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رجال اأعمال و�سيا�سيون يتحدثون عن اأ�سباب اإلغاء قانون ال�سريبة على الرثوة

اإلغاء ال�سريبة على الرثوة ..ج�سع الأثرياء اأم م�ساألة وقت ؟

حمكمة الدار البي�ساء بالعا�سمة تفتح امللفات

هكذا خططت " داع�ش" للقيام بثالثة تفجريات يف وهران و العا�سمة و ق�سنطينة  

�ص6

�ص3

 ا�ســـتــــحــــداث 27 نقــــطة 
 ع�سكرية مغلوقة  بال�سريط

 الــــحــــــــدودي مــــــــع ليــــبـيا

تعليمات اأمنية �سارمة ل�سد منافذ 
النجدة لتفادي ت�سلل اإرهابيني

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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اأحمد مهدي عمار عي�ص رئي�ص التجمع اخلبري القت�سادي فريد بن يحيى :
اجلزائري لقت�ساد الرقمنة

الطرف املدين يرجح وجود اأطراف 
خارجية وراء العملية 

يف اتفاقية ال�سراكة مع اللجنة الدولية 
 كرمه ماكرو قبل حلولهلل�سليب الأحمر بن حبيل�ص :  

 �سيفا على اجلزائر اليوم 

فرن�سا يجب اأن تفهم 
اأن هناك بدائل 

اقت�سادية جديدة 
للـــجـــــزائــــــر   

اجلــــــزائــــر ميكنــــــها 
ال�ستفادة من التجربة 

 الـــــفرنــــــــ�سية  فــــــي 
القتـ�ساد  الـــرقمي

التما�ش 3 �سنوات 
حب�سا ل" هاكر " 
ات�سالت اجلزائر 

بالدار البي�ساء 

بحاجة  "اجلزائر 
ما�سة لالإعالم 
الإن�ســـــاين"     

رحيل الكاتب 
الفرن�سي جان 

دورمي�سون 

.   رجل الأعمال عمر رم�سان: 
العجز الإداري الكبري هو �سبب 

عدم تطبيق ال�سريبة على الرثوة

.   اأبو جرة : مظاهر الرثاء 
الوا�سع للأثرياء ل تخفى 
على اأحد من اجلزائريني

 .   مدير جممع �سيم ،زغيمي: ل 
ميكن تطبيق قانون ال�سريبة 

على الأثرياء بني ع�سية و�سحاها 

.   تعزيبت :�سغوطات 
رجال الأعمال هو �سبب 

 رف�ص ال�سريبة 
على الأثرياء

 �ص5

ثقايف
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ر�ؤية من الواقع
ت�ساقط  كل  ويف  �ستاء  كل  حلول  مع 
املت�سولون  عن  احلديث  بنا  يعود  للثلج 
املت�رشدون  من  الهائل  الكم  ،ونتذكر 
الذين ميلئون �سوارع اجلمهورية ، فتقوم 
نغمة  بعزف  املحلية  ال�سلطات  قيامة 
الت�سامن وتتحرك اجلهات الو�سية وتبداأ 
وتخرج  املو�سمي  ن�ساطها  يف  اجلمعيات 
من جحورها - لتقب�س - وتاأ�س�س اللجان 
حالة  لتك�سف  الكامريات  اأ�سواء  حتت 
مرا�سلي  بح�سور  والت�سامن  التعاطف 
ال�سحف والقنوات ، وتوزع وجبات �ساخنة 
من  �سنة  مقداره  كان  يوم  يف  وبطانيات 
،ثم يفرتق اجلميع  والت�سول  الت�رشد  عمر 

، هذه  املقبلة  ال�سنة  اللقاء يف  اأمل  على 
 ، امل�سوؤولني  الت�سامن يف عرف  خال�سة 
والأخوة  املحبة  اأوا�رش  تقطعت  بعدما 
بني اجلزائريني واأ�سبح البن يرمي اأبويه 
�رشعت  بارد ! بعدما  بدم  ال�سارع  يف 
قوانني ت�سجع على العقوق وفتحت مراكز 
لتحويل اأبائنا اإىل دور العجزة وال�سيخوخة 
، كما اأ�سبحت العالقات الجتماعية على 
�سفى حفرة ،معر�سة للت�سقق يف كل حني 
دفنت  الأ�رشية  عالقاتنا   ، له�سا�ستها 
وانقطع الدم والرحم بني الأقارب واأ�سبح 
اجلار ل يلتفت جلاره ، وقل املعروف بني 
كاأ�سنان  �سوا�سية  يعودوا  الذين مل  النا�س 

امل�سط ،وخلقت الفوارق والطبقية وبات 
يعد  ومل  جائع  وجاره  �سبعان  اجلزائري 
مواراة  املعروف  و�سار  باأخيه  الأخ  يهتم 
اأ�سبح عمل اخلري تفا�سل بني الأغنياء  و 
وذهبت  العادات  وتغريت   . به  ليتفاخروا 
مرمية  باأكملها  عائالت  لنجد  التقاليد 
يف ال�سارع واآخرون نفذت �سدهم اأحكام 
بالإخالء يبيتون للعراء والكل يتفرج وكاأن 
ل �سيء يف ظل التغريات التي اآتت على ما 

تبقى من مروءة و�سهامة وقيم .
النقاط  هذه  عند  اأقف  اليوم  جعلني  ما 
الالمبالة  حالة  هو   ، متح�رشا  وابكي 
كان  الذي  اجلزائري  يعي�سها  اأ�سبح  التي 

مبا  اجلود  يف  الأمثال  م�رشب  بالأم�س 
لديه الإيثار ولو كان به خ�سا�سة و�سندوق 
ماثال  مازال  ال�ستقالل  اإّبان  الت�سامن 
الأنا  ال�سعب من  اأعيننا حيث جترد  اأمام 
وحب الذات وجاد مبا لديه فداءا للوطن 
وركبته  امل�ساكل  به  ع�سفت  واليوم   .
الجتماعي  الن�سيج  م�ست  اإختاللت 
ونراه  ن�ساهده  ما  العمق ؟! و  يف  لل�سعب 
اجتماعية  م�ساكل  من  �ساعة  كل  يف 
املوازين  قلب  تغيري  ،و  اجلبني  لها  يندى 
خا�سة بالن�سبة لتزايد الفقراء واملعوزين 
وانت�سار الت�سول وارتفاع عدد املت�رشدين 
اإىل وجود عائالت  ال�سوارع بالإ�سافة  يف 

األفها  م�ساهد  يف  املزابل  من  تقتات 
النا�س ومل يعد اأحدا يهتم بها اأو ي�ستحي 
ملا و�سلنا اإليه ، وبات التناف�س على اخلري 
ال�سنة  يف  يوم  تخ�سي�س  ورمبا  مو�سمي 
ليحتفل به على ح�ساب كرامة املواطنني 
الذين  والأرامل  واليتامى  الفقراء  ودموع 
حتت  بهم  وي�سهر  النا�س  اأمام  يح�سدون 
قفة  اأو  واملعوزين  الأرامل  ك�سوة  م�سمى 
رم�سان التي اأتت على ما تبقى من كرامة 
املعلنة  ال�سداقة  اأن  تعرف  ل  والنا�س   .
امنا هي رياء ومن واأذى وهلل يف اجلزائري 

�سوؤون !. 
 احلفناوي بن عامر غــول

البويرة

فتاة ت�ستدرج ال�سباب للإعتداء عليهم من طرف ع�سابة 
متكنت اأم�س م�سالح امن ولية االبويرة من و�سخ حد لع�سابة 
اأ�رشارمتكونة من 7 افراد  متخ�س�سة يف �رشقة املركبات بعد 
طالبة  فتاة  طرف  من  الإغراء  طريق  عن  ال�سحايا  ا�ستدراج 
جامعية ليتم العتداء عليهم با�ستعمال اأ�سلحة بي�ساء، وجاءت 
عملية التوقيف بناء على �سكوى رفعها املدعو "غ.ع " البالغ 73 
�سنة �سد جمهولني بعد �رشقة �سيارته من نوع �سكودا اأوكافيا 
وعرث بحوزة هوؤلء الأ�رشار الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 24 
و47 �سنة على كمية هامة من املخدرات ومبالغ مالية معتربة 
من عائدات �رشقة ال�سحايا ويبقى واحد منهم يف حالة فرار 
حلد الآن ،فيما و�سع املوقوفون يف احلب�س املوؤقت يف انتظار 

تقدميهم للعدالة .
اأح�سن مرزوق

 مليونا توقيع لتجميد
 رفع الزيادات يف الوقود

�سكيكدة
�سكان حي بحرية  الطيور 

يعت�سمون اأمام مقر الوالية 

 جامعة عبد احلميد
 بن بادي�س مب�ستغامن

ملتقى حول " املحا�سبة 
اخل�سراء والتدقيق البيني "

عدل 2

تفا�سيل عملية اختيار 
املواقع ودفع ال�سطر الثالث 

امل�ستهلك  حلماية  الوطنية  املنظمة  حت�رش 
اإىل حملة من اأجل جمع مليوين توقيع الهدف 
ا�سعار  يف  الزيادات  رفع  قرار  جتميد  منها 
 ،2018 لعام  املالية  قانون  التي حملها  الوقود 
التوقيعات  رفع  اإىل  املنظمة  ت�ستهدف  حيث 
اإىل رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة من 
اجل توقيف العمل بالقرار املنتظر اأن ينطلق 

جت�سيده ابتداء من مطلع العام اجلديد.

اعت�سم اأم�س  املئات من �سكان بحرية الطيور 
�سلمية  احتجاجية  وقفة  يف  �سكيكدة   بولية 
ال�سلطات  مطالبة  اأجل  من  الولية  مقر  اأمام 
اجلديدة   �سكناتهم  اإىل  ترحيلهم  يف  بالإ�رشاع 
و�سعهم  من  درعا  �ساقوا  اأن  بعد  اجلاهزة  
الأحوال  هدا  يف  خا�سة  املزري  املعي�سي 

اجلوية القا�سية. 
ي.ع

القت�سادية  العلوم  كلية  حتت�سن  اأن  املزمع   من 
والتجارية وعلوم الت�سيري بجامعة عبد احلميد بن 
بادي�س مب�ستغامن يومي الثاين ع�رش والثالث ع�رش 
املحا�سبة   " ملتقى وطني حول  دي�سمرب اجلاري، 
التنمية  ظل  يف  البيني  والتدقيق  اخل�رشاء 

امل�ستدامة ".
ي. ع

ال�سكن  وزارة  م�ستوى  على  بالإعالم  املكلف  ك�سف 
ر�سا بداي، يف ت�رشيح له ل TSAعربي اأن انطالق 
مكتتبي  لفائدة  ال�سكنية  املواقع  اختيار  عملية 
برنامج البيع بالإيجار “عدل2” امل�سجلني اإلكرتونيا 
من  بداية  املقبل  اخلمي�س  يوم  �ستنطلق   ،2013 يف 
الإلكرتوين  املوقع  عرب  �سباحا،  التا�سعة  ال�ساعة 
تاأجيل عملية دفع  لوكالة عدل. فيما �سيتم  الر�سمي 
ال�سطر الثالث بالن�سبة للمكتتبني عدل 2، اإىل ما بعد 

انتهاء عملية اختيار املواقع ال�سكنية.
ي. ع

تي�سم�سيلت 

ثلثة م�ساريع ا�ستثمارية ذات �سلة بال�سياحة احلموية 

تيبازة

تن�سيب رئي�س بلدية تيبازة اجلديد جمال قيجي

اجناز  يف  قريبا  النطالق  �سيتم 
ثالثة م�ساريع ا�ستثمارية ذات �سلة 
�سيدي  ببلدية  احلموية  بال�سياحة 
�سليمان )تي�سم�سيلت( ح�سبما اأعلن 

عنه وايل تي�سم�سيلت عبد القادر بن 
م�سعود.

خالل  م�سعود  بن  ال�سيد  واأو�سح 
زيارة  هام�س  على  �سحفي  لقاء 
حموي  منبع  حفر  مل�رشوع  تفقدية 

هذه  باأن  املحلية  اجلماعة  بذات 
اإطار  يف  تندرج  التي  امل�ساريع 
حظي  والتي  اخلا�س  ال�ستثمار 
ت�سمل  امتياز  بقرارات  اأ�سحابها 
واأ�ساف  حموية  مركبات  اجناز 
امل�ساريع  هذه  اأن  امل�سوؤول  ذات 
ال�ستثمارية اجلديدة �سيتم اإي�سالها 
من  الذي  اجلديد  احلموي  باملنبع 

�ساأنه توفر على طاقة �سخ كبرية.

غالي  مو�سى  تيبازة  وايل  �سدد 
اأم�س الثالثاء بتيبازة لدى اإ�رشافه 
تيبازة  بلدية  رئي�س  تن�سيب  على 
اجلديد جمال قيجي على �رشورة 
حماربة البناء الفو�سوي املتف�سي 

ب"قوة" باملدينة.
نواب  امام  كلمة  الوايل يف  دعا  و 
ملدينة  اجلديد  البلدي  املجل�س 
لظاهرة  بقوة  الت�سدي  اإىل  تيبازة 
ب�سكل  املتف�سية  الفو�سوي  البناء 
بو�سط  خا�سة  لالنتباه  لفت 
املدن  باقي  و  تيبازة  مدينة 

اأنها  م�سددا  الأخرى  ال�ساحلية 
بعدما  "خطرية"  اأبعادا  اأخذت 

تواطوؤ  حالت  عدة  يف  ثبت 
عمومية   اإدارة  اأعوان  و  منتخبني 
تداعيات  من  ال�سياق  يف  حذر  و 
النزلق يف ال�رشاعات ال�سيا�سية 
و احلزبية ال�سيقة التي من �ساأنها 
املجل�س  ان�سداد  حالة  خلق 
-يتابع-  التي  و  البلدي  ال�سعبي 
"لن تخدم م�سالح املواطن" قبل 
الدميقراطية  على منط  يوؤكد  ان 
�رشورة  و  الت�سيري  يف  الت�ساركية 
حدوث الن�سجام و التناغم خدمة 

لل�سالح العام.

حينما تغيب املروءة ..

التهاب االأجور رغم االأزمة املالية
 يبدو ان حديث امل�سوؤولني على الأندية اجلزائرية عن معاناتهم من 

اأزمة مالية جتعلهم يجدون �سعوبات كبرية يف ت�سوية امل�ستحقات املالية 
لالعبيهم مل مينعه عددا منهم يف جتاوز كل احلدود يف منح عرو�س 

خيالية لعدد من الالعبني من اأجل خطفهم للتوقيع معهم يف �سورة جنم 
فريق وفاق �سطيف الذي تتحدث م�سادر من بيت الفريق ال�سطايفي انه 
حت�سل على عر�س مغري من مولودية اجلزائر مبنحه اأجرة �سهرية تبلغ 

600 مليون �سنتيم من اأجل التوقيع معهم وهو الأمر الذي يفتح ابواب 
الت�ساوؤلت حول م�سدر تلك الأموال الطائلة من اأجل اأجور �سهرية مبثل 

هذه املبالغ الكبرية.

اإرهاب الطرقات يف ميلة

قتيلن يف حادث �سري بتاجنانت 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  ا�ستقبلت  ـ 
با�ستعجالت بلدية تاجنانت جثتني 
تعودان ل) ح ، ب ( 30 �سنة و ) ح ، 
م ( 38 �سنة ، ال�سحيتني كانا على 
منت �سيارة نفعية من نوع بيجو 404 
من  مقطورة  ب�ساحنة  ا�سطدمت 

نوع رونو على الطريق الوطني رقم 
خم�سة وحتديدا باملكان امل�سمى 
لهوى عبد الرحمان بتاجنانت كما 
�سجل باحلادث اأي�سا  نفوق �سبعة 
ال�سيارة  منت  على  كانت  موا�سي 
تنقلت  األأمن  م�سالح   ، النفعية 

حتقيقا  وفتحت  املكان  عني  اإىل 
احلادث  هذا  مالب�سات  ملعرفة 

والذي تبقى اأ�سبابه جمهولة .
ع.ع
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هكذا خططت » داع�ش« للقيام بثالثة تفجريات يف وهران و العا�سمة و ق�سنطينة  

ل/منرية

تعود  احلالية  الق�ضية  وقائع 
لتاريخ 2 مار�س 2017  حني قامت 
م�ضالح الأمن القب�س على املتهم 
التنظيمات  مع  عالقته  بخ�ضو�س 
الوطن  خارج  و  داخل  الإرهابية 
معلومات  انت�ضار  اأمام  خا�ضة 
لتجنيد  �ضبكة  وجود  حول 
الإرهابيني بتنظيم » داع�س« على 
و عالقتها  براقي  م�ضتوى منطقة 
الأمن  مركز  طال  بالتفجري  الذي 
قنيطرة ق�ضنطينة  بباب  احل�رضي 
الذي تنبناه تنظيم »داع�س« ، وبعد 
حتويل املتهم على جهات التحقيق 
 « بتنظيم  بعالقته  اأعرتف  الأمني 
داع�س« و ك�ضف اأنه تعرف عليهم 
يف  املتواجد  �ضقيقه  خالل  من 
ب�ضوريا   « داع�س   « تنظيم  معاقل 
والذي  عبداهلل«   ، ف   « املدعو 
،حيث   2015 عام  بها  األتحق 

بعد  به  اأت�ضل  قد  �ضقيقه  اأن  اأكد 
منه  طلب  و  داع�س«  ب«  التحاقه 
فنح ح�ضاب على تطبيق » تليغرام« 
التوا�ضل  من  ليتمكن  وهمي  برقم 
باإ�ضم  ح�ضاب  بفتح  قام  و  معه 
اأخر  حل�ضاب  فتحه  اأكرم«مع   «
حمادثتهما  وخالل  ل�ضقيقتهما  ، 
طلب منه �ضقيقه العمل ل�ضاحلهم 
 « اخلطري  الإرهابي  على  وعرفه 
اأبودجانة البتار » الذي كان يحدثه 
يف  معه  اإن�ضم  بعدما  باإ�ضتمرار 
جمموعته على تطبيق  » التليقرام« 
 15 من  اأكرث  ت�ضم  كانت  التي 
يحدثه حينها   عن  كان  و  اإرهابيا 
وحدثه  بامل�رضق  اجلارية  الأمور 
عن نيتهم بالقيام بثالثة تفجريات 
 ، وهران  من  كل  يف  بالوطن 
و  العا�ضمة  اجلزائر  و  ق�ضنطينة 
اإحداهم  تنفيذ  منه  طالب  الذي 
التفجري  فيهم  مبا  رف�س  اأنه  غري 
احل�رضي  الأمن  مركز  طال  الذي 

كما  القنيطرة بق�ضنطينة  ،  بباب 
منهم  اإرهابيني  عدة  على  عرفه 
ين�ضط  الذي  املعت�ضم«  اأبو   «
منه  طلب  الذي  وهو  بوهران 
الثالثة  التفجريات  اأحد  تنفيذ 
اأي�ضا  عرفه  كما  لها  املخطط 
اأبو   « املدعو  على  دجانة«  اأبو   «
م�ضاعدته  منه  طلب  و  لقمان« 
هاته  اإطار  يف  فقام  طلب  اأي  يف 
املهمة  ب�رضاء هاتف له من نوع » 
اأوبو« و اإر�ضاله له ، كما كما ك�ضف 
على  اأي�ضا  تعرف  قد  اأنه  املتهم 
املدعو » اأبو عوي�س« الذي التحق 
اأبنائه  و  زوجته  رفقة  بداع�س 
امل�ضما�ضي«   « امل�ضمى  كذا  و 
الأ�ضخا�س  الذي كان يتكفل بنقل 
داع�س  مبعاقل  باللحاق  الراغبني 
اأي�ضا  تعرف  ل�ضوريا و  تركيا  من 
الذي نظم  اهلل«  اإىل  الفقري   « على 
و  �ضكيكدة  اأمري  مع  ات�ضال  له 
اخلالفة  جلند  ال�رضعي  ال�ضابط 

كما طلب منه هذا الأخري تزويده 
احل�ضا�ضة  الأماكن  عن  مبعلومات 
التي ت�ضلح لتنفيذ تفجريات عليها 
اإل اأنه رف�س ذلك ، و تعرف اأي�ضا 
 « دولة  من  ال�ضيدات  اأحد  على 
 « التحقت بتنظيم  قد  تون�س« 
داع�س« وطلبت منه التقدم خلطبة 
املق�ضي  الإرهابيني  اأحد  اإبنة 
اأنه  املتهم  ك�ضف  كما   ، عليهم 
 « جماعة  رفقة  ن�ضاطه  خالل 
داع�س« قد انظم ملجموعة تقنيي 
اأبو   « على  تعرف  اأين  اخلالفة 
يو�ضف يعقوب » والذي كان يقدم 
بدوره  ويقوم  هاتفية  اأرقاما  له 
البتار« ،  دجانة  ل«اأبو  بتقدميها 
رغم  و  املتهم  ت�رضيحات  وخالل 
ذكره  �ضلف  ما  بكامل  اإعرتفاته 
يحاول  مل  اأنه  على  اأ�رض  اأنه  غري 
اللتحاق بتنظيم الدولة الإ�ضالمية 
رغم  داع�س«   « العراق  و  بال�ضام 
ليتم   ، تخطيطاتهم  بكافة  علمه 

بذلك حتويل املتهم على حمكمة 
اجلنايات البتدائية بالدار البي�ضاء 
جماعة  الإنتماء اإىل  جناية  بتهمة 
 ، الوطن  باأر�س  تن�ضط  اإرهابية 
 ، الإرهابية  بالأعمال  الإ�ضادة 
حماولة الإلتحاق بجماعة اإرهابية 
تن�ضط باأر�س الوطن ، وهي التهمة 
التي اأنكرها خالل مواجهته لهيئة 

املحلفني  ح�ضور  دون  املحكمة 
�ضابق  عن  بذلك  مرتاجعا 
باأن  مت�ضك  بعدما  ت�رضيحاته 
وقع  كان حتت  �رضده  له  �ضلف  ما 
من  ليطالب   ، ال�ضغط  التهديد و 
عقوبة  بتوقيع  العام  النائب  جهته 
وغرامة  نافذا  �ضجنا  �ضنوات   10

بقيمة مليون دج .

ق�ست حمكمة الدار البي�ساء بالعا�سمة اأم�س بتوقيع عقوبة 3 �سنوات �سجنا نافذا يف حق  �ساب من منطقة براقي يدعى » ا,  الب�سري«  كان على عالقة 
مع اأحد اأخطر اإرهابيي » داع�س« املكنى » اأبو دجان  البتار » الذي كلفه بالقيام باأحد التفجريات الإرهابية الثالثة باجلزائر يف كل من منطقة وهران و 
اجلزائر و ق�سنطينة مبا فيه تفجري مركز الأمن احل�سري بق�سنطينة غري اأنه رف�س الأمر وظل على توا�سل مع عدد من الإرهابيني الذي تعرف عليهم 

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

يف اتفاقية ال�سراكة مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بن حبيل�س :  

»اجلزائر بحاجة ما�سة لالإعالم الإن�ساين«   

بن  اأم�س �ضعيدة   اأم�ضت 
الأحمر  الهالل  رئي�ضة  حبيل�س، 
رفقة  اجلزائري  اتفاقية  �رضاكة 
اللجنة  بعثة  رئي�ضة  جوندر  كاثرين 
بالعا�ضمة  الأحمر  لل�ضليب  الدولية 
اإداريا   التفاقية  هذه  تثبيت  مت  فلقد 
العاملي   باليوم  الحتفال  مبنا�ضبة 

للتطوع .
بن حبيل�س  �ضياق ذي �ضلة  قالت  ويف 
مع  التي  اأم�ضيناها  التفاقية  هذه  اأن 
الأحمر  ت�ضم  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 
م�ضتوى  على  امل�ضوؤولني  تكوين 
كل  يف  بتعيني  �ضنقوم  حيث  الوليات 
اإ�ضافة  ات�ضال  ولئي  م�ضوؤول  مكتب 
ال�ضحفيني  لفائدة  اآخر  تكوين  اإىل 
الإن�ضاين   لأننا  العمل  يف  املتطوعني 
يف  الإن�ضاين  لالإعالم  ما�ضة   بحاجة 
اجلزائر مع افتقارنا لالإمكانيات  فنحن 
ل منلك جملة خا�ضة بالهالل الأحمر 
اأولويات  وجدنا  اأننا  اجلزائري  كما 
اأخرى وعليه فاليوم اآن الأوان اأن نفتح 
هذا امللف بف�ضل  هذه التفاقية التي 
لل�ضليب  الدولية  اللجنة  مع  وقعناها 
 ، جملة  اإن�ضاء  على  لت�ضاعدنا  الأحمر 
حيث اأننا نطمح اإىل الأح�ضن  بوا�ضطة 
العتماد على موقع اإلكرتوين خا�س بنا  
و�ضفحة   2015 �ضنة  يف  اأ�ضئناه  والذي 
الجتماعي«  التوا�ضل  �ضبكة  على 
نعي�س  عهد  لأننا  اليوم   الفاي�ضبوك« 
الت�ضال  وعلى �ضوء هذا تعهدت هذه 
الت�ضال   ق�ضم  بدعم  الدولية  اللجنة 
اجلزائري  الأحمر  بالهالل  اخلا�س 
واللوج�ضتيكية  املادية  الإمكانيات 

ال�رضورية لإجناح ذلك .

الأحمر  الهالل  رئي�ضة  وعربت  
الوزير  لقرار  ارتياحها  عن  اجلزائري 
يخ�س  اأويحي  فيما  اأحمد  الأول 
مبادرة  م�ضاعدة الفئات اله�ضة عموما 
التحديد،  قائلة  وجه  على  وامل�ضنني 
الهالل  لنداء   جاءت  ا�ضتجابة  اأنها 
الأحمر اجلزائري  منذ 2014 ، مبدية 
يف ذلك ا�ضتعدادها  الكامل للعمل من 
اأجل اإجناح هذه املبادرة ، التي نعتربها 
احلجر الأ�ضا�ضي للحفاظ على تالحم 
وال�ضتقرار  الأمن  وحماية  املجتمع 
يف البلد  وهذا بحكم اأننا منثل الدراع 
فنحن  العمومية  لل�ضلطات  الإن�ضاين 
نركز  على الت�ضامن الدائم والت�ضامن 
الظريف وعليه فالبد اأن يرجع ال�ضعب 
وعاداته  الأ�ضيلة  لقيمه  اجلزائري 
وتقاليده من اأجل تفريغ �ضوارعنا  من 
تتكاتف  اأن   فيجب  وبالتايل  املعوزين 
كل اجلهود لتحقيق ذلك  فنحن نرف�س 
معاجلة الأامور ب�ضطحية فنحن ناأخذ 

الأمور بعمق حتى ل تتكرر .
اللجنة  بعثة  رئي�ضة  ال�ضوء  و�ضلطت 
عن  تكوين  الأحمر  لل�ضليب  الدولية 
جلنة خا�ضة للتقارب العائلي و يهدف 
مع  العائالت  تقريب  اإىل  الن�ضاط  هذا 
من  ال�ضجون  يف  اأبنائها  املوجودين 
وغريهم  »غونتاناموا«   �ضجن  بينها 
وخمتلف  وليبيا  والعراق  اليمن 
احلروب  تعي�س  الأخرى  التي  الدول 
الأحمر  الهالل  والنزاعات  فبوا�ضطة 
الت�ضال  هوؤلء  باإمكان  اجلزائري 
ال�ضجون  يف  املتواجدين  عائلتهم  مع 
مت  العراق   يف  حالت   3 لدينا  فحاليا 
اإجراء الت�ضال مع عائالتهم عن طريق 

طريق  عن  ال�ضهر  يف  �ضاعة  توفري 
ل�ضجني  اأخرى  حالة  وتوجد  ال�ضكايب 
جزائري يف غونتاناموا هو يف توا�ضل 

مع عائلته.
ذات  يف  جوندر  كاثرين  ك�ضفت  كما 
اأخرى  واملتمثلة  اتفاقية  عن  ال�ضياق 
يف تكوين املكونني من اإطارات الهالل 
املكاتب   عرب  اجلزائري  الأحمر 
الوطن حيثيوجد  املوزعة عرب وليات 
حاليا 24 مكتبا يقوم بالتكوين  م�ضيفة 
التكوين �ضن�ضعى  اأنه انطالقا من هذا 

اإىل بلوغ 48 ولية جزائرية  .
الو�ضط  ليومية«  �رضحت  جهتها  ومن 
باإعادة  املكلفة  نفي�ضة،  »  تومي 
الأحمر  الهالل  يف  العائلية  الروابط 
يقوم  الأخري  هذا  اأن   ، اجلزائري 
بالعائالت  اجلزائرية  بالهتمام 
طريق  عن  �رضيا  اأبناوؤها  هاجر  التي 
الأوروبية   البلدان  اإىل  »احلراقة« 
يف  عائلة  لدينا  30  يوجد  اأنه  كا�ضفة 
يف  نعتمد  فنحن  احلالة   وعليه  هذه 
من  قدر  على جمع  اأكرب  العملية  هذه 
ال�ضخ�ضية  لهوؤلء  وال�ضور  املعلومات 
اجلزائريني  ال�رضيني  املهاجرين 
الأحمر  باإر�ضالها  لل�ضليب  ونقوم 
يف  ال�رضوع  ذلك  بعد  ليتم   ، الإ�ضباين 
عملية البحث يف امل�ضت�ضفيات ومراكز 
اإعادة التاأهيل ومراكز حفظ الأموات  
اجلزائري  الأحمر  الهالل  اأن  مو�ضحة 
هذه  وم�ضاندة  مب�ضاعدة  دائما  يقوم 
العائالت التي تبحث عن اأبنائها  فنحن 
نعمل جاهدين لتقدمي معلومات جيدة 

تطمئن العائالت اجلزائرية . 
حكيم مالك  

اخلبري القت�سادي فريد بن يحيى :

 فرن�سا يجب اأن تفهم اأن هناك بدائل
 اقت�سادية جديدة للجزائر

�ضكلت التعامالت التجارية و القت�ضادية اجلزائرية 
ال�رضيك  خارج  الأجنبية  الدول  من  العديد  مع 
التقليدي الذي هو فرن�ضا قفزة جديدة من ناحية 
التو�ضع القت�ضادي و التجاري ، �ضمح للجزائر من 
اإقت�ضادية  بدائل  بخلق  مت�ضعبة  عالقات  خالل 
و  الأمريكية  و  ال�ضينية   ال�ضوق  غرار  على  هامة 
الأملانية ، اإ�ضافة اإىل العديد من ال�رضكاء يف اأوروبا 
ويف �ضتى املجالت على غرار اإ�ضبانيا و الربتغال 
ممي يوحي اأن اجلزائر تتحرر تدريجيا من الهيمنة 
اأو ال�رضيك القدمي ، والذي  القت�ضادية الفرن�ضية 
رغم العديد من المتدادات اجلزائرية القت�ضادية 
من  العديد  بحكم  الأول  ال�رضيك  يبقى  اأنه  اإل 
يتم  ما  اإل   ، الإقليمية  اأو  التاريخية  �ضواء  الأبعاد 
بداأت  اجلزائر  اأن  الأخرية  ال�ضنوات  مالحظته يف 
تخرج من القوقعة الفرن�ضية وجتد بدائل و�رضكاء 
نقل  يف  اأ�ضهموا  الدول  من  العديد  يف  اآخرين 
من  وحترروا   ، الفرن�ضيني  من  اأح�ضن  التكنولوجيا 
اجلزائر  يف  ترى  ل  تبقى  التي  الفرن�ضية  الهيمنة 

�ضوى جمرد �ضوق ملنتجاتها .
وحول هذا املو�ضوع يرى اخلبري القت�ضادي فريد 
بن يحيى يف ت�رضيح له ل« الو�ضط » اأن العالقات 
فيها  كال�ضيكية  عالقات  الفرن�ضية  اجلزائرية 
ا�ضتمرت  وعالقات  التاريخية  الأمور  من  العديد 
اأما   ، ال�ضاذيل  الرئي�س  اإىل عهد  من عهد بومدين 
الآن ي�ضيف املتحدث اأنه هناك روؤية جديدة لهذه 
اإ�ضرتاتيجي جديد  اتفاق  اإرادة خللق  ،و  العالقات 
كان ح�ضبه قد بداأ يف عهد الرئي�س جاك �ضرياك ، 
حيث اأن فرن�ضا كانت مرت باأزمة كبرية ، واجلزائر 
بن  فريد  اخلبري  يعقب  لكن   . اإعانات  لها  قدمت 
الذين  امل�ضت�ضارون  اأن  ال�ضديد  لالأ�ضف  اأنه  يحيى 
قيمة  ن�ضائح  يقدموا  مل  عليهم  العتماد  يتم  كان 
هوؤلء   ، اجلمهورية  لرئي�س  بالأحرى  اأو  للدولة 
امل�ضت�ضارين مل يكنوا ي�ضريون يف الجتاه ال�ضحيح 
اأو احل�ضن . وي�ضيف املتحدث اأنه بعدها اكت�ضفنا 
للم�ضلحة  تخدم  اجلزائر  يف  هنا  اأنا�ضا  هناك  اأن 
الفرن�ضية اأكرث من امل�ضلحة اجلزائرية ، كي تبقى 
اجلزائر   « معقبا   ، لفرن�ضا  �ضوق  جمرد  اجلزائر 
تريد اأن تخرج من القب�ضة الفرن�ضية ، لأن امل�ضكلة 

احلقيقية عندنا هم اأذناب فرن�ضا ».

ويف ذات ال�ضياق ، يقول اخلبري بن يحيى اأن فرن�ضا 
مع  اإ�ضرتاتيجية  عالقات  هناك  تكون  اأن  يهمها 
اإىل  بحاجة  اجلزائر  يف  نحن  واأي�ضا   ، اجلزائر 
التي  الدول  من  العديد  اأن  ووجدنا   ، ا�ضتثمارات 
اأك�ضبتها  اأملانيا  غرار  على  اجلزائر  معها  تعاملت 

التكنولوجيا على عك�س فرن�ضا .
�ضيا�ضتها  غريت  لو  فرن�ضا  اأن  املتحدث  وي�ضيف 
اأ�ضا�س  على  القدمية  �ضيا�ضتها  يف  تبقى  ل  واأن   ،
الآن  فاجلزائر   ، �ضابقة  م�ضتعمرة  اجلزائر  اأن 
ت�ضتثمر  اأن  يجب  وفرن�ضا   ، كبرية  عالقات  لها 
تلميذ  فرن�ضا   « جياب  قال  مثلما   ، ذكية  بطريقة 
ماكرون  خطاب  ذلك  على  والدليل   ،« �ضيء 
الدول  من  العديد  فهناك  ببوركينافا�ضو،  الأخري 
لها  الآن  واجلزائر   ، اجلزائر  ت�ضتثمر يف  اأن  تريد 
مكانة، ثم اأي�ضا يف اجلزائر هناك �ضغط كبري كي 
الأمر ل  اأن  اأو   ، املتطور  الدول  باقي  تعي�س مثل 
حمالة �ضيوؤول اإىل النفجار ، ولهذا فاإن احلكومة 
فال�ضعب   ، الو�ضع  بهذا  قابلة  لي�ضت  اجلزائرية 
الدويل،  امل�ضتوى  يف  يعي�س  اأن  يريد  اجلزائري 
الأكاذيب  من  العديد  متار�س  كانت  ال�ضابق  ففي 
لدرجة اأ�ضبحت اجلزائر ت�ضتورد القمح من فرن�ضا 
اأن اجلزائر لديها 80مليون هكتار  ، فيما احلقيقة 
اإىل  اإ�ضافة   ، ال�ضنة  يف  4مرات  للزراعة  �ضاحلة 
ناحية  من  �ضواء  كبرية  اإمكانيات  لها  اجلزائر  اأن 

موقعها الإ�ضرتاتيجي قريبة اإىل اإيطاليا .
مل  فرن�ضا  اأن  كذلك  اأنه  املتحدث  ي�ضيف  كما 
يبقى لها الوزن القدمي ، وحتى يف اأوروبا ، و الآن 
الوليات  و   ، ال�ضني  غرار  على  قوية  هناك  دول 
البدائل  من  العديد  ،وهناك  الأمريكية  املتحدة 
القت�ضادي  التعاون  نحيد  اأننا  يعني  ل  وهذا   ،
يكون هناك  اأن  ب�رضط  معهم  نتعاون   ، فرن�ضا  مع 
النظر  نبقى  اأن  يجب  فال   . التكنولوجيا   حتويل 
�ضنوات  تطورا  عرفت  فاجلزائر   ، املا�ضي  اإىل 
ال�ضبعينات ، ثم خرجت من الظروف ال�ضعبة التي 
خلفتها �ضنوات الإرهاب والت�ضعينات ، واحلمد هلل 
هي الآن متعافية وعرفت قوة ومكانة ولها جي�س 
قوي ، لتبقى احللقة ال�ضعيفة هي القت�ضاد الذي 

لبد من بدائل اأخرى لتطويره .
  ع�سام بوربيع 

.      »مبادرة »الفئات اله�سة« ا�ستجابة حقيقية لنداء الهالل الأحمر اجلزائري منذ 2014 »
•        اإن�ساء جملة خا�سة بالهالل الأحمر اجلزائري

•       اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر �ستدعمنا باإمكانيات مادية يف ق�سم الت�سال
.     م�سكلتنا احلقيقية مع اأذناب فرن�سا الذين يريدون اأن تبقى 

اجلزائر�سوقا فقط
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اجلزائر ميكنها اال�ستفادة من اخلربة الفرن�سية يف جمال رقمنة االقت�ساد 
على هام�س الفوروم اجلزائري الفرن�سي حول الرقمنة املنعقد بفندق الأورا�سى يوم الثنني 3 دي�سمرب 2017  قامت » الو�سط« باإجراء حوار مع اأحمد مهدي عمار 

عي�س رئي�س التجمع اجلزائري لقت�ساد الرقمنة باجلزائرحتدث فيه عن واقع اقت�ساد الرقمنة يف اجلزائر وعن امل�ساكل التي تواجهه واحللول التي ميكن من 
خاللها تطوريه ملواكبة اقت�ساد العوملة.

حاوره يحي. عواق.

كيف تقيمون م�ساهمة 
الرقمنة يف تطور 

القت�ساد اجلزائري؟

بداية  له  م�رشوع  الرقمنة  تعترب 
غري اأنه ال ميكن التكلم عن حدود 
اأو نهاية له وخا�صة واأن امل�رشوع 
التكنلوجي  والتطور  يتما�صى 
فاجلزائر  الراهن،  الوقت  يف 
اأن  اليوم   حد  اإىل  ا�صتطاعت 
يف  بها  الباأ�س  اأ�صواط  تقطع 
اأمامها  ومازال  الرقمنة  جمال 
مواكبة  اأجل  العمل من  الكثري من 
اإليه  و�صلت  الذي  الرقمنة  واقع 
اقت�صاديات الدول املتقدمة، وهذا 
املجال  فتح  خالل  من  اإال  يتم  ال 
اأمام ال�رشكاء اخلوا�س واإعطائهم 
الفر�صة الإبراز خرباتهم يف جمال 
الرقمنة  حيث اأن الدولة لوحدها 
اليوم ال ميكنها حتمل تكلفة تطوير 

هذا امل�رشوع.

» العامل اليوم ينظر 
باهتمام كبري اإىل  

ال�سوق الإفريقية التي 
متثل اأر�سا خ�سبة 

ل�ستثمارات اقت�ساد 
الرقمنة«

العالقات  واقع  اإىل  تنظرون  كيف 
االقت�صادية  اجلزائرية – الفرن�صية  

يف اإطار الرقمنة؟
البلدين  بني  كبري  تكامل  يوجد 
االقت�صادية  الرقمنة   جمال  يف 
كثريا  ا�صتفادة  فرن�صا  اأن  حتى 
املكونة  اجلزائرية  الكفاءات  من 
ما  املجال  هذا  يف  وامل�صتغلة 
يوؤكد مرة اأخرى على اأن الكفاءات 
الوطنية خريجة اجلامعة اجلزائرية 
باإمكانها تقدمي الكثري للجزائر يف 
اإن  االقت�صادية   الرقمنة  جمال 
خا�صة  الفر�صة،  لهم  اأعطيت 
عن  اليوم  التحدث  ب�صدد  ونحن 
ال�رشكات ال�صغرية او ما ت�صمى با 

تعتمد  التي   »START TAP  «
باالأ�صا�س على اقت�صاد الرقمنة.

اأن  اإىل  اليوم  االإ�صارة  ويجب  هذا 
متجهة  املتقدمة  الدول  اأنظار 
ال�صوق  نحو  كبري  وباهتمام 
يف  اال�صتثمار  اأجل  من  االأفريقية 
الدول  وان  خا�صة  املجال،  هذا 
االإفريقية عموما واجلزائر ب�صفة 
خا�صة تعاين من م�صاكل وعراقيل 
بريوقراطية باالأ�صا�س حتول بينها 
وبني اال�صتفادة املثلة من اقت�صاد 
الرقمنة ما يجعلها تفوت الفر�صة 
اقت�صادي  رقمي  ن�صاط  اأمام 

مزدهر.
هناك  تكون  اأن  ال�صعب  من   «
يف  النامية  الدول  مل�صاكل  حلول 
الدول  لها  تقدمها  الرقمنة  جمال 
عن  البحث  من  البد   ، املتقدمة 
بكفاءات جزائرية  حلول جزائرية 
ولدول اإفريقيا بكفاءات اإفريقية.«

هل لل�سركات امل�سغرة 
»TAP START« فعالية 

يف ال�سوق اجلزائرية؟

بدايت  يف  ال�رشكات  هذه  فعالية 
ن�صاطها تكون فعالية حمدودة غري 
اأنها قابلة للتطور خا�صة اإذا لقيت 
دعم من قبل هياكل الدولة االأخرى 
الدعم  عن  اأحتدث  ال  هنا  واأنا 
فتح  خالل  من  الدعم  بل  املايل 
الفر�س  والت�صجيع على اال�صتثمار 
لعمل  مالئم  جو  خلق  خالل  من 
تلك ال�رشكات بعيدا عن العراقيل 
تعمل على  ما  وهو  البريوقراطية، 
بدليل  اجلزائرية  الدولة  حتقيقه 
اأنه هناك رجال اأعمال جزائريني 
قامو با�صتثمارات يف دول اأوروبية 
املتحدة  الواليات  يف  وحتى 
يف  العمل  اإىل  عادو  االأمريكية 
خربات  معهم  حاملني  اجلزائر 
وجتارب احرتافية �صتعطي اإ�صافة 
من  النوع  هذا  اأداء  على  اإيجابية 
حيث  ودوليا،  حمليا  ال�رشكات 
هذه  يف  املوؤهلة  العاملة  اليد  اأن 
تو�صيع  اإىل  اليوم  تهدف  ال�رشكات 
خالل   من  وذلك  ا�صتثماراتها 

لال�صتثمارات  قاعدة  فرن�صا  جعل 
وال�صادرات اجلزائرية نحو اأوروبا. 
» اجلزائر متتلك كفاءات يف جمال 
ا�صتغاللها  من  بد  ال  الرقمنة 
للم�صاهمة يف النهو�س باالقت�صاد 

الرقمي اجلزائري«

بالرجوع اإىل امل�ساكل 
التي تواجه اقت�ساد 

الرقمنة اليوم باجلزائر 
ماهي ح�سب راأيكم 
احللول التي ميكن 

تقدميها ملواجهة هذه 
امل�ساكل؟

يف احلقيقة البد من تظافر جهود 
الدولة  وموؤ�ص�صات  قطاعات  كافة 
من اأجل الو�صول اإىل اإيجاد حلول 
مل�صاكل اقت�صاد الرقمنة باجلزائر 
مبعنى البد من و�صع ا�صرتاتيجية 
متكاملة  تعمل على املدى الطويل 
م�صتندة على كفاءات جزائرية الأن 
وهي  اجلزائرية  موجودة  الكفاءة 
االأكرث دراية بامل�صاكل االقت�صادية 
الرقمنة  واقت�صاد  عامة  للبالد 

خا�صة، البد فقط من تفعيلها. 

رغم ت�سنيفها  كمنطقة فالحية بامتياز

فالحو ال�سالون الدويل للتمور يطعنون يف واقع الفالحة 

ب�سكرة: اإميان لوا�س

الدويل  ال�صالون  عار�صوا  عرب 
والية  يف  الثالثة  طبعته  يف  للتمور 
ب�صكرة »الزيبان« عن ا�صتيائهم ملا 
يعرفه القطاع الفالحي  من نق�س 
الدعم وغياب االإعانات  من طرف 
التماطل  ممار�صتها  و  الدولة  
 ، االآبار  حفر  رخ�س  تقدمي  يف 
عقود  تقدمي  ب�رشورة  مطالبني 
لي�س  و  الفالحية  لالأرا�صي  ملكية 

عقود االمتياز.
طرحوا   الفالحني  جهتهم  من   
ان�صغالهم و العراقيل التي تواجههم  
تكدي�س  م�صكل   اأبرزها  من  و 
اأن  التمور ونق�س اليد العمل رغم 
العاملة  اليد  وفرة  يتطلب  املعمل 
، م�صريين اأن املياه املاحلة اأثرت 
على  جودة املنتوج لهذه ال�صنة  .

ال�صالون  اإىل  قادتنا  جولة  ويف 
عرو�س  املنظم يف  للتمور  الدويل 
»الزيبان«  ب�صكرة ، الحظنا اإقباال 
حمت�صما �صواء من طرف الزوار اأو 
من طرف العار�صني ،يف وقت كان 
مبثل  تهتم  ان  اجلزائر  على  البد 
هذه املنا�صبات باعتبارها فر�صة 
ت�صويقه  و  باملنتوج  للتعريف 
و  اال�صترياد  فاتورة  لتقلي�س 

التخل�س من تبعية املحروقات.
لبع�س  ا�صتجوابنا  خالل  من  و 
اأن  ،اعتربوا  ال�صالون  عار�صوا  
لعر�س جميع  كايف  ال�صالون  غري 

امل�صالح  مطالبني  املنتوجات، 
املعر�س  نقل  ب�رشورة   املعنية 
اإىل واليات اأخرى حتى  يتمكن من 
الزبائن  ا�صتقطاب  عدد كبري من 
العاملة  اليد  و  امل�صتثمرين  و 
جاء  وقت  ،يف  العمل   اأرباب  و 
التعريف  اأجل  من  ال�صالون  هذا 
مبنتوج التمر بكل اأنواعه واأ�صنافه 
بني  العالقات  وتعزيز  وترقيته 
االقت�صاديني  املتعاملني  خمتلف 
واأي�صا  املوؤ�ص�صاتيني،  والفاعلني 
وكميات  اإمكانات  مل�صاعفة 
عن  ف�صال  وت�صديره،  اإنتاجه 
اجلزائرية  اخلربة  وتعزيز  متتني 
مع تلك املتاأتية من بلدان اأخرى، 
كما يهدف اإىل تنظيم لقاءات بني 
يف  املتدخلني  الفاعلني  خمتلف 
املنتجني  �صيما  ال  التمور  جمال 
املهند�صني  امل�صدرين  املوزعني 
الزراعيني، وكذا ت�صجيع اال�صتثمار 
ترقية  التمور،  وحتويل  تثمني  يف 
التمور  وت�صدير  جتارة  االإنتاج، 
ال�صالون  ينظم  حيث  اجلزائرية، 
اجلزائرية  ال�رشكة  مع  بال�رشاكة 
ال�رشكة  والت�صدير،  للمعار�س 
اجلزائرية للتامني على ال�صادرات 
والتقني  العلمي  البحث  ومركز 

للمناطق اجلافة. 

هدفنا من امل�ساركة 
هو التوعية يف جمال 

التاأمني الفالحي

املندوب  مع  حدثينا  خالل  ومن 
للتاأمني  الوطنية  لل�رشكة  اجلهوي 
اأن  اأفاد   ، احلميد  عبد  يون�س 
الهدف من م�صاركتهم يف ال�صالون 
الدويل يف طبعته الثالثة هو التوعية 
منطقة  يف  الفالحي  املجال  يف 
باعتبارها منطقة فالحية  ب�صكرة 
الكلي   غياب  اإىل  م�صريا   ، بامتياز 

لثقافة التامني يف الوالية .
ال�رشكة  اأن  املتحدث  واأبرز 
من  العديد  تقدم  للتاأمني  الوطنية 
املزايا يف املجال الفالحي حيث 
 40 اإىل   20 من  التاأمني  ن�صبة  تبلغ 
باملائة يف حالة الكوارث الطبيعية 
بطرق  التاأمني  يكون  اأن  �رشط   ،

قانونية و لي�س ملتوية .

لي�س هناك اأي دعم من 
طرف الدولة

 
الوايف  نور  دقلة  منتج  جهته  من 
الفالح  م�صاكل  طرح   ، اإبراهيم 
اأن  اإىل  م�صريا   ،  » »الب�صكري 
م�صاكل  يف  يتخبطون  الفالحني 
اليد  ارتفاع  و  التجهيزات  نق�س 
على  احل�صول  و�صعوبة   ، العاملة 
رخ�س اال�صتثمار ، ويف �صياق اآخر 
تنتج  واحته  اأن  املتحدث  اأ�صار   ،
�صنويا 3 األف قنطار متر  ، مربزا 

اأنها متخ�ص�صة يف اإنتاج دقلة نور 
و ع�صل التمر .

نعمل على تغطية 
الطلب املحلي و تقلي�س 

فاتورة ال�سترياد

بدورها املكلفة باالإعالم لتعاونية 
بوالية  اجلافة  اخل�رش  و  احلبوب 
ب�صكرة نرماط اإميان ، اأو�صحت اأن 
الهدف من م�صاركتهم هو التعريف 
باملوؤ�ص�صة من اجل تغطية الطلب 
اال�صترياد  فاتورة  تقلي�س  املحلي 
اأن  ال�صياق،  ذات  يف  م�صرية   ،
تعاونية احلبوب تقوم باجناز 260 
احلبوب  من  �صنويا  قنطار  األف 
يعرقل  م�صكل  اأهم  اأن  مثرية   ،
تقدمي  �صعوبة  هو  التعاونية  عمل 

القرو�س من طرف البنوك.

ال�سالون فر�سة لت�سدير 
املنتوج للخارج

للتمور  الزيبان  �رشكة  ممثل  اأفاد 
الدويل  ال�صالون  اأن م�صاركتهم يف 
بهدف  م�صاركة  اأول  هي  للتمور 
حماولة  و  باملنتوج  التعريف 
ال�رشكة   اأن  م�صريا   ، ت�صديره 
النوع  من  نور  دقلة  متخ�ص�صة يف 
،تقوم   واحات  اأربع  متلك  الرفيع  
 ، �صنويا  قنطار   2500 باإنتاج 

يف  ال�رشكة  اأن  املتحدث  وك�صف 
م�صنعني  لتد�صني  التح�صري  �صدد 
الثاين  و   ، باالأمور  خا�س  االأول 

خا�س بال�صناعة البال�صتيكية.

مركز ت�سهيل املوؤ�س�سات 
تاأثر ب�سيا�سة جتميد 

امل�ساريع من طرف 
الدولة

مركز ت�صهيل املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
حا�رش  كان  اأي�صا  املتو�صطة  و 
، و من خالل مقابلة  ال�صالون  يف 
اأجريناها مع ممثل املركز توفيق 
يف  م�صاركتهم  اأن  اأفاد  تاور�صت، 
ال�صالون كانت بهدف اال�صتقبال و 
التوجيه و املرافقة يف جمال اإن�صاء 
املوؤ�ص�صات ال�صغرية و املتو�صطة  
 ، الدعم  اأجهزة  توفري  خالل  من 
لهذه  ا�صتقبل  املركز  اأن  م�صريا 
فقط  م�رشوع  حامل   300 ال�صنة 
امل�صاريع  جتميد  ب�صبب  ذلك  و 
االأزمة  ب�صبب  الدولة  طرف  من 

االقت�صادية و �صيا�صة التق�صف.

تد�سني اأكرب م�سنع 
لإنتاج �سكر التمر

الدويل  ال�صالون  هام�س  على 
عدة  املنطقة  عرفت  التمور، 
بينها  من  معاينات   تد�صينات 

�صكر  الإنتاج  م�صنع  اكرب  تد�صني 
املذابح  موؤ�ص�صة  ومعاينة  التمر، 
 ، عي�صى  بن  االإخوة  ال�صناعية 
الطريق الوطني رقم 3 الذي يربط 

�صمال و جنوب املنطقة.

اإن�ساء م�سلحة خا�سة 
بالت�سدير من مطار 

ب�سكرة 

كما قام وزير الفالحة عبد الغني 
بوعزقي رفقة وزير التجارة حممد 
اأول  على  باالإ�رشاف  مرادي  بن 
ب�صكرة  والية  من  ت�صدير  عملية 
من  طن   10 ت�صدير  مت  حيث   ،
الدول  بع�س  اإىل  الفالحية  املواد 

االأوروبية 

.     املياه املاحلة و رخ�ض حفر االآبار تعرقل االنتاج         .             مطالب  بتعوي�ض عقود االمتياز بعقود ملكية 
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رجال اأعمال و�سيا�سيون يتحدثون عن اأ�سباب اإلغاء قانون ال�سريبة على الرثوة...

�إلغاء �ل�سريبة على �لرثوة ..ج�سع �لأثرياء �أم م�ساألة وقت ؟

اأثار اإ�سقاط قانون ال�سريبة على الأثرياء موؤخرا من قانون املالية 2018، الذي متت امل�سادقة عليه بالربملان اإ�ستياء العديد من املتتبعني على م�ستوى الطبقة ال�سيا�سية وو�سط 
الراأي العام ، ففيما اأعترب العديد من املالحظني اأن اإ�سقاط قانون ال�سريبة على الأثرياء كان حتت �سغوطات لرجال الأعمال وعدم وجود اإرادة حقيقية لتطبيق هذا القانون 

، وكذلك �سلبية نواب الربملان ، راح البع�ض يربر اأن ا�سقاط هذا القانون هو ب�سبب عدم وجود اآليات حقيقية لإح�ساء الأثرياء يف اجلزائر وا�ستحالة جت�سيد هذا الطرح على 
اأر�ض الواقع. ويبقى الراأي العام ول�سيما الطبقة الب�سيطة من�سغلة باأ�سباب عدم مترير هذا القانون ، حيث يعتقد اأغلبها اأن عنجهية ونرج�سية رجال الأعمال و اأنانيتهم كانت 

وراء اطفاء هذا الب�سي�ض من الأمل الذي اإ�سراأيت اإليه اأعناق الفقراء ، رغم اأن الدولة اأعطت املجال لتمرير هذا القانون. " الو�سط " اجرت ا�ستق�ساء و�سط بع�ض رجال الأعمال 
وال�سيا�سيني حول الأ�سباب احلقيقة وراء اإ�سقاط هذا القانون .

.      �لأثـــــريــــــــاء ...لــــــــــــ�سنا نحـــــــــــن مـــــــــــــن رفـــــــــــــ�ض �ل�ســــــــــــــــــريـــــــــبـــــــــة 
.      �لأفـــــــــــــــ�ســـــيو لـــــــــــــم يكــــــــــن �ســــــــــد �لــــــــ�سريبــــــــة عـــــــــلى �لأثـــــــــــــــرياء

.       مدير جممع �سيم ،زغيمي : ل ميكن تطبيق قانون ال�سريبة على الأثرياء بني ع�سية و�سحاها 
.      رجل الأعمال عمر رم�سان: العجز الإداري الكبري هو �سبب عدم تطبيق ال�سريبة على الرثوة

.     اأبو جرة : مظاهر الرثاء الوا�سع لالأثرياء ل تخفى على اأحد من اجلزائريني
.    تعزيبت :�سغوطات رجال الأعمال هو �سبب رف�ض ال�سريبة على الأثرياء

ع�سام بوربيع
اأبوجرة �سلطاين الرئي�ض ال�سابق حلركة حم�ض :

�لبنوك و �لأف�سيو باإمكانهم  �سبط قو�ئم �لأثرياء يف �جلز�ئر 

الرئي�ض ال�سابق ملنتدى املوؤ�س�سات اجلزائرية الأف�سيو ، رجل الأعمال عمر رم�سان :

�لعجز �لإد�ري �لكبري هو �سبب عدم تطبيق �ل�سريبة على �لرثوة

النائب يف حزب العمال رم�سان تعزيبت :

�سغوطات رجال �لأعمال وعدم وجود �إر�دة �سبب رف�ض �ل�سريبة على �لأثرياء

التربير الذي اأعلنوه لإلغاء قانون ال�رضيبة 
على الرثوة ، هو عدم توفر اإح�صاء دقيق 
اأن تنفذ هذا  ميكن اجلهات املعنية من 
اأنه  الإجراء خالل 2018، مما يفهم منه 
يعاد  �صوف  تاأجيل  هو  بل  اإلغاء  لي�س 
 ،2019 املالية  قانون  طرحه يف م�رضوع 
ولكن نحن ناأمل اأن يرتجم هذا التاأجيل 
اإجرائية  و  اآلية قانونية  باإطالق  املوؤقت 

اأجل  من  بالرثوة  املعنيني  لإح�صاء 
لالأثرياء  وطني  خمطط  على  احل�صول 
هذه  تكون  اأن  ميكن  حتى  اجلزائريني 
يف  اإقرارها  مت  ما  اإذا  عادلة  ال�رضيبة 
م�رضوع قانون املالية 2019اأو يف 2020. 
الأثرياء  اإح�صاء  اآلية  تنطلق  مل  اذا  اأما 
التربير  هذا  يظل  �صوف  اجلزائر  يف 
جمرد حماولة للتغطية على اأمور اأخرى 

يعرفها  اأن  الوطني  العام  الراأي  من حق 
بنكية  موؤ�ص�صات  اأن  علما   ، بالتف�صيل 
املعطيات  متلك  جتارية  و  وم�رضفية 
اجلزائر  اأثرياء  قوائم  �صبط  يجعل  ما 
املوؤ�ص�صات  بني  تقني  تن�صيق  م�صاألة 
روؤو�س  حركة  ر�صد  يف  املتداخلة 
الأموال داخل الوطن وخارجه من خالل 
الأعمال  ورقم  املتحركة  املالية  الكتلة 

ثم   ، املعنية  اجلهات  لدى  به  امل�رضح 
يعرفها  الذي  الوا�صع  الرثاء  مظاهر  اأن 
اأحد  الوطني ل تخفى على  العام  الراأي 
رجال  جمل�س  اأن  كما   ، اجلزائريني  من 
الأعمال » الأف�صيو » ميلك كذلك اأرقامه 
اخلرطية  ت�صاهم يف حتديد  �صوف  التي 
الوطنية لالأثرياء اجلزائريني وفق معايري 

دولية متعارف عليه

يف  �صعوبات  اإيجاد  مت  اأنه  اأعتقد 
ما هي الأدوات التي �صي�صتعملونها 
لقانون  يخ�صعون  الذين  لإح�صاء 
لالأ�صف   ، الرثوة  على  ال�رضيبة 
مازالت تلك النظرة ال�صلبية للقطاع 
اخلا�س ، حيث اأن امل�صتقبل له ، اذ 
هناك منو اقت�صادي بف�صل القطاع 
اخلا�س ، وبعد اأربع �صنوات �صن�صل 
القطاع  بف�صل  الغذائي  الأمن  اىل 
الإنتاج  خالل  من  وذلك   ، اخلا�س 
الأدوية  و  واللحوم   ، احلبوب  يف 

الأمن  اإىل  الو�صول  اأجل  من  كذلك 
اإدارة  حال  اأي  وعلى   . ال�صحي 
اأو متاأخرة  ال�رضائب  معطلة قليال 
كبري  تقدم  فاليوم هناك   ، ما  �صيئا 
يف  ونحن    ، الرقمي  امليدان  يف 
مبعنى  مهيئني  غري  مازالوا  اإدارتنا 
وجدنا  اإن  خا�صة  لهذا،  الكلمة 
الإطارات  من  العديد  ت�رضيح 
للتقاعد قبل الوقت ، فاليوم هناك 
فعدم  لهذا   ، الإدارة  كبري يف  عجز 
الرثوة  على  ال�رضيبة  قانون  تطبيق 

لأنه ل ميلكون الأدوات بعد لذلك ، 
وغري م�صتعدين اإداريا لهذا الأمر ، 
ونحن على اأي حال مع هذا القانون 
الأثرياء ب�صكل عام يف  ،كي ي�صاهم 
الدعم . واأقول اأننا نحن يف منتدى 
روؤ�صاء املوؤ�ص�صات » الأف�صيو » ل�صنا 

�صد قانون ال�رضيبة على الرثوة .
 ، الت�صامن  هو  هذا  اأن  واأعتقد 
وجود  عدم  يف  الإ�صكال  ولي�س 
رجال  من  �صغط  اأو  �صيا�صية  اإرادة 
الأعمال ، فهناك عجز اإداري ب�صفة 

عامة ، فيكفي فقط اأن تالحظ اأن 
، ل  العا�صمة  الربيدية يف  الر�صائل 
ت�صلنا اإل بعد 4اأ�صهر ، ملاذا لأنه مت 
ال�صتغناء عن مهنة �صاعي الربيد ، 
و بعد اأن مت ال�صتغناء عن خدماتهم 
وحماولة اللجوء اإىل الإعالم الآيل ، 
ال�رضيبة  يف  نتحكم  اأن  ميكن  فهل 
مل  بعد  مازلنا  ونحن  الرثوة  على 
الربيدية  الر�صائل  م�صاكل  نحل 
اإل بعد 4اأ�صهر و يف  التي ل ت�صلنا 

العا�صمة .

الأ�صباب  من  العديد  هناك  اأن  اأعتقد 
على  ال�رضيبة  قانون  اإلغاء  وراء  كانت 
ناحية  من  �صواء  متريره  وعدم  الرثوة 
وكذلك   ، �صيا�صية  اإرادة  وجود  عدم 
لتواطوؤ  واأي�صا   ، �صغط رجال الأعمال 

نواب الربملان ، فلو كانت هناك فعال 
 ، ال�رضيبي  لالإ�صالح  �صيا�صية  اإرادة 
ح�صب  كل  �رضائبه  يدفع  الكل  لكان 
اإمكانياته املالية ، وهو ال�صيء املعمول 
به عامليا يف العديد من الدول ، لكن ما 

لحظناه هو بالرغم اأن قانون ال�رضيبة 
يف  منه  الهدف  كان  الذي  الرثوة  على 
من   ، التق�صف  م�صايرة  هو  البداية 
على  1باملئة  �رضيبة  فر�س  خالل 
�رضيبة  ميثل  ل  هذا  اأن  ولو   ، الرثوة 

حقيقية ، وبالرغم من اأن هذه ال�رضيبة 
خفيفة ، وحتى هي مت اإلغاوؤها ومل يتم 
متريرها ، لذلك فمن املوؤكد اأن هناك 

�صغوط لرجال الأعمال .
 ع�سام بوربيع

املدير العام ملجمع �سيم الطيب عبد القادر زغيمي :

 ل ميكن تطبيق قانون �ل�سريبة
 على �لأثرياء بني ع�سية و�سحاها 

من  �صغوط  هناك  اأن  اأبدا  اأعتقد  ل 
م�رضوع  هذا  لإلغاء  الأعمال  رجال 
فهذا   ، الرثوة  على  ال�رضيبة  قانون 
القانون يذكرنا بق�صية م�صح ال�رضائب 
و   ، ما�صي  وقت  يف  الأعمال  لرجال 
هو  الق�صية  هذه  حول  تكلمت  اآنذاك 
ل  ملن  ال�رضائب  م�صح  يتم  كيف  اأنه 
فاأنا   ، اأ�صال  بال�رضائب  ي�رضحون 
مثال لدي 40�صنة و اأنا اأدفع �رضائبي 
ل  للذي  ال�رضائب  م�صح  يتم  فكيف   ،
يت�صاوى  وكيف  ال�رضائب  اأ�صال  يدفع 
لهذا   . يدفع  ل  الذي  مع  يدفع  الذي 
يتقاطع  الرثوة  على  ال�رضيبة  فقانون 
م�صح  ق�صية  مع  م�صرتكة  نقاط  يف 
ماذا  فعلى   ، �صابق  وقت  يف  الديون 
�صنعتمد ، مالعمل ملعرفة مثال اأنا كم 
اأملك ، فالرثوة  اأو ل  اأملك  لدي و كم 
الكبرية الآن هي يف ال�صوق املوازية اأو 
ال�صوق الغري ر�صمية ، فاأنا ي�صتطيعون 
 . اأملك  كم  يعرفون  اأي وقت  مثال يف 
اأما ال�صوق املوازية اأو غري الر�صمية و 
اأ�صحابها الذي ين�صطون يف ال�صترياد 
جتارية  وب�صجالت  ت�رضيح  اأي  بدون 
خمتلفة فهنا تكمن امل�صكلة كيف يتم 
�صبط اأ�صحاب هوؤلء  يف ال�صوق الغري 
م�رضح بها اأو املوازية . فمن املحال 
من  يتهرب  اأن  �صاف  اأعمال  رجل  اأن 
املحال  من  اأنه  كما   . ال�رضائب  دفع 
يتطلب  ذلك  لأن   ، الأثرياء  اإح�صاء 
عمل �صنوات ، ولي�س يف �صهر ، لذلك 
كي  حت�صي�صي  بعمل  نبداأ  اأن  فالبد 
الغري  ال�صوق  على  ال�صوء  ت�صليط  يتم 
ر�صمي ، من اأجل اأن يدخلوا يف ال�صف 

، حيث يتم بعدها فتح ح�صابات بنكية ، 
لي�صبح الزبائن ورجال الأعمال ميرون 
عرب ال�صكوك البنكية ، ومن ذلك نبداأ 
من  اجلزائر  يف  لدينا  كم  معرفة  يف 
منتج ، كم لدينا من م�صتورد ، فعندما 
كلها  جتدها  املوانئ  اإىل  تذهب 
اأ�صحابها  لكن   ، باحلاويات  مملوءة 
غري معروفني ، فلماذا هذا لأن هوؤلء 
ي�صتعملون  احلقيقيني  امل�صتوردين 
اأ�صماء غري معروفة ، وهو من يقب�س 
املال ، والبنك غري م�صتفيد ، لهذا لبد 
من خلق الدفع بال�صكوك ، اإذ ل ميكن 
اأن يح�صل الدفع من اأ�صحاب ال�صيولة 
احلرة ، فالبد من هوؤلء امل�صتوردين 
 ، ال�صف  يف  يدخلوا  اأن  املخفيني 
ليكون هناك نظام التتبع اأو الأثر ، ثم 
بعد هذا نعمل على تنظيم جتارتنا و 
ن�صتطيع  كي  البيع  وكذلك  �صناعتنا  
اإ�صافة   ، الرثوة  على  ال�رضبية  تطبيق 
اإىل اأنه هناك العديد من الآليات ميكن 
لأن   ، اجلباية  يخ�س  فيما  تطبيقها 
الذين يتعاملون فقط بال�صيولة احلرة 
تتم  اأن  امل�صتحيل  من  بالقطعة  اأو 
�صيء  يوجد  ل  لأنه  تتبعه  اأو  مراقبته 
وي�صيف     . امليدان  يف  اأو  حم�صو�س 
زغيمي » الإرادة ال�صيا�صية موجودة ، 
ولبد اأن تكون ، لكن الإ�صكال هو اأنه 
على  ال�رضيبة  قانون  تطبيق  ميكن  ل 
الرثوة بني ع�صية و�صحاها ، وكي نبداأ 
يف هذا القانون وجت�صيده على الواقع 
لبد من م�صح كل » املغم�س » اأق�صد 
اإخراج كل �صيء  و   ، التجارة املوازية 

اإىل النور .

يف حني مت�سك باأنه حاول تنبيههم 
عن �سعف اأنظمة احلماية

.     الطرف املدين يرجح وجود 
اأطراف خارجية وراء العملية 

�لتما�ض 3 �سنو�ت حب�سا 
ل" هاكر "�ت�سالت 

�جلز�ئر بالد�ر �لبي�ساء

بالدار  اجلنح  حمكمة  تابعت 
اأم�س »الهاكر«  الذي  البي�صاء 
الت�صغيل  بتعطيل  اأنظمة  قام 
اجلزائرعرب  ات�صالت  لدى 
كافة الرتاب الوطني عن طريق 
الإلكرتوين  للربيد  اخرتاقه 
وهو  املرور  لكلمة  تغيريه  و 
لهيئة  اأكد  الذي  الت�رضف 
عن  عليه  اأنه  اأقدم  املحكمة 
امل�صوؤولني  لتنبيه  نية  ح�صن 
يف  ثغرات  وجود  عن  هناك 
النظام يف حني رجحها الطرف 
بالعملية  كلف  قد  باأنه  املدين 

من طرف اأطراف خارجية .
املتهم  متابعة  وقد جرت  هذا 
الثالث  العقد  يف  �صائغ  وهو 
�صكوى  على  بناءا  العمر  من 
بعد  اجلزائر  ات�صالت  من 
و  هجومات  ل�صل�صة  تعر�صها 
لأنظة  متوا�صلة  اخرتاقات 
كافة احل�صابات  و  الت�صغيل 
من  اأكرث  منذ  الإلكرتونية 
ت�صبب  والذي  اأ�صهر  ثالثة 
عرب  اخلدمة  بتعطيل  اأخرها 
اأكد  كافة الرتاب الوطني حيث 
راأ�صهم  على  هناك  املوظفني 

رئي�صة دائرة الت�صيري العملياتي 
اأخر  واإطار  الب�رضية  للموارد 
اأن  احلادثة  اكت�صفا  اللذان 
تعر�صها  اكت�صفت  قد  ال�رضكة 
منذ  الأنظمة  يف  لخرتاقات 
ثالثة  اأ�صهر  ولدى  من  اأزيد 
حماولتها تدارك الأمر توقفت 
�صهر  ملدة  الخرتاقات  تلك 
قوة  بعدها  باأكرث  لتعود  كامل 
اأدت  كبرية  لأ�رضار  خملفة 
عرب  بالكامل  اخلدمة  لتعطيل 
وتقرر   ، الوطني  الرتاب  كافة 
رفع  اجلزائر  ات�صالت  حينها 

فرقة  م�صالح  اأمام  �صكوى 
الإلكرتونية  اجلرمية  مكافحة 
التي قامت من جهتها بتوقيف 
من  بنحدر  �صائغ  وهو  الفاعل 
منطقة باتنة قام بقر�صنة تلك 
مرات  توقف لعدة  و  املواقع 
وهي  اأوروبية  لدول  �صفره  بعد 
دفاع  لها  اأ�صار  التي  النقطة 
تدل  باأنها  املدين  الطرف 
خارجية  اأطراف  وجود  على 
حتر�س  كانت  العملية  وراء 
اأعرتف  حني  يف   ، املتهم 
باخرتاقه  جهته  من  املتهم 

ات�صالت   « موقع  قر�صنة  و 
اجلزائر« غري اأنه اأكد اأن �صبب 
قيامه بذلك هو حماولته تنبيه 
يف  املوقع  ال�صلطات ب�صعف 
بتوفري  لإقناعهم  منه  حماولة 
من  ليطالب   ، قوة  اأكرث  اأنظمة 
جهته ممثل احلق العام ويف ظل 
ما �صلف ذكره بتوقيع عقوبة 3 
وغرامة  نافذا  حب�صا  �صنوات 
حني  يف   ، دج  ماليني   3 بقيمة 
النطق  تاأجيل  الرئي�صة  قررت 

باحلكم لالأ�صبوع املقبل .
ل/منرية



الأول  الوزير  حكومة  قررت 
جلنة  ايفاد  اويحي  اأحمد 
للوقوف  ورقلة  لولية  حتقيق 
وعرائ�ض  �شكاوى  حقيقة  على 
جمعيات  رفعتها  احتجاجية 
املدين  املجتمع  وممثليات 
العليا بالبالد واتهمت  لل�شلطات 
 05 و  نافذ  م�شوؤول  خاللها  من 
اطارات من الهيئة التنفيذية ببيع 

عقار الدولة بالدينار الرمزي .
ك�شفت م�شادر عليمة لـ »الو�شط 
بالبالد   العليا  ال�شلطات  اأن   ،  «
ممثلة يف الوزير الأول قد قررت 
من  م�شرتكة  وزارية  جلنة  ايفاد 
واجلماعات  والداخلية  املالية 
املحلية ا�شافة مل�شت�شارين من 
ان  املنتظر  من   ، الأول  الوزارة 
اجلاري  ال�شهر  منت�شف  حتل 
حقيقة  على  للوقوف  بورقلة 
التجاوزات واخلروقات امل�شجلة 
يف قطاع العقار بتورط م�شوؤولني 
اوعية  على  بالتنازل  نافذيني 
عقارية تابعة للدولة و موجهة يف 
نف�ض الوقت لال�شتغالل يف اطار 
اأ�شحاب  لفائدة  العامة  املنفعة 
حا�شي  من  بكل  والنفوذ  املال 
الروي�شات   ، ورقلة   ، م�شعود 
املقاطعة  بلديات  اأقل  وبدرجة 
رهن  ما  وهو   ، تقرت  الإدارية 

جت�شيد عديد امل�شاريع التنموية 
املح�شوبة على القطاعات التي 
لها �شلة بيوميات املواطن على 
وال�شكن  والرتبية  ال�شحة  غرار 
و�شعا   ، العمومية  والتجهيزات 
دفع باحلكومة اىل جتميد غالبية 
حتويل  مع  التنموية  امل�شاريع 
تعلق  ما  خا�شة  منها  البع�ض 
منها بذات الطابع ال�شتعجايل  
ا�شتعدادا  الأكرث  الوليات  نحو 
الواقع  ار�ض  على  لتج�شيدها 

وفق ما اأوردته م�شادرنا .
ت�شاءل  فقد  ثانية  جهة   من 
للمجتمع  اجلهوي  املن�شق 
اجلمعوية  واحلركة  املدين 
بن  علي  ال�رشقي  باجلنوب 
له  مقت�شب  ت�رشيح  يف  عيوة 
ال�شباب  عن   « »الو�شط  مع 
اجلهات  متاطل  عن  احلقيقية 
الق�شائية يف الك�شف عن النتائج 
النهائية للتحقيقات مع م�شوؤولني 
الع�شوائي  التنازل  يف  نافذيني 
وبالدينار الرمزي لوعاء عقاري 
يفوق م�شاحته 28 هكتار ومن ثم 
للتو�شع  املحلية  بالداراة  الدفع 
العمراين  الن�شيج  عن  بعيدا 
للعيان  الظاهر  التقل�ض  ب�شبب 

للجيوب العقارية.
�أحمد باحلاج 

الأخريين  اليومني  يف  متكنت 
الولئية  امل�شلحة  عنا�رش 
)فرقة  الق�شائية  لل�رشطة 
توقيف  املخدرات(  من  مكافحة 
العمر19و 30  �شخ�شان  يبلغان من 
الأقرا�ض  حيازة  ق�شية  يف  �شنة 

املهلو�شة لغر�ض املتاجرة .
حيثيات الق�شية تعود اإىل معلومات 
وردت اإىل عنا�رش امل�شلحة مفادها 
الأ�شخا�ض  من  جمموعة  وجود 
بحي  املخدرات  برتويج  يقومون 
عليه   ، بتمرنا�شت   جبيلة  اأنكوف 
مت  حمكمة  خطة  اإعداد  بعد  و 

مت  اأين  املكان  عني  اإىل  التنقل 
توقيف �شخ�شني و بعد اإخ�شاعهما 
�شبط  اجل�شدي  التلم�ض  لعملية 
الأقرا�ض  من  بحوزتهما  كمية 
املهلو�شة قدرت ب: 56 قر�ض من 
نوع ترامادول و 4 اقرا�ض مهلو�شة 
اإىل  بالإ�شافة  بام   ديازي  نوع  من 
عليه   ، 3600دج  قدره  مايل  مبلغ 
اإمتام  بعد  و  للمقر  حتويلهما  مت 
اأمام  تقدميهما  مت   ، الإجراءات 
التي  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 

اأ�شدرت يف حقهما اأمر اإيداع .
�أحمد باحلاج 

م�سوؤول نافذ بالوالية و05 �إطار�ت متورطني 
يف بيع عقار �لدولة بالدينار �لرمزي  

مترن��ست 

املكتب اجلهوي جلريدة الو�سط 
باجلنوب الكبري

�لعنو�ن: د�ر �ل�سحافة �ملرحوم عبد 
�حلميد جناح بحي ال�سيلي�س ورقلة  
�لهاتف �لثابت و�لفاك�س :029703371

�لهاتف �لنقال :0673441213
 لكل �إ�سهارتكم و �إعالناتكم �ت�سلو� بنا 

جلنة حتقيق وزارية بقطاع 
العقار مرتقبة بورقلة 
منت�سف �سهر �سبتمرب

تفكيك جماعة اأ�سرار خمت�سة 
يف ترويج الأقرا�ص املهلو�سة 
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تعليمات �أمنية �سارمة ل�سد منافذ �لنجدة لتفادي ت�سلل �إرهابيني

ا�ستحداث 27 نقطة ع�سكرية مغلوقة 
بال�سريط احلدودي مع دولة ليبيا

قررت موؤخر�  �الأجهزة �الأمنية �ملخت�سة يف مكافحة �الإرهاب و�جلرمية �ملنظمة بال�سريط 
�حلدودي �جلنوبي مع دولة ليبيا ، ��ستحد�ث 27 نقطة ع�سكرية مغلوقة مع  �إ�سد�ر غرفة �لعمليات 

�مل�سرتكة لتعليمات �سارمة تق�سي ب�سد جميع منافذ �لنجدة �لتي كانت ت�ستغل باالأم�س �لقريب 
الإجالء �لعائالت �لفارة من ويالت �ملعارك �لطاحنة مبدن ليبية متاخمة لوالية �يليزي .

�أحمد باحلاج 

اأمنية  م�شادر  ك�شفت 
اأن   « »الو�شط  لـ  موثوقة 
اأجهزة الأمن املخت�شة قد 
نقطة   27 بتحديد  قامت 
على  تقع  جديدة   اأمنية 
ال�رشيط احلدودي  متا�ض 
ليبيا ،  اجلزائري مع دولة 
حيث تقرر يف ذات ال�شان 
ع�شكرية  مناطق  اعالنها 
التحرك  ممنوع  مغلوقة 
بداخلها باإعتبارها مناطق 
تقع على مرمى حجر من 
التي  الليبية  املناطق 
تعي�ض انفالت اأمنية ب�شبب 
بقايا  بني  ال�رشاع  احتدام 
الأ�شالمية  الدولة  تنظيم 
وقوات الدرع الليبي ، و يف 
بتوجيهات  اللتزام  اطار 
القيادة العامة لهيئة اركان 
 ، ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض 
الأمن  وحدات  تلقت  فقد 

املتخ�ش�شة  املركزية 
الرهاب  مكافحة  يف 
على  املنت�رشة  واجلرمية 
احلدودي   ال�رشيط  طول 
مناطق  بكل  بال�شبط  و 
�شحراء بكا�ض ، تني الكوم 
ايليزي  بولية  وطارات 
حملت  اأمنية  تعليمات 
والتي   الإ�شتعجايل  الطابع 

منافذ  بغلق جميع  تق�شي 
بناءا على  ، وذلك  النجدة 
تو�شل  ميدانية  معلومات 
لها املحققون مع مهربني 
وا�شناد مت  �شبكتي دعم  و 
الأ�شبوع  نهاية  تفكيكهما 
نية  مفادها   ، الفارط  
من  الثاين  ال�شف  قادة 
الأ�شالمية  الدولة  تنظيم 

بداع�ض   املعروفة 
املتواجدين مبناطق غات 
اكرب  بدرجة  و  واأوباري  
غدام�ض بالت�شلل للجزائر 
املالحقات  من  للفرار 
�شنها  تعتزم  التي  الأمنية 
غطاء  حتت  ليبية  قوات 
الفرتة  يف  اجنبي   جوي 
القادمة ح�شب املعلومات 

املتاحة .
جدير بالذكر  اأن وحدات 
اجلو  التابعة  �شالح 
بالناحية  اجلوية  للقاعدة 
بورقلة  الرابعة  الع�شكرية 
ل تزال توا�شل  با�شتمرار 
للمناطق  اجلوية  طلعاتها 
املغلوقة  الع�شكرية 
لنقاط  كلي  م�شح  مع 
بنف�ض  املكهرب  ال�شياج 
الذكر  ال�شالفة  املناطق 
مع  بالتن�شيق  وذلك 
التي قرر  العمليات  غرفة 
الدفاع  وزير  ان�شائها 
العام  والقائد  الوطني 
رئي�ض  امل�شلحة  للقوات 
بعد  مبا�رشة   اجلمهورية 
اجلارة  يف  الو�شع  تردي 
وقتها  تزمن  والذي  ليبيا 
الرهابي  العتداء  مع 
الذي تعر�شت له املن�شاأة 
�شنة  تيقنتورين  النفطية 

.2013

يف وقت تدعم قطاع �لتعليم �لعايل بـ370 م�سكنا يف ظرف خم�س �سنو�ت 

كنا�ص ورقلة ي�سقط اأوراقه الأخري والوثائق تبطل مفعول اتهام الأمني العام 
عليها  حتوز  التي  الوثائق  ت�شري   
اأن التهامات الخرية يف  »الو�شط  » 
بيان املجل�ض الوطني لأ�شاتذة التعليم 
العايل بجامعة قا�شدي مرباح بورقلة 
، يف حق الأمني العام للجامعة جمرد 
الوقت  من  املزيد  لك�شب  ا�شاعات 
و�شمان ا�شتمرارية ال�رشاع الوهمي ، 
تدعمت جامعة  فقد  ذلك  مع  موازاة 
ورقلة يف ظرف خم�ض �شنوات الأخرية 
بـ 370 م�شكن لفائدة ا�شاتذة القطاع . 
ك�شفت ذات الوثائق اأن التهامات التي 
حملها بيان الكنا�ض ورقلة الأخري �شد 
ا�شتفادة  حول  للجامعة  العام  الأمني 
ذو  ثاين  وظيفي  �شكن  من  م�شبوهة 

�شائعة ل  ا�شتثنائية  جمرد  امتيازات 
اأ�شا�ض لها wمن ال�شحة ، باعتبار اأن 
املتهم كان قد ا�شتفاد يف �شنة 2003 
ملا كان ي�شغل مدير فرعي للميزانية 
تنازل  والذي  وقتها من �شكن وظيفي 
عليه لفائدة زوجته ، كما حتوز جريدة 
اي�شا على وثيقة تت�شمن   « »الو�شط  
�شكن  من  الزوجة  ا�شتفادة  اإلغاء 
ال�شدا�شي  يف  وفاتها   بعد  وظيفي 
، حيث قرر  ال�شنة اجلارية  الأول من 
ال�شابق  ورقلة  جامعة  مدير  وقتها 
قرار  على  التوقيع  بوطرفاية  اأحمد 
العام احلايل  الأمني  ا�شتفادة  يت�شمن 
ومن  وظيفي  �شكن  من  للجامعة 

التي  ال�شجة  ان  الغريبة  املفارقات 
اأحدثها  ال�رشيك الجتماعي املجمد 
يوجد �شمن اأع�شاء قيادة هذه الأخري  
عندما  الو�شعية  نف�ض  وقع يف  اأ�شتاذ 
التبادل �شكن وظيفي مع ا�شتاذة  قرر 
اخرى وح�شوله على م�شكن او�شع من 
�شاكنا  النقابة مل حترك  لكن  ال�شابق 
وبعد   ، معه  حتقيق  بفتح  للمطالبة 
ك�شف امل�شتور اأجمع العارفون بخبايا 
اأن  النقابات  ن�شاط  و  ورقلة  جامعة 
الهجوم الغري بريء من طرف الكنا�ض 
العام  الأمني  ومن�شب   �شخ�ض  على 
للجامعة جمرد ذر الرماد يف العيون .

جامعة  تدعمت  فقد  ثانية  جهة  من 

ال�رشقي  باجلنوب  مرباح  قا�شدي 
خالل اخلم�ض �شنوات الأخرية بـ 370 
م�شكن معظمها وزعت على الأ�شاتذة 
امل�شتفيدين منها يف انتظار توزيع 80 
منها املتبقية  قريبا ، اأما بخ�شو�ض 
اجلمهورية  رئي�ض  اأمر  التي  فيال   24
وفق  باجنازها  بوتفليقة  العزيز  عبد 
املعمول  والقانونية  التقنية  املعايري 
اجلامعيني  ال�شاتذة  لفائدة  بها  
ن�شب  بها  بلغت  قد  ال�شت�شفائيني 
انتظار  يف  الأخرية  مراحلها  الجناز 
ولية  م�شالح  طرف  من  جتهيزها 

ورقلة ومن ثم ت�شليمها لأ�شحابها .
�أحمد باحلاج 

�أمن تيندوف 

تنظم يوم حت�سي�سي حول مر�ص فقدان املناعة املكت�سبة 

�أمن والية تندوف

حجز 35 قارورة من امل�سروبات الكحولية من �سنع اأجنبي 

ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�شبة   
املكت�شبة  املناعة  فقدان  مر�ض 
»الإيدز« امل�شادف للفاحت دي�شمرب من 
ولية  امن  م�شالح  نظمت   ، �شنة  كل 
م�شتوى  على  حت�شي�شي  لقاء  تندوف 
مقر امن الولية حول خماطر مر�ض 

فريو�ض   اإنتقال  وخماطر  ال�شيدا 
و�شبل  اأعرا�شه    ، له  امل�شبب   VIH

الوقاية منه.
ح�شور  عرف  التح�شي�شي  اليوم 
الرتب  خمتلف  من  ال�رشطة  قوات 
من  كل  تن�شيطه  على  اأ�رشف  حيث 

اجلوارية  بامل�شلحة  العام  الطبيب 
جامعي  الدكتور  العمومية  لل�شحة 
للمركز  الطبي  الطاقم  رفقة  اأحمد 
الإجتماعي التابع للم�شلحة الولئية 
الإجتماعي  الن�شاط   ، لل�شحة 
حيث   ، الولية  باأمن  والريا�شات 

�شميم  يف  اللقاء   هذا   يندرج 
لالأمن  العامة  املديرية  اهتمامات 
الوطني وما توليه من عناية خا�شة 
للتكفل الأمثل مبنت�شبي جهاز الأمن 

الوطني .
�أحمد باحلاج 

الولئية  امل�شلحة  عنا�رش  متكنت 
لل�رشطة الق�شائية باأمن ولية تندوف 
اجلاري  من حجز  الأ�شبوع  منت�شف  
امل�رشوبات  من  زجاجية  قارورة   35
خمتلف  من  ال�شنع  اأجنبية  الكحولية 

احلال  ق�شية   ، والأحجام  الأنواع 
اإ�شتغالل  بناء على  اأطوارها   اإنطلقت 
معلومات تفيد بقيام �شخ�شني برتويج 
كمية من امل�رشوبات الكحولية ، لتبا�رش 
قوات ال�رشطة عملية البحث و التحري 

التي اأف�شت اإىل حتديد هوية امل�شتبه 
اأعمارهما مابني  اللذين ترتاوح  فيهما 
م�شكن  تفتي�ض  بعد  و  �شنة   34 و   29
اإذن  مبوجب  فيهما  امل�شتبه  اأحد 
النيابة مت �شبط  بالتفتي�ض �شادر عن 

اإليها  امل�شار  الكحولية  امل�رشوبات 
اأعاله وبعد ا�شتيفاء جميع الإجراءات 
فيهما  امل�شتبه  تقدمي  مت  القانونية 

اجلهات الق�شائية املخت�شة.
�أحمد باحلاج 

اإعالن
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ديوان الأ�ستاذة عبدي فتيحة حم�سرة ق�سائية
اأدى حمكمة و جمل�س ق�ساء بومردا�س

الهاتف : 66-17-20-0556
حي ابن خلدون عمارة 85  ب رقم 02 بومردا�س

حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي 
املواد ) 612 ,412/4 (من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة عبدي فتيحة حم�رضة ق�ضائية بدائرة اخت�ضا�س حمكمة و جمل�س ق�ضاء بومردا�س٬ الكائن مكتبها ب : حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل ب رقم 02 
بومردا�س لفائدة ال�ضيد : حداد بلقا�ضم

ال�ضاكن : حي 150 م�ضكن كناب عمارة 17 رقم 06 هراوة -اجلزائر
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2017/03/27 فهر�س رقم 17/01267 جدول رقم 00483 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية .

بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/07/25.
بناء  على حم�رض تكليف با لوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق واملوؤ�رض عليه من  	•  

قبل رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة بومردا�س بتاريخ 2017/08/22.
بناء  على حم�رض تكليف با لوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س  	•  

ال�ضعبي البلدي لبلدية بومردا�س بتاريخ 2017/08/23.
بناء على الدن بالن�رض ال�ضادر عن رئي�ضة حمكمة بومردا�س بتاريخ 2017/11/14 حتت رقم الرتتيب 17/01123 	•  

        بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد /  EURL حدويف للدرا�ضة و اجناز الرتقية العقارية املمثلة من طرف م�ضريها الكائن مقرها : حي 1200 م�ضكن عمارة 65 ب 
الطابق الأر�ضي بلدية و ولية بومردا�س.  م�ضمون ال�ضند التنفيذي احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2017/03/27 فهر�س رقم 17/01267 

جدول رقم 17/00483 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية .
و اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ستاذة عبدي فتيحة حم�سرة ق�سائية

 لدى حمكمة و جمل�س ق�ساء بومردا�س
الهاتف : 66-17-20-0556

حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل "ب" رقم 02 بومردا�س
حم�سر تبليغ التكليف بالوفاء

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

لفائدة ال�ضيد : حداد بلقا�ضم
ال�ضاكن : حي 150 م�ضكن كناب عمارة 17 رقم 06 هراوة -اجلزائر

بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 2017/03/27 فهر�س رقم 17/01267 جدول رقم 00483 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية .
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/07/25.

بناء  على حم�رض تكليف با لوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق واملوؤ�رض عليه من قبل  	•  
رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة بومردا�س بتاريخ 2017/08/22.

بناء  على حم�رض تكليف با لوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س  	•  
بناء على الدن بالن�رض ال�ضادر عن رئي�ضة حمكمة بومردا�س بتاريخ 2017/11/14  	• ال�ضعبي البلدي لبلدية بومردا�س بتاريخ 2017/08/23.  

حتت رقم الرتتيب 17/01123        بلغنا عن طريق الن�رض ال�ضيد /  EURL حدويف للدرا�ضة و اجناز الرتقية العقارية املمثلة من طرف م�ضريها الكائن مقرها : حي 
1200 م�ضكن عمارة 65 ب الطابق الأر�ضي بلدية و ولية بومردا�س. و اأعلمناه : باأنه اذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض15 يوما كاملة 

حت�ضب ابتداءا من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من قانون الإجراءات املدنية  الإدارية امل�ضار البيع اأعاله .
و اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به و فقا ملا يتطلبه القانون.  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ديوان الأ�ستاذة عبدي فتيحة حم�سرة ق�سائية

اأدى حمكمة و جمل�س ق�ساء بومردا�س
الهاتف : 66-17-20-0556

حي ابن خلدون عمارة 85 مدخل   ب رقم 02 بومردا�س
حم�سر تبليغ التكليف بالوفاء

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

لفائدة ال�ضيد : حداد بلقا�ضم ال�ضاكن : حي 150 م�ضكن كناب عمارة 17 رقم 06 هراوة -اجلزائر بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بومردا�س الق�ضم املدين بتاريخ 
2017/03/27 فهر�س رقم 17/01267 جدول رقم 00483 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية . بناء على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ 

ال�ضند التنفيذي املحرر من طرفنا بتاريخ 2017/07/25.
بناء  على حم�رض تكليف با لوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق واملوؤ�رض عليه من قبل  	•  

رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة بومردا�س بتاريخ 2017/08/22.
بناء  على حم�رض تكليف با لوفاء وحم�رض تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و املوؤ�رض عليه من قبل رئي�س املجل�س  	•  

ال�ضعبي البلدي لبلدية بومردا�س بتاريخ 2017/08/23.
بناء على الدن بالن�رض ال�ضادر عن رئي�ضة حمكمة بومردا�س بتاريخ 2017/11/14 حتت رقم الرتتيب 17/01123 	•  

        كلفنا عن طريق الن�رض ال�ضيد /  EURL حدويف للدرا�ضة و اجناز الرتقية العقارية املمثلة من طرف م�ضريها الكائن مقرها : حي 1200 م�ضكن عمارة 65 ب 
الطابق الأر�ضي بلدية و ولية بومردا�س.  باأدائه فورا مع ت�ضليم و�ضل له على الأداء : مبلغ :   000٬00 900 1 دج ) مليون و ت�ضعمائة األف دينار جزائري ( الذي ميثل 

قيمة الأق�ضاط املدفوعة ل�رضاء ال�ضقة – مبلغ ا000٬00 50 دج ) خم�ضون األف دينار جزائري( تعوي�س عن ال�رضر ٬ 750٬00 دج م�ضاريف ق�ضائية  - مبلغ 6798٬00 دج 
) م�ضاريف التنفيذ( – مبلغ  96 029 100  دج مبالغ م�ضتحقة على اأ�ضا�س القتطاع التنا�ضبي .   املجموع :    ,96 .577 057 2  دج  ) مليونني و �ضبعة و خم�ضون األف و 

خم�ضمائة و �ضبعة و �ضبعون دينار جزائري و 96 �ضنتيم (  و ذلك تنفيذا لل�ضند التنفيذي احلكم املذكور اأعاله . و اأعلمناه : باأنه اذا مل ميتثل لهذا التكليف بالوفاء و بعد 
انق�ضاء مهلة خم�ضة ع�رض 15 يوما كاملة حت�ضب ابتداء من تاريخ هذا الن�رض �ضتحجز جميع ممتلكاته املنقولة طبقا للمادة 687 من قانون الإجراءات املدنية الإدارية 

امل�ضار البيع اأعاله.
و اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا ملا يتطلبه القانون.



مت  �أنه  م�شا�شو  عي�شى  و�أفاد 
�ملديرية  مبقر  �جتماع  عقد 
جمع م�شاحله مبمثلي �خلبازين 
�لوالية  م�شتوى  على  �لنا�شطني 
�ىل  �لعودة  على  �الإتفاق  و"مت 
�ل�شعر �ل�شابق للرغيف �ملحدد 
غد"  يوم  من  بدء�  دينار  ب10 
�الإخالل  حالة  يف  �نه  موؤكد� 
وعدم �لعودة �إىل �ل�شعر �ل�شابق  
للخبز "�شيتم �للجوء �إىل �لعد�لة 
�لذي  �خلبازين  كل  ومتابعة 
ب�شفة  �ل�شعر  برفع  يقومون 
�مل�شدر  و�أبرز  قانونية"  غري 
�أنه �شيتم غد� تكثيف �لدوريات 
من طرف �أعو�ن �لتجارة للتاأكد 
بعودة  �خلبازين  �لتز�م  من 
�أن  يذكر  دينار    10 �إىل  �ل�شعر 

منذ  �شهدت  �لوالية  عا�شمة 
�رتفاعا  �ملا�شي  �جلمعة  يوم 
دينار   15 �إىل  �خلبز  �أ�شعار  يف 
خلف  ما  وهو  �لو�حد  للرغيف 
وقد  �ملو�طنني   لدى  ��شتياء 
مر�قبة  م�شلحة  �أعو�ن  �أح�شى 
لدى  �لتجارية  �ملمار�شات 
 20 حو�يل  �لتجارة  مديرية 

بعا�شمة    26 �أ�شل  من  خمبزة 
�لوالية قام �أ�شحابها برفع �شعر 
�خلبز �إىل 15 دينار بطريقة غري 

قانونية.
�شعر  يف  زيادة  ت�شجيل  ومت 
�لوالية  بعا�شمة  فقط  �خلبز 
ومل يتم ت�شجيل �أي زياد�ت عرب 
ودو�ئرها  �لوالية  بلديات  باقي 

كما �أ�شري �إليه. 
بن  حممد  �لتجارة  وزير  وكان 
مر�دي قد �أكد خالل زيارة �لعمل 
�لتي قادته �ل�شبت �ملا�شي �إىل 
�لعمومية  �ل�شلطات  �أن  ب�شكرة 
�أية  �ل�شاعة  حلد  تقرر  "مل 
م�شري�  �خلبز"،  �شعر  يف  زيادة 
للتجار  �لعام  �الحتاد  �أن  �إىل 
و�حلرفيني �جلز�ئريني " مل يقر 
هذه �لزيادة'' ''يوجد حاليا على 
خا�ص  ملف  �حلكومة  م�شتوى 
من  �لدر��شة  قيد  �خلبز  ب�شعر 
رفع  يجنب  حل  �إيجاد  �أجل 
�لوزير  �أو�شح  مثلما  �ل�شعر''، 
"�الت�شاالت  �أن  �إىل  �أ�شار  �لذي 
جارية مع �الحتاد �لعام للتجار 
الإيجاد  �جلز�ئريني  و�حلرفيني 
ت�شويق  مل�شاألة  منا�شبة  حلول 
رفع  �إىل  �ملرور  دون  �خلبز 

�ل�شعر".
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�سيتم متابعة اخلبازين بالبي�ض ق�سائيا يف حالة عدم  العودة اإىل ال�سعر ال�سابق لرغيف اخلبز املحدد ب 10 دج 
ح�سبما علم من املدير الولئي للتجارة.

البي�ض

ق.و

متابعات ق�ضائية  للخبازين
 يف حالة  عدم العودة ل�ضعر 10 دج 

تب�سة

حملة للتح�ضي�س مبخاطر االختناق بغاز اأحادي اأك�ضيد الكربون 
للتح�شي�ص  و��شعة  �إطالق حملة  مت 
�أحادي  بغاز  �الختناق  مبخاطر 
مديرية  طرف  من  �لكربون  �أك�شيد 
توزيع �لكهرباء و �لغاز بوالية تب�شة 
�حلماية  م�شالح  مع  بال�رش�كة 
�ملكلفة  و�أو�شحت   �ملدنية. 
باالإعالم بذ�ت �ملديرية نرج�ص بن 

�لتح�شي�شية  �حلملة  هذه  �أن  عرفة 
�لتجارية  �لوكالة  من  �نطلقت  قد 
حلي 11 دي�شمرب 1960 بو�شط مدينة 
جتارية  وكالة  يف  لتتو��شل  تب�شة 
ثانية تابعة ملديرية توزيع �لكهرباء 
و �لغاز بو�شط �ملدينة و كذ� ببلدية 
�لعوينات. و�أ�شافت يف ذ�ت �ل�شياق 

تهدف  �لو��شعة  �حلملة  هذه  �أن 
لتقدمي "ن�شائح و تعليمات " للحد 
من �الختناقات بغاز �أحادي �أك�شيد 
�حلو�دث  عدد  تخفي�ص  و  �لكربون 
م�شرية  �ملادة،  هذه  عن  �لناجمة 
�أي�شا  �شتمكن  �حلملة  هذه  �أن  �إىل 
باأهمية  �ملو�طنني  حت�شي�ص  من 

لطاقة  �ليومي  �ال�شتهالك  تر�شيد 
باملنا�شبة  تقدمي  مت  كما  �لكهرباء 
�الإلكرتوين  �لدفع  حول  معلومات 
�لكهرباء  ��شتهالك  فو�تري  لقيمة 
من  �لتجارية  بالوكاالت  �لغاز  و 
خالل �لبطاقات �لبنكية )�لبطاقات 

�الئتمانية �شيب(.

�سطيف 

�سوق اأهرا�ض

تيارت 

ب�سار

�ضباك موحد للت�ضهيل على ذوي 
االحتياجات اخلا�ضة ولوج عامل املقاوالتية

توزيع 15 عقد امتياز لغر�س 
اأ�ضجار الكرز ببلدية اأوالد اإدري�س

قرار باالمتناع عن تنظيم م�ضتقبال لل�ضالون الوطني للفر�س 

املواطنون حمرومون من اخلبز ب�ضبب اإ�ضراب اخلبازين  

ب�شطيف  موحد  �شباك  فتح  مت 
�الحتياجات  ذوي  لالأ�شخا�ص  موجه 
عامل  ولوج  من  لتمكينهم  �خلا�شة 
رئي�شة  من  علم  ح�شبما  �ملقاولتية 

�الحتاد �ملحلي للمعاقني حركيا.
و جاء ذلك عقب �لتوقيع على �تفاقية 
�ل�شعيد  على  نوعها  من  �الأوىل  تعد 
ع�رش  و  �الحتاد  ذ�ت  بني  �لوطني 
ت�شتفيد  عمومية  هيئات  و  مديريات 
�ملجتمع  من  �لفئة  هذه  مبوجبها 
من  �لعمل  عامل  يف  �أح�شن  باإدماج 
��شتثمارية  م�شاريع  جت�شيد  خالل 

م�شغرة ح�شبما �أو�شحته
جميلة تو�بث.

هذه  باأن  �ل�شياق  هذ�  يف  �أبرزت  و 
بني  عليها  �لتوقيع  مت  �التفاقية 
و  حركيا  للمعاقني  �ملحلي  �الحتاد 
�لن�شاط  من  لكل  �لوالئيني  �ملديرين 
�لتعليم  و  �لتكوين  و  �الجتماعي 
�لتنمية �الجتماعية  �ملهنيني و وكالة 
�لقر�ص  لت�شيري  �لوطنية  �لوكالة  و  
�لوطنية  �لوكالة  و  )�أجنام(  �مل�شغر 
و  )�أن�شاج(  �ل�شباب  ت�شغيل  لدعم 
�لبطالة  للتامني على  �لوطنية  �لوكالة 
)كناك( و غرفة �ل�شناعة �لتقليدية و 
�حلرف و �ل�شندوق �لوطني للتاأمينات 
)كنا�ص(  �الأجر�ء  للعمال  �الجتماعية 

للتاأمينات  �لوطني  �ل�شندوق  و 
�الجتماعية لغري �الأجر�ء )كا�شنو�ص( 
�شباكا  عنها  ممثلون  �شي�شكل  �لتي 
موحد� مفتوحا مبقر �الحتاد�ملحلي 

لالأ�شخا�ص �ملعاقني حركيا.
�ل�شدد  هذ�  يف  �الأمر  يتعلق  و 
ب"مك�شب نوعي" بالن�شبة لالأ�شخا�ص 
حد  على  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي 
تعبري �ل�شيدة تو�بث �لتي �أ�شارت �إىل 
�شيتنقلون  �لهيئات  هذه  �إطار�ت  �أن 
�إىل  �أكرث  �أو  �الأ�شبوع  مر�ت يف  ثالث 
و  طلبات  يف  للنظر  �الحتاد  مقر 

�ن�شغاالت هذه �لفئة من �ملجتمع.
و �شتمكن هذه �ملبادرة من مد ج�رش 
�الأ�شخا�ص ذوي  �لفعال مع  لالت�شال 
�الحتياجات �خلا�شة �لر�غبني يف ولوج 
عامل �ال�شتثمار وفقا ملا ذكرته ذ�ت 
�ل�شياق  هذ�  يف  �أ�شارت  و  �مل�شوؤولة 
�إىل �أن هذه �التفاقية �شت�شبح �شارية 
�ملقبل  غ�شوناأكتوبر  يف  �ملفعول 
م�شاور�ت  و  حمادثات  باأن  مو�شحة 
ب�شطيف  �ملعاقني  �حتاد  بني  جارية 
�مل�شافرين  لنقل  �رشكةوطنية  و 
ت�شهل  جمهزة  حافلة  من  لال�شتفادة 
ببلديات  �لقاطنني  �ملعاقني  تنقل 

�لوالية �إىل مقر �الحتاد.

مت مبقر والية �شوق �أهر��ص تنظيم 
من  �متياز  عقد   15 لت�شليم  حفل 
مقبولة  �متياز  عقد   60 �شمن 
وذلك لفائدة فالحني ين�شطون يف

�أوالد  ببلدية  �لكرز  �أ�شجار  غر�ص 
�إدري�ص يف �إطار بعث ودعم �قت�شاد 
وقد  لوحظ  ما  ح�شب  �لوالية 
�لعقود  هذه  ت�شليم  على  �أ�رشف 
�شمن  هكتار�   367 ت�شمل  �لتي 
جزء �أول ملحيط غر�ص �الأ�شجار 
�ملرتبع  �إدري�ص  باأوالد  �ملثمرة 
خ�شوعها  بعد  هكتار   1600 على 
و��شعة   ��شت�شالح  لعملية  موؤخر� 
�المتياز  عقود  من  �مل�شتفيدين 
�إىل  �لتوجه  �رشورة  �إىل  هذه 
�مل�شغر  للقر�ص  �لوطنية  �لوكالة 
لال�شتفادة من قرو�ص دون فو�ئد 
موؤكد� على �رشورة �إعطاء �أهمية 
لغر�ص  �لتقني  للجانب  ق�شوى 
بالتن�شيق  وذلك  �ملثمرة  �الأ�شجار 
لالأ�شجار  �لوطني  �ملعهد  مع 

�ملثمرة ل�شكيكدة.
ول�شمان  �أنه  �مل�شوؤول  ذ�ت  و�أكد 
عملية  الإجناح  �رشوط  �أف�شل 
و  �إدري�ص  باأوالد  �لكرز  غر�ص 
�أن  �شاأنه  من  �لذي  �لن�شاط  هو 
للرثوة  �لرثوة  خلق  يف  ي�شهم 
�الأمر  فاإن  �لوالية  �قت�شاد  وبعث 
يف  �لتفكري  -ح�شبه-  ي�شتدعي 
�شوق  وجعل  �لت�شدير  �إمكانية 

�أهر��ص "قطبا وطنيا"
ومل ال دوليا يف جمال �إنتاج �لكرز 
�الأر��شي  م�شح  مديرية  و�شت�رشع 
حدود  وتر�شيم  حتديد  عملية  يف 
يوم  ليكون  م�شتثمر  كل  �أر��شي 
�أول نوفمرب �ملقبل تاريخ �نطالق 
عملية �لغر�ص وهو تاريخ رمزيكما 
متت �الإ�شارة �إليه كما �أ�شار فياليل 
�لرثوة  خلق  �إطار  ويف  �أنه  �إىل 

و��شتحد�ث منا�شب �شغل جديدة 
�أهر��ص  ب�شوق  �ملبادرة  متت 
 130 ي�شم  �لنحل  لرتبية  بربنامج 
م�شتثمر� منهم 20 مهنيني م�شيفا 
"�شم  الإنتاج  جارية  �ت�شاالت  باأن 
معقد  حيوي  )م�شتح�رش  �لنحلة" 
ويزيد  باأكمله  �جل�شم  على  يوؤثر 
�لذي  �ملقاومة(  على  قدرته 
منه  �لو�حد  �لكيلوغر�م  ي�شل 
من جهته عرب  د.ج  7 ماليني  �إىل 
رئي�ص رجال �الأعمال �جلز�ئري-

�الأمريكي �شيخون عن �رتياحه
�لتي  �أهر��ص  ب�شوق  بتو�جده 
وموؤهالت  بقدر�ت  تزخر 
على  بامتياز  وفالحية  �شياحية 
�شانت  �لقدي�ص  غر�ر�شجرة 
�الأثريني  و�ملوقعني  �أوغ�شتني 
�إىل  باالإ�شافة  وخمي�شة  ملادور 
�شعبة  مثل  �لفالحية  �شعبها 
�ل�شوكي  و�لتني  و�حلبوب  �حلليب 

و�لزيتون.
و�أو�شح �شيخون يف ت�رشيح ق�شري 
�ملنتجات  باإمكان  �أن  لل�شحافة 
�ل�شوق  �قتحام  �جلز�ئرية 
�ملنتجات  جمال  يف  �الأمريكية 
�أن  �رشيطة  �لغذ�ئية  �ل�شناعية 
�القت�شاديون  �ملتعاملون  يقوم 
هذه  با�شتيعاب  �جلز�ئريون 
زيارة  عن  �أعلن  وبعدما  �ل�شوق 
يف  �الأمريكيني  �خلرب�ء  من  لوفد 
جمال �لفالحية "فيغ�شون �لثالثي 
�لعام 2017"" �إىل �شوق  �الأول من 
�أهر��ص �عترب ذ�ت �ملتحدث باأن 

�ل�شوق
�شو�ء  جذ�بة  جد  �الأمريكية 
متطلباتها  �أو  حجمها  حيث  من 
نقل  �أهمية  على  يوؤكد  �أن  قبل 
و�لتكنولوجيات  �خلرب�ت  وحتويل 

�الأمريكية للجز�ئر.

بن  �ل�شالم  تيارت عبد  و�يل  �أعلن 
عن  باالإمتناع  قر�ره  عن  تو�تي 
لل�شالون  �لقادمة  �لطبعات  تنظيم 
تنظيمية  الأ�شباب  للفر�ص  �لوطني 
مر��شم  خالل  �لو�يل  و�أو�شح 
للمجل�ص  �لرئي�ص �جلديد  تن�شيب 
عدم  قرر  �أنه  �لوالئي  �ل�شعبي 
لل�شالون  �أخرى  طبعات  تنظيم 
�أن  �إىل  م�شري�  للفر�ص،  �لوطني 
ولي�ص  بالتنظيم  يتعلق  "�ل�شبب 

بالتمويل".
و�أ�شاف �أن تنظيم تظاهرة بحجم 

"لي�ص  لفر�ص  �لوطني  �ل�شالون 
و�إمنا  فقط  �لوالية  مهام  من 
لهم  من  كل  جمهود�ت  �إىل  حتتاج 
�جلمعيات  من  بالفر�ص  عالقة 
و�لريا�شية  �ملهنية  و�الحتاديات 
وقيام �لهيئات �ملختلفة كل بدوره 
�أجل  من  �شالحياتها  �إطار  يف 
عاتق  على  رميه  بدل  �جناحه 
�لو�يل فقط". و�أبرز ذ�ت �مل�شوؤول 
�الهتمام  هو"  �لوالية  دور  �أن 
متطلبات  و  �لظروف  بتوفري 
�لفلكلورية  و�لفرق  �مل�شاركني 

�ل�شالون"  �أيام  خالل  و�لفنتازية 
�ن  يجب  �لتنظيمية  �المور  وبقية 
تتكفل بها �ملديريات ذ�ت �لعالقة 
و�لتجار  �ل�شياحية  ووكاالت 
�لريا�شية وغريها وهذ�  و�لهيئات 
�لتجارية  �الن�شطة  يخ�ص  فيما 
و�لن�شاط  �لريا�شية  و�مل�شابقات 
�لتذ�كر  ��شعار  وحتديد  �ل�شياحي 
هذه  مل�شاهدة  �جلمهور  لدخول 

�لتظاهر�ت وغريها. 
�لوطني  �ل�شالون  فان  وللتذكري 
وبلغ   1985 �شنة  �أ�ش�ص  للفر�ص 

طبعته �لتا�شعة �شنة 2016 وي�شمل 
�لعديد من �الأن�شطة �لثقافية مثل 
و�ال�شتعر��شات  �لفنية  �ل�شهر�ت 
�لفنتازية  و�ألعاب  �لفلكلورية 
م�شابقات  مثل  �خليول  وريا�شات 
�حلو�جز  على  للقفز  وطنية 
و�لقدرة  و�لتحمل و�لهيئة و�لنموذج 
وحما�رش�ت وندو�ت دولية لهيئات 
�لفر�ص  مهتمة  دولية  �و  وطنية 
�لعلني  �ملز�د  يف  �الح�شنة  وبيع 
�لتقليدية  �ل�شناعات  ومعار�ص 

و�ن�شطة جتارية خمتلفة.

بب�شار  �خلبز  من  �ملو�طنون  حرم 
من�شوين  خبازين  قر�ر  ب�شبب 
للتجار  �ملحلي  �الحتاد  لو�ء  حتت 
و�حلرفيني �جلز�ئريني �شن �إ�رش�ب 

عن �لعمل كما لوحظ.
�خلبازين  �شوى  يبقى  ومل 
�ملخت�شني يف �شنع �خلبز �لتقليدي 

�خلدمات  تقدمي  و��شلو�  ممن 
مدينة  بو�شط  �شيما  للم�شتهلكني 
ب�رشية  �شكلو� �شال�شل  ب�شار حيث 
وقام  �ملعنية  �ملخابز  �أمام 
وحتديد�  �ملدينة  بهذه  مو�طنون 
فرب�ير  و18  م�شكن    600 بحيي 
�ثنتني  خمبزتني  وغلق  مبقاطعة 

�لرغيف  ثمن  رفع  �أ�شحابهما  �أر�د 
 10 بدل  دينار�   15 �إىل  �لو�حد 
باأي  �الت�شال  يت�شن  ومل  دينار. 
�ملديرية  م�شتوى  على  م�شوؤول 
�ل�شباح  هذ�  للتجارة  �ملحلية 
الإعطاء مزيد من �لتو�شيحات حول 
�لتجارة  وزير  وكان  �ملو�شوع  هذ� 

خالل  �أكد  قد  مر�دي  بن  حممد 
�ل�شبت  قادته  �لتي  �لعمل  زيارة 
�ل�شلطات  �أن  ب�شكرة  �إىل  �ملا�شي 
�لعمومية مل تقرر �أية زيادة يف �شعر 
�أن �الحتاد �لعام  �إىل  �خلبز م�شري� 
للتجار و�حلرفيني �جلز�ئريني " مل 

يقر هذه �لزيادة''.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان 

ال�ضيد : مقراين نزمي ريا�س بن حممد  املولود بتاريخ 09 - 02-1984بح�ضني داي  وال�ضاكن حي الكاليتو�س 
عمارة 01 الق�ضبة اجلزائر   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب 

, طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�س �ضاحلة 
للبناء وللفالحة   تقع باملكان امل�ضمى بوخدمي بورجمان بلدية ودائرة االخ�رضية والية البويرة  م�ضاحتها 

االجمالية 11000,00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�ضمال : ملكية مقراين وليد بن حممد

اجلنوب : ممر
ال�رضق  : الطريق الوالئي رقم 17

الغرب :ملكية مقراين حممد بن �ضعيد وملكية مقراين دالل بن حممد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان 
ال�ضيد : مقراين وليد بن حممد  املولود بتاريخ 24 - 03-1986ببولوغني  وال�ضاكن حي الكاليتو�س عمارة 
01 الق�ضبة اجلزائر   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب , 

طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�س �ضاحلة للبناء 
وللفالحة   تقع باملكان امل�ضمى بوخدمي بورجمان بلدية ودائرة االخ�رضية والية البويرة  م�ضاحتها 

االجمالية 11000,00 مرت مربع  ويحدها من : ال�ضمال : ملكية فريق منا�س اجلنوب : ملكية مقراين نزمي 
وريا�س بن حممد  ال�رضق  : الطريق الوالئي رقم 17 الغرب :ملكية مقراين حممد بن �ضعيد

فعلى كل �ضخ�س له مطالب او اعرتا�ضات على حترير هذه ال�ضهادة تقدميها يف مدة اق�ضاها �ضهرين 02 
ابتداء من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان 

ال�ضيد : درابلي عادل بن علي  املولود بتاريخ 22 - 03-1991باالخ�رضية   وال�ضاكن الدرابلية بلدية بودربالة 
والية البويرة   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب , طالبا اثبات 
هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�س ميكن ا�ضتغاللها يف البناء او 
اي عملية تهيئة اخرى  تقع باملكان امل�ضمى قرية قرقور بلدية ودائرة االخ�رضية والية البويرة  م�ضاحتها 

االجمالية 240,00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�ضمال : ملكية مقراب فاحت

اجلنوب : ملكية مقراين ربيحة
ال�رضق  : ملكية مقراين ربيحة

الغرب :ملكية عائلة خالفي وملكية مقراب فاحت

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية امل�سيلة

دائرة اأولد دراج
بلدية املعا�سيد

اإ�شهار جتديد مكتب جمعية حملية 
طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  لقد 
مت هذا اليوم 14 نوفمرب 2017 جتديد ت�ضكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية امل�ضماة :اجلمعية الدينية 

مل�ضجد الفتح 
امل�ضجلة حتت رقم :80 بتاريخ 2008/06/10 بقرية اخللوة بلدية املعا�ضيد دائرة اأوالد دراج امل�ضيلة . 

يرتاأ�ضها ال�ضيد : لع�ضا�س عبد الرحمن .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان 
ال�ضيد :مقراين حممد بن �ضعيد  املولود بتاريخ 16 - 10-1947باالخ�رضية   وال�ضاكن قرية قرقور بلدية 
ودائرة االأخ�رضية  والية البويرة   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 
املك�ضب , طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�س 
�ضاحلة للبناء وللفالحة تقع باملكان امل�ضمى بوخدمي بورجمان بلدية ودائرة االخ�رضية والية البويرة  

م�ضاحتها االجمالية 6500,00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�ضمال : ملكية فريق منا�س

اجلنوب : ملكية مقراين دالل بنت حممد
ال�رضق  : ملكية مقراين وليد بن حممد وملكية مقراين نزمي ريا�س بن حممد

الغرب : الطريق الوالئي رقم 17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

 اإعالن باإعداد �سهادة احليازة
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان 

ال�ضيد : مقراين دالل بنت حممد  املولود بتاريخ 14 - 02-1995ببولوغني  وال�ضاكن حي الكاليتو�س عمارة 
01 الق�ضبة اجلزائر   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�ضب , 

طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة ار�س �ضاحلة للبناء 
وللفالحة   تقع باملكان امل�ضمى بوخدمي بورجمان بلدية ودائرة االخ�رضية والية البويرة  م�ضاحتها 

االجمالية 4000,00 مرت مربع  ويحدها من :
ال�ضمال : ملكية مقراين حممد بن �ضعيد

اجلنوب : ممر
ال�رضق  : ملكية مقراين نزمي ريا�س بن حممد
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اليمن

ر�صا�صة30بـأعدموه�.."صالح�"مقتلعنجديدةتفا�صيل

م�سوؤول اأمريكي

ندر�سطلبات�إعادة"غولن" ب�صكلجدي
اخلارجية  وزارة  يف  م�س�ؤول  قال 
جديا  تدر�س  بالده  اإن  الأمريكية، 
طلبات تركيا املتعلقة باإعادة "فتح اهلل 
غ�لن"، زعيم املنظمة الإرهابية التي 
الفا�سلة  النقالب  وراء حماولة  تقف 
التي �سهدتها البالد العام املا�سي جاء 
وزارة  يف  امل�ست�سار  ل�سان  على  ذلك 
اخلارجية الأمريكية ج�ناثان ك�هني، 
امل�س�ؤول عن �س�ؤون اأوروبا واآ�سيا، يف 
تركيا  عن  ال�سن�ي  بامل�ؤمتر  له  كلمة 
ال�رشق  اأبحاث  معهد  نظمه  الذي 
ك�هني  و�سدد  وا�سنطن،  يف  الأو�سط 

قبل  من  املخ�س�س  التم�يل  اأن  على 
وزارة العدل الأمريكية لدرا�سة عملية 
اإعادة غ�لن لرتكيا، فاق مبراحل ذلك 
الذي خ�س�س لبحث طلب تقدمت به 
طهران، لإعادة �ساه اإيران حممد ر�سا 
بهل�ي، وبعد الث�رة الإيرانية )1979(، 
و�سل بهل�ي ال�ليات املتحدة، حيث 
هرب من اإيران اإىل م�رش ثم املغرب، 
ومنها اإىل جزر الباهاما، واملك�سيك، 
وا�سنطن  يف  املطاف  به  لينتهي 
الأمريكية  الإدارة  طهران  وطالبت 
لعدم  رف�ست  لكنها  اآنذاك،  باإعادته 

وج�د اتفاقية متعلقة باإعادة املتهمني 
بني البلدين ولفت امل�س�ؤول الأمريكي 
من  �سهرين  بعد  تركيا  اإىل  جاء  اأنه 
التي  الفا�سلة  النقالبية  املحاولة 
وقعت يف �سهر ج�يلية 2016، وتفقد 
مقر الربملان الذي ق�سفته مقاتالت 

النقالبيني، واأحدثت به دمارا.
بنف�سي  �ساهدت  "لقد  قائال  وتابع 
الفتحة التي اأحدثتها طائرات اإف 16 
حر�س  اإىل  لفتا  الربملان"،  ب�سقف 
بالده ال�سديد على تقدمي املت�رطني 

يف هذه املحاولة للق�ساء.

دور تركيا يف "الناتو"

�سمال  حلف  يف  تركيا  دور  وعن 
اأن  ج�ناثان  ذكر  "نات�"،  الأطل�سي 
اأنقرة متتلك ثاين اأكرب جي�س باحللف 
بعد ال�ليات املتحدة، ومتتلك م�قعا 
جغرافيا متميزا واأ�سار اإىل الإ�سهامات 
التي قدمتها تركيا للعمليات الع�سكرية 
يف  �سيما  ل  باملنطقة،  الأمريكية 
اأنقرة  اأن  م�سريا  والعراق،  اأفغان�ستان 
الأهداف  بع�س  لديهما  ووا�سنطن 

اأن  اإىل  ولفت  الآن  حتى  واملخاوف 
طراأت  الأمريكية  الرتكية  العالقات 
الآونة  يف  التغيريات  بع�س  عليها 
حليفتنا  "تركيا  م�سيفا  الأخرية، 
منذ 65 عاما، وعالقاتنا دائما تك�ن 

عميقة ومعقدة اأي�سا".

عالقة اأمريكا بتنظيم "ي ب ك" 
تكتيكية وموؤقتة

وبخ�س��س الدعم الذي تقدمه بالده 
امل�سلح  الذراع  ك"  ب  "ي  لتنظيم 

ال�س�ري  المتداد  د"  ي  "ب  ملنظمة 
لـ "بي كا كا" الإرهابية، قال ج�ناثان 
حدوث  يف  ت�سبب  الدعم  هذا  اإن 
م�سكلة بني اأمريكا وتركيا وتابع قائال 
مرجعها  الكيانات  هذه  مع  "عالقتنا 
اإذ  اأمامنا،  اأخرى  بدائل  وج�د  لعدم 
كنا بحاجة لق�ة عاجلة م�ج�دة على 
الأر�س هناك، ف�جدنا ذلك يف )ي ب 
تكتيكية  العالقة  هذه  اأن  ون�ؤكد  ك(، 
م�ؤقتة"وا�ستطرد يف ال�سياق ذاته "اأما 
دائمة  فا�سرتاتيجية  برتكيا  عالقتنا 

وم�ؤ�س�ساتية".

بعد نحو 48 �ساعة من خطاب دعا فيه الرئي�ض اليمني ال�سابق، علي عبد اهلل �سالح اإىل النتفا�ض �سد م�سلحي جماعة "اأن�سار اهلل" 
)احلوثي(، وفتح �سفحة جديدة، مل يتوقع اأحد اأن ينتهي م�سريه بالإعدام باأيدي حلفائه ال�سابقني، الذين اأطلقوا عليه اأكرث من 30 

ر�سا�سة، وفق رواية ن�سطاء. 
يف  ل�سالح  الرئي�سي  املنزل  يقع 
العا�سمة  جن�بي  "جماهد"  �سارع 
عدد  منازل  منه  وبالقرب  �سنعاء، 
الذي  ال�سالح  وجامع  اأقاربه،  من 
امتد  الذي  باحلكم  عهده  يف  بناه 
33 عاًما ،وكانت ق�ات �سالح، قد 
الأول  الي�م  يف  �سيطرتها  اأعلنت 
على عدد من املع�سكرات واملدن 
احل�ثي�ن  لكن  �سنعاء،  حميط  يف 
لي�سيق�ا  ا�ستعادوها  ما  �رشعان 
اخلناق على �سالح يف منزله ،وظهر 
الإثنني، خرجت �سيارة مدرعة تقل 
م�سقط  باجتاه  �سنعاء  من  �سالح، 
راأ�سه يف مديرية "�سنحان" جن�ب 
�رشق �سنعاء، بعد اإعالن احل�ثيني 
ال�سيطرة على منزله،  واأفاد �سه�د 
اأن  حملية  اإعالم  وو�سائل  عيان، 
يف  ل�سالح  كميًنا  ن�سب�ا  احل�ثيني 
"ال�ساطبي"  قرية  بني  طرق  مفرق 
مديرية  يف  الأحمر"  "بيت  وقرية 
قيادي يف حزب  وكان  "�سنحان"،  
العام"،  ال�سعبي  "امل�ؤمتر  �سالح 
م�كب  اأوقف�ا  احل�ثيني  اإن  قال 
جن�بي  كم   40 بعد  على  �سالح 
نح�  متجًها  كان  بينما  �سنعاء، 
�سنحان، واقتادوه اإىل مكان جمه�ل 

حيث اأعدم�ه رمًيا بالر�سا�س، ويف 
القيادي،  ت�رشيح  من  قريبة  رواية 
اإن احل�ثيني  قال ن�سطاء حملي�ن، 
حلق�ا �سيارة �سالح، واأطلق�ا عليها 
الر�سا�س، قبل اأن تت�قف ال�سيارة 
لقرية جماورة  منها  �سالح  ويهرب 
احل�ثيني  اأن  الن�سطاء  واأ�ساف    ،
حلق�ا �سالح اإىل داخل القرية على 
القب�س  واألق�ا  �سيارات،  عدة  منت 
اأكرث من  باإطالق  اأعدم�ه  ثم  عليه 

30 ر�سا�سة عليه. 
تداولها  م�س�رة  لقطات  واأظهرت 
الت�ا�سل  م�اقع  عرب  ن�سطاء 
الجتماعي، مقاتلني يف اجلماعة، 
ببطانية  �سالح  جثة  يحمل�ن  وهم 
نارية،  وطلقات  دماء  اآثار  وعليها 
ثم نقل�ها اإىل �سيارة اأخرى ،وقال 
يف  ظهروا  الذين  احل�ثيني،  اأحد 
الفيدي�: "�سيدي ح�سني م�س �ساير 
هدر"، يف اإ�سارة اإىل اأن دم "ح�سني 
لن  اجلماعة  م�ؤ�س�س  احل�ثي" 
يذهب هدًرا، حيث ُقتل يف م�اجهة 
عهد  يف  احلك�مية  الق�ات  مع 
مراقب�ن  ورّجح   ،2004 عام  �سالح 
ملحافظة  مت�جًها  كان  �سالح  اأن 
"ماأرب" مقر الق�ات احلك�مية يف 

املنطقة، دون اأن يتم التاأكد فعلًيا 
م�سادر  ،ونفت  الفر�سية  هذه  من 
تق�سي  و�ساطة  وج�د  مطلعة 
ويرجح  �سنعاء،  �سالح من  بخروج 
هذا ت�ا�سل ال�ستباكات حتى بعد 
ب�سنعاء  حمدودة  اأماكن  يف  مقتله 
ربه  عبد  اليمني  الرئي�س  ،وعزى 
متلفز يف  بخطاب  هادي،  من�س�ر 
خالل  �سقط�ا  الذين  "ال�سهداء" 
مقدمتهم  ويف  املا�سيني،  الي�مني 
�سلفه الراحل علي عبد اهلل �سالح.  
"اأن�سار  جماعة  تبنت  جانبها  من 
مقتل  بيان   يف  )احل�ثي(  اهلل" 
�سالح وعدد من العنا�رش امل�الية 
الكاملة على م�اقع  له، وال�سيطرة 
الق�ات امل�الية يف احلي ال�سيا�سي 
اجلماعة  ،وقالت  �سنعاء  جن�بي 
يف بيان �سادر عن وزارة الداخلية 
التابعة لها، اإن "ال�زارة تعلن انتهاء 
اإ�سارة  )يف  اخليانة  ملي�سيا  اأزمة 
ال�سيطرة  باإحكام  �سالح(  لق�ات 
وب�سط  اأوكارها  على  الكاملة 
�سنعاء  العا�سمة  رب�ع  يف  الأمن 
املحافظات  وجميع  و�س�احيها 
اخليانة  زعيم  ومقتل  الأخرى 

وعدد من عنا�رشه".

مكتب�لتوثيقلالأ�صتاذ:قالتي�صادق
موثقب�صارعقد�رة�الأخ�صريةوالية�لبويرة

هبةقاعدةجتارية
مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ 20 -07 -2015 �سي�سجل يف اوانه ، وهب ال�سيد ماموين 

رم�سان بن مامي اإىل ابن اخيه ال�سيد ماموين حممد بن دري�ض قاعدة جتارية خم�س�سة يف » 
التغذية العامة بقالة » باملحل التجاري الكائن ب�سارع قدارة بلدية الأخ�سرية ولية البويرة 

وقيمت هذه الهبة بثمن قدره 10.000.00 دج تقدم الإعرتا�سات اىل مكتب التوثيق يف 
الآجال املحددة قانونا

�سيتم اليداع القانوين لدى الفرع املحلي للمركز الوطني لل�سجل التجاري لولية البويرة

  لالإعالن املوثق
 ن�سخة اأودعت بتاريخ 2017-11-29

�جلمهورية�جلز�ئرية�لدميقر�طية�ل�صعبية
ولية : البويرة

دائرة : الأخ�سرية
بلدية: الأخ�سرية

   اإعالن باإعداد �سهادة احليازة

طبقا للقان�ن رقم 90 / 25 امل�ؤرخ يف 18 ن�فمرب 1990 املت�سمن الت�جيه العقاري املعدل واملتمم فان 
ال�سيد : ل�نا�سي مداين بن علي  امل�ل�د بتاريخ 21 - 02-1966ببني عمران  وال�ساكن �سارع فاهم علي بلدية 

ودائرة الأخ�رشية  ولية الب�يرة   قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 
املك�سب ، طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �سهادة اعرتاف مبلكيته للعقار التي تعييينه : قطعة ار�س 

�ساحلة للبناء  تقع باملكان امل�سمى قرية اأولد املهدي بلدية ودائرة الخ�رشية ولية الب�يرة  م�ساحتها 
الجمالية 177،00 مرت مربع  ويحدها من :

ال�سمال : ملكية مهداوي عمر
اجلن�ب : ملكية مهداوي عمر

ال�رشق  : مدخل وملكية مهداوي عمر
الغرب :  �سعبة

��صهار
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قمة الكويت

من حلم »االحتاد اخلليجي« اإىل اأمل بقاء »جمل�س التعاون« 
انطلقت القمة اخلليجية الـ38، اأم�س الثالثاء يف الكويت، وت�ستمر ملدة يومني، وهي قمة 
عادية يف ظل ظروف غري عادية، يتوقع اأن يكون لها تاأثري على جدول اأعمالها، وبيانها 

اخلتامي، بل وحتى طموحات دولها الأع�ساء.

فالقمة تنطلق يف ظل �أزمة حادة 
تع�صف باملنطقة جر�ء مقاطعة 
و�لبحرين  و�لإمار�ت  �ل�صعودية 
�صهور،   6 منذ  لقطر،  وم�رص 
وحتديًد� منذ 5 جو�ن  �ملا�صي، 
بدعوى »دعم �لإرهاب«، وهو ما 
نفته �لدوحة مر�ر�ً، وعلى خلفية 
تلك �لأزمة �نخف�صت طموحات 
�لقمة،  من  �خلليج  دول  �صعوب 
يعّولون  �خلليجيون  كان  فبينما 
�لقليلة  �ل�صنو�ت  يف  عادة 
�أن  قادتهم  قمم  على  �ملا�صية 
»�لحتاد  �إعالن  خاللها  يتم 
يرتقبون  �أ�صحو�  �خلليجي«، 
�أن  �آمالهم  وجّل  �لكويت  قمة 
�لتعاون  »جمل�س  على  تبقي 
من  عليه  وحتافظ  �خلليجي« 
�لتي  �لأزمة  وتنهي  �لنهيار 
كما  كيانه،  وتهدد  به  تع�صف 
تاأتي �لقمة غد�ة مقتل �لرئي�س 
�هلل  عبد  علي  �ل�صابق  �ليمني 
�صالح، �أم�س، �لأمر �لذي يتوقع 
م�صار  على  تاأثريه  له  يكون  �أنه 
�حلرب يف �ليمن، �لذي ي�صارك 
فيها حتالف ي�صم 4 دول خليجية 
و�لإمار�ت  و�لكويت  )�ل�صعودية 

و�لبحرين(.
ظل  يف  �لقمة  تاأتي  كذلك 
حمتملة  �أمريكية  »توجهات« 
�ل�صيا�صي ملدينة  �لو�صع  لتغيري 
�لرئي�س  ونية  �ملحتلة،  �لقد�س 
دونالد تر�مب �عتبارها عا�صمة 
�أو نقل �صفارة بالده  لإ�رص�ئيل، 
هذه  كل  �إليهان  �أبيب  تل  من 
يتوقع  وغريها  �ملو�صوعات 
على  �مللفات  �أبرز  تكون  �أن 
يف  �لتعاون  قادة جمل�س  �أجندة 
�ل�صتة  �لدول  ت�صم  �لتي  قمته 
و�لإمار�ت  و�لكويت  )�ل�صعودية 
وعمان(،  وقطر،  و�لبحرين، 
�ل�صطور  يف  تف�صيلها  وميكن 

�لتالية:

الأزمة اخلليجة.. وحلم 
الحتاد

�لحتاد  تاأ�صي�س  فكرة  تعود 
�ل�صعودي  �مللك  �إىل  �خلليجي 
�لر�حل عبد �هلل بن عبد �لعزيز 
دعا  عندما  2015(؛   -  2005(
خالل قمة �لريا�س، يف دي�صمرب 
�خلليج  دول  �نتقال  �إىل   ،2011
من مرحلة �لتعاون �إىل �لحتاد.

�ملجل�س  دول  �أّيدته  توجه  وهو 
�أعلن  �صلطنة عمان، حيث  عد� 
بن  يو�صف  خارجيتها،  وزير 
�رص�حة  بالده  معار�صة  علوي، 
للمرة �لأوىل يف دي�صمرب 2013، 
من  �أكرث  يف  �لرف�س  وكرر 

»�ملجل�س  �أن  و�عترب  منا�صبة، 
حاجة  هناك  ولي�س  يكفي«، 
تكون  »لن  بالده  و�أن  لالحتاد 
علوي،  بن  ور�أى  فيه«  ع�صو� 
ي�صل  �خلليجي مل  �لتما�صك  �أن 
�إىل �إمكان حتول جمل�س �لتعاون 
�إىل »�حتاد« مثلما تطمح بع�س 
له  موؤهلني  »ل�صنا  وقال:  دوله، 
�لعمانية  �ملعار�صة  �لآن«ورغم 
�أ�صحى  »�لحتاد«  ملف  �أن  �إل 
بند� ثابتا على �لقمم �خلليجية 

منذ طرحه.
ب�صكل  �لتوقعات  �صقف  و�رتفع 
�خلليجية  �لقمة  قبيل  كبري 
�لأخرية يف �لبحرين يف دي�صمرب 
�إعالن  يتم  �أن  على   ،2016
قادة  لكن  �خلليجي«،  »�لحتاد 
»�لحتاد«  ملف  رحلو�  �خلليج، 
عرب  �حلالية،  �لكويت  قمة  �إىل 
�خلتامي  بيانهم  يف  توجيههم 
»بال�صتمر�ر يف مو��صلة �جلهود 
لالنتقال من مرحلة �لتعاون �إىل 
ما  ورفع   ،)..( �لحتاد  مرحلة 
�ملجل�س  �إىل  �إليه  �لتو�صل  يتم 
)يف  �لقادمة  دورته  يف  �لأعلى 
�لقادة  و�تفق    ،»)2017 �لكويت 
تعزيز  على  �لأخرية  قمتهم  يف 
لتطبيق  »و�صولً  بينهم  �لتعاون 
فيما  �لأعلى  �ملجل�س  قر�ر�ت 
�لتامة  �مل�صاو�ة  بتحقيق  يتعلق 
مو�طني  بني  �ملعاملة  يف 
جمالت  يف  �ملجل�س  دول 
�مل�صرتكة«  �خلليجية  �ل�صوق 
�لبحرين  قمة  يف  �لقادة  ،و�أكد 
تعميق  يف  �ل�صتمر�ر  »�أهمية 
�ملجالني  يف  �لتكامل  جمالت 
لدول  و�لتنموي  �لقت�صادي 
من  جمالت  بعدة  �ملجل�س 
�ملجل�س  يف  �لعمل  �صري  بينها: 
�لنقدي �خلليجي، و�صكة حديد 
و�ل�صوق  �لتعاون،  جمل�س  دول 

�خلليجية �مل�صرتكة«.
�لعمل  »تعزيز  على  �أكدو�  كما 
�خلليجي �مل�صرتك يف �ملجالت 
وعلى«مو�قف  �لع�صكرية«، 
�لثابتة  �لتعاون  جمل�س  دول 
 )..( و�لتطرف  �لإرهاب  جتاه 
مبحاربة  �ملطلق  و�لتز�مها 
�لفكر �ملتطرف �لذي تقوم عليه 
،دخل  �لإرهابية«  �جلماعات 
�خلليجيون عام 2017، على �أمل 
نحو  �ل�صعي  يف  قدما  �مل�صي 
حتقيق تلك �مل�صاريع �مل�صرتكة 
�لقت�صادية  �ملجالت  يف 
و�لع�صكرية، يف خطوة  و�لأمنية 

تقربهم من حلم �لحتاد.
لكن مل ينته �ل�صهر �خلام�س من 
�أزمة  بو�در  وبد�أت  �إل   ،2017
تطل بوجهها يف منطقة �خلليج، 

عقب �خرت�ق موقع وكالة �لأنباء 
�ملا�صي،  ماي   24 يف  �لقطرية 
ون�صبها  مزيفة  �أخبار  ون�رص 
بن  متيم  �ل�صيخ  قطر  لأمري 
�صيا�صيات  على  تنطوي  حمد، 
جمل�س  دول  �صيا�صات  تخالف 

�لتعاون.

�صحة  �لدوحة  نفي  ورغم 
�رصعان  �لت�رصيحات،  تلك 
باإعالن  �لأزمة  تطورت  ما 
و�لبحرين  و�لإمار�ت  �ل�صعودية 
وم�رص يف 5 يونيو �ملا�صي قطع 

عالقاتهم مع قطر.
تنته  مل  �لتي  �خلليجية  �لأزمة 
م�صاريع  تعطل  مل  �ليوم،  حتى 
بل  فقط،  �خلليجي  �لتعاون 
�أ�صابت منظومة جمل�س �لتعاون 
بال�صلل، وهددت ��صتمر�ر بقائه 
�لكويت  �أمري  عنه  عرّب  ما  وهو 
له يف  كلمة  �رص�حة حمذر� يف 
ت�صدع  من  �ملا�صي  �أكتوبر   24
كما  �خلليجي،  �لبيت  و�نهيار 
وزير  نف�صه  �لأمر  عن  عرب 
خارجية قطر �ل�صيخ حممد بن 
له  ت�رصيحات  يف  عبد�لرحمن، 
باجلهود  فيها  �أ�صاد  يومني  قبل 
�لتي بذلها �أمري �لكويت »لإبقاء 
قيد  على  �خلليجية  �ملنظومة 
�لجتماع  لهذ�  بدعوته  �حلياة 
»�آل  وقال  �خلليجية(«  )�لقمة 
�أن  �ملفرت�س  »من  �إنه  ثاين«، 
�آلية  عن  �لقمة  هذه  تتمخ�س 
لالأزمة  حد  لو�صع  و��صحة 
 6 ��صتمرت  �لتي  �خلليجية 
�آمال  �أق�صى  و�أ�صبح  �صهور« 
مع  �لأزمة  �إنهاء  �خلليجيني، 
قطر وعودة جمل�س �لتعاون �إىل 
ما  كل  و�إز�لة  �لطبيعي،  و�صعه 
ر�فق �لأزمة من �إجر�ء�ت، ترجع 
�خللف  �إىل  �صنو�ت  باملجل�س 
تاأ�صري�ت  �لبحرين  فر�س  مع 
على �لقطريني لدخول �أر��صيها 

يف نهاية �أكتوبر �ملا�صي.
ب�صيطًة  �خلليجيني  �آمال  وتبدو 
نحو  بطموحاتهم  مقارنة 
�صعبة  تظل  �أنها  �إل  �لحتاد، 
من  �صاعات  فقبيل  �لتحقيق 
�أجو�ء  تتو��صل  �لقمة،  �نطالق 
�لدول  بني  �لإعالمية  �حلرب 
�لذي  �لأمر  �لأزمة،  �أطر�ف 
�ملهمة،  تلك  ب�صعوبة  يوحي 
م�صتحيلة،  لي�صت  كانت  و�إن 
ينعقد  �لقادة  �جتماع  كون 
يف  هو  �لأزمة  منذ  مرة  لأول 
ومن  �إيجابي  �أمر  ذ�ته  حد 
تاأجيل  �أي�صا  �مل�صتبعد  غري 
برمته،  �خلليجية  �لأزمة  ملف 
�أو  لحق،  �جتماع  �إىل  وترحيله 

للو�صاطة �لكويتية لتقدمي ت�صور 
�لأمر  هذ�  ويبقى  �لأزمة  حلل 
�لكويت  �أمري  بقدرة  مرهون 
�جلابر  �لأحمد  �صباح  �ل�صيخ 
�خرت�قات  حتقيق  على  �ل�صباح 
و�لرغبة  �لأزمة،  جد�ر  يف 
فيها  �لأطر�ف  للدول  �حلقيقية 

و�صع حل لها.

م�ستوى التمثيل يف القمة

�لأزمة كان لها تاأثري �أي�صا على 
م�صتوى  �أحاطت  �لتي  �ل�صبابية 
وحتى  �لقمة،  يف  �لدول  متثيل 
تعلن  مل  �نطالقها،  �صبيحة 
عن  ر�صميا  وعمان  قطر  �صوى 
حجم متثيلها يف �لقمة و�إ�صافة 
ترت�أ�س  �لذي  �لكويت  �أمري  �إىل 
�أمري قطر  �لقمة، يرت�أ�س  بالده 
�ل�صيخ متيم بن حمد وفد بالده، 
فيما يرت�أ�س نائب رئي�س �لوزر�ء 
ب�صلطنة  �لوزر�ء  ل�صوؤون جمل�س 
وفد  حممود  بن  فهد  عمان، 
�ل�صلطان  يغيب  حيث  بالده، 
قابو�س بن �صعيد منذ عام 2011 
عن ح�صور �لقمم �خلليجية ومل 
تعلن �لدول �خلليجية �ملقاطعة 
و�لإمار�ت  )�ل�صعودية  لقطر 
�ليوم  �صباح  حتى  و�لبحرين( 
متثيلها  م�صتوى  عن  ر�صميا 
�إن   ، دبلوما�صي  م�صدر  وقال 
�لعاهل �ل�صعودي، �مللك �صلمان 
وفد  �صيرت�أ�س  �لعزيز،  عبد  بن 

�ململكة يف �لقمة �خلليجية.

مقتل علي عبداهلل �سالح

غد�ة  تاأتي  �لقمة  فاإن  �أي�صا 
�ل�صابق،  �ليمني  �لرئي�س  مقتل 
علي عبد �هلل �صالح، �لأمر �لذي 
على  تاأثريه  له  يكون  �أن  يتوقع 
و�صط  �ليمن،  يف  �حلرب  م�صار 
�إد�نة  هناك  يكون  �أن  توقعات 
ملقتل �صالح ولت�رصفات جماعة 

»�حلوثي«كما يتوقع �أن يعيد قادة 
دول �خلليج يف بيانهم �خلتامي 
�لكامل  �للتز�م  على  �لتاأكيد 
�صيادته  و�حرت�م  �ليمن  بوحدة 
و��صتقالله ورف�س �أي تدخل يف 
�صوؤونه �لد�خلية وكذلك �لتاأكيد 
�ل�صيا�صي  �حلل  �أهمية  على 
و�آليتها  �خلليجية  �ملبادرة  وفق 
موؤمتر  وخمرجات  �لتنفيذية، 
�حلو�ر �لوطني �ل�صامل وموؤمتر 
غري  �لكامل  و�لتنفيذ  �لريا�س، 
�لأمن  جمل�س  لقر�ر  �مل�رصوط 
و�ملبادرة   )2015(  2216 رقم 
دول  رعته  �تفاق  �خلليجية، 
وحلت   2011 �لعام  يف  �خلليج 
وتن�س  �ليمني،  �لد�صتور  حمل 
�لرئي�س  هو  هادي  �أن  على 
�إجر�ء  حتى  للبالد  �ل�رصعي 
 ، جديدة  رئا�صية  �نتخابات 
�ل�صامل  �لوطنى  وموؤمتر�حلو�ر 
مار�س  من  �لفرتة  خالل  �نعقد 
2013 حتى جانفي 2014 ون�س 
دولة  �إىل  �ليمن  تق�صيم  على 
يف   4 �أقاليم،   6 من  �حتادية 

�ل�صمال و2 يف �جلنوب.

�لقد�س

�إعالن  غد�ة  �لقمة  تاأتي  �أي�صا 
�لإثنني،  �أم�س  �لأبي�س،  �لبيت 
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�س  �أن 
نقل  ب�صاأن  قر�ره  �أّجل  تر�مب، 
�صفارة و��صنطن من تل �أبيب �إىل 
�لقد�س، على �أن يتخذ �لقر�ر يف 
هذ� �ل�صاأن »خالل �لأيام �لقليلة 
تد�ولت  ،وموؤخر�ً،  �لقادمة« 
تقارير  �أمريكية  �إعالم  و�صائل 
ب�صاأن �عتز�م تر�مب، �لعرت�ف 
بالقد�س عا�صمة موحدة و�أبدية 
جو�ن  ومطلع  »لإ�رص�ئيل« 
�لذي  تر�مب،  وّقع  �ملا�صي، 
جانفي   20 يف  �ل�صلطة  توىل 
نقل  بتاأجيل  مذكرة  �ملا�صي، 
�لقد�س  �إىل  �لأمريكية  �ل�صفارة 

ملدة 6 �أ�صهر و�حتلت �إ�رص�ئيل 
مدينة �لقد�س �ل�رصقية يف �لعام 
�صمها  لحًقا  و�أعلنت   ،1967
معتربة  �لغربية،  �لقد�س  �إىل 
و�أبدية«  �إياها »عا�صمة موحدة 
�ملجتمع  يرف�س  ما  وهو  لها؛ 
ويتم�صك  به  �لعرت�ف  �لدويل 
�لقد�س  مبدينة  �لفل�صطينيون 
لدولتهم  عا�صمة  �ل�رصقية 
تكون  �أن  ويتوقع  �ملاأمولة 
على  �لقد�س  ب�صاأن  �لتطور�ت 

�أجندة �لقادة �خلليجيني �أي�صا.

ملفات روتينية

�لعمل  ملفات  جانب  و�إىل 
يتوقع  �مل�صرتك،  �خلليجي 
�خلتامي  �لبيان  يتعر�س  �أن 
�خلليج  دول  ملوقف  للقمة 
�لأر��صي  يف  �لأو�صاع  من 
وتطور�ت  �لفل�صطينية 
�لإ�رص�ئيلي،  ــ  �لعربي  �لنز�ع 
للجزر  �لإير�ين  و�لحتالل 
لالإمار�ت  �لتابعة  �لثالث 
و�لعالقات  �ملتحدة،  �لعربية 
من  دولهم  ومو�قف  �إير�ن،  مع 
�أزمات �صـوريا ولبنان وم�صلمي 
�صبه  ملفات  وهي  �لروهنغيا، 
�أعمال  جد�ول  على  ثابتة 
وبخ�صو�س  �خلليجية  �لقمم 
�أن  يتوقع  �إير�ن،  مع  �لعالقات 
رف�صهم  �خلليج  قادة  يجدد 
�لتدخالت  ل�صتمر�ر  »�لتام 
�لد�خلية  �ل�صوؤون  يف  �لإير�نية 
و�ملنطقة«،  �ملجل�س  لدول 
»�لكف  �إىل  طهر�ن  يدعو�  و�أن 
�لتي  �ملمار�صات  عن  �لفوري 
متثل �نتهاكاً ل�صيادة و��صتقالل 
�مللف  �ملجل�س«ويبقى  دول 
�لأبرز و�لأهم هو ملف �لأزمة 
مع قطر، �لذي يعد جناح �لقمة 
يف �إنهائه �أو �لقيام باأي �خرت�ق 
يف جد�ر �أزمته هو �لفي�صل يف 

تقييم �أعمال �لقمة.



عر�ض خرايف 
دفع بر�شلونة 

اإىل الر�شوخ 
ل�شروط مي�شي

ك�صفت تقارير �صحفية 
عن كوالي�س جتديد عقد 

الأرجنتيني ليونيل مي�صي مع 
ناديه بر�صلونة الإ�صباين ليظل 

مع الفريق الكتالوين حتى 
عام 2021، وذكرت �صحيفة 
ماركا الإ�صبانية، اأن عر�صا 

اأ�صطوريا من مان�ص�صرت �صيتي 
الإجنليزي لعب دورا حموريا، 
يف اإجبار نادي بر�صلونة على 
قبول �رشوط مي�صي للتجديد، 
وكان مي�صي، قد وقع موؤخرا 

على عقد جديد مع البلوغرانا 
يُبقيه مع الفريق الكتالوين حتى 

2021، كما مت اإدراج �رشط 
جزائي يف عقده يقدر بقيمة 

700 مليون يورو.
وك�صفت ال�صحيفة اأن املان 
�صيتي عر�س على مي�صي 
مكافاأة 100 مليون يورو، 

بالإ�صافة اإىل راتب �صنوي 
50 مليون يورو حال رحيله 

لل�صماوي يف �صفقة انتقال حر، 
بعد انتهاء عقده مع البلوغرانا، 

اأ�صارت ال�صحيفة، اإىل اأن 
عر�س ال�صيتي هذه املرة كان 
جادا عك�س املرات ال�صابقة، 

حيث كانت اإدارة النادي 
ال�صماوي على يقني، اأنهم اإذا 
ف�صلوا يف جلب مي�صي هذه 

املرة فاإنهم لن ينجحوا اأبدا 
يف �صمه، واأو�صحت ال�صحيفة 
اأن وكالء مي�صي ا�صتغلوا عر�س 

ال�صيتي بالإ�صافة اإىل انتقال 
نيمار لباري�س �صان جريمان، 

من اأجل م�صاومة اإدارة الرب�صا 
على تقدمي عقد كبري لنجم 

التانغو، وك�صفت ال�صحيفة اأن 
مي�صي وقع موؤخرا مع بر�صلونة 
على 3 عقود متنحه اأكرث من 

50 مليون يورو �صنويا، وتت�صمن 
اأجره الأ�صا�صي وحقوق ال�صور 

بالإ�صافة اإىل عدد كبري من 
م�صادر الدخل التي جعلت 
�صاحب 30 عاما ل يحتاج 

لقبول عر�س ال�صيتي.
ق.ر.
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 �سباب ق�سنطينة يخو�ض ترب�سه ال�ستوي

 بعني الدراهم ابتداء من 20 دي�سمرب

 عمراين يحث العبيه على تف�دي املف�ج�أة 
وبلخري يعود للمن�ف�شة

تتوا�سل حت�سريات فريق �سباب ق�سنطينة بجدية للمباراة التي تنتظرهم بعد غد اأمام احتاد 
البليدة حل�ساب اجلولة 14 للرابطة املحرتفة الأوىل، حيث يعول لعبو ت�سكيلة »ال�سيا�سي« 
على الدخول بقوة يف اللقاء من اأجل ح�سم النقاط الثالث ل�ساحلهم و�سمان التتويج باللقب 

ال�ستوي باعتبار اأن ال�سباب على بعد فوز من اجل احراز اللقب ال�سكلي دون انتظار نتائج 
اجلولة الأخرية ملرحلة الذهاب 

عي�سة ق.
يعول  ال�صدد  هذا  ويف 
القادر  عبد  املدرب 
�صحن  على  عمراين 
من  وجتهيزهم  لعبيه 
من  النواحي  خمتلف 
الفوز  ت�صجيل  اأجل 
يريدون  واأنهم  خا�صة 
الحتفال باللقب ال�صتوي 
مع اأن�صارهم باعتبار ان 
اللقاء �صوف يجري على 
حمالوي  ال�صهيد  ملعب 
ي�صجل  ان  وينتظر 
قويا  تنقال  امللعب 
الأ�صود  اللونني  لع�صاق 
والأخ�رش، ولهذا الغر�س 
فاإن عمراين يريد تواجد 
لعبيه يف اح�صن جاهزية 
وال�صتعداد بجدية للقاء 
وعدم ا�صت�صغار مناف�صه 
احتاد البليدة رغم تذيله 
وهو  الرتتيب  جدول 
الذي كان حقق اول فوز 
اجلولة  يف  املو�صم  هذا 
اأن  وينتظر  الفارطة، 
بلخري  الالعب  ي�صجل 
امليادين  غلى  عودته 
من  تعافيه  بعد  جمددا 
يعاين  كان  التي  ال�صابة 

�صابق  وقت  يف  منها 
تريح  التي  العودة  وهي 
الذي  الفني  الطاقم 
اإ�صافية  حلول  �صيملك 
اجل  من  الهجوم  يف 
مناف�صهم  �صباك  هز 
املقبل. من جهة اأخرى، 
�رشعت اإدارة »ال�صنافر« 
للمرحلة  ال�صتعداد  يف 
التح�صريية التي �صيقوم 
البطولة  هداف  رفقاء 
من  عبيد  اأمني  الوطنية 
لل�صطر  اجلاهزية  اأجل 
البطولة  من  الثاين 
هذا  ويف  الوطنية، 
الفريق  فاإن  ال�صدد 
ترب�صه  يخو�س  يوف 
مركز  يف  التح�صريي 
بتون�س  بورقيبة  حمام 
على  عمراين  وافق  اأين 
وهو  هناك  التح�صري 
�صوف  الذي  الرتب�س 
 20 من  ابتداء  ينطلق 
حيث  املقبل  دي�صمرب 
بعد  اأيام  الوفد  يتنقل 
الذهاب  مرحلة  نهاية 
الذي  الرتب�س  وزهو 

�صيدوم اأ�صبوعا.
ك�صفت  املقابل،  يف 
الفريق  من  م�صادر 

عمراين  اأن  الق�صنطيني 
اندية  من  عرو�صا  تلقى 
التعاقد  تريد  خليجية 
ال�رشاف  بغر�س  معه 
الفنية،  عار�صتها  على 
اأن  اأكدت  م�صادرنا  لكن 
توافق  لن  النادي  اإدارة 
مدربها  رحيل  على 
احلالية  الفرتة  خالل 
بخدماته  متم�صكة  وهي 
اأجل موا�صلة طريق  من 
بلقب  التتويج  اإىل  احللم 
الثاين  الوطنية  البطولة 

بعدما  النادي  تاريخ  يف 
مرة  لأول  به  توجوا 
ول   ،1997/1996 مو�صم 
ابن  يغادر  اأن  ي�صتبعد 
البطولة  تلم�صان  مدينة 
املو�صم  بنهاية  الوطنية 
اأجل خو�س  اجلاري من 
جتربة احرتافية جديدة 
له  �صبق  الذي  وهو 
ال�صعودي  الرائد  تدريب 
مل  معه  مغامرته  لكن 
تطل ب�صبب توايل النتائج 

ال�صلبية. 

 الإدارة وغوميز يحفزون الالعبون
 على ت�سجيل نتيجة ايجابية

�شبيبة �شكيكدة ترتب�ض ب�لب�ز 
حت�شب� لقمة املوب

اأمل بو�سعادة

االن�ش�ر يت�ش�منون مع الالعبني 
ويحفزونهم للفوز على ال�شلف

لفريق �صبيبة  الفني  الطاقم  �صطر 
خا�س  عمل  برنامج  �صكيكدة 
حت�صبا ملباراة القمة التي تنتظره 
العلمة  مولودية  اأمام  اجلمعة  هذا 
الرابطة  من   14 للجولة  حت�صبا 
يتواجد  حيث  الثانية،  املحرتفة 
�صطيف  مبدينة  ال�صبيبة  لعبي 
الفني  الطاقم  قررت  بعدما 
الفريق  ادارة  رفقة  بالتن�صيق 
حت�صريي  ترب�س  يف  الدخول 
التي  الهامة  للمواجهة  حت�صبا 
»الوحدة  ملعب  على  تنتظره 
الفريق  يتواجد  حيث  املغاربية«، 
مبركز »الباز« من اجل ال�صتعداد 
للمقابلة من كافة النواحي خا�صة 
ت�صجيل  على  يبحث  الفريق  واأن 
بالبقاء  له  ت�صمح  ايجابية  نتيجة 
املقدمة  ثالثي  من  مقربة  على 

وت�صييق اخلناق يف �رشاع التناف�س 
املوؤهلة  الثالث  التاأ�صريات  على 

اإىل ال�صعود لدوري الأ�صواء.
برتغايل  الفرانكو  املدرب  ويعول 
ديدييه غوميز على العودة بنتيجة 
اأ�صباله  حّفز  الذي  وهو  ايجابية 
اأمام  التحدي  برفع  وطالبهم 
البقاء  �صمان  اأجل  من  »املوب« 
نف�س  وهي  املقدمة  كوكبة  �صمن 
الإدارة  بها  قامت  التي  اخلطوة 
وعملت  بالالعبني  اجتمعت  التي 
ت�صجيل  اجل  من  حتفيزهم  على 
نتيجة ايجابية ببجاية رغم �صعوبة 
ويف  الو�صيف،  امام  املاأمورية 
هذا ال�صدد دخل الالعبون اجواء 
املباراة ويتواجدون يف تركيز عال 
حت�صبا للقاء الهام الذي ينتظرهم 

نهاية هذا الأ�صبوع.

بو�صعادة  امل  فريق  ا�صتاأنف 
التح�صريات م�صاء اأول اأم�س حت�صبا 
نهاية  تنتظره  التي  الهامة  للمقابلة 
على  يالقي  عندما  الأ�صبوع  هذا 
مباراة  يف  ال�صلف  جمعية  ميدانه 
يعولون  الذين  للمحليني  �صعبة 
عرب  بالنف�س  الثقة  ا�صتعادة  على 
ح�صد النقاط الثالث واخلروج من 
المل  واأن  خا�صة  اخلطر  منطقة 
بال�صقوط  املهددين  ثالث  يتواجد 
و�صهدت  الهاوية،  البطولة  يف 
من  وقفة خا�صة  ال�صتئناف  ح�صة 
بقوة  تنقلوا  الذين  الفريق  اأن�صار 
ت�صجيل وقفة  اأجل  اإىل امللعب من 
ودعمهم  الالعبني  مع  ت�صامنية 
هذا  الفوز  حتقيق  اإىل  بهم  والدفع 

الفريق  اعادة  اأجل  من  اجلمعة 
وتفادي  ال�صحيحة  ال�صكة  غلى 
واأن  خا�صة  املظلم  النفق  دخوله 
تتعقد خالل  �صوف  احل�صابات  لغة 
الوطنية  البطولة  من  الثاين  ال�صطر 
وهو املر الذي يلزمهم الفوز باأكرب 
عدد من النقاط خالل مال تبقى من 
مباريات مرحلة الذهاب للعمل على 
امل�صاهمة يف انقاذ النادي من �صبح 
ال�صقوط، ولقيت وقفة الأن�صار مع 
تلقوه منهم  الذي  الالعبني والدعم 
الذين  الت�صكيلة  عنا�رش  ا�صتح�صان 
يركزون  ول  معنوياتهم  ارتفعت 
عرب  جماهريهم  ا�صعاد  على  �صوى 
الحتفاظ بالزاد كامال يف معقلهم.
ع.ق.

اق�ساء جاهل مرو�سي ولعباين لقاءين

حرم�ن �شبيبة بج�ية من اجلمهور يف مب�راتني
عاقبت جلنة الن�صباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم 
مباريات  اربع  يف  جمهوره  من  باحلرمان  بجاية  �صبيبة  فريق 
الت�صكيلة  معاقبة  اأ�صباب  وتعود  نافذتني،  غري  اثنتني  منها 
التي  املوؤ�صفة  الحداث  اإىل  باحلرمان من جمهورها  البجاوية 
عرفتها اأطوار املقابلة التي جمعت اأ�صبال املدرب منري زغدود 
نهاية الأ�صبوع املن�رشم اأمام ال�صيف اأهلي برج بوعريريج �صمن 
اجلولة 13 للرابطة املحرتفة الثانية، والتي �صهدت هزمية ت�صكيلة 
اأبناء »ميا قورايا« داخل القواعد، حيث ت�صّمن تقرير احلكم الذي 
ور�صق  النارية  لالألعاب  ال�صبيبة  اأن�صار  ا�صتعمال  املواجهة  اأدار 

ار�صية امليدان باحلجارة والتي اأدت اإىل ا�صابة اأحد اأعوان الأمن الذين 
كانوا متواجدين يف امللعب ل�صمان احلماية بالإ�صافة اإىل اإقدام اجلماهري على متزيق جزء من اجلدار الفا�صل بني 
املدرجات واملن�صة ال�رشفية حيث �صوف حترم ال�صبيبة من جمهورها يف مباراتها الأخرية على ملعبها حت�صبا ملرحلة 
الذهاب من البطولة الوطنية عندما ت�صت�صيف وداد تلم�صان بالإ�صافة اإىل مباراة اجلولة الوىل ملرحلة الإياب عندما 
تالقي �رشيع غليزان، بينما ي�صجل اأن�صار ال�صبيبة عودتهم اإىل مدرجات ملعب الوحدة املغاربية ابتداء من مقابلة رائد 
القبة التي جتدري �صمن اجلولة 18 للبطولة الوطنية. من جهته، عوقب لعب مولودية العلمة حممد جاهل بالإق�صاء يف 
اربع مواجهات منها لقاءين غري نافذين بعد الت�رشف غري الريا�صي الذي قام به نحو حكم املباراة التي جمعت فريقه 
وجمعية عني مليلة �صهدت خ�صارة املحليني على ملعبهم �صمن اجلولة 12 للرابطة الثانية، حيث تبقت به عقوبة مباراة 
واحدة بعدما ا�صتنفذ واحدة يف اجلولة الفارطة اأمام جمعية ال�صلف اأين يتوا�صل غيابه عن املناف�صة يف اجلولة املقبلة 
املقررة نهاية هذا الأ�صبوع اأمام �صباب باتنة وي�صكل عودته اإىل املناف�صة حت�صبا للجولة الأخرية ملرحلة الذهاب اأمام �صبيبة 
التوايل باحلرمان من  الثنائي طيب مرو�صي ويحي لعباين لعبا دفاع تاجنانت واحتاد ب�صكرة على  �صكيكدة. بينما عوقب 
خو�س لقاءين ب�صبب طردهما يف املباراة التي جمعت الفريقني نهاية ال�صبوع املن�رشم �صمن اجلولة 13 للرابطة املحرتفة 
الأوىل، بينما وجهت هيئة عبد احلميد حداج انذارا اإىل فريق احتاد بلعبا�س املهدد باحلرمان من اأن�صاره عقب اقدام جماهري 

»املكرة« بر�صق امليدان باحلجارة يف مباراة مولودية اجلزائر.
عي�سة ق.

ع.ق.

اإ�شه�ر 
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اأكد اأنه يجهل تاريخ عودته اإىل املالعب

غوالم يجدد ر�ضميا رفقة نابويل حتى 2022
اأنهى الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم م�سل�سل احلديث عن م�ستقبله الكروي ووقع ر�سميا على عقد التجديد مع فريقه نابويل اليطايل وهي 

العملية التي اأعلنتها اإدارة الفريق اأم�س عرب ح�سابها الر�سمي على موقع التوا�سل الجتماعي "تويرت"، حيث ك�سفت اأن غولم وقع على العقد اجلديد 
الذي يربطه بالفريق والذي ميتد اأربعة موا�سم مقبلة حيث ينتهي يف جوان 2022

عي�سة ق.
ب�إدارة  الذي يربط الالعب  العقد  وك�ن 
ان  قبل  املقبل  جوان  يف  ينتهي  ن�ديه 
رفقة  اقن�عه  من  ن�بويل  اإدارة  تتمكن 
على  التوقيع  اجل  من  اأعم�له  وكالء 
على  يو�شك  ك�ن  بعدم�  جديد  عقد 
لكن  ب�ملج�ن،  اآخر  فريق  نحو  الرحيل 
موافقته  اإىل  تو�شلوا  ن�بويل  م�شوؤويل 
والتوقيع معه بعد مف�و�ش�ت ع�شرية بني 
الطرفني يف ظل ا�رصار غوالم على رفع 
اجرته ال�شنوي غلى مبلغ يتج�وز مليوين 

الالعبني  ا�شعف  يعترب  الذي  وهو  يورو 
يورو  األف   900 ب�أجرة  الفريق  دخال مع 
اأعرب  منف�شل،  مو�شوع  ويف  �شنوي�.  
لت�ريخ عودته  الالعب غوالم عن جهله 
تلقيه الإ�ش�بة  اإىل املي�دين جمددا بعد 
ب�لركبة  ال�شليبي  الرب�ط  م�شتوى  على 
خالل مب�راة مع فريقه ن�بويل ب�لدوري 
عملية  اإجراء  على  اأجربته  االيط�يل 
املن�ف�شة،  عن  اأ�شهرا  تبعده  جراحية 
للمنتخب  االأي�رص  الظهري  واأو�شح 
خالل  اعالمية  ت�رصيح�ت  يف  الوطني 
من  ن�بويل  اإدارة  اق�مته  حفال  ح�شوره 

اأجل عر�ض الرزن�مة التي تنتظر الفريق 
توقيت  يعلم  ال  اأنه   2018 ع�م  خالل 
ابتع�ده  على  يتح�رصرّ  اأنه  رغم  عودته 
مو�شح�  اللعب  عن  املدة  هذه  طول 
انه غ��شب لعدم متكنه من التعود على 
لعب  عن  بعيدا  ب�لبق�ء  اجلديد  دوره 
امل�شجع،  بدور  واالكتف�ء  املب�ري�ت 
العودة  يتمنى  اأنه  اأكد  ال�شدد  هذا  ويف 
�رصيع� اإىل املي�دين، م�شريا انه يثق يف 
اجلنوب  لن�دي  الطبي  الط�قم  قدرات 
�رصيع�  التع�يف  اأجل  من  االيط�يل 
واأنه متكن  خ��شة  امك�ني�ته،  وا�شتع�دة 

به�  مررّ  التي  ال�شعبة  الفرتة  جت�وز  من 
�شي�ق  ويف  ال�ش�بقة.  املرحلة  خالل 
�ش�نت  ن�دي  خريج  رف�ض  خمتلف، 
مو�شوع  يف  اخلو�ض  الفرن�شي  ايتي�ن 
مع  ب�لتجديد  �شواء  الكروي  م�شتقبله 
فريق  نحو  الرحيل  او  ن�بويل  فريقه 
مع  عقده  اأن  ب�عتب�ر  جم�ن�  اآخر 
املو�شم  بنه�ية  ينتهي  االيط�يل  الفريق 
احل�يل، واكد غوالم اأن قدومه اإىل حفل 
فريقه مل يكن الهدف منه احلديث عن 
من��شب�  لي�ض  والوقت  الكروي  م�شتقبله 

لفتح املو�شوع.

فرحات يقرتب من االلتحاق باأحد اأندية "الليغ1"
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري 
زين الدين فرح�ت من االلتح�ق 
االأوىل  الدرجة  اأندية  ب�إحدى 
الفرن�شية وهو الذي ت�لق ب�شكل 
االأول  الن�شف  خالل  الفت 
اجل�ري،  الكروي  املو�شم  من 
كبرية  م�شتوي�ت  يقدمن  حيث 
الن��شط  لوه�فر  ن�ديه  رفقة 
الفرن�شية يف  الث�نية  الدرجة  يف 
�شفوفه  يف  يق�شيه  مو�شم  ث�ين 

وهو الذي التحق ب�شفوفه خالل 
فريقه  من  ق�دم�   2016 �شيف 
ال�ش�بق احت�د اجلزائر، ويف هذا 
قبلة  فرح�ت  اأ�شحى  ال�شدد 
"الليغ1"  اأندية  اهتم�م عدد من 
وامل�شتوى  ادائه  تراقب  التي 
الذي يقدمه يف الدرجة الث�نية، 
م�شتواه  حت�شن  مير  مل  حيث 
االأندية  انتب�ه  يلفت  ان  دون 
و�شعته  والتي  الكبرية  الفرن�شية 

�شمن اأجندته� من اأجل امك�نية 
املو�شم  بنه�ية  معه  التع�قد 
احل�يل، وذكرت تق�رير اإعالمية 
فرن�شية اأم�ض اأن ن�دي مونبلييه 
اأجل  من  اولوية  فرح�ت  ي�شع 
عليه  مررّ  الذي  وهو  ا�شتقدامه 
ري��ض  االآخر  الدويل اجلزائري 
ال�شيف  يف  انتقل  الذي  بودبوز 
الف�رط اإىل ا�شب�ني� حيث يحمل 

الوان ن�دي ري�ل بيتي�ض.

من�يل  برج  مدينة  ابن  و�شجل 
لوه�فر  رفقة  انطالقة  اف�شل 
املو�شم  حمت�شمة  بداية  بعد 
منذ  ل  �شجرّ حيث  املن�رصم، 
ثالثة  احل�يل  املو�شم  انطالق 
متريرات  ت�شع  م  وقدرّ اهداف 
اف�شل  جعله  م�  وهو  ح��شمة 
الث�نية  الدرجة  يف  املمررين 

الفرن�شية.
ع.ق.

الن�سار قاموا بوقفة �سلمية للمطالبة برحيل امل�سريين

اإدارة ال�ضفراء تخلف بالوعد لالعبني واال�ضراب يتوا�ضل
تتوا�شل العراقيل وامل�ش�كل يف �رصب ا�شتقرار 
يف  االأمور  تطورّرت  اين  احلرا�ض،  احت�د  فريق 
م�شوؤولو  اأم�ض  اأول  اخلف  بعدم�  الفريق  بيت 
اأجل  من  لالعبني  الذي قطعوه  ب�لوعد  الن�دي 
ال�شم�ن�ت  وتقدمي  ال�شبيحة  بهم يف  االجتم�ع 
امل�لية  م�شتحق�تهم  ت�شوية  بخ�شو�ض  لهم 
انطالق  منذ  ي�شتلموه�  مل  والتي  الع�لقة 
جميع  ح�رص  اأين  اجل�ري،  الكروي  املو�شم 
الالعبني �شب�ح الب�رحة اإىل ملعب اول نوفمرب 
م�شوؤول  وال  لكن  "الفيجري"  ب�ملحمدية 
الالعبني  اإىل  احلديث  اأجل  من  امللعب  ح�رص 
وطم�أنتهم حول اموالهم، وهو االأمر الذي جعل 

االأمور تزداد تعقيدا يف الفريق وتت�أزم الو�شعية 
اكرث عقب فقدان الالعبني الثقة يف االدارة بعد 
حتجج الرئي�ض في�شل بن �شمرة مبر�ض والدته 
اغالق  اإىل  ب�الإ�ش�فة  عروج  امل�شري  و�شفر 
مزي�ن لفكي ه�تفه، خ��شة واأن اخلزينة تلقت 
بقيمة  "اورويدو"  النق�ل  اله�تف  متع�مل  دعم 
ملي�ر �شنتيم لكنه مت اقتط�ع ن�شف املبلغ من 
اأنه يدين  طرف امل�ش�هم عروج والذي حتجج 
لدى  الغ�شب  فتيل  ا�شعل  م�  املبلغ، وهو  بهذا 
التدريب�ت  مق�طعة  قرروا  الذين  الالعبني 
وامك�نية عدم لعب مب�راة الداربي اأم�م مولودية 
اجلزائر املقرر غدا �شمن اجلولة 14 للرابطة 

املحرتفة االأوىل.
اأن�ش�ر  اقدام  ام�ض  زوال  �شهد  املق�بل،  يف 
�شلمية  بوقفة  القي�م  على  "ال�شفراء"  ت�شكيلة 
التعبري  اجل  من  البليدة  �ش�حة  م�شتوى  على 
عن غ�شبهم من الو�شعية ال�شعبة التي مير به� 
فريقهم وفر�شة منهم لرفع ا�شواتهم املط�لبة 
ب�لفريق  ي�شريون  الذين  االدارة  اأع�ش�ء  برحيل 
من  يقرتب  ا�شحى  الذي  وهو  اله�وية  نحو 
الث�نية، حيث  املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�شقوط 
ال�رصكة  م�ل  راأ�ض  فتح  على  االن�ش�ر  ي�رص 

الري��شية ورحيل جميع امل�شريين.
عي�سة ق.

بوحف�س يريد خدمات عواج خالل املركاتو ال�ستوي

�ضباب بلوزداد ي�ضتفيد من عودة عريبي اأمام الن�ضرية 
بلوزداد  �شب�ب  فريق  حت�شريات  تتوا�شل 
حت�شب� للداربي الع��شمي الذي يخو�شه ام�م 
اجل�ر ن�رص ح�شني داي ال�شبت املقبل حت�شب� 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من   14 للجولة 
وهي املواجهة التي �شوف تعرف ندية كبرية 
على ار�شية امليدان و�شيكون خالله� ا�شب�ل 
ملزمني  تودوروف  ايفيك�  ال�رصبي  املدرب 
بت�شجيل الفوز ال غري من اأجل تف�دي دخول 
ال�شلبية  النت�ئج  �شل�شلة  بعد  املظلم  النفق 
الع��شمية  الت�شكيلة  ت�شجله�  التي  والتعرثات 
ت�شع  خالل  الفوز  طعم  تتذورّق  مل  التي  وهي 

الط�قم  يبحث  وب�لت�يل  االأخرية،  مب�ري�ت 
ت�شجيل  اأجل  من  ا�شب�له  دفع  على  الفني 
والغرمي  اجل�ر  ح�ش�ب  على  اال�شتف�قة 

التقليدي ن�رص ح�شني داي.
ا�شتع�دة  الن�رصية  مق�بلة  ت�شهد  و�شوف 
الت�شكيلة البلوزدادية خلدم�ت الثن�ئي مله�ن 
اال�ش�بة  من  تع�في�  اللذان  عريبي  وكرمي 
ج�هزين  ويتواجدان  منه�  يع�ني�ن  ك�ن�  التي 
عودة  وج�ءت  املواجهة،  خو�ض  اأجل  من 
الثن�ئي خ��شة عريبي يف وقته� يف ظل العقم 
الهجومي الذي يع�نيه الفريق وهو م� ير�شحه 

اأ�ش��شي� يف ظل فقدان  للدخول  بن�شبة كبرية 
زميله امني ح�مية ح��شة التهديف.

يف املق�بل �رصع رئي�ض ت�شكيلة اأبن�ء "العقيبة" 
مرحلة  يف  التفكري  يف  بوحف�ض  حممد 
التحويالت ال�شتوية ويعمل على دعم الفريق 
ال�شدد  يع�نيه� ويف هذا  التي  النق�ئ�ض  وفق 
و�شع بوحف�ض مه�جم مولودية اجلزائر �شيد 
الذين  الالعبني  ق�ئمة  �شمن  عواج  احمد 
اأين  املرك�تو  هذا  ا�شتقدامهم  يف  يرغب 

ات�شل به وعر�ض عليه االلتح�ق بفريقه.
عي�سة ق. 

منح الأندية التي تعاين الديون مهلة اإىل 15 
جانفي وحّذرها بتطبيق لوائح الفيفا

قرباج: اإدارة ملعب 5 جويلية 
رف�ضت برجمة لقاءين يف ا�ضبوع

ك�شف رئي�ض الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم 

حمفوظ قرب�ج اأن 
هيئته الكروية مل 

تتمكن من برجمة 
داربي اجل�رين 

�شب�ب بلوزداد ون�رص 
ح�شني املقرر نه�ية 
هذا االأ�شبوع �شمن 
اجلولة 14 للرابطة 

املحرتفة االوىل على ملعب 5 جويلية عك�ض م� هو عليه االأمر مع 
داربي مولودية اجلزائر واحت�د احلرا�ض لنف�ض اجلولة ب�شبب فر�ض 

اإدارة امللعب االأوملبي برجمة مب�راة واحدة على ار�شية ميدان امللعب 
يف اال�شبوع ورف�شه� اإق�مة مب�راتني يف اأ�شبوع واحد، مربرة االأمر اىل 

ا�شتهدافه� احلف�ظ على اأر�شية امليدان التي ع�نت كثريا خالل الفرتة 
امل��شية وا�شطرت غلى غلق امللعب عدة من��شب�ت من اأجل اع�دة 

ترميمه� واإع�دة ب�ش�ط الع�شب الطبيعي، م�شيف� ان قرار اإدارة امللعب 
االأوملبي و�شعتهم اأم�م االأمر الوق�ع وق�موا بربجمته على ملعب 20 

اأوت الذي ي�شتقبل عليه الفريقني هذا املو�شم مع منح الن�رصية حرية 
اال�شتقب�ل على اي ملعب يف لق�ء االي�ب.

وعربرّ قرب�ج يف ت�رصيح�ت اعالمية عن اأ�شفه لتوا�شل غلق ملعب 
م�شطفى ت�ش�كر ب�لبليدة والذي �شيرّق عليهم اخلن�ق وجعل خي�راتهم 
للمالعب حمدودة خ��شة فيم� يتعلق االأمر ب�لن�شبة ملب�ري�ت الفئ�ت 

ال�شب�نية وهو م� يجعلهم م�شطرين على نقله� مللعبي بولوغني و20 اأوت 
ب�الإ�ش�فة اإىل زرالدة، وذلك يف ظل توا�شل اأ�شغ�ل الرتميم على ملعب 

بن حداد ب�لقبة واع�دة افتت�ح ملعب اأول نوفمرب حديث�.
وط�شف قرب�ج اأن هيته ق�مت مبرا�شلة الندية املعنية بت�شوية الديون 

جت�ه العبيه� من اجل احل�شور اإىل مقر الرابطة لتقدمي اآخر اإنذار 
له� قبل ت�شليط القوانني عليه�، مو�شح� انه مت تق�شيمه� اإىل ثالث 

دفع�ت للح�شور يف تواريخ 7، 10 و13 دي�شمرب املقبل ، واأعلن انه مت 
منح االأندية املعنية ب�لديون والتي يبلغ عدده� يف البطولة املحرتفة 
برابطتيه� االأوىل والث�نية 15 فريق� مهلة اإىل نه�ية املرك�تو ال�شتوي 

املقرر يف 15 ج�نفي من اجل ايج�د الت�شوية مع الالعبني الذين رفعوا 
�شك�وى على م�شتوى جلنة النزاع�ت ولن ت�شتلم اج�زات العبيه� اجلدد 

خالل تلك الفرتة اإىل حني ت�شوية ديونه�، و�شدد قرب�ج ب�لت�أكيد ان 
الرابطة �شوف تطبق لوائح الفيف� بخ�شم النق�ط قبل انزال الن�دي 
املعني اإىل االق�ش�م ال�شفلى والتي تدين مببلغ يتج�وز ملي�ر �شنتيم 

وتكون يف نف�ض الوقت حمرومة من حقوق البث التلفزيوين.
عي�سة ق.
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بوادر اأزمة تالحق البار�ضا قبل الكال�ضيكو 

جنم هوفنهامي يرف�ض بايرن ميونخ
فقد نادي بايرن ميونخ �لأملاين �لأمل يف ��صرتد�د �أحد جنومه �لبارزين و�ملعار �إىل �صفوف نادي 
هوفنهامي �لأملاين، وذكرت تقارير �صحفية �أملانية �أن �صريجي جنابري جناح هوفنهامي �ملعار 
من بايرن ميونيخ، ل يرغب يف �لعودة للفريق �لبافاري يف �ل�صيف �ملقبل، و�صم بايرن ميونيخ 
مو�صم  هوفنهامي ملدة  �إىل  مبا�رشة  يعريه  �أن  قبل  برمين  فريدر  من  �ملا�صي  �ل�صيف  جنابري 
و�حد، وقال موقع »�صبورت1« �لأملاين: »جنابري ل يريد �لعودة �إىل بايرن يف �ل�صيف �ملقبل، 
ول ي�صع عودته للفريق �لبافاري كخيار �أول«، و�أ�صاف �ملوقع: »جنابري عانى من �جللو�س على 
»جنابري  وتابع:  للبايرن«،  �أ�صا�صًيا حال عودته  يكون  �ن  ي�صك  �أر�صنال وهو  �لبدلء يف  مقاعد 
وجد نف�صه جمرًب� على �لنتقال �إىل بايرن، نظًر� لوجود �تفاق بني فريدر برمين وبايرن ميونيخ 
�أنه ي�صعر  �لبايرن  و�إد�رة  �أ�صدقائه  �أبلغ  �لتعاقد معه«. وو��صل: »جنابري  �أف�صلية  يتيح للأخري 
ا من هوفنهامي، وبالتايل مل يتم تقدميه كلعب للفريق  بالإحباط، بعدما رف�صت يف �لبد�ية عر�صً
�لبافاري ومل يح�صل على قمي�س يحمل رقمه مع �لعملق �لأملاين«، و�أمت �لتقرير: »�إد�رة �لنادي 
�لبافاري تر�جعت يف وقت لحق وو�فقت على �إعارة �للعب لهوفنهامي، �لذي ياأمل متديد �إعارة 

لعب �أر�صنال �ل�صابق ملو�صم �آخر«.

قرعة كاأ�ض االحتاد 
االجنليزي مل ترحم 

ليفربول
كا�س  م�صابقة  من  �لثالث  �لدور  قرعة  رف�صت 
يف  فاأوقعته  ليفربول  �صف  يف  تقف  �أن  �لحتاد 
مو�جهة ل تقبل �لق�صمة على �ثنني، و�صيلعب ليفربول 
ومناف�صه  جاره  �أمام  �لحتاد  كاأ�س  من  �لثالث  �لدور  يف 
للح�صا�صية  نظر�ً  خا�صة  ح�صابات  ذ�ت  مو�جهة  يف  �إيفرتون 
�أقوى  �ملري�صي�صايد  ديربي  و�إيفرتون يف  ليفربول  مبار�ة  وكانت  �ملدينة،  فريقي  بني  �لكبرية 
�ملو�جهات �لتي �أفرزتها �لقرعة يف �لوقت �لذي �بت�صمت به ملعظم �أندية �لدوري �لإجنليزي 
لتح�صن  نظر�ً  �صعوبة  و�إيفرتون  ليفربول  مو�جهة  وتزيد  �لبطولة،  يف  ز�لت  ما  �لتي  �ملمتاز 
�لأخري يف �جلولت �لأخرية، كما �أّن �لديربي �صيلعب يوم �لأحد �ملقبل �صمن م�صابقة �لدوري 
فاإّن معظم  �أي�صاً  �لثالث  �لإجنليزي، وبا�صتثناء مو�جهة مان�ص�صرت �صيتي مع برينلي يف �لدور 
بال�س  كري�صتال  مع  بر�يتون  يلعب  كما  �لورق،  على  �صهلة  �لإنكجيزي  �لدوري  كبار  مباريات 

وكلهما من �لدوري �ملمتاز، و�صيلعب �لدور �لثاين و�لثلثني يف �أو�ئل جانفي �ملقبل.

الكامريون تتخلى عن املدرب برو�ض
�أعلن �لحتاد �لكامريوين �إقالة �ملدرب هوغو برو�س من قيادة �ملنتخب �لأول، بعد مرور �أقل من عام و�حد على �لفوز 
بكاأ�س �لأمم �لأفريقية وقبل �صهرين فقط من �نتهاء عقده �ملمتد لعامني، وقاد برو�س �لبالغ 65 عاما منتخب �لكامريون 
للفوز بكاأ�س �لأمم يف بد�ية �لعام �جلاري يف �لغابون بعد �لتفوق يف  يف بيان �إن �لظهور ب�صكل متو��صع يف كاأ�س �لقار�ت 
يف رو�صيا، ثم �لف�صل يف �لتاأهل لكاأ�س �لعامل 2018 ور�ء �لنف�صال عن برو�س، و�أ�صاف �لبيان �لذي �أ�صار �أي�صا �أن من 
�أ�صباب �لإقالة رف�س برو�س �لإقامة يف �لكامريون، ودخوله يف خلفات مع بع�س �للعبني، وكان برو�س ياأمل يف متديد 
عقده وقيادة �لفريق يف رحلة �لدفاع عن لقب كاأ�س �لأمم 2019، خا�صة �أنه من �ملفرت�س �إقامة �لبطولة يف �لكامريون. 

فالفريدي يريد بقاء ما�ضكريانو مع بر�ضلونة
�أكد �إرن�صتو فالفريدي مدرب بر�صلونة �لإ�صباين �أنه يريد بقاء �ملد�فع �لأرجنتيني خافيري ما�صكري�نو يف �صفوف �لفريق 
حلاجته �إىل خدماته قاطعاً �لطريق على �حتمال مغادرته يف جانفي �ملقبل، ويو�جه بر�صلونة نق�صاً يف �خلط �خللفي 
�إذ �صيغيب �لفرن�صي �صامويل �أومتيتي �لذي �صغل مركز ما�صكري�نو يف قلب دفاع �لفريق �لكتالوين، ملدة �صهرين ب�صبب 
متزق يف �أوتار �لركبة يف �ملبار�ة �لتي تعادل فيها �لفريق مع �صلتا فيغو 2-2 �ل�صبت �ملن�رشم، ول ي�صارك ما�صكري�نو 
�لبلجيكي توما�س فرمايلن يعاين من �صل�صلة  �ل�صابق  �أر�صنال  �أن لعب  �أي�صاً، يف حني  �لركبة  �إ�صابة يف  ب�صبب  حالياً 
�إ�صابات منذ �ن�صمامه �إىل بر�صلونة يف 2014، وقال فالفريدي »ما�صكري�نو لعب يف �صفوف فريقنا ونحن نعول عليه، 

نريده �أن يتعافى يف �أقرب فر�صة و�أنا �أثق به كثري�ً«.

هازارد يرف�ض التجديد وينتظر ريال مدريد
ك�صفت تقارير �صحفية �أن جنم نادي ت�صيل�صي �لإجنليزي ل ينوي جتديد عقده مع �لفريق �للندين، على �أمل �لنتقال 
ا من �إد�رة  للعملق �لإ�صباين ريال مدريد، وكانت تقارير، قد �أو�صحت موؤخر� �أن �لبلجيكي �إيدين هاز�رد تلقى عر�صً
�لرد  �للعب  يُعطي  �أل  �ملتوقع  ومن  �إ�صرتليني،  �ألف جنيه   300 بحو�يل  يُقدر  �أ�صبوعي  بر�تب  لتجديد عقده  �لبلوز 

�لنهائي لإد�رة �لبلوز �صوى بعد �نتهاء �ملو�صم �حلايل.

البي ا�ض جي يكافئ فرياتي بالتجديد ورفع االأجرة
ي�صعى �لإ�صباين �أوناي �إميري مدرب نادي باري�س �صان جريمان �إىل 

�لحتفاظ بكافة جنوم �لفريق �لفرن�صي، ومنعهم من �لرحيل 
لإ�صفاء �ملزيد من �ل�صتقر�ر د�خل حديقة �لأمر�ء، وبعد 

فرتة حت�صريية عرفت �لكثري من �جلدل، متكن �لنجم 
�لإيطاليماركو فري�تي من ��صتعادة �أف�صل م�صتوياته، 
د�خل  �إميري  �أوناي  �أهم عنا�رش  �أحد  �إىل  و�لتحول 
�لباري�صي  �لفريق  يتاأخر  ومل  �لأخ�رش،  �مل�صتطيل 
�لكبرية  �ملجهود�ت  على  للعبه  �ملكافاأة  منح  يف 
ذكرت  حيث  �أزماته،  جتاوز  �أجل  من  بها  قام  �لتي 
جديد  عقد  على  وقع  فري�تي  �أن  »ليكيب«  �صحيفة 

مع �لنادي. 

كّل  بر�صلونة  نادي  يفقد  قد 
�حلايل  �ل�صهر  خلل  �صيء 
مع  �لكبري  �لنقاط  فارق 
�لنت�صار�ت  مدريد،  ريال 
مي�صي  يجلبها  كان  �لتي 
�لفريق  يقدم  مل  و�إن  حتى 
ماأمول  هو  ما  �لكاتالوين 
تعرث  �لر�بحة،  �أور�قه  منه 
�أر�صه  على  جمدد�ً  بر�صلونة 
و�أمام فريق متو�صط �لرتتيب 
�صلتا فيغو 2-2 ليعطي دليًل 
�إمكانية �نحد�ر  جديد�ً على 
خلل  تدريجياً  م�صتو�ه 
ريال  حمطة  قبل  دي�صمرب 
مدريد يف �صانتياغو برنابيو، 
�عتماد بر�صلونة على عنا�رش 
�لفرن�صي  �إ�صابة  كلّفه  بعينها 
�صامويل �أومتيتي �أحد ركائزه 
�لأ�صا�صية يف مبار�ة بر�صلونة 
و�صلتا فيغو، �إذ �أّكد بر�صلونة 
�أومتيتي  غياب  ر�صمياً 
لإ�صابته  �أ�صابيع  لثمانية 
يعني  مما  �خللفية،  بالع�صلة 
�ن�صمامه �إىل مو�طنه عثمان 
دميبيلي �إ�صافة للرتكي تور�ن 
�لغائبني  ر�فينيا  و�لرب�زيلي 

من بد�ية �ملو�صم. 
�أومتيتي  بر�صلونة  دفاع  قلب 
�أوروبا  كبار  من  �مللحق 
�صاد�س �أكرث �للعبني م�صاركة 
من �لبلوغر�نا يف �لليغا فقد 
لعب 12 مبار�ة من 14 وملدة 
بفارق 198 دقيقة عن مي�صي 
وتري �صتيغن �للذ�ن �صاركا يف 
ي�صكل  وقد  �ملباريات  جميع 
�لكل�صيكو  لقاء  عن  غيابه 
�رشبة  مدريد  ريال  �أمام 
لقائمة  جتاهلها  ميكن  ل 
بر�صلونة  تعادل  فالفريدي، 
�أمام �صلتا فيغو �لأول له هذ� 
وهي  �أر�صه،  على  �ملو�صم 
بها  تهتز  �لتي  �لأوىل  �ملرة 
�صتيغن  تري  �لأملاين  �صباك 
مبار�ة  خلل  منا�صبتني  يف 
و�حدة هذ� �ملو�صم، كما �أّنه 
�أربع  �آخر  يف  �لثالث  �لتعادل 
مباريات بجميع �ملناف�صات، 
�ل�صلبية  بر�صلونة  �أرقام 
عقب  مرة  لأول  حتدث  �لتي 
�لكل�صيكو يف ذهاب �ل�صوبر 
مدريد  ريال  �أمام  �لإ�صباين 
�إ�صارة  من  �أكرث  و�صعت   1-3

��صتفهام على فاعلية �لبدلء 
تعوي�س  على  �لقادرين 
�لأ�صا�صيني  وقدرة  �لغائبني 
عبء  حتمل  على  �أنف�صهم 

هذ� �لكم من �ملباريات.
بر�صلونة  مباريات  جدول 
�ل�صهولة  بتلك  لي�صت 
�لعد  بدء  مع  �ملتوقعة 
خا�صة  للكل�صيكو  �لتنازيل 
وبو�صكيت�س  مي�صي  و�أّن 
كبرية  بحاجة  ور�كيتيت�س 
يريح  �أن  ميكن  للر�حة، 
لعبيه  بع�س  فالفريدي 
�أمام  بالتناوب  �ملجهدين 
�لربتغايل  ل�صبونة  �صبورتينغ 
�أو  �أوروبا  �أبطال  دوري  يف 
قبل  لكورونيا  ديبورتيفو 
�صعف  ولتجاوز  �لكل�صيكو، 
و�لعتماد  بر�صلونة  دكة 
فاإّن  مي�صي  على  به  �ملبالغ 
موؤخر�ً  �صو�ريز  حت�صن 
باولينيو  �لرب�زيلي  و�إثبات 
وخربة  باللعب  �أحقيته 
عنا�رش  �لكبرية  ما�صكري�نو 
لفالفريدي  ميكن  �إيجابية 

�لتعويل عليه.



يوا�شل فيلم »كوكو« للر�شوم املتحركة من انتاج »ديزين« ت�شدره ل�شباك التذاكر 
موقتة  ارقام  اظهرت  ما  على  املتحدة  الواليات  يف  اال�شبوع  نهاية  عطلة  يف 
ل�رشكة »اكزيبيرت ريلي�شنز« املتخ�ش�شة. ونال »كوكو« الذي ياأخذ بطله يف رحلة 
اىل بلد الـموات حيث يحاول اكت�شاف اأ�رشار عائلته ا�شتح�شان النقاد واجلمهور، 
ويروي الفيلم ق�شة طفل مك�شيكي يف الثانية ع�رشة يدعى ميغيل يطمح اىل ان 
الجيال  يعود  عائلته  املو�شيقي يف  على  يواجه حظرا  انه  اال  مو�شيقيا  ي�شبح 
عدة، وقد حقق عائدات قدرها 26.1 مليون دوالر لي�شل جمموعه اىل 108.7 
اأ�شبوع عيد ال�شكر. ومل تتغري املراكز  مليوناً منذ بدء عر�شه يف عطلة نهاية 
االربعة االوىل مقارنة مع ترتيب االأ�شبوع املا�شني حيث حافظ فيلم »جا�شت�س 
ليغ« الذي يجمع بني اأبطال خارقني عدة بينهم بامتان )بن افليك( وووندر وومان 
)غال جادوت( واكوامان )جاي�شن موموا( و�شايبورغ )راي ف�رش( و فال�س )اإزرا 
ميلر( على املرتبة الثانية حا�شدا 16،6 مليون دوالر لي�شل جمموعه اىل 197.3 
مليونا يف غ�شون ثالثة اأ�شابيع، وهو اأداء غري موفق لهذا االنتاج ال�شخم الذي 
»ووندر«  فيلم  فعل  وكذلك  ال�شحف.  تقديرات  بح�شب  دوالر  مليون   250 كلف 
بت�شوه خلقي يف وجهه عند دخوله املدر�شة  يروي معاناة طفل م�شاب  الذي 
الذي بقي يف املرتبة الثالثة، ونال هذا العمل من بطولة جوليا روبرت�س واأوين 
اأ�شابيع. وبقي  ويل�شون وجايكوب ترميبالي 12،5 مليونا و88 مليونا بعد ثالثة 
فيلم »ثور: راغناروك« يف املرتبة الرابعة اي�شا مع 9.7 ماليني دوالر، لي�شبح 
جمموع ايرادات هذا الفيلم وهو الثالث �شمن �شل�شلة مغامرات اإله الربق والرعد 
يف امليثولوجيا اال�شكندينافية، 291.4 مليون دوالر يف الواليات املتحدة وكندا، 
ويوؤدي دور البطولة فيه املمثل اال�شرتايل كري�س هم�شوورث. واأعقبه يف املرتبة 
اخلام�شة فيلم »داديز هوم 2« الكوميدي مع مارك والربغ وويل فرييل، حمققاً 
ال�شاد�شة  لي�شل املجموع اىل 87.8 مليون، واحتل املرتبة  7.5 ماليني دوالر 
اغاتا  لرواية  االقتبا�س اجلديد  وهو  اك�شرب�س«  اوريينت  ذي  اون  »موردر  فيلم 
اإىل 84.8  ارتفع جمموعه  فيما  نال 6.7 ماليني دوالر  اذ  البولي�شية،  كري�شتي 
مليون يف غ�شون اأربعة اأ�شابيع. وحل يف املرتبة ال�شابعة فيلم »ليدي بريد« مع 
4.5 مليون دوالر وارتفع بذلك جمموعه اىل 17،1 مليون دوالريف خم�شة اأ�شابيع، 
اأوت�شايد ايبينغ، ميزوري« متقدما  الثامنة »ثري بيلبوردز  فيما حل يف املرتبة 
مركزين مع ايرادات قدرها 4.5 ماليني دوالر. اأما املرتبة التا�شعة فكانت من 
27.3 يف  اإىل  لي�شل جمموعه  دوالر  اأربعة ماليني  �شتار« حا�شداً  »ذي  ن�شيب 
ثالثة اأ�شابيع، ويف املرتبة العا�رشة حل فيلم »ايه باد مامز كري�شم�س« وهو عمل 

كوميدي من اأجواء عيد امليالد، وقد ح�شد 3.5 ماليني دوالر.
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دبي ال�سينمائي« يكرم 
املمثل الهندي عرفان خان

�سيقدم مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل يف دورته الرابعة ع�سر، جائزته 
التكرميية للمثل الهندي ال�سهري، عرفان خان، والذي يعترب ظاهرة مميزة 
يف عامل ال�سينما والتلفزيون يف الهند وخارجها، وذلك منذ اأوائل ت�سعينيات 

القرن املا�سي وحتى يومنا هذا.

جائزة  خان  عرفان  وينال 
تكرمي مهرجان دبي ال�شينمائي 
مل�شاهمته  تقديراً  الدويل، 
واعرتافاً  ال�شينما  �شناعة  يف 
اأكرث  منذ  وعطاءاته  مبجهوده 
من ثالثة عقود، �شارك خاللها 
هندياً  فيلماً   150 من  اأكرث  يف 
البيان  ذكر  ما  وعاملياً، بح�شب 
ال�شحفي. وقبل اأن يح�شل على 
يف  »روغ«  فيلم  يف  البطولة  دور 

بداأ  اأدائه،  اأبدع يف  الذي   2005
يف  الفني  م�شواره  خان  عرفان 
ال�شينما الهندية، ومّثل يف عدد 
التلفزيونية  امل�شل�شالت  من 
»�شالم  فيلم  ومنها  واالأفالم، 
جلائزة  ُر�شح  الذي  بومباي« 
االأو�شكار، تبع ذلك م�شاركته يف 
باأدوار رئي�شة  ع�رشات االأفالم، 
»مقبول«  فيلم  منها  وثانوية، 
 ،2003 »ها�شيل«  وفيلم   ،2003

تر�شيحات  من  عدد  نال  الذي 
و«زي  فري«  »فيلم  من  اجلوائز 
تبع  ديلي«.  و«�شكرين  �شيني« 
من  العديد  يف  م�شاركته  ذلك 
جناحاً  حققت  التي  االأفالم 
التذاكر،  �شباك  على  ملحوظاً 
الذي   ،2007 يف  »ميرتو«  منها 
نال من خالله على جائزة »فيلم 
م�شاعد،  ممثل  الأف�شل  فري« 
»املليونري  فيلم  اإىل  باالإ�شافة 

بـت�شعة  فاز  الذي  الفقري«، 
االأو�شكار.  يف:  جائزة  ع�رش 
يف  خان  عرفان  ي�شارك  كما 
احلديثة  االأفالم  من  عدد 
الطويل  الدرامي  الفيلم  منها 
عر�س  الذي  العقارب«  »اأغنية 
لوكارنو  الأول مرة يف »مهرجان 
ال�شبعني،  بدورته  ال�شينمائي« 
»مهرجان  خالل  و�شيعر�س 
يف  الدويل«  ال�شينمائي  دبي 

»برنامج  �شمن  الدورة،  هذه 
�شينما العامل«. ومبنا�شبة تكرمي 
رئي�س  علّق  العاملي،  النجم 
مهرجان دبي ال�شينمائي الدويل 
عبداحلميد جمعة قائاًل: »يعترب 
يف  العظماء  من  خان  عرفان 
اأّنه  حيث  وال�شينما،  التمثيل 
ومتثيلياً  فنّياً  �شجاًل  ميلك 
متنوعاً، ويثبت موهبته الوا�شعة 
وقدرته على اقتبا�س �شخ�شّياٍت 

جديد«  عمل  كل  يف  خمتلفة 
»�شنت�رشف  جمعة  واأ�شاف 
مثل  عاملية  اأيقونة  با�شتقبال 
الإبداعاته  وذلك  خان،  عرفان 
وتفانيه  الفنية،  واإجنازاته 
و�شعوده  ولنموه  التمثيل،  ملهنة 
يف  ثانوية  باأدوار  امل�شاركة  من 
بطولة  باأدوار  اأدائه  اإىل  الهند 
اإىل  وو�شوله  عاملية  اأفالم  يف 

هوليوود.

وفاة اأ�سطورة ال�سينما الهندية 
�سا�سي كابور 

تايلور �سويفت حتتفظ ب�سدارة قائمة 
بيلبورد 200 للأ�سبوع الثالث

الهندي  ال�شينمائي  املمثل  تويف 
جنوم  اأهم  اأحد  كابور،  �شا�شي 
القرن  يف  الهندية  ال�شينما 
الع�رشين، مبومباي عن عمر يناهز 

79 عاما وفقا لل�شحافة الهندية. 
ومثل كابور -وهو من اأفراد عائلة 
على  هيمنت  التي  ال�شهرية  كابور 
لعقود  الهندية  ال�شينما  �شناعة 
فيلما   150 من  اأكرث  يف  طويلة- 
من  تعد  اأعمال  بينها  �شينمائيا 
»اإيوار«  غرار  على  »بوليود«  روائع 
و«كابهي كابهي«وبداأ كابور م�شريته 
االأربعينيات  يف  �شغري  وهو  الفنية 

املا�شي  القرن  من  واخلم�شينيات 
»دارمبوترا«  فيلم  يف  يربز  اأن  قبل 
ت�شوبرا  يا�س  للمخرج   )1961(

لي�شبح يف 
جنوم  اأهم  من  واحدا  ال�شبعينيات 
ال�شينما الهندية اإىل جانب مواطنه 
يف  �شاركه  الذي  بات�شان  اأميتاب 
العديد من االأعمال بينها »تري�شول« 
كما   )1979( باتار«  و«كاال   )1978(
مثل الراحل يف فيلم »اآ غلي لغ جا« 
ملخرجه   )1973 و�شمني/  )تعاىل 
واملعروف  دي�شاي  منموهان 

باجلزائر با�شم »جانيتو«.

�شويفت  تيلور  املغنية  احتفظت 
الأكرث   200 بيلبورد  قائمة  ب�شدارة 
يف  مبيعا  الغنائية  االألبومات 
الواليات املتحدة لالأ�شبوع الثالث 

على التوايل.
)نيل�شن  �شبكة  اأرقام  واأظهرت 
االألبومات  مبيعات  لتتبع  ميوزيك( 
ل�شويفت  )ريبيوتي�شن(  األبوم  اأن 
خالل  اأخرى  وحدة  األف   147 باع 
االأ�شبوع الذي انتهى يف 30 نوفمرب 

.
األبوم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
لفرقة  كري�شما�س(  )بينتاتونك�س 
بينتاتونك�س يف حني احتفظ اأحدث 
األبومات �شام �شميث )ذا ثريل اأوف 

اإت اأول( باملركز الثالث.
وكان االألبوم اجلديد الوحيد الذي 

األبومات  ع�رشة  اأول  �شمن  جاء 
هذا   200 بيلبورد  قائمة  يف 
اإيلم  اأون  )فريداي  األبوم  االأ�شبوع 
الراب جاداكي�س  �شرتيت( ملغنيي 
وفابولو�س واحتل املركز العا�رش.

عدد   200 بيلبورد  قائمة  وحت�شي 
األبوم  اأي  من  املباعة  الن�شخ 
اأغان  )ع�رش  االأغاين  ومبيعات 
واال�شتماع  واحدا(  األبوما  تعادل 
 1500( االإنرتنت  على  املبا�رش 

ا�شتماع يعادل األبوماً(.
التي  الرقمية  االأغاين  قائمة  ويف 
الفردية  االأغنيات  مبيعات  تقي�س 
اأغنية  قفزت  االإنرتنت  على 
املركز  من  �شريان  الإد  )بريفكت( 
االأول مببيعات  املركز  اإىل  الثالث 

بلغت نحو 60 األف ن�شخة.

انتقادات لنية البنتاغون حب�س لوحات 
�سجناء غوانتانامو

»كوكو« يوا�سل �سدارته 
يف �سباك التذاكر

يف  افتتاحية  انتقدت 
نية  تاميز  نيويورك 
وزارة الدفاع االأمريكية 
لالأعمال  ال�شماح  عدم 
ير�شمها  التي  الفنية 
�شجن  يف  املحتجزون 
مبغادرة  غوانتانامو 
وذلك  ال�شجن،  جدران 
عر�س  مع  بالتزامن 
من  ملجموعة  فني 

اللوحات.
االفتتاحية  وتقول 
درو�س  عقد  مت  اإنه 
ثماين  ملدة  فنية 
يف  االأقل  على  �شنوات 
الإعطاء  غوانتانامو 
يقومون  �شيئا  ال�شجناء 
مع  التوتر  وتقليل  به 
�شجانيهم وفيما بينهم. 
و�شمح لل�شجناء باإعطاء 

اأعمالهم ملحاميهم.
اأكتوبر  اأوائل  ومنذ 
عر�س  مت  املا�شي 
لثمانية  فنية  لوحة   36
م�شاجني يف غوانتانامو 
وعر�شت  مانهاتن،  يف 
اأن  املقرر  ومن  اجلنائية،  للعدالة  جاي  جون  كلية  رئي�س  مكتب  خارج 

ي�شتمر املعر�س حتى جانفي املقبل.
.)Ode to the Sea( »و�شمي املعر�س »ق�شيدة للبحر

يف  اإنه  قال  با�شمه  متحدث  ل�شان  على  فكانت  البنتاغون  فعل  ردة  اأما 
وقت اأن درو�س الفن �شت�شتمر، فاإن اأي اإبداعات جديدة لن تذهب اإىل اأي 

مكان و�شتظل ملكا للحكومة االأمريكية.
كوبا،  غوانتانامو يف  االأمريكي يف خليج  ال�شجن  فاإن  لالفتتاحية  ووفقا 
اأعماال  ارتكابهم  يف  ي�شتبه  الذين  االأ�شخا�س  احتجاز  يتم  كان  حيث 
»اإرهابية« اإىل اأجل غري م�شمى دون حماكمة، لطاملا كان و�شمة عار يف 

�شجل حقوق االإن�شان الأمريكا.
اأربعة  ومن بني الرجال الثمانية الذين عر�شت لوحاتهم، ال يزال هناك 

حمتجزون، ثالثة منهم دون توجيه تهم ر�شمية لهم بعد.
�شبيل  فعلى  اخلطوة،  لهذه  موجهة  انتقادات  االفتتاحية  وا�شتعر�شت 
االأمور،  تعليقهم على  التحكم يف  لل�شجناء  الر�شومات  تتيح هذه  املثال 
واأن اللوحات ت�شكل فر�شة للجمهور االأمريكي الأخذ نظرة خلف ال�شتائر 

التي تعزل غوانتانامو.
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للكاتب حممد علي عزب

جتليات طائر �لعمر �جلميل..در��سة نقدية يف �أ�سعار �سيد حجاب«

�إعالن �لفائزين بجائزة حمد للرتجمة يف 14 دي�سمرب

جملة �جلزيرة يف »بالد �لقبعة �لكبرية«

ي�سرد كتاب »جتليات طائر العمر اجلميل..درا�سة نقدية يف اأ�سعار �سيد حجاب«، ملوؤلفه حممد علي عزب، روؤى ال�ساعر �سيد حجاب ومبادءه 
الإبداعية واحلياتية، مبينًا اأنه �سدر له خم�سة دواوين..وكتب ون�سر مئة اأغنية درامية، منذ عام 1979م وحتى وفاته يف 2017م، وبذا 

فهو يعد رائد الأغنية ال�سعرية الدرامية، التي راجت من بعده يف العديد من امل�سل�سالت التلفزيونية.
�سيد  ال�ساعر  ولد  اأنه  عزب  ويو�سح 
حجاب يف قرية »املطرية« ال�ساحلية 
1940م،  عام  املنزلة  بحرية  على 
كتب  حتى  الأول،  معلمه  اأبوه  وكان 
اأو ق�سيده له وهو يف احلادية ع�رشة 
»نبيل  ال�سبي  عن  وهي  العمر.  من 
يف  جنليز  الإل قاوم  الذي  من�سور« 
خالل  وا�ست�سهد،  ال�سوي�س  مدينة 
يف  مل�رش  جنليز  الإل احتالل  فرتة 

القرن املا�سي.
اللغة  فهو مدر�س  الثاين،  املعلم  اأما 
العربية يف املرحلة الثانوية، وهو من 
ال�سيادين.  حياة  عن  للكتابة  وجهه 
الق�سيدة  كتب  املرحلة  تلك  ويف 
القرية  فكانت  والعامية.  الف�سحى 
من  جمموعة  من�ساأ  فيها  ن�ساأ  التي 

ال�سيادين.
بكلية  »حجاب«  الطالب  التحق 
انتقل  ثم  �سكندرية،  بالإل الهند�سة 
اإلىل القاهرة، وعندما اأر�سل ق�سائده 
»�سباح  جملة  يف  جاهني  �سالح  اإلىل 
قليلة:  بكلمات  جاهني  علق  اخلري«، 

ال�ساب«.  ال�ساعر  هذا  ا�سم  »تذكروا 
وحتققت النبوءة فعاًل.

يف  ق�سائده  اإلذاعة  ال�ساعر  وبداأ 
من  ال�ستينيات  يف  امل�رشية  ذاعة  الإل
اأغنية  يكتب  اأخذ  ثم  الـ20،  القرن 
الطفل والأغنية الوطنية، حتى تفرغ 
ال�ساعر  يعد  كما  الدرامية.  لالأغنية 
�سيد حجاب ممن طوروا من كلمات 
الوطنية  اأ�سكالها  كل  يف  الأغنية 

والجتماعية والعاطفية.
 

عليهم:  يطلق  ممن  ال�ساعر  ويعد 
الفكرية،  الروؤية  اأ�سحاب  ال�سعراء 
تعرب  التي  ال�ساعر  نظر  وجهة  وهي 
عن الوعي الفكري والروحي لل�ساعر 
وق�ساياهم  املجتمع  اأفراد  نحو 
عنده،  ال�سعرية  فالروؤية  وهمومهم، 
التجربة  باأبعاد  ملام  الإل يف  تبدت 
البعيدة،  اأ�سقاعها  من  ال�سعرية 
الواقعي  وجتاوز  بل  واقعياً،  وبعثها 
عن  الن�سالخ  غري  من  املبا�رش 
همومة واإلطروحاته.. اإلنها من جمموع 

التي  ن�سانية  الإل التجربة  وخال�سات 
عا�سها ثقافياً ونف�سياً.

الكتاب،  موؤلف  ر�سده  ما  اأهم  ولعل 
بع�س اخل�سائ�س واملالمح ال�سعرية 
لل�ساعر �سيد حجاب، حيث توقف مع 
والأ�ساليب  والتقنيات  الأدوات  اأهم 
ال�ساعر،  ا�ستخدمها  التي  ال�سعرية 
البيئة  عنا�رش  ور�سد  ح�سور  وهي: 
املحلية من »قرى ال�سيادين« وتراثها 
اأن  لدى حجاب،  والالفت  وثقافتها. 
ينهل  التي  الثقافية  املرجعيات 
املعريف  من  زاد  ما  متنوعة،  منها 
واجلمايل عنده. فهناك القراءات يف 
ل  وطبعاً،  واحلديث،  القدمي  ال�سعر 
يعني اهتمامه بال�سعر العامي جتاهل 
يقول  كما  ال�سعري،  العربي  الرتاث 
التنوع  �سمة  هناك  ثم  ومن  عزب. 
و�سح  والذي  لديه،  ال�سفهي  الثقايف 
يف اأعماله، خا�سة يف تلك املدونات 
ال�سفهية والب�رشية.. وحتديداً الرتاث 

ال�سعبي.
وكالت

ال�سيخ حمد  جائزة  اإلدارة   حددت 
 14 الدويل  والتفاهم  للرتجمة 
لالإلعالن  موعدا  اجلاري  دي�سمرب 
بجوائز  الفائزين  اأ�سماء  عن 
الرتجمة  فئات  يف  الثالثة  الدورة 
وتبلغ  الدويل.  والتفاهم  والإلجناز 
هذه  جلوائز  الإلجمالية  القيمة 
اأمريكي، بعد  الدورة مليوين دولر 
اإل�سافة فئة اللغات ال�رشقية وقيمة 

جوائزها مليون دولر اأمريكي.
الإلعالمية  امل�ست�سارة  وقالت 
موؤمتر  يف  الفيا�س  حنان  للجائزة 
الدويل  الدوحة  �سحفي  مبعر�س 
لهذه  اجلائزة  جديد  اإلن  للكتاب 
الدورة �سمل تو�سيع فئات الرتجمة، 
وال�سينية  الأردية  اللغات  باإل�سافة 

واليابانية  واملالوية  والفار�سية 
العربية  من  الرتجمة  �سنف  يف 
لتعزيز  والعك�س،  اللغات  هذه  اإلىل 
الثقافة  بني  املعريف  التوا�سل 
العربية والثقافة الآ�سيوية، م�سرية 
اجلائزة  اإلرفاد  على  العمل  اإلىل 
بلغات اأخرى، بع�سها مهمل مهجور 
وبع�سها غري معروف وغري متداول 
والتعريب  الرتجمة   م�ستوى  على 

والتبادل الأدبي والفكري.
يف  اختريت  اأنه  الفيا�س  واأكدت 
هذه الدورة اللغة الفرن�سية يف فئة 
الرتجمة لتعزيز مركزية العالقات 
العربية  البلدان  بني  الثقافية 
بالفرن�سية،  الناطقة  والدول 
تنويع  من  الهدف  اأن  مو�سحة 

اللغة  من  الرتجمة  ت�سجيع  اللغات 
مع  لغة،  من  باأكرث  واإلليها  العربية 
ثابتا  مرتكزا  الإلجنليزية  اعتماد 
اإلذ  اأخرى،  عاملية  لغة  جانب  اإلىل 
الأوىل  الدورة  الرتكية يف  اختريت 

والإل�سبانية يف الدورة ال�سابقة.
 واأ�سارت الفيا�س اإلىل اأن الرتجمة 
الإلن�سانية  العلوم  فروع  ت�سمل 
والتاريخ  والآداب  والجتماعية 
والدرا�سات  والل�سانيات  والفل�سفة 
اأن  اإلىل  والرواية، لفتة  الإل�سالمية 
اإلدارة اجلائزة تدر�س اإلدراج العلوم 
م�ستقبال،  اأخرى  وعلوم  الطبيعية 
باعتبار  �رشوطها  تهيوؤ  بعد  لكن 
اإلىل  حتتاج  العلوم  هذه  طبيعة  اأن 
اأن  كما  بدقة،  خمت�سني  حمكمني 

يعرف  العلوم  من  ال�سنف  هذا 
توحيد  م�ستوى  على  اإل�سكالت 

امل�سطلح.
الرت�سيحات يف  اإلجمايل عدد  وبلغ 
 30 من  م�ساركة   146 الدورة  هذه 
دولة عربية واأجنبية، حيث و�سلت 
فئة  م�ساركة يف   27 اجلائزة  جلنة 
اللغات ال�رشقية اخلم�س، وبلغ عدد 
الرت�سيحات يف فئات ترجمة الكتب 
و)بني  والإلجنليزية(  العربية  )بني 
العربية والفرن�سية( وكذلك جائزة 
تر�سيحا،   119 الدويل  التفاهم 
مقابل 87 يف دورة 2016.وخ�سعت 
حتكيم  للجنة  امل�ساركات  هذه 
اإلىل  ينتمون  ع�سوا،   30 من  تتكون 

11 دولة عربية واأجنبية.

حمد  ال�سيخ  جائزة  وتتوزع 
على  الدويل  والتفاهم  للرتجمة 
الرتجمة  فئات؛ هي جوائز  ثالث 
على  تتوزع  دولر  األف   800 وتبلغ 
من  الرتجمة  ت�سمل  فئات،   4
العربية اإلىل الإلجنليزية والفرن�سية 
كل  قيمة  وتبلغ  اإلليها،  ومنهما 
اجلوائز  هذه  فئات  من  واحدة 
يح�سل  حيث  دولر،  األف  مئتي 
مئة  على  الأول  باملركز  الفائز 
على  الثاين  واملركز  دولر،  األف 
الثالث  األف دولر، واملركز  �ستني 
على اأربعني األف دولر، ثم جوائز 
الإلجناز يف فئات اللغات ال�رشقية 
اخلم�س وتبلغ مليون دولر، بقيمة 
فئة، وجائزة  لكل  دولر  األف   100

التفاهم الدويل وقيمتها 200 األف 
دولر ومتنح تقديرا لأعمال فردية 
اأو موؤ�س�سية اأ�سهمت يف بناء ثقافة 

ال�سالم واإل�ساعة التفاهم الدويل.
حمد  ال�سيخ  جائزة  وتهدف 
التي  الدويل  والتفاهم  للرتجمة 
تكرمي  اإلىل   2015 عام  تاأ�س�ست 
يف  دورهم  وتقدير  املرتجمني 
الثقايف،  التعاون  اأوا�رش  متتني 
الإلبداع،  وت�سجيع  التميز  ومكافاأة 
وتنمية  ال�سامية  القيم  وتر�سيخ 
التفاهم الدويل، وت�سجيع عمليات 
اللغة  بني  النا�سجة  املثاقفة 

العربية وبقية لغات العامل.

وكالت

 حتت عنوان »بالد القبعة الكبرية« 
�سدر عدد دي�سمرب 2017 من جملة 
اخلا�س  العدد  ويتناول  اجلزيرة، 
املجتمع  مالمح  ببع�س  التعريف 
ال�سا�سة  تغيبها  التي  املك�سيكي 
منطية  �سورة  وتخلق  الكبرية، 
على  وتركز  واأهله،  املك�سيك  عن 

�سورة الفقر واجلرمية.
افتتاحي  تقرير  يف  العدد  يعر�س 
حمطات مهمة يف تاريخ املك�سيك 
املجتمع  ثقافة  عن  وملحة 
اإلىل  ينقلنا  ما  وهو  وفنونه، 
حيث  البالد،  هوية  عن  احلديث 
ل يزال اجلدل يدور حول تبعيتها 
اأو  الو�سطى  لأمريكا  اجلغرافية 
ال�سمالية، وحول العنف وموقعه يف 

ال�سخ�سية املك�سيكية.
»عقدة  عن  اآخر  تقرير  ويحدثنا 
يزال  ل  حيث  الأبي�س«،  الرجل 
يف  الأولوية  له  الأبي�س  الغازي 

ال�سكان  ح�ساب  على  املجتمع 
من  يجدون  ل  الذين  الأ�سليني، 
اآثار ح�سارتهم  الهتمام ما جتده 

القدمية.
اأو  »كيت�سالكواتل«  مع  ونتوقف 
»الثعبان املجنح«، اإلله الوحدة بني 
على  ونتعرف  وال�سماء،  الرتاب 
اأ�سطورته القدمية التي ت�سكلت يف 
�سلب عقيدة القدماء زمن ازدهار 

ح�سارتهم.
ونتابع التعرف على عقيدة القدماء 
»ال�سحر  عن  يحدثنا  تقرير  يف 
الأبي�س« يف كني�سة اأو معبد »�سان 
فيه  ت�سامول«، حيث جتري  هوان 
لالأديان  متت  ل  غريبة  طقو�س 
ذاتها  والبلدة  ب�سلة،  ال�سماوية 
خا�سة،  قوانني  لنف�سها  و�سعت 

على من يدخلها اأن يلتزم بها.
معتقدات  على  التعرف  ونوا�سل 
املتوارثة،  الأ�سليني  ال�سكان 

باملوت  عالقتهم  اإلىل  لنتطرق 
الذي يخ�س�سون له يوما يحتفون 
ويخ�سونهم  بالأموات  فيه 
ي�سمون  حتى  مميزة  بطقو�س 

املوت »العرو�سة«.
املعتقدات  من  تقارير  وتنقلنا 
اإلىل ال�سيا�سة ونا�سطيها، ونتعرف 
التي  »ال�ساباتي�ستا«  حركة  على 

مقّنعني،  اإلل  اأع�ساوؤها  يظهر  ل 
فهم  لهم،  الأنظار  لفت  بهدف 
»لرياهم  وجوههم  يغطون 
يزال  ل  اآخر  وحراك  الآخرون«. 
يطالب  املك�سيك،  يف  يتفاعل 
واإلطالق �رشاح 43 طالبا  بالبحث 
 2014 عام  اختفوا  كانوا  ي�ساريا 
عندما نظموا م�سرية احتجاجية 
اجلي�س.  ارتكبها  جمزرة  على 
»اأحياء  �سعار  النا�سطون  ويرفع 

اأخذمتوهم.. اأحياء اأعيدوهم«.
املك�سيك،  يف  الفن  جمال  ويف 
»مريات�سي«  فرق  على  نتعرف 
باأزيائها  تتميز  التي  الغنائية، 
التقليدية،  ومو�سيقاها 
املنا�سبات  يف  جتدها  التي 

املك�سيكية.
وكجزء من ثقافة املجتمع نتعرف 
على املطبخ املك�سيكي ال�سهري، 
»بويبال«  راهبات  اأبدعت  وكيف 

العديد من الأطباق التقليدية.
البعيدة  املك�سيك  عن  واحلديث 
اأو�ساع  على  للتعرف  منا�سبة 
العرب وامل�سلمني يف تلك البالد، 
فنتعرف على ب�سمة تركها العرب 
الثقايف  الن�ساط  يف  يزالون  ول 
بع�س  وح�سور  املك�سيكي، 
ال�ساحة  يف  والكتاب  ال�سعراء 
مع  نتوقف  كما  هناك.  الثقافية 
يهتم  ن�سط  لبناين  ق�س  جتربة 
بتعليم  الدينية-  مهامه  -بجانب 
ون�رشها  الف�سحى  العربية  اللغة 
ف�سال  املك�سيكيني،  اأو�ساط  يف 

عن العرب.
طوائف  على  اأخريا  ونتعرف 
والعالقة  امل�سلمني،  ومذاهب 
هذه  انت�رشت  وكيف  بينها، 
يطغى  الذي  وال�سقاق  املذاهب 

على هذا التجمع.

 وكالت
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كرمه ماكرو قبل حلوله �سيفا على اجلزائر اليوم 

رحيل الكاتب الفرن�سي جان دورمي�سون 

مل يكن �سقوط خرب وفاة الكاتب 
والروائي ال�سهري جان دورمي�سون اأمرا 

عاديا لأنه ناف�س يف اللحظة الأوىل 
اإعالميا  الرئي�س ماكرو الذي يحل 
اليوم �سيفا على اجلزائر. مل يكن 

رحيله خربا عاديا لن الرئي�س نف�سه 
خ�س�س الوقت الالزم لتكرمي كاتب 

قال عنه اأنه يج�سد روح فرن�سا كما مل 
ي�سدق جاك لنغ مدير معهد العامل 
العربي ووزير الثقافة �سابقا اأن رجال 

مثل دورمي�سون ميكن اأن ميوت ! .

باري�س :بوعالم رم�ساين

ثالثا  عاديا  رحيله  خرب  يكن  ومل 
القنوات  من   الكثري  الن  واأخريا 
غريت  واالإذاعية  التلفزيونية 
فقرات براجمها لتخ�ش�ص نقا�شات 
املتعدد   املبدع  عن  م�شتفي�شة 
التوجه والذي خلف جملة تاريخية 
�شخ�شيته  م�شتوى  اإىل  ترقى 
ال�شعيدين  على  والعجيبة  املذهلة 
التي  واجلملة  واالأدبي  ال�شخ�شي 
هيلوي�ش�ص  ونا�رشته  ابنته  كررتها 
ما  يوما  :�شاأرحل  هي  دورمي�شون 
قول  من  متكنت  قد  اأكون  اأن  دون 
اليوم  هو  اليوم  وذلك  �شيء  كل  
»!.ويعد  دورمي�شون الذي تويف ليلة 
�رشاع  وبعد  قلبية  نوبة  اإثر  اأم�ص 
مرير مع ال�رشطان عن عمر يناهز 
الثانية والت�شعني اأ�شهر كاتب مييني 
عرفت  التي  فرن�شا  يف  حمافظ 
بعدد  �شابق  وقت  يف  واأدبيا  فكريا 
كبري من االأدباء الي�شاريني  ،ويجدر 
دورمي�شون  الراحل  اأن  اإىل  التنبيه 
االأدبي  باأ�شلوبه  فح�شب  ي�شتهر  مل 

جتاوز  بل  ال�شل�ص  وال�شحفي 
من  بجملة  االإبداعي  امل�شتوى 
و  واملزاجية  ال�شخ�شية  اخل�شال 
�شهرته  عززت  التي  ال�شيكولوجية 
االأدبية وال�شحفية واالأكادميية، من 
هذه اخل�شال طرافة احلديث التي 
املحدودة   غري  الدعابة  تالم�ص 
و�رشعة البديهة وقوة التعبري واأناقة 
وال�شدق  ال�شكل  وجمالية  الروح 
التباري  عند  وخا�شة  واالأمانة 
الرئي�ص  خ�شومه،ويعد  مع  فكريا 
�شخ�شية  اأ�شهر  اال�شرتاكي  الراحل 
علقت  وثقافية  �شيا�شية  �شخ�شية 
الراحل  هوية  خ�شو�شية    على 
قالب  يف  بقوله  دورمي�شون  جان 
هذا  يكون  اأن  :خ�شارة  طريف 
�شيا�شيا  غبيا  اال�شتثنائي  الرجل 
اإىل  دورمي�شون  انتماء  »وق�شد 
املحافظ  االر�شتقراطي  اليمني 
اأن  وقبل  نف�شه  ،ودورمي�شون 
اأول  كان  مليرتان  �شديقا  ي�شبح 
على  اأكدوا  الذين  املثقفني  من 

فعل  كما  الفرن�شي  الرئي�ص  ميينية 
ح�شة  كتاب  يف  بيان  بيار  الباحث 
احلقبة  اأثناء  العدالة  وزير  ليميينة 

اال�شتعمارية الفرن�شية يف اجلزائر

�سرية غنية و م�سار 
اإبداعي متميز

 الراحل جان دورمي�شون من مواليد 
 7 بباري�ص   1925 عام   جوان   16
لوييه  الكبري  الفيل�شوف  وتلميذ   ،
العليا  املدر�شة  وخريج  التو�شري 
للتعليم .عرف يف املجال ال�شحفي  
اإىل جانب كتابته الروائية  العديدة 
الكتاب  اأهم  اأحد  منه  جعلت  التي 
�شحف  يف  ،وكتب  الفرن�شيني 
مات�ص«و«اوي�شت  »باري  وجمالت 
ماتان«و«بروغري  »وني�ص  فران�ص 
اأن ي�شبح مديرا عاما  دو ايون قبل 
اليمينية  فيغارو«  »لو  ل�شحيفة 
منها  وا�شتقال   1974 عام  ال�شهرية 
تدخل  على  احتجاجا   1997 عام 

العمل  يف  هري�شو  روبري  مالكها 
الدورية  بكتاباته  وا�شتهر  ال�شحفي 
ال�شيا�شية  مواقفه  على  دفاعا 
االأمر  وحمافظ  مييني  كرجل 
حملة  قيادة  من  مينعه  مل  الذي 
دخول  اأجل  من  واأدبية  اإعالمية 
الكاتبة الي�شارية الراحلة مارغريت 
الفرن�شية  االأكادميية  اإىل  يور�شنار 
البع�ص  ترك  الذي  املوقف  وهو 
و  ديغولية  ميينيته  اأن  يوؤكدون 
البع�ص.  يعتقد  كما  رجعية  لي�شت 
البع�ص  ،يرى  املوقف  لهذا  خالفا 
من  دورمي�شون  الراحل  اأن  االآخر 
والرجعيني  البورجوازيني  طينة 
اأغنية  ق�شة  ولعل  اال�شتعماريني 
ال�شهري جان فريا  ال�شيوعي  الفنان 
.وتقول  ذلك  على �شحة  دليل  خري 
امل�شادر التي تثبت ذلك اأن الراحل 
تدخل ملنع بث اأغنية فريا »ب�شي�ص 
القنوات  اإحدى  »يف  احلرية  من 
عن  تك�شف  الأنها  التلفزيونية 
اال�شتعمارية  دورمي�شون  مواقف 

على  احلرب  من  موقفه  ومنها 
ل�شالح  ت�شويته  الفيتنام،وزاد 
الرئي�ص نيكوال �شاركوزي عام 2012 
وقت  يف  اأكدوا  الذين  قناعات  من 
الق�شوى  �شابق على �شحة ميينيته 
اإعجاب  نال  اليميني  ،دورمي�شون 
وال�شيا�شيني  الكتاب  من  الكثري 
والفرن�شيني الب�شطاء الذين ينتمون 
خالل  من  ذلك  ،وتاأكد  الي�شار  اإىل 
االإعجاب الذي اأبداه حياله الرئي�ص 
هولند مبنا�شبة تقليده و�شام ال�رشف 
الرئي�ص  اعرتف  وقبله   2015 عام 
الراحل  وكان  قلمه  بفرادة  ميرتان 
اآخر من ا�شتقبل الرئي�ص ميرتان قبل 
وفاته ،اإبداعيا،تراوحت كتاباته بني 
وال�شرية  التقليدي  ال�رشدي  الن�ص 
موؤثرة  ب�شاعرية  املك�شوة  الذاتية 
االأخرية  رواياته  ومتيزت  واأ�رشة 
بروح ميتافيزيقية وروحية وفل�شفية 
عن االإن�شان يف عالقته بالزمن وبنوع 
املرح،  بالت�شاوؤم  النقاد  اأ�شماه  مما 
واحلميمي  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على 

وقوعه  و  للن�شاء  حبه  عنه  عرف 
حلياته  موازة  عاطفية  مغامرات 
رف�ص  جانب  هذا  وعن  الزوجية 
الذي  البرو  فليب  �شديقه  التحدث 
�شهر  حوايل  قبل  الغذاء  معه  تناول 
عام  الرواية  كتابة  يف  الراحل  ،بداأ 
مل  »التي  متعة  »احلب  برواية   1956
ن�شخة وانطلقت  اإال 2000  يبع منها 
 1971 هام  من  اعتبارا  �شهرته 
»ث  االإمرباطورية  »جمد  برواية 
بروايات  وجناحاته    كتاباته  توالت 
اهلل  اهلل«)1974(و«حياة  ب�شعادة   «
تاه  يهودي  واأعماله)1981(و«ق�شة 
نهاية  يف  غريبة  »)1992(و«حاجة 
غابريال  »)2010(و«تقرير  العامل 
كانت  احلياة  اأن  14(و«�شاأقول   20(«
جميلة رغم كل �شيء«2015(و«انظروا 
كيف نرق�ص »وعر�ص دموع ) 2016 
م�رشوع  تاركا  دورمي�شون  (ورحل 
!.كان  القادم  ال�شهر  �شي�شدر  كتاب 
اإىل جانب  اللبنانية  يحمل اجلن�شية 

الفرن�شية بطبيعة احلال .

.        ا�ستهر ككاتب ار�ستقراطي لكنه انتزع اإعجاب خ�سومه الي�ساريني من اأمثال �سديقه ميرتان!

احلاج حممد الطاهر فرقاين 

ال�سوت الذي خلد النغمة اجلزائرية الأ�سيلة
الطاهر  حممد  احلاج  خلف 
الذكرى  �شتحل  الذي  فرقاين 
 7 يوم  لرحيله  االأوىل  ال�شنوية 
حافلة  تركة  اجلاري  دي�شمرب 
وكان  اجلزائري  الفن  �شجل  يف 
النغمة  خلد  الذي  ال�شوت 
�شتني  طيلة  االأ�شيلة  اجلزائرية 
الراقي  الفن  و  العطاء  من  عاما 
اإ�شطوانة   80 عن  يقل  ال  ما  عرب 
منذ  و  االأغاين.  مئات  و  ملئات 
الفن  حقل  يف  االأوىل  �شنواته 
اأ�شحى  الذي  ال�شاب  ذلك  تفطن 
الذين  الرواد  اأحد  بعد  فيما 
اأ�شهموا يف تر�شيخ طابع املالوف 
الطبوع  باقي  و  الق�شنطيني 
هذا  ت�شجيل  و  توثيق  املو�شيقية 
اإهتمامه  و  عنايته  فاأواله  الرتاث 

االإتفاتة  هذه  ف�شكلت  الدائمني 
املبكرة عالمة فارقة يف م�شواره 
فرقاين  ل�شليم  بالن�شبة  الفني، 
فنان و جنل احلاج حممد الطاهر 
كان  املالوف  اأغنية  عميد  فاإن 
اأغاين  ت�شجيل  بداأ  و  لفنه  عا�شقا 
الطبوع  من  غريها  و  املالوف 
القرن  خم�شينيات  يف  املو�شيقية 
املا�شي  ><ففي �شنة 1952 فكر 
احلاج يف فتح اأ�شتديو للت�شجيالت 
مع �رشيكه حممد  ذلك  له  كان  و 
فون+  +ديري  ان�شاء  مت  و  دردور 
االأولني  احلرفني  تخت�رش  التي 
باللغة  دردور  العائلي  للقب 
الفرن�شية و االأولني للقبنا العائلي 
اأول  ت�شجيل  مت  و  رقاين  االأ�شلي 
ا�شطوانة يف نوع احلوزي +حبيبك 

يكتب  مل  لالأ�شف  لكن  تن�شاه+  ال 
يقول  اال�شتمرار«،  التجربة  لهذه 
�شليم فرقاين  واأفاد املتحدث باأن 
»والده الذي كان ع�شقه للفن غري 
حمدود و مثابرته و اإ�رشاره على 
مرة  الكرة  اأعاد  كبريين  التميز 
ا�شتديو  اإن�شاء  خالل  من  اأخرى 
املنيار+<  +ح�شن  الت�شجيالت 
وقت  يف  ا�شمها  تغيري  مت  التي 
التي  املنيار+  +�شوت  اإىل  الحق 
اليوم«.  حلد  �شامدة  تزال  ال 
الت�شجيل  ا�شتوديو  خالل  ><من 
والدي  �شجل  فقد  املنيار  �شوت 
و  ملئات  ا�شطوانة   80 من  اأزيد 
اأ�شهرها  و  اأبرزها  االأغاين  مئات 
اأ�شدرها  التي  خالدة  ظلت  التي 
و  باي+  +�شالح  اال�شتوديو  هذا 

اخرى<<،   روائع  و  +البوغي+ 
»اأنا  قائال  احلاج،  جنل  ي�رشح 
�شخ�شيا و منذ 1969 كنت رافقته 
�شتني  يقارب  ما  ت�شجيل  يف 
يف  دورة   45 و   33 ذات  ا�شطوانة 
تلك الفرتة«و اأو�شح �شليم« والدي 
م�شغوطة  اأقرا�شا  اأي�شا  �شجل 
العريقة   اجلزائرية  للمو�شيقى 
كما  املجاورة  احلقوق  و  املوؤلف 
مايا  نوبة  م�شغوطا  قر�شا  �شجل 
مو�شيقى  اإطار  فرن�شا يف  باإذاعة 
�شليم  واإ�شرتجع  العامل<<. 
كان  حني  لوالده  ذكريات  فرقاين 
الوطن  عرب  فنية  بجوالت  يقوم 
مردفا  الفني،   م�شواره  بداية  يف 
ذكرى  مبرح  ي�شتعيد  والدي  »كان 
جولة فنية يف اخلم�شينيات قادته 

و فرقته اىل مدينة ميلة يف ف�شل 
ال�شتاء حيث هطلت الثلوج الأيام و 
ادى تراكمها اىل ا�شطرار الفرقة 
للبحث  و  مطوال  للمكوث  الفنية 
و  للمبيت<<  مكان  عن  يوميا 
الراحل  اأبي  يكتف  »مل  اأ�شاف 
بل  املالوف  طابع  اأداء  و  بغناء 
و  االإنتاج  اإىل  اهتمامه  امتد 
الوقوف  على  حر�شه  مع  التوزيع 
مراحل  جميع  على  �شخ�شيا 
العملية يحفزه يف ذلك دافع واحد 
اأ�شكاله<<  بجميع  للفن  حبه  هو 
للمرحوم  البكر  النجل  تطرق   و 
احلاج  عالقة  عن  احلديث  يف 
باأفراد اأ�رشته واإ�شتطرد  يف هذا 
اأقرب  كانت   >< قائال  ال�شياق 
والدي+يا  لقلب  مالوف   اأغنية 

كان  حيث  تعذروين+،  ما  نا�ص 
يدندن بها يف اأوقات روقنه كونها 
تذكره ب�شقيقه الراحل اأي�شا عبد 
�شن  عنه يف  تعلم  الذي  و  الكرمي 
مبكرة اأ�شول التطريز على اإعتبار 
االأغنية  ذات  اأديا  لطاملا  اأنهما 
و  امل�شرتك<<   عملهما  اأثناء 
درب  على  ال�شائر  �شليم  ختم 
والده الراحل حديثه بالقول »عند 
كل  يف  تعيد  والدي  مع  اجللو�ص 
مرة اكت�شاف تلك اخلامة الب�شيطة 
فمن  �شخ�شيته  منها  ين�شج  التي 
العفوية اإىل الرقة و�شفات اأخرى 
كثرية اأ�شحت روحه احللوة اأقرب 
اإىل روح طفل جتاوز الثمانني من 
روائع  خلفه  تاركا  ليم�شي  عمره 

لن تن�شى على مر االأيام«. 
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فوائد اأكل الّزبيب 
ل تناول الّزبيب با�ستمرار حتى يتّم تعوي�ض الدم باملعادن  يعترب الّزبيب الغذاء الأمثل عند تناوله لل�سفاء من حالت الإ�سابة بفقر الدم، ولذلك ُيف�سّ
الالزمة وال�سرورّية لتغذية اجل�سم، وكذلك يحتوي على ن�سبة عالية من الألياف التي تدخل يف تكوين الّدم وبنائه. يعمل على تعزيز مناعة اجل�سم 

جيداً �سد اأمرا�ض ال�ستاء وخ�سو�سًا ال�سعال؛

يحتوي على مواد م�ضادة  لأّنه   
للأك�ضدة، وعدا عن ذلك يحتوي 
على كمّية وفرية من فيتامني �ضي 
املفيد يف هذه احلالت، وكذلك 
الفريو�ضات  ويقاوم  يق�ضي 
للأمرا�ض،  امل�ضّببة  واجلراثيم 
تخلي�ض  على  اأي�ضاً  وي�ضاعد 
اجل�ضم من ال�ضموم والف�ضلت، 
عندما  ال�ضخ�ض  ي�ضعر  ولذلك 
يتناول الّزبيب بنوع من احليوّية 
على  يق�ضي  لأّنه  والن�ضاط؛ 
التوتر والتعب والقلق، وعدا عن 
لل�ضعرات  مهم  م�ضدر  هو  ذلك 
احليوّية اللزمة لن�ضاط اجل�ضم. 
اأمرا�ض  لعلج  الّزبيب  يو�ضف 

اإّما  املفا�ضل  واآلم  الروماتيزم 
اأو  الريق  على  الّزبيب  بتناول 
الّزبيب.  م�رشوب  منقوع  تناول 
من  يعانني  اللواتي  لل�ضّيدات 
فرتة  خلل  الّدم  نزول  غزارة 
تناول  فعند  ال�ضهرية،  الدورة 
من  ويقلل  يخّفف  الّزبيب 

يقلّل  اأي  الغزير؛  الدّم 
الدورة  دم  غزارة 
ي�ضاعد  ال�ضهرية. 
الّزبيب ويعّزز يف تقوية 
وينري  والذكاء  الذاكرة 

على  الّزبيب  يحتوي  الذهن. 
الألياف، ولذلك يفيد يف حالت 
والبوا�ضري.  الإم�ضاك  علج 

حم�ض  من  الّزبيب  يتكّون 
مينع  الّذي  الأولينوليك 

�ض  ت�ضو

 ، ن �ضنا لأ ا

على  تراكم ويحافظ  ومينع  الأ�ضنان،  �ضّحة 
وداخل  الأ�ضنان  على  اجلراثيم 
على  املحافظة  يف  يعمل  الفم. 
جداً  غني  لأنه  العينني؛  �ضّحة 
البولفنوليك  بحم�ض 
للأك�ضدة،  امل�ضاد 
تتمّتع  وبالتايل 
ب�ضحة  العينان 

وروؤية  جّيدة 
ومينع  النظر  يقّوي  لأنه  جّيدة 

جداً  مفيد  العينني.  اإرهاق 
به�ضا�ضة  الإ�ضابة  حالت  يف 
به  يتوّفر  فالّزبيب  العظام؛ 
يلعب  الّذي  الكال�ضيوم  عن�رش 
دوراً مهّما يف بناء العظام. يتميز 
الّزبيب باأّنه من املواد الغذائية 
ال�ضهّية يف  تعمل على فتح  التي 
الرغبة  وتعّزز  الطعام،  تناول 
اجلن�ضية للجماع. من الأمرا�ض 
التي يعاجلها الّزبيب هي اأمرا�ض 
واأمرا�ض  والقولون،  النقر�ض 
الرئة، وال�ضداع، واآلم ال�ضقيقة، 
و�ضعف الكبد والإ�ضهال، وكذلك 
تفتيت  على  ويعمل  ال�رشع، 

ح�ضى املرارة والكلى

اأوراق 
التوت

 يطلق على ال�ضاي امل�ضنوع 
من اأوراق التوت بـ » �ضانغ انتم« ، 

يف اأغلب والتي يتّم قطفها من اأ�ضجار التوت وتزرع 
ف�ضل  يف  وجتفف  حت�ضد  ثم  العامل،  اخلريف من اأجل مناطق 

اأن ت�ضتخدم يف العلجات الع�ضبية، يتمّيز مذاق اأوراق باملرارة واحللوة 
ب�ضكل قليل، وتتمّيز باخل�ضائ�ض املهّدئة، كان ال�ضينيون ي�ضتخدمونها 
يف تقاليد طبية من خلل الوخز بالإبر لعلج احلمى املفرطة، واإخراج 
�ضموم اجل�ضم   فوائد اأوراق التوت تناول م�رشوب اأوراق التوت ي�ضاعد 
يف توازن م�ضتوى ال�ضكر بالدم: حيث اأثبتت درا�ضة قام بها جمموعة من 
الباحثني بجامعة ميني�ضوتا والتي توجد بالوليات املتحدة الأمريكية، 
التوت  اأوراق  اأّن  لنتيجة  لوا  تو�ضّ بحيث  �رشيرية  جتارب  اأجروا  حيث 
الفعالة  قدرته  اإىل  بالإ�ضافة  الثاين(  )النوع  ال�ضكري  ت�ضاعد يف علج 
على توازن ال�ضكر يف اجل�ضم وامت�ضا�ض الكربوهيدرات، وي�ضاف اإىل 
ذلك القدرة على تقليل م�ضتويات ال�ضكر بن�ضبة تقارب )44%(. ي�ضاعد 
ال�ضيني  الطب  ي�ضتخدم يف  اإّن  والرئة: حيث  الكبد  اأمرا�ض  يف علج 
التخل�ض من  والرئة وذلك من خلل قدرتها على  الكبد  كعلج تربيد 
اأعرا�ض درجات حرارة الرئة مثل احلمى بالإ�ضافة اىل حالت ال�ضعال 
والتهابات احللق ويخلّ�ض من اآلم الكبد واأعرا�ض جفاف العيون، ولكن 
ني والطبيب قبل ذلك.  يتم ا�ضتخدام اأوراق التوت اإّل با�ضت�ضارة املخت�ضّ
تناول �ضاي اأوراق التوت ي�ضاعد يف علج اأمرا�ض املعدة مثل القرحة 
املعدية وي�ضاعد يف التخفيف من اآلم املغ�ض الكلوي. ي�ضتخدم �ضاي 
اأوراق التوت يف رجيمات اإنقا�ض الوزن والتخل�ض من ال�ضمنة وذلك لأّن 
هذا ال�ضاي يعمل على تقليل حجم املعدة مما ينتج عنه تقليل كميات 

الطعام املتناول

اجلهاز اله�صمي

فوائد تناول ال�صم�صم

اله�ضمي،  للجهاز  مفيداً  ال�ضم�ضم  يعّد   
وذلك نظراً لحتوائه على الألياف، والتي 
الأمعاء، وحتّفز  تنظيف  دور يف  لها 
مفيد  اله�ضم.  وتنّظم  عملها 
ال�ضم�ضم  من  ي�ضتخرج  لل�ضعر: 
فروة  تقوية  على  يعمل  زيٌت 
ب�ضبب  وذلك  وال�ضعر،  الراأ�ض 
عليها  يحتوي  التي  املرّكبات 
ال�ضم�ضم. عند تدليك الأطفال 
ذلك  ي�ضاهم  ال�ضم�ضم  بزيت 
هادئاً  نوماً  اإعطائهم  يف 
يخلّ�ضه  اإّنه  حيث  ومريحاً؛ 
جفاف  من  ويخّفف  اللتهابات،  من 
اجللد. ي�ضاعد تناول زيت ال�ضم�ضم يف 
وال�ضعال،  الكّحة  نوبات  من  التخفيف 
منه.  �ضرية  ملعقة  تناول  عند  وذلك 
الزيت امل�ضتخرج من حبوب ال�ضم�ضم 
والقدرة  الإثارة  مفيد جداً يف تعزيز 
من  وذلك  الرجال،  لدى  اجلن�ضّية 
�ضغرية  ملعقة  مقدار  تناول  خلل 

يومّياً

هو مفيد للج�ضم ب�ضكل عام يحتوي ال�ضم�ضم 
املعدنّية  العنا�رش  من  الكثري  على 
واملفيدة  املهّمة 
اجل�ضم  ل�ضحة 
مثل: الكال�ضيوم، 
 ، يد حلد ا و
 ، �ض لنحا ا و
 ، ملنغنيز ا و
والف�ضفور، والنحا�ض، 
م�ضادر  من  ويعترب 

مهم الربوتني  للج�ضم.  املفيد 
لحتواء ل�ضّحة  نظراً  العظام: 

العظام،  �ضحة  تعزيز  على  يقوم  والّذي  الزنك،  على  ال�ضم�ضم 
وي�ضاعد يف حمايتها من اله�ضا�ضة عند التقّدم يف ال�ضن. ي�ضاعد 
ال�ضم�ضم يف تخفي�ض الكول�ضرتول يف الدم، وذلك نظراً لحتواء 
ال�ضم�ضم على مرّكبات الفايتو �ضيرتولت التي تقوم بذلك. عند 
تناول ال�ضم�ضم فذلك ي�ضاعد يف حماربة الكثري من الأمرا�ض، 

وذلك لحتوائه على فيتامني هـ.

فوائد اخلل الطبيعّي
  يفيد يف تنظيف وتطهري اجل�ضم من البكترييا واجلراثيم، واحلفاظ على �ضّحة 
اجل�ضم ون�ضاطه وحيوّيته لحتوائه على مادة البوتا�ضيوم. يعمل » خّل التفاح 
» على اإنقا�ض الوزن الزائد، وحرق الدهون يف اجل�ضم، واإذابتها عن طريق 
النتظام، بتناوله خملوطاً باملاء بعد كل وجبة د�ضمة. ميكن ا�ضتخدام 
اخلّل الطبيعّي لعلج احلروق الناجتة عن اأ�ضعة ال�ضم�ض، وذلك بو�ضعه 
يفيد  القما�ض.  من  قطعة  بوا�ضطة  املتاأّثرة  املناطق  على  مبا�رشة 
وال�ضعال،  والتهاباتها،  واللوزتني،  اآلم احللق،  الطبيعّي يف علج  اخلل 
واحلازوقة، والحتقان، وم�ضاكل تعقد اأو ان�ضداد العقد الليمفاوّية، اإذا 
مّت ا�ضتخدامه كغرغرة. ين�ّضط الدورة الدموّية وتدّفق الدّم يف الأوعية 
وتوّرم  والدوايل  املفا�ضل  التهاب  علج  يف  يفيد  فهو  لذا  وال�رشايني 
الأقدام واآلمها املزعجة. يخف�ض ن�ضبة الكولي�ضرتول ال�ضاّر يف اجل�ضم، 
ويخف�ض �ضغط الدّم املرتفع. يفيد يف علج القيء، والإ�ضهال، وت�ضكني 
املغ�ض املعوّي. يفيد يف علج �ضداع الراأ�ض املزمن، وحالت الدوار 
» الدوخة » املفاجئة. يفيد اخلل يف علج اجلروح وتطهريها، وت�ضكني 
اآلم احلروق والتقرحات اجللدّية، والطفح ويزيل اآثار الكدمات. يفيد 
يف علج م�ضكلة الأرق الليلّي، وي�ضاعد على ال�ضرتخاء والنوم العميق. 
يوؤّخر  الكالي�ضيوم.  ا�ضتقلب  وينّظم  والإخراج،  اله�ضم،  عملّية  ينّظم 

مظاهر ال�ضيخوخة، واأعرا�ض تقدم ال�ضّن.  

فوائد طلع النخل  
مفيد للن�ضاء؛ حيث يعمل على 

تن�ضيط املباي�ض وينّظم 
الطمث، بالإ�ضافة 

اأّنه ي�ضاهم يف تكوين اإىل 
لدى الن�ضاء. يعترب البوي�ضات 

للرجال والن�ضاء، ويعمل على من�ّضطاً جن�ضّياً 
يزيد من فر�ضة الإجناب عند تقوية اجل�ضم عموماً. 

الرجال، ويعمل على زيادة عدد احليوانات املنوّية. يعمل على ت�ضكني ثائرة الأمل 
ويقّوي املعدة. ي�ضفي من ال�ّضعال و�ضيق التنف�ض. يزيد يف قّوة الرجل اجلن�ضية 
ب�ضكل كبري، وين�ضط احليوانات املنوّية لتلقيح البوي�ضة؛ حيث اأثبتت الدرا�ضات 
عندما قامت بالتجربة على اأحد املر�ضى الّذين ي�ضكون من عدم القدرة على 

الإجناب و�ضعف يف احليوانات املنوّية، فمن بعد تناوله لطلع النخيل ملّدة �ضهر 
اأ�ضبحت لديه قّوة يف احليوانات املنوّية بن�ضبة و�ضلت اإىل )80(% ، بالإ�ضافة 

لذلك اإّن املراأة لو ا�ضتخدمته داخل حّفا�ضة ومّت ارتداوؤها ما قبل اجلماع فذلك 
يعني ويفيد يف احلمل ب�ضورة كبرية، اأو من خلل عمل حّمام مائي بطلع النخيل 

باح ويف امل�ضاء بعد الدوّرة ال�ضهرية ب�ضّتة اأّيام، وذلك  مّدة )10( اأيام يف ال�ضّ
للن�ضاء اللواتي ي�ضكني من �ضعف التبوي�ض. عند �رشب طلع النخيل مع الع�ضل 
فذلك يفيد يف تقوية املناعة، ويعالج مر�ض الأنيميا يف حال مّت تناوله ثلث 
مّرات يومياً للن�ضاء والّرجال، وهو مفيد يف حالت الإ�ضهال ويقّوي املعدة. 
ميكن تناول طلع النخل مع ال�ضمن البلدي وذلك عن طريق طبخه واأكله؛ فهو 

مفيد يف الكثري من الأمرا�ض، ومينع نزيف الدم يف اجلروح، وي�ضاعد يف الق�ضاء 
على اخلراريج والتقّرحات. طلع النخيل يفيد الب�رشة نظراً لحتوائه على الكثري 
من الربوتينات، والإنزميات، والأحما�ض الأمينية، والفيتامينات، وال�ضكرّيات، 
واملعادن، فعند القيام بعمل كرمي من طلع النخل فذلك يغّذي اجللد وينعك�ض 
على الب�رشة ب�ضكٍل اإيجابّي ويعطيها الن�ضارة وال�ضحة، فالإنزميات املوجودة 

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

والنعومة املمتازتني
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

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

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

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

�أثر �لإميان على �لفرد
 

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

ما به من تعب اأو هم

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

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

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

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

واآخرته

كيف �أ�ستغفر رّبي من �لذنوب و�ملعا�سي

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

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

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

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

اأنت الغفور الرحيم
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 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

اإبراهيم حي طالل ح�شن، طريق دايل 33 
هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
   فاك�ض: 021.37.33.58

فندق املر�صى

املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل 
021.39.19.51/39.10.05  هاتف

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

املركب ال�شياحي بزرالدة
 : 021.39.69.24 هاتف
  فاك�ض: 021.39.78.67

 فندق املنزه

املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل
  هاتف : 021.39.14.35

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

 41-76-75 
Fax : )021( 41-

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

 80-70-30
 م�صت�صفى المرا�س العقلية
 دريد ح�صني

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

045،32.16.53
 امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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 �سركة ابل ت�ستاأجر �سيء غري متوقع 
من مر�سيد�س و كراي�سلر

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

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

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

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

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

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

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

وتبلغ �رشعتها الق�سوى 321 كم/�ض.  

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

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

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

بالبنزين وقد يكون هجينا.

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

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

البافاري بي ام دبليو ، 

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

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

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

اجلديدة كلياً العام القادم ".

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

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

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

ال�ضيارة.

موا�سفات و�سور 
ملربجيني 

اورو�س 2019 
الر�سمية

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

فيه فريقنا يف عرب جي 
تي يف اإيطاليا موطن �سيارة 

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

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

 SUV هذه ال�سيارة الـ
اخلارقة بن�سخة اختبارية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على اأربعة خمارج للعادم 
موزعة ب�سكل مزدوج على 

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

طلبها باإطارات قيا�ض 22 اأو 
23 اإن�ض ، حماطة بعجالت 

بريلي بي زيرو كور�سا - 
. Pirelli P Zero Corsa

على  قادرة  "تويوتا" اختبارية 
روؤية اجلهات الأربع ليال



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة 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�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اإدارة في�سبوك 

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

 Sports جملّة 
.Business

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

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

مُل�ستخدمي ال�سبكة.

Datally قوقل ُتطلق

 اأداة جديدة ملراقبة ا�ضتهالك 

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

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

اأكرب باالت�سال والتوفري قدر االإمكان.

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

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

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

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

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

هواوي 

اآبل حت�ضل على براءة اخرتاع 
هاتف ذكي قابل للطي

التطبيقات التي جتمع بيانات امل�ستخدمني 
دون علمهم

نظام اأندرويد ُيحكم قب�ضته 

�سا�سة  مع   Honor V10 هاتف 
طويلة وكامريتني خلفيتني

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

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

.microSD ”دي

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

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

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

اإطالق هاتف ذكي قابل للطي خالل عام 2018.

اأندرويد  نظام  بتنبيه �سيبداأ 
التطبيقات  من  امل�ستخدمني 

بياناتهم  بجمع  تقوم  التي 
بناًء  وذلك  علمهم،  دون 

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

التي  التطبيقات 
بيانات  بجمع  تقوم 

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

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

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

اجلغرايف داخل اجلهاز.

 ن�ضخة من تطبيق
 م�ضنجر لالأطفال

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هذا النوع من التو�سيالت داخل العلبة يف الو�سع الطبيعي.



النفايات  ت�سيري  يخ�ص  فيما 
مّت  فقد  واإزالتها،  ومراقبتها 
اإح�ساء )528( تدخل متحور حول 
رف�ص  اأو  النفايات  واإهمال  رمي 
ا�ستعمال نظام النفايات املو�سوع 
من طرف الهيئات املهنية، )313( 
اأو  رمي  اأو  باإيداع  متعلق  تدخل 
الناجتة  الهامدة  النفايات  اإهمال 
عن ا�ستغالل املحاجر و املناجم 
الرتميم،  و  والبناء  الهدم  واأ�سغال 

الطريق  اإعاقة  حول  تدخل   )47(
من  مواد  ترك  اأو  بو�سع  العام 
اأو  املرور  حرية  متنع  اأن  �سانها 
اإىل  بالإ�سافة  اآمن،  غري  جتعله 
غري  ومفرغة  موقع   )93( اإزالة 
ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  �رشعية 
تدخل   )20( ناهيك عن  املحلية، 
امتعلق باإلقاء اأو و�سع يف الطريق 
العمومي اأقذار اأو كنا�سات اأو مياه 
يوؤدي  اأخرى  مواد  اأي  اأو  قذرة 
اآو  �رشر  اإحداث  اإىل  �سقوطها 
تت�ساعد منها روائح كريهة �سارة 

بال�سحة.
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امل�سيلة 

»حاج مقداد« يزور االمام »طاهر �سري�ش 
»الراقد يف امل�ست�سفى

فاجاأ وايل ولية امل�سيلة »حاج مقداد » الإمام والداعية ال�سيخ »طاهر �رشاي�ص » الذي يرقد حاليا 

يف م�ست�سفي الزهراوي بعا�سمة الولية بزيارة قام بها رفقة جمع من ال�سلطات ليطمئن على حالته 

ال�سحية  و يعرب له عن تعاطفه و ت�سامنه معه يف هذا المتحان ال�سحي، على حد تعبريه، موؤكدا له 

يف وقفة عرفان و تقدير،  باأنه من الئمة البارزين متمنيا له ال�سفاء العاجل و طول العمر .

عبدالبا�سط ب
م�سالح اأمن والية اجلزائر

 اإزالة 93 مفرغة ع�سوائية و 206 اإجناز بناء بدون ترخي�ش 
�سّجلت فرقة �سرطة العمران وحماية البيئة الأمن والية اجلزائر خالل �سهر نوفمرب 

الفارط )206( تدخل تعلق باإجناز بناء بدون رخ�سة و )06( تدخالت حول عدم مطابقة 
البناء لرخ�سة البناء امل�سّلمة، وفيما تعلق بتطهري الطريق العام مت ت�سجيل )101( 

تدخال متعلقا بالتجارة غري ال�سرعية.

�سكيكدة

 �سباب يبيتون يف العراء
 من اأجل من�سب �سغل

من�سب   500 فتح  عن  الإعالن  بعد 
ب�رشكة  ال�سهادة  اأ�سا�ص  على  عمل 
بحر  �سكيكدة  بولية  �سوناطراك 
الآلف  �سارع  املا�سي،  الأ�سبوع 
الوكالة  اإىل مكتب  الولية  �سباب  من 
و�سع  اأجل  من  للت�سغيل  املحلية 
ل  و  الفو�سى  من  جو  يف  ملفاتهم، 
ق�سوا  منهم  الغالبية  اأن  تنظيم حتى 
اأجواء  يف  الوكالة  مكتب  اأمام  ليلتهم 
الظفر  اأمل  على  باردة  جد  �ستوية 

بفر�سة و�سع ملف م�ساركتهم.
�سباب  من  العديد  عرب  وقد  هدا 

الف�ساء  يف  �سفحاتهم  على  الولية 
ا�ستيائهم  عن  الفاي�سبوك«   « الأزرق 
يف  العملية  �سري  ظروف  من 
الوكالة  قيام  عدم  ا�ستغربو  حني 
على  اإلكرتوين  موقع  با�ستحداث 
الأنرتنت ميكن الراغبني يف الت�سجيل 
ويف  �سهولة  بكل  بالعملية  بالقيام 
اأن  العلم  مع  ق�سري  زمني  ظرف 
وليات  باقي  يف  اجلزائرية  الإدارة 
الوطن قد قطعة �سوطا كبري يف هدا 

املجال.
يحي عواق

رقان بوالية اأدرار

 تفكيك �سبكة ترويج 
واملتاجرة يف املخدرات 

رقان  دائرة  باأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
اثر معلومات  اأم�ص على  اأول  اأدرار  ولية 
وردت لقوات ال�رشطة برقان مفادها  ان 
من  كمية  يخبئ  �سنة   43 ا(  )م  املدعو 
املخدرات بحي 100 م�سكن برقان عليه 
الأمن  تنقلت م�سالح  ال�رشعة  على جناح 
مت  اأين  للمعلومات  وا�ستغالل  احلي  اىل 
�سكل  على  املخدرات  من  كمية  �سبط 
خمباأة  غ   7.6 ب  وزنها  يقدر  قطع  اأربع 
الذكر  �سالف  منزل  من  بالقرب  باأحكام 
تفتي�ص  و  الأخري  هذا  اإيقاف  مت  وعليه 
حيث  ايجابية  النتيجة  كانت  اأين  م�سكنه 
)كيف  املخدرات  من  كمية  �سبط   مت  

معالج( مقدرة ب 14.8 غ   وبعد التحقيق 
من  ميون  اأنه  �رشح  املتهم  ال�سالف  مع 
ومبا�رشة  �سنة  م( 24  )�ص  طرف املدعو 
الإيقاع  اأجل  من  حمكمة  خطة  و�سع  مت 
به متلب�سا اإل اأنه لذ بالفرار ليتم تفتي�ص 
منزله اأين كانت العملية ايجابية حيث مت 
العثور على قطعة خمدرات بوزن 1.5 غ  
التفتي�ص  عملية  اأثناء  �سخ�سني  وتوقيف 
)ب  و  �سنة  �ص(24  )ل  ب  الأمر  يتعلق  و 
ع(30 �سنه عليه مت حتويل ال�سالفي الذكر 
الإجراءات  واتخاذ  الدائرة  اأمن  مقر  اإىل 

القانونية يف حقهم.
بو�سريفي بلقا�سم 

امل�سيلة 

انطالق فعاليات الطبعة الثانية ل�سالون الع�سل
واحلرف  التقليدية  ال�سناعات  غرفة  يحت�سن 
غاية  ايل  اليوم،   من  ابتداء     ، امل�سيلة  مبدينة 
9 دي�سمرب ال�سالون الثاين للع�سل  وذلك مب�ساركة 
اأكرب منتجي الع�سل بالولية،حيث ا�رشف وايل ولية 
املحلية  ال�سلطات  رفقة   « مقداد  »حاج  امل�سيلة 
والأمنية على اإعطاء اإ�سارة افتتاح ال�سالون الثاين 
املبادرة  هذه  وتهدف  اخللية  ومنتجات  للع�سل 
اإىل  للولية  الفالحية  الغرفة  قبل  من  املنّظمة 
النحل،  فر�سة ملرّبي  وخلق  الفرع  بهذا  النهو�ص 
بت�سويق اإنتاجهم باأ�سعار معقولة وخلق قناة ات�سال 
ال�سالون  يعد  وامل�ستهلك    املنتج  بني  مبا�رشة 
ع�سل  اأنواع  خمتلف  على  الزوار  لتعريف  فر�سة 

النحل والعديد من املنتوجات امل�ستقة منه .
عبدالبا�سط بديار 

جائزة جديدة للفرعون �سالح يف اإجنلرتا
يوا�سل النجم امل�رشي حممد �سالح، 
الإجنليزي،  ليفربول  نادي  مهاجم 
الأرقام  وحتقيق  اجلوائز  ح�سد 

القيا�سية يف الربميريليغ، منذ ان�سمامه 
للريدز مطلع املو�سم اجلاري واختارت 
�سالح  الفرعون  الإجنليزية  اجلماهري 

�سهر  يف  لعب  اأف�سل  بجائزة  للفوز 
الالعبني  رابطة  قبل  من   ، نوفمرب 
ترتيب  �سالح  ويحتل  املحرتفني 

بـ 12 هدفا  هدايف الدوري الإجنليزي 
يف 15 مباراة، �سجل فيها 7 اأهداف يف 

�سهر نوفمرب خالل 4 مباريات.

  موقف ...
اأنا  و  املا�سية  اأالأيام  خالل  بالذاكرة  ماعلق  اأطرف  من 
املوريتانيني هو خرب عن  الزمالء  اأطالع ما يكتبه بع�س 
عرف  هو  املوريتانية  ال�سلطات  اأجازته  قانون  م�سروع 
بقانون »العنف �سد النوع«،و الذي يحدد اآليات قانونية 
لردع تعنيف الن�ساء و خ�سو�سا الزوجات حيث �سيكون 
املواطنون يف موريتانيا عر�سة لل�سجن اإذا رفعت �سدهم 

�سكوى تفيد بتعر�س لل�سب و التعنيف اللفظي فقط 
تاأثري  حتت  ال�سيوخ  جمل�س  يف  اإجها�سه  مت  الن�س  لكن 
االجتماعية،احلدث  و  ال�سيا�سية  الفعاليات  من  كثري 
ا�ستن�سخنا  لو  ماذا  نت�ساءل  طبيعيا  يجعلنا  طرافته  على 

ثم طبقنا هذا القانون يف اجلزائر ماذا �ستكون النتيجة؟ 
اأويحي  حكومة  تكون  حتى  �سهران  اأو  �سهر  مير  لن 
يف  خميمات  ورمبا  ال�سجون  ع�سرات  بناء  اإىل  م�سطرة 
ال�سحراء ال�ستيعاب االأعداد الهائلة و �سيكون عمار هذه 
باعتبار  �سواء  حد  على  االإناث  و  الذكور  من  الف�ساءات 
يف  متاأ�سلة  ثقافة  اإىل  يتحول  يكاد  اأ�سكاله  بكل  العنف 

ممار�ساتنا اليومية ،
يذكر التقرير االعالمي املوريتاين عن م�سمون القانون  
على   ،14 املادة  وهي  الـ74،  امل�سروع  مواد  اإحدى   يف  اأنه 
احلب�س من ع�سرة اأيام اإىل �سنتني لكل من "�ستم زوجته 

�سرفها"،  اأو  كرامتها  من  مت�س  اأن  ميكن  مهينة  بعبارة 
جرمية  ارتكب  من  كل  معاقبة  على   7 املادة  تن�س  فيما 
االأ�سغال  وعقوبة  باالإعدام،  متزوج  وهو  االغت�ساب 
عازبًا،  اجلرمية  مرتكب  كان  اإذا  واجللد  واحلد  ال�ساقة 
جرمية  يف  ُي�سرع  من  على  املوقتة  ال�ساقة  والعقوبة 

االغت�ساب.
ت املادة 19 على معاقبة كل زوج ال ي�سمح ل�سريكته  ون�سّ
�سنتني،  اإىل  �سنة  من  باحلب�س  العامة  حرياته  مبمار�سة 
جرمية  ميار�س  من  كل  الثانية  املادة  عاقبت  فيما 
�سنة  اإىل  اأ�سهر  �ستة  من  بال�سجن  اجلن�سي،  التحّر�س 

اإ�سافة اإىل غرامة ت�سل اإىل 200 األف اأوقية )حواىل 560 
دوالر اأمريكي(، وقد ترتفع العقوبة اإىل ثالث �سنوات يف 

حاالت عدة منها اإذا كانت ال�سحية عاملة منزلية"
اإىل  الفعاليات  خمتلف  و  اإعالميني  و  و  كمجتمع  األ�سنا  
اآليات  و  العنف  ظاهرة  حيال  االأ�سا�سية  االأ�سئلة  طرح 
يف  املرتبطة  املختلفة  متظهراتها  ا�ستيعاب  عالجها،و 
االأ�سا�س  مب�سارات منو املجتمع  لعلنا بعدها نفلح يف اإنقاذ 

م�ستقبلنا.
وداد احلاج

درو�ش من التجربة املوريتانية 

وداد احلاج:

اأدرار

4 �سبان رهن احلب�ش بتهمة ال�سرقة 
اأولف  دائرة  باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  قوات  قامت 
اأ�سخا�ص   اأربعة  على  القب�ص  اإلقاء  من  اأدرار  بولية 
ا�ستبه يف تورطهم يف ق�سايا �رشقة  ا�ستهدفت ثالثة 
مواطنني باإقليم اخت�سا�ص امن الدائرة  و يتعلق الأمر 
ب املدعو )ا ل( 20 �سنة و املدعو )ر �ص( 18 �سنة  )ج 
ف( 19 �سنة و املدعو )ف ا( 19 �سنة  بعد التحقيق 
معهم و مواجهتهم بالأفعال املن�سوبة اإليهم  تبني اأنهم  

قاموا بعدة �رشقات  م�ست لواحق �ساحنات )بطاريات( 
احلجم  من  فحم  اأكيا�ص   ، البوتان  غاز  قارورات   ،
الكبري، نتيجة ذلك مت ا�سرتجاع امل�رشوقات  ومبا�رشة 
مت عر�سهم اأمام وكيل اجلمهورية لدي حمكمة اأولف  
الذي اأحالهم مبا�رشة على املحكمة الفورية اأين �سدر 

يف حقهم �سنتني �سجن نافذة وغرامة مالية    
بو�سريفي بلقا�سم 

رئي�س اجلمعية الوطنية ملنتجي امل�سروبات علي حماين

 املعامل املحلية تنتج 4.5 ماليري
 لرت من الع�سائر �سنويا 

مببادرة من رئي�س بلدية �سيدي علي مب�ستغامن

 منح ا�سم " مهند�ش نظافة " 
لعمال نظافة بلدية �سيدي علي

امل�رشوبات  ملنتجي  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  ك�سف 
لرت  ماليري   4.5 من  اأكرث  تنتج  اجلزائر  اأن  حماين  علي 
لكل اأنواع امل�رشوبات �سواء الغازية واملعدنية والع�سائر 
اأم�ص  اإذاعي  لقاء  خالل  امل�سدر  ذات  واأ�سار  �سنويا. 
باملائة   98 منها  ي�ستهلكون  اجلزائريني  اأن  اإىل  الثالثاء 
وامل�رشوبات  الع�سائر  من  فقط  باملائة   2 وي�ستوردون 
وعن احرتام ن�سبة ال�سكر املحددة عامليا يف امل�رشوبات 
اأو�سح امل�سوؤول ذاته اأن جمعيته التي ا�ستعانت بخربات 
دول اأخرى يف هذا املجال قدمت اقرتاحات اإىل وزارتي 
يف  ال�سكر  ن�سبة  تقلي�ص  كيفية  حول  وال�سحة  التجارة 
ي�سعر  اأن  دون  من  تدريجية  ب�سفة  وذلك  امل�رشوبات 
امل�ستهلك بذلك وذلك لتعويده على اقل ن�سبة من ال�سكر 

وهناك من املنتجني من �رشعوا يف ذلك.واأفاد يف ال�سياق 
من  طن  األف  و200  ت�ستهلك1مليون  اجلزائر  اأن  ذاته 
امل�رشوبات  ل�سناعة  موجهة  األف طن   150 منها  ال�سكر 
، مفندا ق�سية وجود اأي �سكر م�رشطن حيث مل يتم تلق 
القارورات  خطورة  بذلك،وبخ�سو�ص  خا�سة  �سكوى  اأي 
ف�سل  يف  خا�سة  ال�سم�ص  لأ�سعة  املعر�سة  البال�ستيكية 
ال�سيف اأ�سار علي حماين اإىل انه مت طرح هذه امل�ساألة 
املنظمة  يف  ع�سو  جمعيته  باعتبار  املتخ�س�سني  على 
الدولية ملنتجي امل�رشوبات ومت التاأكيد على عدم وجود 
امل�سكل  ولكن  امل�ستهلك  �سحة  على  حقيقية  خطورة 

املطروح يتعلق بنوعية املنتوجات .
ف.ن�سرين

لبلدية  رئي�سا  تن�سيبه  يوم  يف  بو�سيعد  حممد  اأقدم   
ا�ستح�سان  لقيت  مببادرة  مب�ستغامن  علي  �سيدي 
اجلميع اأين منح ا�سم >< مهند�ص نظافة >< لعمال 
النظافة  مهند�ص  �سهادات  ومنحهم  بالبلدية  النظافة 
كما وقام بتزويدهم ببدلت جديدة خا�سة تكرميا لهم 
يف  املثل  اعتبارهم  و  الكبرية  ملجهوداتهم  تقديرا  و 
الت�سحية و الجتهاد من اجل املدينة و الوطن، هدا 
وقد اأعرب �سكان البلدية اإعجابهم باملبادرة اآملني اأن 

تنت�رش لت�سمل كافة ربوع الوطن.
ي.ع

اأمن والية امل�سيلة 
تفكيك ع�سابة خمت�سة 

يف ال�سرقة باأوالد 
�سيدي اإبراهيم

ق�سائي �سدهم وتقدميهم امام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى توقيفهم واإ�سرتجاع جزء كبري من امل�رشوقات ، مت اإجناز ملف حتديد هوية الفاعلني وبناءا على خطة عمل حمكمة مت للقيام بعملية البحث والتحري عن الفاعلني مما مكنها من لل�رشقة ، قوات ال�رشطة قامت بتكثيف العمل الإ�ستعالمي بتقدمي �سكوى اإىل م�سالح ال�رشطة مفادها تعر�ص م�سكنهما خمت�سة يف �رشقة حيثيات الق�سية تعود على اإثر قيام �سحيتني بولية امل�سيلة ، من تفكيك ع�سابة متكونة من 3 اأ�سخا�ص، متكنت قوات ال�رشطة التابعة لأمن دائرة اأولد �سيدي اإبراهيم 
عبدالبا�سط بديار حمكمة .

الفيدرالية اجلزائرية "Ooredoo  و 
 لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة 

التزام اإىل جانب االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة
الوفية  و  املواطنة  املوؤ�س�سة   ،Ooredoo يحتفل 
للتزاماتها، بال�رشاكة مع الفيدرالية اجلزائرية لالأ�سخا�ص 
ذوي  لالأ�سخا�ص  العاملي  باليوم   )FAPH( الإعاقة  ذوي 
الإعاقة املوافق لـ 03 دي�سمرب. لإحياء هذا اليوم العاملي، 
نّظم كل من Ooredoo و الفيدرالية اجلزائرية لالأ�سخا�ص 
باجلزائر   2017 دي�سمرب   04 الثنني  يوم  الإعاقة  ذوي 
العا�سمة لقاءا حت�سي�سيا حتت �سعار »كلنا معا حتى ل نرتك 

اأحد جانبا » و الذي جمع قرابة مائة �سخ�ص من ذوي الإعاقة و عائالتهم، و ذلك بح�سور رئي�سة 
الفيدرالية اجلزائرية لالأ�سخا�ص ذوي العاقة، ال�سيدة عتيقة املعمري و ال�سيد رم�سان جزايري، 
 Ooredoo لـ  العام  للمدير  ممثال   ،  Ooredooلـ الإعالم  و  العامة  للعالقات  العملياتي  املدير 

هندريك كا�ستيل.
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