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14 �أفريل 1929 - 6 �أكتوبر 2012

الذكرى ال�ساد�سة لرحيل 
ال�ساذيل بن جديد 

يف �نتظار رفع �لتجميد عن �مل�ست�سفى �جلامعي بورقلة 

الــــحـــــــكومــــة تــــــاأمر باقــــــتـناء 
جتهيزات مل�ست�سفى االأغواط 

فرقة �لأبحاث ببئر مر�د ر�ي�ص 

االإطاحة ب�سبكة دولية حترتف 
تــــــهــــريــــــب مـــــــادة النـــــــحا�س

جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة

 خمطط اإ�سرتاتيجي للتطوير
بني  2017 /2022  

 .      ولد عبا�س :
الرئي�س لن يتدخل 

.     بوحجة يرد : ت�سريحات اأويحي 
تتالءم  مع ت�سريحات  برنارد باجويل
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 حمرز يحتفل باليوم
 العاملي لالبت�سامة

العاملي  باليوم  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  احتفل 

لالبت�صامة والذي ي�صادف تاريخ 5 اأكتوبر من كل عام، حيث ن�رشت 

التوا�صل  موقع  عرب  املمتاز  االجنليزي  للدوري  الر�صمية  ال�صفحة 

�صيتي  مان�ص�صرت  �صفوف  يف  للمحرتف  �صورة  »تويرت«  االجتماعي 

مرفوقا مبدرب ليفربول يورغن كلوب باالإ�صافة اإىل العب نيوكا�صل 
جوزي �صالومون.

ارتفاع ال�سياح اجلزائريني بتون�س
�صهد ال�صياح اجلزائريون الذين زاروا تون�ض منذ مطلع العام اجلاري 

زيادة مقارنة بالعام املن�رشم 2017، حيث بلغ عدد اجلزائريني الذي 

توجهوا نحو البلد اجلار مليون و869 األف �صائح مثلوا حوايل �صد�ض 

عدد ال�صياح الذين زاروا تون�ض هذه ال�صنة والذي بلغ عددهم 6 ماليني 

و270 األف �صائح اأجنبي، و�صجل اجلزائريون ارتفاعا بن�صبة %3.7.

بتلم�سان و ب�سارو تلم�سان

توقيف69 مهاجرا غري �سرعي
الوطني  للجي�ض  مفارز  توقيف  يف  اجلي�ض  مفارز  جنحن 

ال�صعبي وعنا�رش الدرك الوطني، بكل من مترنا�صت/ن.ع.6 

وتلم�صان/ن.ع.2 وب�صار/ن.ع.3، )69( مهاجرا غري �رشعي 
من جن�صيات خمتلفة.

خبر في 
صورة

ورقلة

العثور على الطفل الذي 
اأعلن عن فقدانه بغرداية 

البويرة

 بني موؤيد ومعار�س
 لتكرمي املعلم

مرور  �صنة  كل  من  اأكتوبر   5 ي�صادف  الذي  للمعلم  العاملي  اليوم  مّر 
الذين  واالأ�صاتذة  املعلمني  عديد  له  تاأ�صف  ما  البويرة  بوالية  الكرام 
الر�صمية  الهيئات  خمتلف   « الو�صط   « بيومية  لقائهم  خالل  ق�صفوا 
وكذا جمعيات املجتمع املدين التي مل تبادر بتنظيم ولو وقفة رمزية 
تكرميا واإجالال ملربي االأجيال يف عيدهم العاملي يف حني ال يتوانون 
يف تنظيم احلفالت التكرميية و«الزردات » يف �صتى املنا�صبات االأخرى 
ولو بهدف »ال�صيتة » من اجل التقرب اإىل امل�صوؤولني وحتقيق امل�صالح 
اأولياء  منهم  خا�صة  املواطنني  بع�ض  اأبدى  جهتهم  ومن   ، اخلا�صة 
التالميذ راأيا خمالفا حيث اأكدوا اأن معلم االأم�ض لي�ض هو معلم الوقت 
احلايل وا�صفني اإياهم »مبعلمي واأ�صاتذة االإ�رشابات » حتى اأن العالقة 
التلميذ ومعلمه تال�صى  ال�صابق بني  الذي كان يف  الوطيدة واالحرتام 

وتغريت االأمور راأ�صا على عقب .
اأح�سن مرزوق

وهران 

م�سار �سياحي للتعريف مبالجئ 
احلرب العاملية الثانية 

بوهران  الثانية  العاملية  احلرب  �صياحي ملالجئ  م�صار  ا�صتحداث  �صيتم   
للتعريف بهذه املعامل، ح�صبما علم اليوم ال�صبت من  ملحقة وهران 

�صاحبة  املحمية  الثقافية  املمتلكات  وا�صتغالل  لت�صيري  الوطني  للديوان 
اخلرجة  هام�ض  على  اأورابح  ما�صيني�صا  امللحقة  م�صوؤول  ذكر  و  املبادرة. 
املوجودة  املالجئ  اأن  الهواري«،  »�صيدي  حي  مللجاأ  املوجهة  ال�صياحية 
باأحياء »�صيدي الهواري« و«�صيدي الب�صري« )بالطو �صابقا( ومريامار )و�صط 
مدينة وهران( كانت موجهة للمدنيني الفرن�صيني واالأوروبيني يف تلك احلقبة 
الفرن�صي  اال�صتعماري  للجي�ض  اآخر خم�ص�ض  ملجاأ حربي   260 اىل جانب 
هذه  بنيت  ،وقد  الثانية  العاملية  للحرب  توؤرخ  التي  املعامل  من  وغريها 
املالجئ على عمق 25 مرت حتت االأر�ض باالإ�صمنت امل�صلح و تتوفر على 
التي  املالجئ  اأما  ال�رشوريات  من  وغريها  املراحي�ض  و  التهوية  نظام 
حفرت  اأنها  بحيث  االأوىل  عن  فتختلف  اجلزائريني  لل�صكان  موجهة  كانت 
فوق املالجئ املخ�ص�صة للفرن�صيني من اأجل ا�صتعمال اجلزائريني كدروع 
ح�صب  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  مكثف  هجوم  وقوع  حالة  يف  ب�رشية 

ال�رشوحات التي قدمها نف�ض امل�صوؤول.

الطفل  على  عرث 
عن  اأعلن  الذي 
فقدانه يف 28 �سبتمرب 
�ساملا  بغرداية  املا�سي 
اخلمي�س  اأم�س  اأول 
)200 كلم عن  بورقلة 
العائلي(،  ال�سكن  مقر 
بيان  اأفاد  ح�سبما 
ال�سبت   اليوم  ن�سرته 
الإت�سال  خلية 
العامة  والعالقات 

باأمن ولية غرداية.

الطفل  اختفى  وقد 
�سنوات(   10 )م-ك 
يلهو  كان  الذي 
م�سعود  حاج  بحي 
الذي  )غرداية( 
ذلك  منذ  فيه  يقطن 
يظهر  ومل  التاريخ، 
ح�سب  اأثر،  اأي  عنه 
اإثر  و  امل�سدر  ذات 
اأطلق  الفقدان  حالة 
اجلمهورية  وكيل 
غرداية  حمكمة  لدى 

حول  الإنذار  خمطط 
اختطاف  اأو  اختفاء 
حيث  الأطفال، 
الأمن  م�سالح  جندت 
عن  للبحث  الولئي 
مثلما  املفقود،  الطفل 
نف�سه  امل�سدر  اأ�ساف 
الطفل  عن  وعرث 
ب�سواحي  �ساملا  املفقود 
مدينة ورقلة من قبل 
م�سالح الأمن الولئي، 

كما اأ�سري اإليه . 

من 8 اإىل 11 اأكتوبر 
2018 يف اجلزائر 

العا�سمة

املعر�س الدويل 
لرتبية املوا�سي 
والعتاد الفالحي
اجلزائر، 06 اأكتوبر 2018 
: يعلن الربنامج الرتويجي 
للحوم االأبقار االأوروبية 

م�صاركته يف املعر�ض الدويل 
لرتبية املوا�صي والعتاد 

 )SIPSA-SIMA( الفالحي
الذي �صينعقد يف الفرتة 

املمتدة ما بني 08 اإىل 11 
اأكتوبر 2018 بق�رش املعار�ض 
ال�صنوبر البحري بالعا�صمة.

�صيرتبع املتعاملون 
االأوروبيون على م�صاحة 33 

مرت مربع يف اجلناح املركزي 
خالل م�صاركتهم االأوىل يف 
SIPSA- املعر�ض الدويل

SIMA ، ليُعِرّفوا للمهنيني 
وامل�صتهلكني اجلزائريون 
بِغنى ونوعية حلوم االأبقار 

االأوروبية.

اأويحيى يعرتف بوجود فو�سى باجلزائر

اأن�سار املدية ُي�ستقبلون بدون م�ساكل يف تيزي وزو

مترنا�ست

توقيف 7 منقبني عن الذهب

برج باجي خمتار اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات

العام  االأمني  �صرب  اأن  يبدو 
الدميقراطي  الوطني  للتجمع 
»اأحمد اأويحيى« قد نفذ بعد اأن 
راح يوؤكد باأن ما يح�صل باجلزائر 

اأنه �صدد عل اأن  »فو�صى« �صيما 
 1988 اأكتوبر   05 يف  ح�صل  ما 
ولي�ض  »للفو�صى«  بداية  كانت 
والدميقراطية  للتعددية  بداية 

الرجل  باأن  ت�صورا  يعطي  ما   ،
الثاين  ال�صلطة  حزب  يف  االأول 
يف  يح�صل  ما  على  را�ض  غري 

ال�صاحة ال�صيا�صية.

�صبيبة  فريق  جمع  الذي  اللقاء  كان 
القبائل بفريق اأوملبي املدية منوذجا 
النتيجة  رغم  الريا�صية  الروح  يف 
اجليا�صكا  حققتها  التي  ال�صلبية 

وزو،  بتيزي  ميدانها  اأر�صية  على 
حيث اأُ�صتقبل اأن�صار االأوملبي بدون 
الكناري  اأن�صار  اأن  اأي م�صاكل حتى 
قاموا بتوزيع املاأكوالت عليهم  قبل 

بداية اللقاء وبني ال�صوطني يف �صورة 
التي  املوؤملة  ال�صور  بع�ض  متحي 
الرتاب  عرب  مالعبنا  عرفتها  دائما 

الوطني.

الوطني  للجي�ض  مفارز  اأوقفت 
بتمرنا�صت/ن.ع.6،  ال�صعبي 
الذهب  عن  منقبني   )07( �صبعة 
اأجهزة   )06( �صتة  بحوزتهم 
مطرقتي  املعادن،  عن  ك�صف 

 )02( مولدين  �صغط،   )02(
رباعية   )01( ومركبة  كهربائيني 
اأخرى،  واأغرا�ض  الدفع 
للجي�ض  مفارز  �صبطت  فيما 
ورقلة  من  بكل  ال�صعبي  الوطني 

 )06( �صتتة  واالأغواط/ن.ع.4، 
مهربني، وحجزت )5566( وحدة 
من خمتلف امل�رشوبات و)324( 
كانت  التبغ  مادة  من  كيلوغرام 

موجهة للتهريب.

وبف�صل  االإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
جهود قوات اجلي�ض الوطني ال�صعبي، 
 05 اأم�ض  يوم  نف�صه،  اإرهابي  �ّصلم 
الع�صكرية  لل�صلطات   ،2018 اأكتوبر 

بربج باجي خمتار بالناحية الع�صكرية 
بامل�صمى  االأمر  يتعلق  ال�صاد�صة. 
»ميمون«،  املكنى  ميمون«،  »ورتي 
االإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي 

بحوزته  كان  االإرهابي   .2012 �صنة 
كال�صنيكوف  نوع  من  اآلية  بندقية 

وخمزن ذخرية مملوء. 



مل ينتظر رئي�س الربملان ال�سعيد بوحجة طويال للرد 
اأويحيى  اأويحي  اأحمد  لالأرندي  العام  الأمني  على 

متهما اإياه بتدبري عملية �سغور �سيا�سي يف اجلزائر، 
قائال اأن ما �سدر عن اأويحيي يتناغم مع ما �رصح 

ال�ستعالمات  جهاز  ومدير  الفرن�سي  ال�سفري  به 
الذي  باجويل  برنارد  الأ�سبق  الفرن�سية  اخلارجية 

�رصح بوجود فراغ يف رئا�سة اجلزائر.
ف.ن�سرين
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الأمني العام للأرندي اأحمد اأويحيى :

لن يتم حل الربملان و تدخل الرئا�سة م�ستبعد 
.         الإنتخابات الرئا�سية �ستجرى يف موعدها املحدد             .        على بوحجة تغليب م�سلحة البالد و تقدمي اإ�ستقالته

اإميان لوا�س  

الربملان لن يحل و على بوحجة 
الإ�ستقالة

الأم�س  لالأرندي  العام  الأمني  ا�ستبعد 
الوطنية  الندوة  عقب  �سحفي  لقاء  يف 
و  الربملان  حل  احلزب  ملنا�سالت 
التي  الأزمة  ب�سبب  الرئا�سة  تدخل 
املوؤ�س�سة  واأن  �سيما  الربملان  يعرفها 
املالية  قانون  عر�س  ترتقب  الت�رصيعية 
2019 للم�سادقة عليه، بعد اأن وافق عليه 
برئا�سة  موؤخرا  املنعقد  الوزراء  جمل�س 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
مربزا باأن ت�سوية هذه الأزمة يتوقف على 
الواقع ولي�س الن�سو�س القانونية ح�سبه.

حل  ميكن  ل  اأنه  املتحدث  واأو�سح 
البالد  يف  اأزمة  لتوجد  لأنه  الربملان 
ال�سعبي  املجل�س  م�سكل دخل  بل هناك 
الوطني، م�ستبعدا اأن تتدخل الرئا�سة يف 
هذه الق�سية لأن ذلك لي�س من �سالحيتها 

و يعد تنكر لأركان الد�ستور 
الوطني  للتجمع  العام  لأمني  واأ�سارا 
لميكن  احلل  اأن  على  الدميقراطي 

هو  احلل  اأن   مربزا  الربملان،  حل  يف 
تغليب املنا�سل �سعيد بوحجة للم�سلحة 
يعرفه  الذي  الإن�سداد   لرفع  للبلد  العليا 
للحفاظ  ال�ستقالة  وتقدميه  الربملان 
اأن  :«اأملي  ،قائال  الإيجابية  على �سورته 
املجل�س  فرئي�س  بهدوء  تنتهي  الق�سية 
فعليه  الن�سال  يف  مهمة  اأدوار  له  كان 
اإ�ستقالته  البالد و تقدمي  تغليب م�سلحة 
الإن�سداد  رفع  و  �سورته  على  للحفاظ 
داخل الربملان »،م�سريا اأن 100 من نواب 
حزب الأرندي وقعوا على طلب الإ�ستقالة 

و �سحب الثقة »
 واأ�ساف الأمني العام الأرندي باأن »تنحية 
والرئا�سة  بوحجة غري د�ستورية �سحيح، 
ل عالقة لها باأزمة الربملان وهي ق�سية 
فقط،  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  تخ�س 
اأو  عينت  التي  هي  لي�ست  والرئا�سة 
تدخلها،  تنتظروا  حتى  بوحجة  ن�سبت  
املالية  قانون  ا�ستيفاء  اإلزامية  عن  اأما 
2019 للتدابري القانونية حتى يدخل حيز 
باإمكانه  اجلمهورية  رئي�س  فاإن  التنفيذ، 
يف   ،2019 املالية  قانون  على  الإم�ساء 
حال عجز الربملان عن عر�سه بجل�ساته 
باأن  اأكرر  واأعيد  عليه،  وامل�سادقة 
الربملان لن يحل، واعتربوا هذا املوقف 

يف اإطار معزة ولو طارت، واخلطة البديلة 
التي ل ميكن حدوثها هي حل املجل�س 

اأو ح�سم الرئا�سة للجدل«.
 واأ�سار نف�س املتحدث باأن تعبري ال�سعيد 
اأزمة الربملان �سيء يخ�سه،  بوحجة عن 
ويتحمل هو م�سوؤوليته، مفيدا » اأنا ل�ست 
الت�سوية  لكن  جدل،  يف  معه  لأدخل  هنا 
حل  يف  للن�سو�س  ولي�س  للواقع  هي  هنا 
هذه الأزمة، ول اأت�سور �سخ�سية كبوحجة 
تغامر بان�سداد طويل املدى يف املجل�س 
منه  ينتظرون  العقال  الوطني  ال�سعبي 
تغليب امل�سلحة العامة للبلد وال�ستقالة، 

وهو �ساحب الن�سال الثوري واحلزبي ».

ملاذا تظهر الإحتجاجات يف 
املنعرجات ال�سيا�سية احلا�سمة 

اجلبهة  ماتعرفة  بخ�سو�س  اأما 
غرار  على  احتجاجات  من  الجتماعية 
اأويحيى ملاذا  ت�سائل  متقاعدي اجلي�س، 
هذه الحتجاجات تظهر يف املنعرجات 
ال�سيا�سية احلا�سمة، موؤكدا على �رصورة 
تبني لغة احلوار و البتعاد عن الفو�سى و 
العنف ،متهما اأطرافا يف حماولة زعزعة 

الأمن و الإ�ستقرار ».

التي  الأخرية  بالفي�سانات  يتعلق  وفيما 
عرفتها العديد من الوليات و األف  مليار 
دولر املوجهة للتنمية، اأكد الوزير الأول 
وجهت  مليار  األف  من  باملائة   99 اأن 
للتنمية ،معرتفا بالنق�س الفادح امل�سجل 
اإىل  داعيا  املنجزة،  التنمية  برامج  يف 

�رصورة ن�رص روح احل�س املدين. 

ت�سريح باجويل نابع عن احلقد و 
الكراهية 

قال   ،« »باجويل  بت�رصيح  يتعلق  وفيما 
اأويحيى اأن لي�س هناك اأزمة يف العالقات  
باجويل  وت�رصيح  فرن�سا،  و  اجلزائر  بني 
احلدث  بعد  كراهية  و  حقد  عن  نابع 

التاريخي بني اجلزائر و فرن�سا ».
واإعترب اأويحيى اأن اأحداث 5 اأكتوبر وليدة 
مناورات  نتيجة  النظام  داخل  �رصاع 
�سيا�سية اأدت بالبالد نحو الفو�سى و عدم 

الإ�ستقرار و الإرهاب الهمجي .

الأرندي  اإطارات  من  باملائة   30
ن�ساء 

ويف �سياق اأخر،اأفاد الأمني العام لالأرندي 

اأن 30 باملئة من اإطارات حزبه هم ن�ساء، 
6 اأع�ساء يف املكتب الوطني و 131 ع�سو 
يف املجل�س الوطني ،وثمن ذات املتحدث 
جهود الرئي�س يف اإعادة مكانة املراأة يف 
اأويحيى  ،قال  اأخرى  جهة  من  املجتمع. 
:«البع�س كان يحلم باأن الرتاجع الرهيب 
اإىل  �سيوؤدي   2014 يف  النفط  اأ�سعار  يف 
الإجتماعية،  ل�سيا�سة  وا  احلكم  زعزعة 
كيف  الدولة  عرفت  الرئي�س  بف�سل  لكن 
اأح�سن  و  اإ�سافية  مالية  موارد  جتند 
مثال على ذلك ماجاء يف م�رصوع قانون 
بالزيادة  متيز  الذي   2019 ل�سنة  املالية 
اأيه  بغياب  و  الجتماعية  التحويالت  يف 

�رصيبة اأو زيادة كانت ».

ال�سلطة تعاين من نقائ�س 

تزال  ل  اجلزائر  :«اأن  اأويحيى  واإعرتف 
حت�سني  ينتظرون  فقراء  �سقفها  على 
ظروفهم الإجتماعية و بطالون يتطلعون 
اإىل �سغل و عائالت حتلم ببيت، لذا لبد 
الفو�سى  حتديات   4 على  التغلب  من 
الدمياغوجية  على  الإنت�سار  العنف،  و 
اإ�ستقرار  على  احلفاظ  ال�سعبوية،  و 
و�سالمة  اأمن  على  اجلزائر،احلفاظ 

البالد ».

ولد عبا�س من ب�سار يوؤكد

الرئي�س لن يتدخل يف اأزمة الربملان

رئي�س حركة البناء من اأدرار

الأولوية ل�ستقرار 
املوؤ�س�سات الد�ستورية

بع�س  دعوة  عبا�س  ولد  جمال  اأعاب 
اجلمهورية  رئي�س  تدخل  اإىل  اجلهات 
عبد العزيز بوتفليقة من اأجل حل م�سكلة 
حالة  ب�سبب  للربملان،  ال�سفلى  الغرفة 
ال�سعيد  تعنت  بعد  تعرفها  التي  الن�سداد 
مطالبة  رغم  ا�ستقالته  تقدمي  يف  بوحجة 
يقف  بوتفليقة   اأن  موؤكدا  بها،  النواب 
كل  الأحزاب  كل  من  واحدة  م�سافة  على 
موؤ�س�سات  حلل  يتدخل  ولن  الأحزاب 
الدولة. الأمني العام حلزب جبهة التحرير 
منا�سلي  مع  جمعه  لقاء  خالل  الوطني، 
باأن  اأبرز  ب�سار  بولية  احلزب  واإطارات 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

عن  وبعيد  بوحجة،  ال�سعيد  على  بعيد 
ال�سياق  ذات  يف  مو�سحا  الأحزاب، 
وروؤ�ساء  والوزراء  ال�سفراء  ي�ستقبل  باأنه 
احلكومات والدول، ولن يتدخل يف م�سكلة 
قال:«  حيث  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 
م�ساكل  حلل  النزول  للرئي�س  ميكن  ل 
جدد  منف�سل  �سياق  ويف  املوؤ�س�سات«. 
لرئي�س  م�ساندته  لالأفالن  العام  الأمني 
حيث  بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 
ا�ستمرارية  مع  العتيد  احلزب  باأن  �سدد 
الرئي�س يف احلكم ولن يكون هنالك تغيري 

يف هذا املبداأ دائما واأبدا.
علي عزازقة

رئي�س  قرينة  القادر  عبد  اأم�س  دعا 
اأدرار  ولية  من  الوطني  البناء  حركة 
�سعبي  جتمع  على  اإ�رصافه  خالل 
للحركة  التنظيمية  الهياكل  بح�سور 
مبدينة  للمطالعة  العمومية  باملكتبة 
الأو�ساع  ترتيب  �رصورة  اإيل  اأدرار 
وفعاليات  ال�سيا�سيني  كل  �سمل  ومل 
املجتمع املدين حتت مبادرة اأطلقتها 
بان  م�سري  للجميع  اجلزائر  حركته 
موقعه  ،ويف  بالإ�سهام  معني  الكل 
وحجمه امل�ساركة يف بناء الوطن ودون 
املرحلة  هذه  يف  خا�سة  اأحد  اإق�ساء 
اجلزائر  �سد  حتاك  اأين  احل�سا�سة 
عدة موؤامرات بغية زعزعة ال�ستقرار 

هو  ح�سبه  لن  اجلزائر  تعي�سه  الذي 
القت�ساد  خلدمة  الأ�سا�سي  ال�سمان 
يف  ال�سكان  ان�سغالت  على  والإجابة 
الوطن  اأحد لأن  اإق�ساء  كل مكان دون 
خمتلف  دعا  كما  اجلميع  يحتوي 
امل�سالح  بتطليق  ال�سيا�سية  التيارات 
ال�سيقة ال�سخ�سية وجعل منهج ت�سيري 
البالد منهج يعتمد على تر�سيخ ثقافة 
اأن  م�سري  الأ�سخا�س  ول  املوؤ�س�سات 
ق�سية  لي�س  الربملان  يف  يحدث  ما 
كبرية اأملني اأن حتل يف اأقرب وقت ويف 
العليا  امل�سلحة  وتغليب  القانون  ظل 

للبالد  .
اأدرار:بو�سريفي بلقا�سم 

بوحجة يرد على اأويحيى

ت�سريحات اأويحي تتالءم مع ت�سريحات  برنارد باجويل

اأويحيى مل ياأت باأمر غري قانوين، عبد الغني بادي:

مترير قانون املالية باأمرية رئا�سية واقع د�ستوري

اجلامعة ال�سيفية ملنتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات بوادي �سوف 

حداد يدعوا لفتح راأ�س مال ال�سركات الكربى للخوا�س

بادي  الغني  عبد  القانوين  اخلبري  اأكد 
الوطني  للتجمع  العام  الأمني  اأن 
غري  �سيء  باأي  ي�رصح  مل  الدميقراطي 
قانون  ت�رصيع  يخ�س  فيما  د�ستوري 
الد�ستور  لكون  املقبلة،  لل�سنة  املالية 
باأمريه  متريره  اجلمهوري  لرئي�س  يبيح 
املادة  متليه  ما  ح�سب  وهذا  رئا�سية 

138 منه.
ربطه  ات�سال  يف  امل�سدر  ذات  وقال 
القوانني  كل  باأن  اأم�س،  يوم  بالو�سط 
جمل�س  وبعدها  الربملان  اأمام  تناق�س 
من   138 املادة  اأن  غري  للنفاذ،  الأمة 
على  يجب  التي  املدة  حتدد  الد�ستور 

للم�سادقة  كاأجل  احرتامها  الربملان 
من  يوم   75 وهي  املالية  قانون  على 
تاريخ اإيداعه ويف حالة عدم امل�سادقة 
امل�سار  الأجل  بادي  يف  ي�سيف  عليه، 
اجلمهورية  رئي�س  ي�سدر  اأعاله  اإليه 

م�رصوع احلكومة باأمر .
تف�سريا  م�سدرنا  قدم  ال�سياق  هذا  ويف 
بالرجوع  اأفاد:«  حيث   138 املادة  عن 
تن�س  التي  الد�ستور  من   138 للمادة 
اأو  م�رصوع  كل  يكون  اأن  على  �رصاحة 
اقرتاح قانون مو�سوع مناق�سة من طرف 
الأمة  للربملان وجمل�س  ال�سفلى  الغرفة 
على التوايل حتى تتم امل�سادقة عليه«، 

ما  الفقرة  يف  جاء  ما  اأن  متابعا:« غري 
يعطي  املادة  هذه  من  الأخرية  قبل 
قانون املالية ا�ستثناءا خا�سا دون بقية 

م�ساريع اأو مقرتحات القوانني«.
على  ورد  ما  اإن  بادي  قال  الأخري  ويف 
الد�ستور  يف  فعال  وارد  اأويحي  ل�سان 
املادة  من  الأخرية  قبل  ما  الفقرة  يف 
قانون  مترير  بكيفية  املتعلقة   138
يف  اجلمهورية  رئي�س  من  باأمر  املالية 
طرف  من  عليه  امل�سادقة  عدم  حالة 
وامل�سكلة   ، املحدد  الأجل  يف  النواب 
يقل  مل  الن�س  اأن  امل�سدر  ذات  يوؤكد 
بل  القانون  ورف�س  امل�سادقة  بعدم 

رف�سه  اإذا  يعني  الأجل،  اأمر  يف  قال 
الربملان فال حرج يف ذلك اأما اإذا فات 
اأو  الختالف  ل�سبب  يناق�س  ومل  الأجل 
الن�سداد هنا يتدخل رئي�س اجلمهورية 
للت�رصيع باأمر. وكان الأمني العام للتجمع 
الوطني الدميقراطي اأحمد اأويحيى قد 
تطرق يوم اأم�س اإىل ملف قانون املالية 
ي�سهد  التي  الفو�سى  ب�سبب   2019 ل�سنة 
املجل�س ال�سعبي الوطني، والذي اقرتب 
موعد امل�سادقة عليه، حيث �سدد على 
اأن الد�ستور يكفل  لرئي�س اجلمهورية يف 

املادة 138 اأن ميرره باأمريه رئا�سية.
علي عزازقة

حداد  علي  الأعمال  منتدى  رئي�س  دعا 
على  اخلا�س  ال�ستثمار  فتح  ل�رصورة 
ترقية  بغية  اخلوا�س  اأمام  م�رصاعيه 
ال�ستثمار  �سهدها  التي  النوعية  النقلة 

اخلا�س يف عهد الرئي�س بوتفليقة .
وقال حداد يف كلمته الفتتاحية للجامعة 
الذي  الأعمال  رجال  ملنتدى  ال�سيفية 
لرجل  الذهبي  الغزال  منتجع  يحت�سنه 
�سوف  بوادي  مهري  اجلياليل  الأعمال 

الع�سكرية،  ال�سناعات  »با�ستثناء   : اأنه 
الأخرى  القطاعات  جميع  تفتح  اأن  يجب 
اخلا�س.  ال�ستثمار  اأمام  �رصوط  وبدون 
وموؤ�رصا  قوية  ر�سالة  �سيكون  القرار  هذا 
مناخ  حت�سن  على  للت�سكيك  قابل  غري 
على طموح  يدل  موؤ�رص  وهو  ال�ستثمار.« 
رجال الأعمال املن�سوين حتت لواء منتدى 
حداد وطمعهم يف فتح راأ�س مال ال�رصكات 
�سوناطراك  غرار  على  الكربى  الوطنية 

اجلوية  واخلطوط  و�سونلغاز  ونفطال 
وغريها  اجلزائر  وات�سالت  اجلزائرية 
من ال�رصكات الكربى. واأ�ساف حداد » اإن 
الرهان الرئي�سي لبالدنا يف الوقت الراهن، 
القت�ساد  تنويع  حتّدي  اإجناح  يف  يتمثل 
الغد،  الوطني واإدراجه �سمن اقت�ساديات 
تنويع  رهان  البرتول.  بعد  ما  اقت�ساديات 
ي�ستهدف  اأن  يجب  الوطني،  القت�ساد 
لال�سترياد،  املكثف  اللجوء  تقلي�س 

جديدة  اأ�سواق  واقتحام  ا�ستك�ساف 
ال�ستثمار  وت�سجيع  الت�سدير  اأجل  من 
تعبئة  على  فعالوة  املنتج.  الوطني 
املنظور  هذا  يتطلب  والو�سائل،  الفواعل 
اأكرث  اقت�سادي  وتفتح  جريئة  اإ�سالحات 
املنتدى ح�رصته  فاإن  لالإ�سارة  حزما..«  
وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية  وجوه  عدة 

ودينية حملية من وادي �سوف.
ع/عادل

اأكد الأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي اأحمد اأويحيى اأن اأنه لن يتم حل الربملان اأو تدخل الرئا�سة يف ح�سم ق�سية بوحجة، م�سريا اأن الإنتخابات الرئا�سية �ستجرى 
يف موعدها املحدد و لن تتاأثر بالأزمة التي يعرفها املجل�س ال�سعبي الوطني،م�سريا اأن  قانون املالية �سيمر وفق األية المرية الرئا�سية وفق املادة 138 من الد�ستور. 

اجلزائر
انخفا�س احتياطي ال�سرف اإىل 61ر88 مليار دولر 

 يف ت�سنيف جديد ملوؤ�س�سة »غلوبل فاير باور« 

اجلي�س اجلزائري الأول مغاربيا
اىل  مليار دولر  اإىل 61ر88  للجزائر  ال�رصف  احتياطي  انخف�س 
دي�سمرب  نهاية  اإىل  دولر  مليار  33ر97  مقابل   2018 يونيو  نهاية 
، ح�سبما علم من م�سوؤويل بنك اجلزائر وبالتايل تقل�ست   2017
ال�سعبة  ب 72ر8 مليار دولر خالل  العملة  البالد من  احتياطي 
�ستة )6(�ستة ا�سهر للتذكري كان  وزير املالية عبد الرحمان راوية 

اأن  املرجح  من  ال�رصف  احتياطي  اأن  �سابق  وقت  يف  اأ�سار  قد 
8ر18  )يعادل   2018 نهاية  اإىل  دولر  مليار  2ر85  عند   ي�ستقر 
�سهرا  )4ر18  مليار دولر يف 2019  و 7ر79  الواردات(  �سهرا من 
)8ر17   2020 يف  دولر  مليار  2ر76  ي�سل  اأن  قبل  الواردات(  من 

�سهر واردات(. 

يف  جاء  املغاربية والذي  اجليو�س  اجلزائري  �سدارة   احتل اجلي�س 
املركز 23 عامليا ح�سب ت�سنيف التقرير اجلديد ال�سادر عن موؤ�س�سة 
ي�سمل  الع�سكرية  والذي  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س  باور«  فاير  »غلوبل 
136 بلدا عرب العامل  ويك�سف هذا التقرير باأن اجلي�س اجلزائري يقوم 
بتحديث معداته با�ستمرار وهذا ما جعله يتقدم مبرتبتني باملقارنة مع 

الت�سنيف ال�سابق الذي جاءت اجلزائر  يف املركز 25 ، وبالتايل بلغ عدد 
عنا�رصه الإجماليني 792350 فردا، منهم 520 األف ي�ستغلون فيه حاليا، 
بينما 272350 هم عنا�رص احتياطية ويتوفر هذا الأخري على 528 طائرة 

ع�سكرية، منها 97 مقاتلة، بالإ�سافة اإىل 8 فرقاطات بحرية .
 حكيم مالك 



و�سف املن�سق الوطني  املجل�س 
العايل  التعليم  لأ�ساتذة  الوطني 
تطبيق  ميالط  احلفيظ  عبد 
بالن�سبة  النوعي  املن�سب  منحة 
لالأ�ساتذة التعليم العايل بالكارثي 
وغري القانوين، داعيا اإىل �رضورة 
عرب  اجلامعات  كل  على  تعميمه 
و�سف  حني  يف  الوطني،  الرتاب 
بالزهيد  اجلامعي  الأ�ستاذ  راتب 

والذي مل يتغري منذ 2008.
ات�سال  يف  امل�سدر  ذات  وقال 
باأن  اأم�س،  يوم  بالو�سط  ربطه 
تُطبق  النوعي  املن�سب  منحة 
عرب  جامعة  دون  جامعة  على 
متفاوتة  بن�سب  وهذا  الوطن، 
 120 اإىل  الأحيان  بع�س  يف  ت�سل 
تُطبق  اأنها  اإىل  م�سريا  باملائة، 
يف بع�س اجلامعات ب80 باملائة 

واأخرى ب70 باملائة واأخرى ب50 
اإىل 100 باملائة، مطالبا ب�رضورة 
على  اجلامعات  كل  تطبيقها  
املن�سب  لأن  الوطني،  امل�ستوى 
وما  املنطقة،  ح�سب  يتغري  ل 
يوؤكد ذلك هو تطبيق هذه املنحة 
ال�سمال  يف  جامعات   10 يف 
يجعل  ما  اجلنوب،  يف  والأكرثية 
�سلبي  �سدى  برجع  تطبيقها 

موؤكدا  العن�رضية،  من  نوع  خلق 
ت�سري  الأمور  �سيجعل  التعميم  اأن 
ا�ستحداث  مع  قانونية  اأطر  وفق 
جتعل  التي  املنطقة  منحة 
من  راتبا  اأح�سن  اجلنوب  اأ�ساتذة 
معروفة  لأ�سباب  ال�سمال  اأ�ساتذة 
التي  املزرية  الظروف  تت�سدرها 
هو  مبا  مقارنة  املنطقة  تعرفها 

موجود يف ال�سمال.

ويف �سياق اأخر �سدد ذات امل�سدر 
على �سعف الراتب الذي يتقا�ساه 
اأ�ستاذ التعليم العايل، موؤكدا اأن 80 
يتعدى  ل  الفئة  هذه  من  باملائة 
جزائري،  دينار  األف   60 راتبها 
دج،  األف  و60  األف   46 بني  وهذا 
كرمية  عي�سة  يعي�س  ل  يجعله  ما 
ي�سيف  واقع  ميالط،  ح�سب 
املن�سق الوطني للمجل�س الوطني 

لأ�ساتذة التعليم العايل يوجب على 
الأجور  �سبكة  مراجعة  الو�ساية 
اإطالقا،  عادلة  غري  لكونها  اأكرث 
فيما  الأ�ستاذ مرتاحا،  يكون  لكي 
القانون  مبراجعة  مطالبته  جدد 
يحمل  لأنه  لالأ�ساتذة،  الأ�سا�سي 
العديد من النقاط التي ل تن�سف 

اأ�ساتذة التعليم العايل.
علي عزازقة

دعا اإىل مراجعة �سبكة اأجور اأ�ساتذة التعليم العايل، حفيظ ميالط:

تطبيق منحة املن�صب النوعي غري قانونية
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انتقد فاعلون باحلقل الأكادميي ت�سريحات الطاهر حجار الأخرية حول ال�سري يف اجتاه اإلغاء تخ�س�سات معينة، على راأ�سها البيطرة والعلوم ال�سيا�سية، حيث 
اتهموا احلكومة باإلقاء خريجي التخ�س�ص و�سط حلقة مفرغة بعدما مت متييع التخ�س�ص عرب تعميمه على كل اجلامعات ثم التخلي عن اخلريجني عرب الغلق عليه 
من طرف الوظيفة العمومية بح�سب عي�سى بن عقون، يف حني رد بوزيان مهماه على ربط حجار للقرار بحاجيات �سوق العمل باأن »ف�سل ال�سوق« ل ينبغي اأن يكون 

دافعا لـ »ك�سر الدور احليوي للجامعة، داعني الوزارة الأوىل اإىل اإعادة العتبار لتلك التخ�س�سات.

ع�سرات الآلف من اخلريجني اأمام م�سري جمهول

تخ�ص�صات جامعية ح�صا�صة تواجه الزوال
.            حجار يوقع حكم الإعدام على تخ�ص�ص العلوم ال�صيا�صية                   .       �صعبة الهند�صة يف خرب كان قريبا

�سارة بومعزة 

العايل  التعليم  وزير  اإعالن  اأثار 
مبراوحة  الأخري،  حجار  الطاهر 
الإلغاء  بني  التخ�س�سات  من  عدد 
البيطرة  راأ�سها  على  والتقلي�س 
الردود  من  موجة  ال�سيا�سية،  والعلوم 
التخ�س�سات  الراف�سة و�سط خريجي 
املعنية، ورغم تقدمي حجار للتربيرات 
عدد  تراجع  ظل  يف  الأرقام  بلغة 
الناجحني يف البكالوريا املقبلني على 
التخ�س�سات املعنية وهو 20 طالبا ما 
اجلامعات  تلك  من  اإلغائها  اإىل  اأدى 
اأخرى،  جامعات  اإىل  الطلبة  وحتويل 
بح�سب تو�سيح حجار، اإل اأن املعنيني 
اعتربوا تربيرات امل�سوؤول الأول على 
اأريد  حق  باأنها  العايل  التعليم  قطاع 
جتنبها  باأن  م�ست�سهدين  باطل،  به 
البكالوريا مل  الناجحني يف  من طرف 
ياأت وليد ال�سدفة اأو توفر تخ�س�سات 
تلك  لواأد  حتمية  نتيجة  بل  اأح�سن، 
العمومية  الوظيفة  من  التخ�س�سات 
اجلديدة  بالدفعات  دفع  ما  وهو 
التخ�س�سات  اختيار  اإىل  باجلامعة 
مطالبني  ال�سغل،  ب�سوق  املتوفرة 
م�ستوى  على  بالتحرك  الأوىل  الوزارة 
العتبار  لإعادة  العمومية  الوظيفة 
عليه  كان  ما  وفق  التخ�س�سات  لتلك 
قوافل  �سيدفع  ما  وهو  �سابقا  الو�سع 

الطلبة اإليها من جديد.

بن عقون
الوزارة الأوىل مطالبة 
بالتدخل لدى الوظيفة 

العمومية

احتل �سعار »حجار يوقع حكم الإعدام 
ال�سيا�سية«،  العلوم  تخ�س�س  على 
�سفحات الكلية وجمموعات التخ�س�س 
التوا�سل الجتماعي، وهو ما  مبواقع 
�سانده ت�رضيح اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
عقون  بن  عي�سى   3 اجلزائر  بجامعة 
لـ«الو�سط«، مو�سحا باأن تربيرات وزير 
التعليم العايل بتقلي�س اأو ال�سري باجتاه 
نظرا  جامعات  بعدة  التخ�س�س  اإلغاء 
حقيقة  عليه  الطلبة  اإقبال  ل�سعف 
فقط،  الواجهة  على  مبنية  لكنها 

ل�رضبتني  تعر�س  التخ�س�س  اأن  ذلك 
متييعه  مت  عندما  الأول  قا�سمتني 
كما  النخبة  تخ�س�س  عن  واإبعاده 
كالوليات  الكربى  بالدول  �سائد  هو 
املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا 
كل  على  وتعميمه  متييعه  خالل  من 
التي  ال�رضبة  والثانية هي  اجلامعات، 
العمومية  الوظيفة  عرب  له  وجهت 
ما  وهو  الإدارات  من خمتلف  باإلغائه 
جعل املر�سدين والأولياء يبعدونه عن 
خيارات الناجحني اجلدد بالبكالوريا، 
لياأتي الدور حاليا على جتهيز التربير 
اأو على  اإلغاوؤه  الواقع وهو  اأر�س  على 

الأقل تقلي�سه ل�سعف الإقبال عليه.
القبول  معدل  اأن  عقون  بن  واأ�ساف 
وهو  و12   11 بني  يرتاوح  بالتخ�س�س 
لالأدبيني،  بالن�سبة  قوي  قبول  معدل 
وبالتايل يعترب طلبته فعال نخبة، ومع 
من  التخرج  عند  تهمي�سهم  مت  ذلك 
اأي  التوظيف،  من  حرمانهم  خالل 
ال�سيا�سية  العلوم  التخلي عن خريجي 
�سابق  وقت  يف  اأنه  حني  يف  وظيفيا، 
كانت الإدارة العامة واخلا�سة مفتوحة 
املجالت  خمتلف  عرب  اأمامهم 
اخلدمات،  كذلك:  القت�سادية 
وكلها  البنوك،  التاأمينات،  ال�رضائب، 
يتوقعون  كيف  مت�سائال  الآن،  اأغلقت 
التخ�س�س  على  القبال  ا�ستمرار 
اأن  م�سيفا  عليه،  الغلق  هذا  كل  اأمام 
املتفقون الآن يركزون على املدار�س 
واملعدلت  للتعليم  للتوجه  العليا 
الأدنى ما بني احلقوق وال�سحافة على 
اعتبار اأنها التخ�س�سات الأكرث توفريا 

ملنا�سب ال�سغل اإىل حد ما.
التخ�س�س  اأ�ساتذة  بخ�سو�س  اأما 
توزيعهم  ميكن  اأنه  حجار  قال  والتي 
امل�سابهة،  التخ�س�سات  عرب 
تاأقلمهم  اإعادة  اأن  عقون  بن  فاعترب 
وقتا  �سي�ستغرق  مغايرة  بتخ�س�سات 
اإىل حد ما، اإ�سافة اإىل بعد التنقالت 
من جامعة اإىل اأخرى، باملقابل يطفو 
املبذول  اجلهد  ماآل  اإ�سكالية  لل�سطح 
املجالت  يف  العليا  والدرا�سات 
ال�سيا�سية من طرف الأ�ستاذ املحول.

اأما بخ�سو�س احللول فطالب الوزارة 
على  العمومية  الوظيفة  باإلزام  الأوىل 
التخ�س�سات  لهذه  الإعتبار  اإعادة 
حتويل  مع  اأمامهم،  التوظيف  وفتح 

التخ�س�س اإىل اأقطاب جهوية بحوايل 
وكل  الوطني  امل�ستوى  6 معاهد على 
باب  وفتح  معهد،  لكل  طالب   500

التوظيف اأمام خريجيها.

بوزيان مهماه
لو كان الف�سل ل�سوق 

العمل لأغلقنا تخ�س�سات 
الفيزياء والأدب العربي 

من جهته الباحث واخلبري القت�سادي 
ت�رضيح  يف  حّذر  بوزيان  مهماه 
الع�سوائية  الرهانات  من  لـ«الو�سط«، 
اإلغاء  يف  تتج�سد  والتي  العايل  للتعليم 
راأ�سها  على  ح�سا�سة،  تخ�س�سات 
مت�سائال  ال�سيا�سية،  والعلوم  البيطرة 
امل�سا�س  بني  الربط  ميكن  كيف 
رهان  وبني  البيطرة  بتخ�س�س 
الفالحة،  �سعبة  بعث  على  احلكومة 
معتربا اأن ال�سورة تك�سف عن تناق�س 
نتحدث  عندما  اأنه  م�سيفا  مف�سوح، 
وتطوير  الغذائي  الأمن  حتقيق  عن 
�سعبة تربية املوا�سي واللحوم احلمراء 
نكون بحاجة ما�سة اإىل �سعبة البيطرة، 
وملا نتحدث عن الأمن ال�سحي يتبادر 
اإىل ذهننا احلاجة اإىل مهنة البيطري، 
عيد  �سعرية  اأن  فقط  التذكري  يكفي 
يف  منا  اقت�ست  املبارك  الأ�سحى 
�سنة 2018 ذبح ما يقارب الأربعة )4( 
ماليني اأ�سحية، ونف�س الأمر بالن�سبة 
فاإذا  ال�سيا�سية  العلوم  تخ�س�س  اإىل 
حتدثنا عن التحولت الهامة التي مير 
بها العامل يربز عندها حاجة البلد اإىل 
ملرافقة  فقط  لي�س  اأكادميية،  نخبة 
بل  البلد،  تنمية  ل�سالح  التحول  هذا 
هذه  �سناعة  يف  الفاعلة  للم�ساهمة 
ال�سيا�سي  املجال  وتاأمني  التحولت 
اإىل  نكون  ما  اأحوج  نحن  للجزائر 

تخ�س�س »العلوم ال�سيا�سية«.

القرارات الع�سوائية 
اأطاحت ب�سعبة الهند�سة

»الو�سط«  عاد حمدث  ثانية  من جهة 
تخ�س�س  اإىل  بال�سورة  مهماه  بوزيان 
الهند�سة، والتي اعترب اأنها اأهم رافعة 
عليها،  الق�ساء  مت  اأنه  اإل  للتنمية 

من  �سعبتني  على  حاليا  الدور  لياأتي 
العامل وهما  ال�سعب يف جامعات  اأهم 
مو�سحا  ال�سيا�سية،  والعلوم  البيطرة 
قناعة  على  كنا  اإذا  ما  حالة  يف  اأنه 
عميقة باأننا اأمام التحدي التكنولوجي 
ورهانات اإعادة بعث الن�سيج ال�سناعي 
خيار  اإل  اأمامنا  لي�س  نحن  الوطني 
والتكوين  الهند�سة  �سعب  بعث  اإعادة 
موقعه  وتثمني  املهند�س  طور  يف 
ميكننا  ل  اأنه  موؤكدا  املهن،  هرم  يف 
العلمي  للبحث  منتجة  بناء منظومات 
والتحكم  ال�سناعي  التطوير  اأو 
التكنولوجي دون منتوج جامعي موؤهل 

وكاف يف �سعبة الهند�سة.
كما عمد مهماه بوزيان على الرد على 
تربيرات الو�ساية بالتما�سي مع ال�سوق 
عنا�رض  توظيف  لنا  ينبغي  ل  باأنه 
الت�سورات  اأو  اجلاهزة  الإجابات 
منظومي  باإطار  حتتمي  التي  املغلقة 
هو حمل انتقادات جوهرية من قبل كل 
الأ�رضة اجلامعية األ وهو الـ )ل.م.د(، 
امل�سطحة  الت�سورات  بت�سويق  اأو 
اأدبيات متداولة، هي  التي تغرتف من 
جادة  معرفية  مراجعات  اإىل  بحاجة 
ا�ستخدام   اأن  واأ�سيلة بح�سبه، م�سيفا 
املحيط  على  الإنفتاح  مربرات 
والإ�ستجابة  والإجتماعي  الإقت�سادي 
كون  مربر،  غري  العمل،  �سوق  حلاجة 
عدة  تلفها  ذاتها  بحد  العمل  �سوق 
باأن  »اأعتقد جازما  ا�ستفهام  عالمات 
»ف�سل ال�سوق« ل ينبغي اأن يكون دافعا 

لـ »ك�رض الدور احليوي للجامعة« وهو 
العلمية يف مختلف  المعرفة  اإنتاج   «
هي  ال�سوق  كانت  فلو  املجالت«، 
اجلامعي  التعليم  بقاء  يف  الفي�سل 
من  العديد  بعيد  زمن  منذ  لأغلقنا 
النظرية  كالفيزياء  التخ�س�سات 
وعلم  والفل�سفة  العربي  والأدب 

الآثار وغريها وكم هي كثرية.
التوجه  الطلبة عن  وبالعودة لعزوف 
نحو فروع جامعية اإىل حّد الإقرتاب 
اأنه  فقال  ال�سفري،  التعداد  من 
متب�رض  عمل  اإىل  منا  يحتاج 
ي�ستح�رض اأدوات التحليل املنهجي، 
ظل  مناطق  يف  تقبع  فالإ�سكالية 
اأخرى، كعدم تثمني هذه التخ�س�سات 
على م�ستوى الوظيفة العمومية، هذه 
»الوظيفة العمومية« التي حتتاج اإىل 
ومتب�رض  ومنهجي  م�ستمر  حتيني 
التي  الكتلة«  »�سغوطات  عن  بعيدا 
يف  املهنية،  النقابات  متار�سها 
ي�سنعه  اجلامعي  التوجيه  اأن  حني 
ينطبع  الذي  الذهني  الت�سور  بدًء 
خالل  من  البكالوريا  حامل  لدى 
حوله  ملن  الجتماعية  التقييمات 
التخ�س�سات  اأهمية  بخ�سو�س 
الغالب  يف  هي  والتي  اجلامعية 
واآراء  خا�سة  لتجارب  خال�سات 
حمدودة يغيب عنها الراأي املتب�رض 
)بعد  املنظور  للواقع  امل�ست�رضف 
ثالثة اأو خم�س �سنوات( لواقع البلد 
وما هو بحاجة اإليه من موارد ب�رضية 

وهذا  موؤهلة،  وكوادر  متخ�س�سة 
تاأ�سف  باملقابل  اجلامعة،  دور  هو 
حايل،  اجلزائرية  اجلامعة  لو�سع 
حيث اأنها اأ�سبحت بح�سبه ولالأ�سف 
التدفقات  بت�رضيف  اأ�سا�سا  تعنى 
الطالبية، وتغيب عن قيادة املجتمع 
يف املجالت ال�سيا�سية والإجتماعية 
والإقت�سادية. كما ركز مهماه بوزيان 
باإ�ست�رضاف  التكفل  �رضورة  على 
هي  �سنوات  و10   5 بعد  البلد  و�سع 
من املهام امل�ستعجلة التي ينبغي اأن 
ت�سطلع بها اجلامعة، كما اأن درا�سة 
اجلامعية  التحويالت  »اأثر  اإ�سكالية 
للبلد«  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  يف 
ينبغي  التي  الأ�سا�س  الإ�سكالية  هي 
اأن تعنى بها اجلامعة وخمابر البحث 
اجلزائرية  اجلامعة  اأن  كما  فيها. 
بقيادة  لالإ�سطالع  مدعوة  هي 
بو�سوح  جنيب  و«حني  »التحول«، 
عن قدرتها على ذلك، �ستعود ل�سعب 
البيطرة والعلوم ال�سيا�سية والهند�سة 
التكوين  الراقية يف خارطة  مكانتها 
البلد«  »اأمن  اأن  م�سيفا  اجلامعي«، 
اإىل  كلنا  منا  يحتاج  ال�سامل  مبفهومه 
تثمني العديد من ال�سعب والتخ�س�سات 
خ�سو�سا  ومنها  وتعزيزها  اجلامعية 
»العلوم ال�سيا�سية«. وللتذكري فاإن كلمة 
تعني  اليونانية  جذورها  يف  »�سيا�سة« 
»من اأجل املواطنني اأو ما يتعلق بهم« 
و«اأعتقد اأن هذا من املهام الأ�سا�سية 

للدولة ولي�س مرتوكا لل�سوق«.



24 �ساعةالأحد07  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل28 حمرم 1440هـ 5

لإبرام �شفقات مع �شركة » 
كو�شيدار«

اأربعة جتار يقلدون ختم �شركة 
» األ�شكا« 

ل�صنع  �أال�صكا«   « �رشكة  تعر�صت 
�إحتيال  و  ن�صب  لعملية  �لثالجات 
كبرية على يد �أربعة جتار قامو� بتقليد 
 « �رشكة  مع  �صفقات  الإبر�م  ختمها 
 430 مبلغ  على  و�لتح�صل  كو�صيد�ر« 
مت  �صيكني  طريق  عن  �صنتيم  مليون 
�لرئي�صي  �ملتهم  حل�صاب  حتويلهما 
مقابل  �ل�صحية  مع  يعمل  كان  �لذي 
فائدة ت�صل ل5 باملائة عن كل طلبية 

يتح�صل عليها .
هاته  على  بناء�  �ملتهمني  ليمثل 
�لد�ر  حمكمة  هيئة  �أمام   ، �لوقائع 
تقليد  جرم  ،عن  بالعا�صمة  �لبي�صاء 
و�ل�رشوع  �الحتيال  و  �لن�صب  و  �أختام 
يف �لن�صب و �الحتيال ، وهي �لق�صية 
على  بناء�  فيها  �لتحقيق  جرى  �لتي 
حول  �الأمن  م�صالح  وردت  معلومات 
�أختام  بتقليد  يقومون  جتار  جمموعة 
با�صم �رشكات لل�صفر ب�صفقات وهمية 
 ، معتربة  مالية  مببالغ  منها  يخرجون 
حو�يل  ظهرت  �لتحريات  �إطار  ويف 
�لعملية  لهاته  تعر�صت  �رشكات   10
�الحتيالية من بينها �رشكة » كو�صيد�ر« 
�لتي �أكد �صاحبها �أنه تعر�ض هو �الأخر 
لعملية ن�صب على يد �أحد عماله �لذي 
فائدة  مقابل  طلبيات  له  يوفر  كان 
�أين   ، باملائة   5 ل  ت�صل  له  مينحها 
عن  ختم  با�صطناع  �الأخري  هذ�  قام 
�ملقابل  يف  مينحه  �أن  دون  �رشكته 
و  بذلك  يخطره  �أو  جتاريا  �صجال 
�رشكة  مع  �صفقة  �إبر�م  يف  ��صتعمله 
جهتها  من  منحته  �لتي  كو�صيد�ر«   «
قام  �صنتيم  مليون   430 بقيمة  �صيكني 
�أن  حلني  �خلا�ض  ح�صابه  يف  ب�صخها 
�كت�صفت �الأمر �صدفة ، وبعد �لتحري 
يف �لق�صية لك�صف حقيقة �لو�قعة تبني 
حقيقة  قام  �لذكر  �صالف  �ملتهم  �أن 
با�صطناع �خلتم مبعية باقي �ملتهمني 
، حيث �أر�صل للمتهم �لثاين �صورة عن 
�ملعلومات  وباقي  �لتجاري  �ل�صجل 
�لتي تخ�ض �رشكة » �أال�صكا« بو��صطة 
��صتطاع  و�لتي  »فايرب«  تطبيق 
بو��صطتها ��صطناع �خلتم بكل �صهولة 
�لرئي�صي  ��صتعمله فيما بعد �ملتهم  و 
�خلروج  و  �ل�صفقة  تلك  �إبر�م  يف 
ذ�تها  وهي   ، �لذكر  �صالف  باملبلغ 
�لطرف  دفاع  عليها  �أكد  �لتي  �لوقائع 
�ملدين و طالب باإفادته بتعوي�ض مايل 
جهتهم  من   ، �صنتيم  مليون   2 بقيمة 
من  لهم  ن�صب  ما  �أنكرو�  �ملتهمني 
قد  �أنه  �لرئي�صي  �ملتهم  �أكد  و  جرم 
بعلم  �مل�صطنع  �خلتم  با�صتعمال  قام 
من �ل�صحية ومبو�فقته بحكم �أنه كان 
�لثاين  �ملتهم  �أكد  كما   ، �لوطن  خارج 
باأنه قام حقيقة با�صطناع �خلتم بناء� 
عمله  بحكم  �الأول  �ملتهم  طلب  على 
كونه ميلك �رشكة الإ�صطناع �الأختام .

وكيل معتمد لدى �شركتي » 
ني�شان« و » هيونداي« يقلد 17 

ختما 

تورط وكيل معتمد ل�رشكتي » ني�صان« 
�رشكة  �صاحب  وهو  هيوند�ي«   « و 
ببئر  مقرها  �لكائن  �ل�صيار�ت  نقل 
خادم يف عملية تزوير وتقليد 17 ختم 
تخ�ض عدة بنوك على غر�ر بنك »بي 
جيرن�ل  »�صو�صيتي  و  بريبا«  بي  �أن 
�جلز�ئر« »بنك �لربكة« و«بنك �جلز�ئر 
م�صالح  �إىل  باالإ�صافة  �خلارجي« 
معاملة  يف  الإ�صتغاللها  �ل�رش�ئب 
و  2400مركبة  �قتناء  تخ�ض  جتارية 
حت�صيل ما قيمته 37،321 مليار �صنتيم 

من �ل�رشكتني �صالفتي �لذكر .
جمرياتها  تعود  �لتي  �لق�صية  يف 
ملعلومات وردت م�صالح �الأمن ب�صهر 
حمل  �صخ�ض  قيام  حول   2016 �أوت 
�لقليعة  حمكمة  من  بالقب�ض  �أمر 
ب�صدد باإجر�ء �صحب �أمو�ل من بنك » 
بينابي باريبا« بطريقة م�صبوهة وهذ� 
بتحويل �الأمو�ل من �رشكة » ني�صان » 
�خلا�صة  �رشكته  ل�صالح  هيوند�ي«  و« 
�لتعامالت  �أن  رغم  �ل�صيار�ت  بنقل 
�خلا�صة  �الأوىل  �رشكته  ل�صالح  متت 
عن  �لغيار  قطع  و  �ل�صيار�ت  بيع  يف 
قد  كان  �أنه  ورغم  باأد�ء  �أمر  طريق 
�إ�صرتجع ما قيمته 10 مليون �صنتيم من 
�ملطروحة  �ملعاملة  وهي  �ل�رشكتان 
�أمام �لق�صاء ، كما تبني باأنه كان يتنقل 
برخ�صة �صياقة �صقيقه و �أنه قد حاول 
�الأمو�ل  تلك  �إ�صتخر�ج  مر�ت  ولعدة 
طريق  عن  قانونية  غري  بطريقة 
�أمام بنكي »  وثيقة مزورة ��صتظهرها 
�جلز�ئر  بنك   « و   « جينري�ل  �صو�صتي 
�خلارجي« مدعيا باأنه موظف ب�رشكة 
باءت  حماولته  �أن  غري  ني�صان«   «
قبل  من  �أمره  �كت�صاف  بعد  بالف�صل 
�لفر�ر  من  متكن  و  �ملوظفني  �أحد 
�إخطار  �الأخري  هذ�  حماولة  مبجرد 
بعد  �الأمنية  �لتحريات  وبفتح  �لوكالة 
تبني  �لتاريخ  بذ�ت  �ملتهم  توقيف 
باأنه قد �إ�صتعمل يف معاملته هاته 17 
ختم مزور تخ�ض �لبنوك �صالفة �لذكر 
كان  و�لتي  �ل�رش�ئب  م�صلحة  حتى  و 
قيمته  ما  حت�صيل  خاللها  من  يطمح 
�رشكتي  من  �صنتيم  مليار   37،321
ني�صان وهيوند�ي ، ليتك بذلك �إحالته 
يف  �ملزور  و�إ�صتعمال  �لتزوير  بجرم 
حمرر�ت م�رشفية، �لن�صب و�الإحتيال، 
بئر  حمكمة  على  �لغري  هوية  �إنتحال 
�أنكر  حيث   ، بالعا�صمة  ر�ي�ض  مر�د 
ما  �ملحكمة  لهيئة  مو�جهته  خالل 
�لق�صية  باأن  �أكد  و  جرم  من  له  ن�صب 
�ل�صيار�ت  �رشكتي  من  �إفرت�ء  حم�ض 
م�صتحقاته  ت�صديد  من  �لتهرب  ق�صد 
�ملالية �لتي تخ�ض بيعه ل2400 �صيارة 
، وعن م�صدر تلك �الأختام فاأكد باأنها 
على عدد  قانونية حت�صل  و  �صحيحة 
�لتي  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  من  منها 
�إجر�ء�ت  ت�صهيل  بغية  معها  تعامل 
�رشكتي  مع  جمعته  �لتي  �ملعامالت 
حت�صل  و  هيوند�ي«   « و   « ني�صان   «
وقام بت�صنيع �لبع�ض �الأخر باملطبعة 
�لر�صمية مبوجب �التفاقيات �ملربمة 
�أمام ما �صلف ذكره  و   ، �ل�رشكتني  مع 
�لعام توقيع عقوبة  طالب ممثل �حلق 
�ملتهم  حق  يف  نافذ�  حب�صا  5�صنو�ت 
�أو�مر بالقب�ض  �ل�صادرة يف حقه عدة 

من عدة حماكم .

ب�شبب تزويره فواتري بقيمة 17 
مليار �شنتيم

املعتمد  لوكيل  حب�شا  �شنوات   3
لـ«ني�شان« 

وقعت حمكمة �لد�ر �لبي�صاء بالعا�صمة 
عقوبة 3 �صنو�ت حب�صا نافذ� وغر�مة 
وكيل  حق  يف  دج  �ألف   200 بقيمة 
 « ني�صان«   « �رشكة  لدى  �ملعتمد 
و  بتزوير  قام  �لذي  �ملدعو«�ض،ك« 
لل�رشكة  �ملايل  �ملدير  �أختام  تقليد 
 17،350 بقيمة  �أخرها  فو�تري  على 
الإ�صت�صد�ر  و�إ�صتغاللها  �صنتيم  ماليري 
حمكمة  من  ل�صاحله  ق�صائية  �أحكام 
باإيد�عه  �الأمر  مع   ، ر�ي�ض  مر�د  بئر 
جل�صة  من  �ملوؤقت  �حلب�ض  رهن 

�ملحاكمة .
وعلى  وقائعها  تعود  �لتي  �لق�صية  يف 
�ملحاكمة  بجل�صة  د�ر  ما  ح�صب 
»ني�صان«  �رشكة  بها  تقدت  ل�صكوى 
حمكمة  حتقيق  قا�صي  �ل�صيد  �أمام 
بعد   ، �حلايل  �ملتهم  �صد  �حلال 
بتقدميه  قام  كامل  مللف  �إكت�صافها 
ر�ي�ض  مر�د  بئر  حمكمة  رئي�ض  �أمام 
الإلز�مها  �فتتاحية  عار�صة  مبوجب 
على دفع فو�تري بقيمة 17،350 مليار 
�مللف  فح�ض  بعد  لها  وتبني  �صنتيم 
�ملايل  �ملدير  يخ�ض  ال  �لتوقيع  �أن 
�الأخري  هذ�  �أنكر  بعدما  لل�رشكة 
توقيعه عليها ويت�صح بذلك �أن �لوكيل 
قد قام باإ�صتن�صاخ �لتوقيع و�خلتم على 
جهاز �لكمبيوتر، خا�صة بعدما عرثت 
م�صالح �الأمن بحوزته خالل �لتحريات 
على جمموعة من �الأختام منها �أختام 
لبنك �لربكة، و�أختام تخ�ض �ل�رش�ئب 
حمكمة  على  حتويله  بذلك  ليتم   ،
�إ�صتعمال  و  �لتزوير  بجرم  �حلال 
، حيث  �ملزور يف حمرر�ت م�رشفية 
لهيئة  مو�جهته  جهته خالل  من  �أنكر 
�أكد  و  له من جرم  ن�صب  �ملحكمة ما 
�رشكة  مع  حقيقة  تعامل  قد  باأنه 
»ني�صان«وكان يبيعهم �صيار�ت مبوجب 
�تفاق ر�صمي من �صنة 2011 �إىل غاية 
2014 و�صلت ملا يقارب 2500 �صيارة 
خالل عام و�حد بعمولة ترت�وح بني 3 
�صيارة ح�صب  لكل  �صنتيم  مليون   15 و 
نوعها وفخامتها ، كما �أكد بخ�صو�ض 
وجود عينة من �لفو�تري على حا�صوبه 
من  �ل�صحية  �ل�رشكة  �أن  �ملحمول 
قامت باإر�صالها له عرب �الإميايل خالل 
تعامالته معه �أين كان يقوم بطباعتها 
بعد  �ملايل  للمدير  �إر�صالها  و�إعادة 
وختم  �ل�صخ�صي  خلتمه  و�صعه 
دفاع  �أ�صار  وقد  ، هذ�  �ملايل  �ملدير 
�لكبري  �ل�رشر  على  �ملدين  �لطرف 
تالعب  خالل  من  �رشكته  حلق  �لذي 
 ، �لفو�تري  وت�صخيم  باالأختام  �ملتهم 
تعوي�ض  بدفع  �ملتهم  باإلز�م  ويطالب 
جرب�  �صنتيم  مليار  تفوق  بقيمة  مايل 
من  ،ويطالب  بهم  �لالحقة  لالأ�رش�ر 
ما  ظل  ويف  �لعام  �حلق  ممثل  جهته 
�صنو�ت   5 عقوبة  بتوقيع  ذكره  �صلف 
حب�صا نافذ� و غر�مة مالية بقيمة 500 

�ألف دج

�شاحب وكالة �شياحية �شمن 
�شبكة ي�شلب 16 مليار �شنتيم 

من  بالعا�صمة  �الأمن  م�صالح  متكنت 

و  لل�صياحة  وكالة  �صاحب  توقيف 
بناء�  ،يا�صني«  م   « �ملدعو  �الأ�صفار 
حقه  يف  �ل�صادر  بالقب�ض  �الأمر  على 
عقوبة  عن  �جلنايات  حمكمة  من 
�صمن  تورطه  ب�صبب  �ملوؤبد  �ل�صجن 
�صبكة من 10 فرد� على ر�أ�صهم موظف 
�لت�صيري  و  �لرتقية  ديو�ن  يف  �صابق 
باالإيقاع  قامت  د�ي  بح�صني  �لعقاري 
مبالغ  �صلبهم  و  مو�طنا   50 من  باأكرث 
�صنتيم  مليار   16 قاربت  بقيمة  مالية 
�صقق  من  متكينهم  على  �إيهامهم  بعد 
�صنتيم  مليون   600 قيمتها  تتجاوز  ال 
عن طريق و�صل ��صتيالم يحمل توقيع 
�لو�قعة  وهي  �ملزور  �لعام  �ملدير 
باقي  رفقة  �أ�صا�صها  على  توبع  �لتي 
و  �لتزوير  جنايتي  بتهم  �ملتهمني 
ر�صمية  �ملزور يف حمرر�ت  �إ�صتعمال 
و تقليد �الأختام �لدولة و جنح �لتزوير 
حمرر�ت  يف  �ملزور  �إ�صتعمال  و 
م�رشفية و �إد�رية و �لن�صب و �الإحتيال 
وجنح �مل�صاركة يف �لن�صب و �الإحتيال 
و �إ�صاءة �إ�صتغالل �لوظيفة و �لر�صوة .

هذ� ويعود تاريخ تفكيك هاته �ل�صبكة 
بها  تقدمت  �صكوى  �إثر   2014 لعام 
�لعقاري  و�لت�صيري  �لرتقية  ديو�ن 
�جلز�ئر  والية  �أمن  م�صالح  �أمام 
غريبة  �أمو�ل  حلركة  �إكت�صافها  بعد 
ح�صابها  يف  طائلة  الأمو�ل  وتلقيها 
ن�صاط  باأي  قيامها  �جلاري رغم عدم 
حترياتها  �الأمن  م�صالح  با�رشت  ،�أين 
ومتكنت بعد 6 �أ�صهر من �لتو�صل لعدد 
�صالف  �مل�صتخدم  من  كل  وهم  منهم 
�لذكر و �أخوين ميتلكان مكتب �أعمال 
وموظف  �لعا�صمة،  يف  �لنعجة  بعني 
�لرتقية  وكالة  مبديرية  كاتبا  ��صتغل 
حيث  د�ي  ح�صني  �لعقاري  و�لت�صيري 
وعلى  �لرئي�صي  �ملتهم  يقوم  كان 
�الأمنية  �لتحريات  ك�صفته  ما  ح�صب 
�ملرتادين  للمو�طنني  وعود  بتقدمي 
و�صعياتهم  لت�صوية  �لديو�ن  على 
�أن  �عتبار  على  �ل�صكن،  �أزمة  حيال 
وكالة  مع  ح�صنة  عالقات  الأ�صحابه 
يف  ممثلة  �لعقاري  و�لت�صيري  �لرتقية 
�لكاتب، �إذ تقدم �لع�صابة للر�غبني يف 
رقم  »ت�صاهمي«  �صكن  على  �حل�صول 
رقم  وهو  ــ  للوكالة  �جلاري  �حل�صاب 
متكنت  �لذي  �حل�صاب  ــوهو  حقيقي 
جرميتهم  ك�صف  �لديو�ن  خالله  من 
من  �لزبائن  ثقة  يك�صبون  كانو�  كما 
يحمل  ��صتالم  لو�صل  ت�صليمهم  خالل 
و�لذي  للديو�ن  �لعام  �ملدير  توقيع 
و�ملعطيات  �لتفا�صيل  كافة  يحوي 
بكل  موقعها  �لكائن  �ل�صكنات  حول 
فايت«  �أو«�أوالد  »�ل�صبالة«  منطقة  من 
ذ�ته  حد  يف  كان  �لذي  �ملوقع  وهو 
باأن  لعلمها  �لع�صابة  لها  جلاأت  حيلة 
م�صاريع  عدة  يحويان  �ملنطقينت 
دفع  طريقة  وعن  ت�صهامية  �صكنية 
مليون  ب600  �ملقدر  �ل�صقة  مبلغ 
تتم  �أنها  �لتحريات  فك�صفت  �صنتيم 
للديو�ن  يدفع  ن�صفها  ن�صفني  على 
و�لباقي مينح  �لربيدي،  عرب �حل�صاب 
نقد� للمعنيني ، لتتمكن م�صالح �الأمن 
�لعملية  هاته  الأع�صاء  ك�صفها  وبعد 
حول  حتريات  فتح  من  �الإجر�مية 
�أمالك �ملتهمني �لذين �إكت�صفت باأنهم 
و�لب�صيطة  �لعادية  �حلياة  من  �إنتقلو� 
�ل�صحايا  �أمو�ل  من  �لرفاهية  لعامل 
بعد �إكت�صافها لعدة �أمالك ظهرت يف 
�لق�صية  �إنطالق  بعد  �ملتهمني  حياة 

على غر�ر �ل�صقة �لتي �إقتناها �ملتهم 
و�لتي  �ل�صحايا  �أمو�ل  من  �لرئي�صي 
م�صالح  ملكيتها  عقد  على  عرثت 
ناهيك  ملنزلها  تفتي�صها  خالل  �الأمن 
باقي  ي�صخها  كان  �لتي  �الأمو�ل  عن 
على  �لدخل  متو�صطي  من  �ملتهمني 
مد�خيل  تق�صيم  عملية  وعن  كماليات 
عليهم  عادت  �لتي  �لعمليات  هاته 
باأكرث من 16 مليار �صنتيم فقط كانت 
حتويل  بذلك  ليتم   ، باملنا�صفة  تتم 
حمكمة  على  �لع�صابة  �أع�صاء  كافة 
�جلنايات باجلرم �صالف �لذكر ، حيث 
�أنكر �ملتهم �حلايل خالل مثوله �أمام 
�الإبتد�ئية  �جلنايات  حمكمة  هيئة 
بالد�ر �لبي�صاء �أم�ض ملعار�صة عقوبة 
�ل�صجن �ملوؤبد �ل�صادر يف حقه بتاريخ 
26 مار�ض 2017 من حمكمة �جلنايات 
بخ�صو�ض  جرم  من  له  ن�صب  ما   ،
ت�رشيحات �ل�صحايا �لذين �أكدو� باأنه 
�ملفو�ض بعمليات �لبيع و �ل�رش�ء �لتي 
�أعمال مبنطقة  تتم عن طريق مكتب 
ذكره  �صلف  ما  �أمام  و   ، �لنعجة  عني 
 10 عقوبة  توقيع  �لعام  �لنائب  طالب 
بقيمة  وغر�مة  نافذ�  �صجنا  �صنو�ت 

مليون دج .

قا�شية حتقيق مزيفة تدير 
�شبكة للتزوير و تقليد اأختام 

الدولة 

من  وعدد  �لرتبية  وز�رة  �إهتزت 
�ل�صكن  ووز�رة  �ملوؤ�ص�صات �مل�رشفية 
من  ل�صبكة  مدوية  ف�صيحة  وقع  على 
مزيفة  قا�صية  تتزعمهم  �صخ�صا   12
ك�صوفات  من  بعدد  بتاالعب  قامت 
ونقاط �لتالميذ و تقليد �أختام �لدولة 
و�صهاد�ت  �لتاأ�صري�ت  ملفات  يف 
�الإقامة  و�صهاد�ت   »12 »�أ�ض  �مليالد 
�ملتهمني  باقي  رفقة  بذلك  لتاأ�ص�ض 
موظف  و  �صيد�ت   3 بينهم  من   11
مبلحقة  �أمن  وعون  �جلز�ئر،  ببنك 
ثانوية  ومديرة  �أحممد،  �صيدي  بلدية 
»�آيت م�صعود�ن« بدر�رية دولة مو�زية 
�أمام  رفقتهم  بذلك  تو�جه  و  للتزوير 
خطرية  تهم  عدة  �جلنايات  حمكمة 
�أ�رش�ر  جمعية  تكوين  بني  تنوعت 
وتقليد ختم �لدولة وتزوير �ملحرر�ت 
�لر�صمية و�لتزوير يف حمرر�ت جتارية 
يف  و��صتعماله  و�لتزوير  وم�رشفية 
�صفة  بغري  و�لتدخل  �د�رية  حمرر�ت 
و�مل�صاركة  �لعمومية  �لوظائف  يف 
يف  و�مل�صاركة  �لدولة  ختم  تقليد  يف 
�ملحرر�ت  يف  و��صتعماله  �لتزوير 

�الإد�رية و�مل�رشفية و�لتجارية .
لبالغ  جمرياتها  تعود  �لتي  �لق�صية  يف 
تقدمت به موظفة مبلحقة بلدية �صيدي 
�أمام   2013 نوفمرب   03 بتاريخ  �أحممد 
�لو�صطى  للمقاطعة  �جلنائية  �لفرقة 
والية  الأمن  �لتابعة  �لق�صائية  لل�رشطة 
�جلز�ئر ، حول قيام �أحد �أعو�ن �الأمن 
بذ�ت �مللحقة بتزوير توقيعها و ختمها 
ب�صفتها رئي�صة م�صلحة �حلالة �ملدنية 
لتنطلق   ، �الإقامة  �صهاد�ت  �أحد  يف 
�لتحريات �الأمنية �لتي ك�صفت من خالل 
�إ�صتجو�ب �مل�صتكى منه وجود �أطر�ف 
ور�ئها  �أن  تبني  �لتي  �لعملية  يف  �أخرى 
ك�صف  ،بعدما  منظمة  تزوير  �صبكة 
�لع�صابة  زعيم  عن  �الأول  به  �مل�صتبه 
وهو م�صبوق ق�صائي يدعى »خ.�رزقي« 
و�لذي بتوقيفه وهو رفقة �صيدة و�بنتها 

عرث على ملفني خا�صني بطلب �ل�صكن 
من  للتحريات  ،ومو��صلة  �الجتماعي 
فجرت  �لتي  �ل�صيدة  �إ�صتجو�ب  خالل 
�لعيار  من  �أخرى  ف�صيحة  بدورها 
على  تعرفت  باأنها  �أكدت  حني  �لثقيل 
قا�صية  طريق  عن  �لق�صائي  �مل�صبوق 
�لعا�صمة  ق�صاء  مبجل�ض  تعمل  حتقيق 
و�لتي تبني باأنها جمرد بائعةجموهر�ت 
لها  ي�صبق  مل  و  قا�صية  �صفة  �إنتحلت 
لها  عالقة  وال  �ل�صلك  هذ�  يف  �لعمل 
م�صالح  ك�صفت  عليه  ،وبناء�  باملهنة 
تفتي�ض  خالل  من  حترياتها  �الأمن 
عالقة  له  من  كل  �صيار�ت  و  منازل 
بالق�صية و متكنت من حجز عدة وثائق 
حمل تزوير على غر�ر 5 ملفات �إد�رية 
�صهاد�ت  لتزوير  ت�صلمها  كان  تربوية، 
�لبكالوريا و�صهاد�ت �النتقال من خالل 
بعبارة  �ل�صنة«  »يعيد  عبارة  ��صتبد�ل 
جهازي  �صبط  جانب  �إىل  »ينتقل«، 
�إعالم �آيل، طابعيتني متعددة �لوظائف، 
جهاز �صكانري، �آلة تقطيع �لورق، ثالثة 
و�ل�رشكات  باالأفر�د  خا�صة  �أختام 
�صفر  جو�ز�ت   4 عن  ف�صال  �خلا�صة، 
�إىل  باالإ�صافة  �إد�رية،  ملفات  وعدة 
��صرتجاع جمموعة من �لوثائق �الإد�رية 
من  بيا�ض،  على  و�ملوقعة  �لفارغة 
�لعربية  باللغتني  وفاة  �صهاد�ت  بينها 
�صهاد�ت  عائلية،  بطاقات  و�لفرن�صية، 
�إقامة، ن�صخ من �صجالت عقود �لزو�ج، 
و�لفرن�صية  بالعربية  �مليالد  و�صهاد�ت 
توقيف  �الأ�صا�ض  هذ�  على  ليتم   ،
علىحمكمة  وحتويلهم   12 �ملتهمني 
بعدما  �لذكر  �صالف  باجلرم  �جلنايات 
موؤ�ص�صات  و  بلديات  عدة  تاأ�ص�صت 
م�رشفية ووكالة عدل ووز�رة �لرتبية و 
�ل�صكن و �لعمر�ن كاأطارف مدنية �أمام 
�ملتهمة  �أكدت  حيث   ، �حلال  حمكمة 
جل�صة  يف  قا�صية  �صفة  �إنتحلت  �لتي 
رفقتها  �ملتهم  زوجها  �أن  �ملحاكمة 
ق�صية  يف  ورطها  من  �حلال  ملف  يف 
�حلال من خالل �إنتحاله ل�صفة �صابط 
�ملتهم  من  تقربت  و�نها  �جلي�ض،  يف 
�صهادة  من  متكينها  �جل  من  �لرئي�صي 
ميالد فرن�صية البنها ولتو�جدها خارج 
�نتحالها  نافية   ، زوجها  كلفت  �لوطن 
�أي �صفة ، و �أكد من جهته عون �الأمن 
�أن �ملتهم �لرئي�صي يف ملف �حلال من 
�إ�صتن�صاخها  منه  وطلب  �لوثائق  �صلمه 
وهو  نية  بح�صن  باالأمر  يقوم  كان  و 
مقابل  �أي  تلقي  دون  �لنا�ض  م�صاعدة 
بنكية  ��صتمار�ت  يت�صلم  كان  كما  منهم 
فارغة من عند موظف بالبنك �ملتهم » 
�أ.كرمي«، و �أن �لقا�صية �ملزيفة هي من 
قامت بتعريفه على مديرة �لثانوية ، يف 
�لثانوية »ب.�صورية  �أكدت مديرة  حني 
�لرئي�صي  �ملتهم  على  تعرفت  �أنها 
و�أخطرتها  »ر.نبيلة«  �ملتهمة  بو��صطة 
و�صعية  ت�صوية  �جل  من  ع�صكري  باأنه 
ك�صهاد�ت  �لر��صبني،  �لتالميذ  بع�ض 
وك�صوف  �لتحويل  و�صهاد�ت   ، �النتقال 
ملفات  �نها  على  م�صددة  �لنقاط، 
�أنكر  فيما   ، مزورة  ولي�صت  �صحيحة 
من جرم  لهم  ن�صب  ما  �ملتهمني  باقي 
و مت�صكو� بح�صن نيتهم يف ق�صية �حلال 
�ل�صدفة  طريق  عن  فيها  تورطو�  �لتي 
بعد  �لعام  �لنائب  جهته  من  ليطالب   ،
�إ�صارته خلطورة �لوقائع بتوقيع عقوبات 
تر�حت بني 20 و 19 �صهر� حب�صا نافذ� 

يف حق �ملتهمني .

ل/منرية

 ق�شد اإبرام �شفقات وهمية 

وعمليات احتيالية �شخمة 

ع�سابات تقليد الأختام 
تكلف موؤ�س�سات عمومية 

وخا�سة خ�سائر باملاليري 
تتعر�ض العديد من ال�شركات والإدارات العمومية 
موؤخرا للعديد من العمليات واجلرائم الحتيالية 

التي تخلف لها كما هائال من اخل�شائر املادية 
و املعنوية على يد ع�شابات اإجرامية خطرية 

تنتحل �شفتها يف اإبرام ال�شفقات وارتكاب عمليات 
احتيالية خطرية عن طريق تزوير اأختامها 

وا�شتعمالها يف تلك العمليات التي تخرج بوا�شطتها 
مببالغ مالية معتربة.
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على   « »الو�سط  يومية  حت�سلت 
الوزير  طرف  من  موجهة  وثيقة 
وزير  اىل  اأويحي  اأحمد  الأول 
املالية عبد الرحمان راوية تدعوا 
اتخاذ  الإ�رساع يف  الأخري يف  هذا 
والجراءات  الرتتيبات  كافةى 
 240 م�ست�سفى   لتجهيز  الالزمة 
بعد   ، الأغواط  مبدينة   �رسير 
ح�سول احلكومة على وثيقة تثبت 
انتهاء ا�سغال اجنازه ، غري اأن و�سع 
الهامة حيز اخلدمة  املن�ساأة  هذه 
التجهيزات  اقتناء  على  يتوقف 
تقول  الغر�ض  ولهذا   ، الطبية 
تعليمة امل�سوؤول الأول على  الطاقم 
املعطيات  اأن  غري   ، احلكومي  
ال�سحة  قطاع  لدى  امل�ستجمعة 
عملية  بخ�سو�ض   وم�ساحلكم 
التجهيزات الطبية تربز اأن التكلفة 
املالية الجمالية لرخ�سة الربنامج 
بعد اعادة التقييم �سنة 2018 تقدر 
دينار   1.100.000.000 مببلغ 
من  الحتياجات  اأن  و  جزائري 
حيث رخ�سة الربنامج بعد اطالق 
تقدر  القتناء  رخ�سة  اجراءات 
 ، دينار   1.787.532.733 مببلغ 
اعادة  حيث  من  احلاجة   اأن  كما 
التقييم تقدر مببلغ 687.532.733 
تعليمة  به  اأفادت  . وح�سبما  دينار 
فاإنه  باحلكومة  الأول  الرجل 

ول�رسورة  تقدم  ما  اىل  بالنظر 
الهامة لل�سحة  و�سع هذه املن�ساأة 
والتي  البالد  جنوب  يف  الواقعة 
حيز  اإجنازها  اأ�سغال  ا�ستكملت 
ي�رسفني  عجل  على  اخلدمة 
ابلغكم  اأن  اأن  اويحي  اأحمد  يقول 
باإعادة  التكفل  على  موافقتي 
التجهيزات  اقتناء  عملية  تقييم 
وزير  تكليف  مت  كما   ، الطبية 
املالية �سخ�سيا بال�سهر على ر�سد 
ال�سلة  ذات  املالية  العتمادات 

رخ�سة  على  الفراج  غرار  على  
 ،2018 �سنة  جمملها  يف  الربنامج 
جزائري  دينار   687.532.733
يف  الدفع  اعتمادات  تبليغ   مع   ،
انطالقا  باملائة   50 ن�سبة  حدود 
املتوقعة  غري  النفقات  ر�سيد  من 
وذلك قبل تاريخ 2018/11/30على  
اأن يتم حترير املبلغ املتبقي قبل 
�سنة  من  الأول  الثالثي  انطالق 
ر�سيد  من  كذلك  2019انطالقا 
. من جهة  النفقات غري املتوقعة 

الورقلي  ال�سارع  يزال  فال  ثانية 
متم�سكني  املحلية  وال�سلطات 
من  جاد  تدخل  �رسورة  مبطلب 
بالبالد  العليا  ال�سلطات  طرف 
لرفع التجميد على الغالف املايل 
وجتهيز  اجناز  اإطار  يف  املر�سود 
يعترب  الذي  اجلامعي  امل�ست�سفى 
حتمية  �رسورة  اجلميع  نظر  يف 
للق�ساء على  النقائ�ض التي يتخبط 
بالعا�سمة  ال�سحي  القطاع  فيها 

املركزية للجنوب ال�رسقي .

اأدرار  بلدية  و�سوارع  اأحياء  ت�سهد   
النفايات  من  لالأطنان  هائل  تكد�ض 
الأكيا�ض  و  والأو�ساخ  والقمامات 
ال�سوارع  يف  املكد�سة  البال�ستيكية 
م�سالح  تزال  فال  ذلك  رغم  ،ولكن 
املنوط  الدور  من  تتمل�ض  النظافة 
قاطني  من  الع�رسات  نا�سد    . بها 
 400  ، تيليالن   ، و�سكت  بني  اأحياء 
ببلدية  نوفمرب  الفاحت  وحي  م�سكن 
»الو�سط   بجريدة  ات�سالهم  يف  اأدرار 
راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات   ،  «
باملجل�ض  والوقاية  النظافة  م�سالح 
التدخل  ب�رسورة  البلدي  ال�سعبي 
من  طن  األف   20 لرفع  العاجل 
و  ال�سوارع   يف  املكد�سة  القمامات 
بجوار الأحياء ، الأمر الذي بات يهدد 
ال�ساكنة بكارثة وبائية طفت معاملها 
ت�سجيل  بعد  ذلك  و  ال�سطح  على 
ال�سابة  معدلت  من  خميف  عدد 
ومما   ، الفتاكة  الوبائية  بالأمرا�ض 
زاد الطني بلة ح�سب نف�ض املتحدثني  

هو النت�سار املرعب  للكالب ال�سالة 
ب�سبب  وذلك  ال�سامة  واحل�رسات 
من   . ال�سديدة  احلر  موجة  ارتفاع 
الداخلية  وزير  وجه  فقد  ثانية  جهة 
القليم  وتهيئة  املحلية  واجلماعات 
اللقاء  بدوي على  هام�ض  الدين  نور 
الذي جمعه بولة اجلمهورية باجلنوب 
الكبري تعليمات �سارمة  تق�سي بالزام 
خمططات  بتفعيل  البلديات  روؤ�ساء 
البي�ساء  اجلزائر  م�ساريع  و  النظافة 
للق�ساء على التلوث البيئي ، لكن دار 
لقمان بقيت على حالها ب�سبب غياب 
ارادة حقيقية من ال�سلطات الو�سية .

توعد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف   
اأعوان النظافة بعا�سمة الولية اأدرار 
بالدخول يف حركة اإحتجاجية مفتوحة 
مطالبهم  يف  النظر  اإعادة  يتم  مل  ما 
امل�رسوعة واملتمثلة اأ�سا�سا يف �سب 
 06 لـ  رجعي  وباأثر  املالية  خملفاتهم 

اأ�سهر كاملة .
�شيخ مدقن 

التابعني  ال�رسطة  عنا�رس  متكن 
ورقلة  بولية  تقرت  دائرة  لأمن 
من  الأخريين،  اليومني  خالل 
و�سع حد لن�ساط �سبكة اإجرامية 
املخدرات  ترويج  يف  تن�سط 
و�سط ال�سباب باملقاطعة الإدارية 

تقرت .
اإ�ستغالل  عقب  متت  العملية 
بتقرت  ال�رسطة  عنا�رس 
ثالث  بوجود  تفيد  معلومات 
برتويج  يقومون  اأ�سخا�ض 
اأين  ال�سباب،  و�سط  املخدرات 
عمليات  ال�رسطة  عنا�رس  با�رس 
اأ�سفرت  التي  والتحري  البحث 
فيهم  امل�ستبه  هوية  حتديد  عن 
املدعو/  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
 ، ن  ف  ب   / املدعو  و   ، م  ج 
اخلم�سينيات  يف  كهالن  كالهما 
املدعو  هو  والثالث  العمر،  من 
الثالثينيات  يف  �ساب  �ض،  خ   /
خطة  اإعداد  ،  وبعد  العمر  من 
خاللها  من  جنح  حمكمة  اأمنية 
القب�ض  اإلقاء  من  الأمن  عنا�رس 
على عنا�رس ال�سبكة واإخ�ساعهم 
اأين  اجل�سدي  التلم�ض  لعملية 
من  كمية  على  بحوزتهم  عرث 
املخدرات قدرت باأزيد من اأربع 
�سفيحة  �سكل  على  غرام  مائة 
وخم�سون  ال�سكل،  م�ستطيلة 

مهياأة  الأحجام  متفاوتة  قطعة 
ومبلغ  ال�سباب،  و�سط  للرتويج 
مايل مقدر باأزيد من ثالث مائة 
عائدات  من  جزائري  دينار  األف 

ترويج املخدرات .
الإجراءات  كافة  اإ�ستيفاء  وعقب 
اإعداد  مت  الالزمة،  القانونية 
املوقوفني  �سد  جزائية  ملفات 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  الثالث 
لإرتكاتبهم  املخت�سة  الق�سائية 
اأجل  من  املخدرات  حيازة  جرم 
البيع  ق�سد  الغري  على  عر�سها 

بطريقة غري �رسعية . 
ثمنت عديد  فقد  ثانية  من جهة 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
باملقاطعة الإدارية تقرت الواقعة 
عن  كلم   150 حوايل  بعد  على 
الولية التقليدية ورقلة ، العمليات 
يف  تندرج  التي  النوعية  الأمنية 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق  اإطار 
عن  ال�سادر  امليدان  احتالل 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الجرام  بوؤر  بتطويق  والقا�سي 
الجرامية  لل�سبكات  حد  وو�سع 
يف  املخت�سة  الأ�رسار  وجمعيات 
�رسعية  غري  بطريقة  املتاجرة 
املعالج  كالكيف  املخدرات  يف 

والأقرا�ض املهلو�سة .
اأحمد باحلاج 

اأمر الوزير الأول يف برقية موجهة لوزير املالية عبد الرحمان راوية ب�شرورة الإ�شراع يف اقتناء 
جتهيزات طبية متطورة وعتاد اداري لفائدة م�شت�شفى 240 �شرير بولية الأغواط ، يف انتظار  

انطالق ا�شغال اجناز وجتهيز امل�شت�شفى  اجلامعي بورقلة الذي حتول ملطلب �شعبي .

يف اإنتظار رفع التجميد على م�شروع امل�شت�شفى اجلامعي بورقلة 

اأحمد باحلاج 

احلكومة تاأمر باإقتناء جتهيزات 
مل�ست�سفى 240 �سرير بالأغواط 

بوليات  اجلمهورية  ولة  وجه 
اجلنوب ال�رسقي تعليمات �سارمة 
لـ 140موؤ�س�سة مقاولتية ، من اأجل 
مع  املتاأخرة  امل�ساريع  ت�سليم 
اأق�سى  ال�سنة اجلارية على   نهاية 
لتفادي ف�سخ  تقدير و كاأخر مهلة 

عقودهم ومتابعتهم ق�سائيا .
اجلمهورية  الولة  ولة  �سدد   
 ، الوادي   ، ورقلة  وليات  بكل من 
مع  اللهجة  ومترنا�ست  الأغواط 
مكلفة  مقاولتية  140موؤ�س�سة 
تنموي  م�رسوع    526 باجناز 
نهاية  قبل  القطاعات  �ستى   يف 
تقدير  اأق�سى  ال�سنة اجلارية على 

و  التدابري  اإتخاذ جملة من  قبل   ،
اإطار  الإجراءات ال�ستعجالية  يف 
املحلية  التنمية  عجلة  حتريك 
 ، ال�سحة   ، الرتبية  بقطاعات 
التجهيزات   ، ال�سكن   ، الفالحة 
 ، التعمري  و  والبناء  العمومية 
توجيه  ال�ساأن  ذات  يف  تقرر  حيث 
موؤ�س�سة   140 لزهاء  اعذارات 
 526 باإجناز  مكلفة  مقاولتية 
الربنامج  اإطار  يف  تنموي  م�رسوع 
  2014-2009 الفارط  اخلما�سي 
 ، للوليات   التكميلية  والربامج 
حيث مت اإمهلها مدة  ثالثة اأ�سهر   
على اأق�سى تقدير من اجل ت�سليم  

اأو  ف�سخ  اإليها  امل�ساريع امل�سندة 
عقودها ومتابعتها ق�سائيا باعتبار 
اخلوا�ض  املتعاملني  غالبية  اأن 
تتعلق  مالية  اأغلفة  على  حت�سلوا 
بال�سطر الأول دون ا�ستكمال هذا 
الأخري . من جهة ثانية  فقد ارجع 
باملجال�ض  حمليون  منتخبون 
بالوليات  الولئية  ال�سعبية 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  املذكورة 
على  تخيم  التي  الفو�سى  حالة 
اإىل  التنموية   امل�ساريع  غالبية 
دون  الرقابية  الأدوات  تفاوت 
الفادح  النق�ض  عن  احلديث 
املحلية  العاملة  اليد  توفري  يف 

باملخت�سة  منها  تعلق  ما  خا�سة 
عن  ناهيك   ، والتعمري  البناء  يف 
الرتفاع الفاح�ض  يف اأ�سعار مواد 
التجار  غالبية  ا�ستغل  حيث  البناء 
الكي�ض  �سعر  لرفع  الأ�سمنت  ندرة 
الواحد ليبلغ 1200 دينار جزائري 
على  ال�سعب  ممثلي  اقرتح  كما   ،
اجلنوبية  بالوليات  القرار  �سناع 
�رسكات  مع  اتفاقيات  باإبرام 
امل�ساريع  لإجناز  اأجنبية  و  وطنية 
خا�سة ما تعلق منها بتلك التي لها 
�سلة  بتح�سني  امل�ستوى املعي�سي 

للمواطن .
اأحمد باحلاج

هددوا بف�شخ عقود 140 موؤ�ش�شة مقاولتية 

ولة بـ04 وليات جنوبية يطالبون بت�سليم 526 م�سروع 

بلدية اأدرار

اأمن تقرت بورقلة 

 تكد�س 20األف طن
 من القمامات بال�سوارع 

و�سع حد  لن�ساط �سبكة 
اجرامية لرتويج املخدرات 

ورقلة 

�سارقا غابات النخيل بورقلة يف قب�سة الأمن 
احل�رسي  الأمن  عنا�رس  جنح 
ال�ساد�ض التابعني لأمن ولية ورقلة، 
خالل الأيام الأخرية من و�سع حد 
لن�ساط �سابني يف الع�رسينيات من 
املحا�سيل  �رسقة  اإحرتفا  العمر، 

الزراعية » التمور ><.
تعود  العملية  تفا�سيل 
عقب  الأخريين   وقائعها،لليومني 
احل�رسي  الأمن  عنا�رس  تلقي 
بع�ض  قبل  من  ل�سكوى  ال�ساد�ض 

تعر�ض  مفادها  الفالحني 
ال�رسقة  اإىل  الزراعية  حما�سيلهم 
من طرف �سبابا يجهلون هويتهم، 
لتبا�رس فور ذلك عنا�رس ال�رسطة 
وجمع  والتحري  البحث  عمليات 

توجت  التي  والأدلة،  املعلومات 
فيهم،  امل�ستبه  هوية  بتحديد 
حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد  ليتم 
الأمن  عنا�رس  خاللها  من  جنح 
واحدا  فيهما  توقيف امل�ستبه  من 

مبا�رسة  وحتويلهما  الآخر  تلوى 
اإىل مقر الأمن احل�رسي ال�ساد�ض 
اإ�ستيفاء  وعقب  معهما،  والتحقيق 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة 
ق�سائية جزائية  ملفات  اإعداد  مت 

وتقدميهما  فيمها  امل�ستبه  �سد 
اأمام اجلهات الق�سائية بخ�سو�ض 
تورطهما يف ق�سية �رسقة حما�سيل 

زراعية.  
اأحمد باحلاج 
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املخطط  الزمنية  مدتها  خالل 
عليه  ركزت  اأهم حمور  كان  و  لها 
خمططها  يف  امل�سيلة  جامعة 
من  التكوين  هو  اال�سرتاتيجي 
ذا  جامعي  تكوين  �سمان  اأجل 
جودة عالية، و ذلك بهدف حت�سني 
و  واجلامعة  الثانوية  بني  العالقة 
و  لالأ�ساتذة  البيداغوجي  التكوين 
اإدماج املهنيني يف التكوين و تقوية 
التطبيقية  واالأعمال  الرتب�سات 
و  البحث  خالل  من  والتكوين 
التعليمية  املناهج  اإدماج  كذلك 
ا�ستعمال  خالل  من  احلديثة 
القاعدة الرقمية و توجيه الطالب 
و  للمعرفة  منتجا  يكون  اأن  على 
والتقييم  الذاتي  التكوين  تاأ�سي�س 
اال�ستخدام  ترقية  و  الذاتي 
ترقية  و  للتعليم  احلديثة  املناهج 
هذا  ركز  و  الرقمية  البيداغوجية 
طلبات  تكييف  على  املخطط 
االقت�سادي  واملحيط  التكوين 
التكوين  تكييف مراحل  من خالل 
االجتماعي  الواقع  مبتطلبات 
تكوينات  خلق  و  واالقت�سادي 
وخ�سو�سيات  تتما�سى  تطبيقية 
املنطقة و تقوية مهام املتداخلني 

اأي مالحظني لل�سغل
التكوينات  اأولوية  اأعطت  كذلك 
التكوينات  مع  بعالقة  املهنية 
ذات طابع اأكادميي حيث مت تثمني 
املهني  الطابع  ذات  ال�سهادات 
والقطاعات  الطلبة  اأمام  للجامعة 
ال�سغل و  تف�سيل البناء امل�سرتك 
املوؤ�س�سات  مع  التكوين  ملجاالت 

الوطنية والدولية
مت  الطالبية  احلياة  جمال  يف  و 
النوادي  دور  تفعيل  على  الرتكيز 
العلمية و ذلك بتاأطريها من طرف 
خالل  من  االأ�ساتذة  و  االإدارة 
معرفيا  توجيهها  و  ماديا  دعمها 
كما انه مت تاأ�سي�س مركزين يهتمان 
بدرا�سة وتبني امل�سكالت النف�سية 
و الب�سيكولوجية للطلبة  من متابعة 

عليهما  ي�رشف  حيث  واإ�رشاف 
النف�س  علم  يف  خمت�سني  اأ�ساتذة 
مكتب  �سكل  بحيث   ، االإكلينيكي 
بالقطب اجلنوبي واالأخر بالقطب 
ال�سمايل و�سيتم العمل بهما بداية 
العلم  من �سهر �سبتمرب  2018 مع 
انه اتخذت كل االإجراءات املادية 
الالزمة  والتنظيمية  والب�رشية 
لتحقيق االأهداف امل�سطرة لهذين 
املركزين ، على ان تكون املتابعة 
املتابعة  جلنة  رئي�س  منقبل 

ملخطط اجلامعة.
العلمي  البحث  ن�ساط  جمال  يف 
والثقافية  العلمية  والتظاهرات 
ال�سدا�سي  يف  اجلامعة  عاي�ست 
االأول  حركة علمية وثقافية  وا�سعة 
العديد  تنظيم  يف  اأ�سا�سا  متثلت 
الدرا�سية  واالأيام  امللتقيات  من 
للمنظمات  التكوينية  والدورات 
الطالبية واللقاءات النقابية  ، مما 
�ساهم يف تن�سيط احلياة اجلامعية 
والثقايف  العلمي  االأداء  وترقية 

داخل اجلامعة .
اخلارجية  العالقات  جمال  يف 
من  العديد  اإبرام  مت  الرقمنة   و 
بني  التعاون  و  ال�رشاكة  اتفاقيات 
الوطنية  واجلامعات  اجلامعة 
واالأجنبية منها الفرن�سية والرتكية 
و�سلت  والتي  وغريها  والتون�سية 
اإىل 17 اتفاقية وطنية و37 اتفاقية 
اأخرها  اأجنبية  وتعاون  �رشاكة 
اتفاقيتان مع جامعات تركية ، كما 
كان للجامعة التزام برقمنة التعليم 
يف  ذلك  ومتثل  العلمي  والبحث 
والأول  متلفزة  حما�رشات  تنظيم 
حيث  الفيزياء  تخ�س�س  يف  مرة 
مبا�رشة  حما�رشة  متابعة  متت 
عرب  هارفارد  جامعة  من  للطلبة 

ال�سبكات بجامعة امل�سيلة.
املهني  االإدماج  عملية  اإطار  يف 
لطلبة اجلامعة  مت عقد اتفاقيات 
عمومية  وموؤ�س�سات  اإدارات  مع 
من  عدد  توظيف  عنها  نتج 
خريجي اجلامعة �سنة 2017 ، كما 
ان اجلامعة حت�سلت على موافقة 

من  متخرجني  توظيف  طلب 
حليب  احل�سنة  اجلامعة مبوؤ�س�سة 
للعام 2018 ، واأن عدد االتفاقيات 
 09 املهني جند  االإدماج  اإطار  يف 
قيد  اتفاقية   19 اتفاقيات مم�ساة 

االإم�ساء .
اإطار  ويف  اجلامعة  ا�ستطاعت   
اال�سرتاتيجي  املخطط  اأهداف 
اتفاقيات  اإم�ساء  من  للجامعة 
من  العديد  مع  وتعاون  �رشاكة 
العمومية  الوطنية  املوؤ�س�سات 
اتفاقية  كانت  واأخرها  واخلا�سة 
اخلا�سة  ال�رشكة  مع  مم�ساة 
كوندور ، كما اأن هناك اتفاقيات 
عمومية  وطنية  �رشكات  مع 
و  االجناز  حتت  هي  وخا�سة 

التح�سري.
املحلي  االإعالم  جمال  يف    
حممد  جامعة  نالت  والوطني 
اهتماما  بامل�سيلة  بو�سياف 
وهذا  هاته  ال�سنة  يف  وا�سعا 
املحلي  االإعالم  م�ستوى  على 
والوطني  فاإذاعة امل�سيلة اأ�سبح 
بجامعة  خا�سة  ح�س�س   لديها 
ملا  متميزة  وعالقات  امل�سيلة 
تظاهرات  من  اجلامعة  تقدمه 
تكوين  وم�سار  وثقافية  علمية 
اجلامعة  دور  على  يرتكز  وطني 
ق�سايا  من  الكثري  تبني  يف 
املحيط االقت�سادي واالجتماعي 

والثقايف .
فاإن  القيادة  ميدان  بخ�سو�س 

م�ستمر  ب�سكل  ي�سري  به  العمل 
القيادة  مو�سوع  حيث  ودائم 
الت�سيري  مبهام  اأ�سا�سا  مرتبط 
والتنظيم  والتوجيه  واالإ�رشاف 
التحكم  م�ستويات  كل  على 
اهتمام  يتطلب  وعليه   ، للجامعة 
كما  وم�ستمر  وم�سوؤول  دقيق 
االإدارية  الهيئات  كل  يخ�س  اأنه 
�ساحبة القرار،فهو من �سالحية 
واملجل�س  اأوال  اجلامعة  رئي�س 
ونعلم   ثانيا،  للجامعة   االإداري 
املتابعة  جلنة  ان  هنا  �سيادتكم 
هذا  تناول  يف  منهجية  لديها 
املو�سوع وفق روؤية تكاملية  بني 
اال�سرتاتيجي  املخطط  اأهداف 

ككل .
وقد جاءت اأهداف هذا امليدان 
اجليد  العمل  "�سمان  اإطار  يف 
للجامعة من خالل بناء �سيا�سات 
حيث  ادارية،  وقواعد  اإجراءات 
اإدارة اجلامعة ميزانية  خ�س�ست 
قاربت 480 مليون دينار جزائري 
ن�سفها  �سنوات،  خم�سة  خالل 
الذي  التكوين  لعملية  موجه 
و  لرتقية  االول  العامل  اأعترب 
اجلزائرية  اجلامعة  ع�رشنة 
كنموذج  امل�سيلة  جامعة  و  ككل 
اأ�سار  قد  و  الطموح  لهذا  حال 
نوعي  حتقيق  اإىل  اجلامعة  تقرير 
اأغلب  يف  امل�سطرة  لالأهداف 
من  االأوليني  ال�سنتني  يف  املحاور 

املخطط اخلما�سي 2022/2017

قدمت اإدارة جامعة حممد بو�ضياف بامل�ضيلة ح�ضيلة �ضنتني من خمططها ال�ضرتاتيجي اخلما�ضي 2022/2017، و التي ت�ضمنت الأطر 
البيداغوجية و العلمية و البحثية ،و قد بررت اإدارة اجلامعة العتماد على هذا املخطط ال�ضرتاتيجي كونه يدخل �ضمن عملية ع�ضرنة 

ت�ضيري املوؤ�ض�ضة بتحديد الأهداف العامة و الأهداف اخلا�ضة يف كل حمور من املخطط و مراقبة مدى جت�ضيدها.

جامعة حممد بو�ضياف بامل�ضيلة

 يون�س �ضرقي 

خمطط اإ�سرتاتيجي للتطويربني  2017 /2022 

وايل ورقلة

ق�ضنطينة

البويرة

ميلة

توزيع 620 �سكن بالروي�سات قبل نهاية اأكتوبر

هالك عجوز يف انهيار �سقف 
غرفة و رواق بناية عتيقة 

حملة ت�سجري عرب 
اأحياء املدينة

حجز اكرث من 108.000 
قر�ص م�سغوط 

االعتداء على حار�ص متو�سطة 
بوا�سطة قالعة م�سامري بال�سط

هلكت عجوز ) 70 �سنة( فيما اأ�سيب 
اثنان اآخران بجروح اإثر انهيار �سقف 
ب�سارع  عتيقة  بناية  رواق  و  غرفة 
�سابقا(  الفول  )عوينة  اأوت 1955   20
ما  ح�سب  ق�سنطينة  مدينة  بو�سط 

اأفادت م�سالح احلماية املدنية.
الوحدة  باأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
�سي�ساوي  املدنية  للحماية  الثانوية 
بومعزة  املتقدم  املركز  و  �سليمان 
عبد املجيد و املركز املتقدم قدور 
لباب  املتقدم  املركز  و  بومدو�س 
تدخلوا  املدنية  للحماية  القنطرة 
يف حدود ال�ساعة الرابعة و 28 دقيقة 
من بعد ظهر اليوم الأجل انهيار �سقف 
لغرفة و رواق لبناية عتيقة ت�سبب يف 
هالك عجوز تبلغ من العمر 70 �سنة 

و اإ�سابة �سخ�سني اآخرين يبلغان من 
العمر 25 و 74 �سنة بجروح.

جثة  حتويل  مت  باأنه  ذات  اأ�ساف  و 
م�سلحة  نحو  املتوفاة  ال�سحية 
اال�ست�سفائي  باملركز  اجلثث  حفظ 
مت  فيما  بادي�س  ابن  اجلامعي 
اجلريحني من طرف طبيب  اإ�سعاف 
نحو  اإجالوؤهما  و  املدنية  احلماية 
مت  و  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  ذات 
طرف  من  حتقيق  فتح  الفور  على 
ظروف  لتحديد  املخت�سة  امل�سالح 
لالإ�سارة  احلادثة  هذه  مالب�سات  و 
فاإن اجلو كان �سحوا اليوم عرب والية 
املا�سية  االأيام  بخالف  ق�سنطينة 
غزيرة  اأمطار  فيها  ت�ساقطت  التي 

على املنطقة.

البويرة  بلدية  اأم�س م�سالح  بادرت 
وا�سعة  ت�سجري  حملة  تنظيم  اإىل   ،
النطاق عرب خمتلف اأحياء وال�سوارع 
اإنطلقت  البويرة  مبدينة  الرئي�سية 
يف مرحلتها االأوىل عرب �سارع ج�رش 
الرئي�سي  الطريق  غاية  اإىل  �سايح 
ولقيت   ، الوالية  ملقر  املحاذي 
ا�ستح�سانا  الرائعة  املبادرة  هذه 
الذين  املواطنني  طرف  من  كبريا 
يف  املعنية  ال�سلطات  مع  �ساركوا 

عرب  م�ستقبال  وتعميمها  اإجناحها 
تفتقر  التي  املدينة  اأحياء  كافة 
�سّوه  ما  اخل�رشاء  امل�ساحات  اىل 
املنظر العام لها ، واجلدير بالذكر 
والنظافة  ال�سحة  مكتب  برمج 
والبيئة لبلدية البويرة الذي ترتاأ�سه 
حمالت   " �سامية  تاين   " ال�سيدة 
�سوارع  لتنظيف  اأ�سبوعيا  تطوعية 

واأحياء مدينة البويرة .
 اأح�ضن مرزوق

االقت�سادية  الفرقة  عنا�رش  متكن 
الوالئية  للم�سلحة  التابعة  واملالية 
لل�رشطة الق�سائية مبيلة بالتن�سيق مع 

الديوان الوطني حلقوق 
خالل  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
 108.100 حجز  من  اجلاري  االأ�سبوع 
امل�سنفات  من  م�سغوط  قر�س 
�سخ�س  وتوقيف  امل�ستن�سخة  الفنية 
ح�سب  تاجنانت،  مبدينة  �سنة(   36(
و  الوالية  امن  م�سالح  به  اأفادت  ما 
ذات  بح�سب  الق�سية  تفا�سيل  تعود 
امل�سالح اإىل تلقي الفرقة االقت�سادية 
هذا  بحر  ميلة  والية  باأمن  واملالية 

مفادها  موؤكدة  ملعلومات  االأ�سبوع 
قيام �سخ�س بن�سخ وبيع م�سنفات فنية 
تاجنانت.  داخل حمله مبدينة  مقلدة 
و على اثر ذلك قامت عنا�رش الفرقة 
بو�سع خطة ميدانية مكنت من حجز 
كمية معتربة من االأقرا�س امل�سغوطة 
للبيع  معدة  ب�رشية(  و�سمعية  )�سمعية 
قدرت  م�سكنه  و  حمله  داخل  كانت 
م�سغوط  قر�س   108.100 بـ  اإجماال 
ا�ستكمال  وبعد  ومقلد  م�ستن�سخ 
تقدمي  �سيتم  القانونية  االإجراءات 
املخت�سة  النيابة  اأمام  فيه  امل�ستبه 

اإقليميا وفقا لنف�س امل�سدر. 

حار�س  اأم�س  اأول  فجر  تعر�س 
متو�سطة هواري بومدين يف بلدية 
اعتداء  اإىل  الطارف  بوالية  ال�سط 
عليه  انهالوا  ملثمني  قبل  من 
قالعة  بوا�سطة  املربح  بال�رشب 
�رشبات  عدة  تلقى    " م�سامري 
اأخرى  و  الراأ�س   م�ستوى  على 
م�سادرنا  ح�سب   ، قدميه  ك�رشت 
�سببه  كان  االإعتداء  فاإن  االأمنية 

املال  �سندوق  �رشقة  ا�ستهداف 
دج  اأالف   3 منحة  به  يوجد  الذي 
ال�سحية اليزال يف العناية املركزة 
م�ست�سفى  اإىل  نقله  مت  ال�سحية   ،
بالعناية  اليزال  و  بعنابة  ر�سد  بن 
م�سالح  فتحت  ما  يف   ، املركزة 
احلادثة  بال�سط حتقيقا يف  االأمن 

و البحث جاري عن املجرمني.
رزق اهلل �ضريف

عبد  ورقلة  والية  وايل  وجه   
�سارمة  تعليمات  جالوي  القادر 
اأجل  من   ، التنفيذية  لهيئته 
الرتتيبات  ا�ستكمال  يف  اال�رشاع 
حت�سبا  املتبقية  واالإجراءات 
1000 وحدة  لالإفراج على ح�سة 
ايجارية  اجتماعية  �سكنية 
التاأكيد  مع  موازاة   ، عمومية 
نف�س  من  �سكن   620 توزيع  على 
على  الروي�سات  ببلدية  النمط 
امل�سوؤول  اأكد   . دفعات  ثالث 
التنفيذية  الهيئة  على   االأول 
، يف  القادر جالوي  عبد  بورقلة 
هام�س  على   ، �سحفي  ت�رشيح 
قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة 

يف  املوجودة  ال�سكنية  للم�ساريع 
طور االجناز بورقلة ، اأن االفراج 
على القوائم اال�سمية للم�ستفيدين 
�سكنية  وحدة  ح�سة1000  من 
عمومية  ايجارية  اجتماعية 
بعا�سمة الواحات �ستكون مبا�رشة 
التهيئة  ا�سغال  ا�ستكمال  بعد 
قدم  على  ت�سيري  التي  اخلارجية 
و�ساق من طرف املديرية العامة 
لديوان الرتقية والت�سيري العقاري 
مع  وبالتن�سيق  ورقلة   " "اأوبيجي 
فيها  مبا  امل�سرتكة  امل�سالح 
التي  والتعمري  البناء  مديرية 
املدير  �سخ�س  يف  ممثلة  تلقت 
اللهجة  �سديدة  تعليمات  بالنيابة 

كلفت م�سالح  فيما  احلفر،  لردم 
البلدية برفع القمامات واالأو�ساخ 
و االكيا�س البال�ستيكية املنت�رشة 
ال�سكنية  التجمعات  احياء  عرب 
ثانية  . من جهة  الن�ساأة  احلديثة 
بوالية  االأول  الرجل  ك�سف  فقد 
ورقلة عبد القادر جالوي ، على 
ال�سكنية  هام�س معاينته للربامج 
املوجودة يف طور االجناز ببلدية 
االأخرية  هذه  اأن   ، الروي�سات 
اجلارية  ال�سنة  خالل  �ستدعم 
�سيغة  �سكنية   وحدة   620 بـ 
يف  �سينطلق  العمومي  االيجاري 
قبل  دفعات  ثالث  على  توزيعها 
وذلك   ، اجلاري  ال�سهر  نهاية 

طرف  من  ربطها  بعد  مبا�رشة 
ب�سبكتي  املخت�سة  امل�سالح 
الكهرباء والغاز . اإىل جانب ذلك 
فقد توعد وايل والية ورقلة عبد 
بقوة  بالت�سدي   ، جالوي  القادر 
نف�سه  له  ت�سول  من  لكل  القانون 
عمومية  عقارات  على   التعدي 
الدولة  م�ساريع  عرقلة  ثم  ومن 
املوجهة يف اإطار التنمية املحلية 
بالتجزئات  االأمر  تعلق  �سواء 
اجناز  اأو  ال�سكنات  و  العقارية 
ال�سحة  تابعة ملديريتي  م�ساريع 
و�سط  والغاز  للكهرباء  والتوزيع 

بورقلة .
اأحمد باحلاج 
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مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد الدين عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة القليعة رقم -164----------------
و الكائنة ب : 05 طريق اجلزائر القليعة ولية تيبازة  – اجلزائر و املمثل من طرف مديره ال�شيد بنيلة توفيق

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : بلبنة فاطمة  ---------------------------------------------------------------
-�شد : مالك علي ابن حممد  ال�شاكن )ة( ب 04 �شارع رامي اأمقران فوكة ولية تيبازة و ال�شاكن كذلك مبزرعة بونعامة جياليل فوكة ولية تيبازة 

-بناءا على اإنذار ل�شداد الدين املوقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة ...............
بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/07/16 
-بناءا على حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/07/25

-بناءا على حم�رش تبليغ اإعذار عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/07/25 
-بناءا على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س 

حمكمة القليعة بتاريخ 2018/09/23 حتت رقم 18/01024 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف :
 حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/07/16 ، املت�شمن مايلي : )).......حيث انه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب هذا 

الإنذار نخربكم بوجوب المتثال له و ذلك بت�شديد مبلغ 7.101.613.56 دج اأي �شبعة ماليني و مائة وواحد األف و �شتمائة و ثالثة ع�رش دينار و �شتة و خم�شون �شنتيم  يف 
مدة اأق�شاها خم�شة ع�رش )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه .

و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�شاء مهلة خم�شة ع�رش 15 يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار �شوف ن�شطر اإىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا 
لأحكام املادة 124 من الأمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س....((. 

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد الدين عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة القليعة رقم -164----------------
و الكائنة ب : 05 طريق اجلزائر القليعة ولية تيبازة  – اجلزائر و املمثل من طرف مديره ال�شيد بنيلة توفيق

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : بلبنة فاطمة  ---------------------------------------------------------------
-�شد : عكري�س فريدة  ال�شاكن )ة( ب حي 100 م�شكن عمارة »ج« رقم 06 بو�شماعيل ولية تيبازة و ال�شاكن)ة( كذلك ب : حي الكتيبة العمارية رقم 153 بو�شماعيل  تيبازة 

-بناءا على اإنذار ل�شداد الدين املوقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة ...............
بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/08/26 
-بناءا على حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد دين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/08/29

-بناءا على حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد دين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/08/29 
-بناءا على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س 

حمكمة القليعة بتاريخ 2018/09/23 حتت رقم 18/01025 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف :
 حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/08/26 ، املت�شمن ما يلي : )).......حيث انه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب هذا 
الإنذار نخربكم بوجوب المتثال له و ذلك بت�شديد مبلغ 4.306.011.93 دج اأي اأربعة  ماليني  و ثالثمائة و �شتة األف واحدى ع�رش دينار و ثالثة و ت�شعون �شنتيم،  يف 

مدة اأق�شاها خم�شة ع�رش )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه .
و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�شاء مهلة خم�شة ع�رش 15 يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار �شوف ن�شطر اإىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا 

لأحكام املادة 124 من الأمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س....((. 
املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد الدين عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة القليعة رقم -164----------------
و الكائنة ب : 05 طريق اجلزائر القليعة ولية تيبازة  – اجلزائر و املمثل من طرف مديره ال�شيد بنيلة توفيق

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : بلبنة فاطمة  ---------------------------------------------------------------
-�شد : لقراع كمال  ال�شاكن )ة( ب حي 24 فيفري القليعة ولية تيبازة و ال�شاكن)ة( كذلك ب : حي بوناطريو جلول القليعة ولية تيبازة 

-بناءا على اإنذار ل�شداد الدين املوقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة ...............
بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/08/26 
-بناءا على حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد دين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/08/29

-بناءا على حم�رش تبليغ اإنذار ل�شداد دين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/08/29 
-بناءا على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س 

حمكمة القليعة بتاريخ 2018/09/23 حتت رقم 18/01026 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف :
 حم�رش ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/08/26 ، املت�شمن ما يلي : )).......حيث انه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب هذا 
الإنذار نخربكم بوجوب المتثال له و ذلك بت�شديد مبلغ 3.294.124.25 دج اأي ثالثة ماليني  و مائتان و اأربعة و ت�شعون األف و مائة و اأربعة و ع�رشون دينار و خم�شة و 

ع�رشون �شنتيم،  يف مدة اأق�شاها خم�شة ع�رش )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه .
و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�شاء مهلة خم�شة ع�رش 15 يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار �شوف ن�شطر اإىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا 

لأحكام املادة 124 من الأمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س....((. 
املح�رش الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�شائية 

الأ�شتادة : طالبي نبيلة 
حم�رشة ق�شائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش

املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا
نحن الأ�شتادة طالبي نبيلة املح�رشة الق�شائية املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �شارع اإبراهيم هجر�س 

)مقابل امل�شت�شفى ( بني م�شو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .
لفائدة : فروخي ح�شني ابن �شعيد

الكائن م�شكنه : اإقامة الفاق عمارة �س 3 رقم 05 ال�شبالة العا�شور اجلزائر  
بعد الإطالع على املواد : 613 ، 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناء على احلكم  ال�شادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�شم املدين . رقم اجلدول : 16/05847 رقم الفهر�س : 17/00789 املوؤرخ يف : 17/01/25 و املمهور بال�شيغة التنفيذية 
.

* و امل�شحح باحلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�شم املدين . رقم اجلدول :17/01434 رقم الفهر�س : 17/03650 موؤرخ يف : 17/04/19.
و بناءا على الأمر اذن بالن�رش ال�شادر عن رئي�س حمكمة : ح�شني داي  بتاريخ 2018/09/10 رقم :18/1587

بلغنا : عبادة �شالح الدين   .
الكائن م�شكنه : رقم 78 �شارع الخوة عبد ال�شالمي القبة اجلزائر  .

و هذا مببلغ : 1.455.517 دج واحد مليون و اأربعة مائة و خم�شة و خم�شون األف و خم�شة مائة و �شبعة ع�رشدينار جزائري باإ�شافة اإىل التعليق امام املحكمة و البلدية و 
الأمر بالن�رش و حم�رش الن�رش يف اجلريدة 

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�شة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رش و �شلمنا ن�شخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .
املح�رشة القانونية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رشة الق�شائية 

الأ�شتادة : طالبي نبيلة 
حم�رشة ق�شائية لدى حمكمة بئرمراد راي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش

املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا
نحن الأ�شتادة طالبي نبيلة املح�رشة الق�شائية املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �شارع 

اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�شت�شفى ( بني م�شو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .
لفائدة : امل�شتثمرة الفالحية اجلماعية رقم DAS 57 �شي مروان ممثلة من قبل م�شريها ال�شيد بن عيدة حممد 

الكائن مقرها : �شيدي را�شد ولية تيبازة   
بعد الإطالع على املواد : 613 ، 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناء على عقد اعرتاف بالدين املحرر من طرف املوثق الأ�شتاذ علي بوغرنوط الكائن مكتبه : �شارع لزار حممد العفرون رقم الفهر�س : //// 
بتاريخ 26 �شبتمرب 2000 . و املمهور بال�شيغة التنفيذية .

و بناءا على الأمر اذن بالن�رش ال�شادر عن رئي�س حمكمة : بئرمرادراي�س   بتاريخ 2018/09/24 رقم الرتتيب :18/05883
بلغنا : حمي الدين �شيدي علي مبارك    .

الكائن م�شكنه : مزرعة وا�شح رقم 02 بئر خادم اجلزائر   .
و هذا مببلغ : 3.200.000 دج ثالثة ماليني و مائتان الف دينار جزائري باإ�شافة اإىل التعليق امام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�رش و حم�رش الن�رش 

يف اجلريدة 
و نبهناه/ باأن له مهلة خم�شة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

مع كافة التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رش و �شلمنا ن�شخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .
املح�شرة القانونية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء  عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : املوؤ�ش�شة الوطنية للرزم املعدين  - طريق براقي ، اجلزائر  
القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : غربي حاج علي    --------------------------------------------------------

متخذ)ة( من مكتب املح�رش الق�شائي الأ�شتاذ عي�شاين موطنا خمتارا له )ها( بدائرة اإخت�شا�س حمكمة ال�رشاقة حلني اإنتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قانون الإجراءات املدنية 
و الإدارية 

-�شد : �شحراوي توفيق املولود يف 1961/12/06 بالدويرة ابن حممد و حمزاوي �رشيفة 
   العنوان : �شارع مداين �شامل – الدويرة اجلزائر  

-بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم  جزائي �شادر عن حمكمة �شيدي اأحممد  ق�شم اجلنح ،  بتاريخ 04/03/14 رقم اجلدول 03/620  رقم الفهر�س 04/1843 املمهور بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة بتاريخ 2018/07/03 حتت رقم 2018/1208 

-بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/25 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/25
-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/25  -بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 003 532 405 77

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/08/07
- بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/08/08

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2018/09/23 حتت 
رقم 01022 /18 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/25 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة 
�شيدي احممد  ق�شم اجلنح  بتاريخ 04/03/14 رقم اجلدول 03/620 رقم الفهر�س04/1843 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2018/07/03 حتت رقم 2018/1208  ، القا�شي مبا يلي  )).... 

يف الدعوى املدنية : الزام املحكوم عليه ان يدفع للطرف املدين حمل املتابعة و املقدرة مبائة وواحد مليون و مائتني و اأربعة و �شتون األف و اأربعمائة و �شتة و ثمانون دينار و خم�شة و ثمانون 
�شنتيم 101.264.486.85 دج و تعوي�س عن ال�رشر قدره ع�رشة ماليني دينار 10.000.000 دج مع الأمر بتمكينه من مبلغ الكفالة املدفوع حتميل املحكوم عليه امل�شاريف الق�شائية  ...((
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة ال�رشاقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رش ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�رشكة العربية لالإيجار املايل �رشكة ذات اأ�شهم ممثلة من طرف مديرها 
العنوان : �شارع احمد واكد دايل اإبراهيم – اجلزائر 

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : فريد فونا�س   -------------------------------------------------------------
-�شد : قويدر �شماعني   العنوان : حي �شيدي بوخري�س حمل رقم 02 اخلراي�شية – اجلزائر 

-بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 17/07/10 رقم اجلدول 17/01886 رقم الفهر�س 17/06269 املمهور بال�شيغة 
التنفيذية  

بناءا على حم�رش التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/19 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  

-بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2018/07/19
-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2018/07/19 

بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 004 134 714 77
بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2018/08/07
 بناءا على حم�رش تبليغ �شند تنفيذي و حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2018/08/06

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رش التبليغ بجريدة يومية وطنية عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2018/09/23 
حتت رقم 01023 /18 ياأذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�رش تكليف بالوفاء املوؤرخ 2018/07/19 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر 

عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�شم التجاري /البحري بتاريخ 17/07/10 رقم اجلدول 01886 /17 رقم الفهر�س 17/06269 املمهور بال�شيغة التنفيذية ، املت�شمن )).... يف املو�شوع : اإلزام املدعى 
عليه قويدر �شماعني باأن يدفع للمدعية ال�رشكة العربية لالإيجار املايل ، �رشكة ذات الأ�شهم املمثلة من قبل مديرها العام مبلغ الدين املقدر 2.691.408.27 دج مليونني و �شتمئة وواحد و 

ت�شعون الف واربعمئة و ثمانية دج و �شبعة و ع�رشون �شنتيم » مع رف�س باقي الطلبات لعدم التاأ�شي�س و حتميل املدعى عليها امل�شاريف الق�شائية ...((
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�رشع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 
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قلقه  املقد�سي  اخلبري  ويبدي 
به  تقوم  ما  خطورة  من  ال�سديد 
العمل  من  ال�سهيونية  الأذرع  كل 
اجلاد واملت�سارع باإ�سدار القوانني 
ينهي  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  وتفعيل 
ال�سيطرة الإ�سالمية على امل�سجد 
الأق�سى ومدينة القد�س املحتلة.

معارك فردية

وينّبه عمرو اإىل اأّن اأب�سع ما متار�سه 
باأذرعها  ال�سهيونية  احلكومة 
ا�ستفرادها  هو  الآن،  املختلفة 
معارك  بخو�س  باملقد�سيني 
ت�ستدعيهم  حيث  �سدهم؛  فردية 
ومتار�س  فردي  ب�سكل  وتعتقلهم 
التعذيب  اأ�سناف  اأقذر  بحقهم 
عن  لثنيهم  حماولة  يف  وال�رضب، 
الرباط يف الأق�سى اأو رفع ال�سوت 

عالياً ملا يجرى فيه.
الحتالل  قوات  واعتقلت 
املقد�سيني  اآلف  تزال-  -ول 
املرابطني  من  الفل�سطينيني 
واملرابطات يف امل�سجد الأق�سى 
لإنهاء  منها  حماولة  يف  فردًيّا، 
عن  للدفاع  جمعية  مظاهر  اأي 
ال�سوت  واإعالء  الأق�سى  امل�سجد 
من  بحقه  يجرى  ما  خلطورة 
عمليات تهويد وتدني�س واقتحام.

هذه  اأّن  اإىل  املتحدث  وي�سري 
قوات  بداأت  الفردية  اجلرائم 
حرا�س  على  ت�سحبها  الحتالل 
وموظفيه  الأق�سى  امل�سجد 
امل�سجد  الدفاع عن  معاقل  )اآخر 
يجرى  ما  اأّن  اإىل  لفتاً  الأق�سى(، 
وحرٍب  الأو�ساع  بانفجار  ينذر 

باتت و�سيكة.

تفكيك نواة الدفاع

بالذاكرة  املقد�سي  اخلبري  ويعود 
بحق  ال�سهيونية  القرارات  اإىل 
كانت  التي  الإ�سالمية  احلركة 
عن  للدفاع  ال�سلبة  النواة  ت�سكل 
اأّن  ليوؤّكد  الأق�سى،  امل�سجد 
ال�ستهانة الر�سمية وال�سعبية بهذا 
ال�سهيوين  زاد من جراأة الحتالل 
واأن�سارها  الأ�سري  احلركة  بحّق 
والفاعلني  املرابطني  كل  ومعها 
كانوا  الذين  الأق�سى  امل�سجد  يف 
امل�سجد  عن  با�ستماتة  يدافعون 

الأق�سى.
وي�سيف: "بعد اأن اطماأنت احلكومة 
واأجهزتها  باأذرعها  ال�سهيونية 
باتت  الإ�سالمية  اأّن احلركة  كافة، 

املتكررة  بالعتقالت  حمظورة 
واإبعاد  وعزله،  رائد �سالح  لل�سيخ 
بداأت  بع�سهم،  و�سجن  قياداتها، 
حتى  باملرابطني  بال�ستفراد 
ا  بع�سً واأبعدت  بع�سهم،  اعتقلت 
مل  "والآن  بقوله:  ومي�سي  اآخر". 
امل�سجد  حرا�س  اإل  اأمامهم  يبق 
معاقل  اآخر  وموظفوه  الأق�سى 
بهم  لت�ستفرد  الأق�سى  الدفاع عن 
كما فعلت مع املرابطني وقيادات 
واأن�سار احلركة الإ�سالمية، لت�رضع 
يف حملة ا�ستفزاز وتعذيب فرادى 

دون اأن يجدوا لهم منا�رضين".
اأ�سفه  عن  عمرو  اخلبري  ويعرب 
اجلرائم  هذه  اأّن  من  وقلقه 
ثمارها  توؤتي  بداأت  ال�سهيونية 

مبحدودية عدد املقد�سيني الذين 
لالأق�سى،  القدوم  على  يتجروؤون 
"حتى عندما ياأتي هوؤلء ي�سّورهم 
بعد  ثم  وير�سدهم،  الحتالل 
بهم،  وي�ستفرد  ي�ستدعيهم،  ذلك 
يبعدهم  اأو  ويعذبهم،  ويعتقلهم، 

عن الأق�سى والقد�س".
ويحذر اخلبري املقد�سي من اأّنه ل 
يجوز ال�ستمرار بالتعويل على اأهل 
احلدث  اأّن  مبيناً  فقط،  القد�س 
بقوله:  و�سدد  اجلميع،  من  اأكرب 
املعركة  حتويل  مطلوب  "الآن 
فبقاء  وعقيدة،  اأمة  معركة  اإىل 
املقد�سيني جذوة و�سمعة م�ستعلة 
املنطقي  من  لي�س  ولكن  جيد، 
الدفاع  اآخر معاقل  ترك احلرا�س 

عن الأق�سى وحدهم".
ودعا اإىل هبة و�سحوة وقيام الأمة 
بقي  "هل  مت�سائالً:  الإ�سالمية، 
للم�سلمني مت�سع لريكنوا فيه لأهل 

القد�س وحدهم؟!".

انفجار الأو�ضاع

القد�س  يف  الو�سع  "انفجار 
اأدنى"..  اأو  قو�سني  قاب  املحتلة 
عمرو،  اخلبري  اأّكده  ما  هذا 
الأبواق  تنفخ  "عندما  واأ�ساف: 
الأبواب،  اأ�سعف  الرحمة  باب  يف 
د الوقائع وت�ساَهد، ل يبقى  وتر�سَ
كبرية  هبة  تكون  اأن  اإل  اأمامنا 

لإنقاذ الأق�سى".
الأمة  اأن تدرك  الأوان  "اآن  وتابع: 
واأن  نتخيل،  مما  اأخطر  الأمر  اأن 
اأبينا،  اأم  �سئنا  قادم  النفجار 
دفعاً  يدفعوننا  الإ�رضائيليني  واأّن 
على  فاملنطقة  كربى،  ملعركة 
اأن تغرق  �سفري حرب وعلى حافة 

يف حمام دم، والأمر قريب".

حّذر اخلبري يف �ضوؤون القد�س جمال عمرو، من انفجار الأو�ضاع يف مدينة القد�س املحتلة وامل�ضجد الأق�ضى، جراء 
ت�ضاعد الهجمة ال�ضهيونية على املقد�ضيني واملرابطني وحرا�س امل�ضجد الأق�ضى ت�ضاعًدا غري م�ضبوق واأ�ضار عمرو 

يف حواٍر خا�س لـ"املركز الفل�ضطيني لالإعالم" اأّن احلكومة ال�ضهيونية تنخرط بكل اأذرعها ال�ضيا�ضية والأمنية 
والع�ضكرية بخو�س حرب بال هوادة بحّق كل فل�ضطيني وم�ضلم بامل�ضجد الأق�ضى، "ويقف من خلفها الكني�ضت 

)الربملان الإ�ضرائيلي( يف حني نعطل نحن جمل�ضنا الت�ضريعي".

اخلبري يف �ضوؤون القد�س جمال عمرو

الأق�صى على  للحرب  اأذرعها  بكل  "اإ�صرائيل" تنخرط 

اإ�صابات واعتقالت يف مواجهات بال�صفة الغربية
حمافظات  من  العديد  �سهدت 
بني  مواجهات  الغربية  ال�سفة 
قوات الحتالل وامل�ستوطنني من 
اأخرى،  جهة واملواطنني من جهة 
الإ�سابات  من  عدد  عن  اأ�سفرت 
فقد  املواطنني  �سفوف  يف 
 )10-5( اجلمعة  اأم�س  اأول  اأ�سيب 
املعدين  بالر�سا�س  �سبان  خم�سة 
الغاز،  وبقنابل  باملطاط،  املغلف 
يف قرية  املزرعة الغربية �سمايل 
اإن  وقالت م�سادر حملية:  اهلل  رام 
الإ�سابات حدثت خالل مواجهات 
عنيفة اندلعت بني امل�ستوطنني مع 
اأهايل القرية؛ حيث حمى اجلي�س 

امل�ستوطنني.
ع�رضات  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
بحماية  اقتحموا  امل�ستوطنني 
يف  نعالن  جبل  الحتالل  جي�س 
قرية املزرعة الغريية، وت�سدى لهم 
الحتالل  قوات  واأطلقت  الأهايل 
الغاز  وقنابل  املعدين  الر�سا�س 
فاأ�سيب  املواطنني،  جتاه  ال�سام 

رئي�س  منهم  مواطنني،  خم�سة 
ال�سياق  ويف  القروي  املجل�س 
اقتحمت جمموعة من امل�ستوطنني 
�سمال بلدة كفر الديك، وا�ستفّزوا 
الزيتون،  قطف  خالل  املزارعني 
اأرا�سيهم  دخول  بعدم  وهددوهم 

خلف ال�سياج.

مواجهات كفر قدوم
 

ويف قلقيلية اأ�سيب طفل فل�سطيني 
الحتالل  بر�سا�س  و�ساب 
املعدين يف قمع م�سرية كفر قدوم 
لال�ستيطان  املناه�سة  الأ�سبوعية 
القرية  �سارع  بفتح  واملطالبة 
عاًما   15 من  اأكرث  منذ  املغلق 
"قدوميم"  م�ستوطني  مل�سلحة 
اأرا�سي  على  َعنوة  املقامة 

القرية.
ال�سعبية  املقاومة  من�سق  واأفاد 
اأن  �ستيوي  مراد  قدوم  كفر  يف 
الحتالل  جي�س  من  كبرية  قوات 

اقتحمت البلدة قبل �سالة اجلمعة، 
منازل  اأ�سطح  فوق  ومتركزت 
الر�سا�س  واأطلقت  املواطنني، 
اإىل  اأدى  ما  بكثافة،  املعدين 
�ستيوي  مراد  خالد  الطفل  اإ�سابة 
نقل  الفخذ  يف  بعيار  عاًما(   13(
رفيديا  م�ست�سفى  اإىل  اإثرها  على 
اأ�سيب  كما  العالج،  لتلقي  بنابل�س 
)عولج  اليد  يف  بعيار  اآخر  �ساب 

ميدانًيّا(.
جي�س  اأن  اإىل  �ستيوي  واأ�سار 
عبد  ال�سيخ  احتجز  الحتالل 
عمر  م�سجد  اإمام  عامر،  الرزاق 
اأ�سيد، واأعاق  بن اخلطاب، وجنله 
اجلمعة،  �سالة  لأداء  خروجهما 
وا�ستخدمها  مركبتهما،  واحتجز 
املواجهات  اجلنود خالل  حلماية 
ال�سبان  فيها  ا�ستخدم  التي 

احلجارة يف ت�سديهم للجنود.
جي�س  ا�ستخدام  �ستيوي  واأكد 
جديدة  ا�سرتاتيجية  الحتالل 
تتمثل باقتحام البلدة قبل انطالق 

بني  املواجهات  ونقل  امل�سرية، 
لي�ستهدفها  ال�سكنية؛  املنازل 
توؤدي  التي  الغاز  بقنابل  الحتالل 
الإ�سابات  لع�رضات  مرة  كل  يف 
الن�ساء  �سفوف  بني  بالختناق 

والأطفال.

اعتقالت

واعتقلت �سلطات الحتالل م�ساء 
ن�سا�رضة  حممد  كرم  الفتى  اليوم 
دارت  التي  املواجهات  خالل 
بيت  بلدة  جنوب  القعدة  جبل  يف 

فوريك �رضق نابل�س. 
املواجهات  اأن  عيان  �سهود  واأفاد 
الع�رض  بعد  ما  �ساعات  يف  بداأت 
م�ستوطنون  حاول  عندما 
كانوا  مزارعني  مع  الحتكاك 
ال�سبان  هب  حيث  اأرا�سيهم،  يف 
وا�ستبكوا مع امل�ستوطنني، واعتُقل 
جنود  تدخل  بعد  ن�سا�رضة  الفتى 

الحتالل.

التحقيق مع وزيرين "اإ�صرائيليني" 
يف ق�صايا "ف�صاد نتنياهو"

الأ�صري خ�صر عدنان يدخل يومه 
الـ 35 يف اإ�صرابه عن الطعام 

"الإ�رضائيلية"  القناة  ك�سفت 
اأن  اجلمعة،  م�ساء  الثانية، 
حققت  "الإ�رضائيلية"  ال�رضطة 
مع وزيريْن يف احلكومة، بالتزامن 
ُعقدت  التي  التحقيق  جل�سة  مع 
بنيامني  الوزراء،  رئي�س  مع 
احلكومي،  م�سكنه  يف  نتنياهو، 

�سباح اجلمعة.
)خا�سة(:  الثانية  القناة  وقالت 
وزير  مع  التحقيق  جرى  اإنه 
اإلكني"،  "زئيف  البيئة  حماية 
ليفني"،  "يريف  ال�سياحة  ووزير 
 "1000 "امللف  الق�سيتني  يف 
نتنياهو  ح�سول  ب�سبهة  املتعلق 
اأعمال،  رجال  من  منافع  على 
ب�سبهة  املتعلق   "2000 و"امللف 
�سحيفة  نا�رض  نتنياهو  م�ساومة 
اأرنون  اأحرونوت"  "يديعوت 
تغطية  على  للح�سول  موزي�س 
ال�سحيفة،  يف  اإيجابية  اإخبارية 
على  نتنياهو  ت�سييق  مقابل 

�سحيفة "ي�رضائيل هيوم".
وح�سب القناة الثانية؛ فاإن �سهادة 
امللفني  الوزيريْن هي ل�ستكمال 
حاجة  هناك  تعد  ومل  نهائًيّا، 
التحقيقات  من  املزيد  لإجراء 
وتناول  الق�سيتني  نتنياهو يف  مع 
بح�سب  الوزيرين،  مع  التحقيق 
نتنياهو  م�ست�سار  �سهادة  القناة، 

حيفت�س"  "نري  الإعالمي 
ال�رضطة  مع  �سفقة  عقد  الذي 
مبوجبها  ي�سبح  "الإ�رضائيلية"، 
"�ساهد دولة" �سد نتنياهو، على 
اأن يتلقى اأخف حكم ممكن لدوره 
يف ق�سايا "ف�ساد نتنياهو"، وقدم 
قد  وت�سجيالت  وثائق  حيفت�س 

تدين رئي�س الوزراء.
وخ�سع نتنياهو اجلمعة، للجل�سة 
جل�سات  من  ع�رضة  الثانية 
ال�رضطة  جتريها  التي  التحقيق 
)هو  ف�ساد،  ق�سايا  اأربع  يف 
،ودامت  منها(  ثالٍث  يف  م�ستبه 
�ساعات،  اأربع  التحقيق  جل�سة 
انتهائها  بعد  نتنياهو  مكتب  قال 
اأ�سئلة املحققني  اأجاب على  اإنه 
التحقيقات  "اإن  م�سيفا:  كافة، 
فارغة امل�سمون، ول حتمل حلما 
ول عظما"، يف اإ�سارة اإىل خلوها 

مما ميكن اأن يدين نتنياهو.
القناة  قالت  البيان،  على  وردا 
عن  نقال  الثانية،  الإ�رضائيلية 
الق�سية  جمريات  على  مّطلعني 
اإن   :"4000 "امللف  امل�سماة 
"هناك حلما والكثري من العظام 
اأدلة  اإىل توافر  اإ�سارة  اأي�سا"، يف 
تقدمي  عليها  بناًء  ميكن  را�سخة 
حماكمته  ورمبا  اتهام،  لوائح 

لحقا.

يوا�سل الأ�سري يف �سجون الحتالل 
املتوا�سل  اإ�رضابه  عدنان  خ�رض 
توالًيا؛   35 الـ  لليوم  الطعام  عن 

احتجاجا على اعتقاله الإداري.
ت�رضيح  يف  عدنان،  زوجة  وقالت 
على  تخ�سى  باتت  اإنها  �سحفي: 
الطبي  الإهمال  مع  زوجها  �سحة 
عن  ر�ساها  عدم  واأبدت  وعزله، 
والر�سمي  ال�سعبي  الدعم  م�ستوى 
الأدنى  للحد  يرتِق  مل  والذي  له، 
وقالت  املطلوب  امل�ستوى  من 
لل�سهداء  القد�س  مهجة  موؤ�س�سة 
�سحفي:  ت�رضيح  يف  والأ�رضى، 
زال  ما  عدنان  خ�رض  الأ�سري  اإن 
عن  مفتوحا  اإ�رضابا  يخو�س 
رف�سا  توالًيا؛   35 الـ  لليوم  الطعام 
لعتقاله التع�سفي و�سط منعه من 
عائلته، حيث ل  اأو  زيارة حماميه 
املرتدية  ال�سحية  ظروفه  تعرف 
والإهمال  الإ�رضاب  جراء 
القد�س  مهجة  وطالبت  الطبي، 

الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  كافة 
ب�سئون  تعنى  التي  واجلمعيات 
لل�سليب  الدولية  واللجنة  الأ�رضى 
الأحمر بـ"التدخل الفوري لل�سغط 
�سيا�ساته  لوقف  الحتالل  على 
التع�سفية للنيل من اأ�رضانا وانتهاك 
حقوقهم التي كفلتها كافة املواثيق 
يف  وحقهم  الدولية،  والتفاقيات 
عزلهم  اأثناء  باملحامني  اللتقاء 

واإ�رضابهم".
خ�رض  الحتالل  قوات  واعتقلت 
عدنان بتاريخ يف دي�سمرب 2017م، 
ووجهت له عدة تهم حتري�سية، وهو 
من بلدة عرابة ق�ساء مدينة جنني 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمايل 
وهو مفجر معركة الأمعاء اخلاوية 
الإداري،  العتقال  �سيا�سة  �سد 
وحقق انت�سارا نوعيا يف اإ�رضابني 
الأ�رض،  يف  خا�سهما  �سابقني 
ملطلبه  الحتالل  بر�سوخ  وتكلال 

يف احلرية.
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وتطرقت "اأرميتاغ" اإىل الديناميات 
العامل  �سكان  على  ت�ؤثر  التي 
الإقليمية  ال�سكانية  واحلركات 
على  واأكدت  احلايل،  ال�قت  يف 
واإجراءات  مب�ساريع  تركيا  قيام 
تقلي�ص  يخ�ص  فيما  ا�ستثنائية 
اإىل  لفتة  الأمهات،  وفيات  ن�سب 
الن�سب  هذه  يف  وا�سح  تقل�ص 
املا�سية،   5 الـ  ال�سن�ات  خالل 

وحدوث تط�رات اإيجابية.
وذكرت امل�س�ؤولة الأممية اأن جلنة 
الأمم املتحدة القت�سادية لأوروبا 
تقدماً  اأحرزت   )UNECE(
عملها  خطط  بع�ص  يف  ملح�ظاً 
والتي  والتنمية  بال�سكان  املتعلقة 
واآ�سي�ية  اأوروبية  دولة   56 �سملت 
"اأرميتاغ"  وتطرقت  واأمريكية، 

لل�سكان  الدويل  امل�ؤمتر  اإىل 
والتنمية، يف مكتب الأمم املتحدة 
بالعا�سمة ال�س�ي�رسية جنيف الذي 

عقد ي�مي 1-2 اأكت�بر اجلاري.
لهذا  امل�ؤمتر  �سعار  اإن  وقالت 
اخليارات ممكنة  "جعل  كان  العام 
التحقق: اأهداف التنمية امل�ستدامة 
وديناميات   21 الـ  القرن  يف 
ICPD+25"ولفتت  ال�سكان- 
ناق�ص  امل�ؤمتر  اأن  اإىل  "اأرميتاغ" 
ح�ل  اأع�ام   5 دام  ر�سد  نتائج 
ق�سايا ديناميات ال�سكان، واأهداف 
وال�سحة  امل�ستدامة،  التنمية 
مدى  العائلية  وال�سحة  الإجنابية، 
احلياة، وعدم امل�ساواة واحلق�ق، 
واأ�سارت اإىل اأن بلدان جلنة الأمم 
املتحدة القت�سادية لأوروبا تتميز 
العامل بجمعها بني  باقي دول  عن 
والزيادة  ال�لدات  م�ست�ى  تدين 

املت�سارعة يف ن�سب ال�سيخ�خة.
يف  ال�ستثمار  اأهمية  على  واأكدت 
ال�سباب وامل�ارد الب�رسية وحتقيق 
اأجل  من  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
يف  امل�ج�دة  التحديات  م�اجهة 

جمال ال�سكان.
اإنهم  الأممية  امل�س�ؤولة  وقالت 
انعكا�ص  ت�ؤكد  معطيات  ميتلك�ن 
ب�سكل  اجلن�سني  بني  امل�ساواة 
والبنية  القت�ساد  على  اإيجابي 

الأ�رسية.
خيار  ت�فري  حال  يف  اأنه  وبّينت 
اإىل  لالأمهات  املنزل  العمل خارج 
جانب ممار�ستهن الأم�مة، فاإنهن 
فائدة  والأكرث  الأف�سل  يخرتن 
بالن�سبة لهّن ولأ�رسهن ولفتت اإىل 
اأن نتائج الر�سد واملراقبة يف دول 
القت�سادية  املتحدة  الأمم  جلنة 
 5 الـ  الأع�ام  خالل  لأوروبا، 

اإحراز  عدم  اأظهرت  املا�سية، 
تنظيم  اإىل  اللج�ء  ن�سب  يف  تقدم 
الأ�رسة، واإىل طرق حتديد الن�سل، 
بال�ستثمارات  يتعلق  وفيما 
الأمم  جلنة  بلدان  لبع�ص  ال�سئيلة 
يف  لأوروبا  القت�سادية  املتحدة 
جمالت تنظيم الأ�رسة وطرق منع 
"اأرميتاغ"  و�سف  اأعربت  احلمل، 

عن اندها�سها من ذلك.
وبينت اأنه عند ال��سع بعني العتبار 
ال��سع املادي لهذه الدول، يُت�قع 
منهم اأن يك�ن�ا يف مراحل متقدمة 
اأن ن�سب تنظيم  اإىل  واأ�سارت  اأكرث 
الأ�رسة يف بع�ص دول املجم�عة، 
لدى  مثيالتها  من  اأكرث  متدنية 
وتطرقت  املتخلفة  الدول 
دول  وج�د  اإىل  الأممية  امل�س�ؤولة 
لل�سباب  م�سدرة واأخرى م�ست�ردة 
ظاهرة  اأن  مبينة  املهاجرين، 

اقت�سادات  ت�سع  ال�سباب  هجرة 
خا�ص،  ب�سكل  اأوروبا  �رسقي  دول 
"اأرميتاغ"  ودعت  �سعب  و�سع  يف 
احلل�ل  من  جمم�عة  تفعيل  اإىل 

متمثلة  الهجرة،  ظاهرة  من  للحد 
ال�سباب  لدى  ال�ستثمار  زيادة  يف 
ال�سحة،  جمالت  حت�سني  عرب 

واحلق�ق، وت�فري فر�ص العمل.

قالت األنا اأرميتاغ، من�ضقة �ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان يف اأوروبا ال�ضرقية واآ�ضيا الو�ضطى، اإن تركيا تعد منوذجًا ُيحتذى به يف ا�ضت�ضافة الالجئني، ، اأ�ضادت فيها بح�ضن �ضيافة تركيا اأكرث 
من 3 ماليني ون�ضف املليون لجئ على اأرا�ضيها، واخلدمات التي تقدمها لهم.

األنا اأرميتاغ، من�ضقة �ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان

م٫�س 

تركيا منوذج ُيحتذى به يف ا�ضت�ضافة الالجئني 

العراق

ت�ضّمم �ضفري الحتاد الأوروبي خالل زيارته للب�ضرة
عراقي،  حك�مي  م�سدر  قال 
الحتاد  �سفري  اإن  اخلمي�ص،  الي�م 
بليك�ا،  رام�ن  العراق  يف  الأوروبي 
�رسبه  جراء  ت�سمم  بحالة  اأ�سيب 
التي  الزيارة  خالل  مل�ثة  مياه 
الب�رسة  حمافظة  اإىل  يجريها 
اإىل  بليك�ا  ل  ،وو�سّ البالد  جن�بي 
على  لالطالع  اأم�ص،  ي�م  الب�رسة 
امل�ساريع التي حتتاجها املحافظة 

من  العامة  اخلدمات  قطاع  يف 
وفق  ال�رسب،  ومياه  الكهرباء  قبيل 
احلك�مة  يف  ع�س�  وه�  امل�سدر 

املحلية مبحافظة الب�رسة.
وقال امل�سدر ، طالبا عدم الإ�سارة 
بالت�رسيح  خم�ل  غري  ك�نه  ل�سمه 
الحتاد  "�سفري  اإن  لالعالم، 
بحالة  اأ�سيب  العراق،  يف  الأوروبي 
�رسبه  جراء  اخلمي�ص،  الي�م  ت�سمم 

الب�رسة،  حمافظة  يف  مل�ثة  مياه 
مما ا�ستدعى نقله اإىل فندق و�سط 
املدينة لتلقي العالج، حتت اإ�رساف 
اأن  امل�سدر  واأو�سح  طبي".  كادر 
يجري  اأن  املقرر  كان من  "ال�سفري 
الي�م ج�لة ميدانية لتفقد عدد من 
حمافظة  يف  اخلدمية  امل�ساريع 
اإعادة  اإىل  حتتاج  والتي  الب�رسة 
الحتاد  من  بدعم  و�سيانة  تاأهيل 

ال��سع  امل�سدر  يبنّي  الوروبي"ومل 
مل  كما  لل�سفري،  احلايل  ال�سحي 
ي�سدر بيان ر�سمي ح�ل ال�اقعة من 
الحتاد  اأو  العراقية  احلك�مة  قبل 
العليا  املف��سية  وكانت  الأوروبي. 
امل�ستقلة حلق�ق الإن�سان )م�ؤ�س�سة 
قد  بالربملان(،  ترتبط  ر�سمية 
عن  املا�سي،  ال�سهر  اأواخر  اأعلنت 
حالة  األف   70 من  اأكرث  ت�سجيلها 

ال�رسب  مياه  تل�ث  جراء  ت�سمم 
الب�رسة  ،وتعتمد  اأ�سابيع  خالل 
العرب  �سط  مياه  على  الغالب  يف 
لتغذية م�ساريع الإ�سالة، اإل اأن ن�سبة 
مرتفعة  املياه  يف  الذائبة  الأمالح 
جدا عن الن�سبة امل�سم�ح بها، وفق 
العاملية.  ال�سحة  منظمة  معايري 
احتجاجات  مهد  هي  والب�رسة 
نح� متقطع،  مت�ا�سلة على  �سعبية 

يف  املا�سي،  ج�يلية   9 منذ 
العراق  وجن�بي  و�سط  حمافظات 
تردي  على  ال�سيعية،  الغالبية  ذات 
الكهرباء  مثل  العامة،  اخلدمات 
واملاء، ف�ساًل عن قلة فر�ص العمل. 
كما هي ثاين اأكرب حمافظات العراق 
وهي  )غرب(،  الأنبار  بعد  م�ساحة 
البالد  يف  النفط  �سناعة  مركز 

ومنفذها البحري ال�حيد.

العراق

الكتل ال�ضيا�ضية تقدم 5 مر�ضحني للحكومة القادمة

الحتاد الأوروبي

 قلق من الهجمات الإلكرتونية �ضد منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائية

الن�رس،  اإئتالف  يف  ع�س�  قال 
الكتل  جميع  اإن  ال�سبت، 
اتفقت  الرئي�سة  ال�سيا�سية 
ل�سغل  مر�سحني   5 تقدمي  على 
ال�زارية يف احلك�مة  املنا�سب 
واأ�ساف  اجلديدة.  العراقية 
اأن"رئي�ص   ، ال�ساعدي  ناظم 
عبد  عادل  املكلّف  ال�زراء 
املهدي له اختيار اأحد ال�سماء 
املر�سحة من الكتل، اأو رف�سها 
جميعها، يف حال مل يكن مقتنعا 

بالرت�سيحات" ،واأو�سح اأن "عدد 
ال�زارات �سيبقى ثابتا دون تغيري 
احلالية،  احلك�مة  يف  كان  كما 
على  ال�سيا�سية  الكتل  وحت�سل 
ح�سب  كال  ال�زارية  املقاعد 
،يراأ�ص  النتخابي"  ال�ستحقاق 
العبادي،  الن�رس، حيدر  ائتالف 

رئي�ص ال�زراء املنتهية وليته.
اجلمه�رية  رئي�ص  وكلّف 
مر�سح  �سالح،  برهم  العراقية 
الكتلة الأكرب عادل عبد املهدي 

بت�سكيل  املا�سي  الثالثاء 
من  ي�ما   30 خالل  احلك�مة، 
ن�ص  بح�سب  التكليف  تاأريخ 
اختيار  ومت  العراقي.  الد�ست�ر 
بني  بالت�افق  املهدي  عبد 
بينها  ال�سيا�سية  الق�ى  خمتلف 
ت�سدر  الذي  "�سائرون"  حتالف 
يف  جرت  التي  النتخابات 
مقعدا   54 على  بح�س�له  ماي 
مدى  ،وعلى   329 اأ�سل  من 
الطاحة  اأعقبت  التي  ال�سن�ات 

بنظام �سدام ح�سني عام 2003، 
والأكراد  وال�سيعة  ال�سنة  تقا�سم 
الدولة  يف  الرفيعة  املنا�سب 
وفق ما ه� متعارف عليه با�سم 

"املحا�س�سة". 
ويعترب ال�سدر اأن "املحا�س�سة" 
الف�ساد  ا�ست�رساء  وراء  كانت 
وعدم ا�ستتباب الأمن يف البالد. 
احلك�مة  تك�ن  لأن  وي�سعى 
املقبلة من التكن�قراط الفنيني 

غري احلزبيني. 

الأوروبي،  الحتاد  اأعرب 
حيال  البالغ  قلقه  عن  اخلمي�ص، 
اإلكرتونية  هجمات  تنفيذ  حماولة 
الأ�سلحة  حظر  منظمة  �سد 
الكيميائية التابعة لالأمم املتحدة. 
جاء ذلك يف بيان م�سرتك لكل من 
الأوروبي،  الحتاد  جمل�ص  رئي�ص 
املف��سية  ورئي�ص  تا�سك،  دونالد 
جان- كل�د يانكر، وممثلة ال�س�ؤون 

الأمنية  وال�سيا�سة  اخلارجية 
فيديريكا  الأوروبي،  لالحتاد 
حماولة  بخ�س��ص  م�غريني، 
الرو�سي  ال�ستخبارات  جهاز 
الأ�سلحة  حظر  منظمة  قر�سنة 
هذا  البيان،  واعترب  الكيميائية 
باأنه  العدائي"،  "الت�رسف 
اأ�س�ص  ي�ستهدف  احرتام"  "عدم 
للغاية  "قلق�ن  واأ�ساف  املنظمة. 

لزعزعة  املحاولة  هذه  ب�سبب 
الكيميائية  الأ�سلحة  منظمة حظر 
ميثل  هذا  اأن  كما  باأ�رسها، 
ت�رسفا عدائيا �سد املنظمة التي 
احرتام  وعدم  ت�ست�سيفها ه�لندا، 
اأ�س�سها"واأعرب  ي�ستهدف  كبري 
من  الن�ع  لهذا  اأ�سفه  عن  البيان، 
الت�رسفات التي ت�ستهدف القان�ن 
لالحتاد  الدولية  وامل�ؤ�س�سات 

الحتاد  ا�ستمرار  واأكد  الأوروبي 
تعزيز  اأجل  من  �رسكائه  كافة  مع 
الرقمي  املجال  يف  م�ؤ�س�ساته 
املا�سي،  اأفريل  ويف  خ�س��سا 
عن  اله�لندي،  الدفاع  وزير  اأعلن 
جلهاز  اإلكرتونيا  هج�ما  منعهم 
�سد  الرو�سي  ال�ستخبارات 
الكيميائية  الأ�سلحة  منظمة حظر 

وذلك مب�ساعدة بريطانيا.

�ضحيفة �ضينية ر�ضمية

 بكني تتحفظ على رئي�س 
معه "الإنرتبول" للتحقيق 

ر�سمية،  �سينية  �سحيفة  اأفادت 
م�ساء اجلمعة، اأّن بكني تتحفظ 
الدولية  ال�رسطة  رئي�ص  على 
وي،  ه�نغ  مينغ  "الإنرتب�ل"، 

للتحقيق معه.
ت�ساينا  "�ساوث  �سحيفة  ونقلت 
عن م�سدر مل  ب��ست"  م�رنينغ 
عاًما(،   64( "مينغ"  اأّن  ت�سمه، 
وه� �سيني اجلن�سية، مت التحفظ 
البالد  و�س�له  مبجرد  عليه 
الأ�سب�ع املا�سي، للتحقيق معه 
اخللفية  ال�سحيفة  تذكر  ومل 
التي يجري بناًء عليها التحقيق 
مل  فيما  الإنرتب�ل،  مدير  مع 

تتطرق ملزيد من التفا�سيل.
الي�م،  اأفادت،  اأنباء  اأن  ي�سار 
 29 منذ  الرجل  باختفاء 
غياب  و�سط  املا�سي،  �سبتمرب 
اأو  بكني  من  للت��سيحات 
الإنرتب�ل ولفتت �سحف اأوروبية 
حيث  فرن�سا،  يف  ال�سلطات  اأن 
الدولية،  ال�رسطة  مقر  ي�جد 
اختفائه  ب�ساأن  حتقيًقا  فتحت 

واأن  ال�سني،  اإىل  مغادرته  بعد 
ت�سعر  الفرن�سية  الداخلية 
بالقلق حيال تهديدات قد تطال 
جانب  واإىل  الإنرتب�ل  رئي�ص 
"مينغ"  ي�سغل  الدويل،  من�سبه 
العام  الأمن  وزير  نائب  من�سب 
يف حك�مة بالده وحتى ال�ساعة 
)17:00 ت.غ( مل ي�سدر اأي تعليق 
اأو الإنرتب�ل ب�ساأن ما  من بكني 

ن�رسته ال�سحيفة ال�سينية.
يف  الدولية  ال�رسطة  مقر  ويقع 
فرن�سا،  جن�بي  "لي�ن"  مدينة 
ال�سيني  امل�س�ؤول  وي�سغل 
 2016 ن�فمرب  منذ  رئا�ستها 

وحتى 2020.
ال�سيني،  القان�ن  ومب�جب 
اإخطار  ال�سلطات  على  يتعني 
ال�سخ�ص  عمل  ورب  عائلة 
حتقيقات،  لأي  يخ�سع  الذي 
يف غ�س�ن 24 �ساعة من �سدور 
قرار العتقال، با�ستثناء حالت 
اإعاقة  اإىل  ذلك  فيها  ي�ؤدي  قد 

التحقيق.
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اأنه اأعلم اإدارة ال�شباب البلوزدادي 
الفريق  �شيقود  انه  اللقاء  قبل 
ال�شهيد  مبلعب  مواجهة  اآخر  يف 
عن  بعدها  والرحيل  حمالوي، 
عدم  غلى  الأمر  مربرا  النالدي، 
اأ�شحت  التي  لل�شغوطات  حتمله 
ل  التي  والظروف  عليه  تفر�ض 
ت�شجع على العمل معه، واأ�شار ان 
الالعبني ل ميلكون اأي حتفيز من 
اأجل الدخول بذهنية الفوز، واعترب 
�شيكون  الفريق  عن  رحيله  اأن 
ا�شتقدام  اجل  من  م�شلحته  يف 
مدرب اآخر قادر على منح النف�ض 
ذهنيا،  وحتريرها  للت�شكيلة  الثاين 
وا�شتطرد ان �شباب بلوزداد فريق 
مثل  التواجد يف  ي�شتحق  ول  كبري 
هذه الو�شعية ال�شعبة التي مير بها 

لأن مكانته يف اأعلى جدول الرتتيب 
ولي�ض القاع ح�شبه، متمنيا التوفيق 
له يف الفرتة املقبلة باعتباره اأحد 
اأعرق الأندية يف اجلزائر، م�شيفا 
انه يحيي �شجاعة الالعبني الذين 
ا�شتطاعوا ت�شجيل نتيجة ايجابية 
الذين  الأن�شار  و�شكر  بق�شنطينة، 
من  الالعبني  لت�شجيع  تنقلوا 
م�شاندة  منهم  طالبا  املدرجات 
فريقهم والوقوف اإىل جانبه خالل 
الفرتة  لتجاوز  املقبلة  الفرتة 

ال�شعبة التي ميرون بها.
ابناء  ت�شكيلة  عادت  املقابل،  يف 
»العقيبة« بنقطة الأمل من التنقل 
مدينة  اإىل  قادها  الذي  ال�شعب 
ق�شنيطنة من اأجل مواجهة ال�شباب 
املحلي، حيث متكن رفقاء م�شجل 

تفادي  من  جرار  ال�شباب  هدف 
النادي  و�شعية  وتعقيد  الهزمية 
يف موؤخرة جدول الرتتيب و�شجلوا 
عامال  �شيكون  ثمينا،  تعادل 
التواجد  اأجل  من  لالعبني  هاما 
حت�شريا  املعنويات  اأح�شن  يف 
الذي  الكبري  العا�شمي  للداربي 
اأمام  املقبل  الأربعاء  ينتظرهم 
اجلار احتاد اجلزائر �شمن اجلولة 
العا�رشة من البطولة الوطنية، اأين 
ت�شتهدف الت�شكيلة البلوزدادية اإىل 
املقبلة  املباراة  يف  الفوز  حتقيق 
لتحقيق الديكليك والعودة بقوة يف 
املباريات املقبلة، من اجل اإنقاذ 
واإخراجه  الرتتيب  النادي من ذيل 
من منطقة اخلطر ل�شمان حتقيق 

البقاء.

الت�شكيلة تعود بتعادل معنوي قبل موعد الداربي

�ضريفي الوزاين: اأعلمت م�ضوؤويل بلوزداد با�ضتقالتي واأحيي �ضجاعة الالعبني
اأعلن مدرب فريق �شباب بلوزداد �شي الطاهر �شريف الوزاين رحيله نهائيا عن الفريق، 

بعدما قدم ا�شتقالته اإىل م�شوؤويل الفريق قبل مباراة �شباب ق�شنطينة، حيث اأو�شح 
املعني يف ت�شريحات اإعالمية عقب نهاية املواجهة اأمام حامل لقب املو�شم الفارط،

رونالدو يعّدل 
اتفاق ديباال 

وبيانيت�ش
باولو  الأرجنتيني  حتدث 
جوفنتو�ض  مهاجم  ديبال 
الرائع  هدفه  عن  الإيطايل 
بدوري  بويز  يوجن  �شباك  يف 
�شيا�شة  عن  كا�شفا  الأبطال 
ت�شديد الركالت احلرة، بعد 
كري�شتيانو  الربتغايل  و�شول 
وقال  ال�شيف،  يف  رونالدو 
عن  الأرجنتيني  الالعب 
�شمن  جاء  الذي  الهدف 
يف  املباراة،  يف  له  هاتريك 
مقابلة مع �شحيفة »لغازيتا 
ديلو �شبورت« الإيطالية :«يف 
بع�ض املواقف لديك حلظة 
فقط للتفكري، عندما اأدركت 
اأن املدافع لن يلحق بالكرة 
اجلزء  ا�شتخدام  اخرتت 
لأكون  القدم  من  الداخلي 
اأكرث حتكما بالكرة وو�شعها 
يف اأي مكان«، وتابع: »كذلك 
وقت  يوجد  ل  اأنه  راأيت 
حار�ض  لأن  الكرة  ل�شتالم 
املرمى كان باإمكانه اخلروج 
�رشيعا، لذا حاولت الت�رشف 

ب�رشعة«.
الثابتة،  الركالت  وعن 
العام  :«يف  ديبال  اأو�شح 
املا�شي كان لدي اتفاق مع 
كانت  لو  بيانيت�ض،  مرياليم 
الي�شار يح�شل  الكرة باجتاه 
اليمني  يف  بينما  عليها،  هو 
و�شل  عندما  اأنا،  اأ�شدد 
ملرياليم  اأر�شلت  رونالدو 
له عذًرا  الدرد�شة وقلت  يف 
اأنك لن ت�شدد  اأعتقد  لكنني 
احلرة  الركالت  من  الكثري 
هذا العام«، واأ�شاف: »ن�شع 
نعرف  ولكننا  جانبًا  املزاح 
على  رونالدو،  يعمل  كيف 
كري�شتيانو  ي�شدد  الي�شار 
يف  اتفاق  لدينا  بات  والآن 
احلرة  الركالت  ت�شديد 
رونالدو ثم اأنا ثم بيانيت�ض«.

يعطيني  »األيغري  وتابع: 
اعتمادا  التحرك،  حرية 
يف  زمالئي  هم  من  على 
البقاء  مني  يطلب  امللعب، 
اأن  واأحاول  انفتاًحا  اأكرث 
الالعبني«،  كل  بني  اأربط 
اأتبادل  »اأنا  ووا�شل: 
بناء  األيغري  مع  الأفكار 
اخل�شوم،  خ�شائ�ض  على 
اأين  نكت�شف  اأن  ونحاول 
من  املزيد  اإيجاد  ميكننا 
عام  ب�شكل  امل�شاحات، 
املو�شم  يف  ال�شعوبات 
على  �شاعدتني  املا�شي 
»تعلمت  واأردف:  الن�شوج«، 
وعلى  جوفنتو�ض  يف  الكثري 
اأحتدث  كيف  املثال  �شبيل 
املباراة،  قبل  الالعبني  مع 
رائعني  لعبني  من  تعلمت 
مثل بوفون وكيليني واألفي�ض، 
اإىل  حتتاج  ذلك  بعد  لكنك 
جتعل  �شخ�شية  متتلك  اأن 
يف  لك،  ي�شتمع  اجلميع 
من  بد يل  ل  احلايل  الوقت 
لدي  والآن  التعلم،  موا�شلة 

كيليني«.
وكالت

الالعبون خيبوا الآمال وعبيد يتلقى اإ�شابة

�ضباب ق�ضنطينة ي�ضيع االنطالقة االيجابية

مرا�شيم الدفن جرت اأم�س مبقربة عني البي�شاء

وفاة عميد التن�ش مزداد

نقطتني  ق�شنطينة  �شباب  فريق  �شّيع 
ا�شتقبلت  عندما  ملعبه  على  ثمينتني 
الوقوع  اإثر  وذلك  بلوزداد،  �شباب 
يف  بهدف  اليجابي  التعادل  فخ  يف 
اأوقف  الذي  التعرث  وهو  �شبكة،  كل 
امل�شرية الإيجابية للفريق الق�شنطيني 
دون  مواجهات  ثالث  �شجل  الذي 
لعبو  و�شّيع  فوزين،  منها  هزمية 
حتقيق  فر�شة  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة 
داخل  التوايل  على  الثاين  النت�شار 
اإىل  ال�شعود  فر�شة  وفّوت  القواعد 
على  اخلناق  وت�شييق  املقدمة  كوكبة 
الفوز  واأن  خا�شة  املقدمة،  ثالثي 

�شريتا  مدينة  لأبناء  �شي�شمح  كان 
الثالث  املركز  اإىل  موؤقتا  ال�شعود 
و�شمان البقاء عن مقربة من ال�شدارة 
هذا  الأوىل  الأدوار  على  والتناف�ض 
املو�شم. وخذل رفقاء الالعب ر�شوان 
عبد  واملدرب  اأن�شارهم  �رشيفة  بن 
كانوا  واأنهم  خا�شة  عمراين،  القادر 
املهاجم  بف�شل  النتيجة  يف  متقدمني 
العديد من  و�شيعوا  بلقا�شمي  املتاألق 
خا�شة  للتهديف،  ال�شانحة  الفر�ض 
القائم الذي حرم بلقا�شمي من اإ�شافة 
الثاين يف اللقاء وت�شجيل الثنائية –وهو 
البطولة  هداف  و�شيف  يتواجد  الذي 

اإىل  اأهداف-،  اأربعة  بر�شيد  الوطنية 
بلوزداد  �شباب  حار�ض  تاألق  جانب 
مزيان الذي ت�شدى لكرة ثانية لالعب 
اأخرى،  اإىل  مباراة  من  يتاألق  الذي 
كاغامبيغا  البوركينابي  الالعب  وكان 
ال�شوط  اأطوار  طيلة  لنف�شه  ظال 
اأمني  لزميله  بديال  حّل  عندما  الثاين 
خالل  اإ�شابة  الأخري  تلقى  اأين  عبيد، 
اإىل  دفعته  والتي  الأول  ال�شوط  اأطوار 
املغادرة وعدم اإكمال اطوار اللقاء، يف 
الإ�شابة  نوعية  على  التعرف  انتظار 

واإمكانية الغياب عن املناف�شة.
ع.ق.

ح�شني  بوهران  التن�ض  عميد  تويف 
مزداد يف الليلة ما  بني اجلمعة وال�شبت 
عن عمر يناهز 82 عاما ح�شب ما علم 
ويعترب  للتن�ض،  الولئية  الرابطة  من 
بق�شنطينة   1936 مواليد  من  الفقيد 
بعا�شمة  حياته  غالب  اأم�شى  ولكنه 
اأبرز  من  كان  حيث  اجلزائري  الغرب 
لعبي التن�ض على امل�شتويني اجلهوي 

اإىل   1960 �شنوات  خالل   والوطني 
الألوان  عن  دافع خاللها   ،1980 غاية 
على  دولية   حمافل  عدة  يف  الوطنية 
الأبي�ض املتو�شط  البحر  األعاب  غرار 
يف  العا�شمة  باجلزائر  اأقيمت  التي 
التن�ض  رابطة  رئي�ض  وح�شب   ،1975
الفقيد  فاإن  تيجيني،  جمعي  لوهران، 
يف  امل�شاهمني  اأكرب   بني  من  كان 

تطور اللعبة باجلزائر رفقة زميله عبد 
احلياة  فارق   الذي  حممودي  ال�شالم 
هو الآخر منذ ب�شع �شنوات، حيث كون 
الرجالن عدة ريا�شيني تاألقوا يف هذه  
الفقيد  دفن  مرا�شيم  وجرت  اللعبة، 
بعد �شالة الع�رش لأم�ض مبقربة عني 

البي�شاء بوهران.
ق.ر.

الت�شكيلة �شجلت �شقوطا جديدا بب�شار

اأن�ضار بلعبا�ش يطالبون 
عودة �ضريف الوزاين

احتاد  فريق  و�شعية  تعّقدت 
اخلطر  منطقة  يف  بلعبا�ض 
جلدول الرتتيب عقب اخل�شارة 
التنقل  من  بها  منيوا  التي 
ب�شار  مدينة  اإىل  قادهم  الذي 
والإطاحة بهم من طرف �شبيبة 
ال�شاورة �شمن اجلولة التا�شعة 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
النقاط  نزيف  وا�شلوا  حيث 
التوايل  على  مباراة  لرابع 
و�شعية  يف  و�شعهم  والذي 
بالتواجد  عليها  يح�شدون  ل 
الأخري  قبل  ما  املركز  �شمن 
هذه  ال�شقوط،  على  واللعب 
يتواجد  التي  ال�شعبة  الو�شعية 
عليها »العقارب« جعل الأن�شار 
ينادون ب�رشورة عودة املدرب 

ال�شابق للت�شكيلة �رشيف الوزاين 
حيث  جمددا،  الفريق  اإىل 
وّجهوا مطلبا اإىل اإدارة النادي 
من اأجل اإعادة �رشيف الوزاين 
اإىل من�شبه وا�شتبعاد التون�شي 
يقنع  مل  الذي  بوعكاز  معز 
الفريق  وان  خا�شة  اجلماهري 
الأ�شواأ،  اإىل  ال�شيئ  من  مير 
»املكرة«  جماهري  ي�رش  حيث 
الذي  املدرب  ا�شتعادة  على 
قادهم اإىل التتويج بلقب كاأ�ض 
اجلمهورية املو�شم املن�رشم، 
من  حرا  اأ�شحى  واأنه  خا�شة 
اأي التزام بعدما قدم ا�شتقالته 
من على راأ�ض العار�شة الفنية 

لفريقه �شباب بلوزداد.
ع.ق.

 اإدارة الفريق توجه اتهامات
 خطرية للحكم براهيمي

�ضالو: بارادو يتعر�ش اإىل املوؤامرة

فتح مدرب نادي بارادو الربتغايل 
فران�شي�شكو الك�شندر �شالو النار 
على احلكم براهيمي الذي اأدار 
اأمام ن�رش ح�شني  مباراة فريقه 
العا�شمي  الداربي  �شمن  داي 
اجلولة  حل�شاب  جرى  الذي 
الوطنية،  البطولة  من  التا�شعة 
م�شتهدفا  فريقه  اأن  اكد  حيث 
من  الأطراف  بع�ض  طرف  من 
مهددا  وجعله  حتطيمه  اجل 
اإىل  تهدف  باأطراف  باإحاطته 
زعزعته وحت�شري موؤامرة �شده 
واأكد  به،  الطاحة  اأجل  من 
املدرب الربتغايل يف ت�رشيحات 
مقابلة  نهاية  عقب  اإعالمية 
اأنه مع مرور اجلولت  الن�رشية 
البطولة  ت�شري  كيف  يفهم  اأخذ 
م�شيفا  بالدنا،  يف  الوطنية 
جاءت  البطولة  انطالقة  اأن 
بارادو  فريق  و�شع  خالل  من 
موؤامرة  وحت�شري  الأعني  بني 
انطالقة  مع  تك�شريه  اأجل  من 
من  وحرمانه  اجلديد  املو�شم 
املناف�شة.  يف  بعيدا  الذهاب 
يقوم  انه  بارادو  مدرب  واأ�شار 

اأجل  من  كبرية  بت�شحيات 
الإ�رشاف على النادي العا�شمي 
وغادر  عائلته  ترك  واأنه  خا�شة 
فريق  تدريب  اأجل  من  بالده 
تناف�شي وميلك لعبني اأ�شحاب 
الكفاءة، اإل اأنه يجد يف املقابل 
اطرافا تعمل على تك�شري العمل 

الذي يقوم به.
بارادو  نادي  م�شوؤولو  وا�شتكى 
النادي  رئي�ض  راأ�شهم  على 
اإدارة  طريقة  زط�شي  ح�شان 
احلكم براهيمي للمباراة والذي 
م�شلحة  يغلب  قراراته  يف  كان 
فريقه،  ح�شاب  على  الن�رشية 
الذي ظلم حتكيميا ومت حرمانه 
حيث  �رشعية،  جزاء  ركلة  من 
احلكم  اأن  بارادو  اإدارة  اعتربت 
براهيمي جاء اإىل ملعب 20 اوت 
من اجل اجناز مهمة كان مكلفا 
بارادو  هزمية  يف  وتتمثل  بها 
وهي املهمة التي اأتقنها بنجاح 
اأطلقها  التي  التهامات  وفق 
ح�شان زط�شي للحكم عند نهاية 

اللقاء.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�إقناع  على  يعمل  �سوف  �أنه  �إال 
غو�رديوال  بيب  �ال�سباين  مدربه 
�أ�سا�سي  مركز  يف  �للعب  باأحقيته 
على  و�حل�سول  �لت�سكيلة  �سمن 
ثقته، وهو �لذي فقد مكانه �أ�سا�سيا 
جانب  �إىل  �الأخرية،  �ملباريات  يف 

�الجنليزية  �الإعالمية  �لتقارير  �أن 
�لقادم  �لالعب  �أن  �أم�س  ك�سفت 
�لكروي  �ملو�سم  لقب  حامل  �إىل 
�سيتي  لي�سرت  من  �ملا�سي  �ل�سيف 
�لت�سكيلة  من  لالبتعاد  مر�سح 
نحو  و�لتحول  جمدد�،  �الأ�سا�سية 
�ملناف�سة  ظل  يف  �الحتياط  دكة 
لكنه  من�سبه،  يعرفها  �لتي  �ل�سديدة 

�لثاين،  �ل�سوط  يف  للدخول  مر�سح 
�لتي  �الأخرية  �ملباريات  منو�ل  على 
حتت  �سيتي  �ملان  يلعبها  �أ�سحى 

قيادة مدربه �ال�سباين.
�مل�رصي  �جلز�ئري  �ل�رص�ع  وي�سد 
يجمع  و�أنه  خا�سة  �ملتتبعني  �أنظار 
بني فريقني يتقا�سمان �سد�رة جدول 
ترتيب »�لربميرليغ« بر�سيد 19 نقطة 

لكل منهما،  و�لفوز �أكرث من �رصوري 
ومو��سلة  �الأول  باملركز  لالحتفاظ 
�أين  �للقب،  على  �لتناف�س  �سباق 
ي�ستهدف �ملان �سيتي مو��سلة �سكة 
�النت�سار�ت عرب ح�سد خام�س فوز 
مو�تية  �لفر�سة  بينما  �لتو�يل،  على 
تد�رك  �أجل  من  »�لريدز«  لت�سكيلة 

تعرث �جلولة �لفارطة.

�لدويل �جلز�ئري مر�شح للدخول �حتياطيا �أمام ليفربول

حمرز و�ضالح يف مواجهة مثرية بالأنفيلد
ت�شد �لأنظار �أم�شية �ليوم نحو ملعب »�أنفيلد« و�لذي ي�شتقبل مبار�ة قوية جتمع بني فريقي ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي 

�شمن قمة �جلولة �لثامنة من �لدوري �لجنليزي �ملمتاز، �أين �شيلتقي �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز وجها لوجه مع 
نظريه �مل�شري حممد �شالح، يف مبار�ة مر�شحة �ن ت�شهد ندية كبرية بني �لنجمني �جلز�ئري و�مل�شري، رغم �أن متو�شط 

ميد�ن �خل�شر �شوف يلعب �للقاء خارج قلعة »�لحتاد« 

�شمن �شحب قرعة كاأ�ض �لعرب لالأندية

�ضدام جزائري �ضعودي 
واحتاد اجلزائر يلتقي املريخ

مولودية وهر�ن / وفاق �شطيف

احلمراوة للتدارك والن�ضر 
الأ�ضود ل�ضتعادة التوازن

�أ�سفرت عملية �سحب قرعة �لدور 
ثمن �لنهائي لكاأ�س �لعرب لالأندية 
�سعودية،  جز�ئرية  مو�جهتني  عن 
جرت  �لتي  �لقرعة  �أوقعت  بعدما 
�لريا�س  مبدينة  �أم�س  �سبيحة 
�سطيف  وفاق  فريقي  �ل�سعودية 
�الأهلي  �أمام  �جلز�ئر  ومولودية 
يالقي  بينما  �ل�سعوديان،  و�لن�رص 
�ملريخ  مناف�سه  �جلز�ئر  �إحتاد 
من  �لثاين  �لدور  يف  �ل�سود�ين 
�لقرعة  وكانت  �لعربية،  �ملناف�سة 
�لعا�سميني  �لناديني  �سالح  يف 
عندما  �جلز�ئر  ومولودية  �حتاد 
�الأمر  وهو  �أوال  �سحبهما  مت 
باال�ستقبال  لهما  ي�سمح  �لذي 
�لعودة  مبار�ة  يف  ملعبهما  على 
بال�سود�ن  �لذهاب  يلعبان  فيما 
بينما  �لتو�يل،  على  و�ل�سعودية 
مدعو�  �سطيف  وفاق  �سيكون 
فيما  مبيد�نه  �لذهاب  ال�ستقبال 
�لقو�عد،  خارج  �الإياب  يجري 
عك�س ما كان عليه �الأمر يف �لدور 
�جلز�ئر  ممثلو  لعب  عندما  �الأول 
�الإياب  لقاء�ت  �لعرب  كاأ�س  يف 
د�خل �لقو�عد، و�الأكيد �ن �ملهمة 
�سوف تكون معقدة يف �لدور ثمن 
�لنهائي خا�سة و�أن �لقرعة �أوقعت 

�لثالثي �أمام �أندية قوية.
يف  �ملباريات  جتدري  لالإ�سارة 
بتاأهل  و�الإياب،  �لذهاب  �سيغة 
حيث  �ملغلوب،  و�إق�ساء  �لغالب 

�أكتوبر  �سهر  بني  �للقاء�ت  جتري 
حتديد  ويتم  �ملقبل  دي�سمرب  �إىل 
�الأندية  بني  �ملباريات  تو�ريخ 

�ملتناف�سة.

برنامج �ملباريات

 �ملريخ �ل�شود�ين  
،  �حتاد �لعا�شمة 

�جلز�ئري
 �لن�شر �ل�شعودي  /  

مولودية �جلز�ئر
 �لأهلي �مل�شري  /  

�لو�شل �لإمار�تي
 �لود�د �ملغربي  /  

�لنجم �ل�شاحلي 
�لتون�شي

 �لهالل �ل�شعودي  /  
�لنفط �لعر�قي

 �لإ�شماعيلي �مل�شري  /  
�لرجاء �ملغربي

 �لحتاد �ل�شكندري  /  
�لزمالك �مل�شري
 وفاق �شطيف 

�جلز�ئري  /  �لأهلي 
�ل�شعودي

زبانة  �أحمد  ملعب  ي�ستقبل 
جتمع  وقوية  مثرية  مبار�ة 
ووفاق  وهر�ن  مولودية  فريقي 
لتا�سعة  �جلولة�  �سمن  �سطيف 
�الأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
هامة  �ملو�جهة  هذه  و�ستكون 
تعول  �لتي  »�حلمر�وة«  لت�سكيلة 
�الأر�س  عاملي  ��ستغالل  على 
�الحتفاظ  �أجل  من  و�جلمهور 
ملعبهم  على  كامال  بالز�د 
�سيكون  �لذي  �لفوز  وحتقيق 
حال  يف  �لتو�يل  على  �لثالث 
العبو  يدرك  حيث  حدوثه، 
نقاط  ح�سم  �همية  �لفريق 
�ال�ستفاقة  وتاأكيد  �ملو�جهة 
بعد  �لنادي  عليها  يتو�جد  �لتي 
فوزين على �لتو�يل �أمام مولودية 
على  بلوزد�د  و�سباب  �جلز�ئر 
�نت�سار  وبالتايل  �الأخري،  ملعب 
للفريق  عنه  غبار  ال  �ليوم 
�لعودة  تفادي  �أجل  من  �ملحلي 
ي�ساهم  �أين  �ل�سفر،  نقطة  �إىل 
�إىل  �لفوز يف �سعود »�حلمر�وة« 
�لرتتيب  جلدول  �لر�بع  �ملركز 
عن  �للقب  �سباق  ومر�قبة 
غياب  �لت�سكيلة  وتعرف  قرب، 

ب�سبب  بو�سار  �سفيان  �لثنائي 
�لعقوبة �لتي حترمه من مو�جهة 
تومي  وزميله  �ل�سابقني  زمالئه 
يدخل  �ملقابل،  يف  �مل�ساب. 
وهو  �ملبار�ة  �سطيف  وفاق 
�لبطولة  يف  نف�سه  عن  يبحث 
نتائج  فيها  ي�سجل  �لتي  �لوطنية 
يف  �لتعرث  بعد  خا�سة  متذبذبة، 
دفاع  �أمام  �الأخريتني  �جلولتني 
تاجنانت و�سبيبة �لقبائل و�للتان 
�ملغربي  �ملدرب  كتيبة  تلزمان 
على  �لعمل  �لطاو�سي  ر�سيد 
�يجابية  بنتيجة  �لعودة  هدف 
�جلز�ئري  �لغرب  �سفرية  من 
�لبطولة  يف  �لتو�زن  و��ستعادة 
لها  ي�سمح  �لذي  �الأمر  �لوطنية 
كوكبة  من  مقربة  على  �لبقاء 
�ملقدمة و�لتناف�س على �الأدو�ر 
وتعرف  �ملو�سم،  هذ�  �الأوىل 
�أربعة  �الأ�سود«  »�لن�رص  ت�سكيلة 
بالثنائي  �الأمر  ويتعلق  غيابات 
�مل�سابان،  وفرحاين  ر�سو�ين 
�ملر�س  يعاين  �لذي  جابو 
يتنقل  �لذي  �سيال  و�الإيفو�ري 
�إىل بالده من �أجل جو�ز �ل�سفر.
عي�شة ق.

�ختري �أف�شل لعب يف مبار�ة تولوز

عطال يبهر مع ني�س ويطمئن بلما�ضي
ي�سجل �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�سف عطال بد�ية مو�سم قوية مع فريقه ني�س �لفرن�سي جعلته حمط �الأنظار ولفت �نتباه ع�ساق �لكرة 

�مل�ستديرة خا�سة �الأوروبية، �أين يتاألق خريج نادي بار�دو من مبار�ة �إىل �أخرى منذ �ن�سمامه �إىل ني�س قادما من �لدوري �لبلجيكي، حيث عاد 

�لظهري �الأمين للت�سكيلة �لوطنية بالتعادل من تولوز بعدما فر�س �لتعادل على �لفريق �مل�سيف يف �ملبار�ة �لتي جرت �أول �أم�س الفتتاحية 

�ثبت  كبرية  مبار�ة  كاملة قدم خاللها  دقيقة  �لت�سعني  �أ�سا�سيا وخا�س  لعب عطال  �أين  �لفرن�سية،  �الأوىل  �لدرجة  دوري  �لتا�سعة من  �جلولة 

خاللها علو كعبه وقدرته على مناف�سة �أف�سل �لالعبني يف من�سب �لظهري �الأمين وهو �لذي �أ�سبح يف �لو�جهة بعدما �الأد�ء �لثابت �لذي �أ�سحى 
يقدمه.

ول مير �الأد�ء �لذي قدمه عطال �أمام تولوز مرور �لكر�م، بعدما تك �ختياره �أف�سل العب يف �ملبار�ة لثاين مرة على �لتو�يل �أين مت منحه 

�أف�سل �لعالمات من طرف و�سائل �الإعالم جعلته ي�ستحق �للقب، خا�سة بعدما �أ�سبح ركيزة �أ�سا�سية يف ت�سكيلة �ملدرب باتريك فيري� �لذي 

�أ�سحى ال ي�ستغني عنه وهو �لذي يتلقى �الإ�سادة من طرف �لفرن�سيني �لذين يعرتفون بقدر�ته وموؤهالته �لكبرية يف �للعب على �ل�سقني �لدفاعي 

و�لهجومي من �لرو�ق �الأمين، و�الأكيد �أن �مل�ستوى �لذي يتو�جد عليه �لالعب �ل�ساب يريح �لناخب �لوطني جمال بلما�سي �لذي �أعاده �إىل 

�سفوف �ملنتخب �لوطني بعد تهمي�سه خالل �لفرتة �ملا�سية، وهو �لذي �سيكون يف �أف�سل جاهزية لتقدمي �الأف�سل مع �ملنتخب �لوطني �بتد�ء 

من �لغد �أين ينطلق ترب�س �ملنتخب �لوطني مبركز �سيدي مو�سى.

ع.ق.

بوخن�شو�ض يعود هذ� �لأ�شبوع �إىل تدريبات �لفريق �لأول

الكناري يفوت فر�ضة تعميق الفارق بال�ضدارة
فر�سة  �لقبائل  �سبيبة  فريق  فّوت 
جدول  �سد�رة  يف  �لفارق  تعميق 
�سجله  �لذي  �لتعرث  بعد  �لرتتيب 
على ملعبه �أول نوفمرب بتيزي وزو 
�ملدية  �وملبي  ��ستقبل  عندما 
�سمن �جلولة �لتا�سعة من �لبطولة 
�أ�سبال  �كتفى  حيث  �لوطنية، 
بالتعادل  دوما�س  فر�نك  �ملدرب 
هدف يف كل �سبكة، وقلبو� �لطاولة 
على �لزو�ر �لذين كانو� متقدمني 
العبو  ينجح  �أن  قبل  �لنتيجة،  يف 
�لتعادل  �إدر�ك  من  �ل�سبيبة 
�لظهري  �سجله  ر�ئع  هدف  عرب 
بت�سديدة  باليلي  �أمري  �الأي�رص 
جنح  و�لذي  35م،  بعد  على  قوية 
يف  �ل�سقوط  من  فريقه  �إنقاذ  يف 

�نطالق  منذ  �الأوىل  �لهزمية  فخ 
ورغم  �جلاري،  �لكروي  �ملو�سم 
د�خل  �لر�ئد  �سجله  �لذي  �لتعرث 
تعول  �لت�سكيلة  �أن  �إال  �لقو�عد، 
�ملعنويات  باأف�سل  �لتح�سري  على 
�لذي  تاجنانت  دفاع  �أمام  للقاء 
�سمن  �ملقبل  �لثالثاء  يجري 
و�أن  خا�سة  �لعا�رصة،  �جلولة 
�الإطاحة  على  عازمة  �لت�سكيلة 
بظروف  مير  �لذي  باملناف�س 
�سعبة و�الحتفاظ بالنقاط �لثالث 
�الحتفاظ  �جل  من  ملعبهم،  على 
بال�سد�رة ومو��سلة �لتناف�س على 
�لبطولة  من  �الأوىل  �الأدو�ر  لعب 

�لوطنية.
�إد�رة  لت  تو�سّ �آخر،  مو�سوع  يف 

�لالعب  مع  �تفاق  �إىل  �لكناري 
حتدث  �لذي  بوخن�سو�س  �إليا�س 
وطلب  دوما�س  �ملدرب  �إىل 
�النتقاد�ت  عقب  منه  �العتذ�ر 
�لتي وجهها له ب�ساأن عدم �إقحامه 
يف �لت�سكيلة �الأ�سا�سية وهو ما دفع 
يتالعب  ال  مدرب  مع  غاليا  ثمنه 
�إىل فئة  باالن�سباط، عندما �نزله 
�لفريق  عن  �أبعده  بعدما  �لرديف 
ويطوي  ي�ساحمه  �أن  قبل  �الأول، 
م�سادر  وك�سفت  معه،  �ل�سفحة 
�سوف  بوخن�سو�س  �ن  �لفريق  من 
يعود �إىل �لتدرب مع �لفريق �الأول 
حا�رص�  و�سيكون  �الأ�سبوع  هذ� 
�أجل  من  �ال�ستئناف  ح�سة  يف 
تاجنانت،  دفاع  للقاء  �لتح�سري 

�لذي �سوف يعرف غياب �لالعب 
�لبورندي في�ستون بعد تلقيه دعوة 
بالده  منتخب  ترب�س  حل�سور 

�بتد�ء من �لغد.
�لرئي�س  �إد�رة  توقع  �ملقابل،  يف 
عقد  غد�  مالل  �رصيف 
متعامل  رفقة  �سوبن�سورينغ 
�لذي  »�أورويدو«  �لنقال  �لهاتف 
�سيكون مموال للنادي خالل �لفرتة 
�ملقبلة بعد جناح �ملفاو�سات بني 
�لطرفني �إىل جانب �حل�سول على 
عقد متويل مع �رصكة فالن نو�رة، 
يف خطوة ت�ساهم يف جتنب �لنادي 
�لقبائلي للتو�جد يف م�ساكل مالية 

وت�سيري �ملو�سم �حلايل باأريحية.
عي�شة ق.



مر�شح جديد خلالفة مورينيو
ملان�س�سرت  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  اأيام  اأن  اإجنلرتا  يف  التقارير  من  العديد  ت�سري 
املر�سحني  املدربني  من  العديد  هناك  واأن  معدودة،  باتت  الأحمر  الفريق  مع  يونايتد 
خلالفة الربتغايل، وتقول �سحيفة »ذا �سن« الإجنليزية، اإن الإجنليزي ال�ساب اإيدي هاو 
مان�س�سرت  اأن  واأ�سارت  مورينيو،  املر�سحني خلالفة  اأبرز  اأحد  احلايل،  بورمنوث  مدرب 
يونايتد بات يدرك اأن تعيني ا�سم كبري يف تدريب الفريق ل ي�سمن النجاح، مثلما حدث مع 
لوي�س فان غال وجوزيه مورينيو. ويحظى هاو باإ�سادة كبرية من اجلميع، خا�سة مع متيزه 
يف �سحذ همم لعبيه وتطوير ال�سباب، واأ�سبح بورمنوث حتت قيادته من اأكرث الفرق التي 

ت�سجل اأهداًفا يف الدقائق الأخرية من املباريات.

ريال �شو�شييد�د يعّمق جر�ح �أتلتيك بيلباو
عّمق ريال �سو�سييداد جراح م�سيفه اأتلتيك بيلباو عندما تغلب عليه 3-1 اأول اأم�س على 
الدوري الإ�سباين، وتقدم  الثامنة من  بيلباو يف افتتاح املرحلة  ملعب »�سان مامي�س« يف 
ريال �سو�سييداد من ركلة جزاء انربى لها ميكل اأويارثابال بنجاح يف الدقيقة 30، بيد اأن 
فرحته مل تدم �سوى دقيقتني حيث اأدرك اإيكر مونيايني التعادل، ومنح لوكا �سانغايل التقدم 
جمدداً لريال �سو�سييداد بعد دقيقتني من انطالق ال�سوط الثاين، قبل اأن يوجه اأويارثابال 
ال�رضبة القا�سية لأ�سحاب الأر�س بت�سجيله هدفه ال�سخ�سي الثاين والثالث لل�سيوف من 
ركلة جزاء يف الدقيقة 74، و�رضب ريال �سو�سييداد ع�سفورين بحجر واحد، ا�ستعاد نغمة 
الثالث هذا املو�سم،  فوزه  الأخريتني حمققاً  التي غابت عنه يف املباراتني  النت�سارات 

ورفع ر�سيده اإىل 11 نقطة مقابل 7 نقاط لأتلتيك بيلباو.

تورينو يحقق فوزً� �شعبًا على فروزينوين
افتتاح  يف  تورينو  يف   2-3 فروزينوين  �سيفه  على  ال�سعب  بفوزه  �سحوته  تورينو  وا�سل 
املرحلة الثامنة من الدوري الإيطايل، وكان تورينو يف طريقه اإىل حتقيق فوز �سهل عندما 
 ،)46( بازيلي  ودانييلي   )20( رينكون  توما�س  الفنزويلي  �سجلهما  نظيفني  بهدفني  تقدم 
لكن ال�سيوف ردوا بهدفني لإدواردو غولدانيغا )58( وكاميلو ت�سيانو )64(، قبل اأن ي�سجل 
لتورينو  توالياً  الثاين  الفوز  71.وهو  الدقيقة  يف  الفوز  هدف  بريينغوير  األيك�س  الإ�سباين 
والثالث هذا املو�سم مقابل 3 تعادلت وخ�سارتني ف�سعد اإىل املركز الثامن موؤقتاً بر�سيد 
12 نقطة، فيما مني فروزينوين الوافد حديًثا اإىل دوري الأ�سواء بخ�سارته ال�ساد�سة توالياً 
وال�سابعة هذا املو�سم دون اأي انت�سار فبقي يف املركز التا�سع ع�رض قبل الأخري بنقطة 

واحدة.

بر�يتون يعود ل�شكة �النت�شار�ت على ح�شاب 
و�شت هام

عاد برايتون اإىل �سكة النت�سارات بفوزه ال�سعب على �سيفه و�ست هام يونايتد 1-�سفر 
اجلمعة على ملعب » فاملر« يف افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

الثاين  الفوز  25.وهو  الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة  هدف  موراي  غلني  املهاجم  و�سّجل 
لربايتون هذا املو�سم والأول بعد ف�سله بتحقيق اأي انت�سار يف اآخر اأربع مباريات لريفع 
ر�سيده اإىل 8 نقاط.يف املقابل، مني و�ست هام يونايتد بخ�سارته اخلام�سة هذا املو�سم 

والأوىل بعد فوز وتعادل بالبطولة فتجمد ر�سيده عند 7 نقاط.

مان�شيني ي�شتدعي فري�تي وي�شتبعد بالوتيلي
روبريتو  ا�ستدعاها املدرب  ت�سكيلة من 28 لعباً  اإىل  ماركو فرياتي  الو�سط  عاد لعب 
املهاجم  غياب  و�سهدت  القدم،  لكرة  اإيطاليا  منتخب  عن  للدفاع  اجلمعة  مان�سيني 
 ،2018 رو�سيا  مونديال  عن  غابت  التي  اإيطاليا،  بالوتيلي.وت�ست�سيف  ماريو  امل�ساغب 
اأوكرانيا وديا يف 10 ت�رضين الأول/اأكتوبر، قبل مواجهة بولندا يف دوري الأمم الأوروبية يف 
�سورزوف بعدها باأربعة اأيام.وكان بالوتيلي ا�ستدعي اإىل املنتخب ال�سهر املا�سي للمرة 
الأوىل منذ اخلروج املخيب من الدور الأول يف كاأ�س العامل 2014، لكن لعب مان�س�سرت 
اأداًء خميباً خ�سو�ساً يف مباراة بولندا. كما ف�سل يف  �سيتي الإنكليزي وانرت ال�سابق قدم 
اإدراك ال�سباك هذا املو�سم مع فريقه ني�س الفرن�سي، فاأبعده مدربه باتريك فيريا عن 

رحلة الفريق اإىل تولوز ال�سبت يف الدوري.
                  

خطط كوفات�س حتدث ثورة بغرف مالب�س �لبايرن
كوفات�س  نيكو  الكرواتي  يواجه 
اأملانيا  بطل  ميونيخ  بايرن  مدرب 
من  انتقادات  �سنوات،   6 اآخر  يف 
عن  ر�ساهم  لعدم  لعبيه  بع�س 
ما  بح�سب  التدريبية  اأ�ساليبه 
بيلد«،  »�سبورت  �سحيفة  ذكرت 
فرتة  يف  البافاري  الفريق  ومير 
حقق  مثالية  بداية  بعد  حرجة 
متتالية  انت�سارات  خم�سة  خاللها 
دوري  يف  واآخر  حملية  -اأربعة 
اأبطال اأوروبا على بنفيكا الربتغايل 
هناك  اأن  بيلد  وك�سفت   ،-0-2
اأ�ساليب  عن  را�سني  لي�سوا  لعبني 
غ�سب  فورة  اإىل  م�سرية  كوفات�س، 
الكولومبي  الو�سط  لعب  من 

خامي�س رودريغيز يف غرف املالب�س وقوله »ل�سنا يف فرانكفورت هنا«، يف اإ�سارة اإىل فريق اإينرتاخت فرانكفورت الذي كان 
يدربه كوفات�س املو�سم املا�سي قبل حلوله بدل من يوب هاينك�س املعتزل، وعرب خامي�س الذي مل يح�سل بعد على مكان 
اأ�سا�سي يف ت�سكيلة كوفات�س عن رغبته يف ترك النادي الذي مي�سي معه مو�سمه الثاين معارا من ريال مدريد الإ�سباين، وتردد 
اأن اعتماد كوفات�س اللغة الكرواتية مع معاونيه اأزعج لعبي بايرن املمتع�سني اأي�سا من �سيا�سة التدوير بني الالعبني وغمو�س 
خطته الهجومية، واأ�سارت ال�سحيفة اأن لئحة املنزعجني من كوفات�س ت�سم �ساندرو فاغرن، نيكال�س �سويل، ليون غوريت�سكا 

و�سريج غنابري.
وكان رئي�س النادي اأويل هوني�س حتدث عن �سيا�سة املناوبة لكوفات�س: »كان هناك الكثري من التناوب، ومنذ ذلك احلني هناك 

�سيء خاطئ معنا، لكن ل اأعتقد اأنه خطري«، وتابع: »الأمر مرتوك للمدرب وهو ي�سع رقبته على املحك«.

الدوري  ع�ساق  ينتظر 
بفارغ  املمتاز  الإجنليزي 
اجلولة  مباريات  قمة  ال�سرب 
والتي  امل�سابقة،  من  الثامنة 
ومان�س�سرت  ليفربول  بني  جتمع 
�سيتي م�ساء اليوم ل �سيما اأنها 
امل�سابقة  �سدارة  يت�ساركان 
منهما،  لكل  نقطة   19 بر�سيد 
كيف  الفريقني  اأن�سار  ويتذّكر 
يف  بينهما  املواجهتني  انتهت 
ح�سم  حيث  املا�سي،  املو�سم 
على  الأوىل  املباراة  �سيتي 
بعد  نظيفة  بخما�سية  ملعبه 
ليفربول  لنجم  املبكر  الطرد 
ليفربول  وح�سل  ماين،  �ساديو 
الثانية  املباراة  يف  ثاأره  على 
من  واحدة  يف   ،3-4 بالفوز 
املو�سم،  مباريات  اأجمل 
اللحظة  هذه  حتى  وي�سعب 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  تكّهن 
بع�س  اأن  غري  للفريقني، 
م�ساركتهم  �ستكون  الالعبني 
القوي  التاأثري  ب�سبب  م�سمونة 
التقرير  ويرّكز  يرتكوه،  الذي 
املواجهات  اأبرز  على  التايل 
يف  بروزها  املتوّقع  الثنائية 

املباراة

اأغويرو – فان دايك

�سيتي  مان�س�سرت  مهاجم  �سّجل 
اأهداف   5 اأغويرو  �سريجيو 
متريرتني  اإليها  واأ�ساف 
حتى  امل�سابقة  يف  حا�سمتني 
املوؤّكد  ومن  اللحظة،  هذه 
ر�سيده  لزيادة  �سي�سعى  اأّنه 
هذا  لكن  ليفربول،  اأمام 
اأتلتيكو  مهاجم  بقدرة  مرهون 
التخلّ�س  على  ال�سابق  مدريد 
طريقه.  يف  مهّمة  عقبة  من 
يقف  املقابلة،  اجلهة  يف 
دايك  فان  فريجيل  الهولندي 
يف  اإزاحتها  ي�سعب  ك�سخرة 
ومهّمته  ليفربول،  دفاع  خط 
�سل  �ستكون  �سيتي  اأمام  الأوىل 
حركة اأغويرو ومنع الكرات من 
من  يتمّكن  فهل  اإليه،  الو�سول 

اإجناز املهّمة.

دافيد �سيلفا – ميلرن

من املتوّقع اأن يحظى جيم�س 

ميلرن مبكان اأ�سا�سي يف ت�سكيلة 
ال�سابق،  فريقه  اأمام  ليفربول 
خ�سو�سا يف ظل توّقعات حول 
الغيني  حلاق  عدم  اإمكانية 
اإ�سابة  نابي كيتا باللقاء ب�سبب 
الفريق  مباراة  يف  لها  تعّر�س 
مليلرن  الأبرز  املهّمة  الأخرية، 
يف  �ستتمّثل  املباراة  هذه  يف 
مان�س�سرت  األعاب  �سانع  مراقبة 
الذي  �سيلفا،  دافيد  �سيتي 
هجمات  مفتاح  ميلك  بدوره 
غياب  يف  خ�سو�سا  فريقه 

البلجيكي كيفن دي بروين.

ماين – ووكر

امل�رضي  النجم  غياب  ظل  يف 
م�ستواه  عن  �سالح  حممد 
املعهود يف الآونة الأخرية، فاإن 
ال�سنغايل �ساديو ماين مع  بروز 
ليفربول كان اأمرا منطقيا على 
اجلناح الأي�رض، وهو حتى الآن 
فريقه  هدايف  قائمة  يت�سّدر 
اأهدا،   4 بر�سيد  الدوري  يف 
ليفربول  مدرب  .واعرتف 
يتوّجب  كان  اأّنه  كلوب،  يورغن 

الهجمات  حتويل  فريقه  على 
الي�رضى  اإىل  اليمنى  اجلهة  من 
يتم  قد  ما  وهو  نابويل،  اأمام 
�سيتي  مان�س�سرت  اأمام  تطبيقه 
بوجود  �سي�سطدم  ماين  لكن 
ووكر  كايل  الأمين  الظهري 
متّكنه  ب�رضعة  يتحلّى  الذي 
من  واحلد  خ�سمه  اإيقاف  من 

خطورته.
�ساين – األك�سندر اأرنولد

من ناحية ثانية، �ستّتجه الأنظار نحو 
الأي�رض يف مان�س�سرت �سيتي  اجلناح 
لريوي �ساين، بعدما ا�ستعاد الالعب 
الأملاين مكانته يف الفريق، وجل�س 
مقاعد  على  متكّررة  ب�سورة  �ساين 
بدلء �سيتي يف بداية املو�سم، لكنه 
عاد موؤخرا للت�سكيلة وبدا م�سّمما 
م�ستخدما  م�ستواه،  ا�ستعادة  على 
الفنية  ومهاراته  الفائقة  �رضعته 
�سيواجه  الأملاين  اأن  غري  الرفيعة، 
الدويل  تخطي  يف  �سعبة  مهّمة 
األك�سندراأرنولد،  ترينت  الإجنليزي 
الذي ينوي التعوي�س بعدما تعّر�س 
اأمام  ال�سيء  اأدائه  اإثر  لالنتقادات 

نابويل يف دوري الأبطال.

4 معارك حتدد مالمح قّمة ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي
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�أتلتيكو يوؤكد �إ�شابة كو�شتا يف �لفخذ
اأكد نادي اأتلتيكو مدريد اأّن مهاجمه الدويل دييغو كو�ستا يعاين من اإ�سابة يف الفخذ �ستبعده على الأقل عن املباراة �سد 
�سيفه ريال بيتي�س اليوم يف املرحلة الثامنة من الدوري الإ�سباين، واأ�سيب كو�ستا 29 عاماً خالل مباراة فريقه �سد نادي 
بروج البلجيكي يف دوري اأبطال اأوروبا الأربعاء املن�رضم والتي انتهت بفوز امل�سيف 3-1، واأو�سح نادي العا�سمة الإ�سبانية 
اأّن مهاجمه خ�سع اجلمعة لفح�س بالرنني املغناطي�سي اأظهر اإ�سابة يف الع�سالت اخللفية للفخذ الأي�رض، ومل يحدد اأتلتيكو 
فرتة الغياب املتوقعة لدييغو كو�ستا، علماً اأّن مدرب املنتخب الإ�سباين لوي�س اإنريكي اأبقاه خارج الت�سكيلة التي ا�ستدعاها 

اخلمي�س خلو�س مباراة ودية �سد ويلز واأخرى �سد اإجنلرتا يف دوري الأمم الأوروبية يف 11 اأكتوبر احلايل و15 منه.
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بوت�س هجوماً  رايلي  املخرج  �شن 
للإنتاج«  »اأنابورنا  �رشكة  على 
فيلم  توزيع  حقوق  تتوىل  والتي 
 Sorry»الكوميدي العلمي  اخليال 
دور  يف   »to bother you
العامل،  حول  ال�شينمائي  العر�س 
وياأتي  بالعن�رشية،  اإياهم  متهماً 
�شاالت  اأوقفت  اأن  بعد  ذلك 
فيلمه،  عر�س  اأمريكا  يف  ال�شينما 
تتعلق  التي  االأفلم  اأن  بدعوى 
حتقق  ال  االأمريكيني  باالأفارقة 

جناحاً جماهرياً.
رايلي  االأمريكي  املخرج  ون�رش 
تغريدة  تويرت  على  ح�شابه  عرب 
يت�شاءل فيها عن ال�شبب يف اتخاذ 
هناك  اأن  معترباً  املوقف،  هذا 
حققت  التي  االأفلم  من  الكثري 
واأبطالها  كبرياً  جماهرياً  جناحاً 

مارفل  فيلم  واأبرزهم  ال�شود،  من 
والذي  بانرث«  بلك   « وديزين 
جتاوزت اإيرادات 647 مليون دوالر 

العامل،  حول  التذاكر  �شباك  يف 
 ،»Hidden figues« وفيلم 
والذي و�شلت اإيراداته حوايل ٢٠٠ 

لرت�شحه  باالإ�شافة  دوالر،  مليون 
لعدد من جوائز االأو�شكار.

هوليوود  جملة  ذكرت  ما  وبح�شب 
دور  قررت  االأمريكية،  ريبورتر 
اأمريكا  يف  ال�شينمائى  العر�س 
يف  الفيلم  عر�س  اإيقاف  ال�شمالية 
اأربع  مرور  بعد  ال�شينما،  �شاالت 
اأ�شابيع منذ عر�شه يف مطلع �شهر 
يوليو )حزيران( املا�شي، وحتقيقه 
مليون   ١4 اإىل  و�شلت  اإيرادات 
اأحداث  وتدور  اأمريكي،  دوالر 
من  اأمريكي  �شاب  حول  الفيلم 
اأ�شول اأفريقية، والذي يقرر تاأجري 
له يف عمله  االأ�شوات بديل ً  اأحد 
كمتخ�ش�س بالت�شويق عرب الهاتف، 
يبدو  �شوته  جلعل  طريقة  ليجد 
م�شابهاَ �شوت ممثل اأبي�س متويف، 

ويفعل ذلك م�شتغًل جناحه.

عودة النجم باتريك �ستيورات لفيلم اخليال العلمي »�ستار تريك« 

بن اأفليك ومات دميون يجتمعان لإنتاج املخرج بوت�ض رايلي يهاجم دور ال�سينما بعد اإيقاف عر�ض فيلمه 
فيلم عن ق�سة ن�ساب لعبة ماكدونالدز

دث خالفًا بني عمرو �سعد وخالد يو�سف ب�سبب »كارما« غادة عبد الرازق تحُ

ك�شفت �شبكة »CBS« عودة النجم باتريك �شتيورات لتج�شيد دوره ال�شهري بالكابنت »جون لوك بيكارد«، باأحداث �شل�شلة اأفالم اخليال العلمي »�شتار تريك«، والتي �شتقوم ال�شركة 
باإعادة اإنتاجها مرة اأخرى لتحويلها اإىل م�شل�شل تليفزيوين، وذلك بعد غياب 20 عامًا منذ اآخر ظهور له يف فيلم »�شتار تريك: اجليل القادم«، عام 1987.

اجلديد  اجلزء  اأحداث  وتدور 
اأبعاد  تفا�شيل  ا�شتك�شاف  حول 
»جون  الكابنت  وحياة  �شخ�شية 
بيكارد«، وذلك بح�شب ما اأو�شح 
يف  ظهوره  خلل  �شيتورات، 
موؤمتر �شحفي يف ال�س فيغا�س، 
ليوؤكد عودته لل�شل�شلة التلفزيونية 
»اأ�شعر  قائًل:  تريك«،  »�شتار 
جديد  من  للم�شاركة  بالفخر 
»�شتار  التليفزيونية  ال�شل�شلة  يف 
تريك«، عندما انتهينا من ت�شوير 
امل�شل�شل يف ربيع ٢٠٠٢، �شعرت 
اأن دوري انتهى، ولكنه من دواعي 
�شعادتي اأن اأعود للعمل مع الفريق 
االإبداعي من جديد، وال�شتك�شف 
معكم اأبعاداً جديدة يف �شخ�شية 

الكابنت جون بيكارد«
يلعبها يف  التي  ال�شخ�شية  وحول 

»خلل  �شيتوارت:  اأو�شح  الفيلم 
الحظت  املا�شية  ال�شنوات 
ال�شخ�شية  هذه  �شكلت  اأن  كيف 
من  للعديد  اإلهام  م�شدراً 
لدرا�شة  ودفعتهم  امل�شاهدين 
وتعلم  واالكت�شافات  العلوم 
من  للخروج  القيادة،  مهارات 

االأوقات ال�شعبة«.
العلمي  اأن م�شل�شل اخليال  يذكر 
اأحد  �شكل  والذي  تريك«  »�شتار 
اأمريكا  يف  العلمية  الظواهر 
والعامل، مت اإنتاجه ل�شبعة موا�شم، 
خلل اأكرث من ١7٠ حلقة، وح�شل 
على العديد من اجلوائز منها ١9 
جائزة اميي، ومن املتوقع اأن يتم 
يناير  �شهر  القادم  اجلزء  عر�س 

)كانون الثاين( ٢٠١9.

مات  النجم  ي�شتعد     
دميون وبن اأفليك للتعاون 
جديد،  من  �شينمائياً 
مقتب�س  جديد  فيلم  يف 
�شابط  حقيقة  ق�شة  من 
يعمل  كان  �شابق  �رشطة 
تتعاون  اآمن  �رشكة  يف 
مطاعم  �شل�شلة  معها 
والذي  ماكدونالدز، 
و�شلطته  نفوذه  ا�شتغل 

لتحقيق ثروة هائلة.
يتوىل  اأن  املقرر  ومن 
الفيلم،  اإخراج  اأفليك  بن 
و�شيلعب مات دميون دور 
البطولة، فيما �شيتعاون كل 
منهما يف اإنتاج الفيلم من 
 Pearl« خلل �رشكتهما 
اأن  بعد  وذلك   ،»Street
جنحا يف احل�شول ر�شمياً 
على حقوق عر�س الق�شة 
وتقدميها من خلل عمل 
�رشكة  مع  بالتعاون  فني 
مقابل  �شين�رشي،  فوك�س 
اأمريكي،  دوالر  مليون 
مع  �رش�شة  مناف�شة  بعد 
برو�س  وارنر  �رشكتي 

ويونيفر�شال بيكت�رشز.
ال�شحفي  واأو�شح 
ماي�س،  جيف  االأمريكي، 

ال�شوء  �شلط  من  اأول 
لعبة  ن�شاب  ق�شة  على 
و�شاحب  ماكدونالدز، 
 Spy with No« كتاب 
يروي  والذي   »name
ق�شة  وهي  اأرغو،  ق�شة 
نظمتها  جريئة  عملية 
اال�شتخبارات  وكالة 
�شتة  الإنقاذ  املركزية 
متكنوا  دبلوما�شيني 
عملية  من  االإفلت  من 
الرهائن  احتجاز 
طريق  عن  وخ�شو�شاً 
فيلم  ت�شوير  اخرتاع 
اأن  برغم  اأن  وهمي، 
مثايل  احلايل  الوقت 
فنياً،  العمل  هذا  الإنتاج 
النقاط  بع�س  يف  لت�شابه 
الرئي�س  حكومة  مع 
الهدف  اأن  اإال  ترامب، 
هو  الق�شة  من  االأ�شا�شي 
اأن  للعدالة  كيف  اإبراز 
ت�شود، من خلل اأحداث 
تتناول ق�شة رجل ا�شتغل 
فوق  اأنه  معتقداً  نفوذه 
القانون، اإال اأنه يف النهاية 
مت اإلقاء القب�س عليه من 
اال�شتخبارات  وكالة  قبل 

االأمريكية.

اجلوية  اخلطوط  �رشكة  نظمت 
العا�شمة  يف  احتفاال   ، الرتكية 
االأول  العر�س  مبنا�شبة  الدوحة 
يف قطر للفيلم الرتكي »اآيل.. بنت 
لنيل  مر�شحا  كان  الذي  احلرب«، 

جائزة »االأو�شكار«.
الرتكي  ال�شفري  و�شارك يف احلفل 
و�شفري  اأوزر،  فكرت  قطر  لدى 
هيونغ  بارك  الدوحة  يف  كوريا 
الدبلوما�شيني  من  وعدد  كيونغب، 
يف  تركيا  �شفري  وقال  االأجانب. 
كلمة له خلل احلفل، اإن »احلروب 

باالأوجاع،  مليئة  تكون  ما  دائما 
لكن يف بع�س هذه االأحداث جند 

حكايات تكون م�شدرا للفرح«.
)اآيل..  اأوزر: »ق�شة فيلم  واأ�شاف 
بنت احلرب( متثل هذا االأمل الذي 

يخرج منه الفرح«.
زينغال  حممد  اأعرب  جانبه،  من 
اجلوية  اخلطوط  مكتب  مدير 
الرتكية يف قطر، عن فخر �رشكته 
ينطق  الذي  الفيلم  هذا  برعاية 
بلغة احلب وال�شلم والوحدة، فهو 

يحمل ق�شة ذات مغزى اإن�شاين.

حقيقة  ق�شة  الفيلم  ويحكي 
للجندي الرتكي �شليمان ديلبرييل، 
الرتكية  القوات  مع  حارب  الذي 
يف  املتحدة  االأمم  اإمرة  حتت 
 ١95٠ عامي  بني  الكورية  احلرب 
خلل  ديلبرييل  وعرث  و١953. 
يتيمة  كورية  فتاة  على  احلرب 
معه  وا�شطحبها  »اآيل«،  و�شماها 
ورعاها  الع�شكرية،  ثكنته  اإىل 
االثنان  وتعلق  البنته،  االأب  رعاية 
قرار  �شدور  ببع�شهما.  وبعد 
ان�شحاب القوات الرتكية من كوريا، 

»اآيل«  ا�شطحاب  ديلبرييل  قرر 
يتمكن  مل  اأنه  اإال  تركيا،  اإىل  معه 
من ذلك نظرا للقوانني التي كانت 
�شائدة اآنذاك، فحزن االثنان حزنا 
تقريبا،  قرن  ن�شف  وبعد  �شديدا. 
الرتكي  باجلندي  »اآيل«  التقت 
الذي كان قد قارب الت�شعني عاما. 
وقد كان الفيلم مر�شحا لنيل جائزة 
االأو�شكار عن فئة االأفلم االأجنبية 

يف دورتها ال�شابقة.

»اآيال بنت احلرب«.. اأول فيلم تركي يعر�ض يف �سينما الدوحة

الفنان  بني  كلمية  م�شادة  ن�شبت 
امل�رشي عمرو �شعد ومواطنه املخرج 
خالد يو�شف، اإثر اعرتا�س االأول على 
ت�شدير االأخري للفنانة غادة عبدالرازق 
اجلديد  فيلمهما  بطلة  اأنها  على 
مو�شم  يف  عر�شه  املقرر  »كارما«، 
م�شدر  وقال  املبارك.  الفطر  عيد 
من داخل الفيلم ، اإن العلقة بني �شعد 
ويو�شف توترت خلل االأيام املا�شية، 
ن�شوب  بعد  ات�شاالتهما  وانقطعت 

اأن  م�شيفاً  بينهما،  كلمية  م�شادات 
�شعد ُم�رش على اأنه بطل الفيلم، اإال اأن 
املخرج ي�شتند على علقته مب�شوؤويل 
�رشكة »احلبتور لل�شتثمار« باعتبارها 
يف  وي�شارك  للفيلم.  املنتجة  اجلهة 
ووفاء  ال�شاوي  خالد  »كارما«  بطولة 
وماجد  كامل  وجمدي  وزينة  عامر 
تاأليف  من  فهمي،  واإيهاب  امل�رشي 

واإخراج خالد يو�شف.

بعد غياب 20 عامًا
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للباحث التون�سي عبد اللطيف الهرما�سي

املجتمع والإ�سالم والنخب 
الإ�سالحية يف تون�س واجلزائر
ينخرط كتاب عبد اللطيف الهرما�سي، املجتمع والإ�سالم والنخب الإ�سالحية يف تون�س واجلزائر: 

درا�سة مقارنة من منظور علم الجتماع التاريخي، ال�سادر حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة 
ال�سيا�سات، يف نطاق جهد يرمي اإىل ا�ستجالء عالقة النخب الدينية بامل�سعى الإ�سالحي؛ اإذ ميّثل هذا 
الأمر مو�سوًعا جديًرا بالبحث بالن�سبة اإىل من يروم التعّمق يف وجوه العالقة بني الإ�سالم واحلداثة، 
ويف نتائج الخرتاق الذي حققته هذه احلداثة حل�سارة وجمتمعات عا�ست طوياًل على مقد�س ديني، 

اأقامت معماره واأثثته ثّم جعلت منه معيارها يف روؤية الكون واإدارة العالقات الجتماعية، قبل اأن 
ت�سطدم بحداثة �سّدعت بنيانها وزعزعت كثرًيا من وثوقياتها، وفر�ست عليها طرح ت�ساوؤلت موجعة.

وكالت

وخم�سة  )مقدمة  الكتاب  يدر�س   
ف�سول وخامتة يف 480 �سفحة بالقطع 
التيارات  ومفهر�ًسا(  موثًقا  الو�سط، 
الإ�سالمية،  الإ�سالحية  والنخب 
خالل  الرئي�س،  التعبري  باعتبارها 
القرن التا�سع ع�رش والن�سف الأول من 
القرن الع�رشين، عن حيثيات اللتقاء 
واحلداثة،  الإ�سالمي  املوروث  بني 
مبا مار�سته من جاذبية وما اأثارته من 
خماوف، ول �سيما اأنها وردت م�سلحة 

بالقوة ال�ستعمارية.

موروث وموؤ�س�سات

ال�سيا�سي  املوروث  الأول،  الف�سل  يف 
واجلزائر،  تون�س  يف  والديني 
الهرما�سي  اللطيف  عبد  يتناول 
التجان�س  مربًزا  واجلزائر،  تون�س 
الثقافية  الرتكيبة  يف  واخل�سو�سية 
غلبة  ودللت  ال�سيا�سي،  والتاريخ 
بني  مفرًقا  املالكي،  ال�سني  الإ�سالم 
كما  الأولياء.  واإ�سالم  الفقهاء  اإ�سالم 
وازدواجية  التقليد  �سلطة  يتناول 
املوؤ�س�سات  خالل  من  املذهبية 
ويرى  العاملة.  والنخبة  ال�رشعية 
اأن الن�سجام بني الإ�سالم  الهرما�سي 
والطرقية  الولية  وظاهرة  ال�سني 
بني  للتعاي�س  اأر�سية  مّثل  تون�س  يف 
اأ�سبح  اإذ  والعلماء وال�سلحاء؛  احلكام 
اإىل  والنتماء  بالأولياء  العرتاف 
امل�سلحة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  الطرق 
ا  اأي�سً بل  فح�سب،  للعامة  ل  الدينية، 
كما  العلماء،  بينهم  ومن  للخا�سة 

لكت�ساب  �سعى  هوؤلء  من  كثرًيا  اأن 
راأ�سمال ديني واجتماعي اإ�سايف عرب 
م�سلك النتماء اإىل الطرق، واإن اأمكن 

احتالل مراكزها القيادية.

دولة الأمري عبد القادر 
واإ�سالحات خري الدين التون�سي

ال�سدمة  الثاين،  الف�سل  يف 
املوؤ�س�سات  وتدهور  ال�ستعمارية 
عن  الهرما�سي  يكتب  الإ�سالمية، 
واإ�سالحات  القادر  عبد  الأمري  دولة 
امل�سرتك  وعن  التون�سي،  الدين  خري 
الحتالل  اأو�ساع  يف  واخل�سو�سي 
التقليدية.  والنخب  املوؤ�س�سات  وماآل 
الدينية  »املوؤ�س�سة  عنوان  وحتت 
التون�سية يف مواجهة بواكري احلداثة: 
يقول:  الدين«،  خري  وم�رشوع  العلماء 
على  الفرن�سي  ال�ستعمار  ق�سى  »لئن 
نواة  بناء  القادر  عبد  الأمري  حماولة 
دولة وطنية وا�ستحداث م�سكلة لنخب 
احلركة الإ�سالحية والوطنية التي مل 
جتد تقليًدا �سيا�سًيا وموؤ�س�سات تتخذ 
القومية،  الهوية  لبناء  اأر�سية  منها 
قبل  تون�س  اأخذتها  التي  املهلة  فاإن 
تعي�س  اأن  لها  اأتاح  باأختها،  اللتحاق 
مع  التعاطي  يف  خمتلفة  جتربة 
والتاأثريات  الأوروبية  القوى  �سغوط 
الربجوازية؛  للثورة  الأيديولوجية 
حد  و�سع  الحتكاك  هذا  فر�س  اإذ 
يف  العبودية  حتجري  ثم  للقر�سنة، 
التا�سع ع�رش.  القرن  من  الأربعينيات 
متخ�ست  التي  التحولت  اأبرز  ومتثل 
نهاية  يف  الأمان  عهد  اإعالن  يف  عنه 
الإ�سالحي  وامل�سعى  اخلم�سينيات، 

خلري الدين يف ال�سبعينيات«.
 

نخب وم�سالح

والنخب  احلركات  الثالث،  الف�سل  يف 
وت�سكالتها  مرجعياتها  الإ�سالحية: 
ومناذجها، يبحث املوؤلف يف التجديد 
الإ�سالحية  بناء  و�سعوبات  الديني 
الت�سكالت  ويف  احلديثة،  الإ�سالمية 
الإ�سالحية يف �سفوف النخب التون�سية 
الباحث  »بو�سع  يكتب:  واجلزائرية. 
ملواجهة  رئي�سني  اجتاهني  يتبني  اأن 
الأو�ساع النا�سئة عن ال�ستعمار: تيار 
رفع  غالبًا،  �سيا�سي  طابع  ذو  معلمن 
بتح�سني  تتعلق  مطالب  ظهوره  عند 
من  ومتكينه  الأهلي  املجتمع  اأو�ساع 
�سوؤونه،  بع�س  اإدارة  يف  امل�ساركة 
ليطرح  ف�سيًئا  �سيًئا  وجتذر  تطور  ثم 
تتعلق  وطني  م�سمون  ذات  مطالب 
بال�ستقالل وال�سيادة؛ وتيار اإ�سالحي 
اجتماعية  اأو  دينية  ثقافية  اأبعاد  ذو 
الأهلي  باملجتمع  النهو�س  غايته 
املوروث  قراءة  اإعادة  خالل  من 
جديدة  منظورات  وفق  الإ�سالمي 
مواقف  ومتخذة  باحلداثة،  متاأثرة 
نقدية اإزاء اأفهام واأمناط تعامل تراها 
وال�سعف.  النحطاط  عن  م�سوؤولة 
اأي  ويتعلق الأمر باأمنوذجني مثاليني، 
لكنهما  نظرًيا،  خمتلفتني  ب�سيغتني 
هذا  على  حتافظان  ل  الواقع  يف 

ال�ستقطاب يف احلالت كلها«.
ال�رشاع  رهانات  الرابع،  الف�سل  يف 
تناف�س امل�سالح  الدينية:  ال�ساحة  يف 
يف  الهرما�سي  يبحث  القيم،  ونزاع 
التون�سي بني �سلطة  م�ساألتَي الإ�سالم 

والإ�سالم  التجديد،  ونزعة  الرتاث 
مقاومة  هو  حيث  من  اجلزائري 
ال�رشعية  على  و�رشاع  ثقافية 
ي�سعب  اأنه  املوؤلف  ويرى  الدينية. 
الطرقية  املوؤ�س�سة  انهيار  اعتبار 
لفاعلية  نتاًجا  القطرين  هذين  يف 
وحدها،  الإ�سالحية  الأيديولوجيا 
املو�سوعية  العوامل  اإىل  واأ�سار 
الجتماعية،  قاعدتها  اأ�سعفت  التي 
لها،  املالئم  العقلي  املناخ  و�سدعت 
احل�سبان  يف  ناأخذ  اأن  ينبغي  »كما 
الوطنية  الوجهة  بني  التعار�س  تاأثري 
وموقف  الإ�سالح،  فيها  �سار  التي 
الطرق  ومقدمي  م�سائخ  من  العديد 
علًما  ال�ستعمارية،  ال�سيطرة  اإزاء 
التعميم:  حتتمل  ل  م�ساألة  هذه  اأن 
الدينيني  القادة  بني  فارق  فهناك 
تزد  ومل  القوة  لعالقة  خ�سعوا  الذين 
جمعية  حال  حالهم  وكان  ذلك،  على 
العلماء التي قبلت بالن�ساط يف الإطار 
الذي ر�سمته ال�سلطة الفرن�سية، وبني 
الزوايا  �سيوخ  اأو  ال�سعائر  موظفي 
اأعوان  اإىل  حتولوا  الذين  واأتباعها 

للقوة املحتلة«.

 اإ�سالحات واجتهادات

اخلام�س،  الف�سل  يف  املوؤلف  يتناول 
الرموز  والوطنية:  الإ�سالحية 
الثقافية وحتولت املقد�س، احلداثة 
اإنتاج  اإعادة  ومفارقة  ال�ستعمارية 
وال�سيا�سي،  الديني  بني  التداخل 
املقد�س  بني  والتعار�س  والتعا�سد 
يقول:  الوطني؛  واملقد�س  الديني 

امل�سار  نقراأ  اأن  اجلائز  من  كان  »اإذا 
الإ�سالم  عامل  بني  للعالقة  التاريخي 
وتالًيا  الأوروبي،  امل�سيحي  والعامل 
قرًنا  ع�رش  الأربعة  طوال  الغربي، 
مواجهة  بو�سفه  املا�سية  ونيف 
متعددة الأطر حّركتها اإرادة ال�سيطرة 
فاإن  والب�رش،  والأر�س  الرثوات  على 
تلك  اإىل  تنظر  اأخرى  قراءة  ثمة 
 - ثقافية  مواجهة  باعتبارها  العالقة 
للكون،  مركزيتني  روؤيتني  بني  رمزية 
الثقافية  الهيمنة  غايتها  مواجهة 
اإذ  املعنى؛  ب�ساأن  ال�رشاع  وحمورها 
تن�سيبًا وتدقيًقا  ال�سورة  تقت�سي هذه 
املواجهة  اأن  الأوىل،  ناحيتني:  من 
كلها  الأحوال  يف  تتخذ  مل  املذكورة 
والرف�س  العدائي  ال�رشاع  �سيغة 
يلغ  مل  النزاع  واأن  لالآخر،  املطلق 
والتالقح،  والتبادل  التعاي�س  مظاهر 
اأي التثاقف؛ والثانية، اأن ذلك امل�سار 
ع�رش  التا�سع  القرن  اأوائل  منذ  متيز 
بافتكاك الغرب زمام املبادرة وفر�س 

تفوقه على �سعد عدة«.
النخب  ال�ساد�س،  الف�سل  يف 
امل�سعى  الديني:  والعمل  الإ�سالحية 
الجتهادي وحدوده، ي�سلط الهرما�سي 
ال�سوء على الأزمة الدينية والإ�سالح 
بني  بالن�س  العالقة  وعلى  الديني، 
كما  املنا�سل،  و�سلفية  العامل  �سلفية 
الجتهاد  وحظ  الفقه  مذاهب  على 
الداعية.  و�سواغل  الفقيه  عمل  بني 
الدافعة  القوة  اأن  الهرما�سي  يعترب 
يف  والثقايف  الجتماعي  للتحول 
زعزعة  يف  تكمن  الغربي  التاأثري  ظل 
»وحتديًدا  للثقافة،  التقليدية  الأ�س�س 

من  ونيف  قرن  طوال  ح�سل  ما 
تغريات داخل املجتمعات الإ�سالمية 
يف �سيغ الن�ساط القت�سادي والتنظيم 
ال�سيا�سي واأ�س�س الطبقات الجتماعية 
والأيديولوجيات،  اخللقية  والقيم 
وكذلك  والرتبية،  العائلية  احلياة  ويف 
اإليه  يتطلع  اأن  يجب  ما  ت�سور  يف 
اأجله«. يف اخلامتة،  الفرد ويعمل من 
ومعّوقاتها،  الإ�سالحية  مكا�سب 
اإجنازات احلركة  اإن  الهرما�سي  يقول 
مل  واجلزائر  تون�س  يف  الإ�سالحية 
حتقق اإل على نحو منقو�س التم�سي 
الذي و�سعه حممد عبده لالإ�سالحية 
التي  والغايات  اجلديدة  ال�سلفية 
ر�سمها لها، ف�ساًل عن اأن تكون تطويًرا 
وتعميًقا له. وهو ي�سري اإىل ا�ستح�سار 
لالإ�سالح  التاريخية  التجربة  البع�س 
يخف  مل   - اأوروبا  يف  الربوت�ستانتي 
 - لوثر  مارتن  باأمنوذج  اإعجابه  عبده 
ا دور الإ�سالحية ال�سلفية يف  خ�سو�سً
وعلمنتها.   الإ�سالمية  احلياة  عقلنة 
اللطيف  عبد  اأن  بالذكر  واجلدير 
حا�سل  تون�سي،  باحث  الهرما�سي 
من  الجتماع  علم  يف  الدكتوراه  على 
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة 
للتعليم  اأ�ستاذ  وهو   ،)1986( تون�س 
العديد  له  العايل يف اجلامعة نف�سها. 
احلركة  منها:  املن�سورة،  الكتب  من 
الإ�سالمية يف تون�س، وظاهرة التكفري 
منظور  من  الإ�سالمي  املجتمع  يف 
ويف  لالأديان،  الجتماعية  العلوم 
قراءة  الإ�سالمي:  الديني  املوروث 
مقالت  وله  تاريخية.  �سو�سيولوجية 

عدة بالعربية والفرن�سية.

عن دار اأمل اجلديدة

اإ�سدار جديد للناقد حممد جبري .. 
قراءة يف ن�س رواية »اأحمر حانة«

�سدر للناقد والكاتب العراقي حممد جبري، كتاب نقدي جديد يحمل عنوان 
»قراءة يف الن�س ال�رشدي« عن دار اأمل اجلديدة ، وهو حماولة خا�سة يف الك�سف 
عن ما ورائيات الن�س ال�رشدي يف ن�س روائي مميز كتبه الكاتب الروائي حميد 
الربيعي واطلق عليه ا�سم »اأحمر حانة« ال�سادرة عن دار �سف�سافة للطباعة 
نقد  للناقد يف  ال�سخ�سي  للم�رشوع  امتداداً  الكتاب  وياأتي  والن�رش يف م�رش، 
الأعمال الروائية . ويقع الكتاب يف 92 �سفحة من القطع املتو�سط وت�سمن 
فقد  الروائي،  للن�س  اجلمالية  اجلوانب  اغلب  ناق�ست  اجزاء  وعدة  مقدمة 
كانت املقدمة اأ�سبه باملدخل للتعريف بخطوات القراءة، حيث يقول الكاتب 
يف بداية املقدمة: كان مدر�س اللغة العربية الب�سري يحثنا يف كل در�س من 
اآنذاك املطالعة اخلارجية مل  القراءة والتي كان ي�سميها  الدرو�س على  تلك 
نكن نعرف ان الب�سري كان اأكرث منا قدرة ومتيزاً على روؤية الأ�سياء وحتديد 
مكتبة  وتب�رش  ترى  لن  ت�سعى  الغ�سة  عقولنا  وكانت  يرى  اأنه  والأهم  املهم 
املدر�سة فيها الكثري من الكتب لكن ل يوجد من ير�سدنا اىل قراءة الكتاب«.

القطع  القراءة،  يف  اول  در�س  مدخل  هي:  ف�سول  عدة  على  الكتاب  توزع 
التاريخي والبنى املتحركة، الن�سو�س املجاورة التفتيت واملخالفة، املرويات 
ال�رشدية بني الن�س واملرجع، الن�س، العتبة والن�س، اليات ال�سبط ال�رشدي، 
امل�ستويات ال�رشدية للن�س، امل�ستوى الفقي، امل�ستوى العمودي، عني تر�سد 
الفاعلة،  والبنى  ال�رشدي  النغالق  ال�رشدي،  الن�س  هند�سة  تكتب،  واخرى 

وت�سمن الكتاب يف نهايته ال�سرية الذاتية للروائي وال�سرية الذاتية للموؤلف.
 وكالت

تاأليف دوارته باربوزا، وترجمه اأحمد اإيب�س�س

اإ�سدار كتاب لرحال برتغايل من القرن الـ 16 حتدث عن الإمارات
كتاباً  الوطني  الأر�سيف  اأ�سدر 
املحيط  يف  »جتوال  بعنوان 
�سائقة،  رحلة  يتناول  الهندي« 
من  َقِدَم  برتغايل  دولة  ملوظف 
الأطل�سي  املحيط  عرب  اأوروبا 
اإىل املحيط الهندي بطريق راأ�س 
القرن  مطلع  يف  ال�سالح،  الرجاء 

ال�ساد�س ع�رش.
ال�ساحل  قبالة  الرحالة  وجال 
ال�رشقي لقارة اأفريقيا �سعوداً اإىل 
الأحمر،  والبحر  الأفريقي  القرن 
جزيرة  حول  بحرية  دورة  دار  ثم 
وال�ساحل  ال�سوي�س  من  العرب، 
باب  اجتاز  ثم  للجزيرة،  الغربي 
اليمن  �سواحل  اإىل  املندب 
وظفار  وح�رشموت،  اجلنوبية 
وُعمان، ثم َعرب اخلليج العربي ثم 
�سوب  املحيط  طريقه عرب  تابع 
لطموح  املن�سودة  الغاية  الهند، 

اأوروبا التجاري اآنذاك.
وحتدث الكتاب الذى األفه دوارته 
اأحمد  د.  وترجمه  باربوزا، 
الإمارات  اأر�س  عن  اإيب�س�س، 
وجزيرة  والبحرين،  العربية، 
العربي  التاريخ  ذات  هرمز 
العريق، حيث يقدم الكتاب وثيقة 
الإمارات  مواقع  لبع�س  تاريخية 
اجتياح  اإّبان  كانت  كما  العربية 
بقيادة  الربتغايل  الأ�سطول 
للمنطقة عام  اأفون�سو دالبوكريكه 
املوجز  الو�سف  ويبقى  1507م، 
الكتاب مبثابة �سجل  الذي قدمه 
وا�سحة  وب�سمة  موثوق،  تاريخي 
ل�ساهد عيان حول هذه البقعة من 

اجلزيرة العربية.
خرج  اأن  بعد  اأنه  الرحالة  ويورد 
تابع  العمانية  الأرا�سي  من 
»منطقة  اإىل  و�سل  حتى  م�سريه 

كبري  عدد  على  حتتوي  كبرية 
ا�سم  عليها  يطلق  ال�سكان  من 
املنطقة  بهذه  يحيط  خورفكان، 
واملناطق املجاورة لها عدد كبري 
تعود  التي  الأنيقة  املنازل  من 
يف  امل�سلمني  ووجهاء  اأعيان  اإىل 
هرمز، الذين ياأتون اإليها يف اأ�سهٍر 
لال�ستجمام  ال�سنة  من  حمددة 
احلاجات  وجللب  والراحة، 
الرئي�سية واملوؤن الالزمة، والتمّتع 
بالفاكهة، وعلى بعد خم�سة ع�رش 
اأخرى  فر�سخاً من هناك منطقة 
)�سدنه(  ت�سمى  ال�ساحل،  على 
الغربي  اإىل اجلنوب  ذاته  وبالبعد 

موقع اآخر يدعى دبا«.
وتعود خمطوطة هذا الكتاب اإىل 
حوت  وقد   ،1500 عام  بدايات 
التاريخية  التفا�سيل  من  الكثري 
اخلا�سة  كالبيانات  املهمة، 

بال�ستيالء على هرمز، وتاأ�سي�س 
كاليكوت،  يف  الربتغايل  احل�سن 
للتجارة  الربتغاليني  واعرتا�س 
بال�سيطرة  ال�سوي�س  مع  الهندية 
على ال�سفن الهندية، وثورة ال�ساه 
وغريها مما ح�سل يف  اإ�سماعيل 

عام 1514م تقريباً.
يف  »امل�سلمني  اأن  الكتاب  ويبني 
جداً،  اأنيقة  ثياباً  يرتدون  هرمز 
يغلب عليها اللون الأبي�س النا�سع، 
وي�سلط ال�سوء على اأبرز العادات 
اجلزيرة،  هذه  يف  والتقاليد 
اخلا�س  املنزل  اأن  اإىل  وي�سري 
بامللك يكون �سمن قلعة، يحتفظ 
امللكي،  وبالطه  بكنوزه  فيها 
وم�ست�ساروه  اخلا�س  وجمل�سه 
هم امل�سوؤولون عن القيام بجميع 
اأي  يف  يتدخل  ل  وهو  املهام، 

�ساأن«
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الكاتب اجلزائري املقيم بالإمارات، مو�سى مداغ يف حوار خا�ص مع "الو�سط "

» دبي خري لك«...عندما يتفوق 
طموح ال�سباب على امل�ستحيل

�سيكت�سف القارئ من خالل هذا احلوار اخلا�ص ليومية »الو�سط » مع الكاتب اجلزائري املبدع مو�سى مداغ مدى 
اإ�سرار هذا ال�ساب اجلزائري  ابن بلدية بودواو التابعة لولية بومردا�ص �ساحب 33 ربيعا واملتح�سل على �سهادة تقني 

�سامي يف الفندقة يف حتقيق اأحالمه وطموحاته خارج الوطن وهذا يف رحلة البحث عن م�ستقبل  اأف�سل له  حيث 
ي�سرد  الكاتب   يف موؤلفه هذا »دبي خري لك » �سعوبات احلياة  م�سلطا ال�سوء يف هذا العمل  على  الأ�سباب احلقيقية 
التي  دفعته  اإىل الهجرة باجتاه دبي التي انتقل اإليها �سنة 2010  وهذا ما يظهر الإرادة القوية  والكبرية التي يتمتع 

بها هذا ال�ساب الطموح الذي ا�ستطاع اأن  يك�سر �سوكة امل�ستحيل  ويحقق النجاح خارج بلده اجلزائر. 

حاوره: حكيم مالك 

فهو حاليا ي�شتغل  اإطارا يف جمال 
الفندقة بدبي ،حيث يتحدث هذا 
بدولة  املقيم  اجلزائري  الكاتب 
يف  املتحدة   العربية  الإمارات 
ومعاناة  هموم  عن  الكتاب  هذا 
وطنه  داخل  اجلزائري  ال�شاب 
من  العديد  تناوله   عرب   ، الأم 
الجتماعية  الظواهر  و  املوا�شيع 
ال�شباب  اأغلبية  منها  يعاين  التي 
كظاهرة  اجلزائر  وطنهم   يف 
من  وغريها  والتهمي�ش  البطالة 
اأ�شبحت  التي  الأخرى  الظواهر 
كل  وظف  فلقد   حياتهم،   توؤرق 
فيه  اعتمد  �رسدي  قالب  يف  هذا 
واللهجة  ال�شعبية  الأمثال  على 
يف  الدارجة  اأو  العامية  اجلزائرية 
كتاب » دبي خري لك« التي �شدرت 
مع  املا�شي  العام  الأوىل   طبعته 
دار  »اجلزائر تقراأ« والذي حقق به 
جناحا كبريا وهذا ما اأك�شبه عدد 
هائال من القراء  بعد م�شاركته يف 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  ال�شالون 
يف طبعته الـ 22 ل�شنة 2017  ، وكان 
يف  فارقة  عالمة  الكتاب   هذا 
وثق  التي  اجلزائري  الأدب  �شماء 
ق�شة جناحه  الكاتب   من خاللها 
 ، الإمارات  يف  جزائري  ك�شاب 
الأعزاء  القراء  ف�شيحظى   وعليه 
بالطبعة   23 �شيال  اأخرى  يف  مرة 
الثانية  لهذا الكتاب القيم والهادف  
الذي ينقلنا فيه الكاتب اإىل عوامل 
عديدة  �شيكت�شفها القارئ  لـ »دبي 

خري لك » .

بداية، هل لنا اأن 
نكت�سف معك اأ�سرار 

كتابك »دبي خري لك »؟ 

�رسد  هو   « لك  خري  »دبي  كتاب 
بالدارجة  فكاهي  �شعبي  قالب  يف 
يف  جزائري  حلكاية  اجلزائرية 
الآلف  حكاية  وهي  الإمارات 
الذين  ال�شباب  ورمبا املاليني من 

تغيري  ي�شتطيعوا  مل  اأنهم  يظنون 
واقعهم، ولكن �شيجدون يف موؤلفي 
كنت  اإذا  اأنت فقط  التغيري هو  اأن 
تريد!  ولقد وددت اأن اأوفر بع�ش 
بع�ش  اأو  والن�شائح  املعلومات 
التي  العمل  هذا  خالل  من  العرب 
تراوده  �شخ�ش  اأي  تنفع  اأن  ميكن 
وباخل�شو�ش  عامة  الهجرة  فكرة 
نظرة  ياأخذ  عله  الإمارات  لدولة 
عما �شي�شادفه فيتجنب الوقوع يف 

اأخطاء �شبقناه اإليها.

كنت من الكتاب 
اجلزائريني ال�سباقني 

يف توظيف اللهجة 
)الدارجة( يف هذا 

العمل، ما هو املغزى من 
وراءه؟ وماهي الر�سالة 

التي اأردت متريرها عرب 
الأمثال ال�سعبية يف 

»دبي خري لك »؟  

الدارجة  اللهجة  ا�شتعمال  ق�شية 
الرواية  لأن  اأول  اأ�شباب،  اأربع  لها 
يعي�ش  اأن  فاأردت  حقيقية  ق�شة 

القارئ كل املحطات واللحظات.
ب�شيط  �شاب  الكتاب من  لأن  ثانيا 
وموجه لفئة ال�شباب الذين ميرون 
بها  مررت  التي  املراحل  بنف�ش 
الظل  خفيف  اأجعله  اأن  فوددت 
بلغة  جعلته  فلو  التهامه  لي�شهل 
بع�ش  على  ثقيال  لكان  بليغة 
هاته  �شيفوتون  وبالتاأكيد  القراء 
لأين  ثالثا  الأمل،  من  احلقنة 
النا�ش  منظور  اأغري  اأن  وددت 
للهجة اجلزائرية اأنها �شعبة وغري 
مفهومة اأو ل ت�شلح لعمل روائي!، 
رابعا دعما لأختي �شليمة زعروري 
»اأهدر  الثقايف  م�رسوعها  يف 

جزائري ».
الأمثلة  ا�شتعمال  يخ�ش  فيما  اأما 
كتابي«  يف  اجلزائرية  واحلكم 
معها  كربنا  فلقد   « لك  خري  دبي 
وتغلغلت يف عقولنا واأ�شبح جمرد 

الكثري  الكالم  عن  يغنينا  نطقها 
ليفهم  اأُخلها  اأن  وددت  فلهذا 

القارئ الق�شد مبا�رسة.

ماهي الر�سالة التي 
اأردت اإي�سالها يف هذا 
الكتاب ملعظم ال�سباب 

اجلزائري؟

عك�ش  على  خريلك«  »دبي  كتاب 
على  يحر�ش  ل  فهو  العنوان 
على  يحر�ش  ولكن  الهجرة 
الجتهاد والأخذ بالأ�شباب واتباع 
ن�شائح الوالدين، ور�شالتي وا�شحة 
وهي اأن ال�شخ�ش ي�شتطيع اأن يغري 
اأراد واأل ينتظر  اإن  حياته البائ�شة 
اأن  اأحد بل هو من عليه  �شيئا من 
اإن ولدت  يجتهد، فلي�شت غلطتك 
فقريا ولكن هي غلطتك اإن ع�شت 

ومتت فقريا!

هل »دبي خري لك« هي 
ر�سالة اأمل يف ذات مو�سى 

مداغ؟

اإذا تكلمنا عن »دبي خريلك« فهي 
ومن  اهلل  حفظه  والدي  ن�شيحة 
ياأخذ بن�شيحة والده حتما �شينجح 

يف حياته.
اأما اإن كان عن كتاب »دبي خري لك 
» فهو بال�شبط ر�شالة لبث الأمل يف 
الكتاب  اآخر  �شبابنا كما ذكرته يف 
ل  حياتك  فـي  اإليه  تنتهي  ما  اأن 
منه  تبداأ  الذي  املو�شع  يحدده 
اأم ل!  بقدر ما يحدده هـل �شتبداأ 

اإذا ابداأ الآن.

بعد النجاح الذي حققه 
كتابك »دبي خري لك« يف 
ال�سالون الدويل للكتاب 

يف طبعته املا�سية الـ 
تكرار  تتمنى  22 هل 

�سيناريو2017 يف �سيال 

23؟

جتربة الكتابة وما ترتب عنه بعد 
ح�شور  وخا�شة  الكتاب  �شدور 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  ال�شالون 
اأن  متاأكد  اأنا  يو�شف،  اإح�شا�ش ل 
وبالطبع  تكراره  يتمنى  كاتب  اأي 
اأعتز واأفتخر بتكراره ولكن ل�شيق 
و�شغطه  العمل  ولرتاكم  الوقت 
هذه  حا�رسا  اأكون  اأن  من  منعني 
كتاب«  ولكن  جديد  بعمل  ال�شنة 
دبي خري لك« �شيكون حا�رسا مرة 
اأخرى يف جناح دار ن�رس »اجلزائر 
املتوا�شل  للطلب  نظرا   « تقراأ 

عليه.

ملن يقراأ مو�سى مداغ؟

كل كتب التنمية الب�رسية ت�شتلهمني 
الفقي  ابراهيم  للدكتور  خا�شة 
بكتابه  كويف  و�شتيفن  اهلل  رحمه 
ال�شبع عادات للنا�ش الأكرث فعالية!  
ال�شاعر  بق�شائد«  اأي�شا  اأ�شتمتع 
دروي�ش«  حممود  الفل�شطيني  

رحمه اهلل.

 كلمة عن دار اجلزائر 
تقراأ وقادة زاوي؟

بقيادة  تقراأ  اجلزائر  ن�رس  دار 
نقلة  هي  ال�شاب  زاوي  قادة  الأخ 
ح�شارية يف جمال الكتابة والن�رس! 
القدمي  الن�رس  مفهوم  غريوا  فقد 
تتكرر  اأ�شماء  عليه  ت�شيطر  الذي 
ال�شباب  ومنحوا  �شنوات  منذ 
اجلديد املبدع نافذة لريى العامل 
توا�شلت  عندما  اأتذكر  اأفكارهم، 
قراأه  اأن  فبعد  كتابي،  لين�رس  معه 
هذا  على  م�شوؤول  يكون  اأن  اأ�رس 
اأن  البعيدة  لنظرته  وهذا  العمل 

هذا الكتاب �شيذهب بعيدا.

كيف ا�ستطعت اأن تزاوج 
بني مهنتي الفندقة 

والكتابة؟

جعلني  »الفندقة«  جمال  �رساحة 
خالل  من  العامل  على  اأنفتح 
جن�شيات  من  بالعديد  احتكاكي 
العامل فراأيت اأن النا�ش املتح�رسة 
من  اأكرث  والكتابة  بالقراءة  تهتم 
وهذا  وال�رسب!   بالأكل  اهتمامنا 
ما فتح يل ال�شهية لأمار�ش هوايتي 
يف الكتابة واأنا اأحكي عن وظيفتي 
خالل  خربة  من  اكت�شبته  وما 

�شنوات.

 هل حققت اأحالمك يف 
» دبي«؟

وم�شاوئ  منافع  له  الغرتاب 
حتقق  اأف�شل  حياة  يف  فحلمي 
يهناأ �شمريي  ولكن مل  واحلمد هلل 
لنق�ش العامل الأ�شا�شي يف حياتنا 
معه  تربيت  الذي  املجتمع  وهو 
)ال�شتمتاع  الكتاب  يف  قلت  وكما 
اأين  ل  تكون  من  مع  هو  احلقيقي 

تكون( ! 

ما هو جديدك الإبداعي 
بعد كتاب » دبي خري 

لك »؟

يف  لكتاب  التح�شري  ب�شدد  اأنا 
وهذا  الفندقي  عملي  جمال 
�شيكون اإن �شاء اهلل مرجع بالعربية 
اأح�رس  واأي�شا  بالدنا،  يف  لقلتها 
الب�رسية  التنمية  جمال  يف  لعمل 
ال�شباب ولإعطاء جرعات  لتحفيز 
من الثقة بالنف�ش التي هي موجودة 
لأ�شباب  طم�شناها  ولكن  ذاتنا  يف 

عديدة �شتجدونها يف الكتاب.

 حدثنا عن م�سروعك 
الإبداعي الذي اأطلقت 

عليه ا�سم »طفلي. نت«؟   

ثمرة  هو  نت«  طفلي.  م�رسوع« 
اأ�ش�شته  الذي   DZ30 لربنامج 
بالتعاون مع الأخت �شليمة زعروري 
جزائري  ثالثني  جمع  م�شمونه 
تقل اأعمارهم عن 30 �شنة بثالثني 
ابداعية   نعمل عليها لرتى  فكرة 
كاملة  �شنة  دام  الربنامج  النور، 
م�شاريع  بثالث  �شهر  قبل  واختتم 
وهو   « نت  »طفلي.  نظام  اأولها 
لالأطفال  الكرتوين  حماية  نظام 
وموقع اأ�رسي جزائري الذي يعترب 
املنتوجات  لبيع  الكرتونية  من�شة 
والتقليدية  ال�شناعية  اجلزائرية 
هويتنا  ثقافتنا  م�رسوع  واأي�شا 
الذي يربز التقاليد اجلزائرية عرب 

جميع الوليات.

كلمة عن �سليمة 
زعروري �ساحبة 

م�سروع »اأهدر 
جزائري«؟

الأ�شتاذة �شليمة زعروري كانت من 
»دبي  بكتاب  عِلموا  الذين  الأوائل 
يف  �شاعدين  من  وهي  خريلك« 
اأن  )دون  والكلمات  الأفكار  تنقيح 
اأن�شى الأ�شتاذ زين العابدين جبارة 
�شخ�شية  �شليمة  اأعترب  ،واأنا   )
يقتدى  ومثال  للجزائر  م�رسفة 

به، م�شوارها يف ت�رسيف اجلزائر 
واأهدر  جدا  طويل  واجلزائريني 
جزائري هو م�رسوع ثقايف لإعالء 
التي  اجلزائرية  اللهجة  قيمة 
كاأ�شعب  الأوىل  املراكز  احتلت 
يف  اأراء  �شرب  خالل  عربية  لهجة 
2015 وهذا ب�شبب نق�ش مبادرات 
للتعريف بها فاأهدر جزائري كانت 
تبعها  ما  و  الغر�ش  لهذا  �شباقة 
ككتاب »دبي خريلك« يندرج �شمن 

هذا الهدف.
 

ماهي ال�سبل املثالية 
لإنعا�ص ال�سياحة يف 

بالدنا؟

اأول الرتكيز على املناطق ال�شياحية 
مرافق  ببناء  خا�شة  وال�شاحلية 
جدية  مبعايري  ومتنوعة  عديدة 
يف  ال�رسامة  ثانيا  الفنادق،  خا�شة 
يتعلق  ما  خا�شة  القوانني  تطبيق 
الغري  التاأجري  )الأمن،  بال�شياح 
قانونية،  الغري  املواقف  قانوين، 
البيع الغري قانوين، احتكار اأي �شيء( 
ثالثا:  يخالف،  من  كل  ومعاقبة 
ال�شياح  �شكاوى  متابعة  يف  ال�رسامة 
نظافة،  �رسقة،  �شيئة،  معاملة  من 
املوظفني  تدريب  رابعا:  اأ�شعار، 
وكل من له عالقة بال�شياح )موظفي 
�شائقي  واملوانئ،  املطارات 
يف  بائعني  اأجرة(،  )�شيارة  طاك�شي 
التعامل  تو�شيع  خام�شا:  حمالت... 
يف  الئتمانية  بالبطاقات  وال�رساء 
التعامل  �شيفتح  مما  املجالت  كل 
اللكرتوين وي�شهل الختيار وي�شاعد 
ال�شياح  لأن  القدوم  على  الأجانب 
بالأموال  يتجولون  ل  اأغلبهم  الأن 
ذات  البطاقات  ي�شتعملون  واإمنا 
تثقيف  �شاد�شا:  املتاأخر،  الدفع 
ال�شعب باحرتام البيئة ومعاقبة الغري 
نظيفة،  اجلزائر  تبقى  كي  ملتزمني 
ثامنا:  النقل،  نظام  تطوير  �شابعا: 
اعطاء الفر�شة للخوا�ش لال�شتثمار 
التي  والغابية  اجلبلية  ال�شياحة  يف 
اأهملت لتكون متنف�ش لل�شياح خا�شة 
الأوروبيني واخلليجيني الذين ملو من 

جو التمدين اأو اجلو احلار.

كلمة اأخرية للقراء 
الأعزاء؟

اأ�شكرك كل طاقم جريدة« الو�شط« 
على هذه اللتفاتة الطيبة، واأ�شكر 
العابدين جبارة على  زين  الأ�شتاذ 
اأحيي  اأن  اأي�شا  واأود  معي  وقفته 
كل من قراأ كتاب« دبي خريلك« اأو 
اأثر فيه ايجابيا وبث فيه الأمل لغد 

اأف�شل!     
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درا�صة علمية جديدة حول امل�صاّر »املخيفة« لـ تدخني ال�صي�صة
�صدرت  �أمريكية  در��صة  ح�صب 
�أو  �ل�صي�صة  تدخني  ف�إن  حديث�ً 
جله�ز  كذلك  م�رض  �لرنجيلة 
مثل  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 

تدخني �ل�صيج�رة.
بف�صل مذ�قه� ور�ئحته� �حلم�صية 
يغري  �مللب�س،  �أو  �لفو�كه  بطعم 
متز�يد�ً  عدد�ً  �ل�صي�صة  تدخني 
حيث  ل�صتهالكه�  �ل�صب�ب  من 
بديل  �أنه�  على  �إليه�  ينظرون 
�ل�صج�ئر.  تدخني  من  �أم�ن�ً  �أكرث 
�ملنتج  هذ�  ��صتهالك  �أن  غري 
�لعطرة  �لر�ئحة  ذي  �لتبغ  من 
مت�م�ً  �لقلب  ل�صحة  �ص�ر�ً  يعترب 
حّذر  وقد  �لتقليدي.  �لتبغ  مثل 
من  ك�ليفورني�  يف  �لب�حثون 
�صّمية  �أجنلو�س من  لو�س  ج�معة 
ونظ�م  �لقلب  على  �مل�ء  �أن�بيب 
�ملجلة  ويف  �لدموية.  �لدورة 
�لقلب  لأمر��س  �لأمريكية 
 The American Journal
يج�دل   of Cardiology
نف�س  لل�صي�صة  �إن  ب�لقول  �لعلم�ء 
�لقلب  على  �ل�ص�ّرة  �لت�أثري�ت 
�ملدى  على  �لدموية  و�لأوعية 
 30 تدخينه� ملدة  مثاًل  �لق�صري، 
دقيقة، كتلك �لتي يحدثه� تدخني 
�ل�صج�ئر �لأمر �لذي ي�صري �إىل �أن 
قد  �لبعيد  �ملخ�طر على �ملدى 

تكون ع�لية للغ�ية.
�لب�حثون  �تخذ  �لدر��صة  لإجر�ء 

من   48 �إز�ء  خمتلفة  �إجر�ء�ت 
قبل  �ل�صب�ب  �ل�صي�صة  مدخني 
 30 ملدة  تدخني  جل�صة  وبعد 
�ملوؤ�رض�ت  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رضب�ت  معدل  مثل  �ملختلفة 
يف  �لنيكوتني  وم�صتوى  �لقلب 
�لدم و�أح�دي �أك�صيد �لكربون قبل 

وبعد �جلل�صة.

ت�شلب ال�شرايني بعد 
تدخني  من  دقيقة   30

ال�شي�شة

بعد  �لتجربة:  نه�ية  يف  �لنتيجة 
تدخني  على  دقيقة   30 مرور 

�لرنجيلة �أعطت جميع �ملوؤ�رض�ت 
ز�د  لقد  �لقلق:  �إىل  تدعو  نت�ئج 
مبتو�صط  �لقلب  �رضب�ت  معدل 
�أَنّ  كم�  �لدقيقة.  يف  �رضبة   16
م�صتوى �لنيكوتني و�أح�دي �أك�صيد 
�لكربون �رتفع كذلك، �إ�ص�فة �إىل 
�رتفع  �ل�رضي�ين  �لدم  �صغط  �أَنّ 

�أي�ص�ً.
�لقلق  �صبب  �لذي  �لآخر  �لأمر 
مدخني  لدى  �ل�رض�يني  �أَنّ  هو 
نه�ية  يف  ت�صلب�ً  �أظهرت  �ل�صي�صة 
�لت�صلب  ولكن  �لتدخني.  جل�صة 
من  و�حًد�  �إل  هو  م�  �ل�رضي�ين 
للتدخني  �مل�رّضة  �لعديدة  �لآث�ر 
ب�صكل  حتديده  ومَتّ  �لقلب،  على 

و��صح على �أنه ع�مل خطر على 
كم�  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 

ذكرت �صحيفة �لـ«ديلي ميل«.
ت�صري هذه �لنت�ئج �إىل �أن تدخني 
�أكرث  �صحي�ً  بدياًل  لي�س  �ل�صي�صة 
على  بل  �ل�صيج�رة  تدخني  من 
�لب�حثون  ويحذر  مت�م�ً.  �لعك�س 
مو��صلة  من  �ل�صي�صة  مدخني 
عملي�ً  دقيقة؛   30 ملدة  �لتدخني 
�إىل  �ل�صي�صة  مدخنو  مييل 
�ص�ع�ت.  لعدة  �لتبغ  ��صتن�ص�ق 
�خلرب�ء  قّدر   ،2015 ع�م  ويف 
�أَنّ  �لع�ملية  �ل�صحة  منظمة  من 
تع�دل  �لو�حدة  �ل�صي�صة  جل�صة 

تدخني 20 �إىل 30 �صيج�رة.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

هو د�ء ي�صيب �لإن�ص�ن، و�لأرق 
على  �لقدرة  عدم  عن  عب�رة 
�لنوم �أو تقّطعه وعدم ��صتمر�ره 
تدهور  ي�صبب  ،مم�  ُوجد  �إن 
و�جل�صدية،  �لنف�صية  �ل�صحة 
�ملري�س  ببيئة  مرتبط  و�لأرق 
�لتي  و�لعو�مل  وظروفه، 
�لأرق  �أ�صب�ب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�س  من  وعالج�ته 
�صعوبة  �لأ�صب�ب  هذه  ومن 
�ملتكرر  �ل�صتيق�ظ  و  �لنوم 
�أثن�ء �لليل و �ل�صتيق�ظ مبكر� 

�أنو�ع عدة  �ل�صب�ح، ولالأرق  يف 
�لأرق  وهو  �لع�بر  �لأرق  منه� 
�أو  و�حدة  ليلة  ي�صتمر  �لذي 
�لث�ين  و�لنوع  �أ�ص�بيع  عدة 
�أكرث  وهو  �ملزمن  �لأرق  هو 
�لأنو�ع  من  تعقيد�  �لأنو�ع 
�ملزمن  �لأرق  وينتج  �لأخرى 
�لعو�مل  من  جمموعة  عن 
�جل�صمية  �لإ�صطر�ب�ت  منه� 
�لأ�صب�ب  ،و�أكرث  �لنف�صية  �أو 
لالأرق  �مل�صببة  �ل�ص�ئعة 

�ملزمن هي �لك�آبة

هل من �ملمكن �أن ي�صتغني مري�س �ل�صكري عن حقن �لأن�صولني و��صتبد�له� 
يف حبوب فموية؟ �إليك م� وجدته هذه �لدر��صة �لعلمية، ك�صفت نت�ئج در��صة 

ن�رضت يف �ملجلة �لعلمية )PNAS( �أنه من �ملمكن �أن يتم ��صتبد�ل حقن 
�لأن�صولني ملر�صى �ل�صكري من �لنوع �لأول، بحبوب فموية لذ�ت �لهدف، 

�لإ�ص�بة مبر�س �ل�صكري من �لنوع �لأول تعني �أن �جله�ز �ملن�عي يف �جل�صم 
يقوم مبه�جمة �خلالي� �لتي تقوم ب�إنت�ج هرمون �لأن�صولني يف �لبنكري��س، 

�مل�صوؤول عن تنظيم م�صتوي�ت �ل�صكر يف �لدم. جدير ب�لذكر �أن عدم �ل�صيطرة 
على �ملر�س و�إدر�ته من �ص�أنه �أن ت�صبب م�ص�عف�ت �صحية خطرية. ي�صتخدم 

مر�صى �ل�صكري من �لنوع �لأول حقن �لأن�صولني لل�صيطرة على م�صتوي�ت 
�ل�صكر يف �لدم، �إل �أن هذه �لطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذ� جل�أ 

�لب�حثون للبحث عن طريقة �أخرى غري �حلقن. ي�أمل �لب�حثون يف تطوير �أدوية 
فموية لالأن�صولني، �إل �أن �لع�ئق �أم�م هذ� يكمن يف تلف هرمون �لأن�صولني 

يف ح�ل تف�عله مع �أحم��س �ملعدة، لذ� يعملون �لآن على تطوير غط�ء لهذه 
�حلبوب �لفموية ت�ص�عد يف عدم ف�ص�ده�.

موؤخر�ً، متكن �لب�حثون من �لق�ئمون على   �حل�لية من تطوير حبوب فموية 
معقدة �لرتكيب، م�صممة لتحمي �لن�صولني من �لأحم��س �ملعوية و�لأنزمي�ت 

�ملتو�جدة يف �لأمع�ء �لدقيقة. هذ� �لدو�ء �لفموي �جلديد �صيقوم ب�لتحلل 
يف �لأمع�ء �لدقيقة فقط، حتى ي�صل �إىل جمرى �لدم. و�أف�د �لب�حثون �أن 

هذ� �لدو�ء �لفموي �صهل �لتح�صري و�صيكون �أكرث ف�علية من �لن�حية �مل�دية، 
ب�لإمك�ن تخزينه ملدة �صهرين تقريب�ً يف درجة حر�رة �لغرفة  و�أكد �لب�حثون 

�أن �خلطوة �لت�لية �لن هي �لقي�م بتج�رب علمية على �حليو�ن�ت للت�أكد من 
فع�لية وم�أمونية هذ� �لدو�ء. 

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

  هل تعلمني عزيزتي �ملر�أة �أن ف�كهة �جلريب فروت ت�ص�عد على 
خ�ص�رة �لوزن و�لتخل�س من �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�صم؟

� �أن من فو�ئد �جلريب فروت �لأكرث �أهمية هي �أنه  هل تعلمني �أي�صً
عالج قوي جد� وفع�ل ملر�صى �ل�رضط�ن؟ جميعن� نعلم �لفو�ئد 

�ل�صحية �لكثرية �لف�كهة �جلريب فروت ولكن من �أ�صهر فو�ئده هي 
خف�س �لوزن وحم�ربة �ل�رضط�ن وهذ� ح�صب م� �أثبتته �لدر��صة 

�لعلمية �حلديثة.
فمن �أهم �لدر��ص�ت �لتي �أجريت على ف�كهة ثم�ر �جلريب فروت 

هي در��صة �أمريكية �أجر�ه� عدد �لب�حثون يف ج�معة ك�ليفورني� يف 
�أمريك�، على جمموعة من فئر�ن �لتج�رب، و�أثبتو� �أن �جلريب فروت 

يعمل على �نق��س �لوزن و�لق�ص�ء على �ل�صمنة.
 حيث مت تق�صيم جمموعة �لفئر�ن �إىل جمموعتني، �لأوىل خ�صعت 

لنظ�م غذ�ئي ع�يل �لدهون و�لوجب�ت �لد�صمة وع�صري �جلريب 
فروت، بينم� �ملجموعة �لث�نية فخ�صعت �أي�ص� لنف�س �لنظ�م 

�لغذ�ئي �لذي يحتوي على ن�صبة ع�لية من �لدهون �مل�صبعة ولكن مع 
تن�ول �ملي�ه فقط، وظلت �لدر��صة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�صعت �لفئر�ن يف �ملجموعتني �إىل �لفح�س �لطبي و�لتح�ليل، 
وظهرت �لنت�ئج و�أثبتت �أن �لفئر�ن يف �ملجموعة �لأوىل �لتي تن�ولت 

�لطع�م �لد�صم مع ع�صري �جلريب فروت، نق�س وزنهم بن�صبة 18 % 
مق�رنة ب�لفئر�ن �لتى تن�ولت �لدهون مع �ملي�ه فقط. هذ� يدل على 
�أن �جلريب فروت من �أهم �لفو�كه �لطبيعية �لتي ت�ص�عد على حرق 

�لدهون ومتنع من ت�أثري �لكولي�صرتول على �لدم، وت�ص�عد على تنظيم 
م�صتوي�ت �ل�صكر يف �لدم. ذلك لأن �جلريب فروت يحتوى على �إنزمي 

حرق �لدهون، �لذي يعزز فقد�ن �لوزن �ل�رضيع.
 حر�س �لعلم�ء على �إجر�ء هذه �لدر��صة لكي يت�أكدو� �أنه ب�لفعل 
ثمرة �جلريب فروت ت�ص�عد على �نق��س �لوزن وذلك بعد �نت�ص�ر 
حمية �جلريب فروت �ل�صهرية جد� يف �أمريك� و�ملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هن�ك عدد كبري جد� من �لنجوم و�لنجم�ت يعتمدون 
على هذه �حلمية.

 كم� �أجريت در��صة علمية حديثة �أخرى، ولكن هذه �ملرة يف ج�معة 
�صيك�غو �لأمريكية حتت �إ�رض�ف جمموعة من �لعلم�ء و�لأطب�ء 

�لكب�ر و�أثبتو� �أن ثمرة �جلريب فروت تقوم مبح�ربة مر�س �ل�رضط�ن 
بجميع �أنو�عه، �صو�ء ك�ن �رضط�ن �لكبد �أو �رضط�ن �لثدي �أو �رضط�ن 

�لرئة.
ومت �كت�ص�ف ذلك عندم� ك�ن هن�ك �صيدة تع�ين من مر�س �رضط�ن 

�لكبد، وقد تطور لديه� �ملر�س و�نتقل من �لكبد �إىل �لعمود 
�لفقري و�لغدد �لليمف�وية و�لأطب�ء وقته� �أخربوه� �نه� لن تعي�س 

لأكرث من خم�س �صنو�ت �إذ� ح�لفه� �حلظ. ولكن بعد مرور �خلم�س 
�صنو�ت �كت�صف �لأطب�ء �أن �لأور�م �خلبيثة لدى �ملري�صة تقل�صت 

ب�صكل كبري، وحتدت �ملر�س وهي يف طريق �ل�صف�ء مت�ًم� من هذ� 
�ملر�س. 

وعندم� �ص�أله� �لأطب�ء عن �ل�رض يف ذلك، فق�لت �ل�صيدة �أنه� ك�نت 
تتع�طى �لدو�ء مع ع�صري �جلريب فروت، وهن� �أثبت �لب�حثون يف 

�صيك�غو �أن �جلريب فروت ي�ص�عد على زي�دة مفعول �لعق�ر د�خل 
ج�صم �لن�ص�ن ب�صكل كبري جد�، لذلك ك�ن هن�ك �أطب�ء يحذرون 

من تن�وله مع �لأدوية ولكن يف مر�س �ل�رضط�ن تثبت �لعك�س، 
لأنه ي�ص�عد على ت�أثري �لعق�ر د�خل �جل�صم لكي يح�رب �ل�رضط�ن 

و�لور�م �خلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�صحوق �لكركم دوًر� كبري�ً جًد� يف عالج م�صكلة بحة �ل�صوت 
�لتي ت�ص�ب به� �ملر�أة، نتيجة �لتعر�س لل�رض�خ و�ل�صوت �لع�يل، 
�أو حتى �لإ�ص�بة ب�لإنفلونز� ونزلت �لربد �ل�صديدة. �لكركم غني 
ب�ملو�د و�ملركب�ت �لكيمي�ئية �لطبيعية �مل�ص�دة لاللته�ب �لذي 
ي�صيب �حلنجرة، وب�لت�يل فيقوم بدوره يف �لتخل�س من م�صكلة 

بحة �ل�صوت ب�صكل طبيعي، وب�أ�رضع وقت. جربي طريقة م�رضوب 
�لكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق �لكركم، مع كوب 

من �حلليب وملعقة من م�صحوق �لقرفة، وملعقة من �لزجنبيل 
�ملطحون. �خلطي جميع �ملكون�ت يف �خلالط �لكهرب�ئي و��رضبيه 

مرت�ن يومًي�.
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الرحمة خري من الإفراط يف العبادة
من وم�سات رحمته �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأنه قال عن نف�سه: )) اإمنا اأنا رحمة 
مهداة ((

] اأخرجه احلاكم عن اأبي هريرة [  
وقد روى عن ربه يف احلديث القد�سي: 

)) اإن كنتم حتبون رحمتي فارحموا 
خلقي (( ]الديلمى عن اأبى بكر[  

وبني �سلى اهلل عليه و�سلم اأن الراحمني 
يرحمهم اهلل، واأر�سد املوؤمنني اإىل التزام 

الرحمة فقال لهم:
)) ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من 

يف ال�سماء ((  ]الرتمذي عن عبد اهلل بن 
عمرو[

 وبنينّ اأي�ساً اأن الرحمة خري من الإفراط 
يف العبادة، فقد خرج �سلى اهلل عليه 

و�سلم عام الفتح اإىل مكة يف رم�سان، 
حتى بلغ مو�سعاً يدعى كراع الغميم 

ف�سام، و�سام النا�ض، وملا راأى بع�ض 
النا�ض قد �سقنّ عليهم ال�سيام ب�سبب 

وعثاء ال�سفر دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر النا�ض اإليه، ثم �رشب، وملا 

قيل له: اإن بع�ض النا�ض ل يزال �سائماً، 

قال:  ))اأولئك الع�ساة((  ] م�سلم عن 
جابر[

 رجل ي�رشع اخلطا اإىل ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم، يغ�ساه الفرح الكبري، 

تغمره الفرحة العارمة ليبايع النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم على الهجرة معه، وعلى 

اجلهاد يف �سبيل اهلل حتت رايته، يقول له: 
» يا ر�سول اهلل جئت اأبايعك على الهجرة 

واجلهاد، وتركت اأبواي يبكيان » فيقول له 
عليه ال�سالة وال�سالم:

))ارجع اإليهما فاأ�سحكهما كما 
اأبكيتهما((  ] الن�سائي عن عبد اهلل بن 

عمرو[
 اإن ب�سمة تعلو �سفتي اأٍب حنون، وتك�سو 

در عند حممد  وجه اأٍم متلهفة، ل تقنّ
�سلى اهلل عليه و�سلم بثمن، حتى حينما 
يكون الثمن جهاداً يف �سبيل اهلل، يثبت 

دعوته، وين�رش يف الآفاق البعيدة رايته، 
وحينما تتم العبادة على ح�ساب رحمة 

الوالدين تتحول اإىل عقوق، والنبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم يركز على الرحمة تركيزاً 

�سديداً كلما ا�ستدت اإليها احلاجة.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

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

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

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

، ويف 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 يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف 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.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

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�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َ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�رشاف 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 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

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

وروى اأن�ض 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 يف �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 يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

توجيهات النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف احلّب والود
النبي  توجيهات  من  الكرام،  الأخوة  اأيها   
والود:  احلب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
تدخلوا  ل  بيده،  حممد  نف�ض  ))والذي 
اجلنة حتى توؤمنوا ول  هريرة[  ))اإذا 
اأَنَنُّه يُِحبُنُّه((  ]  َفلْيُْعِلْمُه  َخاهُ  اأَ اأََحُدُكْم  اأََحَبنّ 
معد  بن  املقدام  عن  البخاري  و  اأحمد 
الرجَل،  الرجُل  اآخى  ))واإذا  يكرب[  
فلي�ساأله عن ا�سمه، وا�سم اأبيه، وممن هو ؟ 

فاإنه اأو�سل للمودة(( ]الرتمذي عن ن يزيد 
بن نعامة ال�سبي[  ))اإذا كنتم ثالثة فال 
فاإن  باإذنه  اإل  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�سلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �سنة فهو ك�سفك دمه((  
  ] لَِمِينّ ال�ُسنّ ِخَرا�ٍض  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما األ تزال خما�سماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�ض [   البيهقي عن 

اأو  كان  حمقاً  ذلك  فليقبل  متن�ساًل  اأخوه 
مبطاًل((  ]اأخرج احلاكم و�سححه و�سعفه 
الذهبي عن  ))األ اأنبئكم ب�رشاركم ؟ قالوا: 
يقيلون  ل  الذين  قال:  اهلل  ر�سول  يا  بلى 
عرثًة ول يقبلون معذرة ول يغفرون ذنباً((  
]الطرباين عن ابن عبا�ض[  ))�سل بني 
اإذا  بينهم  وقرب  تفا�سدوا،  اإذا  النا�ض 

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�ض[

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

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

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، 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 يف 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�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدنّ
يُن الَْقِينُّم )30(  ِ َذِلَك الِدنّ لِْق اهلَلنّ ِ الَنِّتي َفَطَر النَنّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلنّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدنّ

﴾

من ل ي�صتحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف 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�ض ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�ض الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�ض 

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�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَنّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلنّ

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



حت�صل   V-Class مر�صيد�س 
مايباخ �إىل  يحولها  تعديل  على 
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�أجمل  من  و�حدة  هي  باري�س 
جذباً  و�أكرثهم  �لعامل  مدن 
معامل  من  به  تتميز  ملا  لل�سياح 
�أيقونية، مثل برج �إيفل ومتحف 
�لأثرياء  باإمكان  و�لآن  �للوفر، 
�ملدينة  هذه  يف  �لتجول 
مايباخ  �إ�سد�ر  د�خل  �ل�ساحرة 
 V-Class ملر�سيد�س  خا�س 

فان.
خ�سي�ساً  م�سنوعة  فان  هي 

�أ�سطول  �سمن  لال�ستخد�م 
�لفرن�سية،   CLS Paris �رشكة 
و�لتي تعر�س خدمات �لليموزين 
و�لتنقالت  �ملطار�ت  ونقل 
�سك،  وبال  وغريها،  �ل�سياحية 
بت�سميم   V-Class �لـ  هذه 
�لأكرث  �ل�سيارة  هي  مايباخ 

فخامة لديهم حالياً.
مقاعد  على  ح�سلت  �لفان 
وطاولت  �ملميزة  مايباخ 

و�سطوح  �سخم  �سم�سي  و�سقف 
وثالجة �سغرية  متعددة  خ�سبية 
�سوت  ومكرب�ت  كبري  وتلفاز 
�ندماجك  ل�سمان  كذلك  كبرية 
�ل�سيارة  د�خل  كامل  ب�سكل 
�سو�ساء  عن  بعيد�  �لفاخرة 

�لعامل حولك.
معدلة  �إ�سد�ر�ت  �أن  ويُذكر 
تتوفر   V-Class ملر�سيد�س 
�إ�سد�ر  مثل  حالياً،  بالفعل 

�رشكة  من   Elegance
“�لبلور  �إ�سد�ر  �أو   ،OKCU
 Larte �رشكة  من  �لأ�سود” 
و��سعة  بتعديالت   Design
يف  �سك  ل  ولكن  �ملوديل،  على 
�أكرث  يبدو  مايباخ  �إ�سد�ر  �أن 
�لآخرين،  من  وفخامة  ر�حة 
�أو  �ملقاعد  هذه  بف�سل  رمبا 
�أمناط �لتخييط �ملميزة.. بغ�س 

�لنظر؛ هي �أذو�ق يف �لنهاية!

جيني�صي�س G90 موديل 
2019 �ملحّدث 

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

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

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

�لختباري مموه، �إل �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

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

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

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

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

�خللفية.
على ناحية �لأبعاد، ل يتوقع 

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

عر�س 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�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

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

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

بي �إم دبليو تك�صف عن كامل �أ�صعار �لفئة �لثامنة 2019 �جلديدة
�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�س 

�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 
�لنطالق 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( لإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�سو�ق �لعاملية خالل �لأ�سابيع 

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

�أفخم �صيارة دفع رباعي يف �لعامل "�صينية".. 
��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�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه 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�لأد�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 / �س. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة وعدد من �ملهام �لأخرى 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 دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازد� ُتعلن عن مازد�6 �أول �صيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
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�س �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
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�س �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  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.

�لك�صف عن مناذج ع�صكرية 
من �صيارة "نيفا" �لرو�صية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �لأر��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�لأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�س �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 �لأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�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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ن�صخة جديدة من نظام اأندرويد جو للهواتف الرخي�صة

ن�سخة  عن  غوغل  ك�سفت 
�أندرويد  نظام  جديدة 
للهو�تف  �ملخ�س�ص  جو 
عادة  تاأتي  �لتي  �لرخي�سة 
يف  و�أ�سعار  متو��سع  بعتاد 
متناول �جلميع حيث ت�ساهم 
من  �ملخففة  �لن�سخة  هذه 
�أف�سل  توفري  يف  �لنظام 
لهذه  �ندرويد  جتربة 

�لأجهزة.

�لن�سخة �جلديدة مبنية على 
نظام  من  ن�سخة  �أحدث 
�سلفاً  و�ملعروفة  �أندرويد 
باإ�سم �أندرويد �لفطرية 9.0 
وحتمل جمموعة من �ملز�يا 
ف�ساًل عن �لتح�سينات �لكبرية 
 . �ل�ستجابة  لالأد�ء و�رسعة 
�أ�سغر  �أ�سبح  �لنظام  حجم 
بحجم  مقارنة   500MB بـ 
�لن�سخة �ل�سابقة وهذ� يعني 

�مل�ساحة  من  �ملزيد  توفري 
�إد�ة حل�ساب  �إ�سافة  كما مت 
�سمن  �لبيانات  ��ستهالك 
�لنظام. �لتطبيقات �ملخففة 
مثل   Go Edition ن�سخ 
 YouTube و Maps Go
�أي�ساً   Gmail Go و   Go
حت�سينات  على  ح�سلت 
كما  �أف�سل  �د�ء  لتقدم 
�ل�سوتي  �مل�ساعد  ح�سل 

�ي�ساً   Assistant Go
��سافة  مع  حت�سينات  على 
لغات جديدة مثل �لربتغالية 

و�لندوني�سية.
على  للنظام  ظهور  �أول 
�لأجهزة �ستكون يف �خلريف 
�أن  غوغل  وتقول  �لقادم 
�رسكة   100 من  �أكرث  هناك 
هو�تف  لإ�سد�ر  م�ستعدة 

بنظام �ندرويد قو.

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�سد بع�ص �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل تويرت لي�سفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�ص علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رسكة �لأبحاث �أن 
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�صكل كامل 
�ستقوم  �أنها  �آبل  �رسكة  �أعلنت 
من  خر�ئطها  بناء  باإعادة 
�أكرث  �سور  لتقدم  �لأ�سا�ص 
و�سوحاً وبيانات �أكرث تف�سياًل، 
�ستبد�أ  �آبل  خر�ئط  �أن  حيث 
كامل  ب�سكل  �ل�سو�رع  باإظهار 
�ل�سور  بع�ص  و�ست�سيف  يف 
و�لبيانات لها من خالل �لأقمار 

�ل�سناعية.
وقالت �ل�رسكة �أنها ��ستطاعت 
يف  �ل�سو�رع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  �ملتحدة  �لوليات 
�خلا�سة  �ملركبات  ��سطول 
بجمع  قامت  �أنها  كما  بها، 
و�ل�سور  �لبيانات  من  �ملزيد 
عالية �لدقة من خالل �لأقمار 

�ل�سناعية.
كانت �آبل قد قدمت خر�ئطها 
يف 2012 كبديل خلر�ئط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  �لتي 
منتجات  �لر�سمي يف  �ملالحة 
�نتقاد�ت  و�جهت  لكنها  �آبل، 
ب�سبب �سعف خر�ئطها  لذعة 
و�لأخطاء �لكثرية يف �ل�سو�رع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها 

دون  �ملكان  �أو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خر�ئط قوقل.
باإطالق  �ل�رسكة  و�ستقوم 
يف  خلر�ئطها  �جلديد  �ل�سكل 
�لعام �لقادم ح�سب �لتقدير�ت، 
�خلر�ئط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  �لوليات  جلميع 
تدريجي يف �لوليات �ملتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
و�لبيانات من مركباتها  �ل�سور 
�ل�سو�رع وكذلك  �لتي ت�سري يف 

�لأقمار �ل�سناعية.

موتوروال �صتك�صف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بد�أت �رسكة موتورول �ململوكة ل�رسكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رسكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�ص  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رسوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رسيع 
ومبا�رسة من �رسكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رسكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رسيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�صف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رسكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�ص  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رسيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رسكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رسكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



نوفمرب  من  للدفاع  وزيًرا  جديد  بن  كان 
اأ�صبح   _  ...  1979 فيفري  حتى   1978
رئي�ًصا  بومدين  هواري  الرئي�س  وفاة  بعد 
يخلف  اأن  يعتقد  كان  للجزائر خالًفا ملا 
عبد  مثل  مر�صحون  الرئا�صة  يف  بومدين 
اأو حممد �صالح يحياوي  بوتفليقة  العزيز 
اأنه حترري  يُح�صب على  بن جديد  كان   ،
 ، رئا�صته  فرتة  اأثناء   _  ، للغرب  موايل 
خفف  و  الإقت�صاد  يف  تدخله  من  خفف 

املراقبة الأمنية للمواطنني ، 
انهيار  مع  و   ، الثمانيات  اأواخر  يف 
النفط  اأ�صعار  انخفا�س  ب�صبب  الإقت�صاد 
ة التوتر بني اأجنحة  ب�رسعة ، ا�صتدت ِحَدّ
جديد  بن  ل�صيا�صة  الداعمني  النظام 
املعار�صني  من  و  جهة  من  الإقت�صادية 
بالعودة  املطالبني  و  جديد  بن  ل�صيا�صة 
اأكتوبر 1988  النهج املوؤ�ص�س ، _ يف  اإىل 
اندلعت احتجاجات �صبابية �صد بن جديد 
احتجاجا على �صيا�صات التق�صف مما اأدى 
 ، انت�صار ا�صطرابات يف مدن وهران  اإىل 
عنابة ، و مدن اأخرى اأدت اإىل قيام اجلي�س 
بقمعها ب�صكل رهيب و اأدى هذا اإىل مقتل 
ال�صلطة  من  جديد  بن  ا�صتقال   ، املئات 

بداية الت�صعينات.
، �صاحب طابع  الدميقراطية  باأب  ُو�صف 
ول  عدوانية  بدون  األيف  و  �صِمح  و  لني 
بيئة  توفري  من  مكنه  ما  هذا  و   ، ت�صلط 
ترتبط   ، مالئمة  اجتماعية  و  اقت�صادية 

ارتباطا وثيقا بالظروف الدولية املحيطة 
، التي متيزت حينها بالنفتاح على جميع 
الأ�صعدة ، وكانت ال�صبيل الوحيد ملجاراة 
عن  تبحث  التي  النا�صئة  الدول  بقية 
التطورات  من  وال�صتفادة  مكانتها  تعزيز 

احلا�صلة يف �صتى امليادين 
كان ال�صاذيل بن جديد خمل�صا يف خدمة 
�صمن  كمجاهد  و  كرئي�س  اجلزائر 
�صفوف جي�س التحرير ، و �صعى اإىل ر�صم 
اإ�صرتاتيجية حكم مواكبة للتحولت الدولية 
القت�صادي  النفتاح  رياح  حملتها  التي 
اآنذاك ، وهو ما جعل �صنوات  وال�صيا�صي 
حكمه مبثابة احللقة املف�صلية يف احلياة 
بظاللها  األقت  التي  للجزائر  ال�صيا�صية 
باإجراء  الأخرى،  القطاعات  جل  على 

حتول جذري نحو الدميقراطية والتعددية 
، بعدما ا�صتجاب دون تردد لرغبة ال�صعب 
قبل  اإليها  �صباقة  اجلزائر  بذلك  وكانت 
كثري من الدول . و هو ما جعله يلقب باأبي 
الدميقراطية يف اجلزائر ،بعد �صهر جانفي 
1992 ابتعد بن جديد عن احلياة ال�صيا�صة 
، يف اأواخر 2008 ، ظهر ال�صاديل بن جديد 
يف  للجدل  مثرًيا  خطاًبا  األقى  عندما 
مدينته الأ�صلية الطارف ،  تويف الرئي�س 
جديد  بن  ال�صاذيل  الأ�صبق  اجلزائري 
رِحمه اهلل يوم ال�صبت 6 اأكتوبر 2012 ،  عن 
ناهز 83 عاما ، يف م�صت�صفى »عني  عمر 
كان  حيث  بالعا�صمة  الع�صكري«  النعجة 
يرقد يف ق�صم العناية املركزة اإثر تعر�صه 

قبل اأيام لأزمة قلبية حادة.  

رزق اهلل �شريف

14 اأاأريل 1929 - 6 اأكتوبر 2012

الذكرى ال�شاد�شة لرحيل ال�شاذيل بن جديد 
املجاهد ال�شاديل بن جديد ) 14 اأبريل 1929 - 6 اأكتوبر 2012 ( الرئي�س الرابع للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
بعد اال�شتقالل ولد ال�شاديل بن جديد يف قرية بوثلجة بوالية الطارف ،ان�شم بن جديد اإىل اجلي�س الفرن�شي ك�شابط غري 

مفو�س و حارب يف الهند ال�شينية ، يف بداية الثورة 1954 ، ان�شم بن جديد اإىل جبهة التحرير الوطني )FLN( ، ُعِينّ بعد 
االإ�شتقالل على راأ�س القيادة الع�شكرية ملنطقة وهران �شنة 1964 ، ترقى يف الرتب حتى اأ�شبح عقيدا �شنة 1969 .

احتاد عنابة 

�شخ مليار و 500 
مليون خلزينة 

الفريق
�صتتدعم خزينة فريق احتاد عنابة 
خالل الأيام القليلة املقبلة باإعانة 
مالية معتربة من ال�صندوق الولئي 
حيث قدرت هذه الإعانة بـ مليار 
هذه  وحتما  �صنتيم  مليون  و500 
العنابي  للفريق  �صت�صمح  الإعانة 
رئي�س  ومتكن  قليال  بالتنف�س 
ب�صيط  جزء  ولو  بت�صوية  النادي 
الذين  الالعبني  م�صتحقات  من 
هناك  اأن  خ�صو�صا  بها  يدينون 
ت�صبيق  �صوى  تلقى  منهم  البع�س 
�صهر واحد فقط وهناك من تلقى 

ثالثة اأ�صهر.
ولهذا فهذه الإعانة جاءت يف وقتها 
اأن الرئي�س زعيم الأ�صبوع  ل�صيما 
الفارط ويف ح�صة ال�صتئناف اأكد 
�صي�صوي م�صتحقاتهم  اأنه  لالعبيه 

مع بداية �صهر اأكتوبر
رزق اهلل �شريف

اأردوغان

 تركيا مل تطلب م�شاعدة 
مالية من اأي دولة

اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  قال 
من  مالية  م�صاعدة  اأي  تطلب  مل  بالده  اإن 
اأي دولة، م�صيفا اأن »ل اأحد ي�صتطيع تركيع 
تركيا من جديد بعد اأن جعلناها تنه�س على 
اأثناء  كلمة  يف  اأردوغان  واأ�صاف  قدميها«. 
والتنمية«  »العدالة  حلزب  ت�صاوري  اجتماع 
يف  الروح  دامت  »ما  اأنقرة:  العا�صمة  يف 
ي�صع  اأن  اأحد  ي�صتطيع  فال  اجل�صد،  هذا 
الدولية«واأكد  املوؤ�ص�صات  نري  حتت  تركيا 
تركيا  �صوؤون  التدخل يف  اأحد ميكنه  »ل  اأنه 
عهد  يف  النه�صة  حققت  اأن  بعد  الداخلية، 
من  اأنه  والتنمية«،واأو�صح  »العدالة  حزب 
ال�رسف  اأ�صعار  ارتفاع  تف�صري  املمكن  غري 
الأ�صباب  النحو عرب  هذا  على  �رسيع  ب�صكل 
األ  »يجب  اأنه  م�صيفا  وحدها،  القت�صادية 
نن�صى اإطالقا حقيقة اأن كل اأزمة جتلب معها 

العديد من الفر�س«.

فرقة �شرطة العمران ب�شعيدة

اإحالة 250 ملف للعدالة خالل 
ال�شدا�شي الأول لل�شنة اجلارية

تي�شم�شيلت 

افتتاح املعر�ض الولئي للكتاب

اأ�صكال  كل  مكافحة  اأجل  من 
الإجرام البيئي ، قامت فرقة �رسطة 
العمران و حماية البيئة باأمن ولية 
�صعيدة خالل ال�صدا�صي الأول من 
خرجة   187 بـ  عن  اجلارية  ال�صنة 
اخت�صا�صها  اإقليم  عرب  ميدانية 
خمالفات  خاللها  من  �صجلت  اأين 
تتعلق  ق�صية   150 اأهمها  عديدة 
بالبناء بدون رخ�صة ، 07 خمالفات 
اأثناء  القانون  احرتام  بعدم  تتعلق 
تتعلق  ق�صية   13 و  الهدم  عملية 
بالذبح خارج املذابح ، 14 ق�صية 
والنظافة  ال�صحة  بقواعد  تتعلق 

ق�صائي  ملف   74 و  العمومية 
ال�صحة  قواعد  خمالفة  يخ�س 
تربية  تخ�س  ملفات   03 والنظافة 
العمراين  الن�صيج  داخل  املوا�صي 
ح�صائر  اإن�صاء  تخ�س  ملفات  و07 
تتعلق  ق�صايا   03 و  رخ�صة  بدون 
مت  كما   ، النفايات  رمي  و  باإيداع 
يف ذات ال�صياق مراقبة 1734 بناية 
اإىل  موجه  تقرير   223 وحترير 
ال�صلطات املحلية من بينها حترير 
121 مرا�صلة تخ�س ت�رسب املياه 

ال�صاحلة لل�رسب .
خلدون.ع 

مبقر  ال�صبت  اأم�س  افتتحت 
الإ�صالمي  الثقايف  املركز  فرع 
الأوىل  الطبعة  لتي�صم�صيلت 
الذي  للكتاب  الولئي  للمعر�س 

يقام حتت �صعار 
الأمم  لتقدم  معيار  »الثقافة 
ال�صعوب  لتقدم  ح�صاري  ومظهر 

التظاهرة  هذه  ورقيها«وتت�صمن 
من  مببادرة  �صهر  طيلة  املنظمة 
عر�س  الثقافية  املوؤ�ص�صة  ذات 
اأزيد من 3 اآلف عنوان لكتب تعنى 
ودينية  وعملية  ثقافية  مبوا�صيع 
اإىل  اإ�صافة  وتعليمية  وتاريخية 

كتب لالأطفال.

اأدرار

ن�شف ال�شكان بال هاتف ول انرتنت  

 يف كاأ�س العامل 2022

قطر جهزت مفاجاأة لزوارها

ال�شريك الويف لكرة القدم اجلزائرية

لنادي  الر�شمي  الراعي   Ooredoo
الوفاق الريا�شي ال�شطايفي

ال�صكنية   الأحياء  جل  الأيام  هذه  تعي�س 
والق�صور  اأدرار  مبدينة  العمومية  واملرافق 
املجاورة لها غياب كلي خلدمة الهاتف الثابت 
للخزانة  كلي  احرتاق  ب�صبب  وهذا  والنرتنت 
مما  والنرتنت  الهاتف  كوابل  لنقل  الرئي�صية 
تعطلت جل اخلطوط يف املوؤ�ص�صات العمومية 
وعن املنازل وبح�صب ما حدث فان احلل لي�س 
اأيام يف ظل ا�صتياء كبري  غدا بل ي�صتمر لعدة 
التغطية  جمال  خارج  واأ�صبحوا  ال�صكان  لدي 
تتم  التي  خا�صة  ان�صغالتهم  تعطيل  مع 
بوا�صطة النرتنت والهاتف الثابت كما عرفت 

كبري  توافد  اجلزائر  ات�صالت  موؤ�ص�صة  اأم�س 
امل�صكل  هذا  عن  يت�صاءلون  املواطنون  من 
ل  يجدوا  مل  حني  يف  يومياتهم  اعرق  الذي 
ماهو  ولكن  امل�صكل  حل  يتم  �صوف  اإجابة 
اأيام  اإيل  يوحي  الحرتاق  مكان  يف  موجود 
اإمكانيات كبرية  عديدة لإ�صالح حيث يتطلب 
جراء  الطبيعي  حالها  ايل  ال�صبكة  اإعادة  بغية 
الإتالف الكلي للخطوط ويبقي املواطن يعاين 
الإجابة  يجد  ومل  ت�صاءل  اأين  احلل  وينتظر 

املقنعة
بو�شريفي بلقا�شم 

والت�صالت  املوا�صالت  وزير  قال 
للركاب  �صيتيح  الدوحة  اإن مرتو  القطري 
فر�صة التنقل داخل قطر بتحريك قطار 
اإىل  ت�صل  ا�صتيعابية  بقدرة  ثانية   86 كل 
العامل  كاأ�س  راكب خالل  مليون  من  اأكرث 

.2022
واأ�صاف الوزير جا�صم بن �صيف ال�صليطي 
مرتو  مل�رسوع  اتفاقيتني  توقيع  خالل 
املوا�صالت  وزارة  مبقر  الدوحة 
القدرة ال�صتيعابية  اأن هذه  والت�صالت، 

الدول  اأي من  كبرية جدا، ومل حتدث يف 
�صابقا،  العامل  كاأ�س  ا�صت�صافت  التي 
من  اإ�صافية  اأعداد  لو�صول  وذلك حت�صبا 

امل�صجعني.
املوا�صالت  خطة  اأن  ال�صليطي  واأو�صح 
التي  الأرقام  من  اأكرب  اأعداد  على  مبنية 
ح�صلت عليها الوزارة من اللجنة املنظمة 
و�صهولة  مرونة  يتيح  مبا  العامل،  لكاأ�س 
تنفيذا  العامل وذلك  كاأ�س  التحرك خالل 

لهذه اخلطة.

القدم  لكرة  متمّيز  ك�رسيك  لبُعدها  وفية 
اخلمي�س  يوم   ،Ooredoo الوطنية،وّقعت 
باجلزائر  املتواجد  مبقرها   2018 اأكتوبر   04
العا�صمة، على اتفاقية رعاية مع نادي الوفاق 

الريا�صي ال�صطايفي.
مت التوقيع على اتفاقية ال�رساكة ال�صرتاتيجية 
ال�صطايفي،  الريا�صي  الوفاق  رئي�س  قبل  من 
  Ooredooلـ العام  واملدير  حّمار  ح�صان 
الطاقم  بح�صور  اهلل،  دفع  حمد  اللطيف 
اإطارات  وكذا  �صطيف  لوفاق  والإداري  الفني 
رئي�س  �رسح  املنا�صبة،  بهذه   Ooredoo.
ح�صان  ال�صيد  ال�صطايفي،  الريا�صي  الوفاق 
ال�رساكة  هذه  باإبرام  فخورون  »نحن  حّمار: 
مع موؤ�ص�صة Ooredoo  التي حت�صى بتجربة 

فريدة وناجحة يف دعم كرة القدم اجلزائرية. 
  Ooredooمع �رساكتنا  ان  يقني  على  اأنا 
و�صيعزز  نادينا  على  اإيجابي  اأثر  لها  �صيكون 
طموحنا يف حتقيق مو�صم ريا�صي ناجح واإثراء 
اىل  اإلتزامه  على   Ooredoo اأ�صكر  �صجلنا. 
العام  املدير  قال   ، جانبه  فريقنا«من  جانب 
ملوؤ�ص�صةOoredoo ، عبد اللطيف حمد دفع 
الوفاق  مع  ال�رساكة  هذه  باإبرام  »ن�صعد  اهلل: 
الريا�صي ال�صطايفي،النادي العريق الذي  رفع 
عاليا راية اجلزائر ب�صجلة احلافل بالتتويجات 
الوطنية و الدولية. تاأتي هذه التفاقية لتوؤكد 
ويف  اجلزائرية  القدم  كرة  دعم  يف  تقاليدنا 
لالأجيال  الت�صجيعية  ا�صرتاتيجيتنا  �صياق 

ال�صابة من لعبي كرة القدم اجلزائريني. 

فرقة االأبحاث ببئر مراد راي�س 

الإطاحة ب�شبكة دولية 
حترتف تهريب مادة النحا�ض
عليها  حت�صلت  موؤكدة  ملعلومات  ا�صتغالل 
فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد راي�س 
دولية  اإجرامية  ب�صبكة  الإطاحة  من  مكنت 
تراوح  �صخ�صا   ع�رس)12(    اثني  من  مكونة 
اأعمارهم ما بني 30 و50 �صنة، متتهن تهريب 
النفايات النحا�صية خارج الرتاب الوطني عرب 

ميناء اجلزائر اإىل دولة اأوروبية .
وتن�صيط  والأبحاث  بالتحريات  القيام  بعد 
تو�صل  احلال  ق�صية  يف  ال�صتعالم  عن�رس 
حمققوا الدرك الوطني باأن الأمر يتعلق الأمر 
ن�صاط  اإجرامية دولية حمرتفة متتهن  ب�صبكة 
الت�صدير  من  ممنوعة  ملواد  الدويل  التهريب 
ع�رسة  اثني  من  تتكون  النحا�صية(  )النفايات 
)12( �صخ�صا من بينهم �صخ�صان وهما )�س.ن( 
و )ل.م( اللذين خططا لهذه العملية املنظمة 
بدقة عن طريق باإن�صاء �رسكة �صورية منظمة 
على �صكل هرمي من اأجل متويه الن�صاط  غري 
ال�صـرعي ) تهريب النفايات النحا�صية( بن�صاط 
مرخ�س وهو ت�صدير بقايا البال�صتيك وبذلك 
املداخيل  بني  اجلمع  ال�صبكة  ا�صتطاعت 
ال�رسعية من العملة ال�صعبة و كذا املداخيل 
غري ال�رسعية التي مل ي�رسح بهــا و هذا ما مت 

ك�صفه خالل جمريات التحقيق.
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