
الباحثون اال�شت�شفائيون ي�شلون الكليات واملقيمون يقاطعون املناوبات

امل�شت�شفيات دون خدمات طبية

حتركات  عبد العزيز بلخادم يف الواليات

ج�ض للنب�ض اأم ت�شخني ع�شالت ؟

�ص4

�ص3

�ص2

�ص6

�ص7

�ص10

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  االثنني 30 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 14�شعبان  1439هـ العدد:4628   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

املركزية النقابية

 حتركات لالإطاحة
  ب�شيدي ال�شعيد 
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�ص5

ركوذ يف ال�شوق و�شغوط الوزارة

 وكالء ال�شيارات
 بني نارين

مطالب باإعالن حالة اال�شتنفار 

املياه القذرة تهدد �شحة 
املــــــــواطـــــــــنني بـــــورقلة

حجبت الروؤيا بالطرقات الطويلة 
وت�شببت  يف عزل القرى

رياح هوجاء تـــــحا�شر  
واليات اجلنوب الكبري 

جيجل

اإطالق68  م�شــــــــــروعا 
ا�شتثماريا منذ 2011   

جملة "فورين بولي�شي" 
االأمريكية

ال�شالح ال�شيني يغري 
املعــــــــادلة الــــيمنية
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

اوهمه باإخراجه من ال�شجن

 الن�شب  على متورط يف ق�شية الطريق ال�شيار مبليار �شنتيم 

�ص13

جتارة

جنوب

حملي

دويل

.     برجمة لقاءات 
بقاملة و واليات 

�شرقية اأخرى

نهائي كاأ�ص اجلمهورية غدا ابتداء من 16:00

�شبيبة القبائل / احتاد بلعبا�ض
.     الكناري واملكرة يف نهائي متجدد بعد 27 عام

.    اإتهامات بت�شريب التذاكر لل�شوق ال�شوداء ببلعبا�ض
.   اآالف االأن�شار يعودون بدون تذاكر بتيزي وزو

برج بوعريريج 

11 مليار دج لتدارك التنمية 
بدائرة بئر قا�شد علي



عين

ر�ست الباخرة العمالقة فايكينغ مبيناء 
 1000 متنها  وعلى  العا�سمة  اجلزائر 

�سائح اأمريكي ، يف خطوة م�سجعة جنو 
االهتمام اأكرث بقطاع ال�سياحة.
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وزير العدل طيب لوح:

  ال اأحد ي�ستطيع الت�أثري
 على ال�سلطة الق�س�ئية«
�أكد وزير �لعدل حافظ �لأختام �لطيب لوح, �أم�س 

�لأحد باجلز�ئر �لعا�صمة, �أن رئي�س �جلمهورية, عبد 
�لعزيز بوتفليقة, 

 عمل, من خالل �لإ�صالحات يف قطاعات �أخرى غري 

قطاع �لعد�لة, على »تعزيز دور �لق�صاء وحياده وعدم �لتاأثري على �لق�صاة من 

�أي كان«و�أو�صح �ل�صيد لوح, خالل رده على �ن�صغالت �أع�صاء جمل�س �لأمة يف 

�جلل�صة �ملخ�ص�صة لعر�س م�رشوع قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية, �أن »تعليمات رئي�س 

�جلمهورية, �لذي هو  رئي�س �ملجل�س �لأعلى للق�صاء, تن�س على �أنه ل �أحد ي�صتطيع 

�أن ي�صتغل وظيفته �أو مركزه للتاأثري على �ل�صلطة �لق�صائية«, 

عبد القادر حجوج:

 تن�سيق  اجلهود 
ملك�فحة االره�ب

دعا نائب رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لوطني عبد �لقادر 

حجوج خالل م�صاركته يف �لقمة �ل5 لروؤ�صاء �لربملانات 

يف �جلمعية �لربملانية  لالحتاد من �أجل �ملتو�صط بالقاهرة 
�إىل 

�رشورة »تن�صيق �جلهود بني دول �ملنطقة ملو�جهة �لإرهاب و�لتطرف بكل �أ�صكاله 

من خالل و�صع �إ�صرت�تيجية متكاملة كفيلة بالق�صاء عليه« , كما �أكده �أم�س �لأحد 

بيان �ملجل�س. و�أو�صح حجوج �لذي تر�أ�س يف هذ� �للقاء وفد� م�صرتكا عن �لربملان 

بغرفتيه  �أن هذه �لإ�صرت�تيجية من �صاأنها �أن »جتفف جميع منابع �لإرهاب ومتويله 
ومعاجلة �لأ�صباب 

مزي�ين يحظى بجوبيلي كبري
مزياين  �لقادر  عبد  �حلر��س  �حتاد  فريق  �أ�صطورة  حظي 
بجوبيلي كبري, �أين مت تنظيم �أول �أم�س حفل �عتز�ل �لالعب 
�لذي �صنعه ��صما من ذهب و�أحد جنوم فريق �حتاد �حلر��س 
كبرية عا�رشت حقبته  كروية  وجوه  وم�صاركة  و�صهد ح�صور 
�لكروية يف �صورة �ملدرب �مل�صاعد �حلايل للناخب �لوطني 
ت�صكيلة  يف  �صابقني  لعبني  �إىل  بالإ�صافة  مناد,  جمال 
»�ل�صفر�ء« على غر�ر ح�صني عزيز�ن وحممد ر�حم وبح�صور 

�لالعب �ل�صابق ي�صعد بورحلي.

الفريق ق�يد �س�لح 
يتفــــــــقد ق�عــــــدة 
االإمداد ببني مراد

يقوم �لفريق �أحمد ڤايد 
�صالح, نائب وزير �لدفاع 

�لوطني, رئي�س �أركان �جلي�س 
�لوطني �ل�صعبي, يوم �لإثنني 
30 �أفريل 2018, بزيارة عمل 

وتفتي�س �إىل �لقاعدة �ملركزية 
لالإمد�د ببني مر�د/ �لبليدة/ 

�لناحية �لع�صكرية �لأوىل. 
هذه �لزيارة �صتكون �صانحة 

لل�صيد �لفريق لتفتي�س خمتلف 
�صال�صل �لتجديد و�لع�رشنة 

ومعاينة �لعتاد و�ملعد�ت 
رة على م�صتوى هذه  �ملطَوّ

�لقاعدة �لهامة.

1000 �س�ئح اأمريكي ب�جلزائر

خبر في 
صورة

ت�سريحات ال�سيا�سني

ح�سبالوي ع�جز عن اإيج�د حل

قالت م�صادر طبية �ن �حلكومة �لتي �أبدت ت�صامنها �ملطلق مع وزير 
�ل�صحة خمتار ح�صبالوي يف مو�جهته لإ�رش�ب �لأطباء �ملقيمني, قد 
فقد موؤخر� ثقة �حلكومة ب�صبب ف�صله يف �إد�رة �لأزمة و�لتي و�صلت �إىل 
حد توقيف �ملناوبة �لطبية بد�ية من �أم�س, و�أ�صافت ذ�ت �مل�صادر �أن 

�لوزير قد ��رش ملقربيه بعجزه عن حل هذ� �لإ�صكال.

وكالء ال�سي�رات بني ن�رين

قالت م�صادر مهتمة ب�صوق �ل�صيار�ت, �ن وز�رتي �ل�صناعة و�لتجارة, 
�جل  �ل�صيار�ت من  رهيبة على مركبي  تز�لن متار�صان �صغوطا  ما 
�أ�رشت  �لتي  �لربح  هو�م�س  من  و�لتقلي�س  �ل�رشوط,  دفرت  �حرت�م 
باملو�طن وعرقلت �حلركة �لتجارية و�لقت�صادية ل�صوق هامة, ويف 
هذ� �لإطار يعي�س بع�س �لوكالء بني نارين: نار �ملقاطعة �لتي ز�دت 

من تعقيد �لو�صع ونار �حلكومة �لتي تعجل ب�صبط �ل�صوق. 

 حترك�ت لالإط�حة 
ب�سيدي ال�سعيد 

يعي�ش، االأمني العام للمركزية النقابية، �سيدي ال�سعيد اأ�سوء اأيامه بعد 
اأن عادت قواعد االحتاد للتحرك ميينا و�سماال من اجل االإطاحة به، 

على اثر ما �سماه منا�سلو االحتاد العام للعمال اجلزائريني انحراف �سيدي 
ال�سعيد عن اأهداف املركزية النقابية وابتعاده عن العمال ح�سبهم 
وا�سطفافه اإىل جانب رجال االأعمال، ف�سال على االإق�ساء املمنهج 

لالإطارات والنقابيني. ويف هذا االإطار تقول م�سادرنا اأن هناك 
اإطارات من االحتاد وامناء فيدراليات عقدت العزم هذه املرة 

على االإطاحة ب�سيدي ال�سعيد حيث �سيتم االإعالن عن مبادرة 
يف هذا ال�سدد مبنا�سبة عيد العمال. فهل �سي�سمد �سيدي 

ال�سعيد اأم اأن نهايته باتت قاب قو�سني اأو اأدين؟

الـــــــدالع يخـــــــــيف اجلـــــــزائــــــــرييــــــن
يثري �جلني �لباكر لفاكهة »�لدلع« تخوف �جلز�ئريني 

موقع  عرب  �لنطاق  و��صعة  حملة  رفعو�  �لذين 
�لتو��صل �لجتماعي »فاي�صبوك« من �أجل مقاطعة 
�رش�ئها خالل �لفرتة �حلالية, �أين يكمن �لتخوف 

من  كيميائية  مو�د  ��صتعمال  جل يف  �
غر�س �لفاكهة قبل وقتها وجنيها 
�ل�صيف خا�صة  قبل ف�صل  باكر� 
و�لدلع  �لبطيخ  فاكهتي  و�أن 

�أجل  من  �ل�صوق  يف  و�صعهم  مت 
�رش�ئهما قبل وقتهما �لعادي �صنويا.
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ج�ض للنب�ض �أم ت�سخني ع�سالت ؟
كثف االأمني العام ال�شابق لالأفالن ورئي�ض احلكومة ال�شابق عبد العزيز بلخادم موؤخرا من خرجاته امليدانية ، فبعد خرجته االأخرية بخمي�ض مليانة ، اأين قام بلخادم بلقاء اأعيان املنطقة وزيارة بع�ض الزوايا 
و املعامل االأثرية و ا�شتقباله �شبه ا�شتقبال �شعبي باملنطقة ، اإ�شافة اىل ذهابه لتعزية اأهايل �شحايا الطائرة الع�شكرية التي �شقطت موؤخرا يف بوفاريك ، يعتزم بلخادم على تنظيم العديد من اخلرجات ل�شرق 
البالد ، والتي من بينها والية قاملة ، اأين �شيزور منزل الرئي�ض ال�شابق هواري بومدين ، تتبعها العديد من الزيارات اىل واليات �شرقية ، يلتقي فيها بلخادم مبختلف الفاعلني و املنا�شلني ال�شيا�شيني ، فمالذي 
حتمله هذه الزيارات و اخلرجات لعبد العزيز بلخادم ، ال�شيما بعد ورود معلومات ت�شري اإىل تكليفه مبهمة من طرف رئا�شة اجلمهورية ، مازالت طبيعة هذه املهمة غري حمددة ، يف وقت حتدثت م�شادر اأنها 

مهمة تدخل يف اإطار احلملة االنتخابية ، و ج�ض النب�ض حول عهدة خام�شة ، فيما تتوقع م�شادر اأخرى ، احتمال تهيئة عبد العزيز بلخادم للرت�شح للرئا�شيات املقبلة ، يف حال مل يرت�شح الرئي�ض عبد العزيز 
بوتفليقة اإىل عهدة خام�شة .

ع�شام بوربيع 

يبدو  الذي  بلخادم  العزيز  عبد 
ال�سلطة  وبني  بينه  الود  حبل  اأن 
جمراه  اإىل  عاد  قد  الرئا�سة  اأو 
اإىل  يعود  موؤقت  انقطاع  بعد   ،
بع�ض حتركاته ، يعود اإىل امل�سهد 
خالل  من  اجلزائري  ال�سيا�سي 
التي   ، امليدانية  اخلرجات  هذه 
 ، بالأكرث  �سعبويا  طابعا  حتمل 
مكلف  العزيز  عبد  اأن  توحي 
مبهمة �سيا�سية معينة ، من املوؤكد 
اأنها تتعلق بالإ�ستحقاقات املقبلة 
، يف ظل انفتاح املجال ال�سيا�سي 

على العديد من ال�سيناريوهات .
من  العديد  كانت   ، ببعيد  فلي�ض 
لقاءات  امل�سادر قد حتدثت عن 
يف  بلخادم  العزيز  لعبد  عديدة 
رئا�سة اجلمهورية ، و هي اللقاءات 
بلخادم  تكليف  عن  ك�سفت  التي 
الذي مازال يحظى مب�سداقية يف 
كانت   ، ال�سيا�سية مبهمة  ال�ساحة 
لها  تكون  اأن  توقعت  قد  م�سادر 
وتهيئة  احلملة  بتن�سيط  عالقة 
الأجواء ملر�سح معني ، قد يكون 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
بوتفليقة ، اأو تدخل يف اإطار ج�ض 
اخلام�سة  العهدة  حول  النب�ض 

للرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة .
اأن  ترى   ، اأخرى  م�سادر  لكن 
عبد العزيز بلخادم ، الذي يتمتع 
وم�سار   ، الل�سان  يف  بف�ساحة 
اإحدى  تراه  معترب  �سيا�سي 
طرحه  احتمال  اأو   ، الأوراق 
رئي�ض  ملن�سب  للرت�سح  كبديل 
يرت�سح  مل  حال  يف   ، اجلمهورية 
الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة اىل 
عبد  اأن  ل�سيما   ، خام�سة  عهدة 
العزيز بلخادم ، ورغم العديد من 
اأنه مازال  اإل  ال�سيا�سية  ال�سوائب 
توؤهله  قد  ما  مب�سداقية  يحظى 

اإىل تويل من�سب معني .
الربيق  ببع�ض  يحظى  بلخادم 
ذلك  �ساعده يف  ، رمبا  ال�سيا�سي 
اإىل  اإ�سافة   ، ال�سيا�سي  ر�سيده 
يف  اإجماع  رجل  يكون  قد  كونه 
ال�سيا�سية  املكونات  خمتلف 
اجلزائرية ، ناهييك عن توفر فيه 

معطى عامل التوازن اجلهوي.
الذي  الدور  عن  النظر  فبغ�ض 
كلف به بلخادم ، هل �سي�سل اإىل 
 ، مر�سح  اأو  كبديل  اختياره  حد 
 ، التناف�سات  من  العديد  ظل  يف 
اليه  ، مازال ينظر  اأن بلخادم  اإل 
التيار  بني  �سواء  اإجماع  رجل  اأنه 
 ، الوطني  التيار  و   ، الإ�سالمي 
من  العديد  مع  عالقاته  بحكم 

اإ�سافة   ، الإ�سالمية  ال�سخ�سيات 
اإىل م�ساره ال�سيا�سي حيث ترعرع 
كان  منذ   ، الوطني  التيار  يف ظل 
 ، العربية  للغلة  نحيفا  اأ�ستاذا 
بومدين  هواري  الرئي�ض  اعجب 
لرئا�سة  فا�ستدعاه  بف�ساحته 
هناك  من  لينطلق   ، اجلمهورية 
العزيز  لعبد  ال�سيا�سي  امل�سار 
العديد  بعدها  وتقلد   ، بلخادم 
رئا�سة  اأهمها  كان  املنا�سب  من 
يف  اجلمر  �سنوات  يف  الربملان 
الذي  املن�سب  ذلك   ، الت�سعينات 
كان اأحد اأ�سباب الت�سنج مع وزير 

الدفاع ال�سابق خالد نزار .
كان  الذي  بلخادم  العزيز  عبد 
 ، دولة  رجل  نف�سه  يرى  دائما 
العديد  مع  يتعامل  كيف  يعرف 
حيث   ، ال�سيا�سية  الت�سنجات  من 
باحلكمة  مواقفه  تتميز  ما  غالبا 
جعل  ما  رمبا  وهو   ، ال�سمت  و 
ال�سلطة تفكر يف اإعادة ا�ستدعائه 
ملهمة معينة ، خا�سة اأنه يعترب من 
اأحد موظفي الدولة املنفتحني ، 
من  بالعديد  يحظى  ومازال 
�سواءا  امل�سداقية  ذات  الأتباع 
يف الآفالن ، اأو و�سط املنا�سلني 
التفاف  ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة   ،
يف  املوحدة  بالقيادة  يعرف  ما 
الرحمن  عبد  بقيادة  الأفالن 

بلعياط حوله . ورغم املهمة التي 
اأوكلت لبلخادم ، وحتركاته التي ل 
امليدانية  الزيارات  عن  تختلف 
�سكيب  ال�سابق  الطاقة  لوزير 
املوؤ�رشات  كل  اأن  ال   ، خليل 
بلخادم �سيحظى قريبا  اأن  توحي 
هو  ما  يهم  ل   ، الدولة  يف  معني 
جلاأت  قد  ال�سلطة  تكون  واإمنا   ،
اإن  اأو   ، الرجل  ل�ستعمال قدرات 
 ، وعائه  ا�ستعمال  التعبري  �سح 
الإ�سالميني  اىل  حتى  الذي ميتد 
اأنه بلخادم ميثل يحمل  ، ل�سيما 
بع�ض �سفات الإ�سالمي املعتدل ، 

وقد تكون خرجاته لقطع الطريق 
الإ�سالمية  الأحزاب  بع�ض  اأمام 
التي ت�سعى اىل التغول يف ال�ساحة 
اإناء  خارج  وحتلب   ، ال�سيا�سية 

الآفالن حزب ال�سلطة .
اأن  توحي  التي  بلخادم  حتركات 
اأنه  و   ، لوحده  يتحرك  ل  الرجل 
اأنها  ، ترى م�سادر  مكلف مبهمة 
تتعلق باحلملة النتخابية املقبلة 
للرئي�ض  تكون  قد   ، ملن  لكن   ،
لنف�سه  اأو   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
داخل  امل�سادر  بع�ض  مازالت   ،
الآفالن اأو القيادة احلالية بقيادة 

ولد عبا�ض ، ترى فيها اأو �سخ�ض 
 ، املناف�ض  من  نوعا  بلخادم 
بلخادم  و�سع  اأن  تعتقد  ومازالت 
عبد  الرئي�ض  مع  م�سوى  غري 
رئي�ض  هو  الذي  بوتفليقة  العزيز 

احلزب .
فقط   ، وحدها  الأيام  وتبقى 
الكفيلة باإظهار الغث من ال�سمني 
يف ال�ساحة ال�سيا�سية ، ل�سيما يف 
التي  الت�رشيبات  من  العديد  ظل 
التغيريات  اأغلب  اأن  اإىل  ت�سري 
�سهر  بعد  اإل  تكون  لن  الهامة 

رم�سان املقبل .

فيما حتمل االإجراءات اجلزائية ثالثة تعديالت، لوح :

�لإجر�ء�ت �جلديدة يف �سالح �ملو�طن �جلز�ئري
.        هذا القانون جاء ليتم تفادي االإكراه البدين 

اأف�سح وزير العدل حافظ الختام، 
جديدة  اإجراءات  عن  لوح،  الطيب 
املعدل  القانون  يف  �ستكون 
لها  والتي  اجلزائية،  لالإجراءات 
عالقة  باإثبات الع�رش اأمام اجلهات 
الإكراه  لأحكام  تفاديا  الق�سائية 
التعديالت  اأن  اأكد  البدين، يف حني 
الإجراءات  قانون  على  املقرتحة 
حول  تتمحور  احلايل  اجلزائية 
ثالث نقاط اأ�سا�سية تتعلق بالإكراه 
البدين، ومراجعة �سحيفة ال�سوابق 
العدلية، ومراجعة الأحكام املتعلقة 
والق�سائي  القانوين  العتبار  برد 

لل�سخ�ض املعنوي.
واأو�سح ذات املتحدث باأن م�رشوع 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  تعديل 
اأع�ساء  على  اأم�ض  عر�سه  الذي 
التعديالت  اأن  الأمة  املجل�ض 
اإ�سكالت  عدة  حلل  جاءت 
باإثبات  �سيما  ل  تتعلق  واختالفات 
من  لإعفاءه  عليه  املحكوم  ع�رش 
حاليا  يتم  الذي  البدين،  الإكراه 
من  والإعفاء  الفقر  �سهادة  بتقدمي 
تثري  التي  الوثائق  وهي  ال�رشئبة،  
امليدان  يف  ال�سكالت  من  الكثري 
من  فالإعفاء  الوزير-  -ح�سب 

ال�رشيبة ل يفيد دائما اأن ال�سخ�ض 
اأن  كما  اع�سار،  حالة  يف  موجود 
اإعدادها  يتم  التي  الفقر  �سهادة 
حال  فقر  تفيد  ل  البلدية  اأمام 
-ي�سيف  وعليه  منه،  امل�ستفيد 
لوح- “يقرتح الن�ض اجلديد اأن يتم 
باأي  النيابة  قبل  من  الع�رش  اإثبات 
مبا  النيابة  اأن  ذلك  كانت،  و�سيلة 
واإمكانيات  �سالحيات  من  لديها 
ميكنها اأن تتاأكد من �سحة الوثائق 
الع�رش”،  لإثبات  اأمامها  املقدمة 
مراجعة  اإىل  يرمي  اأنه  مو�سحا 
ب�سحيفة  املتعلقة  الأحكام 
والأحكام  الق�سائية،  ال�سوابق 
وتلك  البدين  بالإكراه  املتعلقة 
للمحكوم  العتبار  برد  املتعلقة 
عليهم وت�سهيل اإدماجهم، مبا يعزز 
يف نهاية املطاف احلريات الفردية 
جهة  ومن  د�ستوريا،  املكر�سة 
اأخرى ك�سف وزير العدل  عن اإن�ساء 
خا�سة  الق�سائية  لل�سوابق  �سحيفة 
النواب  جتاوب  وقد  بال�رشكات، 
التعديالت  باإيجابية كبرية مع هذه 
بني  التن�سيق  �رشورة  اإىل  ودعوا 
يف  لتطبيقها  القطاعات  خمتلف 

الواقع.

و قال ذات املتحدث باأن  التعديالت 
الإجراءات  قانون  على  املقرتحة 
حول  تتمحور  احلايل  اجلزائية 
الإكراه  هي  اأ�سا�سية،  نقاط  ثالث 
البدين، ومراجعة �سحيفة ال�سوابق 
الأحكام  مراجعة  واأخريا  العدلية، 
القانوين  العتبار  برد  املتعلقة 
املعنوي،  لل�سخ�ض  والق�سائي 
الأحكام  مبراجعة  يتعلق  وفيما 
حتدث  البدين  بالإكراه  املتعلقة 
لوح عن اإدراج اأحكام جديدة خا�سة 
بالإكراه البدين مثل ح�رشه يف مواد 
اجلنح واجلنايات  دون املخالفات، 
الطعن  اأن  على  التن�سي�ض  و 
وتو�سيح  التنفيذ،  يوقف  بالنق�ض 
عليه  املحكوم  بدفع  اإيقافه  كيفية 
بدفع  التزامه  و  املبلغ  ن�سف 
اأما  املحددة،  الآجال  يف  الباقي 
ال�سوابق  التعديل املتعلق ب�سحيفة 
العدلية فين�ض على اإمكانية اإطالع 
 2 رقم  الق�سيمة  مبحتوى  املعني 
من �سحيفة ال�سوابق العدلية، وهي 
عائقا  ت�سكل  كانت  التي  الق�سيمة 
لالنتخابات  الرت�سيح  خالل  كبريا 
اإمكانية  و  اخل�سو�ض،  وجه  على 
الإطالع على حمتوى الق�سيمة رقم 

الق�سائية  ال�سوابق  �سحيفة  من   3
يف  اإلكرتونيا  و�سحبها  بالوكالة، 
باخلارج  الدبلوما�سية  املراكز 

بالن�سبة للجالية.
ال�سق  هذا  يخ�ض  فيما  ودائما 
على  اأي�سا  امل�رشوع  ين�ض  فاإنه 
مراجعة الأحكام املتعلقة ب�سحيفة 
قاعدة  بت�سكيل  املرور  خمالفات 
تو�سيع  و  بها،  خا�سة  معطيات 
�سحيفة الإدمان على اخلمور التي 
لت�سمل    1966 �سنة  منذ  تفعل  مل 
باملخدرات،  اخلا�سة  اجلرائم 
كل  عن  ثانية  ن�سخة  بتحرير  وذلك 
الإلغاء  اأو  العقوبات  ت�سم  بطاقة 
يت�سمن  اأنه   م�سيفا  التعديل،  اأو 
ت�سجيل  عدم  امل�رشوع  مقرتحات 
ل�سحيفة   3 رقم  الق�سيمة  يف 
العقوبات  �سوى  الق�سائية  ال�سوابق 
ال�سالبة للحرية النافذة التي تتجاوز 
التن�سي�ض على  ، مع  ال�سهر  مدتها 
ل  فيها  امل�سجلة  العقوبات  اأن 
ميكن اأن ت�سكل عائقا اأمام توظيف 
اأو  العام  القطاع  يف  �سواء  للمعني 
العقوبات  تتناف  مل  ما  اخلا�ض 
الوظيفة  طبيعة  مع  فيها  املدونة 
ت�سكل  اأن  كما ل ميكن  املق�سودة، 

عائقا ملمار�سة ن�ساط اجتماعي اأو 
موؤ�س�سات  يف  ن�ساط  اأو  اقت�سادي 
ين�ض  مل  ما  اخلا�ض،  القطاع 

القانون على خالف ذلك.  
�سوابق  �سحيفة  الن�ض  وي�ستحدث 
بالأ�سخا�ض  خا�سة  ق�سائية 
وب�ساأنها  ال�رشكات(   املعنويني) 
اإطار  يف  يدرج  ذلك  اأن  لوح  اأو�سح 
هذه  وتت�سمن  الف�ساد،  مكافحة 
ومقرها  ال�رشكة  ا�سم  ال�سحيفة 
الرئي�ض، وطبيعتها  القانونية، ورقم 
و  واجلبائي،  الإح�سائي  تعريفها 
والعقوبة  الأخطاء  ارتكاب  تاريخ 
الإ�سهار  و  عليها،  امل�سلطة 
الق�سائية  والت�سوية  بالإفال�ض 

وغريها.
علي عزازقة

مترنا�شت

لم  �إرهابي ي�سّ
نف�سه

يف اإطار مكافحة 
الإرهاب وبف�سل جهود 
مفارز اجلي�ض الوطني 

ال�سعبي املرابطة 
على احلدود، �ّسلم 

اإرهابي نف�سه، يوم 28 
اأفريل 2018، لل�سلطات 

الع�سكرية بتمرنا�ست 
بالناحية الع�سكرية 

ال�ساد�سة. ويتعلق الأمر 
بامل�سمى »ر. ال�سالك«، 

الذي كان قد التحق 
باجلماعات الإرهابية 

�سنة 2015. الإرهابي كان 
بحوزته م�سد�ض ر�سا�ض 

من نوع كال�سنيكوف 
وخمزن ذخرية مملوء.

يف نف�ض ال�سياق 
وا�ستغالل للمعلومات، 
ك�سفت مفرزة للجي�ض 
الوطني ال�سعبي قرب 

ال�رشيط احلدودي بربج 
باجي خمتار، خمباأ 
يحوي )41( قذيفة 

م�سادة للدبابات عيار 
105 ملم.



 
�شل  �إىل  �مل�رضبون  عمد  كما 
بالتكوين  �ملتعلقة  �لأعمال 
وما  بالتخرج  �خلا�شة  و�لتقييم 
دفعه  من  حمذرين  �لتدرج،  بعد 
�شل  خالل  من  �لت�شعيد  باجتاه 
�لطبي  بال�شق  �ملتعلقة  �لأعمال 
م�شت�شفيات  عرب  ي�شمنونها  �لتي 

�لوطن.
�لأربعاء  �جتماعه  بعد  وياأتي هذ� 
�ل�شحة  وزير  من  كل  مع  �ملا�شي 
ووزير  ح�شبالي  خمتار  و�ل�شكان 
�لتعليم �لعايل طاهر حجار، حيث 
ت�شكيل  لقر�ر  �لجتماع  خل�ص 
�لطلبات  لدر��شة  قطاعية  جلنة 
بخ�شو�ص  w�أما  �ملرفوعة. 
مبر�جعة  فيتعلق  �ملطالب 
�لتعوي�شات �ل�شت�شفائية من خالل 
�شمان عمل و�أجر مت�شاوي عرب كل 
و�حلق  �ل�شت�شفائية،  �ملوؤ�ش�شات 
من  و�ل�شتفادة  كرمي،  تقاعد  يف 
يوم بيد�غوجي، و�لعطلة �جلامعية 
على غر�ر كل �لأ�شاتذة �جلامعيني، 
�لأن�شطة  يف  �حلق  �إىل  �إ�شافة 
ليوؤزم  �لقر�ر  وياأتي هذ�  �لربحية. 

من و�شعية قطاع �ل�شحة يف �شقيه 
خا�شة  و�ل�شت�شفائي،  �لتكويني 
�ملقيمني  �لأطباء  مقاطعة  بعد 
للتخ�ش�ص،  �لنهائي  لالمتحان 

و�إعالنهم وقف �ملناوبات.
�لأطباء  ت�شعيد  دخل  بدورهم 
ليلة  �ملناوبات  بوقف  �ملقيمني 
�لتي  �لوعيد  لغة  و�شط  �أم�ص، 
حني  يف  �أطر�ف،  عدة  من  طبعته 
تدخل وزير �ل�شحة من �أجل تقليل 
�إىل  و�لعودة  �لت�شعيد�ت  حدة 
�ل�شورة  وهي  �ملفاو�شات  طاولة 
وبني  بينه  �لعالقة  تطبع  �لتي 
�ل�رضكاء بعد 5 �أ�شهر من �لإ�رض�ب 
بني  و�ملز�وجة  و�لت�شعيد 
�لحتجاجات و�شل �مل�شت�شفيات.
و�أبرزت �لوز�رة �أن رهان ح�شبالوي 
للتخلي  �ملقيمني  دفع  هو  يبقى 
عن قر�ر وقف �ملناوبات، خا�شة 
�د�رية  متابعة  قررت  �لإد�رة  �أن 
رفع  خالل  من  ق�شائية،  ومتابعة 
بحجة  �ملخت�شة  للهيئات  �شكوى 
يف  خا�شة،  بحالة  �لتكفل  رف�ص 
على  �ملقيمون  �أقدم  �ذ�  ما  حالة 
�أن �لتعفني  مقاطعة �ملناوبة. كما 
بعد 5 �أ�شهر من �لإ�رض�ب بلغ حد 
�لتدخل �ل�شيا�شي �إذ �عترب �لناطق 

�لأرندي  حزب  با�شم  �لر�شمي 
�إقد�م نقابة �لأطباء �ملقيمني على 
و«متديد  �ملطالب«  �شقف  »رفع 
و«��شتعمال  �لإ�رض�ب«  عمر 
�ملز�يد�ت« و«��شتغالل �ملر�شى« 
له  �لإ�رض�ب  �أن  توؤكد  موؤ�رض�ت 
»دو�عي و�أهد�ف �شيا�شية«، قائال 
�ملري�ص  ��شتعمال  �شد  نحن   «
�ل�شيا�شي«  لل�شغط  كو�شيلة 
»لو  �أنه  �لت�شاوؤل  بنربة  مو�شحا 
قد  لكانت  معقولة  كانت مطالبهم 
حني  يف  للحل«،  طريقها  وجدت 
تد�رك باأنها نظرة ولي�شت �أحكاما 

بحق �ملقيمني.

با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أكد  بدوره 
لالأطباء  �مل�شتقلة  �لتن�شيقية 
�أن  بوطالب،  حمزة  �ملقيمني 
�ملقيمني لن يقبلو� باأي �إجتماع �إل 
�لوزير  من  ر�شمية  بدعوة  كان  �إذ� 
تعليمة  على  معلقا  وبح�شوره، 
�لوز�رة �لتي وجهتها �إىل �ملديريات 
�للجوء  وتخ�ص  موؤخر�،  �لولئية 
ل�شمان  عمومية  ت�شخرية  �إىل 
�أنهم  باملر�شى،  مو�شحا  �لتكفل 
ولي�شو�  �لتكوين  طور  يف  طلبة 
كيف  مت�شائال  موظفني،  عمال 
بيد  �ملر�شى  �شحة  �لوز�رة  ت�شع 

طلبة بدل �أخ�شائيني.

�أكد بقاط بركاين رئي�ص عمادة �لأطباء 
�ملوجهة  �لتهامات  باأن  �جلز�ئريني 
�شديق  قبل  من  �ملقيمني  �لأطباء  �إىل 
�شهاب �لناطق �لر�شمي حلزب �لتجمع 
باأنهم  تقر  �لدميقر�طيRND و�لتي 
يخدمون �أجند�ت �شيا�شية خا�شة بعد 
قر�رهم �إيقاف �حلد �لأدنى من �خلدمة 
تغليط  هدفها  موؤ�ش�شة  غري  تُهم  هي 
�حلكومة  عجزت  بعدما  �لعام  �لر�أي 
عن تلبية �ن�شغالتهم. �أكد رئي�ص عمادة 
�لأطباء �جلز�ئريني »بقاط بركاين« يف 
�ت�شال هاتفي جمعه بجريدة »�لو�شط« 
باأن �لت�رضيحات �لتي �أدىل بها �لناطق 
�لدميقر�طي  �لتجمع  حلزب  �لر�شمي 

�أ�شغال  �فتتاحه  خالل  �شديق  �شهاب 
لفائدة  �لتكوينية  �لأيام  فغالية 
�ملنتخبني �ملحليني لولية تيبازة و�لتي 
يتبعون  �ملقيمني  �لأطباء  باأن  تفيد 
تهم  هي  ًمغر�شة،  �شيا�شية  �أجند�ت 
بالإ�شا�ص  تهدف  موؤ�ش�شة  وغري  و�هية 
تعبريه.  ح�شب  �لعام  �لر�أي  تغليط  �إىل 
�أن  �إىل  بركاين  �أ�شار  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
�إتهام �أكرث من 150 �ألف طبيب مقيم ل 
ينتمون �إىل �أي حزب �شيا�شي بالتحزب 
�أمر  هو  خارجية  �أجند�ت  وخدمة 
غريب، وو��شفا �خلطاب �لأخري للوزير 
لالأطباء  �مُلوجه  �أويحي  �أحمد  �لأول 
�لغد  جز�ئر  �أبناء  �أطباء  �ملقيمني، 

باأن  م�شيفا  �مل�شوؤول  غري  باخلطاب 
حتى �خلطاب �ل�شيا�شي فيه �أخالقيات 
بركاين  بقاط  و�أقر  �إتباعها. كما  وجب 
�إىل �أن عجز �حلكومة عن �إيجاد حلول 

ملطالب و�ن�شغالت �لأطباء هو ما دفع 
�لإدلء مبثل هكذ� ت�رضيحات  �إىل  بها 

غري موؤ�ش�شة.
يحي عواق  

دعا نائب رئي�ص �ملجل�ص �ل�شعبي �لوطني 
يف  م�شاركته  خالل  حجوج  �لقادر  عبد 
�لقمة �ل5 لروؤ�شاء �لربملانات يف �جلمعية 
�ملتو�شط  �أجل  من  لالحتاد  �لربملانية 
بالقاهرة �ىل �رضورة »تن�شيق �جلهود بني 
دول �ملنطقة  ملو�جهة �لرهاب و�لتطرف 
��شرت�تيجية  و�شع  من خالل  �أ�شكاله  بكل 
متكاملة كفيلة  بالق�شاء عليه« ، كما �أكده 

�أم�ص �لأحد بيان �ملجل�ص.
و�أو�شح حجوج �لذي تر�أ�ص يف هذ� �للقاء 
�أن    بغرفتيه  �لربملان  عن  م�شرتكا  وفد� 
�أن »جتفف  �شاأنها  �لإ�شرت�تيجية من  هذه 
ومعاجلة   ومتويله  �لإرهاب  منابع  جميع 

�لو�شطية  بتعزيز  جذورها  من  �لأ�شباب 
مثل  وتر�شيخ  �لتطرف  خطاب  ومو�جهة 
بان  �لوقت  نف�ص  يف  موؤكد�     ، �حلو�ر« 
»�لرهاب ل ميت ب�شلة لأي دين ول لأي 
عامليا  حتديا  يعد  كما    وطن  �أو  ثقافة 

بالنظر �ىل كونه عابر� لالأوطان« .
�جلز�ئر  و�جهته  »ما  ��شتعر��شه  وبعد 
غري  �رهابية  همجية  من  �لت�شعينيات  يف 
�ملجل�ص  رئي�ص  نائب  ذكر   «   م�شبوقة 
يف  للجز�ئريني  �ل�شجاعة  »باملو�جهة 
�جلمهورية   مببادئ  بالتز�م  �لتحدي  رفع 
�لوطني  للجي�ص  ج�شيمة  وبت�شحيات 
�لأمنية   �ملوؤ�ش�شات  وكل  �ل�شعبي 

جمموعات  يف  �ملنخرطني  و�ملو�طنني 
على  بالق�شاء  �شمح  مما  �لذ�تي  �لدفاع 
ذ�ت  يف  �أكد  كما      �لإرهاب    ظاهرة 
لرئي�ص  �حلكيمة  »للمبادر�ت  باأن  �ل�شياق 
�جلمهورية عبد �لعزيز  بوتفليقة يف �طار 
ميثاق   1999 يف  �ملدين  �لوئام  )قانون 
 )  2005 يف    �لوطنية  و�مل�شاحلة  �ل�شلم 
و�لتطرف بكل  »�لف�شل يف دحر �لرهاب 
�أ�شكاله » ، وهذ� ما جعل �جلز�ئر  تعجل 
»يف �ل�رض�ع يف تفعيل �مل�رضوع �لنه�شوي 
لرئي�ص �جلمهورية �لذي مكنها من  تعزيز 
�ل�شتثمار يف �لتنمية و�لرفع من موؤ�رض�ت 
�لدخل    م�شتوى  ومن  �لن�شانية  �لتنمية 

�لوطني �خلام وت�شديد �ملديونية  وتعزيز 
�ل�شيادة �لقت�شادية و�ملالية  للدولة«.

حد  على  �ملبادر�ت  هذه  �شاهمت  كما 
يف  �لمن  عودة  يف  ذ�ته  �مل�شوؤول  تعبري 
د�شتورية  ��شالحات  خالل  من    �لبالد 
ودعمت  �لدميقر�طية  عززت  »عميقة« 
حقوق  جمال    من  وو�شعت  �ل�شتقر�ر 
من  وجعلت  �لعامة  و�حلريات  �لن�شان 
�جلز�ئر قلعة لالأمن و�ل�شتقر�ر يف  جو�ر 
من  مكنها  »مما  م�شطرب  جيو�شيا�شي 
�لغري  �شوؤون  يف  �لتدخل  دون  �مل�شاعدة 
�يجاد  على  �لدول  ل�شيادة  د�ئم    و�حرت�م 

حلول لزمات مايل وليبيا » .

�ل�شوؤون  و  �ل�شحة  جلنة  رئي�ص  �أكد 
�ملهني  �لتكوين  و  �لعمل  و  �لجتماعية 
باملجل�ص �ل�شعبي �لوطني، حممد بوعبد 
�أن  �لعا�شمة  باجلز�ئر  �لأحد  �أم�ص  �هلل 
م�رضوع  �إطار  يف  تبنو�  �للجنة  �أع�شاء 
�شيتم  �لذي  �ل�شحة  حول  �لقانون 
قبل  من  للت�شويت  �لثنني  �ليوم  عر�شه 
�لن�شاط  بخ�شو�ص  و�شطا«  »حال  �لنو�ب 

�لتكميلي.
�أمو�ج  على  �هلل  بوعبد  حممد  و�رضح 
�لذين  �للجنة  �أع�شاء  �أن  �لوطنية  �لإذ�عة 
حال  »تبنو�  �لقانون  هذ�  حول  عملو� 
و�شطا يكمن يف عدم منع و عدم ترخي�ص 
»�لن�شاط �لتكميلي« م�شيفا �أنه يتعني على 
�ملمار�شة  هذه  »تنظيم  �لو�شية  �لوز�رة 
نف�ص  �لتفتي�ص«يف  و  �ملر�قبة  خالل  من 
�عتماد  مت  �أنه  �ملتدخل  �أو�شح  �ل�شياق، 
من  �ملقرتحة   70 ��شل  من  تعديال   22
�لتعديالت  �أن  م�شيفا  �لربملانيني  طرف 
�رضورة  على  عام  ب�شكل  تركز  �ملقرتحة 
يتعلق  فيما  و  �لعمومية  �ل�شحة  تدعيم 
بالتعاقد �لذي قد ي�شكك يف مبد�أ جمانية 
 12 �ملادة  باأن  �لربملاين  هذ�  رد  �لعالج، 
�لعالج  جمانية  ت�شمن  �لقانون  هذ�  من 
�لطابع  عن  »�لتخلي  م�شتبعد�  بالتايل  و 
�عترب  �جلز�ئرية«كما  للدولة  �لجتماعي 
�ل�شحة  حول  �لقانون  مو�د  جميع  �أن 
عالج  توفري  خالل  من  �ملري�ص  حتمي 
�لتي  �لت�شيري«  »��شتقاللية  مربز�  نوعي 

تتمتع بها �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية بالنظر 
�إىل و�شايتها.

مل�رضوع  �لرئي�شية  �لأحكام  بني  من  و 
�لقانون هناك تدعيم �خلدمة �لعمومية 

ناجعة  و  �ملتناول  »يف  بجعلها  لل�شحة 
�لأح�شن  �ل�شتغالل   « �أي�شا  و  �أكرث« 
�لعالج  توفري  و  �خلا�ص  �لقطاع  لقدر�ت 
�لذي متثله حتى ميكن �لتكفل باملو�طنني 

يف �أح�شن �لظروف«.
و جاء ن�ص �لقانون �لذي يحتوي على 470 
»تدعيم  ل�شيما  هامة  �إ�شالحات  مادة 
حقوق �ملو�طنني يف �طار جمانية �لعالج 
و  �مل�شاحلة  و  �لو�شاطة  جلنة  �إن�شاء  و 
و�شع  خالل  من  �ل�شحي  �لتنظيم  تطوير 
�لتخطيط  و  �لتنظيم  خريطة  و  بطاقة 
�لقانون  م�رضوع  عر�شه  �ل�شحي«و خالل 
�أ�شار  �لوطني،  �ل�شعبي  �ملجل�ص  �أمام 
�لوزير �ملكلف بالقطاع خمتار ح�شبالوي 
لل�شحة  �لوطنية  �ملنظومة  �إ�شالحات  �أن 
عدد�  تخ�ص  �جلديد  �لن�ص  يف  �ملكر�شة 
من �ملبادئ �لأ�شا�شية منها جمانية �لعالج 
�لتي متثل »مك�شبا هاما بالن�شبة للمو�طن 
و �ملكر�شة بو�شوح يف مادتني على �لقل« 

م�شيفا �أن 
�لأمر يتعلق »مبك�شب يجب �حلفاظ عليه 
�جلمهورية«و  رئي�ص  لتعليمات  تطبيقا 
�إ�شافة �إىل تكري�ص مبد�أ �لتكامل »�لفعلي« 
يف  �خلا�ص  و  �لعمومي  �لقطاعني  بني 
هذه  فان  �شاملة«  �شحية  »منظومة  �طار 
�ل�شالحات ت�شمن �أي�شا حقوق �ملري�ص 
�لهوة  تقلي�ص  مع  �مل�شتويات  جميع  على 
من  �ل�شتفادة  جمال  يف  �ملناطق  بني 

�لعالج من 
�لب�رضية  للمو�رد  من�شف«  »توزيع  خالل 
�ل�شحية  �حلاجيات  ح�شب  �ملالية  و 

�حلقيقية للمو�طن.
م.�س

الباحثون اال�شت�شفائيون ي�شلون الكليات واملقيمون يقاطعون املناوبات

تعليقا على ت�شريحات الناطق الر�شمي للأرندي �شديق �شهاب

قمة روؤ�شاء الربملانات للحتاد من اأجل املتو�شط 

�شارة بومعزة

امل�شت�شفيات دون خدمات طبية

بقاط بركاين: »خدمة اأجندات �شيا�شية« ُتهمة لتغليط الراأي العام

املطلوب اإ�شرتاتيجية لدول املتو�شط ملواجهة الإرهاب

قانون ال�شحة يعر�س اليوم اأمام الربملان

جلنة ال�شحة تتبنى »حال و�شطا« 
بخ�شو�ص الن�شاط التكميلي
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اجتمعت الت�شعيدات على م�شتوى قطاع ال�شحة، حيث دخل االأ�شاتذة الباحثون االإ�شت�شفائيون واجلامعيون يف اإ�شراب 
وطني عن كل االأعمال البيداغوجية ما ت�شبب يف �شلل على م�شتوى كليات الطب، بعد ف�شل لقائهم االأخري بالو�شاية 

االأربعاء الفارط يف التو�شل حلل، يف حني توعدوا بالت�شعيد بالتوقف عن املناوبات.

الهيئة العليا امل�شتقلة ملراقبة  االنتخابات

لقاء 5 ماي مع الأحزاب لتوحيد 
الت�شور حول الرقابة النتخابية 

�مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  �أكدت 
�أم�ص  �لنتخابات    ملر�قبة 
 5 لقاء  من  �لهدف  �أن  �لأحد، 
مايو �ملقبل بق�رض �ملوؤمتر�ت 
بنادي  �ل�شنوبر، مع �لأحز�ب 
�ل�شيا�شية �ملعتمدة هو �لعمل 
و�لفهم  �لت�شور  »توحيد  على 
بالرقابة  يتعلق  ما  كل    حول 
�لنتخابية و�شياغة �لطعون«.    
�أن  �لهيئة  �أكدت  لها  بيان  ويف 
مع  مايو   5 لقاء  من  �ملبتغى 
�ل�شيا�شية    �لأحز�ب  كافة 
�أ�شخا�ص   3 مبعدل  �ملعتمدة 
هو  �شيا�شية  ت�شكيلة  كل  عن 
�لت�شور    توحيد  على  »�لعمل 
يتعلق  ما  كل  حول  و�لفهم 
و�شياغة  �لنتخابية  بالرقابة 
ذلك    باأن  م�شرية  �لطعون«، 
�لدور  »ترقية  �إىل  يهدف 
وبث  �لعليا  للهيئة  �لرقابي 
�ملزيد من �لثقة  و�لرتياح يف 

�أو�شاط �ل�شعب«.
»ت�شجيع  �إىل  يهدف  كما 
للهيئة  �لأ�شا�شيني  �ل�رضكاء 
�ملو�طن   و�أولهم  �لعليا 
من  �ل�شيا�شيني  و�ل�رضكاء 
و�أحر�ر  وحتالفات  �أحز�ب 
و�لإد�رة   �لق�شاء  �إىل  �إ�شافة 
وخمتلف و�شائل �لإعالم على 
�لندماج �شويا يف �حلركية �لتي 

تف�شي �إىل حتقيق  �ل�شتقر�ر 
�ل�شيا�شي و�لجتماعي«.

�لجتماع  هذ�  باأن  و�أو�شحت 
�ملربمج �لذي �شين�شطه ق�شاة 
ذوي   من  �أخ�شائيون  و�أ�شاتذة 
�خلربة �ملنت�شبون للهيئة �لعليا 
�مل�شتقلة ملر�قبة �لنتخابات، 
يف    نظر�ئهم  عن  ف�شال 
خطوة  »يعد  �لدولة،  جمل�ص 
من  قوية  ولبنة  وفعالة  نوعية 
�أجل �إر�شاء �لثقة بني  خمتلف 
مكونات �ملجتمع �جلز�ئري«.
�آمالها  عن  �لهيئة  عربت  كما 
فر�شة  �للقاء  هذ�  يكون  باأن 
�لبّناء   �حلو�ر  ل«تكري�ص 
�لأحد�ث  مع  �جلاد  و�لتعاطي 
�أي  مع  �لإيجابي  و�لتفاعل 
دعوة للتعاون �مُلف�شي  خلدمة 
و�ل�شالح  �لوطنية  �مل�شلحة 

�لعام«. 
�أكدت  �أخرى،  جهة  ومن 
يندرج  �لجتماع  �أن  �لهيئة 
 194 �ملادة  جت�شيد  �شياق  يف 
من  �لد�شتور �لتي تن�ص على 
على  �شت�شهر  �لعليا  �لهيئة  �أن 
دورة  »تنظيم  على  �خل�شو�ص 
لفائدة  �ملدين  �لتكوين    يف 
حول  �ل�شيا�شية  �لت�شكيالت 
و�شياغة   �لنتخابات  مر�قبة 

�لطعون«.
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اوهمه باإخراجه من ال�شجن

متورط يف ق�سية 
الطريق ال�سيار �سحية 

ن�سب مبليار �سنتيم 
قررت  الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء العا�صمة ، 
تاأجيل النظر  يف ق�صية اأحد املتورطني يف ق�صية 

الطريق ال�صيار املدعو » ع. �س. ت. د « الذي 
تعر�س للن�صب و االحتيال داخل ال�صجن على يد 
م�صوؤول القاعة الذي اأوهمه بتمكينه من االإفراج 

عن طريق حمامي متمكن مقابل منحه مبلغ مليار 
�صنتيم . يف الق�صية التي تعود جمرياتها ل�صكوى 

م�صحوبة باإدعاء مدين اأمام قا�صي حتقيق حمكمة 
احلرا�س ، تقدم بها اأحد امل�صاجني املتورطني يف 

 ق�صية الطريق ال�صيار �رشق غرب املدعو
" ع .�س .د.ي"حول تعر�صه لعملية ن�صب على يد 

م�صوؤول قاعة ال�صجن املدعو » ب ، عبد الرحمان« 
الذي �صلبه ما يزيد عن مبلغ مليار �صنتيم بعدما 

اأوهمه باأنه �صيعني له حمامي جد متكمن �صي�صمن 
له االإفراج بحكم اأن ق�صيته جد ب�صيطة وال ت�صتحق 
ال�صجن ، بعد اأن تعرف عليه ب�صجن �رشكاجي عام 
2011 وتقرب له بعد حتويله لقاعته بو�صاطة اأحد 
ال�صباط وهي احليلة التي جلاأ لها املتهم لتنفيذ 

خطته ، ليتم بذلك حتويله على حمكمة احلال بجرم 
الن�صب و االإحتيال ، وهذا يف اإنتظار ما �صتف�رش عنه 

جل�صة املحاكمة من تفا�صيل اأكرث .
ل/منرية

 امل�شيلة 

مقتل �سابني يف حادث مرور 
ببلدية العا�سيد

 خلف حادث مرور وقع �صباح اأم�س ببلدية 
املعا�صيد بوالية امل�صيلة مقتل �صابني يف مقتبل 

العمر و جنم احلادث عن ا�صطدام عنيف بني 
�صيارة �صياحية و�صاحنة بقرية الربيكات مدخل 
بلدية العا�صيد مما اأودى بحياة كل من ال�صائق و 
مرافقه البالغني من العمر 23 �صنة و ذلك بعني 
املكان وفور وقوع احلادث تنقلت فرقة الدرك 

الوطني وفرقة احلماية املدنية الإجالء ال�صحايا 
بنقلهم اإىل ق�صم اال�صتعجاالت مب�صت�صفي 

الزهراوي هذا وقد فتحت م�صالح الدرك حتقيقا 
لك�صف مالب�صات احلادث .

عبدالبا�شط بديار 

برج بوعريريح 

�سغب براأ�س الوادي ب�سبب 
قائمة ال�سكن االجتماعي 

اأقدم املق�صيون من ال�صكنات االجتماعية ببلدية 
راأ�س الوادي جنوب �رشق برج بوعريريج على غلق 

مداخل املدينة باحلجارة واالإطارات امل�صتعلة 
احتجاجا على اإق�صائهم من قائمة ال�صكنات 
االجتماعية ال 850 املعلن عنها قبل اأيام ،
وذكرت م�صادر حملية ل«الو�صط«، اأن جل 

املحتجني اإن�صبت ان�صغاالتهم حول املطالبة 
باال�صتفادة من ال�صكن يف حني تقدم البع�س 

بطعون يف القائمة برفع حتفظات حول بع�س 
االأ�صماء التي وردت فيها ،معتربين اأن اأغلبية 

امل�صتفيدين التتوفر فيهم ال�رشوط . 
هذا وقد عا�صت مدينة راأ�س الوادي حالة من 

الفو�صى وال�صغب خلقت الرعب يف نفو�س 
املواطنني مما اإ�صتدعى تدخل م�صالح االأمن 

لتفرقة املحتجني واإعادة االأمن والهدوء ملدينة 
ال�صيخ الب�صري االإبراهيمي 

ر / بالل

لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
توقيع  اأم�س،   احلرا�س،   حمكمة 
عقوبة عامني حب�صا نافذا وغرامة 
زوجان  حق  يف  دج  األف   20 بقيمة 
،  قاما باإقتحام �صقتهما التي قاما 
بتاأجريها  لزوجني اآخرين و ا�صتوليا 
على اأغرا�صهما و جموهراتهما مع 
مليون  ب12  املقدر  الكراء  مبلغ 
ال�صحايا خالل  اأكد  �صنتيم . حيث 
تعرف  اأنهما  املحاكمة  جل�صة 
اأحد  االأول عن طريق  املتهم  على 
على  يبحثان  كانا  حني  معارفهما 
منطقة  �صواحي  يف  للكراء  �صقة 
احلرا�س ،  و بعد اأن اإتفقا معه على 

كراء �صقته ملدة 6 اأ�صهر مببلغ 12 
مليون �صنتيم ، اإ�صتلما منه املفاتيح 
و اأقاما  مدة �صهر كامل بال�صقة  بعد 
  ، بالكامل  و طالئها  تهيئتها  اإعادة 
ويتفاجئا بعد ق�صائهما لتلك املدة  
م�صاءا   العمل  من  عودتهما  لدى 
ليوم  امل�صادف  الواقعة  بتاريخ 
املنزل  بباب    ، اجلاري  اأفريل   19
مغلق  ب�صبب تغيري اأقفاله  من قبل 
باقتحام  قاما  اللذان  املوؤجران 
ال�صقة من جديد و االإ�صتيالء على 
رف�صهما  املنزل مع  اأغرا�س  كافة 
جديد  من  بالعودة  لهما  ال�صماح 
اأغرا�صهما   ت�صليمهما  حتى  وال 

اأثاث  وجموهرات ومبلغ 40  من   
بال�صقة  كانت  التي  �صنتيم   مليون 
تعر�صا  اأنهما  بعد  فيما  ليتبني    ،
لعملية  ن�صب ، ،ليقوما من جهتها 
االأمن  م�صالح  اأمام  �صكوى  برفع 
الزوجان  توقيف  عن  اأ�صفرت  التي 
وانتهاك  واالحتيال  الن�صب  بجرم 
حرمة منزل بحيث مت اإيداع االأول  
باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�س  رهن  
اإ�صفادت  و  باحلرا�س  العقابية 
االإ�صتدعاء  اإجراءات  من  زوجته 
ومن   ، التهمة  نف�س  عن  املبا�رش 
بالتهمة  اعرتف  املتهم  جهته 
قام  باأنه  موؤكدا  اليه  املن�صوبة 

باإعتبارها  زوجته  من  باأمر  باالأمر 
تاأجريه  رف�صت  التي  املنزل  مالكة 
لل�صحيتان وهددته باخللع يف حال 
تاأجري  يف  االإ�صتمرار  على  اأ�رش 
ال�صقة ،  يف حني اأكدت الزوجة اأن 
�رشيكها مل يعلمها بقرار التاأجري ، 
ال�صحيتان  ليطالب من جهته دفاع 
يف  مبا  موكله  ممتلكات  با�صرتجاع 
املجوهرات  و  الكراء  مبلغ  ذلك 
كانت  التي  �صنتيم  مليون   40 ومبلغ 
بال�صقة ، مع تعوي�س مادي قدره 50 
مليون �صنتيم عن اال�رشار املادية 

واملعنوية التي حلقت بال�صحية .
 ل/منرية

ل/منرية
 حيث تبني من خالل جل�صة املحاكمة 
�صنة    21 العمر  من  البالغة  الفتاة  اأن 
داخل  ال�صيدات  ب�رشقة  مهوو�صة 
بالعا�صمة  الراقية  احلالقة  حمالت 
كانت  ال�صبب  هذا  والأجل   ، و�صواحيها 
برت�صد  وتقوم  املحالت  تلك  تق�صد 
قيامهن  مبجرد  اللواتي    ، الزبونات 
لت�صفيف �صعرهن تقوم باالإ�صتيالء على 
من  وكان  املحالت  تغادر  و  اأغرا�صهن 
تدر�س  تون�صية  رعية  �صحاياها  بني 
وبعد   ، بالقليعة  اجلمارك  مبدر�صة 
تقييد تلك ال�صكاوى من قبل ال�صحيات  
ت�رشيحات  خالل  من  لها  التو�صل  مت 
تقوم  لها  م�صاهدتها   بعد  اإحداهن  
بفعلتها وتبني يف خ�صم التحريات باأنها 

من كانت وراء  اإرتكاب  6 �رشقات اأخرى 
، ومت بذلك حتويلها على التحقيق وعلى 
املحاكمة اأين اإعرتفت مبا ن�صب لها من 
تلك  فعال  ارتكبت  باأنها  اأكدت  و  جرم 
حاجياتها  اقتناء  بغر�س  ال�رشقات 

ومن بني املبالغ التي قامت باال�صيتالء 
عليها مبلغ 12 مليون �صنتيم، و مبلغ اآخر 
نقال،  هاتف  و  اإدارية  وثائق  باالأورو، 
العثور   العام ومت  الطريق  بهم يف  األقت 
م�صت�صفى م�صطفى  بالقرب من  عليهم 

با�صا ، فيما اأكدت قريبتها خالل جل�صة 
النقود  باإرجاع  قامت  اأنها  املحاكمة 
اأن  دفاعها  مت�صك  حني  يف   ، لل�صحايا 
ب�صبب  االأفعال  هاته  اإرتكبت  موكلته 
القاهر  ال�رشقة  مر�س  من  معناتها 
من  تنحدر  اأنها  ذلك  على  والدليل   ،
للنقود  بحاجة  ولي�صت  غنية  جد  عالة 
اأن املتهمة يف ملف  بالذكر  ، واجلدير 
 ، بفرن�صا  حياتها  معظم  ق�صت  احلال 
وكانت متيل منذ  �صغرها الإرتكاب هذا 
النوع من االأفعال يف حق اأقاربها ، و بعد 
برتبيتها،  خالها  تكفل  اأبويها  انف�صال 
طريق  عن  بتعذيبها  يقوم  كان  حيث 
الأيام،  غرفتها  داخل  ربطها  و  ال�رشب 
اأر�س  اإىل  عادت  والدتها  وفاة  بعد  و 

الوطن، و تكفلت خالتها برتبيتها .

طالب النائب العام لدى الغرفة 
اجلزائية ملجل�س ق�شاء العا�شمة 

تعيني خبري طبي للتاأكد من 
حقيقة معاناة فتاة يف العقد 

الثاين من العمر  من مر�س ال�شرقة 
القاهر املعروف با�شمه العلمي  

»الكليبتومانيا« بعد  تورطها 
بارتكاب 6 �شرقات ل�شالونات 

حالقة راقية  بالعا�شمة رغم 
اأنها تنحدر من عائلة جد غنية 

بالعا�شمة وغري حمتاجة الإرتكاب 
هذا الفعل .

ك�صف رئي�س بلدية امل�صيلة »ب�صريي 
اإبراهيم » عن تخ�صي�س مبلغا ماليا 
االقتناء  �صنتيم  مليار   5 بنحو  قدر 
املنتظر  رم�صان  قفة   10000
املعوزة  العائالت  على  توزيعها 
عرب خمتلف اأحياء امل�صيلة م�صيفا 
التح�صري  يف  م�صاحله  �رشوع  عن 
من  مدة  منذ  الف�صيل  لل�صهر 
الربامج  من  العديد  ت�صطري  خالل 
يف  رم�صان  و�صهر  تتما�صى  التي 

اإح�صاء  مت  حيث  املجاالت  جميع 
تاأمني  يف  وال�رشوع  امل�صتفيدين 
الغذائية  اال�صتهالكية  املواد  كافة 
قبل  اأيام  اأ�صحابها  على  لتوزيعها 
حلول ال�صهر الف�صيل، حيث منحت 
الدخل  �صعيفة  للفئات  االأولوية 
واأ�صحاب  واملطلقات  واالأرامل 
واالأ�صخا�س  املزمنة  االأمرا�س 
وقد  ال�صن،  وكبار  ماأوى  دون 
با�صتكمال  املعنية  اجلهات  قامت 

بالعائالت  اخلا�صة  التحقيقات 
التاأكد  والفقرية من خالل  املعوزة 
جانب  اإىل  املقدمة،  الوثائق  من 
القيام بعملية اإح�صاء تلك العائالت 
املوزعة عرب خمتلف اأحياء البلدية 
من  متكونة  جلنة  اإن�صاء  مت  وقد 
من  بالعملية  خمت�صني  اأع�صاء 
طرود  وتوزيع  وا�صتقبال  تنظيم 
توزيعها  �صيتم  والتي  رم�صان،  قفة 
اإ�رشاف  حتت  م�صتحقيها  على 

مع  بالتن�صيق  امللحقات  مندوبي 
ل�صبط  املعتمدة  االأحياء  جلان 
وقد  الفعليني  امل�صتفيدين  قوائم 
يف  باالإ�رشاع  البلدية  رئي�س  �صدد 
املعوزين  على  رم�صان  قفة  توزيع 
على  م�صددا  ح�صنة  ظروف  يف 
توزيع  يف  والنزاهة  ال�صفافية 
واإعانات  االجتماعية  امل�صاعدات 

الدولة .
عبدالبا�شط بديار 

بعدما قام ال�شحيتان باإعادة تهيئتها بالكامل 

بلدية امل�شيلة

زوجان يقتحمان �سقة موؤجرة و ي�ستوليان على حمتوياتها

تخ�سي�س 5 ماليري �سنتيم لقفة رم�سان

,,

,,

كانت ت�شتهدف �شالونات احلالقة الفاخرة 

توقيف فتاة قامت بارتكاب �سل�سلة �سرقات 



الثانوي  الطور  تالميذ  ي�ضطر 
العالية  ببلدية  ال�ضقة  بقرية 
بوالية   احلجرية  لدائرة  التابعة 
ورقلة يف قطع م�ضافة 60كلم من 
الدرا�ضة  مبقاعد  االلتحاق  اأجل 
حت�ضيلهم  على  �ضلبا  اأثر  ما  وهو 
من  الع�رشات  نا�ضد   . العلمي 
ر�ضالة  يف  ال�ضقة  قرية  �ضكان 
لل�ضلطات  باإر�ضالها  قاموا  تذكري 
الوالئية وت�ضلمت جريدة "الو�ضط 
ورقلة  والية  وايل  منها  ن�ضخة   "
ب�ضفته  جالوي  القادر  عبد 
الهخيئة  على  االأول  امل�ضوؤول 
التدخل  اأجل  ،من  التنفيذية  
مديرية  م�ضالح  لدى  ال�ضخ�ضي 
الرتبية بالوالية لالإ�رشاع يف اتخاذ 
االإدارية  واالإجراءات  الرتتيبات 
الثانوي  التعليم  ملحقة  لفتح 
التدري�س  حجرات  ل�ضغور  نظرا 
بداية  وذلك   ، القرية  مبتو�ضط 
اجلديد  املدر�ضي  الدخول  من 
اأجل  من   ،  2019/  2018 القادم 
انهاء املعاناة فلذات اأكبادهم يف 
وايابا  ذهابا  60كلم  م�ضافة  قطع 
وهو  الدرا�ضة  ملقاعد  للو�ضول 
الو�ضع املزري الذي األقى بظالله 
بدليل  العلمي  حت�ضيلهم  على 

تذيل القرية خا�ضة وبلدية العالية 
نتائج  يف  الوطني  للرتتيب  عامة 
امتحانات �ضهادة البكالوريا . اإىل 
جانب ذلك فقد ك�ضفت االر�ضالية 
املذكورة اأن هذه املعاناة كان لها 
نف�ضية  على  مبا�رش  �ضلبي  تاأثري 
االرهاق  عن  ناهيك  التلميذ 
والتعب اجل�ضدي والنف�ضي نتيجة 
تنقله وعدم ا�ضتقراره خا�ضة فئة 
اأنف�ضهن  وجدن  اللواتي  البنات 

مقاعد  ترك  على  جمربات 
املرحلة  بداية  يف  الدرا�ضة 
الثانوية ، وعليه فقد �ضدد ممثلي 
املجتمع املدين و اأولياء التالميذ 
بقرية ال�ضقة �رشورة برجمة زيارة 
الرجل  طرف  من  لهم  ميدانية 
مبطلبهم  للتكفل  بالوالية  االأول 
لتح�ضني  يهدف  والذي  امل�رشوع 

ظروف التمدر�س .
ومعلوم اأن وايل والية ورقلة عبد 

تعهد  قد  كان  جالوي  القادر 
الذي  االأخري  االجتماع  خالل 
بتدارك  الرتبية  لقطاع  خ�ض�س 
منها  يعاين  التي  النقائ�س  جميع 
ذات القطاع من خالل البحث عن 
اال�رشة  الإن�ضغاالت  حلول جذرية 
مبداأ  تطبيق  �رشط  الرتبوية 
واالمكانات  االأولويات  ح�ضب 

املتاحة .

�أحمد باحلاج
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الفاعلة  اجلمعيات  عديد  نا�ضدت 
باأحياء �ضكرة ، الروي�ضات ، الزياينة 
، اخلفجي ، �ضعيد عتبة، املخادمة 
ال�ضلطات املحلية وعلى  وبني ثور 
القادر  عبد  الوالية  وايل  راأ�ضها 
االأول  امل�ضوؤول  ب�ضفته  جالوي 
ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة  على 
م�ضالح  لدى  ال�ضخ�ضي  التدخل 
املائية  واملوارد  الري  مديرية 
والديوان الوطني للتطهري من اأجل 
ا�ضتعجايل  عمل  خمطط  �ضبط 
املرعب  التف�ضي  ظاهرة  الإحتواء 
اأجنر  وما  القذرة  املياه  ل�ضعود 
عن ذلك من م�ضاكل عوي�ضة باتت 
تثري قالقل ال�ضكان خا�ضة يف ظل 
االنت�ضار املقلق حل�رشات البعو�س 
ج�ضيمة  اأ�رشارا  اأحلقت  التي 
فقد  مت�ضل  �ضياق  ويف   ، ب�ضحتهم 
لل�ضاأن املحلي يف  ذهب املتتبعون 
ت�رشيحات لهم مع جريدة "الو�ضط 
" اىل ابعد من ذلك عندما وجهوا 
اأجل  من  للحكومة  ا�ضتغاثة  نداء 
اأمني  حتقيق  فتح  يف  اال�رشاع 
واداري معمق يف مالب�ضات التبديد 
ال�ضارخ للمال العام خا�ضة ما تعلق 
املر�ضودة  �ضنتيم  مليار   4700 بـ 
الإعادة  الهادف  القرن  مل�رشوع 
ال�ضحي  ال�رشف  �ضبكة  تاأهيل 
امل�رشوع  وهو   ، ورقلة  بوالية 

ب�ضبب  ذريعا  ف�ضل  حقق  الذي  
واملتابعة  الرقابة  اأدوات  تفاوت 
دوائر  والبعدية من طرف  القبلية  
االخت�ضا�س املعنية  من جهة ثانية 
يف  متحدث  من  اأكرث  اأكد   فقد 
اأنه حان الوقت  للتدخل  املو�ضوع 
جميع  طرف  من  واجلاد  العاجل 
دوائر االخت�ضا�س املعنية الإحتواء 
تف�ضي  ب�ضبب  املتاأزم  الو�ضع 
على  القذرة  املياه  �ضعود  ظاهرة 
باملياه  واختالطها  االأر�س  وجه 
ا�ضتمرار  ب�ضبب  لل�رشب  ال�ضاحلة 
ال�ضبكات  يف  الت�رشبات  مع�ضلة 

احلالة  هذه  اأن  حيث   ، الفرعية 
من  الت�ضاوؤل  باب  فتحت  املزرية 
جديد عن م�ضري االأموال ال�ضخمة 
البلدية  مبيزانية  �ضنويا  ت�ضخ  التي 
التنموي  املخطط  جت�ضيد  بهدف 
اأثر  لها  يظهر  مل  والتي  املحلي 
على اأر�س الواقع ، خا�ضة ما تعلق 
وترميم  و�ضيانة  تاأهيل  بعمليات 
وعزلها  ال�ضحي  ال�رشف  �ضبكات 
عن قنوات املياه ال�ضاحلة لل�رشب 
يهدد  بات  الذي  االأمر   ، الفرعية 
زهاء 300 األف ن�ضمة بكارثة وبائية 
ج�ضيمة  اأ�رشار  تلحق  قد  و�ضحية 

الغا�ضبني  املواطنني  ب�ضحة 
اال�ضتهزاء  وب�ضدة  ا�ضتنكروا  الذين 
ال�ضلطات  طرف  من  املتوا�ضلة 
املحلية  حيال امل�ضكل القائم الذي 
حول حياتهم اإىل جحيم بات يدفع 
غالبية لتلويح مبوا�ضلة الت�ضعيد من 
لهجة خطابهم  وتنظيم احتجاجات 
خمرج  بايجاد  للمطالبة  عارمة 
املطالبة  مع  الري  قطاع  لو�ضعية 
الديوان  ن�ضاط  بتفعيل  اأي�ضا 
الوطني للتطهري للتكفل باالن�ضداد 
بني  البالوعات  معظم  يف  الكبري 

الفينة واالأخرى.

االأخريين  اليومني  خالل  �ضهدت 
ت�ضم  التي  الكبري   اجلنوب  واليات 
اإيليزي   ، االأغواط   ، ورقلة  واليات 
�ضالح  عني  االإدارية  واملقاطعة 
اأدرار  لوالية  اإ�ضافة  بتمرنا�ضت 
احلدودية ، رياح هوجاء ت�ضببت يف 
الوطنية و  الروؤيا بالطرقات  حجب 
عديد  عزل  مع   ، الطويلة  الوالئية 

القرى عن العامل اخلارجي .
اجلنوبية  املناطق  �ضكان  عا�س 
القليلة  االأيام  يف  املذكورة  
رياح  هبوب  وقع  على   ، املا�ضية 
مما   ، باالأتربة  حمملة  هوجاء 
اأمام  الروؤيا  حجب  يف  ت�ضبب 
الطرقات  وم�ضتعملي  ال�ضائقني 
كانت  �ضواء  الطويلة  ال�ضحراوية 
والئية اأو وطنية ، اإ�ضافة لذلك فقد 
تعر�ضت  التي  القرى  عديد  �ضجلنا 
للعزل على العامل اخلارجي ، ب�ضبب 
التيار  يف  املتكررة  االنقطاعات 
الكهربائي و �ضبكة االنرتنت ، فيما 
القاطنة  العائالت  عديد  ف�ضلت 
باملناطق النائية واملعزولة املكوث 
يف منازلها طيلة فرتة هبوب الرياح 
الرملية ، و تتزامن التقلبات اجلوية 
والعوا�ضف  الهوجاء  الرياح  بفعل 
االأ�ضوات  تعايل  مع   ، الرملية 

جاد  تدخل  ب�رشورة  املطالبة 
لفتح  املعنية  امل�ضالح  طرف  من 
االأموال  م�ضري  يف  معمق  حتقيق  
ال�ضخمة ، التي تر�ضد �ضنويا لفائدة 
قطاع حمافظات الغابات باملناطق 
اإ�ضرتاتيجية  اإطار  ،يف  املذكورة 
ظاهرة  ملكافحة  احلكومة  عمل 
ال�ضدود  اجناز  طريق  عن  الت�ضحر 
مل  والتي   ، الت�ضجري  وعمليات 
 ، الواقع  اأر�س  على  اأثر  لها  يظهر 
التطوعية  العمليات  بع�س  عدا  ما 
الن�ضطاء  ل�ضالح  حتت�ضب  التي 
املحلية  وال�ضلطات   ، اجلمعويني 
ممثلة يف جمال�س البلدية املنتخبة

�ضكان  نا�ضد  فقد  ثانية  جهة  من 
بهاته  النائية  واملناطق  القرى 
الواليات والة اجلمهورية  ب�رشورة 
روؤ�ضاء  لدى  العاجل  التدخل 
املجال�س ال�ضعبية البلدية من اأجل 
النطاق  وا�ضعة  حمالت  برجمة 
الإزالة الرمال التي اأ�ضبحت حتا�رش 
جتمعاتهم ال�ضكنية وخمتلف الهياكل 
و  والرتبوية  اخلدماتية  واملرافق 

االإدارية .
�شيخ مدقن

�ضكان حي  من  عدد  اأبدى موؤخرا 
لبلدية  اإداريا  التابع  الواد  قطع 
مترنا�ضت  عن  تذمرهم 
وا�ضتياءهم  ال�ضديدين 
جراء  الو�ضعية املزرية التي يعي�ضها 
طويلة  حيث  �ضنوات  احلي  ومنذ 
باملرافق  احلي    �ضكان  يطالب 
ال�رشورية  التي يحتاجها املواطنون  
عنها   اال�ضتغناء  ي�ضتطيعون   وال 
يف  ق�ضرية .  وياأتي  لفرتة  ولو 
اأو  �ضحي  مركز  االأّول    املقام 
حد  على  اخلدمات  متعددة  عيادة 
بها  اال�ضتعانة  قولهم  متكنهم  من  
عند احلاجة والطلب ، ال�ضيما اأمام 
عن   اأغلبها  الناجمة  احلوادث  كرثة 
يف  ت�ضببت  التي  الطرقات   ارهاب 
كم من  منا�ضبة  م�ضت ، يف هالك 
وجود  لعدم  املواطنني   من  الكثري 
حلظة  حياتهم  ينقذ  �رشيع  تدخل 
ناهيك   ، للمكروه   وتعر�ضهم  وقوع 
اأي�ضا  الهامة  عن اخلدمات االأخرى 
التلقيح  بعملية   القيام   �ضورة  يف   ،
اأجل  من  ال�ضغار  لالأطفال  بالن�ضبة  
تفادي االإ�ضابة  مبختلف االأمرا�س  
قبل   من  امل�ضطر  الربنامج  ووفق 
حلمايتهم  وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة 
باحلمى  االإ�ضابة   وعند   ، منها  
هي  تتطلب  التي  جّدا،  املرتفعة 
لتفادي  ال�رشيع  التدخل  االأخرى 
االإ�ضابة باإفرازاتها اخلطرية ، وهو 
املقيمني  مّرة   كل  يف  يكلف  جانب 
االأعمار  وملختلف  املذكور  باحلي 

اأحد  اإىل  التنقل  واإناث   ذكور  من 
املدينة    بو�ضط  ال�ضحية  املراكز 
كل  يف  تعود  كبرية  م�ضافة  وهي   ،
اأو  املري�س  على  بال�ضلب  مّرة 
مبر�س  اإ�ضابته  عند  امل�ضاب   
مفاجئ ، اأو التنقل اإىل  امل�ضت�ضفى 
اأجل  من  بغداد   م�ضباح  املركزي 
يوؤكد  ما  وهو  اخلدمات   تلقي 
هذا  ل�ضكان  احلقيقية  املعاناة 
القيام  اأثناء  الن�ضوة  خ�ضو�ضا  احلي 
ح�رشة  جعل  وما   ، احلمل  بو�ضع 
افتقار حيهم  تزداد حّدة هو  هوؤالء 
الهامة  للمرافق ال�رشورية االأخرى  
طبعا ، يف �ضورة  اخلدمات الربيدية 
التنقل  املواطن  على  يتطلب  حيث 
هذا  من  قريبة   نقطة  اأقرب  اإىل 
احلي وهي الربيد املركزي بعا�ضمة 
الوالية  ، حيث يتطلب هذا الوقوف 
االأك�ضاك  اأمام  مطوال  واالنتظار 
اأموال  من  ي�ضتحقه  ما  ل�ضحب 
ونحن  خ�ضو�ضا  متطلباته  لت�ضوية 
املبارك  �ضهر رم�ضان  مقبلني على 
االإن�ضان  يكون  حيث  الفطر    وعيد 
يف تردد دائم على هذا املرفق الهام  
، وهي نقطة �ضلبية اأخرى يعاين منها  
احلي  �ضاعفت من  معاناتهم وجراء 
هده النقائ�س يطالبون من اجلهات 
املعنية التدخل  العاجل بغية النظر 
لهم  يت�ضنى  حتى  املطالب  هده  يف 

العي�س يف ظروف اأح�ضن .
�شيخ مدقن 

تعي�ش والية ورقلة  على وقع �شفيح �شاخن ب�شبب تف�شي ظاهرة �شعود �ملياه �لقذرة �لتي باتت ت�شكل هاج�شا 
يق�ش م�شاجع �ل�شكان ، مو �ز�ة مع ذلك تو��شل �ل�شلطات �ملعنية ويف �طار �لتطبيق �ل�شارم لتو�شيات و�يل 

�لوالية يف �لبحث عن حلول جذرية للتكفل بامل�شكل �لقائم وتفادي �نفجار غ�شب �ل�شارع بعا�شمة �جلنوب 
�ل�شرقي .

مطالب باإعالن حالة �ال�شتنفار 

�أحمد باحلاج 

املياه القذرة تهدد �صحة املواطنني بورقلة

تالميذ �لثانوي يقطعون 60كلم يوميا 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي مطلوب بقرية ال�صقة 

حجبت �لروؤيا بالطرقات �لطويلة وت�شببت
 يف عزل �لقرى

جر�ء �لو�شعية �ملزرية حليهم

رياح هوجاء حتا�صر واليات 
اجلنوب الكبري 

�صكان حي قطع الواد 
بتمرنا�صت  يطالبون   باملرافق 

ال�صرورية



�إطار  �تفاقية  على  �لتوقيع  مت   
�لأثاث  باإ�صالح  �لتكفل  �أجل  من 
طرف  من  �ملتدهور  �ملدر�صي 
بني  �ملهني  �لتكوين  مرتب�صي 
مديرية �لإد�رة �ملحلية و مديرية 

�لتكوين �ملهني بالطارف.
�لتي  �لتفاقية  هذه  �صت�صمح  و 
هام�ش  على  عليها  �لتوقيع  مت 
�لأثاث  بت�صليح  ولئي  جمل�ش 

طاولت،  )كر��صي،  �ملدر�صي 
مكاتب(  م�صطبات،  خز�ئن، 
مبوؤ�ص�صات  مرتب�صني  طرف  من 
�لتكوين �ملهني من �أجل ��صتغالله 
�ملوؤ�ص�صات  خمتلف  طرف  من 
�ل24  للبلديات  �لتابعة  �لرتبوية 
للولية بدء� من �لدخول �ملدر�صي 
رئي�ش  �أو�صحه  ما  ح�صب  �ملقبل 

�جلهاز �لتنفيذي �ملحلي.

و �صي�رشع يف �لعملية "بعد �إح�صاء 
�لأثاث �ملدر�صي �لذي يحتاج �إىل 
ت�صليح �أو متتني" ح�صب ما �أردفه 
ذ�ت �ملتحدث و بعد �أن �صدد على 
ت�صمح  �لتي  �لتفاقية  هذه  �أهمية 
بال�صتثمار يف �ملرتب�صني �ملكونني 
بعمليات  �لتكفل  �أجل  من  حمليا 
ذ�ت  �أو�صح  عامة  منفعة  ذ�ت 
ت�صليح  �صيتم  باأنه  �أي�صا  �مل�صوؤول 
م�صتوى  على  �ملتدهور  �لعتاد 
ببلديات  �ملهني  �لتكوين  ور�صات 
مهيدي  �بن  و  �ل�صط  و  �لذرعان 
على  و عالوة  بوحجار  و  �لقالة  و 
هذه �لعملية �لتي ت�صتهدف تغطية 
م�صتوى  على  �مل�صجلة  �لنقائ�ش 
ذ�ت  حتدث  �ملدر�صي  �لأثاث 
�مل�صوؤول عن برجمة عملية �إعادة 
من  �بتد�ئية  مد�ر�ش   103 تاأهيل 
�أ�صل ما جمموعه 254 موؤ�ص�صة. و 

تتوزع �ملد�ر�ش �مل�صتهدفة �صمن 
و  )كتامة  �لتاأهيل  �إعادة  �أ�صغال 
تتطلب  �لتي  مركزية...(  تدفئة  
عرب  د.ج  مليون   500 ت�صخري 
�لدو�ئر �ل�صبع للولية من بينها 20 
بالطارف   25 و  ببوحجار  مدر�صة 
و 14 بابن مهيدي. و �صيتم �إجناز 
عليها  �صي�رشف  �لتي  �لأ�صغال 
�لبلدية  �ل�صعبية  �ملجال�ش  روؤ�صاء 
من  �ل�صيفية  �لعطلة  فرتة  خالل 
�لدخول  خالل  ��صتكمالهم  �أجل 
 2019/2018 �ملقبل  �ملدر�صي 
مت  كما  �إي�صاحه  مت  ما  ح�صب 
�ملتعلقة  �مللفات  لعديد  �لتطرق 
�ملقبل  رم�صان  ل�صهر  بالتح�صري 
�جلارية  �لتح�صري�ت  �إىل  �إ�صافة 
�ل�رشب و  �لتموين مبياه  يف جمال 
�لنظافة حت�صبا ملو�صم �ل�صطياف 

�ملقبل.

عني  ولية  م�صالح  �رشعت 
�لعقار  ملف  تطهري  يف  متو�صنت 
�ل�صياحي حيث يجري �لعمل حاليا 
على ت�صخي�ش و�قع �لإ�صتثمار يف 
�لالزمة  �حللول  �إيجاد  و  �ملجال 
به  �رشحت  ح�صبما   ، به  للنهو�ش 
متو�صنت  عني  و�يل  �ل�صبت  �ليوم 

لبيبة ويناز.
ويف ذ�ت �ل�صاأن "�إ�صتقبلت �لولية 
�لعام  �ملدير  �لرئي�ش  موؤخر� 
�ل�صياحة  لتطوير  �لوطنية  للوكالة 
�لإ�صتثمار  و�صعية  على  للوقوف 
مع  �لتن�صيق  و  �ملحلي  �ل�صياحي 
لإيجاد �حللول  �ل�صلطات �ملحلية 
ما  وفق  به"،  للنهو�ش  �لكفيلة 
�أ�صغال  �ل�صيدة ويناز خالل  ذكرت 
�مل�صتثمرين  جمع  �إعالمي  يوم 
�لبنوك  م�صوؤويل  مع  �ملحليني 
مب�صاركة  و  بالولية  �لعمومية 
بعني  �ملوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  منتدى 
متو�صنت و�أو�صحت ذ�ت �مل�صوؤولة 
�أنه" حاليا جميع �مللفات �خلا�صة 
بعد  يتم  �ل�صياحي مل   بالإ�صتثمار 
�إىل حني �لإنتهاء من  �لف�صل فيها 
�ل�صياحي  �لعقار  تطهري  عملية 
�مل�صاريع  �أن"  بالولية"و�أ�صافت 
عدة  م�صاكل  ت�صجل  �ل�صياحية 
�حللول  �إيجاد  نحاول  و  بالولية 
�مللف  هذ�  تطهري  و  لها  �لالزمة 
�ملعقول  غري  فمن  جدية  ب�صفة 
�أو خيالية  م�صايرة م�صاريع وهمية 
مل يتم �لإنطالق يف جت�صيدها منذ 

�صنو�ت عديدة".

متو�صنت  عني  و�يل  ك�صفت  كما 
هي  بالولية  �لعقارية  �لرتقية  �أن 
�أنه  حيث  �لركود  تعاين  �لأخرى 
للرتقية  م�رشوع   49 جمموع  "من 
�لعقارية مل يتم ت�صجيل �أي م�رشوع 
برز للعيان" و�أ�صافت �أن "�ملرقني 
دفرت  يت�صمنها  باآجال  ملزمني 
�ل�رشوط و �إل �صيتم �إلغاء ��صتفادتهم 
�إن مل يلتزمو�  و متابعتهم ق�صائيا 
�ل�صيدة  �ل�رشوط"و�أبرزت  بدفرت 
ب�صدد  حاليا  "�لولية  �أن  ويناز 
خا�صة  �قت�صادية  خارطة  �إعد�د 
�ملوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  منتدى  و  بها 
مدعوين  �مل�صتثمرين  وجميع 
جت�صيدها"وذكرت  يف  للم�صاهمة 
ذ�ت �مل�صوؤولة �أن" م�صالح �لولية 
ملتزمة  تبقى  قطاعاتها  بجميع 
يد  وتقدمي  �مليد�نية  باملر�فقة 
لالإ�صتثمار�ت  و�مل�صاعدة  �لعون 
�لتي من �صاأنها �مل�صاهمة  �جلادة 
يف حتريك �لعجلة �لتنموية بالولية 
و خلق منا�صب �ل�صغل"وقد عرف 
طرح  متبادل  نقا�صا  �للقاء  هذ� 
خمتلف  �مل�صتثمرون  خالله  من 
�مل�صكل �لتي تعيق م�صاريعهم على 
�أر�ش �مليد�ن خ�صو�صا فيما يتعلق 
م�صوؤولو  عليها  رد  و�لتي  بالتمويل 
�أي�صا  و  �ملحلية  �لعمومية  �لبنوك 
لتطوير  �لوطنية  �لوكالة  م�صوؤول 
و�أكدت  متو�صنت  بعني  �لإ�صتثمار 
تبقى  �لإد�رة  "�أبو�ب  �أن  �لو�يل 
�لت�صهيالت  كل  لتقدمي  مفتوحة 

�لقانونية لت�صجيع �لإ�صتثمار". 
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�لتنفيذيني  �ملديرين  بح�صور  و 
�أكد  �لوطنية  �ل�صحافة  ممثلي  و 
منحه  مت  قر�ر�   135 باأن  �لو�يل 
�متياز  عقد   118 و  مل�صتثمرين 
 96 ت�صليم  و  م�صاريع  حلاملي 
م�صالح  طرف  من  بناء  رخ�صة 
و  �ملعمارية  �لهند�صة  مديرية 
�لتعمري و �لبناء م�صيفا من جهة 
�إىل  �للقاء يرمي  باأن هذ�  �أخرى 
خا�صة  �خلا�ش  �ل�صتثمار  دفع 
يعد  كما  �لن�صاطات  مبناطق  
لن�صغالت  لال�صتماع  فر�صة 
من  يعانون  �لذين  �مل�صتثمرين 
حالت  �لتي  �لعر�قيل  بع�ش 
و  م�صاريعهم،  جت�صيد  دون 
�لأول  �لتنفيذي  �مل�صوؤول  قال 
للولية: "لقد ر�جعنا �إلغاء �صبعة 
م�صاريع كانت لأ�صحابها مربر�ت 
�أن  و  تاأخرها"  ب�صاأن  مو�صوعية 
�لن�صاطات  مناطق  بع�ش  هناك 
بينها  من  �صعوبات  بها  توجد 
مبختلف  �لربط  و  �ملد�خل 
ماء(  و  كهرباء  )غاز،  �ل�صبكات 
ذ�ت  �لكهرباء  خطوط  مد  و 

�لعايل  و  �ملتو�صط  �ل�صغط 
ببلدية  �لتنني  �صوف  غر�ر  على 
�غتنم  و  خدرو�ش،   يحيى  �أولد 
نف�ش �مل�صوؤول هذ� �للقاء ليدعو 
�مل�صتثمرين للتقرب من م�صالح 
من  متكينهم  �أجل  من  �لولية 
على  موؤكد�  م�صاريعهم  جت�صيد 
وجود عقار لحت�صان ��صتثمار�ت 
و  �لعمل  ملنا�صب  مولدة  �أخرى 

�لولية  لهذه  م�صافة  قيمة  متثل 
"نريد  �لو�يل:  قال  و  للدولة،  و 
�مل�صتثمر  بني  �حلاجز  ك�رش 
تفعيل  �أجل  من  �لغد�رة"  و 
�ل�صتثمار و ت�صجيع �مل�صتثمرين 
طرح  جهتهم  �حلقيقيني"،من 
من  جملة  �مل�صتثمرين  بع�ش 
�لتي  �لن�صغالت  و  �مل�صاكل 
تعيق جت�صيد م�صاريعهم من بينها 

�صعوبة �لولوج �إىل بع�ش مناطق 
�لن�صاطات و غياب �لربط ببع�ش 
و  �لكهرباء  غر�ر  على  �ل�صبكات 
�لغاز و �ملاء على م�صتوى بع�ش 
�حل�ص�ش �لعقارية، و قام �لو�يل 
باملنا�صبة بت�صليم قر�ر�ت لفائدة 
هذ�  خالل  م�صتثمرين  �أربعة 
�للقاء �لذي ح�رشه �أزيد من 200  
حامل م�رشوع، للتذكري فاإن 786 
مليون   326 بينها  د،ج من  مليون 
من  موؤخر�  تخ�صي�صها  مت  د،ج 
�أ�صغال  لإجناز  �لولية  ميز�نية 
للن�صاطات  مناطق  ثماين  تهيئة 
�لتابعة  �أحمد  بني  من  بكل 
لبلدية قاو�ش و �أوجانة و �مليلية 
حد�دة  و  �لقادر  عبد  �لأمري  و 
)جيجل( و �صطارة و �صوف لتنني 
)�أولد يحيى خدرو�ش( �ملرتبعة 
على 700  هكتار ح�صب ما علم 
من م�صالح �لولية �لتي �أو�صحت 
�لتي حظيت  �مل�صاريع  هذه  باأن 
من  �أزيد  على  ترتبع  باملو�فقة 
490 هكتار� و من �صاأنها �أن متكن 
�خلدمة  حيز  دخولها  مبجرد 
�أزيد من 23065  من�صب عمل يف 

خمتلف قطاعات �لن�صاط، 

مت اإطالق 68 م�شروعا ا�شتثماريا من اأ�شل 152  حظي باملوافقة من طرف اللجنة الوالئية 
لال�شتثمار بجيجل و ذلك منذ 2011 اإىل غاية اليوم ح�شب ما اأكده وايل الوالية ب�شري فار على 

هام�ش لقاء نظم من طرف الوالية حول اال�شتثمار و ذلك بقاعة املحا�شرات للحي االإداري,

جيجل

ق.م 

اإطالق68  م�سروعا ا�ستثماريا منذ 2011   

تب�شة

الطارف

برج بوعريريج 

جمه�ل  يعتدي على مدير م�ؤ�س�سة ا�ست�سفائية 

اتفاقية لت�سليح االأثاث املدر�سي من طرف 
مرتب�سي التك�ين املهني

11 مليار د.ج لتدارك التنمية 
بدائرة بئر قا�سد علي

قا�صد  بئر  د�ئرة  ��صتفادت 
برج  �رشق  )�صمال  علي 
مايل  مبلغ  من  بوعريريج( 
�صيوجه  د.ج  مليار   11 يقدر 
�لتي  �لقطاعات  من  للعديد 
باحلياة  مبا�رشة  عالقة  لها 
ما  ح�صب  للمو�طن،  �ليومية 
و  �لولية  م�صالح  لدى  علم 
��صتفادت يف هذ� �لإطار بلدية 
م�رشوع  من  �أمبارك  �صيدي 
بقرية  جو�ري  ملعب  تهيئة 
"عني �لرت�ب" كما �صيتم تهيئة 
تقع  للملعب  جماورة  م�صاحة 
و�صط غابي �صمن م�رشوع  يف 
لال�صتجمام  ترفيهي  �صياحي 
موجه للعائالت ويكون متنف�صا 
هي  و  و�لريا�صيني  لل�صباب 
�حتو�ء  �صاأنها  من  م�صاريع 
لذ�ت  وفقا  وتاأطريه  �ل�صباب 
�لرتبية  قطاع  يف  و  �مل�صالح 
��صتفادت ذ�ت �لبلدية مب�رشوع 
لبناء مطعم مدر�صي �صينجز يف 
بغالف  �لتطوعي  �لعمل  �إطار 
مايل بقيمة تفوق 10 مليون د.ج 
لإجناز  م�رشوع  �إىل  بالإ�صافة 
بالع�صب  مغطى  جو�ري  ملعب 

لبناء  �آخر  وكذ�  �ل�صطناعي 
�صكان  �صتمون  للماء  خز�ن 
�ل�رشب  مبياه  "بوحلاف"  قرية 
و  �إجناز  م�رشوع  جانب  �إىل 
تهيئة مقر مكتب للربيد مكان 
غري  و  �ل�صيق  �لقدمي  �ملكتب 
بلدية  ��صتفادت  قد  و  �لالئق 
�لد�ئرة  مقر  علي  قا�صد  بئر 
بالع�صب  مهياأ  جو�ري  مبلعب 
جديد�  مقر�  و  �ل�صطناعي 
لل�صمان  �لوطني  لل�صندوق 
�لأجر�ء  للعمال  �لجتماعي 
لوحدة  �خلدمة  حيز  و�صع  و 
ما  ح�صب  �ملدنية  للحماية 
بدورها  �لولية  م�صالح  ذرته 
مبلعب  خليل  بلدية  ��صتفادت 
بالع�صب  مغطى  جو�ري 
�ل�صطناعي و م�رشوع ل�صيانة 
بني  �لر�بط  �لبلدي  �لطريق 
قرية "ر�أ�ش �لعني" ومقر بلدية 
خليل و كذ� و�صع حيز �خلدمة 
مر�ش  عن  للك�صف  لوحدة 
"�ل�صفاء"  بقرية  �ل�رشطان 
باإجناز  كذلك  ��صتفادت  �لتي 
بالع�صب  مغطى  جو�ري  ملعب 

�ل�صطناعي.

�ملوؤ�ص�صة  مدير  تعر�ش 
�ل�صت�صفائية عليا �صالح  ماجن 
�صنة   54 �لعمر  من  �لبالغ  حممد 
�عتد�ء  �أم�ش  نهار  �صبيحة  

مو�طن  طرف   من  ج�صدي  
جمهول �لهوية يف حدود �ل�صاعة  
�صبب  ما  �صباحا  ع�رش  �حلادية 
�لنف  م�صتوى  على  ك�صور  له 

ولذ�   بالفر�ر  �لو�صط �ن هذ� 
��صتدر�ج  �لعتد�ء جاء يف �صكل 
�نه يريد  مدير �ملوؤ�ص�صة بحجة 
�ملري�ش  حول  منه  ��صتف�صار 

بزيارته حينها تفاجئ  �لذي قام 
عليه  بالعتد�ء  �ملوؤ�ص�صة  مدير 

.
عزيزي ر�شيد

عني متو�شنت 

 ال�سروع يف عملية تطهري 
العقار ال�سياحي 
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ر�شخ عرفات ل�شرط 
نتنياهو وجمع من اأ�شماهم 

اأع�شاء املجل�س الوطني 
الذين و�شل عددهم اإىل 

اأكرث من األف من املوظفني 
واملنتفعني من اأموال 

الدول املانحة و�شّوتوا 
وقوفًا وبرفع االأيدي 

متامًا كما طلب نتنياهو 
وبح�شور و�شهادة الرئي�س 

االأمريكي بيل كلينتون 
بتاريخ 8/11/1998 يف 

مدينة غزة.

وتكري�س بداية التنازل 
عن احلقوق الوطنية 
الثابتة غري القابلة 

للت�شرف ل�شعبنا وتلبية 
للمطالب املتكررة 

للجرنال رابني وبري�س 
ونتنياهو واعتربه 
بري�س باأنه التغيري 

االأيديولوجي االأكرث 
اأهمية يف  القرن 

الع�شرين، الأنه يقود 
اإىل ت�شفية احلقوق 
والق�شية وعروبة 

فل�شطني وتخليد وجود 
الكيان ال�شهيوين

www.elwassat.com

بح�شور الرئي�س االأمرييكي  كلينتون 

اإلغاء املجل�س الوطني الف�سطيني  للميثاق الوطني 
د.غازي ح�شني

والعربي  الفل�سطيني  الزمن  ظل  يف 
الت�سليل  ظل  ويف  الرديء.  الر�سمي 
واخلداع والكذب الذي متار�سه ف�سائيات 
دول اخلليج واأجهزة الإعالم واملخابرات 
اأ�سمتهم راي�س  والدبلوما�سية يف دول من 
الرئي�س  راأ�سهم  وعلى  العرب  باملعتدلني 
الدور  ظل  ويف  مبارك،  ح�سني  املخلوع 
العربية  الدول  جامعة  به  قامت  الذي 
وال�رسائيلية  الأمريكية  املطالب  بتلبية 
بيع  و  القد�س  تهويد  ويجري  جرى 
المريكية   لتمرير  �سقفة  �سقفة  فل�سطني 

وال�سهيونية يف البلدان العربية.
بداأت تنازلت قيادة عرفات عن احلقوق 
الوطنية الثابتة غرب القابلة للت�رسف ل�سعبنا 
الإذعان يف  اتفاق  الفل�سطيني يف  العربي 
الذي وقعه عرفات يف 1993/9/9  اأو�سلو 
وبلغت   .1993/9/13 يف  عبا�س  وحممود 
تنازلتهما  ذروتها باإلغاء امليثاق الوطني 
يف ني�سان عام 1996 تلبية ملطلب �سهيوين 
به  تقدم  قدمي 
بري�س  �سمعون 
ا�سحق  واجلرنال 
بذريعة  رابني 
حزب  اإجناح 
ال�رسائيلي  العمل 
النتخابات  يف 
دويلة  ولإقامة 
فل�سطينية. واعترب 
اإلغاء  بري�س 
)التغيري  امليثاق 
جي  لو يو يد لأ ا
يف  اأهمية  الأكرث 

القرن الع�رسين(.
عرفات  تو�سل 
 1998 العام  يف 
اإذعان  اتفاق  اإىل 
واي  يف  جديد 
حول  بالنتي�سن 
ال�سق  وتثبيت  لرت�سيخ  و  اخلليل  تهويد 
ال�سهيوين.  الكيان  مل�سلحة  فيه  الوارد 
احلادي  القرن  )�سايلوك  نتنياهو  ولكن 
ابتزاز  من  مبزيد  منه  اإمعاناً  والع�رسين( 
ربط  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قيادة 
اأو�سلو الذي و�سعه بري�س  التزامه باتفاق 
بالنتي�سن  واي  يف  الإذعان  اتفاق  وتوقيع 
وبرفع  وقوفاً  الثانية  للمرة  امليثاق  باإلغاء 
املنظمة   قيادة  اإذلل  من  الأيدي، ملزيد 
املزيد من امل�رسوعية  اإ�سفاء  اأجل  ومن 
يف  لليهود  املزعوم  التاريخي  احلق  على 
التاريخي  واحلق  عروبتها  ونزع  فل�سطني 
للعرب فيها  منذ بدء التاريخ وحتى يومنا 
وروحية  تاريخية  �رسعية  اأي  ولنزع  هذا، 

حق  و�سطب  فيها،  وامل�سلمني  للعرب 
وال�ستمرار  ديارهم،  اإىل  الالجئني  عودة 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  �سيا�سة  يف 
وترحيل  اليهودية  امل�ستعمرات  وبناء 
ولنزع  فل�سطني،  وطنهم  من  الفل�سطينيني 
لل�سعب  الوطني  الن�سال  عن  ال�رسعية 
وممتلكاته  اأر�سه  ل�ستعادة  الفل�سطيني 
املقاومة  امل�سلوبةونعت  وحقوقه 

الفل�سطينية امل�رسوعة بالإرهاب.
وجمع  نتنياهو  ل�رسط  عرفات  ر�سخ 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اأ�سماهم  من 
األف  من  اأكرث  اإىل  عددهم  و�سل  الذين 
اأموال  من  واملنتفعني  املوظفني  من 
وبرفع  وقوفاً  و�سّوتوا  املانحة  الدول 
الأيدي متاماً كما طلب نتنياهو وبح�سور 
كلينتون  بيل  الأمريكي  الرئي�س  و�سهادة 
بتاريخ 1998/11/8 يف مدينة غزة. وكان 
كلينتون هو الذي طلب من عرفات القيام 
يف  وخمادعة  م�سللة  م�رسحية  باأخطر 
وقف  لذلك  الفل�سطيني.  ال�سعب  تاريخ 
ليقول:  غزة  يف  عرفات  جمل�س  اأمام 
قمتم  لقد  اأيديكم  رفعتم  لأنكم  )اأ�سكركم 
بعمل جيد( هكذا تباع فل�سطني من قيادة 
الفل�سطيني  الوطني  واملجل�س  املنظمة 
العتيد اإر�ساًء للوليات املتحدة واليهودية 
ملوقف  وحتقيقاً  وال�سعودية  العاملية 

جامعة ت�رس�سل.
املجل�س  حتقيق  على  نتنياهو  علّق 
و�سعه  الذي  لل�رسط  الفل�سطيني  الوطني 
وقال: )اإن هذا اليوم هو يوم مهم بالن�سبة 
ال�سهيوين(  )الكيان  "ا�رسائيل"  دولة  اإىل 
تبني  على  عاماً   )50( مرور  بعد  اأنه  اإذ 
وخم�س  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق 
الأمر  اأجنز  باإلغائه  الوعد  على  �سنوات 
فعاًل. واأكد اأن الإلغاء حتقق بف�سل اإ�رسار 
"ا�رسائيل" على ذلك، م�سدداً على �رسورة 
اإنعكا�س هذا القرار على كل اأوجه احلياة 
املتعلقة بالفل�سطينيني بدءاً من املدار�س 
زعماء  ت�رسيحات  وحتى  التعليم  وكتب 
الفل�سطينية  ال�سلطة  وحققت  ال�سلطة. 
لنتنياهو تغيري املناهج الدرا�سية بال�سكل 
وحذت  ال�سهيوين  العدو  اأراده  الذي 
وبقية  وال�سعودية  الها�سمية  اململكة 
الفل�سطنية  ال�سلطة  حذوة  اخلليج  دول 
زعماء  يديل  األ  نتنياهو   وا�سرتط  كما   ،
ال�سلطة واملنتفعون بها ت�رسيحات تتبنى 
للت�رسف  القابلة  غري  الثابتة  احلقوق 
ال�سلطة  واأخذت  الفل�سطيني،  ل�سعبنا 
والأطماع  والأكاذيب  املقولت  تتبنى 
قال  بت�رسيح  عبا�س  فاأدىل  ال�سهيونية. 
كما  امليعاد،  اأر�س  هي  فل�سطني  اإن  فيه 
فل�سطني  "اإن  قائاًل:  فيا�س  �سالم  �رسح 
حق  على  و�سطبا  التوراة"  اأر�س  هي 

وواجب عودة الالجئني اإىل ديارهم .

وتت�سمن ت�رسيحاتهما وت�رسيحات يا�رس 
حقوق  عن  التنازل  وعريقات  ربه  عبد 
يف  وامل�سلمني  والعرب  الفل�سطينيني 

القد�س وبقية فل�سطني.

رد ف�شائل املقاومة

الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل  وردت 
الع�رسة على اإلغاء امليثاق بناء على طلب 
انتخاب  اإىل  بالدعوة  ال�سهيوين  الكيان 
جديد  مركزي  وجمل�س  تنفيذية  جلنة 
احتكار  دون  للحيلولة  التحرير  ملنظمة 
عرفات للقرار الفل�سطيني راف�سة ب�سورة 

قاطعة اتفاق الإذعان يف واي بالنتي�سن.
جمل�س  انتخاب  الآن  حتى  يحدث  ومل 
وطني  جديد  ، مما يفقد منظمة التحرير 
الد�ستورية  ال�رسعية  القيادية  واأطرها 

والن�سالية.
�سادق اأع�ساء جمل�س عرفات يف غزة ثانيًة 
يف 1998/12/14 على اإلغاء مواد امليثاق 
التاريخي  باحلق  تتم�سك  التي  الوطني 
وعد  قانونية  وعدم  فل�سطني  يف  للعرب 
النتداب  نظام  �رسعية  وعدم  بلفور 
وقرار التق�سيم وتاأ�سي�س الكيان ال�سهيوين 

الق�ساء على  اإىل  وتدعو 
ال�ستعمار  كيان 
ين  �ستيطا ل ا

العن�رسي يف فل�سطني 
باملقاومة  العربية 

ب  حر و مل�سلحة ا
ال�سعبية.  التحرير 

 6 هي:  امللغاة  واملواد 
و19  و15  و10  و9  و8  و7 

 ، و30  و23  و22  و21  و20 
اأما املواد التي حذفت منها مقاطع فهي 
1 و2 و3 و4 و5 و11 و12 و13 و14 و16 و17 
و18 و25 و26 و27 و29 ، فماذا تبقى اإذاً من 
امليثاق الذي يعترب د�ستور وقراآن واأجنيل 
ال�سعب  جنى  وماذا  الفل�سطيني؟  ال�سعب 
امليثاق؟  اإلغاء  من  الفل�سطيني  العربي 
يف  وجمل�سه  عرفات  ليا�رس  يحق  وهل 
تراب  من  واحدة  ذرة  يتنازل عن  اأن  غزة 
ولي�ست  للبيع  لي�ست  فل�سطني  فل�سطني؟ 
تتمول  التي  والف�سائل  فتح  لقيادة  ملكاً 
نف�سها  ت�سمي  التي  الف�سائل  اأي  منها 

ف�سائل منظمة التحرير الفل�سطينية.

اإلغاء امليثاق

التنازلت  اأبرز  امليثاق  اإلغاء  �سّكل 
عرفات  يا�رس  بها  قام  التي  اخلطرية 
وجمل�سه الوطني مرتني يف غزة عام 1996 
الأمريكي  الرئي�س  وبح�سور   1998 عام  و 
يف  الإذعان  لتفاقيتي  تنفيذاً  املت�سهني 

وبرفع  ووقوفاً  بالنتي�سن  وواي  اأو�سلو 
الأيدي كما اأ�رس الإرهابي نتنياهو.

ال�سيا�سي  النحدار  مدى  بجالء  وظهر 
والأخالقي الذي و�سلت اإليه قيادة منظمة 
الأخرى  الفل�سطينية  والقيادات  التحرير  
فل�سطني  باعوا  والذين  منها  تتمول  التي 
وامتيازاتها  ال�سلطة  منا�سب  مقابل 
والأخالقي  الوطني  وانحرافهم  واأموالها 
والف�ساد الذي تغلغل داخلهم حتى النخاع. 
وحتولوا اإىل اأدوات من خالل اأموال الدول 
والمالءات  املطالب  لتلبية  املانحة 

ال�رسائيلية واملطالب الأمريكية.
خلدمة  لي�س  للميثاق  عرفات  اإلغاء  جاء 
وجود  لتخليد  واإمنا  الفل�سطيني  ال�سعب 
عن  التنازل  بداية  وتكري�س  اإ�رسائيل 
القابلة  غري  الثابتة  الوطنية  احلقوق 
للت�رسف ل�سعبنا وتلبية للمطالب املتكررة 
واعتربه  ونتنياهو  وبري�س  رابني  للجرنال 
الأكرث  الأيديولوجي  التغيري  باأنه  بري�س 
اأهمية يف  القرن الع�رسين، لأنه يقود اإىل 
ت�سفية احلقوق والق�سية وعروبة فل�سطني 
قلب  يف  ال�سهيوين  الكيان  وجود  وتخليد 
واإقامة  عليه  والهيمنة  العربي،  الوطن 
العظمى  ا�رسائيل 
من  القت�سادية 
م�رسوع  خالل 
الأو�سط  ال�رسق 
وال�سوق  اجلديد 
اأو�سطية  ال�رسق 
تطبيع  و
ت  قا لعال ا
على  والق�ساء 
طعة  ملقا ا
الإقليمي  والتعاون  العربية 
اأ�سا�س  على  موؤ�س�سات  واإقامة  امل�سرتك 
عربي  اأ�سا�س  على  ولي�س  اأو�سطي  �رسق 
ال�سعودي  التحالف  لإقامة  متهيداً 
املفاومة  حركات  ملواجهة  ال�رسائيلي 

والتحرر الوطني يف العامل.
اإلغاء امليثاق بالتزامن مع احتفالت  جاء 
ال�سنوية  بالذكرى  ال�سهيوين  العدو 
حت�سل  اأن  دون  من  فل�سطني  لغت�ساب 
العرتاف  على  التحرير  منظمة  قيادة 
الفل�سطيني  لل�سعب  امل�سري  تقرير  بحق 
وبدون  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  وحق 
مبوافقة  واإمنا  اأخرى  �سمانات  اأية 
على  التنفيذية  واللجنة  الوطني  املجل�س 
الثابتة  الوطنية  احلقوق  �سقف  تخفي�س 
غري القابلة للت�رسف لل�سعب الفل�سطيني.

راأي  الراحل عرفات

واعترب يا�رس عرفات "اأن التعديل )الإلغاء( 
للم�سرية  وانت�سار  لدميقراطيتنا  انت�سار 

وتوا�سلت  اأو�سلو  يف  بداأت  التي  الكربى 
يف القاهرة ثم يف وا�سنطن لتحقيق �سالم 
ع�سو  �سعراوي  حنان  ان   اإل  ال�سجعان، 
التعديل  قرار  اأن  قالت  الوطني  املجل�س 
بو�سعها  )ا�رسائيل(  اأن  يثبت  )الإلغاء( 
ق�سية  و�سلت  وهكذا  تريد.  ما  متلي  اأن 
الب�رسية  تاريخ  يف  ق�سية  اأعدل  فل�سطني 
تهويد  وهي  مراحلها  واأرداأ  اخطر  اإىل 
ال�رساع  واإنهاء  الق�سية  وت�سفية  القد�س 

وحتالف ال�سعودية مع العدو ال�رسائيلي.
التحرير  القيادة املنحرفة يف منظمة  اإن 
للمرة  امليثاق  باإلغاء  قامت  الفل�سطينية 
اتفاقيتي  بتنفيذ  منها  التزاماً  الثانية 
بالنتي�سن.  وواي  اأو�سلو  يف  الإذعان 
وهياأت للم�رسحيتني يف احتفالت م�سللة 
بق�سية  الأ�رسار  اأفدح  اأحلقت  وخمادعة 
الت�سفية  �سكة  على  وو�سعتها  فل�سطني 
واإقامة  ال�سهيوين  امل�رسوع  واإجناح 
"ا�رسائيل العظمى" القت�سادية من خالل 
اإلغاء املقاطعة العربية والتطبيع اجلماعي 
العربي وم�رسوع ال�رسق الأو�سط اجلديد.

اأي �شرعية متثيلية د�شتورية؟

الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  موافقة  اإن 
على  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  واللجنة 
الفل�سطينية  القيادة  اأفقدت  امليثاق  اإلغاء 
ون�سالية  د�ستورية  متثيلية  �رسعية  اأي 
الإلغاء  عملية  لأن  الفل�سطيني،  لل�سعب 
الثابتة  التاريخية  احلقوق  مع  تتناق�س 
الفل�سطيني  لل�سعب  للت�رسف  القابلة  غري 
اإرادة  متثل  ول  فل�سطني  وطنه  يف 
ون�سالته  وتطلعاته  الفل�سطيني  ال�سعب 
قاتلة  وطعنة  الثابتة  وحقوقه  وانتفا�ساته 
جلوهر حقوق ال�سعب والأمة يف فل�سطني، 
ووافق اأع�ساء املجل�س الذين  على الإلغاء 
حتقيقاً  الوطنية  الثوابت  عن  وتنازلوا 
الرئي�س  لطلب  وتلبية  �سهيونية  لإمالءات 

الأمريكي كلينتون.
اإنعقد املجل�س الوطني  بناء على طلب من 
ا�رسائيل وبدعم من اإدارة الرئي�س كلنتون 
عروبة  عن  بالتنازل  مطالبها  لتحقيق 
ال�سهيوين  الحتالل  ظل  ويف  فل�سطني 
الأع�ساء  بع�س  دخول  على  وموافقته 
يالحقهم  ال�سهيوين  العدو  كان  الذين 
وغريهم. العبا�س  واأبو  داوود  اأبو  ومنهم 

العبا�س  لأبي  عنيفة  اإنتقادات  ووجهت 
اأبو  ول�سديقي  بغداد  يف  التقيته  عندما 

داوود عندما التقيته يف دم�سق.

امل�س بوحدة ال�شعب الفل�شطيني

بوحدة  امل�س  اإىل  امليثاق  اإلغاء  اأدى 
الأ�سا�سية  وبحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب 

اإىل  الالجئني  عودة  حق  اإ�سقاط  ومنها 
وقرارات  فل�سطني  عروبة  واإلغاء  ديارهم 
املقاومة  عن  والتخلي  املتحدة  الأمم 
برعاية  الكارثية  املفاو�سات  واعتماد 
الوليات املتحدة العدو ال�سا�سي لق�سية 
الفل�سطيني  ال�سعب  وحقوق  فل�سطني 
العروبة  وعدو  له  ال�سرتتيجي  واحلليف 
العامل  يف  ال�سعوب  وجميع  وال�سالم 
عمل  اإىل  الفل�سطيني  العمل  وحتول   .
نتائج  اإىل  واإمنا  امليثاق  اإىل  ي�ستند  ل 
على  اخلطرية  العدو  ملططات  الإذعان 
وعروبة  الفل�سطيني  الن�سال  م�ستقبل 
وعذابات  اآلم  من  الإلغاء  وزاد  فل�سطني. 
و�سحايا  وت�سحيات  وم�سائب  وويالت 
مبا  فل�سطني  وتهويد  الفل�سطيني  ال�سعب 
القد�س  ومدينة  العربية  املقد�سات  فيها 
ثالثة  انعقدت  املحتلني".  ب�سطريها 
ورام  فل�سطينية يف غزة  �سعبية  موؤمترات 
اهلل ودم�سق وجاء يف البيان اخلتامي ال�سادر 
�سعبنا  "اإن   1998/12/12 يوم  دم�سق  يف 
يقف بحزم �سد اإلغاء امليثاق، والذي تعد 

ثوابته حمل اإجماع 
اإلغاء  واإن  وطني. 
اإلغاء  هو  امليثاق 
التحرير  ملنظمة 
لفل�سطينية  ا
تها  �س�سا موؤ و
للوحدة  وتدمري 
الذين  واإن  الوطنية 
على  اأقدموا 
فاقدون  الإلغاء 
ل�رسعيتهم الوطنية 
اإن  والقانونية". 
الوطني  امليثاق 
وقراآن  د�ستور  هو 
ال�سعب  واإجنيل 
وحق  الفل�سطيني 
يف  اأفراده  جلميع 
فل�سطني  داخل 
ول  وخارجها. 

اأو�سلو  يف  الإذعان  اتفاق  لقيادة  يجوز 
الطرف  عن  مبعزل  تت�رسف  اأن  كطرف 
حق  من  لي�س  اأنه  كما  الوطني،  الآخر 
عن  يتنازل  اأن  الوطني  وجمل�سه  عرفات 
التي  الفل�سطيني  الن�سال  واأهداف  مبادئ 
من  الآلف  مئات  خاللها  من  ا�ست�سهد 
اإننا  وامل�سلمني.  والعرب  الفل�سطينيني 
نعترب اأن جميع الذين �ساركوا يف م�رسحية 
كما  الأيدي  وبرفع  وقوفاً  امليثاق  اإلغاء 
اأخالق وطنية  طلب نتنياهو بال قيم وبال 
فل�سطني  باعوا  واإمنا  اإن�سانية،  حتى  اأو 
واأكربخيانة  ال�سخ�سية  مل�ساحلهم  خدمة 
اأع�ساء  اإقرتفها  ودينية  وقومية  وطنية 

اأملجل�س األوطني األفل�سطيني.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
املديرية العامة لالأمالك الوطنية

مديرية امالك الدولة لوالية ورقلة

عقد االمتياز
رقم :71 من �سجل العقود االدارية ل�سنة 
العقد  اأحكام هذا  لتنفيذ   : املوطن   2015
وتوابعه ي�سرح الطرفان بتعيني موطنها 
كمايلي اجلهة املانحة : مديرية اأمالك 

الدولة الكائن مرها بـدار املالية �سوق ال�سبت
�ساحب االمتياز :ال�سيد زهاين جموعي بن 

ابراهيم ال�ساكن بحي االمري عبد القادر 
جامعة والية الوادي املاكن امل�سمى :الزاوية 

العابدية ت�سمية العقار :م�سنع احلليب 
وم�ستقاته طبيعة العملية : حتديد عقار 

من اأجل طلب ا�ستثمار لفائدة ال�سيد : زهاين 
جموعي بن ابراهيم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

الرقم 2018/22
و�شل ت�شجيل الت�رصيح بتاأ�شي�س جمعية حملية

�شفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�شى 
باجلمعيات  2012املتعلق  يناير  لـ12  امل�افق   1433
، مت هذا الي�م 2018/04/22 ت�شليم و�شل الت�رصيح 
الريا�شي  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�شي�س 

امل�شماة :
للكرة  ث�ر  بني  م�شتقبل  لله�اة  الريا�شي  النادي 

احلديدية
الكائن مقرها : بحي بني ث�ر ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�شيد ق�يدر مرجاين
تاريخ ومكان امليالد :1965/11/28 ب�رقلة

 ر�شالة مفتوحة
 اىل وايل والية ورقلة

من ال�سيد رابح لو�سيف دائرة اأنقو�سة
رقم الهاتف : 0554097548

يل ال�سرف العظيم اأن اأرفع ل�سيادتكم 
ال�سامية طلبي هذا واملتمثل يف 

�سرورة التدخل ال�سخ�سي لدى مدير 
امل�سالح الفالحية بوالية ورقلة  من 

اأجل ازالة ال�سوائب وت�سهيل 
ال�سعوبات لتمكيني من احل�سول على 
الدعم الفالحي الإنتاج القمح و الر�ش 
املحوري ، و اأحيطكم علما اأنني اأملك 

كل الوثائق االدارية املطلوبة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة
بلدية ورقلة

 الرقم : 2018/05
و�شل ت�شجيل الت�رصيح بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 يف 18 �شفر 1433 
امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 
هذا الي�م :2018/04/11 ت�شليم و�شل الت�رصيح 

بتاأ�شي�س جمعية املحلية ذات الطابع ثقايف 
امل�شماة :

جمعية : الثقافية الفلكل�رية الإحياء اأفراح البادية 
واملدينة

الكائن مقرها / حي املخادمة ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�شيد : رابح خمقاين

تاريخ ومكان امليالد : 1973/07/25 ب�رقلة
العن�ان : املخادمة ورقلة  

و�شل ت�شجيل الت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

مبقت�شى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 
امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

   مت هذا الي�م 9 اأفريل 2018  ت�شليم و�شل ت�شجيل 
الت�رصيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية

امل�شماة :جمعية فر�شان اأوالد �شيدي �شعيد لبلدية 
املعم�رة

املقيمة : بقاعة متعددة الن�شاطات باملعم�رة مركز
رئي�س اجلمعية  : عبدات عالوة

تاريخ ومكان امليالد: 19/ 08 / 1977 بديرة
العن�ان : بلدية املعم�رة دائرة �ش�ر الغزالن والية الب�يرة
املالحظة: ين�رص هذا ال��شل خالل ثالثني 30 ي�ما على 
االأكرث التي تلي ت�شليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�شابها
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

اإعالن باإعداد �شهادة احليازة
طبقا للقان�ن رقم 90 / 25 امل�ؤرخ يف 18 ن�فمرب 1990 

املت�شمن الت�جيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�شيد :ل�نا�س 
�شامية بنت م�شع�د امل�ل�دة بتاريخ27 - 05-1984بذراع 

امليزان والية تيزي وزو وال�شاكنة بحي 183 قطعة بلدية عمر 
قد قدمت ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق 

احليازة والتقادم املك�شب ، طالبة اثبات هذه امللكية بتحرير 
�شهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�س 
�شاحلة للبناءامل�شماة جنان ال�شارف  تقع باملكان امل�شمى 

القراريب  بلدية عمر ودائرة القادرية والية الب�يرة  م�شاحتها 
االجمالية 1102،00 مرت مربع  ويحدها من :

ال�شمال : طريق بلدي
اجلن�ب : ملكية ب�زيدي مقران
ال�رصق  : ملكية قرع�ين ب�عالم
الغرب :ملكية ب�زيدي مقران

فعلى كل �شخ�س له مطالب او اعرتا�شات على حترير هذه 
ال�شهادة تقدميها يف مدة اق�شاها �شهرين 02 ابتداء من تاريخ 

الن�رص يف جريدة ي�مية وطنية
  رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
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ق. د

الإمارات  اأن  اإىل  املجلة  ولفتت 
بكثافة يف امل�ساعدات  ا�ستثمرت 
الع�سكرية لقوات التحالف العربي 
اأمنية  وحدات  و�سكلت  اليمن،  يف 
خمتلفة تخ�سع لقيادتها، وتعتربها 

الأمم املتحدة قوات "بالوكالة".
املجلة،  ح�سب  الإمارات  وتقول 
الوحدات  تلك  ت�ستخدم  اإنها 
يف  "القاعدة"  تنظيم  ملكافحة 
لكنها  لليمن،  اجلنوبي  ال�ساحل 
ابن  �سالح  طارق  تدعم  الآن 
عبد  علي  الراحل  الرئي�س  �سقيق 
ل�ستعادة  ي�سعى  الذي  �سالح  اهلل 
من  ال�سرتاتيجي  احلديدة  ميناء 

اجلماعة.
ال�رضبة  فاإن  املجلة،  ووفق 
توؤكد  ال�سماد  ا�ستهدفت  التي 
باخليار  تتم�سك  الإمارات  اأن 
قدرات  اختبار  وتعتزم  الع�سكري 
جديدة، ففي العام املا�سي باعت 
ال�سني للإمارات طائرة دون طيار 
ت�ساهي   Wing Loong II

طائرة "اأم كيو 9" الأمريكية.
ال�سلح  �سوؤون  يف  اخلبري  وقال 
املجلة:  ح�سب  برونك  جا�ستني 
ن�رض  اإىل  متيل  الإمارات  "كانت 

وراأينا  طيار..،  دون  الطائرات 
ل�ستخدامها  ا�ستعداد  على  اأنهم 
�سيا�سيا،  ح�سا�سة  مناطق  يف 
اأن  برونك  واعترب  ليبيا".  مثل 
ال�سماد قتل براأ�س حربية �سديدة 
ي�سمى  ما  مع  وتت�سق  النفجار 
يوازي  ما  وهو   ،"10-AKD"

�ساروخ هيلفاير الأمريكي.
جزء  "هذا  اأن  اإىل  املجلة  وت�سري 

من �سيا�سة اأو�سع للإمارات لتو�سيع 
املنطقة"،  اأنحاء  كل  يف  نفوذها 
مع العديد من القواعد الع�سكرية 
على طول ال�ساحل اجلنوبي لليمن، 
اإ�سافة  اأريرتيا،  وقاعدة جوية يف 
اإىل م�ساريع للتعاون الع�سكري مع 
مع  علقاتها  وتعزيز  ال�سومال 
اأر�سل  اللذين  وال�سنغال  ال�سودان 
يف  القتال  جبهات  اإىل  قواتهما 

اليمن.
�سابط  عن  نقل  املجلة  وذكرت 
ا�ستخبارات يف الناتو اأن وا�سنطن 
والإمارات  ال�سعودية  منحت 
ع�سكريا  للتو�سع  مطلقا  تفوي�سا 
يف املنطقة، باعتبار ذلك يخفف 
الأمريكي  اجلي�س  عن  العبء 
حماربة  يف  الأمريكية  واخلزانة 

الإرهاب.
وحذرت املجلة، من اأن ا�ستهداف 
ذاته  الوقت  يف  ميثل  ال�سماد، 
التي  الغربية،  للحكومات  حتديا 
التي  الت�سوية  جهود  بقوة  تدعم 
ترعاها الأمم املتحدة يف اليمن.

ال�سماد،  مقتل  املجلة  وو�سفت 

باأنه "�رضبة قا�سية لعملية ال�سلم 
كون  البلد"،  يف  اأ�سل  املتعرثة 
ال�سماد يعد زعيما و�سطيا ي�سعى 
تفاو�سية  ت�سوية  اإىل  للتو�سل 
"بقدر  واأ�سافت:  اليمنية،  للأزمة 
والإمارات  ال�سعودية  تنوع  ما 
تزداد  اأ�سلحتهما،  م�سادر 
قدرتهما على العمل ب�سكل منفرد 
امل�سالح  عن  تبتعد  قد  وبطرق 

الأمريكية".
وا�سنطن  اأعادت  ذلك،  ظل  ويف 
النظر يف موقفها ال�سابق الراف�س 
لت�سدير طائرات حربية دون طيار 
اإدارة  واأ�سدرت  الإمارات،  اإىل 
جمموعة  ال�سهر  هذا  ترامب 
املخففة  القرارات  من  جديدة 

للقيود ال�سابقة.
وخل�ست املجلة اإىل اأنه مع ت�سغيل 
دون  �سينية  طائرات  الإمارات 
وتعاظم  قتالية،  مهمات  يف  طيار 
قد  جيبوتي،  يف  ال�سيني  الوجود 
يف  جديدة  جبهة  اخلليج  ي�سبح 
وال�سني  املتحدة  الوليات  �رضاع 

على النفوذ يف املنطقة.

الأوىل  للوهلة  بدا  نحو  على 
حزب  زعيم  اقرتح  مفاجئا، 
بهجلي  دولت  القومية  احلركة 
النتخابات  موعد  تقدمي 
بعدها  والربملانية.  الرئا�سية 
باأربع وع�رضين �ساعة فقط، مت 
حزب  حزبي  بني  اتفاق  اإعلن 
العدالة والتنمية وحزب احلركة 
القومية على اإجراء النتخابات 

يف 24 جوان املقبل.
دولت بهجلي الذي اقرتح تقدمي 
خطابه  يف  النتخابات  موعد 
اأمام الكتلة النيابية حلزبه، اأ�سار 
القت�سادي،  اجلانب  اأن  اإىل 
الإرهاب،  مكافحة  وتعقيدات 
اخلارجية  ال�سيا�سة  واأجندة 
املتاأزمة، تقت�سي تقدمي موعد 

النتخابات.
الرئي�س  اأكد  اأي�سا،  جانبه  من 
اللتزام  �رضورة  اأردوغان 
للنتخابات،  املحدد  باملوعد 
وامل�سوغات  الأ�سباب  معتربا 
منطقية  بهجلي  �ساقها  التي 

وكافية لتقدمي املوعد.

اأهم اأ�شباب تقدمي موعد 
االنتخابات

يف  الن�رض  ثمار  جني  اأول: 
وحترير  الزيتون  غ�سن  عملية 
عفرين من "ب ي د / ب ك ك" 

النف�سايل.
على  الطريق  قطع  ثانيا: 
التدخلت اخلارجية يف العملية 
وا�سحا  بدا  وقد  النتخابية.. 
يف القلق والنزعاج الكبري الذي 
تقدمي  جراء  الأمريكيون  اأبداه 
كونه  رغم  النتخابات،  موعد 
اإجراء فنيا و�ساأنا داخليا يخ�س 
الرتكية.  الداخلية  ال�سيا�سة 
القادمة  الأيام  يف  و�سرنى 
العرتا�سات  من  اأعلى  وترية 
والت�سكيك من قبل دول الحتاد 

الأوروبي.

والت�سادم  الحتكاك  منع  ثالثا: 
حزب  احلليفني،  احلزبني  بني 
العدالة والتنمية وحزب احلركة 

القومية.
احلزبني  اأن  من  الرغم  على 
الق�سايا  اأغلب  على  متفقان 
ال�سيا�سية، وبينهما حلف "اتفاق 
اجلماهري"، اإل اأن ذلك ي�ستثني 
النتخابات البلدية. حيث ياأمل 
حتقيق  القومية  احلركة  حزب 
�رضيكه  ح�ساب  على  مكا�سب 
ولأن  والتنمية.  العدالة  حزب 
للنتخابات  العتيادي  املوعد 
النتخابات  قبل  ياأتي  البلدية 
فهذا  والربملانية،  الرئا�سية 
�رضو�سا  انتخابية  معركة  يعني 
من  ياأتي  ثم  الطرفني،  بني 
اأمر  وحلف.  �سلح  بعدها 
واإي�ساحه  �رضحه  ي�سعب  رمبا 
للناخب العادي. رابعا: مفاجاأة 
بانتخابات  املعار�سة  اأحزاب 
مفاجئة، جتعل عملية مل �سملها 
�سعبة و�سبه م�ستحيلة، اإذ لي�س 
من ال�سهل على جبهة املعار�سة 
وجتري  اأوراقها  ترتب  اأن 
مبكرة  لنتخابات  ا�ستعداداتها 
مقررة يف تاريخ قريب اإىل هذا 
الطريق  قطع  خام�سا:  احلد. 
على القوى الداخلية واخلارجية 
ا�ستخدام  اأمام  املرتب�سة 
ال�سغط  يف  القت�سادية  الورقة 
على احلزب احلاكم، من اإ�ساعة 
اأجواء عدم ال�ستقرار يف �سعر 
وزعزعة  الرتكية،  اللرية  �رضف 
ب�سكل  القت�سادية  املعطيات 
والتنمية  العدالة  حزب  يحرم 
وهو  بيده،  �سلح  اأقوى  من 
والنجاحات  الإجنازات  �سلح 
�سنوات  خلل  حققها  التي 

حكمه.

ن�شرت جملة "فورين بولي�شي" االأمريكية تقريرا يتناول تداعيات مقتل الزعيم احلوثي �شالح 
ال�شماد، على امل�شهد اليمني الداخلي وتوزيع االأدوار اخلارجية و�شط تزايد طموحات االإمارات يف 

املنطقة واعتربت املجلة اأن ا�شتهداف ال�شماد بطائرة اإماراتية بال طيار �شينية ال�شنع، ي�شلط ال�شوء 
على "احلزم املتزايد لدولة االإمارات يف اليمن""فمنذ 2016، حتاول االإمارات تر�شيخ نف�شها ك�شريك 
رئي�شي للغرب يف جمال مكافحة االإرهاب يف املنطقة، ويف نف�س الوقت تعزيز قدراتها الع�شكرية من 

خالل �شفقات ال�شالح مع ال�شني".

جملة "فورين بولي�شي" االأمريكية

ال�صالح ال�صيني يغري املعادلة اليمنية
تركيا

ربيع �صيا�صي �صاخن عقب 
تقدمي موعد االنتخابات

مكتب االأ�شتاذة   حميدي  جناة حنان ،حم�شرة ق�شائية مبحكمة  القليعة
اخت�شا�س   جمل�س ق�شاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�شفري- والية تيبازة

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري عن طريق الن�شر

املادة 412/3 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
لفائدة ال�شيد)ة(  : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة

الكائن مقره)ها( ب : القليعة 
عن  ال�شادر  احلكم  على  بناءا  و  االإدارية  و  املدنية  االإجراءات  قانون  من   416 اىل   404 املواد  ن�س  على  بناءا 

حمكمة القليعة   الق�شم التجاري / البحري ، بتاريخ  2017/10/17 ، رقم الفهر�س 2017/05033 .
و بناءا على حم�شر تبليغ احلكم احل�شوري عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 201/01/21 و بلدية 

املعني بتاريخ 2018/01/21
 ، القليعة  حمكمة  رئي�س  ال�شيد  عن  ال�شادرة  وطنية  يومية  بجريدة  احلكم   تبليغ  بن�شر  االأمر  على  بناءا  و   

بتاريخ 2018/02/18 ، رقم الرتتيب 18/00219.
تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

نحن االأ�شتاذة حميدي جناة حنان ، حم�شرة الق�شائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله 
نبلغ : ال�شيد)ة( : زيان احلاج 

الكائن موطنه )ها( :بحي علي اعمر بفوكة  
و نعلمه )ها( باأن اأجل الطعن باال�شتئناف حمدد ب�شهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ ادا مت ل�شخ�س ذاته 
و ميدد اأجل اال�شتئناف اىل �شهرين )02( اإذا مت يف موطنه احلقيقي اأو املختار ، طبقا لن�س املادة 336 من قانون 

االإجراءات املدنية و االإدارية 
املح�شرة الق�شائية  

مكتب االأ�شتاذة   حميدي جناة حنان ،حم�شرة ق�شائية مبحكمة  القليعة
اخت�شا�س   جمل�س ق�شاء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�شفري- والية تيبازة

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412/3 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة القليعة

الكائن مقره)ها( ب : القليعة 
416 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و بناءا على احلكم ال�شادرعن الق�شم التجاري  404 اىل  بناءا على ن�س املواد 
/ البحري مبحكمة القليعة ، املوؤرخ يف 2017/03/07 ، حتت رقم الفهر�س 17/01495 ، املمهور بال�شيغة التنفيذية  امل�شلمة          
بالوفاء عن طريق  التكليف   + بالوفاء  التكليف  التنفيذي + ت�شليم  ال�شند  بناءا على حما�شر تبليغ   ،  2017/11/22 بتاريخ 

الربيد 
بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي + التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق الن�شر مبحكمة القليعة و بلدية املعني بتاريخ 
2018/01/15 ، و بناءا على االأمر باالإذن ين�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادرة عن ال�شيد 

رئي�س حمكمة القليعة ، بتاريخ 2018/03/27 ، رقم الرتتيب 2018/00365.
تطبيقا لن�س املادة 3/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

نحن االأ�شتاذة حميدي جناة حنان ، املح�شرة الق�شائية مبحكمة القليعة الكائن مقرها بالعنوان املذكور اأعاله نكلف ال�شيد)ة( 
: مزيان حممد 

الكائن موطنه )ها( : احلي اجلنوبي طريق فوكة والية تيبازة – املنفذ عليه – 
و نلزمه بالوفاء مببلغ الدين الذي هو يف ذمته وفقا لل�شند التنفيذي املذكور بياناته اأعاله باالإ�شافة اىل امل�شاريف الق�شائية 
و املقدرة اإجماال مببلغ : 1.524.082٫08 دج )مليون و خم�شمائة و اأربعة و ع�شرون األف و اثنان و ثمانون دينار جزائري و 
08 �شنتيم (  و اأخطرناه باأن له اأجل خم�شة ع�شر يوما )15 يوم( كاملة للوفاء بهذا املبلغ ، يبداأ �شريانها من تاريخ الن�شر يف 
الطالب  حقوق  ت�شمن  التي  القانونية  االإجراءات  كافة  �شده  تتخذ  �شوف  االأجل  هذا  انق�شاء  بعد  اأنه  و  اليومية  اجلريدة 

املح�شرة الق�شائية  ال�شيما احلجز على اأمواله املنقولة ثم العقارية متى و اأينما وجدت 

اإ�صهار
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الدبلوما�سية  تاريخ  اإىل  وبالنظر 
على  العثور  ميكن  الفرن�سية، 
اإ�سارات حول م�ستقبل البالد �سمن 
�سفحات التاريخ ،وخال�سة القول، 
فاإن الدبلوما�سية الفرن�سية، قائمة 
على الدخول حتت �سيطرة الدول 
بذلك  معتقدة  للعامل،  احلاكمة 
التي  الدول  باأنها دخلت يف عداد 
و�سفها  ميكن  كما  العامل،  تّوجه 
عدمية  انتهازية  دبلوما�سية  باأنها 
ل�ساحلها  الو�سع  ت�ستغل  اللون 

حتى يف حال كانت مهزومة. 
القرن  من  الأول  الن�سف  ففي 
احلروب  وخالل  ع�رش،  ال�ساد�س 
يف  �سارلكان  امللك  �سنها  التي 
وامللك  فرن�سا  تُعترب  اأوروبا، 
اأ�سد  من  فران�سوا  الفرن�سي 
تلك  بتبعات  �سلبا  املتاأثرين 
عن  فران�سوا  عجز  اإذ  احلروب، 
دفعه  ما  ل�سارلكان،  الت�سدي 
العثمانية  بالدولة  لال�ستنجاد 

والدخول حتت حمايتها. 
�سليمان  ال�سلطان  كلّف  حيث 
القانوين حينها قائد البحرية خري 
الدين باربارو�س با�سا للدفاع عن 
حترير  يف  بداية  جنح  اإذ  فرن�سا، 
�سارلكان،  قب�سة  من  ني�س  مدينة 
تولون  مدينة  يف  قام  ثم  ومن 
ما  �سهور   8 ملدة  فرن�سا  بحماية 

بني عامي )1544-1543(. 

تاريخ فرن�شا 
اال�شتعماري 

�سيا�ساتها  فرن�سا  بداأت 
ال�سابع  القرن  اأوائل  ال�ستعمارية 

الأمريكتيني  القارتني  يف  ع�رش 
وو�سعت  واجلنوبية،  ال�سمالية 
ال�ستعماري  نفوذها  مناطق  من 
والهند  اإفريقيا  من  كال  لت�سمل 
والثامن  ع�رش  ال�سابع  القرنني  يف 
بالنح�سار  قوتها  لتاأخذ  ع�رش، 
القرن  يف  الدول  م�ستوى  على 
ذلك  ورغم  لكنها  ع�رش،  التا�سع 
اأنواع  اأق�سى  اتباع  يف  ا�ستمرت 
مبنطقة  ال�ستعمارية  ال�سيا�سات 

�سمايل اإفريقيا. 
التا�سع ع�رش،  القرن  اأوائل  وحتى 
كانت فرن�سا تاأتي يف م�ساف الدول 
الرائدة يف موازين القوى العاملية 
ال�ستعمارية  فعالياتها  بف�سل 
�سابقا  دخلت  اإذ  للبحار،  العابرة 
بريطانيا  مع  خا�رشة  مواجهة  يف 
كانت  التي  م�رش  على  لل�سيطرة 
خا�سعة ل�سيطرة الدولة العثمانية 

التي ا�ستنجدت بها من قبل. 
م�رش،  يف  هزميتها  وعقب 
مع  للتحرك  فرن�سا  ا�سطرت 
التا�سع  القرن  طيلة  بريطانيا 
ع�رش، وبالرغم من حتقيقها بع�س 
النت�سارات خالل هذه الفرتة، اإل 
اأنها ا�ستفادت اأي�سا من انت�سارات 
اإىل  �ساركت  حيث  بريطانيا، 
الدولة  على  الهجوم  يف  جانبها 
نافارين  معركة  يف  العثمانية 
الهجوم  ويف   ،1827 عام  باليونان 
على الرو�س عام 1853، ف�سال عن 
قلعة  جناق  مدينة  على  الهجوم 

اأوائل القرن الع�رشين. 
اأم�ست  فرن�سا  اإن  الواقع،  يف 
ظل  يف  ع�رش  التا�سع  القرن 
م�سالح  بذلك  لتحقق  بريطانيا 
اأنها  كما  ت�ستحقها،  ل  وفوائد 
م�ستفيدة  دولة  بكونها  ا�ستمرت 
خالل  بريطانيا  مع  التحالف  من 

احلربني العامليتني الأوىل والثانية، 
اأمام  احلربني  كال  يف  خ�رشت  اإذ 
جدا،  ق�سري  وقت  خالل  اأملانيا 
منت�رشة  منهما  خرجت  لكنها 

بف�سل حلفائها. 
الأتراك  تنا�سب  مقولة  توجد 
الأوىل  العاملية  احلرب  خالل 
اعتبارنا  مت  "لقد  مفادها 
مهزومني نتيجة خ�سارة الأملان"، 
تنا�سب  املقولة  هذه  عك�س  واإن 
ميكننا  حيث  متاما،  الفرن�سيني 
فرن�سا  اعتبار  "مت  باأنه  القول 
التي  النت�سارات  بف�سل  منت�رشة 
 150 مدى  على  بريطانيا  حققتها 
اعتبارها  ويتم  مت  ثم  ومن  عاما، 
الوليات  انت�سارات  نتيجة  فائزة 

املتحدة".

مرحلة جديدة يف 
العالقات الدولية 

ال�سفوف  يف  فرن�سا  برزت 
الأمامية على طاولت التفاقيات 
من  بالرغم  الدولية  واملنظمات 
يف  ق�سري  وقت  خالل  خ�سارتها 
احلربني العامليتني الأوىل والثانية، 
بف�سل اتباعها دبلوما�سية الوقوف 
اإىل جانب الدول القوية، لتتوج ذلك 
اخلم�س  الدول  �سمن  بالدخول 
الأمم  يف  النق�س  بحق  املتمتعة 
اأعقاب  يف  ت�سكلت  التي  املتحدة 

احلرب العاملية الثانية. 
مونيه  جان  الفرن�سي  وح�سب 
املجموعة  "اأبو  بـ  امللقب 
دولة  فرن�سا  فاإن  الأوروبية"، 
ترى  واإنها  مبفردها،  خا�رشة 
اإن�ساء  لها  ال�رشوري  من  اأنه 
منظمات قوية بهدف التحرك مع 
م�ساحلها  خلدمة  الأخرى  الدول 

الفردية. 
فرن�سا  تعد  الإطار،  هذا  ويف 
املنظمات  من  العديد  يف  ع�سوا 
الأمم  مثل  والإقليمية  الدولية 
املتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون 
الدول  وجمموعة  الأوروبية، 
تعترب  اأنها  كما  ال�سبع،  ال�سناعية 
املنظمات  من  للعديد  مركزا 

الدولية يف الوقت ذاته.
الرئي�س  اأن  القول  ميكن 
الدبلوما�سية  نف�س  يتبع  ماكرون 
التاريخ،  عرب  املتوارثة  الفرن�سية 
جانب  اإىل  الوقوف  خالل  من 
منطقة  يف  املتحدة  الوليات 
مقدمتها  ويف  الأو�سط  ال�رشق 
مل�ساحلها  خدمة  وذلك  �سوريا، 
بالوكالة  تعمل  حيث  ال�سخ�سية، 
بال�سعي  املتحدة،  الوليات  عن 
على  وتعمل  �سوريا،  يف  للتدخل 
دون  للحيلولة  الو�ساطة  دور  اأخذ 
ف�سال  نووية،  لقوة  اإيران  حتول 
قوات  �سد  هجمات  �سنها  عن 
عام  قبيل  لبييا  يف  القذايف  معمر 
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لكنها يف الوقت نف�سه، تعمل على 
اخلروج مبظهر الوقوف اإىل جانب 
الفل�سطينية،  الق�سية  املظلوم يف 
لي�ست  هذه  م�ساعيها  اأنها  اإل 
ال�سيا�سة  بتاريخ  للخرباء  مقنعة 
على  القائمة  الفرن�سية  اخلارجية 
م�ساحلها الفردية باملقام الأول. 

اإن املرحلة اجلديدة يف العالقات 
تعديالت  معها  �ستجلب  الدولية 
مبوجبها  �ستكون  جديدة، 
غرار  على  اخلارجية  ال�سيا�سات 
تلقى  ولن  مقنعة  غري  الفرن�سية 
هذه  على  مثال  اأبرز  واإن  قبول، 
الدول  تعامالت  هو  احلالة، 
�سيا�ساتها  �سعيد  على  الفريقية 

تتقارب  نراها  حيث  اخلارجية، 
تتبنى  ممن  تركيا  مثل  دول  من 
من  بدل  �سوية"،  "النمو  فكرة 
التقارب من دول مثل فرن�سا ممن 
لأكرث  الفريقية  الدول  ا�ستغلت 
من مئتي عام، ومل تتخل عن هذا 
هذا  وبتناول  اليوم.   حتى  النهج 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  الو�سع 
من  الدولية  القوى  مراكز  انزلق 
على  ال�رشق  نحو  الغربية  الدول 
ي�سبح  الدولية،  ال�سيا�سات  �سعيد 
تفهم القلق الفرن�سي اأمرا ممكنا، 
حيث مل تفقد فرن�سا مكانتها بني 
الدول الغربية القوية فح�سب، اإمنا 
اأ�سبحت عاجزة عن احلفاظ على 
الأمن وال�ستقرار �سمن حدودها، 
الدول  ترتيب  يف  ترتاجع  واأخذت 
حيث  من  العامل  م�ستوى  على 

ناجتها القومي. 

ووفقا لتوقعات العديد من اخلرباء 
القت�ساديني الغربيني، فاإن فرن�سا 
 2030 عام  مكانا  لنف�سها  لن جتد 
يف  الأوائل  الع�رشة  الدول  �سمن 
ترتيب الناجت القومي غري ال�سايف.  
جمموعة  �ستاأخذ  الآن،  وبعد 
التي   "E7" ال�سبع  النا�سئة  الدول 
والربازيل،  تركيا،  من  كال  ت�سم 
واإندوني�سيا، واملك�سيك، وال�سني، 
والهند، ورو�سيا، دورا توجيهيا يف 
العامليني،  وال�سيا�سة  القت�ساد 
التي  الدولية  التجمعات  من  بدل 
غرار جمموعة  على  فرن�سا  ت�سم 
 ،"G7" ال�سبع  ال�سناعية  الدول 
والحتاد الأوروبي، وجمل�س الأمن 
التابع لالأمم املتحدة، اإذ �ستكتفي 
قوتها،  انح�سار  مب�ساهدة  فرن�سا 
املتحدة،  الوليات  كما  متاما 

وبريطانيا، وكندا، واإيطاليا. 

و�سام  التون�سي،  الباحث  قال 
الرئي�س  قرار  اإن   ، العريبي، 
بنقل  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
اإىل  اأبيب  تل  من  بالده  �سفارة 
للتهام  "مقدمة  هو  القد�س، 
الأر�س الفل�سطينية وتهويدها". 
جاء ذلك يف كلمة له خالل ندوة 
ال�سيا�سة  يف  "القد�س  بعنوان 
الدولية: �سفقة القرن منوذجا"، 
"املعارف  ملتقى  هام�س  على 
املقد�سية" الذي تنظمه جمعية 
"القد�س اأمانتي- فرع املغرب" 
الدار  مبدينة  حكومية(،  )غري 
العريبي،  واأ�ساف  البي�ساء. 
مللتقى  التنفيذي  املدير  وهو 
"القد�س اأمانتي" )مبادرة دولية 
"خطورة  اأن  حكومية(،  غري 

تنعك�س  ل  الأمريكي  القرار 
فقط،  وفل�سطني  القد�س  على 
اجلوار".  دول  اإىل  متتد  بل 
دي�سمرب   6 يف  ترامب،  واأعلن 
2017 القد�س، ب�سقيها ال�رشقي 
لإ�رشائيل،  عا�سمة  والغربي، 
فيما ك�سفت اخلارجية الأمريكية 
عن اعتزامها نقل �سفارة بالدها 
للمدينة املقد�سة، منت�سف ماي 
الذكرى  مع  بالتزامن  املقبل، 
اإ�رشائيل،  دولة  لقيام  ال�سبعني 
لدى  بـ"النكبة"  يعرف  ما  اأو 
،واأو�سح  والفل�سطينيني  العرب 
العريبي، اأن قرار ترامب، يعترب 
"جزًءا من خمطط �سفقة القرن 
التي تهدف اإىل ت�سفية الق�سية 
القرن"  و"�سفقة  الفل�سطينية" 

هو م�سطلح يطلق على ما يرتدد 
اأمريكية  خطة  اأنها  اإعالميا 
فل�سطينية  دولة  باإقامة  تق�سي 
من  واأجزاء  غزة  قطاع  ت�سمل 
بحث  وتاأجيل  الغربية،  ال�سفة 
الالجئني  وعودة  القد�س  و�سع 
ويف  لحقة.   مفاو�سات  اإىل 
الندوة،  هام�س  على   ، حديث 
دعا العريبي، اإىل �رشورة تكاتف 
اجلهود العربية والإ�سالمية ملنع 
مترير "�سفقة القرن والقرارات 
املمهدة لها". واأكد اأن "الرهان 
يف اإيقاف مثل هذه املخططات 
يقع على عاتق ال�سعوب العربية 
عليها  التي  والإ�سالمية 
اأجل منع ت�سفية  النتفا�س من 

الق�سية الفل�سطينية". 

يعمل الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون خالل االآونة االأخرية، على جعل بالده تتمتع بدور "توجيهي حموري" يف الدبلوما�شية وال�شيا�شة 
الدولية اإثر م�شاركتها االأخرية يف �شوريا. 

فرن�شا دولة خا�شرة مبفردها

ق .د

ال�سيا�سة اخلارجية.. الفوز مع الفائزين رغم اخل�سارة

الغنو�شي

 لن ن�سمح بعودة الديكتاتورية جمددا اإىل تون�س
باحث تون�شي

 قرار ترامب ب�ساأن القد�س مقدمة اللتهام
النه�سة  االأر�س الفل�سطينية حركة  رئي�س  قال   

الغنو�سي،  را�سد  التون�سية، 
ت�سمح  "لن  حركته  اإن  ال�سبت، 
للديكتاتورية واأ�سوات الردة اأن 

تعود جمددا" اإىل تون�س.
جاء ذلك يف كلمة له اأمام ح�سد 
�سفاق�س  بولية  اأن�ساره  من 
جنوبي البالد، يف اإطار احلملة 
النتخابية حت�سريا لالنتخابات 
ماي   6 يف  املقررة  البلدية 
اأن  الغنو�سي  واأ�ساف  املقبل، 
ال�ستئ�سالية  الأ�سوات  "بع�س 
التي مكنتها النه�سة من رخ�س 
تريد  يذكرها(  )مل  لأحزابها 
 68( النه�سة  حركة  حل  اليوم 
اأ�سل  من  بالربملان  مقعدا 
واهمة"،وتابع:  وهي   ،)217
النتخابات  حق  "انتزعنا 
�سيكون  ماي   6 ويوم  البلدية، 
من  عظيم  لهدف  حتقيقا 

توزيع  وهو  الثورة  اأهداف 
ال�سلطة ومتكني كل منطقة من 

التخطيط لنف�سها".
اأن بالده تتجه نحو  اإىل  واأ�سار 
"حترير  وهي  كبرية،  خطوة 
املقيد  التون�سي  العمالق 
املقيتة؛  املركزية  باأغالل 
فرتكيز احلكم املحلي اأولويتنا 
ثم  ومن  الفرتة،  هذه  خالل 
فيها  هوادة  ل  حرب  �ستكون 

عن الف�ساد واملف�سدين".
ويف 14 اأفريل اجلاري، انطلقت 
املر�سحني يف  ر�سميا حمالت 
التون�سية،  البلدية  النتخابات 
 ،2011 عام  ثورة  منذ  الأوىل 
 4 اإىل  احلمالت  وت�ستمر 
جترى  فيما  املقبل،  ماي 
نف�س  من   6 يوم  النتخابات 
ال�سهر، وفق ما مت حتديده يف 
الهيئة  ،واأعلنت   2017 دي�سمرب 

لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا 
للقوائم  النهائي  العدد  اأّن 
النتخابات  خلو�س  املقبولة 
منها  قائمة؛   2074 بلغ  البلدية 
م�ستقلة،  و860  حزبية،   1055
العدد  ،وجتاوز  ائتالفية  و159 
األًفا،   50 للمر�سحني  الإجمايل 
عاًما،   35 �سن  دون  منهم   %52
 350 ع�سوية  على  يتناف�سون 

دائرة بلدية 
الناخبني  عدد  بلغ  كما 
امل�سجلني 5 ماليني و369 األًفا، 
دون احت�ساب املغرتبني، الذين 
ل ت�سملهم النتخابات البلدية.

ومن املقرر اأن يعلن عن النتائج 
والنهائية  مايو،   7 يف  الأولية 
ي�سار  اأق�سى  يومني، كحد  بعد 
األف و495 ع�سكرياً  اأن 36  اإىل 
واأمنياً �سيدلون باأ�سواتهم لأول 

مرة يف تاريخ تون�س.
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والتي قام جميع العبي االحتاد 
بارتدائها قبل انطالق املقابلة 
ت�ضامنا مع زميلهم الذي تلقى 
من طرف جلنة  قا�ضية  عقوبة 
االن�ضباط. وجنح الدرب ميلود 
التي  التغيريات  بف�ضل  حمدي 
قلب  من  ال�ضوط  يف  لها  قام 
النتيجة ل�ضالح فريقه الذي كان 
زمن  من  �ضاعة  طيلة  منهزما 
املباراة قبل اأن ينتف�ض اأ�ضباله 
يف اآخر ن�ضف �ضاعة، وجنحوا 

يف ت�ضجيل ثالثة اأهداف ثنائية 
درفلو  اأ�ضامة  للمهاجم  منها 
الذي جنح يف االنفراد ب�ضدارة 
الوطنية  البطولة  هدايف 
بعد  على  هدفا   16 بر�ضيد 
عبيد العب  اأمني  عن  هجدف 
وهدفني  ق�ضنطينة  �ضباب 
العب  فريوي  �ضامي  عن 
دخول  وجاء  البليدة،  احتاد 
ور�ضا  بودربال  توفيق  الثنائي 
على  االإ�ضافة  ليمنح  الهجهوج 
وهو  االأمامي  اخلط  م�ضتوى 
حتريك  يف  �ضاهم  الذي  االأمر 
وي�رشع  االأمامية.  القاطرة 

يايا  فوزي  الالعب  رفقاء 
خلرجتهم  التح�ضري  يف  اليوم 
االأوىل يف دور جمموعات كاأ�ض 
يونغ  يواجهون  عندما  الكاف 
ال�ضاد�ض  التنزاين يف  افريكانز 
�ضتجري  والتي  الداخل  ماي 
الفوز  مرتفعة عقب  مبعنويات 
امل�ضجل على احلمراوة، حيث 
ت�ضجيل  على  الالعبون  يعول 
بداية قوية يف املناف�ضة القارية 
وا�ضتغالل خو�ض اجلولة االأوىل 
دور املجموعات باأر�ض الوطن 
اأين يلعبون مبلعب 5 جويلية من 

اأجل ت�ضجيل بداية قوية.

احتاد اجلزائر يعود بقوة ويرفع املعنويات قبل اخلرجة القاريةالالعبون واالأن�شار �شاندوا كودري و�شرار بطريقتهم
�شّجل فريق احتاد اجلزائر عودة قوية اإىل النتائج االيجابية بعد �شل�شلة اأربع مباريات 

على التوايل دون فوز، قبل اأن ينتف�ض العبو ت�شكيلة »�شو�شطارة« ويقلبوا الطاولة 
على ال�شيف مولودية وهران عرب حتقيق الفوز عليه والذي جاء يف و�شعية خا�شة 

يعي�شها النادي العا�شمي الذي تلقى ثالثة من العبيه عقوبات ثقي�شلة منها عام نافذ 
لالعب حمزة كودري وهو الذي تلقى ت�شامنا خا�شا وكبريا من طرف زمالئه الالعبني 

عرب ارتدائهم اأقم�شة خا�شة حتمل ا�شم ورقم و�شط امليدان -23-

اأحداث العنف بعني 
الفكرون الغالية 
والكاب يتم�شكان 

باآمال البقاء

ال�ضام اأكرب 
اخلا�ضرين 

وفريقي بجاية 
 يوا�ضالن 

ال�ضمود
�ضّجل نادي جمعية عني مليلة 

اأكرب �ضقطة يف اجلولة 27 
من الرابطة املحرتفة الثانية 
بعد التعرث الذي �ضجله على 
ميدانه اأمام ال�ضيف مولودية 
العلمة الذي عاد بفوز ثمني 
اإىل الديار �ضمح له بالتنف�ض 

يف ظل الو�ضعية ال�ضعبة 
التي يتواجد عليها و�رشاعه 

على البقاء، اأين ابتعدت 
ت�ضكيلة »البابية« عن ثالثي 

املوؤخرة وحققت عودة قوية 
بت�ضجيلها الفوز الثاين على 
التوايل والرابع دون هزمية، 

بينما عقدت ت�ضكيلة »ال�ضام« 
الو�ضعية على نف�ضها بعدما 
�ضيعت الو�ضافة وتراجعت 

غلى املركز الثالث وال 
يف�ضلها �ضوى ثالث نقاط 
عن �ضاحب املركز الرابع 

ومهددة بت�ضييع ورقة ال�ضعود 
قبل ثالث جوالت على اإ�ضدال 

ال�ضتار عن املو�ضم احلايل.
فيث املقابل، كان فريقي 
مدينة بجاية املولودية 

وال�ضبيبة اأمام فر�ضة تاأكيد 
خطواتهما نحو ال�ضعود اإىل 

دوري الكبار، بعد فوز ال�ضبيبة 
داخل القواعد على  ح�ضاب 
اأمل بو�ضعادة، بينما عادت 
»املوب« بالتعادل من قمة 
اجلولة اأمام جمعية ال�ضلف 
هذه االأخرية �ضيعت فر�ضة 

تقلي�ض الفارق اإىل نقطة عن 
املركز الثالث، بينما توقفت 
املباراة التي جمعت �ضباب 
عني الفكرون واهلي برج 

بوعريريج بعد تقدم االأخري 
بهدف وهو ما اأخلط احلابل 
بالنابل ودفعت اأحداث العنف 

التي �ضهدها اللقاء اإيقاف 
احلكم اللقاء قبل نهايته، 
خا�ضة واأن هزمية متذيل 

الرتتيب جتعله يقرتب اأكرث من 
اي وقت م�ضى من ال�ضقوط.
اأما على م�ضتوى �رشاعه 

البقاء �ضجلت اأندية �ضباب 
باتنة، غايل مع�ضكر ورائد 

القبة املهم وحققت االنت�ضار 
الذي مينحها كافة االآمال 
من اأجل التم�ضك بالبقاء 
خا�ضة الرائد الذي ح�ضم 
قمة املوؤخرة امام وداد 

تلم�ضان والتي تهدد الزيانيني 
بال�ضقوط، بينما اطاح غايل 

مع�ضكر بامل�ضيف �رشيع 
غليزان و�ضباب باتنة هزمت 

جمعية وهران.
ع.ق.

قا�ضي ال�ضعيد: العقوبة مبالغ فيها وجمهورنا كان ال�ضحية
اإدارة مولودية اجلزائر حت�شر لالحتفاظ بالطاقم الفني حت�شبا للمو�شم املقبل

لفريق  الريا�ضي  املدير  عاد 
قا�ضي  كمال  اجلزائر  مولودية 
حول  احلديث  اأجل  من  ال�ضعيد 
جلنة  �ضلطتها  التي  العقوبات 
االن�ضباط على فريقه بحرمانه 
من خو�ض مباراتني دون جمهور 
وقعت  التي  االأحداث  عقب 
كاأ�ض  نهائي  ن�ضف  مباراة  يف 
اأمام  جمعتهم  التي  اجلمهورية 
ال�ضهيد  مبلعب  القبائل  �ضبيبة 
حمالوي بق�ضنطينة، حيث اعترب 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  املعني 
مبالغ  العقوبة  اأن  ام�ض  اول 
املولودية  جماهري  �ضد  فيها 
والفريق خا�ضة واأن اأن�ضارهم ال 
العنف  اأحداث  م�ضوؤولية لهم يف 
�ضحايا  وكانوا  وقعت  التي 

اأن  وا�ضتطرد  �ضدهم،  االعتداء 
اجلحيم  راأوا  وجمهوره  الفريق 
يف املباراة لكن اللجنة ارتاأت اأن 
تعاقبهم على اأحداث مل يكن لهم 
يف  ما  وكل  خلقها  يف  �ضبب  اأي 
االأمر اأنهم تعر�ضوا اإىل ال�رشب 
ان  م�ضيفا  �ضدهم،  واالعتداء 
يف  ال�ضبب  كان  الذي  الطرف 
املوؤ�ضفة  االأحداث  تلك  اندالع 
كان  اأنه  رغم  معاقبته  تتم  مل 
االأحداث  تلك  كل  يف  ال�ضبب 

التي وقعت.
علمت  اأخرى،  جهة  من 
من  م�ضادرها  من  »الو�ضط« 
اأن االإدارة  داخل بيت املولودية 
رفقة م�ضوؤويل �ضوناطراك مالك 
انطلقوا  الفريق  اأ�ضهم  اأغلبية 

املقبل،  للمو�ضم  التح�ضري  يف 
على  العمل  الرئي�ضي  وهدفهم 
باأع�ضاء  واالحتفاظ  اال�ضتقرار 
بقيادة  للفريق  الفني  الطاقم 
املدرب الفرن�ضي برنارد كازوين 
»العميد« على  اإدارة  الذي ت�رش 
بقاءه وموا�ضلته املهام على راأ�ض 
اجلديد  للمو�ضم  حت�ضبا  الفريق 
خا�ضة واأن الت�ضكيلة مقبلة على 
رابطة  جمموعات  دور  خو�ض 
ي�ضتبعد  ال  كما  اإفريقيا،  اأبطال 
ان يتم االحتفاظ باأغلبية تعداد 
عن  فقط  واال�ضتغناء  الت�ضكيلة 
باأدائها  تقنع  مل  التي  العنا�رش 
جدد  العبني  ا�ضتقدام  اأجل  من 

قادرون على منح االإ�ضافة.
عي�ضة ق.

فنون قتالية الكونغ فو

الت�شكيلة توا�شل �شيطرتها والتم�شك بال�شدارة

اأبواب مفتوحة على 
التاي�ضي  والت�ضي غونغ

 املوب على بعد فوز 
من حتقيق ال�ضعود

لوالية  وو�ضو  فو  الكونغ  رابطة  قامت 
ال�ضباب  مديرية  مع  بالتن�ضيق  اجلزائر 
العاملي  اليوم  باإحياء  ام�ض  اأول  والريا�ضة 
لتخ�ض�ض التاي�ضي والت�ضي غونغ من خالل 
ال�ضابالت  مبنتزه  مفتوحة  اأبواب  تنظيم 
باجلزائر  العا�ضمة، �ضهدت هذه التظاهرة 
ح�ضور ما يقارب 100 م�ضارك من ريا�ضيني 
خمت�ضني يف الكونغ فو  ومواطنني من كل 
اجلزائر  رابطة  رئي�ض  ويعترب  الفئات، 
الرزاق  عبد  زوبريي  وو�ضو  فو  للكونف 
كبري  ب�ضكل  �ضت�ضاهم  التظاهرة  هذه   اأن 
واأبجدياته،  التخ�ض�ض  بهذا  التعريف  يف 
اجلزائرية:  االأنباء  لوكالة  زوبريي  و�رشح 
><قررنا اليوم تنظيم اأبواب مفتوحة لهذا 
الذي  العاملي  يومه  مع  تزامنا  التخ�ض�ض 
يجرى كل مو�ضم يف االأيام االأخرية من �ضهر 
االأبواب املفتوحة  اأفريل، هدفنا من هذه 
العاملي  اليوم  اإحياء  مل يقت�رش فقط على 
باأبجديات  التعريف  بل  التخ�ض�ض  لهذا 
جلب  اأجل  من  الريا�ضة  هذه  وقوانني 
فاإن  زوبريي،  وح�ضب  جدد<<،  ممار�ضني 
اأ�ضحى  غونغ  والت�ضي  التاي�ضي  تخ�ض�ض 
الطبي  اجلانب   يف  كبري  ب�ضكل  ي�ضتعمل 
للنتائج  نظرا  الريا�ضي  جانبه  من  اأكرث 
االيجابية التي �ضجلها بعد عدة  ممار�ضات 

والت�ضي  ><التاي�ضي  واأ�ضاف:  وجتارب، 
غونغ ريا�ضة �ضينية تعود اأ�ضولها اإىل ثالثة  
يف  اأكرث  متار�ض  واأ�ضحت  قبل،  من  قرون 
والعالج  اال�ضرتخاء  مثل  الطبي  اجلانب 
اأن  عليكم  املزمنة،  االأمرا�ض  بع�ض   من 
باال�ضرتخاء  ت�ضمح  ريا�ضة  اأنها  تعلموا 
والقدرة  القوة  تعطي  كما  وبدنيا  نف�ضيا 
االأبواب  وجرت  الرتكيز<<.  على  اأكرث 
�ضيد  لواين  االأ�ضتاذ  تاأطري  املفتوحة حتت 
علي، املخت�ض يف ريا�ضة التاي�ضي والت�ضي 
غونغ، ومل يخف لواين �ضعادته بتاأطري هذه 
غاية   يعتربها يف  والتي  املفتوحة  االأبواب 
التخ�ض�ض عرب الرتاب  االأهمية لن�رش هذا 
الوطني، وقال يف ت�رشيحاته:<<اأنا �ضعيد 
بتنظيم هذه التظاهرة التي حتما �ضت�ضاهم 
خا�ضة  بالتي�ضي  بالتعريف  كبري  ب�ضكل  
واأنه يف بدايته االأوىل يف اجلزائر وهذا ما 
ن�ضعى من  اأجل حتقيقه، عليكم اأن تعلموا 
باأن اأهمية هذا التخ�ض�ض ال يقت�رش فقط 
على اجلانب  الريا�ضي بل يلعب دورا كبريا 
ال�ضينيون  يعتربه  حيث  الطبي  اجلانب  يف 
كدواء �ضد  العديد من االأمرا�ض املزمنة 
كما ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف التخفيف واإراحة 

النف�ض<<.
وكاالت

بجاية  مولودية  ت�ضكيلة  تقرتب 
الكبار  دوري  اإىل  ال�ضعود  من 
بعد  م�ضى  وقت  اأي  من  اأكرث 
بها  التي عادت  االيجابية  النتيجة 
غرب  اإىل  قادها  الذي  التنقل  من 
ال�ضلف  جمعية  ملواجهة  البالد 
اإحدى  على  بدورها  تناف�ض  التي 
ال�ضعود،  اإىل  املوؤهلة  التاأ�ضريات 
عز  املدرب  اأ�ضبال  عاد  حيث 
بالتعادل هدف  اآيت جودي  الدين 
التي  النقطة  وهي  �ضبكة  كل  يف 
التغريد  توا�ضل  الت�ضكيلة  جعلت 
وتوا�ضل  انفراد  على  ال�ضدارة  يف 
حلم  جت�ضيد  نحو  ثابتة  بخطى 
اإىل  ال�رشيعة  والعودة  ال�ضعود 
الرابطة االأوىل بعد ال�ضقوط الذي 

تكبده الفريق املو�ضم املقبل.
بجاية  مولودية  العبو  و�ضيكون 
على بعد 90 دقيقة فقط من اأجل 

اإطالق االأفراح يف �ضوارع املدينة 
االآخر  املدينة  نادي  انتظار  -يف 
�ضبيبة بداية الو�ضيف- خا�ضة واأن 
الفوز  يف�ضلها  البجاوية  املولودية 
 28 اجلولة  من  املقبل  اللقاء  يف 
املقرر  الثانية  املحرتفة  للرابطة 
�ضباب  اأمام  االأ�ضبوع  هذا  نهاية 
ال�ضعود  تر�ضيم  اأجل  من  باتنة 
اللقاءين  نتائج  انتظار  دون  نهائيا 
الكروي  املو�ضم  عن  املتبقيني 
رفقاء  يتواجد  حيث  اجلاري، 
بعد  على  بو�رشيط  عنرت  الالعب 
الرابع  املركز  عن  نقاط  ثماين 
فاإن  وبالتايل  الرتتيب  جلدول 
املقبلة  اجلولة  يف  نقاط  ثالث 
تر�ضم نهائيا �ضعود املوب وعودة 
االأ�ضواء  دوري  اإىل  »لكراب« 

جمددا.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

يريدون �لثاأر ريا�شيا 
خل�شارة طبعة 1991

�لكناري يغازلون 
�لكاأ�س �ل�شاد�شة

القبائل  �شبيبة  فريق  يخو�ض 
وهو  تاريخه  يف  العا�رش  النهائي 
ي�شتهدف التتويج باللقب ال�شاد�ض 
من  واالقرتاب  الكاأ�ض  لل�شيدة 
للأندية  االأف�شل  الثاين  املركز 
الكاأ�ض  على  احلائزة  اجلزائرية 
بلوزداد  �شباب  يحتله  الذي 
بر�شيد �شبعة األقاب بينما يتقا�شم 
�شطيف،  وفاق  اأندية  ال�شدارة 
بثمانية  اجلزائر  واحتاد  مولودية 
العبو  ويبحث  فريق،  لكل  األقاب 
التاريخ  �شنع  »الكناري«  ت�شكيلة 
ومنح ال�شبيبة الكاأ�ض ال�شاد�شة يف 
خم�شة  متلك  التي  وهي  تاريخها 
ان  لها  و�شبق  الر�شيد  يف  األقاب 
اآخرها  نهائيات  خم�شة  خ�رشت 
مولودية  اأمام   2014 عام  كان 

اجلزائر بركلت الرتجيح.
القبائلي  النادي  العبو  ويعتزم 
جمددا  الكاأ�ض  ال�شيدة  مغازلة 

عن  غيابهم  بعد  بها  والتتويج 
كاملة  اعوام  �شبعة  التتويج  من�شة 
بها  توجوا  كاأ�ض  اآخر  اأن  باعتبار 
كانت عام 2011 على ح�شاب احتاد 
الذي  ال�شيناريو  وهو  احلرا�ض، 
واأن  خا�شة  تكراره،  على  يعولون 
الفر�شة مواتية لت�شكيلة »الكناري« 
الذي  املو�شم  اإنقاذ  اجل  من 
يف  اخلط  طول  على  فا�شل  كان 
البطولة الوطنية والتي مل ي�شمنوا 
العامل  ويبقى  فيها،  البقاء  بعد 
التي  البارزة  العلمة  املعنوي 
يعول الطاقم الفني لل�شبيبة بقيادة 
االعتماد  بوزيدي  يو�شف  املدرب 
عليها خا�شة واأن الت�شكيلة �شجلت 
الوطنية  البطولة  يف  قوية  عودة 
مو�شم  بداية  بعد  نف�شيا  وحتررت 
�شعبة عرفت م�شاكل اإدارية كبرية 
كادت تع�شف بالفريق اإىل الرابطة 
ينهزم  مل  اأين  باكرا،  الثانية 
اخلم�ض  املباريات  يف  اللعبون 
على  التاأكيد  ويريدون  االأخرية 
من خلل  واالنتفا�شة  ا�شتفاقتهم 

مباراة الغد.

مدينة �شيدي بلعبا�س 
تنتظر ب�شغف �للقب 

�لثاين يف تاريخ �لفريق
�ملكرة ت�شعى للمفاجاأة 
وتكر�ر �شيناريو 1991

يدخل فريق احتاد بلعبا�ض مباراة 
الغد وهو يحمل طموحا كبريا من 
اأجل معانقة تاج كاأ�ض اجلمهورية 
الفريق  م�شوار  يف  الثانية  للمرة 
ال  اأين   ،1933 عام  تاأ�ش�ض  الذي 
اجلزائري  الغرب  ممثل  ميلك 
بعدما  االألقاب  من  ثريا  �شجل 
مدار  على  وحيد  بلقب  اكتفى 
نيل  يف  يتمثل  الريا�شي  م�شواره 
كان  الذي  اجلمهورية  كا�ض  لقب 
اأمام نف�ض املناف�ض �شبيبة القبائل 
وذلك عام 1991، حيث يعول العبو 
املدرب �رشيف الوزاين على كتابة 
التاريخ جمددا يف فريقهم واإعادة 
الكرة التي وقع ال�شيناريو اخلا�ض 
بها قبل 27 عاما عندما جنح العبو 
بالتعداد  االإطاحة  الفرتة  تلك 
ويعولون  اآنذاك،  لل�شبيبة  الرثي 
على خلق املفاجاأة جمددا واللعب 
اإعادة  اأجل  من  حظوظهم  بكامل 
االأفراح يف  واإطلق  الكرة جمددا 
املتعط�شة  بلعبا�ض  �شيدي  مدينة 

للتتويجات.

بوفلمونة  اللعب  رفقاء  ويبحث 
على ن�شيانه املو�شم الكارثي الذي 
قدموه وهم الذين مل ي�شمنوا بعد 
بال�شقوط،  البقاء ويبقون مهددين 
على  التام  الرتكيز  خلل  من 
غدا  تنتظرهم  التي  املواجهة 
خا�شة واأنهم يتواجدون يف اف�شل 
املعنويات بعد الفوز الثمني الذي 
مولودية  ح�شاب  على  �شجلوه 
االأخري �شمن  اجلزائر على ملعب 
البطولة الوطنية والذي ي�شمح لهم 
من  الظروف  اأف�شل  يف  التح�شري 
جاهزية  اأف�شل  يف  التواجد  اجل 
الذي  الكبري  للموعد  حت�شبا 

ينتظرهم.
الوزاين  �رشيف  املدرب  و�شيكون 
الطبعتني  جتاوز  فر�شة  اأمام 
ال�شابقتني منم الكاأ�ض عامي 2016 
الكاأ�ض  من  اأق�شي  عندما  و2017 
من  النهائي  ن�شف  الدور  من 
املناف�شة، حيث يبحث هذه املرة 
عن رفع الكاأ�ض خا�شة واأن الفريق 
مل ين�شط النهائي �شوى مرة واحدة 
وهو  اللقب  وك�شب  تاريخه  يف 
اللعبون  يبحث  الذي  ال�شيناريو 
يف  الكاأ�ض  وحمل  تكراره  على 

النهائي الثاين يف م�شوار الفريق.

نهائي كاأ�س �جلمهورية غد� �بتد�ء من 16:00

�ضبيبة القبائل / احتاد بلعبا�س
.     �لكناري و�ملكرة يف نهائي متجدد بعد 27 عام

يحت�شن ملعب 5 جويلية �الأوملبي م�شاء �لغد �لن�شخة 54 ملناف�شة كاأ�س �جلمهورية و�لتي جتمع فريقي �شبيبة �لقبائل و�حتاد بلعبا�س يف مقابلة 
ينتظر �أن تعرف مناف�شة قوية و�إثارة على �مل�شتطيل �الأخ�شر بني فريقني ي�شتهدفان تذوق طعم �لتتويج بالكاأ�س جمدد�، بعدما �شبق لل�شبيبة 
نيل �للقب يف خم�س مر�ت �شابقة بينما رفع العبو �حتاد بلعبا�س �لتاج يف منا�شبة وحيدة، �أين ي�شجل �لفريقان عهد� جديد� من مناف�شة �ل�شيدة 
�لكاأ�س �لتي تبقى �لهدف �الأول جلميع �الأندية من �جل نيلها للحالوة �خلا�شة لدى �لتتويج بها، �أين يعول �ملدرب يو�شف بوزيدي �لثاأر خل�شارة 
�لتاج �لعام �ملن�شرم مع فريقه �ل�شابق ن�شر ح�شني د�ي �أمام �شباب بلوزد�د، بينما �لفر�شة متجددة للمدرب �شي طاهر �شريف �لوز�ين �لذي يريد 

�لتتويج بها كمدرب بعدما �شبق له نيلها كالعب مع فريقه مولودية وهر�ن عام 1996.

 �نتعا�س �ل�شوق �ل�شود�ء و�لتذكرة
 بلغ �شعرها 1000 دينار

تنظيم �ضيئ لبيع التذاكر بتيزي وزو 
واآلف الأن�ضار يعودون خائبون

م�شو�ره يقرتب من �لنهاية رفقة نيوكا�شل

�ضليماين مهدد بعقوبة الإق�ضاء 3 
مباريات ونهاية املو�ضم

نفذت التذاكر اخلا�شة باأن�شار فريق 
حل�شور  واملوّجهة  القبائل  �شبيبة 
ب�رشعة  اجلمهورية  كاأ�ض  نهائي 
احل�شة  و�شع  مت  بعدما  الربق 
على  اأم�ض  �شباح  بالفريق  اخلا�شة 
نوفمرب  اأول  ملعب  اأك�شاك  م�شتوى 
بتيزي وزو واملقدر عددها 25 األف 
تذكرة من اأجل بيعها اإىل االأن�شار اإال 
اأن التوافد الكبري والقيا�شي للأن�شار 
اإىل امللعب جعل عدد التذاكر ينفذ 
ب�رشعة و�شط اأجواء تنظيمية كارثية 
خا�شة بعدما مت االقت�شار على فتح 
التذاكر  بيع  اأجل  من  واحد  ك�شك 
الذين  االأن�شار  من  االآالف  رغم 
تواجدوا امام امللعب والذين ق�شى 
من  امللعب  امام  الليلة  منهم  عدد 
اأجل فر�شة احل�شول على التذكرة، 

لكنت التنظيم ال�شيئ جعل عدد كبري 
من االأن�شار يعود اأدراجه خائبا دون 
احل�شول على تذكرة واحدة من اأجل 
الدخول اإىل امللعب وت�شجيع فريقه 

من املدرجات.
حركة  ال�شوداء  ال�شوق  و�شهدت 
كبرية خا�شة بعد التاكد من ح�شول 
تذاكر  على  االأ�شخا�ض  من  عدد 
بيعها  اإعادة  اأجل  من  العدد  كبرية 
الكبري،  الربح  وحتقيق  االأن�شار  اإىل 
اأين جتاوزت اأ�شعار التذكرة الواحدة 
من  اأكرث  اأم�ض  نهار  منت�شف  عند 
مت  حيث  احلقيقي،  �شعرها  �شعف 
األف  مببلغ  الواحدة  التذكرة  بيع 
اأن �شعرها احلقيقي من  دينار رغم 

االأك�شاك كان بقيمة 400 دينار.
ع.ق.

يتوّجه اللعب الدويل اجلزائري 
اإ�شلم �شليماين نهو اإنهاء مو�شمه 
نيوكا�شل  فريقه  مع  باكرا 
حتت  يتواجد  حيث  االجنليزي، 
اإىل  بالتعر�ض  التهديد  طائل 
الرابطة  طرف  من  ثقيلة  عقوبة 
ال  حيث  القدم،  لكرة  االجنليزية 
عليه  الت�شليط  يتم  اأن  ي�شتبعد 
ثلث  االإق�شاء  اإىل  ت�شل  عقوبة 
غري  اللقطة  عقب  مباريات 
نحو العب  بها  قام  التي  ريا�شية 
خلل  بروميت�ض  وو�شت  فريق 
الفريقني  جمعت  التي  املقابلة 
اأول اأم�ض حل�شاب اجلولة 36  من 
اأين  املمتاز،  االجنليزي  الدوري 
اإعلمية اجنليزية  ك�شفت تقارير 
اللعب  بركل  قام  �شليماين  اأن 
كريغ داو�شن وهو ما دونه احلكم 
يف التقرير ومعروف عن الرابطة 
يف  الت�شامح  عدم  االجنليزية 
يجعل  ما  وهو  االأمور  هذه  مثل 
م�شواره  بنهاية  مهددا  اللعب 

هذا املو�شم خا�شة واأن مثل هذه 
مقابلت  ثلث  ت�شل  العقوبات 
نهاية  عن  مو�شمني  قبل  وذلك 

املو�شم الكروي اجلاري.
ويف حال تعّر�ض اللعب ال�شابق 
ل�شباب بلوزداد لهده العقوبة فاإنه 
�شيتوجه ب�شفة �شبه ر�شمية نحو 
الذي  نيوكا�شل  فريق  مغادرة 
يلعب معه على �شكل اإعارة قادما 
االجنليزي،  �شيتي  لي�شرت  من 
خا�شة واأن العقوبة �شوف حت�شم 
م�شوؤويل  مع  كبرية  بن�شبة  االأمور 
بالتخلي  يتعلق  فيما  نيوكا�شل 
الذي  وهو  خدماته،  عن  نهائيا 
ف�شل يف فر�ض نف�شه مع الفريق 
لقاء  �شوى  يلعب  مل  واأنه  خا�شة 
احتياطيا  وثلث  اأ�شا�شيا  واحد 
منح  اأم�ض  اأول  بقاء  اآخرها 
فح�شب  حا�شمة  متريرة  خللها 
اإىل  الو�شول  من  التمكن  دون 

ال�شباك.
عي�شة ق.

�الأمن طّوق �الأن�شار و�ل�شوق �ل�شود�ء ن�شطة

التذاكر بيعت على مدار يومني ببلعبا�س 
واتهامات بت�ضريب التذاكر

ت�شهده ال�شوق ال�شوداء واالأ�شعار اخليالية للتذاكر عرب بيعها باأ�شعاف �شعرها احلقيقي. مل ي�شعفهم احلظ من اجل اقتناء التذكرة حل�شور النهائي، رغم اأن التخوفات اأو�شاط االأن�شار الغليان الكبري الذي �شوف عملية البيع. يف املقابل، مت اأم�ض بيع احل�شة الثانية من التذاكر والتي بلغ جمموعها 12 األف تذكرة لفائدة االأن�شار الذين البيع تطويقا امنيا من ال�شلطات االأمنية للوالية، اأين تدخلت قوات االأمن الإيقاف ال�شغب وتفادي حدوث جتاوزات اأثناء البيع و�شط ت�شاوؤالت كثرية حول الطرف الذي �شاهم يف خروج التذاكر اإىل ال�شوق ال�شوداء بتلك الطريقة، وعرفت عملية �شهدت تنظيما كارثيا خا�شة واأن االأن�شار وقفوا على تداول تذاكر املقابلة للبيع قبل فتح االأك�شاك وال�رشوع يف عملية واحل�شول على مكان يف مدرجات ملعب 5 جويلية ملتابعة مقابلة النهائي وت�شجيع الفريق، لكن عملية البيع يف اليوم االأول و�شع احل�شة االأوىل اأول ام�ض من اأجل بيعها اإىل االأن�شار، اأين �شهد تنقل كبري للأن�شار اإىل امللعب من اأجل �رشائها جرت عملية بيع التذاكر اخلا�شة باأن�شار احتاد بلعبا�ض على م�شتوى ملعب 24 فيفري وذلك على مدار يومين حيث مت 



مايورال يعلن الرحيل عن الريال
اإمكانياتهم هذا املو�شم، واحل�شول على مقعد يف الت�شكيلة  اإثبات  ف�شل بع�ض العبي ريال مدريد يف 
االأ�شا�شية لكتيبة املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان، ويف هذا ال�شدد اأعلن بورخا مايورال مهاجم ريال 
مدريد الرحيل يف نهاية املو�شم احلايل، يف ظل عدم ح�شوله على دقائق كافية للم�شاركة مع املرينغي، 
واأحرز مايورال هدًفا يف فوز ريال مدريد اأول ام�ض على ليغاني�ض يف اجلولة 35 من الدوري االإ�شباين، 

علًما باأنه �شارك يف املباراة باأكملها.
النادي  اإىل مغادرة  بالتاأكيد  "�شاأ�شطر  وقال مايورال يف ت�رصيحات نقلتها �شحيفة موندو ديبورتيفو: 
اأن  ويجب  �شاب  اأنا  ذلك،  اإيل  بحاجة  اأنني  اأعتقد  الدقائق،  من  مزيد  عن  للبحث  املو�شم  نهاية  يف 
األعب"، واأ�شاف �شاحب 21 عاما: "�شعيد باللعب مرة اأخرى مع ريال مدريد، وم�شتعد دائما ملا يحتاجه 
املدرب، حتى اإذا كانت م�شاركتي ملدة 15 اأو 10 اأو 5 دقائق"، واختتم قائال: "من الوا�شح اأنه يف فريق 
كبري مثل ريال مدريد كل الالعبني جيدون، ويكون االأمر �شعبا جدا على املدرب عند اختيار الت�شكيلة 

االأ�شا�شية".
............................................................

اإ�شبيلية يقيل مونتيال
دفع املدرب االإيطايل فينت�شنزو مونتيال ثمن تدهور اإ�شبيلية، اإذ 

اأعلن النادي االإ�شباين اإقالته من من�شبه بعد اأربعة اأ�شهر فقط 
كابارو�ض.وكتب  خواكني  للمخ�رصم  ال�شعلة  و�شلم  تعيينه  من 
ب�شبب  القرار  هذا  النادي  "اتخذ  بيان:  يف  االأندل�شي  النادي 
�شل�شلة النتائج ال�شيئة للفريق الذي مل يفز منذ 13 مار�ض"، 
اآخر  يف  الرابعة  وهي   2-1 ليفانتي  اأمام  اجلمعة  وبخ�شارته 
ال�شابع،  املركز  يف  اإ�شبيلية  متاعب  توا�شلت  مباريات،  �شبع 

وياأتي هذا القرار بعد اأ�شبوع من اخل�شارة املذلة اأمام بر�شلونة 
0-5 يف نهائي م�شابقة الكاأ�ض.

وكان مونتيال 43 عاما قد عني يف نهاية دي�شمرب بدال من االأرجنتيني 
مان�ش�شرت  اإ�شبيلية  اأق�شى  االإيطايل  اإ�رصاف  وحتت  برييت�شو،  اإدواردو 

يونايتد االإجنليزي من ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا وبلغ ربع النهائي لكنه 
بعد اأق�شي الحقا اأمام بايرن ميونيخ االأملاين، اأما كابارو�ض 62 عاما الذي كان من دون فريق 

املركزين  بني  البقاء  الدوري ملحاولة  مباريات يف  اأربع  �شوى  القطري، فال ميلك  االأهلي  عن  رحيله 
بني  اإ�شبيلية  اأ�رصف على  قد  كابارو�ض  وكان  االأوروبي،  الدوري  اإىل  بالتايل  والتاأهل  وال�شابع  اخلام�ض 

2000 و2005.
............................................................

اأن�شيلوتي يرف�ض تدريب منتخب اإيطاليا
االإيطايل  النهائي من تدريب املنتخب  ان�شيلوتي ح�شم موقفه  اأن كارلو  اأم�ض  ذكرت تقارير �شحفية  
لكرة القدم، ويبحث احتاد الكرة االإيطايل عن مدرب جديد خلالفة جيان بريو فينتورا الذي رحل عن 
من�شبه عقب ف�شل االآتزوري يف بلوغ كاأ�ض العامل، ودخل احتاد الكرة يف مفاو�شات مع اأن�شيلوتي املدرب 
ال�شابق لبايرن ميونخ االأملاين وريال مدريد االإ�شباين، ولكن وفقا ل�شحيفة "كوريري ديللو �شبورت" فاإن 

اأن�شيلوتي رف�ض العر�ض.
وكان اأن�شيلوتي، الذي مل يتول تدريب اأي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ االأملاين يف �شبتمرب املا�شي 
دي�شمرب  يف  اأي�شا  اأن�شيلوتي  ورف�ض  االأخرية،  االأ�شابيع  يف  االإيطايل  املنتخب  لتدريب  االأول  املر�شح 
راأ�ض  على  فينغر  اأر�شني  للفرن�شي  بديال  ليكون  اأن�شيلوتي  ا�شم  واقرتح  اإيطاليا،  تدريب  تويل  املا�شي 
تدريب  ويتوىل  احلايل،  املو�شم  نهاية  رحيله  االأخري  اأعلن  بعدما  االإجنليزي،  الأر�شنال  الفني  القيادة 
االإيطالية  الكرة  امل�شوؤولني عن  لكن  بياجيو،  دي  لويجي  املدرب  موؤقت  ب�شكل  حاليا  اإيطاليا  منتخب 
التي  االأ�شماء  فينتورا، ومن بني  ال�شابق  اأكرب خلالفة املدرب  ثقل  اأ�شهر عن مدرب ذي  يبحثون منذ 

طرحت اأي�شا لتدريب املنتخب االإيطايل برز الثنائي روبرتو مان�شيني وكالوديو رانيريي.

ليفربول يجهز مفاجاأة ل�شالح
امل�رصي  للنجم  مفاجاأة  االإجنليزي  ليفربول  نادي  يجهز 

حممد �شالح، الذي تاألق ب�شكل الفت للنظر مع الريدز 
يف املو�شم احلايل، وقّدم �شالح م�شتويات هائلة مع 

ليفربول، اإذ اأحرز 43 هدًفا و�شنع 15 اآخرين يف 47 
مباراة خا�شها يف خمتلف البطوالت هذا املو�شم، 
اأن ليفربول  "ذا �شن" االإجنليزية  وذكرت �شحيفة 
ي�شتعد لتقدمي عقد جديد ل�شالح براتب م�شاعف، 

من اأجل االإبقاء عليه داخل قلعة اأنفيلد.
على  �شين�ض  اجلديد  العقد  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 

وذلك  اأ�شبوعًيا،  اإ�شرتليني  جنيه  األف   185 �شالح  تقا�شي 
مع حلمايته من اأطماع ريال مدريد الذي ي�شعى ل�شمه، ويتقا�شى �شالح 

ليفربول حالًيا 90 األف جنيه اإ�شرتليني اأ�شبوعًيا، ما يعني اأنه لي�ض �شمن الالعبني االأعلى اأجرا 
االإيطايل،  روما  من  قادًما  احلايل  املو�شم  بداية  يف  للريدز  ان�شم  باأنه  علًما  الفريق،  داخل 
واأ�شارت ال�شحيفة االإجنليزية اأن ليفربول ي�شعى هذه املرة لالحتفاظ بخدمات �شالح، بعدما 

ا�شطر يف ال�شابق لال�شتغناء عن لوي�ض �شواريز وفيليب كوتينيو ل�شالح بر�شلونة.

اإنرت  م�شيفه،  على  للغاية  مثرًيا  فوًزا  جوفنتو�ض  نادي  حقق 
اإيطاليا حل�شاب اجلولة  اأول ام�ض اليوم يف ديربي  ميالن 2-3 
اإيكاردي  35 من الكالت�شيو، و�شجل الإنرت ميالن كل من ماورو 
دوجال�ض  اأحرز جلوفنتو�ض  بينما  مرماه،  بارزايل يف  واأندريا 
كو�شتا وميالن �شكرينيار يف �شباكه وغونزالو هيغواين، وبذلك 
بينما  للم�شابقة،  مت�شدًرا   88 للنقطة  ر�شيده  يوفنتو�ض  رفع 
توقف ر�شيد اإنرت عند النقطة 66 يف املركز اخلام�ض. بداأت 
املباراة ب�شغط كبري من جانب جوفنتو�ض مع اإيقاع لعب �رصيع 
لليويف  خطرية  فر�شة  �شنحت   12 الدقيقة  ويف  اجلانبني،  من 
براأ�شه  الذي مهدها  كوادرادو ملاندزوكيت�ض  بعد عر�شية من 
ب�شكٍل جيد  الكرة  يتوقع  الفرن�شي مل  الالعب  لكن  ملاتويدي، 
للركنية، وعند  اإنرت ميالن �شكرينيار ب�رصعة  ليُخرجها مدافع 
بعد  باملقدمة،  جوفنتو�ض  و�شع  يف  كو�شتا  جنح   13 الدقيقة 
احلار�ض  �شباك  يف  وي�شدد  جيد  ب�شكٍل  لي�شتلمها  و�شلته  كرة 
�شمري هاندانوفيت�ض، ويف الدقيقة 18، مت طرد العب الو�شط 
املبا�رصة  احلمراء  بالبطاقة  فيت�شينو  ماتيا�ض  االأوروغواياين 
اإنرت  وبداأ  ماندزوكيت�ض.  ماريو  قدم  على  بقوة  تدخل  اأن  بعد 
ميالن ال�شوط الثاين ب�شكٍل اأف�شل من جوفنتو�ض وعند الدقيقة 
51 �شجل ماورو اإيكاردي هدف التعادل للنرياتزور، بعد �رصبة 
اليويف  بحث  حيث  املباراة  حرارة  زادت  مبا�رصة،  غري  حرة 

اإ�شافة  يف  اإنرت  جنح   65 الدقيقة  ويف  اآخر،  هدف  عن  بقوة 
كرة  ثم  لكوادرادو،  بريي�شيت�ض  من  مراوغة  بعد  الثاين  الهدف 
اليويف  �شباك  اإىل  حولها  لكنه  اإبعادها  بارزايل  حاول  عر�شية 
بينما  دقيقة   20 اآخر  يف  بقوة  اإنرت  على  العبوه  �شغط  الذي 
 87 الدقيقة  عند  املرتدة،  الكرات  على  النرياتزوري  اعتمد 
للمناف�ض  التعادل  االإنرت هدف  �شجل ميالن �شكرينيار مدافع 
الفوز  اأحرز هيغواين هدف  �شد مرماه، وبعد دقيقتني فقط، 
املقابل،  يف  ال�شباك.  �شكنت  راأ�شية  ب�رصبة  لليويف  القاتل 
دوري  يف  االأربعاء  االإجنليزي  ليفربول  ال�شتقبال  روما  ا�شتعد 
املهدد  كييفو  �شيفه  باكت�شاحه  مثالية  بطريقة  اأوروبا  اأبطال 
الت�شيكي  روما  اأهداف  ت�شجيل  على  وتناوب   ،1-4 بالهبوط 
باتريك ت�شيك والبو�شني اإدين دزيكو ثنائية و�شتيفان ال�شعراوي 
انفرد  بدقيقتني،  النهاية  قبل  لكييفو  اإينغليزي  روبرتو  و�شجل 
روما باملركز الثالث رافعا ر�شيده اإىل 70 نقطة بفارق 3 نقاط 
اأمام جاره الزيو الذي حل اأم�ض �شيفا على توريو، من جهته، 
التقدم عن منطقة اخلطر فبقي على ر�شيده  كييفو يف  ف�شل 
ال�شابق مبجموع 31 نقطة يف املركز 17 بفارق نقطتني فقط 
الثالثة  الفرق  وتهبط  الهبوط،  اأول مراكز  �شبال �شاحب  اأمام 
االأخرية يف الدوري االإيطايل اإىل الدرجة الثانية التي �شعد منها 

اليوم اإمبويل.

بطل  موناكو  من  الفرن�شي  الدوري  و�شافة  ليون  انتزع 
املو�شم املا�شي بفوزه على �شيفه نانت بهدفني دون مقابل 
ديباي  ممفي�ض  الهولندي  الهدفني  و�شجل   ،35 املرحلة  يف 
التوايل  على  ال�شابع  الفوز  وهو  تراوري،  برتران  والبوركيني 
لليون رفع ر�شيده اإىل 72 نقطة بفارق 18 نقطة خلف باري�ض 
�شان جريمان املتوج باللقب، وبات يتقدم بنقطة على موناكو 
اميان  �شيفه  مع  تعادله  بعد  الثالث  املركز  اإىل  تراجع  الذي 
من دون اأهداف، يف املقابل جتمد ر�شيد نانت العا�رص عند 
الدوري  اإىل  التاأهل  اإمكانية  يف  فر�شه  فتقل�شت  نقطة،   46
على  نقاط  بثالث  ليون  ويتقدم  املقبل،  املو�شم  االأوروبي 
وي�شارك  اجنيه،  على  �شيفاً  اأم�ض  الذي حل  الرابع  مر�شيليا 
االأول والثاين يف بطولة فرن�شا يف دوري اأبطال اأوروبا مبا�رصة، 
ليون  يتناف�ض  االأوىل  البطاقة  جريمان  �شان  �شمن  اأن  وبعد 
ويخو�ض  الثانية،  املبا�رصة  البطاقة  على  ومر�شيليا  وموناكو 

الثالث الدور التمهيدي الثالث من امل�شابقة القارية. 
بينما فاز بوردو على ديجون بثالثة اأهداف ليون�ض �شانخاري 
والغيني فران�شوا كامانو ركلة جزاء وفالنتان روزييه خطاأ يف 
ركلة  ال�شليتي من  نعيم  للتون�شي  مرمى فريقه، مقابل هدف 
لوي�ض  للربازيلي  اأهداف  بثالثة  ليل على متز  جزاء.، ما فاز 
مقابل  اهداف  بثالثة  كان  وتروا على  مقابل هدف،  اراوجو 

هدف، وتعادل �شرتا�شبورغ مع ني�ض بهدف للجزائري ادري�ض 
�شعدي مقابل هدف لالإيطايل ماريو بالوتيلي من ركلة جزاء.

ليون ينتزع الو�شافة من موناكو

اليويف يخطف انت�شارا هت�شكوكيا من الأنتري
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�إطالق �آخر �ألبوم لـ رمي بّنا.. »�صوت للمقاومة« حتى بعد وفاتها

يف مركز يبو�س الثقايف بالقد�س اأُطلق األبوم يحوي اأحدث اأُغنيات الفنانة الفل�شطينية الراحلة رمي بّنا، حيث اغرورقت عيون كثري من احل�شور 
بالدموع وغلبت العاطفة على اأجواء االحتفال.

�أمام  �صباغ،  زهرية  رمي،  و�لدة  وحتدثت 
�حل�صور �أم�س �لأربعاء، وبدت متما�صكة خالل 
حديثها يف �لحتفال �لذي جاء بعد نحو �صهر 

على وفاة �بنتها.
وقالت مديرة مركز يبو�س �لثقايف، ر�نيا �إليا�س: 
بيننا.  لي�صت  وهي  �أ�صطو�نتها  �صنطلق  »�لليلة 
�صيظل  �صوتها  ولكن  رحلت  فل�صطني  غز�لة 
مكان.  كل  يف  تهلل  �صتظل  �أغانيها  موجود�ً. 
فيها  معروفة  كانت  �لتي  �ملبدئية  مو�قفها 
بّنا يف 24 مار�س  بّنا«. وغيب �ملوت رمي  رمي 
كفاح  بعد  عاماً،   51 ناهز  عمر  عن  �ملا�صي، 
مر�س �رسطان  مع  �صنو�ت  نحو ع�رس  ��صتمر 
باأنها  د�ئماً،  نف�صها  رمي  وّعرفت  �لثدي. 
وحقوق  �لفل�صطينية  �لق�صية  وكانت  نا�صطة، 
�أغنياتها،  يف  متكرر�ً  مو�صوعاً  �لفل�صطينيني 
و�أ�صبحت رمي بّنا رمز�ً للمقاومة �لفل�صطينية، 
يف  �لعري�س  جمهورها  نعاها  وفاتها  وعقب 

جميع �أنحاء �لعامل ومنطقة �ل�رسق �لأو�صط.
»�صوت  ��صم  حمل  �لذي  �لألبوم  هذ�  و�ُصجل 
 15 و�صم  وفاتها،  من  �صهرين  قبل  �ملقاومة«، 
�أغنية كتبت رمي بنف�صها كلمات 14 �أغنية منها، 
ز�هي  تاأليف  من  و�حدة،  ق�صيدة  فقط  فيما 

�صباغ:  زهرية  بّنا،  رمي  و�لدة  وهبة.وقالت 
�إطالق هذ� �لألبوم  �أن ن�صهد  »�إنه �صعب جد�ً 
�أنها  م�صيفة  عّنا«.  رحلت  رمي  بينما  �جلديد، 
عملت تعبت على �لألبوم وهي مري�صة، »�أي �أن 

�لن�صو�س خرجت من وجع«.
ويثق كثري من ح�صور �لحتفال باأن رحيل رمي 
لن يحول دون ��صتمر�ر و�صول ر�صالتها ملزيد 

من �لنا�س.
يدعى  �لقد�س  �أهل  من  فل�صطيني  هوؤلء   من 
م�صاعر  »هناك  لرويرتز،  قال  هيدمي،  زياد 
رمي  �أ�صطو�نة  لإطالق  �لفرحة  بني  خمتلطة 
�جلديدة، و�حلزن �أن رمي لي�صت بيننا. رمي �لتي 
�أحبت �لقد�س، �نطلقت �أ�صطو�نتها �لأخرية من 
�لقد�س، وتعجز �لكلمات عن �لتعبري �أو و�صف 
ما يجري وما ن�صعر به«.  وقالت �مر�أة ح�رست 
حفل �إطالق �لألبوم وتدعى يار� قرو�ين: »�أ�صعر 
بفخر �أن �صوتها ماز�ل موجود�ً، جنحت رمي �أن 
تو�صل ر�صالتها، �لتي �صت�صتمر ع مد�ر �ل�صنني، 
ر�أيي �ملوت هو  نهاية. بح�صب  يكن  موتها مل 

بد�ية جديدة ل�صتمر�ر ر�صالة رمي«.
�لنا�رسة  من  �لألبوم  �إطالق  �ملقرر  من  وكان 
�لألبوم  و�صيُطرح   .1966 عام  ولدت رمي  حيث 

بالأ�صو�ق يف ر�م �هلل وعّمان و�لقاهرة يف �لأيام 
عنها  �صيُعلن  �أخرى  مدن  �إىل  �إ�صافة  �ملقبلة، 

لحقاً.

»�شوت املقاومة«

وذلك   ،2015 ماي  يف  �لألبوم  فكرة  ولدت 
عندما �أخرب �لأطباء رمي باأن �أوتارها �ل�صوتية 
من  تتمكن  لن  وباأنها  جزئي،  �صلل  حالة  يف 
ي�صتطيع  �أحد  ل  ولكن،  ذلك.  بعد  �لغناء 
ت�صتطيع  ل  �أو  ت�صتطيع  ما  لرمي  يقول  �أن 
�لثقافية،  »رمان«  جملة  فعله.  وبح�صب 
�لرنويجي  مبنتجها  �أو�صلو  يف  رمي  �لتقت 
�رسكة KKV للت�صجيالت  هيلي�صتاد،  �إريك 
�ل�صوت  ومهند�س  لالألبوم،  �ملنتجة  �ل�صوتية 
�ملجموعة  �لتون�صي SC MoCha من 
»حاجز  �لنا�صطة  �لإلكرتونية  �ملو�صيقية 
Checkpoint »303 303، حيث قامو� بو�صع 
تقوم  �أن  م�صبوقة:  غري  �صمعية  لتجربة  خطة 
بيانات  303 مبزج   Checkpoint جمموعة
 )PET و X-ray من ملفات رمي �لطبية )�صور
ثم  ومن  �أ�صو�ت،  �إىل  حتويلها  خالل  من 

ب�صوتها  تتلوها  رمي  ق�صائد  مع  مزجها  يتم 
فيها  وت�صف  كان ممكناً(،  �إذ�  تغنيها  )و�أحياناً 

ن�صالها ومقاومتها.
بوجي  �ملتميز  و�لبيانو  �جلاز  عازف   وو�فق 
�ألبوم  يف  �صارك  كان  و�لذي  وي�صيلتوفت، 
هذ�  من  جزء�ً  يكون  �أن  على  �ل�صابق،  رمي 

�مل�رسوع.
 

اأغاين االألبوم

يحتوي �لألبوم على 15 �أغنية مكونة من مزيج 
ناري من �لكلمات �ملوؤثرة �لتي حتوي طياتها 
ودقات  جتريبي،  �صوتي  وفن  جبارة،  �إر�دة 
ومثرية.  قوية  بيانو  و�أحلان  معقدة  مو�صيقية 
��صتكملت يف  �لتي  �لأخرية  �لت�صجيالت  و�أثناء 
�أو�صلو يف جانفي  من عام 2018، متكنت رمي 
�صعف  من  بالرغم  �لأغاين،  بع�س  غناء  من 

�أوتارها �ل�صوتية.
�لألبوم  يف  رمي  كلمات  يف  �مل�صاعر  وترت�وح 
و�ل�صجون.  �لعمق  �إىل  و�جلر�أة  �لتحدي  من 
و�إيجابيتها  و�إن�صانيتها،  �صجاعتها،  �أن  �إل 
تنطقها  كلمة  كل  من  تت�رسب  �ملده�صة 

�إريك  ِقبل  من  رمي،  �أغاين  و�ُصجلت  وتغنيها. 
�صعيد  �إدو�رد  معهد  ��صتوديو  يف  هيلي�صتاد 
 ،2017 عام  �هلل  ر�م  يف  للمو�صيقى  �لوطني 
يف  �أو�صلو  ويف Kulturkirken Jakob يف 
�ُصجل عزف  فيما   ،2018 �لثاين(  )كانون  يناير 
مارتن  قبل  من  �لبيانو  على  وي�صلتوفت  بوجي 
�صوتنة  ت�صجيل  ومت  �أو�صلو.  يف  �بر�هام�صني 
بيانات Checkpoint 303، وعزف �جليتار، 
تون�س  من  كل  يف  �لإلكرتونية  و�ملقطوعات 

ومونرتيال عام 2017 ويف بد�ية 2018.

»ج�شدها مو�شيقى«

ومتيزت مو�صيقى هذ� �لألبوم باإبد�عات هامة، 
ذ�ت  �صور  من  �لطبية  رمي  �صور  حتويل  هي 

بعدين �إىل عنا�رس �صوتية م�صموعة.
�لبيانات«،  بـ«�صوتنة  �لعملية  هذه   وتعرف 
 ،303  Checkpoint بربجمتها قام  و�لتي 
من  طبية  بيانات  على  بتطبيقها  قامو�  حيث 
�لبيانات كجزء من  �ختيار رمي. و�ُصجلت هذه 
لها  �لتي خ�صعت  �لطبية  �لت�صخي�س  �إجر�ء�ت 
بالإ�صد�ر  �ملقطعي  للت�صوير  با�صتخد�م  رمي 

�ملقطعي  و�لت�صوير   ،)PET( �لبوزيرتوين 
.X-ray بقيا�صات �لـ ،)CT( ملحو�صب�

مقطعية  �صور  على  �ملختارة  �ل�صور  و�حتوت 
ل�صدر وقلب ودماغ و حلق رمي بّنا.

هذه  303 بتحويل   Checkpoint وقامت
�ل�صوتنة  با�صتخد�م  �إما  �أ�صو�ت  �إىل  �ل�صور 
طيف  �إىل  �ل�صور  يف  �لبك�صل  لقيم  �ملبا�رسة 
�إىل  �ل�صور  حتويل  خالل  من  �أو  م�صموع، 
ذلك،  �إىل  �إ�صافة  بُعدين.  ملفات midi ذ�ت 
�أ�صو�ت  �إىل  لرمي  بورتريه  �صورتني  مت حتويل 
�إن�صاء  مت  و�أخري�ً،  �لعملية.  نف�س  با�صتخد�م 
�لطبقة �ملحيطة يف �لأغنية �لأخرية يف �لألبوم 
�ملوجه  �لإ�صعاعي  �لنظام  �صوت  با�صتخد�م 
من قبل �ل�صور، و�لذي مت ت�صجيله على �لفيديو 
بالأ�صعة يف  �لعالج  جل�صات  من  و�حدة  خالل 

م�صت�صفى يف برلني عام 2016
�ألبوم رمي �لأخري، يتمتم لروح حمّبيها، ويعك�س 
وميزج  معنى،  بكل  �ملقاومة،  �صوت  حقيقة 
و�لتحدي  باملقاومة  و�لفكري  �لفني  �لعمل 
�ملتمردة،  ق�صائدها  خالل  من  و�ل�صمود، 
و�صوتها �لذي »ي�صدح يف �ل�صاحات« وج�صدها 

�لذي حولته �إىل �إيقاعات ومو�صيقى.

ملاذ� �لإقبال على �مل�صل�صالت �لرتكية؟
��صتندت �لدر�ما �لرتكية يف حتقيق 
مز�يا،  عدة  �إىل  �لنجاحات  تلك 
�إىل  ما حتمله من م�صمون،  بينها 
�لتقنية و�ملز�يا  جانب �لإمكانات 

�لطبيعية يف �لبالد.
خالل  �لرتكية  �لدر�ما  حققت 
�ل�صنو�ت �ملا�صية جناحات عربية 
وعاملية غري م�صبوقة، حتى و�صل 
على  تبثها  �لتي  �لبلد�ن  عدد 

�صا�صاتها 142 دولة.
يف  �لرتكية  �لدر�ما  و��صتندت 
�إىل  �لنجاحات  تلك  حتقيق 
من  حتمله  ما  بينها  مز�يا،  عدة 
�لإمكانات  جانب  �إىل  م�صمون، 
يف  �لطبيعية  و�ملز�يا  �لتقنية 

�لبالد.
�مل�صل�صالت  مييز  ما  �أبرز  ولعل 
�لتاريخ  �أحد�ث  نقل  �لرتكية 
وتقومي  �ل�صحيح،  بال�صكل 
�لتحريف �لذي تعر�س له، خا�صة 
يف �ملنطقة �لعربية �لرتكية، ف�صال 
و�لتمدن  �لإن�صانية،  �حل�صارة  عن 

و�لتطور و�جلمال �لطبيعي.
وتعترب �ملقومات �ل�صابقة عنا�رس 
�لأكرث  �مل�صل�صالت  يف  �أ�صا�صية 
»قيامة  وبينها  حاليا،  جناحا 
و«حتدث  و«�لفاحت«،  �أرطغرل«، 

�أيها �لبحر �لأ�صود«.

وعر�صت م�صل�صالت �صابقا �أي�صا، 
جرى  لفتة،  مب�صاهد  متيزت 
تاريخية،  ق�صور  يف  ت�صويرها 
خالبة،  طبيعية  مبناظر  وحفلت 
تركيا  ومناطق  مدن  عن  ف�صال 
�لطبيعي،  باجلمال  �ملتميزة 

و�لتقدم �حل�صاري.
ـ تاريخ عتيد

ملتابعة  �مل�صاهدين  تعط�س 
�أحد  حقيقي  منظور  من  �لتاريخ 
�لتاريخية،  �لدر�ما  جناح  �أ�صباب 
من  �لأمناط  هذه  تك�صف  حيث 
مر�حل  عن  �ل�صتار  �لأعمال 
تاريخية مهمة، جهلت بها �صعوب 

�ملنطقة.
ي�صطره  �لتاريخ  �أن  فاملعروف 
يف  ح�صل  ما  وهو  �ملنت�رسون، 
�حلربني  �نتهاء  بعد  �ملنطقة 
�لعامليتني، ف�صوه �لتاريخ �لعالقات 
بني �لدول و�ملجتمعات، ما �صاهم 
عن  �ملنطقة  �صعوب  تباعد  يف 

بع�صها بع�صا.
مثل  �حلالية  �مل�صل�صالت  وجاءت 
و«�لكوت  �حلميد«،  عبد  »عا�صمة 
�أرطغرل«،  و«قيامة  و�لعمارة«، 
على  �ل�صوء  لتلقي  و�لفاحت«، 
متنوعة،  وحقب  تاريخية  مر�حل 

مل تذكر يف �لتاريخ �حلديث.

عبد  �ل�صلطان  م�صل�صل  ويعر�س 
يف  مهمة  تاريخية  حقبة  �حلميد 
و�لإ�صالمي،  �لعربي  �لعاملني 
�صهيونية  مطالب  �صهدت  حيث 
باحل�صول على حقوق يف فل�صطني 
�ل�صلطان  لها  ت�صدى  و�لقد�س، 
ب�صجاعة،  �لثاين  �حلميد  عبد 
�ملهمة،  �حلقبة  لتلك  فيعر�س 

�لتي تهم �لعامل �لعربي �أي�صا.
كما �أن م�صل�صل »�لكوت و�لعمارة« 
ي�صتعر�س مرحلة تاريخية �صهدت 
�لإ�صالمية،  �لنت�صار�ت  �آخر 
و�لأتر�ك  �لعرب  وقف  حيث 
�صد  و�حد�  �صفا  و�لأكر�د 
�لحتالل �لربيطاين على �لأر��صي 

�لعر�قية.
�إل �أن �لتاريخ مل يذكر هذ� �لن�رس 
�لإ�صالمي �لذي ح�صل يف �لع�رس 
�حلديث، وياأتي عر�صه يف �ملرحلة 
هامة  ملحمة  لي�صكل  �حلالية 
�ملنطقة،  �صعوب  همم  ت�صتنه�س 

وجتعلهم يفخرون بتاريخهم.
»قيامة  م�صل�صلي  يف  �لأمر  وكذ� 
حيث  و«�لفاحت«،  �أرطغرل«، 
تعر�س جو�نب م�صيئة من �لتاريخ 
�لو�قع  تعك�س  وحقائق  �لعثماين، 
يف  �صاهم  �لذي  �لأمر  �حلديث، 

�نت�صارها عربيا.

ـ ح�صارة �إن�صانية
جانب  من  �لرتكية  �مل�صل�صالت 
�حل�صاري  �لتطور  تعك�س  �آخر 
�لأزمنة،  خمتلف  يف  لالإن�صان 
باأن  �ملتعمد،  �لت�صويه  وتو�جه 
تهتم  مل  �لإ�صالمية  �حل�صارة 
و�لهند�صة  و�لعلوم  بالفنون 

و�لعمارة، وحتى �لفل�صفة.
�لتاريخ  تنقل  �لتي  فامل�صل�صالت 
تظهر �لزعماء و�ل�صالطني متقنني 
�لعلوم،  مبختلف  بارعني  لدينهم، 
�لتخطيط،  من  جيد  قدر  ولديهم 
بالعلم  �هتمامهم  يظهر  ما  وهو 

و�لثقافة.
كما �أن هذه �ملر�حل ت�صهد ت�صييد 
�لقالع و�لق�صور و�جلو�مع و�لآثار 
�لكثرية، �لتي تعترب حتفا فنية قل 

نظريها يف �لعامل.
تطور  على  تدل  م�صاهد  وكلها 
�لعامل  يف  �ملعماري  �لذوق 
�لعمارة  فن  و�نت�صار  �لإ�صالمي، 
�لغرب  لقنو�  �لذين  و�ملعماريني 
و�لإعمار  �لفن  يف  درو�صا 

و�لهند�صة.
�إ�صالمية  �صخ�صيات  ظهور 
يف  عربي«  »�بن  مثل  معروفة 
له دللة على  »�أرطغرل«،  م�صل�صل 
�لعلم يف �حل�صارة، و�لدور  خدمة 

�لإن�صاين �لكبري يف �لنه�صة.
وعامل  مت�صوف  عربي  فابن 
ويوثق  �لن�صح  ويقدم  يوجه  ز�هد 
للعلم  �جلميع  تقدير  نتيجة  به، 

و�لعلوم.
�لآلت  �مل�صل�صالت  تظهر  كذلك 
�لنا�س  ي�صتخدمها  �لتي  و�لو�صائل 
ت�صكل  و�لتي  �ملرحلة،  تلك  يف 
ف�صول للم�صاهدين، منها �لأدو�ت 
و�لوثائق،  و�ملخططات  �لعلمية، 

و�لر�صومات �لهند�صية.
تك�صف  لحقة،  مر�حل  ويف 
�مل�صل�صالت عن عظمة �لتخطيط 

بال�صناعة،  �لكربى،  للمعارك 
�حل�صون  و�خرت�ق  و�لتخطيط، 

و�لأ�صو�ر.
ذلك،  على  دليل  من  �أكرب  ولي�س 
فتح مدينة �إ�صطنبول عام 1453م، 

ما يظهر همة عالية.
ـ متدن وتطور

 ي�صاف �إىل ما �صبق جناح �لدر�ما 
�لو�قع  تعك�س  �أن  يف  �لرتكية 
�لرت�كم  وتقدميها  حاليا،  �ملعا�س 
�لتمدن  �إىل  �أدى  �لذي  �لثقايف 
�حلديث  �حل�صاري  و�لتطور 

لرتكيا.

م�شاحلة تاريخية بينه وبني بن تركي

�ل�صاب ر�صدي : حفل كبري بقاعة حر�صة مد�خليها لعائالت �صهد�ء �لطائرة �ملنكوبة
عبدالبا�شط ب

�ل�صطايفية  �لأغنية  جنم  ك�صف 
خا�س  ت�رسيح  يف  ر�صدي  �ل�صاب 
ليومية » �لو�صط » �أن �خلالف �لذي 
كان بينه و بني �ملدير �لعام للديو�ن 
�لوطني للثقافة و�لإعالم خل�رس بن 
تركي قد �أ�صبح من �ملا�صي ، بعد 
�صوء  �أز�لو�  �لذين  �خلرّيين  تدخل 
من  �إق�صائي  ور�ء  �لذي  �لتفاهم 
 ، ر�صدي  ي�صيف  �ملهرجانات  كل 
مبكتب  كان  �ل�صلح  لقاء  �أن  كا�صفا 
بن تركي بالعا�صمة �لذي �أكد يل �أنه 
مل يكن �صدي ، لكن �أعد�ء �لو�صط 
�لفني �لذين و�صفهم �صاحب �أغنية 

ميمونة بـ » �جلوتابل » �إ�صتغلو� بع�س 
بالأون�صيي  �لنافذين  �لأ�صخا�س 
لت�صويه �صورتي و �صمعتي ، م�صيفا 
عن  تركي  لنب  �إعتذ�ر�ته  قّدم  �أنه 
خ�صو�صا   ، �ل�صابقة  ت�رسيحاته 
حيث   ، �ملا�صي  �صفحة  طي  بعد 
حا�رس  ر�صدي  ي�صيف  �صاأكون 
�ملقبل  �ل�صيف  مهرجانات  يف 
ل�صهر�ت  �إ�صافة   ، وتيمقاد  بجميلة 
ك�صف  كما  �لفتح،  ريا�س  ديو�ن 
حفل خريي  عن  �لعلمة  مدينة  �بن 
�أعلى  وبرعاية  تنظيمه  من  كبري 
حر�صة   « قاعة  �صتكون  �ل�صلطات 
حفل  باإقامة  له  م�رسحا   « ح�صان 
�لفنانني  من  كبري  عدد  يجمع  فني 

 ، �لوطن  وخارج  د�خل  من  �لكبار 
لعائالت  خم�ص�صة  مد�خيله  تكون 
�صهد�ء �لوطن �لذين �صقطو� خالل 
موؤكد�   ، ببوفاريك  �لطائرة  حادث 
يتخلون  ل   « �جلز�ئر   « �أبناء  �أن 
 ، �ل�صدة  وقت  �لبع�س  بع�صهم  عن 
�إ�صافة للتاأكيد �أن �ل�صعب �جلز�ئري 
حلمة و�حدة و�أن من غادرونا للد�ر 
�لآخرة هم جز�ئريون و�أننا كفنانني 
عائالتهم  نرتك  لن  ر�صدي  ي�صيف 
 « �لفقر   « يو�جهون  و�أطفالهم 
موجها لند�ء عرب �صفحاتنا جلميع 
�مل�صاركة  يف  �لر�غبني  �لفنانني 
بالإت�صال به للتن�صيق مع �لعلم و�أن 
رم�صان  �صهر  قبل  �صيكون  �حلفل 

�لفني  جديده  وبخ�صو�س  �لكرمي. 
ك�صف ر�صدي عن �ألبومني جديدين 
�لفطر  �صينزلن لالأ�صو�ق بعد عيد 
ماكريو�س   « �لإنتاج  د�ر  �إنتاج  من 
برود » �لتي تعود ملكيتها له، وكانت 
�إنطالقتها عرب » �ليوتيب » باإطالق 
�أغاين جديدة له على غر�ر » ماريا 
�أنه  م�صري�   « �أنت  » غري  و   « ماريا 
�جلديد  �لفني  �لعمل  يف  تعاون 
م�صعود  و  بو�صلو�س  �ل�صعيد  مع 
م�صعودي يف �ألبوم يعول عليه كثري� 
�ملقبل  �لأعر��س  مو�صم  خالل 
ت�صوية  بعد  �لفني  جمده  لإ�صتعادة 
جميع خالفاته و�إطالقه لد�ر �إنتاج 

خا�صة به .



 ي�سني بوغازي

غريبة  ليلة  �أنها  حقا  �أح�س  لقد 
كان  مما  �أكرث  ن�شطا   �شار  لكنه   ،
عليه  حلظة تركة » للمقهى �حلان 
�إىل  فاأنطلق   ، �شاعات  مند   «
�خلزينة �لتي تكاد ال تفتح ل�شفتيها 
، و�خرج  ، رمبا مل تفتح مند زمن 
متفح�شا    ، �مللفات  من  رزما 
�أن  قر�أ   �إىل  ، ملفا  ملفا   �أور�قها 
كتب  وقد   « �ل�شمند�وي  توقيف    «
و�خذ  �رسيعا  .حمله  �ليد  بخط 
�أعدته �لفرقة  يفت�س ، كان تقرير� 
�لع�شكرية �لتي �ألقت �لقب�س على » 
�ل�شمند�وي  يف  ربيع 51 :« بتاريخ 
�جلند�رمة  �لفرقة  و�شلنا   ، نف�شه 
�لع�شكرية ، روبرت ، .�س ، ليونيل 

 « �إقامة   �أمام   ، .�س  ،�ألربيت  .�س 
�شقف  فوق  وكان   « �ل�شمند�وي 
برتب يف قرميد بيته  ، طلبت  منه 
عليه  �لقينا   ، ففعل  ؟  �إلينا  �لنزول 
�إ�شكاالت  �أو  حو�دث  دون  �لقب�س 
تذكر ، قدناه �إىل  �لثكنة �ل�شمندو ، 
و�شلمناه م�شاء� �إىل �لقيادة �القليمة 

ق�شنطينة »
ترت�شم  بد�أت 

مه   ما �أ

تو�ريخ  مثرية ، تقرير �آخر » خروج 
»كوندي  عن  تقرير�  كان   »1945
�ل�شمندو » وذ�ك �خلروج �لتاريخي 
: » �ل�شمند�وي ، قاد �أي�شا �جلموع 
هتافا  �شاعات  ،قف.��شتمرو� 
و�لالفتات  باالأعالم   ، و�رس�خا 
�خلروج   بعد  �جلميع  .عاد  ،قف 
�عتقاالت،  .وال  ،قف  حو�دث  دون 

قف. �نتهى »
م�شبوهة   ن�شاطات   « �آخر�  ملفا 
 ، طويال  بد�   ،  « �ل�شمند�وي  عن 
فرتيث » �ل�رسجال �شارل » قليال ، 
�لتقارير  �أطول  يبدو   « قر�ءته  قبل 
مقارنة مبا �شبق »  قال هذ� وكاأنه 

يكلم نف�شه ؟
�أعده   ،  1950 �شنة  يف  موؤرخا 
و�لذي   ، �أخرى  ،مرة  .�س  روبرت 
مبر�قبة  مكلفا  كان  يبدو  ما  على 

 ،1921 مو�ليد  من   «  : �ل�شمند�وي 
من   1942 �شنة  تزوج   ، بال�شمندو 
،حامل  حرو�شي  عر�س  عائلة  
�أبناءه    ، �البتد�ئي  �لتعليم  �شهادة 
فتاة  با�شتثناء   ، متوفني  كلهم  �شتة 
�ل�شابقة  �شنو�ته  طو�ل  يظهر  مل   ،
�شخ�س   ، لال�شتباه  موؤ�رس�   �دين 
ميلك   ، جد�  طبعه  ،وحاد  �شارم 
قدر�ت تنظيمة ، و�شرب فئ �إد�رة 
كبري  تاأثريه   ، �شوؤونه 
�لريفيني  يف 
ء  � لفقر � و
من  و
 ، حوله 
�شعبيته 
لية   عا
جد� ، 
ق�شى  
بته  نيا
�لبلدية  

كلها  
مة  خد
يفيني  للر
من  و�لفقر�ء 
جميع   ، �لبلدة  عرب 
�ملخربين يوؤكدون  �نه  »قائد  
مند  �لتخريبية   �ملنظمة  ذر�ع 
�شنو�ت ، �لتو�شية : » �لقب�س عليه 
 « �جلندي   « �ل�رسعة   وجه  على 

روبرت .�س »
فلم   ، �إر�ديا  ال  نوما   �أخذه  
ي�شتيقظ  �إال على  جلبة و�رس�خا 
�لثالثة  �لعائالت  روؤ�شاء   ،

 « من خدم   �لبلدة  عرب  وبع�س   ،
مكتب  ورئي�س   ،  « �ملرهونة  ولد 
من  وثلة   ، �لع�شكرية  �ل�رسطة 
�الأوربيني �مل�شلحني ،�إذ بهم جميعا  
عرب   « �شارل  �ل�شارجان   « يلمحهم 
وم�شيو   « �لقبيح  ماين   « �لنافدة  
»بابال ، موجو ، وبريي ، برميال » 
و�آخرون مل يعرفهم ، لكنهم جميعا 
عند   ، عنده  وجميعا   ، م�شلحني 

عتبة باب ثكنته .
من  حم�س  هوؤالء  ح�شور   هل 
مور�ن�شكو   « رمبا  �أو   ، �ل�شدفة 
�لتي  فكرته  ؟  م�رسوعه  نفد   «
خاليا  �أوىل  �أو�شكل   « ليل   ت�شغله 
�لدفاع » �لدفاع �لذ�تي » يف �لق�شم 
�لبلدة  و�أوىل خاليا عرب  �الأوربي، 
�مل�شلحني »  كانت جلبة  و�شياحا  
مزهو�  بد�    « �ملرهونة  »ولد  �أين 
بروز   �أول   نفذ   فقد   ، حوله  مبن 
روؤ�شاء  و�ن   ، �لعرب  من  لرجاله  
�لعائالت �لثالثة ، ومكتب �ل�رسطة 
�جتماعا  يف  �أنهم  تذكر  �لع�شكرية 
وقت  مند  �قرو�   ، ح�رسه  �رسيا 
عربية  فرقا  ت�شكيل  على  م�شى  
�شبهية م�شلحة ، مل يهتم » �ل�رسجان 
�شارل  » حينها كثري� للفكرة ، لكنه 
�أن  ت�شتطيع  ماذ�   ، �الآن   عرف 
تفعله �لعائالت �لثالثة » �أيعقل �أن 
يكونون  »حركى عرب »  ؟ �أهوؤالء  
هم » فرقة �ل�رسطة �ملتنقلة لالأمن 
�لريفي »  ! كما �أمر �حلاكم �لعام، 

�أهم » �حلركي »  حقا » 
ال�شتيعاب  منا�شبا   �لوقت  يكن  مل 
كل �شيء ، لكنه  �خرب مند وقت  �أن 
عرب �لبلدة من �ملخل�شني  لنظام 

 ، �لثالثة  و�لعائالت  �لكولونيايل 
 « �ل�شمند�وي  �شد  »�شلحو�  قد 
و�أن   « �حلركي   « ي�شمون   و�أنهم  
يف  رئي�شهم   « �ملرهونة  ولد   «
�لعائالت  روؤ�شاء  باأو�مر  �لكوندي 
�ل�رسطة  مكتب  ورعاية   ، �لثالثة 
، وهاهو   �لع�شكرية �شد �ملخربني 
هذه  �الأوىل  �ل�شباح   �شاعات  يف  
يف  �الأوىل  ظهورهم  ينفذون    ،
�لكوندي ،  فقد حملهم هذ� �ل�شهر 
�لنباأ  بعد  �لثاين  �لعام  من  �لفيفري 
 « �أوربيني  �آخرون  مع   �لعظيم.، 

مد�فعني ذ�تيني » للخروج .
من  يثري  �لفرقني  ظهور  بد�   لقد 
جلبتهم  تثريه  ما  �أكرث  �الأ�شئلة 
ح�شور�   �ن�شوه  �أنهما  بل   ، جميعا 

مفاجيء يف �شاعات �ل�شباح �الأوىل 
هذه ،  فجاأة قفزت �إىل دهنه  فكرة  
م�شيو«  ماجو » قفزت » �مللي�شيات 
»  �لتي �أطلقها يف �الجتماع �لكبري 
» �أيعقل �أنهم نفذوها ، �أيعقل �أنهم  
طهر  ور�ء  من    ، �شيء  كل  نفذو� 
�أن  يبدو   « �لكولونيايل  �لقانون  
جتربة »�ل�رسجان �شارل » �لق�شرية 
، علمته �أ�شياء كثرية ، فقد ��شتوعب 
�لذي  �لد�خلي  �لدمار  جيد� حجم 
مدى   ، �لكولونيايل  �لنظام  يخفيه 
�لقوى  تتقا�شمها  �لتي  �لفظاعة 
عائالت  من   ، فيها  �لباطنية 
و�حد�  قوال  على  تتفق  ال  ولوبيات 
، علمته �الأهم �أن �لقانون لي�س �إال 
�أور�قا كتبت من �جل عيون �لقطط 
، ال �أكرث وال �قل ، و�ن �ل�شطوة يف 

يد  يف  لي�شت   « �ل�شمندو  »كوندي 
�لقانون ، فما ر�آه  يف �شاعات هذ� 
يقني  على  جعلته   ، �الأوىل  �ل�شباح 
لوبيات  و�ن   ، رهيبا  �الن�شقاق  �أن 
كلمتهم   و�ل�شناعيني  �الأر��شي 
و�أن نظاما  كولونياليا   ، �لعليا  هي 
 ، �أخرى  غرف   يف  يد�ر   برمته 
�أقد�م   ، نوعان  �ملعمرين  و�أن 
بينهما  و   ، �أوربيني  و�أ�شالء   ، �شود 
مت�شابهات كرث  من عرب م�شلحني، 
�الإرث  بقايا  �نه   ، �شبهية  وفرقا 
�الإمرب�طوري �لذي  نه�س هنا على 
�الأثنية  �لفرق  وتاأ�شي�س   ، �لتاأليب 
و�ن   ، �ملتناحرة  و�ملجموعات   ،
�حلقد �شد عرب �لبلدة ، و�لريفيني 
،و�ل�شو�دقيني  وحده �لذي يجمعهم  

معا ، و�ن »�ل�شمند�وى » �لذي طلع 
تاريخيا  منعرج   يف  �لنظام   لذ� 
بات قدر� حمتوما ، ال يدري حتى  
»�ل�رسجال �شارل �أوليفي » �ملعبء 
 ، �الإن�شاين  وبالعرفان  بفل�شفات 
هذ� �لغ�س متى  �شينجلي ، وكيف 
�شنجلى  نباأه منت�رس� ، �أو مهزوما .  
» خمربون ، على �أبو�بنا  ، يا �شارل 
�أوليفي » �شيح به ،م�شيو »مو�ن�شكو� 
فلم   ،   « بابال   « م�شيو  �أو رمبا    «
�شاح  من  وجه  فى  جيد�   يدقق 
وجلبة   �شياحا   ، مغاير�  جاء  ،لكنه 
�إال  لي�س   ، فو�شى  و  هياجا  �شار� 
ثمرة  فزعا من   خرب  مليء �لبلدة 
�الأوىل . خرب   �ل�شباح  مند �شاعات 
» خمربني » يعتزمون �ملهاجمة  ، 
و�أن مظليني من �لقاعدة �لع�شكرية 
يحا�رسونهم   « �لد�شي�س  جماز   «
�الأوىل  �ل�شباح  �شاعات  تلك  مند  
 ،   « بوكركر  و�د   « �شعاب  عند  
يزيد  �أو  �أميال  بعد  على  �لقريب  
�ل�شعاب   يف  �أن   بدت  �رسقا.  
حامية  معركة  �الآن   �ل�رسقية  
�لوطي�س ؟ تاأخذ ق�شطا من �جلدية 
، مذياعه �لع�شكري » خمربني قرب 
بوكركر  و�دي  .عند  ،قف  �لكوندي 
،قف .عليكم باحلذر« لكنه مفزوعا 
 ، �ملباغت  �ل�شياح   من  يز�ل   ما 
�ختلطت  �لتي  �لع�شابة  هياج   و�ن 
، و�ملد�فعني  �لبلدة  ب�شياح  عرب 
ترقه  مل  وجند�رمة   ، �ملتطوعني 
�شد  فجاأة  كلهم  كيف  �إذ   ، �أبد�  
�ل�شمند�وي  ،وكاأنه  كاد �أن يقولها  
�شارخا بهم ؟ فبعد ليلة �لق�شا�شات 
وملفات   ، يرميال  بول  ،و�شحر 
�الأر�شيف �ل�شغرية ، �أخذته �جللبة  

�أخذ� مفاجئا  ؟
معه   و�أخذ   ، ثقيال  �لوقت   م�شى 
�جلميع يركنون  �إىل �لرتيث ، �شيما 
�أو�مر  �لقيادة  �أن  بعدما  �أعلمهم  
�لبقاء  على  ترغمه   « �الإقليمية 
خفت  بعدها   ، متاأهبا  بكوندي 

و�نت�رس   ، �لهياج  وقل   ، �ل�شياح 
�لفرقني  حول �لثكنة ، كل يف �شاأنه 
جديد  من  عاد  �مل�شاء  عند  و   .
�أمامهم  للمرة �لثانية  معلما  �ياهم  

مبا يلي :
» مت �لق�شاء على �ملخربني جميعا، 
عن�رسيني  على  �لقب�س  و�ألقى 
�إىل  �لعودة  ميكنكم  خطريين، 
�خلطر  ز�ل  فقد  �شادة،  يا  بيوتكم 
»�ل�رسجان  ��شتغرب  �الأثناء  يف   «
�شارل  �أوليفي » طو�ل يومه �لع�شيب  
نظر�ت م�شيو » مور�ن�شكو » �لغريبة 
، فالأول مرة يرمقعه بهذه �لنظر�ت 
،وقد �أح�س بذلك ؟ وكان بني �حلني 
و�الآخر يهتف يف �آذن  م�شيو » ماجو 
»  هتفا  مما ز�د من حريته  » ملا 
؟ فقد �شار  �إىل هكذ�  قط  ينظر 
ي�شغله  �شيئا  هنالك  �أن  و��شحا 
�شيء فى هذ�  لكنه يخفى كل  بي، 
ففرغت  �مل�شاء  دخل    . �ل�شباح 
�ل�شاحة ، وتذكر » �ل�رسجان �شارل 
�أوليفي » �أن » مور�ن�شكو »  ظل يف 
�إقباله على �الن�رس�ف يرمقه ذ�ت 
�لنظرة ،  للمرة �لعا�رسة على �قل 
تقدير طو�ل �ليوم فعل هذ� ، لكن 
�الأخرية  هذه توج�س منها   نظرته 
» �ل�شارجان �شارل »  ريبة ، و�شيئا 
حتديده  له  يت�شنى   ،ومل  �أخافه 
بدقة  ؟ قر�أنها يف نظر�ته  » �شيء 
تخفيه  �لذي  �مل�شتطري  �ل�رس  من 
 « و�لثقيلتني   �ل�شمينتني   عيناه 
لكنه �ظهر غري ما يوج�س روحه ، 
وعاد �إىل م�شاعده ، �لذي �علمه �أن 
�الأ�شريين �شيق�شيان �لليلة يف �شجن 
�لثكنة  ، فقد قرر �ملظليني ذلك ، 
بال�شري   للمخاطرة   رمبا   جتنبا 
ليال » مبخربني �أ�شريين » �أميال يف 
ظروف م�شطربة ، وبلدة  �أ�شحت 

غري �أمنة .
يتبع ..
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رواية  

قندول ال�صخر
احللقة الثالثة ع�سر: جلبة ال�ساعات االأوىل  ؟

وبدا الليل غريبا ال يفهم ، اأخد  ي�ستم ذات روائح تلك الليلة  االأوىل ، وكان الثكنة  قد عادت �سهورا اإىل الوراء ،رمبا االإرهاق ال�سديد اأربكه ، لكنه ظل 
كذلك  بعد ق�سطا من الراحة ، نالها ممدا  يف االريكية القدمية ، اأين راودته فكرة ملهمة ،وا�ستقبلته فتوحات ملهمة » جميع االأر�سيف عندي ، فلما 
ابحث عنه  يف اأمكنة اأخرى » لقد تذكر فجاأة ، اأن االأر�سيف الع�سكري لثكنة اجلندارمة  بكوندي  ال�سمندو ، متوفرا بالقرب منه ، على مد خطوة اأو 

خطوتني ؟ اأر�سيفا  �سم تقاريرا ، وحتقيقات ، واأخبارا ، وكل ذا عالقة  بحالة اإبهاره التي ترهقه »ال�سمنداوي » اأر�سيفه مند اأن كان مراقبا  من املخربين ، 
اإىل اأن اأعلن زعيما للمتمردين »

يبدو اأن جتربة »ال�سرجان �سارل » الق�سرية ، علمته 
اأ�سياء كثرية ، فقد ا�ستوعب جيدا حجم الدمار الداخلي 

الذي يخفيه النظام الكولونيايل ، مدى الفظاعة التي 
تتقا�سمها القوى الباطنية فيها ، من عائالت ولوبيات ال 
تتفق على قوال واحدا ، علمته االأهم اأن القانون لي�س 

اإال اأوراقا كتبت من اجل عيون القطط

» ولد املرهونة » رئي�سهم يف الكوندي باأوامر 
روؤ�ساء العائالت الثالثة ، ورعاية مكتب ال�سرطة 

الع�سكرية �سد املخربني ، وهاهو  يف  �ساعات ال�سباح  
االأوىل هذه ، ينفذون  ظهورهم االأوىل يف الكوندي ،  
فقد حملهم هذا ال�سهر الفيفري من العام الثاين بعد 
النباأ العظيم.، مع  اآخرون اأوربيني » مدافعني ذاتيني 

» للخروج .
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الفنان �شم�س الدين عبا�شة من فرقة فريكالن يفتح قلبه  » للو�شط«

�سينقل "الع�سق اللي فات " �سيعيد 
اأغنية الراي اجلزائرية اإىل الواجهة

الراي الأغنية  جديد  اأمل  للجزائر  ن�شرو«  »ال�شاب  ·         عودة 
للفنان اجلزائري الوحيد  لهاج�س  اأ�شبحت  ·              القر�شنة 
البي�شاوية بالقاعة  03 ماي  يوم  فني  حفل  يف  ·          انتظرونا 

حاوره : حكيم مالك

الدين  �شم�س  الفنان  ا�شتطاع 
من  »�شم�شو«  بـ  امللقب  عبا�شة 
لنف�شه  ي�شنع  اأن  فريكالن   فرقة 
ا�شما يف ال�شاحة الفنية اجلزائرية 
واملنفرد   الرائع  �شوته  بف�شل 
يف  فارقة  فنية  عالمة  لي�شبح 
يومية  تقربت  فلقد   ، اجلزائر 
وكان  املبدع   هذا  مع  »الو�شط« 
والذي  ال�شيق   احلوار  هذا  معه 
جديد  �شينغل  طرح   مع  تزامن 
غنوان   حتت  فيديو  يف  واملتمثل 
الذي   « فات  اللي  الع�شق   « كليب 
حقق ن�شبة م�شاهدة عالية تقارب 
موقع  على  م�شاهدة  األف   900
اليوتوب  بعد 10 اأيام من اإطالقه 
بلون  الغناء  ليخو�س �شم�شو غمار 
جديد واملتمثل يف الراي العاطفي 
بالإح�شا�س  واملليئة  املعا�رص 
مما  وحمرتمة  معربة  وبكلمات 
وتعبرييا  مو�شيقيا  مبدعا  جعله 
فهو عنوان للفنان ال�شادق واملوؤمن 
بر�شالة الفن الراقي واملربز ملدى 
مع  للحب  اجلزائري  ال�شاب  وفاء 
�شيكت�شف  حيث  الآخر  ال�رصيك 
اللقاء معه   القارئ من خالل هذا 
الفرقة  ون�شاطات  م�شاركات  اأبرز 
لفرقة  امل�شتقبلية   وامل�شاريع 
م�شوارها  بداأت  التي   « »فريكالن 
الفني يف مار�س 2008 وتعني كلمة 
فريكالن : فري باللغة الإجنليزية 
تعني حر وكالن العبد بلغة التوارق 
احلر  العبد  معنى  يعطي  ما  هذا 
فهي تقدم باقة جمموعة  متنوعة 
اإفريقيا  ل�شمال  الغنائية  من طبوع 

مزيج  فهي  خا�شة  واجلزائرية 
والقبائلي    ، ال�شعبي  البلوز،  بني 
اجلزائري  والقناوي   املغربي،  و 
الغربية  والإيقاعات  والرتقي  
على  خمتلفة  غنائية  والطبوع 
و  »الفولك«  مو�شيقى  غرار 
تتخلله  التي  »الروك«  مو�شيقى 
مغاربية  واأ�شوات  تاأثريات  عدة 
الفرقة  اأ�شدرت  فلقد   ، و غربية  
 2013 يف  مرية«  »ل  الأول  األبومها 
الربازيلي  املو�شيقار  مع  وتعاونت 
جناحتها  لتتتاىل  فراكو   مار�شيو 
 « املداين  »خويا  جديدة  باأغاين 
واأغنيته   « نوماد  باألبوم«  مرورا 
اأ�شبح يرددها اجلميع  »دنيا« التي 
ملا حتمله من معاين عميقة والتي 
لل�شاب  الجتماعي  الواقع  جت�شد 
اجلزائري وهذا عن طريق ت�شليط 
وهمومه   م�شاكله  على   ال�شوء 
جادة  موا�شيع  طرح  بوا�شطة 
بالدرجة  اليومية  حياته  تالم�س 
فريكالن  فرقة  لتتمكن   الأوىل 
يف  قيا�شية  اأ�شواط  قطع  من 
�شاهم  مما  ق�شري  زماين  ظرف 
يف اإعادة الإ�رصاقة لل�شاحة الفنية 
املختلفة  املو�شيقية  عربالألوان 
الرائعة  اأغانيها  توظفها عرب  التي 
التي تربز ال�شلة الوثيقة باجلزائر 
بعاداتها وتقاليدها وثراء لهجاتها 
الوطن  مناطق  ربوع  يف  املنت�رصة 
الوطنية  الهوية  تعربعن  والتي 

اجلزائرية .
 

بداية هل لك اأن تك�شف 
لنا عن جديد فرقة 

فريكالن  يف » 2018 » ؟

قمنا  موؤخرا  يف 21 اأفريل اجلاري 
اللي  الع�شق  لكليب«  �شينغل  بطرح 
فات » وجاء هذا  بعد طول انتظار 
اجلزائري  اجلمهور  طرف  من 
اجلزائرية  املمثلة  �شاركت  ولقد 
بطولة  يف  اأمرية  هيلدا  املبدعة 
باإخراجه  قام  الذي  الكليب  هذا 
العمل   هذا  يعد  و  زيوي  �شالح 
اأغنية عاطفية تنتمي للراي  فهذا 
يف  رغبتنا  على  دليل  هو   العمل 
احلقيقية  قيمته  اإىل  الراي  اإعادة 
معربة  بكلمات  الواجهة  واإىل 
ياأتي  و  رائعة   ومو�شيقى  ونظيفة 
هذا ال�شينغل مبا�رصة  بعد اإ�شدار  
األبوم« نوماد«  يف دي�شمرب 2016 » 
باديدو لالإنتاج  ال�شادر عن �رصكة 
الرائعة   الأغاين  من  العديد  الفني 
من بينها  »دنيا » و«زين الب�رصى« 
و«اأفريكا«   « مونتانا  »طوين   ،
اأما  و«اأمازيغية«   كول«  و«املوتور 
بالن�شبة للحفالت الفنية لفريكالن 
بالقاعة  فني  حفل  يف  ف�شن�شارك 
البي�شاوية باجلزائر العا�شمة  يوم 
موك  الفنان  مع   2018 ماي   03
مزيان  العزيز  و�شديقي  �شايب 
له  وفنان  وهو  مزيان   عمي�س 
واأعتربه  واأ�شجعه  كبرية  قدرات 
اجلزائر  يف  الأ�شوات  اأح�شن  من 

ودائما اأتبادل معه الأفكار.

 ماذا عن م�شاركتك 
االأخرية يف ال�شالون 

الدويل لالإبداع يف 
طبعته الرابعة ؟

�شبق لفرقة فريكالن واأن �شاركت 
فنحن  وعليه  ال�شالون  هذا  يف 
جديد  من  لدعوتنا  �شعداء  جد 
اأ�شبحت  التي  التظاهرة  هذه  يف 
بالن�شبة  عاملية وهي تعد  فر�شة 
العزيز والحتكاك  للقاء جمهورنا 
عن  اجلزائريني  الفنانني  مع 
طريق تبادل اخلربات معهم  ومع 

الفاعلني يف ميدان الفن عموما .
 

ماهي االآليات  الالزمة 
للق�شاءعلى  ظاهرة 

»القر�شنة« التي 
اأ�شبحت هاج�شا يهدد 
الفن اجلزائري ب�شكل 

عام ؟

هاج�شا  اليوم   القر�شنة  اأ�شبحت 
�شخ�س  وكل  للفنان  بالن�شبة  
ب�شفة  الفن  مبيدان  عالقة  له 
والديوان  الثقافة  كوزارة  عامة 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
ما  وهذا  اأوندا«    « املجاورة 
ي�شدر  ل  اجلزائري  الفنان  جعل 
قبل  ذي  من  كان  كما  األبومات 
وعليه   للقر�شنة   يعود  وال�شبب 
اإيجاد  حتاول  الهيئات  هذه  فكل 
حلول بالن�شبة لهذه الآفة العاملية 
اأقطار  خمتلف  يف  جندها  التي 
فقط  اجلزائر  يف  ولي�س  العامل 
يقومون  اأ�شخا�س  جند  وبالتايل 
على  لت�شتويل  �رصعية  غري  بطرق 
وب�شفتنا  اأخريني  فنانني  موؤلفات 
�شد  فنحن  جزائريني  فنانني 
هذا  وجت�شد  »القر�شنة«  ظاهرة 
فريكالن  فرقة  م�شاركة  خالل 
مهرجان  من  الثالثة  الطبعة  يف 
حيث  املا�شي  العام  يف  الإبداع 
قمنا بتخ�شي�س اأغنية خا�شة �شد 
فيها  وجهنا  والتي  الظاهرة  هذه 
دعوة  لالإن�شان  اإىل �رصورة حماية 
ومبدع  فنان  اأي  عمل  واحرتام 
دون امل�شا�س بعمل فني اأو فكري 
لإن�شان اآخر  فهي تعد �رصقة غري 
جند  اأن  م�شتقبال  ونتمنى  مادية 
من  متكننا  التي  الالزمة   الآليات 
ال�شيطرة على القر�شنة املنت�رصة 
لأنها  الأخرية  ال�شنوات  يف  بكرثة 
اأ�شبحت �شيء معقد كثريا ويتحقق 
برمته  املجتمع  توعية  عرب  هذا 
لالإدارة  بالن�شبة  اآليات  و�شع  مع 
التي ترعى ميدان الفن مع تكاثف 
و  اجلزائريني  الفنانني  كل  جهود 
اجلمهور والهيئات الفاعلة يف هذا 
الآفة  هذه  على  للق�شاء  املجال 

اخلطرية يف اجلزائر.

كيف ت�شف عودة 
ال�شاب ن�شرو اإىل اأر�س 

الوطن بعد غياب 20 
�شنة؟

العاطفية  الأغنية  اأمري  عودة 
جديد  اأمل  هي  ن�رصو«  »ال�شاب 
التي  اجلزائرية  الراي  لأغنية 
�شمح  كثرية مما  انزلقات  عرفت 
اأرف�س  التي  اأخرى  طبوع  بظهور 
اأن اأ�شنفها لأغنية الراي الوهراين 
التي جند فيه قامات  فنية كبرية  
وبالوي  وهبي  اأحمد  كالفنان 
الذي   ح�شني  وال�شاب  الهواري 
اأعطى الكثري لأغنية الراي اإ�شافة 
من  اعتربه  الذي  ن�رصو  لل�شاب 
حقبة  عا�شوا  الذي  الفنانني  بني 
ويف  عطاءه  اأوج  يف  الراي  كان  
اأن  اعترب  لذا    ، الذهبي  ع�رصه 
عودة ال�شاب  ن�رصو لأر�س الوطن 
على  خري  وب�رصة   « »براكة  هي 
حتفزه  اأن  واأمتنى  الأغنية  هذه 
عهدناه  كما  رائعة  اأغاين  لإ�شدار 
روؤية  مبجرد  وبالتايل  ال�شابق  يف 
معه  التحدث  اأو  ن�رصو  ال�شاب 
يف  الراي  اأغنية  بعمالقة  يذكرنا 
عقيل  ال�شاب  مثل  مثله  اجلزائر 
الكثري  اأعطى  الذي  اهلل   رحمه 
لأغنية الراي كما اأنه يوجد العديد 
الذين  اجلزائريني  الفنانني  من 
�شيقدمون الكثري للراي واأنا اأطمح 
الفنانني  هوؤلء  بني  من  اأكون  اأن 
الذين يعطون اإ�شافة لأغنية الراي 
موؤخرا  اأ�شدرته  الذي  و�شينغل 
ينتمي للراي وعليها فنحن �شنعمل 
جميعا لإعادة الراي اإىل الواجهة.

�شاركت موؤخرا يف برامي 
مدر�شة »اأحلان و�شباب« 

ملو�شم 2018 ، وما هو 
تقييمك لالأ�شوات 
امل�شاركة فيه هذا 

الربنامج ؟

يف  �شاركت  التي  الأ�شوات 
مدر�شة  يف  املا�شية  الطبعات 
من  اأ�شواأ  لي�شت  و�شباب«  »اأحلان 
الربنامج   هذا  من  الثامنة  الطبعة 
احل�شة  اأن  املالحظ  ال�شيء  لكن 
نوعية يف  قفزة    2018 حققت يف 
جعل  ما  وهذا  امليادين  خمتلف 
اأكرث  يهتم  اجلزائري   اجلمهور 
اخلا�س  الربنامج  هذا  مبتابعة 
الفنية  املواهب  باكت�شاف 
التقيت  فلقد  وبالتايل  اجلزائرية  

طلبة مدر�شة اأحلان و�شباب  فهم 
ميلكون املادة اخلام واملتمثلة يف 
والإمكانيات  اجلميلة  الأ�شوات 
وال�شيء الذي ينق�شهم هو املتابعة 
�شي�شمح  ما  فهذا  اجليد  والتاأطري 
جمال  يف  طريقهم  ر�شم  يف  لهم 
اأقول   الأخري  ويف  م�شتقبال   الفن 
لي�شت  و�شباب  اأحلان  مدر�شة  اأن 
الفنان  بل  الفنان  ت�شنع  التي  هي 
بوا�شطة  نف�شه   ي�شنع  الذي  هو 
العمل واملثابرة بعد ح�شة »اأحلان 

و�شباب«.

هل تفكر يف ديو مع فنان 
جزائري ؟

واملتمثل  فني  م�رصوع   لنا  كان   
اجلزائري  الفنان  مع  ديو  يف 
من  املحبوب  كاتب«  »اأمازيغ 
طرف اجلمهور اجلزائري وكان له 
ف�شل كبري على فرقتنا »فريكالن« 
امل�شهورة  فرقته    بوا�شطة 
»حيث   Gnawa Diffusion«
اأغنية  ديو يف  كان �شيجمعني معه 
نوماد«    « األبوم  من  مونتانا  طوين 
يتحقق  مل  ال�شديد  لالأ�شف  لكن 
هذا امل�رصوع ومل يرى النور بحكم 
ان�شغالته وارتباطاته ولكن �شاءت 
يف  معا  بعدها  التقينا  و  ال�شدف 
ح�شة » كوك اأ�شتوديو » اأين قمت 
بديو  م�شرتك  مع الفنان املبدع » 
اأمازيغ كاتب« واأدينا اأغنية » دمعة« 
للفنان الراحل عثمان بايل   حيث 
فر�شة  هو  الفنان  عند  الديو  اأن 
النا�س  مع  املو�شيقى  لتقا�شم 
ا�شرتاتيجي  جانب   فهناك  لذا 
يتمثل يف  اختيار الوقت املنا�شب 
ظرف  لأي  الديو  هذا  لإ�شدار 

ولأي هدف .

 كلمة عن  املغني املغرتب 
جنيم بويزول من فرقة 

»لبا�س »؟

ا�شت�شفته يف ح�شة  واأن   �شبق يل 
الإذاعة  يف  من�شطا  كنت  عندما 
يتمتع  فنان  واعتربه  الوطنية 
جعل  ما  وهذا  كبرية   مبوهبة 
منه �شوت جزائري لمع ا�شتطاع 
اجلزائرية  املو�شيقى  ميثل  اأن 
اأقطار  خمتلف  عرب  اأح�شن متثيل 
داي  ح�شني  بلدية  ابن  فهو  العامل 
ولهما  »الداي«  لفرقة  و�شديق 
»يابابور  بعنوان   م�شرتكة  اأغنية 
اللوح« وعليه فاأنا اأرحب بديو معه 

م�شتقبال. .    
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فوائد زيت الزيتوناجلن�شنغ
 اأمرا�ض القلب: اأظهرت الأبح�ث اأَنّ ن�صبة الإ�ص�بة ب�أمرا�ض القلب 

اأقل ب�صكٍل كبرٍي يف دول حو�ض البحر املتو�ّصط، حيُث اإَنّ زيت 
الزيتون يُعُدّ ُعن�رصاً رئي�صي�ً يف النظ�م الغذائي لديهم، اإذ يحتوي 

زيت الزيتون على دهوٍن غرِي ُم�صبعٍة اأُح�دّية، وتُ�ص�هم يف رفع 
الكول�صرتول اجلّيد يف الدم. ه�ص��صة العظ�م: يحتوي زيت الزيتون 

على ُمكمالٍت فّع�لة توؤثُر اإيج�بي�ً يف كث�فة العظ�م فه�ص��صة 
العظ�م هو مر�ٌض تنخف�ُض فيِه كتلة العظ�م، والذي بدوره يُ�صّبب 

ه�ص��صة اأن�صجة العظ�م مم� يُوؤّدي اإىل الك�صور. الإكتئ�ب: وفق�ً 
لب�حثني اإ�صب�نيني من ج�معة ن�ف�را اتب�ُع نظ�ٍم غذائٍي غنٍي بزيت 
الزيتون يحمي من الأمرا�ض العقلّية، والنف�صّية من �صمنه� مر�ض 

الإكتئ�ب. �رصط�ن اجللد: اأثبتت درا�صٌة اأُخرى اأَنّ زيت الزيتون 
ب�لإ�ص�فة اإىل النظ�م الغذائي يف اإ�صب�ني� اأو دول حو�ض البحر 

املتو�ّصط تُ�صهم يف الوق�يِة من �رصطن اجللد؛ لأَنّ زيت الزيتون 
غنٌي ب�ملواد امل�ص�دة لالأك�صدة

 زيت جوز عني اجلمل

عني اجلمل اأو م� ي�صمى ب�جلوز، وهو اأحد اأنواع املك�رصات 
املف�صلة جداً عند الكثري من الن��ض، الذي ي�صتخدم يف حت�صري 

العديد من و�صف�ت احللى والطبخ، وي�صتخرج منه زيت عني 
اجلمل الذي ي�صم الكثري من الفوائد ال�صّحية للج�صم، لحتوائه 
على الفيت�مين�ت، والربوتين�ت، والألي�ف، والأحم��ض الدهنية. 

يُن�صح املراأة احل�مل بتن�ول جوز عني اجلمل مل� يدخل يف تركيبه 
املغذي�ت ال�رصورّية لالأم واجلنني، ويف هذا املق�ل �صوف نتحدث 

عن اأهم الفوائد ال�صّحية جلوز عني اجلمل، وزيته
فوائد زيت اجلوز عني اجلمل 

يحمي القلب من الأمرا�ض املختلفة ك�لتجلط�ت، وت�صلب 
ال�رصايني. يُقلّل من ن�صبة الكول�صرتول يف الدم. يقّوي ال�صعر، 

ويزيد من نعومته، وترطيبه. مينع ت�ص�قط ال�صعر، ويع�لج الق�رصة 
املوجودة يف فروة الراأ�ض. يع�لج ال�صعر من الفطرّي�ت املختلفة 

التي ت�صيب فروة الراأ�ض. ي�صتخدم يف تدليك املف��صل

�صمغ النحل �صر �صحة وجمال الب�صرة

اأوردت بوابة اجلم�ل »ه�وت.دي« الأمل�نية اأن م�دة الربوبولي�ض 
»Propolis« اأو »�صمغ النحل« تعد �رص �صحة وجم�ل الب�رصة، اإذ 

حت�رب البثور والتهيج من ن�حية ومتنح الب�رصة مظهراً م�رصق�ً ي�صع 
�صب�ب�ً وحيوية من ن�حية اأخرى واأو�صحت اأن م�دة »الربوبولي�ض« 

متت�ز بت�أثري م�ص�د للبكتريي� والفطري�ت، وتعمل على تخفيف الأمل 
وتطرد ال�صموم من اجل�صم وبف�صل ت�أثريه� املثبط لاللته�ب�ت، 

تعمل »الربوبولي�ض« اأي�ص�ً على تهدئة الب�رصة املتهيجة، وت�ص�عد 
يف عالج حروق ال�صم�ض، وال�صتج�ب�ت التح�ص�صية.

وب�لإ�ص�فة اإىل ذلك، تتمتع م�دة »الربوبولي�ض« بت�أثري لطيف على 
الب�رصة، م� يجعله� مث�لية للجلد احل�ص��ض ومن ن�حية اأخرى، 

تزخر م�دة »الربوبولي�ض« ب�ملع�دن، مثل الك�ل�صيوم والبوت��صيوم 
واملغني�صيوم، والفيت�مين�ت، مثل فيت�مني H، والأحم��ض الأمينية 

والإنزمي�ت ومركب�ت الفالفونويد وت�صكل كل هذه العن��رص اأ�ص��ص�ً 
مث�لي�ً لب�رصة ن�رصة ونقية ت�صع �صحة وجم�ل.

فوائد زيت اجلن�صنغ
لزيت  الفوائد  من  العديد  هن�ك 
ُمك�فحة  منه�:  نذكر  اجلن�صنج، 
اجلن�صنج  زيت  يُ�صتخدم  ال�ّصيخوخة: 
ال�ّصن  يف  م  الّتقُدّ عالم�ت  لإخف�ء 
يحتوي  حيُث  ال�ّصيخوخة؛  ومك�فحة 
الّنب�تية  على كمّيٍة كبريٍة من امُلغّذي�ت 
الوجه  تُ�ص�عد على جتديد خالي�  التي 
التمثيل  عملّي�ت  وتكثيف  اأكرب٬  ب�صكٍل 
اجِل�صم  يُخلّ�ض  اأّنُه  كم�  الغذائي٬ 
والنح�ن�ءات  التج�عيد  من  والوجه 
من  نتجْت  والتي  بكرثة  تراكمْت  التي 
وتلُوّث  ال�ّصم�ض  ِلأ�صّعة  الب�رصة  �ض  تعُرّ
يُحّفز  اأّنُه  كم�  املحيطة،  والبيئة  اجلو 
الكولجني٬  اإنت�ج  زي�دة  على  الب�رصة 
مرونِة  زي�دة  على  بدوِرِه  يعمل  والذي 
يُقلل  مّم�  للب�رصة٬  اخل�رّجية  الق�رصة 
الدقيقة  واخلطوط  الّتج�عيِد  ُظهور 
اأنح�ء  ك�ّفة  يف  اأو  الوجه  يف  �صواء 
ا�صتخدام  اإَنّ   : ب�ل�ّصعر  العن�ية  اجل�صم. 
زيت اجلن�صنج لل�ّصعر يَك�د يُع�لج جميع 
من  الكثري  منه�  يُع�ين  التي  امل�ص�كل 

الأ�صخ��ض٬ فيُقّوي زيت نبتة اجلن�صنج 
الّراأ�ض؛ حيُث مينح جذور  �صعر  جذوَر 
والّطبيعّية  امُلهمة  املع�دن  ال�ّصعر 
ال�ّصعر  يُ�ص�عد  كم�  حتت�جه�،  التي 
فيحتوي  الق�رصة٬  من  الّتخلُّ�ض  على 
اجلن�صنج على م�دٍة تُ�صّمى ال�ّص�بونني٬ 
وهذه امّل�دة الّطبيعّية ُم�ص�دةٌ للبكتريي� 
وال�ّصعر٬  الّراأ�ض  فروة  يف  ومنّوه� 
وخ�ليًة  نظيفًة  الّراأ�ض  فروة  فتُ�صبح 
ومينع  للق�رصة،  امُل�صّببة  اجلراثيم  من 
الّن�جت  ال�ّصعر  ت�ص�ُقط  اجلن�صنج  زيت 
ويحتوي  ال�ّصعر٬  جذور  �صعف  عن 
الذي  ال�صيلولوز  على  اأي�ص�ً  اجلن�صنج 
الّراأ�ض  ل�صعر  اخل�رجّية  الّطبقة  يقوي 
اليومّية٬  ال�ّصم�ض  اأ�صّعة  من  ويحميه� 
منع  على  اجلن�صنج  قدرة  اأي�ص�ً  وثَبُتت 
يف  الأبي�ض  ال�صعر  اأو  ال�ّصيب  ظهور 
املواد  عن  ال�ّصعر  فيعو�ض  الّراأ�ض٬ 
عنه�  ينُجم  والتي  ُم�صبق�ً  فقده�  التي 
ال�ّصيب �صواء عند الأ�صخ��ض يف مرحلة 

م يف ال�ّصن ال�ّصب�ب اأو عند الّتقُدّ

م�صار زيت اخلروع

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر عن »طقطقة« الأ�صابع

زيت اخلروع يُ�صتخرج من نيتة 
ع�صبّية ت�صمى اخلروع، وهو 

من اأ�صهر الزيوت املعروفة، 
والتي مت ا�صتخدامه� منذ 

القدم، وقد ا�صتخدم بكرثة 
يف احل�ص�رات القدمية، مثل 

احل�ص�رة الفرعونّية، حيث 
ك�ن ي�صتخدمه الفراعنة 

ب�صكٍل كبري، لال�صتف�دة من 
خ�ص�ئ�صه العالجّية الكثرية، 
اإذ يحتوي زيت اخلروع على 

العديد من الأحم��ض الدهنّية 
الأح�دية، كم� مت العثور على 

عّين�ت من زيت اخلروع يف 
املق�بر الفرعونّية، ويف الوقت 

احل��رص يدخل زيت اخلروع 
يف الكثري من ال�صن�ع�ت 
اخل��صة مب�صتح�رصات 

التجميل.   ي�صبب املزيد من 

الأ�رصار للج�صم، يف ح�ل 
تن�وله من قبل الأ�صخ��ض 

امل�ص�بني ب�لته�ب�ت اجل�صم 
الداخلية، مثل الته�ب الزائدة 

الدودّية. يتع�ر�ض تن�وله مع 
بع�ض اأنواع الأدجوية، مثل 

الأدوية الط�ردة للديدان 
املعوية. يوؤدي اأحي�ن�ً اإىل 

نت�ئج مع�ك�صة، ك�أن يتم تن�وله 
يف ح�لت الإم�ص�ك املزمن. 

ينتج عنه بع�ض التقل�ص�ت 
املوؤملة يف املعدة. ي�صبب 

ال�صعور ب�لغثي�ن. يزيد تن�وله 
ال�صعور ب�لإره�ق والتعب. 

ي�صبب ال�صعور ببع�ض 
التقل�ص�ت الع�صلية، وال�صعور 
بفقدان التوازن. يوؤدي اأحي�ن�ً 

لحمرار العينني، اإذا مت 
و�صعه على الرمو�ض

ل ب�حثون يف درا�صة علمية حديثة ملعرفة  تو�صّ
�رص ال�صوت الذي ي�صدر لدى »طقطقة« الأ�ص�بع، 

مظهرين اأن �صببه انفج�ر فق�ع�ت جمهرية 
يف ال�ص�ئل املوجود يف املف��صل، للتو�صل 

لهذه اخلال�ص�ت، ا�صتند الب�حثون الفرن�صيون 
والأمريكيون اإىل من�ذج ري��صية.

والفر�صية التي طرحوه� لي�صت جديدة، وهي 
ظهرت لأول مرة قبل 70 ع�م�ً ثم �صككت به� 
درا�ص�ت لحقة، اإل اأن اجلديد يف خال�ص�ت 

الدرا�صة الأخرية اأن انفج�ر فق�عة واحدة يكفي 
لإ�صدار هذا ال�صوت، بح�صب عبد اهلل برك�ت 

الب�حث يف الكلية التقنية يف ب�ري�ض.
وك�نت درا�صة اأجريت يف الع�م 2015 حتدثت عن 

اأن �صوت »القرقعة« ي�أتي من ت�صّكل الفق�ع�ت 
ولي�ض من انفج�ره� وق�ل برك�ت: »رّكزن� على هذه 

امل�ص�ألة من وجهة نظر ري��صية، لأن كّل الأبح�ث 
ال�ص�بقة ك�نت تعتمد على املراقبة«نواأ�ص�ف: 
»ح�ولن� بذلك اأن نبني منوذج�ً ري��صي�ً لو�صف 

ظ�هرة فيزي�ئية«.
وخل�ض الب�حثون يف الدرا�صة املن�صورة يف جملة 
»�ص�ينتيفيك ريبورت�ض« اإىل اأن انفج�ر الفق�ع�ت 

ال�صغرية هو امل�صوؤول عن اإ�صدار �صوت »القرقعة« 
لدى »طقطقة« الأ�ص�بع، ولي�ض ت�صّكله� ول ت�صبب 

هذه املم�ر�صة الته�ب املف��صل، بخالف العتق�د 
ال�ص�ئد.
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 هذا اليقني ينبغي املح�فظة عليه ورع�يته بدوام الت�أمل يف اأقدار اهلل 
تع�ىل املبثوثة يف ت�ريخ الإن�س�نية، وبتغذيته ب�لت�أمل يف كت�ب اهلل عز وجل 
وم� فيه من ب�رشي�ت ملن يح�سنون القول والعمل وب�ملداومة على الط�عة 

ف�إن الإمي�ن يزيد وينق�ص، وكذلك اليقني وب�لبعد عن املحبطني  واأ�سح�ب 
النظرة ال�سوداوية الذين ل يرون اإل ن�سف الكوب الف�رغ وب�إح�س�ن 

قراءة الواقع فرغم م� فيه من اللآم وم�آ�سي اإل اأن فيه تربية ومتحي�ص 
ُ الَِّذيَن اآَمنُوا َومَيَْحَق الَْك�ِفِريَن { ]اآل عمران: 141[  �َص اهلَلّ }َوِليَُمِحّ

ُه َعلَى بَْع�ٍص َفَيُْكَمُه  ِبيَث بَْع�سَ ِيِّب َويَْجَعَل اْلَ ِبيَث ِمَن الَطّ ُ اْلَ }ِليَِميَز اهلَلّ
��رِشُوَن { ]الأنف�ل: 37[ وليخرج  َجِميًع� َفيَْجَعلَُه يِف َجَهنََّم اأُولَِئَك ُهُم اْلَ
�َرةٌ َوَل  لن� خي املع�دن الذين و�سفهم اهلل تع�ىل بقوله }ِرَج�ٌل َل تُلِْهيِهْم ِتَ
َك�ِة يََخ�ُفوَن يَْوًم� تَتََقلَُّب ِفيِه الُْقلُوُب  َلِة َواإِيتَ�ِء الَزّ ِ َواإَِق�ِم ال�سَّ بَيٌْع َعْن ِذْكِر اهلَلّ

�ُر{ ]النور: 37[ والأمم مهم� اأ�س�به� من جراح�ت وخ�س�ئر ل  َواْلأَبْ�سَ
متوت.

واأخيا نقول: القلب املمتلئ ب�لإمي�ن الع�مر ب�ليقني يُقنع من حوله بقرب 
فرج اهلل واإن خ�لفه يف املعتقد والتوجه، ق�ل عثم�ن بن طلحة :”كن� نفتح 

الكعبة يف اجل�هلية يوم الثنني والمي�ص ف�أقبل )النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم( يوم� يريد اأن يدخل الكعبة مع الن��ص فغلظت عليه، ونلت منه وحلم 

عني ثم ق�ل: ي� عثم�ن لعلك �سرتى هذا املفت�ح يوم� بيدي اأ�سعه حيث 
�سئت!!،فقلت: لقد هلكت قري�ص يومئذ وذلت ،فق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم: بل عمرت وعزت يومئذ، ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني 
موقع� ظننت اأن الأمر �سي�سي اإىل م� ق�ل” ]الكتف�ء[.

وعثم�ن ك�ن م�رشك� ومل يكن بيد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلط�ن اأو 
�سوجل�ن حتى تقع كلمته من عثم�ن موقع�  ولكنه اليقني الذي ي�رشي من 

نف�ص لنف�ص ومن روح لروح حتى تراه العني واقع� ملمو�س�.

ة اأداء �صالة  كيفَيّ
اال�صتخارة

 ي�ستحّب للم�سلم ال�ست�س�رة يف الأمر الذي 
ي�سغله من قبل اأهل الراأي والربة ومن 

يتو�ّسم فيهم الي قبل �سلته لل�ستخ�رة، 
كم� يف قول اهلل تع�ىل: )َو�َس�ِوْرُهْم يِف اْلأَْمِر 

َ يُِحُبّ  ِ  اإَِنّ اهلَلّ ْل َعلَى اهلَلّ َف�إَِذا َعَزْمَت َفتََوَكّ
ِلنَي( وج�ءت يف كيفيَّة �سلة ال�ستخ�رة  امْلُتََوِكّ

اأحواٌل متعددة ذكره� الفقه�ء يف كتبهم، 
وهي: اتفق فقه�ء املذاهب الأربعة على اأَنّ 

�سلة ال�ستخ�رة تكون ب�أداء ركعتني من غي 
الفري�سة، واأج�زوا اأداءه� يف اأي وقت غي 

اأوق�ت الكراهة اإل اأَنّ ال�س�فعيَّة اأج�زوه� يف 
 ، اأوق�ت الكراهة اإن �سِلّيت يف احلرم املكِيّ

ثَمّ يدعو بعده� امل�ستخي ب�لدع�ء الذي رواه 
لة  ج�بر بن عبد اهلل عن النَّبّي -عليه ال�سَّ
َحُدُكْم ِب�ْلأَْمِر  لم- اأنَّه ق�ل: )اإَِذا َهَمّ اأَ وال�َسّ

ِة ثَُمّ ِليَُقْل اللَُّهَمّ  َفلَْيَْكْع َرْكَعتنَْيِ ِمْن َغْيِ الَْفِري�سَ
اإِِنّ اأَ�ْستَِخُيَك ِبِعلِْمَك َواأَ�ْستَْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك 
نََّك تَْقِدُر َوَل  ِلَك الَْعِظيِم َف�إِ َواأَ�ْس�أَلَُك ِمْن َف�سْ

ُم الُْغيُوِب اللَُّهَمّ  اأَْقِدُر َوتَْعلَُم َوَل اأَْعلَُم َواأَنَْت َعَلّ
اإِْن ُكنَْت تَْعلَُم اأََنّ َهَذا اْلأَْمَر َخْيٌ ِل يِف ِديِني 
َوَمَع��ِسي َوَع�ِقبَِة اأَْمِري اأَْو َق�َل َع�ِجِل اأَْمِري 
ْهُ ِل ثَُمّ بَ�ِرْك ِل ِفيِه  َواآِجِلِه َف�ْقُدْرهُ ِل َويَ�رِشّ
َواإِْن ُكنَْت تَْعلَُم اأََنّ َهَذا اْلأَْمَر �رَشٌّ ِل يِف ِديِني 

َوَمَع��ِسي َوَع�ِقبَِة اأَْمِري اأَْو َق�َل يِف َع�ِجِل 
ْفِني َعنُْه  ْفُه َعِنّي َوا�رْشِ اأَْمِري َواآِجِلِه َف��رْشِ
ِني َق�َل  ْيَ َحيُْث َك�َن ثَُمّ اأَْر�سِ َواْقُدْر ِل اْلَ

ي َح�َجتَُه(، وا�ستحب احلنفيَّة وامل�لكيَّة  َويُ�َسِمّ
�فعيَّة اأن يقراأ يف �سلة ال�ستخ�رة ب�سورة  وال�َسّ
الك�فرون يف الركعة الأوىل وب�سورة الإخل�ص 

يف الركعة الث�نية، كم� ي�ستحب اأن يختم بعد 
لة على  دع�ء ال�ستخ�رة بحمد اهلل تع�ىل وال�سَّ
لم-. اأج�ز احلنفيَّة  لة وال�َسّ النَّبّي -عليه ال�سَّ

�فعيَّة اأن يكتفي امل�ستخي  وامل�لكيَّة وال�َسّ
رت  ب�لدع�ء �س�بق الذكر من دون �سلة، اإن تعَذّ

ال�سلة ومل يتمّكن امل�ستخي من اأدائه�، واإن 
اقت�رش امل�ستخي على الدع�ء فل م�سكلة يف 

اأي وقٍت من الأوق�ت ك�نت؛ لأَنّ الدع�ء غي 
منهّي عنه يف اأي وقت.

بيت النبوة قدوٌة ومثل اأعلى لكل بيت 
اإّن بيت النبوة �سيءٌ كبي ، لأنه املثل 
الأعلى لكل بيت ، تقول اأحي�ن�ً : هذا 
بيٌت م�سلم ، ترى الإ�سلم فيه وا�سح�ً 
ترى   ، احل�سمة  ترى   ، الأدب  ترى   ،
الحرتام ، ترى العب�دات ، ترى الي 
، ترى الرتبية ، بيت م�سلم ، فرٌق كبي 
 ، بني بيت امل�سلم وبيت غي امل�سلم 
البيوت على الإطلق بيت  اأعلى هذه 
النبوة فهو قدوةٌ لكل بيت ، مثٌل اأعلى 

لكل بيت . 
مع  و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سكن 

زوجته ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنه� 
يف بيته� ، اأحي�ن�ً امراأة �س�حلة عنده� 
ي�سكن  اأن  ي�أبى   ، رجل  يتزوجه�  بيت 
مت  وقَدّ �س�حلًة  ك�نت  اإن   ، بيته�  يف 
الذي  م�   ، لك  معونًة  البيت  هذا  لك 
النبي  هذا  ؟  عنده�  ت�سكن  اأن  مينع 
ال�سيدة  ج  تزَوّ وال�سلم  ال�سلة  عليه 
اأ�سعد زوجني  خديجة يف بيته� فك�ن� 
اهلل  ر�س�  ون�لت   ، عرو�سني  واأكرم   ،
مه� اهلل به ، فك�نت اأم  عنه� ب�رشٍف كَرّ
، يقول اهلل عَزّ وجل  املوؤمنني الأوىل 

:
اأَنُْف�ِسِهْم  ِمْن  ِب�مْلُوؤِْمِننَي  اأَْوىَل  ِبُيّ  النَّ  ﴿
�سورة   (   ﴿)6( َه�تُُهْم  اأَُمّ َواأَْزَواُجُه 
الأحزاب (  هذه زوجة النبي الأوىل ، 
وهي اأم املوؤمنني الأوىل ، اأي اأن اأعلى 
زوجة  الإ�سلمي  املجتمع  يف  مرتبة 
النبي عليه ال�سلة وال�سلم ، هي يف 
َواأَْزَواُجُه   ﴿  : اأٌم لكل املوؤمنني  مق�م 
  ) الأحزاب  �سورة   (   ﴿)6( َه�تُُهْم  اأَُمّ
ع��ص النبي معه� يف بيته� ، وك�ن بيت�ً 

ك�س�ئر البيوت .

الة كيفّية قيام الّليل قياُم الّليل بال�صّ
لة ركعتني ركعتني مل� ورد عن ر�سول اهلل - عليه  ل ال�سّ يُ�ستحُب اأن تُبداأَ �سلة قي�م اللّيل بركعتني خفيفتني ثم تُكَمّ

لة وال�ّسلم- من حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهم� ق�ل: )�سلةُ الليِل َمثْنى َمثْنى، ف�إذا راأيَت اأَنّ ال�سبَح يُدرُكك  ال�سّ
َهِنِيّ - ر�سي  ف�أَوِتْر بواحدٍة، فقيل لبِن عمَر: م� َمثْنَى َمثْنَى؟ ق�ل: اأن تُ�سِلَّم يف كِلّ ركعتنَِي(، وحلديث َزيِْد بِْن َخ�ِلٍد اجْلُ
ْدُت َعتَبَتَُه اأَْو ُف�ْسَط�َطُه )البيت  لة وال�ّسلم - اللَّيْلََة، َفتََو�َسّ َلَة َر�ُسوِل اهللِ - عليه ال�سّ اهلل عنه - ق�ل: ُقلُْت: )َلأَْرُمَقَنّ �سَ
 ، لَّى َرْكَعتنَْيِ َطِويلَتنَْيِ َطِويلَتنَْيِ َطِويلَتنَْيِ ، ثَُمّ �سَ لة وال�ّسلم - َرْكَعتنَْيِ َخِفيَفتنَْيِ لَّى َر�ُسوُل اهللِ - عليه ال�سّ من ال�َسْعر( َف�سَ
لَّى َرْكَعتنَْيِ َوُهَم� ُدوَن اللَّتنَْيِ  لَّى َرْكَعتنَْيِ َوُهَم� ُدوَن اللَّتنَْيِ َقبْلَُهَم�، ثَُمّ �سَ لَّى َرْكَعتنَْيِ َوُهَم� ُدوَن اللَّتنَْيِ َقبْلَُهَم�، ثَُمّ �سَ ثَُمّ �سَ

لَّى َرْكَعتنَْيِ ُهَم� ُدوَن اللَّتنَْيِ َقبْلَُهَم�، ثَُمّ اأَْوتََر، َفَذِلَك ثََلَث َع�رْشََة َرْكَعًة(.وبذلك تُ�سلى �سلة القي�م َركعتني  َقبْلَُهَم�، ثَُمّ �سَ
لة وال�ّسلم-  َركعتني، ويجوز اأن تُ�سلّى اأربع�ً اأربع�ً ك�لّظهر، ولكن الأف�سل اأن تُ�سلّى ركعتني ركعتني لفعله - عليه ال�سّ

لوات؛ تُفتَتَح بتكبية الإحرام، ثّم ُدع�ء ال�ستفت�ح، وقراءة �سورة  ذلك، اأّم� عن هيئته�، فهي �سلة كغيه� من ال�سّ
الف�حتة، وم� تبع ذلك من ركوع و�سجود، وعند النته�ء من �سلة القي�م يَختتمه� بركعة ِوتر.

ه اإن ُعِرف اأم مل ُيعَرف : من عرف نف�صه ما �صَرّ
امراأة غنية ، النبي عليه ال�سلة وال�سلم يف اأم�ص احل�جة اإليه� ، هو يدعو اإىل اهلل يف زمٍن ع�سيب ، هي�أت له البيت ، 
ًة ، ل يعلم اإل اهلل الأجر  هي�أت له امل�ل ، هي�أت له نف�سه� ، هي�أت له �سكن�ً ، ك�نت ِمْعوان�ً له ، ك�نت م�سليًة له ، م�سرِبّ

الذي ن�لته بهذا العمل ، ل تظن اأن اأ�سخ��س�ً ب�لواجهة ، ثمة اأ�سخ��ص هم جنود جمهولون ، تده ج�مع�ً ، اإن�س�ن يف 
موا م�س�عدات كبية جداً ، ل اأحد يعرفهم ، لكن اهلل يعرفهم . الواجهة يتكلَّم ؛ ولكن معه اأن��ص قَدّ

عندم� ج�ء ر�سول من نه�وند يخرب �سيدن� عمر مب� جرى يف هذه املعركة ، فق�ل له : » م�ت خلٌق كثي » ، ق�ل له : » 
من هم ؟ » ، ق�ل له : » اأنت ل تعرفهم » ، فبكى عمر وق�ل : » م� �رَشّن اأن ل اأعرفهم اإذا ك�ن اهلل يعرفهم » ، اأي ومن 

اأن� ؟ 
اإن اأخل�ست هلل وكنت بخدمة الدعوة ، الدعوة حتت�ج اإليك ؛ هذا نظف املكتبة ، وهذا نظم الدرو�ص ، هذا األَّف كت�ب�ً ، 

ف هذا الأخ ، هذا هيَّ�أ زواج اأخ ، هذا فر�ص  ط حتى وَظّ هذا اأع�ن الفقراء ، هذا لبَّى خدمة الأخوة الكرام ، هذا تو�َسّ
ره ؟ » ، ق�لوا :  امل�سجد ، هذا اأن�ر الكهرب�ء ، دخل النبي عليه ال�سلة وال�سلم اإىل امل�سجد فراآه مت�أِلّق�ً ق�ل : » من نَوّ

ر اهلل قلبك كم� نَوّرت امل�سجد » ، اأثنى عليه النبي ثن�ًء كبياً . متيم الداري ، فق�ل له : » نَوّ



ت�سليةاالثنني 30 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 14�شعبان  1439هـ 20

الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 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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اأثناء اختبارها مبحرك بور�ش

اأودي S8 القادمة 2019 تظهر بدون متويهات 
ظهرت اأودي S8 موديل 2019 بدون متويهات اأثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج. ب�رصيا، تبدو متطابقة مع املوديل القيا�سي، مع ذلك، عالية الأداء S8 لديها عدة مل�سات تظهر باأنها لي�ست جمرد �سيدان فاخرة 

تقليدية، واأكرث ما يدل على ذلك هو خلفها ذو العادم الرباعي الريا�سي وامل�سد اخللفي وم�ستت الهواء اجلديد، كما لدى ال�سيارة عتبات جانبية حمدثة وجنوط عجلت خا�سة، بالإ�سافة اإىل نظام مكابح للأداء العايل حيث 
 Audi اإل اأنه هو نف�سه املتوفر عليها �سارة ،A8 غري وا�سح اإذا ما كان املوديل لديه م�سد اأمامي اإنتاجي اأم ل، و�سحيح اأنه ريا�سي باملقارنة مع ذاك امل�ستخدم يف .Sport

 A8 احلزمة الريا�سية، ما ي�سري اإىل اأنه موؤقت.يف
ي�ستطع امل�سورون التج�س�سيون القرتاب ب�سكل كايف لت�سوير املق�سورة، لكن يفرت�ض اأن تكون هي نف�سها التي راأيناها باملوديل القيا�سي مل 

.S8 وي�ستثنى من ذلك مل�سات ريا�سية يت�سمنها املقود الريا�سي والزخرفات اخلا�سة و�سارة
القوة �سيتم تزويدها بوا�سطة حمرك تريبو مزدوج 4 لرت 8 �سلندر يولد يف بور�ض بانامريا تريبو قوة 550 

ح�سان و767 نيوتن.مرت من عزم الدوران، على اأن يتم تخفي�ض الرقم اإىل 530 ح�سان يف S8 مع ت�سارع 
من 0-100 كيلومرت خلل 4 ثوان و�رصعة ق�سوى 297 كم/�ض.

املوديل قد ين�سم اإليه يف النهاية ن�سخة S8 بل�ض مبحرك بانامريا تريبو S E هايربد بقوة 630 
ح�سان.

هذا ومن املقرر تد�سني اأودي S8 يف وقت لحق من العام اجلاري، غالباً يف اأكتوبر مبعر�ض باري�ض 
لل�سيارات 2018، على اأن ت�سل للأ�سواق العاملية مطلع الربع الثاين من العام املقبل.

ميت�شوبي�شي �شيارات  عر�ش  على  ترتبع  قد  "Lancer" القادمة 
 "Lancer" اأكدت مواقع مهتمة ب�سوؤون ال�سيارات اأن �رصكة ميت�سوبي�سي �ستطرح ن�سخة جديدة من �سيارات

قد ت�سبح الأكرث مبيعا بني مركباتها.
 ASX وقال مدير العمليات واملبيعات يف ميت�سوبي�سي، تريفور مان: "لدينا خطة ل�ستبدال �سيارات

وOutlander وTriton بنماذج جديدة من �سيارات باجريو وLancer، �ستكون مركبات كرو�ض 
اأوفر متطورة بت�ساميم خمتلفة كليا".

ويتوقع اخلرباء يف �سوق ال�سيارات اأن يعتمد املهند�سون يف ميت�سوبي�سي 
ت�سميم "e-Evolution" الذي ا�ستعر�سوه منذ مدة يف �سيارات 
"Lancer" القادمة، لتتحول هذه املركبة من �سيدان اإىل كرو�ض 

اأوفر مبظهر ع�رصي واأنيق.

ميت�شوبي�شي الن�شر اجليل القادم قد 
تتحول اإىل �شيارة كرو�ش اأوفر

ت�سعى ميت�سوبي�سي لإعادة اإحياء ا�سم لن�رص حتت مظلة كرو�ض 
 e-Evolution اأوفر ع�رصية �سغرية، ت�ستوحي ت�سميمها من

الختبارية. ياأتي هذا ح�سب ت�رصيحات تريفور مان رئي�ض 
عمليات ميت�سوبي�سي، وفكرة ال�رصكة تت�سابه مع ا�سرتاتيجية 

تويوتا C-HR وني�سان كيك�ض عرب جتّنب الت�سال الدائم يف 
الت�سميم بني الكرو�ض اأوفر التقليدية والطرق الوعرة، لإن�ساء 

�سيارة ع�رصية تبدو هات�سباك وكرو�ض اأوفر بالوقت نف�سه.
كانت e-Evolution الختبارية قد مت تد�سينها يف معر�ض طوكيو 
لل�سيارات 2017 ومتيزت بخارجية ت�سيميمها م�سغول بالزوايا و�سبك 
اأمامي وخلفية حادة، زجاج اأمامي ميتد يف غطاء املحرك، �سا�سات 

رقمية تهيمن على لوحة القيادة.

 CVT ني�شان ا�شتجابت ل�شكاوي العمالء وحّدثت جري
يف األتيما 2019

ني�سان األتيما 2019 اجلديدة ح�سلت على ت�سميم جديد وحمرك 
اأ�سا�سي �سعة 2.5 لرت باأربع �سلندرات بتحديثات وا�سعة لتح�سني 

اأدائه وكفاءته، بالتوازي مع حمرك تريبو ب�سغط متغري �سعة 
2.0 لرت ليحل حمل حمرك ال�ست �سلندرات يف الن�سخ الأقوى 

من املوديل، مع اأنظمة ProPilot Assist لل�سلمة وم�ساعدة 
ال�سائق. اجلري الأوتوماتيكي املتغري با�ستمرار CVT هو واحد 

من املعدات القليلة التي مت نقلها من األتيما احلالية للموديل 
القادم، ولكن اأكدت ني�سان موؤخرا اأن اجلري ح�سل على تغيريات 
ملحوظة جلعله اأ�رصع يف ال�ستجابة واأي�رص يف التعامل. و�رصح 

 CVT كري�ض ريد “يف البداية ظننا اأن اجلري املتغري با�ستمرار
هو احلل الكامل.. ولكن الواقع اأن البع�ض ا�ستكى من عدم 

فهمهم له”، لذا نرى التحديثات اجلديدة للجري يف األتيما 2019 
لتح�سني �سلوكه وا�ستجابته اجليدة بالفعل حاليا.

اأ�شباب فقدان 
املحركات قوتها مبرور الوقت 

وكيفية التغلب على ذلك
�ستعال خلل التوقيت املنا�سب، وهذه هي املكونات منا�سبة و�سغط جيد و�رصارة دقيقة كي تقوم ببدء عملية خمزون وقود عايل اجلودة، م�ستويات �سحب وطرد من اأجل اأن يعمل املحرك ب�سكل جيد، يحتاج اإىل الوقت، واليوم ن�ستعر�ض كيف يحدث ذلك.القيا�سية، وذلك ب�سبب اأن بع�ض املكونات تهلك مبرور ب�سخ اأعلى م�ستويات من القوة �ست�سل لها يف حالتها فور خروج ال�سيارة من امل�سنع والبدء با�ستخدامها، تبداأ  التي ميكن اأن تهلك مع الوقت، ما قد يوؤدي خل�سارة قوة الإ

املحرك.
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حم�رش تكليف بالوفـاء  عن طريق الن�رش باجلريدة    
  املـادة 412 من ق ا م ا

اجلزائــر  ق�ضاء  اخت�ضا�س جمل�س  بئرمرادراي�س  لدى حمكمة  ق�ضائي-  ر�ضيد- حم�رش  اهلل  الأ�ضتاذ/�ضيف  نحن 
�رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�ضع ختمــه و توقيعــه اأدناه.

بطلب من:ال�ضيد نورة فريد. ال�ضاكن ب290 نهج بوقرة البيار.
بناء على/ الأمر ال�ضادر عن رئي�ضة حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ 2018/04/15 حتت رقم 18/2432 املت�ضمن اإذن 

بن�رش حمتوى
 التكليف بالوفاء يف جريدة وطنية يومية.

بناءا على/1-ال�ضند التنفيـذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئر مراد راي�س، الق�ضم : اجلنح،بتـاريخ2017/03/01 
2018/02/13 حتت  بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور  الفهر�س:17/04199  16/06935رقم  اجلدول  رقم 

رقم2018/0436.
�ضدهبتاريـخ  امللتم�س  اىل  بالوفاء  تكليف  وت�ضليم  بالوفاء   التنفيذي،تكليف  ال�ضند  تبليغ  حما�رش    -2
 RR2018/03/21  املر�ضلني عن طريق الربيد املو�ضي عليه مع العلم بالو�ضـول بتاريخ : 2018/03/27 حتت رقم

16 004 629 658من طرف الأ�ضتاذ �ضيف اهلل ر�ضيد - حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س.
3- حما�رش تعليق ال�ضند التنفيذي و التكليف بالوفاء بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ2018/04/03
4- حما�رش تعليق ال�ضند التنفيذي و التكليف بالوفاء بلوحة اعالنات البلديةبتاريخ2018/04/04.

بلغنا/ال�ضيد بركاين اأعمر علي .ال�ضاكن ب40 �ضارع بوارا�ضون البيار.
و كلفناه مب�ضمون التكليف بالوفاء املت�ضمن:

-دفــــــع  للمدعــــــي مبلغ ال�ضيــــك الغري امل�ضـــــــدد بقيمة 3.000.000دج )ثالثة ماليني دينار جزائري( 
- دفــــع مبلـــغ 500.000دج) خـم�ضمــائة الف دينار جزائري( كتعوي�س عن كافة  ال�رشار الالحقة باملدعي 

- متكيـــن املدعي من ا�ضتـــرداد مبلغ الكــــفـالة املقــــــــدرة بـ2000دج )الفني دينار جزائري(.
-دفـــع امل�ضاريف القـــ�ضائية املــــقدرة ب800دج) ثمامنائــــة دينــار جـزائري( 

- دفــع مبـــلــــغ31.631دج يـمـــــثـل مـــ�ضـاريــف التنـــفيــــــذ الخـــتــيـاري.
 %19 امل�ضــافـة  القيــمة  علـى  الر�ضـم  اإليها  الـمح�رشالق�ضائيم�ضافا  التنا�ضبيـة  احلقـوق  142.056دج  مبلــغ  دفع   -

الــمـــقــــدرة بـ26.990،64دج 
اأي مببـلغ اإجمايل:3.703.477،64دج)ثالثة ماليني و �ضبعمائة و ثالثة الف و اربعمائة و �ضبعة و�ضبعون دينار جزائري 

و اربعة 
و �ضتون�ضنتيم(.

الطرق  بكافة  جربا  عليه  نفذ  اإل  و  املح�رش  هذا  ن�رش  تاريخ  من  ت�رشي  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  باأن  نبهناه/  و 
القانونية.

و لكي ل يجهل ما تقدم
و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون.

اخلتم   املح�رش الق�ضائي

�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذ�ت 
�شبغة حملية

 
طبقا ل حكام القانون رقم 06/12 
املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي ل 
�ضيما املادة رقم 18 منه لقد مت هذا 
اليوم 2018/04/29 تاأ�ضي�س اجلمعية 
املحلية امل�ضماة النادي الريا�ضي 
الهاوي لكرة القدم احتاد �ضيدي 

هجر�س املعتمدة حتت رقم 8 بتاريخ 
2018/04/29 الرئي�س طيباوي عادل 
املقر الجتماعي املقر القدمي للبلدية 

�ضيدي هجر�س 

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا 
حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة 

ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جلل�ضةالبيوع العقارية باملزاد العلني
بطلب من/ ال�ضيد اجلومي عبد ال�ضالم .

ال�ضاكن ب / �ضارع عي�ضاوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى ال�ضتاذ را�ضدي حممد 
املح�رش الق�ضائي الكائن مكتبه بالقليعة .

بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 
باحل�ضور جلل�ضة البيوع املوؤجلة ليوم 2018/05/28 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام 

حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�ضفه و امل�ضاحة الجمالية . ح�ضب عقد البيع : قطعة ار�س ذات طبيعة جافة 
فوقها بناية كائنة بخمي�ضتي املنطقة احل�رشية احلي ال�رشقي بلدية بوا�ضماعيل ولية تيبازة 
تقدر م�ضاحتها ب واحد ار و ثالثني �ضنتيار ) 1 ار و 30 �س ( ت�ضكل جمموعة ملكية رقم اربعة 
و خم�ضون ) 54 ( ق�ضمة م�ضاحتها رقم خم�ضة ) 05 ( من املخطط العام مل�ضح الرا�ضي كما 
ان هذه الموال العقارية متتد و ت�ضرت�ضل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�ضتثناء و 
ل حتفظ  . ح�ضب املعاينة امليدانية : قطعة ار�س فوقها بناية من نوع ) طابق حتت الر�س 
+ ط + 1 + �ضطح ( ، كائنة بخمي�ضتي ، بلدية خمي�ضتي ، دائرة بوا�ضماعيل ولية تيبازة ، تقدر 

م�ضاحتها الجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من :
الطابق حتت الر�س : يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�س، امل�ضاحة املبنية 

تقدر.)110.00 م² (
الطابق الر�ضي : يتكون من ثالثة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�س . امل�ضاحة املبنية 

.)120.00 م² ( الطابق الول : يتكون من اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�س . امل�ضاحة 
املبنية تقدر .)120.00 م² (

ال�ضطح امل�ضتعمل : يتكون من غرفة ) مغ�ضلة ( و �ضطح . امل�ضاحة املبنية تقدر )40.00م² (
ب�ضعر افتتاحي 16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�ضة البيع عقار عن طريق املزاد العلني  
وذلك جلل�ضة املوؤجلة ليوم 2018/05/28 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام حمكمة 
القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او الطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�ضل مبكتبنا 

نحن املح�رش الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �ضبط  حمكمة القليعة
 املح�شر الق�شائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا 
حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة 

ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن 
مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 

اجلزائر الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه 
. بناءا على طلب :عي�ضو ملنوار  ال�ضاكن )ة(  ب : رقم 272 حي عبد العزيز 

ر�ضوان الدرارية  . بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 
2018/04/05 حتت رقم 18/01582 فهر�س 18/1380 املت�ضمن الرتخي�س 

بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف 
احلكمال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة ق�ضم اجلنح بتــاريخ 2016/12/20 ق�ضية 

رقم 16/04419 رقم الفهر�س: 16/07360 املمهور بال�ضيغة التنفيذية .
 SARL كلفنا :�س.ذ.م.م امل�ضماة كاملون املمثلة من طرف م�ضريها

CALMON.الكائن مقرها  ب : رقم 03 مكررBIS 13  نهج قا�ضطو 
برنار الدرارية اجلزائر. القا�ضي ب : القا�ضي بدفع املبالغ التالية : - مبلغ 
60.000.000،00 دج  ) �ضتون مليون دينار جزائري  ( قيمة ال�ضيك +  مبلغ 

2.000.000،00 دج ) اثنان مليون  دينار جزائري ( تعوي�س لكافة ال�رشار + 
م�ضاريف التنفيذ الختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
املقدرة 1535040 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش 
هذا املح�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ل يجهل ما 

تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .
املح�شر الق�شائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي 
معتمد لدى حمكمة ال�شراقة

جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . 
بناءا على طلب :املوؤ�ض�ضة العمومية لت�ضيري فندق الورا�ضي �رشكة ذات اأ�ضهم 

املمثلة من طرف رئي�ضها مديرها العام  الكائن مقرها  ب : رقم 02 نهج فرنتز 
فانون - اجلزائر - . بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 
2018/04/08 حتت رقم 18/1641 فهر�س 18/1429 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش 
و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم 

ال�ضادر عن حمكمة باب الوادي  ق�ضم التجاري / البحري  بتــاريخ 2016/11/21 
رقم اجلدول  16/01408 رقم الفهر�س: 16/03310 املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

امل�ضلمة بتاريخ 2017/09/10 رقم 17/789 كلفنا : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية 
املحدودة " اأوميقا الدولية " املمثلة من طرف م�ضريها .الكائن مقرها  ب : 

نفطال الطريق الوطني رقم 36 املحل رقم 27 اأولد فايت اجلزائر. القا�ضي ب 
: القا�ضي بدفع املبالغ التالية : مبلغ 4.037.202،00 دج ) اأربعة مليون و �ضبع و 
ثالثون األف و مائتان و اثنان دينار جزائري ( اأ�ضل الدين +  مبلغ 152.744،00 
دج ) مئة و اثنان و خم�ضون الف و �ضبعمائة و اربعة و اربعون دينار جزائري ( 

م�ضاريف احلجز . كما الزمناها بدفع : - مبلغ 300.000،00 دج ) ثالثمائة الف 
دينار جزائري ( تعوي�س عن ال�رشار + مبلغ 3500 دج ) ثالثة الف و خم�ضمائة 
دينار جزائري ( ر�ضم رفع الدعوى + م�ضاريف التنفيذ الختياري  6798 دج + 

احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي املقدرة 23800 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 
15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية ، ولكي ل يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل 

املح�شر الق�شائي .طبقا للقانون .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر 
ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س 

ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي 
 الدوفان درارية اجلزائر
 الهاتف 023.33.04.22

 اعالن عن جل�شة البيع 
باملزاد العلني

 بطلب من  ال�ضيد بن راي�س جعفر ال�ضاكن ب : 129 نهج �ضالح بوعكوير 
اجلزائر . �ضد : ورثىة �ضالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم 

�ضالم ر�ضيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�ضام و مرمي .
و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�ضبط 
مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21نعلن عن جل�ضة 

البيوع املربجمة لتاريخ 2018/05/14 على ال�ضاعة احلادية ع�رش 
�ضباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية 

الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ضاحلة للبناء م�ضاحتها ثالثة 
وع�رشون ار وت�ضعني �ضنتيار2.390 م² منف�ضلة من ملكية اكرب م�ضيد 

عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�ضي مق�ضم اىل اربعة غرف ، حمام 
، مرحا�س ، حو�س وبئر  وهي حمدودة على النحو التايل : من ال�ضمال: 

طريق ولئي .من اجلنوب : ممر عر�ضه05م.من ال�رشق:باقيامللكية 
.من الغرب: طريق ، ب�ضعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من 

يهمه المر الت�ضال مبكتب املح�رش الق�ضائي او باأمانة �ضبط حمكمة  
القليعة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .    

املح�شر الق�شائي .

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي 
معتمد لدى حمكمة ال�شراقة

جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان 
درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن ال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 

ادناه . بناءا على طلب :عي�ضو ملنوار  ال�ضاكن )ة(  ب : رقم 272 حي 
عبد العزيز ر�ضوان الدرارية  . بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س 

حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/04/05 حتت رقم 18/01581 فهر�س 
18/1379 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء 
. بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكمال�ضادر عن حمكمة 

ال�رشاقة ق�ضم اجلنح بتــاريخ 2016/12/20 ق�ضية رقم 16/04419 رقم 
الفهر�س: 16/07360 املمهور بال�ضيغة التنفيذية .

 GAIGNEAU DE كلفنا :ال�ضيد قينيو�ضامبفالن�س
 BERTRAND برياند باتريك األك�ضندر CHAMPVALLINS
PATRICK ALEXANDRE من مواليد 1945/03/04 بفرن�ضا 

بولونبالنكور . ابن برتران مري الك�ضندر دو قينيو دو �ضامبفالن�س 
و جاكلني جرنان جيزال ليف. ال�ضاكن  ب : رقم 03 مكرر 14 مكرر 
نهج قا�ضطو برنار الدرارية . القا�ضي بدفع املبالغ التالية : - مبلغ 

60.000.000،00 دج  ) �ضتون مليون دينار جزائري  ( قيمة ال�ضيك +  
مبلغ 2.000.000،00 دج ) اثنان مليون  دينار جزائري ( تعوي�س لكافة 
ال�رشار + م�ضاريف التنفيذ الختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية 
للمح�رش الق�ضائي املقدرة 1535040 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 
يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و ال نفذ عليه جربا بكافة 
الطرق القانونية ، ولكي ل يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا 

املح�رش الكل طبقا للقانون .
املح�شر الق�شائي .

ANEP N°: 812371 الو�شط:2018/04/30

ال�شركة املدنية للمح�شريـــــــــــن الق�شائييــــــــــــــــــن 
اأ/ �شيف اهلل ر�شيـــــــــــد، اأ/ بو�شماحة حممــــــــــــــــــد 
حم�شــــــــرين ق�شائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة 
بئرمرادراي�س اخت�شا�س جمل�س ق�شاءاجلزائــــــــــــــــر

الكائن مكتبها بـ: 10 �شارع اأحمد معزوز االأبيار اجلزائر 
الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23 /023.37.76.32

scp_boudif@yahoo.fr

�جلمهـوريـة �جلـز�ئريـة �لدميــقر�طيـة �ل�شعبـيـة
 وزارة االأ�شغال العمومية و النقل

مديرية اال�شغال العمومية لوالية تندوف
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�ن�صتغر�م تخترب ميزة كتم �ملن�صور�ت ومز�يا �أخرى للق�ص�ص

على غرار في�س بوك، تعتزم ان�ستغرام 
اإتاحة ميزة كتم املن�سورات بحيث متنع 
لكن  لك  امل�ستخدم  من�سورات  و�سول 
بدون احلاجة لإلغاء متابعته و�سداقته. 
باقي  ا�ستخدام  موا�سلة  ميكنك  بهذا 
والر�سائل  الق�س�س  مثل  اخلدمات 
�سفحته  اإىل  الدخول  حتى  اأو  اخلا�سة 
لن  لكنها  من�سوراته،  على  والإطالع 

تظهر يف ال�سفحة الرئي�سية
التقنية  ال�رشكات  جتري  العادة  يف 
امل�سي  تقرر  ثم  ومن  مليزة  اختبار 
عنها  التوقف  اأو  واإطالقها،  قدماً 

املرة  هذه  لكن  اأخرى،  ميزة  واختبار 
جديدة  مزايا  اأربعة  ان�ستغرام  تخترب 
اأولً تخترب ان�ستغرام  على من�ستها معاً 
ب�سكل  الق�س�س  الفعل على  ردود  ميزة 
الفعل على ق�س�س في�س  م�سابه لردود 
بداأت  ان�ستغرام  اأن  واملالحظ  بوك. 
يف  �سهر  منذ  امليزة  باإتاحة  بالفعل 
الآن  لكنها  كاملك�سيك  الدول  بع�س 
يف  اأي�ساً  ثانياً  اأخرى  دول  يف  ظهرت 
ت�سوير  ان�ستغرام  تخترب  الق�س�س 
عرب   Slow-Mo البطيء  الفيديو 
امليزة  وهذه  مبا�رشة.  التطبيق  كامريا 

ا�سلوب  انت�سار  على  اأكرث  �ست�ساعد 
تتوفر  ل  ملن  خا�سة  البطيئ  الت�سوير 
الكامريا  تطبيق  يف  امليزة  لديهم 
هناك  الذكيةثالثاً  بهواتفهم  الرئي�سي 
حال  يف  الق�س�س  اأر�سيف  يف  حت�سني 
اأردت الحتفاظ بها لتبقى يف ح�سابك. 
على  الأر�سيف  ان�ستغرام  تعر�س  الآن 
�سكل �سبكة من املحتوى، لكن الطريقة 
تقومي  عر�س  على  تعتمد  اجلديدة 
يوم  بكل  املتعلقة  الق�س�س  كل  وتدرج 
بح�سب  ت�سفحها  ي�سهل  بالتايل  �سمنه 
رابعاً  واأخرياً  املطلوب  واليوم  التاريخ 

كتم  ميزة  وهي  بداية  حتدثنا  كما 
متابعة  واإلغاء  ال�سخ�سية  احل�سابات 
لإلغاء  احلاجة  بدون  من�سوراتها 
املتابعة كلياً. وتوفر في�س بوك وتويرت 
هذه امليزة التي لها ا�ستخدامات معينة 
تريح امل�ستخدم من اإزعاج املن�سورات

بتح�سني  ان�ستغرام  من  الزحم  هذا 
الق�س�س يوؤكد بو�سوح اأن ال�رشكة تريد 
�سناب  م�ستخدمي  �سخط  ا�ستغالل 
�سات من تعديالته يف ت�سميم التطبيق 
عنه  العزوف  منهم  بالكثري  اأدى  ما 

والنتقال اإىل ان�ستغرام كبديل منا�سب

 �آبل تطور خوذة و�قع �فرت��صي
  8k وو�قع معزز ب�صا�صتي 

ك�سفت م�سادر مطلعة اأن �رشكة اآبل تعتزم دخول قطاعي الواقع 
الفرتا�سي والواقع املعزز بت�سنيع خوذة راأ�س تدعم التقنيتني من 

املتوقع اإطالقها يف 2020
كما هو وا�سح اأن امل�رشوع مازال ببدايته لذا لتوجد الكثري من 

التفا�سيل حوله �سوى اأن ال�سا�ستني ال�سغريتني للروؤية من خاللهما 
�ستكونان بدقة 8K لكل منهما وهي دقة فائقة للغاية مازالت غري 

م�ستخدمة ب�سكل وا�سع اليوم خا�سة مع ال�سا�سات ال�سغرية حيث لتظهر 
فروق وا�سحة للروؤية مع زيادة الدقة

ومن املتوقع اأن تكون لدى اخلوذة كامريا للتعرف على املحيط 
و�ستدعم الإت�سال الال�سلكي فائق ال�رشعة بتقنية WiGig برتدد 60 
غيغاهرتز مع �سندوق اأو جهاز خارجي يعمل مبعالج من تطوير اآبل 

بدقة 5 نانومرت
كما تالحظون اأن املعلومات تتحدث هنا عن تفا�سيل غري متاحة اليوم 

لكن من املتوقع اأن تتوفر مع البدء بت�سنيع اجلهاز فعلياً. حيث اأن معالج 
A11 الذي ي�سّغل اآيفون اإك�س مت ت�سنيعه بدقة 10 نانومرت، بالتايل 

الو�سول اإىل م�ستوى 5 نانومرت يعترب تفوقاً كبرياً للتقنية
النقطة الأهم يف هذا اجلهاز اأنه �سيتخل�س من الأ�سالك عرب ا�ستخدام 
النقل الال�سلكي للمعلومات من اجلهاز اإىل اخلوذة وبالعك�س، وهذه اأكرب 
عقبة تواجهها خوذ الواقع الفرتا�سي امل�ستقلة اليوم والتي تعمل بدون 

هاتف ذكي بداخلها
ومن املتوقع اأن ت�سل مبيعات خوذ ونظارات الواقع الفرتا�سي واملعزز 

هذا العام اإىل 22 مليون جهاز، و�سيت�ساعف هذا الرقم خم�سة مرات 
بحلول عام 2022 اإىل 120 مليون وحدة لي�سل حجم ال�سوق حينها اإىل 10 

مليار دولر
بالطبع كل �سيء قابل للتعديل اأو الإلغاء مبا اأن امل�رشوع مازال يف 

بداياته حيث من املحتمل اأن تظهر عقبات تقنية متنع تطويره بال�سكل 
الذي تاأمله اآبل، وهذه اأ�سياء اعتيادية ح�سلت مع تقارير �سابقة حتدثت 

عن تطوير جهاز تلفاز كامل وحتى �سيارة كهربائية ذاتية القيادة، وكل 
هذا مل يح�سل بعد

مايكرو�صوفت �صرت�صل 
حتديث ويندوز 10 

�لكبري نهاية �ل�صهر .. 
تعرف على �جلديد
خام�س حتديث رئي�سي لنظام الت�سغيل 
ويندوز 10 �سي�سل نهاية ال�سهر اجلاري 
�سيكون  والذي  املقبل  الأثنني  يوم  اأي 
 10  Windows الرمزي  ا�سمه 
القادم  الكبري  التحديث   2018  April
وت�سميته   17134 الإن�ساء  رقم  يحمل 
اأن ال�رشكة �ستعتمد  بهذا ال�سكل يعني 
التحديثات  ت�سمية  يف  جديد  ا�سلوب 
الذي  والعام  ال�سهر  ا�سم  ا�سافة  وهو 
ي�سدر فيه وهذا التحديث متاح جماناً 
العام  خالل  و�سي�سل  للم�ستخدمني 

اجلاري حتديثني اإ�سافيني جمانيني
مايكرو�سوفت  اأطلقت  الآن  وحتى   
لنظام  رئي�سية  حتديثات  اأربعة 
 November وهي    10 ويندوز 
 Update، Anniversary
 ،Update، Creators Update
وكما   .Fall Creators Update و 
القادم  اخلام�س  التحديث  تالحظون 

�سينتهج ا�سلوب الت�سمية اجلديد
يف  اجلديدة  املزايا  لأبرز  وبالنظر 
الزمني  اخلط  ميزة  التحديث  هذا 
املتوقع  من  كان  والتي   Timeline
هذه  ال�سابق.  التحديث  يف  اإطالقه 
امليزة ت�سمح للم�ستخدم البحث يف كل 
الكمبيوتر  بها على  قام  التي  الأن�سطة 

 30 خالل 
املعلومات  وتت�سمن  ما�سي.  يوم 

والتطبيقات  امللفات  �ستظهر  التي 
واملواقع التي عمل عليها. واأي�ساً ميكن 
معرفة ما الذي كان يقوم به على هاتفه 
اآيفون.  اأو  اأندرويد  كان  �سواء  الذكي 
ح�ساب  عرب  مزامنته  تتم  �سيء  وكل 
مت�سفح  وبا�ستخدام  مايكرو�سوفت 
الأخرى  امليزة   365 اأوفي�س  اأو  اإيدج 
 Focus Assist الرتكيز  م�ساعد 
بالتخل�س  ت�سغيلها  عند  ت�سمح  والتي 
الواردة  الإ�سعارات  ت�سوي�س  من 
والربيد  الجتماعية  ال�سبكات  من 
الإلكرتوين وغريها. ميكن تفعيله يدوياً 
اليوم،  خالل  معني  موعد  حتديد  اأو 
لبع�س  ال�ستثناءات  و�سع  ميكن  كما 
الأ�سخا�س، وبعد اإيقاف تفعيله يظهر 
لك ملخ�س لكل �سيء فاتك اأما مت�سفح 
Edge اأي�ساً ح�سل على مزايا جديدة 
مثل اأيقونة لل�سوت لكتم اأو اإيقاف كتم 
وكذلك  معني.  تبويب  اأي  من  ال�سوت 
هناك واجهة قراءة الكتب الإلكرتونية 
التلقائي  الإدخال  ال�سا�سة،  كامل  على 
خيارات  الإلكرتوين،  الدفع  لبيانات 
القواعد  لت�سحيح  وزر  اأ�سهل  طباعة 

اأثناء الكتابة

هل نظام ت�صغيل كروم 
 �لبديل �لأمثل لآندرويد

 على �لأجهزة �للوحية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�سغيل اآندرويد 
الذي تعمل به ُمعظم الهواتف الذكية يف 
اللوحية  الأجهزة  حلقتها  والتي  العامل، 
ال�رشكة  متتلك  كما  ذلك،  يف  التابلت  اأو 
نظام ت�سغيل كروم الذي تعمل به اأجهزة 
الكمبيوتر، والذي يبدو اأنه �سيكون النظام 
نظام  من  بدلً  اللوحية  لالأجهزة  الأمثل 

اآندرويد قريباً

ملاذا ترك االآندرويد؟

جهاز  اأول  اإطالق  عند  اأنه  احلقيقة  يف 
كانوا  اآندرويد  بنظام  يعمل  لوحي 
جديد  �سيٍء  عن  يبحثون  امل�ستخدمني 
ُمتلف متا�سياً مع اأجهزة اآيباد، لكن فيما 
بعد بداأ النا�س يرون يف الأجهزة اللوحية 
نُ�سخة ُمكربة  اآندرويد  بنظام  التي تعمل 
عن الهواتف الذكية، خا�سة بعد الزيادة 
الذكية  الهواتف  حجم  يف  امللحوظة 
النا�س  جعل  الذي  الأمر  وهو  العادية. 
جهاز  لقتناء  جوهرياً  اختالفاً  يرون  ل 
هاتف  من  بدلً  بو�سة   7 ب�سا�سة  لوحي 
اجلهازين  اأن  طاملا  بو�سة،   6 بقيا�س 

يقدمان نف�س اخل�سائ�س والتطبيقات
ب�سكل  ي�ستمر  الرتاجع  كان  وبالطبع 
�سنوي يف مبيعات الأجهزة اللوحية بنظام 
اآندرويد مقارنة مع اأجهزة اآيباد، بالرغم 
لبع�س  كانت  ا�ستثناءات  هناك  اأن  من 
�رشكات  تُنتجها  التي  الكبرية  الأجهزة 
لالأعمال  حمدود  ب�سكل  �سام�سوجن  مثل 

اخلا�سة وال�رشكات

هل نظام ت�شغيل كروم 
منا�شب؟

بداأت قوقل بو�سع نظام ت�سغليها اجلديد 
ت�سعى  حيث  فرتة،  قبل  اخلارطة  على 
احلوا�سيب  �سوق  يف  كلمتها  لها  ليكون 
وويندوز  مايكرو�سوفت  مع  احلال  مثلما 
الذي  الأمر  وهو  ماك،  ونظام  اآبل  اأو 
كروم  ت�سغيل  نظام  تُقدم  جعلها 
الكمبيوتر  لأجهزة   »ChromeOS«
مل  الأمر  فاإن  وبالطبع،  والالبتوب 
اأن  طاملا  احلد  هذا  عند  ليتوقف  يكن 
الختالفات  بع�س  على  يحتوي  النظام 
بيئة  يُقدم  حيث  اآندرويد،  يف  املوجودة 
مهنية  وتطبيقات  اأ�سمل  احرتافية  عمل 
اآندرويد  عك�س  على  لالأعمال  ُمنا�سبة 
العمل  تركيزه على وظائف  ين�سُب  الذي 
الب�سيطة على الهاتف هذا الأمر جعل من 
�رشكات الأجهزة الإليكرتونية تُفكر جدياً 
بتكلفة  اأ�سمل  ل�ستخدامات  حتويله  يف 
ا�ستخدامه  تُقرر  جعلها  ما  وهو  اأقل، 
الأمر  »التابلت«،  اللوحية  الأجهزة  مع 
للم�ستخدم  اأكرث  خيارات  �سيوفر  الذي 

يف ال�سوق

هل �شينجح النظام؟

�سيُقدم  اأنه  وخ�سو�ساً  بالتاأكيد، 
ومهنية  احرتافية  اأكرث  ُمتلفة  خيارات 
اأقالم  وجود  اأن  كما  للم�ستخدمني، 

�ستايلو�س كرفيق لالأجهزة �سي�ساعد على 
ا�ستخدام الأجهزة بطريقة اأف�سل ُمقارنة 
مع اأجهزة اآندرويد التي ل ت�ستخدم تلك 
�سيجعل  ما  وهو  اأغلبها،  يف  التقنيات 
عن  متلفاً  �سيئاً  فيها  يجد  امل�ستخدم 
ال�سابق، اإل اأن الأمر رمبا �سيحتاج بع�س 

الوقت لتُ�سبح اخليار الأ�سا�سي له

ما احلافز ل�شراء اأجهزة نظام 
كروم؟

احلقيقة اأن �سعر الأجهزة هو اأكرب حافز، 
حول،  اأ�سعارها  �سترتاوح  ما  غالباً  حيث 
بكافة  يتمتع  جلهاز  منا�سب  �سعر  وهو 
املختلفة،  قوقل  وخدمات  الإمكانيات 
الأجهزة  فاإن  احلال  بطبيعة  لكن 
ي�سل  قد  جداً  العالية  باملوا�سفات 

�سعرها 600
كما اأن الأجهزة اجلديدة بنظام كروم تُقدم 
وخ�سو�سا  امُلفيدة  املزايا  من  العديد 
مُيكن  بع�سها  اأن  اإل  بالإ�سافة  للطالب، 
لوحة مفاتيح  لالبتوب مع  ب�سهولة  حتويله 
اأو تابلت كما فعلت ات�س بي مع اأول جهاز 
مُيكن ف�سله ويعمل بنظام كروم، وهو ثاين 
كروم  اآي�رش  بعد  كروم  بنظام  يعمل  جهاز 
هذا  يف  ف�سل  مُيكن  ل  الذي   10 بوك 
الأ�سئلة  بع�س  على  اأجبنا  رمبا  املقال 
تُقدم فكرة عن نظام ت�سغيل  التي  امُلهمة 
كروم وال�سبب الذي يجعله بدياًل اأن�سب من 
اآندرويد على الأجهزة اللوحية. ونتمنى اأن 

ينال اإعجابكم



العدد : 4628/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com 24

املجاورة  البلديات  �صوب  املعاك�س  واالجتاه 
قام  كما  عي�صي  و�صيدي  ونوغة  كبلدية 
البلدية  مقري  بغلق  الغا�صبون  املواطنون 
رافعني خاللها �صعارات نددوا فيها بالو�صعية 
املزرية واأكد بع�س ممثلي ال�صكان املحتجني 
يتعلق  فيما  متوا�صلة  تزال  ال  معاناتهم  اأن 
مب�صكل التزويد باملاء ال�رشوب و غياب االإنارة 
و انت�صار املزابل و النفايات وان النقطة التي 
اأفا�صت الكاأ�س وجعلت ال�صكان يقدمون على 
غلقهم للطريق هو معاناتهم مع اأزمة العط�س 
اأيام  التي يتخبطون فيها منذ حوايل  اخلانقة 
نتيجة غياب  معاناة حقيقية  يعي�صون  جعلتهم 
اإىل  منهم  دفع  ما  هو  و  حنفياتهم  عن  املاء 

اقتناء �صهاريج املياه باأثمان  .

املو�سم الريا�سي 2018-2017

البطولة الوطنية للجيدو 
ما بني م�شالح ال�شرطة 

حتت اإ�رشاف مراقب ال�رشطة املفت�س اجلهوي ل�رشطة الغرب، 
ممثال لعناية اللواء املدير العام لالأمن الوطني اختتمت فعاليات 

البطولة الوطنية للجيدو ما بني م�صالح ال�رشطة  يف طبعتها 
العا�رشة  يوم اخلمي�س 26 اأفريل 2018، بتكرمي اللواء املدير 

العام لالأمن الوطني  نظري اجلهود التي  يقدمها يف �صبيل  ترقية 
الريا�صة يف �صفوف االأمن الوطني.  هذه التظاهرة الريا�صية 

للمو�صم الريا�صي 2018/2017، كان قد اأ�رشف على مرا�صم 
افتتاح فعالياتها ال�صيد مدير ال�رشطة العامة والتنظيم يــــوم 

االأربعاء 25 اأفريل 2018  جت�صيدا لرزنامة خمتلف الن�صاطات 
الريا�صية للمديرية العامة لالأمن الوطني، واحت�صنت فعالياته 
م�صالح اأمن والية عني تيمو�صنت خالل يومي 25 و 26 اأفريل 

2018 بالقاعة املتعددة الريا�صات » العربي بن جريد« اأين عرفت 
التظاهرة م�صاركة  163 م�صارعا من  بينهم 96 ذكور  و67  اإناث 

من 48 والية.

وهران

اإنت�شال 15 جثة حراق 
واإنقاد 19 اأخرين

اأدى غرق قارl فرب �صواحل  cap falcon بوالية 
وهران كان يقل جمع من احلراقة االأفارقة اإىل هالك 

15 حراق من بينهم فيما متكن خفر ال�صواحل من 
اإنقاد 19 اآخرون، فيما التزال عمليات البحث عن 

جثث اأو ناجني اأخرين متوا�صلة
يحي عواق

جمعية كافل اليتيم بوالية �سعيدة

 360 طرد غدائي 
�شتوزع �شهر رم�شان

من املزمع اأن تقوم جمعية كافل اليتيم يوالية �صعيدة 
بتوزيع 360 طرد غذائي لفائدة العائالت الفقرية 

واملعوزة بالوالية
ي.ع

عبدالبا�سط بديار 

االثنني 30 اأفريل  2018  املوافـق  لـ 14�شعبان  1439هـ
ب�سبب غياب املاء ال�سروب بامل�سيلة 

�شكان بلدية بني يلمان يغلقون الطريق
اأقدم �سباح اأم�س الع�سرات من �سكان بلدية بني يلمان �سمال والية امل�سيلة على غلق الطريق 
الوطني رقم 60 احتجاجا على غياب املاء ال�سروب منذ عدة اأيام با�ستعمال احلجارة وجذوع 

االأ�سجار معيقني حركة املرور باجتاه مقرر البلدية

 اجلزائر و تركيا 
و التعليم العايل

تقرير جديد ن�سره موقع ترك بر�س ير�سد تطورات 

قطاع التعليم العايل يف تركيا يوؤكد اأنه خالل العام 

الدرا�سي احلايل يزاول 4.24 مليون طالب �سمن برامج 

البكالوريو�س، يف حني ت�سم برامج الدرا�سة اجلامعية 

امل�ساركة نحو 2.77 مليون طالب، ويدر�س 454 األفا 

و673 طالبا للح�سول على درجة املاج�ستري، بينما يعمل 

نحو 95 األفا و100 طالب من اأجل احل�سول على درجة 
الدكتوراه.

وبح�سب البيانات ال�سادرة عن جمل�س التعليم العايل 

يف تركيا، فاإن عدد الطالب العام املا�سي بلغ 7.2 مليون 

طالب. وت�سم موؤ�س�سات التعليم العايل يف تركيا اأكرث 

من 158 األف و98 اأكادميياً، منهم 24 األفا و640 اأ�ستاذ، 

ونحو 14 األفا و456 اأ�ستاذ م�ساعد، باالإ�سافة اإىل 3 اآالف 

و121 اأكادميياً اأجنبياً، من بينهم 209 اأ�ساتذة،وتبلغ 

ميزانية القطاع 34 مليار دوالر هي بال �سك اأرقام 

فلكية و ت�ستدعي اإجراء بع�س اال�سقطات على احلالة 

اجلزائرية ،ما الذي منع تطور القطاع يف اجلزائر،و 

ملاذا ت�سيع اآالف �ساعات الدرا�سة و العمل بال ح�سيب 

والرقيب،ملاذا تنمو وترية االإ�سرابات و تخبو االجنازات 

العلمية و االأكادميية  و اأين تهب اأموال دعم البحث 

العلمي و ماذا جنينا من برامج العلمي خالل ال�سنوات 

االأخرية،مبعنى اآخر ماذا ا�ستفاد االقت�ساد الوطني 

من اآالف املاليري التي اأنفقت على خمتلف خمابر 

البحث،من �سجع على تدري�س تخ�س�سات بدون مراعاة 

احتياجات القطاع..البد من وقفة لت�سحيح الو�سع و 

تدارك االأخطاء و تغيري ال�سيا�سات املرتهلة.

ويجدر بالذكر اأن طالب التعليم العايل يف 

تركيا غري ُمطالبني بدفع ر�سوم منذ عام 

 112 نحو  تركيا  وت�سم  اليوم،  حتى  2012م 

جامعة، و74 موؤ�س�سة ومدار�س مهنية.

موقف

تب�سة

العثور على بقايا 
هيكل عظمي 

بو�شط ال�شريعة
عرث  نهار اأم�س على بقايا هيكل عظمي 
اأثناء اأ�صغال تهيئة بو�صط مدينة ال�رشيعة 

والية تب�صة وتدخلت م�صالح احلماية 
املدنية لتحويل بقايا الهيكل العظمي اإىل 
م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى حممد 

ال�صبوكي بال�رشيعة.

احلاج # وداد 

متو�سطة يكن الغ�سريي بالهامل بامل�سيلة

45 تلميذ جنيب ي�شتفيدون من رحلة اإىل تيبازة

زاوية كنتة يف اأدرار

مقتل امراأة على يد �شقيق زوجها 

�سعيدة

27 األف اإعانة مالية لربنامج ال�شكن الريفي

اأمن والية اجلزائر

 خمطط تاأمني نهائي كا�س اجلمهورية

ببو�صعادة  بالهامل  الغ�صريي  يكن  متو�صطة  بادرت 
النجباء  للتالميذ  ثقافية  تربوية  رحلة  تنظيم  اإىل  
اإىل 19 وهم 45 تلميذ  الذين حت�صلوا عن معدل من 14 
وتلميذة  اإىل تيبازة  ، هدفت اإىل زيارة املعامل ال�صياحية 
والت�صويق  واللعب  بالتعلم  مليئة  اأجواء  يف  والتاريخية 

واملغامرة ، وذلك من خالل برنامج تربوي وثقايف ينّفذ 
بالتزامن مع اجلولة ال�صياحية والفقرات الرتفيهية ، كما 
تت�صمن الرحلة العديد من برامج االكت�صاف واملغامرات 

والتحديات وامل�صابقات واالألعاب الرتبوية.
هواري بن علية

تعر�صت ليلة اأول اأم�س امراأة تبلغ من العمر 28 �صنة ايل 
طعنات خنجر من طرف �صقيق زوجها يف مقر �صكناهم 
ولذا  قتيلة  تركها  اأدرار  والية  يف  كنتة  بزاوية  العائلي 
االأمن  اإيل م�صالح  نف�صه  �صلم  وبعد مدة ق�صرية  بالفرار 
الو�صول  بغية  معمقا  امنيا  حتقيقا  فتحت  بدورها  التي 

التي  اجلرمية  هذه  وقوع  وراء  احلقيقية  االأ�صباب  اإىل 
هزت منطقة زاوية كنتة نحو80 كلم جنوب ادرار وح�صب 
اأخبار من حميط العائلة انه وقع �صجار حاد بني ال�صحية 

واجلاين  فيما تبقي اأ�صبابه جمهولة
بو�سريفي بلقا�سم  

قام ال�صندوق الوطني لل�صكن مبنح 27 األف اإعانة مالية 
لربنامج ال�صكن الريفي بوالية �صعيدة، وهي االإعانات 

التي قارب مبلغها االإجمايل 15 مليار دينار.
يحي عواق

�صخرت م�صالح اأمن والية اجلزائر مبنا�صبة 
العر�س الكروي الذي �صيجمع كل من فريقي 
�صبيبة القبائل واحتاد بلعبا�س يف اإطار نهائي 
مادية  ب�رشية  اإمكانيات  اجلمهورية،  كا�س 

وتقنية هامة الإجناح هذا العر�س.
م�صالح  �صخرتها  التي  الب�رشية  االإمكانيات 
جّد  تعداد  يف  متثلت  اجلزائر  والية  اأمن 
و  الرتب  ال�رشطة مبختلف  معترب من قوات 
امللعب  داخل  �صيتواجدون  االخت�صا�صات، 
العام  النظام  وحفظ  االأمن  لتوفري  وخارجه 

قبل، اأثناء وبعد املقابلة، فيما يخ�س تاأمني 
�صتعمل  الكروي،  بالعر�س  اخلا�صة  االأجواء 
املرور  ت�صهيل حركة  االأمنية على  امل�صالح 
لتجنب حاالت االختناق املروري، باال�صتعانة 
وكامريات  الوطني  لالأمن  اجلوية  بالوحدة 
االأن�صار  التي �صرتاقب حركة �صري  املراقبة 
والفرعية  ال�رشيعة  الطرقات  خمتلف  عرب 
باالإ�صافة اإىل مراقبة خمتلف حمطات النقل 
الربية التي �صت�صهد حركة تنقل كبرية، ناهيك 

عن حمطة النقل بال�صكك احلديدية.

ك�صف رئي�س املجل�س ال�صعبي الوالئي 
بالبويرة » اأحمد بوتاتة » عن ت�صجيل 
اقتناء امل�صابح املتنقلة من  م�رشوع 
ميزانية املجل�س لي�صتفيد منها خالل 
 35 و�صباب  اأطفال  القادمة  ال�صائفة 
املهيئة  للم�صابح  تفتقر  التي  بلدية 
تبقى  لكنها  الدوائر  عرب  املتوفرة 

حمرمة على الفئات اله�صة والزوالية 
لغالء اأ�صعار االإنخراط فيها ما جعل 
ال�صائفة  خالل  ت�صجل  البويرة  والية 
غرق  حاالت   10 من  اأزيد  الفارطة 
املائية  والربك  الوديان  يف  لالأطفال 

وخلف حزنا عميقا لدى عائالتهم .
اأ.م

اأول متعامل ُيغطي كل الواليات   

تغطيتها  �شبكة  ع  ُتو�شّ  Ooredoo
للجيل الرابع لـ 48 والية 

الكربى  التحديات  رفع  التكنولوجيا،  يف  الرائد  املتعامل   ،Ooredoo توا�صل 
الـ 48 والية  بتغطية   G4 الرابع للجيل  النقال  للهاتف  ب�صط �صبكتها  وتعلن عن 
عرب كامل الرتاب الوطني وذلك بعد موافقة �صلطة ال�صبط للربيد واالت�صاالت 

ال�صلكية والال�صلكية.
بعد تغطية 32 والية يف وقت قيا�صي، تو�ّصع Ooredoo �صبكتها للهاتف النقال 

من اجليل الرابعG 4 اإىل الواليات ال 16 امُلتبقية لتغطي حاليا كل الواليات. 
التكنولوجيا،  الرائدة يف جمال   ،Ooredoo فقط، جنحت  عامني  غ�صون  يف 
يف رفع التحدي املتمثل يف تو�صيع �صبكتها للجيل الرابعG 4 عرب جميع اأنحاء 

الوطن لت�صبح اأول متعامل للهاتف النقال املتواجد يف جميع الواليات.

           تابعوا مع موبيلي�س نهائي كاأ�س 
اجلزائر لكرة القدم

موبيلي�س ال�رشيك الر�صمي للفيديرالية اجلزائرية لكرة القدم و الراعي 
الر�صمي  لكاأ�س اجلزائر لكرة القدم 2018 ،  املقرر يوم الثالثاء 01 ماي 

2018 مبلعب 05 جويلية باجلزائر.  موبيلي�س يرافق هذا احلدث الريا�صي 
الرائع ، ليكون اىل جانب االأندية البطلة التي �صتلعب هذا اللقاء.  الطبعة 

54 لكاأ�س اجلزائر، �صتكون مباراة ثاأرية، كونها �صتجمع كل من نادي �صبيبة 
القبائل مع اإحتاد بلعبا�س، يف لقاء جديد بعد نهائي 1991 الذي عرف تتويج 

اإحتاد بلعبا�س بالكاأ�س.
اإحتاد بلعبا�س توؤهل لنهائي كاأ�س اجلزائر للمرة الثانية يف حياة النادي، بينما 

�صتلعب �صبيبة القبائل النهائي احلادي ع�رش لها.
موبيلي�س، املتعامل الرائد يف دعم الريا�صة باجلزائر، يجدد التزامه 

ملرافقة املحافل الريا�صية الهامة، التي تتيح لكل اجلزائريني من عي�س 
�صغف الريا�صة و تذوق اأداءه العايل.

البويرة

م�شابح متنقلة ملواجهة املوت يف الربك

                ورقم االأعمال 
تهنئان وحتتجبان

مبنا�سبة عيد العمال املوافق 
للفاحت من �سهر ماي  تتقدم 

اأ�سرة  جريدتي »الو�سط« 
و«رقم االأعمال » اإىل كل 
العمال بخال�س التهاين و 
تعلم القراء و املتعاملني 
معها اأنها �ستحتجب عن 

ال�سدور يوم غد الثالثاء، 
على اأن تعود لل�سدور يوم 

االأربعاء. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإىل ال�شيد مرق�شي حمممد –بو�شعادة
ببالغ االأ�صى واحلزن والقلوب املوؤمنة تلقت ال�صيدة �صفيقة العرباوي  

مديرة ن�رش يوميتي الو�صط و رقم االأعمال نباأ وفاة والدتكم تغمدها 
اهلل بوا�صع رحمته يجب اأن نر�صى بق�صاء اهلل وقدره،ن�صاطركم اأملكم 

وحزنكم بهذا امل�صاب اجللل برحيلها، و نتقدم اإليكم بخال�س عبارات 
التعزية و املوا�صاة راجني من املوىل وعزجل اأن يلهمكم جميل ال�صرب و 

ال�صلوان و يتغمد الفقيدة برحمته الوا�صعة. 
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