
,اإذ  كاهلكم  اأثقلت  التي  الزيادات 
بلغ �سعر االكيلوغرام من البطاطا 
اأيام  اأوىل  يف  دج   70 و   50 بني  ما 
كانت  الف�سيل  بعدما  ال�سهر 
دج   40 تتعدى  ال  �سابقة  اأيام  يف 
التي  الطماطم  �سعر  على  ,زيادة 
كبرية  قفزة  االأخرى  هي  �سهدت 
نحو  اإىل  �سعرها  و�سل  ان  بعد 
بلغ  وقت  الواحد يف  للكغ  دج   140
�سعر اخل�س 90 دج واجلزر 80 دج 
وهي اأ�سعار مل تكن لت�سل اإىل هذا 
احلد لو كانت الرقابة موجودة كما 
ي�سيف املواطنون ,يحدث هذا يف 

وقت تعرف اأ�سعار اللحوم احلمراء 
تراجعا طفيفا خا�سة يف ال�ساحية 
اجلنوبية للوالية ,اأين و�سل �سعرها 
اإىل 1000 دج او اأقل اأحيانا مقارنة 
مبا تعرفه �سوق املا�سية من تراجع 
كبري يف البيع ,ففي مناطق اجلنوب 
اإىل  التجار  وحتول  الرقابة  غابت 
مافيا ي�سيطرون على ال�سوق ,حيث 
الدائرة  عا�سمة  مرحوم  ببلدية 
هيكال  ال=جواري  ال�سوق  الزال 
بال روح بعد عمليتي ترميم الزال 
وحتّول  �سيئا  يقدم  ال  االأخري  هذا 
ما  منه  فائدة  ال  مغلق  مبنى  اإىل 
لفتح  الو�ساية  حترك  ي�ستدعي 
التخفيف  �ساأنه  من  �سوق  هكذا 
على املواطن خا�سة يف مثل هذا 
ال�سهر الكرمي الذي زاد فيه ج�سع 
لدن  من  الرقابة  غياب  يف  التجار 

اجلهات املخت�سة  
�ص.�ص

فتاة  بينهم  اأ�سخا�س   4 توقيف 
ميار�سون الدعارة ب�سيدي بلعبا�س
باالأمن  ال�رشطة  قوات  األقت 
على  القب�س  الرابع  احل�رشي 
فتاة  اأ�سخا�س بينهم  اأربعة 
 38 و   20 اأعمارهم بني  ترتاوح 
متعلقة  ق�سية  يف  , تورطوا  �سنة 
بال�رشب واجلرح العمدي بوا�سطة 
الدعارة  مع   , اأبي�س  �سالح 
بي�ساء  اأ�سلحة  على  واحليازة 
قوات   , حمظورة واملخدرات 
ال�رشطة متكنت على اإثر ذلك من 

البي�ساء  االأ�سلحة  من  عدد  حجز 
املخدرات  من  , قطع  املحظورة 
ال�سخ�سي  لال�ستهالك  موجهة 
ال�سالفني  تقدمي  مت  حني  يف   ,
اأمرت  التي  النيابة  اأمام  الذكر 
باإيداعهم احلب�س   ف�سول الق�سية 
ال�رشطة  ا�ستغالل قوات  اإىل  تعود 
باالأمن احل�رشي الرابع ملعلومات 
االأ�سخا�س  اأحد  مفادها تعر�س 
اإىل ال�رشب بوا�سطة �سالح اأبي�س 
طرف  من  حديدية(,  مطرقة   (
لديه, مع  معروفني  اأ�سخا�س 

عجزه  تثبت  طبية  �سهادة  اإرفاق 
امل�سلحة  يوما, لتبا�رش   30 ملدة 
جناح  على  معمق  حتقيق  بفتح 
مالب�سات  عن  للك�سف  ال�رشعة 
التحريات  تكثيف  وبعد   , الق�سية 
متكنت امل�سلحة من حتديد هوية 
بثالثة   االأمر  ويتعلق   , الفاعلني 
 21 و  بني 38  اأعمارهم  اأ�سخا�س 
�سقيقان بعد  منهم  اثنان  �سنة 
مل�ساكن  تفتي�س قانونية  عملية 
من  �سبط عدد  فيهم مت  امل�ستبه 
املحظورة ,  البي�ساء  االأ�سلحة 

قارورة غاز م�سيلة للدموع, وقطع 
من املخدرات موجهة لال�ستهالك 
برفقتهم  ال�سخ�سي, كما �سبطت  
فتاة تبلغ من العمر 20 �سنة لغر�س 
الدعارة  امل�سلحة اأجنزت اإجراءا 
عن  الذكر  ال�سالفني  �سد  ق�سائيا 
العمدي  واجلرج  ال�رشب  تهمة, 
بي�ساء  اأ�سلحة  وحمل  الدعارة  مع 
اأمام  مبوجبه  قدموا  حمظورة, 
باإيداعهم  اأمرت  التي  النيابة 

احلب�س 
�ص.�ص

والية  اأمن  م�سالح  عاجلت 
من  االأول  الثالثي  يف  تب�سة  
عن  يقل  ال  ما  اجلارية  ال�سنة 
باجلرائم  متعلقة  ق�سية   30

االإلكرتونية م�سجلة بذلك 
الفرتة  بنف�س  مقارنة  ارتفاعا 
ال�سنة املا�سية, ح�سب ما  من 
الوالئي,  االأمن  رئي�س  به  اأفاد 
بن  توفيق  لل�رشطة  اأول  عميد 
امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  عمرية 
اجلرمية  مكافحة  فرقة  اأن 
ق�سية   16 عاجلت  االإلكرتونية 
�سنة  من  االأول  الثالثي  خالل 
جمملها  يف  تعلقت   2017

االإنرتنيت  باالبتزاز عن طريق 
والتحر�س والتهديد اإىل جانب 

ال�رشقة االإلكرتونية.
واأ�ساف ذات املتحدث اأن فرقة 
االإلكرتونية  اجلرمية  مكافحة 
ت�سم اأعوانا اأكفاء يعملون على 
وحيثيات  البحث يف مالب�سات 
م�سريا  االإلكرتونية,  اجلرائم 
حديث  بعتاد  جمهزة  اأنها  اإىل 
متكنها  تقنيات  وفق  تعمل  و 
املتورطني  اإىل  الو�سول  من 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم 
املواطنني  داعيا  الق�سائية 
احليطة  من  املزيد  اأخذ  اإىل 

واحلذر من جهة اأخرى, حتدث 
ح�سيلة  عن  عمرية  بن  ال�سيد 
تب�سة  والية  اأمن  ن�ساطات 
اأن  كا�سفا   ,  2017 �سنة  خالل 
معاجلة  من  متكنت  م�ساحله 
يف  ق�سية  اآالف   5 من  اأزيد 
فيها  تورط  املجاالت  خمتلف 
 255 بينهم  من  متهما   6677
التف�سيل,  من  وب�سيء  قا�رشا 
اأكد ذات امل�سوؤول اأن م�ساحله 
املا�سية  ال�سنة  خالل  اأح�ست 
بالتهريب  متعلقة  ق�سية   82
مهتما   114 حوايل  فيها  تورط 
 6300 حوايل  حجز  من  مكنت 

األف   85 و  الوقود  من  لرت 
 4875 و  �سجائر  خرطو�سة 
و  كحولية  م�رشوبات  وحدة 
القمح وغريها  49 قنطارا من 
مكافحة  جمال  يف  اأي�سا  مت  و 
من  كلغ   73 حجز  املخدرات 
القنب الهندي وحوايل 13 األف 
قر�س مهلو�س و ذلك مبجموع 
359 ق�سية متعلقة باملخدرات 
تورط فيها  462 متهما ح�سب 
امل�سدر  ذات  اإليه  اأ�سار  ما 
الوالية  اأمن  م�سالح  اأن  موؤكدا 
تعمل بال هوادة على مكافحة 

اجلرمية مبختلف اأ�سكالها. 

تلم�شان

 حجز اأكرث من 2 كغ من الكيف
 يف اإبن بادي�ص ب�شيدي بلعبا�ص
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رم�ضانيات

رم�ضان يف بورما .. اللهم عليك باملاغ البوذيني
�شهر  بورما  م�شلمو  ي�شتقبل 
بحرب  العام  هذا  رم�شان 
ت�شنها  جماعية  وجمازر  اإبادة 
جماعة املاغ البوذية املتطرفة 
ماأ�شاة امل�شلمني  �شدهم.. فما 
 .. بورما  بورما؟ رم�شان يف  يف 

اللهم عليك باملاغ البوذيني
»اللهم اإنا م�شت�شعفون مقهورون 
عليك  اللهم  فان�رصنا.. 
بالبوذيني املاغ ومن نا�رصهم.. 
اللهم اأهلك الظاملني وكل جبار 
فاإنهم  بهم  اللهم عليك  متكرب.. 

ال يعجزونك«.. 
 10 نحو  ا�شتقبل  الدعاء  بهذا 
»الروهينجا«  اأقلية  من  ماليني 
يف  يعي�ش  معظمهم  امل�شلمة 
بـ«ميامنار«  الراخني  اإقليم 
اأيام  اأول  �شيام  �شابًقا(  )بورما 
رافعني  املبارك،  رم�شان  �شهر 
لهم  ينتقم  اأن  ال�رصاعة  اأكف 
البوذية  »املاغ«  جماعة  من 
تدعمها  والتي  املتطرفة، 
يف  احلاكمة  البوذية  االأنظمة 
بحقهم  ارتكبوه  ما  بعد  البالد، 
املا�شية  االأ�شابيع  مدار  على 
وطرد  وتهجري  وتعذيب  قتل  من 
وحرق، حتى اأبادوا قرى يقطنها 
م�شلمون بكاملها، يف ظل �شمت 

عاملي مريب!!
بورما  م�شلمو  ينتظر  كان  وفيما 
لوقف  يتحرك  اأن  العامل  من 
لها،  يتعر�شون  التي  املذابح 
االأمريكي  بالرئي�ش  فوجئوا 
اأيام  قبل  ياأمر  اأوباما  باراك 
الكرمي  رم�شان  �شهر  حلول  من 
االقت�شادية  العقوبات  بتخفيف 
اإقراًرا  بورما،  على  املفرو�شة 
هذه  اأحرزته  تقدم  اأنه  قال  مبا 
الدميقراطية!!  جمال  يف  البالد 
�شارًبا عر�ش احلائط با�شتغاثات 
م�شلمي  من  املاليني  واآهات 
له  يتعر�شون  ما  ظل  يف  بورما 
الطبقة  قبل  اإبادة من  من حملة 
ب�رصورة  تطالب  التي  احلاكمة 
البالد  من  وطردهم  ترحيلهم، 

للحفاظ على غالبيتهم البوذية.
م�شلمو بورما ي�شتقبلون رم�شان 
حالة  تغ�شاهم  فيما  العام  هذا 
من  حالة  وتنتابهم  القلق  من 
احلزن، لي�ش فقط على اأحبائهم 
قتلوا،  الذين  وذويهم  واإخوانهم 
�رصدوا  التي  ديارهم  على  وال 
يبيتون  اأنهم  ب�شبب  وال  منها، 
كان  اإن  يعرفون  ال  وهم  ليلتهم 
�شيطلع عليهم النهار اأم ال، ولكن 

كل ما يقلقهم اأن يحافظوا على 
ا�شم  فيها  ُرفع  لطاملا  »بقعة« 
داعني  قرون،  مدار  على  اهلل 
اأن  نف�شه  الوقت  �شبحانه يف  اهلل 
واأن  وقيامهم،  �شيامهم  يتقبل 
ال�شرب على ما يالقونه،  يلهمهم 
لقوا حتفهم  ذويهم ممن  ويرحم 
»املاغ«  جماعة  اأيدي  على 

البوذية املتطرفة.

رم�ضان يف بورما`

م�شلمو  له  يتعر�ش  ما  ظل  ويف 
بورما من مذابح، ورغم ما كانوا 
ال�شنوات  مدار  على  يواجهونه 
يف  عليهم  ت�شييق  من  املا�شية 
قدر  يحر�شون  فاإنهم  العبادة، 
�شهر  يحيوا  اأن  ا�شتطاعتهم 
الكرمي  القراآن  بتالوة  رم�شان 
يف امل�شاجد نهاًرا، واأداء �شالة 
بعد  ليناموا  الليل،  يف  الرتاويح 
ثم  مبا�رصة،  الرتاويح  �شالة 
ال�شحور،  وقت  يف  ي�شتيقظون 

وبعد الفجر يبدءون اأعمالهم.

م�شلمو  يحر�ش  كان  وبينما 
اأطعمة معينة  اإعداد  بورما على 
على مائدة االإفطار خالل �شهر 
»لوري  اأ�شهرها  الكرمي،  رم�شان 
فريا« والذي كان يعّد من اخلبز 
واالأرز بطريقة خا�شة، ال يُعرف 
بعُد ما اإذا كانت جماعة »املاغ« 
�شتُمهل  املتطرفة  البوذية 
رم�شان  �شهر  خالل  امل�شلمني 
اأطعمتهم  الإعداد  املبارك 
واإحياء  عباداتهم  واأداء  اخلا�شة 
�شيوا�شلون  اأم  الكرمي،  ال�شهر 

واال�شطهاد  االإبادة  م�شل�شل 
ال�شهر  اإحياءه  اأعادوا  الذي 
االأنظمة  من  بدعم  املا�شي، 
البالد،  يف  احلاكمة  البوذية 
حتت مزاعم واّدعاءات مل تثبت 

�شحتها.

بورما  اأراكان  يف  الإبادة 
.. ملاذا ؟ 

اأقلية  على  االأخري  الهجوم  وكان 
بداأ  قد  امل�شلمة،  »الروهينجا« 
احلكومة  اإعالن  اأعقاب  يف 
»املواطنة«  بطاقة  �شتمنح  اأنها 
امل�شلمة  الروهنجية  للعرقية 
�شابًقا(  )اأراكان  راخني  اإقليم  يف 
غربي البالد، حيث راأت جماعة 
املاغ املتطرفة اأن هذا االإعالن 
يف  ملطامعهم  ا�شتفزاز  مبنزلة 
لطاملا  الذي  »راخني«،  اإقليم 
ا  خا�شًّ اإقليًما  يكون  باأن  حلموا 
ما  وهو  غريهم،  ي�شكنه  ال  بهم 
هذا  اأن  الإدراكهم  غ�شبهم  اأثار 
�شيوؤثر يف حجم انت�شار االإ�شالم 
الإحداث  فخططوا  باملنطقة، 
حافلة  فهاجموا  الفو�شى، 
وعذبوهم  م�شلمني،   10 تقّل 
فعلوا  اأنهم  ادعوا  ثم  وقتلوهم، 
ا على قيام ثالثة م�شلمني  ذلك رًدّ
وقتلها يف  بوذية  فتاة  باغت�شاب 

مايو املا�شي..!! 
عنف،  اأحداث  الندالع  اأّدى  مما 
البوذيني،  احلكومة  و�شاندت 
بزعم  م�شلمني   4 اعتقلت  حيث 
ق�شية  يف  تورطهم  يف  اال�شتباه 
الفتاة، االأمر الذي �شجع البوذيني 
من  املزيد  �شّن  اإىل  املتطرفني 

اأراكان،  م�شلمي  على  الهجمات 
نحو  قرابة  مقتل  عن  اأ�شفرت 
وت�رصيد  م�شلم  األفي  من  اأكرث 
اأكرث من 90 األًفا اآخرين، بح�شب 
ال�شئون  رئا�شة  عنه  ك�شفت  ما 
ر�شمي،  بيان  يف  الرتكية  الدينية 
 20 من  اأكرث  تدمري  عن  ف�شاًل 
اإىل  اأدى  ما  منزل؛  و1600  قرية 
فرار جماعي  اأكرب عملية  تنفيذ 

اإىل دولة بنجالدي�ش املجاورة.
املنظمات  من  العديد  ونددت 
باملجازر  االإ�شالمية  واجلهات 
بحق  ترتكب  التي  الب�شعة 
وطالبت  بورما  يف  امل�شلمني 
املنددين  بني  ومن  بحمايتهم، 
االحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني 

ومقره الدوحة، ومنظمة التعاون 
علماء  ورابطة  االإ�شالمي، 
فل�شطني، وجبهة علماء االأزهر.

احلكومة  توقف  اأن  من  وبدالً 
وحتمي  للماغ  م�شاندتها 
امل�شلمني، �شّعد رئي�ش ميامنار 
احلرب  من  بنف�شه  �شني«  »ثني 
اإىل  داعًيا  البالد،  م�شلمي  �شد 
جتميع اأقلية الروهينجا امل�شلمة 
يف  الدولة  بهم  تعرتف  ال  الذين 
مع�شكرات الجئني، اأو طردهم من 
البالد!! وقال �شني خالل لقاء مع 
املفو�ش االأعلى لالأمم املتحدة 
اإنه  اأنطونيو جوتريي�ش  لالجئني 
الروهينجا  قبول  ممكًنا  »لي�ش 
الذين دخلوا البالد بطريقة غري 

قانونية، وهم لي�شوا من اأثنيتنا«، 
واعترب اأن احلل الوحيد يف هذا 
الروهينجا  اإر�شال  هو  املجال 
لالجئني  العليا  املفو�شية  اإىل 
حتت  مع�شكرات  يف  لو�شعهم 
اأن  على  موؤ�رص  يف  م�شئوليتها، 
عنًفا  لي�ش  البالد  يف  يحدث  ما 
طائفًيّا، واإمنا هو تطهري عرقي 

مدعوم من الدولة!!
�شد  والتطهري  العنف  وعمليات 
لي�شت  »الروهينجا«  اأقلية  اأبناء 
وليدة اليوم، فقد تعر�ش م�شلمو 
عام  كربى  ملذبحة  ميامنار 
1942م على يد البوذيني »املاغ«، 
األف   100 اأكرث من  راح �شحيتها 
االآالف،  مئات  و�رصد  م�شلم، 
اجلماعي  للطرد  تعر�شوا  كما 
اأعوام  بني  البالد  املتكرر خارج 
1962 و1991م، حيث طرد ُقرابة 
1.5 مليون م�شلم اإىل بنجالد�ش؛ 
اأعمال  حتدث  ما  غالبًا  ولذا 
والية  يف  امل�شلمني  جتاه  العنف 
احلدود  على  الواقعة  »راخني« 

مع بنجالدي�ش.
ميامنار  �شكان  عدد  وي�شل 
ن�شمة،  مليون   50 من  اأكرث  اإىل 
منهم 15% من امل�شلمني، يرتكز 
وقد و�شل  »راخني«،  ن�شفهم يف 
القرن  يف  االإقليم  اإىل  االإ�شالم 
التا�شع امليالدي، واأ�شبح حينها 
اأن  اإىل  م�شتقلة،  م�شلمة  دولة 
يُدعى  بورمي  بوذي  ملك  احتلّه 
و�شمه  1784م،  عام  »بوداباي« 

اإىل ميامنار.

امل�ضيلة

رم�ضان عني احلجل ... وقعدات ال�ضاي 
جتذرت يف يوميات املجتمع احلجيلي عادات اأ�شبحت مع مرور 
املمكن  غري  من  بات  حيث  ال�شائمني  ديوان  يف  الزمة  الوقت 
اال�شتغناء عن قعدات ال�شاي املميز بعد االفطار اأين يتوج ابريق 
ال�شاي كملك لل�شهرات مرفوقا بخرية احللويات الرم�شانية �شواء 
وال�شاحات  ال�شاي  املقاهي وحمالت  ويف  البيوت  وخارج  داخل 
بعد  خا�شة  والت�شامر  التزاور  بعبق  تختلط  حميمية  جل�شات   ،
تكتظ  وقتها فقط  الرتاويح  امل�شلني من �شالة  يفرغ جموع  اأن 
ال�شاي  ر�شفات  احت�شاء  بع�شاق  والعامة  اخلا�شة  املرافق 
التي  الفئة  تلك  اغفال  دون  الواقفون  كما  اجلال�شون  ليتقا�شمها 

خامتة  ليكون  ذهبت  اأينما  معها  ال�شاب  كوب  ا�شطحاب  تف�شل 
جل�شتهم على موائد ال�شواء وحلويات قلب اللوز التي ت�شتقطب 
اأعداد كبرية من ال�شباب الذين يجدون يف مثل هذه التفا�شيل بنة 
رم�شان وريحة ال�شهر الف�شيل ، وعلى نحو ال يختلف كثريا عن 
ادمان ال�شباب على ال�شاي خارج املنازل ، �شهرات الن�شوة داخل 
البيوت هي االأخرى ال ميكن اأن تكتمل اإال ب�شينية ال�شاي والقهوة 
لطاملا  التي  ال�شامية  وحلوى  واملك�رصات  الفواكه  بع�ش  وكذا 

كانت عنوان ال�شهرة العائلية احلجيلية  وال تزال .
خل�ضر بن يو�ضف 



ب�سم اهلل الرحمان الرحيم
نعي

بقلوب ملئها الر�ضا بق�ضاء اهلل و قدره تنعي عائلة حمزة 
بالعا�ضمة فقدان الوالد حمزة فريد  �ضائلني اهلل عز وجل 

اأن يتغمده برحمته الوا�ضعة
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.. اللهم اأجعل قربه رو�ضة من ريا�ض اجلنة وال جتعلها حفرة من 

حفر النار، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ربنا يرحمها، ويدخلها ف�ضيح جناته، اللهم اأغفر له 
واأرحمه واأعف عنه واإكرم نزله وو�ضع مدخله واأغ�ضله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا 

كما ينقى الثوب االأبي�ض من الدن�ض، اللهم اأغفر حلينا وميتنا و�ضاهدنا وغائبنا كبرينا 
و�ضغرينا، اللهم من اأحييته منا فاحييه على االإ�ضالم، ومن توفيته منا فتوفاه على االإميان.. 

اللهم اأرحم )حمزة( رحمة وا�ضعة وتغمده برحمتك، اللهم اأرحمه فوق االأر�ض وحتت 
االأر�ض ويوم العر�ض عليك، اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اأنزل نوراً من نورك 

عليه، اللهم نور له قربه وو�ضع مدخله واآن�ض وح�ضته، اللهم اأرحم غربته واأرحم �ضيبته، 
اللهم اأجعل قربه رو�ضة من ريا�ض اجلنة، ال جتعلها حفرة من حفر النار.
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بينهم 86 متطرفا ميينيا، و24 متطرفا �إ�سالميا

اأملانيا تف�سل 110 جنود ب�سبهة "التطرف" خالل 8 �سنوات
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فيما ينتظر العامل اللقاء املرتقب 
الكوري  بالزعيم  ترامب  للرئي�س 
اإحالل  قاعدة  على  ال�شمايل 
الكورية  اجلزيرة  �شبه  يف  ال�شالم 
وجعلها خالية من الأ�شلحة النووية 
اأعلن وزير اخلارجية الأمريكية   ,
اإ�شرتاتيجية  عن  بومبيو  مايك 
اإىل  ترتقى  والتي  باإيران  خا�شة 
عليها  احلرب  اإعالن  م�شتوى 
النووي  الإتفاق  اإلغاء  بوابة  من 
الإقت�شادية  "العقوبات  وبفر�س 
غري امل�شبوقة" ... لقد دحرجت 
اأرجل  بني  الثلج  كرة  وا�شنطن 
تلك  خ�شو�شا ً  الأوروبية  الدول 
بعدما   , الإتفاق  من  امل�شتفيدة 
عن  يزيد  ل  ما  ترامب  منحهم 
180 يوما ً لتجميد ن�شاطاتهم يف 

اإيران.
اأرقت  مكثفة  واإت�شالٌت  لقاءاٌت 
 , الأوروبية  الدول  م�شاجع 
والتخبط  التحرك   اإىل  ودفعتهم 
ترامب  اإقناع  حماولة  بني  ما 
بني  وما   , موقفه  عن  بالرتاجع 
الإنزياح بعك�س م�شالح �رشكاتهم 
الإيرانية  الدولة  و�شد  املت�رشرة 
الدول  بع�س  اأظهرت  فقد   ,
بدت  فردية  مواقف  الأوروبية 
خمتلفة متاما ً عن موقف الإحتاد 
الأوروبي الذي كان وا�شحا ً جلهة 
العمل  وا�شتمرار  الإتفاق  دعم 
مواقف  اأتت  فيما   , مبوجبه 
مبا  واأملانيا  وبريطانيا  فرن�شا 
اأدواٍر  تبادل  حول  ال�شك  يزرع 
اإيران  لإجبار  يهدف  حم�شوب 
على تقدمي التنازلت على طاولة 
العمل  ا�شتمرار  مقابل   , ترامب 
بالإتفاق وا�شتمرار م�شاحلهم ..  

 , بومبيو  طرحه  ما  وبح�شب 

من  املطلوب  اأن  وا�شحا ً  بدا 
ل  �رشيحا ً  ا�شت�شالما ً  اإيران 
تعديال ً  اأو  ال�شلوك  يف  تغيريا ً 
ممنوع  فالتخ�شيب   , الإتفاق  يف 
وا�شتمرار  النف�س  عن  والدفاع   ,
الدفاعي  ال�شاروخي  الربنامج 
ممنوع , والدور والنفوذ الإقليمي 
اللبنانية  ممنوع , ودعم املقاومة 
والفل�شطينية ممنوع , وامل�شاهمة 
ودعم  الإرهاب  على  احلرب  يف 
 , ممنوع  ال�شورية  الدولة  �شمود 
وخال�شة املطلوب منع اأي تهديد 
الغا�شب  الإ�رشائيلي  للكيان 
وتعميمه  متدده  وقف  بهدف 
على  يُفر�س  �شهيونيا ً  ع�رشا ً 

دول املنطقة.
�شدر  مبا�رش  اأمريكي  كالٌم   
الإيرانية  فالدولة   , علنا ً واأُفهم 
الإ�شتهداف  مرمى  حتت  ُو�شعت 
الأمريكي , الذي يعتقد فيه رجل 
املناف�شة  اإ�شتبداله  اأن  ال�شفقات 
الع�شكرية  واملواجهة  بالتهديد 
جديدا ً  رهانا ً  �شيمنحه   ,
اأوروبيا ً  مال ً  يح�شد من خالله 
تفادي  عرب  اإيرانيا ً  وا�شت�شالما ً 
عاملية  حروباً  وال�رشكاء  العقالء 
�رشف  على  حمتملة  جديدة  
حتى  اأو  ال�شمالية  كوريا  اأو  اإيران 

رو�شيا ...  
 , الأيدي  مكتوفة  اإيران  تقف  مل 
نف�شها  عن  الدفاع  حملة  وبداأت 
 , وكرامتها  وحقوقها  واإتفاقها 
الأول  الإيراين  الرد  يتاأخر  ومل 
عرب الرئي�س ح�شن روحاين , تبعه 
قبل  من  الإتفاق  لن�س  اإحراق ٌ 
وتظاهرات  اإيرانيون  برملانيون 
 , اإيرانية  مدن  عدة  يف  غا�شبة 
اأن:"  لريجاين  علي  اأكد  فيما 
القوة"  لغة  �شوى  يفهم  ل  ترامب 

الإيراين  املر�شد  واعترب   ,
ومتدين  :"�شخيف  ترامب  كالم 
امل�شتوى" , وتتالت املواقف من 
الإيرانية  واخلارجية  الداخلية 
واملجل�س  الثوري  واحلر�س 
, ومنظمة  القومي  لالأمن  الأعلى 
الطاقة الذرية الإيرانية , فيما اأكد 
 2018\5\22 يف  روحاين  الرئي�س 
التهديد  تخ�شى  ل  اإيران   ": اأن 
وبومبيو  ترامب  من  اأكرب  وهي 
تاأكيد  مع  بالتوازي   , وبولتون" 
:"قواتنا  اأن  باقري  حممد  اللواء 
يف ذروة اإقتدارها وجهوزيتها"... 
علي  ال�شيد  املر�شد  طرح  فيما 
الأوروبية  الدول  على  خامنئي 
اإيران  لإلتزام  �رشوط  �شبعة 
اإيران  حقوق  ت�شمن   , بالإتفاق 
وخداع   مراوغة  من  وحتّد 
الأوروبيني ولإثبات اأنهم لن ينكثوا 
املواقف  هذه  كال�شابق..  العهد 
كافة  وعلى  والر�شمية  ال�شعبية 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 
العليا  والدينية  العلمية  والهيئات 
الداخلية  اجلبهة  �شالبة  توؤكد   ,
القوات  وا�شتعداد  واخلارجية 
احلقوق  عن  للدفاع  امل�شلحة 

والقرار ال�شيادي الإيراين.
من  باإن�شحابه  ترامب  قدم  لقد 
حتى  خاطئة  ر�شالًة  الإتفاق 
 , كيم  الزعيم  تلقفها  بالتوقيت 
خطى  وعلى   - ترامب  يرى  وهو 
روؤ�شاء اأمريكيني قبله – كيف واأنه 
يف   , ايران  مع  الإتفاق  يحرتم  ل 
لإبرام  فيه  ي�شعى  الذي  الوقت 
كوريا  ويحرم  يجرد  اإذعان  اإتفاق 
وقوتها  ومكامن  حقوقها  من 
البال�شتية  ال�شاروخية  واأ�شلحتها 
وطموحاتها , مقابل رفع العقوبات 
ل  مالية  وم�شاعداٍت  الأمريكية 

وعليه  دولرات...  ب�شعة  تتجاوز 
لعنجهية  كيم  الزعيم  عقاب  اأتى 
يف  واإداراته  ترامب  وغطر�شة 
الق�شية  مع  التعاطي  طريقة 
من  لها  وحكومة  ك�شعب  الكورية 
الكرامة الوطنية ما يكفيها للدفاع 
كيم  اأوقف  فقد  نف�شها...  عن 
وقلل  ترامب  وغطر�شة  اإندفاعة 
قرار  اتخاذ  اإىل  ودفعه  �شاأنه  من 
به  يحلم  كان  الذي  اللقاء  اإلغاء 
 , وعينه على جائزة نوبل لل�شالم 
ما ا�شطره لإبتالع ل�شانه واإعالنه 
اإذا  اللقاء  عقد  اإمكانية  ا�شتمرار 

ما رغب كيم بذلك !.
وعليه ... مل يُفاجئ العامل بقرار 
من  بالده   باإن�شحاب   ترامب 
فقد  طهران,  مع  النووي  الإتفاق 
مواقف  ل�شل�شلة  تتويجا ً  اأتى 
اأمريكية �شبقت جميئه اإىل ال�شلطة 
ال�رشاع  بيئة  لتح�شري  اجتهدت   ,
ال�رشق  يف  اجلديدة  واملواجهة 
التحالف  �رشاع  ليحل   , الأو�شط 
اإيران  �شد  العربي–الإ�رشائيلي 
حمل ال�رشاع العربي الفل�شطيني-

من  للنيل  كمقدمة  الإ�رشائيلي, 
ولت�شفيتها  الفل�شطينية  الق�شية 
 , القرن  ب�شفقة  ي�شمى  ما  عرب 
يف وقٍت بداأ فيه حمور املقاومة 
هذا  وجه  يف  منيعا ً  �شدا ُ  يقف 
املالمح  ير�شم  وبداأ   , املخطط 
بعد  املنطقة  لوجه  اجلديدة 
ا�شرتاتيجية  اإنت�شاراٍت  �شل�شلة 
الإرهابي  الوكيل  معارك  يف 
الإ�رشائيلي  الأمريكي-  والأ�شيل 
, ما اأعاد اخلطر الوجودي للكيان 
الغا�شب اإىل الواجهة , ومن بوابة 
والعراق  �شوريا  يف  الإنت�شارات 
وباإعتبار   , اليمن  يف  وال�شمود 
قدمت    - الثورة   – اإيران  اأن 

منوذجا ً  عاما ً  اأربعون  ومنذ 
لل�شعب  احلقيقي  للدعم  جديدا ً 
ولكافة  وملقاومته  الفل�شطيني 
ال�شعوب املظلومة يف املنطقة... 
ا�شرتاتيجية  اعتُِمدت  لهذا 
كامل  يف  الإيراين  الدور  �شيطنة 
دول  يف  وحتى  العربية  املنطقة 
كواكب  يف  ورمبا  الالتينة  اأمريكا 
الوليات  واعترَبت   ,! اأخرى 
اإيران هي  اأن  املتحدة الأمريكية 
لالإرهاب  الداعمة  الأوىل  الدولة 
العامل  يف  الإرهابية  وللجماعات 
من  حزمات  عليها  وفر�شت   ,
�شكل  على  املتنوعة  العقوبات 
جرعات وموجاٍت ت�شاعدية , ومع 
الإتفاق  من  الأمريكي  الإن�شحاب 
الأمريكية  بداأت احلكومة  النووي 
�شيا�شاٍت  عن  اجلدي  بحثها 
دور  ملواجهة  جديدة  واّلياٍت 
بت�شجيٍع  الإيرانية  الدولة  ونفوذ 
الإ�رشائيلي  العدو  قادة  من  كبري 

والأنظمة اخلليجية.
ال�شبعة  املر�شد  �رشوط  اأن  يبدو 
واأيامها ال�شتة , دفعت الأوروبيني 
احلياد  وجلدية  احلذر  لتوخي 
والتخلي عن جزء من املرواغة , 
فكان لقاء ال 4+1 يف فيينا اإيجابيا 

 , الإتفاق  ا�شتمرار  فر�س  وعزز 
لكنه اأجربهم على البحث �رشاحة 
ً عن التنازلت الإيرانية يف اللقاء 
مطالبهم  تبتعد  ومل   , بوتني  مع 
امللف  يف  اإيرانية  تنازلت  عن 
ال�شوري ب�شكل ح�رشي , ما يوؤكد 
الأوروبي  القرار  ا�شتقاللية  عدم 
ال�شهيو–  لالإرادة  وا�شت�شالمه 
اأن  وا�شحا  بات  لقد  اأمريكية. 
والتهديدات  والعقوبات  ال�شغوط 
الإيرانية  الدولة  على  تتزايد 
داخليا ً واإقليميا ً وعامليا ً وتبدو 
من  املزيد  نحو  مر�شحة  الأمور 
وال�شيا�شي  الإقت�شادي  الت�شعيد 
فالأحالم   ... الع�شكري  ورمبا 
تبدو م�رّشعة  والأطماع  والأوهام 
على م�رشاعيها يف كامل املنطقة 
ومن ال�شفقة الكربى اإىل املواجهة 
الكربى , يف وقٍت اأ�شبح فيه تعّقل 
واأعداء  قادٍة  مع  خياليا ً  العامل 
واإقليميون  واأوروبيون  اأمريكيون 
عن  يبحثون  واإرهابيون  وعرب 
يف   , واخلراب  والدماء  الفو�شى 
الأخالقية  القيم  فيه  تغيب  زمٍن 

والعدالة ويبتعد ال�شالم.

�ملهند�س : مي�سيل كالغا�سي

قال مكتب الت�شال احلكومي 
"تنفذ  الدوحة  اإن  قطر  يف 
وفقا  التجارية  �شيا�شتها 
للتزامها بالتفاقيات الثنائية 

اأو املتعددة الأطراف."
اأ�شدره  بيان  يف  ذلك  جاء 
موقعه  ون�رشه  املكتب  
اأعقاب  يف  وذلك  الإلكرتوين, 
القت�شاد  وزارة  من  قرار 
يق�شي يحظر منتجات الدول 
وقال  لقطر  املقاطعة  الأربع 
اإنه  احلكومي  الت�شال  مكتب 
" يف اخلام�س من جوان 2017 
الإمارات  من  كٍل  اتخذت   ,
وم�رش  والبحرين  وال�شعودية 
متوقع  وغري  مفاجئا  قرارا 
الربية  حدودها  باإغالق 
اإىل  اإ�شافة   , والبحرية 
وجمالها  واأرا�شيها  مطاراتها 
ال�شلع  ت�شدير  ومنع   , اجلوي 

اإىل دولة قطر".
وتابع :" هذه الإجراءات اأثرت 
على جميع ال�شلع التي ت�شدر 

لدولة قطر اأو التي متر عربها 
, كما اتخذوا لحقا �شل�شلة من 
التع�شفية على ت�شدير  القيود 
دولة  واإىل  من  ال�شلع  وتوريد 
قطر  "اأن  البيان  قطر",واأفاد 
حلماية  اجراءات  اتخذت 
امل�شتهلكني ومكافحة الجتار 
ال�شلع"وبني  امل�رشوع يف  غري 
احلكومة  اأن  ال�شدد  هذا  يف 
بالعثور  "توجيهات  اأ�شدرت 
اأخرى  دول  من  موردين  على 
املتاأثرة  ال�شلع  ملجموعة من 
دول  من  توريدها  يتم  والتي 
احل�شار"واأكد مكتب الت�شال 
قطر  "دولة  اأن  احلكومي 
تنفذ �شيا�شتها التجارية وفقا 
للتزامها بالتفاقيات الثنائية 

اأو املتعددة الأطراف".
القت�شاد  وزارة  ودعت 
ال�شبت,  القطرية,  والتجارة 
جميع العاملني يف منافذ البيع 
واملجمعات ال�شتهالكية, اإىل 
الدول  منتجات  واإزالة"  "رفع 

التعميم  لها  املقاطعة  الأربع 
واإزالة  "رفع  عنوان  حمل 
ب�شائع دول احل�شار )ال�شعودية 
والإمارات والبحرين وم�رش(" 
العمل  "يرجى  اأنه  فيه  جاء 
على اإزالة ورفع جميع الب�شائع 
دول  من  ا�شترياداها  مت  التي 
اعتبارا  وذلك   )..( احل�شار, 

من ال�شبت)اأول اأم�شاأم�س(".
ودعا كذلك مفت�شي الوحدات 
التابعة لقطاع �شوؤون  الإدارية 
اإىل  )بالوزارة(,  امل�شتهلك 
اإزاله  للتاأكد من  الأمر  متابعة 
ورفعها,  املذكورة  الب�شائع 
قطعت   ,  2017 جوان   5 ويف 
والإمارات  ال�شعودية  من  كل 
عالقاتها  وم�رش,  والبحرين 
عليها  وفر�شت  قطر  مع 
"دعمها  بدعوى  ح�شاًرا 
تنفيه  ما  وهو  لالإرهاب", 
الرباعي  وتتهم  الدوحة, 
الو�شاية  "فر�س  اإىل  بال�شعي 

على قرارها الوطني". 

 110 الأملاين  اجلي�س  ف�شل 
الفرتة  يف  اخلدمة  من  جنود 
ب�شبهة  و2018   2010 عامي  بني 
جمموعة  "التطرف",ونقلت 
على  الأملانية  الإعالمية  فونكه 
م�شادر  عن  الإلكرتوين  موقعها 
"يف  اأنه  الدفاع,  بوزارة  رفيعة 
�شنف  و2018,   2010 بني  الفرتة 
ميينيني  جنديا,   89 اجلي�س 

متطرفني".
احلالت,  هذه  بني  "من  وتابعت 
بني  الفرتة  يف  حالة   67 ُر�شد 
قبل  اأي  وحدها,  و2011   2010
الع�شكرية  اخلدمة  اأملانيا  اإلغاء 

2011"واأ�شافت  يف  الإجبارية 
ف�شل  حالة,   89 الـ  بني  "من 
"ما  متابعة  جنديا",   86 اجلي�س 
يف  متبقني  جنود   3 هناك  زال 
اخلدمة لكن يخ�شعون لإجراءات 
التطرف"ووفق  بتهمة  املحاكمة 
امل�شدر ذاته, �شنف اجلي�س 15 
ي�شاريني  متطرفني  جنوده  من 
مل  لكن  الفرتة,  نف�س  خالل 
يك�شف التقرير عن م�شري هوؤلء 
ل,  اأم  اخلدمة  من  ف�شلوا  وهل 
وقال التقرير نقال عن امل�شادر 
التي مل ي�شمها, اإن اجلي�س ر�شد 
اإ�شالمي"  "تطرف  حالة   300

تتبع  "مت  وتابع   ,2010 منذ 
وتاأكد  وفح�شها,  احلالت  هذه 
ال�شتباه يف حالة 24 جنديا, ومت 
بح�شب  اجلي�س",  من  ف�شلهم 
كبري  جدل  ويدور  ذاته,  التقرير 
حول وجود متطرفني يف اجلي�س 
املا�شي,  اأبريل  منذ  الأملاين 
جندي  انتحال  اكت�شاف  بعد 
بالأو�شاط  يرتبط  باجلي�س 
لجئ  �شفة  املتطرفة  اليمينية 
�شوري, وتخطيطه ل�شن هجمات 
بارزين  �شيا�شيني  ت�شتهدف 
الق�شية  هذه  زالت  وما  اأملانا. 

قيد التحقيق.

ب�سيا�سته �لرعناء وباإ�سلوبه �لفظ وبعنجهية �لتاجر �لفاجر ، �أخاف دونالد تر�مب عقالء بالده و�لعامل منذ �أن رفع �سعار "�أمريكا �أول ً"، بعدما �أرهقتها �إخفاقاتها 
وهز�ئمها وتفاهماتها و�إتفاقاتها �لتي كبلت ّ�لية حتركها �ل�سيا�سي و�لع�سكري ، �أر�د حتريرها و�إعادة �إطالق يدها من جديد كمنقٍذ �أو كحز�ٍم نا�سف ، فاألقي وعيده 
قبل وعوده ، و�أدخل �لعامل يف دو�مة �حل�سابات �ملعقدة مع �إعالنه �إ�سرت�تيجيته �جلديدة "مبو�جه �لطموحات �لرجعية لرو�سيا و�ل�سني و�لدولتان �ملارقتان �إير�ن 

وكوريا �ل�سمالية"، و�إطالق وزير حربه �إ�سرت�تيجية �لبنتاغون باإعتمادها على "مناف�سة �لقوى �لعظمى ولي�س �لإرهاب".

اإيران ما بني ال�سالم الأمريكي الكاذب واملواجهة الكربى

قطر بعد حظر منتجات دول �ملقاطعة

 ننفذ �سيا�ستنا التجارية وفقا للتزاماتنا

كوريا �ل�سمالية

"اإ�سرائيل" مار�ست 
جمازر فظيعة 

بحق املتظاهرين 
الفل�سطينيني

اأدانت كوريا ال�شمالية, ال�شتخدام املفرط 
مع  الإ�رشائيلي  اجلي�س  قبل  من  للقوة 
ما  وو�شفت  الفل�شطينيني,  املتظاهرين 
قرب  "العودة"  م�شريات  يف  له  تعر�شوا 
بـ"املجازر  غزة  لقطاع  ال�رشقية  احلدود 
الفظيعة"وذكرت �شحيفة "رودونغ �شينمون" 
الكورية ال�شمالية اململوكة للدولة, اأن بيونغ 
يانغ اأدانت "احلملة الدموية" لإ�رشائيل �شد 
متظاهري غزة ووفق ال�شحيفة, ا�شتنكرت 

و"العنف  الفظيعة"  "املجازر  يانغ,  بيونغ 
�شلميني  متظاهرين  �شد  الع�شوائي" 
كوريا  واأّكدت  ال�رشعية  بحقوقهم  يطالبون 
دعمها  ذاته,  امل�شدر  بح�شب  ال�شمالية, 
دولة  اإقامة  يف  الفل�شطينيني  حلق  الثابت 
و�شبق  ال�رشقية  القد�س  م�شتقلة عا�شمتها 
لكوريا ال�شمالية اأن اأعربت عن ت�شامنها مع 
الق�شية الفل�شطينية يف مواقف عدة, منها 

حرب غزة عام 2014.
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الكاتبة  رابينا  فيزيت  واأعدت 
ال�شهيونية ب�شحيفة مكور ري�شون، 
اأن  فيه  جاء  ا�شتق�شائيا  حتقيقا 
موؤخرا  طلبت  كرواتية  »حمكمة 
تون�س،  اإىل  بو�شني  مواطن  ت�شليم 
الزواري،  باغتيال  املتهم  لأنه 
هناك  لأن  البداية،  هي  وهذه 
توقعات باأن حت�شل طلبات ت�شليم 
اأ�شئلة  يطرح  مما  اإ�شافية،  دولية 
ال�شفر  جوازات  بني  العالقة  حول 
التي  الغتيال  وعمليات  البلقانية 

تقع خارج الكيان ال�شهيوين«.
عن  يدور  »احلديث  اأن  واأ�شافت 
املواطن  ت�شيمدزيت�س«  »اآليم 
 13 يوم  توجه  الذي  البو�شني، 
وخالل  �رساييفو،  ملطار  مار�س 
الطائرة  �شتحط  �شاعة  من  اأقل 
تنتظره  كانت  وهناك  كرواتيا،  يف 
مفاجاأة غري �شارة: اأمر اعتقال من 
بناء  الإنرتبول،  الدولية  ال�رسطة 
على طلب احلكومة التون�شية، التي 
تتهمه بالتورط باغتيال الزواري«.

ثالث فرق

»التحقيقات  اأن  واأو�شحت 
التي  اخللية  اأن  ك�شفت  التون�شية 
 12 من  مكونة  الغتيال  نفذت 

عن�رسا، �شمن ثالث فرق: الدعم 
املعلومات،  وجمع  اللوج�شتي، 
وتنفيذ الغتيال، وتاأكد اأن بع�شهم 
ي�شنفون  تون�شيني،  مواطنني 
بـ«العمالء  التج�ش�س  عامل  يف 
فكرة  لديهم  لي�س  الوهميني«، 
بها، ومل  يقومون  التي  املهام  عن 
يعرفوا اأن ال�شقق واملركبات التي 
لتعقب  خم�ش�شة  ا�شتاأجروها 

الزواري ور�شد حتركاته«.
يحملون  »اآخرين  اأن  اإىل  واأ�شارت 
خمتلفة،  اأوروبية  �شفر  جوازات 
�شاركا  البو�شنة،  من  منهم  اثنان 
الزواري، حيث  النار على  باإطالق 
التون�شية  الأمن  اأجهزة  عملت 
عقدت  فيما  احرتافية،  ب�شورة 
املقاومة موؤمترا �شحفيا للك�شف 
التحقيق  حيثيات  بع�س  عن 
ب�شورة  املقاومة  به  قامت  الذي 

منف�شلة«.
ال�شهيونية  ال�شحيفة  واأو�شحت 
اأنه »قبل �شهر من اليوم مت اغتيال 
مهند�شي  اأحد  البط�س  فادي 
اأ�شار  مما  ماليزيا،  يف  املقاومة 
وت�شفيات  مالحقات  �شل�شلة  اإىل 
اأ�شلحة  مطوري  ت�شتهدف 
القتالية،  ومعداتها  املقاومة 
بالكيان  امل�س  تهدف  التي 
اختطاف  و�شبقها  ال�شهيوين، 
من  �شي�شي  اأبو  �رسار  املهند�س 
وبعده  للكيان،  واإح�شاره  اأوكرانيا، 

حماولة اغتيال حممد حمدان يف 
الزمني  الفا�شل  اإن  حيث  بريوت، 
والبط�س  الزواري  اغتيال  بني 
»طوال  اأنه  �شهرا«واأ�شافت   17
التون�شي  الأمن  تتبع  املدة  هذه 
ب�شفاق�س  املنت�رسة  الكامريات 
ومطار تون�س، حتى تقدمت بطلب 
الثنني  القتلة  لعتقال  لالإنرتبول 
ت�شتعل  اأن  دون  البو�شنة،  من 
اأو  �رساييفو  يف  احلمراء  الأ�شواء 
متى  تعلما  مل  اللتني  اأبيب«،  »تل 
مما  لالإنرتبول،  الطلب  تقدمي  مت 
�شيرتكه  ما  حول  ت�شاوؤلت  يطرح 

اعتقاله على الكيان ال�شهيوين«.

اخرتاقات اأمنية

اإن  قائلة  ال�شحيفة  واأردفت 
فيوم  تتواىل،  ال�شيئة  »الأخبار 
اأعلنت  ماي   22 املا�شي  الثالثاء 
اعتقال  البو�شنية  احلكومة 
املتهم  عاما،   38 �شارات�س  األفري 
باغتيال  ت�شيمدزيت�س  مب�شاعدة 

الزواري.
وا�شتدركت اأنه »مت اإطالق �رساحه 
لأن البلدين: البو�شنة وتون�س لي�س 
بينهما اتفاقية لت�شليم املجرمني، 
املحكمة  اأمام  اعرتافه  رغم 
خالل  تون�س  يف  كان  اأنه  املحلية 
لأغرا�س  الزواري،  الغتيال  فرتة 
ل  �رساحه  اإطالق  لكن  جتارية، 

م�شغليه  روع  �شيهدئ  اأنه  يبدو 
من  العك�س  على  املجهولني، 
لهم م�شدر قلق  ي�شكل  ذلك، فقد 
مل�شاكل جديدة، وهناك من يقدر 
البلقان  دول  يف  القائم  الواقع  اأن 
الختطاف  حوادث  اأن  اإىل  ي�شري 
اأو  غريبا  اأمرا  لي�س  الغتيال  اأو 
اإىل حدث ما قد  اإ�شارة  �شاذا، يف 

يقع له«.
قائلة  احلديث  توا�شل  ال�شحيفة 
زالت  ما  �شوءا  الأكرث  »الأخبار  اإن 
املتحدث  اأعلن  فقد  الطريق،  يف 
التون�شية  العدل  وزارة  با�شم 
بت�شليم  طالبت  بالده  اأن  موؤخرا 
حاملي  اإ�شافيني  متهمني  ثالثة 

�شاركوا يف  اأوروبية  �شفر  جوازات 
ذوي  منهم  اثنان  الزواري،  اغتيال 

جوازات �شفر �شلوفينيا«.
اأ�شاف  غالييت�س  الأمني  اخلبري 
تعي�شها  التي  الأمنية  »الفو�شى  اأن 
البو�شنة منذ انتهاء احلرب الأهلية 
�شالحيات  تداخل  حالة  اأنتجت 
فيها:  الفاعلة  الأجهزة  بني 
اجلي�س،  ال�رسطة،  املخابرات، 
حيث ت�شهد جميعها نزاعات ثنائية 
بع�س،  على  بع�شها  تعتمد  ول   ،
اأنها  والنتيجة  عليها،  رقابة  ول 
اأمنية جلهات  باتت تقدم خدمات 
ذلك  يف  مبا  عديدة،  خارجية 
الوكالت  لأن  ال�شهيوين،  للكيان 

الأمنية البو�شنية قامت على اأيدي 
ولذلك  بو�شنية،  ولي�شت  بريطانية 
عنا�رس  جتنيد  من  ظاهرة  ن�شاأت 
لتاأدية  حمرتفني  وقتلة  كوماندو 
قالت  ال�شحيفة  خارجية«.  مهام 
اعتقال املتهمني  اإنه »ميكن ربط 
م�شاعد  بحديث  الزواري  بقتل 
ال�شهر  ماليزيا  حكومة  رئي�س 
حميدي،  زايد  اأحمد  املا�شي 
حني قال اإن قتلة املهند�س فادي 
مرتبطون  اأوروبيون  هم  البط�س 
مبخابرات اأجنبية، وهم من اأ�شول 
قتلة  اأن  لحقا  وتبني  بلقانية، 
�شفر  ا�شتخدموا جوازات  البط�س 

�رسبيا ومونتينغرو«.

ك�ضف حتقيق �ضحفي �ضهيوين ن�ضر قبل �ضاعات ال�ضوء على تفا�ضيل جديدة وح�ضرية حول املتهمني بقتل املهند�س التون�ضي حممد الزواري، اخلبري 
الع�ضكري لدى املقاومة الفل�ضطينية، الذي عمل يف جمال تطوير الطائرات امل�ضرية دون طيار، حيث مت اإطالق النار على راأ�ضه يف دي�ضمرب 2016 قرب 

بيته مبدينة �ضفاق�س، املدينة الثانية الأكرب يف تون�س.

الق�ضية الفل�ضطينية

ق .د

تعرف على قتلة الزواري.. كيف جنح املو�ساد بتجنيد عمالئه؟

دالالت ت�سكيل االحتالل وحدة »متمون« ملواجهة م�سرية العودة
فاإن  القومي  الأمن  لقواعد  وفقاً 
اأن  اأي  اإجراء،  يقابله  �شعف  كل 
املتزايدة  الأمنية  الإجراءات 
اأمني متزايد، وهذا  �شببها �شعف 
الحتالل  �شلوك  عنه  يعبرّ  ما 
ال�شهيوين يف التعامل مع م�شريات 

ال�رسقية  احلدود  على  العودة 
لقطاع غزة امل�شريات التي تدخل 
اأ�شبوعها التا�شع، ل زال الحتالل 
لإنهائها  اأ�شاليب  اإيجاد  يعجز عن 
ا�شتخدام  د  يتعمرّ حيث  متاماً، 
حماولة  يف  مفرط،  ب�شكل  القوة 

وملواجهة  ملواجهتها،  منه 
ي�شتخدمها  التي  ال�شلمية  الأدوات 

املواطنون يف مقاومة الحتالل.
الذي  املرتاكم  العجز  هذا  اأمام 
لالأ�شبوع  الحتالل  منه  يعاين 
�شمحت  التوايل،  على  التا�شع 

خب  بن�رس  ال�شهيونية  الرقابة 
حتت  ع�شكرية  وحدة  ت�شكيل  عن 
م�شمى »متمون«، ومهمتها تن�شُبرّ 
العودة،  م�شريات  مواجهة  يف 
»ذكية«  تكنولوجية  حلول  واإيجاد 
تواجه من خاللها الأدوات ال�شلمية 

املواطنون  ي�شتخدمها  التي 
اإن  ال�شهيوين  العدو  مقاومة  يف 
يف  ال�شهيوين  الحتالل  �شلوك 
خم�ش�شة  ع�شكرية  وحدة  ت�شكيل 
تثبت  العودة  م�شريات  ملواجهة 
واأنها  �شيرّما  امل�شرية،  من  ارتباكه 

قمع  بعد  حتى  م�شتمرة  لزالت 
الحتالل لها، وهذا ال�شلوك يثبت 
يخبئه  مما  الحتالل  خوف  اأي�شاً 
ذكرى  م�شريات  يف  املواطنون 
يف�شلنا  ل  والتي  القد�س  احتالل 

عنها �شوى )10( اأيام فقط.

الوليات املتحدة

حركة اأمريكية توؤكد ت�سامنها مع غزة وتدعو ملقاطعة »اإ�سرائيل«
مهمة«  ال�شود  »حياة  حركة  طالبت 
الع�شكري  التبادل  بوقف  الأمريكية 
والتدريبي بني »اإ�رسائيل« والوليات 
لن�شال  دعمها  جمددة  املتحدة، 
على  بيان  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
اإثر م�شريات العودة الكبى يف غزة، 
فل�شطيني   100 من  اأكرث  وا�شت�شهاد 
القوات  بر�شا�س  املئات  وجرح 
ب�شكل  تظاهرهم  اأثناء  الإ�رسائيلية 

. �شلميرّ
وقالت احلركة يف بيان �شادر عنها، 
الهجمات  �شاهدنا  عندما  »اإنه 
الن�شطاء  هوؤلء  على  الوح�شية 
خالل  ا�شتمرت  والتي  ال�شجعان، 
يف  الأمريكية  ال�شفارة  افتتاح  وبعد 
ما  موؤمل  ب�شكل  تذكرنا  القد�س، 

هنا يف  ال�شود،  يقرر  عندما  يحدث 
الوليات املتحدة، اأن يقاوموا«.

اأن حكومة الوليات  واأ�شافت »نعلم 
املتحدة تر�شل ذات الأ�شلحة، التي 
ومئات  فريغ�شون  يف  ت�شتخدمها 
املدن يف جميع اأنحاء البالد، اإىل تل 
ال�رسطة  �شباط  اأن  نعلم  كما  اأبيب، 
يتعلمون  املتحدة  الوليات  يف 
ال�رسطة  قوات  من  احلرب  اأ�شاليب 
ال�شباط  يتلقى  كما  الإ�رسائيلية، 
اأ�شاليب  على  تدريبات  الأمريكيون 
القمع واملراقبة والقتل �شنوياً«. كما 
قالت »ندرك اأننا مرتبطون بال�شعب 
مطلبنا  خالل  من  الفل�شطيني 
والعدالة  بالعرتاف  امل�شرتك 
وتاريخنا الطويل يف النزوح والتمييز 

القتل  قاطعة  اإدانة  وندين  والعنف، 
اجلماعي للفل�شطينيني، والذين كانت 
املقاومة  هي  الوحيدة  جرميتهم 

اخلالقة يف ظل الحتالل«.
غري  للح�شار  حد  و�شع  اإىل  ودعت 
�شمح  الذي  غزة  على  القانوين 
مليوين  وحما�رسة  احلدود  باإغالق 

اإن�شان يف �شجن مفتوح.
 3 من  اأكرث  اإر�شال  بوقف  وطالبت 
دافعي  اأموال  من  دولر  مليارات 
»اإ�رسائيل«  اإىل  الأمريكية  ال�رسائب 
من  الع�شكرية  الأ�شلحة  ل�رساء 
ت�شتخدم  التي  الأمريكية  ال�رسكات 

�شد الفل�شطينيني.

االحتالل يق�سف موقًعا

 

 للق�سام جنوب القطاع
ق�شف الطائرات احلربية 

»الإ�رسائيلية«، م�شاء ال�شبت، 
موقعا ع�شكريا يتبع كتائب 
»الق�شام« الذراع الع�شكري 
حلركة »حما�س«، يف قطاع 

غزة، دون وقوع اإ�شابات واأفاد 
مرا�شلنا اأن طائرات »اإ�رسائيلية« 
ا�شتهدفت موقعا يتبع كتائب عز 
الدين الق�شام، الذراع امل�شلحة 

حلما�س ،وذكر املرا�شل اأنه مت ا�شتهداف موقع ع�شكري يف 
منطقة »احل�شا�شني« غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، ويعرف 

با�شم »�شهداء رفح«، بخم�شة �شواريخ على دفعتني ووفق 
م�شادر طبية فل�شطينية، مل يت�شبب الق�شف »الإ�رسائيلي« يف 

وقوع اأي اإ�شابات.
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ب�ش�أن  الأمور  تت�أكد  مل  الذين 
اأو  اإع�رة  �شكل  على  انتق�لهم 
التي  ال�رسية  ورغم  نه�ئي،  انتق�ل 
مالل  الرئي�س  اإدارة  تعتمده� 
من  ت�رسيبه�  مت  الأ�شم�ء  اأن  اإل 
م�ش�در  وحتدثت  الفريق،  داخل 
ب�شفة  للعقود  الرب�عي  توقيع  عن 
نه�ئية واأ�شبحوا لعبني يف ال�شبيبة 
اإعالن  عدم  رغم  ر�شمية  ب�شفة 

الإدارة القب�ئلية عن ال�شفقة.
يف املق�بل، تف�و�شت اإدارة ال�شبيبة 
مع ق�ئد ب�رادو كرمي بن خليفة من 
اأجل اإقن�عه على اللتح�ق بفريقه� 
مل�رسوع  حت�رس  واأنه�  خ��شة 
ت�شكيلة  اإع�دة  اأجل  من  ري��شي 
الكن�ري« اإىل م�ش�ف الكب�ر ولعب 
الأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية 
بعدم� تراجعت النت�ئج يف املوا�شم 
على  ب�للعب  والكتف�ء  الأخرية 
البق�ء، وك�شف الالعب عرب ح�ش�به 

ال�شبيبة  مع  وقع  اأنه  »تويرت«  يف 
قررت  اأخرى،  جهة  من  ر�شمي�. 
ثن�ئي  ترقية  القب�ئل  �شبيبة  اإدارة 
فريق الرديف في�شل اإيرانتي الذي 
يلعب يف الدف�ع وهداف الت�شكيلة 
اللعب  اأجل  بلق��شمي من  غيال�س 
مع ت�شكيلة الأك�بر املو�شم املقبل 
وهو املر الذي مينحهم� الفر�شة 
من اأجل التن�ف�س على حجز مك�نة 
والربهنة  الأ�ش��شية  الت�شكيلة  يف 

على اإمك�ني�تهم�. 

4 العبني يتفقون مع مالل ويوقعون رفقة الكناريبن خليفة يك�ضف التحاقه ر�ضميا وترقية اإيرانتي وبلقا�ضمي اإىل الأكابر
ل رئي�س فريق �ضبيبة القبائل �ضريف مالل اإىل اتفاق رفقة اأربعة لعبني والذين منحوا  تو�ضّ
موافقتهم ب�ضكل نهائي من اأجل تقم�س األوان الفريق املو�ضم املقبل، حيث تاأكد التحاق حار�س 
�ضباب بلوزداد عبد القادر �ضاحلي الذي �ضوف يخلف مليك ع�ضلة بعدما رف�ضنت اإدارة النادي 

القبائلي جتديد العقد معه ب�ضبب ق�ضية الأموال ليلة نهائي كاأ�س اجلمهورية، اإىل جانب 
التفاق رفقة ثالثي نادي بارادو كرمي بن خليفة، طيب مزياين و�ضحرور 

مب�ضاركة 152 مبارزة 
ميثلون 29 بلدا

اجلزائر ت�ضارك 
مببارزتني يف 
كاأ�س العامل 

للح�ضام

 
ي�ش�رك 152 مب�رزا ميثلون 
29 بلدا منهم اجلزائر يف 

مرحلة ك��س الع�مل للمب�رزة 
ح�ش�م �شيدات فردي وح�شب 
الفرق ابتداء من الف�حت جوان 
الداخل وهي املن�ف�شة التي 
جتري على مدار ثالثة اأي�م 
بق�رس الري��ش�ت ب�ملنزه 

تون�س مب�ش�ركة اأح�شن لعب�ت 
الع�مل، وجتمع بطولة الع�مل 
الالعب�ت 20 الأح�شن يف 
الع�مل ، منهن بطلة الع�مل 
الأوكرانية اأولغ� ك�رلن، 

اليط�لية رو�شيال غريغوريو 
و�شيفة بطلة الع�مل، الفرن�شية 

�شي�شيلي� ب�ردر الرابعة 
والروم�نية بي�نك� ب��شكو 
اخل�م�شة، وتعد ايط�لي�، 

فرن�ش� والولي�ت املتحدة 
الأمريكية، البلدان الأكرث 

متثيال يف هذه املرحلة من 
ك�أ�س الع�مل  ب�إ�رساك  كل 

بلد 12 مب�رزة ب�لإ�ش�فة اإىل 
رو�شي�، الي�ب�ن واأمل�ني� التي 
�شتح�رس بوفود قوية ت�شم 

على التوايل 11 10 و9 مب�رزة، 
والبلدان الأخرى امل�ش�ركة 
يف املوعد الري��شي كوري� 
اجلنوبية، ال�شني، تون�س، 
بولوني�، اأوكراني�، كندا، 
ا�شب�ني�،  ت�ييبي، تركي�، 

املجر، بلجيك�، �شنغ�فورة، 
ك�زاخ�شت�ن، املك�شيك، 

اليون�ن، م�رس، بريط�ني�، 
اجلزائر، روم�ني�، املغرب، 
جمهورية الت�شيك، الربازيل 
والهند. وجترى ت�شفي�ت 

امل�ش�بق�ت الفردية، يومي 1 
و2 جوان بق�رس الري��ش�ت، 

بينم� النه�ئي�ت تق�م يف 
الأم�شية مب�رسح قرط�ج، اأم� 
لق�ءات ح�شب الفرق �شوف 
جتري يوم الأحد 3 يونيو 
بق�رس الري��ش�ت ب�ملنزه. 

وحتت�شن تون�س بعده� من 5 
اىل 9 جوان الطبعة 18 للبطولة 

الإفريقية لالأ�شلحة الثالثة 
رج�ل و�شيدات.

�ضباب بلوزداد يطلب مهلة من جلنة املنازعات لت�ضديد الديون
الديركتوار املوؤقت يقوده مالك

اإدارة فريق �شب�ب بلوزداد  را�شلت 
جلنة املن�زع�ت الت�بعة لالحت�دية 
اجل  من  القدم  لكرة  اجلزائرية 
مط�لبته� منحه� مهلة حتى تتمكن 
الديون املرتتبة عليه�  من ت�شديد 
امل�لية  امل�شتحق�ت  يف  واملتمثلة 
للفريق  �ش�بقني  لالعبني  الع�لقة 
وعدد من الالعبني احل�ليني الذين 
على  �شكوى  رفع  منهم  عدد  ك�ن 
عدم  بخ�شو�س  اللجنة  م�شتوى 
حت�شله على اأمواله خالل املو�شم 
التي  الديون  وهي  املنق�شي، 
ماليري   5 يق�رب  م�  قيمته�  بلغت 
ال�ش�بق  الرئي�س  وجعلت  �شنتيم 

املن�شفة  يرمي  بوحف�س  حممد 
دون  من�شبه  من  ا�شتق�لته  ويقدم 
وامل�يل  الأدبي  التقرير  تقدمي 
جلمعية امل�ش�همني عن املو�شمني 
 2017/2016 املن�رسمني 
فريق  ويتواجد  و2018/2017. 
املنع  ط�ئل  حتت  بلوزداد  �شب�ب 
خالل  اجلديدة  ال�شتقدام�ت  من 
ب�شبب  احل�يل  ال�شيفي  املرك�تو 
الديون املرتتبة عليه�، حيث تلقت 
املحرتفة  الرابطة  من  مرا�شلة 
مع  التع�قد  من  حرم�نه�  توؤكد 
لعبني جدد يف ح�ل مل يتم ت�شوية 
التي  اللتزام  وثيقة  بعد  الديون 

الع�م  مطلع  بوحف�س  وقعه�  ك�ن 
احل�يل مع رئي�س الف�ف خري الدين 
التي  الأندية  بقية  رفقة  زط�شي 
�شتوف  كرمي  وك�ن  الديون.  متلك 
اأبن�ء  لن�دي  الن�دي اهالوي  رئي�س 
يومني  قبل  اجتمع  قد  »العقيبة« 
ميلك  اله�وي  الفريق  ب�عتب�ر 
اأغلبية ا�شهم الن�دي بقيمة 75% ومت 
ديركتوار  تن�شيب  بقرار  اخلروج 
الإدارية  الفريق  �شوؤون  ي�شري 
عز  جعدي،  عدل  من  كل  وي�شم 
الدين ق�ن� ور�ش� م�لك اأين �شتكون 

الكلمة الأخرية لالأخري.
ع.ق.

اإحتاد بلعبا�س

ح�ضناوي يخرج عن �ضمته ويفتح 
الباب اأمام حمبي النادي

حداد اأوىل تعاقدات ال�ضيا�ضي 
ويوقع مو�ضمني

عك��شة  اأم�س ح�شن�وي  اأول  خرج 
�شحفي�  بي�ن�  واأ�شدر  �شمته  عن 
اجلوانب  كل  عن  فيه  ك�شف 
املتعلقة ب�إحت�د بلعب��س وم�شريه، 
انه  ال�شي�ق  هذا  يف  اأو�شح  اإذ 
تخلى  عندم�  للحظة  يرتدد  مل 
على  وتركوه  الن�دي  عن  اجلميع 
وبعد  اأنه  موؤكدا  النفج�ر  ح�فة 
الالعبني  من  مو�شم مع جمموعة 
ث�نية  بك�أ�س  الفوز  مت  ال�شب�ب 
»اأجد  الفريق:  �شجل  يف  �شتو�شع 
روحي  يف  ال�رسوري  من  اأنه 
والوعي للت�شدي مل�شتقبل الن�دي 
يتطلب  الذي  اجلديد  النهج  مع 
على حتقيق  ق�درة  منظمة  اإن�ش�ء 
اأن  الطموح  الري��شي  امل�رسوع 
مع  ب�لتع�ون  للتنفيذ  اأخطط 
جميع ذوي النواي� احل�شنة«، حيث 
تتحقق  اأن  -ح�شبه-  ميكن   ل 
متطلب�ت هذا امل�رسوع الري��شي 
يف  اأذكره�  اأن  يجب  ك�ن  التي 
للجنة  الت�أ�شي�شي  الع�م  الجتم�ع 
الداعمني دون اإع�دة تنظيم الإدارة 
يتعلق  فيم�  مبتكر  ونهج  ب�لك�مل 
ب�لتمويل مع التدريب لفريق تقني 
حقيقية  اإدارية  مبه�رات  يتمتع 
امل�رسوع  تنفيذ  على  وق�درة 
ب�تخ�ذ  للن�دي  وي�شمح  الري��شي 
متن�غم�ً  يكون  واأن  نوعية  خطوة 
تنتظره  التي  التحدي�ت  مع 
يف  املقبلة  م�ش�ركته  وخ��شة 
من�ف�شة ق�رية. وحتدث ح�شن�وي 
فيه�  �ش�رك  التي  الك�أ�س  عن 
راأ�شهم  بلعب��س وعلى  اأبن�ء  جميع 
املوؤيدين املخل�شني وق�ل: »يجب 
املحزنة  احلقيقة  يخفوا  ل  اأن 
الإجراءات  اتخ�ذ  من  ومينعون� 
م�  اإىل  الن�دي  لإدامة  الالزمة 
وراء الرج�ل وح�لت الطوارئ ،ل 
املرير  الواقع  هذا  اإخف�ء  ميكنن� 
اأقل من ال�شطراب�ت التي  وحتى 
املتكررة  ال�رسب�ت  فيه�  تت�شبب 
�شوى  ميثلون  ل  الذين  لالعبني 
اجلليد  جلبل  املخفي  الوجه 

املميزة  ال�شمة  اأ�شبح  الذي 
،اإذا  الأخرية  ال�شنوات  يف  للن�دي 
ك�نت م�شلحة الن�دي يف احلقيقة 
اأكرث  لك�نت  الوحيد،  الدافع  هي 
مالئمة األ تبحث عن من ي�شتفيد 
العك�س  على  لكن  اجلرمية«،  من 
الذين  اأولئك  ي�شتنكر  ذلك  من 
يقفون  والذين  الأوت�ر  ي�شحبون 
الإعالمية  الق�شوة  هذه  وراء 
عدم  ب��شتخدام  امل�شبوقة  غري 
النه�ية  املدرب يف  جتديد عقد  
العقود  ت�شتمر  نف�شه  الوقت  ويف 
النت�ش�ر  يف  واخلي�لية  الكبرية 
الن�دي،  م�شتقبل  رهن  خالل  من 
يجب  هل  ح�شن�وي  ت�ش�ءل  هن� 
هذا  على  احلف�ظ  يف  ن�شتمر  اأن 
لو  كم�  وجنعله  الف�دح  الو�شع 
ن�شت�شلم  واأن  يحدث  مل  �شيئ�  اأن 
الوحيد  طموحن�  يكون  عندم� 
نوعية،  خطوة  الن�دي  اتخ�ذ  هو 
ال�شجة  هذه  لكل  ال�شت�شالم 
�شبك�ت  �شخمته�  التي  الإعالمية 
واأث�رت  الجتم�عي  التوا�شل 
اجلدل حول م�شتقبل الن�دي فقط 
على جتديد اأو عدم وجود املدرب 
للن�دي  تقدم  اأ�شواأ خدمة  �شيكون 
يف  املتمثلة  املخ�طر  بع�س  مع 
ف�شل.  ال�رسوط  نف�س  جتديد 
اخلف�س  يكون  اأن  ينبغي  ل  حيث 
الفوز به يف ظل ظروف  الذي مت 
ال�شجرة  هو  خ��س  ب�شكل  مواتية 
عن  ون�شتغني  الغ�بة،  تخفي  التي 
اإط�ر  التدابري املن��شبة يف  اتخ�ذ 
الحرتام ال�ش�رم مل�ش�لح الن�دي، 
اإذ يفر�س هذا ال�رسط اجلديد دًم� 
جديًدا على جميع امل�شتوي�ت مع 
رج�ل يتمتعون ب�شخ�شية اأخالقية 
لتنفيذ  مطلوبة  و�شخ�شية  رفيعة 
الذي  الطموح  الري��شي  امل�رسوع 
نتطلع اإليه ب�شكل �رسعي.وب�لت�يل 
، ف�إن عدم جتديد الفنيني احل�ليني 
احلتمّية  الكف�ءة  لهذه  ي�شتجيب 

والقدرة الإدارية للمجموعة.
�س.�س

ق�مت اإدارة فريق �شب�ب ق�شنطينة 
للمرك�تو  حت�شب�  التع�قدات  ب�أوىل 
ا�شتقدمت  املقبل، حيث  ال�شيفي 
تع�قد  الذي  حداد  فوؤاد  الالعب 
املو�شم  يف  اجلزائر  بطل  مع 
وق�م  اأم�س  اأول  اأم�شية  املنق�شي 
بح�شور  العقد  على  ب�لتوقيع 
ط�رق  لل�شب�ب  الري��شي  املدير 
جرت  التي  العملية  وهي  عرامة 
ويعترب  ب�شكيكدة،  القل  مدينة  يف 
لعب�   27 الب�لغ  حداد  الالعب 
اأف�شل لعبي دف�ع ت�جن�نت والذي 

املنفرط  املو�شم  األوانه  حمل 
نه�ية  »الدي�رتي«  ت�شقط  اأن  قبل 
الث�نية،  الرابطة  اإىل  املو�شم 
وين�شط يف من�شب و�شط امليدان، 
على  »ال�شي��شي«  اإدارة  تعمل  اأين 
على  تعمل  قوية  ت�شكيلة  حت�شري 
امل�ش�ركة  اجل  من  ال�شتعداد 
الق�رية يف الع�م املقبل من خالل 
رابطة  من�ف�شة  يف  امل�ش�ركة 
ام�م  يتبق  ومل  اإفريقي�،  اأبط�ل 
اإدارة �شب�ب ق�شنطينة �شوى تقدمي 

الالعب اأم�م و�ش�ئل الإعالم.
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عي�ضة ق.

من  االنتقادات  حمل  جعله  ما  وهو 
اللونني  وحمبي  الفريق  اأن�صار  طرف 
اأن  ي�صتبعد  وال  واالأحمر،  االأ�صود 
احرتافية  جتربة  »ت�صيكو«  يخو�ض 
الدوريات  اإحدى  يف  اللعب  خالل  من 
اخلليجية وبن�صبة كبرية رغم اأن الوجهة 
يوا�صل  املقابل،  يف  بعد.  تت�صح  مل 
اجلزائر  احتاد  الإدارة  العام  املدير 
رغم  املفاو�صات  �رسار  احلكيم  عبد 
الالعبني الذين ت�صتهدفهم اإدارة ناديه 
من اأجل التعاقد معهم خالل ال�صائفة 
يف  يتواجد  ال�صدد  هذا  ويف  احلالية 
الثنائي  مع  متقدمة  جد  مفاو�صات 
حيث  نعماين،  القادر  وعبد  ر�صواين 

يبقى  ومل  املبدئية  املوافقة  منح 
الكثري ليوقعا على العقد مع االحتاد، 
القبائل  �صبيبة  العب  �صيكون  اأين 
ر�صواين خليفة مفتاح يف حال التوقيع 
باعتبار اأنه ين�صط يف من�صب املدافع 
القاطرة  نعماين  يدعم  بينما  االأمين، 
خا�صة  »�صو�صطارة«  لت�صكيلة  اخللفية 
عبد  ايوب  املدافع  اقرتاب  ظل  يف 
الالوي يف الرحيل عن الفريق من اأجل 
اقرب  يعترب  اأين  اأوروبا  االحرتاف يف 
اتفقت  كما  ال�صوي�رسية،  البطولة  اإىل 
الالعب  رفقة  العا�صمي  النادي  اإدارة 
من  باتنة  �صباب  من  حميوز  ال�صاب 
الذي  وهو  االحتاد  اإىل  االنتقال  اأجل 

�صجل 12 هدفا املو�صم املن�رسم.
بالعب  باالت�صال  االأمر  يتعلق  وفيما 

فاإنها  املاليل  فريد  بارادو  نادي 
مل  املعني  مع  االتفاق  لكن  واقعية 
يرت�صم بعد خا�صة وان اجلار مولودية 
بدوره  ويريد  اخلط  دخل  اجلزائر 
�صفوفه،  يف  التوقيع  اأجل  من  خطفه 
العب  �صم  من  الفريق  يقرتب  بينما 
جن�صيته  م�صادرنا  تك�صف  مل  اإفريقي 
ومل  معه  �رسار  اتفق  بعدما  ومن�صبه، 
من  الوطن  باأر�ض  التحاقه  �صوى  يبق 

اأجل التوقيع على العقد. 

باليلي: مفاو�ضاتي 
جارية مع م�ضوؤويل 
الحتاد ومل اأح�ضم 

وجهتي بعد

تلقيه  باليلي  اأمري  الالعب  ك�صف 
عر�صا ر�صميا من طرف اإدارة فريق 
عليه  عر�صت  التي  اجلزائر  احتاد 
خالل  ت�صكيلتها  ب�صفوف  االلتحاق 
واأكد  احلايل،  ال�صيفي  املركاتو 
املدافع االأمين لفريق �صباب بلوزداد 
»للو�صط«  اأم�ض  هاتفي  ات�صال  يف 
باهتمام  املتعلقة  االأخبار  �صحة 
اأين  بخدماته،  العا�صمي  النادي 
اأو�صح اأنه يتفاو�ض حاليا مع م�صريي 
االحتاد ومل ترت�صم االأمور فيما يتعلق 
بالتحاقه باالحتاد من عدمه، باعتبار 
املقبلة  وجهته  بعد  يح�صم  مل  اأنه 
ال�صباب  عن  الرحيل  قرر  بعدما 

ب�صبب امل�صتحقات املالية.

الإدارة تفا�ضل بني ر�ضواين وباليلي خلالفته حميوز ونعماين قريبان من التوقيع
مفتاح يلتحق بقائمة امل�ضرحني الحتاد اجلزائر

�ضّرحت اإدارة فريق احتاد اجلزائر ب�ضفة ر�ضمية الالعب ربيع مفتاح بعدما اتفق الطرفان على ف�ضخ العقد بالرتا�ضي، 
ة الالعب مع الفريق بعد عّدة موا�ضم دافع خاللها عن األوانه وتاأّلق يف �ضفوفه بالإ�ضافة اإىل التتويج  حيث انتهت ق�ضّ

لت اإدارة النادي العا�ضمي منحه اأوراق الت�ضريح التي  بعّدة األقاب حملية من البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية، اأين ف�ضّ
تكون �ضلمته اإياها البارحة بعدما تراجع م�ضتواه ب�ضفة كبرية املو�ضم املنق�ضي 

الالعب وقع عقد الإعارة ملو�ضم واحد

 عرو�س ثاين ا�ضتقدامات
 مولودية اجلزائر

املنتخب امل�ضري متفائل مب�ضاركة 
�ضالح يف مونديال رو�ضيا

مولودية  فريق  اإدارة  وا�صلت 
اخلا�صة  اال�صتقدامات  اجلزائر 
للمركاتو  حت�صبا  بت�صكيلتها 
الغر�ض  ولهذا  احلايل،  ال�صيفي 
اإ�صالم  الالعب  رفقة  تعاقدت 
حيث  بارادو،  من  القادم  عرو�ض 
على  ام�ض  اول  م�صاء  االأخري  وقع 
واحدا  االإعارة ميتد مو�صما  عقد 
الف�صل  وجاء  للتجديد،  وقابل 
للنادي  اجلديد  امل�صتقدم  يف 
اإىل  التو�صل  مت  بعدما  العا�صمي 
ال�صهرية  االأجرة  حول  االتفاق 
يف  ال�صبب  كانت  والتي  لالعب 
وتوقيعه  االأمر  حل�صم  التاأخر 
قامت  العقد، حيث  على  الر�صمي 
الالعب  بتقدمي  املولودية  اإدارة 
القادم من بارادو لو�صائل االإعالم، 

واأ�صبح ثاين اال�صتقدامات اخلا�صة 
بالفريق بعدما كان الالعب حدو�ض 
العقد  على  ر�صميا  وقع  زكرياء 
وف�صلت  مو�صمني،  ميتد  الذي 
عرو�ض  ا�صتقدام  العميد  اإدارة 
بعدما اأبان اإمكانيات يف امل�صتوى 
حيث  االأمين  الظهري  من�صب  يف 
ت�صكيلة  اإىل  قدومه  ي�صكل  �صوف 
القائد  »العميد« مناف�صة قوية مع 
ي�صغل  الذي  الرحمان ح�صود  عبد 
النادي خا�صة  نف�ض املن�صب يف  
مع  موعد  على  املولودية  وان 
وهي  القارية  املناف�صة  خو�ض 
رابطة  دور جمموعات  تلعب  التي 
التاأهل  لعلى  وتعو  اإفريقيا  اأبطال 

اإىل الدور ربع النهائي.
عي�ضة ق.

تفاوؤله  امل�رسي  املنتخب  اأبدى 
جنمه  م�صاركة  اإمكانية  ب�صاأن 
كاأ�ض  نهائيات  يف  �صالح  حممد 
العامل التي تنطلق ال�صهر املقبل، 
يف  ام�ض  اأول  تعر�صه  رغم  على 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا الإ�صابة 
وخرج  كلوب،   بح�صب  خطرة 
النهائي  من  وباكياً  متاأملاً  �صالح 
االأوملبي  امللعب  على  اأقيم  الذي 
يف كييف، وانتهى بفوز ريال مدريد 
النجم  واأتى خروج   ،1-3 االإ�صباين 
يف  الإ�صابة  تعر�صه  اإثر  امل�رسي 
الكتف بعد ن�صف �صاعة من بداية 
مع  قا�ض  احتكاك  اإثر  املباراة، 
�صريخيو  امللكي  النادي  قائد 
حلملة  تعر�ض  الذي  رامو�ض 
م�صتخدمي  من  �رس�صة  انتقادات 
والعامل  م�رس  يف  التوا�صل  مواقع 
امل�رسي  االحتاد  واأورد  العربي، 
»اأفاد  في�صبوك  عرب  ح�صابه  يف 
االإجنليزي يف  بالنادي  امل�صوؤولون 
االأ�صعة  اإجراء  اأنه مت  ات�صال  اآخر 
على كتف �صالح واأظهرت نتيجتها 
اأن الالعب اأ�صيب بجزع يف اأربطة 
طبيب  عن  ونقل  الكتف«،  مف�صل 

فاوؤله  العال  اأبو  حممد  املنتخب 
كاأ�ض  مبباريات  �صالح  يلحق  باأن 

العامل وفق هذا الت�صخي�ض.
واأظهرت اللقطات التلفزيونية ملا 
�صالح  خروج  املباراة،  نهاية  بعد 
وقد  املالب�ض  تبديل  غرف  من 
الالعب  وكان  االأي�رس،  كتفه  ربط 
�صقط  عاماً   25 البالغ  امل�رسي 
رامو�ض،  مع  االحتكاك  اإثر  بداية 
دون  اللعب  ويحاول  يقف  اأن  قبل 
اأر�صاً  ال�صقوط  ليعاود  جدوى 
وقال  عينيه.  من  تنهمر  والدموع 
اإ�صابة  ان  املباراة  بعد  كلوب 
فعاًل«. خطرة  »خطرة،  �صالح 
اأ�صاف »هناك اأمر ما يف الكتف اأو 
عظمة الرتقوة. هو يف امل�صت�صفى 
باالأ�صعة«،  لفحو�ض  ويخ�صع  االآن 
جيدة  تبدو  ال  »االأمور  م�صيفاً 
ورمبا  هاماً  العباً  خ�رسنا   )...(
منتخب م�رس خ�رس العباً مهماً يف 
كاأ�ض العامل«، وانتقد كلوب تدخل 
»بالن�صبة  قائال  العنيف  رامو�ض 
اإيل، كان التدخل قا�صياً وي�صبه اإىل 

حد بعيد امل�صارعة«.
وكالت    

 اجنلرتا خياره الأول ويف�ضل
 الرتيث قبل ح�ضم وجهته

�ضوداين يتلقى عر�ضا 
لالحرتاف يف الدوري ال�ضيني
ال ي�صتبعد اأن يفاجئ الالعب الدويل اجلزائري العربي 

خالل  من  اجلزائرية  واجلماهري  املتتبعني  �صوداين 

خو�ض جتربة يف الدوري ال�صيني وذلك بعدما ك�صفت 

اأن الالعب املحرتف  اأم�ض  الكرواتية  االإعالم  و�صائل 

يف �صفوف نادي دينامو زغرب و�صله عر�ض من اأحد 

االأندية ال�صينية دون الك�صف عن هويته من اأجل اللعب 

هذا  الرحيل  نحو  �صوداين  يتوجه  حيث  �صفوفه،  يف 

الكرواتي  الدوري  ال�صيفي عن �صفوف بطل  املركاتو 

لقب  املنق�صي  املو�صم  بالثنائية  معه  توج  بعدما 

الوطني  املنتخب  مهاجم  اأن  ورغم  والكاأ�ض،  البطولة 

ال�صعودي  الدوري  يف  اللعب  اأجل  من  عر�صا  ميلك 

ر�صمي  بعر�ض  جدة  اأهلي  نادي  اإدارة  تقدمت  بعدما 

من اأجل احل�صول على خدماته خالل ال�صائفة احلالية 

بقيمة  موا�صم  ثالثة  ميتد  عقدا  له  ح�رست  بعدما 

مليوين اورو اإال انه مل مينح موافقته وف�صل الرتيث من 

اجل درا�صة جميع العرو�ض التي ت�صله قبل الف�صل يف 

االإعالمية  التقارير  وذكرت  اإليها،  يتنقل  التي  الوجهة 

الكرواتية اأن �صوداين ال ي�صتبعد اإمكانية القيام بتجربة 

يف الدوري ال�صيني يف انتظار التعرف على خياره خالل 

الفرتة املقبلة. وتبقى رغبة خريج نادي جمعية ال�صلف 

خو�ض جتربة احرتافية يف اجنلرتا وهو الذي �صبق له 

الت�رسيح يف فرتة �صابقة من العام احاليل اأن اللعب يف 

قبل  يرتيث  يجعله  الذي  االأمر  وهو  ي�صتهويه  اجنلرتا 

على  حت�صله  اأمل  على  امل�صتقبلة  وجهته  يف  الف�صل 
عر�ض من نادي اجنليزي.

ع.ق.

ال�ضفقة قد حت�ضم هذا الأ�ضبوع

املان �ضيتي يرفع عر�ضه 
ويقدم 80 مليون اأورو 

من اجل حمرز
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز من دخول 
»الديلي  جريدة  ك�صفت  حيث  االأبواب،  اأو�صع  من  التاريخ 
ميل« الربيطانية اأن اإدارة نادي مان�ص�صرت �صيتي االجنليزي 
لي�صرت  �صفوف  يف  املحرتف  الالعب  جعل  نحو  تتوجه 
النادي وذلك من خالل رفع  تاريخ  اأغلى العب يف  �صيتي 
»الثعالب«  ت�صكيلة  اإقناع م�صريي  اأجل  املايل من  العر�ض 
املركاتو  خالل  معه  والتعاقد  �صفوفها  اإىل  لت�رسيحه 
اأن  امل�صدر  نف�ض  اأكد  ال�صدد  هذا  ويف  احلايل،  ال�صيفي 
اإدارة املان �صيتي حت�رس لتقدمي عر�ض تقدر قيمته مببلغ 
80  مليون اأورو اإىل م�صوؤويل لي�صرت للح�صول على خدمات 
مفاو�صات  وتتواجد  الوطني،  املنتخب  ميدان  متو�صط 
اإدارة النادي ال�صماتوي ونظريتها لي�صرت �صيتي يف الطريق 
اإىل �صفوفها وهو الذي  اأجل خطف حمرز  ال�صحيبح من 
يعترب مطلبا رئي�صيا للمدرب اال�صباين بيب غوارديوال الذي 
�صبق ان طلب التعاقد معه وقدم عر�صا ر�صميا يف املركاتو 
ال�صتوي اإال اأن املطالب املالية الكبرية لناديه اآنذاك جعل 

املان �صيتي ين�صحب من ال�صفقة.
االإعالن عن  فاإن  االإعالمية االجنليزية  امل�صادر  وح�صب 
يتم االإعالن  اإىل املان �صيتي �صوف  انتقال حمرز  �صفقة 
عليها بحر االأ�صبوع احلايل، خا�صة واأن عدة اأندية دخلت 
اخلط وعربت عن اهتمامها يف التحاق خريج نادي لوهافر 
الناديني االجنليزيني توتنهام  بناديها على غرار  الفرن�صي 

واأر�صنال واأنتري ميالن االيطايل.
عي�ضة ق.



ت�سريح �سادم يف توقيت غريب لكري�ستيانو
اختار الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم نادي ريال مدريد اأكرث اللحظات فرحاً لهذا 

املو�سم بالن�سبة جلماهري امللكي، ليقول اإن لديه اأمراً ما �سيخرب به امل�سجعني وذلك 
بُعيد دقائق من فوز فريقه بلقب دوري اأبطال اأوروبا، وحقق الفريق امللكي لقبه 13 

يف امل�سابقة والثالث توالياً واأ�سبح رونالدو 33 عاماً اأول العب يفوز بخم�سة األقاب يف 
دوري اأبطال اأوروبا بعد انت�سار ريال مدريد اأم�س على ليفربول، لكن الدون الربتغايل 

اختار هذا التوقيت بالذات ليثري ال�سكوك حول م�ستقبله يف النادي امللكي بعد اأن 
قال لل�سحفيني: »لي�س هذا هو الوقت املنا�سب، لكنني اأريد اأن اأكون �سادقاً، �ساأقول 
�سيئاً ما خالل اأ�سبوع، الأن امل�سجعني �ساندوين دائماً وهم يف قلبي«، وعلى الرغم من 

متديد تعاقده حتى 2021، قال رونالدو اإنه لي�س من املوؤكد اأنه �سيكون يف مدريد 
املو�سم املقبل، واأ�ساف: »ال اأ�ستطيع �سمان اأي �سيء، لن اختبئ، يف االأيام القليلة 

القادمة �ساأحتدث«.

جريارد: كاريو�س ارتكب خطاأ ونال العقوبة
يرى �ستيفن جريارد قائد ليفربول ال�سابق اأن الهدف االأول لريال مدريد يف مرمى الريدز 

بنهائي دوري اأبطال اأوروبا جاء ب�سبب ت�رسع حار�س املرمى لوري�س كاريو�س، واأهدى 
احلار�س االأملاين هدف التقدم لريال مدريد يف الدقيقة 51 عندما ت�رسع يف بدء هجمة 

وحاول اإر�سال الكرة بيده لت�سطدم ب�ساق كرمي بنزمية وترتد يف �سباك ليفربول بغرابة، وكان 
كاريو�س 24 عاما م�سوؤوال اأي�سا عن الهدف الثالث للريال الذي جاء بت�سديدة بعيدة املدى 

من غاريث بيل لتفلت من بني يدي احلار�س.

زيدان يدخل تاريخ دوري الأبطال
حقق الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد االإ�سباين، لقب دوري اأبطال 

اأوروبا الثالث له كمدرب مع النادي امللكي، وقالت �سبكة »اأوبتا«، اإن زيدان بات اأول مدرب 
يف تاريخ دوري اأبطال اأوروبا يتوج باللقب 3 مرات متتالية يف النظامني القدمي واجلديد 

للبطولة. وكان زيدان قاد ريال مدريد للفوز باللقب يف املو�سم قبل املا�سي اأمام اأتلتيكو 
مدريد واملو�سم املا�سي اأمام جوفنتو�س واأول اأم�س اأمام ليفربول االإجنليزي، وتوج ريال 

مدريد بلقب دوري اأبطال اأوروبا للمرة الثالثة على التوايل، بعد تغلبه على ليفربول االإجنليزي 
بثالثة اأهداف مقابل هدف، يف املباراة النهائية التي جمعت الفريقني يف مدينة كييف 

االأوكرانية.

مي�سي يرتبع على عر�س اأوروبا
تربع االأرجنتيني ليونيل مي�سي العب بر�سلونة على عر�س اأوروبا يف مو�سم 2018-2017 

بعدما ف�سل الثنائي كري�ستيانو رونالدو وحممد �سالح يف الت�سجيل خالل لقاء ريال مدريد 
وليفربول يف نهائي بطولة دوري اأبطال اأوروبا الذي انتهى بفوز امللكي 3-1، وذكرت �سبكة 

»�سكاي �سبورت�س« الربيطانية، اأن مي�سي اأنهى املو�سم يف �سدارة هدايف اأوروبا يف كل 
البطوالت بت�سجيله 45 هدفا، بينما �سالح ورونالدو يف الو�سافة بر�سيد 44 هدفا، وتابعت 
اأن الثالثي ت�سريو اإميوبيلي العب الزيو روما وهاري كني مهاجم توتنهام هوت�سبري وروبرت 
ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ يف املرتبة الثالثة بر�سيد 41 هدفا، بينما حل اإدين�سون 

كافاين مهاجم باري�س �سان جريمان يف املرتبة الرابعة بر�سيد 40 هدفا.

كلوب: �سقوط �سالح اأ�سابنا ب�سعقة
�سعر مدرب ليفربول يورغن كلوب بالتعاطف مع حار�س مرماه االأملاين لوري�س كاريو�س، 

الذي ت�سّبب يف دخول مرماه هدفني يف املباراة النهائية مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا اأمام 
ريال مدريد، وكانت النتيجة ت�سري اإىل التعادل ال�سلبي عندما اأراد كاريو�س رمي الكرة اإىل 

زميل له، ليقف اأمام كرمي بنزمية ويرّدها اإىل ال�سباك، ثم حاول الت�سّدي لكرة بعيدة املدى 
من غاريث بيل، لكن اأكملت طريقها اإىل ال�سباك عندما كانت النتيجة 2-1 ل�سالح الريال، 
وقال كلوب يف ت�رسيحات ل�سبكة »بي تي �سبورت« بعد انتهاء املباراة: »لوري�س كاريو�س 

يدرك ما حدث، الكل يدرك ذلك، اإنه اأمر موؤ�سف يف مباراة مثل هذه يف مو�سم كهذا، اأ�سعر 
باالأ�سى له اإنه فتى رائع، اخلطاأ الثاين جاء ب�سبب تاأّثره باخلطاأ االأّول«، واأ�ساف: »اللحظات 

ال�سيئة ي�سعب حموها يف مباراة كهذه، هدف غاريث بيل االأكروباتي ال ي�سّدق، فعلنا ما 
بو�سعنا وحاول ال�سبان كل �سيء، لكنه مل يكن ال�سيناريو املثايل بالن�سبة اإلينا، كل �سيء كان 

رائعا حتى الليلة، تذهب اإىل النهائي للفوز به، كانت فر�سة مهّمة اأمامنا ومل ن�ستغلّها«.  

املرينغي ين�سب نف�سه على العر�س الأوروبي

تّوج ريال مدريد بطاًل للمرة 13 بلقب دوري اأبطال اأوروبا اأول اأم�س عقب فوزه يف النهائي على ح�ساب ليفربول 3-1 يف امللعب 
اأهداف املباراة كل من الفرن�سي كرمي بنزمية  والويلزي غاريث بايل ثنائية فيما �سجل ال�سينغايل  االأوملبي بكييف، و�سجل 
�ساديو مانيه هدف ليفربول الوحيد يف الدقيقة 55، وعزز الريال رقمه القيا�سي حمرزاً لقبه 13 »دي�سيموتري�سريا« والرابع يف 

اآخر خم�س �سنوات بعد 2014 و2016 و2017 فيما جتمد ر�سيد ليفربول عند 5 األقاب اآخرها يف 2005.
وبعدما اأ�سبح املو�سم املا�سي اأول فريق منذ انطالق م�سابقة دوري االأبطال ب�سيغتها احلالية عام 1993 يحتفظ باللقب، جنح 
ريال الذي خا�س النهائي 16 له اأن يحقق اإجناز التتويج بلقب اأبرز م�سابقة اأوروبية لثالثة موا�سم متتالية، وذلك للمرة الرابعة 
البطلة -خم�س مرات  االأوروبية  االأندية  كاأ�س  االإجناز يف  اأول من يحقق هذا  نف�سه  امللكي  النادي  وكان  البطولة،  تاريخ  يف 
متتالية بني 1956 و1960- ثم حلق به اأجاك�س اأم�سرتدام الهولندي اأعوام من 1971 حتى 1973 وبايرن ميونيخ االأملاين بني 1974 
و1976، كما اأ�سبح مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان 45 عاماً اأول مدرب يحرز اللقب 3 مرات توالياً وعادل اجناز االإيطايل 
كارلو اأن�سيلوتي مع ميالن االيطايل 2003 و2007 وريال 2014 واالإجنليزي بوب باي�سلي ليفربول 1977 و1978 و1981، بدوره، 
توج الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، اأف�سل العب يف العامل خم�س مرات بلقبه اخلام�س مقرتباً خطوة اإ�سافية من �ساحب الرقم 

القيا�سي االإ�سباين فران�سي�سكو خنتو الذي اأحرز اللقب 6 مرات مع ريال مدريد بالذات بني 1956 و1966.

اأول  م�ساء  حزينة  ليلة  واالإجنليزية  امل�رسية  اجلماهري  عا�ست 
دوري  نهائي  يف  مدريد  ريال  اأمام  ليفربول  خ�سارة  بعد  ام�س 
يف  قوية  الإ�سابة  �سالح  حممد  تعر�س  وكذلك  اأوروبا،  اأبطال 
الكتف، وو�سط فرحة جماهري امللكي باللقب الثالث على التوايل 
ورقم 13 يف تاريخه، انهالت �سهام الهجوم ال�سديد �سد �سريجيو 
رامو�س مدافع ريال مدريد، حيث اتهم بتعمد اإ�سابة �سالح التي 
بينما  فقط،  دقيقة   30 مرور  بعد  امللعب  مغادرة  على  اأجربته 
االإ�سباين،  للدفاع عن الالعب  اأخرى ثوب املحاماة  ارتدت فئة 
احتكاك  جمرد  �سالح  حممد  وبني  بينه  حدث  ما  اأن  والتاأكيد 
رامو�س  قوة �سريجيو  فيه  انت�رست  ومهاجم،  عادي بني مدافع 
على  وقوعه  طريقة  يف  حظ  �سوء  ليفربول  جنم  �سادف  بينما 
االأر�س. تباين ردود االأفعال ما بني مت�سامن مع قائد ريال مدريد 
وناقم �سده، جعل �سريجيو رامو�س اأ�سبه باملتهم، الذي اختلفت 
االآراء حول مدى ارتكابه للجرمية، ت�سدر مع�سكر الهجوم �سد 
اأ�سار  الذي  كا�سن،  القاهرة جون  الربيطاين يف  ال�سفري  رامو�س 
ال�سبت  يوم  وجعل  �سالح  اإ�سابة  تعمد  االإ�سباين  املدافع  اأن 
موؤملا على ليفربول وم�رس باأكملها، اأما يورغن كلوب فاأملح يف 

تدخله  يف  للغاية  قا�سيا  كان  رامو�س  اأن  اللقاء  بعد  ت�رسيحاته 
بالعبي  اأ�سبه  كان  االإ�سباين  املدافع  واأن  �سالح،  حممد  �سد 
امل�سارعة احلرة، و�سم مع�سكر الهجوم اأي�سا اأحمد ح�سام ميدو 
جنم منتخب م�رس وتوتنهام وروما واأجاك�س ال�سابق، الذي اأكد 
اأبو  و�سف حممد  بينما  �سالح  اإ�سابة حممد  تعمد  رامو�س  اأن 
تريكة اأ�سطورة االأهلي القاهري ما حدث باأنه جرمية مع �سبق 
مواقع  على  ليفربول  جماهري  اأفعال  ردود  والرت�سد.  االإ�رسار 
�سريجيو  و�سفت  حيث  قوة،  اأ�سد  كانت  االجتماعي  التوا�سل 
تدخل  باأن  الكثريون  اأق�سم  بينما  االإ�سباين،  بالبلطجي  رامو�س 
مدافع ريال مدريد كان متعمدا، اإال اأن رامو�س الذي احتفل مع 
ريال مدريد بلقبه الرابع يف دوري اأبطال اأوروبا، مل يقف وحيدا 
يف هذه املعركة بل وجد من يرد غيبته ويدافع عنه، ويربئه متاما 
من اأي تعمد الإيذاء هداف ليفربول ومنتخب م�رس، واأكد جنمي 
اأن  المبارد،  وفرانك  فرديناند  ريو  ال�سابقني  اإجنلرتا  منتخب 
مدافع ريال مدريد ا�ستغل قوته يف االحتكاك ب�سالح ومل يتعمد 
اإيذاءه اأو اإ�سابته، بل اإن ما حدث اأمر يتكرر كثريا بني املدافعني 

واملهاجمني.

رامو�س يف قف�س التهام ب�سبب �سالح
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منذ  اجلمهور  الر�شيد«  »هارون  م�شل�شل  جذب 
وذلك  العام؛  هذا  رم�شان  بداية  يف  الأوىل  احللقة 
حيث  ال�شّيقة،  والتاريخية  الدرامية  اأحداثه  بف�شل 
التّف امل�شاهدون حول �شا�شة روتانا خليجية ملتابعة 
العمل التاريخي الأبرز والأ�شخم على الإطالق، من 

حيث الإنتاج هذا العام، يف املو�شم الرم�شاين.
الدرامية؛  روة  الُذّ متثل  كانت  العمل  حلقات  بداية 
هارون  عا�شه  الذي  ال�رصاع  مالمح  ر�شمت  حيث 
خويل،  ق�شي  النجم  �شخ�شيته  ويج�شد  الر�شيد، 
النجم  دوره  ويلعب  )الهادي(  اأخوه  ا�شتدعاه  عندما 
عابد فهد، لكي يعزله، لول تدخل والدته )اخليزران(، 
كما يتعر�س لل�رصاعات والد�شائ�س التي كانت تدور 
يف الق�رص وحوله، ول �شيما من الربامكة، وحماولة 
الت�شلق اإىل احلكم، واآفاق احل�شارة التي �شهدتها فرتة 

حكم اخلليفة العبا�شي الأ�شهر »هارون الر�شيد«.
قرار  بعد  الأحداث،  تت�شاعد  احللقات  توايل  ومع 
يف  الربمكي  يحيى  و�شع  الهادي(  )مو�شى  اخلليفة 
عن  اأمه  من  التخل�س  الفا�شلة  وحماولته  ال�شجن، 
ال�شم يف طعامها، لكن )اخليزران( ترد  طريق و�شع 
له املكيدة وتتمكن من قتله بد�س ال�شم يف طعامه، 

رغم  اخلالفة  بتويل  الر�شيد  هارون  اإقناع  يتم  ثم 
ال�شغري  ابنه  مببايعة  الهادي(  )مو�شى  لأخيه  عهده 

)جعفر(.
النجم ق�شي خويل  وحول امل�شل�شل اجلديد، �رّصح 
الطيبة جتاه  الأفعال  بردود  �شعيد  اأنه  العمل،  بطل 
اجلماهريي  امل�شتوى  على  �شواء  الر�شيد«،  »هارون 
ال�شورة  �شناعة  تطّور  اأن  اإىل  م�شرًيا  النقدي،  اأو 
للنه�شة  ومرافقتهما  للمهنة،  احلديث  والتطور 
التكنولوجية، عوامل اأ�شهمت يف تقدمي عمل �شخم 

جًدا ي�شتحق املتابعة.
)ال�شيخ  دور  يوؤدي  الذي  غلوم  حبيب  الفنان  واعترب 
املرحلة  ما حتتاجه  هو  العمل  هذا  اأن  اإ�شماعيل(، 
مبيًنا  الدرامي،  الإنتاج  يف  نعي�شها  التي  املتخّبطة 
من  جًدا  كبري  بجهد  يعمل  باأكمله  العمل  طاقم  اأن 
اأن  اأن يخرج امل�شل�شل مبقايي�س �شخمة، كما  اأجل 
ِقبل املنتجني عالية،  له من  ُر�شدت  التي  امليزانية 
ا ت�شتفزين، لكن  واأ�شاف: »منذ فرتة مل اأجد ن�شو�شً
عندما ُعِر�س علَيّ دوري يف هذا امل�شل�شل، �شعرت 
هذا  يف  اإننا  حيث  منه،  جزًءا  اأكون  اأن  يجب  باأنني 
العمل نحاكي الإن�شان، ونقدم �شورة من اجلميل اأن 

حت�رص يف ذهن امل�شاهدين«.
اأن م�شل�شل »هارون الر�شيد« يتم عر�شه  وي�شار اإىل 
اأحداثه  وتدور  خليجية،  روتانا  قناة  على  ح�رصًيا 
جحا،  عثمان  تاأليف  من  وهو  الف�شحى،  باللغة 
واإخراج عبد الباري اأبو اخلري، وبطولة 120 فناًنا من 

والكومبار�س،  الثانويني  واملمثلني  الأبطال،  النجوم 
ب�شار،  وكاري�س  فهد،  وعابد  خويل،  ق�شي  ومنهم: 
وحبيب  بياعة،  ودميا  امل�رصي،  ويا�رص  حنا،  وكندة 
غلوم، وعبد املح�شن النمر، ودميا اجلندي، واأ�شيل 

عمران، وغريهم الكثري من الأ�شماء الالمعة. 
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ممثلة ال�ضل�ضلة الفكاهية »مي�ضي« بكار من الأغواط ت�ضرح .

 مل اأتوقع دورالبطلة وعلى جمهوري ترقب املفاجاآت بعد رم�ضان

�ضراعات »هارون الر�ضيد« جتذب اجلمهور يف رم�ضان

اأ�ضارت املمثلة ال�ضابة حنان بكار خريجة م�ضرح الأغواط،اأن جتربتها الأوىل التي قادتها لتقم�ص دور م�ضعودة يف ال�ضل�ضلة 
الفكاهية الرم�ضانية مي�ضي التي تعر�ص على �ضا�ضة التلفزيون الر�ضمية عرب قنواتها  كانت مفاجاأة كبرية لها يف م�ضريتها الفنية 
التي مل تتوقع اأنها �ضتكون البطلة يف اأول عمل تلفزيوين والف�ضل يف ذلك يعود للوالدين وللمخرج نزمي الفايدي وم�ضاعده نزمي 

لعرابي الذي اأكت�ضف موهبتي يف التمثيل معتربة اأنها مرت على كا�ضتينغ من اأجل امل�ضاركة 

ع.ق

حكاية ت�ضمية 
مي�ضي

الت�شمية- هاته  مي�شي  يف 
لي�شت  اأنها  حنان  وت�شيف 
بر�شلونة  لعب  من  مقتب�شة 
اختارتها  ت�شمية  هي  بل  مي�شي 
كاتبة ال�شيناريو،فلو ترجمت اإىل 
فمعناها   Messy الجنليزية 
تنطبق  فهي  لذلك  الفو�شوي 
كونها  م�شعودة  �شخ�شية  على 
�شخ�شية عنيدة و كثرية احلركة 
دائما  ال�شل�شلة  يف  وفو�شوية 
عزيزة  بن  كنزي  جعل  ما  وهو 
للت�شمية  تلجاأ  ال�شيناريو  كاتبة 
يف  دائما  ال�شياق  هذا  .ويف 
�شيا�شية  العلوم  خريجة  توؤكد 
اأنها  ثليجي  عمار  جامعة  من 

مدة  منذ  راودها  حلم  حققت 
والتلفزيون  ال�شينما  عامل  لولوج 
قادمة اإليه من خ�شبات امل�رصح 
تقريبا  املمثلني  كل  فعل  مثلما 
الذين  املدينة  اأبناء  �شورة  يف 
تعتربهم قدوة لها بعدما تاألقوا 
يف خمتلف العرو�س ال�شينمائية 
و�شفراين  يو�شف  كال�شحريي 
من  مكنها  ما  وغريهم،وهو 
الذين  املمثلني  كبار  مع  العمل 
ال�شل�شلة كحورية  التقت بهم يف 
فاطمة  قري�شي  �شربينة  بهلول 
بوقرية  �شربينة  ح�شناوي 
ح�شيبة اأيت جبارة عديلة �شوامل 
الدين بوهة �شليمة عبادا  �شيف 
بن  واأحمد  العقون  واأحمد 
كمال  القدير  واملمثل  الطاهر 
�شبكي  �شعاد  والقديرة  بوعكاز 

وحممد بن داود 

م�ضاندة اأحمد 

العقون

هذا ومل تخفي م�شعودة م�شاندة 
اأحمد العقون لها خالل تلقينها 
اللهجة  من  الكلمات  بع�س 
البدوية اجللفاوية فكنت تو�شيف 
القدمية  امل�شطلحات  بع�س 
الأجداد  ي�شتعملها  كان  التي 
موجودة  مازالت  فهي  اآنذاك 
فقط،بالرغم  البع�س  عند  لكن 
فبف�شل  الأمر  �شعوبة  من 
احمد  والقدير  الرائع  املمثل 
تدريبية  بدورة  قمت  العقون 
كوت�شيغ معه مما �شاعدين كثريا 
اأنه من ولية اجللفة فهو  بحكم 
احلظ  بلهجتها،وحل�شن  اأدرى 
جلفاوية  اأ�شول  ذات  الوالدة  اأن 
اأغواطية  نف�شي  اعترب  لذلك 
البع�س  حظه  مال  وهو  ونايلية 
اأقوم  اأنني  يف  امل�شاهدين  من 
�شهل  فقد  معا  اللهجتني  مبزج 

اإىل  كثريا.اإ�شافة  الأمر  عليا 
�رصف  و  كبري  لفخر  انه  ذلك 
اأقوم  مرة  لأول  و  اأنني  عظيم 
رئي�شي  بدور  و  تلفزيوين  بعمل 
قليال  التي  اجلنوب  بلهجة  و 
و�شائل  عرب  حا�رصة  تكن  ما 
لي�س  انه  راأي  فح�شب  الإعالم 
العر�س  تنا�شب  لهجة  هناك 
فواجبنا  بالعك�س  تنا�شب  ل  اأو 
هوالهتمام  الوطن  هذا  كاأبناء 
به  جاءت  ما  وهو  بثقافاتنا 
�شل�شلة مي�شي،وبالعودة للم�رصح 

الذي اأجنبها 

البداية مع القيتار

كانت  الفنية  بداياتي  حنان  قالت 
منذ 2011 حيث دخلت اإىل ميدان 
على  العزف  بالتعلم  املو�شيقى 
اإىل  الأمور  فتطورت  القيتار  اآلة 
ثقافية  جمعيات  بعدة  اللتحاق 

الأندل�شية  املو�شيقى  لتعلم 
املدينة  فناين  كبار  مع  الأغواطية 
اإىل اأن التحقت باجلوق املو�شيقي 
ال�شديد  تعلقي  املحلي،فرغم 
للم�رصح  ميويل  اأن  باملو�شيقى،اإل 
�شريتي  بداأت  .حيث  اأقوى  كان 
امل�رصحية مع املونودرام احلقيقة 
حتمامني  البا�شط  عبد  للمخرج 
بع�س  يف  م�شاركاتنا  وكانت 
الوطني  امل�شتوى  على  الوليات 
يف  الأوىل  جتربتي  هذه  وتعترب 
يف  �شاركت  كما  امل�رصح.  عامل 
فكانت  درامية  م�رصحيات  ب�شع 
الب�شيطة مدخال يل  الأعمال  هذه 
التلفزيون مثل  و  ال�شينما  يف عامل 
اأن  م�شيفة  املحليني  املمثلني  كل 
ذات  البدوية  الفتاة  هي  مي�شي 
تعرف  ل  التي  املحدودة  الثقافة 
متفتحة  غري  �شئ  الطبخ  من 
اجتماعيا كل هذا يف قالب فكاهي 
يف  متثل  ال�شفات  هذه  كل  و 

نف�س  يف  و  »م�شعودة«،  �شخ�شية 
التي  كثرية  اأ�شياء  هناك  الوقت 
تعك�س ال�شورة اجلمالية لل�شحراء 
و للجزائر �شيكت�شفها امل�شاهد مع 
تطور الأحداث. اأما عن امل�شتقبل 
مفتوح  الباب  بكار  فرتكت  الفني 
بعد �شهر رم�شان  على املفاجاآت 
بالرجوع  ال�شيق  حديثها  خمتتمة 
اأنها  قالت  التي  املحلية  للخ�شبة 
كبار  تنجب  زالت  ول  اأجنبت 
من  وممثلني  الوطن  يف  امل�رصح 
�شحريي  كيو�شف  الرفيع  الطراز 
م�شطفى �شفراين حمزة جاب اهلل 
عالل معامري عي�شى حديد هارون 
الذين  طويلة  والقائمة  الكيالين  
بتاأطري  يقومون  اليوم  ا�شبحوا 
ال�شبانية  الطاقات  من  العديد 
كما  �شدا  ت�شيع  ل  اأن  اأمتنى  التي 
تتمنى اأن يرقى امل�رصوع الفني يف 
يوؤثر  و  م�رصوع  كلمة  اإىل  اجلزائر 

يف املجتمع.  .
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من تنظيم موؤ�ض�ضة ال�ضيخ عبد الكرمي دايل يوم 02 جوان

 ق�ص�ص ومدائح دينية »قالوا لنغام« 
يف �صهرة رم�صانية بقاعة ابن زيدون

�ضتحت�ضن قاعة الفنون مركز الفنون ريا�ض الفتح باجلزائر العا�ضمة يوم 
ال�ضبت 02 جوان2018 �ضهرة رم�ضانية لق�ض�ض ومدائح دينية »قالوا لنغام« 
املنظمة من طرف موؤ�ض�ضة ال�ضيخ عبد الكرمي دايل والتي �ضتعرف م�ضاركة 

الراوية �ضهام عرفة كنو�ض من اأداء اإميان �ضهري واأ�ضماء عال ومب�ضاركة جوق 
األف ليلة وليلة حتت قيادة كاتب نقيب .

حكيم مالك

املو�سيقي  العر�ض  هذا  و�سيكون 
اجلمهور  اأمام  حقيقية  فر�سة 
الفن  يع�سق  الذي  العا�سمي 
اجلزائري الأ�سيل باختالف طبوعه 
الرتاث  وتذوق  لال�ستمتاع  الغنائية 
الأندل�سية  لالأغنية  املو�سيقي 
ال�سهرة  هذه  طريق   عن  العريقة  
الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف  الفنية 
من  الأول  اجلزء  �سيعرف  حيث 

فنية  لوحات  تقدمي  ال�سهرة  هذه 
متنوعة من  بطايحي: ياقوم �سلوا 
و�سلم   وعليه  اهلل  �سلى  حممد  على 
مولي  هوى  :يف  موال  وانقالب 
و�سلم   وعليه  اهلل  �سلى  حممد 
يا   : موال  خال�ض  اأي�سا  و�سيقدم 
وانقالب  بحرالوفى  يا  اهلل  ر�سول 
مزموم : يا مع�رش الفقراء وخال�ض 
جوهرة  يا  حممد  يا   :  1 مزموم 
بعنوان    2 مزموم  وخال�ض  عقدي 
ذكري واورادي اهلل اهلل، اأما بالن�سبة 
للجزء الثاين من هذه ال�سهرة الفنية 

مميزة  �ستكون  التي  الرم�سانية 
اهلل  �سلى  �سلوا على حممد  بياقوم 
فائدة  ليه  النبي  و�سلم ومدح  وعليه 
اإ�سافة لنوبة من طبع رمل ماية من 
�سيعرف  حني  يف  املغربي  الرتاث 
من  �سل�سلة  تقدمي  الثالث   اجلزء 
ختامها  ليكون  الدينية  املدائح 

م�سك.
الكرمي  عبد  موؤ�س�سة  اأن  العلم  مع 
وهيبة  ترتاأ�سها حفيدته   التي  دايل 
الذكرى  مبنا�سبة  احتفت  قد  دايل  
قامت  والتي  لتاأ�سي�سها   العا�رشة 

اأن�سطة هذه املوؤ�س�سة  اأهم  بعر�ض 
قامت  فلقد  ن�ساأتها   منذ  الثقافية 
يتعلق  ما  كل  بجمع  الأخرية  هذه 
بال�سيخ  عبد الكرمي دايل من �سور 
ووثائق وا�سطوانات  والتي اأ�سدرت 
الأندل�ض«   »مقامات  بعنوان  جملة 
قد  املوؤ�س�سة  هذه  اأن  خ�سو�سا 
الأوىل  الطبعة  �سنتني  منذ  نظمت 
لأجمل  دايل  الكرمي  عبد  جلائزة 
العا�سمة  اجلزائر  يف  �سوت 

عبد  احلاج  ال�سيخ  يعد  وبالتايل 
موحد   )1978/1914( دايل  الكرمي 
الأندل�سية  املو�سيقى  املدار�ض 
واجلزائر  )تلم�سان  اجلزائرية 
ر�سيد  وله  وق�سنطينة(  العا�سمة 
ما   1938 �سنة  �سجّل   « عريق  فني 
يقارب الع�رشين ا�سطوانة يف �رشكة 
اأجلرييافون وقّدم عرو�سا مع فرقة 
حمّمد  قيادة  حتت  اجلزائر  اإذاعة 
�سنة  نهائّيا  اإليها  انظم  ثّم  فخرجي 

1952 ،�سارك يف القيام باأنطولوجية 
قام  حيث  الأندل�سّية،  املو�سيقى 
مدر�سة  نوبات  بت�سجيل  اأي�سا 
اأغانيه  اأهم  بني  ومن  تلم�سان  
كبرية  �سهرة  لقت  والتي  املعروفة 
»زينو  اأغنية  نذكر  اجلزائريني  عند 
نهار اليوم �سحا عيدكم«  و«اإبراهيم 
فيفري   21 يف  تويّف  ولقد   اخلليل« 
يحيى  �سيدي  مبقربة  ودفن   ،1978

باجلزائر العا�سمة .

حمرك غوغل يحتفي مبرور 
الذكرى ال�صبعني مليالد الكاتبة 

امل�صرية ر�صوى عا�صور
موؤ�ص�صة فنون وثقافة تخ�ص�ص عرو�ص ترفيهية لالأطفال يف رم�صان

احتفل حمرك بحث غوغل  اأول 
ال�سبعني  الذكرى  مبرور  اأم�ض 
مليالد الكاتبة امل�رشية ر�سوى 
عا�سور التي اأثْرت الأدب العربي 
الروائية  الأعمال  من  بالعديد 
امتدت  اأدبية  م�سرية  خالل 
لعدة عقود. وعلى موقع غوغل، 
الراحلة  لالأديبة  ر�سم  يظهر 
الأدبية،  اأعمالها  بع�ض  وخلفها 
يف اإ�سارة لتاأثريها على ماليني 

القراء حول العامل.
�رشح  بتويرت  ح�سابه  وعرب 
الربغوثي  متيم  ال�ساعر  ابنها 
»ال�سجرة  بالقول  الر�سم 
ل�سخ�سية  اإ�سارة  الي�سار  اأق�سى 
»اأطياف«،  رواية  من  )�سجر( 
غرناطة..  »ثالثية  والرمان 
وغرناطة تعني الرمانة، والبلدة 
اإ�سارة  الطنطورة،  البحرية 
والنخلة  »الطنطورية«،  اىل 
)راأيت  الق�س�سية  جمموعتها 
الكتاب  مع  و�سورتها  النخل(، 

كالأيقونة يف بناء مقد�ض«.
حجر  الأدبية  اأعمالها  ومن 
دافئ، ثالثية غرناطة، خديجة 
اأوروبا،  من  قطعة  و�سو�سن، 

مرمي والرحيل، اأطياف.
اإىل  »الطريق  النقد  يف  ولها 
يف  درا�سة  الأخرى..  اخليمة 
و«التابع  كنفاين«  غ�سان  اأعمال 
غرب  يف  الرواية  ينه�ض.. 
نظرية  عن  و«البحث  اأفريقيا« 
للكتابات  درا�سة  لالأدب.. 

النقدية الأفرو اأمريكية«.
عا�سور  ر�سوى  كتبت  كما 

ال�سرية  اإىل  تنتمي  اأعمال 
»الرحلة..  كتاب  منها:  الذاتية، 
اأيام طالبة م�رشية يف اأمريكا«، 
»تقارير ال�سيدة راء«، »اأثقل من 

ر�سوى«.
�سجلت  عاما  اأربعني  وطيلة 
الأدبي  قويا يف احلقل  ح�سورا 
ال�ساعر  زوجها  جانب  اإىل 
الربغوثي  مريد  الفل�سطيني 
ليتعزز هذا الزخم، ولحقا تبواأ 
مكانة مرموقة يف  ابنهما متيم 

عامل الق�سيدة.
 26 يف  عا�سور  ر�سوى  ولدت 
ماي 1946 يف القاهرة، ودر�ست 
الأدب الإجنليزي، وح�سلت على 
املقارن  الأدب  يف  املاج�ستري 
من جامعة القاهرة عام 1972.

من  الدكتوراه  نالت  ولحقا 
يف  ما�سات�سو�ست�ض  جامعة 
 ،1975 عام  املتحدة  الوليات 
كلية  يف  بالتدري�ض  وعملت 
�سم�ض،  عني  بجامعة  الآداب 
يف  زائرة  اأ�ستاذة  عملت  كما 

جامعات عربية واأوروبية.
من  جوائز  عدة  الكاتبة  ونالت 
جائزة  ومنها  وخارجها،  م�رش 
الدولية  كفافي�ض  ق�سطنطني 
 ،2007 اليونان  يف  لالأدب 
وجائزة �سلطان العوي�ض للرواية 

والق�سة من الإمارات 2012.
وبعد �رشاع مع املر�ض لأ�سهر، 
 30 يف  عا�سور  ر�سوى  رحلت 
عن  القاهرة  يف   2014 نوفمرب 

عمر ناهز 68 عاما.
وكالت

فنون  موؤ�س�سة  خ�س�ست   
برامج  اجلزائر  لولية  وثقافة 
هادفة  وتربوية  ترفيهية 
ومنوعة  لفائدة الأطفال، طيلة 
ق�سد  الكرمي   رم�سان  �سهر 
مهارات  واك�سابهم  تعليمهم 
م�سلية  بطريقة  جديدة 
تتوافق مع حركاتهم وطاقتهم 
الطفولية لتكون هذه العرو�ض  
العرو�ض  هذه  �ستنطلق  التي  
على ال�ساعة الرابعة والن�سف 
 27 اأيام   طيلة  وهذا  م�ساءا 
و28 و29 و30 و31 ماي 2018   

خمتلف  يف  �ستن�سط   والتي 
الثقافية  الف�ساءات  و  الهياكل 
التابعة  للموؤ�س�سة يف اجلزائر 

العا�سمة  
اجلاري  ماي   27 يوم  و�سيقام 
لالأطفال  ترفيهي  عر�ض 
بحي  �سلنجر  فرقة  مع 
يف  احلمامات:  م�سكن   500
يف  الرباعم  �سي�ستمع  حني 
لفرقة  بعرو�ض   دنيا    بارك 
اليا�سمني  و�ستقام يف 28 ماي 
تن�سيط  مع  بزرالدة      2018
من  للرباعم  ترفيهية  عرو�ض 

وعر�ض  �سلنجر  فرقة  طرف 
اآخر م�سبح ال�سابالت بح�سني 
جنوم  جمعية  فرقة  مع  داي 
فرقة  �ستقدم  حني  يف  الفن 
زرهوين  خمتار  بحي  ريكو 
مميزا  عر�سا  باملحمدية 

خا�ض  للرباءة .
ال�سابالت  منتزه  و�سي�سهد 
يوم  بالعا�سمة   داي  بح�سني 
29 ماي 2018 عر�ض ترفيهي 
ني�سو  فرقة  مع   لالأطفال 
مميز  عر�ض  اإىل  لإ�سافة 
بغابة  هوديني  هاري  لفرقة 

كما    ، 05 جويلية-بن عكنون 
اجلاري   ماي   30 يف   �سينظم 
مع  لالأطفال  ترفيهي  عر�ض 
والأحالم  حمينة   فرقتي 
بالعا�سمة يف حني  ب�سويدانية 
املوايل  اليوم  يف  �سيقدم 
لالأطفال    اآخر خ�س�ض  عر�ض 
�سلنجرو  فرقتي  من  كل  مع  
عر�سها  �سيتم  والتي  الب�سمة 
واملتمثلة  خمتلفة   مواقع  يف 
ودار  وبراقي  علي  بابا  يف 
البي�ساء باجلزائر العا�سمة  .

 حكيم مالك

يف خمتلف الهياكل و الف�ضاءات الثقافية للموؤ�ض�ضة بالعا�ضمة

جملة احلياة الت�صكيلية تفرد 
�صفحاتها للراحل عفيف بهن�صي

�صدور«جزء موؤمل من 
احلكاية« لأمري تاج ال�صر

احلياة  جملة  موا�سيع  تنوعت 
ت�سدرها  التي  الف�سلية  الت�سكيلية 
بوزارة  اجلميلة  الفنون  مديرية 
عددها  يف  ال�سورية  الثقافة 
الت�سكيلي  الفن  عامل  بني  اجلديد 
وقراءات  ورواده  ومدار�سه  بفنونه 
ملعار�ض وفعاليات فنية وحوارات 

مع فنانني ت�سكيليني �سوريني.
الداخلية  املجلة  اأغلفة  وت�سمنت 
واخلارجية لوحات للفنانني ن�ساأت 
وملي�ض  ع�سي  وجورج  الزعبي 

�سا�سوايل وعلي ال�رشميني.
واأو�سح رئي�ض حترير املجلة �سعد 
اأنه مت  العدد  القا�سم يف افتتاحية 
تخ�سي�ض ق�سم كبري من �سفحات 
الدكتور  للباحث  الت�سكيلية  احلياة 
يف  الكبري  لدوره  بهن�سي  عفيف 
والعربية  ال�سورية  الثقافية  احلياة 

ويف الفن الت�سكيلي خا�سة.
املهمة  الأ�سماء  من  عدد  واأغنى 
املعا�رش  ال�سوري  الت�سكيل  يف 
مقال  وت�سمن  مبقالتهم  العدد 

وفاته  قبل  كتبه  بهن�سي  للراحل 
ال�سورة  وحتولت  التجريدية  عن 
فرج  الكرمي  عبد  الدكتور  وكتب 
رو�سو  جاك  جان  رومان�سية  عن 
التي قو�ست املفاهيم الكال�سيكية 
حميي  كمال  الدكتور  كتب  بينما 
بابلو  مقالته عن  الدين ح�سني يف 
بر�سلونة  يف  ومتحفه  بيكا�سو 
وخ�س�ض الفنان غازي عانا مقالته 
عن الفنان جورج ع�سي ومفردات 

لوحته.
الزعبي  ن�ساأت  الفنان  وعر�ض 
حوار  خالل  اللوحة  مع  لعالقته 
اأجراه معه علي الراعي بينما كتب 
احلوار  عن  معال  طالل  الدكتور 
الذي مل ينقطع بني ال�رشق والغرب 
حتدث  حني  يف  ال�ست�رشاق  عرب 
الدكتور �سائد �سلوم عن انزياحات 
ال�ستخفاف  يولد  الذي  املاألوف 
خمزوم  اأديب  الناقد  وخ�س�ض 
درا�سته للحديث عن ممتاز البحرة 

رائدا ومعلما.

عن دار ها�سيت اأنطوان” للن�رش 
للروائي  قريبا  ي�سدر  والتوزيع 
ال�سوداين اأمري تاج ال�رش اأحدث 
اأعماله الأدبية “جزء موؤمل من 
ها�سيت  دار  عن  احلكاية”، 

اأنطوان” للن�رش والتوزيع.
ال�رش:  تاح  اأمري  الكاتب  وقال 
بكتابة  اأحلم  واأنا  مدة  “منذ 
بعواملها  الرواية،  هذه 
و�سخو�سها  العنيفة،  الغرائبية 
تدور  وكونها  ال�سايكوباتيني، 
وقوانينه  اأطره  له  عامل  يف 
اخلا�سة، بعيدا عن اأي اإحالت 
لأي كوابي�ض حديثة اأو قدمية، 
الأحداث تدور يف القرن ال�سابع 
بزمن  �سبيهة  وتبدو  ع�رش، 

حدوثه«.
“ابت�سمت،  الرواية  اأجواء  ومن 
اأ�سنانها بي�ساء نظيفة، وجديرو 
فعال  جميلة  كانت  بالبت�سام، 
وت�سلح ممحاة لكوابي�ض الدنيا 

ولول  كوابي�ض وحدي،  ل  كلها، 
متاأرجح  اأروحا  �سارق  اأنني 
مهنة  و�ساحب  العواطف، 
ويقظة  كبرية،  عزلة  ت�ستوجب 
وا�ستهانة بالدنيا كلها، لتعمدت 
ا�ستهاًء  اخرتع  وان  اأحبها،  اأن 
اأخذها  ورمبا  اأجلها،  حارا من 
لأنال  �سائر  ركن  اأي  اإىل  فورا 

قبلة”.
واأمري تاج ال�رش، روائي �سوداين 
قبل  من  له  �سدر  طبيبا  يعمل 
و�سل  الروايات،  من  عدد 
الطويلة  القائمتني  اإىل  بع�سها 
اأدبية  جوائز  يف  والق�سرية 
العاملية  واجلائزة  البوكر  مثل 
املرتجمة،  الكتب  لأف�سل 
لغات  اإىل عدة  اأعماله  ترجمت 
والفرن�سية  الإجنليزية  منها 
والإ�سبانية  والإيطالية 

والفار�سية.
 وكالة اأنباء ال�شعر
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من اإعداد الباحث اأيهم �ضقر

التلفزيون والكتابة الدرامية”.. كتاب 
يوثق تطور الن�ص الدرامي التلفزيوين

يوثق كتاب “التلفزيون والكتابة الدرامية” للكاتب عماد نداف وال�ضادر عن 
الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب لن�ضوء وتطور الن�ص الدرامي التلفزيوين يف 

�ضورية وخا�ضة اأن هذا الفن من الكتابة مل يجد حتى الآن من يوثقه ويجمع 
منجزه املكتوب منذ ن�ضوء التلفزيون العربي ال�ضوري عام 1960.

الكتاب  يبداأ  الأ�سا�س  هذا  وعلى 
منذ  الكتابة  جتربة  بر�سد 
فيتناول  التلفزيوين  بالبث  ال�رشوع 
اخلطوات الأوىل على �سعيد كتابة 
اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  ال�سورية  الدراما 
الدراما  حجزت  حيث   2010 عام 
التلفزيونية ال�سورية مكانة عربيا.

ويركز الكتاب الذي ا�ستغرق اإجنازه 
ما يقارب ع�رشة اأعوام على تطور 
يف  التلفزيوين  الدرامي  الن�س 
�سورية عرب معطيني الأول تاريخي 
التلفزيون  ظهور  مبراحل  ويتعلق 
وتطور عرو�سه ومواده التي يبثها 
اأوائل  منذ  مرحلة  وراء  مرحلة 
و�سول  املا�سي  القرن  �ستينيات 

اإىل عام 2010.
واملعطى الثاين فني ومهني يتعلق 

باآليات كتابة الربامج وامل�سل�سالت 
وحتديدا  التلفزيونية  الدرامية 
الدرامية  الكتابة  فن  بتطور 
ميكن  ما  وظهور  للتلفزيون 
احلديث عنه الكتابة احلديثة لفن 
هو  ال�سينمائي  لل�سيناريو  توءم 

�سيناريو الدراما التلفزيونية.
وافية  مراجع  وجود  عدم  واإزاء 
العربي  التلفزيون  تاريخ  عن 
ال�سوري كان ل بد بح�سب الكتاب 
على  �سعبة  خطوات  اتباع  من 
اأي  يبذلها  التي  اجلهود  �سعيد 
اأولها  الع�رش  هذا  يف  باحث 
املكتوبة  الن�سو�س  عن  البحث 
التلفزيونية  الدرامية  لالأعمال 
ال�سورية وجمعها وقراءتها وتدوين 
اخلطوة  اأما  حولها  املالحظات 

اإىل ت�سجيالت  العودة  الثانية فهي 
الأوىل  التلفزيونية  العرو�س 
والتدقيق  مل�ساهدتها  املتوافرة 
املالحظات  وكتابة  �سورتها  يف 

التي تفيد البحث املطلوب.
اعتمد  املراجع  �سعيد  وعلى 
ال�سينمائية  املراجع  على  الكتاب 
املختلفة لال�ستعانة بها يف حماولة 
ب�سكل  يتعلق  ملنهج  للتاأ�سي�س 
التلفزيونية  الكتابة  وم�سمون 
“ال�سيناريو  اإىل  ا�ستندت  التي 
ال�سينمائي” وهي طريقة جلاأ اإليها 

معظم من كتبوا للتلفزيون.
اأما اخلطوة الرابعة فكانت اإجراء 
مقابالت جتيب عن بع�س الأ�سئلة 
املهمة التي مل تتوافر وثائق عنها 
كم  اأكرب  اإىل  الرجوع  اإىل  اإ�سافة 

ال�سحفية  املقابالت  من  ممكن 
واملجالت  ال�سحف  يف  املن�سورة 
مواقع  ويف  العربية  اأو  ال�سورية 

النرتنت املختلفة.
تثبيت  على  الكتاب  عمل 
“م�سل�سل”  منها  م�سطلحات 
اأو  التلفزيوين”  الدرامي  و”الن�س 
حني  يف  التلفزيوين”  “ال�سيناريو 
على  فيه  البحث  منهج  اعتمد 
جمموعة معطيات متعلقة بقواعد 
“�سينما  املرئية  لل�سورة  الكتابة 
تو�سيف  وحماولة  وتلفزيون” 
مناذج الكتابة املتبعة يف املراحل 
الدرامي  الإنتاج  من  املتتالية 

التلفزيوين ال�سوري والركون اأخريا 
وامل�سمون  التاريخي  التتابع  اإىل 
التلفزيونية  الكتابة  تطور  يف 
الدرامي  بالإنتاج  ال�رشوع  منذ 

ال�سوري.
القطع  من  يعد  الذي  الكتاب 
�سفحة   175 يف  �سم  املتو�سط 
“ظهور  منها  ف�سول  ثمانية 
التلفزيونية  والدراما  التلفزيون 
الن�س  ن�سوء  وظروف  وال�سيناريو 
الكتاب  وظهور  البدايات  الدرامي 
�سناعة  وتبلور  التلفزيونيني 
النتاج  وكتاب  ال�سورية  الدراما 
والفورة  الت�سعينيات  يف  الدرامي 

ومالحظات  الإنتاج  يف  الثانية 
عامة على الفورات الإنتاجية”.

كاتب  نداف  عماد  اأن  يذكر 
عمل  عاما   40 منذ  و�سحفي 
واملرئية  املكتوبة  بال�سحافة 
احتاد  يف  ع�سو  وهو  وامل�سموعة 
من  اأكرث  منذ  العرب  الكتاب 
ع�رشين �سنة وله العديد من الكتب 
بينها  من  املن�سورة  والدرا�سات 
املاء”  على  “الكتابة  الأدب  يف 
�ستوية”  وجرائم  غان”  و”وردة 
ومظاهرات غري مرخ�سة” �سادرة 

عن وزارة الثقافة 2016.
وكالت 

كتاب �شذرات اأو�شو… 
عر�ص فل�شفي للمفكر 

اأو�شو وحكمه ومقوالته

مذكرات امراأة وحيدة جدا… 
باكورة اإ�شدارات بدور اأبو ر�شيد

رحيل ال�شاعر واالأديب العماين حممد احلارثي

اأو�سو  �سذرات  كتاب  يت�سمن    
والفل�سفية  الفكرية  للبنى  عر�سا 
�ساحب  اأو�سو  الهندي  للمفكر 
الجتماعية  الخالقية  النظريات 
رقي  اإىل  ترمي  التي  املتنوعة 
من  الكراهية  فتيل  ونزع  الإن�سان 

قلبه وبناء جمتمع ان�ساين �سليم.
اإعداد  من  حديثا  ال�سادر  الكتاب 
حكما  يقدم  �سقر  اأيهم  الباحث 
اأعماق  تغور يف  متنوعة  ومقولت 
احلكمة  من  قليل  كقوله  الإن�سان 
وقوله  الأخطاء  بتجاوز  كفيل 
وان  �سواب  على  دوما  القلب 

العقل والقلب لخرتت  خريت بني 
املجتمع  �سنع  من  فالعقل  القلب 

والقلب مل يلوث بعد.
ويف الكتاب مقالت خمتلفة حتمل 
الإن�سانية  التجارب  من  كثريا 
املختلفة مثل كيف توقف احلرب 
و�سجرة  جمعي  ووعي  را�سك  يف 
احلياة  اأ�سا�س  احلب  و  اإن�سان 

العواطف والتنف�س.
كتاب �سذرات اأو�سو من من�سورات 
ويقع  والن�رش  للطباعة  الهيثم  دار 

يف 65 �سفحة من القطع الكبري.
وكالت 

 “مذكرات امراأة وحيدة جدا” 
جمموعة ق�س�سية للكاتبة بدور 
ابو ر�سيد حت�رش يف ق�س�سها 
وخيباتها  وق�ساياها  الأنثى 

وهزائمها وانت�ساراتها.
اأن  اإىل  ر�سيد  اأبو  وت�سعى 
اإ�سداراتها  ت�ستويف يف باكورة 
الق�سرية  الق�سة  اأ�س�س 
يدور  ما  ر�سد  تعتمد  التي 
ال�رشد  وتكثيف  الواقع  يف 
والنهاية ال�سادمة اأو املفاجئة 
كمناق�س  الرجل  فيها  ويظهر 
وهو  الق�س�س  هذه  للمراأة يف 
بارد  امل�ساعر  متبلد  غالبا 

العواطف.

الكاتبة اأبو ر�سيد يف جمموعتها 
ال�سادرة عن موؤ�س�سة �سوريانا 
تقع  والتي  الإعالمي  لالإنتاج 
يف 104 �سفحات ترفع �سوتها 
وتعمل  الوهم  لتك�سف  عاليا 
والدعوة  املحبة  ن�رش  على 
لتكون املراأة والرجل يف اجتاه 

واحد لبناء احلياة.
وتغو�س املجموعة الق�س�سية 
يف مكنونات احلياة وتعرب عن 
تنامي الوقائع بتناق�ساتها عرب 
اإ�سارات  للمتلقي  تقدم  رموز 
من  كثريا  تك�سف  واإيحاءات 

خفايا الأنثى.
وكالت

والأديب  ال�ساعر  املوت  غيب    
اليوم  احلارثي  حممد  العماين 
عاماً   56 ناهز  عمر  عن  الأحد 
ونعته  املر�س،  مع  �رشاع  بعد 
اجلمعية العمانية للكتاب والأدباء 
ال�سحفية  املوؤ�س�سات  من  وعدد 

والأدبية العمانية واخلليجية.
وولد حممد اأحمد عبد احلارثي 

ب�سلطنة  امل�سريب  مدينة  يف 
على  وح�سل   1962 عام  عمان 
وعلوم  اجليولوجيا  بكالوريو�س 

البحار عام 1986.
وق�سيدة  العمودي  ال�سعر  كتب 
دوريات  يف  اأعماله  ون�رش  النرث 
)الكرمل(  جملة  مثل  عربية 
وجملة  الثقافية  الف�سيلة 

اأبرز  ومن  البحثية،  )مواقف( 
طوال  )عيون  ال�سعرية  دواوينه 
و�سحاها(  ليلة  و)كل  النهار( 
و)ف�سيف�ساء  زجنبار(  من  و)اأبعد 
و)عودة  ل(  تمُ ل  و)لعبة  حواء( 

للكتابة بقلم ر�سا�س(.
)تنقيح  بعنوان  رواية  األف  كما 
كتابني  اإىل  اإ�سافة  املخطوطة( 

يف اأدب الرحالت وكتاب مقالت 
يف  املا�سي(  )ور�سة  بعنوان 
ابن  جائزة  على  ح�سل   .2013
دورتها  يف  الرحلة  لأدب  بطوطة 
الأوىل عام 2003 وجائزة الإجناز 
عمان  �سلطنة  يف  البارز  الثقايف 

عام 2014.
 وكالت

�ضاحب جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة

5 روايات يف القائمة 
 الق�شرية جلائزة مان

 بوكر الذهبية للرواية

املتحف امل�شري الكبري ي�شتقبل 116 
قطعة اأثرية من منطقة �شقارة

بوكر  مان  جائزة  اأعلنت 
اأم�س  اأول  للرواية،  الذهبية 
املكونة  الق�سرية،  القائمة   ،
من خم�س روايات �سبق واأن 
بوكر  مان  بجائزة  فازت 
للرواية الدولية، وذلك خالل 
هاي،  مهرجان  افتتاح  حفل 
الت�سويت  باب  فتح  معلنة 
لختيار  القراء  جلمهور 
مدار  على  رواية  اأف�سل 
انطالق  منذ  عقود  خم�س 
اجلائزة، وذلك احتفال مبرور 
القائمة  عليها.  عاما   50
بوكر  مان  لـ جائزة  الق�سرية 
للرواية الذهبية ت�سم  رواية 
للكاتب  حرة”  دولة  “يف 
�سوراجربا�ساد  فيديادر 
نيبول و رواية “القمر النمر” 
و  ليفلي  بينيلوب  للكاتبة 
رواية “املري�س الإجنليزي” 

و  اأونداجتي  مايكل  للكاتب 
رواية “�سالة الذئب” للكاتبة 
ورواية  مانتل  هيالري 
للكاتب  باردو”  يف  “لينكولن 
ووفقا  �سوندرز.  جورج 
غلق  يتم  اعالمية،  مل�سادر 
روايات  على  الت�سويت  باب 
القائمة الق�سرية جلائزة مان 
جوان   25 يف  الذهبية،  بوكر 
عن  الإعالن  يتم  اأن  على   ،
الفائز يف الثامن من جويلية 
حتكيم  جلنة  وتتكون   .2018
الذهبية  بوكر  مان  جائزة 
من: الكاتب روبرت ماكروم، 
�سي�سي،  ليمن  وال�ساعر 
�سام�سي،  كاميال  والروائية 
والإعالمي  واملوؤلف 
وال�ساعرة  مايو،  �ساميون 

هويل ماكني�س.
 وكالة اأنباء ال�ضعر

الكبري  امل�رشي  املتحف  ا�ستقبل    
اأثرية  قطعة   116 الرماية  مبيدان 
�سمن  لتكون  �سقارة  اأثار  منطقة  من 
للمتحف  املتحفي  العر�س  �سيناريو 
وقال  العام.  هذا  نهاية  افتتاحه  عند 
امل�رشف العام علي املتحف امل�رشي 
الكبري، طارق توفيق، يف بيان �سحفي 
مت  قد  كان  القطع  تلك  اإن   ، اأم�س  
اأثرية  بعثة  العثور عليها �سمن حفائر 
»حور  امللك  مقربة  داخل  اإجنليزية 
الدولة  بجبانة  حولها  وما  حمب« 
اإىل  واأ�سار  �سقارة.  مبنطقة  احلديثة 
ا�ستقبلها  التي  القطع  اأهم  من  اأن 
من  منقو�سة  حجرية  قطعة  املتحف 
العلوي  اجلزء  ي�سور  حيث  الوجهني 
يتعبد  �سخ�س  لها  الأول  الوجه  من 
باللغة  �سطراً   12 فوقة  حفر  لالآله 
ال�سفلى  اجلزء  اما  الهريوغليفية، 
مائدة  واأمامه  جال�ساً  �سخ�ساً  في�سور 
»حور  اأن  بالذكر  اجلدير  و  للقرابني. 
حمب« هو اآخر ملوك ال�رشة الثامنة 
 1338 من  م�رش  فرعون  وكان  ع�رش، 
اإىل اواخر 1308 قبل امليالد يف ع�رش 
»حور  الكامل  ا�سمه  احلديثة،  الدولة 
يف  »حور  ومعناه  اأمون«  مريي  حمب 
عيد، حمبوب امون« وقام ببناء مقربة 
وهي  �سقارة  مبنطقة  ملكية  غري  له 

باحليوية  متدفقة  نقو�س  حتتوى على 
م�رش  �سمال  يف  اأعماله  وتخلد 
وجنوبها، وبعد اأن جل�س على العر�س 
قام ببناء مقربة ملكية اأخرى يف وادى 
امللوك بالأق�رش. واأ�ساف مدير عام 
الرتميم الأويل ونقل الآثار باملتحف، 
عي�سي زيدان، اأن القطع املنقولة ت�سم 
املنقو�سة  القطع  من  العديد  اأي�ساً 
األوان، من  الغائر عليها بقايا  بالنق�س 
بينها قطعة حجرية ت�سور منظر لأحد 
الآلهة وهو جال�س على كر�سي و اأ�سفله 
�سخ�س وزوجته جال�سني على كر�سي، 
قلب  �سكل  على  قالدة  الرجل  يرتدى 
وال�سيدة ت�سك بيدها زهرة اللوت�س. 
قام  العمل  فريق  اأن  زيدان  واأو�سح 
الأوىل  والرتميم  الختيارات  بعمليات 
والت�سلم من املنطقة، كما  وال�ستالم 
يف  العلمية  الو�سائل  كافة  اتباع  مت 
اإىل  املنطقة  من  الآثار  ونقل  تغليف 

املتحف امل�رشي الكبري.
الختيارات  مدير  قال   ، جانبه  ومن 
الأثرية، نا�سف عبد الواحد، اإن النقل 
م�سددة  اأمنية  اإجراءات  و�سط  مت 
و�رشطة  والآثار  ال�سياحة  �رشطة  من 
باملتحف  الأمن  واإدارة  النجدة 

امل�رشي الكبري.
 وكاالت
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الأورام ال�صرطانية
واأكدت البحوث دور ال�سيام املتقطع يف زيادة مقاومة اجل�سم 

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

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

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

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

متتلك قابلية للتحول اإىل اأورام يف امل�ستقبل.

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

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

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

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

 كيف تكون الوقاية 
من ال�صهوات بال�صوم؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واأمرا�ض القلب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�سكري.

اأ�صرار الإفطار على التمر

ال�صيام يف الطب

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

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

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

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

يدفع عنه اجلوع، مثلما يكون يف حاجة اإىل 
املاء.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�سيطان.
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�صهر رم�صان و�صيامه يكفر الذنوب
عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه ، اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم كان يقول »ال�صلواُت اخلم�ُس ، واجلمعُة اإىل 
راُت ما بينهَنّ اإذا  اجلمعِة ، ورم�صاُن اإىل رم�صاَن ، مكِفّ

اجتَنََب الكبائر« 
 قال الإمام املناوى رحمه اهلل : 

)ال�صلوات اخلم�س واجلمعة اإىل اجلمعة ورم�صان اإىل 
رم�صان( اأي �صالة اجلمعة منتهية اإىل اجلمعة و�صوم 
رم�صان منتهياً اإىل �صوم رم�صان )مكفرات ملا بينهن 

اإذا اجتنبت الكبائر( �رشط وجزاء دل عليه ما قبله 
ومعناه اأن الذنوب كلها تغفر اإل الكبائر فال تغفر ل 
اإن الذنوب تغفر ما مل تكن كبرية فاإن كانت ل تغفر 

�صغائره
     وعن عمار بن يا�رش ر�صى اهلل عنه اأن النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم �صعد املنرب فقال : » اآمني . اآمني . 
اآمني « ، ثم قال :» من اأدرك والديه اأو اأحدهما فلم 

يغفر له فاأبعده اهلل ، قولوا : اآمني . ومن اأدرك رم�صان 
فلم يغفر له فاأبعده اهلل ، قولوا : اآمني . ومن ذكرت 

عنده فلم ي�صل علي فاأبعده اهلل ، قولوا : اآمني«
وعن اأن�س ر�صى اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

جاء ف�صعد املنرب فقال : » اآمني « . ثم قال » اآمني « 
. ثم قال » اآمني « ، قال : » اأتاين جربيل فقال : من 

ذكرت عنده فلم ي�صل عليك ، فدخل النار فاأبعده اهلل 
، فقلت : اآمني ، ومن اأدرك اأحد والديه فدخل النار 
فاأبعده اهلل ، فقلت : اآمني ، ومن اأدرك رم�صان فلم 

يغفر له فاأبعده اهلل ، فقلت : اآمني «

3- ال�صيام يف رم�صان 
تفتح له اأبواب اجلنة:

    عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: » 

اإذا دخل �صهر رم�صان فتحت اأبواب 
اجلنة وغلقت اأبواب جهنم و�صل�صلت 

ال�صياطني »  قال الإمام النووى رحمه 
اهلل :

واأما قوله �صلى اهلل عليه و �صلم: ) 
فتحت اأبواب اجلنة وغلقت اأبواب النار 

و�صفدت ال�صياطني(: فقال القا�صي 
عيا�س رحمه اهلل : يحتمل اأنه على 
ظاهره وحقيقته واأن تفتيح اأبواب 

اجلنة وتغليق اأبواب جهنم وت�صفيد 
ال�صياطني عالمة لدخول ال�صهر 
وتعظيم حلرمته ويكون الت�صفيد 

ليمتنعوا من اإيذاء املوؤمنني والتهوي�س 
عليهم 

 قال: ويحتمل اأن يكون املراد 
املجاز ويكون اإ�صارة اإىل كرثة الثواب 

والعفو واأن ال�صياطني يقل اإغواوؤهم 
واإيذاوؤهم لي�صريون كامل�صفدين ويكون 
ت�صفيدهم عن اأ�صياء دون اأ�صياء ولنا�س 

دون نا�س
ويوؤيد هذه الرواية الثانية فتحت اأبواب 

الرحمة وجاء يف حديث اآخر �صفدت 
مردة ال�صياطني0

قال القا�صي عيا�س: ويحتمل اأن 
يكون فتح اأبواب اجلنة عبارة عما 

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

عموما كال�صيام والقيام وفعل اخلريات 
والنكفاف عن كثري من املخالفات 
وهذه اأ�صباب لدخول اجلنة واأبواب 

لها وكذلك تغليق اأبواب النار وت�صفيد 
ال�صياطني عبارة عما ينكفون عنه 

من املخالفات ومعنى �صفدت غللت 
وال�صفد بفتح الفاء الغل ب�صم الغني 

وهو معنى �صل�صلت يف الرواية الأخرى 

ف�صل اأول ليلة يف �صيام رم�صان :
اأن  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  عن 
 »: قال  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 
رم�صان  �صهر  من  ليلة  اأول  كان  اإذا 
 ، اجلن  ومردة  ال�صياطني  �صفدت 
منها  يفتح  فلم  النار  اأبواب  وغلقت 
باب ، وفتحت اأبواب اجلنة فلم يغلق 

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

ليلة » 
اأن  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي  وعن 
 »: قال  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي 

مبارك  �صهر  رم�صان  �صهر  اأتاكم 
فيه  تفتح  �صيامه  عليكم  اهلل  فر�س 
اأبواب  فيه  ،وتغلق  اجلنة  اأبواب 
اجلحيم ، وتغل فيه مردة ال�صياطني 
من  �صهر  األف  من  خري  ليلة  وفيه   ،

ُحرم خريها فقد ُحرم » 

�صهر رم�صان و�صيامه يكفر الذنوب
عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه ، اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم كان يقول »ال�صلواُت اخلم�ُس ، واجلمعُة 

راُت ما بينهَنّ اإذا اجتَنََب الكبائر«    قال الإمام املناوى رحمه  اإىل اجلمعِة ، ورم�صاُن اإىل رم�صاَن ، مكِفّ
اهلل : )ال�صلوات اخلم�س واجلمعة اإىل اجلمعة ورم�صان اإىل رم�صان( اأي �صالة اجلمعة منتهية اإىل اجلمعة 

و�صوم رم�صان منتهياً اإىل �صوم رم�صان )مكفرات ملا بينهن اإذا اجتنبت الكبائر( �رشط وجزاء دل عليه ما 
قبله ومعناه اأن الذنوب كلها تغفر اإل الكبائر فال تغفر ل اإن الذنوب تغفر ما مل تكن كبرية فاإن كانت ل تغفر 

�صغائره      وعن عمار بن يا�رش ر�صى اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صعد املنرب فقال : » اآمني . 
اآمني . اآمني « ، ثم قال :» من اأدرك والديه اأو اأحدهما فلم يغفر له فاأبعده اهلل ، قولوا : اآمني . ومن اأدرك 

رم�صان فلم يغفر له فاأبعده اهلل ، قولوا : اآمني . ومن ذكرت عنده فلم ي�صل علي فاأبعده اهلل ، قولوا : اآمني« 
وعن اأن�س ر�صى اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم جاء ف�صعد املنرب فقال : » اآمني « . ثم قال » اآمني « 
. ثم قال » اآمني « ، قال : » اأتاين جربيل فقال : من ذكرت عنده فلم ي�صل عليك ، فدخل النار فاأبعده اهلل ، 

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

  العمرة فى رم�صان ثوابها م�صاعف:
عن ابن عبا�س ر�صي اهلل تعاىل عنهما قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم »ُعمرة يف رم�صان تعدل 

ًة« َحَجّ
قال الإمام املناوى رحمه اهلل: قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: ) عمرة يف رم�صان تعدل حجة ( يف الثواب ل اأنها 

تقوم مقامها يف اإ�صقاط الفر�س لالإجماع على اأن العتمار ل يجزى عن حج الفر�س

من ف�صائل رم�صان وخ�صائ�صه 
َن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن َفَمن �َصِهَد  اَن الَِّذَي اأُنِزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى ِلّلنَّا�ِس َوبَِيّنَاٍت ِمّ قال اهلل تعاىل : )�َصْهُر َرَم�صَ
ُ ِبُكُم الْيُ�رْشَ َولَ يُِريُد ِبُكُم  يَّاٍم اأَُخَر يُِريُد اهلَلّ ْن اأَ ةٌ ِمّ ْو َعلَى �َصَفٍر َفِعَدّ ا اأَ ْهَر َفلْيَ�ُصْمُه َوَمن َكاَن َمِري�صً ِمنُكُم ال�َصّ

َ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَ�ْصُكُروَن(  قال الإمام ابن كثري رحمه اهلل : ُواْ اهلَلّ َة َوِلتَُكرِبّ الُْع�رْشَ َوِلتُْكِملُواْ الِْعَدّ
ميدح تعاىل �صهر ال�صيام من بني �صائر ال�صهور باأن اختاره من بينهن لإنزال القراآن العظيم، وكما اخت�صه 

بذلك قد ورد احلديث باأنه ال�صهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء ،واأخرج الإمام اأحمد فى 
م�صنده عن واثلة بن الأ�صقع اأن ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- قال » اأنزلت �صحف اإبراهيم عليه ال�صالم 

فى اأول ليلة من رم�صان واأنزلت التوراة ل�صت م�صني من رم�صان والإجنيل لثالث ع�رشة خلت من رم�صان 
واأنزل القراآن لأربع وع�رشين خلت من رم�صان «



ت�سليةالإثنني 28  ماي  2018  املوافـق  لـ 12 رم�ضان  1439هـ 20

الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

�ساعة يف غ�سون 4.3 ثانية.

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

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

لأثقل وزن يتم �سحبه مبركبة كهربائية يف �لتاريخ.

غ�ضن” “كارلو�س 

 اندماج رينو وني�سان يف �سركة 
موّحدة لن يتم قبل 2020

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

بعر�س  موؤخر�  رينو  تقدمت 
و�سحيح  ني�سان،  مع  لالندماج 
�ليابانية  �ل�سيار�ت  �سانعة  �أن 
رئي�س  �أن  �إل  �لفكرة،  عار�ست 
�ل�رشكتني كارلو�س غ�سن يرى باأنه 

�إذ� مت لن يكون قبل 2020.
رجل  مقابلة  ح�سب  هذ�  ياأتي 
مع  �لأ�سل  لبناين  �لأعمال 
حتالف  باأن  �أكد  حيث  بلومبريج، 
�لذي  رينو-ني�سان-ميت�سوبي�سي 
طرق  عن  يبحث  يز�ل  ل  ير�أ�سه 
فّعالة  �أعماله  و�إبقاء  لالندماج 
رينو  �أن  �لعلم  مع  نف�سه،  بالوقت 
متتلك 43.4% من ني�سان يف حني 
من   %15 �ليابانية  �لعالمة  متتلك 

�لعالمة �لفرن�سية.
على  �سائعات  هنالك  كانت 
كون  حول  �لأخرية  �لأ�سهر  مد�ر 
�إن�ساء  يف  تتباحثان  �ل�رشكتني 
تعّمق �رش�كتيهما، وعندما  عالقة 
ممكنا  كان  �إذ�  عّما  غ�سن  �ُسئل 
�إنهاء �لندماج خالل �لعام �جلاري 
�أعتقد  “ل  بقوله:  رد  �لقادم،  �أو 

ذلك”.
رينو-ني�سان- حتالف  رئي�س 

عن  �مل�سوؤول  هو  ميت�سوبي�سي 
�ل�رشكتني،  دمج  مفاو�سات 
ح�سول  هو  ير�ه  �لذي  و�ل�سيناريو 
على  وني�سان  رينو  �أ�سهم  حاملي 
�ملوّحدة  �ل�رشكة  يف  �أ�سهم 

�جلديدة �لتي �سيتم �إن�ساوؤها.
�إمتام �لندماج، غري معروف  بعد 
�إذ� ما كان �سيتم �إلغاء ��سم رينو �أو 
هو  �لر�جح  �خليار  �أن  �إل  ني�سان، 
نف�سه  بالوقت  وجودهما  ��ستمر�ر 
جاكو�ر  تتبعه  �لذي  �لنمط  مثل 
�ل�رشكة  روفر، حيث حتافظ  لند 
مقرين  على  عنهما  �لناجتة 

رئي�سيني يف �ليابان وفرن�سا.
لن  �ندماج  �أي  �أن  بالذكر  �جلدير 
حيث  �لإطالق،  على  �سهال  يكون 
مو�فقة  على  �حل�سول  يتوجب 
و�ليابانية  �لفرن�سية  �حلكومتني 
�لفرن�سية  �حلكومة  �أن  كما  �أول، 
تكون  لن  رينو  من   %15 �ملالكة 
تاأثريها  تقلل  خطة  باأي  �سعيدة 
بالأ�سا�س  كونها  �ل�رشكة  على 
ت�سغط لإمتام �لإندماج مع ني�سان 
ب�سناعة  تاأثريها  زيادة  يف  رغبة 

�ل�سيار�ت �لعاملية. .

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

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

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

�سيلفر�دو كما فعل يف كمارو”.

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

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

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

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

�أبرز �ملميز�ت و�لتقنيات فيها.

نظرة عامة

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

كرو�س �أوفر بالأ�سو�ق.

الت�ضميم اخلارجي

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

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

حول �ل�سيارة.

الت�ضميم الداخلي

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

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

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

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

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

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

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

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

املكتب اأو ال�رشكة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإت�ش تي �سي تطلق 
هاتفها الرائد »يو 

12 بل�ش«
اأطلقت �رشكة اإت�س تي �سي هاتفها 
الرائد »ي� 12 بل�س« ر�سمياً  وا�سفة 
رائد  ذكي  هاتف  اأول  باأنه  اإياه 
مزدوجة  خلفية  كامريا  يت�سمن 
 One« هاتف  ال�رشكة  طرح  منذ 
بيان  ح�سب  الهاتف،  M8«ويت�سمن 
م�ا�سفات   24 عليه  ح�سل  �سحايف 

عدة اأبرزها التالية:
1- �سا�سة �س�بر اإل �سي دي قيا�س 6 
بيك�سل   2880×1440 بدقة  ب��سات 
اإطار  مع  بيك�سل   537 وبكثافة 
الإمياءات  لتفعيل  لل�سغط  ح�سا�س 

.Edge Sense عن طريق
2- اأحدث معاجلات �رشكة ك�الك�م 
»�سناب دراغ�ن 845« ثماين الأن�ية، 
الر�س�ميات  معاجلة  ووحدة 

.630 Adreno
 6 �سعتها  ع�س�ائية  ذاكرة   -3
داخلية  تخزين  و�سعة  غيغابايت 
للت��سعة  قابلة  غيغابايت   64/128

.MicroSD عرب منفذ
 12 مزدوجة  خلفية  كامريا   -4
بدقة  ثان�ية  مع عد�سة  ميغابيك�سل 
ت�س�ير  على  قادرة  ميغابيك�سل،   16

فيدي� بدقة 4 كيه

 -5
مزدوجة  اأمامية  كامريا 

بدقة 8+8 ميغابيك�سل.
املياه  مقاومه  معيار  يدعم   -6
والغبار IP68، وبطارية ب�سعة 3500 
ال�رشيع  ال�سحن  داعمة  اأمبري  ميلي 

والال�سلكي عرب معيار كي� اآي.
عالية  �ستريي�  �س�ت  مكربات   -7
الدقة، ومنفذ USB-C، و�سماعات 

اأذن مبيزة اإلغاء ال�س��ساء.
ويت�فر هذا الهاتف للطلب امل�سبق 
الأحمر  هي  ل�نية  خيارات  بعدة 
دولر   800 ب�سعر  والأ�س�د،  والأزرق 
و  غيغابايت   64 لن�سخة  اأمريكي 
 128 لن�سخة  اأمريكي  دولر   850

غيغابايت.

اآبل توؤجل ماك برو بت�سميم 
جديد للعام القادم

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

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

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

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

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

تركيب القطع.

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

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

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

م�ت�رول رواجاً هائاًل هناك .

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

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

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

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

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



 ا�ضتخال�ص م�ضتح�ضر 
 من ال�ضاي الأخ�ضر

 لعالج ال�ضرطان

ا�شتخدم علماء جامعة �شوانزي الربيطانية ال�شاي 
الأخ�رض للح�شول على ج�شيمات نانوية قادرة على 

تدمري جميع اأنواع اخلاليا ال�رضطانية يف الرئتني 
عند اإ�شاءتها باأ�شعة الليزر. وحتتوي اأوراق ال�شاي 
على مواد ن�شطة بيولوجيا: بوليفينول وفيتامينات 

وم�شادات الأك�شدة، اأي ميكن ا�شتخدامها يف 
اإنتاج نقاط كمومية غري �شامة. ويعمل البوليفينول 

كعامل ا�شتقرار وي�شاهم يف تكوين ج�شيمات كروية 
ال�شكل من اأمالح املعادن. لذلك، مزج العلماء 

م�شتخل�ص ال�شاي مع دقائق كربيتات الكادميوم 
وكربيتيد ال�شوديوم، ثم مت حت�شري املحلول من 
اأجل احل�شول على نقاط كمومية مقا�شها 5-2 

نانومرتات. واختربت هذه اجل�شيمات النانوية على 
اخلاليا ال�رضطانية يف ن�شيج الرئة، وتبني اأنها قادرة 
على التوغل داخل اخلاليا ال�رضطانية والرتباط بها 

وتدمريها متاما، ما يوؤدي اإىل تقل�ص حجم الورم 
اخلبيث بن�شبة 80%. كما ات�شح اأن لهذه اجل�شيمات 
ن�شاطا م�شادا للميكروبات، ما يعيق منوها، ويرجع 

هذا التاأثري اإىل اأن النقاط الكمومية ت�شاهم يف 
حدوث انفجارات موؤك�شدة تدمر اخلاليا، ما يت�شبب 

يف التعجيل بتخليق مت�شارع جلذور الأك�شجني.

�ضوريا ...القادم 
اأ�ضواأ و اأب�ضع

اأ�سك اأن تكون احلرب على �سوريا 

قد تنتهي بنهاية احلرب بني قوات 

النظام و املجاميع االرهابية،رمبا هو 

ف�سل واحد قد انتهى ليبداأ ف�سل اآخر 

اأكرث خطورة على كينونة الدولة 

ال�سورية و على الق�سية الفل�سطينية 

بوجه اخل�سو�ص و اي�سا ف لبنان و 
العراق و باقي دول اجلوار

ال يوجد ف�سيل �سوري واحد رفع 
ال�سالح و مل يتورط يف التخابر 

اأو التعاون مع دول اأجنبية مدته 

بال�سالح و املال،ونرى كيف حتول 
اأمراء و قادة هذه التنظيمات 

اإىل اأثرياء ولدو من رحم املعاناة 

ال�سورية،�سوريا ككيان تدفع ثمن 

خيانات مركبة،ويف عودتها �سنجد 
اأن تغيريات دميغرافية كبرية 

قد طراأت ،و قرى كاملة اأبيدت و 

اختفت عن اخلريطة،ف�سال عن اأم 

اخل�سارات وهي التدمري ال�سامل 

للمواقع االأثرية التي متثل ذاكرة 

االأمة ال�سورية عرب التاريخ و بالتايل 

�سيفقد العرب و امل�سلمون حيزا 

كبريا من ال�سواهد التاريخية ،ب�سكل 

مبا�سر فالكيان ال�سهيوين يف مقدمة 

من يفرحون ال�ستمرار نزيف الدم 
ال�سوري مبختلف م�سادره

موقف

احلاج # وداد 

الت�ضخي�ص الأول لإ�ضابة حممد �ضالح

ال�سلف

  جتميع ثالث ماليني
 لرت  من حليب الأبقار 

اأن  الإجنليزي  ليفربول  نادي  اأكد 
�شالح  حممد  امل�رضي  النجم 
منطقة  يف  قوية  لإ�شابة  تعر�ص 
ريال  قائد  بعد تدخل من  الكتف، 
وقال  رامو�ص  �شريجيو  مدريد 
تعر�ص خللع يف  اإن �شالح  النادي 
كاأ�ص  نهائيات  وفر�شه يف  الكتف، 
العامل رو�شيا 2018 هي الآن مو�شع 
�شك اأي�شا وحاول �شالح، التحامل 
على الإ�شابة، لعدة دقائق، لكنه يف 
النهاية �شقط على الأر�ص من �شدة 

الدقيقة  يف  ا�شتبداله  ليتم  الأمل، 
30 بزميله اآدم للنا وخرج �شالح 
يف  م�شواره  انتهى  بعدما  باكيا، 
ن�شف  بعد  الأبطال،  دوري  نهائي 

�شاعة من انطالق املباراة.
الإعادة  لقطات  واأو�شحت 
تعمد  رامو�ص،  اأن  التلفزيونية، 
ا�شرتاك  يف  �شالح  يد  �شحب 
النجم  عليها  لي�شقط  بينهما، 
من  ال�رضاخ  يف  ويبداأ  امل�رضي، 

الأمل.

مت خالل الثالثي الأول من ال�شنة 
جتميع  ال�شلف  بولية  اجلارية 
من  لرت  ماليني  ثالث  من  اأزيد 
اأم�ص  علم  ح�شبما  البقر،  حليب 

الأحد 
البيطرة  مفت�شية  رئي�ص  لدى 

مبديرية امل�شالح الفالحية.
اأن  بذريات،  معمر  واأو�شح 
الثالثي  خالل  اأح�شت  م�شاحله 

ما  جتميع   2018 �شنة  من  الأول 
من  لرت  ماليني  الثالث  يفوق 
الولية  تراب  عرب  الأبقار  حليب 
الجمايل  النتاج  اأن  مربزا 
»ارتفاعا  عرف  املو�شم  هذا 
الفرتة  بنف�ص  مقارنة  ملحوظا« 
ذلك  مرجعا  الفارطة  ال�شنة  من 
اإىل الظروف املناخية امل�شاعدة 

يف توفري الكالأ والأغذية.
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واإطارات  املنتخبون  من  عدد  اأم�ص  اأول  قام 
املكتب الولئي باأدرار حلزب اجلبهة الوطنية 
اجلماعية  ا�شتقالتهم  تقدمي  على  اجلزائرية 
من هياكل احلزب اأين اأكد البع�ص منهم وهم 
واملجال�ص  الولئي  املجل�ص  يف  منتخبون 
�شعبية  تراجع  اإيل  يعود  ال�شبب  اإن  املنتخبة 
احلزب حمليا وف�شل كل حماولت اإعادة بنائه 
مرور  منذ  والن�شاط   احلوار  �شيا�شة  وغياب 
النتخابات الت�رضيعية واملحلية املا�شية دون 
عمال  اآو  لقاء  اأي  بعقد  الولئي  املكتب  قيام 
�شيا�شيا يذكر لفائدة املنتخبون بالإ�شافة اإيل 
غيابه عن كل الإحداث ال�شيا�شية والجتماعية 
يف اإقليم الولية كما عرف حزب مو�شي تواتي 
تراجع اأي�شا يف عدد الكتلة املنتخبة اأين كان 
�شيا�شيا  الثالثة  القوة  يعترب  القريب  بالأم�ص 
ال�شتحقاقات  من  العديد  يف  وحاز  بالولية 
ح�شب  �شيا�شته  لكن  بلديات  وت�شيري  بالفوز 
غري  اأ�شبحت  الفانا  بيت  داخل  العارفني 
جمدية ب�شبب غياب رئي�ص املكتب الولئي يف 

الإملام والتن�شيق مع اإطارات احلزب اجنر عنه 
غ�شب وان�شقاق وا�شح يف �شفوفه اأين اأعلنوا 
ب�رضيحة العبارة بال�شتقالة واللتحاق بحزب 
التجمع الوطني الدميقراطي ويف هذا ال�شياق 
املكتب  رئي�ص  حممد  مو�شاوي  ال�شيد  اأكد 
من  عدد  تقدم  فعال  باأنه  لرندي  الولئي 
املنتخبون واإطارات الفانا بطلبات الن�شمام 
واللتحاق بحزبه م�شريا بان مكتبه الولئي قبل 
اللتحاق كما حاولت اجلريدة الت�شال بال�شيد 
حلزب  الولئي  املكتب  رئي�ص  حممد  حدو 
الفانا  بغية ال�شتف�شار عن حالة ال�شتقالت 

اجلماعية  لكن بدون جدوى وح�شب منتخبون 
املكتب  اأع�شاء  كل  بان  احلزب   ذات  من 
الولئي ا�شتقالوا ومل يبقي اإيل الرئي�ص وحده 
باأنه �شوف يقرر يف  الإخبار  اأين ترجح بع�ص 
بحزب  الآخر  هو  اللتحاق  القادمة   الأيام 
جبهة التحرير الوطني او يحاول بناء حزبه من 
جديد بعد تفكك كلي يف قواعده وهنا اأ�شبح 
بالغياب  مهدد  بادرار  تواتي  مو�شي  حزب 
الكلي عن ال�شاحة ال�شيا�شية بعدما كان حزب 
يح�شب له األف ح�شاب جراء النتائج التي كان 

يحققها يف خمتلف ال�شتحقاقات

بو�سريفي بلقا�سم 

الإثنني 28  ماي  2018  املوافـق  لـ 12 رم�ضان  1439هـ
زلزال ي�سرب حزب مو�سي تواتي

منتخبون واإطارات يلتحقون بالأرندي  باأدرار
وادي التاغية مبع�سكر

م�ضابقة اح�ضن �ضوت 
يف التجويد وترتيل 

القراآن الكرمي
يف  �شوت  »اأح�شن  م�شابقة  فعاليات  اأم�ص  انطلقت 
املنظمة  والآذان«،  الكرمي  القراآن  وترتيل  التجويد 
مع  بالتن�شيق  الثقايف  الإ�شعاع  جمعية  طرف   من 
على  امل�شابقة  جرت  حيث  اخلري.  اأهل  جمعية 
م�شتوى مكتبة مفدي زكرياء بوادي التاغية  يف جو 
كتاب  فر�شان  بني  ال�رضيفة  واملناف�شة  الميان  من 
حول  حما�رضة  تقدمي  مت  ال�شياق  ذات  ويف  اهلل. 
ولحت�شى  لتعد  التي  الأخرية  هذه  ال�شيام  فوائد 
عليها  وال�شيطرة  النف�ص  جماح  كبح  منها  والتي 
والبعد  وال�رضاب  الطعام  عن  المتناع  خالل  من 
التوازن  واإحداث  الذات  يف  التحكم  ال�شهوات،  عن 
الإح�شا�ص  النف�ص،  ومطالب  اجل�شد  مطالب  بني 
بالطماأنينة وال�شكينة للفرد ذلك ملا يتميز به ال�شهر 
املبارك من تقرب اإىل اهلل باأداء العبادات والطاعات 

مما ي�شهم يف التخل�ص من م�شاعر القلق والتوتر.
طالبي فاطمة
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خالل �سهر رم�سان 

Mobinfo! اكت�ضفوا باقاتكم الرم�ضانية
موبيلي�ص  ،يقرتح  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 
خا�شتني  جديدتني  باقتني  زبائنه  كل  على 
بخدمة Mobinfo. Mobinfo هي خدمة 
املحتويات  على  ،فزيادة  نفعية  و  اإعالمية 
باقتني  موبيلي�ص  عليكم  ،يعر�ص  املوجودة 
»الباقة  الكرمي:  بال�شهر  �شلة  على  جديدتني 
الدينية« و« باقة املعلومات املفيدة«. -الباقة 
اإفطار،  اإم�شاك و  الدينية: مواقيت ال�شالة / 
-باقة  دينية...   ،معلومة  ديني  ،حديث  دعاء 
املعلومات املفيدة: و�شفات الطبخ ،الأحوال 
،�شينما  ،بوقالت  تلفزيونية  ،برامج  اجلوية 
موبيلي�ص  زبائن  باإمكان  �شحية...  ،معلومات 
فيها  املرغوب  الباقة  اختيار  و  الت�شجيل  من 

،بت�شكيل *620#  بـ 50 دج للباقة !

Ooredoo مع

عرو�ص ترويجية جديدة لل�ضوت 
والأنرتنت خا�ضة ب�ضهر رم�ضان 

املحدودة  غري  واملكاملات  •النرتنت 
ابتداء من 60 دج فقط.

جميع  نحو  املكاملات  من  دقيقة   60•
ال�شبكات بـ 100 دج فقط.  

ترثي Ooredoo، املبتكر التكنولوجي، 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  زبائنها  يوميات 
وتُطلق عرو�ص ترويجية جديدة ت�شمح 
النقالة  النرتنت  من  ال�شتفادة  لهم 
طوال  املحدودة  غري  واملكاملات 

ال�شهر الف�شيل وباأف�شل الت�شعريات.
 Ooredoo تقرتح  مرونة،   ولأكرث 
ُمكيفة  جزافية  اأر�شدة  لزبائنها 
للزبائن  ميكن  حيث  لحتياجاتهم. 
النرتنت  من  ال�شتفادة  يف  الراغبني 
الختيار  املحدودة،  غري  واملكاملات 

بني ال�شيغتني التاليتني:
 60 بـ   :60  !Haya الرتويجي  •العر�ص 
دج فقط، ي�شتفيد الزبون من مكاملات 

 200 و   Ooredoo نحو  غري حمدودة 
�شاحلة ملدة  النرتنت  من  اأوكتي  ميغا 

�شاعتني.
بـ   :100  !Haya الرتويجي  •العر�ص 
مكاملات  من  الزبون  ي�شتفيد  دج،   100
و   Ooredoo نحو  حمدودة  غري 
و  الفاي�شبوك  على  حمدود  غري  ولوج 
اأوكتي  ميغا   100 كذا  و   Messenger

من النرتنت �شاحلة ملدة 24 �شاعة.
ولال�شتجابة لتطلعات الزبائن الراغبني 
باأقل  مكاملات  من  ال�شتفادة  يف 
تُطلق  الف�شيل،  ال�شهر  خالل  تكلفة 
 60« الرتويجي  عر�شها   Ooredoo
التي  و  بـ 100 دج«،  دقيقة نحو اجلميع 
نحو  املكاملات  من  دقيقة   60 متنح 
ملدة          �شاحلة  الوطنية  ال�شبكات  جميع 
و  القتناء  �شاعة  من  ابتداء  �شاعة   24

ذلك بـ 100 دج فقط.
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