
ال�سفري الرتكي  حممد بوروي يف منتدى يومية الو�سط

هناك تن�سيق بني اأنقرة واجلزائر يف مكافحة الإرهاب

خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل من 2018

ارتفاع يف واردات جمموعة اأجزاء 
ال�سيارات املوجهة للرتكيب 
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حمكمة الدار البي�ساء

 حماكمة 5 من معطوبي اجلي�ش
 لتعديهم على  30 دركيا
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العا�سمة

زيارة مفاجئة للعقيد لهبريي اإىل جمموعة الحتياط بالقبة
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 ع�سلة دوخة ومبوحلي تواجدوا 
�سمنت قائمة اأف�سل 5 ت�سديات

حرا�ش املرمى  اجلزائريون 
يف ال�سعودية يلفتون النتباه

بعد �سل�سلة من الف�سائح

 اإنهاء مهام  3 مدراء ملوؤ�س�سات 
�سحية يف �سيدي  بلعبا�ش 

انعدام الوعاء العقاري يرهن م�ساريع التنمية

وايل امل�سيلة ياأمر مري حمام ال�سلعة 
بالبحث عن اأوعية عقارية   
واإثر عملية بحث ومت�سيط ببومردا�ص

 تـــــــدمري �ســـــــتة خمـــــــابئ
 للجــــماعات الإرهابــــــية

ري عالوة
ت�سوير :ب�س

بيانات م�ساندة له من طرف عدة ق�سمات

بوحجة يجمد ن�ساطاته 
 والأزمة تلقي بظاللها 

�ص4على منا�سلي الأفالن



عين

ال�سواحل  حر�س  متكنت وحدات 
حماولة  ال�سلف  والية  يف  بتن�س 
حراڤ  لـ52  �رشعية  غري  هجرة 
ترتاوح اأعمارهم بني 20 و40 �سنة، 

تن�س  �سواحل  من  جميعا  اأبحروا 
كانت  �سيد،  قوارب   4 منت  على 
االإ�سبانية  ال�سواحل  نحو  وجهتهم 
عرب البحر االأبي�س املتو�سط، اإال 

اأن فطنة حرا�س ال�سواحل وتكثيف 
حد  بو�سع  �سمحت  املراقبة 
ملفات  اإجناز  مت  حيث  للحراڤة 
اأمام  وعر�سهم  حقهم  يف  قانونية 

قبل  معهم  التحقيق  ومت  االأطباء، 
اأن يحّولوا اأمام اجلهات الق�سائية 
يف  الف�سل  اأجل  من  املخت�سة 

ق�سيتهم.
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واإثر عملية بحث ومت�شيط ببومردا�س

تدمري �ستة خمابئ 
للجماعات الإرهابية

اإطار مكافحة االإرهاب واإثر عملية بحث ومت�سيط  يف 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  ببومردا�س/ن.ع.1، 

الوطني ال�سعبي، يوم 01 اأكتوبر 2018، �ستة )06( خمابئ 
للإرهابيني، يف حني �سبطت مفرزة اأخرى بتمرنا�ست/

ن.ع.6، م�سد�سا ر�سا�سا من نوع كل�سنيكوف وكمية من 
الذخرية. ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت 

عمليات  اإثر  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز 
متفرقة بكل من غليزان/ن.ع.2 وبرج بوعريريج/ن.ع.5 
جتار   )07( �سبعة  والوادي/ن.ع.4،  وب�سار/ن.ع.3 
الكيف  من  كيلوغرام   )55،6( لديهم  �سبطت  خمدرات 
املعالج و)1030( قر�س مهلو�س، يف حني اأوقف عنا�رش 

الدرك الوطني بكل من �سطيف وتب�سة/ن.ع.5، �سخ�سني 

م�سد�سات  و)03(  �سيد   )02( بندقيتي  بحوزتهما   )02(
كهربائية.

غري  الهجرة  مكافحة  اإطار  ويف  اأخرى  جهة  من 
ال�سلف/ من  بكل  ال�سواحل  حرا�س  اأحبط  ال�رشعية، 

ن.ع.1 والقالة/ن.ع.5 ووهران وعني تيمو�سنت/ن.ع.2، 
حماوالت هجرة غري �رشعية لـ )89( �سخ�سا كانوا على 
منت قوارب تقليدية ال�سنع، فيما مت توقيف )31( مهاجر 

غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بعني �سالح/ن.ع.6.

ب�شواحل تن�س يف ال�شلف

اإحباط حماولة اإبحار �سري لـ52 حراڤ

خبر في 
صورة

زيارة مفاجئة للعقيد لهبريي 
اإىل جمموعة الحتياط بالقبة

تلم�شان 

حجز80كلغ من الكيف املعالج 
جنحت  يوم 1اأكتوبر2018 الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�سائية 

بني بو�سعيد باأمن والية تلم�سان من حجز كمية من املخدرات 
قدرت بـ 80 كلغ على اإثر معلومات وردت اإىل �رشطة تلم�سان 

مفادها قيام �سخ�س باملتاجرة باملخدرات مع نقلها انطلقا 
من ال�رشيط احلدودي الغربي باجتاه قرية ال�سواين، لتوؤكد 

املعلومات عن قيامه بتخزينها مب�سكنه العائلي اأين مت 
ا�ست�سدار اإذن بالتفتي�س �سادر عن حمكمة باب الع�سة مت 
مبوجبه تفتي�س م�سكن املدعو/ �س م 36 �سنة، وهذا بعد 
تطويق املكان، اأ�سفرت العملية عن العثور على كمية من 

املخدرات خمباأة بداخل اإحدى الغرف وكذا �سطح امل�سكن 
قدر وزنها االإجمايل بـ 80 كلغ من الكيف املعالج، ليتم توقيف 

واقتياد والدة و�سقيقة ال�سالف الذكر، التحقيق يبقى مفتوح من 
طرف �رشطة تلم�سان. 

ب.ع

امل�شيلة

جلنة الفالحة مبجل�س الأمة تقف 
علي واقع القطاع

حل اأم�س بوالية امل�سيلة اأع�ساء من جلنة الفلحة والتنمية الريفية ملجل�س 
االأمة من اأجل الوقوف على واقع واإمكانيات القطاع الفلحي وان�سغاالت 
االأول  يومها  ا�ستهلها يف  والتي  يومني  تدوم  التي  الزيارة  القطاع  مهنيي 
رفقة وايل والية امل�سيلة »حاج مقداد » انطلقا من بلدية  اخلبانة عددا 
ل�ساحبها  امل�سم�س  وحدة حتويل  غرار  على  اال�ستثمارية  امل�ساريع  من 
م�ستثمرة  ن�ساط  ملعاينة  الوفد  انتقل  املنطقة،  وبنف�س  عمر  بن  عمر 
واعدة ل�ساحبها عمر بن عمر وهناك عاين �سري العمل واأعجب مبردوده 
كما تبادل طرفا من احلديث مع القائمني على امل�ستثمرة و�سجعهم على 
العزم واملثابرة من خلل كل ما متت معاينته  بنف�س  ن�ساطهم  موا�سلة 
امل�سوؤولني  لتو�سيحات  ا�ستماعه  وبعد   وا�ستثمارية  فلحية  مواقع  من 
والن�سغاالت امل�ستثمرين، مل يخف رئي�س جلنة الفلحة والوفد املرافق 
له ارتياحهم للمجهودات املبذولة من طرف جميع ال�رشكاء يف النهو�س 

بهذا القطاع .
ع.ب

للقاءاته  موا�شلة 
املدير  قام  امليدانية، 
الوطني،  لالمن  العام 
العقيد م�شطفى لهبريي، 
اىل  فجائية  بزيارة  اأم�س 
الحتياط  جمموعة  مقر 
الوطني  لالأمن  والتدخل 
حيث  )اجلزائر(،  بالقبة 
العملياتية  املرافق  تفّقد 
للمجموعة  الإدارية  و 
على  قرب  عن  واطلع 
العمل،  ظروف  و  اآليات 
وهي الزيارة التي تندرج 
اإطار الروؤية اجلديدة  يف 

لالمن  العامة  للمديرية 
الوطني يف جمال التوا�شل 

مع الأفراد.
لالأمن  العام  املدير   
اأطراف  تبادل  الوطني، 
احلديث، يف جو حميمي، 
واأفراد  اإطارات  مع 
ظروف  حول  املجموعة 
املهني  املجالني  يف  العمل 
الذين  والجتماعي، 
هذه  كثريا  ا�شتح�شنوا 
لقيادة  اجلديدة  املقاربة 
ميدان  يف  الوطني  الأمن 

الت�شيري احلديث.

املدير  اأ�شدى  باملنا�شبة،   
الوطني  لالأمن  العام 
املجموعة  لقادة  تعليمات 
على  ال�شهر  ب�شرورة 
املهنية  الظروف  �شمان 
مرافقة  و  املالئمة 
وتوجيه اأفراد املجموعة،  
املهام،  تاأدية  اإطار  يف 
يف  الن�شباط  ظل  يف 
املهام  تنفيذ  و  ال�شفوف 
بهم  املنوطة  الد�شتورية 
ومهنية،  احرتافية  بكل 
راقية  خدمة  ي�شمن  مبا 

للوطن واملواطن.

بن جاب اهلل 

 زغبة �سمن اأح�سن 10 حرا�س يف العامل

م�ست�سفى بارين يغرق و�سط ال�سيول

االأ�سبق  وفاق �سطيف  قال العب 
حار�س  باأن  اهلل  جاب  بن  دراجي 
زغبة  م�سطفى  �سطيف  وفاق 

حرا�س   10 اأح�سن  من  يعد 
الذي  امل�ستوى  ب�سبب  باجلزائر 
رابطة  به يف مناف�سة  بات يظهر 

علي  جعل  كلم  اإفريقيا،  اأبطال 
اأحد  وحتى  به  ي�ستهزاأ  �سيخ  بن 
له:«  قال  الذي  الربنامج  ح�سور 

حرا�س  اأح�سن   10 �سمن  مادام 
يف العامل ملاذا ال يتواجد يف ريال 

مدريد؟.

م�ست�سفى  وعمال  املر�سى  تفاجاأ 
بارين يف ح�سني داي من ال�سيول التي 

والذي  امل�ست�سفى  اأروقة  داهمت 
قليلت  ارتفع  التي  املياه  غمرته 

املياه  اأن  كما  االأر�س،  عن  من�سوبها 
و�سلت اإىل الغرف وهي الو�سعية التي 

جعلت املر�سى والعمال يعانون كثريا 
يف التنقلت.

الكالب ال�سالة  ت�سنع احلدث مبدينة البويرة
البويرة  بلدية  م�سالح  موؤخرا   �رشعت 
الكلب  على  للق�ساء  حملة  بتنظيم 
العملية  واأ�سفرت  واملت�رشدة،  ال�سالة 

من  اأزبد  على  بالق�ساء  ال�ساعة  حلد 
لتعليمات  تنفيذا  .وذلك  كلبا   250
امل�سوؤول االول على الوالية بعد �سكاوى 

الظاهرة  هذه  اإنت�سار  حول  املواطنني 
حقيقيا  خطرا  ت�سكل  اأ�سحت  التي 
عليهم خا�سة فئة االطفال اأين اأ�سحت 

على  تتجول  املت�رشدة  احليوانات  هذه 
�سكل قطعان يف عديد اأحياء املدينة .

اأ.م
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ال�سفري الرتكي  حممد بوروي يف منتدى يومية الو�سط

    هناك تن�سيق بني اأنقرة واجلزائر يف مكافحة الإرهاب
.         ت�سهيالت كبرية اأمام اجلزائريني ب�ساأن التاأ�سرية              .             400 طالب جزائري باجلامعات الرتكية ونراهن على رفع العدد              .        ترميم ق�سر م�سطفى با�سا بالعا�سمة وق�سر الباي يف وهران

علي عزازقة

حل  بوروي ملا  حممد  وقال 
"الو�سط"  منتدى  على  �سيفا 
الرتكية  اجلزائرية  العالقات  باأن 
�سيما  ملحوظا،  تطورا  ت�سهد 
بلدا  يعد  ح�سبه  اجلزائر  واأن 
لكون  لرتكيا،  بالن�سبة  ا�ستثنائيا 
خالل  م�سرتك  تاريخ  يجمعهما 
تعد  التي  العثمانيني  حقبة 
العالقات  يجمع  الذي  الرابط 
بني اجلزائريني والأتراك، م�سيفا 
�سمح  امللحوظ  التطور  هذا  اأن 
�سيتم  اقت�سادية  عالقات  بخلق 
امل�ستقبل  خالل  اأكرث  تعزيزها 

القريب، ال�سفري الرتكي مل يتوقف 
باأن  يذكر  وراح  احلد  هذا  عند 
بني  اجليدة  ال�سيا�سية  العالقات 
اجلزائر واأنقرة �سمح باإجراء لقاء 
مبعية وزير اخلارجية عبد القادر 
م�ساهل، مت فيه  مناق�سة الق�سايا 
الرامية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
الطرفني  بني  الروؤى  توطيد  اإىل 
وال�سعي  امللفات  من  الكثري  يف 
اإىل اإيجاد روؤية متقاربة يف عديد 
الثنائي  امل�ستوى  على  الق�سايا 
وحتى على امل�ستوى الدويل الذي 
ت�ستوجب  كثرية  تغريات  ي�سهد 

التحرك على حد تعبريه.
اجلزائري  التعاون  �سياق  ويف 

مكافحة  جمال  يف  الرتكي 
املتحدث  ذات  �سدد  الإرهاب، 
البلدين  بني  التن�سيق  اأن  على 
�سيما  املجال  هذا  يف  موجود 
ما  على  الت�ساور  يخ�ص  فيما 
يف  وهذا  املنطقة  يف  يح�سل 
وقال  مايل،  وحتى  ليبيا  من  كل 
اأنقرة  تعاون  بوروي اأن  حممد 
املوجود  والتن�سيق  اجلزائر  مع 
الأمن  وخلق  احلفاظ  اإىل  يهدف 
عامة  ب�سفة  ال�ساحل  منطقة  يف 
قرب  عن  تتابع  اأنقرة  اأن  خا�سة 
امللف الليبي، واجلزائر تعد دولة 
ولها  افريقيا  �سمال  يف  حمورية 

اإ�سرتاتيجية.

راهن على رفعها م�ستقبال، ال�سفري الرتكي:

ت�سهيالت كربى اأمام اجلزائريني ب�ساأن التاأ�سرية

يف حني يكلف ا�ستريادها تركيا 2 مليار دولر �سنويا

م�سنع �سونطراك �سيوّطن مادة الربوبولني برتكيا

ال�سفري الرتكي باجلزائر

220 األف جزائري زارو تركيا يف  2017

حممد  باجلزائر  الرتكي  ال�سفري  راهن   
منتدى  على  �سيفا  حلوله  خالل  بوروي 
»الو�سط«، على ال�سعي باجتاه رفع التاأ�سرية 
بني البلدين، متداركا اأنه حتى مع تواجدها 
حاليا اإل اأنها ل تعيق زيارة تركيا، كون منحها 
ل يتجاوز 4 اأيام حاليا، ويتم باإجراءات جد 
ب�سيطة من خالل ملئ الإ�ستمارة بالنرتنت، 

يف حني تدارك اأنه بالن�سبة لرجال الأعمال 
مفتوحة  وهي  بهم  خا�سة  تاأ�سرية  فيوجد 
�سهولة  على  وا�ستند  �سنوات.   3 لـ  وت�سل 
التنقل بني البلدين بالإ�سارة اإىل انتقال تركيا 
للبلد رقم 2 يف ال�سياحة بالن�سبة للجزائريني 
بعد تون�ص، يف ظل ارتفاع عدد اجلزائريني 
جزائري  األف   220 اإىل  تركيا  زاروا  الذين 

مع  مقارنة  باملائة  بـ20  بزيادة   2017 يف 
2016، مراهنا على ارتفاع العدد يف 2018. 
ويف جمال الزيارات دائما ابرز اأن ال�سياحة 
ال�سحية من طرف اجلزائريني اإىل تركيا يف 
الرتكية  امل�ست�سفيات  تعرف  حيث  ارتفاع، 

اإقبال متزايدا من طرف اجلزائريني.
�سارة بومعزة

عن  بوري  حممد  باجلزائر  الرتكي  ال�سفري  ك�سف 
من  ك�سف  حيث  برتكيا،  �سونطراك  م�سنع  �سري 
التي  ال�سرتاتيجية  الأهمية  عن  »الو�سط«  منتدى 
بروبولني  �سناعة  يخ�ص  والذي  امل�رشوع،  يحتلها 
ويت�سمن  الن�سيجية،  ال�سناعة  يف  يدخل  الذي 
وحتويلها  اجلزائر  من  الأولية  املواد  ا�سترياد 
اأهميته بتوجيه  اأي مبقر امل�سنع، مو�سحا  برتكيا، 

كونه  الرتكية  الداخلية  بال�سوق  لال�ستهالك  املادة 
الذي  امل�سنع  اأهمية  وتتمثل  للن�سيج.  منتج  بلد 
تركيتني،  و�رشكتني  �سونطراك  بني  بال�رشاكة  جاء 
يف كون تركيا ت�ستورد ما قيمته 2 مليار دولر من 
اجلديد  امل�سنع  ميثل  حني  يف  الربوبولني،  مادة 
اأما  ال�سترياد.  حجم  تقلي�ص  باجتاه  بداية  خطوة 
بخ�سو�ص �سري امل�سنع فاأو�سح اأن امل�رشوع الذي 

تبلغ قيمته مليار دولر مع م�سي الدرا�سات حوله، 
وحتتل  هذا  بخ�سو�سه.  متوا�سلة  ال�سغال  تبقى 
تركيا املرتبة 7 يف املبادلت اجلزائرية اخلارجية، 
 3.5 املبادلت من  رفع  يراهنون على  اأنهم  مربزا 
مليار دولر حاليا اإىل 10 ماليري، من خالل تقوية 

العالقات بني رجال الأعمال بني البلدين.
�س.ب

اأثنى ال�سفري الرتكي باجلزائر، حممد 
البلدين،  بني  التعاون  على  بوروي، 
م�سريا  ال�سياحي،  التبادل  غرار  على 
�سفارة  متنحها  التي  الت�سهيالت  اإىل 
احل�سول  ق�سد  للجزائريني  تركيا 
على التاأ�سرية. وقال حممد بوروي يف 
منتدى الو�سط اأم�ص اأن  تركيا الوجهة 
ال�سياحية الثانية بعد تون�ص مفيدا اأن 
عدد ال�سياح اجلزائريني الذين زاروها  
ارتفعت  حيث  بـ2017،  األف    220 بلغ 
بـ15 من املئة مقارنة بـ2016 واأ�ساف 
اإن �سنة 2018، وحلد  الرتكي،  ال�سفري 
األف   100 حوايل  دخول  �سّجلت  الآن، 
جزائري اإىل تركيا، لأغرا�ص �سياحية 
وثقافية و�سحية واأ�سار اأن تركيا باتت 
العامل جاذبية  بلدان  اأكرث  موؤخًرا من 
اجلزائريني،  ال�سياح  اإىل  بالن�سبة 
�سواء من حيث جودة واإمكانات قطاع 

اخلدمات اأو املناخ ال�سائد فيها
اإقبال  الرتكي  ال�سفري  اأرجع  و 

الأول  ل�سببني  تركيا  على  اجلزائريني 
البلدين  بني  عديدة  رحالت  وجود 
الرتكية  اجلوية  اخلطوط  اأن  قائال 
توؤمن 4 رحالت يوميا من واإىل اجلزائر 
اأ�سبوعيا بني  وهناك حوايل 50 رحلة 
البلدين بال�رشاكة مع اخلطوط اجلوية 
يف  يتمثل  الثاين  وال�سبب  اجلزائرية، 
الت�سهيالت املقدمة ملنح التاأ�سريات، 
بهذا اخل�سو�ص لدينا هدف م�ستقبلي 
وهو اإلغاء التاأ�سرية بني البلدين، طبعا 
احلكومتني  بني  �سيا�سي  قرار  هذا 
على  واأكد  واجلزائرية،  الرتكية 
التاأ�سريات  لتقدمي  الت�سهيالت  توفري 
هذا  يف  وهدفنا  للجزائريني، 
البلدين  بني  العالقات  تقوية  ال�ساأن 
القت�سادية،  املجالت  جميع  يف 
تون�ص،  وبعد  وغريها،  ال�سياحية 
تركيا،  زيارة  يف�سلون  فاجلزائريون 
الأوىل  الوجهة  نكون  اأن  نحاول  والآن 
بوروي  حممد  ك�سف  و  للجزائريني 

مدينتي  على  يقبلون  اجلزائريني  اأن 
ح�سارة  متلك  باإعتبارها  ا�سطنبول 
كا�سفا  ال�سياحية  اأنطاليا  و  وتراث 
بني  الرحالت  عدد  �سي�ساعفون  انهم 
الداخلية     اجلزائرية  املدن  و  تركيا 
اأ�ساد بوروي باملبادلت التجارية بني 
البلدين، التي جتاوزت 3 ماليري دولر، 
العاملية،  القت�سادية  الأزمة  رغم 
التجاري  بال�رشيك  اجلزائر  وا�سفا 

املهم وزار اأكرث من 100 األف جزائري 
تركيا منذ بداية �سنة 2018، لأغرا�ص 
�سياحية وثقافية وطّبية، فيما بلغ عدد 
ال�سياح اجلزائريني الذين زاروا تركيا 
حيث   ،2017 �سنة  خالل  األف   220
املائة  من  بـ15  ال�سّياح  عدد  ارتفع 

مقارنة بـ2016.

 ن�سرين .ف

و�سف ال�سفري الرتكي باجلزائر العالقات اجلزائرية الرتكية اجلزائرية باجليدة والتي ت�سهد تطورا على كافة امل�ستويات، يف حني �سدد على اأن اأنقرة تعمل 
على التن�سيق مع اجلزائر يف جمال مكافحة الإرهاب �سيما واأن اجلزائر لها باع طويل يف مكافحة الإرهاب دوليا.

ال�سفري الرتكي باجلزائر من منتدى »الو�سط«:

400 طالب جزائري باجلامعات 
الرتكية ونراهن على رفع العدد

3.5 مليار  دولر حجم الإ�سثمارات الرتكية يف اجلزئر، حممد بوروي :

اإطالق جلنة م�سرتكة جزائرية تركية 
لتقوية العالقات القت�سادية

.        قانون منع الإ�سترياد  لن يوؤثر على املبادلت التجارية بني البلدين
.        1000 موؤ�س�سة تركية نا�سطة يف اجلزائر

ال�سفري الرتكي باجلزائر حممد بوروي يف منتدى "الو�سط"

با�سا  م�سطفى  ق�سر  ترميم  "�سيتم 
بالعا�سمة وق�سر الباي يف وهران "

اأن  بوروي  حممد  باجلزائر  الرتكي  ال�سفري  اأكد 
التعاون بني البلدين يف جمال التعليم العايل يبقى 
توجت  التي  التفاقية  من  بداية  مهما،  رهانا 
بني  التعاون  تخ�ص  اتفاقية  وتوقيع   2015 زيارة 
اأنهم  مو�سحا  واجلزائرية،  الرتكية  اجلامعات 
كون  اأكرث،  امليدان  هذا  تطوير  على  حري�سون 
جزائري  طالب  لـ400  منحة  ميثل  احلايل  الرقم 
برتكيا، مبقابل رقم جد حمت�سم للطالب الأتراك 
بخ�سو�ص  اأما  اللغة.  عراقيل  ب�سبب  باجلزائر 
اجلزائريون  عليها  يقبل  التي  املعرفية  احلقول 

بعينه،  تخ�س�ص  يوجد  ل  اأنه  فاأبرز  برتكيا  بكرثة 
واإقبال على تخ�س�سات خمتلفة، متداركا اأنه رغم 
العراقيل اللغوية والنقائ�ص القائمة اإل اأن زيارات 
الوليات  مبختلف  اجلامعات  من  لعدد  ال�سفري 
يف  معريف  تبادل  ت�سجيل  عن  ك�سفت  باجلزائر 
ومبجالت  لالهتمام  مثري  الأكادميي  اجلانب 
خمتلفة، وهو ما ي�ستدعي بح�سب ال�سفري الرتكي 
بلغة  »الو�سط«،  �سيف  واأكد  الدعم.  من  مزيدا 
البلدين  بني  امل�سرتك  التاريخ  اأن  الديبلوما�سي 
 5 مل�سار  ميتد  كونه  اأول،  رهان  عامل  يبقى 

قرون، واملكانة التي يحظى بها بابا عروج وخري 
اأر�سية  ميثل  ما  وهو  باجلزائر،  بربو�ص  الدين 
ويعطيها  والقت�سادية  ال�سيا�سية  للعالقات  قوية 
متانة اأكرب، واإن كان قد و�سف العالقات احلالية 
باجليدة على كل امل�ستويات جت�سدت بح�سبه يف 
للجزائر،  تركية  زيارات  بـ4  املتبادلة  الزيارات 
خا�سة زيارات اأردوغان املتتالية للجزائر اآخرها 
زيارة فيفري الفارط، والعك�ص زيارات امل�سوؤولني 

اجلزائريني لرتكيا.
�س.ب

بوروي   حممد  اجلزائر  يف  الرتكي  ال�سفري  ك�سف 
بلغت  اجلزائر  يف  الرتكية  ال�ستثمارات  حجم  اأن 
املكانة  اأن  م�سريا  دولر،  مليار    3.5 من  اأكرث 
تاأتي  اجلزائر   مع  التجارية  املبادلت  التجارية يف 
جلنة  اإطالق  �سيتم  اأنه   ،معلنا  ال�سابعة  املرتبة  يف 
م�سرتكة جزائرية تركية لتقوية عالقاتنا القت�سادية 
والتجارية  اخلربة  لقل  والأ�سعار  ال�سياحة  يف جمال 
املنتجعات  وت�سيري  اإجناز  يف  ل�سيما  الرائدة 

ال�سياحية والفنادق من الفئات الفاخرة.
اأفاد ال�سفري الرتكي يف اجلزائر حممد بوروي الأم�ص 
خالل حلوله على فروم "الو�سط " اأن اجلزائر �رشيك 
جتاري مهم يف اإفريقيا بحيث ت�سدر اجلزائر لرتكيا 
ان  معرتفا  النفطية،  وامل�سافات  الطبيعي  الغاز 
الإ�سثمارات الرتكية يف اجلزائر مهمة جدا بالن�سبة 
يف  الرتكية  الإ�سثمارات  حجم  اأن  م�سريا    ، لرتكيا 
دولر  ن�سف  و  ماليري   3 قيمة  جتاوزت  اجلزائر 
الإ�سثمارات  توا�سل  على  مت�سل   �سياق  يف  ،موؤكدا 

ال�رشكات الرتكية يف اجلزائر  .

يف  نا�سطة  كبرية  عاملية  موؤ�س�سة    15
اجلزائر

اأن  الرتكي  ال�سفري  اأف�سح  مت�سل،  �سياق  ويف 
 1000 بلغت  اجلزائر  يف  الرتكية  املوؤ�س�سات  عدد 

موؤ�س�سة،200 منها نا�سطة يف جمال البناء، مو�سحا 
اأن 45 موؤ�س�سة من بني  250 موؤ�س�سة  كبرية عاملية 

تعد  تركية منها 15 موؤ�س�سة نا�سطة يف اجلزائر .
واأ�ساف املتحدث  "اأن حجم اإ�ستثمارات ال�رشكات 
بعد  الثانية  املرتبة  يحتل  اجلزائر  يف  الرتكية 
العالقات  تطوير  ب�سدد  ونحن  تركيا  اإ�سثماراتنا يف 
يف  ال�ستثمارات  حيث  فمن   ، املجال  هذا  يف 
الأعمال  رجال  متثيل  يف  الأويل  متثل  اجلزائر، 
امللمو�ص  والرتباك  التقارب  نظرا  وذلك  الأتراك، 

داخل الف�ساء القت�سادي".

تركيا و اجلزائر جتمعها عالقة مميزة و 
متينة

حلوايل  الإ�سترياد  منع  قانون  اأن  املتحدث  وطماأن 
بني  التجارية  املبادلت  على  يوؤثر  لن  منتوج   900
عالقة  جتمعها  اجلزائر  و  تركيا  لأن   ، البلدين 
مميزة  و متينة لي�ست من الناحية القت�سادية فقط 
منذ  �سداقة  عالقة  جتمعها  حيث  ذلك  تتعدى  بل 

500�سنة على حد قوله .
و يف ال�سياق ذاته ،قال املتحدث :" ال�رشكات الرتكية 
والتواجد  التحتية،  البنى  جمال  يف  بقوة  ا�ستثمرت 
م�ستغامن  و  وزو  تيزي  ومثل  ولية   24 م�ستوى  على 
الفندقي  القطاع  احلديدية  ال�سكك  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سلب  و  احلديد  �رشكات  وهران  يف  هناك  اأدرار، 
بقيمة مليلري دولر ،كما نحن ب�سدد تاأ�سي�ص �رشكة 
اجلزائري  الطرف  مع  بال�رشاكة  غليزان  الن�سيج يف 

وباإ�سثمار قيمته قيمته 800 مليون دولر "
واأكد حممد بوروي  على رغبة  الأتراك يف تعظيم 
يف  وامل�ساهمة  اجلزائر  يف   ال�ستثمار  م�ستويات 
ال�رشكات  اأن  ،مو�سحا   اجلزائري  القت�ساد  تنويع 
ال�ستثماري  املناخ  لأن  باجلزائر  ت�ستثمر  خا�سة 
�سلطات  على  ما  لذلك  وجذاب،  حمفز  باجلزائر 
املوؤ�س�سات  مرافقة  اإل   تعطي  �سوى  البلدين 

ال�سغرية واملتو�سطة البلدين.

2017 خالل  تركيا  زاروا  قد  مليون   220

تركيا خالل  زاروا  قد  مليون   220 "اأن  ال�سفري  اأفاد 
الزوار  عدد  يف  زيادة  هناك  اأن  م�سريا   ،2017
مقارنة ب 2016 بن�سبة 20 باملئة، مو�سحا اأن �سبب 
البلدين،  الزيادة زوار هو وجود رحالت عديدة بني 
يوميا  رحالت   4 توؤمن  الرتكية  اجلوية  فاخلطوط 
اأ�سبوعيا بني  500 رحلة  اإىل اجلزائر، وهناك  و  من 
اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  مع  بال�رشاكة  البلدين 
ملنح  املقدمة  الت�سهيالت  يف  يتمثل  الثاين  ال�سبب 

التاأ�سريات" .
اإميان لوا�س 

يف  بوروي  حممد  باجلزائر  الرتكي  ال�سفري  اأكد 
منتدى يومية "الو�سط " اأم�ص على  اأهمية التعاون 
عمر  حيث  متتد  وتركيا   اجلزائر  بني   الثقايف 
اأن  م�ست  كا�سفا  قرون   5 البلدين  بني  ال�سداقة 
تركيا ت�سعى  لرتميم " ق�رش الباي"  بوهران  الذي 
يعد مقر احلكم ببايلك الغرب اإبان احلكم العثماين 
قرب  الهواري  ب�سيدي  الق�رش  هذا  ويقع  للجزائر 
جبل مرجاجو ويعود تاريخ بنائه اإىل نهاية 18 على 
،  اإ�سافة لرتميم  الكبري بن عثمان  يد حممد باي 
"ق�رش م�سطفى با�سا" باجلزائر العا�سمة  و يعد  
هذا الأخري من اأهم مراحل اجلزائر يف تاريخها  
فهو  �ساهد حي على احلقبة العثمانية  ويقع هذا 
ال�رشح الثقايف يف احلي العتيق "الَق�سبة ال�سفلى"  
املتواجد  بالقرب من م�سجد "كت�ساوة" وامل�سجد 

الكبري العتيق بالعا�سمة .

م�سجد "كت�ساوة" يبقى 
�ساهدا حقيقيا على الفرتة 

العثمانية يف اجلزائر
 

بالعالقات  بوروي  اأ�ساد  حممد  ذات ال�سياق  ويف 
اأين  باجلزائر  تركيا  جتمع  التي  الثقافية 
بني  م�سرتك  والثقافة  قا�سم  ي�سكل  التاريخ 
على  بثقلها  تلقي  تزال  ل  واجلزائر،  والتي  تركيا 
 ، البلدين  بني  والقت�سادية  ال�سيا�سية  العالقات 
الأ�ساطيل  قادة  واأكرب  البحار  اأمري  باأجماد  مذكرا 
املعامل  اإىل  اإ�سافة  بربرو�ص  خريالدين  العثمانية 
الأخرى  التاريخية  املعامل  من  الأخرى  وغريها 
الدور  باجلزائر  الرتكي  ذلك  ال�سفري  يف  مثمنا   ،
البارز الذي لعبته الوكالة الرتكية للتعاون والتن�سيق 
والتي قامت  بعمل مهم يف اجلزائر وهذا  "تيكا" 
البناء  م�ساريع  يف  م�ساهمتها  يف  جليا  يظهر 
"كت�ساوة"  م�سجد  ترميم  من  بينها  والرتميمات 
باجلزائر  الق�سبة  مبنطقة  الواقع  العثماين، 
الفرتة  على  حقيقيا  �ساهدا  العا�سمة  �سيبقى 
الرموز  اإحدى  اجلزائر  فهو  يعد  يف  العثمانية 
اإ�سافة  لتقدميها  العديد من  احل�سارية والأثرية 

الأعمال الإن�سانية والقت�سادية .
 

تعزيز ال�ستثمار الثقايف 
والفني بني البلدين

  
و  الثقايف بني اجلزائر  التعاون   و فيما يخ�ص 
باجلزائر  عن  الرتكي  ال�سفري  ك�سف   ، تركيا 
التعاون امل�سرتكة  وجود  العديد من م�ساريع  
التي  ال�سداقة  عمق  تربز  التي  البلدين  بني 
اإىل  واملمتدة  واجلزائر  جتمع  بني  تركيا 
اإنتاج  �رشكات  حاليا  ترعاها  والتي   �سنة   500
اإنتاج  جزائرية  �رشكات  مع   بالتن�سيق  تركية 
الثقايف  ال�ستثمار  بغية  خا�سة   وهذا 
اإنتاج  بغية   اجلزائر  وهذا  والفني  يف 
م�سل�سالت درامية و اأفالم �سينمائية و وثائقية  
اأتراك  ممثلني  فيها  ي�سارك  البلدين  بني 

وممثلني جزائريني .
حكيم مالك 

ت�سوير :ب�سري عالوة

ت�سوير :ب�سري عالوة



و�أ�ساف �ملكتب �ل�سيا�سي �أنه ي�سجل 
�لأرندي  نو�ب  �تخاذ  كبري  بارتياح 
نف�س  �لأحر�ر  وكتلة  و�لأمبيا  وتاج 
�إىل  ترمي  �أنها  قالو�  �لتي  �ملو�قف، 
و�حرت�م  �لت�رشيعية  �ملوؤ�س�سة  هيبة 
�أعلن  باملقابل  �لأغلبية،  ر�أي 
�لوطني،  �لتحرير  منا�سلون يف جبهة 
�ملجل�س  لرئي�س  وم�ساندتهم  دعمهم 
بوحجة،  �ل�سعيد  �ل�سعبي،  �لوطني 
مطالبني  �أم�س،  �أ�سدروه  بيان  يف 
يف  وجاء  عبا�س،  ولد  جمال  مبغادرة 
حمليا  م�سوؤول   15 وقعه  �لذي  �لبيان 
بينهم ع�سو يف �للجنة �ملركزية “نعلن 
ونريد  بوحجة،  �سعيد  لل�سيد  دعمنا 
ع�سية هذ�  مهمته  ي�ستمر يف  �أن  منه 
جهود  يتطلب  �لذي  �حلا�سم  �ملوعد 

�جلميع للحفاظ على �ل�سلم”.
فاإن  �لبيان  على  �ملوقعني  وبح�سب 
بوحجة �سحية ملجموعة م�سرية من 
“�أ�سحاب م�سالح �سخ�سية” ،  طرف 
وتغليب  �لنف�س  �سبط  �إىل  دعو�  كما 
بحاجة  �جلز�ئر  لأن  �حلو�ر  لغة 
توحيد  �إىل  م�سى  وقت  �أي  من  �أكرث 

�ل�سفوف، بح�سب هوؤلء �ملنا�سلني.

ونف�س �ملوقف ت�سمنه بيان حمافظة 
»بيان  عنو�ن  حتت  جاء  �لذي  �لقل 
منا�سلو  �أبرز  حيث  وم�ساندة«،  تاأييد 
عطية  و�أولد  مايون  خناقو  ق�سمة 
�إىل جانب منتخبي �حلزب باملجل�س 
�لبلدي و�إطار�ت وكذ� �سكان  �ل�سعبي 
�لبلديتني يعلنون تاأييدهم وم�ساندتهم 
بوحجة  �ل�سعيد  للمجاهد  �ملطلقة 

بوتفليقة،  للرئي�س  �ملخل�س  و�لرجل 
�لذي  �لبيان  ت�سمنه  ما  بح�سب 
منه،  ن�سخة  على  »�لو�سط«  حتوز 
باحلملة  و�سفوها  ما  م�ستنكرين 
�ملمار�سة  و�ل�سغوطات  �ملغر�سة 
دفعه  �أجل  من  �سخ�سه  على 
�أبان عن حنكة ل  بعدما  لال�ستقالة 
مثيل لها يف ت�سيري �أ�سغال �ملجل�س 

بح�سب نف�س �لبيان، وبالعودة لالأزمة 
�لتي تعرقل م�سار �ل�سلطة �لت�رشيعية 
جمموعات   5 روؤ�ساء  كان  حاليا 
ت�سكل  �لتي  بينها  من  برملانية 
�لأغلبية باملجل�س قد رفعو� �لأحد 
تت�سمن  �ملجل�س  لرئي�س  لئحة 
ومطالبته  منه  �لثقة  �سحب  »قر�ر 
بال�ستقالة من رئا�سة �ملجل�س، مع 
جتميد كل ن�ساطات هياكل �ملجل�س 
�لكتل  ملطلب  �ل�ستجابة  غاية  �إىل 
هذه  يف  �لنو�ب  وندد  �لنيابية«.  
بـ«�لتجاوز�ت  و�سفوه  مبا  �لعري�سة 
مالحظتها  متت  �لتي  و�خلروقات« 
د�خل �ملوؤ�س�سة �لت�رشيعية و�لتي مت 
�ملف�سوح،  »�لتهمي�س  يف  ح�رشها 
تعمد تاأخري �مل�سادقة على �لنظام 
�أع�ساء  تهمي�س  للمجل�س،  �لد�خلي 
ت�سيري  �سوء  �لقانونية،  �ل�سوؤون  جلنة 
�سوؤون �ملجل�س، م�ساريف مبالغ فيها 
و�رشفها على غري وجه حق، جتاهل 
توزيع �ملهام �إىل �خلارج على �أ�سا�س 
�مل�سبوه  �لتوظيف  �لن�سبي،  �لتمثيل 
ت�ساربا  عرفت  �أنها  �إل  و�لع�سو�ئي«، 
�ملعار�سة  نو�ب  بع�س  طرف  من 
�عتربوها جمرد تربير�ت كون  �لذين 
�لقريب  بالأم�س  كانت  �لوجوه  نف�س 

تدعم بوحجة.

�أجز�ء  جمموعة  و�رد�ت  فاتورة  بلغت 
تركيب  ل�سناعة  �ملوجهة  �ل�سيار�ت 
مليار   1،83 �ل�سياحية   �ملركبات 
�لأوىل  �لثمانية   �لأ�سهر  خالل  دولر 
مليون   936،86 مقابل   2018 �سنة  من 
دولر �سجلت يف نف�س �لفرتة من �لعام 
�ملركز  لدى  علم   ح�سبما  �ملا�سي، 
�لإعالمي   و�لنظام  لالإر�سال  �لوطني  
يف  �رتفاع  �سجل  تف�سيال  و  للجمارك 
�أي  دولر  مليون  ب897  قدر  �لو�رد�ت 
�لأ�سهر  خالل  باملائة   95،75 بن�سبة 
�لثمانية �لأوىل من �لعام �جلاري مقارنة 
بذ�ت �لفرتة من �لعام �ملا�سي بدورها  

نقل  �سيار�ت  و�رد�ت  فاتورة  �رتفعت 
�أجز�ء  جمموعة  و  و�ل�سلع  �لأ�سخا�س 
فئة  هذه  للرتكيب  �ملوجهة  �ل�سيار�ت 
دولر  مليون   386،2 �إىل  �ملركبات   من 
خالل �لأ�سهر �لثمانية  �لوىل من �ل�سنة 
دولر  مليون   323،65 مقابل  �جلارية 
بارتفاع  �ي   ،  2017 فرتة  نف�س  خالل 
بلغ   بارتفاع  �أي  بلغ 62،55 مليون دولر 
�لفاتورة  فان  وعليه   19،33باملائة.  
�أجز�ء  جمموعة  ل�ستري�د  �لإجمالية 
هاذين  لرتكيب  �ملوجهة  �ل�سيار�ت 
��ستري�د  كذ�  و  �ل�سيار�ت  من  �ل�سنفني 
و�ل�سلع  �لأ�سخا�س  نقل  �سيار�ت 

 2،22 بلغت   ) �ل�سنع  كاملة  )منتوجات  
مليار دولر ما بني جانفي و �أوت 2018 
نف�س  خالل  دولر  مليار    1،26 مقابل 
�لفرتة  من �ل�سنة �ملا�سية، �أي بارتفاع 
بلغ 960 مليون دولر )76+باملائة( ومن 
و�رد�ت  قيمة  تر�جعت  �خرى،  جهة 
قطع   ( �ل�سيار�ت  لو�حق  و  �لأجز�ء 
 ) �ل�سنع  كاملة  بال�سيار�ت  غيار خا�سة 
 271،9 مقابل  دولر  مليون   239،2 �ىل  
بلغ 33 مليون  �أي برت�جع  مليون دولر، 
�أن  يذكر  و  باملائة(.   12،03-( دولر 
�لفاتورة �لإجمالية  ل�ستري�د �ملركبات 
�أجز�ء  وجمموعة  �جلاهزة  �ل�سياحية 

�لنوع  هذ�  لرتكيب  �ملوجهة  �ل�سيار�ت 
من �ملركبات قدرت �سنة 2017 بحويل  
مليار  35ر1  مقابل  دولر  مليار  62ر1  
يتعلق  فيما  و   2016 �سنة  خالل  دولر 
و  �لأ�سخا�س  نقل  مركبات  بو�رد�ت 
�ل�سيار�ت  �أجز�ء  جمموعة  و  �ل�سلع 
من  �لنوع  لهذ�  للرتكيب  �ملوجهة 
�ملركبات فقد بلغت 512،6 مليون دولر 
دولر  مليون   767،7 مقابل   2017 �سنة 
فاتورة  هذ�  عن  جنم  و     2016 �سنة 
�إجمالية قدرت ب2،13 مليار دولر �سنة 

2017 مقابل 2،12 
مليار �سنة 2016 . 

�ل�سورى  ملجل�س  �لعام  �لأمني  �أكد 
عقد  �أن  �سعيد  مقدم،  �ملغاربي، 
لـ  �لعربي  �ملغرب  دول  ي�سم  �جتماع 
»�إعادة �لدفء« للعمل �مل�سرتك ي�سري 
على  �حل�سول  عقب  حثيثة  بخطى 
مو�فقة �جلز�ئر و موريتانيا و�ملغرب 

يف �نتظار �لبقية.
ويف كلمة �ألقاها �أم�س مبنا�سبة �إحياء 
�أو�سح  �إي�سني،  ملعركة  �لـ61  �لذكرى 
ممثلي  مع  جاري  »�لعمل  �أن  مقدم 
�حتاد  لدول  �لربملانية  �ملوؤ�س�سات 
بعث  �إعادة  �أجل  من  �لعربي  �ملغرب 

مت  حيث  �ملغاربي«،  للعمل  �لدفء 
�حل�سول على مو�فقة كل من موريتانيا 
�جتماع  لعقد  و�جلز�ئر  و�ملغرب 
�أ�ساف  ،كما  �لجتاه  هذ�  يف  ي�سب 
�سفارة  من  �حل�سول  �أي�سا  مت  باأنه 
�ل�سمية  �لقائمة  على  باجلز�ئر  ليبيا 

ل  �سي�سمح  »ما  وهو  �لليبية  لل�سعبة 
من  �ملغاربية  �لدول  بتمكني  حمالة 
هذ�  وحدة  بناء  و  �أمورها  تنظيم 
�ل�رشح«، مما يعد »خيار� ��سرت�تيجيا 

و م�سوؤولية يتحملها �جلميع«.
ف.ن�سرين

 علمنا من م�سادر مطلعة �أنه مت �أم�س �إنهاء 
مهام 3 مدر�ء بقطاع �ل�سحة على م�ستوى 
ويتعلق  وز�ري  بقر�ر  بلعبا�س  �سيدي  ولية 
و�ملدير  �لتوليد   موؤ�س�سة  مبديرة  �لأمر 
�سليمان   دحماين  مل�ست�سفى  �ل�سابق 

ب�سيدي جياليل وكذ� مدير مركز مكافحة 
�ل�رشطان ،هذ� �لأخري �لذي �سيعني  خليفته 
،يحدث  �لبقية  تعيني  مت  حني  ،يف  قريبا 
بولية  �ل�سحة  قطاع  يعي�س  وقت  يف  هذ� 
�لتي  �لف�سائح  من  جملة  بلعبا�س  �سيدي 

ما حدث  غر�ر   على  �مل�ساكل  �أغرقته يف 
وو..وكانت  وجنينها  �أم  وفاة  بعد  موؤخر� 
منها  �ل�سحة  قطاع  هزت  ف�سائح  قبلها 
�لأبحاث  ف�سيلة  با�رشتها  �لتي  �لتحقيقات 
باملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني عقب 

�ملوؤ�س�سة  من  هامة  طبية  معد�ت  �إختفاء 
 4 وو�سع  �لن�ساء  لتوليد  �لإ�ست�سفائية 
بينهم  �لق�سائية  �لرقابة  حتت  �أ�سخا�س 

�ملديرة �ملوقوفة وكذ� �ملدير �ل�سابق  
�ص.�سهيب

بيانات م�ساندة له من طرف عدة ق�سمات

خالل الأ�سهر الثمانية الأوىل من 2018

الأمني العام ملجل�ص ال�سورى املغاربي

بعد �سل�سلة من الف�سائح

�سارة بومعزة 

بوحجة يجمد ن�شاطاته والأزمة تلقي 
بظاللها على منا�شلي الأفالن

ارتفاع يف واردات جمموعة اأجزاء ال�شيارات املوجهة للرتكيب 

عقد اجتماع بني دول املغرب العربي لإعادة تنظيم الأمور 

اإنهاء مهام  3 مدراء ملوؤ�ش�شات �شحية يف �شيدي  بلعبا�س 
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مراجعة القوائم النتخابية

  هيئة مراقبة النتخابات
  ت�شطري برنامج »انت�شار«
 مي�س كل جهات الوطن  

اجلزائر والوليات املتحدة الأمريكية 

بحث التفاق الإطار حول 
التجارة وال�شتثمار 

�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  �أفادت 
�لثالثاء  �ليوم  ملر�قبة �لنتخابات 
�نت�سار«  »برنامج  ت�سطري  مت  بانه 
�لد�ئمة  �للجنة  �أع�ساء  من طرف 
�لوطن  جهات  كل  مي�س  للهيئة 
�لإد�رة  مر�جعة  عمليات  ملر�قبة 
للقو�ئم �لنتخابية �لتي �رشع فيها 

�أول �أم�س �لثنني.
مبتابعة   « بانه  للهيئة  بيان  وقال 
�مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  رئا�سة  من 
باإ�رش�ف  و  �لنتخابات  ملر�قبة 
�أع�ساء  من  �لوطن  عرب  ميد�ين 
عملية  �نطلقت   �لد�ئمة  �للجنة 
لعمليات  �لعليا  �لهيئة  مر�قبة 
للقو�ئم  �لإد�رة  مر�جعة 
مت  �أنه  �إىل   م�سري�  �لنتخابية«، 
يف هذ� �ل�سدد ، »ت�سطري برنامج 
�لوطن،  جهات  كل  مي�س  �نت�سار 
حيث يقوم �أع�ساء �للجنة �لد�ئمة 
رفقة �إطار�ت �لهيئة �لعليا  مبهام 

�لرقابة على عمليات 
للقو�ئم  �ل�سنوية  �ملر�جعة 
�أكتوبر  �سهر  خالل  �لنتخابية 
عليه  ين�س  ما  وفق  �جلاري 

�لقانون«.
�لرقابية  �لعملية  هذه  وتدخل 
�لعليا  �لهيئة  �طار �سالحيات  »يف 
�لنتخابات  ملر�قبة  �مل�ستقلة 
من   194 �ملادة  لأحكام  جت�سيد� 

من   12 �ملادة  ووفق  �لد�ستور 
�ملتعلق   16/11 رقم  �لقانون 
بالهيئة �ملحددة ل�سالحيات ومهام 
�للجنة �لد�ئمة للهيئة �لعليا و�لتي 
�لعليا »تتاأكد  �لهيئة  �أن  تن�س على 
�إطار �ل�سالحيات �ملخولة لها  يف 
�ملتعلقة  �لإجر�ء�ت  مطابقة  من 
مبر�جعة �لإد�رة للقو�ئم �لنتخابية 
بنظام  �ملتعلق  �لع�سوي  للقانون 
�لقو�ئم  مطابقة  ومن  �لنتخابات 
حتت  �ملو�سوعة  �لنتخابية 
ت�رشفها لأحكام �لقانون �لع�سوي 

�ملتعلق بنظام �لنتخابات«.
كما متت �لإ�سارة  يف هذ� �ل�سياق 
�لقانون  من   18 �ملادة  �أن  �إىل 
 « �أنه  على  �لعليا  بالهيئة  �ملتعلق 
�لوثائق  كل  �لعليا  �لهيئة  تطلب 
�ملوؤ�س�سات  من  و�ملعلومات 
�ملعنية بتنظيم �لعمليات �لنتخابية 
�لعليا  �لهيئة  بيان  و�سريها«وذكر 
�لنتخابات  ملر�قبة  �مل�ستقلة 
بان هذه �لأخرية قد و�سعت عدد� 
�ملوقع  وكذ�  �لفاك�س  �رقام  من 
حتت  بها  �خلا�س  �للكرتوين 
ميكنهم  �لذين  �ملو�طنني  ت�رشف 
�ملخالفات  بكل  كتابيا  �إخطارها 
�ملتعلقة بعملية �ملر�جعة �ل�سنوية 
للقو�ئم �لنتخابية �لتي ت�ستمر �إىل 

غاية 31 �أكتوبر �جلاري.

و�لوليات  �جلز�ئر  من  كل  تعقد 
�لثالثاء  �أم�س  �لأمريكية،  �ملتحدة 
�ل�ساد�سة  �لدورة  بو��سنطن، 
�جلز�ئرية-�لأمريكية  للمفاو�سات 
حول �لتفاق �لإطار �خلا�س بالتجارة 
و�ل�ستثمار )تيفا(.   و�سيتطرق جدول 
�إىل بحث عديد  �ليوم  �جتماع  �أعمال 
وولوج  بالتجارة  �ملرتبطة  �مللفات 
�مللكية  حقوق  وحماية  �لأ�سو�ق 
�لفكرية ومناخ �لأعمال ،كما �سيتناول 
يف  �لطريق  خارطة  �لجتماع  هذ� 
و�لتي  و�ل�ستثمار  �لتجارة  جمال 
تخ�س خم�سة قطاعات �أ�سا�سية وهي 
�ل�سناعة و�لطاقة و�لفالحة و�لتجارة 
من  �ملحادثات  ،و�سيجري  و�ل�سياحة 
من  مكون  وفد  �جلز�ئري،  �جلانب 
�لعام  �لأمني  يقوده  قطاعات،  عدة 
عوماري،  �رشيف  �لتجارة،  لوز�رة 
�ملتحدة  �لوليات  �ستمثل  حني  يف 
�ملمثل  مكتب  من  م�سوؤولني  قبل  من 
وهو  �خلارجية،  للتجارة  �لأمريكي 
�لفيدر�لية  للحكومة  �لتنفيذي  �لفرع 

�لأمريكية �ملكلفة بال�سيا�سة �لتجارية 
ومتعدد  �لثنائي  �مل�ستويني  على 
�لأطر�ف.      ويهدف �لتفاق �لإطار 
وقع  �لذي  و�ل�ستثمار  �لتجارة  حول 
عليه �لبلد�ن يف 2001، �إىل �قامة حو�ر 
عالقات  وتعزيز  �سنوي  �قت�سادي 
موؤ�س�سات  بني  و�لتجارة  �لأعمال 
�جلز�ئر  �أ�سبحت   ،2016 �لبلدين ويف 
�لتف�سيلي  للنظام  مر�سحة من جديد 

�ملعمم �لأمريكي، وهو 
�مل�ستفيدة  �لبلد�ن  على  ت�سهل  �آلية 
منه ولوج منتوجاتها لل�سوق �لأمريكية 
�حلقوق  من  �لإعفاء  من  و�ل�ستفادة 
�لنظام  هذ�  ،ويخ�س  �جلمركية 
�لتف�سيلي �لذي ��ستفادت منه �جلز�ئر 
�ملنتوجات   ،2004 عام  يف  مرة  لأول 
�مل�سنعة و�ملنتجات ن�سف �مل�سنعة 
و�ل�سيد  �لفالحية  �ملنتجات  وبع�س 
،غري  �لتقليدية  و�ل�سناعة  �لبحري 
�ملنتجات  من  جد�  قليل  عدد  �أن 
�جلز�ئرية قد دخلت �ل�سوق �لأمريكية 
وفق هذ� �لنظام �لتعريفي �لتف�سيلي. 

جمد رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني ال�سعيد بوحجة  ن�ساطات كانت مربجمة يف اإطار الديبلوما�سية الربملانية على خلفية 
لئحة طلب ال�ستقالة التي تقدم بها روؤ�ساء خم�ص جمموعات برملانية باملجل�ص كما اجتمع املكتب ال�سيا�سي لالأفالن، م�ساء اأول 

اأم�ص، برئا�سة جمال ولد عبا�ص ومب�ساركة هيئة التن�سيق على م�ستوى غرفتي الربملان، حيث اأكد املجتمعون على تاأييدهم 
املطلق لكل املواقف والقرارات املعرب من قبل نواب احلزب باملجل�ص ال�سعبي الوطني، بح�سب البيان الذي اتبع اجلل�سة.
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امل�سيلة 

التهيئة وتعبيد الطرق مطلب 
�سكان حي 1200 م�سكن

ي�ستكي �سكان حي 1200 م�سكن بعا�سمة والية امل�سيلة من احلالة الكارثية 
التي يعي�سها حيهم منذ وقت طويل متوا�سلة حلد ال�ساعة، نتيجة افتقاره 
الأدنى اخلدمات ال�رضورية، كتهيئة الطرقات وال�سوارع حيث مل تعرف 
املنطقة،  قاطني  �سخط  اأثار  يومنا هذا مما  اإىل  وتعبيد  تهيئة  اأ�سغال 
اأ�سبحت م�سدر  اأن  بعد  كابو�سا عكر عليهم �سفو حياتهم  باتت  بحيث 
اإزاء متاطل  ال�سديد  اإ�ستيائهم  الذين عربوا عن  لل�سكان  اإزعاج حقيقي 
التي  العديدة  ال�سكاوي  رغم  االإ�سكال  هذا  حل  يف  املحلية  ال�سلطات 
معاناتهم  واإنهاء  بتزفيتها  مطالبني  منا�سبات  عدة  وخالل  بها  تقدموا 
واأ�سحاب  املارة  يتقا�سمها  والتي  ال�ستاء،  ف�سل  يف  تت�ساعف  التي 

ال�سيارات بعدما حتولت اإىل برك للمياه العكرة وحفر لتجمعها .
عبدالبا�سط بديار

انعدام الوعاء العقاري يرهن م�ساريع التنمية

وايل امل�سيلة ياأمر مري حمام ال�سلعة 
بالبحث عن اأوعية عقارية  

البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س   « »حاج مقداد  امل�سيلة  والية  وايل  اأمر 
ببلدية حمام ال�سلعة على �رضورة ال�سعي الإيجاد اأوعية عقارية ت�ستوعب 
امل�ساريع ال�سكنية يف الربامج املقبلة مع العلم وان بلدية حمام ال�سلعة 
م�ساريع  اإجناز  عطل  الذي  العقاري  الوعاء  نق�س  م�سكل  اليوم  تواجه 
تنموية جديدة، واأثر على جت�سيد العديد من امل�ساريع التي يتطلع اإليها 
قاطنو البلدية يف قطاعات خمتلفة، ال�سيما ما تعلق منها بقطاع الرتبية 
وال�سباب والريا�سة وال�سكن خالل زيارته امليدانية لبلديات دائرة حمام 
ال�سلعة األح وايل الوالية على موؤ�س�سات االإجناز ب�رضورة االإ�رضاع يف وترية 
اأ�سغال التهيئة لل�سكنات امل�رضفة على االإنتهاء كما اأمر رئي�س دائرة حمام 
ال�سلعة بالقيام باالإجراءات ال�رضورية ق�سد اإعداد قوائم امل�ستفيدين يف 
اأقرب االآجال كما اأمر، نظرا لالإنت�سار الكبري للبنايات الفو�سوية مبحيط 
هذه  تهدمي  ق�سد  القانونية  االإجراءات  باتخاذ  ال�سكنية  املواقع  هذه 
اأ�سبحت  التي  الظاهرة  هذه  مكافحة  على  باإ�ستمرار  والعمل  البنايات، 

تعيق عمليات اإجناز املرافق العمومية .
عبدالبا�سط بديار     

امل�سيلة 

وفاة �سخ�سني واإ�سابة اإثنني 
اآخرين يف حادث مرور

حادث  يف  اآخرين  اإثنني  واأ�سيب  م�رضعهم  �سخ�سني  ام�س  م�ساء  لقي 
مرور مميت وقع على م�ستوى الطريق الوالئي رقم 11 مب�ستة ال�سواقة 
بلدية ودائرة مقرة والية امل�سيلة وفق ما ذكرت م�سالح احلماية املدنية 
وفاة  احلادث  خلف  �سيارتني  بني  ا�سطدام  عن  احلادث جنم  هذا  فان 
�سخ�سني يبلغان من العمر 57_20 �سنة وجرح اخرين بعدما مت نقلهما 
فتحت  وقد  مبقرة  م�ست�سفى  اإىل  املدنية  احلماية  عنا�رض  طرف  من 
االأ�سباب  وحتديد  ملعرفة  حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة  االأمنية  امل�سالح 

احلقيقية لهذا احلادث .
عبدالبا�سط بديار 

�سيدي بلعبا�س

توقيف ع�سابة خمت�سة يف �سرقة 
املحالت التجارية

  األقت قوات ال�رضطة باالأمن احل�رضي احلادي ع�رض القب�س 
 ، �سنة   16 و   30 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س  ثالثة  على 
تورطوا يف ق�سية متعلقة بال�رضقة بالك�رض من داخل املحالت 
ا�سرتجاع  ذلك من  اإثر  ال�رضطة متكنت على  التجارية، قوات 
تقدمي  مت  حني  يف  الأ�سحابها،  ت�سليمها  ومت  م�رضوقات  عدة 
ال�سالفني الذكر اأمام النيابة حيثيات الق�سية تعود اإىل ا�ستغالل 
جتارية  حمالت  تعر�س  مفادها  ملعلومات  ال�رضطة  قوات 
ك�رض  بعد  داخلها  من  لل�رضقة  والعطور  التبغ  بيع  خمت�سة يف 
 07 قدرها  مالية  مبالغ  على  الفاعلني  ا�ستوىل  حيث  االأقفال، 
ماليني �سنتيم، 60 علبة تبغ من خمتلف االأنواع، �سندوق من 
امل�سلحة  لتبا�رض   ، املختلفة  العطور  من  والعديد  »ال�سمة« 
بعد  الق�سية.  مالب�سات  عن  للك�سف  معمق  حتقيق  بفتح 
بن  بحي  توقيفهم  مت  فيهم  امل�ستبه  لتحركات  دقيقة  مراقبة 
على  كانت  بحوزتهم عدة م�رضوقات  �سبطت  ، حيث  حمودة 
منت حقيبة ظهر، كان ال�سالفني الذكر ب�سدد بيعها ، حيث مت 
توقيفهم تباعا قوات ال�رضطة متكنت من ا�سرتجاع العديد من 
امل�رضوقات التي �سلمت الأ�سحابها ، كما مت تقدمي ال�سالفني 
الذكر اأمام النيابة اأين �سدرت اأمري اإيداع يف حق اثنني منهم 

بينما ا�ستفاد القا�رض من اإجراءات اال�ستدعاء املبا�رض
 �س.�سهيب

مبجل�س  اجلنايات  حمكمة  اأم�س  نظرت 
اجلرائم  اأب�سع  من  واحدة  يف  عنابة  ق�ساء 
واملتمثلة يف  قبل  بونة من  ت�سدها  التي مل 
ع�سكري  بينهم  من  اأ�سخا�س  اأربعة  قيام 
جثته  ورمي  “م.ع.اأ”  ال�ساب  راأ�س  بته�سيم 
باملتهمني  االأمر  ويتعلق  يف غابة ب�رضايدي 
“م.ب”، “�س.ا”، “م.ا” و»م.ب” الذين مثلوا 
اأمام هيئة املحكمة الرتكابهم جناية  اأم�س 
والرت�سد  االإ�رضار  �سبق  مع  العمدي  القتل 
اإىل جانب جناية ال�رضقة بتوافر ظرف الليل 
والتعدد مع ا�ستعمال مفاتيح م�سطنعة، هذا 
اأفريل من  وتعود وقائع الق�سية اإىل يوم 29 
ال�سنة املا�سية، حني تلقت الفرقة االإقليمية 
الوطني املتواجد مقرها ب�رضايدي  للدرك 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  مكاملة هاتفية يف حدود 
املتقدم  املركز  اأفراد  طرف  من  م�ساء 

اخلام�س  للواء  التابعني  الوطني  للجي�س 
“بوزيزي” لبلدية  برادار الك�سف واملراقبة 
العثور على جثة �سخ�س  �رضايدي، مفادها 
على  مرمية  التعفن  من  متقدمة  حالة  يف 
تلك  اإثر  وعلى  مركزهم،  من  مرت   300 بعد 
املكاملة حترك رجال الدرك الوطني على 
وجدوا  اأين  املكان  اإىل عني  ال�رضعة  جناح 
�سابا ملقى على ظهره جثة هامدة يف منطقة 
“املنجرة” ببلدية �رضايدي و�سط االأحرا�س 
وغري بارز للمارة، مما جعل م�سالح الدرك 
حيثيات  ملعرفة  معمقا  حتقيقا  تفتح 
التحريات  تو�سح  اأن  قبل  ال�سنيعة  اجلرمية 
االأولية باأن اجلثة خا�سة بال�سحية “م.ع.ا” 
اأ�سارت  كما  حرب،  �سيدي  بحي  ال�ساكن 
معطيات التحريات كذلك اإىل تورط املتهم 
“م.ب” يف عملية القتل اأين مت اإلقاء القب�س 
ت�رضيحاته،  �سماع  اأجل  من  واقتياده  عليه 
عنا�رض  اأمام  االأخري  هذا  ك�سف  وقت  يف 
ال�سبطية الق�سائية باأن وقائع احلادثة تعود 
ال�ساعة ت�سري  اإىل 2017/04/20 حني كانت 

اإىل منت�سف الليل، م�سيفا باأنه انتقل رفقة 
“�س.ا” اإ�سافة  “م.ع.ا” وامل�سمى  ال�سحية 
قرية  باجتاه  عنابة  مدينة  من  “م.ا”  اإىل 
نوع  من  ال�سحية  �سيارة  منت  على  بوزيزي 
املنطقة  اإىل  و�سولهم  واأثناء  “�سيرتوان”، 
يعمل  الذي  “م.ب”  املتهم  معهم  ركب 
للثكنة املتواجدة يف منطقة  تابعا  ع�سكريا 
“بوزيزي”، لي�سيف باأنهم تنقلوا جميعا اإىل 
ال�سحية  دخل  وبعدها  “املنجرة”،  منطقة 
يف مناو�سات كالمية مع اأحدهم مما اأف�سى 
اإىل وقوع �سجار عنيف، وح�سب ما ورد اإىل 
معلومات  من  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�رض 
فاإن املتهمني االأربعة تواطئوا على ال�سحية 
راأ�سه  م�ستوى  على  بال�رضب  عليه  وانهالوا 
اأنفا�سه  لفظ  اأن  اإىل  احلجارة  با�ستعمال 
“م.ب” قيادة  االأخرية يف حني توىل املتهم 
“م.ع.ا”  تاركني  جميعا  وان�رضفوا  ال�سيارة 
دمائه،  بركة  يف  وغارقا  الراأ�س  مه�سم 
“�س.ا”  املتهم  �رضح  ثانية  جهة  ومن 
و  “م.ا”  و  “م.ب”  من  كل  برفقة  كان  اأنه 

املتهمني  واأن  املنجرة  منطقة  يف  “م.ب” 
بوا�سطة  ال�سحية  ب�رضب  قاموا  االآخرين 
وذلك على خلفية  راأ�سه  اأ�سابته يف  حجارة 
ت�ساعد  �سمع  وملا  بينهم،  مناو�سات  وقوع 
االأ�سوات بينهم تدخل لفك النزاع فرد عليه 
ال�سحية بعبارة “ما عندك ما دخلك”، مما 
اجتاههم  يف  وي�سوبه  حجرا  يحمل  جعله 
اأر�سا،  �سقط  الذي  ال�سحية  بها  لي�سيب 
“م.ب”  املتهم  باأن  االأخري  هذا  ك�سف  كما 
“م.ع.ا”  وا�سل �رضب  يعمل ع�سكريا  الذي 
حتى  حجر  بوا�سطة  الراأ�س  م�ستوى  على 
وتركوه  املكان،  بعني  االأخرية  اأنفا�سه  لفظ 
منت  على  بالفرار  يلوذوا  اأن  قبل  مرميا 
اأقوال  اإىل  اال�ستماع  وبعد  ال�سحية،  �سيارة 
كافة املتهمني الذين ت�ساربت ت�رضيحاتهم 
واختلفت اأقوالهم من واحد الآخر، ومن بينهم 
اأقوال املتهم “م.ب” الذي اعرتف بتواجده 
لل�سحية،  قتله  واأنكر  اجلرمية  م�رضح  يف 
التم�ست النيابة العامة عقوبة املوؤبد يف حق 

جميع املتهمني

رزق اهلل �سريف

 3 عقوبة  توقيع  لدى  العام  احلق  طالب ممثل 
�سنوات حب�سا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 
األف دج يف حق خم�سة اأ�سخا�س من معطوبي 
ب�سبب  الوطني  ال�سعبي  ومتقاعدي  اجلي�س 
الدار  مبنطقة  �سغب  اأعمال  باإثارة  تورطهم 
البي�ساء بعد غلقهم  للطريق العمومي مبا اأدى 
الإ�سابة 30 عن�رضا اأمنيا  اأثناء التظاهرة التي 
نظموها بداية االأ�سبوع الفارط  و�سارك فيها 

حوايل 2000 �سخ�سا للمطالبة بحقوقهم .
هذا وقد جرى توقيف املتهمني املتواجدين 
ينحدرون  والذين  املوؤقت  احلب�س  رهن 
و  ،�سكيكدة  م�ستغامن   ، واليات  بويرة  من 
غليزان ، يوم 24 �سبتمرب الفارط ، حني تلقت 
م�سالح الدرك الوطني ملعلومات حول وجود 

ملعلومات حول وجود ح�سد من 500 �سخ�سا 
و�سولهم  ومبجرد   ، البي�ساء  الدار  مبنطقة 
ل�سد الدرك الوطني وقع اإنفالت اأمني خطري 
بعد تدخل م�سالح ال�سبطية الق�سائية لتفرقة 
احل�سود وتعر�س ب�سبب ذلك حوايل 30 عن�رضا 
املتظاهرين  يد  على  خطرية  الإ�سابات  اأمنيا 
احلجارة  بوا�سطة  بر�سقهم  قاموا  الذين 
وهي  احلديدية  الق�سبان  باإ�ستعمال  و�رضبهم 
التي مت �سبطها يف م�رضح اجلرمية  االأ�سلحة 
جهد  بعد  مت  و  للدموع  امل�سيلة  الغازات  مع 
امل�ستبه  من  اأ�سخا�س  خم�سة  توقيف  كبري 
فيهم وتبني يف خ�سم التحريات باأنهم عنا�رض 
من معطوبي اجلي�س الذين �ساركوا قبل خم�سة 
اأيام يف تظاهرة �سمت 2000 �سخ�سا تنقلوا من 

املخفي  حو�س  ملنطقة  الوطن  ربوع  خمتلف 
املطالبة  ،  ق�سد  بومردا�س  والية  برغاية 
العمومي مدة  بحقوقهم وقاموا بغلق الطريق 
اأ�سبوع كامل و ب�سبب تدخل وايل بومردا�س بعد 
توجيهه لت�سخرية مل�سالح ال�سبطية الق�سائية 
من  عدد  فر   ، احل�سود  لفك  التدخل  ق�سد 
املتظاهرين لوالية بومراد�س والباقي ملنطقة 
�سمنهم  من  املتهمني  كان  اأين  البي�ساء  الدار 
م�سالح  مع  كبرية  مناو�سات  بعد  وقاموا   ،
باملنطقة  كبرية  �سغب  اأعمال  باإثارة  االأمن 
احلال  حمكمة  على  وحتويلهم  لتوقيفهم  اأدت 
جرم  عن  املوؤقت  احلب�س  رهن  و�سعهم  بعد 
العمومية  القوى  رجال  على  بالعنف  االعتداء 
، اإهانة هيئة نظامية ، التجمهر امل�سلح وغلق 

طريق العمومي .
املتهمني املاثلني اأمام هيئة املحكمة نفوا ما 
باأنهم كانوا جزءا  اأكدوا  ن�سب لهم من جرم و 
مبنطقة  متت  وح�سارية  �سلمية  مظاهرة  من 
للدار  تنقلوا  الوايل  تدخل  وب�سبب  الرغاية 
الطريقة  بنف�س  املظاهرة  الإكمال  البي�ساء 
االأ�سلحة  اأن  دفاعهم  اأكد  كما   ، ال�سلمية 
اجلرمية  م�رضح  يف  امل�سبوطة  و  املحجوزة 
تخ�س م�سالح ال�سبطية الق�سائية ، كما اأ�سار 
املظاهرة  عن  تراجعوا  اأنهم  املتهمني  اأحد 
ولي�س  التن�سيقية  م�سوؤويل  تنفيذا  الأوامر 
ب�سبب تدخل عنا�رض االأمن ، وطالبوا يف نهاية 

ت�رضيحاتهم باإفادتهم بالرباءة التامة .
ل/منرية

وقعت  حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة 
 3 عقوبة  القانونية  املداولة  اأم�س  بعد 
اأ�سهر حب�سا نافذا يف حق اأحد منا�رضي 
عقوبة  توقيع  مع  القبائل  �سببيبة  فريق 
حق  �سديقاه  يف  نافذا  حب�سا  �سهرين 
اأعمال  اإثارة  مبحاولتهم  االإ�ستباه  ،بعد 
جويلية   5 ملعب  مدرجات  داخل  �سغب 
اأثناء املباراة التي جمعت فريهم  واإحتاد 
بلعبا�س يف اإطار  نهائي كا�س اجلمهورية 
مت  اأ�سخا�س  ل�سور  حملهم  ،ب�سبب 
 « الالعب  منهم  امللعب  داخل  اغتيالهم 
املغتال  للفنان  اأخرى  �سور  مع  اإيبو�سي« 

» معطوب الونا�س« .
من  املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
مبراقبة  املكلفة  ال�رضطة  م�سالح  قبل 
،قبل  الفارط  ماي  ب�سهر  التذاكر  
النهائية  املباراة  اإنطالق  من  دقائق 
من  كل  جمعت  التي  اجلمهورية  لكاأ�س 
بلعبا�س  �سيدي  و  القبائل  �سبيبة  فريق 
جويلية   5 االأوملبي  امللعب  احت�سنها  و 
اأ�سخا�س  بثالثة  حينها  ا�ستبهت  حيث   ،
ولوجهم  بعد  م�سبوهة  اأ�سياء  يحملون 
بحوايل  ابتعادهم  و  املدرجات  ملقاعد 
فقامت   ، املراقبة  نقاط  عن  مرت   600

التي  االأمن  عنا�رض  من  عدد  باإر�سال 
وعرثت  هوؤالء  بتفتي�س  بدورها  قامت 
بحوزتهم على الفتات حتمل �سور العبني 
لقوا م�رضعهم داخل مدرجات املالعب 
منهم العب ال�سبيبة ال�سابق » اإيبو�سي« و 
كذا الالعب » ح�سني قا�سمي » باالإ�سافة 
ل�سورة املغني الراحل » معطوب لونا�س« 
على  وحتويلهم  توقيفهم  بذلك  ،ليتم 
عرقلة  جرم  عن  االخت�سا�س  حمكمة 
ون�رض  ريا�سية  لتظاهرة  احل�سن  ال�سري 

عبارات حتري�سية داخل امللعب .
حوايل  �سنا  اأكربهم  يبلغ  الذي  املتهمني 

60 �سنة وخالل مواجهتهم لهيئة املحكمة 
 ، املبا�رض  اال�ستدعاء  اإجراءات  مبوجب 
اأنكروا ما ن�سب لهم من جرم و اأكد االإثنان 
اأن حملهم  هيئة املحكمة  اأمام  املاثالن 
لتلك ال�سعارات ال يعني بتاتا نيتهم باإثارة 
اأي اأعمال �سغب ، يف حني اأكد دفاعهم اأن 
موكاله ينتميان ملنطقة القبائل التي تعتز 
بتلك الرموز وهو ما يف�رض �سبب حلمهم 
لتلك االأعالم و ال�سعارات ، ويطالب بذلك 
باإفاداتهما بالرباءة التامة النعدام الق�سد 

اجلنائي .
ل/منرية

حمكمة الدار البي�ساء

متهمني  باإثارة اأعمال �سغب 

حماكمة 5 من معطوبي اجلي�ش لتعديهم على  30 �سرطيا

احلب�ش لثالثة  منا�سرين لفريق �سبيبة القبائل

عنابة 

اأربعة اأ�سخا�ش يقتلون �ساب ويرمون جثته يف غابة ب�سرايدي
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مواطن   46 ممثلي  نا�شد 
وحا�شي  الهي�شة  بور  بقريتي 
ميلود ببلدية ورقلة يف ت�رصيح 
 ، »الو�شط«  يومية  مع  لهم 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل 
جالوي ب�شفته امل�شوؤول االأول 
على الهيئة التنفيذية ب�رصورة 
من  كل  لدى  العاجل  التدخل 
، مديرية  بلدية ورقلة  م�شالح 
ال�شكن و م�شالح اأمالك الدولة 
الو�شعية  ت�شوية  اأجل  من   ،
املمنوحة   لالأرا�شي  االإدارية 
حيث   ،2014 �شنة  منذ  لهم 
مديرية  برف�ض  هوؤالء  تفاجاأ 
عقود  مبنحهم  الدولة  امالك 
بعدم  والتحجج  امللكية 
 ، االعانة  لقرار  امتالكهم 
ال�شكن  مديرية  بعدها  لرتمي 
بلدية  الكرة يف مرمى م�شالح 
ا�شتبعدت  االأخرية  هذه  ورقلة 
هذا  مع  التجاوب  امكانية 
املطلب امل�رصوع بحجة عدم 
للبناء  اعانة  ح�ش�ض  منحها 
والية  وايل  طرف  من  الريفي 

ورقلة .
رفع   فقد  ثانية  جهة  من 
ممثلي املجتمع املدين بقرية 
الئحة  بورقلة  الهي�شة  بور 
،من  الوالية  لوايل  مطالب 
ملنحهم  العاجل  التدخل  اأجل 

الدولة  اعانات  من  ح�ش�ض 
بور  مبجمع  ريفي  �شكن  للبناء 
، حيث  ميلود  الهي�شة وحا�شي 
التي  ال�شكوى  ذات  اأكدت 
حت�شلت يومية »الو�شط« على  
اأن كل االجراءات  ن�شخة منها 
امل�شتفيدين  بقائمة  املتعلقة 
التجزئات  وكذا  املوؤهلني 
من  اأجنزت  قد  بها  اخلا�شة 
الدولة  امالك  مديرية  طرف 
و مديرية ال�شكن ، وقد ح�شل 
ترخي�ض  على  امل�شتفيدون 
ار�ض  قطعة  على  بالتنازل 
طبقا  الدولة  الأمالك  تابعة 

الوالئيني رقم 568 و  للقرارين 
مار�ض   04 يف  املوؤرخني   569
طرف  من  واملم�شيني   2018

الرجل االأول بالوالية .
اأفادت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بعد  اأنه  ال�شكوى  نف�ض 
اأمالك  مديرية  مع  االت�شال 
االجراءات  لتكملة  الدولة 
للح�شول على امللكية مت ابالغ 
ميكنهم  ال  اأنه  امل�شتفيدين 
احل�شول عليها اال بعد تقدمي 
لل�شكن  الدولة  اعانة  قرار 
الريفي طبقا للتعليمة الوزارية 
املوؤرخة   03 رقم  امل�شرتكة 

املتعلقة   2016 اأكتوبر   06 يف 
املنجزة  االرا�شي  برتقية 

لل�شكن الريفي . 
عبد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
القادر جالوي كان قد وجه يف 
�شارمة  تعليمات  �شابق  وقت 
للم�شوؤولني على ملف التجزئات 
الريفي  بنمطيها  ال�شكنية 
التكفل  اأجل  من  واحل�رصي 
منها  امل�شتفيدين  بان�شغاالت 
مع ال�شعي خلف تدارك جميع 
�رصط  امل�شجلة   النقائ�ض 
االأولويات  ح�شب  مبداأ  تطبيق 

واالمكانات املتاحة .

م�رصوع   1000 من  اأكرث  يواجه 
تنموي بواليات ورقلة ، مترنا�شت 
ب�شبب  جمهوال  م�شريا  اأدرار  و 
جملة من امل�شاكل التقليدية تاأتي  
يف  الكبري  التماطل  مقدمتها  يف 
املوؤ�ش�شات  م�شتحقات  ت�شديد 
النق�ض  عن  ناهيك   ، املقاوالتية 
املوؤهلة  العاملة  اليد  يف  الفادح  
وكذا ندرة احلادة يف املواد البناء 
. ك�شفت اإح�شائيات ر�شمية ليومية 
من  اأكرث  اإح�شاء  عن   « »الو�شط 
يف  م�شجل  تنموي  م�رصوع   1000
الفارطة  اخلما�شية  الربامج  اإطار 
اجلمهورية  رئي�ض  اأقرها  التي 
من  بكل   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
يزال  ال  ومترنا�شت  ورقلة  واليات 
واهية  الأ�شباب  الغمو�ض  يكتنفها 
التنمية  عجلة  حتريك  دون  حالت 
بتلك املناطق ، ويف �شياق مت�شل 
املوؤ�ش�شات  ممثلي  نا�شد  فقد 
الوالئية  ال�شلطات  املقاوالتية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
اعادة  اأجل   من  املعنية  اجلهات 
النظر يف امل�شاكل التقليدية التي 
 ، طويلة  ل�شنوات  فيها  يتخبطون 
يف مقدمتها عدم  ت�شديد ديونهم 
اإ�شافة  �شنتني  من  الأكرث  العالقة 
العاملة  اليد  يف  الفادح  للنق�ض 
نفور  ب�شبب  املوؤهلة  املحلية 
التكوين  من  الواليات  تلك  بطايل 
والتعمري  البناء  باإخت�شا�شات  
 ، املحروقات  لقطاع   وميولهم 
معاناة ع�رصات  احلديث عن  دون 
احلادة  الندرة  من  املقاولني 

خا�شة  البناء   مبواد  التزود  يف 
التي  اال�شمنت  مبادة  تعلق  ما 
قيا�شيا  ارتفاعا  اأ�شعارها  �شهدت 
الواحد  الكي�ض  �شعر  جتاوز  حيث 
اأن  ،حيث  جزائري  دينار   1200
دفعت   املزرية  الو�شعية  هذه 
راأ�شها  وعلى  الو�شية  بال�شلطات 
العمومية  التجهيزات  مديريات 
ورفعها  �شوداء  تقارير  الإعداد 
ف�شخ   اأجل  من  اجلمهورية  لوالة 
و  املتقاع�شني  املقاولني   عقود 
على  الوقت  نف�ض  يف  العاجزين 
يف  التنموية   امل�شاريع  ت�شليم 
تن�ض   ما  ووفق  املحددة  اأجالها 

عليه دفاتر ال�رصوط .
امل�شاريع  بني  من  اأن   ومعلوم   
تاأهيل  اإعادة  عمليات  املهددة 
 25  ، وطني  طريق   17 وترميم 
طريق والئي و 1000 كلم من �شبكة 
توزيع  قنوات  و  ال�شحي  ال�رصف 
اإ�شافة   لل�رصب  ال�شاحلة  املياه 
مل�شاريع  اجناز احلظائر ال�شكنية 
التي يبلغ قوامها االإجمايل 27900 
ال�شيغ  وحدة �شكنية ومن خمتلف 
بني  ما  تربوي  م�رصوع   50 وكذا   ،
تبقى    الأ�شباب   ومتوقف  معطل 

جمهولة .
اجلمهورية  والة  اأن  الذكر  جدير   
قد  كانوا  احلكومة  من  وباأمر 
اأ�شهروا �شيف احلجاج يف وجه كل 
من يعرقل  عجلة التنمية املحلية 
غليان  الإحتواء  الواليات  بتلك 

اجلبهة االإجتماعية .
اأحمد باحلاج  

االإقليمية  املجموعات  توا�شل   
للدرك  الرابعة  اجلهوية  بالقيادة 
عملية  ال�رصقي  باجلنوب  الوطني 
مروجي  على  اخلناق  ت�شديد 
مبختلف  الكحولية  امل�رصوبات 
اأنواعها وا�شكالها ، حيث مت خالل 
ال�شهر املن�رصم �شبط وا�شرتجاع 
ح�شب  خمر  قارورة   91800

املعلومات املتاحة .
ليومية  مطلعة  م�شادر  ك�شفت 
البحث  م�شالح  اأن   « »الو�شط 
االقليمية  بالوحدات  والتحري 
غرداية  بواليات  الوطني  للدرك 
 ، ب�شكرة   ، االأغواط   ، الوادي   ،
خالل  متكنت  قد  وورقلة  ايليزي 
تنفيذ  من  املن�رصم  �شبتمرب  �شهر 
نوعية  نوعية  اأمنية  عملية   19
حماوالت  اإجها�ض  من  مكنت 
قارورة   91800 وا�شتهالك  ترويج 
االأ�شكال  خمتلف  من  خمر 
واالأنواع ، كما مت توقيف واعتقال 
احليازة  بتهمة  �شخ�شا   11
الكحولية  بامل�رصوبات  واملتاجرة 
ليتم   ، �رصعية  غري  بطريقة 

وحتويلها  املحجوزات  م�شادرة 
املعنية  االخت�شا�ض  لدوائر 
التحقيقات  ا�شتكمال  وبعد   ،
�شدهم  ق�شائية  ملفات  واجناز 
على  اإحالتهم  مت  املوقوفني  مع 
وكالء اجلمهورية كل ح�شب اقليم 

اخت�شا�شه للنظر يف و�شعيتهم .
اجلهات  ذات  به  افادت  وح�شبما 
يف  تندرج  االأمنية  العمليات  فاإن 
ملخطط  ال�شارم  التطبيق  اطار 
الرامي  الوطني  الدرك  �شالح 
لتطويق بوؤر االجرام وقطع الطريق 
اأمام مروجي االفات االجتماعية ، 
ترويج  و  تخزين  منابع  وجتفيف 
فقد  ثانية  جهة  من   . اخلمور 
بالواليات  ال�شكان  ا�شتح�شن 
من  املعلنة  احلرب   ، املذكورة 
املخت�شة  االأمن  م�شالح  طرف 
يف مكافحة االجرام ، يف تقوي�ض 
بامل�رصوبات  املتاجرة  ن�شاط 
الكحولية التي �شاهمت ب�شكل كبري 
بواليات  القتل  ارتفاع معدالت  يف 

اجلنوب ال�رصقي .
اأحمد باحلاج 

.        امل�ستفيدون تائهون بني البلدية ،اأمالك الدولة و مديرية ال�سكن لـ03 �سنوات »

من اأجل الت�سريع يف منحهم قرارات الإ�ستفادة من الدعم الريفي 

اأحمد باحلاج 

46 مواطن بقريتي بور الهي�سة و 
حا�سي ميلود  بورقلة ينا�سدون الوايل 

الوالئية  ال�شلطات  اأ�رصفت 
اإعطاء  على  اأم�ض  اأول  بورقلة 
لالإر�شاد  باليوم  االحتفال 
مو�شم  وانطالق  الفالحي 
امل�شتثمرات  من  احل�شاد 
 ، اأنقو�شة  بدائرة  النموذجية 
على  الفالحون  اأجمع  حيث 
بالقطاع  االهتمام  �رصورة 

وتوفري الدعم للم�شتثمرين .
قامت ال�شلطات الوالئية بورقلة 
عبد  الوالية  وايل  راأ�شها  وعلى 
القادر جالوي ورئي�ض املجل�ض 
الوالئ+-6ي م�شطفى   ال�شعبي 
امل�شالح  ومدير  زعطوط 
و  الزاوي  بن  �شليم  الفالحية 
عقبة  الفالحية  الغرفة  رئي�ض 
�شكري بوزيان ، على االحتفال 

باليوم الوطني لالإر�شاد الفالحي 
من  احل�شاد  مو�شم  انطالق  و 
و�شو�شي  ع�شال  م�شتثمرتي 
هذا االأخري قام بتنظيم معر�ض 
املحلية  املنتوجات  ملختلف 
من  حملية  ب�شواعد  تنتج  التي 

بينها التمور واحلم�شيات .
فالحو  اغتنم  جهة  من 
ال�شلطات  تواجد  امل�شتثمرتني 
اأجل  من  مبحيطاتهم  املحلية 
االن�شغاالت  لهم جملة من  رفع 
من  الرفع  دون  حالت  التي 
نوعيتها  وحت�شني  منتوجاتهم 
امل�شالك  غياب  غرار  على 
الريفية و غالء فواتري الكهرباء 
 10 و   04 الـ  بني  ترتاوح  التي 
التاأخر  ب�شبب  �شنتيم  ماليني 

غري املربر يف ربطهم بالكهرباء 
الذي  االأمر  وهو   ، الفالحية 
رئي�ض  توجيهات  مع  يتنافى 
لتقدمي  الرامية  اجلمهورية 
ال�شعوبات  وتذليل  الت�شهيالت 
للراغبني يف اال�شتثمار بالقطاع 
الفالحي وذلك يف اإطار البحث 
لالإقت�شاد  حقيقية  بدائل  عن 
لقطاع  التبعية  الإنهاء  الوطني 
تهاوت  الذي  املحروقات 
اأ�شعاره يف البور�شات العاملية . 
اإىل  جانب ذلك فقد اأ�شدى وايل 
والية ورقلة عبد القادر جالوي 
للم�شوؤولني  �شارمة  تعليمات 
لالإلتزام  الفالحي  القطاع  على 
املركزية  ال�شلطات  بتعليمات 
اجلهورية  باالن�شغاالت  للتكفل 

امل�شوؤول  وعد  كما   ، للفالحني 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
الإعادة  املركزية  مع  بالتن�شيق 
امل�رصوع  املطلب  يف  النظر 
اأ�شا�شا  يف  املتمثل  للفالحيني 
اإعادة النظر يف الغالء الفاح�ض 
مل�شتحقات الكهرباء التي يكرث 
عليها الطلب ل�شقي حما�شيلهم 
ومنتوجاتهم  الزراعية 
بخ�شو�ض  اأما   . املو�شمية 
احلم�شيات  منتوجات  ت�شويق 
فقد وعد الرجل االأول بالوالية 
م�شوؤويل  مع  جاهدا  بالعمل 
التجارة للتكفل امل�شتعجل بهذا 
بني  من  يعترب  الذي  االن�شغال 

املطالب ال�رصورية .
اأحمد باحلاج 

على هام�ش الحتفال باليوم الوطني لالإر�ساد الفالحي وانطالق احل�ساد 

الدعوة لالإهتمام بالفالحة وتوفري الدعم للم�ستثمرين بورقلة 

تراكمات الديون ،  نق�ش اليد العاملة 
وندرة مواد البناء  

القيادة اجلهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة 

1000م�سروع تنموي بورقلة ، 
مترنا�ست و اأدرار يواجه املجهول

اإجها�ض حماولة ترويج 91800 
قارورة خمر خالل �سهر �سبتمرب 

تعالت اأ�سوات 46 مواطن بقريتي بور الهي�سة وحا�سي ميلود ببلدية ورقلة ، 
املطالبة ب�سرورة تدخل جاد من �سناع القرار بالولية لتمكينهم من احل�سول 

على قرارات ا�ستفادة املوجهة يف اطار الدعم الريفي .
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و مت تخ�صي�ص من هذه امليزانية 
و ح�صب املخطط املعتمد ل�صتاء 
2018-2019 - غالفا ماليا بقيمة 
و  لتدعيم  دج  مليون  562ر671 
تاأمني التموين بالطاقة الكهربائية 
و ذلك من خالل ت�صجيل عمليات 
 9 اإ�صتحداث  بينها  من  جديدة 
خطوط جديدة لل�صغط املتو�صط 
5ر114  ب  يقدر  اجمايل  بطول 
حتويل  مركز   17 واجناز  كلم  
املنخف�ص  و  املتو�صط  لل�صغط 
على  ال�صغط  تخفيف  اأجل  من 
املراكز املتواجدة وجتنب حاالت 
اإىل  الكهربائي  التيار  انخفا�ص 
مركزا   16 تاأهيل  اإعادة  جانب 
عملية   19 يف  ال�رشوع  و  �صابقا 
ال�صبكة  وتعزيز  تاأهيل  الإعادة 

الكهربائية.
االإجراءات،  هذه  اإىل  باالإ�صافة  و 
و  الكهرباء  توزيع  موؤ�ص�صة  توا�صل 
برناجمها  جت�صيد  املحلية  الغاز 
ال�صنوي املتعلق ب�صيانة ال�صبكات 
مع اقرتاب ف�صل ال�صتاء و مراقبة 
التجهيزات  ا�صتبدال  و  املن�صاآت 
باملوارد  تعلق  فيما  و  املتلفة 
هذه  تدعمت  فقد  الب�رشية 
تنفيذيني  مدراء  ب5  املوؤ�ص�صة 
عن  الك�صف  يف  بحث  اأعوان  و3 

للكوابل و  واأربعة م�صغلني  الكوابل 
عدة اإطارات اأخرى.

و  بالغاز  املتعلق  لل�صق  بالن�صبة  و 
لتاأمني االإمدادات بهذه الطاقة مت 
ر�صد غالف بقيمة 53.367 مليون 
اال�صتثمار  مبلغ  اأجمايل  من  دج 
عمليات  عدة  اجناز  يف  لل�رشوع 
وفقا  ال�صتاء،  ملو�صم  حت�صبا 

مل�صادر من نف�ص املوؤ�ص�صة.
و تتمثل اأهم هذه العمليات االأمنية 
هذا  اإطار  يف  اإطالقها  مت  التي 
غازية  �صبكة  اإن�صاء  يف  الربنامج 
طول  على  كيلومرتات   3 بطول 
التي  و   12 رقم  الوطني  الطريق 
احتياطية  ح�صة  بتوفري  �صت�صمح 

�صبكة  اجناز  جانب  اإىل  الغاز  من 
اأخرى بطول 160 مرتاً بني 

ودراع  امليزان  دراع  غاز  حمطتي 
امليزان جنوب كما مت ال�رشوع يف 
النحا�ص  ا�صتبدال  عمليات  اجناز 

والفوالذ و تعزيز ال�صبكة يف كل 
)املدينة  وزو  تيزي  و  من عزازقة 
اإىل  باالإ�صافة  جديدة(.  واملدينة 
ال�صبكات  من  كم   5000 فح�ص  
عن  الك�صف  عملية  من  كجزء 
نقطة   318 اإ�صالح  و  الت�رشبات 
وتت�صكل  �صمام   و2216  ت�رشب 
جتنيدها  مت  التي  التدخل  و�صائل 
يف  للغاز  الع�رش  املقاطعات  عرب 
لتوزيع  م�صغاًل   124 من  الوالية 

فريق  ورئي�ص  تقنًيا   46 و  الغاز 
مركبة   354 و  مهند�ًصا   22 و  غاز 
خمتلفة و�صيتوا�صل برنامج الربط 
الذي  الطب?عي  الغاز  ب�صبكة 
عل?  ال�صغط  تخفيف  من  مكن 
ربط  بربجمة  البوتان  غاز  قارورة 
الثالثي  خالل  منزال   9500 زهاء 
االأخري من ال�صنة اجلارية لت�صاف 
ل17.893 اأ�رشة ا�صتفادت من ھذه 
احلايل،  العام  بداية  منذ  الطاقة 
املوؤ�ص�صة  ذات  من  مل�صادر  وفقا 
 2019 عام  خالل  تعتزم  التي 
ربط بني �صهري جانفي  وفرباير 
منزال  ال3500  قرابة  املقبلني 

بالغاز الطبيعي.

ر�سدت موؤ�س�سة توزيع الكهرباء و الغاز لتيزي وزو ا�ستثمار بقيمة 929ر724 
مليون دج يف اإطار التح�سري ملو�سم ال�ستاء 2018/  2019 من اأجل مواجهة اأي حالت 

ا�ستثنائية حمتملة، ح�سبما علم من هذه املوؤ�س�سة.

موؤ�س�سة توزيع الكهرباء و الغاز للو�سط لتيزي وزو

حاوره م .اأمني .

ا�ستثمار مبا يقارب 725 مليون دج ملواجهة 
اأي حاالت ا�ستثنائية حمتملة يف ال�ستاء 

جامعة الإخوة منتوري بق�سنطينة 

النتاج الفالحي يف اجلزائر العا�سمة

اأدرار

اأدرار

حجز332 علبة م�سروبات كحولية بادرار

تكرمي 17 اأ�ستاذا متت ترقيتهم اإىل رتبة بروف�سور

ارتفاع رقم االعمال يف 2017 
مقارنة ب�سنة 2016 

تغيريات اأمنية باملديرية 
الوالئية للأمن الوطني 

حجز332 علبة 
م�سروبات كحولية 

اأكد مدير امل�صالح الفالحية لوالية 
باجلزائر  بوعزيز  النوي  اجلزائر 
العا�صمة اأن قيمة االإنتاج الفالحي 
)النباتي و احليواين( لوالية اجلزائر 
قد انتقلت من رقم اعمال اإجمايل 
اإىل   2016 دج يف  مليار  قدر ب48 
اأكرث من 57 مليار دج �صنة 2017 و 
و  التقنية  االإمكانيات  بف�صل  ذلك 
امل�صالح  خ�ص�صته  الذي  التاأطري 
لفائدة  اجلزائر  لوالية  الفالحية 

اأ�صحاب امل�صتثمرات الفالحية.
االحتفال  خالل  بوعزيز  اأو�صح  و 
الوطني  اليوم  من  ال25  بالطبعة 
للفاحت  املوافق  الفالحي  لالإر�صاد 
من اأكتوبر من كل �صنة اأن "االنتاج 
لوالية اجلزائر قد حقق  الفالحي 
قدر  اأعمال  رقم   2016 �صنة  يف 
ب48 مليار دج مقابل اكرث من 57 
مليار دج يف 2017 و اأن  85 % منها 
)اأكرث  النباتي  االإنتاج  ح�صة  ميثل 
ح�صة   %  15 و  دج(  مليار   48 من 
االإنتاج احليواين )اكرث من 8 مليار 

دج(".
و اأ�صاف ذات امل�صوؤول خالل هذه 
الطبعة التي مت االحتفاء بها على 

البيداغوجية  املزرعة  م�صتوى 
"اإنتاج  اأن  العا�صمة  باجلزائر 
بوالية   2017 �صنة  بلغ  قد  اخل�رش 
قنطار   3215696 حوايل  اجلزائر 
احتياجات  تعدى  و  غطى  مما 

الوالية )116 %( و بلغ اإنتاج 
البطاطا 432630 قنطار اما انتاج 
الفواكه فقد بلغ 1753025 قنطار و 

اللحوم البي�صاء 69050 قنطار".
والية  اأن  اإىل  اأ�صار  ان  بعد  و 
املرتبة  يف  �صنفت  قد  اجلزائر 
من  الوطني  امل�صتوى  على  ال22 
اأو�صح  فقد  النمو  ن�صبة  حيث 
يف  احتلت  قد  الوالية  اأن  بوعزيز 
�صنة 2017 املرتبة ال�صاد�صة وطنيا 
املرتبة  و  احلم�صيات  انتاج  يف 
الرابعة يف انتاج العنب و ال23 يف 

انتاج البطاطا.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن الطبعة ال25 
من اليوم الوطني لالإر�صاد الفالحي 
قد عرفت م�صاركة عديد الفاعلني 
من بينهم معاهد تقنية و متعاملني 
الذين  فالحني  كذا  و  اقت�صاديني 
االأجنحة  م�صتوى  على  عر�صوا 

اأعمالهم و ن�صاطاتهم

والية  اأمن  رئي�ص  اأم�ص  اأول  قام   
عملية  على  بوعلي  نبل  اأدرار 
عابد  ال�رشطة  حمافظ  تن�صيب 
الأمن  جديدا  رئي�صا   احلق  عبد 
عن  كلم   30 نحو  فنوغيل  دائرة 
توىل  والذي  الوالية  عا�صمة 
خلفا  الوالية  باأمن  منا�صب  عدة 
ال�صيا�صي  رابحي  ال�رشطة  لعميد 
للم�صلحة  رئي�صا  تن�صيبه  الذي مت 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
االأ�صبوع  بحر  عني  كما  الوالية 
املا�صي رئي�ص جديد الأمن دائرة 
زاوية كنتة  وتندرج هذه التغريات 
االأمنية  يف اإطار �صيا�صة املديرية 
التي تهدف  الوطني  لالأمن  العامة 
وحمل  كفئة  اإطارات  متكني  اإىل 
ثقة من امل�صوؤولية بغر�ص احلفاظ 
املواطنني  و�صالمة  اأمن  على 

احرتام  ظل  يف  مطالبهم  وتلبية 
القوانني والنظم و يف هذا االإطار 
الوالية  اأمن  رئي�ص  ال�صيد  اأعطى 
االإطاران  لهذان  بوعلي  نبيل 
التحلي  اأجل  من  �صارمة  تعليمات 
وااللتزام  واال�صتقامة  باالحرتافية 
يف اأداء العمل اليومي دون اأن يدخرا 
على  احلفاظ  �صبيل  يف  جهد  اإي 
امن و�صالمة املواطن  من ح�صن 
اال�صتقبال وتوجيهه وتلبية مطالبه 
خا�صة يف جمال مكافحة اجلرمية 
وحماربة االآفات االجتماعية حيث 
ح�رش مرا�صم التن�صيب  ال�صلطات 
املدنية والع�صكرية لدائرة فنوغيل 
وممثلي  املدينة  اأعيان  وكذا 
ال�صلطات  و  املدين  املجتمع 

الق�صائية لوالية ادرار
بو�سريفي بلقا�سم

باأمن  الق�صائية  ال�رشطة  قوات  متكنت 
وعلى  اأم�ص  اأول  �صباح  اأدرار  والية 
اأن  مفادها  اإليها  وردت  معلومات  اإثر 
كمية  على  يحوز  �صنة   21 م.ر  املدعو 
الكحولية  امل�رشوبات  من  معتربة 
واملتاجرة فيها بداخل م�صكنه ال�صاغر 
ي�صتغله  اأدرار  مبدينة  امل�صتقبل  بحي 
الكحولية مبختلف  امل�رشوبات  لرتويج 
حترير  بعد  واالأحجام  االأ�صكال 

وكيل  ال�صيد  اإىل  بالتفتي�ص  اإدن  طلب 
اجلمهورية لدى حمكمة اأدرار مت �صبط 
بحوزته مبلغ مايل يقدر ب 25500 دج 
وكمية معتربة من امل�رشوبات الكحولية 
متمثلة يف 332 علبة من خمتلف االأنواع 
داخل  باإحكام  خمبئة  كانت  واالأحجام 
الثالجة اأين مت حجز امل�رشوبات وفتح 

ملف ق�صائي �صد �صاحب امل�صكن
بو�سريفي بلقا�سم 

الق�صائية  ال�رشطة  قوات  متكنت 
اأول  �صباح  اأدرار  والية  باأمن 
وردت  معلومات  اإثر  وعلى  اأم�ص 
 21 م.ر  املدعو  اأن  مفادها  اإليها 
من  معتربة  كمية  على  يحوز  �صنة 

واملتاجرة  الكحولية  امل�رشوبات 
بحي  ال�صاغر  م�صكنه  بداخل  فيها 
ي�صتغله  ادرار  مبدينة  امل�صتقبل 
الكحولية  امل�رشوبات  لرتويج 
بعد  واالأحجام  االأ�صكال  مبختلف 

اإىل  بالتفتي�ص  اإدن  طلب  حترير 
ال�صيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
مايل  مبلغ  بحوزته  �صبط  مت  ادرار 
يقدر ب 25500 دج وكمية معتربة من 
امل�رشوبات الكحولية متمثلة يف 332 

االأنواع واالأحجام  علبة من خمتلف 
كانت خمبئة باإحكام داخل الثالجة 
اأين مت حجز امل�رشوبات وفتح ملف 

ق�صائي �صد �صاحب امل�صكن
 بو�سريفي بلقا�سم 

منتوري  االإخوة  جامعة  كرمت 
مرا�صم  هام�ص  على   " "ق�صنطينة1 
افتتاح ال�صنة اجلامعية 2018/  2019 ما 
جمموعه 17 اأ�صتاذا نظري املجهودات 
البيداغوجي  املجال  يف  بذلوها  التي 
قاعة  احت�صنته  حفل  خالل  مت  و 
ال�صديق  حممد  الكربى  املحا�رشات 

بن يحيى بح�صور 
للوالية  الع�صكرية  و  املدنية  ال�صلطات 
هذه  م�صوؤويل  جمموع  اإىل  اإ�صافة 
اجلامعة املجال تكرمي 17 اأ�صتاذا متت 
اجلامعي  الدخول  هذا  بر�صم  ترقيتهم 

اإىل رتبة بروف�صور.
و اأبرز باملنا�صبة رئي�ص جامعة االإخوة 
منتوري الربوف�صور عبد احلميد جكون 

االرتقاء  اأجل  من  املبذولة  "اجلهود 
اأف�صل  بني  من  جعلها  و  مبوؤ�ص�صته 
ل�رشورة  اال�صتجابة  و  الوطن  جامعات 
اجلامعية  التكوينية  الرتب�صات  تكييف 
مع متطلبات �صوق العمل و ال�رشوريات 
التي تفر�صها التغريات العاملية" و ذلك 
لهوؤالء  املهني  بامل�صار  اأ�صاد  بعدما 
ال�صدد  هذا  يف  حتدث  و  االأ�صاتذة". 
جديدة  تخ�ص�صات  عدة  اإدراج  عن 
للجامعة  الفعلي  التقريب  على  تهدف 
من حميطها االجتماعي و االقت�صادي 
مهنيتني  لي�صان�ص  �صهادتي  غرار  على 
ت�صيري  و  احليوية  املعلوماتية  يف 
كذا  و  امل�صتدامة  التنمية  و  النفايات 
ما  االإلكرتوميكانيك  يف  جديد  ما�صرت 

من من �صاأنه اأن يعزز مكانة ق�صنطينة 
كقطب لل�صناعة امليكانيكية و ا�صتنادا 
اآالف   6 �صيلتحق   امل�صوؤول  لنف�ص 
بر�صم  اجلامعة  بهذه  جديد  طالب 
الدخول اجلامعي اجلديد مما �صريفع 
اجلامعة  لهذه  االإجمايل  التعداد  من 
طالب يف جميع    900 و  األف   130 اإىل 
خمتلف  عرب  م�صجلني  التخ�ص�صات 
كليات هذه اجلامعة  ،من جهته اأو�صح 
�صعيدون  ال�صميع  عبد  ق�صنطينة  وايل 
اإ�صارة  اإعطاء  على  اإ�رشافه  لدى 
اجلامعية  لل�صنة  الر�صمي  االنطالق 
االإخوة  اجلامعي  القطب  باأن  اجلديدة 
بالن�صبة  هاما  "مك�صبا  ميثل  منتوري 
الإ�صعاع اجلزائر على ال�صعيد الدويل"و 

التنفيذي املحلي  �صلط رئي�ص اجلهاز 
اجلهود  على  كذلك  باملنا�صبة  ال�صوء 
الكبرية املبذولة من طرف الدولة من 
م�صيفا  التعليم  و  الرتبية  تطوير  اأجل 
"و�صع  هو  اجلامعة  اأولويات   اأوىل  اأن 
التنمية  خدمة  يف  العلمية  الكفاءات 
اإىل  االإ�صارة  املحلية"جتدر  و  الوطنية 
االفتتاحي  الدر�ص  تخ�صي�ص  مت  اأنه 
للبيئة   2019   /2018 اجلامعية  لل�صنة 
و االإطار املعي�صي و مكن هذا الدر�ص 
فاطمة  الدكتورة  طرف  من  املقدم 
ق�صم  من  مهناوي  عفري  الزهراء 
البيولوجيا من التطرق لرهانات التلوث 
باجلزائر و النتائج املدمرة لالحتبا�ص 

احلراري.
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ال�شالم على الدكتور رم�شان عبد اهلل �شّلح
�ساري عرابي

عبد  رم�ضان  بالدكتور  يجمعني 
وحاكم  العقل  حاكم  حاكمان؛  اهلل 
من  ياأخذ  منهما  وكل  الوجدان، 
تطغى  فال  و�ضدًقا،  اأهمية  الآخر 
املجّردة،  املحاكمة  ول  العاطفة 
له،  ي�ضهد  العقل  اأن  يعني  وهذا 
ول  احلّب،  ي�ضدقه  والوجدان 
يخلو املرء من م�ضاحة ذاتية تت�ضع 
الرجال  من  اقرتابه  يف  وت�ضيق 
موقًفا وكلمة، فالبالغة يف ال�ضدق، 
املرء  عليه  يكون  ما  واأ�ضدق 
بهم  تاأّثًرا  بالأ�ضخا�ص  اإح�ضا�ضه 

وانعكا�ًضا لوجودهم..
بعد  مراهقتي،  مطلع  يف  وكنُت 
حركة  واإ�ضدار  ال�ضلطة،  دخول 
اجلهاد الإ�ضالمي يف غزة ل�ضحيفة 
�رشاء  على  ا  حري�ضً »ال�ضتقالل« 
و�ضولها  موعد  يف  ال�ضحيفة  هذه 
فيها،  زوايا  بثالث  اهلل، معجبًا  رام 
تُكتب بلغة اأدبية رائقة، مل اأكن اأجد 

كانت  اأخرى  لها يف �ضحيفة  مثياًل 
»الوطن«  وتدعى  حما�ص  ت�ضدرها 
ودفعُت  ا،  اأي�ضً واأ�ضرتيها  اأنتظرها 
ثمن هذا ال�ضغف نهار اعتقال ذات 
�رشدها  اأوان  ق�ضة،  ولهذا  مّرة، 

موؤّجل عن هذه الكلمة..
واأّما زوايا ال�ضتقالل الثالث فهي 
»مرايا« و«جنوم على جبني الوطن« 
ولعل  قدمي«،  مقاتل  و«مذكرات 
ت�ضمية  يف  الدقة  تعوزها  ذاكرتي 
الزاويتني الأخريني، لكنها ما تزال 
حتمل الكثري من اأثر زاوية »مرايا« 
والتي  الفاحت،  حممد  يكتبها  التي 
وخطبُت  اأعدادها  بع�ص  حفظُت 
بها يف اإذاعة املدر�ضة ال�ضباحية..

ال�ضقاقي،  فتحي  الدكتور  يكن  مل 
بعد،  ا�ضت�ضهد  قد  اهلل،  رحمه 
كيف  تدرك  اأن  ميكنك  واإذن 
بع�ص  يف  ال�ضحيفة  تلك  انغم�ضت 
وكيف  الفكرة،  بالغة  يف  زواياها 
يف  ت�ضيح  رائحة  منها  تفوح  كانت 
على  باعثة  وذكاة،  عاطفة  النف�ص 

ملراهق  زائف  غري  �ضادق  حنني 
اطلع عليه  ما  اأوائل  كان من  مثلي 
وثقافة  قراءة  طفولته  هاجرة  يف 
ورفقته  ال�ضقاقي  كتبه  ما  بع�ص 
الإ�ضالمية«  “الطليعة  يف  الأوىل 
هو  ها  ثم  الإ�ضالمي«،  و«املختار 
ت�ضتدعي  حا�رشة  �ضورة  يجد 
طلعته..  اأول  عليه  تفّتح  ما  مثال 
حياته  �ضاعة  ال�ضقاقي  روح  َوَجَد 
تلك  مكتوبات  بع�ص  يف  حا�رشة 
ال�ضحيفة، حتى واإن مل تكن بخطه، 
فادح  املادّي  الغياب  فاإّن  وهكذا 
تُعّزي  بحقائق  ت�ضلّينا  مهما  دائًما 
ثم  امل�ضاب..  تُهّون  مواعظ  اأو 
الفاحت،  اأن حممد  بعد  علمُت فيما 
هو الدكتور رم�ضان عبد اهلل الذي 
اجلهاد  حلركة  العام  الأمني  �ضار 
تتخيل  اأن  ميكنك  ثم  الإ�ضالمي، 
الذي  الفراغ  فداحة  ذلك  بعد 
والفكرة،  الكلمة  ميدان  يف  خلّفه 
بانتقاله ملوقع الإدارة بان�ضغالتها 
وهي  وعوي�ضاتها،  وم�ضكالتها 

اأكمل  اأحد  فال  مرّكبة،  م�ضكلة 
بدا  الذي  ال�ضقاقي  م�رشوع  على 
وكاأّنه طفرة ظلّت يف اخللف وحيدة 
وقد انقطع عنها ما بعدها، وكنُت 
الأوىل  الن�ضو�ص  تلك  ا�ضرتجعُت 
ر�ضالة  على  اأثناء عملي  قريب  من 
اإليه  ي�ضري  ما  ومع  املاج�ضتري، 
والطالع  والتجربة  بال�ضّن  املرء 
حتمل  الن�ضو�ص  تلك  ظلّت  فقد 
�ضمات الفرادة والإ�ضافة اإن اأُخذت 
اخلطاب  يظّل  زمانها..  �ضياق  يف 
ال�ضيا�ضي العاّم الذي قّدمه الدكتور 
ال�ضيا�ضي  موقعه  من  رم�ضان 
يف  ُقّدم  ما  اأح�ضن  والقيادي، 
القريب  الفل�ضطينية  الق�ضية  واقع 
والراهن، من جهة �ضوابيته وقوته 
البالغية،  �ضاحبه  وكفاءة  ودقته 
اإىل  بالنظر  مهمة  اإ�ضافة  وهي 
يعاين  العامة  الرداءة  من  حالة 
امل�ضارات  وانغالق  اجلميع،  منها 
وظلّت  اجلميع،  فيها  انح�رش  التي 
يدح�ضها  الذي  ال�ضوت  حتتاج 

اللفظ  وبالغة  املنطق  بربهان 
وح�ضور ال�ضخ�ص، ولالأ�ضف ميكننا 
اأخرى  الآن عن فادحة  اأن نتحدث 
بالنظر  الإ�ضافة  هذه  غياب  وهي 
اإىل احلالة الوطنية عاّمة، واحلركة 

ة.. الإ�ضالمية بطرفيها خا�ضّ
يف  للدكتور  القيادي  الدور  اأما 
حدود تنظيمه، فهو مما ل ميكنني 
احلديث فيه يف وقفة عجلى كهذه، 
وبالتايل  حلركته  انتمائي  لعدم 
لأو�ضاعها  مبا�رشتي  انعدام 
فال  وحينئذ  واأ�رشارها،  الداخلية 
التاأّثر مبا �ضمعته ممن  منا�ص من 
اأمًرا  لأّن  ثم  عاينوا ما غاب عني، 
وا�ضتق�ضاء  اأدق  بحًثا  يحتاج  كهذا 
العام  الأمر  يل  فيبقى  اأو�ضع، 
يف  القاّر  وال�ضخ�ضي  الظاهر، 
جريان  اأن  واحلا�ضل  الوجدان.. 
الدكتور  نف�ضي  اإىل  قّرب  الزمن 
رم�ضان يف خطابه ال�ضيا�ضي العام، 
واحتفظ يل مبراياه القدمية �ضقيلة 
براءتها  اإىل  زادت  وجداين  يف 

الأوىل حنني الزمن وا�ضتعال العمر، 
دون اأن يتوفر يل من دواعي النقد 
لو  يتوفر  اأن  ميكن  ما  واخل�ضومة 
مع  وت�ضادمت  لتنظيمه  انتميت 
ح�ضوره واإدارته، وهو اأمر، واحلال 
فاملرء  البهجة،  على  يبعث  هذه، 
اآدمي  ح�ضور  اإىل  يحتاج  يزال  ما 
النا�ص  دفع  عن  جمرد  نف�ضه  يف 
بع�ضهم لبع�ص! وثمة خ�ضارة ثالثة، 
وهي اأن هذه الفرادة التي جتلت يف 
وموؤ�ض�ًضا  مفّكًرا  ال�ضقاقي  اإ�ضافة 
وحمّولً يف جمرى التاريخ، واإ�ضافة 
ومنّظًرا  مثّقًفا  اهلل  عبد  رم�ضان 
الباطل  اإزهاق  يف  بارًعا  وخطيبًا 
ال�ضيا�ضي.. ظلّت طفرة فردية، مل 
تتحول اإىل ظاهرة يف حركتهما، ول 
يف عموم احلركة الإ�ضالمية، ول يف 
ن�ضاأل اهلل  الوطنية..  عموم احلركة 
والعافية،  ال�ضفاء  رم�ضان  للدكتور 
والتجاوز  قدم،  ما  على  الأجر 
نخالة  زياد  وخلليفته  اأخطاأ،  عّما 

التوفيق وال�ضداد..

تعرف اإىل قانون القومية 
خالد معايل

قانون  ب�ضّن  اأنها  الحتالل  دولة  تظن 
ذلك من عمر  �ضيزيد  اليهودية  القومية 
الكني�ضت  فم�ضادقة  الغا�ضب،  كيانها 
القومية«  »قانون  على  »الإ�رشائيلي« 
ومينح  الدولة  يهودية  يكر�ص  الذي 
يف  امل�ضري  تقرير  حق  وحدهم  اليهود 
التي  ال�ضنيعة  الدولة  تلك  »اإ�رشائيل«، 
والإرهاب  ال�ضالح  بقوة  الغرب  زرعها 
والإ�ضالمي،  العربي  العامل  قلب  يف 
ويف اأكرث بقعة من الأر�ص ح�ضا�ضية من 
ناحية دينية وعقائدية، وموقع جغرايف 
ا�ضرتاتيجي، هي خماطرة غري حم�ضوبة 

العواقب.
القانون  على  اعرت�ص  من  هناك 

كونه  الحتالل  دولة  داخل  من 
اإعالن  يغاير  وكونه  ب�ضمعتها،  ي�رش 
باأنها  منا�ضبة  من  اأكرث  يف  »اإ�رشائيل« 
دولة دميقراطية، فن�ص »ا�ضتقالل دولة 
اإ�رشائيل« ي�ضري اإىل الوعد بامل�ضاواة يف 
جلميع  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  احلقوق 
اأو  الدين  عن  النظر  بغ�ص  ال�ضكان، 
العرق اأو اجلن�ص، وهو ما يعترب تناق�ضا 

كبريا لن�ص ا�ضتقاللها.
واأخطر ما يف القانون اأنه ي�ضع القانون 
اجلديد حجر الأ�ضا�ص يف عملية ماأ�ض�ضة 
)الأبرتهايد(  العن�رشي  الف�ضل  نظام 
كون  وي�ضمن  املحتل،  الداخل  يف 
لل�ضعب  قومية  دولة  الحتالل  دولة 
اليهودي، والن�ضيد الوطني والعلم واحلق 

بال�ضتيطان �ضيكون م�ضمونا لأجيال.

وقد �ضبق اأن �ضوت على قانون القومية 
 55 وعار�ضه   120 اأ�ضل  من  نائبا   62
وامتنع نائبان عن الت�ضويت، وعال وقتها 
�ضوت النواب العرب يف الكني�ضت رف�ضا 
وبادروا  لإقراره،  وا�ضتنكارا  للقانون 
رئي�ص  وجه  يف  ورميها  وثيقته  لتمزيق 

الوزراء »بنيامني نتنياهو« وقتها.
ويوم الثنني 1\10\2018 عم الإ�رشاب 
ال�ضعب  تواجد  اأماكن  جميع  ال�ضامل 
التاريخية  فل�ضطني  يف  الفل�ضطيني 
 48 وال  وغزة  الغربية  ال�ضفة  يف  كافة، 
قانون  على  احتجاجا  وذلك  وال�ضتات، 
قانون  هو  فما  العن�رشي.  القومية 
ا�ضتدعى  الذي  العن�رشي  القومية 
ووحدهم  للت�ضافر،  الفل�ضطيني  الكل 
ال�ضعب  قوى  عليه  اأجمعت  اإ�رشاب  يف 

الفل�ضطيني كافة؟!
 يحول القانون فل�ضطيني ال 48 يف واقع 
احلال اإىل رعايا، ولي�ضوا مواطنني، كما 
يحرمهم من اأي حق لتقرير امل�ضري اأو 
اأي حقوق جماعية �رشعية، ول يعرتف 
بهم اأقلية قومية وهو ما يعني عن�رشية 

بالغة اخلطورة.
القانون »الإ�رشائيلي« اجلديد  ويت�ضمن 
حتت  وردت  بندا   11 للجدل  املثري 
الأ�ضا�ضية،  املبادئ  الآتية:  العناوين 
مّل  اللغة،  الدولة،  الدولة، عا�ضمة  رموز 
اليهودي،  ال�ضعب  مع  العالقة  ال�ضتات، 
ال�ضتقالل،  يوم  اليهودي،  ال�ضتيطان 
ويوم الذكرى، اأيام الراحة والعطل، نفاذ 

القانون.
زخم  يت�ضاعد  بينما  اأنه  ويالحظ 

املطالب  الفل�ضطيني  ال�ضعبي  احلراك 
بحق العودة، ي�ضعى القانون لإغالق باب 
اأمام الفل�ضطينيني،  العودة ب�ضكل نهائي 
اأمام  م�رشاعيه  على  مفتوحا  ويبقيه 
على  ين�ص  حيث  اليهودية؛  الهجرات 
املواطنة  اإىل  توؤدي  التي  الهجرة  اأن 
واأن  فقط،  لليهود  هي  املبا�رشة 
قدوم  »اأمام  مفتوحة  تبقى  الدولة 
يرى  من  هناك  ال�ضتات«.  ومّل  اليهود 
التوقيت  هذا  يف  القانون  اإعالن  اأن 
اليمينية  التيارات  نفوذ  لت�ضاعد  يعود 
الهيكل  ببناء  اإما  ومطالبها،  املت�ضددة 
التيارات  تطلب  -كما  الأق�ضى  وهدم 
وطرد  اليهود  بهيمنة  اأو  الدينية- 
التيارات  تطلب  -كما  نهائيا  العرب 
معا  بالهدفني  اأو  املتطرفة-  اليمينية 

اأن  اآخرون  يرى  فيما  بع�ضهم،  عند 
م�ضبوق  غري  الأمريكية  الإدارة  دعم 
بالإعالن عن  اغتنمت  قد  الفر�ضة  واأن 

القانون القومي اليهودي.
ن�ضو�ضه  اأول  يف  القومية  قانون  وين�ص 
على: قانون اأ�ضا�ص: »اإ�رشائيل« ـ الدولة 
املبادئ  واأن  اليهودي  لل�ضعب  القومية 
الأ�ضا�ضية هي:)اأ ( اأر�ص »اإ�رشائيل« هي 
الوطن التاريخي لل�ضعب اليهودي، وفيها 

قامت دولة »اإ�رشائيل«.
)ب ( دولة »اإ�رشائيل« هي الدولة القومية 
مبمار�ضة  يقوم  وفيها  اليهودي،  لل�ضعب 
والديني  والثقايف  الطبيعي  حقه 

والتاريخي لتقرير امل�ضري.
)ج ( ممار�ضة حق تقرير امل�ضري يف دولة 

»اإ�رشائيل« ح�رشية لل�ضعب اليهودي.



مكتب الأ�ضتاذ حيمد ن�ضيم حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
الكائن مكتبه / ب : عمارة املن�ضورة مدخل ب الطابق )02( حديقة مريمون بوزريعة 

تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
)املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا (

بطلب من ال�ضيد / قارف ريا�س بن �ضالح 
ال�ضاكن ب : حي النخلة رقم 02 ال�ضراعية اجلزائر  

التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور  و   ،  16/10/2017 بتاريخ  وهيبة  عزاز  الأ�ضتاذة  املوثقة  قبل  من  املحرر  وديعة  عقد  على  بناء   -
امل�ضلمة بتاريخ : 03/12/2017 

- �ضعينا من اأجل تبليغ ال�ضيد / دامو�س حمزة بن حممد  ال�ضاكن ب : حي �ضيدي امبارك رقم 49 ال�ضراعية الكاليتو�س   اجلزائر 
اإل اأننا مل نتمكن من مقابلة املطلوب تبليغه يف العنوان .

قانون  من   412 و   411 باملواد  عمال   15/07/2018  : بتاريخ  الربيد  طريق  عن  التنفيذي  ال�ضند  من  ن�ضخة  مع  املح�ضر  فاأر�ضلنا 
الإجراءات املدنية و الإدارية .

كما قمنا بالتعليق حم�ضر التكليف بالوفاء و ال�ضند التنفيذي على لوحة اإعالنات بلدية احلرا�س بتاريخ 22/07/2018 و اأمام 
حمكمة احلرا�س  بتاريخ 26/07/2018.

تطبيقا  و   02331/18  : رقم  يحمل   ،  15/08/2018  : بتاريخ  احلرا�س  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  الن�ضر  باإذن  اأمر  على  بناء   -
لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا و كلفنا نحن املح�ضر الق�ضائي الأ�ضتاذ حيمد ن�ضيم و األزمنا ال�ضيد / دامو�س حمزة بن حممد 
ال�ضاكن ب : حي �ضيدي امبارك رقم 49 ال�ضراعية الكاليتو�س اجلزائر   بت�ضديد مبلغ 1.450.000.00 دج " مليون و اأربعمائة و 
خم�ضون األف دينار جزائري بالإ�ضافة اىل م�ضاريف  التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�ضريف  خالل اأجل 15 يوما ابتداء من 
تاريخ الن�ضر يف اجلريدة الوطنية و بعد انق�ضاء املدة القانونية ، تتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ العقد طبقا للمادة 

. الإدارية  و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   612

                                                                                                                           املح�ضر الق�ضائي 

مكتب الأ�ضتاذ حيمد ن�ضيم حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
الكائن مكتبه / ب : عمارة املن�ضورة مدخل ب الطابق )02( حديقة مريمون بوزريعة 

تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
)املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا (

بطلب من ال�ضيد / عي�ضاوي عبد النور 
ال�ضاكن ب : رقم 05 حي لبريار بوزريعة اجلزائر 

- بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س ، ق�ضم اجلنح ، ق�ضية رقم : 05788/16 فهر�س رقم 06750/16 ، بتاريخ 
 ، 13441/16 02/11/2016 ، واملوؤيد   و املعدل بالقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر ، الغرفة اجلزائية ، ق�ضية رقم :   :
رقم الفهر�س : 15322/16 ، بتاريخ : 18/12/2016 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ : 08/01/2017 ، حتمل رقم 
: 55/2017.- �ضعينا من اأجل تبليغ ال�ضيد / بن عيدة فوؤاد ال�ضاكن ب : 05 حي لبريار بوزريعة اجلزائر اإل اأننا مل نتمكن من 

مقابلة املطلوب تبليغه يف العنوان .
قانون  من   412 و   411 باملواد  عمال   25/07/2018  : بتاريخ  الربيد  طريق  عن  التنفيذي  ال�ضند  من  ن�ضخة  مع  املح�ضر  فاأر�ضلنا 

الإجراءات املدنية و الإدارية .
كما قمنا بالتعليق حم�ضر التكليف بالوفاء و ال�ضند التنفيذي على لوحة اإعالنات بلدية بوزريعة بتاريخ 29/07/2018 و اأمام 

حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 30/07/2018.
- بناء على اأمر باإذن الن�ضر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 24/09/2018 ، يحمل رقم : 05892/18 و تطبيقا 
لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا و كلفنا نحن املح�ضر الق�ضائي الأ�ضتاذ حيمد ن�ضيم و األزمنا ال�ضيد / بن عيدة فوؤاد بت�ضديد 
مبلغ 2.000.000 دج بالت�ضامن مع كل من بن عيدة حممد اأني�س و اأيت ادير براهيم بالإ�ضافة اىل م�ضاريف التنفيذ و احلقوق 
التنا�ضبية للمح�ضر يف خالل اأجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الن�ضر يف اجلريدة الوطنية و بعد انق�ضاء املدة القانونية ، تتخذ 

كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ العقد طبقا للمادة 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

                                                                                                                           املح�ضر الق�ضائي 

اإعالن ب�إعداد 
�شه�دة احلي�زة

 
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 
املت�سمن التوجيه العقاري  فان ال�سيد : جواهرة عبد 

ال�سمد بن رابح املولود بتاريخ01- 07-1983 باالخ�رضية 
والية البويرة 

 وال�ساكن باجلواهرة بلدية عمروالية البويرة قد قدم ملف 
للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 

املك�سب , طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �سهادة اعرتاف 
مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة اأر�ض  �ساحلة للبناء 

امل�سماة املرجة الكبرية تقع باملكان امل�سمى اجلواهرة   
  بلدية عمردائرة قادرية والية البويرة م�ساحتها االجمالية 

1250,00 مرت مربع  حمددة كما بلي  :
ال�سمال : ملكية جواهرة عبد القادر

اجلنوب : ملكية الطريق الوالئي رقم 03
ال�رضق  : ملكية جواهرة احمد بن �سليمان
الغرب : ملكية جواهرة حممد بن عمرو

فعلى كل �سخ�ض له مطالب او اعرتا�سات على حترير هذه 
ال�سهادة تقدميها يف مدة اق�ساها �سهرين ابتداء من تاريخ 

الن�رض يف جريدة يومية وطنية.
رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

ANEP N°: 829405 الو�ضط:2018/10/03

الو�ضط:2018/10/03
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�ضركة املدنية للمح�ضرين الق�ضائيني اأ/ �ضيف اهلل ر�ضيـد ، اأ/ بو�ضماحة حممد 
حم�ضرين ق�ضائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �ضارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهاتف 021.79.22.48 /021909848 

 Scp_boudif@yahoo.fr
ملف رقم :340/18

حم�شـر ن�شر م�شمون تكليف ب�لوف�ء 
بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�ستاذ / �سيف اهلل ر�سيد -  حم�رض ق�سائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�ض اخت�سا�ض جمل�ض 
اأدناه   توقيعه  و  الوا�سع ختمـه  و  اأعاله  املذكورة  املهنية  املدنية  ال�رضكة  , �رضيك يف  اجلزائر  ق�سـاء 
بطلب من : ال�سيدة عزام عتـيقة ال�ساكنة  بـ : حي 305 م�سكن ع 17 لرقـم 05 ا�سطاوايل اجلزائر و املختار 
موطنها بـمكتبنا الكائن بالعنـوان الـمذكور اأعـاله بناء على االأمر ال�سادر عن  ال�سيد رئي�ض حمكمة بئر 
مراد راي�ض  بتاريخ :09/02/ 2018 حتت رقم 18/5433 املت�سمن اإذن بن�رض م�سمون تكليف بالوفاء يف 
جريدة يومية وطنية بناءا على/ القرار اجلزائي احل�سوري غـري وجاهي نهائي عن جمل�ض ق�ساء اجلزائر 
املمـهور   18/06613 الفهر�ض:  رقم   17/15139 امللف  رقم   2018/04/17  : بتاريخ  اجلزائية   : الغرفة 
التنفيذيـة امل�سلمة بتاريـخ : 2018/07/01 حتت رقم: 2018/1662 املوؤيد و املعدل  للحكم  بال�سيغة 
ال�سادر عن حمكمة : بئر مراد رايـ�ض الق�سم : اجلنح بتاريخ : 2017/11/15 رقـم اجلدول 17/03352 رقم 
الفهـر�ض:17/05941 املت�سمن : دفـع مبلغ التعوي�ض املقدر بـ : 6.000.000.00 دج )�ستة ماليني دينار 
جزائري( مع ارجاع مبلغ الكفالة - دفع امل�ساريف الق�سائية املقدرة بـ : 800.00 دج )ثمامنائة دينار 
جزائري( - دفع مبلغ 8454 دج م�ساريف التنفيذ االختـياري  - دفع احلقـوق التنا�سبية املح�رض الق�سائي 
املقدرة بـ 192.016.00 دج م�سافا اإليـها الر�سم على القيمة امل�سافة 19% من احلقوق التـنا�سبية تقـدر 
بـ 36.483.04 دج و بناء على/1 - حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 2018/07/18 و املر�سل عن 

طريق الربيد املو�سي عليه مع العلم بالو�سول بتاريخ : 2018/07/22 حتت
 رقم RR 121 798 004 16 من طرف االأ�ستاذ �سيف اهلل ر�سيد  - حم�رض ق�سائي لدى حمكمة  بئر مراد 
راي�ض 2- حم�رض تبليغ التكليف الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات البلديـة بتاريخ 2018/08/20  
3- حم�رض تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعالنات املحكمة بتاريخ 2018/08/23 �سد 
/ ال�سـيد علــوتــي ر�ســا ال�ساكـن بـ : 01 �سـارع ترقا�ض  االبيار اجلزائر ونبهناه)ها( باأن له مهلة خم�سة 
ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

و لكي ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون.
اخلتـم   املح�ضر الق�ضائي

باملنا�ضب املالية بعنوان ميزانية 2018
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ورغم جترمي "التن�سيق الأمني" 
اإل  فل�سطيني،  وطني  باإجماٍع 
باأب�سع  متار�سه  ال�سلطة  اأّن 
ممار�سة  اإىل  و�سولً  �سوره 
املقاومني  ومالحقة  اعتقال 
الوطنية  املواقف  واأ�سحاب 
والأحزاب  التنظيمات  كل  من 
مبا فيهم حركة فتح اأي�ساً التي 
تعّد احلركة الأم لأزلم ال�سلطة 

ورجالتها.

واقع يخالف الإعالم

يف مرات عديدة اأعلنت ال�سلطة 
عن وقف التن�سيق الأمني، تارة 
"اإ�رسائيل"  اإيفاء  عدم  ب�سبب 
قرار  اأخرى  ومرة  بالتزاماتها، 
ب�سبب  ال�سلطة  هرم  راأ�س  من 
التي  الإلكرتونية  البوابات 
بالأق�سى  الحتالل  ن�سبها 
اأخرى  ومرة  املا�سي،  العام 
ب�سبب اإعالن ترمب، اإل اأن كل 
على  ر�سيداً  له  يجد  مل  ذلك 

الأر�س.
الت�رسيحات  اأثبتت  فقد 
جميع  يف  "الإ�رسائيلية" 
التن�سيق  ا�ستمرار  املرات، 
لت�رسيح  اإ�سافة  الأمني، 
مع  له  لقاء  يف  ال�سلطة  رئي�س 
�سهر  يف  مريت�س  حزب  زعيمة 
اأكتوبر يف اأعقاب هبة البوابات 
التن�سيق  اأن  الإلكرتونية 
من  وجيزة  فرتة  -بعد  م�ستمر 
اإيفاء  عدم  رغم  وقفه-  اإعالن 

"اإ�رسائيل" بالتزاماتها.
كما قالت القناة الثانية يف ذات 
الأمني  التن�سيق  اإن  املنا�سبة، 
بني ال�سلطة واإ�رسائيل عاد اإىل 
ثالثة  بعد  "الطبيعية"  حالته 
اأ�سهر من الت�سغيل اجلزئي اإثر 
اأحداث القد�س املحتلة واأزمة 
واأكدت  الأق�سى،  امل�سجد 
اأمنية  م�سادر  عن  نقاًل  القناة 
الأمنية"  "الأزمة  اأن  �سهيونية 
بالكامل  انتهت  الطرفني  بني 
ويف �سهر يناير املن�رسم، �سدر 
املركزي  املجل�س  عن  قرار 
وتعليق  الأمني  التن�سيق  بوقف 
يف  بـ"اإ�رسائيل"  العرتاف 
اإعالن القد�س عا�سمة  اأعقاب 
اإ�رسائيليني  اأن قادة  اإل  للكيان، 
يف  خرجوا  ليربمان  بينهم 

اأعقاب ذلك، وامتدحوا التن�سيق 
الأمني، وو�سفوه بـ"املر�ساة".

بقاء ال�سلطة

يعني  الأمني  التن�سيق  "انتهاء 
بهذه  ودورها"  ال�سلطة  انتهاء 
العلوم  اأ�ستاذ  خل�س  العبارة 
قا�سم،  ال�ستار  عبد  ال�سيا�سية 
يف  القائمة  الأمنية  احلالة 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
لن  "عبا�س  حديثه  يف  وقال 
دام  ما  الأمني  التن�سيق  يوقف 
يدرك  لأنه  لل�سلطة،  رئي�ًسا 
اأولده  وم�ستقبل  م�ستقبله  اأن 

مرتبط بذلك".
الأمني  التن�سيق  اأّن  اإىل  واأ�سار 
بقي  الذي  الوحيد  املربر  هو 
كانت  "فاإذا  ال�سلطة،  لوجود 
اأمنياً  وكياًل  تعمل  اأن  تريد  ل 
ويلغيها،  �سيمزقها  لالحتالل 
م�ساحلهم  ا�ستمرار  وبالتايل 
بالتن�سيق  مرتبط  ووجودهم 
املطروح  وال�سوؤال  الأمني، 
ال�سعب  م�سالح  على  احلر�س 
اأو م�ساحلهم اخلا�سة" كما قال 
وكان اأمني عام اللجنة التنفيذية 
الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة 
�رسح  قد  عريقات،  �سائب 
ل�سحيفة "اإ�رسائيلية" قبل اأيام، 

اأّن "ال�سلطة مل توقف اأبدا، ولو 
الأمني  التعاون  للحظة واحدة، 
ومع  الإ�رسائيليني-   – معكم 

الأمريكيني".
الذي  الوقت  "ويف  واأ�ساف: 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  فيه  تُتهم 
الأمنية،  اأجهزتها  بوا�سطة 
مبالحقة الن�سطاء الفل�سطينيني 
واأنها  الحتالل،  مقاومة  ومنع 
تعمل عمليا مل�سلحة الحتالل 
"التن�سيق  ي�سمى  ما  بوا�سطة 
اإن  عريقات  قال  الأمني"، 
وجودي  تهديد  هو  "الإرهاب 
لنا،  ونحن ل ن�سنع جميال لكم. 
لدينا قنوات مفتوحة معكم ومع 
ي�سري  اآخر؛  �سياق  CIA"ويف 
اإىل  ال�سيا�سي،  العلوم  اأ�ستاذ 
متا�سك  �رس  هي  الرواتب  اأّن 
اللحظة،  هذه  حتى  ال�سلطة 
واأ�ساف: "ما دام هناك تن�سيق 
رواتب  هناك  اأّن  يعني  اأمني، 
جيوب  اإىل  بالتدفق  �ست�ستمر 
اأّن  ال�سلطة"واأو�سح،  موظفي 
"اأو�سلو"  منذ  تركز  ال�سلطة 
من  النا�س  ا�ستقطاب  على 
خالل الراتب، و�سمان �سكوتهم 

اأي�ساً.

دور وظيفي

الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اأمين 
"اإ�رسائيل"  اأّن  اأّكد  الرفاتي، 
والإدارة الأمريكية يريدون اإنهاء 
الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  الوجود 
الوظيفي  الدور  بقاء  مع  "لكن 
حماية  وهو  لل�سلطة،  الأمني 
اأمن دولة الحتالل، ومنع عودة 

املقاومة لل�سفة".
اإبقاء  يف�رسه  ذلك  اأّن  وبنّي 
الدعم  على  الأمريكية  الإدارة 
الأمنية،  لالأجهزة  املايل 
تو�سية  بعد  جاء  الأمر  "وهذا 
الأمريكية  لالإدارة  اإ�رسائيلية 
للحفاظ على  الدعم  با�ستمرار 

اأّن  واأو�سح  اإ�رسائيل".  اأمن 
ب�سكل  جتتهد  باتت  ال�سلطة 
ملحوظ �سد املقاومة يف مدن 
توقف  خ�سية  املحتلة  ال�سفة 
وتذهب  بل  املايل،  الدعم 
اأنها  الأمريكية  لالإدارة  لتثبت 
واأ�ساف:  الدعم  بهذا  جديرة 
ا�ستخدام  باإمكانية  القول  "اأما 
لل�سغط  الورقة  هذه  ال�سلطة 
فهذا  الأمريكية  الإدارة  على 
�سوء  يف  واقعي  غري  الأمر 
لل�سلطة  لبديل  اإ�رسائيل  جتهيز 
اأو  نف�سها،  حل  قررت  حال  يف 
قررت حلها دولة الحتالل وهو 
املدنية  الإدارة  يف  املتمثل 
الرفاتي،  وتوقع  الإ�رسائيلية". 
اأننا  اإىل  ي�سري  الواقع  اأّن  اإىل 
"ذاهبون لتفتيت وجود ال�سلطة 
كيانا �سيا�سيا يف ال�سفة املحتلة 
وتق�سيمها لـ 7 مناطق منف�سلة 
تدار  واأمنًيّا  اإدارًيّا  بع�سها  عن 
من الإدارة املدنية وتتبع �سكلًيّا 
ل�سلطات حكم حملي اأو اأردنية". 
اأّكدت  مطلعة،  م�سادر  وكانت 
اأوقفت  الأمريكية  الإدارة  اأّن 
املن�رسم،  متوز  مطلع  منذ 
املبا�رسة  املالية  م�ساعداتها 
فيما  لل�سلطة،  املبا�رسة  وغري 
حم�سوراً  دعمها  على  اأبقت 
لالأجهزة الأمنية بال�سفة الغربية 
فقط مبوازنة مالية تقدر بـ100 

مليون دولر �سنويا.
�سابق  اأّكدت ذلك يف وقت  كما 
املحلية،  "القد�س"  �سحيفة 
اأّن  م�سادرها  عن  نقلت  حيث 
لأجهزة  املخ�س�سة  "الأموال 
الأمن التابعة لل�سلطة، والتي تبلغ 
حوايل 100 مليون دولر �سنويا، 
انقطاع،  دون  تقدم  زالت  ل 
قرار  بح�سب  الأموال  هذه  لأن 
مت�س  الأمريكي  الكونغر�س 
وتعّد  الأمريكي،  القومي  الأمن 
ح�سا�سة ل�سوؤون التعاون الأمني 

الفل�سطيني الإ�رسائيلي".

لزال �سدى عبارة رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ال�سهرية "التن�سيق الأمني مقد�س، و�سيبقى 
مقد�سا" ترتدد يف كل مرة تتزايد معها املمار�سات العملية على الأر�س لأجهزة ال�سلطة، وا�سعة 

عالمة ا�ستفهام عن مدى قدا�سة واأهمية هذا الفعل لدى ال�سلطة واأركانها.

�سمن حزمة م�ساعداتالدور الأمني لل�سلطة.. رهانات البقاء 

وا�سنطن تقدم م�ساعدات ع�سكرية 
لـ "اإ�سرائيل" بـ 38 مليار دولر

الأمم املتحدة تدعو لتطبيق 
القرارات املتعلقة بفل�سطني

املتحدة  الوليات  اأعلنت 
حزمة  تنفيذ  بدء  عن  الأمريكية 
للجي�س  ع�سكرية  م�ساعدات 
�سنوات   10 ملدة  الإ�رسائيلي 
اإجمالية قدرها 38  مقبلة، بقيمة 
مليار دولر وقالت الناطقة با�سم 
وزارة اخلارجية الأمريكية، هيذر 
ناويرت، يف ت�رسيح �سحفي اليوم 
ندخل  "ونحن   :،)10-2( الثالثاء 
ال�سنة املالية اجلديدة، تبداأ فرتة 
التفاهم  ملذكرة  �سنوات  الع�رس 
التي تبلغ قيمتها 38 مليار دولر، 
املتحدة  الوليات  وقعتها  والتي 
واإ�رسائيل يف عام 2016، يف فرتة 

الإدارة ال�سابقة".
�ستحول  بالدها  اأن  واأو�سحت 
مليارات   3 �سنوًيّا  اأبيب"  "لتل 
خالل  دولر  مليون  و800 
ت  وعَدّ القادمة  الع�رس  ال�سنوات 
مدى  يعك�س  التفاق  اأن  ناويرت، 
اجلمهوري  احلزبني  من  التاأييد 
لـ  الكونغر�س  يف  والدميقراطي 
"اإ�رسائيل" التي راأت اأنها "تواجه 

حتديات يف ال�رسق الأو�سط".
وراأت اأن التفاق يدلّل على "مدى 
دونالد  احلايل  الرئي�س  التزام 
ترمب وال�سعب الأمريكي ب�سمان 

اأمن اإ�رسائيل"، ح�سب تقديرها.
البث  هيئة  ذكرت  جانبه،  من 
رزمة  اأن  )ر�سمية(  الإ�رسائيلية 
امل�ساعدات الع�سكرية هي الأكرب 
املتحدة  الوليات  قدمتها  التي 
اأن  واأو�سحت  اأجنبية  دولة  لأي 
�ستخ�س�س  الإ�رسائيلية  احلكومة 
ملوا�سلة  منها  مليارات   5
الدفاعية  املنظومات  تطوير 
البال�ستية،  لل�سواريخ  امل�سادة 
منها  كبريا  جزءا  �ستخ�س�س  كما 
ع�سكرية  ومعدات  اأ�سلحة  ل�رساء 
وكان  املتحدة.  الوليات  من 
براك  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س 
اأوباما قد وّقع مذكرة تفاهم بهذا 
الإ�رسائيلية،  احلكومة  مع  ال�ساأن 
عام 2016، يف حماولة ل�سرت�ساء 
التفاق  توقيع  بعد  "اإ�رسائيل" 

النووي مع اإيران.

احلالية  الدورة  رئي�سة  دعت 
املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية 
اإىل  اإ�سبينوزا،  فريناندا  ماريا 
تطبيق القرارات الدولية املتعلقة 
وقالت  الفل�سطينية  بالق�سية 
�سحفي  موؤمتر  يف  اإ�سبينوزا، 
يف  الدولية  املنظمة  مبقر 
مدينون  "نحن  الثنني،  نيويورك، 
دعوت  وقد  الفل�سطيني،  لل�سعب 
الكامل  التطبيق  اإىل  دائًما  واأدعو 
املتعلقة  الدولية  للقرارات 

بالق�سية الفل�سطينية".
الإكوادور  خارجية  وزيرة  ت  وخ�سّ
يف  ال�سادر  الأممي  القرار  بالذكر 
من  "متحدون  �سعار  حتت   ،1953
اأجل ال�سالم"واأو�سحت اأنه مبوجب 
هذا القرار "يجوز للجمعية العامة 
عقد دورة ا�ستثنائية طارئة خالل 
24 �ساعة، اإذا بدا اأن هناك تهديًدا 
اأو خرًقا لل�سالم، اأو اأن هناك عماًل 
يتمكن  ومل  العدوان،  اأعمال  من 
جمل�س الأمن من الت�رسف ب�سبب 
جانب  من  )فيتو(  �سلبي  ت�سويت 

ع�سو دائم"، وفق قولها كما اأ�سارت 
اإىل ملف الأزمة املالية التي تعاين 
لغوث  املتحدة  الأمم  وكالة  منها 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
)الأزمة(  تهّدد  التي  "اأونروا"، 
بانقطاع خدمات الوكالة املقّدمة 
للفل�سطينيني يف خميمات اللجوء. 
ا قوًيّا  رًدّ "�سهدنا  اإ�سبينوزا  وقالت 
فجميع  الدويل؛  املجتمع  من 
و�رسورة  اأهمية  تدرك  الدول 
الدولية  للقرارات  الكامل  التنفيذ 
الفل�سطينية،  بالق�سية  املتعلقة 
يتعلق  الأمر  كان  امللف  هذا  ويف 

بالالجئني الفل�سطينيني".
يوم  املتحدة،  الأمم  واأعلنت 
الدول  اأن  املا�سي،  اجلمعة 
مالية  بالتزامات  تعهدت  املانحة 
مليون   122 بقيمة  لـ"اأونروا"، 
الأممية  الوكالة  وتعاين  دولر. 
قرار  اإثر  خانقة،  مالية  اأزمة  من 
الوليات املتحدة الأمريكية، نهاية 
م�ساعداتها  وقف  املا�سي،  اآب 

�سة لـ "اأونروا". املالية املخ�سّ
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غري  اجلمعيات  بع�ض  وتقدر 
املهاجرين  عدد  احلقوقية 
جنوب  اإفريقيا  دول  من  الأفارقة 
ال�صحراء يف املغرب باأزيد من 50 

األفا �صنويا.
اأهم الأحداث التي عرفها املغرب 
و�صبتمرب  اأوت  �صهري  خالل 
ب�صماتها  تركت  والتي   ،2018
على املرحلة، ومن بينها حماكمة 
اقتحام  حاولوا  اأفارقة  مهاجرين 
مع  الفا�صل  احلدودي  ال�صياج 
لإ�صبانيا،  اخلا�صعة  �صبتة  مدينة 
البالد،  تاريخ  يف  مرة  لأول  وذلك 
ُمرحلني  ا�صتقبال  الرباط  وقبول 
ذلك  رف�صت  بعدما  اإ�صبانيا  من 
البحرية  واإطالق  ل�صنوات، 
اأ�صفر  قارب  على  النار  املغربية 

عن 3 اإ�صابات، ومقتل �صابة.

اأوت  7

خميما  تخلي  املغربية  ال�صلطات 
الناظور  مدينة  �صواحي  يف  واقعا 
املهاجرين  ع�رشات  من  )�صمال( 

الأفارقة.

اأوت  8

عمر الناجي، رئي�ض فرع اجلمعية 
)غري  الإن�صان  حلقوق  املغربية 
يقول  بالناظور،  حكومية( 
�صنت  ال�صلطات  اإن  لالأنا�صول 
يف  املهاجرين  على  وا�صعة  حملة 
واأزغنغان  و�صلوان  الناظور  مدن 

�صمايل البالد من اأجل ترحيلهم.

اأوت  11

ع�رشات  ترحل  ال�صلطات 
مدينة  من  الأفارفة  املهاجرين 
اإىل  اأق�صى �صمايل املغرب  طنجة 

مدن اأخرى.

اأوت  22

اإفريقيا  مهاجرا   116 اقتحام 
مع  الفا�صل  احلدودي  لل�صياج 

مدينة �صبتة اخلا�صعة لإ�صبانيا.

اأوت  23

 116 ترحل  الإ�صبانية  ال�صلطات 
مهاجرا غري نظامي اإىل املغرب، 
ودولية  حقوقية  انتقادات  رغم 
"اإجراء  الرتحيل  هذا  اعتربت 

تع�صفيا".
هذا  الإ�صبانية  ال�صلطات  وبررت 
بني  موقعة  باتفاقية  الإجراء 
بهذا   1992 عام  ومدريد  الرباط 
كان  املغرب  اأن  اإل  اخل�صو�ض، 

يرف�ض ذلك يف �صنوات ما�صية.

اأوت  25

من�صات  على  وا�صع  انت�صار 
ملقاطع  الجتماعي  التوا�صل 
�رشعية  غري  هجرة  توثق  فيديو 
عرب  املغاربة  ال�صباب  من  لعدد 
املغربية  ال�صواحل  من  القوارب 

اإىل اإ�صبانيا.

اأوت  27

م�صطفى اخللفي، الناطق الر�صمي 
يقول  املغربية،  احلكومة  با�صم 
ترحيل  اإجراء  قبلت  "بالده  اإن 
بالده  اإىل  اإ�صبانيا  من  مهاجرين 
القانوين،  الإطار  النظر عن  بغ�ض 
اإىل  قوية  ر�صالة  "توجيه  ق�صد 
التي  ال�رشية  الهجرة  �صبكات 
من  وال�صعف  اله�صا�صة  ت�صتغل 
به  تقوم  ما  اأن  على  التاأكيد  اأجل 
لذلك  عواقب..  له  ال�صبكات  هذه 
بغ�ض  الإجراء  هذا  اتخاذ  مت 

النظر عن الإطار القانوين".
بنقلها  تقر  املغربية  ال�صلطات  ـ 
قادمني  نظاميني  غري  مهاجرين 
ال�صحراء  اإفريقيا جنوب  دول  من 
مدن  اإىل  احلدودية  املدن  من 
موؤكدة  البالد،  و�صط  مغربية 
خارج  اإىل  ترحيلهم  يتم  "مل  اأنه 

املغرب".

اأوت  30

ل  اأنها  تعلن  املغربية  احلكومة 
الهجرة  "عبء"  تتحمل  اأن  ميكن 
الحتاد  داعية  لوحدها،  ال�رشية 
مع  اأكرب"  "تفاعل  اإىل  الأوروبي 

مطالب املغرب بهذا اخل�صو�ض.
جاء ذلك يف موؤمتر �صحفي للناطق 
الر�صمي با�صم احلكومة م�صطفى 

اخللفي، بالعا�صمة الرباط.

اأوت  31

املهاجرين  من  ع�رشات  تظاهر 
الأفارقة مبدينة طنجة، احتجاجا 
اإىل  وترحيل  توقيفات  حملة  على 
ال�صلطات  بها  تقوم  اأخرى  مدن 

�صدهم منذ اأيام.

�سبتمرب  6

عن  تك�صف  املغربية  ال�صلطات 
�صخ�صا،   230 من  اأكرث  توقيف 
دول  من  ومنحدرين  مغاربة 
قالت  ال�صحراء،  جنوب  اإفريقيا 
تنظيم  يف  "متورطون"  اإنهم 
العام  بداية  منذ  ال�رشية  الهجرة 
الناظور  اجلاري، وذلك مبحافظة 

)�صمال �رشق(.
احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق  ـ 
يقول  اخللفي،  م�صطفى  املغربية 
اأزيد  اإحباط  من  بالده متكنت  اإن 
غري  للهجرة  حماولة  األف   54 من 

القانونية خالل 2018.

واأ�صاف اخللفي يف موؤمتر �صحفي 
بالرباط اأن امل�صالح الأمنية ببالده 
متكنت اأي�صا من "تفكيك 74 �صبكة 
اإجرامية تن�صط يف جمال التهريب 
العام  خالل  بالب�رش  والجتار 
 1900 من  اأزيد  وحجز  اجلاري، 
تهريب  جمال  يف  ت�صتعمل  اآلية 
الب�رش )زوارق مطاطية، ودراجات 
يف  م�صتعملة  وحمركات  مائية، 
القوانني  اإطار  وذلك يف  الإبحار(، 

اجلاري العمل بها.

�سبتمرب  7

منظمة العفو الدولية تقول يف بيان 
بـ  قامت  املغربية  ال�صلطات  اإن 
اآلف  "حملة وا�صعة النطاق" �صد 
ال�صحراء  جنوب  من  املهاجرين 
وطالبي اللجوء والالجئني، معتربة 
وغري  "قا�صية  الإجراءات  هذه  اأن 

قانونية".

�سبتمرب  10

البالد  ب�صمايل  مغربية  حمكمة 
بحق  والغرامة  باحلب�ض  تق�صي 
خلفية  على  اإفريقيا،  مهاجرا   18
احلدودي  لل�صياج  اقتحام  عملية 
الفا�صل مع مدينة �صبتة اخلا�صعة 

لإ�صبانيا.
حماكمة  فيها  تتم  مرة  اأول  وهذه 
على  باملغرب،  اأفارقة  مهاجرين 
اإىل  للو�صول  حماولت  خلفية 

اإ�صبانيا.
البتدائية  املحكمة  ووجهت 
با�صتعمال  تتعلق  تهما  للمهاجرين 
العمومية  القوات  ور�صق  العنف 
الأبي�ض، وذلك  ال�صالح  وا�صتعمال 
قام  اقتحام  عملية  خلفية  على 
لل�صياج  مهاجرا   116 حوايل  بها 
اأوت   22 يف  �صبتة  مع  احلدودي 

املا�صي.

�سبتمرب  13

عزمها  توؤكد  املغربية  احلكومة 

الهجرة  اأ�صكال  على حماربة كافة 
عرب  تتم  التي  النظامية  غري 

اأرا�صيها.
"م�صطفى  ل�صان  على  ذلك  جاء 
با�صم  الر�صمي  الناطق  اخللفي" 
�صحفي  موؤمتر  خالل  احلكومة 

عقده بالعا�صمة الرباط.
واأ�صاف "اإن ن�صبة املغاربة الذين 
ال�رشية  الهجرة  على  يقدمون 
املهاجرين  اأعداد  ثلث  بلغت 
ال�رشيني عرب املغرب الذين يرجع 
جنوب  اإفريقيا  دول  اإىل  اأغلبهم 

ال�صحراء".

�سبتمرب  17

املنظمة املغربية حلقوق الإن�صان 
اإىل  احلكومة  لها  بيان  يف  تدعو 
للهجرة  قانون  باإ�صدار  الت�رشيع 
وقانون  الدولية،  للمعايري  وفقا 

خا�ض باللجوء.

�سبتمرب  18

فيديو  مقطع  يتداولون  ن�صطاء 
يبني ظهور الفانطوم )زورق �رشيع 
اإ�صبانيا(  اإىل  املهاجرين  ينقل 
مارتيل  مدينة  �صاطئ  على 
)�صمال البالد(، وع�رشات ال�صباب 
من  ال�صاطئ  اجتاه  يف  يرك�صون 

اأجل اللتحاق به.
من  حتذر  مغربية  برملانية  ـ 
القانونية  غري  الهجرة  ا�صتمرار 
البحر  ل�صباب بالدها، ومن حتول 
مقربة  اإىل  املتو�صط  الأبي�ض 

جماعية لهم.
وجهته  كتابي  �صوؤال  يف  ذلك  جاء 
الربملانية عن الكتلة النيابية حلزب 
حزب  )اأكرب  واملعا�رشة  الأ�صالة 
لرئي�ض  �صعدي،  فاطمة  معار�ض( 
العثماين،  الدين  �صعد  احلكومة 
ال�رشية  الهجرة  "موجة  حول 

اجلماعية لل�صباب املغاربة".

�سبتمرب  19

�صمايل  حقوقية  جمعيات 
يف  الجتار  �صبكات  تتهم  البالد 
املخدرات )يف املغرب واإ�صبانيا( 
يف  ل�صتغاللهم  ال�صباب،  بتهجري 
ت�صهيل  مقابل  املخدرات  تهريب 

عملية الهجرة غري القانونية.

�سبتمرب  24

الإن�صان  حلقوق  ال�صمال  مر�صد 
يقول  حكومي(،  )غري  باملغرب 
الع�رشات  تن�رش  "ال�صلطات  اإن 
مداخل  يف  الأمنية  احلواجز  من 
ال�صباب  تدفق  ملنع  ال�صمال  مدن 
املغاربة الراغبني يف الهجرة نحو 

اأوروبا".

�سبتمرب  25

البحرية املغربية تطلق النار على 
قارب مطاطي �رشيع كان متواجدا 
باملياه  م�صبوهة"  "�صفة  بـ 
مواطنني  يقل  وكان  املغربية، 
يعتزمون الهجرة، بعد عدم امتثاله 
للتحذيرات املوجهة اإليه، بح�صب 

بيان لل�صلطات املغربية.
ومقتل  اإ�صابات   3 خلف  احلادث 
بلقا�صم  )حياة  مغربية  مهاجرة 

تبلغ من العمر 20 عاما(.
الفتاة  خال  املريزق  حممد  ـ 
يقول  بلقا�صم"  "حياة  املغربية 
توفيت  "ال�صابة  اإن  لالأنا�صول، 
عندما  بالر�صا�ض  اأ�صيبت  بعدما 

حاولت الهجرة غري النظامية".
هي  املالية  ظروفها  اأن  واأو�صح 
التي دفعتها اإىل الهجرة، خ�صو�صا 
وكانت  حاليا،  يعمل  ل  والدها  اأن 
تريد م�صاعدة اأفراد عائلتها البالغ 
و5  )الوالدان  اأفراد   7 عددهم 

اإخوة(".

�سبتمرب  26

قتلت"،  ذنب  "باأي  و�صم  اإطالق 
و"�صهيدة احلريك" )يف اإ�صارة اإىل 
ل  حتى  اأوراقه  املهاجر  اإحراق 

يعرف بلده الأ�صلي ويتم ترحيله(، 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
"حياة  مع  ت�صامنا  باملغرب، 

بلقا�صم".
والتنمية  )العدالة  مغربيان  حزبان 
احلكومي،  الئتالف  قائد 
امل�صارك  وال�صرتاكية  والتقدم 
من  يحذران  الئتالف(،  هذا  يف 
لظاهرة  اخلطرية"  "التطورات 
واأو�صاع  النظامية،  غري  الهجرة 
ال�صباب "املرتدية" يف البالد، وفق 

بيانني �صادرين عنهما.
ال�صابق  العميد  حبابا"  "علي  ـ 
قدم  كرة  )فريق  اأ�صفي  لأوملبيك 
يوؤكد  املمتاز(،  الدوري  يف  يلعب 
قوارب  ركوب  على  اإقدامه  خرب 
املرير"  "الواقع  من  هربا  املوت 
تخلى  اأن  بعد  يعي�صه  اأ�صبح  الذي 
عنه فريقه الأم، وذلك يف ت�رشيح 

له ملوقع "اليوم 24" )م�صتقل(.
توقيف  يعلن  املغربي  الأمن  ـ 
معه،  "متواطئ"  ومغربي  اإ�صباين 
اإىل  املهاجرين  بتهريب  متهمني 

اأوروبا.

�سبتمرب  27

ووت�ض"  رايت�ض  "هيومن  منظمة 
لتقدمي  املغربية  ال�صلطات  تدعو 
كانت  �صابة  مقتل  عن  امل�صوؤولني 
حتاول الهجرة )حياة بلقا�صم( اإىل 

العدالة.
ودعت �صارة ليا ويت�ض مديرة ق�صم 
اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق 
املغربية  ال�صلطات  باملنظمة، 
"عملية  �صمته  ما  التحقيق يف  اإىل 
البحرية  اإطالق  اإثر  على  قتل"، 
يقل  قارب  جتاه  النار  املغربية 

مر�صحني للهجرة غري النظامية.

�سبتمرب  27

يحيل  بتطوان  التحقيق  قا�صي 
"حياة"  وفاة  ملف  يف  متهمني   5
ال�صائق  بينهم  من  ال�صجن،  على 

الإ�صباين.

�سهد املغرب خالل ال�سهرين الأخريين تطورات دراماتيكية يف ملف الهجرة غري ال�سرعية، انعك�ست على خطابات امل�سوؤولني وعناوين ال�سحافة املحلية، واأثارت 
اجلدل مبن�سات التوا�سل الجتماعي. وتعك�س تلك التطورات حتول كبريا يف تعامل املغرب مع ق�سية الهجرة، بعدما حتول خالل ال�سنوات املا�سية اإىل نقطة 

انطالق لآلف املهاجرين احلاملني بالهجرة اإىل اأوروبا على ال�سفة ال�سمالية من البحر املتو�سط انطالقا من �سواحل اململكة.

املغرب

م٫�س 

تطورات دراماتيكية يف ملف الهجرة غري النظامية 
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عي�شة ق.

فيها  ال�سيطرة  كانت  مباراة  يف 
للمحليني الذين �سيطروا بالطول 
والعر�ض على اللقاء، وكان اأ�سبال 
عمراين تفوقوا يف ال�سوط الأول 
بهدفني  النتيجة  يف  وتقدموا 
�سجلهما كال من عبيد عرب ركلة 
على  ليوا�سلوا  وبلقا�سمي،  جزاء 
منط  ويفر�سون  الريتم  نف�ض 
اأين وا�سل  لعبهم على املناف�ض، 
والتاأكيد  التاألق  غامبيغا  الالعب 
بعدما  التهديفي  ح�سه  على 
الثاين،  ال�سوط  يف  ثنائية  �سجل 
وهو الذي كان دخل يف املرحلة 
الثانية، بعدما اأحد الطاقم الفني 
من  التعداد  على  تغيريات  عدة 
جلميع  اللعب  فر�سة  منح  اجل 
امكانيتهم  على  للتاأكيد  اأ�سباله 

خا�سة  قدراتهم،  على  والربهنة 
اأمام  مواتية  كانت  الفر�سة  واأن 
على  للمناف�سة  الحتياطيني 
ك�سب ثقة عمراين والتناف�ض على 
مكانة اأ�سا�سية. وي�ستغل املدرب 
و�سع  اأجل  من  املقابلة  عمراين 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  معامل 
خالل  عليها  يعتمد  �سوف  التي 
خا�سة  بلوزداد،  �سباب  مقابلة 
تبحث  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة  واأن 
الثالث  بالنقاط  الحتفاظ  على 
الفوز  واأن  خا�سة  ملعبها،  على 
للمناف�ض  اإنذارا  ي�سكل  العري�ض 
الأمرين  يعاين  الذي  البلوزدادي 
هذا املو�سم. يف املقابل، �سهدت 
مالكي  ح�سور  الودية  املباراة 
�رشكة  ميثلون  والذين  الفريق 
حامل  اأ�سهم  اأغلبية  مالك  الآبار 
يتقدم  املن�رشم،  املو�سم  لقب 

براهيم  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
من  بع�سوين  مرفوقا  حمودي 
ملعب  يف  ح�رشوا  الذين  الإدارة 
اللقاء  اطوار  وتابعوا  حمالوي 
الفر�سة  ا�ستغلوا  حيث  الودي، 
املدرب  اإىل  احلديث  اأجل  من 
املعنوي  الدعم  ومنح  عمراين 
ظل  يف  بلخري  املهاجم  لرفقاء 
تنتظرهم  التي  النارية  الربجمة 
وهم  املقبلة  الفرتة  خالل 
�سباب  مواجهة  اإىل  املدعوين 
ملالقاة  التنقل  قبل  بلوزداد، 
وفاق �سطيف �سمن قمة اجلولة 
الوطنية،  البطولة  من  العا�رشة 
بعدهاغ ت�سجيل تنقل ثاين خارج 
ملواجهة  العا�سمة  اإىل  الديار 
لقاء متاأخر  مولودية اجلزائر يف 
عن اجلولة الثامنة، قبل ا�ستقبال 

اأوملبي املدية يف 19 اأكتوبر.

ال�ضيا�ضي ينذر بلوزداد برباعية يف ودية هالل �ضلغوم العيدم�شوؤويل �شركة الآبار كانوا حا�شرين بحمالوي وحفزوا الالعبني
يوا�شل فريق �شباب ق�شنطينة التح�شري للمواجهة التي تنتظره نهاية هذا الأ�شبوع اأمام �شباب بلوزداد 

على ملعبه ال�شهيد حمالوي حل�شاب اجلولة التا�شعة من الرابطة املحرتفة الأوىل، ولهذا الغر�ض اأجرت 
ت�شكيلة املدرب عبد القادر عمراين مباراة ودية ثانية اأول اأم�ض ا�شتغالل لتوقف املناف�شة بالن�شبة 

للفريق بعد تاأجيل مباراته اأمام مولودية اجلزائر �شمن اجلولة ال�شابقة، حيث واجه ال�شباب مناف�شه 
هالل �شلغوم العيد وتفوق عليه برباعية نظيفة على ملعب حمالوي

الإدارة تنطلق 
يف التح�شري 

للم�شاركة يف 
كاأ�ض الكاف 

نوفمرب املقبل

الن�ضرية 
حت�ضر لبارادو 
بتعداد مكتمل

تدريبات  توا�سلت 
ح�سني  ن�رش  فريق 
للداربي  حت�سبا  داي 
العا�سمي الذي ينتظره 
الأ�سبوع  هذا  نهاية 
اأمام اجلار نادي بارادو 
التا�سعة  اجلولة  �سمن 
املحرتفة  للرابطة 
خا�سها  والتي  الأوىل، 
بالل  املدرب  اأ�سبال 
اأر�سية  على  دزيري 
حيث  زيوي،  ملعب 
اأم�ض  تدريبات  عرفت 
تعداد  جميع  ح�سور 
الفريق وبتعداد مكتمل 
ال�ستعداد  اأجل  من 
الذي  الهام  للقاء  جيدا 
ال�سبت  ينتظرهم 
�سياق  يف  املقبل 
ريتم  على  املوا�سلة 
ومل  اليجابية،  النتائج 
الفريق  تعداد  يعرف 
غياب  �سوى  العا�سمي 
الأمر  يتعلق  واحد 
الذي  عالتي  بالالعب 
اأعاد ام�ض اخل�سوع اإىل 
من  الطبي  الفحو�سات 
اأجل التاأكد من التعايف 
نهائيا من الإ�سابة التي 
اأن  رغم  منها،  يعاين 
اإىل  ت�سري  املوؤ�رشات 
نهائيا  الالعب  تعايف 
جاهزا  واأ�سبح  منها، 
املناف�سة  خلو�ض 
امليادين،  اإىل  والعودة 
يدخل  اأن  ينتظر  اأين 
ح�سابات  عالتي 
اأجل  الفني من  الطاقم 
ب�سورة  املواجهة  لعب 

عادية.
وت�سع اإدارة الن�رشية يف 
احل�سبان خو�ض النادي 
هذا  القارية  املناف�سة 
املو�سم عندما ت�سارك 
يف م�سابقة كاأ�ض الكاف 
املو�سم  احتلت  بعدما 
الثالث  املركز  الفارط 
الرتتيب،  جدول  يف 
مناف�سة  تنطلق  حيث 
التمهيدي  الدور 
ابتداء  ملناف�سة 
املقبل  ال�سهر  من 
وبال�سبط يومي 27 و28 
من ال�سهر، بينما جتري 
مباريات العودة يومي 4 

و5 دي�سمرب املقبل.
ع.ق.

ا�شتدعاء حمار ورئي�ض ب�شكرة اأمام جلنة الن�شباط

معاقبة وفاق �ضطيف واإحتاد ب�ضكرة مباراة دون جمهور

التابعة  الن�سباط  جلنة  عاقبت 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم فريقي 
وفاق �سطيف واحتاد ب�سكرة باحلرمان 
من اجلمهور يف مباراة واحدة، وذلك 
مباراة  �سهدتها  التي  الأحداث  عقب 
اجلولة  �سمن  القبائل  و�سبيبة  الوفاق 
الرابطة املحرتفة الأوىل  الثامنة من 
اإىل جانب لقاء اإحتاد ب�سكرة ومولودية 
للرابطة  الثامنة  �سعيدة �سمن اجلولة 
وال�سبيبة  الوفاق  لقاء  وعرف  الثانية، 
اأحداث عنف عند نهاية املقابلة بني 
اأن�سار الفريقني، ودونا احلكم مهدي 
اأر�سله  الذي  تقريره  يف  �سارف  عبيد 
الوفاق  اأن�سار  ا�ستعمال  اللجنة  غلى 
لالألعاب النارية ور�سق اأر�سية امللعب 
عقوبة  ت�سليط  اإىل  دفع  ما  وهو 
احلرمان من اجلمهور يف لقاء واحد، 
العا�رشة  اجلولة  قمة  يجعل  ما  وهو 
التي جتري يف  �سباب ق�سنطينة  اأمام 
11 اأكتوبر املقبل تلعب اأمام مدرجات 

w�ساغرة.
ب�سكرة  احتاد  تلقى  املقابل،  يف 
عقوبة مماثلة باحلرمان من اجلمهور 
احلكم  تدوين  عقب  واحد  لقاء  يف 
اأمام  مباراته  يف  الأحداث  نف�ض 
اللجنة ملف  وتركت  �سعيدة،  مولودية 
ا�ستدعت  بعدما  مفتوحا،  املباراتني 
رئي�ض الوفاق ح�سان حمار وال�سكرتري 
اإىل  لال�ستماع  جرودي  ر�سيد 
اإحتاد ب�سكرة  اقوالهما بجانب رئي�ض 
بتاريخ  املربجمة  اجلل�سة  خالل 
خلفية  على  املقبل  اأكتوبر  الثامن 
رئي�سا  اأطلقها  التي  الت�رشيحات 
وتوجيه  التحكيم  بخ�سو�ض  الفريقني 
بهزمية  الت�سبب  له يف  التهام  اأ�سابع 

الوفاق وتعادل ب�سكرة.
الذين  اللجنة  اأع�ساء  وجه  بينما 
اجتمعوا اأول اأم�ض اإنذارا قبل ت�سليط 
عقوبة احلرمان من اجلمهور لكل من 
اأندية مولودية بجاية، مولودية العلمة 

الثاين  الإنذار  ب�سبب  تلم�سان  ووداد 
ور�سق  النارية  الألعاب  ا�ستعمال  بعد 

امليدان.

اإق�شاء 3 لعبني لأربع 
مباريات 

املدية  اأوملبي  لعب  عوقب  فيما 
هواري بعو�ض بالإق�ساء اأربع مباريات 
كاملة عقب ت�رشف غري ريا�سي نحو 
خا�سوها  التي  املباراة  خالل  احلكم 
دفاع  امام  املنق�سي  الأ�سبوع  نهاية 
الثامنة  اجلولة  حل�ساب  تاجنانت 
التي  العقوبة  وهي  الطرد،  وتلقيه 
�سمري  ب�سكرة  اإحتاد  لعبا  تلقاها 
مت  الذي  خلذاري  وعادل  حمزاوي 
احلكم  تقرير  يف  ا�سميهما  تدوين 

لنف�ض الت�رشف غري الريا�سي.
ع.ق.

 برييز يعرتف باخلطاأ الكبري
 بعد رحيل كري�ضتيانو

مي�ضي وبيكيه يتبادالن 
االتهامات

ت�سجيل  عن  مدريد  ريال  غاب 
يف  له  مباراتني  اآخر  يف  الأهداف 
اإ�سبيلية  اأمام  اإحداها  خ�رش  الليغا، 
بثالثة نظيفة وتعادل يف الأخرى اأمام 
اجلار اأتلتيكو يف ديربي العا�سمة ويف 
الإ�سباين  لالإعالمي  ووفًقا  الربنابيو، 
ال�سهري  الربنامج  يف  اإندا،  اإدواردو 
»ال�سريجنيتو« فاإن رئي�ض ريال مدريد 
باخلطاأ،  يعرتف  برييز  فلورنتينو 
بعد  كبري  مهاجم  مع  التوقيع  بعدم 
رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  رحيل 
اإندا  يوفنتو�ض.وقال  اإىل  ال�سيف،  يف 
»تعرتف  الربنامج:  اأثناء  حديثه  يف 
القيادة باأنها اأخطاأت يف عدم التعاقد 
مع مهاجم كبري، واأعني بذلك واحدا 

من اأف�سل ع�رش مهاجمني يف العامل، 
ب�سكل  بداأ  بنزمية  اأن  الوا�سح  من 
تهديد  اأي  ي�سكل  يعد  مل  لكنه  جيد، 
يرغب  ومل  املناف�سني«.  مرمى  على 
لعب  مع  بالتعاقد  برييز  فلورنتينو 
رونالدو،  كري�ستيانو  رحيل  بعد  كبري 
جريمان  �سان  باري�ض  لرف�ض  وذلك 
التخلي عن مبابي اأو نيمار، وهما اأكرب 
احتفظ  الذي  امللكي،  رئي�ض  اأحالم 
التعاقد  حماولة  اأجل  من  باأمواله 
ريال  اأن  م�ستقباًل.يذكر  اأحدهما  مع 
من  الأخرية  الأيام  يف  حترك  مدريد 
املا�سية،  ال�سيفية  النتقالت  �سوق 
دياز  ماريانو  الالعب  مع  وتعاقد 

قادًما من اأوملبيك ليون الفرن�سي.

اأن  اإخبارية  تقارير  ذكرت   
بر�سلونة  جنمي  بني  العالقة 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
لي�ست  بيكيه  والإ�سباين جريارد 
خلفية  على  يرام،  ما  على 
النتائج ال�سلبية الأخرية للفريق 
نقاط  ل�سبع  واإهداره  الكتالوين 
بالليغا،  جولت  ثالث  اآخر  يف 
�سريينجيتو«  »اإل  برنامج  وذكر 
اأن  املحلية،  »ميجا«  قناة  عرب 
املخ�رشم  الإ�سباين  املدافع 
لعدم  مي�سي  من  ا�ستياءه  اأبدى 
للفريق،  قائدا  ب�سفته  حتدثه 
تكون  عندما  الإعالم  لو�سائل 
الفريق،  لدعم  �سلبية،  النتائج 
اتهم  بيكيه  اأن  امل�سدر  وذكر 
اإل  يتحدث  ل  باأنه  مي�سي 
مع  اأوروبا،  خارج  يكون  عندما 
مي�سي  اأن  واأ�ساف  الأرجنتني، 
املعتزل  الإ�سباين  على  رد 
بالده  مع  الدويل  اللعب  موؤخرا 
باأن  رو�سيا،  مونديال  عقب 

لرب�سلونة  ال�سلبية  النتائج  �سبب 
وقال  الدفاعية  الأخطاء  هو 
يف  ت�سجل  الفرق  »اإن  له: 
واأو�سح  اأهدافا كثرية«،  مرمانا 
تام  خ�سام  هناك  اأن  امل�سدر 
الآن بني النجمني اللذين يعرفان 
ن�ساأتهما  منذ  البع�ض  بع�سهما 
اأكادميية »ل ما�سيا«. ورغم  يف 
مرة  وخ�سارته  مرتني  تعادله 
اأن  اإل  جولت،  ثالث  اآخر  يف 
على  يحافظ  ليزال  بر�سلونة 
�سدارة الليغا بر�سيد 14 نقطة، 
غرميه  عن  الأهداف  وبفارق 

التقليدي ريال مدريد.

ي�شتقبل داربي جمعية وهران ووداد تلم�شان 
يف اأول لقاءاته هذا املو�شم

الرابطة توؤهل ملعب بوعقل 
ال�ضت�ضافة املباريات

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
احلبيب  ملعب  تاأهيل  عن  القدم 
اأجل احت�سان  بوعقل بوهران من 
بعدما  اأر�سيته،  على  املناف�سة 
اأجل  من  العتماد  منح  رف�ست 
تاأهيله ل�ستقبال مباريات الرابطة 
حيث  والثانية،  الأوىل  املحرتفة 
بوعقل  ملعب  تاأهيل  قرار  جاء 
بها  حظي  التي  املعاينة  بعد 
معاينة  جلنة  اأع�ساء  طرف  من 
الكروية  للهيئة  التابعة  املالعب 
والتي وقفت على خمتلف املرافق 
التابعة له، وعاينت النقائ�ض التي 
الالئحة  �سمن  و�سعتها  كانت 
اأين  امللعب،  تاأهيل  على  واأثرت 
بت�سحيحها  عليه  امل�سوؤولون  قام 
خالل  من  التعديالت  واإدخال 
بها،  قامت  التي  الرتميم  اأ�سغال 

قبل اأن يتم منحهم ال�سوء الأخ�رش 
من اأجل ا�ستقبال املباريات عليه، 
 18 جمموع  اإىل  يت�سع  الذي  وهو 

األف مقعد.
حلبيب  ملعب  تاأهيل  وي�سمح 
وهران  جمعية  لفريق  بوعقل 
اول  يف  عليه  ال�ستقبال  اأجل  من 
داخل  يخو�سها  التي  املباريات 
داربي  �سيكون  حيث  القواعد، 
الغرب الذي يجمع ت�سكيلة »لزمو« 
التي  اللقاءات  اأول  تلم�سان  بوداد 
جتري على اأر�سية بوعقل حل�ساب 
املو�سم احلايل، واملندرجة �سمن 
الرابطة  من  العا�رشة  اجلولة 
بتاريخ  املقررة  الثانية  املحرتفة 

13 اأكتوبر املقبل.
ع.ق.
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ويف هذا ال�صدد، مت اختيار الثالثي 
اف�صل  قائمة  ذكره �صمن  ال�صالف 
الأ�صبوع  خالل  ت�صديات  خم�س 
ال�صعودي،  الدوري  من  املنق�صي 
وفق قناة »دوري بلي�س«، اأين احتل 
ع�صلة املحرتف يف �صفوف نادي 
لأف�صل  اخلام�س  املركز  احلزم 
جاء  بينما  ال�صعودية،  يف  ت�صدي 

يف  الرائد  رفقة  املحرتف  دوخة 
الت�صديات،  لأف�صل  الثاين  املركز 
ريادة  ت�صدر  مبوحلي  ويوا�صل 
الإطالق  على  احلرا�س  اأف�صل 
يوا�صل  الذي  وهو  ال�صعودية  يف 
لأف�صل  الأول  املركز  يف  التواجد 
ناديه  رفقة  تاألقه  بعد  احلرا�س 
م�صتويات  وتقدميه  التفاق 

باهرة.
لكرة  ال�صعودي  الحتاد  واختار 

اف�صل  مبوحلي  احلار�س  القدم 
�صبتمرب  ل�صهر  الدوري  يف  لعب 
ب�صكل  تاألق  الذي  وهو  املن�رصم، 
حتقيق  اإىل  وقاده  ناديه  مع  لفت 
تدخالته  بف�صل  اليجابية  النتائج 
اإىل  للكرات،  وت�صدياته  املوفقة 
الأول  املركز  يف  اختياره  جانب 

ملنا�صبتني يف اأف�صل ت�صدي.
الأ�صا�صي  امل�صدر  ويبقى 
الوطني جمال  الناخب  لختيارات 

حرا�س  اختيار  ب�صاأن  بلما�صي 
قائمة  غلى  ل�صمهم  املرمى 
يف  وامل�صاركة  الوطني  املنتخب 
للمواعيد  التح�صريية  الرتب�صات 
التي تنتظره من الدوري ال�صعودي، 
خا�صة يف ظل تاألق الثنائي مبوحلي 
ودوخة اللذان يعتربان الأف�صل يف 
الدوري ويتواجدان يف اأف�صل رواق 
من�صب  على  املناف�صة  اأجل  من 

اأ�صا�صي �صمن الت�صكيلة الوطنية.

ع�شلة دوخة ومبوحلي تو�جدو� �شمنت قائمة �أف�شل 5 ت�شديات

حرا�س املرمى اجلزائريون يف ال�ضعودية يلفتون االنتباه
ي�شجل حر��س �ملرمى �جلز�ئريون تاألقا لفت �لنظري يف مباريات �لدوري �ل�شعودي و�لذي �أ�شحى يلفت �لنظر �إىل تو�جد 
�حلر��س �جلز�ئريني �ملحرتفني يف �شفوف �أنديته خالل �ملو��شم �لكروية �لأخرية، حيث يو��شل �ملحرتفون �جلز�ئريون 
يف تلقي �لإ�شادة و�لثناء نهاية كل �أ�شبوع، وهو ما حدث نهاية �لأ�شبوع �ملن�شرم عندما مت �ختيار ت�شديات حر��س �ملرمى 
�ملتو�جدين يف خمتلف �لأندية �ل�شعودية �شمن �لأف�شل خالل مباريات �جلولة �ملن�شرمة، ويتعلق �لأمر بكل من مليك 

ع�شلة، عز �لدين دوخة ور�ي�س وهاب مبوحلي.

عرب عن �فتخاره ملو�جهة كري�شتيانو

فرحات: اإق�ضائي من اأوملبياد 
الربازيل ال زال يحز يف نف�ضي

كني: اأمتنى الفوز على 
الفريق االأف�ضل بالعامل

اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
ق�صية  اإىل  فرحات  الدين  زين 
املنتخب  �صفوف  عن  اإبعاده 
الرئي�س  عهدة  خالل  الوطني 
اجلزائرية  لالحتادية  ال�صابق 
من  واإق�صائه  القدم  لكرة 
امل�صاركة رفقة املنتخب الوطني 
الأوملبيةو  الألعاب  يف  الأوملبي 
الربازيل  يف  جرت  التي  اخلرية 
يف  اأو�صح  حيث   ،2016 �صائفة 
»فران�س  جملة  مع  ت�رصيحات 
�صهال  يكن  الأمر مل  اأن  فوتبول« 
تقبله بالن�صبة له، و�صعب التعامل 
معه، مو�صحا اأنه يوا�صل الت�صاوؤل 
حول الأ�صباب التي دفعت رئي�س 
معاقبته  اإىل  ال�صابق  الفاف 
يف  امل�صاركة  من  وا�صتبعاده 
الأوملبياد الذي كان خا�س اأدواره 
الت�صوفية ولعب الدورة التاأهيلية 
نحو  الوطنية  الت�صكيلة  قاد  اأين 
للمرة  النهائيات وامل�صاركة  بلوغ 
الثانية يف تاريخ اجلزائر، م�صيفا 
يف  بالدك  رفقة  التواجد  اأن 
الأوملبياد  مثل  ريا�صي  حدث 
حدث هام يف م�صرية اي ريا�صي 

وكروي.
يف  املحرتف  الالعب  وتطرق 
يف  النا�صط  لوهافر  �صفوف 
اإىل  الفرن�صية  الثانية  الدرجة 
خا�صها  التي  الودية  املقابلة 
امام  الوطني  املنتخب  رفقة 
الناخب  قيادة  حتت  الربتغال 
اأنه  وقال  ماجر،  رابح  ال�صابق 
وكان  الأمين  الرواق  يف  ين�صط 
الأعلى  مثله  يواجه  اأن  منطقيا 
رونالدو،  كري�صتيانو  والنجم 

نهاية  معه  حتدث  اأنه  واأ�صاف 
اللقاء وقام بت�صجيعه ريا�صيا من 

اأجل دفعه نحو الأف�صل.

كوربي�س: فرحات 
يذكرين بالالعب 

جونيال بدنيا

املدرب  وجه  اأخرى،  جهة  من 
الثناء  كوربي�س  رولن  الفرن�صي 
اعترب  اأين  فرحات  الالعب  اإىل 
التاألق  يف  جنح  �صاب  لعب  اأنه 
بعد  الأوروبية  الكرة  ب�صماء 
امل�صتويات املبهرة التي يقدمها 
لوهافر  احلايل  فريقه  مع 
حيث  ت�صاعديا،  اأداءا  وحتقيقه 
املجلة  مع  ت�رصيحات  يف  اأكد 
اأن  فوتبول  فران�س  الفرن�صية 
اأر�صية  روؤيته لفرحات وهو على 
امليدان يعيد اإىل اأذهانه الالعب 
دافيد جونيال الذي ميتاز بالبنية 
فرحات  ميلك  حيث  القوية، 
ت�صابها بدنيا مع الالعب، واأو�صح 
لعب  منايل  برج  مدينة  ابن  اأن 
متميز من الناحية الفنية ودخوله 
اإىل اأر�صية امليداين يجعل املتابع 
القوية لالعب من  الرغبة  يدرك 
اأجل حتقيق الفوز ل غري، م�صيفا 
اأن ن�صاط الالعب ال�صابق لفريق 
الرواق  على  اجلزائر  احتاد 
الأمين ل يعني بال�رصورة تركيزه 
يف اللعب اإىل الأمام، رغم قدرته 
على التن�صيق بني اللعب الدفاعي 
والهجومي طيلة اطوار املقابلة.
عي�شة ق.

توتنهام  مهاجم  كني،  هاري  قال 
البدء  يرغب  ل  فريقه  اإن  هوت�صبري، 
دوري  يف  له  مباراتني  اأول  بخ�صارة 
توتنهام  اأوروبا.وي�صت�صيف  اأبطال 
الأربعاء،  غدا  بر�صلونة،  نظريه  مع 
جولت  ثاين  يف  وميبلي،  ملعب  على 
الأبطال. دور املجموعات من دوري 

واأ�صاف كني، يف موؤمتر �صحفي قبل 
مواجهة بر�صلونة: »اإنها مباراة كبرية، 
البطولة  بدء  نريد  ل  نحن  وبالطبع 
نكون  اأن  علينا  ملعبنا  بخ�صارتني. يف 
اأقوياء والتطلع اإىل التقدم، رغم علمنا 
باأن بر�صلونة هو الأف�صل«.وعلق على 
اللقاء  غياب 5 لعبني من فريقه عن 
اأن  اجليد  »لي�س من  قائال:  لالإ�صابة، 
يكون زمالوؤك م�صابون، ولكن توتنهام 
الفر�صة  مينحنا  مبا  كبري  فريق 

للتقدم«.
كني:«اإنه  علق  مي�صي،  مواجهة  وعن 
نريد  كالعبني  لنا.  رائع  اختبار 
العامل،  يف  الأف�صل  اأمام  املناف�صة 
اإنه  مي�صي.  بالتاأكيد  راأ�صهم  وعلى 
زيادة  من  منعه  ونريد  رائع  لعب 
اإجنلرتا«.واأ�صاف:  يف  القيا�صي  رقمه 
ب�صكل  بداأنا  املا�صي  املو�صم  »يف 
البطولة وفزنا على دورتوند  جيد يف 
نخ�رص  اأن  جيدا  يكن  ومل  ملعبنا،  يف 
اأن  ويجب  املو�صم،  هذا  الإنرت  من 
على  الفوز  على  قادرون  اأننا  نثبت 

بحاجة  ونحن  بالعامل،  الفرق  اأف�صل 
بر�صلونة«.ووا�صل  اأمام  بذلك  للقيام 
بر�صلونة  يلعب  »قد  توتنهام:  مهاجم 
اأمامنا ب�صكل اأف�صل من مواجهتنا مع 
اأمام  املا�صي.  باملو�صم  ريال مدريد 
اأمام جمهور  اأداء رائع  امللكي قدمنا 
عظيم، ويجب اأن يكون ميتالأ امللعب 
قال:  ومي�صي،  رونالدو  غدا«.وعن 
العادي  امل�صتوى  فوق  اأ�صبحا  »لقد 
ي�صجالن  باتا  املا�صية.  ال�صنوات  يف 
املو�صم.  يف  هدفا   60  -50 بني  ما 
وما  ذلك،  اأفعل  اأن  اأريد  كمهاجم 

يفعاله يحفزين بالتاأكيد«.
دفاعيا،  بر�صلونة  معاناة  عن  و�صئل 
فاأجاب كني: »ل اأحب مراقبة دفاعات 
اخل�صوم اأكرث من الالزم. اأنا من اأ�صد 
املوؤمنني بالرتكيز على اأ�صلوبي وبذل 
كل ما لدي، ل يهم ما يفعله الآخرون«.
ووا�صل: »كنت �صعيدا بامل�صاركة اأمام 
الأخرى،  املباريات  وبع�س  برايتون 
هدفني  ت�صجل  عندما  اأنه  اأعتقد 
تكون جنم املباراة بالن�صبة لنا. اأ�صعر 
اإىل م�صتوى  ت�صل  بالراحة. عندما ل 
واأنا  النا�س،  عنك  �صيتحدث  معني 
»مررنا  كني:  ذلك«.واختتم  اأتفهم 
اإذ مل نفز يف  مبرحلة �صيئة من قبل، 
من  القليل  لدينا  وكان  مباريات،   3
ال�صغوط. الآن اأمامنا فر�صة للفوز يف 

املباراة الرابعة على التوايل«.

نانت يعني حليلوزيت�س مدربا للفريق

املدرب  اقالة  الثالثاء  القدم  لكرة  الفرن�صي  نانت  نادي  ادارة  اعلنت 

وحيد  بو�صني  اأ�صل  من  بالفرن�صي  وا�صتبداله  كاردوزو  ميغل  الربتغايل 

بيان  يف  نانت  عامني.واأو�صح  ملدة  عقد  على  وقع  الذي  خليلودجيت�س 

يف ح�صابه على تويرت اأنه تو�صل يف ال�صباح اىل اتفاق مايل مع املدرب 

الربتغايل من اأجل النف�صال بطريقة ودية.وكتب كاردوزو نقال عن الكاتب 

الفرن�صي ال�صهري البري كامو »يف منت�صف ال�صتاء، وجدت يف نف�صي �صيفا 

احت�صنتني،  التي  املدينة  لهذه  �صكرا  لنانت،  »�صكرا  م�صيفا  يقهر«،  ل 

اإنهم يف قلبي..«.والتحق كاردوزو بالإدارة  �صكرا للم�صجعني، لالعبني.. 

الفنية لنانت يف ال�صيف، ويرتك الفريق يف املركز التا�صع ع�رص بر�صيد 

6 نقاط بعد اأن اكتفى بفوز وحيد يف ثماين مباريات.

الذهبي يف  الع�رص  للنادي خالل  ال�صابق  الهداف  وو�صل خليلودجيت�س، 

ثمانينات القرن املا�صي ومدرب ليل وباري�س �صان جريمان ورين �صابقا 

ثم منتخبي اجلزائر واليابان، بعد ظهر اليوم اىل مركز جونيليري لقيادة 

اأول تدريب للفريق.ويعاون خليلودجيت�س يف هذه املهمة كل من باتريك 

العداد  كم�صاعد،  عمله  اىل  ا�صافة  يتوىل  الذي  موان،  و�صرييل  كايو 

للفريق، ومدرب حرا�س املرمى ويلي غروندان.وهو خيار قوي  البدين 

يف  خليلودجيت�س  تعيني  ينوي  كان  الذي  كيتا  فالدميار  النادي  لرئي�س 

كاردوزو. مع  التعاقد  وقبل  غورفينيك  جو�صيالن  رف�س  بعد  ال�صيف 

مت  الذين  الالعبني  ا�رصاك  عدم  الربتغايل  املدرب  على  كيتا  وياأخذ 

�صمهم يف فرتة النتقالت ال�صيفية، فن�صاأ توتر بني الرجلني و�صل حد 

القطيعة بعد اخل�صارة اأمام ني�س )1-2( يف املرحلة ال�صابعة من الدوري.

اللعب ال�صتعرا�صي، قد  واختيار خليودجيت�س امل�صهور بعدم ميله اىل 

يعني احكام القب�صة على النادي بهدف اعادته اىل امل�صاركة الأوروبية.

�جتماع �أع�شائه خرج باتفاق 
مبدئي حول �نتقال حر بني 

لعبي �لحتاد�ت

احتاد �ضمال اإفريقيا يجهز 
ملفا م�ضرتكا الحت�ضان 

مونديال 2030

القدم  لكرة  اإفريقيا  �صمال  لحتاد  التنفيذي  املكتب  عقد 
الحتاد  رئي�س  اجلريء  وديع  برئا�صة  اجتماعا  ام�س  اول 
ا، قيادات وروؤ�صاء احتادات  التون�صي، وح�رص الجتماع اأي�صً
رئي�س  مب�صاركة  وليبيا،  املغرب  م�رص،  اجلزائر،  تون�س، 
باأمينه  مرفوقا  ح�رص  الذي  زط�صي  الدين  خري  الفاف 
التالية  بالقرارات  الجتماع  وقد خرج  �صاعدـ  العام حممد 
بني خمتلف  لالعبني  احلر  التنقل  على  املبدئية  املوافقة 
بلدان منطقة �صمال اإفريقيا، على اأن يتخذ القرار النهائي 
بنهاية �صهر نوفمرب  التقنية والقانونية يف جل�صة  بجزئياته 
املقبل، املوافقة املبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل حكام 
تاأكيد  يتم  اأن  على  اإفريقيا،  �صمال  احتادات  خمتلف  بني 
التنفيذي  املكتب  تبنى  الذكر،  �صالفة  اجلل�صة  يف  الأمر 
لحتاد �صمال اإفريقيا فكرة اإعداد ملف ثالثي لتنظيم كاأ�س 
احتاد  رئي�س  كل  يقدم  اأن  على  التاأكيد  مع   ،2030 العامل 
مراجعة  ثم  ومن  املعنية،  لل�صلطات  املقرتح  هذا  وطني 

املكتب التنفيذي يف الأمر خالل اجلل�صة القادمة.
ق.ر.



�سلتا فيغو يفرط يف نقطتني
فرط �ضلتا فيغو بنقطتني و�كتفى بتعادل للمرحلة �لثالثة تو�ليا �أمام �ضيفه خيتايف 
1-1 يف ختام �ملرحلة �ل�ضابعة من �لدوري �لإ�ضباين، وكان �ضلتا فيغو يف طريقه 
لتحقيق فوزه �لأول منذ �ملرحلة �لثالثة بتقدمه عرب �لأوروغوياين ماك�ضي غوميز 
منذ �لدقيقة 33، لكن خيتايف خطف �لتعادل يف �لدقيقة 78 بهدف خلاميي ماتا 
�أ�ضبح ر�ضيد �ضلتا  �لتا�ضع، فيما  �لذي رفع ر�ضيد فريقه �ىل 9 نقاط يف �ملركز 

فيغو 10 نقاط يف �ملركز �لثامن.

بوغبا ي�سع �سرًطا للبقاء يف مان�س�سرت يونايتد
ذكرت تقارير �ضحفية بريطانية �أن بول بوغبا،جنم مان�ض�ضرت يونايتد، و�ضع �رشًطا 
فاإن  �لربيطانية،  �ضن«  »ذ�  ل�ضحيفة  ووفقا  �حلمر،  �ل�ضياطني  �ضفوف  يف  لبقائه 
�لفريق  يتم �ل�ضتغناء عن مدرب  يونايتد ما مل  �أنه �ضيرتك مان�ض�ضرت  �أكد  بوغبا 
يف  من�ضبه  �أن  �ضابق  وقت  يف  �أعلن  كان  �لذي  مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل  �حلايل 
�أكرث  �أن بوجبا �أخرب زمالءه باأنه ل ي�ضتطيع �لن�ضغال  ماأمن، و�أ�ضافت �ل�ضحيفة 
نتيجة م�ضاركته يف  ي�ضعر باحلرج  �أنه  مبّينا  �لفريق،  بعالقته �ملتوّترة مع مدرب 
خطط لعب ل ي�ضتطيع زمالوؤه �لعتياد عليها، وقّدم بوغبا �أد�ء حمبطا يف �ملبار�ة 
يف  ��ضتبد�له  ومت   ،،3-1 هام  بنتيجة  و�ضت  �أمام  يونايتد  خ�رشها  �لتي  �لأخرية 

�لدقيقة 70 و�ضط �ضافر�ت ��ضتهجان من �جلمهور.
من ناحية ثانية، ك�ضفت �ل�ضحيفة عن �أن مورينيو رّبا لن ي�رشك �لدويل �لت�ضيلي 
�أليك�ضي�س �ضان�ضيز طاملا بقي م�ضتو�ه على ما هو، ومل يتو�جد ��ضم �ضان�ضيز يف 
قائمة �لفريق خالل مبار�ة و�ضت هام، علما باأّنه يتقا�ضى 505 �آلف جنيه �إ�ضرتليني 

�أ�ضبوعًيا.

رابيو ي�سفع باري�س �سان جريمان جمددا
ك�ضفت تقارير �ضحفية فرن�ضية �أم�س �أن �أدريان ر�بيو جنم باري�س �ضان جريمان، 
رف�س جمدد� �لتوقيع على عقد جديد مع ناديه، وقالت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« 
�لإ�ضبانية، �إن �لالعب �لفرن�ضي رف�س �لتجديد للمرة �لثالثة، علًما باأن عقده مع 
�لفرن�ضي  �لالعب  �أن  و�أو�ضحت  �حلايل،  �ملو�ضم  بنهاية  ينتهي  �لباري�ضي  �لفريق 
ا جديًد� بر�تب �ضنوي و�ضل �إىل 7.2 مليون يورو، بالإ�ضافة �إىل بع�س  رف�س عر�ضً
�ملتغري�ت ح�ضب �رشوط يتم �لتفاق عليها، وبعد رف�س �لفرن�ضي للعقد �جلديد، 
يف  �لالعب  يبد�أ  �أن  �ملتوقع  ومن  �لأقرب،  بات  جي  �إ�س  �لبي  عن  رحيله  فاإن 
�لتفاو�س مع �لأندية �لتي تريده يف جانفي �ملقبل. يذكر �أن بر�ضلونة وجوفنتو�س 

�أكرث �لأندية �هتماًما بالالعب �لفرن�ضي يف �لفرتة �لأخرية.

ليبي يرغب بالعودة اإىل 
اإيطاليا بعد كاأ�س اآ�سيا

ليبي �مل�رشف حاليا على منتخب  مارت�ضيلو  �لإيطايل �ملخ�رشم  �أعرب �ملدرب 
�ل�ضني عن رغبته بالعودة �ىل بالده بعد كاأ�س �آ�ضيا يف كرة �لقدم �لتي ت�ضت�ضيفها 
�أن  »�أريد  �لإيطالية:  �ضبورت«  »�أنكيو  لإذ�عة  ليبي  و�رشح   ،2019 مطلع  �لإمار�ت 
�أعود �ىل بلدي، عقدي ينتهي يف 31 جانفي مع نهاية كاأ�س �آ�ضيا«، و�أ�ضاف: »�ضرنى 
بعد ذلك، لكني �أعتقد باأنها �ضتكون �لتجربة �لأخرية يل«، وتقام كاأ�س �آ�ضيا بني 5 
جانفي و�لأول فيفري،وت�ضاءل �ملد�فع �ل�ضابق ل�ضمبدوريا و�لذي �متهن �لتدريب 

منذ 36 عاما: »هل هناك فر�ضة لكي �أترك �ل�ضني يف فيفري، نعم«.
�ألقاب يف �لدوري �لإيطايل، ولقبه  �إحر�ز خم�ضة  وقاد ليبي فريق جوفنتو�س �ىل 
�لثاين �لأخري يف دوري �أبطال �أوروبا عام 1996 �إ�ضافة �ىل قيادة �ملنتخب �لإيطايل 
للفوز بلقب كاأ�س �لعامل 2006 يف �أملانيا على ح�ضاب فرن�ضا وقائدها زين �لدين 
�ضنو�ت  �ضت  قبل  �لأوىل  للمرة  �إيطاليا  خارج  �لتدريب  �ىل  ليبي  و�نتقل  زيد�ن، 
لالإ�رش�ف على غو�نغجو �ل�ضيني وقاده للفوز باللقب �ملحلي ثالث مر�ت، وبعد 
هذ� �لنجاح، عني ليبي مدربا لل�ضني باأجر �ضنوي قدر با بني 19 و22 مليون يورو، 

لكنه مل ي�ضتطع تاأهيل منتخبها �إىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�ضيا.

فاران �سعيد بالعودة اىل م�سرح التتويج بطل العامل
فار�ن  ر�فايل  �لفرن�ضي  �لدفاع  قلب  يعود 
�ضهر  يف  �ضهد  �لذي  »لوجنيكي«  ملعب  �ىل 
بالده  ومنتخب  تتويجه  �ملن�رشم  جويلية 
عندما  وذلك   ،2018 رو�ضيا  مونديال  بلقب 
حل ريال مدريد �لإ�ضباين حامل �للقب �أم�س 
�ضيفا على �ض�ضكا مو�ضكو يف �جلولة �لثانية 
لدوري  �ل�ضابعة  �ملجموعة  مناف�ضات  من 

�أبطال �أوروبا.
و�أكد فار�ن �لذي �ضاهم يف قيادة بالده �ىل 
كرو�تيا  على  بالفوز  �لثاين  �لعاملي  لقبها 
4-2 يف �لنهائي: »هذ� �مللعب �ضيبقى د�ئما 
هذ�  ح�ضل  �لذي  بعد  يل  بالن�ضبة  مميز� 
�ل�ضيف، لكن �حلافز د�ئما يف �أق�ضاه ملبار�ة 
�ضعب«،  �ضد خ�ضم  �أوروبا  �أبطال  دوري  يف 
و�ضت�ضهد �ملبار�ة �أي�ضا عودة �لكرو�تي لوكا 

مودريت�س، زميل فار�ن يف ريال ومناف�ضه يف 
�ملبار�ة �لنهائية للمونديال �إىل �مللعب �لذي �ضهد �لحتفاء به كاأف�ضل لعب يف نهائيات كاأ�س �لعامل، وك�ضف �لفرن�ضي �لذي 
توج مع ريال بلقب دوري �لأبطال �أربع مر�ت يف �ملو��ضم �خلم�ضة �لأخرية، »نتح�رش جيد�، ندرك �رشورة �أن نكون يف قمة 
عطائنا لأن �لأمور �ضتكون معقدة، نعرف ذلك. ل يخفى على �أحد �رتد�ء هذ� �لقمي�س مينحك �أ�ضال �حلافز وهناك د�ئما 

�أهد�ف لتحقيقها، نريد �أن نكتب �لتاريخ، �لفوز باملزيد، �لتحديات �لتي تنتظرنا جتعلنا متحفزين«.
و��ضتهل ريال �ضعيه لإحر�ز �للقب للمرة �لر�بعة تو�ليا ب�ضكل مثايل من خالل �لفوز على روما �لإيطايل 3-0 يف �أول مبار�ة له 
يف �مل�ضابقة بعد رحيل جنمه �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو �ىل جوفنتو�س �لإيطايل ومدربه �لفرن�ضي زين �لدين زيد�ن �لذي 
ترك مكانه جلولن لوبيتيغي، وتطرق فار�ن �ىل معاناة ريال يف �لدوري �ملحلي حيث خ�رش �أمام ��ضبيلية 0-3 ثم تعادل مع جاره 
�أتلتيكو مدريد يف �ملرحلتني �لأخريتني، بالقول: »�لأمر ل يقلقنا. نحن نعرف ما ميكننا �لقيام به، ميكننا �لتغلب على �أي فريق، 
�ملو�ضم طويل. �لدوري �لإ�ضباين بطولة خمتلفة عن دوري �أبطال �أوروبا، �لفرق �ملناف�ضة تكون متحفزة ب�ضكل خا�س �ضدنا، 
�أكرث تركيز� عندما تو�جهنا ومن جانبنا نحاول �للعب باأف�ضل ما لدينا«، و�أقر: »هناك �أ�ضياء يجب حت�ضينها، لكننا نفكر د�ئما 
�أن نلعب باأف�ضل طريقة ممكنة، �أن نتح�ضن«، متطرقا �إىل �خلربة �لتي �كت�ضبها يف دوري �لأبطال بعدما خا�س فيها 60 مبار�ة 
حتى �لآن بالقول: »�ضحيح �أن �خلربة مهمة جد� يف دوري �لأبطال �ضد فرق متطلبة لكننا منلك لعبني يتمتعون باملوؤهالت، 
باإمكانهم تلبية هذه �ملتطلبات، نحن م�ضتعدون جميعا، كل لعب يف هذ� �لفريق ميتلك �ضفات ملو�جهة خ�ضم على م�ضتوى 

خ�ضم �لغد«.
و�فتقد ريال يف مبار�ة �م�س �ضد �ض�ضكا �لتي خرج بنقطة �لتعادل من �ملرحلة �لأوىل �أمام فيكتوريا بلزن �لت�ضيكي، قائده وقلب 
دفاعه �ضريخيو ر�مو�س بقر�ر من لوبيتيغي �لذي يريد �إر�حته بح�ضب ما ك�ضف ع�ضية �للقاء، و�أو�ضح مدرب �لنادي �مللكي »مل 
ياأت �ضريخيو ر�مو�س لأنه لعب يف �لدوري �أكرث من �أي لعب �آخر ويجب �دخار طاقته ملا تبقى من �ملو�ضم، �لأمر ل يتعدى 
ذلك، �إنها �إد�رة �لأمور، كما �حلال بالن�ضبة �ىل �أي لعب �آخر«، وغاب عن ريال �ي�ضا جناحه �لويلزي غاريث بايل �لذي خرج 
خالل ��ضرت�حة �ل�ضوطني من مبار�ة �ل�ضبت �ضد �تلتيكو، و�ن�ضم بالتايل �إىل �مل�ضابني �إي�ضكو و�لرب�زيلي مار�ضيلو.                  

وجد نادي جوفنتو�س بطل 
�ملو��ضم �ل�ضبعة �ملا�ضية، 
نف�ضه حتت جمهر �لحتاد 
�لإيطايل لكرة �لقدم �لذي 
قد يعاقبه باإقفال جزء من 
»�أليانز  ملعب  مدرجات 
على  وذلك  �ضتاديوم«، 
خلفية �لهتافات �لعن�رشية 
�ل�ضنغايل  �لالعب  بحق 

كوليبايل  كاليدو  لنابويل 
�لإعالم  و�ضائل  بح�ضب 
�ملحلية، وعزز جوفنتو�س 
�ضد�رته للدوري �لإيطايل 
نابويل  على  �ل�ضبت  بفوزه 
�لفوز  هذ�  لكن   ،1-3
�لعن�رشية  بالهتافات  �ضوه 
بع�س  من  �ل�ضادرة 
هاجمت  �لتي  جماهريه 

كتب  ما  بح�ضب  كولبيايل، 
�لثالثة  �ملبار�ة  مر�قبو 
�ىل  ��ضتناد�  تقريرهم  يف 
ديلو  »غازيتا  �ضحيفة 
هاجم  كما  �ضبورت«. 
مدرب  �ليويف  جمهور 
كارلو  �ل�ضابق  فريقهم 
ي�رشف  �لذي  �أن�ضيلوتي 
نابويل  على  �ملو�ضم  هذ� 

بـ«�خلنزير«،  ونعتوه 
�لإعالم  و�ضائل  وبح�ضب 
�ملحلية، يو�جه جوفنتو�س 
�ملدرج  �إقفال  �حتمال 
�ضود«  »كورفا  �جلنوبي 
تقدير  �أقل  على  ملبار�ة 
�لتقرير  يقدم  �أن  بعد 
يف  �لتاأديبية  �للجنة  �إىل 
�لحتاد �ملحلي.                  

العن�سرية ت�سع اليويف حتت جمهر الحتاد الإيطايل

ريا�سة دوليةالأربعاء 03  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل23 حمرم 1440هـ 14

خ�سارة كري�ستال بال�س يف الوقت القاتل
ت�ضبب �ملد�فع �لفرن�ضي مامادو �ضاكو بخ�ضارة فريقه كري�ضتال بال�س �أمام م�ضيفه بورومنوث للمرة �لأوىل منذ فيفري 
2016، بعد �إهد�ء �ضاحب �لأر�س ركلة جز�ء جاء منها هدف �لفوز 2-1 قبل ثالث دقائق على �لنهاية، وذلك يف �ملرحلة 
�فتتح ديفيد  بعدما  بينهما،  �لتو�يل  �لثالث على  �لتعادل  �لفريقان يف طريقهما �ىل  وبد�  �لإجنليزي،  �لدوري  �ل�ضابعة من 
بروك�س �لت�ضجيل لبورمنوث منذ �لدقيقة 5 بت�ضديدة حمكمة ر�ئعة من م�ضارف �ملنطقة، لي�ضبح ع �أ�ضغر هد�ف ي�ضجل 
لفريقه يف �لدوري �ملمتاز، و�نتظر كري�ضتال بال�س حتى �ل�ضوط �لثاين ليدرك �لتعادل بهدف م�ضكوك ب�ضحته للهولندي 
باتريك فان �آنهولت �لذي بد� مت�ضلال حلظة ��ضتالمه �لكرة، وعندما كانت �ملبار�ة �نفا�ضها �لأخرية، نال بورمنوث ركلة حرة 
ح�ضل على �إثرها �خلطاأ �لقاتل ل�ضاكو �لذي �رشب بكوعه �لكولومبي جيفر�ضون لريما، فاحت�ضب �حلكم ركلة جز�ء نفذها 
بنجاح جونيور �ضتاني�ضال�س بعد دقائق معدودة على دخوله �أر�ضية �مللعب، ورفع بورمنوث ر�ضيده �ىل 13 نقطة يف �ملركز 

�ل�ضابع، مقابل 7 نقاط لبال�س يف �ملركز 13.                                                  



فنيالأربعاء 03  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل23 حمرم 1440هـ 15

مك�سيم خليل يك�سف �سر ا�سم م�سل�سله “كومة”
مك�سيم  ال�سوري  الفنان  اأو�سح 
خليل اأ�سباب ابتعاده عن امل�ساركة 
امل�رصية  الدرامية  بالأعمال 
املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل 
فعلى الرغم من حتقيقه جناحات 
اأن  اإل  القليلة  مب�ساركاته  كبرية 
م�سل�سل  كان  قدمه  عمل  اآخر 
“ليلة” منذ عامني.وقال “خليل”، 
“روتانا. ملوقع  ت�رصيحاته  يف 
بتقدمي  رغب  لطاملا  اإنه  نت”، 
عن  وخارجة  خمتلفة  اأدوار 
النمطية، موؤكدا اأن ال�سيناريوهات 

لأدوار  تكون  عليه  تعر�ض  التي 
مكررة قدمها من قبل، مما يجعله 
اجلديد  الدور  عن  البحث  يحاول 
“خليل”،  جمهوره.وعرب  عود  كما 
حول  الفعل  بردود  �سعادته  عن 
والذي  “كومة”،  اجلديد  م�سل�سله 
اإىل  لفتا  موؤخرا،  عر�سه  انطلق 
اأن اأحداث العمل درامية م�ستوحاة 

من الواقع الذي تعي�سه �سوريا.
اأعجبه  اأن ما  واأكد مك�سيم خليل، 
اأن فكرة امل�سل�سل تر�سد انق�سام 
ال�سعب اإىل جزئني، اأحدهما خارج 

البالد والآخر داخل البالد، وياأتي 
امل�ساكل  من  نابعا  “كومة”  ا�سم 
البالد،  بها  متر  التي  والأحداث 

والتي مت ت�سبيهها بالغيبوبة.
يذكر اأن “مك�سيم”، كان قد �سارك 
الدورة  فعاليات  بح�سور  موؤخرا 
حيث  اجلونة،  ملهرجان  الثانية 
قال اإنه كان من املفرت�ض ح�سور 
زوجته الفنانة �سو�سن ار�سيد معه 
ولكنها ف�سلت يف اللحظات الأخرية 
يف احل�سول على التاأ�سرية، ح�سب 

قوله.

�سقيق األي�سا يك�سف عن تفا�سيل جديدة حول مر�سها!
ك�سفت م�سادر اإعالمية يف لبنان اأن �سقيق النجمة 
األي�سا، كميل خوري، مل يفارق اأخته ووقف بقربها 

طوال فرتة �رصاعها مع �رصطان الثدي، حماول مدها 
بالقوة بالرغم من تاأمله لأملها اأثناء العالج وحتدث 

خوري حول حادثة مر�ض اأخته، قائال: »ميكن للمر�ض 
اأن يطرق باب اأي اإن�سان، ولكن وجود املقربني من 

حوله يخفف عليه الآلم«. كما اأ�سار �سقيق األي�سا اإىل 
اأنه مل يكن الوحيد الواقف بجانبها خالل �رصاعها مع 

املر�ض.
واأ�ساد كميل خوري بنجاح �سقيقته يف »اإي�سال ر�سالة 
اإن�سانية قوية باأ�سلوب فني، ت�ساعد يف التوعية �سد 

املر�ض اخلطري و�رصورة الك�سف الدوري لل�سيدات، 
لالطمئنان على �سحتهن«كما اأكد �سقيق النجمة اأنه 

على الرغم من اأملها وتعبها خالل مرحلة العالج، 
اإل اأنها مل توؤجل موعد عمل قط اأو تتخلف عن 

واجباتها جتاه مهمتها الفنية ويف ال�سياق نف�سه، ك�سف 
�سقيق األي�سا عن اأنها كانت ما تزال يف مرحلة العالج 
الإ�سعاعي عندما اأغمي عليها خالل حفل غنائي يف 

دبي، يف �سهر فرباير املا�سي. كما اأكد اأن �سعر األي�سا 
مل يت�ساقط يف الأ�سهر املا�سية، اإذ مل تخ�سع للعالج 
الكيميائي ويف نهاية ت�رصيحاته، اأ�سار خوري اإىل اأن 
النجمة تعافت متاما منذ �سهرين وا�ستعادت قوتها 

و�سحتها، ح�سب تقارير اأطبائها امل�رصفني على العالج ويعمل خوري اليوم كموزع مو�سيقي، �سارك يف اإعداد األبوم األي�سا الأخري، »اإىل كل اللي 
بيحبوين«، والذي ك�سفت من خالله لأول مرة عن مر�سها.

تدمر ت�ستعد ال�ستقبال 
ال�سياح من جديد!

ت�ستعد 
ال�سلطات 
ال�سورية 
لرتميم 

املدينة 
الأثرية 

القدمية يف 
تدمر خالل 

فرتة وجيزة، 
لي�سبح ال�رصح 

التاريخي 
ال�سوري 
جاهزا 

ل�ستقبال ال�سياح يف اأقرب وقت ممكن واأعلن حمافظ حم�ض، 
ازي، اأن مدينة تدمر الأثرية �ست�سبح جاهزة ل�ستقبال  طالل الربرَ

ال�سياح من جديد، يف �سيف عام 2019 وقد اأعربت كل من 
اليوني�سكو ورو�سيا وبولندا واإيطاليا وبلدان وموؤ�س�سات اأخرى، 

ومنظمات اأوروبية غري حكومية، عن ا�ستعدادها لتقدمي امل�ساعدة 
يف ترميم وا�ستعادة الآثار والتحف القدمية للمدينة.

واأ�ساف الربازي، بح�سب وكالة اأنباء ريا نوفو�ستي الرو�سية، اأن 
تدمر وتاريخها احل�ساري لي�سا اإرثا ل�سوريا فح�سب، بل اإرث للعامل 

اأجمع.

عا�سي احلالين 
يك�سف عن 

كليبه اجلديد 
الورد” “كنت 

احلالين  عا�سي  الفنان  اأزاح 
اجلديدة  اأغنيته  عن  ال�ستار 
“كنت الورد”، كا�سًفا عن الفيديو 
احلالين  بها.ن�رص  اخلا�ض  كليب 
الذي  كليب  الفيديو  من  مقطًعا 
عرب  يوتيوب،  موقع  عرب  طرحه 
موقع  على  الر�سمي  ح�سابه 
وعلق  اإن�ستقرام،  والفيديو  ال�سور 
“�ساهد الآن الأغنية  عليه قائال: 
لفار�ض  الورد  كنت  امل�سورة 
احلالين،  عا�سي  العربية  الأغنية 
يوتيوب”.وغرد  روتانا  على 
الر�سمي  ح�سابه  عرب  احلالين 
“كنت  اأغنية  حول  “تويرت”  على 
الورد” قائاًل: “للتو�سيح.. ت�سوير 
اأثناء رحلتي  الورد مت  كنت  اأغنية 
مع العائلة اإىل فرن�سا ولي�ض كليب 
باملعنى احلقيقي اإمنا هي بع�ض 
الفرن�سة  بالطبيعة  امل�ساهد 
الأغنية  و�سماع  م�ساهدة  ليتم 
التوا�سل  ومراكز  اليوتيوب  على 
تنال  اأن  اأمتنى  فقط  الجتماعي 

اإعجابكم مع كل احلب..”

عمرو دياب يت�سدر تويرت يف م�سر باألبوم »كل حياتي«
ت�سدر ها�ستاق عمرو دياب، قائمة الأكرث تداولً على موقع تويرت يف م�رص، تزامناً مع طرح األبومه اجلديد 
يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت يف بايل،  »يا �ساحر،  اأغنية وهي:  األبوم كل حياتي 13  »كل حياتي«.وي�سم 
باين حبيت مع مار�سميللو، باين حبيت روؤية عمرو دياب، يا هناه، تعاىل، ده لو ات�ساب، مالك احل�سن، اأنت 

مغرور، قالك ندم«.
اأ�سهر ال�سعراء وامللحنني واملوزعني من بينهم:  األبوم »كل حياتي«، مع عدد من  ويتعاون عمرو دياب يف 
تركي اآل �سيخ، اأمين بهجت قمر، تامر ح�سني، نادر عبداهلل، خالد تاج الدين، عمرو م�سطفى، حممد رحيم، 
وليد �سعد، حممد يحيى، طارق مدكور، نادر حمدي، كما تعاون مع الـ DJ العاملي مار�سيميللو يف اأغنية 

»باين حبيت«.

طرح االإعالن الدعائي لفيلم جوين ديب »الوحو�ش املذهلة«  
طرحت �رصكة وارنر برو�ض، اليوم الفيديو الرتويجي 
الفيلم املرتقب »الوحو�ض  الثاين من  الر�سمي للجزء 
ديب،  جوين  للنجم  غريندلوالد«  جرائم  املذهلة: 
الفيلم ميثل املغامرة الثانية من بني خم�ض مغامرات 
�سل�سلة  للموؤلفة  ال�سحري  رولينغ  عامل  يف  جديدة 

هاري بوتر، جي رولينغ.
اأثارت  التى  املفاجاأت  بع�ض  عن  الفيديو  ويك�سف 
العامل  فى  الأ�سهر  ال�سل�سلة  ومتابعي  حمبي  ت�ساوؤل 
هاري بوتر، عن طبيعة الدور الذى �ستج�سده املمثلة 
الكورية اجلنوبية كلوديا كيم يف هذا اجلزء من العمل، 
التي   ،»Nagini« بدور  الإعالن  يف  ظهرت  حيث 
تتحول اإىل اأفعى عمالق دائماً ما يكون ب�سحبة اللورد 
يف  غريندلوالد  ين�سح  الذي  فولدمورت،  ال�ساحر 

موؤامراته وجرائمه.
وتظهر »Nagini« يف الفيديو خالل قيامها بعرو�ض 
فى ال�سوارع اأمام العامة اأثناء حتولها لثعبان عمالق، 

الأول  الفيلم  نهاية  الثانية من  اأحداث املغامرة  تبداأ 
نيوت  مب�ساعدة  غريندوالد  على  القب�ض  مت  اأن  بعد 
جمل�ض  قب�سة  من  الهرب  يف  ينجح  لكنه  �سكماندر، 
ومن  اأتباعه.  جلمع  ويخطط  مريكي  الأ ال�سحرة 
املتوقع عر�ض الفيلم يف �سالت ال�سينما حول العامل 

يوم 16 نوفمربالقادم.

ي�سرا: فيلم »الفريق« ُيثمن جهود 
العاملني خلف الكامريات

قالت يُ�رصا، اإنها مل ترتدد يف الظهور بالفيلم الوثائقي »الفريق«، لأنه 
يُثمن جهود العاملني خلف الكامريات يف ال�سينما.واأ�سافت ي�رصا، 
اأن »الفيلم ي�سم كوكبة من اأهل الفن يف خمتلف جمالته، �سواًء يف 

التمثيل، اأو الإخراج، اأو كتابة ال�سيناريو، مرجحًة عر�سه �سمن مهرجان 
القاهرة ال�سينمائي الدويل يف دورته الأربعني« املقررة من 20 اإىل 29 
نوفمرباملقبل.واأ�سارت اإىل اأن احلركة الفنية ل تق�رص على املمثلني، 

وهناك جنود جمهولني خلف الكامريات لبد من تثمني جهودهم، م�سددًة 
على اأن الفيلم يحقق هذا الغر�ض.

وي�سارك يف بطولة الفيلم اأحمد حلمي، ومني زكي، و�رصيف منري، ووحيد 
حامد، و�رصيف عرفة، ومدحت العدل، وهادي الباجوري، وتامر حبيب.

دواين جون�سون ي�سارك 
جمهوره بلحظة عائلية

مل يرتدد النجم النجم الأمريكي دواين جون�سون امللقب بذا روك، والذي 
يعد واحداً من اأعلى جنوم هوليوود اأجراً يف م�ساركة جمهوره بلحظة 

عائلية ت�سببت بتاأخريه عن الذهاب للت�سوير ومتابعة اأعماله، بح�سب ما 
ذكر عرب ح�سابه على اإن�ستغرام.حر�ض »ذا روك« )46 عاماً(، الذي ا�ستهر 
باأدوار القتال واحلركة، على اإبراز اجلانب الإن�ساين والعائلي من �سخ�سيته 
ب�سورة جمعته مع ابنته، يا�سمني ذات العامني، م�ساركاً املتابعني بتفا�سيل 

احلوار التي دارت بينهما، وذلك بعد اأن دعاها لتقبيله قبل اأن يغادر اإىل 
العمل، اإّل اأنها رف�ست اأن تفعل ذلك قبل اأن تقوم بطالء اأظافره.

وبالفعل، مل ي�ستطع دواين جوان�سون املغادرة، دون النتظار حلني تنفيذ 
مطلبها، وحظيت ال�سورة باإعجاب اأكرث من 3 ماليني متابع، الذي اأ�سادوا 

بدوره كاأب وطريقة تعامله مع ابنته.
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الباحثة الدكتورة ن�سرية ريلي جلريدة الو�سط 

الدرا�صات االأكادميية املخت�صة ال 
ت�صتغني عن االأمثال ال�صعبية

الدكتورة ن�سرية ريلي من جامعة بجاية ، �سدر لها موؤخرا عن دار املثقف كتاب الأمثال 
ال�سعبية القبائلية يف منطقة بجاية درا�سة و�سفية حتليلية ، �سهادة البكالوريا �سنة 1990 
�سعبة علوم الطبيعة واحلياة  ، �سهادة الّلي�سان�س يف الّلغة والأدب العربي �سنة 1994 بق�سم 
اللغة والأدب العربي بجامعة اجلزائر،  �سهادة املاج�ستري)تخ�س�س اأدب �سعبي( �سنة  2001 

بق�سم اللغة والأدب العربي جامعة اجلزائر، بر�سالة عنوانها : احلكايات ال�سعبية يف منطقة 
�سيدي عي�س درا�سة ميدانية ، �سهادة الدكتوراه )تخ�س�س اأدب �سعبي( �سنة 2016 بق�سم اللغة 

والأدب العربي  جامعة اجلزائر2، باأطروحة عنوانها: الأمثال ال�سعبية القبائلية يف منطقة 
بجاية درا�سة ت�سنيفية حتليلية ، �سهادة التاأهيل اجلامعي يف الّلغة والأدب العربي، تخ�س�س 

اأدب �سعبي  10 جوان .

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

التخ�س�س  2018   بحكم 
يف الأدب ال�سعبي 

وما هو معروف عنه 
اأن الن�سان يتاأثر 

ببيئته ، ما مدى تاأثر 
ن�سرية مبدينة بجاية 
وخ�سو�سيتها وعاداتها 

وتقاليدها ؟

اأنا من اجلزائر العا�صمة ، قدمت 
يف  جامعتها  يف  للعمل  بجاية  اإىل 
دي�صمرب 2001 فاأنا مازلت حمتفظة  
ال  التي  العا�صمة  وتقاليد  بعادات 
عادات  عن  كثريا  تختلف  اأجدها 

بجاية وتقاليدها

الأكيد اأنك يف درا�ستك 
الأكادميية تناولت 

الف�ساء اجلغرايف ملنطقة 
بجاية واأهم ما تتميز 

به من تراث وممار�سات 
�سعبية وعادات كما 

تناولت الأدب ال�سعبي 
فيها  ، هل ميكن اأن 

تقدمي لنا �سيئا عن هذا 
؟

عادات  اأهم  بينت  فقد   اأكيد 
بجاية  اأهل  ومعتقدات  وتقاليد  
الذي  الكتاب  يف  مو�صح  هو  كما 

�صدر يل عن دار املثقف 

تناولت العادات 
والتقاليد القبائلية 

اخلا�سة مبنطقة 
بجاية مياقورايا تعريفا 
وح�سورا واأهم اأنواعها 
وخ�سائ�سها وميزاتها 

الأنرثوبولوجيا  ، ما هو 
مدى اأثرها يف النف�س 

واملجتمع وانعكا�سها على 
احلياة اليومية والواقع 

املعي�سي للمجتمع 
القبائلي ؟

يحافظ  البجاوي  املجتمع  مازال 
وميقت  وتقاليده   عاداته  على 
عنها،  اخلروج  يحاول  �صخ�ص  كل 

املتوارثة  االإن�صان  ح�صارة  فهي  
ت�صعى  ال�صلف،  عن  اخللف  من 
االأفراد  بني  الروابط  توثيق  اإىل 
الهوية  على  املحافظة  واالأ�رس، 
الثقافية للمجتمع الذي ينتمي اإليه 

اأي احلفاظ على ثقافة االأجداد 
يف  عليه  اطلعت  ما  خالل  من 
ملختلف  وتعر�صك  درا�صتك 
ومعظم  القبائلية  ال�صعبية  االأمثال 
واأ�رست  وخ�صائ�صها  حمتوياتها 
اإىل بع�صها ، فيا ترى ما هو االثر 
النف�صي واالجتماعي لهذه االمثال 
، وكيف هي وظيفة اللغة يف هكذا 
اأداء  م�صتوى وهل هي قادرة على 

اخلطاب اللغوي اجليد ؟

ال�صابط  مبثابة  ال�صعبي  املثل 
يوجه  الذي  والرقيب  االجتماعي 
�صلوك االأفراد وفق ما متليه القيم 
ت�صعى  فهي  للجماعة،  االأخالقية 
لتهذيب النف�ص وتقومي اخللق  اأي 

تدعوهم للف�صيلة وجتنب الرذيلة
فهي  النف�صية  الناحية  من  اأما 
الب�رسية  النف�ص  تهدئة  تعمل على 
واآالمها  همومها  عن  والتفريج 

واأفراحها 
اأداء  على  قادرة  املثل  لغة  طبعا 
الذي  اجليد   اللغوي  اخلطاب 
  ، واالإقناع  التاأثري  على  يعتمد 
فالباحثون يرون يف املثل عنا�رس 
اأربعة  �رسورية ال جتتمع يف غريه 
اللفظ،  اإيجاز  وهي  الكالم  من 
واإ�صابة املعنى، وح�صن الت�صبيه ، 

وروعة الكناية، وقوة اإيحائها
املوجزة  االألفاظ  املثل  يختار 
دون  تلميحية   بطريقة  املعربة 
فبالغته  اململة،  التفا�صيل  ذكر 
الذيوع  على  �صاعدته  التي  هي 

واالنت�صار

هل باإمكانك اأن تخربينا 
بتفا�سيل كثرية عن 

ما�سي املجتمع القبائلي 
وعاداته وتقاليده 

واآدابه وفنونه ودياناته؟

النقاط  هذه  على  االطالع  ميكك 
)تطور  جالوي  حممد  كتاب  يف 
بني  وخ�صائ�صها  القبائلي  ال�صعر 
ج1-ال�صعر  واحلداثة(  التقليد 

التقليدي

األ ترين باأنه حان 
الوقت اليوم لتوظيف 

بع�س الن�سو�س من 
الرتاث يف مقررات 

املنظومة الرتبوية على 
الرغم من الأ�سوات 
العالية التي تنتقد 

اللهجة العامية 
وتعتربها انحدارا يف 
اللغة وحتارب كل ما 
يكتب اأو ينظم بها ؟

اإدراج  الرتبية  لوزارة  ميكن  فعال 
يف  الرتاث  من  الن�صو�ص  بع�ص 
مقررات املنظومة الرتبوية خا�صة 
والثانوي  املتو�صط  الطورين  يف 
قوية  �صلة  اجلزائرية  للعامية  الأن 
بالف�صحى هذا من جهة، من جهة 
اأخرى العامية هي اللغة االأم  التي 
يف  اجلزائري  الفرد  بها  يلتقي 
املنزل  حياته يف  من  مبكرة  فرتة 
وال�صارع ويف كل مكان عك�ص اللغة 
دخيلة  لغة  تعترب  التي  الف�صحى 
عنه اإذ  يقت�رس نطاق توظيفها  يف 

الو�صط املدر�صي فقط . 
ال�صعبية  الق�ص�ص  بع�ص  درا�صة 
االأمثال... ال�صعبية،  االأ�صعار   ،
لتالمذتنا  ي�صمح  مدار�صنا  يف 
ال�صعبي  الن�ص  جماليات  اكت�صاف 
والبيع  البيان  يوظف  فهو  العامي 

متاما مثل الن�ص الف�صيح

األ توافقيني الراأي باأنه 
من واجبنا اأْن نقف بحزم 
بوجه كل الدعوات التي 

تريد النيل من الأدب 
ال�سعبي ورموزه حتت 
اأية ذريعة كانت ومن 

اأية جهة اأتت ؟

نقف  اأن  اليوم  واجبنا  من  طبعا 
االأدب  ي�صت�صغر   من  كل  بوجه 
احتقار  نظرة  اإليه  وينظر  ال�صعبي 
مكانته  له  اأدب  فهو   ، ودونية  
اأثر  االأدبية   ال�صاحة  يف  واأهميته 
حيث  نف�صه  الر�صمي  االأدب  يف 
اإىل  املبدعني  من  الكثري  �صعى 
املختلفة  باأ�صكاله  اأدبهم  تزيني 
اأغنية،  مثال،  ق�صة،  اأكان   �صواء 

اأ�صطورة، �صعرا �صعبيا....اإلخ
ال�صعوب   �صوت   ال�صعبي  فاالأدب   
واأحزانه  الأفراحه  عاك�صة  ومراآة 
احلميد  عبد  الباحث  �صدق  فقد 
اأمة  كل  اأن   : قال  عندما  حممد 
فقدت واآدابها ال�صعبية حق لها اأن 

فيها  العزاء  ونتقابل  عليها  نرتحم 
فهي ج�صد خ�صائر بال قيمة 

اب  يفرق بغ�س الكَتّ
اليوم بني نوعني من 

الآداب اأحدهما �سعبي 
والآخر عامي .. ما 

قولك ؟

اأدب  العامي  باالأدب  نق�صد 
اللهجات اأو االأقاليم ال�صفوي

اأدب  العامي  باالأدب  نق�صد 
ال�صفوي  االأقاليم  اأو  اللهجات 
بالكلمة  التعبري  يف  يتو�صل  الذي 
وهو  واالإيقاع،  واحلركة  واالإ�صارة 
يرتبط بالبيئة ويعرب عن احتياجات 
الواحد  الوطن  ويف  فيها  االإن�صان 

بلهجات خمتلفة
اأما االأدب ال�صعبي هو اأدب  االأمة 
اأو  املوؤلف  املجهول  ال�صفوي 
اآمالها  عن  املعرب  املعروف،  
  ، احلياة  يف  ونظرتها  وعواطفها 
يف �صكل ن�صو�ص قدمية اأو حديثة 
، يعرب بلغة م�صرتكة بني اأبناء االأمة 

الواحدة على اختالف لهجتهم
دار  اىل  بجاية  اإىل  * من اجلزائر 
طويلة  رحلة  اأنها  يبدو  املثقف 
باإ�صدارك  كللت  ولكنها  ومتعبة 
، ملاذا دار املثقف  اأول عمل لك 
الذي  ال�صيء  هو  وما  �صواها  دون 
حفزك للتعامل معه هذه املوؤ�ص�صة 

الرائدة ؟
امتحان   الجتياز  ا�صتعددت  
هذا  بعد  علي  وكان  التاأهيل  
فبداأت  كتاب  اإ�صدار  االمتحان 
اأ�صاأل الزمالء عن دور الن�رس، ويف 
هذا الوقت بال�صبط تن�رس زميلتي 
بوك  الفاي�ص  يف  ميلة  جامعة  من 
دار  عن  لها  كتاب  �صدور  عن 
عن  و�صاألتها  بها  ات�صلت  املثقف 
الإبداعات  امل�صجعة  الدار   هذه 
ب�صناء  االت�صال  فدعتني  ال�صباب 
بها  االت�صال  وبعد   ، بوختا�ص 
�رسحت يل �رسوط الن�رس و�صهلت 
فكان  الدار  التعامل مع هذه  علي 
بذلك اأول كتاب يل من دار املثقف  
التي اأمتنى لها املزيد من النجاح 
العلم  خدمة  يف  ودامت  والتاألق. 

واملعرفة واالإبداع 
ال�صعبي  لالأدب  �صمة  هناك  هل 

يزه عن غريه ؟ وهل لك  القبائلي متمُ
من مقرتحات يف �صبيل التطوير اإن 
حول  وعيوب  نواق�ص  هناك  كان 

االأدب والثقافة يف اجلزائر ؟
ال يختلف االأدب ال�صعبي القبائلي 
اأخرى  الثقافات  يف  غريه  عن 
الوحيدة  اأو عاملية، امليزة  عربية 
اأن  هو  غريه،  عن  متيزه  التي 
من  ا�صتطاع  القبائلي  املبدع 
ب�صدق  التعبري  هذا  اأدبه  خالل 
واأمانة عن بيئته اجلبلية ومظاهر 
على  يوؤكد  ما  وهذا  فيها،  احلياة 
بهذه  القبائلي  الفرد  ات�صال  �صدة 
التام  واإح�صا�صه  بها  وتاأثريه  البيئة 
طبيعية،  ظواهر  من  فيها  ما  بكل 

نبات، حيوان....اإلخ
�رسورة جمع وتدوين اأدبنا ال�صعبي 
االأمة  �صمري  الأنه  اأ�صكاله  بجميع 
الثقافية  وهويتها   �صخ�صيتها 
والروحية واالجتماعية واحل�صارية 
والن�صيان  ال�صياع  من  الإنقاذ 
واالنقرا�ص يف ظل التقدم التطور 
ال�صمعية  الو�صائل  عرفته  الذي 

الب�رسية
اأطل�ص وطني الأ�صكال االأدب  خلق 

ال�صعبي  يف اجلزائر

هل اختارت ن�سرية 
ريلي اأو اأ�سبح لها قدوة 

اأدبّية ؟

على  التخ�ص�ص  هذا  اخرتت  لقد 
امل�صتطاع  بقدر  واأ�صعى  قناعة 
تطويره وتنميته عن طريق تعميق 
البحث فيه ، متخذة من اأ�صاتذتي 
قدوة يف ذلك ، اأمثال عبد احلميد 
بورايو، ليلى روزلني قري�ص،  اأحمد 
بن  التلي   ، بوخالفة  عزي  االأمني، 

�صيخ رحمه اهلل  وغريهم 

ماهي طموحات ن�سرية 
على �سعيد الكتابة 
وال�سعيد ال�سخ�سي ؟

يف  اأخرى  كتب  تاأليف  اإىل  اأطمح 
اجلزائري  ال�صعبي   االأدب  جمال 
ال�صاحة  يف  املتواجدة  فالكتب    ،
ما  اإذا  قليلة  اجلزائرية  االأدبية 
االأخرى،   بالتخ�ص�صات  قورنت 

اإي�صال   اإىل  جاهدة  اأ�صعى  كما 
اجلزائري  اإىل  االأمازيغي  االأدب 
الناطق بالعربية الأنه جزء ال يتجزاأ 
من امل�صهد الثقايف اجلزائري من 
جهة، ومن جهة اأخرى لكل عا�صق 
والدول  االأجانب  من  ال�صاد  للغة 
اأهل  ثقافة  على  لتعرف  العربية 
تفكريهم  اأ�صلوب  وعلى  القبائل 

وطريقة حياتهم

اأما على ال�صعيد ال�صخ�صي  اأطمح 
معظم  يف  النجاح  حتقيق  اإىل 
جوانب احلياة   واأن يكون  كتابي 
هذا اإ�صافة ولو ب�صيطة  يف املكتبة 

اجلزائرية

كيف ترين رهانات 
وحتديات الأدب 

اجلزائري يف امل�ستقبل 
، وهل فعال الدب 

اجلزائري بلغ العاملية 
ح�سب زعم بع�س 

املثقفني والكتاب والنقاد 
؟

يتجاوز  اأن  اجلزائري  االأدب  على 
به  للتعريف  اجلغرافية  حدوده 
قرية  العامل  اأ�صبح  بعدما  خا�صة 
االنعزال  فيها  مكانة  ال  كونية 
ت�صجيع  خالل  من  وذلك  والعزلة 

ترجمته اإىل لغات عدة 
فعال االأدب اجلزائري بلغ العاملية 
الكتاب  من  جمموعة  خالل  من 
اأمثال كاتب يا�صني، مولود فرعون، 
حداد  مالك  م�صتغامني،  اأحالم 
لنيل  ر�صحت  التي  جبار   واآ�صيا   ،
يد  اأن  غري  لالآداب  نوبل  جائزة 
اأن حتقق  دون  اختطفتها   املوت 

حلمها

كلمة اأخرية ؟

�صكرا لك اأ�صتاذ خل�رس بن يو�صف 
ولدار املثقف على اإتاحة يل هذه  
يتعرف  لكي  اجلميلة  الفر�صة 
االأدبي،  اإنتاج  وعلى   علي  القارئ 
جلريدة  واالحرتام  ال�صكر  كل 
بدوام  لها  متنياتي  مع  الو�صط  

التاألق والنجاح  
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اإعادة الإعتبار لكتاب فل�سفة 
احلجاج البالغي ل�ساييم بريملان« 

قامت الباحثة واملرتجمة العراقية املتخ�س�سة يف الدرا�سات الفل�سفية واحلجاجية   اأنوار طاهر 
برتجمة كتاب فل�سفة احلجاج البالغي ل�ساييم بريملان مراجعة وتقدمي الدكتور اأبو بكر العزاوي  

ال�سادر حديثًا عن من�سورات »عامل الكتب احلديث«- الأردن،  وتظهر اأهميته وقيمته العالية 
لكونه يعد ملخ�ص دقيق مل�سروع بريملان برمته  وهذا الكتاب ي�سكل لبنة واإ�سافة قيمة اإىل املكتبة 

العربية ب�سكل عام واملكتبة احلجاجية ب�سكل خا�ص .

حكيم مالك

اأنوار  املرتجمة   اأكدت  جهتها  ومن 
بذلت   اأنها   « الو�سط  ليومية«  طاهر 
 ، الكتاب  هذا  لإجناز  كبريا  جهدا 
قد  اأنه  حديثها  �سياق  يف  م�سرية  
عديدة  ن�سو�سا  ترجمت  اأن  لها  �سبق 
تت�سمن  والتي  لبريملان    واأ�سا�سية 
اإىل  فيها  �سعت  لها   حتليلية  مقدمة 
البالغة  بني  العالقة  تاريخ  عر�ض 
العلمي  والفل�سفة من منظور امل�سهد 
تعليمه  مراحل  وتطور  بريملان  حلياة 
مب�ساركة  اأر�سطو  ملنطق  ودرا�سته 
زميلته عاملة ال�سو�سيولوجيا البلجيكية 
لو�سي اولربخت- تيتكا )1987-1899(. 
و ح�سب مقدمة هذه الباحثة »مل يعد 
املنطق  اإىل  النظر  ل  الإمكان  يف 
يعرب  بو�سفه  التقليدية  الطريقة  على 
عن  مبعزل  التفكري  طرق  درا�سة  عن 
من  والل�سانية  التاريخية  �سياقاته 
على  البالغة  اإىل  ول  الأوىل،  اجلهة 
بو�سفها  اأي  اأي�سا  القدمية  الطريقة 
فن احلديث بطريقة ح�سنة من اجلهة 
واقع  يف  تعرب،  فل�سفة  لأنها   ، الثانية 
الأمر، عن نظرية تُعنى بدرا�سة جميع 
وبالتحري  ال�سائدة  اخلطابات  اأ�سكال 
والقوة  ال�سلطة  وُحَجج  موا�سع  عن 
املتنِفذة فيها، اأي جمموعة الكراهات 
التي  بارت–  رولن  تعبري  –ح�سب 
اإقناع  و�سائل  اإىل  بعد  فيما  تتحول 
ال�سائد،  وتعبري ح�سب نظام اخلطاب 
البالغة متثل يف  كانت  ولول ذلك ملا 
القدمية  والرومانية  اليونانية  الع�سور 
ذاتها،  حد  يف  اجتماعية  موؤ�س�سة 
بعدما اأ�سحت نف�سها هي ال�سلة التي 
اجلماعات  بني  اللغة  اأ�سكال  توحد 
تعقدها  التي  الروابط  من  بكثري  اأكرث 

الأيديولوجيات«.
ذات  اأنوار  ك�سفت  جهتها  ومن 
املرتجمة  »للو�سط » اأن هذا املوؤلف  
العناوين  من  جمموعة  اإىل  يتطرق  
اخلا�سة بالبحوث املرتجمة   و تتمثل 
البحوث  هذه  عاجلها  التي  الق�سايا 

البالغي  احلجاج  فل�سفة  كتاب  يف  
احلجاج  عالقة  اإىل  بريملان   ل�ساييم 
واليديولوجيا  والقيم  بالفل�سفة  
العامة  واملوا�سع  املنهجي  والتعدد 
وتكامل  ال�سوري  واملنطق  امل�سرتكة 

العلوم واملعارف وغريها .
 

الدكتور اأبوبكر العزاوي 
يعترب الكتاب ملخ�ص 
دقيقي مل�سروع بريملان

 
احِلجاج  )فل�سفة  كتاب  افتتح  وقد   
واملنطق  الل�سانّيات  اأ�ستاذ  البالغي(، 
والعلوم  الآداب  كلية  يف  واحِلجاج 
�سليمان-  مولي  جامعة   – الإن�سانية 
العزاوي  بكر  اأبو  الدكتور  املغرب 
الكتاب  اأهمية  اأو�سحت  مبقدمة 
املنتقاة  املقالت  يف  املت�سمنة 
اأنوار  تامة من قبل املرتجمة   بعناية 
وافية  �رشوح  تقدمي  لغر�ض  الطاهر 
للقارئ العربي تتعلق باملوؤلف العمدة 
اجلديدة  البالغة  نظرية  يف  لبريملان 
الدكتور  ودعا  احِلجاج«   يف  »ر�سالة 
كتاب  و�سف  اإىل  العزاوي يف مقدمته 
يُعد  باأنه  البالغي(  احِلجاج  )فل�سفة 
بريملان  مل�رشوع  دقيق  »ملخ�ض 

برمته« .
 

 ا�ستذكار �ساييم بريملان 
�ساحب ركائز اخلطاب 
احلجاجي النقدي يف 

الفل�سفة
 

 ويف هذا الوقت حتديداً، ياأتي موؤَلف 
ملوؤ�س�ض  البالغي(  احِلجاج  )فل�سفة 
�ساييم  اجلديدة  البالغة  نظرية 
ووا�سع   ،)1984-1912( بريملان 
النقدي يف  ركائز اخلطاب احلجاجي 
الإن�سانية  والعلوم  والقانون  الفل�سفة 
والآداب  ال�سيا�سة  ويف  جانب؛  من 
لي�سّد  اأخرى،  جهة  من  والثقافة 
البالغية  املكتبة  يف  اأ�سا�سية  حاجة 

واملنطقية  والل�سانّية  واحِلجاجية 
ترجمة  الكتاب  ت�سمن  وقد  العربية  
الأ�سا�سية  الن�سو�ض  من  ملجموعة 
للفيل�سوف بريملان. وهي ن�سو�ض مّت 
نقلها للمرة الأوىل من اللغة الفرن�سية 
من  ترجمتها  وقد مت  ال�ساد.  لغة  اإىل 
يف  املخت�سة  العراقية  الباحثة  قبل 
الدرا�سات الفل�سفية واحِلجاجية اأنوار 
وتقدميها  انتقائها  وجرى  طاهر، 
وغري  املخت�ض  العربي  القارئ  اإىل 
راأيها  –ح�سب  تُعد  لأنها  املخت�ض، 
من  الباحثني  كبار  اأغلب  راأي  ووفق 
البالغة  يف  املخت�سني  الغربيني 
املهمة  املقالت  بني  من  والفل�سفة- 
بريملان  فيها  �سعى  التي  والأ�سا�سية 
املتداخلة  العالقة  تو�سيح  اإىل 
واحِلجاج  البالغة  بني  والإ�سكالية 
والفل�سفة، هذه العالقة التي لطاملا مت 
تغييبها وحتييدها عن البحث والكتابة 
اإىل  متتد  التي  اأ�سولها  يف  والتحري 
والرومانية  اليونانية  احل�سارات 

القدمية.
  

اإبراز حاجة املكتبة 
العربية لالطالع على اأهم 
الن�سو�ص الكال�سيكية يف 
نظرية البالغة اجلديدة

  
قد ل يبالغ املرء بالقول، اإن ما تعي�سه 
املنطقة العربية من حتولت �سيا�سية 
وثقافية وجيو-اإ�سرتاتيجية اأو ما يطلق 
اآثار  وظهور  العربي«،  »الربيع  بـ  عليه 
ال�سمولية  للخطابات  القدمية  البالغة 
امل�سيطرة منذ عقود ما�سية، وب�سور 
املتدهورة  الأنظمة  يف  �سواء  �ستى 
والرتبية  والتعليم  والت�رشيع  لالقت�ساد 
�ساهم،  قد  و  للريا�سة  وحتى  والفن 
حاجة  تزايد  اإىل  باآخر،  اأو  ما  ب�سكل 
اأهم  على  لالطالع  العربية  املكتبة 
نظرية  يف  الكال�سيكية  الن�سو�ض 
ت�ساعد  مع  خا�سة  اجلديدة،  البالغة 
الفتيات  من  الباحثني  اإقبال  ن�سبة 
اللغة  علوم  درا�سة  نحو  والفتيان 

واحِلجاج واملنطق والبالغة يف اأغلب 
واملختربات  الأكادميية  املوؤ�س�سات 

العلمية.
مقالت  من  مقال  كل  ا�ستمل  وقد 
حتليلي  عر�ض  على  بريملان، 
جلينالوجيا خطابات العلوم املتمف�سلة 
بني ال�رشاع التاريخي الطويل بني كل 
اأفالطون  والبالغة؛  الفل�سفة  من: 
واملنطق،  الفل�سفة  وال�سف�سطائية؛ 
اإىل  والإ�سارة    ، واحِلجاج  والفل�سفة 
الفل�سفة  بني  املمنهج  العزل  ظاهرة 
والبالغة  واملنطق  اللغة  وعلوم 
وال�سيكولوجيا،  ال�سو�سيولوجيا  وعلوم 
ونظريات القانون والت�رشيع وال�سيا�سة 
والطب وغريها ،  هذا العزل املنهجي 
التي  الرئي�سية  العوامل  بني  من  كان 
�سكلية  خطابات  اإنتاج  اإىل  اأدت 
و�سعية متعالية ومنف�سلة عن ال�سوؤون 
يف  اليومية،  احلياة  وواقع  الإن�سانية 
اأوروبا  فيه  تعاين  كانت  الذي  الوقت 
و�سعود  العامليتني،  احلربني  ويالت 
ت�سعى  التي  التوتاليتارية  اخلطابات 
ال�سوفيني؛  الهوية  منطق  اإعالء  اإىل 
امل�سيدة  القيمية  الأحكام  وهيمنة 
املختلف؛  الآخر  واإبادة  م�سبقاً؛ 
ومن   ، املعار�ض  ال�سوت  وا�ستبعاد 
الراأي  حرية  على  الق�ساء  جرى  ثمة، 

والتعبري وعلى التعددية الثقافية.
 

�سرورة القيام مبراجعة 
نقدية ملجمل الت�سورات 

اللغوية
 

  وقالت املرتجمة عن نظرية البالغة 
جاءت   اأنها  بربملان  ل�ساييم  اجلديدة 
القيام  �رشورة  عن  اإعالن  مبثابة 
الت�سورات  ملجمل  نقدية  مبراجعة 
الل�سان  بنية  �سكلت  التي  اللغوية 
موا�سع  عن  والتحري  اليومي؛ 
حيث  والعامة  امل�سرتكة  التمثالت 
ت�ستقر وت�سكن دللت النظام املهيمن 
يف اخلطاب ، وذلك من اأجل امل�ساهمة 
التعددية  البالغة  فل�سفة  بناء  يف 

القائمة على مبداأ البحث احلّر ورف�ض 
ة ال�سلطة التي لطاملا عملت على  ُحَجّ
واملغاير  واملختلف  الآخر  ا�ستبعاد 
وو�سعهم حتت مقولت مطلقة ليتم 
بو�سفهم  اخلطاب  عن  حتييدهم 
   ، قيمة  اأدنى  له  لي�ض  جمرد هام�ض 

فمع فل�سفة احِلجاج البالغي.
 

  الباحثة العراقية اأنوار 
الطاهر يف �سطور

 
باحثة  طاهر  اأنوار  اأن  العلم  مع   
متخ�س�سة  العراق-  من  ومرتجمة 
الفل�سفية  الدرا�سات  حقل  يف 
درجة  على  حا�سلة   ، واحلجاجية 
ال�رشف  مرتبة  مع  البكالوريو�ض 
عايل/املرتبة  جدا  جيد  )بتقدير 
على  الأوائل  الثالثة  بني  من  الثانية 
كلية  الفل�سفة  يف  الدرا�سية(  الدفعة 
-1998 عام  بغداد  بجامعة  الآداب 

1998، حا�سلة على درجة ماج�ستري 
اآداب يف الفل�سفة بجامعة بغداد عام 
2002 )بتقدير جيد جدا عايل(، عن 
املو�سومة:  اجلامعية  الأطروحة 
الفال�سفة:  عند  احلب  فل�سفة   (
كريكيغارد؛ نيت�سه و�سارتر اأمنوذجا( 

يف  العلوم  جائزة  على  وحائزة 
م�ستوى  على   1999 عام  الفل�سفة 
نظمتها  والتي  العراقية  اجلامعات 
باجلائزة  والفوز  النهرين،  جامعة 
اأف�سل  بجائزة  فازت  و   1999 عام 
الن�سوية  الدرا�سات  يف  مقدم  بحث 
يف   2003 عام  العراق  م�ستوى  على 
م�سابقة جائزة )�سبعاد(عن موؤ�س�سة 
وهي  والن�رش  لل�سحافة  الزمان 
نا�سطة يف منظمات املجتمع املدين 
 ،)2005-2003( ببغداد  الن�سوية 
وحمررة �سفحة املراأة واملجتمع يف 
 )2004-2003( عراقية  �سحف  عدة 
العديد من املنظمات  و نا�سطة يف 
حقوق  وجمعيات  العراقية  الن�سوية 
الإن�سان )2009-2004( ولقد ن�رشت 
مقالت ودرا�سات واأبحاث مرتجمة 
يف �سحف وجمالت عربية حمكمة: 
عن  ال�سادرة  »�سيميائيات«  جملة 
خمترب ال�سيميائيات وحتليل اخلطاب 
و  جملة«  باجلزائر  وهران  بجامعة 
العرب  وجملة  املغربية«  عالمات 
وجملة  البريوتية  العاملي  والفكر 
املغربية  اخلطاب  وحتليل  البالغة 
والدرا�سات  �سياقات...اللغة  وجملة 

البينية الدولية املحكمة.

تنطلق 31 اأكتوبر 2018

1.6 مليون عنوان يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب
فعاليات  اجلاري  اأكتوبر   31 تنطلق 
الدويل  ال�سارقة  37 ملعر�ض  الـ  الدورة 
نوفمرب   10 حتى  وت�ستمر  للكتاب، 
دار   1874 من  اأكرث  مب�ساركة  املقبل، 
مليون   1.6 تعر�ض  دولة   77 من  ن�رش 

عنوان منها 80 األف عنوان جديد.
خالل  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  وقالت 
اليوم،  مبقرها  عقدته  �سحفي  موؤمتر 
�سعار  حتمل  التي  اجلديدة،  الدورة  اإن 

 1800 تنظيم  �ست�سهد  حروف«  »ق�سة 
يقدمها  وترفيهية  وفنية  ثقافية  فعالية 
472 �سيفاً من خمتلف دول العامل. وي�سم 
جدول الفعاليات الثقافية للمعر�ض 272 
فعالية بح�سور 154 �سيفا مب�ساركة 25 
الطفل  فعاليات  ت�ستمل  فيما  دولة، 
�سيفاً   45 بح�سور  فعالية   950 مقدماً 
العامري  واأو�سح  دولة.   12 ومب�ساركة 
العام  هذا  يخ�س�ض  الطهي«  »ركن  اأن 

60 فعالية بح�سور 15 �سيفاً ومب�ساركة 
11 دولة اأبرزها فرن�سا والهند واأ�سرتاليا 
تخ�س�ض  فيما  واملغرب  واإيرلندا 
اأكرث  الجتماعي«  التوا�سل  »حمطة 
من 136 فعالية وور�سة عمل متخ�س�سة 
وم�ساهري  رواد  من  عدد  فيها  ي�سارك 
للك�سف عن جتاربهم  الإعالم اجلديد، 
وتقدمي  الرقمي  الف�ساء  يف  ال�سخ�سية 
خرباتهم املعرفية يف التوا�سل والإعالم 

الطفل  فعاليات  وحول  املعا�رش. 
يحتفي املعر�ض بزواره ال�سغار ويقدم 
والعرو�ض  امل�رشحيات  من  عدداً  لهم 
»ليلى  م�رشحية  عر�ض  منها  والور�ض 
الأ�سود«  »ملك  وم�رشحية  والذئب« 
امللك«  »الأ�سد  فيلم  من  امل�ستوحاة 
وعر�ض »عبقور« الذي يتابع فيه �سغار 
اليابانية  الكرتونية  ال�سخ�سية  ق�سة 
ال�سارقة  هيئة  واختارت  اأ�سدقائه.  مع 

للكتاب اليابان �سيف �رشف الدورة الـ37 
ال�سارقة  معر�ض  ينظم  حيث  للمعر�ض 
فعالية   100 من  اأكرث  للكتاب  الدويل 
موزعة بني حما�رشات وور�ض مب�ساركة 
اليابان  من  ومبدعاً  وفناناً  كاتب   13
كال�سيكية  مو�سيقى  حفالت  يقدمون 
توقيع  وحفالت  ال�سعبية  واملو�سيقى 

الكتب .
 وكالت
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
يف  الذين  الأ�شخا�ص 
وي�شعرون  العمر  منت�شف 
الوقوف  عند  بالدوار 
ال�شتلقاء  و�شعية  من 
عر�شة  اأكرث  يكونون  قد 
اأو  باخلرف  للإ�شابة 
يف  الدماغية  ال�شكتة 

امل�شتقبل.
ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب 
مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
والذي  الدم،  �شغط  يف 
انخفا�ص  با�شم  يعرف 
النت�شابي  الدم  �شغط 
 o r t h o s t a t i c (
 )hypotension- OH
الذين  امل�شاركني  كان 
انخفا�ص  من  يعانون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة 
باخلرف اأو الإ�شابة ب�شكتة 

دماغية.
الدم  �شغط  انخفا�ص 
�شابًقا  ارتبط  النت�شابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
النت�شابي  الدم  �شغط 
و�شيلة  العمر  منت�شف  يف 
جديدة لتحديد الأ�شخا�ص 
الذين يحتاجون اإىل مراقبة 
دقيقة لأعرا�ص اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
للقيام  حاجة  هناك 

الدرا�شات  من  باملزيد 
هذا  اأ�شباب  لتو�شيح 
لو�شع  وكذلك  الرتباط 
الوقاية  ا�شرتاتيجيات  من 

املمكنة.
الدرا�شة  على  القيود  اأحد 
مت  امل�شاركني  اأن  هو 
لنخفا�ص  اختبارهم 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اأثناء  فقط 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص 
الدم  �شغط  يف  تغيري  اأي 

مبرور الوقت.

 خالل الدرا�سة

امل�شاركني  من   %9.1
و%7.1  باخلرف  اأ�شيبوا 
الدماغية  ال�شكتة  اأ�شيبوا 

الإقفارية.
امل�شاركني  من   %12.5
بانخفا�ص  امل�شابني 
النت�شابي  الدم  �شغط 
الفح�ص  اإجراء  وقت 
باخلرف  اأ�شيبوا  الأويل 
ب�شكتة  اأ�شيبوا  و%15.2 

دماغية.

اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه 
الدم  �شغط  انخفا�ص  اأن 
اخلطر  عوامل  اأحد  هو 
لل�شابة  املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف 

النا�ص.
ال�شكتة  جمعية  تو�شي 
�شغط  بفح�ص  الدماغية 
والتاأكد من  بانتظام،  الدم 
اإذا  الطبيب  اإىل  التحدث 
واجه  اأو  �شيء  اأي  تغري 
اأي  من  قلقاً  املري�ص 

�شيء.

الأرق

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟

هو داء ي�شيب الإن�شان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�شتمراره 
تدهور  ي�شبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�شدية،  النف�شية  ال�شحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�شباب  ت�شببهتختلف 
لآخر،  �شخ�ص  من  وعلجاته 
�شعوبة  الأ�شباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�شتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�شتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�شباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�شتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�شابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�شمية  الإ�شطرابات  منها 
الأ�شباب  ،واأكرث  النف�شية  اأو 
للأرق  امل�شببة  ال�شائعة 

املزمن هي الكاآبة

قد  جديدة  لدرا�شة  وفًقا 
يوؤثر توقيت تناول اآخر وجبة 
يف اليوم على خطر الإ�شابة 
ال�رسطان وجد  اأنواع  ببع�ص 
الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون 
ترك  اأو  التا�شعة م�شاء،  قبل 
�شاعتني على الأقل بني تناول 
ميكن  النوم  ووقت  الع�شاء 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن 
و�رسطان  الثدي  ب�رسطان 

الربو�شتات بن�شبة %20.
على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
مدى اأهمية القيام بدرا�شات 
ال�شاعة  اإيقاع  تاأثري  تقيم 
النظام  على  البيولوجية 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي 

بال�رسطان.
ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
خطر  لنخفا�ص  مماثلة 

لدى  بال�رسطان  الإ�شابة 
ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ص 
عند  م�شاء   9 ال�شاعة  قبل 
الذين  بالأ�شخا�ص  مقارنتها 
ال�شاعة  بعد  الطعام  تناولوا 

العا�رسة م�شاًء.
نتائجهم،  تاأكد  حال  يف 
تغريات  هناك  �شتكون 
من  الوقاية  تو�شيات  على 
يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رسطان 

العتبار توقيت الوجبات.
خطر  عامل  الوزن  زيادة 
اأنواع  من  للعديد  معروف 
ذلك  يف  مبا  ال�رسطان، 
والأ�شكال  الثدي  �رسطان 
ل�رسطان  العدوانية 

الربو�شتاتا.

عوامل الق�سور يف 

الدرا�سة

القيود  من  العديد  هناك 
امللحوظة يف هذه الدرا�شة، 

مبا يف ذلك:
وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
�شبب  علقة  ولي�ص  ارتباط، 

وتاأثري.
عرب  متت  الدرا�شة  اأن 
يفتح  اأمر  وهو  ا�شتبيان، 

املجال للخطاأ.
ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
الإ�شابة  توؤثر على خطر  اأن 
تاأثري  ومدى  بال�رسطان، 
خطر  على  الع�شاء  توقيت 
اأمر  بال�رسطان  ال�شابة 
غام�شة ن�شبًيا ل ينبغي على 
لديهم  الذين  الأ�شخا�ص 
الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 

بال�رسطان اأو عوامل اخلطر 
هذا  ياأخذوا  اأن  الأخرى 
الأمر على حممل اجلد. كل 
حالًيا  به  التو�شية  ميكن  ما 
درا�شات  اإجراء  يتم  وحتى 
الطعام  تناول  هو  م�شتقبلية 
قبل وقت  اأي  يف وقت مبكر 

النوم بنحو �شاعتني.
اأكرث  النا�ص  يهتم  اأن  يجب 
الوقت  من  بدًل  ياأكلون  مبا 
اليوم ملنع  فيه  ياأكلون  الذي 

ال�رسطان.
خيارات  اتخاذ  للنا�ص  ميكن 
نظامهم  ب�شاأن  وا�شحة 
الغذائي مما يقلل من خطر 
حيث  بال�رسطان،  الإ�شابة 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط 
انخفا�ص  مع  واخل�رسوات 

معدلت ال�رسطان.

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 
التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.
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رحمة اهلل هي اجلنة 
 اإنه رحمة اهلل عز وجل, وقد رغبت 

اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية, 
التي تتحدث عن رحمة اهلل, فهناك 
اآيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه 
الآيات حقائق . احلقيقة الأوىل: 
يقول اهلل عز وجل: الَِّذيَن اآََمنُوا 

َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف �َسِبيِل 
ِ ]�سورة  ِ اأُولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ اهلَلّ

البقرة الآية:218
 معنى ذلك: اأن الإن�سان الذي 

يوؤمن, وي�ستقيم, ويجاهد ف �سبيل 
اهلل نف�سه وهواه, اإمنا يرجو رحمة 

اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل, 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها, 
يرجو ن�ساءها, يرجو �سمعتها.....

 فالإن�سان عليه اأن يتب�رص, هل 
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري 

املوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, 

يبحث عن مكا�سب مادية, بينما 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, هذا هو 
الفرق اجلوهري, رحمة اهلل هي 

ا الَِّذيَن  اجلنة, قال تعاىل:  َواأََمّ
 ِ ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلَلّ ابْيَ�سَّ

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة اآل عمران 
الآية:107  احلقيقة: من املعاين 

اجلامعة, املانعة, الوا�سعة, 
ال�ساملة, هي رحمة اهلل عز وجل, 

هي اجلنة, الهدف من الإميان, 
والعمل ال�سالح, واملعامالت, 

والأخالق, وما اإىل ذلك, هو اأن 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, و�سل 

للجنة, اجلنة: هذه رحمة اهلل عز 
وجل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء ف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني ف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, وف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري ف القرءان هي 

ف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها ف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
وف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه ف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
ف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد ف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك ف احللم 
والعفو ف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

عطاء اهلل هي رحمة اهلل 
العطاء اجلامع, املانع, ال�سامل, الوا�سع, 
اهلل  عطاء  مطلق,  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَصَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة, اجلفاف �رَصّاء, 
الفقر  رحمة,  ال�سحة  �رصاء,  املر�س 

ال�سديد �رصاء, الكفاية رحمة, اخلالفات 
الزوجية �رصاء, ال�سعادة الزوجية رحمة, 
الأولد  �رصاء,  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة, هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  ِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَصَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْصَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح, رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد, رحمة اهلل كل �سيء ي�رص 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة, الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�صتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

لكن ف الأغنياء اأح�سن, وال�سرب ح�سن لكن ف الفقراء اأح�سن, والتوبة ح�سن لكن ف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�س ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�س الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�س املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�س 

البخالء, وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان, واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  ف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.



ت�سليةالأربعاء 03  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل23 حمرم 1440هـ 20

 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

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  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

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�جلديدة،   Focus �سيارتها 
�ملوديالت  لفئة  تنتمي  �لتي 
جديدة  بوظيفة  �ملدجمة، 
�الجتاه  يف  �ل�سري  من  للتحذير 
�ل�رشكة  و�أ�سارت  �خلاطئ 
�سيارتها  �أن  �إىل  �الأمريكية 
تقنية  على  تعتمد  �جلديدة 
منع  على  ت�ساعد  متطورة 

�النحر�ف �خلاطئ على �لطرق 
على  ت�ستند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
نظام فورد �حلايل للتعرف على 
ي�ستخدم  كما  �ملرور،  �إ�سار�ت 
نظام �ملالحة معلومات �لنظام 
 GPS لعاملي لتحديد �ملو�قع�
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�سيارة.
�أن  فورد  �رشكة  و�أو�سحت 

كامري� �لزجاج �الأمامي تتعرف 
على �إ�سار�ت �ملرور مثل حدود 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�سها على 
�سا�سة  �أو  �لقيادة  لوحة  �سا�سة 
و�إذ�  �الختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�سيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
طريق موؤدي لطريق �رشيع، فاإن 
�ل�سيارة تقوم بتنبيه قائدها عن 

طريق وظيفة �لتحذير �جلديدة؛ 
عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
"حتقق من  وبيان  حظر حمر�ء 
هذه  جانب  �ل�سري"و�إىل  �جتاه 
�سيارة  تزخر  �جلديدة  �لوظيفة 
فورد Focus �جلديدة بالعديد 
�مل�ساعدة  �لقيادة  �أنظمة  من 
مثل م�ساعد �لكبح �ال�سطر�ري 

�أو م�ساعد �ملناورة.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�ض
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�الختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

�الختباري مموه، �إال �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�ض ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

�ستبدو عليه �ل�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على �ل�سبك 

�الأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�الأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �الأبعاد، ال يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�ض 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على �أن تتوفر كل �لن�سخ 

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�سب
Car Blog، جيني�سي�ض 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�سل 

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�ض من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

�ستتاح �ل�سيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�ض 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�سافية بال�سيارة 

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( الإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة باالأ�سو�ق �لعاملية خالل �الأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ض 
بنز S-Class كوبيه وبور�ض 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ض �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �الأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�الأر�ض مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�ض "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�ض �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �الأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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خدمة تتيح التعديل على م�شتندات PDF ب�شكل جماين

احتياجات  تقت�رص  ال 
على  العادي  امل�ستخدم 
 PDF م�ستندات  عر�ض 
يف  يحتاج  قد  اإنه  بل  فقط، 
ا�ستكمال  اإىل  االأحيان  بع�ض 
 PDF ملء اخلانات يف ملف
اأو  امللف  حجم  تكبري  اأو 
اإىل  حتويله  حتى  اأو  ت�سغريه 
ملف �سورة JPG، اأو ت�سحيح 
اأو   PDF ملف  يف  خطاأ 
ملفات  عدة  دمج  اأو  تق�سيمه 

PDF يف م�ستند واحد،.
تنفيذ  يف  الرغبة  وعند 
ما  غالبا  املتطلبات  هذه 
ي�سطدم امل�ستخدم بالربامج 
ي�سطر  اأنه  اأو  املدفوعة 
لتثبيت برنامج لكل مهمة من 
املهام ال�سابقة اأو غريها ولكن 
smallpdf. الويب  خدمة 

بدون  للم�ستخدم  تتيح   com
اإمكانية  الدخول  ت�سجيل 
املراد   PDF ملفات  حتميل 

ويتم  املت�سفح،  يف  تعديلها 
اإجراء التعديالت على اأجهزة 
وبعد  ثوان،  يف  ال�سريفر 
مرة  امللفات  تنزيل  يتم  ذلك 
اخلدمة  توفر  كما  اأخرى، 
ملفات  حتويل  اإمكانية  اأي�سا 
واإزالة   Powerpoint
من  املرور  بكلمات  احلماية 

.PDF ملفات
هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإذا  اأنه  اإال  جمانية،  اخلدمة 

تعديل  يف  امل�ستخدم  رغب 
خالل  م�ستندين  من  اأكرث 
عليه  يتعني  فاإنه  �ساعة، 
اخلدمة  يف  الدخول  ت�سجيل 
واأكدت  ا�سرتاك.  ودفع 
ال�رصكة ال�سوي�رصية يف �سيا�سة 
اأنها  اخل�سو�سية اخلا�سة بها 
اأية حمتويات  بقراءة  تقوم  ال 
تخزينها،  اأو  ن�سخها  يتم  وال 
امل�ستندات  جميع  اإزالة  ويتم 

املعدلة بعد �ساعة واحدة.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رصكة االأبحاث اأن 
يخ�رص موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�شكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رصكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�ض 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رصكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رصكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رصكة موتوروال اململوكة ل�رصكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رصكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رصيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رصكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�ض  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رصوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رصيع 
ومبا�رصة من �رصكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رصكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رصيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رصكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رصيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رصكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رص 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

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

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



بخرجات  اجلديد  الوايل  يقوم  اأن  يرتقب 
اأجل  من  الوالية  بلديات  لكل  ماراطونية 
يحدث  ما  كل  ومعرفة  امل�شاريع  تفقد 
منها  يعاين  كثرية  م�شاكل  وان  خا�شة 
والتنمية  وال�شغل  ال�شكن  بني  املواطنون 
املنتخبني  بع�ض  عجز  ب�شبب  املحلية 
املواطنني  م�شاكل  وحل  ت�شيريها  عن 
املواطن  يرتقب  ال�شياق  هذا  ويف  اإذ 
تعبيد  بالتنمية وخا�شة  النهو�ض  العبا�شي 
الطرقات داخل الن�شيج العمراين والق�شاء 
باتت تهدد  التي  الع�شوائية  النفايات  على 
اإىل  باالإ�شافة  الوالية  مناطق  خمتلف 
م�شاكل  حل  وكذا  الفو�شوية  البناءات 

امل�شتفيدين من �شكنات غري مكتملة

�ص.�صهيب 

�صيدي بلعبا�ص

توزيع نحو 1400 وحدة �شكنية مطلع ال�شهر القادم 
ك�صف و�يل والية �صيدي بلعبا�ص �حمد عبد �حلفيظ �صا�صي يف �أول خرجة له من �أجل تفقد 
م�صاريع تنموية بالوالية �أنه �صيتم توزيع 1400 وحدة �صكنية مطلع �صهر نوفمرب مبناطق 

خمتلفة من �لوالية ، كما �أبدى �لو�يل ��صتياءه من �لو�صعية �لتي يتخبط فيها بحرية �صيدي 
�أحممد بن علي �لتي تعترب منطقة �صياحية بالوالية ت�صتقطب �لعائالت �لعبا�صية

�لبويرة

اإح�شاء 12 جريحا يف 
حادث مرور خطري

اأ�شيب �شبيحة ام�ض 12 �شخ�شا باإ�شابات متفاوتة اخلطورة 

يف حادث مرور مروع وقع على م�شتوى الطريق الوطني رقم 

 , البويرة  اأق�شى �رشق عا�شمة والية  30 مبنطقة �شحاريج 

ونتج احلادث يف حدود ال�شاعة التا�شعة �شباحا اإثر ا�شطدام 

عنيف بني �شيارة �شياحية ومركبة نقل امل�شافرين خط قرية 

وبلدية م�شدالة ومت نقل جميع امل�شابني من طرف  اإيليثن 

اأعوان احلماية املدنية اإىل م�شت�شفى م�شدالة اأين مت حتويل 

4 حاالت على جناح ال�رشعة اإىل م�شت�شفى والية تيزي وزو 

ويتواجدون حلد  لها  تعر�شوا  التي  البليغة  للإ�شابات  نظرا 

ال�شاعة يف حالة حرجة , ومن جهتها فتحت م�شالح الدرك 

الوطني حتقيقا ملعرفة ملب�شات احلادث االأليم .

�أح�صن مرزوق

تب�صة

ال�شيول والأمطار 
الغزيرة حتا�شر الونزة
املدنية  احلماية  م�شالح  اأم�ض  اأول  م�شاء  تدخلت 

اأ�شخا�ض من بينهم  اأربعة  اإنقاذ  لوالية تب�شة من اجل 

املوت  من  �شنة   40 العمر  من  تبلغ  حامل   امراأة 

مبجرى  �شيارتهم  منت  على  عالقني  كانوا  املحقق  

باملكان    82 رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى  على  واد 

جراء  الونزة  ودائرة  ببلدية  زروال  هن�شري  امل�شمى 

الغزيرة  االأمطار  ت�شاقط  فيها  ت�شببت  التي  ال�شيول 

وحبات الربد التي ت�شببت اأي�شا  يف اجنراف اأزيد من 
30  راأ�ض من املا�شية 

ع/ ر�صيد

اجلي�ش الرو�شي 
 يتزود ببنادق 

م�شادة للدرونات
�شريغي  ال�رشكة,  عام  مدير  وقال 
لوكالة  به  اأدىل  حديث  يف  ت�شيميزوف, 
»الطلب  اإن  الرو�شية  »نوفو�شتي« 
با�شتمرار.  يرتفع  البنادق  تلك  على 
الأ�شحاب  توريدها  حجم  زيادة  ونعتزم 
تابعني  م�شنعني  اأن  م�شيفا  الطلبيات«, 
ل�رشكته يقومان حاليا باإنتاج تلك البنادق 
القادم  العام  و�شي�شهد  االإلكرتونية. 
واأ�شار  كبرية.  دفعات  على  اإنتاجها 
مت  »بي�شال«  بندقية  اأن  اإىل  ت�شيميزوف 
احلقيقي,  القتال  ظروف  يف  اختبارها 
بندقية  عن  عبارة  بي�شال«  اأن«  يذكر 
اإلكرتونية ال�شلكية بوزن 3 كيلوغرامات, 
دون  من  الطائرات  اكت�شاف  مبقدورها 
ات�شاالتها  واإ�شكات  ومرافقتها  طيار 
ويبلغ  حتملها.  التي  امللحة  واأجهزة 

مدى عمل البندقية 2000 مرت.

حي �ملطمر مبغنية

�شبط 45كلغ من الكيف املعالج 

�شرطة ل�ش فيغا�ش تفتح حتقيقا 
�شد كري�شتيانو رونالدو

زيادة عدد الدبلوما�شيني 
الأمريكيني يف �شوريا

قوات  االأخرية  ال�شاعات  يف  متكنت 
ال�رشطة لفرقة البحث والتدخل بامل�شلحة 
والية  باأمن  الق�شائية  لل�رشطة   الوالئية 
املخدرات  من  كمية  حجز  من  تلم�شان  
مدينة  م�شتوى  على  كلغ   45 بـ  قدرت 
مغنية, وردت اإىل ذات امل�شلحة معلومات 
مفادها وجود �شبكة اإجرامية خمت�شة يف 
نقل  ب�شدد  املخدرات  وترويج  تهريب 
كمية من املخدرات باجتاه والية وهران, 
وعليه مت اإعداد خطة حمكمة من طرف 
ال�شبكة  بهته  للإطاحة  ال�رشطة  قوات 

تكللت اإيجابا بحجز كمية من املخدرات 
قدرت اإجماال بـ 45 كلغ على �شكل طردين 
�شندوق  داخل  مو�شوعان  اللون  اأزرقي 
و�شبعة  مئة  من  تتكون  اللون  بني  كرتوين 
اجلديد  املطمر  بحي  وذالك  قالب   107
وهران  مبدينة  �شخ�ض  وتوقيف  مبغنية, 
�شخ�ض  وتوقيف  �شنة,   45 ر  ج  املدعو/ 
 25 ي  �ض  املدعو/  مغنية  مبدينة  اآخر 
طرف  من  مفتوح  التحقيق  ليبقى  �شنة, 

ذات امل�شلحة
بكاي عمر

االأمريكية  فيغا�ض  ال�ض  �رشطة  فتحت 
النجم  اتهام  ق�شية  يف  ر�شميا  حتقيقا 
باغت�شاب  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 
املكتب  وقال   2009 عام  اأمريكية  �شيدة 
اإن  فيغا�ض  ال�ض  ل�رشطة  االإعلمي 
اإ�شعارا  »تلقت  املحلية  ال�رشطة 
باعتداء جن�شي يف 13 جوان 2009, ومت 
ال�شحية  تقدم  ومل  الربوتوكول..  و�شع 

وقوع  مكان  عن  معلومات  للمحققني 
عن  موا�شفات  اأي  تعط  ومل  االعتداء, 
االإعلمي:  املكتب  ,وتابع  به«  امل�شتبه 
»اعتبارا من �شبتمرب 2018, مت اإعادة فتح 
الق�شية.. يقوم حمققونا حاليا بالتق�شي 
ال�شحية..  قدمتها  التي  املعلومات  يف 
عن  الك�شف  و�شيتم  م�شتمر  التحقيق 

تفا�شيل اأخرى يف وقت الحق«.

عدد  اأن  االأمريكي  الدفاع  وزير  اأعلن 
�شوريا  يف  االأمريكيني  البلوما�شيني 
اقرتاب  مع  تزامنا  وذلك  ت�شاعف, 
»داع�ض«  لتنظيم  الع�شكرية  الهزمية 
البلد ,وقال ماتي�ض خلل  االإرهابي يف 
نظريته  مع  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر 

باري�ض  يف  باريل  فلورن�ض  الفرن�شية 
على  موجودون  »دبلوما�شيونا  اليوم: 
ت�شاعف«,  وعددهم  �شوريا  يف  االأر�ض 
تقل�ض  من  ن�شاهده  ما  »و�شط  م�شيفا: 
يف العمليات الع�شكرية, �شرنى اأنه يت�شنى 

للجهد الدبلوما�شي اأن يرت�شخ«.

�لطارف 

الطاحة بع�شابة تروج القرا�ش املهلو�شة 
مهيدي  بن  دائرة  باأمن  الق�شائية  ال�رشطة  متكنت 
مت  حيث    « والقنا�ض  »تيتا  بع�شابة  االإطاحة  من 
يف  �شخ�شني  من  متكونة  خطرية  ع�شابة  توقيف 
اأحدهم من  ينحدر  العمر  حيث  الثالث من  العقد 
الطارف والثاين من والية بومردا�ض اللذان يعتربان 
من اأخطر املروجني للمخدرات واملهلو�شات حيث 
االأقرا�ض  من  معتربة  كمية  بحوزتهم   �شبط  مت 
تعود   , للبيع  موجه  قر�ض   806 قدرت  املهلو�شة 
بن  الأمن  الق�شائية  ال�رشطة  تلقي  اإىل  الق�شية 
ع�شابة  بوجود  تفيد  موؤكدة  معلومات  مهيدي  
يقومان    « والقنا�ض  »تيتة  �شخ�شان  من  مكونة 
ال�شباب يف خمتلف  اأو�شاط  املخدرات يف  برتويج 

اأحياء بن مهيدي  والبلديات املجاورة  وا�شتغلال 
للمعلومات املتوفرة لدى امل�شلحة  وبعد عمليات 
مراقبة ومتابعة  للمكنى تيتة  مت و�شع خطة  �شبط 
مهلو�ض  قر�ض   180 بحوزته  املعني  خللها   من 
موجه للبيع  ليتم بعدها ويف ظرف وجيز االإطاحة 
الذي  بالقنا�ض  ب�رشيكه يف عملية الرتويج امللقب 
قر�ض   626 ب  قدرت  معتربة  كمية  بحوزته  عرث 
ملفات  اجنرت   ,  806 ب  مبجملها  قدرت  مهلو�ض 
ق�شائية يف حق كل من املجرمني  وقدما  مبوجبها 
حمكمة  لدى  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام 

الذرعان  اأين �شدر يف حقهما احلب�ض.
رزق �هلل �صريف

بلدية �صيدي �صعيب  ببلعبا�ص

مق�شيون من ال�شكن  
يغلقون مقر البلدية

 اأقدم اأم�ض مواطنون يف بلدية �شيدي �شعيب 70 كلم 
البلدية  مقر  غلق  على  بلعبا�ض  �شيدي  والية  جنوب 
ن�رش  بعد  اإن�شافهم  اأجل  من  الوايل  بح�شور  مطالبني 
م�شكنا   50 ح�شة  من  للم�شتفيدين  االإ�شمية  القائمة 
التي  االأ�شماء  من  �شخطهم  عن  املحتجون  ,وعرب 
اأدرجت �شمن هذه القائمة وطالبوا بفتح حتقيق فوري 
من  العديد  اأن  اأكدت  البلدية  من  م�شادر  جهتها  ,من 
اإعانات من طرف  املحتجني �شبق لهم احل�شول على 
الدولة ولي�ض لديهم احلق يف احل�شول على هذا النوع 

 �ص.�صهيبمن ال�شكنات

تهنئة خا�شة
  حتتفل معك روح اللّيايل, حتتفل 

الّروح كل يوم ب�ض اللّيلة حتتفل ب�شكل 
ثاين مبيلد �شخ�ض ماألوف, وتوقد 

ب�شمتك �شمع غاوي وتفرح بعام باالأمل 
مو�شوف, وتهديلك دفا حّبي وعمر 

اأنت بداخله موجود, كل عام واأنت عيد 
ميلد حّبي ابنتي الغالية ب�رشى مريال 
باحلاج . كّل عام واأنت لقلبي م�شدر 
الّنور / كّل عام واأنت لروحي م�شدر 

الفرح كل عام واأنا اأجمع كلمات احلب / لكي اأ�شنع منها قلدة اأهديك 
اإياها ومب�شاعر خالية من الّتزييف / اأقولك كل عام واآمالك واأمانيك 

تتحّقق 
كّل عام و�أنت �أغلى ما يف �حلياة يا كل �حلياة
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تي�صم�صيلت 

احلرائق تتلف 318 هكتارا 
من املحا�شيل الزراعية 

من  هكتارا   318 اإتلف  يف  احلرائق  ت�شببت 
يف  تي�شم�شيلت  بوالية  الزراعية  املحا�شيل 

الفرتة املمتدة من مطلع جوان اإىل نهاية 
اأم�ض  علم  ح�شبما   , املن�رشمني  �شبتمرب 
للحماية  الوالئية  املديرية  لدى  الثلثاء 
اأنه مت ت�شجيل  املدنية واأو�شح ذات امل�شدر 
اإىل  اأدى  مما  حريقا   115 الفرتة  هذه  خلل 
اإتلف اأزيد من 111 هكتار من حم�شول القمح 
من  و1 هكتار  ال�شعري  من  و25 هكتار  ال�شلب 

االأ�شجار املثمرة اإ�شافة اإىل قرابة 122 هكتار 
من ح�شيدة القمح و59 هكتار من  احل�شائ�ض 
اإتلف  اأي�شا يف  ت�شببت احلرائق  الياب�شة كما 
5.292 حزمة تنب و110 قنطار من حم�شويل 
والعيون  بلديات عماري  وال�شعري وتعد  القمح 
وخمي�شتي و�شيدي بوت�شنت االأكرث ت�رشرا من 
هكتارا   200 قرابة  م�شت  التي  احلرائق  هذه 
من حم�شويل القمح ال�شلب وال�شعري واأكرث من 

3 اآالف حزمة تنب .

�لر�عي �حل�صري حلفل ت�صليم �جلو�ئز   Ooredoo

 »اإجناز اجلزائر« تك�شف
 عن  الفائزين يف الطبعة 

ال�شابعة للمقاولني ال�شباب 
االإثنني  يوم  اجلزائر«  »اإجناز  نّظم 
ال�شوفيتال  بفندق   2018 اأكتوبر   01
ت�شليم  حفل  العا�شمة,  باجلزائر 
املناف�شة  يف  للفائزين  اجلوائز 
ال�شنوية ال�شابعة للمقاولني ال�شباب. 
ال�شابعة  الطبعة  هذه  عرفت 
للمناف�شة, امُلنّظمة من قبل »اإجناز 
  Ooredoo من  بدعم  اجلزائر«, 
عدة  ح�شور  ح�رشي,  كراعي 
عامل  من  و  ر�شمية  �شخ�شيات 
كذا  و  العايل  التعليم  و  املوؤ�ش�شة 
�شارك    .Ooredoo من  اإطارات 
للمناف�شة  ال�شابعة  الطبعة  هذه  يف 
اأكرث  ال�شباب  للمقاولني  ال�شنوية 
موؤ�ش�شة   19 من  طالب   1500 من 
مدار�ض  )معاهد,  وطنية  تعليمية 
خمتلف  مُيثلون  وجامعات(  كربى 

االآيل,  )االعلم  التخ�ش�شات 
املعمارية,  الهند�شة  التجارة, 
التكنولوجيا,  التقنيات,  متعددة 
هوؤالء  ا�شتفاد  ...اإلخ(.   العلوم, 
الطلبة من مرافقة من قبل خم�شني 
اإطارا متطوعا من عامل املوؤ�ش�شات 
جتربتهم  ت�رشفهم  حتت  بو�شع 
م�شاريعهم  جت�شيد  اأجل  من 
لديهم  املقاوالتية  الروح  وتنمية 
العامل  اكت�شاف  يف  وم�شاعدتهم 

املهني. 
النهائي  ن�شف  الدور  خلل 
للمناف�شة, عر�ض ما ال يقل عن 40 
فريقا م�شاريعهم املوؤ�ش�شاتية وكذا 
بنهاية  املتعلقة  النهائية  تقاريرهم 
الن�شاط اأمام جلنة حتكيم حُمرتفة, 

التي در�شت وقّيمت االأعمال.
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