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 ب�ضبب �ضعوبة اخرتاقه
 واإخ�ضاعه للرقابة الأمنية 

تطبــيق » التـــــــــليغرام« 
الــــــــــخــــــــــيــــــــــــار الأول 
للإرهـابيني يف اجلزائر 

اخلبري الفالحي عي�ضى من�ضور:

غياب هيئات لإ�ضفاء �ضفة الو�ضم واجلودة وراء انتكا�ضة الت�ضدير
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ال�ضعودية قد تت�ضبب يف انهيار 
جديد لأ�ضعار النفط

اجلزائر يف مــــــــــواجهــــة 
ديبلوما�ضية الكوالي�ص 
داخـــــــــــــــــــــل الأوبـــــــــــك

 تنظمها غرف
 التجارة و ال�ضناعة

وفود اقت�ضادية نـــــحو 
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الــــمــــــــ�ضتثـــــــــــمريــــن

زوجته �ضلمت نف�ضها يف26 اأفريل 
املن�ضرم

 الإرهـــــابي و.فريد
  »اأبومـــــــ�ضى«  �ضـــلم

 نفــــ�ضه للجـــــي�ص

تلم�ضان

 حــــجــــــز296 

كـــلغ من الكيف 
الـــــمــــــــــعــــــــالج

اأوبك

ا�ضتثمار
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عين

�أوقفت مفرزة م�شرتكة 
للجي�ش �لوطني �ل�شعبي، 

يوم 09 جو�ن 2018 
بتلم�شان/ن.ع.2، �أربعة )04( 
جتار خمدر�ت وحجزت كمية 

كبرية من �لكيف �ملعالج 
ُتقدر بـ )296( كيلوغر�م. 
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ميلة

  طفل عمره 14 �سنة ي�ؤم 
النا�س يف �سالة الرتاويح

يوؤم �لطفل يون�ش بو�لدبان �لذي ل يتعدى 

عمره  14  �شنة �لنا�ش يف �شالة �لرت�ويح مب�شجد 

بالل بن رباح بقرية �أولد �لكا�شح ببلدية  و�دي 

�لعثمانية )جنوب ميلة( و ذلك لل�شنة �لثالثة له 

يف حمر�ب �مل�شجد خالل  رم�شان و قد �أمت يون�ش 

حفظه للقر�آن �لكرمي حتديد� يف �شن �لعا�شر و10 

�أ�شهر بعد �أن بد�أ  يف �حلفظ يف �شن �لثامنة، ح�شب 

ما ذكره وذلك مب�شجد مالك بن �أن�ش ببلدية  

�شدر�ته بولية �شوق �أهر��ش حيث عا�ش و�أهله 

قبل �أن ينتقلو� موؤخر� لالإقامة  بالتالغمة بولية 

ميلة  وقد تتلمذ �لطفل ومتيز على يد �شيخه عبد 

�حلق �شيف ب�شدر�ته ما �أهله لإمامة  �لنا�ش رغم 

�شغر �شنه فاأم �شالة �لرتو�يح �شنتي 2015 و2016 

مب�شجد ذ�ت �لبلدية. ومل يكتف يون�ش بختمه 
لكتاب �هلل فح�شب بل بد�أ يف حفظ �لأحاديث 

وهو يحوز حلد  �لآن �إجازة منت �جلزرية على يد 

�لأ�شتاذة �شمية بن عبد �ل�شالم ب�شدر�تة ومنت  

�لأربعني �لنووية من مدر�شة عبد �حلميد بن 

بادي�ش بق�شنطينة على يد �ل�شيخ يو�شف  بلعريم.

زفان يق�سي رم�سان يف ب��سماعيل

تلم�سان.. حجز296 كلغ من الكيف املعالج

خبر في 
صورة

زوجته �شلمت نف�شها يف26 �أفريل �ملن�شرم

 الإرهابي و.فريد »اأب�م�سى« 
�سلم نف�سه للجي�س

»اجلزائر ت�ست�سيف افريقيا«
 

وذلك  افريقيا«  ت�ضت�ضيف   »اجلزائر  بعنوان  ثقافية  تظاهرة  �ضتنظم 
  ,)2018( لل�ضباب  االفريقية  االألعاب  من  الثالثة  الطبعة  هام�ش  على 
الفرتة املمتدة بني 18 و 28 جويلية  التي �ضتحت�ضنها اجلزائر خالل 
املقبل, ح�ضبما  �رصحت به مديرة ال�ضباب بوزارة ال�ضباب والريا�ضة, 

�ضامية  بن مغ�ضولة.
حول  الوطني  اللقاء  هام�ش  على  مغ�ضولة  بن  �ضامية  ال�ضيدة  واأكدت 
التح�ضري ملو�ضم  اال�ضطياف بق�رص االأمم باجلزائر العا�ضمة انه »مت 
اعداد برنامج خا�ش بالتن�ضيط  الثقايف مبنا�ضبة تظاهرة »دار دزاير« 
التي تعد تظاهرة اجتماعية وثقافية التي  ت�ضادف هذه ال�ضنة الطبعة 

الثالثة من االألعاب االفريقية لل�ضباب التي �ضتحت�ضنها  اجلزائر«.

NBA فيغ�يل يتابع مباريات

العطلة  فر�ضة  فيغويل  �ضفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�ضتغل 
واال�ضتجمام,  الراحة  من  االأوقات  اأف�ضل  ق�ضاء  اأجل  من  ال�ضيفية 
غاالتا�رصاي  �ضفوف  يف  املحرتف  الالعب  يق�ضي  الغر�ش  ولهذا 

الرتكي عطلته يف الواليات املتحدة االأمريكية,
موقع  يف  الر�ضمية  �ضفحته  عرب  فيديو  مقطع  اأم�ش  اأول  ن�رص  اأين 
ال�ضلة  كرة  مباريات  اإحدى  يتابع  وهو  »تويرت«  االجتماعي  التوا�ضل 

.»NBA« االأمريكية

لفت الالعب الدويل اجلزائري مهدي زفان االنتباه اإىل تواجده يف اأر�ش 
الوطن اأين يق�ضي االأيام اخلرية من �ضهر رم�ضان بني اأهله وعائلته يف 
مدينة بو�ضماعيل بتيبازة, حيث قام الالعب املحرتف رفقة نادي رين 

الفرن�ضي بن�رص �ضورة له على
ح�ضابه ال�ضخ�ضي يف موقع التوا�ضل االجتماعي »اأن�ضتغرام« وهو يقوم 

بجولة يف اأحد االأ�ضواق باملدينة.

يف �شياق �جلهود 
�حلثيثة �لتي تبذلها 

خمتلف وحد�ت 
قو�تنا �مل�شلحة يف 

�إطار مكافحة �لإرهاب 
و��شتجابة لند�ء زوجته 

»ف.�شارة« �لتي �شّلمت 
نف�شها �شمن عائلة 

�لإرهابي »ف. �شالح«، 
يوم 26 �أفريل 2018 

بجيجل، �شّلم �لإرهابي 

�مل�شمى »و. فريد« �ملدعو 
»�أبو مو�شى« نف�شه، 

�شبيحة 10 جو�ن 2018، 
�إىل �ل�شلطات �لع�شكرية 

بجيجل بالناحية 
�لع�شكرية �خلام�شة، 

وبحوزته م�شد�ش 
)01( ر�شا�ش من نوع 

كال�شنيكوف وخمزين 
)02( ذخرية مملوءين 

ونظارة ميد�ن، 

�لإرهابي كان قد �لتحق 
باجلماعات �لإرهابية 

�شنة 1994.
تاأتي هذه �لعملية 

لتعزز �حل�شيلة 
�لإيجابية �ملحققة يف 

�إطار مكافحة �لإرهاب، 
كما ت�شهد على جناعة 

خمتلف �مل�شاعي �لهادفة 
�إىل �لق�شاء على ظاهرة 

�لإرهاب يف بالدنا.

عني متو�شنت

اإحباط هجرة �سرية ل13 �سخ�سا
اأحبط عنا�رص الدرك الوطني حماولة هجرة غري �رصعية لـ )13( �ضخ�ضا 
متو�ضنت/ن.ع.2,  بعني  خليل  اأوالد  بلدية  العني,  �ضاطئ  من  انطالقا 
فيما مت توقيف )66( مهاجرا غري �رصعي من جن�ضيات خمتلفة بكل من 

تلم�ضان وورقلة.

برج باجي خمتار/ن.ع.6

�سبط2000 لرت من ال�ق�د
خمتار/ن.ع.6,  باجي  بربج  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة  �ضبطت 
الدرك  عنا�رص  اأوقف  فيما  للتهريب,  املوجه  الوقود  من  لرت   )2000(
و)338(  ال�ضنع  تقليدية  بندقية  بحوزته  �ضخ�ضا  بباتنة/ن.ع.5,  الوطني 

خرطو�ضة.
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وزير ال�ضكن عبد الوحيد متار

توزيع 50 األف وحدة �سكنية بداية من اليوم
.        80 األف اإعانة مالية لل�ضكن الريفي 

ك�ضف وزير ال�ضكن والعمران واملدينة عبد الوحيد متارعن توزيع 50 األف وحدة �ضكنية من خمتلف ال�ضيغ منها ال�ضكن الإجتماعي الت�ضاهمي وال�ضكن العمومي الإيجاري والريفي املدعم، 
مو�ضحا اأن خمتلف مناطق اجلزائر من اجلنوب واله�ضاب العليا وال�ضمال معنية بالعملية ال�ضخمة، مفيدا اأن قانون املالية التكميلي 2018خ�ض�ص 80 األف اإعانة مالية لل�ضكن الريفي. 

اإميان لوا�ص

هذه  �أن  �لأم�س  متار   و�أفاد 
�ل�سنة  خالل  �ستتو��سل  �لعملية 
بانتظام على عدة مر�حل تز�منا 
 « و�لدينية  �لوطنية  �لأعياد  مع 
مرة  كل  يف  توزيع  �سيتم  حيث 
ح�سة معتربة وذلك بالتن�سيق بني 
و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�سكن  وز�رة 
و�جلماعات  �لد�خلية  ووز�رة 
على  بالعتماد  وذلك  �ملحلية 
دفعة  لإعطاء  �ملحلية  �ل�سلطات 

قوية لهذه �لعملية. 
�أنه بعد �لإنتهاء  و�أبرز �ملتحدث 
و�لقو�ئم  �لبطاقية  �إجر�ء�ت  من 
 700 من  »�أكرث  لها  �سي�ساف 
 « �لإجناز  طريق  يف  وحدة  �ألف 
»�ل  -ح�سبه-  �لوز�رة  على  وما 

مع  و�ل�رص�حة  ب�رص�مة  �لعمل 
�لإعتبار  بعني  لالأخذ  �ملو�طنني 
�لعر�قيل �لتي تو�جه �لقطاع مبا 
فيها م�سكل �لعقار و�ملقاولتية« 
وك�سف �مل�سوؤول �لأول يف �لقطاع 
رئي�س  منح  عن  �لإطار  هذ�  يف 
ت�ساف  دج  مليار   33 �جلمهورية 
�لوز�رة  كانت  دج  مليار   55 �إىل 
قد ت�سلمتها لتهيئة �ل�سكنات مما 
هذه  من  �لتخل�س  يف  �سي�ساهم 
بناء  ن�ساط  ومو��سلة  �ل�سائقة 
تبقى من  وما  �ل�سكنات �جلديدة 

�سكنات »عدل و �ل. بي.بي
 « باأنه  �ل�سياق  هذ�  يف  و�أكد 
�حلالية  �ملالية  �لظروف  ورغم 
يف  لإعتبارهم  �لولة  على  يعول 
�لذي  �لقطاع«  لتح�سني  �لو�جهة 
يبقى -ح�سبه- من بني »�أولويات 

عبد  �جلمهورية  رئي�س  برنامج 
ذ�ت  يف  »منوها  بوتفليقة  �لعزيز 
بقدمه  �لذي  بالدعم  �لوقت 
لتهيئة  بالن�سبة  �لدولة  رئي�س 
وقال  هذ�  منجزة  �سكنات  عدة 
�لتاريخية  �لعملية  »هذه  �أن  متار 
ناحية  من  نوعها  من  �لأوىل 
و�لتي  �ملوزعة  �ل�سكنات  عدد 
�لفرحة يف  �أن  تدخل  من �ساأنها 
�ل�سهر  خالل  �لعائالت  نفو�س 
�لفطر  عيد  وقبيل  �لكرمي 
باملنا�سبة  مو�سحا   �ملبارك«،  
�ستتو��سل  �لعملية  »هذه  �أن 
عدة  على  باإنتظام  �ل�سنة  خالل 
مر�حل تز�منا مع �لأعياد »جتدر 
�لإ�سارة �أن هذه �لعملية �ل�سخمة 
�جلمهورية  رئي�س  بها  �أمر  �لتي 
وعيد  �ملباركة  �لقدر  ليلة  ع�سية 

وز�ريا  �إنز�ل  �ست�سهد  �لفطر، 
عرب خمتلف وليات �لوطن، حيث 
ت�سليم  على  وزر�ء   10 �سي�رصف 
من  �ل�ستفادة  ومقرر�ت  مفاتيح 

�ل�سكنات لفائدة �مل�ستفيدين.
وطماأن �مل�سوؤول �لأول عن قطاع 
�ستكون   2018 �سنة  باأن  �ل�سكن 
�حل�س�س  �إىل  بالنظر  �سكن  �سنة 
�ل�سكنية �لتي هي يف طور �لجناز  
�ألف وحدة من  و �ملقدرة بـ 700 
على  �ل�سهر  مع  �ل�سيغ  خمتلف 
بكل  مدعمة  �سكنية  �أحياء  توزيع 
من�ساآت  من  �ل�رصورية  �ملر�فق 
��ستفادة  ذلك  �إىل  �سف  قاعدية 
�لقطاع من 33 مليار دينار موجهة 
هذ�  ويف  �لتهيئة.  ل�ستكمال 
عمليات  باأن  طمار  �أبرز  �ل�سياق 
�ستتو��سل  �ل�سكنات  توزيع 

مع  بالتن�سيق  بدقة  ب�سبطها 
م�سري�  �لقطاعات  خمتلف 
�لتكميلي  �ملالية  قانون  �أن  �إىل 
2018خ�س�س 80 �ألف �إعانة مالية 
�ملتحدث  وقال  �لريفي  لل�سكن 

»�أن رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز 
كبرية  �أهمية  �أعطى  بوتفليقة، 
ملو�سوع �ل�سكن مو�سحا �أنه �أر�د 
�إدخال �لفرحة على 50 �ألف عائلة 

�أيام قليلة قبل �لعيد« 

ال�ضعودية قد تت�ضبب يف انهيار جديد لأ�ضعار النفط

اجلزائر يف مواجهة ديبلوما�سية الكوالي�س داخل الأوبك

تنظمها غرف التجارة و ال�ضناعة

وفود اقت�سادية نحو عدة دول ل�ستقطاب امل�ستثمرين

�إجتماع  خالل  �جلز�ئر  تو�جه 
جديد�  حتديا  �ملقبل  �لأوبك 
تخ�س  منتظرة  قر�ر�ت  متثله 
زيادة منتظرة يف م�ستويات �لنتاج 
�ليومي مبا يتناق�س مع �للتز�مات 
�ملعلنة  �لقا�سية بت�سقيف �لإنتاج 

لإنقاذ �أ�سعار �لنفط
�سرتيت  "وول  �سحيفة  ك�سفت 
جورنال" عن تغري يف ��سرت�تيجية 
فقد  �لنفط،،  �سوق  يف  �ل�سعودية 
بزيادة  موؤخر�  �ململكة  بد�أت 
حر�ست  �أن  بعد  �لنفطي  �إنتاجها 
على  �لعام  ون�سف  عام  من  �أكرث 
وذكرت  �لأ�سعار،  لدعم  خف�سه 

�ل�سحيفة يف تقرير ن�رصته �جلمعة 
نقال عن م�سدر �أن �ل�سعودية ز�دت 
باأكرث  �لنفطي خالل ماي  �إنتاجها 
من 100 �ألف برميل من �لنفط يف 
�أكرب  �إنتاج  لم�س  وبذلك  �ليوم، 
م�ستوى  �لعامل  يف  للنفط  م�سدر 

�لـ10 ماليني برميل يف �ليوم.
�ل�سعودية  �أن  �مل�سدر  و�أ�ساف 
ما�سية يف هذ� �لنهج وتعتزم زيادة 
�جلاري  �ل�سهر  خالل  �إنتاجها 
برميل  �ألف   100 عن  يقل  ل  مبا 
�أي�سا، م�سري� �إىل �أن هذه �خلطوة 
�لنفط  �سوق  طماأنة  يف  �ست�ساهم 
�نقطاع  خماوف  من  �لعاملية 

ب�سبب  �لإير�ين  �لنفط  �إمد�د�ت 
�لعقوبات �لأمريكية.

وهذه �لزيادة ل تعد كبرية مقارنة 
هذ�  لكن  �ململكة،  بقدر�ت 
�لإجر�ء ي�سري �إىل حتول جذري يف 
�لنفط،  �سوق  يف  �ململكة  �سيا�سة 
رو�سيا  مع  بالتعاون  قادت  و�لتي 
�لنفط،  منتجي  كبار  �سم  حتالفا 
وحر�س منذ مطلع عام 2017 على 
�مت�سا�س  بهدف  �لإنتاج  خف�س 
��ست�سهدت  كما  �ملعرو�س.  تخمة 
ل�رصكة  ببيانات  �ل�سحيفة 
و�لتي  لال�ست�سار�ت،   "Kpler"
�ململكة  �سادر�ت  �أن  �إىل  �أ�سارت 

�ل�سهر  خالل  �سعدت  �خلام  من 
�ملا�سي بو�قع 300 �ألف برميل يف 
�ليوم، ول تعك�س زيادة �ل�سادر�ت 

بال�رصورة زيادة يف �لإنتاج.
ومل تو�سح "وول �سرتيت جورنال" 
دفع  �لذي  �ل�سبب  تقريرها  يف 
�ل�سعودية �إىل هذه �خلطوة، �إل �أن 
يف  �أفادت  لالأنباء  "رويرتز"  وكالة 
�جلاري  �لأ�سبوع  من  �سابق  وقت 
�لريا�س  من  طلبت  و��سنطن  باأن 
�رتفاع  حال  يف  �لإنتاج  زيادة 
بنحو  �لأ�سو�ق  يف  �لنفط  �أ�سعار 
�لعقوبات  ��ستئناف  نتيجة  كبري 

�لأمريكية �سد طهر�ن.

و  �لتجارة  غرف  �رصعت   
عمل  زيار�ت  برجمة  يف  �ل�سناعة 
بناء  �لأعمال  رجال  من  لعدد 
يف  �لعليا  �ل�سلطات  رغبة  على 
عرب  �لقت�سادية  �ل�ساحة  حتريك 
عدة  من  �مل�ستثمرين  ��ستقطاب 
دول و خ�سو�سا من فرن�سا ورو�سيا 

wولوك�سمبورغ و�أندوني�سيا
و ذكر تقرير �إخباري ن�رصه �ملوقع 
ديز�د"  "�مل�سدر  �للكرتوين 
مبا�رصة  �ستتم  �حلملة  هذه  �أن 
�إ�سعار  مت  حيث  �لفطر  عيد  بعد 
هام�س  على  موؤخر�  �ملعنيني 

�إحدى �لفعاليات �لقت�سادية.

 اتهموا وزارة التعليم العايل
 مبحاولة ك�ضر ال�ضراب

رزمانة امتحان نهاية التخ�س�س  
تثري غ�سب الأطباء املقيمني

حت�ضبا لعيد الفطر املبارك:

�سوغرال خ�س�ست 900 رحلة يوميا

وز�رة  �ملقيمون  �لأطباء   �إتهم 
�لعلمي  �لعايل  و�لبحث  �لتعليم 
مبحاولة ك�رص �إ�رص�بهم، موؤكدين 
طو�ل  معهم  �حلو�ر  رف�سو  �أنهم 
فرتة �لإ�رص�ب  و�أعلن �ملقيمون، 
�سحفية  ندوة  خالل  �أم�س 
عقدوها بالعا�سمة، عن رف�سهم 
�ل�ستدر�كية  �لدورة  �إىل  �لدخول 
�لتخ�س�س،  نهاية  لإمتحان 
�إليها  و�سيلة جلاأت  �أنها  معتربين 
�سفوفهم  ل�سق  حجار  م�سالح 
�إعالن  �لوز�رة  تعمدت  حيث 
من  بالرغم  �لمتحانات  رزنانة 
�إ�رص�ب �لأطباء �ملقيمون و عدم 
�ل�ست�سفائيني  �لأ�ساتذة  �إلقاء 
باأنهم  �أكدو�  ،و  �لدرو�س  
عامة  جمعيات  يف  �سي�رصعون 
عرب كليات �لطب للت�سويت حول 

مقاطعة �لمتحان  
�أكد  �أو�سح  �ل�سياق  نف�س   ويف 
باأن   ، �ملقيمني  �لأطباء  ممثلو� 
�لمتحان خمالف للقانون، حيث 
�سهر  قبل  عنه  يعلن  �أن  ي�سرتط 
فر�س  كما  �إجر�ئه،  تاريخ  من 
عليهم �إعادة �لت�سجيل رغم �أنهم 

�إم�ساء  مع  �أ�سهر،  منذ  م�سجلني 
�لإ�رص�ب  بعدم  �لتعهد  على 
لك�رص  حماولة  �عتربوه  و�لذي 
�ملقيمون  �إتهم  �إ�رص�بهم  كما 
�سيا�سية  بانتهاج  حجار  م�سالح 
معهم  �حلو�ر  ورف�سها  �ل�سمت 

رغم مر��سلتهم له عدة مر�ت.
مع  �حلو�ر  يخ�س  فيما   �أما 
�ملقيمون  فاأكد  �ل�سحة  �لوز�رة 
للحو�ر  دعوة  �أي  يتلقو�  مل  �أنهم 
خالل  من  به  مطالبهم  رغم 
ت�سليمها  مت  ر�سمية  مر��سالت 
للوز�رة، موؤكدين رف�سهم �لدخول 
�لتي  و  يف حو�ر ب�رصوط م�سبقة 
و�خلا�سة  بالتعجزية  و�سفوها 
جهة  �ملناوبات.  من  �إىل  �لعودة 
�لوطني  �ملكتب  �أودع  �أخرى، 
لالأطباء  �مل�ستقلة  للتن�سيقية 
من  لكل  مقابلة  طلب  �ملقيمني  
�لتعليم  وز�رة  و  �ل�سحة  وز�رة 
�لعايل ح�سلت �لو�سط على ن�سخ 
منهما و�أكدو� ��ستعد�دهم للحو�ر 
لإ�رص�بهم  �رصيع  حل  �إيجاد  و 

�لذي يفوق �ل�سبعة �أ�سهر 
ف.ن�ضرين

ل�رصكة  �لعام  �ملدير  �أف�سح 
��ستغالل وت�سيري �ملحطات �لربية 
عز  بخروبة،  »�سوغر�ل«  للجز�ئر 
عن  �أم�س،  يوم  بو�سهيدة،  �لدين 
يوميا  رحلة   900 قر�بة  تخ�سي�س 
لعيد  حت�سبا  �لجتاهات  كل  نحو 
د�ئما  �ملحطة  و�ن  �سيما  �لفطر، 
خالل  رهيبا  �سغطا  ت�سهد�  ما 
و�أو�سح  �سنة.  كل  من  �لعيد  يومي 
��ستغالل  باأن �رصكة  �مل�سدر  ذ�ت 
للجز�ئر  �لربية  �ملحطات  وت�سيري 
»�سوغر�ل« تدعمت بـ 10 كامري�ت 
�سالمة  ل�سمان  جديدة  �إ�سافية 

�أن  على  كا�سفا  �مل�سافرين،  و�أمن 
ت�ساف  �جلديدة  �لكامري�ت  هذه 
ت�ستغل من  كانت  كامري�ت   34 �إىل 

قبل، م�سري� �إىل �أن �أعو�ن �لرقابة 
جمال  يف  رفيعا«  »تكوينا  تلقو� 
�سياق  ويف  �لكامري�ت.  ت�سيري 

�سمن  باأنه  بو�سهيدة،  �أو�سح  �أخر 
�لإجر�ء�ت �ملتخذة لت�سهيل عملية 
خطوطها  عرب  �ملو�طنني  تنقل 
مبنا�سبة  �لوطن  مناطق  ملختلف 
على  تخ�سي�س  مت  �لفطر  عيد 
 900 من  �أزيد  �ملحطة  م�ستوى 
رحلة يوميا نحو كل �لجتاهات مع 
�لعلم �أن قدرة ��ستيعابها تزيد عن 
1200 رحلة يوميا، فيما �سيتم توفري 
�لنقل خالل يومي �لعيد للم�سافات 
�لتي ل تتجاوز 80 كلم م�سدد� على 

توفري خدمة �لطاك�سي.
ع.ع



ويف �صياق ذي �صلة قال اأن  القطاع 
يعرف  اجلزائري  يف  الفالحي 
العديد من النقائ�ص التي  عرقلت 
م�صار ت�صدير املنتجات الفالحية 
غياب  يف  للخارج  وتتمثل 
اللوج�صتيك وتقنيات حفظ وتربيد 
غياب  مع  الفالحية  املنتجات 
ت�صتهلك  التي  الرقابة على املواد 
م�صكل  عنه  ترتب  وهذا  حمليا 
ال�صلطات  له  تتفطن  اأن  البد 
املعنية بهذا القطاع وتاأخذه بعني 
االعتبار الأهميته البالغة لكون هذا 
االأخري يخلف �صموما خطرية توؤثر 
على �صحة وج�صم االإن�صان حيث  
خطرية  اأمرا�ص  عدة  يف  يت�صبب 
واملعدة  والقولون   كال�رسطان 
االأخرى   االأمرا�ص  من  وغريها 
م�صريا  االأمر،  هذا  عن  الناجتة 
�رسط  ال�صليم  ال�صحي  الغذاء  اأن 

اأ�صا�صي لتحقيق االأمن الغذائي .
الفالحي  اخلبري  اأ�صار   ولقد 
الفالحي   القطاع  اأن  من�صور 
اليوم حالة مزرية لكونه مل  يعي�ص 
كقطاع  جيدا  ي�صتغل  ومل  ي�صتثمر 
الفالحة  اأن  بحيث  اإ�صرتاتيجي 
كان  الذي  البرتول   �صحية  راحت 
بالن�صبة لتطوير الفالحة يف  نقمة 
اأ�صعار  تراجع  بعد  ولكن  اجلزائر 
تكون  اأن  قرر   2014 يف  البرتول 
الفالحة بديال للمحروقات  مفندا 
امل�صتحيل  من  بالقول  االأمر  هذا 
للبرتول  بديال  الفالحة  تكون  اأن 
هناك  تكون  اأن  وعليه  فالبد 
اإرادة �صيا�صية واإ�صرتاتيجية فعالة 
مل  ذلك،  م�صيفا  اأننا  لتحقيق 
اأجل  من  االأوىل  باخلطوات  نقم 
رغم  الفالحي  القطاع  تطوير 
لالأموال  كبري  ا�صتهالك  مت  اأنه 

عن  يبحث  الفالح  اأ�صبح  حيث 
قطاع  يف  البزن�صة  وتدخلت  الريع 

الفالحة .
االكتفاء  حتقيق  يخ�ص  وفيما 
القطاع  هذا  يف  الن�صبي  الذاتي 
املفرو�ص  من  اأنه  من�صور  ،  قال 
الداخلية  االأ�صواق  تكون  اأن 
اجلميع  ليكون يف  متناول  ممونة  
املواطنني  حلاجيات  وي�صتجيب 
اأنه  من  موؤكدا   ، اجلزائريني 
الفائ�ص  اإ�صدار  امل�صتحيل 
امل�صار  احرتام  عدم  ب�صبب 
غياب  ظل  يف  للمنتوج   التقني 
�صفة  وهيئات  الإ�صفاء  موؤ�ص�صات 
قائال   ، املنتج  جودة  اأو  الو�صم 
اجلزائرو  بني  ال�رساكة  اتفاق  اأن 
�صنوات   10 يف  االأوروبي  االإحتاد 
نتائجا  يحقق  ومل  بثماره  ياأتي  مل 
نتائج  عنه  نتجت  اإيجابية  حيث  

�صلبية .
 

 احلاج الطاهر بولنوار 
: » الت�صدير ياأتي عرب 
اإنتاج م�صتقر ذو جودة 

عالية  »
 

الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  واأكد 
الطاهر  احلاج  واحلرفيني  للتجار 
بولنوار يف هذه الندوة اأنه البد اأن 
تتوفر العديد من ال�رسوط لت�صبح 
للمنتجات  م�صدرا  بلدا  اجلزائر 
االأ�صا�ص  هذا  وعلى  الفالحية 
م�صتقر  اإنتاج  ن�صمن  اأن  فعلينا 
امل�صاألة  هذه  لكونه  جودة   ذو 
وت�صجيع  الطلب  لتلبية  �رسورية 
توفر   عرب  هذا  وياأتي  ال�صادرات 
يقبلها  التناف�صية  ال�رسوط  كامل 
عن  وهذا  االأجانب  املتعاملني 
املنتوج  نوعية  وجود  طريق 
و�صعر املنتوج الذي يطلبه الزبون 
الوطن  داخل  املوجود  الداخلي 

والزبون اخلارجي .
 

بولنوار: البد  من اإعادة 
النظر  يف ال�صيا�صة 

الفالحية يف اجلزائر 
 

كما عرب بولنوار عن اأ�صفه ال�صديد 
به  متر  الذي  الفالحي  للواقع 
اجلزائر يف الوقت احلايل الذي مل 
االإنتاج يف  �صمان  على  قادرا  يعد 
زراعي  اإنتاج  خمطط  غياب  ظل 
ي�صتلزم  اجلزائر،لذا  يف  حقيقي 
من القائمني على القطاع الفالحي 
الغرف  ا�صتغالل  اجلزائر  يف 
خمتلف  يف  املتواجدة  الفالحية 
من  فالبد   وعليه  الوطن  واليات 
اإعادة النظر يف ال�صيا�صة الفالحية 
احلكومة  من  والبد  اجلزائر   يف 
بتحديد   تقوم  اأن   اجلزائرية 

�صفات امل�صدر.

اجلزائرية،  اجلوية  طيارو   ك�صف 
من  جملة  عن  لهم  بيان  يف 
اإدارة  م�صتوى  على  التجاوزات 
اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
التي حتدث  ال�صغوط  اأن  موؤكدين 
كل مرة ال جتد مقابلها، اأي حلول 
بل التربير الوحيد ال�صائد هو اأنها 

تعليمات من املدير العام.
م�صتوى  على  ال�صكاوى  تتواىل 
ان�صم  حيث  اجلزائرية،  اجلوية 
الذين  التقيني  اإىل  الطيارون 
�صجلوا ا�صتنكارهم �صد ما اأ�صموه 
اجلوية  داخل  امل�صحون  باجلو 
يف  الع�صوائية  وحتى  اجلزائرية 
اأ�صبح  ب�صكل  القوانني  تطبيق 
طبيعة  على  كبري  ب�صكل  ينعك�ص 
تاأدية املهام و�صالمة امل�صافرين، 
الذين  الطيارين  على  الدور  لياأتي 
الت�صييقات  من  جملة  عن  ك�صفوا 
بح�صبهم، متهمني االإدارة بال�صغط 

تردي  م�صوؤولية  وحتميلها  عليهم 
االأو�صاع، من جهتها حتدت النقابة 
كل طياري  داعية  التعليمات،  تلك 
التام  لالإلتزام  اجلزائرية  اجلوية 
يف  عليها  املن�صو�ص  بالقوانني 
قانون املهنة اخلا�صة بهم، وعدم 
ما  تتعار�ص  اأوامر  الأي  االمتثال 

لعقوبات  يعر�صهم  قد  ما  القانون 
هم يف غنى عنها، حمذرة ال�رسكة 
من مغبة اال�صتمرار يف هكذا نوع 
من الت�صيري، والذي يهدد ا�صتقرار 
طياري  نقابة  واأكدت  ال�رسكة. 
املن�صوية  اجلزائرية  اجلوية 
للعمال  العام  االحتاد  لواء  حتت 

ال�صائدة  الو�صعية  اأن  اجلزائريني، 
العامل  وهي  الفو�صى  ت�صودها 
العمليات  م�صتوى  على  واحد  رقم 
وتقفز  تتجاوز  اجلوية،  واأنها 
القوانني  واملرا�صيم  كل  على 
اأن  يجب  التي  والربوتوكالت 
ذلك  حمملني  الطيار،  يحرتمها 
التي  الكبرية  الفو�صى  م�صوؤولية 
وبات  املوؤ�ص�صة،  فيها  دخلتها 
للعمل.  احل�صن  ال�صري  يهدد 
هذه  باأن  االإدارة  توؤكد  وقت  يف 
التعليمات هي من الرئي�ص املدير 
العام “بخو�ص عال�ص”، كما ك�صف 
دفعت  جتاوزات  هكذا  اأن  البيان 
الثمن  لدفع  الطيارين  من  الكثري 
دون  لعقوبات  تعر�صهم  من خالل 
وجه، فقط الأنهم طبقوا تعليمات 
مراعاة  دون  حرفيا  االإدارة 

القوانني اخلا�صة باملهنة.
�صارة بومعزة

اخلبري الفالحي عي�صى من�صور:

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

حكيم مالك   

غياب هيئات لإ�صفاء �صفة الو�صم واجلودة وراء انتكا�صة الت�صدير

طيارو ينتف�صون و يتهمون الإدارة بخرق القوانني 
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·       بولنوار: البد من اإعادة النظر يف ال�صيا�صة الفالحية يف اجلزائر 

اإثر رف�ض رو�صيا وقطر وفرن�صا  البطاطا 
اجلزائرية

م�صطفى زبدي: الف�صيحة تتحملها 
عدة قطاعات وزارية

ت�صخري 49893 تاجر وزارة التجارة توؤكد:

  دوام عيد الفطر ي�صاعف 
بـ 39 باملائة مقارنة بـ2017

باأن  زبدي  م�صطفى  اأو�صح 
ف�صيحة رف�ص فرن�صا وكندا وحتى 
للبطاطا اجلزائرية تتحملها  قطر 
على  تعمل  مل  عدة  قطاعات 
التي ترتكز  حت�صني امليكانيزمات 
عليها عملية الت�صدير، موؤكدا باأن 
واملنظمة  منتظرا  كان  وقع  ما 
اإىل  داعيا  منه،  حذرت  واأن  �صبق 
�رسورة تعزيز الرقابة برت�صانة من 
املخابر لكي يتم تفادي ما ح�صل 

م�صتقبال.
حلماية  الوطنية  املنظمة  رئي�ص 
خ�ص  ت�رسيح  يف  اأو�صح  امل�صتهلك، 
به »الو�صط« يوم اأم�ص ، باأن الف�صيحة 
االقت�صاد  �رسبت  التي  االأخرية 
منها  حذرت  واأن  �صبق  اجلزائري 
الو�صية  اجلهات  دعت  اأين  املنظمة، 
وطني  جمل�ص  اإن�صاء  �رسورة  اإىل 
حلماية  اأجل  من  الغذائية  لل�صالمة 
املكونات  من  اجلزائري  امل�صتهلك 
التي ت�صكل املواد الغذائية التي تقدم 
املتكررة  مطالبها  ن�صيان  دون  له، 
حول املخابر الوطنية للمراقبة والتي 
قال باأنها غري كافية واإن وجدت فهي 
ال تقوم بعملها، موؤكدا باأن ما وقع كان 
الو�صية  ال�صلطات  على  وما  منتظرا 
الكارثة  هذه  تفادي  اأجل  من  العمل 
الدولية،  م�صداقيتها  �رسبت  التي 

م�صيفا:« هذا ما ظهر ولكن ما خفي 
اأعظم«.

اإىل  زبدي  تطرق  اأخر  �صياق  ويف 
م�صوؤولية  تتحمل  التي  اجلهات  ملف 
اأن  على  �صدد  حيث  الف�صيحة، 
�صيما  وقع  ما  تتحمل  عدة  قطاعات 
اأن  يجب  كان  امل�صدرة  املواد  واأن 
ما  ولكن  حمددة  �رسوط  وفق  تُ�صوق 
على  زيادة  متاما،  ذلك  عك�ص  وقع 
فيه  وال�صري  القانون  اتباع  �رسورة 
دون امل�صا�ص به اإطالقا، ومن جانب 
الفالح  املتحدث  ذات  طالب  اأخر 
يتعلم  تكوين  يف  خو�ص  �رسورة  اإىل 
منتجاته  بها  يبيع  التي  الطريقة  فيه 
انتقد  ال�صياق  ذات  ويف  للم�صتهلك، 
حلماية  الوطنية  املنظمة  رئي�ص 
ال  التي  ال�صحية  امل�صالح  امل�صتهلك 
اإىل  اأ�صار  حيث  ح�صبه،  بعملها  تقوم 
امل�صتهلك  لتجنيب  تدخلها  �رسورة 

اجلزائري ال�رسر.
يف  االأول  الرجل  �صدد  االأخري  ويف 
امل�صتهلك  حلماية  الوطنية  املنظمة 
وال�صلطات  الو�صية  اجلهات  اأن  على 
من وزارة جتارة اإىل وزارة فالحة التي 
لكي  التحرك  عليها  يتوجب  باأنه  قال 
النقائ�ص  ا�صتدراك  اأجل  من  ت�صعى 
تاأخرا  تعرف  اجلزائر  واأن  خا�صة 

رهيبا يف هذا املجال.
علي عزازقة

�صمان  على  التجارة  وزارة  اأكدت 
للمواطنني  املنتظم  التموين 
ذات  واخلدمات  باملواد 
عيد  يومي  الوا�صع  اال�صتهالك 
عون   2277 بت�صخري  الفطر، 
مراقبة، و49893 تاجرا، موؤكدة اأن 
الزيادة قدرت بـ39 باملائة مقارنة 
التجارة،  وزارة  ك�صفت  بـ2017. 
الفطر،  عيد  يومي  مداومة  عن 
 8 املادة  على  بناء  اأنه  مو�صحة 
يف  13-06املوؤرخ  القانون  من 
واملتمم  املعدل   2004 اأوت   14
للقانون 04-08 املوؤرخ يف 14 اأوت 
ممار�صة  ب�رسوط  واملتعلق   2004
�صطرت  التجارية،  الن�صاطات 
برناجما  التجارة  وزارة  م�صالح 
منتظم  متوين  ل�صمان  خا�صا 
واخلدمات  باملواد  للمواطنني 
لعيد  الوا�صع  اال�صتهالك  ذات 
عدد  حددت  حني  يف  الفطر، 
اأعوان الرقابة بـ2277 عون مراقبة 
عرب كامل الرتاب الوطني ملتابعة 
املداومات  برنامج  تنفيذ  مدى 
الذي �صخر لتنفيذه 49893 تاجرا.

التجاري  العمل  تفا�صيل  وحول 
جاء  املنا�صبة  لهذه  �صخر  الذي 
املخابز  الن�صاطات  راأ�ص  على 
حيث  العامة،  الغذائية  واملواد 
و32819 يف  �صخر 5376 خمبزة 
العامة  الغذائية  املواد  قطاع 
و11234 يف  والفواكه  واخل�رس 
املختلفة  الن�صاطات  قطاع 
134 ملبنة،   ( اإنتاجية  و445 وحدة 
275 مطحنة و36 وحدة انتاج مياه 
ن�صبة  حددت  حني  يف  معدنية(، 
ارتفاع يف عدد التجار امل�صخرين 
بـ2017،  مقارنة  باملائة  بـ39 
�صمان  بغر�ص  ذلك  اأن  مو�صحة 
�صيولة يف وفرة املنتوجات خا�صة 
هذا  الوا�صع.  اال�صتهالك  ذات 
اإ�صكاليا  املداومة  عملية  وتعرف 
�صنوية، و�صط �صكاوى امل�صتهلكني 
هذه  لتوؤكد  الو�صاية،  وتطمينات 
مدى  دوما  ت�صجل  اأنها  االأخرية 
للتجار  والواعي  القوى  التجاوب 
يف امل�صاهمة يف متوين املواطنني 

باملواد ذات اال�صتهالك الوا�صع.
�صارة بومعزة

اأو�صح اخلبري الفالحي عي�صى من�صور  يف  ندوة �صحفية  حول« حتديات ت�صدير املنتجات الفالحية  ن�صطها اأم�ض  مبقر اجلمعية الوطنية 
للتجار احلرفيني باأن الت�صدير يحتاج الإ�صرتاتيجية حقيقية لتطويره وياأتي هذا عرب  توفر �صروط اأ�صا�صية الإ�صدار املنتجات الفالحية 

للخارج  وهذا يتحقق عرب احرتام كل املقايي�ض مع اختيار االأ�صواق اخلارجية  عن طريق امل�صاركة يف ال�صالونات الدولية املتعلقة بالفالحة 
وال�صياحة االقت�صادية وهذا من اأجل ترقية ال�صادرات ويف هذا ال�صدد فالبد اأن تقوم الدبلوما�صية اجلزائرية بدورها الفعال لكون 

املناف�صة يف قطاع الفالحة �صر�صة بني البلدان املغاربية  كتون�ض واملغرب لذا  علينا اأخذ  التدابري التحفيزية لرتقية ال�صادرات .  
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حمكمة اجلنايات ال�ضتئنافية 

�سيدة تزهق روح زوجها 
بعدما هددها بك�سف ما�سيها 
ق�ضاء  مبجل�س  اال�ضتئنافية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  �ضيدة  ملف   اأم�س  العا�ضمة 
باإزهاق روح زوجها ب�ضكني �ضخم بطول 30 �ضنتيم  قامت 
بعدما هددها بك�ضف ما�ضيها و �ضمعتها ال�ضيئة لعائلتها و 
التي توبعت الأجلها بجرم ال�رضب و  الفعلة  اأقاربها ،وهي 

اجلرح العمدي املف�ضي للوفاة دون ق�ضد اإحداثها .
يف اجلرمية التي تعود جمرياتها لتاريخ 26 جانفي 2017 
حني عاد ال�ضحية من عمله يف حدود ال�ضاعة الثامنة و 
ن�ضف ليال و كانت يف اإ�ضتقباله الزوجة التي اإ�ضت�ضفرت 
منه عن �ضبب تاأخره يف العودة وحدثت بينهما مناو�ضات 
النوم وبعد برهة  كالمية انتهت بان�رضاف الزوج لغرفة 
اأخذها ملنزل  من الزمن حلقت الزوجة به وطلبت منه 
نف�ضه  حت�ضري  ب�ضدد  اأنه  منها  ظنا  وتركته  عائلتها 
بغرفة  وهي  تفاجاأت  اأنها  غري  الع�ضاء  بعد  الأخذها 
على  ا�ضتلقى  باأنه  الفاكهة  تقطيع  ب�ضدد  اال�ضتقبال 
ال�رضير فتوجهت له مرة اأخرى وبيدها ال�ضكني ،و حدثت 
بينهما مناو�ضات كالمية حادة ب�ضبب رف�س الزوج طلبها 
و تهديدها بف�ضح ما�ضيها  » خاجمة«  بعبارة  و و�ضفها 
ال�ضيئ اأمام عائلتها لتقوم بطعنه بال�ضكني على م�ضتوى 
الإحداث  كفيلة  كانت  التي  ال�رضبة  وهي  االأي�رض  الفخذ 
جرح عميق بطول 2،5 �ضنتم اأدى لنزيف داخلي وخارجي 
بالتنقل  نف�ضه  اإنقاذ  ال�ضحية  حماولة  اأمام  خا�ضة  حاد 
الذي  الوقت  يف  الفرار  وحماولته  املنزل  اأٍرجاء  بني 
، وبعد مرور  اأثار جرميتها  اإخفاء  الزوجة حتاول  كانت 
ما يقارب �ضاعتان من الزمن قامت الزوجة باال�ضتنجاد 
باجلريان الذين قاموا بنقل ال�ضحية للم�ضت�ضفى » �ضليم 
زمرييل« اأين لفظ هناك اأخر اأنفا�ضه ، و ثبت من خالل 
طعنة  هي  الوفاة  �ضبب  اأن  ال�رضعيني  االأطباء  تقرير 
مدة  ومرور  احليوية  االأوردة  اأحد  اخرتق  الذي  ال�ضكني 
زمنية كبرية من اإ�ضابته كما اأثبتت التحريات اأن ال�ضحية 
املنزل  من  الفرار  حاول  لها  تعر�س  التي  االإ�ضابة  بعد 
الدم  اأثار  العثور على  الدماء بعد  وفقد كمية كبرية من 
عرب كافة اأرجاء املنزل ، ليتم بذلك حتويل الزوجة على 
الذكر  �ضالف  باجلرم  متابعتها  و  االخت�ضا�س  حمكمة 
اأنها  رواية  �رضد  من خالل  منه  التن�ضل  حاولت  الذي   ،
حني  ق�ضد  دون  اأ�ضابته  اأنها  و  زوجها  طعن  تق�ضد  مل 
كان م�ضتلقيا ة حاولت اإيقاظه ليقيلها ملنزل عائلتها مع 
تاأكيدها  و  الواقعة  بينهما خالل  اأي �ضجار  نفيها وجود 
 5 اأكرث من  دامت  تعي�س معه حياة م�ضتقرة  كانت  باأنها 

�ضنوات تخللتها �ضجارات تافهة .
ل/منرية

 بعد �ضرقتها من داخل خمزن 
خا�ص بالألب�ضة وحماولة بيعها

�سرطة �سيدي بلعبا�س 
ت�سرتجع مالب�س ن�سائية 
م�سروقة وتوقف الفاعلني

 
القب�س  اخلام�س  احل�رضي  باالأمن  ال�رضطة  قوات  األقت 
�ضنة    25 و   20 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�س  ثالثة  على 
تورطوا يف ال�رضقة من داخل خمزن لالألب�ضة ، حيث ا�ضتوىل 
الفاعلني على مالب�س ن�ضائية » ُجّبات ن�ضائية » بلغ عددها 
20 جبة مببلغ مايل قدره 5000 دج للجبة الواحدة اأي مببلغ 
اإجمايل قدره 10 ماليني �ضنتيم ، قبل اأن يتم توقيفهم من 
طرف قوات ال�رضطة وا�ضرتجاع امل�رضوقات، يف حني مت 
باإيداعهم  اأمرت  التي  النيابة  اأمام  الذكر  ال�ضالفني  تقدمي 
احلب�س حيثيات الق�ضية تعود اإىل ا�ضتغالل قوات ال�رضطة 
اأحد  بتعر�س  تفيد  ملعلومات  اخلام�س  احل�رضي  باالأمن 
االأ�ضخا�س لل�رضقة من داخل خمزنه املخ�ض�س يف تخزين 
األب�ضة ن�ضوية من النوع الرفيع، حيث ا�ضتوىل الفاعلني على 
اآالف   5 منها  الواحدة  قيمة  االأنواع  خمتلف  من  جبة   20
دينار جزائري، لتبا�رض امل�ضلحة بفتح حتقيق معمق على 
جناح ال�رضعة للك�ضف عن مالب�ضات الق�ضية ، وبعد تكثيف 
الدوريات مبعية ال�ضحية لفت انتباه قوات ال�رضطة لتاجر 
متنقل يبيع مالب�س ن�ضائية، اأين تبني اأن من بني املبيعات 
املالب�س امل�رضوقة من خمزن ال�ضحية، ليتم توقيفه على 
كانت  جبة   17 عددها  البالغ  امل�رضوقات  وحجز  الفور 
بقية  هوية  من حتديد  مكنت  التحقيقات  حينها   بحوزته 
العمر 20   و  يبلغان من  االأمر ب�ضخ�ضني  �رضكائه ويتعلق 
25 �ضنة على التوايل اللذان مت توقيفهما تباعا، كما مت يف 
نف�س ال�ضياق ا�ضرتجاع 03 ُجّبات من منازل امل�ضتبه فيهم 

بعد عملية تفتي�س قانونية مل�ضاكنهم �س.�س 

ب�ضكل  باجلزائر  االأمن  م�ضالح  تركز 
احلديثة  التطبيقات  توظيف  على  كبري 
و  االإرهابية  اجلماعات  بني  التوا�ضل  يف 
تطبيق  خ�ضو�ضا  النائمة  خالياها  بني 
»التليغرام«  ب�ضبب ا�ضتعماله الغري م�رضوع 
االإجرامية  اجلماعات  قبل  من  وا�ضتغالله 
وباالأخ�س ال�ضبكات االإرهابية يف التوا�ضل 
فيما بينها عرب اأقطاب العامل وا�ضتغالله يف 
عمليات التجنيد ، بعد تو�ضلها عن طريق 
خمت�ضني يف جمال املعلومات وتكنولوجيا 
و�رضية  اأمانا  املواقع  اكرث  باأنه  االت�ضال  
مقارنة بباقي التطبيقات ل�ضعوبة اخرتاقه 
واإخ�ضاعه للرقابة االأمنية ،مبا جعل عدد 
من خالله  وتفتح  بحظره  تاأمر  الدول  من 
عدد من الدول االأخرى مبا فيهم اجلزائر 
تنتهي  اأمنية  وحتقيقات  توقيفات  حملة 

بالك�ضف عن  عدة �ضبكات اإرهابية …
التي  امللفات  و  الق�ضايا  هي  فكثرية 
االإرهابية  للجماعات  حماكمنا  عاجلتها 
 « تطبيق  على   على  تعتمد  كانت  التي 
وما  بينها  املحادثات  اإجراء  يف  تليغرام« 
الوقوف  �ضوى  الو�ضط«   « جريدة  على 
على عينة منها مع اأخذ راأي خمت�ضني يف 

املجال ...

» التليغرام« همزة و�ضل 
بني العنا�ضر الإرهابية

عاجلتها  التي  االإرهابية  الق�ضايا  بني  من 
تليغرام«   « تطبيق  وكان  اجلنايات  حمكمة 
ملف  هي   عنا�رضها  بني  الو�ضل  همزة 
جماعة  بتنظيم  اإتهموا  اأ�ضخا�س  ثالثة 
اإرهابية موالية لتنظيم » داع�س » باجلزائر 
االإ�ضالمية  الدولة  تنظيم  من  بتمويل 
مبالغ  اإر�ضال  طريق  عن  والعراق  بال�ضام 

املتهم  يت�ضلمها  كان  معتربة  مالية 
االإرهابية  اجلماعات  لتزويد  الرئي�ضي 
» خمي�س  و  بويرة«   «  ،  « مدية   « من  بكل 
الثالث يعر�س  » فيما كان املتهم  اخل�ضنة 
تخفي�ضات خا�ضة بالهواتف النقالة لزبائنه 
املتهمني  اأحد  �رضح  حيث   ، االإرهابيني 
خالل �ضماعه وهو  املكنى » طلحة« اأمام 
م�ضالح ال�ضبطية الق�ضائية اأنه �ضجن �ضنة 
اجلماعات  اإ�ضناد  و  دعم  ق�ضية  يف   2001
املوؤ�ض�ضة  يف  تواجده  واأثناء  االإرهابية 
خاللها  تعرف  اأ�ضهر   10 ملدة  عقابية 
على االإٍرهابي » اأيت �ضعيد ، �ضامل« الذي 
كلفه بطلب من االإٍرهابي املكنى »�ضعيب« 
االإرهابية  اجلماعات  مبعاقل  املتواجد 
الهواتف  و  باالأموال  بتمويلهم  ب�ضوريا 
يتوا�ضل  وظل  االأمر  على  فوافق  النقالة 
معه على تطبيق » تليقرام و تويرت« ، كما 
تبني يف خ�ضم التحريات  وح�ضب ما ك�ضفه 
 « مبخرب  املنجزة  العلمية  اخلربة  تقرير 
تطبيق  من  م�ضفرة  اأرقام  وجود  بو�ضاوي« 
» تليقرام » ور�ضائل ن�ضية حتري�ضية كانت 

تر�ضل من ذات التطبيق .
املحكمة  ذات  عاجلت  ال�ضياق  نف�س  ويف 
االإرهابي  مرافقي  الأحد  اأخرى   ق�ضية 
�ضاب  وهو   « البتار  دجانة  »ابو  اخلطري 
 « تنظيم  قبل  من  كلف  براقي  منطقة  من 
داع�س« بالقيام باأحد التفجريات االإرهابية 
الثالثة باجلزائر يف كل من منطقة وهران 
تفجري  فيه  مبا  وق�ضنطينة  اجلزائر  و 
اأنه  بق�ضنطينة غري  االأمن احل�رضي  مركز 
رف�س االأمر وظل على توا�ضل مع عدد من 
خالل  من  عليهم  تعرف  الذي  االإرهابيني 
تطبيق  على  البتار«  دجانة  اأبو   « جمموعة 
» تليقرام« ، حيث اعرتف املتهم  بعالقته 
بتنظيم » داع�س« و ك�ضف اأنه تعرف عليهم 
معاقل  يف  املتواجد  �ضقيقه  خالل  من 
 ، » ف  املدعو  ب�ضوريا   « داع�س   « تنظيم 
عبد اهلل« والذي اإلتحق بها عام 2015 ،حيث 

اإلتحاقه  بعد  به  اإت�ضل  قد  �ضقيقه  اأن  اأكد 
ب« داع�س« و طلب منه فنح ح�ضاب على 
تطبيق » تليغرام« برقم وهمي ليتمكن من 
 « باإ�ضم  ح�ضاب  بفتح  قام  و  معه  التوا�ضل 
 ، ل�ضقيقتهما  اأخر  اأكرم«مع فتحه حل�ضاب 
وخالل حمادثتهما طلب منه �ضقيقه العمل 
اخلطري  االإرهابي  على  وعرفه  ل�ضاحلهم 
يحدثه  كان  الذي   « البتار  اأبودجانة   «
اإن�ضم معه يف جمموعته  بعدما  با�ضتمرار 
ت�ضم  كانت  التي  التليغرام«   « تطبيق  على 
اأكرث من 15 اإرهابيا و كان يحدثه حينها عن 
االأمور اجلارية بامل�رضق وحدثه عن نيتهم 
بالقيام بثالثة تفجريات بالوطن يف كل من 
و  العا�ضمة  اجلزائر  و  ق�ضنطينة   ، وهران 
اأنه  غري  اإحداهم  تنفيذ  منه  طالب  الذي 
رف�س مبا فيهم التفجري الذي طال مركز 
االأمن احل�رضي بباب القنيطرة بق�ضنطينة 
، كما عرفه على عدة اإرهابيني منهم » اأبو 
املعت�ضم« الذي ين�ضط بوهران وهو الذي 
الثالثة  التفجريات  اأحد  تنفيذ  منه  طلب 
املخطط لها كما عرفه اأي�ضا » اأبو دجانة« 
منه  طلب  و  لقمان«  اأبو   « املدعو  على 
م�ضاعدته يف اأي طلب فقام يف اإطار هاته 
املهمة ب�رضاء هاتف له من نوع » اأوبو« و 
اأنه قد  اإر�ضاله له ، كما كما ك�ضف املتهم 
عوي�س«  اأبو   « املدعو  على  اأي�ضا  تعرف 
الذي التحق بداع�س رفقة زوجته و اأبنائه 
كان  الذي  امل�ضما�ضي«   « امل�ضمى  كذا  و 
باللحاق  الراغبني  االأ�ضخا�س  بنقل  يتكفل 
و تعرف  ل�ضوريا  تركيا  مبعاقل داع�س من 
نظم  الذي  اهلل«  اإىل  الفقري   « على  اأي�ضا 
ال�ضابط  و  �ضكيكدة  اأمري  مع  اإت�ضال  له 
منه  طلب  كما  اخلالفة  جلند  ال�رضعي 
هذا االأخري تزويده مبعلومات عن االأماكن 
تفجريات  لتنفيذ  ت�ضلح  التي  احل�ضا�ضة 
اأي�ضا  تعرف  و   ، ذلك  رف�س  اأنه  اإال  عليها 
تون�س«   « دولة  من  ال�ضيدات  اأحد  على 
وطلبت  داع�س«   « بتنظيم  اإلتحقت  قد 

االإرهابيني  اأحد  اإبنة  خلطبة  التقدم  منه 
اأنه  املتهم  ك�ضف  كما   ، عليهم  املق�ضي 
» داع�س« قد  خالل ن�ضاطه رفقة جماعة 
اإنظم ملجموعة تقنيي اخلالفة اأين تعرف 
على » اأبو يو�ضف يعقوب » والذي كان يقدم 
بتقدميها  بدوره  ويقوم  هاتفية  اأرقاما  له 
تتم  كلها  كانت  والتي  البتار«  دجانة  ل«اأبو 

من خالل تطبيق » التليجرام« .

اخلبري يون�ص قرار
هذا �ضبب �ضمان 

اخل�ضو�ضية يف تطبيق » 
التليغرام«  ..

تكنولوجيا  يف  اخلبري  اأكد  جهته  من 
االإت�ضال االأ�ضتاذ« يون�س كرار« يف حديث 
 « اأن تطبيق  الو�ضط«   « به جريدة  خ�س 
�ضمانا  التطبيقات  اأكرث  من  التليغرام« 
اخرتاقه  �ضعوبة  خالل  من  للخ�ضو�ضية 
كونه  االأمنية  للرقابة  خ�ضوعه  و�ضعوبة 
قراءتها  ميكن  ال  م�ضفرة  ر�ضائل  يبعث 
وال�ضبب يف ذلك اأنه غري خا�ضع جلهة اأو 
موؤ�ض�ضة اأو دولة معينة كباقي التطبيقات 
الوات�ضاب  و  الفاي�ضبوك  غرار  على 
وغريها ،وهو ال�ضبب الذي جعل العديد 
راأ�ضهم  على  امل�ضبوهني  االأ�ضخا�س  من 
يف  عليه  تعتمد  االإرهابية  اجلماعات 
ذات  يف  ك�ضف  كما   ، حمادثاتها  اإجراء 
ال�ضياق االأ�ضتاذ اأن اجلزائر قد ميكن اأن 
الدول يف حظرها  من  حتذو حذو عدد 
مقارنة  �ضلبياته  ب�ضبب  التطبيق  لهذا 
بالنواحي االإيجابية غري اأن االأمر ي�ضتلزم 
اجلهات  اإخطار  من  االإجراءات  بع�س 
اأمرا  التي �ضت�ضدر من جهتها  الق�ضائية 
باحلظر يف حال توفرت االأ�ضباب اجلدية 
لذلك لتفادي اأي فو�ضى ميكن اأن ترافق 

توقيفه الع�ضوائي . 

ل/منرية

اأجلت ام�س حمكمة اجلنايات االإ�ضتئنافية 
،للدورة اجلنائية  العا�ضمة  مبجل�س ق�ضاء 
امللفات  اأهم  اأحد  يف  النظر  املقبلة 
احلرب  من  الكثري  اأ�ضالت  التي  الق�ضائية 
جرت   التي  الب�ضعة  القتل  جرمية  حول 
ال�ضابقة  الربملانية  منزل  جدران  بني 
بوا�ضطته  قام  الذي  اخلا�س  وب�ضالحها 
وحاولت  �ضقيقه  روح  باإزهاق  البكر  اإبنها 
االأم حتويل م�ضار الق�ضية جلرمية انتحار، 
العلمية  ال�رضطة  تقارير  تف�ضحها  اأن  قبل 
ابنها  زوجة  رفقة  بذلك  تواجه  و  الدقيقة 
عن  التبليغ  عدم  تهمة  اإبنتها  و  االإ�ضبانية 
جناية يف الوقت الذي ن�ضبت الإبنها اجلاين 
القتل  جناية  �ضنة    24 العمر  من  البالغ 

العمدي مع �ضبق االإ�رضار و الرت�ضد .

يف اجلرمية التي تعود جمرياتها ملنت�ضف 
�ضكان  ا�ضتفاق  حني   2013 اأكتوبر  �ضهر 
منطقة �ضعيد حمدين على طلق ناري يف 
حدود ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاءا، ينبعث من 
�ضقة اأحد العر�ضان اجلدد و يعرث اجلريان 
بعد تتبعهم مل�ضدر الطلق الناري على جثة 
�ضنة   24 العمر  من  البالغ  املنزل  �ضاحب 
دمائه  يف  غارق  وهو  االأر�س  على  ملقيا 
ل�ضالح  ر�ضدهم  مع  ج�ضمه  يف  ور�ضا�ضة 
عنا�رض  بتبليغ  ي�ضارعوا  و   ، اأمامه  ملقي 
االأمن التي تنقلت مل�رضح اجلرمية و قامت 
برملانية  وهي  ال�ضحية  والدة  با�ضتجواب 
�ضابقة و  �رضحت لهم باأن ابنها املرحوم 
قد انتحر ، غري اأن م�ضالح ال�رضطة مل تقتنع 
بالفر�ضية و تو�ضعت يف التحريات لتكت�ضف 

خالل  من  فاعل  بفعل  متت  اجلرمية  اأن 
رفعها للب�ضمات ،حيث تو�ضلت التحريات 
ال�ضاب  اأن  تثبت  قاطعة  اأدلة  وجود  اإىل 
�ضقيقه  هو  اجلاين  واأن  ينتحر،  ومل  قتل 
»م�ضلحة  له  خل�ضت  ما  على  بناءا  وهذا 
الوالية  باأمن  العلمية  لل�رضطة  البالي�ضتية« 
خا�ضة   ، ال�رضعي  الطبيب  تقارير  وكذا 
متت  اجلرمية  اأن  االإعتبار  بعني  باالأخذ 
با�ضتعمال �ضالح النائبة ال�ضابقة عن حزب 
التجمع الوطني الدميقراطي ،وهي الواقعة 
التي اأثارت عدة ت�ضاوؤالت بحكم اأن النائبة 
قد احتفظت بال�ضالح رغم نهاية عهدتها ، 
وبعد اأن خل�س التحقيق اإىل حتويل م�ضار 
الق�ضية من جرمية انتحار جلرمية قتل مت 
على هذا االأ�ضا�س متابعة �ضقيق ال�ضحية 

و  االإ�رضار  �ضبق  مع  العمدي  القتل  بتهمة 
الرت�ضد و متباعة الربملانية و زوجة اإبنها 
و �ضقيقته بتهمة عدم االإبالغ عن جناية ، 
القتل  اإنكار املتهم الرتكابه جلرمية  اأمام 
قد  احلالية  الق�ضية  اأن  بالذكر  واجلدير   .
اأ�ضدرت فيها حمكمة اجلنايات االبتدائية 
باالإدانة بعدما وقعت  اأحكاما  كاأول درجة 
عقوبة 7 �ضنوات �ضجنا نافذا يف حق االإبن 
�ضبق  مع  العمدي  القتل   بجرمية  املتابع 
باقي  ا�ضتفادت  مع  الرت�ضد  و  االإ�رضار 
ال�ضابقة  الربملانية  راأ�ضهم  على  املتهمني 
يف  ،وهذا  النفاذ  موقوفة  عقوبات  من 
حمكمة  اأحكام  اإليه  �ضتوؤول  ما  اإنتظار 

احلال كدرجة اإ�ضتئنافية
ل/منرية

مبحكمة اجلنايات ال�ضتئنافية 

تاأجيل ق�سية اإبن الربملانية ال�سابقة الذي قام بقتل �سقيقه 

ب�ضبب �ضعوبة اخرتاقه واإخ�ضاعه للرقابة الأمنية 

تطبيق » التليغرام« اخليار الأول لالإرهابيني يف اجلزائر 
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خللية  بيان  به  �أفاد  وح�سبما 
مبديرية  و�لإت�سال  �لإعالم 
بالو�دي  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
كانت قد ت�سلمت يومية »�لو�سط » 
�خلم�س  فاإنه مت يف  منه،   ن�سخة 
هذه  خالل  ومن  �لأخرية  �سنو�ت 
حمول   515 �كرث  �جناز  �لرب�مج 
ب�سبكات  م�سحوبة  كهربائي 
كلم،   830 طولها  جتاوز  كهربائية 
مبقومات مالية جتاوزت 516 مليار 
�ل�سائفة  لهذه  وحت�سري�  �سنتيم، 
كهربائية  حمولت   5 �جناز  مت 
باأحياء متفرقة عرب تر�ب �لولية، 
كهربائية  �سبكات  �ىل  بالإ�سافة 
بلغت  بتكلفةمالية  كلم   08 بطول 

4.9 مليار �سنتيم.
�سجلت  �ل�ستثمار�ت  �ن هذه  كما 
يخ�س  فيما  ملمو�سا  حت�سنا 
�خلدمة �ملقدمة للزبائن، جت�سدت 
يف تناق�س م�ستمر لعدد �ل�سكاوى 
�لتيار  ب�سعف  �ملتعلقة  �مل�سجلة 
بالإ�سافة  �ملو�طنني،  طرف  من 
�ىل تناق�س يف �لعطاب �مل�سجلة 

بال�سبكات.
كما ر�فق حت�سن �خلدمة �ملقدمة 
متو�سط  يف  ملحوظ  منو  للزبائن 
مبختلف  �لزبائن  ��ستهالك 

من  �أي�سا  وجت�سدت  �نو�عهم، 
خالل منو يف حجم �ملبيعات من 
�لكهرباء بـن�سبة 5.52% �سنة 2017 
�لإ�سارة  وجتدر   ،2016 بـ  مقارنة 
�ملحلية  �ل�سلطات  تعاون  �ن  �ىل 
�ساهم يف �إز�لة جميع �لعقبات �لتي 

�سادفت �مل�ساريع �ثناء �لإجناز.
�إطالق  مت  مت�سل  �سياق  ويف 
لرت�سيد  و��سعة  �عالمية  حمالت 
مع  بالتعاون  �لكهرباء  ��ستهالك 
�لدينية ممثلة يف  �ل�سوؤون  مديرية 
لهم  تقدم  �مل�ساجد،حيث  �أئمة 

�لكيفية  �لن�سائح يف  جمموعة من 
و�لطريقة �ملثلى لعملية ��ستهالك 
جتنب  بهدف  وذلك  �لكهرباء، 
�لتبذير يف ��ستعمال �لطاقة، على 
�إي�سال  يف  بدورهم  يقومو�  �ن 
ودرو�سهم  خطبهم  عرب  �لر�سالة 

�ليومية.
زيارة  عملية  �نطلقت  كما 
خالل  من  منازلهم،  يف  �لزبائن 
كل  �ستجوب  �لتي  �لطاقة  فرق 
للزبائن  لالإ�ستماع  �لولية  مناطق 
وتوجيهات  ن�سائح  لهم  وتقدم 

��ستهالك  تر�سيد  كيفية  حول 
يتم  �لزيارة  هذه  وخالل  �لطاقة، 
�ملو�سوع،  حول  مطويات  توزيع 
�لد�خلية  �ل�سبكات  معاينة  ويتم 
�لتجهيز�ت  �إىل  بالإ�سافة  للزبائن 
كما  �مل�ستعملة،  �لكهرومنزلية 
توزيع  مديرية  �ن  �لإ�سارة  جتدر 
قامت  بالو�دي  و�لغاز  �لكهرباء 
بالتوجيه  خا�سة  مكاتب  بو�سع 
و�ل�ست�سارة وتقدمي �لن�سائح على 
�لتجارية  �لوكالت  كافة  م�ستوى 

�لتابعة لها.

�أزمة �جلفاف �لتي �رضبت  ت�سببت 
خالل  ومترن��ست   �أدر�ر  بوليتي 
يف   ، �لأخرية  �خلم�س  �ل�سنو�ت 
مئات  و  �لنخيل  �آلف  تهديد 
ومما   ، �ملوت  بخطر  �لب�ساتني 
ز�د �لطني بلة  �لتناق�س �مللحوظ 
�إجناز  و  �ل�سقي  مياه  من�سوب  يف 
�لأمر  �لفالحية  �لكهرباء  م�ساريع 
�لذي يتخوف منه ممار�سو �لن�ساط 
بلديات  خمتلف  عرب  �لفالحي 
ول�سيما   ، �حلدوديتني   �لوليتني 
�أ�سحاب ب�ساتني �لنخيل و �لأ�سجار 

�ملثمرة .
و �أكدت م�سادر مطلعة على �ل�ساأن 
�لفالحي بهاتني �لوليتني  نف�سهما  
من  كثري�  ت�رضرو�  �لفالحني  باأن 
�لتي  �لأخرية   ، �جلفاف  م�سكلة 
م�ست �لآبار �لرتو�زية يف خمتلف 
غر�ر  على  �لوليتني  �إقليم  مناطق 
بلديات عني �سالح ، �ينغر ، فقارة 
�لز�وى ، رقان ، تيميمون و�سايل  ، 
يف  �مللحوظ  �لنق�س  عن   ناهيك 
�ل�سنو�ت  خالل  �لأمطار  ت�ساقط 
�مل�سكلة  �إغفال  دون   ، �لأخرية 
و  �لب�رضي  �لعن�رض  فيها  �ملت�سبب 
�ملتعلقة بتبذير مادة �ملاء �حليوية  
، مثلما �أ�سارت �إليه يومية »�لو�سط« 
يف عدد �سابق ، باأن ولية مترن��ست 
ت�ستهلك خم�س �ل�ستهالك �لوطني 

يف �ملياه .
�لقائمني  فاإن  ذلك   جانب   �إىل    
مغبة  من  حذرو�  �لري  قطاع  على 
�لهكتار�ت  �ألف  �سياع  ت�ساعف 
 ، �ملثمرة  �لأ�سجار  و  �لنخيل  من 
�لب�سطاء  �لفالحني  �أن  و  ل�سيما 
�ملياه  ��ستخر�ج  مبقدورهم  لي�س 
مادية  باإمكانيات  �ملكلّفة  �جلوفية 
معظم  �أن  ومعلوم    ، حمدودة 
�لفالحني قد �أكدو� تخطيهم �خلط 
ب�ساتينهم  �أ�سبحت  باأن  �لأحمر 
موت  بعد  عرو�سها  على  خالية 
�ملنتجة  �لنخيل  من  هائلة  �أعد�د 
�إىل جذوع جوفاء  للتمور و حتولها 
من  بالرغم   ، �لزمن  مرور  مع 
�إنقاذ  يف  �حلثيثة  جمهود�تهم 
ينا�سدون  جعلهم  مما   ، �ملوقف 
ر�أ�سها  على  و  �ملحلية  �ل�سلطات 
�لريفية  و�لتنمية  �لفالحة  وزير 
�لقادر  عبد  �لبحري  و�ل�سيد 
و  �لعاجل   للتدخل   ، بوعزقي  
خمتلفة  �رتو�زية  �آبار  بحفر  ذلك 
�إقليم  �أنحاء  كل  يف  و  �لأعماق 
ذ�ت  �لبلديات  خا�سة  و   ، �لولية 
�لأول  بالدرجة  �لفالحي  �لطابع 
تهديد  حد  �مل�سكل  لبلوغ  نظر�   ،
ثروة �لنخيل و كذ� منتوجها �لكبري 

للتمور بال�سياع .
�ضيخ مدقن 

ت�سهد مدينة �ينغر بولية مترن��ست  
، �نت�سار ت�سمئز له �لنفو�س لأطنان 
�لقمامات و�لأو�ساخ و �لقاذور�ت ، 
�لتجمعات  حتا�رض  �أ�سبحت  �لتي 
 ، و�سوب  حدب  كل  من  �ل�سكنية 
يف وقت تعالت �لأ�سو�ت �ملطالبة 
م�سري  يف  معمق  حتقيق  بفتح 
تر�سد  �لتي  �ل�سخمة  �لأمو�ل 
م�سلحة  ن�ساط  لتغطية  �سنويا 
م�ساريع  وكذ�   ، و�لوقاية  �لنظافة 
قاطني  �أعرب   . �لبي�ساء  �جلز�ئر 
ّ�أحياء تورفني ، �ل�سويطر ، �لز�وية 
، مليانة بد�ئرة �ينغر �لتابعة لولية 
يومية  مع  حديثهم  يف  مترن��ست 
»�لو�سط » ، عن �متعا�سهم �لكبري 
لل�سلطات  �ملطبق  �ل�سمت  من 
�لرهيب  �لنت�سار  حيال  �ملحلية 
لالأطنان من �لقمامات و�لأو�ساخ و 
�لأكيا�س �لبال�ستيكية و �لقاذور�ت 
�ملكد�سة  �لبناء  مو�د  وخملفات 
�لرئي�سية  �لأحياء  و  �ل�سو�رع  يف 
�لذي  �لأمر   ، �ملنازل  وبجو�ر 
بيئية  بكارثة  �ل�ساكنة  يهدد  بات 
طفت معاملها على �ل�سطح ب�سبب 
�نت�سار �لأمر��س �سو�ء �لوبائية �أو 
تلك �ملنتقلة عن طريق �حل�رض�ت 
من  �ملت�رضرين  نا�سد  حيث   ،

�لولية  و�يل  �لقائم  �مل�سكل 
�لتدخل  ب�رضورة  بتمرن��ست 
بلدية  م�سالح  لدى  �ل�سخ�سي 
�سن  بهدف   ، �ل�سهد�ء   عا�سمة 
لرفع  �لنطاق  و��سعة  حملة تطهري 
و�لنفايات  �لقمامات  من  �لأطنان 
�قت�سى  ولو   ، �ل�سلبة  و  �ملنزلية 
�لأمر بذلك �لتعاقد مع موؤ�س�سات 
بهدف  وذلك   ، موؤهلة  مقاولتية 
ن�سمة  �ألف   24 يقارب  ما  �نت�سال 
من �أ�رض�ر �سحية وخيمة ، خا�سة 
بارتفاع  معروفة  �لفرتة  هذه  و�أن 
وهو   ، �حلر�رة  درجة  معدلت 
�حل�رض�ت  تكاثر  على  ي�سجع  ما 
و�لأفاعي  عقارب  من  �ل�سامة 
ت�سجيل  يف  �سببا  كانت  لطاملا 
�سحايا . من جهة ثانية فقد �سدد 
جمعويون  و  حقوقيون  نا�سطون 
�لطابع  ذ�ت  �ينغر   مبدينة 
�رضورة  على   ، بامتياز  �ل�سياحي 
و  �لنظافة  م�سلحة  �أمو�ل  حترير 
�لوقاية وم�ساريع �جلز�ئر �لبي�ساء 
 ، �ملحلية  �لإد�رة  هيمنة  من 
ممثلة يف مديرية �لبيئة و �ملكتب 
�لتنفيذي باملجل�س �ل�سعبي �لبلدي 

ببلدية مترن��ست .
�ضيخ مدقن 

.        �سبكات كهربائية بطول 08 بلغت تكلفتها 4.9 مليار �سنتيم 

حت�ضريا لف�ضل ال�ضيف 

اأحمد باحلاج 

اإجناز515حمول كهربائي 
بالوادي بتكلفة 516مليار 

لريا�سة  �لولئية  �لر�بطة  رئي�س  ك�سف 
ر�بطته  ،�أن  عزيزي  �لها�سمي  �جلو�رية 
يتما�سى  ب�سكل  ثريا  برناجما  �سطرت 
تنظيم  خالل  من  �لف�سيل  �ل�سهر  مع 
يف  م�سابقات  و  �لكروية  �لدور�ت  عديد 
عن  ناهيك  �حلديدية  و�لكرة  �ل�سطرجن 
عزيزي  �لها�سمي  �أكد   . �لطاولة  تن�س 
لريا�سة �جلو�رية  �لولئية  �لر�بطة  رئي�س 
بورقلة يف ت�رضيح �سحفي خ�س به يومية 
»�لو�سط« ،عن تنظيم ما يقارب 61 دورة 

�جلو�رية  �ملالعب  جميع  عرب  كروية 
لتنظيم  ��سافة  ��سطناعيا  �ملع�سو�سبة 
دور  م�ستوى  �ل�سطرجن على  م�سابقات يف 
�لكرة  يف  دور�ت  وكذ�  �لثقافية  �ملر�كز 
�سملت  حيث   ، �لطاولة  وتن�س  �حلديدية 
ت�سطريها  مت  �لتي  �ملناف�سات  هذه 
وبالتن�سيق  �ملبارك  رم�سان  �سهر  خالل 
 ، بورقلة  و�لريا�سة  �ل�سباب  مديرية  مع 
حيث �سملت خمتلف �لفئات �لعمرية عرب 
ذلك  جانب  �ىل    . �لولية  بلديات  جميع 

ت�سطري  من  �لهدف  عزيزي،   �أرجع  فقد 
هو  و�سبانية  ريا�سية  مبادر�ت  مثل هكذ� 
�أجل  من  ف�ساء�ت   وخلق  �لروتني  ك�رض 
عن  ناهيك  �خلرب�ت  وتبادل  �لحتكاك 
خمتلف  يف  �ل�سابة  �ملو�هب  �كت�ساف 
�لريا�سات ، ويف �سياق مت�سل فقد �أو�سح 
�لرم�ساين  �لربنامج  �أن  �ملتحدث  نف�س 
هذ�  �ل�سطياف   ملو�سم  �متد�د  هو 
خا�سة  �لولية  �سباب  ي�ستهدف  �لأخري 
و�ملعزولة  �لنائية  باملناطق  تعلق  ما 

ثمن  فقد  ثانية  من جهة   . �لولية  باقليم 
رئي�س �لر�بطة �لولئية لريا�سة  �جلو�رية 
حديثه  معر�س  يف  �لها�سمي  عزيزي 
من  �ملبذولة  �جلبارة  �ملجهود�ت  معنا 
ر�أ�سها  وعلى  �ملحلية  �ل�سلطات  طرف 
مدير  و  جالوي  �لقادر  عبد  �لولية  و�يل 
�ستحونة  بوبكر  بورقلة  و�لريا�سة  �ل�سباب 
�لريا�سة �ملحلية ب�سكل يتما�سى  يف دعم 

مع ��سرت�تيجية عمل �لوز�رة �لو�سية .
اأحمد باحلاج 

تيفرت   بقرية  �لعالج   قاعة   تفتقر 
مترن��ست  بولية  �أبل�سة   ببلدية 
�لأمر  �ل�رضورية  �لطبية  �خلدمات 
لقطع  �ملر�سى  بغالبية  دفع  �لذي 
�سبل  عن  للبحث  بعيدة  م�سافات 
قاطني  �لع�رض�ت من  نا�سد   . �ل�سفاء 
قرية تيفرت ببلدية �أبل�سة  ، �ل�سلطات 

�ل�سحة  ر�أ�سها مديرية  �لو�سية وعلى 
و�ل�سكان بتمرن��ست ب�رضورة  �لتدخل 
�لعالج  قاعة  دعم  لهدف  �لعاجل  
بالقرية �ملذكورة بالأدوية �ل�سيدلنية 
جمالت  يف  �لأخ�سائيني  �إىل  ��سافة 
�لن�ساء و�لتوليد و طب �لطفال و�لعيون 
�إنهاء حجم �ملعاناة �لتي  وذلك بغية  

يكابدونها مع �لتنقل �ليومي للموؤ�س�سة 
�سالح  بعني  و�جلو�رية  �لإ�ست�سفائية 
قال  �ل�سدد  ذ�ت  ويف   ، للعالج  طلبا 
�سكان �لقرية يف معر�س حديثهم مع 
�لو�قع  تدهور  �أن   ، »�لو�سط«  يومية 
على  �ملوجودة  بناحيتهم  �ل�سحي 
يطرح  �لولية  مقر  من  حجر  مرمى 

حول  �لإ�ستفهام  عالمات  من  �لكثري 
�ملر�سودة  �ل�سخمة  �لأمو�ل  م�سري 
بهدف  �ملعنية  �لوز�رة  طرف  من 
�لتكفل باإن�سغالت �جلبهة �لإجتماعية 
�لنائية و�ملعزولة  �ملحلية  باملناطق 

بولية مترن��ست .
�ضيخ مدقن 

رئي�س الرابطة الولئية للريا�ضة اجلوارية بورقلة ل الو�ضط 

قرية تيفرت ببلدية اأبل�ضة بتمرنا�ضت

61 دورة كروية ، م�سابقات يف ال�سطرجن والكرة احلديدية 

قاعة العالج  تدخل غرفة الإنعا�ش 

ب�ضبب نق�س من�ضوب مياه ال�ضقي و تاأخر 
اجناز الكهرباء الفالحية 

مطالب بالتحقيق يف م�ضري اأموال النظافة 
والوقاية واجلزائر البي�ضاء

العط�ش يهدد اآلف  اأ�سجار النخيل  
بوليتي اأدرار ومترنا�ست 

اأطنان القمامات تهدد اينغر 
بتمرنا�ست  بكارثة بيئية

�ضطرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي برناجما ا�ضتثماريا �ضنويا،يتم من خالله اجناز 
حمولت كهربائية باملناطق التي ت�ضهد تزايد يف ا�ضتهالك الطاقة الكهربائية، كما يتم من خالله 

اجناز ع�ضرات الكيلومرتات من ال�ضبكات الكهربائية بنوعيها عالية التوتر ومنخف�ضة التوتر، 
مبقومات مالية �ضخمة .



علمت ال��سط من م�سدر م�س�ؤول من 
مديرية الرتبية ل�الية �سعيدة اأن عدد 
البكال�ريا  الإمتحانات  املرت�سحني 
مرت�سح   8341 ب  قدر  ال�سنة  لهذه 
فئة  من   3897 بينهم  من  ومرت�سحة 
التعداد  ن�سف  تقريبا  اأي  االأحرار 
تدعيم  يف  الكثريين  لرغبة  وهذا 
رغم  معدالتهم  وحت�سني  امل�ست�ى 
ح�س�لهم على هذه ال�سهادة من قبل.

الإحت�سان  مركز   36 ت�سخري  ومت 
 20 من  ابتداءا  املقرر  االإمتحان 
واحد  مركز  بينها  من  املقبل  ج�ان 

اخلا�ص  احلجر  بعني  الرتبية  الإعادة 
�سي�ستفيد  حني  يف  ال�سج�ن،  بنزالء 
مت  حيث  النقل،  من  مرت�سحا   176
تعيني  و�سيتم  التح�سريات  كل  �سبط 
نائبني  رئي�سا،  على م�ست�ى كل مركز 
واحلرا�ص.  االأع�ساء  اإىل  باالإ�سافة 
تنظيم  مت  اأنه  اأ�ساف  امل�سدر  نف�ص 
اللجنة  املراكز مبرافقة  لكل  زيارات 
االأمن،  جانب  من  ملعاينتها  ال�الئية 
مت  كما  املخطط  واإحرتام  النظافة 
حت�سبا  كهربائية  مب�لدات  جتهيزها 

الأي عطب تقني.

التعليم  �سهادة  يف  النجاح  ن�سبة  بلغت 
من   %81،51 �سعيدة  ب�الية  االبتدائي 
احل�سيلة  ح�سب  مرت�سح   8131 بني 
ل�الية  الرتبية  مديرة  من  املقدمة 
ابتدائية  مدر�سة   27 وحققت  �سعيدة، 
جناحا بن�سبة 100% خالل اجتياز هذا 
االنتقال  ن�سبة  بلغت  فيما  االمتحان، 
ذوي  فئة  يخ�ص  وفيما   .%95،89
الن�سبة  فبلغت  اخلا�سة  االحتياجات 
تالميذ،  اأربعة  تر�سح  حيث   ،  %100

نق�ص  مركز  م�ست�ى  على  واحد 
التنف�ص بعني حجر وثالثة على م�ست�ى 
�سمعيا،  املع�قني  االأطفال  مدر�سة 
و   7،30 بني  معدالتهم  تراوحت  حيث 
وبادية  عارمة  الفرحة  وكانت   .9،70
على وج�ه املرت�سحني واأوليائهم الذين 
الر�سى  خانة  يف  ت�رصيحاتهم  �سبت 
وطلب الت�فيق واملزيد من النجاحات 
وحتقيق االحالم يف امل�سار الدرا�سي.
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هذا  بحر  بداية  اإىل  الق�سية   
معل�مات  اإثر  وعلى  االأ�سب�ع 
وردت اإىل ق�ات ال�رصطة مفادها 
مبلغ  على  يح�ز  �سخ�سا   اأن 
ال�طنية  العملة  من  معترب  مايل 
للقيام  يتاأهب  و  املزورة  ال�رقية 
املكثف  التحري  وبعد  برتويجها 
متكنت  املعل�مات  كل  وجمع 
التعرف عليه  ال�رصطة من  ق�ات 
و ت�قيفه متلب�سا ومت حت�يله اإىل 
مقر االأمن وا�ستغالال للمعل�مات 
معه   التحقيق  اأثناء  املقدمة 

عنا�رص  باقي  اإىل  الت��سل   مت 

ت�قيفهم  مت  الذين  ال�سبكة  

وبعد  قيا�سي  ظرف  يف  جميعا 

التفتي�ص  عمليات  مبا�رصة 

اإقامتهم مت حجز مبالغ  ملقرات 
مالية من فئة 1000 دج وفئة2000 
امل�ستعملة  املعدات  وكدا  دج 
العملية  هذه  التزوير  عملية  يف 
مبلغ  حجز  عن  اأي�سا  اأ�سفرت 
مايل و�سل اإيل 543 ملي�ن �سنتيم 
م�ستعملة  و�سائل  اإىل  اإ�سافة 
بي�ساء جهاز  واأوراق  منها طابعة 
ه�اتف  و6  حمم�ل  اأيل  اإعالم 
باالإ�سافة  اأخري  وو�سائل  نقالة 
اإيل  ومادة حمظ�رة زئبق رمادي 
ب�زن 6غرام وبعد اإمتام اإجراءات 
التحقيق �سيحال املت�رط�ن على 
الق�ساء ملحاكمتهم الحقا بتهمة 
تزوير العملة ال�طنية وترويجها .

متكنت اأول اأم�س م�ضالح اأمن دائرة رقان التابعة لأمن ولية اأدرار من تفكيك �ضبكة اإجرامية خمت�ضة يف تزوير 
الأوراق النقدية للعملة الوطنية والتهريب والجتار غري امل�ضروع يف مواد حمظورة)زئبق(هذه ال�ضبكة الإجرامية 

تتكون من خم�ضة اأ�ضخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 21 و28 �ضنة حيث تعود حيثيات

دائرة رقان باأدرار

بو�ضريفي بلقا�ضم 

تفكيك �شبكة اإجرامية تزور االأوراق النقدية للعملة الوطنية 

فيما مت و�ضع كل الحتياطات لتجنب الغ�س 

تيغاليمت ب�ضيدي بلعبا�س

مديرية احلماية املدنية لولية تب�ضة

اإح�شاء9217 تلميذ مر�شح ل�شهادة البكالوريا  باأدرار

مق�شيون من ال�شكنات يهددون باالنتحار اجلماعي 

اإ�شابة ثالثة اأ�شخا�ص 
يف حادث مرور

للحماية  الثان�ية  ال�حدة  تدخلت 
ببلدية  م�اهلل  ال�سهيد جفال  املدنية 
الك�يف والية تب�سة نهار اأم�ص  الأجل 
م�ست�ى  على  وقع  مروري  حادث 
باملكان   82 رقم  ال�طني  الطريق 
الزرقاء  عني  بلدية  الزيان  امل�سمى 
ا�سطدام  يف  متثل  احلادث  م�سادر 
�سيمب�ل  �سياحيتني   �سيارتني  بني 
تابعة  ك�نق�  و  ال�سقيقة  ت�ن�ص  دولة 
اأ�سفر  تب�سة  �س�نلغاز  مل�سالح 
اأ�سخا�ص   03 اإ�سابة   عن  احلادث 

باإ�سابات متفاوتة اخلط�رة   �سخ�ص 
يحمل جن�سية ت�ن�سية يبلغ من العمر 
�سيمب�ل مت  �سيارة  �سائق  و  �سنة   58
ا�ستعجاالت  اإىل  وحت�يله  اإ�سعافه 
عني  بلدية   مب�ست�سفى  الطبية 
الزرقاء و �سخ�سان ترتاوح اأعمارهم  
بني 29/ 31�سنة كانا على منت �سيارة 
الك�نق�  مت اإ�سعافهما وحت�يلهما اإىل 
ببلدية   الطبية  اال�ستعجاالت  ق�سم 

الك�يف
عزيزي ر�ضيد

الرتبية  مبديرية  م�س�ؤول  اأكد 
على  قطاعه  اأن  ادرار  ل�الية 
غمار  خل��ص  اال�ستعداد  اأمت 
ب�سهادة  اخلا�سة  االمتحانات 
كل  ت�سخري  بعد  البكال�ريا 
والب�رصية  املادية  االإمكانيات 
و�سع  لنا  يت�سني  حتى  االأزمة 

ظروف  يف  املر�سحني  التالميذ 
اإجماليا  اإح�ساء  مت  حيث  ح�سنة 
 3849 منهم  مر�سح  تلميذ   9217
مر�سح حر م�زعني على 33 مركز 
هذا  لتاأطري  ت�سخري  مع  اإجراء 
االمتحان 2607 م�ؤطر لل�سهر على 
�سجني   18 ي�جد  كما  ت�سيريها 

ومر�سح  مكف�فني  و2  مر�سح 
االحتياجات  ذوي  من  واحد 
امل�س�ؤول  ذات  واأ�ساف  اخلا�سة  
مت  املراكز  حجرات  كل  باأن 
تكييفها باملكيفات اله�ائية للحد 
املرتفعة  احلرارة  درجات  من 
التي تعرفها املنطقة كما مت فتح 

اأمام  املر�سحني  3مراكز جديدة 
و�سع  مع  بتميم�ن  االأحرار 
لتجنب  االحتياطات  كل  واخذ 
املر�سحني  كل  مبنع  وهذا  الغ�ص 
عدم  من  للحرا�سة  واالأ�ساتذة 

اإدخال اله�اتف النقالة
بو�ضريفي بلقا�ضم 

ح�سة  من  املق�سي�ن  هدد 
بلدية  يف  االجتماعية  ال�سكنات 
�سيدي  والية  جن�بي  تيغاليمت 
اجلماعي  باالنتحار  بلعبا�ص 
بعد حرمانهم من احل�س�ل على 
مت  التي  القائمة  �سمن  �سكنات 

بيان  يف  واأكدوا  م�ؤخرا  ت�زيعها 
وزير  اإىل  به  بعث�ا  احتجاجي 
الداخلية اإنهم قدم�ا طع�نا لدى 
اجلهات ال��سية لكنهم ا�ستغرب�ا 
رغم  ال�سكنات  هذه  ت�زيع  يف 
لهم  لي�ست  الأ�سخا�ص  حملها 

االأحقية ح�سبما جاء يف ر�سالتهم 
،حيث  منها  ن�سخة  ت�سلمنا  التي 
ب�رصورة  الداخلية  وزير  طالب�ا 
اإيفاد جلنة حتقي من اجل معاقبة 
املت�سببني يف حرمانهم ،وقد اأكد 
اإق�ساوؤهم  مت  الذي  املحتج�ن 

على اأن القائمة حملت جتاوزات 
وحمل�ا  فيها  النظر  من  بد  ال 
امل�س�ؤولية  املحلية  ال�سلطات 
بالتحقيق  مطالبني  حدث  فيما 

الف�ري يف كل ذلك .
�س.�س

�ضعيدة

8341 مرت�شحا الجتياز 
�شهادة البكالوريا

ن�شبة النجاح بلغت 81,51 % 
يف "ال�شانكيام"
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رم�ضانيات
اعتكاف "ال�صم والبكم".. روحانيات 

الإ�صارة تعلو مب�صر 

لهذه  املنتمني  عدد  يبلغ 
7 ماليني  نحو  الفئة يف م�رص 
مواطن،  املليون  ون�صف 
ملنظمة  اإح�صائية  اآخر  وفق 
ل�صنوات راود  العاملية  ال�صحة 
"ال�صم  فئة  "االعتكاف"  حلم 
اأن  قبل  م�رص،  يف  والبكم" 
�صاركت  مببادرة  واقًعا،  ي�صبح 
ر�صمية وجمعيات  فيها جهات 
خريية باأحد م�صاجد القاهرة.
"ال�صم  لدى  االعتكاف  ورغبة 
ال�صهر  اأواخر  يف  والبكم" 
الف�صيل، تاأتي و�صط �صعوبات 
منا�صب  م�صجد  توفري  يف 
ي�صاعدونهم  اإ�صارة  ومرتجمي 
االأواخر،  الع�رص  ق�صاء  يف 
بجانب ال�رصوط الر�صمية ملن 

اأراد االعتكاف بامل�صاجد.
االأخرية،  ال�صنوات  وخالل 
عدة  االأوقاف  وزارة  تفر�ض 
يف  الراغبني  على  ا�صرتاطات 
التقدمي  بينها  من  االعتكاف، 
ال�صخ�صية  هوياتهم  ببطاقات 
اإىل اإدارة امل�صجد املخ�ص�ض 
عدد  حتديد  بجانب  لذلك، 
م�صاحة  يالئم  مبا  املعتكفني 
اآالف   3 وحددت  امل�صجد، 
الأداء  مب�رص  م�صجدا  و470 
فيها  يق�صي  التي  ال�ُصنة 
يف  للعبادة  تفرغ  فرتة  امل�صلم 
االأواخر  الع�رص  يف  امل�صاجد، 

من رم�صان.
ثالث  ا�صتمرت  معاناة  وبعد 
اأحد  ا�صتطاع  �صنوات، 
"ال�صم  فئة  مع  املتوا�صلني 
م�صجد  اإدارة  اإقناع  والبكم" 
العام  بالقاهرة،  خا�ض 
مبادرة  باإطالق  املا�صي، 

والبكم  ال�صم  يعتكف مبوجبها 
من  االأواخر  الع�رص  يف  داخله 
وامل�صجد  الف�صيل  ال�صهر 
اخليمة  �صربا  مبنطقة  خا�ض 
)�صمال القاهرة(، ت�رصف عليه 
وزارة االأوقاف، لكن تنفق على 
�صناعية  �رصكة  احتياجاته 
كربى. وعن املبادرة، قال عمر 
اأحد امل�رصفني  عبد الرحمن، 
هذا  االعتكاف  تنظيم  على 
ال�صم  فئة  من  وهو  العام، 
جتمعات  تنظيم  اإن  والبكم، 
االعتكاف مبادرة متت مبقرتح 
امل�صجد  اإدارة  عليه  وافقت 
خالل  من  بتطبيقها  وبداأت 
ال�صم  جمعيات  مع  التوا�صل 
املحافظات  مبختلف  والبكم 
الذي  الرحمن،  عبد  واأ�صاف 
توا�صل معه مرا�صل االأنا�صول، 
عرب مرتجم لغة االإ�صارة: "يتم 
االأ�صخا�ض  من  عدد  تر�صيح 
االعتكاف  للم�صاركة يف  ال�صم 
ويتم االختيار الذي يحقق تنوع 
بني املحافظات امل�رصية )27 

حمافظة(".

طعام وعلماء 
ومرتجمو اإ�ضارة

االأوقاف،  وزارة  وا�صرتطت 
بح�صب عبد الرحمن، ت�صجيل 
والبكم  ال�صم  من  املعتكفني 
القومي،  رقمهم  ببطاقة 
املخ�ص�ض  املكان  ومراعاة 
وااللتزام  لالعتكاف  لهم 
يجد  ومل  امل�صجد  بنظافة 
والبكم،  ال�صم  من  املعتكفون 
مبيتهم  اإزاء  م�صايقات 

طقو�ض  كاأحد  بامل�صجد 
لهم  خ�ص�ض  حيث  االعتكاف، 
اأطعمة  اأماكن مبيت مع توفري 
لهم يومًيا، وفق عبد الرحمن. 
اأكد  امل�صجد،  م�صوؤويل  اأحد 
اأنه  ا�صمه،  ذكر  عدم  مف�صاًل 
"جرى تخ�صي�ض اأف�صل العلماء 
اال�صتعانة  ومت  للمعتكفني، 
باأكرث من مرتجم اإ�صارة لرتجمة 
واالأ�صئلة  الدينية  املعلومات 
اإىل  يطرحونها"ولفت  التي 
بداأ  الفئة،  هذه  اعتكاف  اأن 
رم�صان،   19 املا�صي،  االثنني 
ال�صيام  �صهر  نهاية  و�صينتهي 
وقال اإن "اإدارة امل�صجد �صتقيم 
حفل  االعتكاف،  ختام  يف 
ت�صجيًعا  املعتكفني  لتكرمي 
االندماج  فكرة  ولن�رص  لهم، 
داخل  �صيما  ال  املجتمع  يف 
امل�صاجد"وحول املبادرة، اأكد 
بها،  رحبت  امل�صجد  اإدارة  اأن 
تطبيقها  بداأت  اأنها  مو�صحا 
لكَنّ  املا�صي،  العام  مرة  الأول 
اأكرب خالل  ب�صورة  تفعيلها  مت 

رم�صان اجلاري.

اختيار املعتكفني

جمموعة  اختيار  كيفية  وحول 
والبكم،  ال�صم  من  املعتكفني 
اأو�صح عبد اهلل املهند�ض، اأحد 
مرتجمي االإ�صارة: "يتم اختيار 
خالل  من  ال�صم  جمموعات 
في�صبوك  موقع  عرب  الن�رص 
خم�ص�صة  �صفحات  يف 
لالأنا�صول  لذلك"واأ�صاف 
الطلبات يف مقابلة  "يتم تلقي 
االعتكاف،  اأراد  �صخ�صية ملن 

الكرمي  ال�صهر  بداية  وذلك يف 
للجميع،  الفر�ض  تتاح  حتى 
ويف نهاية املطاف يتم اختيار 
ا لي�صكلوا  ما يقارب 20 �صخ�صً
�صمن  واحدة  جمموعة 
املعتكفني االآخرين"وربط بني 
الرغبة يف دمج هذه الفئة، مع 
واإ�صعارهم  االآخرين  امل�صلني 

بروحانيات �صهر رم�صان.

برنامج العتكاف

االعتكاف  برنامج  وحول 
املهند�ض  اأو�صح  بامل�صجد، 
دينية  درو�ض  عقد  "يتم  اأنه 
مرتجمة بلغة االإ�صارة حيث يتم 
اال�صتعانة بخرباء متخ�ص�صني، 
ال�صم  جمموعة  مع  للتوا�صل 
طريق  ال�صمع"وعن  و�صعاف 
بح�صب  الدرو�ض،  هذه 
ال�صم  يُعطى  املهند�ض، 
والبكم جرعة دينية دعوية عن 
واأهميته،  وف�صله  االعتكاف 
وكيفية ن�رص القيم يف املجتمع 
عقد  اإىل  "باالإ�صافة  وتابع 
لقاءات لال�صتماع الأ�صئلة ال�صم 
و�صعاف ال�صمع من خالل علماء 

ودعاة متخ�ص�صني".
ومبدًيا ترحابه وتقديره للمبادرة، قال حممد 
ملرا�صل  والبكم"  "ال�صم  فئة  من  ح�صني 
االأنا�صول عرب مرتجم االإ�صارة، اإنه "ي�صارك 
املا�صي"واأ�صاف  العام  منذ  االعتكاف  يف 
على  للتعرف  الفر�صة  مينحني  "االعتكاف 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صحيح،  الديني  الفهم 
هناك  واأن  خمتلفني،  ل�صنا  باأننا  ال�صعور 
لنا"وطالب  اجتماعيا  قبوال 
اعتكاف  فكرة  بتعميم  ح�صني 

ال�صم يف اأكرث من م�صجد.

اإيقاع "الطبال" يخفت يف 
ليايل رم�صان باملغرب

واالإ�صالمية  العربية  البلدان  من  غريه  كما يف  املغرب  رم�صان يف  �صهر  يرتبط 

على  املقبلني  الإيقاظ  ال�صوارع  يجوب  الذي  )امل�صحراتي(،  "الطبال"  مبهنة 

ا�صتعدادا ملواجهة �صيام  الفجر،  اأذان  ال�صحور قبل حلول  لتناول وجبة  ال�صيام 
يوم طويل.

بيد اأن هذه املهنة يف املغرب �صهدت انح�صارا ملحوظا خالل ال�صنوات االأخرية، 

ال �صيما يف املدن الكبرية، بعدما كان لكل حي "م�صحراتي" خا�ض به "الطبال" 

الدول  بع�ض  عليه يف  يطلق  كما  "امل�صحراتي"  اأو  املغرب،  عليه يف  يطلق  كما 

العربية، كلها اأ�صماء ت�صري اإىل ذلك ال�صخ�ض الذي يجوب ال�صوارع واالأزقة معلنا 

اأو موؤذنا بقرب موعد ال�صحور و"الطبال" واحدة من بني املهن  قدوم رم�صان، 

املغربية التي ت�صري اإىل زوال، وهي عادة متوارثة من املا�صي، لها ح�صور قوي 

اأ�صبحت  التي  واملدن  احلديثة  بال�صوارع  مقارنة  والبوادي  ال�صعبية  االأحياء  يف 
تغيب يف معظمها.

تروي احلاجة فاطمة )60 �صنة( لالأنا�صول ذكرياتها مع "الطبال" يف البادية قائلة، 

"كان مير الطبال يف بلدتنا ثالث مرات، املرة االأوىل الإيقاظ الن�صاء على وجه 

اخل�صو�ض لتح�صري وجبة ال�صحور، والثانية تنبيها منه بقرب موعد االأذان، اأما 

الثالثة فهي اإيذانا منه باالإم�صاك عن الطعام وبدء ال�صوم".

بدوره قال احلاج اأحمد )70 �صنة(، اإن "الطبال" )يقرع الطبل( و"النفار" )يحمل 

مزمارا طويال يفوق طوله مرتا( و"الغياط" )يحمل مزمارا �صغريا( يت�صاركون يف 

مهمة اإيقاظ املقبلني على ال�صيام، قائال "يف بع�ض االأحياء جتدهم يتقا�صمون 

املهمة فيما بينهم، اأما يف البع�ض االآخر فيتوىل الثالثة املهمة نف�صها يف احلي 
نف�صه لكن ب�صكل متناوب".

واأ�صاف احلاج اأحمد اأن "النفار" ينفخ يف البوق الإيقاظ النا�ض لل�صحور وال ي�رصب 

على الطبلة، اأما "الغياط" فيقوم مبهمته عرب اآلته املو�صيقية "الغيطة".

ويتذكر العم م�صطفى )55 �صنة( اأحد ال�صناع التقليديني مبدينة مكنا�ض املغربية 

)�صمال( "الطبال" قائال: "كان لكل حومة )حي( يف املدينة طبال خا�ض بها، يبداأ 

عمله قبل موعد ال�صحور ب�صاعتني تقريبا، يتجول يف �صوارع املدينة وهو يحمل 

طبلته على عنقه وي�رصب عليها بع�صا خ�صبية وهو ينادي مرددا بع�ض االأهازيج 

التي حتمل يف طياتها بع�ض االأذكار واالأدعية".

�صعبان معلنا  يوم من �صهر  اآخر  تبداأ يف  "الطبال"  اأن مهمة  لالأنا�صول  وي�صيف 

الف�صيل،  ال�صهر  يوم من  اآخر  باأداء وظيفته حتى  وي�صتمر  رم�صان،  بذلك قدوم 

وي�صرت�صل بقوله "يقدم بع�ض االأهايل للطبال بع�ض النقود اأو طعام ال�صحور كل 

بح�صب ا�صتطاعته، لكن من املتعارف عليه اأن "الفطرة" )نقود اأو طعام( تقدم 
للطبال يف 14 و26 من رم�صان".

�ضراع البقاء

ت�صارع مهنة امل�صحراتي من اأجل البقاء، حيث ال يزال كل من "الطبال" و"النفار" 

و"الغياط" يجوبون �صوارع بع�ض املدن املغربية على ا�صتحياء، يف ظل اإ�رصار 

احلديثة  التكنولوجيا  عامل  اإليه  قاد  الذي  االأفول  هذا  مقاومة  على  منهم  كبري 

كالهواتف  االإلكرتونية  االأجهزة  باتت  ال�صفهي، حيث  الرتاث  على  �صلبا  بتاأثريها 

الذكية و"املنبهات" والتلفزيون تناف�ض "امل�صحراتي"، اأينما حل، وتهدد بانقرا�ض 

اأهم املهن الرم�صانية التي متيز املغاربة يف ال�صهر الكرمي.
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�إىل  "�إ�رس�ئيل"  عمدت 
�أمنية  تكتيكات  ��ستخد�م 
عدد  تقلي�ص  �إىل  هدفت 
�سفوف  يف  و�جلرحى  �ل�سهد�ء 
يف  �مل�ساركني  �لفل�سطينيني 
حر�ك م�سري�ت �لعودة �لكربى، 
من  �ملزيد  ملنع  حماولة  يف 
�لدولية،  مكانتها  على  �لتاآكل 
بتفّجر  �ل�سماح  عدم  وبهدف 
مو�جهة تقلّ�ص من قدرتها على 
يف  �لإير�ين  للوجود  �لت�سّدي 
�لتاأثري  عدم  �سياق  يف  �سورية، 
لتوفري  و��سنطن  جهود  على 
يف  ت�سهم  ودولية  �إقليمية  بيئة 
حت�سني قدرة �لوليات �ملتحدة 
��سرت�تيجيتها �سد  على تطبيق 

م�رسوع طهر�ن �لنووي.
�أنه  على  �ملوؤ�رس�ت  كل  ودلّت 
�أعد�د  �لرغم من م�ساركة  على 
�لتي  �لتظاهر�ت  يف  كبرية 
"مليونية  فعالية  �سمن  نُّظمت 
�لقد�ص"، يوم �جلمعة �ملا�سي، 
ومع �أن كتاًل ب�رسية كبرية تدفقت 
على  �حلدودي  �جلد�ر  باجتاه 
غزة،  قطاع  مع  �حلدود  طول 
قلّ�ص  �لحتالل  جي�ص  �أن  �إل 
�حلي  �لر�سا�ص  ��ستخد�م  من 
�لتظاهر�ت.  هذه  مو�جهة  يف 
يكون  �أن  �إىل  �أف�سى  ما  وهو 
�أقل  و�مل�سابني  �ل�سهد�ء  عدد 
ن�سبياً مقارنة بفعاليات �حلر�ك 
ثالثة  �سقوط  مع  �ل�سابقة؛ 
يتجاوز  مل  حني  يف  �سهد�ء؛ 
ثماين  �خلطرة  �لإ�سابات  عدد 

�إ�سابات.
��ستخد�م  �لتو�سع يف  من  وبدلً 
جي�ص  جلاأ  �حلي،  �لر�سا�ص 
�لغاز  ��ستخد�م  �إىل  �لحتالل 
�مل�سيل للدموع من �لنوع �لذي 
يوؤثر ب�سكل كبري على �جلهازين 
�إىل  فعمد  و�لتنف�سي؛  �لع�سبي 
��ستخد�م  تكثيف  بني  �جلمع 
يف  تقنيات  و�عتماد  �لغاز 
قدرة  من  تقلّ�ص  عبو�ته  �إلقاء 
�إخمادها.  على  �ملتظاهرين 
جي�ص  �أن  على  دّل  ومما 
لتوظيف  خطط  قد  �لحتالل 
يف  ��ستخدمها  �لتي  �لو�سائل 
حماولة تفريق �ملتظاهرين من 
�سيا�سية  �أهد�ف  حتقيق  �أجل 
حقيقة  خا�ص،  ب�سكل  ودعائية 
�أنه عمد �إىل تزويد �ل�سحافيني 
مبا�رسة  بتغطية  �لأجانب 
�ملتظاهرين،  مع  للمو�جهات 
قامت  طائر�ت  ��ستخد�م  عرب 

حتليقها  خالل  من  بالت�سوير 
فوق خميمات �لعودة �خلم�سة.

قام  �لتي  �جلولة  �أ�سهمت  وقد 
�لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  بها 
�أوروبا  يف  نتنياهو  بنيامني 
كاًل  و�سملت  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
وبريطانيا،  وفرن�سا  �أملانيا  من 
تبني  �إىل  �أبيب"  "تل  دفع  يف 
فقد  �جلديدة.  �لتكتيكات 
فوجئ نتنياهو، �لذي توجه �إىل 
حل�سد  ولندن  وباري�ص  برلني 
من  �أبيب"  "تل  ملوقف  �لتاأييد 
�لوجود �لإير�ين يف �سورية، باأن 
بادرو�  قد  �لأوروبيني  �لقادة 
�لتي  �لقتل  عمليات  لطرح 
قامت بها جي�ص �لحتالل �سد 
�لعودة  حر�ك  يف  �مل�ساركني 
�سمن �لق�سايا �لتي نوق�ست يف 

هذه �للقاء�ت.
�خلارجية  وزير  طالب  فقد 
جون�سون،  بوري�ص  �لربيطاين، 
للتحقيق  بت�سكيل جلنة  نتنياهو 
يف قتل �ملتظاهرين. ومن �أجل 
�حتو�ء �لنتقاد�ت �لتي وّجهتها 
�لإعالم  وو�سائل  �حلكومة 
�لحتالل  جي�ص  قّرر  �لفرن�سية 
با�سمه رونني  �إر�سال �ملتحدث 
ملخاطبة  باري�ص،  �إىل  ملني�ص 
ل�رسح  �لفرن�سي  �لنو�ب  جمل�ص 
�جلي�ص  يتبعها  �لتي  �ل�سيا�سات 

يف مو�جهة حر�ك �لعودة.
فيه  ر�أت  �لذي  �لوقت  ويف 
�ل�سيا�سي  �لقر�ر  �سنع  دو�ئر 
�أبيب  �لأمنية يف تل  و�ملوؤ�س�سة 
عن  �ملنبثقة  �لتهديد�ت  �أن 
�سورية  يف  �لإير�ين  �لوجود 

�لتي  تلك  من  بكثري  "�أخطر 
حر�ك  و�أن�سطة  غزة  متثلها 
قد  "�إ�رس�ئيل"  فاإن  �لعودة، 
�سيا�ساتها  ت�سميم  �إىل  عمدت 
ل  كي  �حلر�ك  هذ�  جتاه 
على  قدرتها  على  �سلباً  يوؤثر 
ل�سيا�ساتها  غربي  دعم  تاأمني 
ظل  يف  �سيما  ل  �سورية،  جتاه 
تباين  على  موؤ�رس�ت  وجود 
ب�ساأن  �أبيب"  و"تل  مو�سكو  بني 

�لوجود �لإير�ين هناك".
تغيري  فاإن  ثانية،  ناحية  من 
يف  �مل�ستخدمة  �لتكتيكات 
قد  �لعودة  حر�ك  مو�جهة 
باملبادر�ت  مرتبطاً  يكون 
�لهادفة  و�لدولية  �لإ�رس�ئيلية 
تهدئة،  �إىل  �لتو�سل  �إىل 
�لأو�ساع  حت�سني  على  تقوم 
يف  و�لإن�سانية  �لقت�سادية 
�ملقاومة  �لقطاع، مقابل وقف 
�لتي  عملياتها  غزة  قطاع  يف 

ت�ستهدف "�إ�رس�ئيل".
�أن يعقد �ملجل�ص  ومن �ملقّرر 
�مل�سغر  �لإ�رس�ئيلي  �لوز�ري 
�لأحد،  �ليوم  �لأمن،  ل�سوؤون 
ملناق�سة  خا�ساً  �جتماعاً 
"حت�سني  �أ�سماه  ملا  خطتني 
�إحد�هما  غزة"،  يف  �لأو�ساع 
�ملتحدة  �لأمم  مبعوث  بلورها 
مالدينوف،  نيكولي  للمنطقة 
م�سانع  تد�سني  �إىل  وترمي 
وبنى حتتية خلدمة قطاع غزة 
د�خل �سيناء ويف �لقطاع نف�سه. 
وزير  �ساغها  �لثانية  و�خلطة 
و�ملو��سالت  �ل�ستخبار�ت 
�لليكودي ي�رس�ئيل كات�ص وتقوم 

قبالة  عائم  ميناء  تد�سني  على 
�سو�حل غزة �إىل جانب تد�سني 

بنى حتتية د�خل �لقطاع.
�لتحّول  فاإن  ثانية،  ناحية  من 
مع  �لأمني  �لتعاطي  �أمناط  يف 
مرتبط  �لعودة  حر�ك  �أن�سطة 
لدى  متجذرة  بقناعة  �أي�ساً 
�لإ�رس�ئيلية  �لأمنية  �ملوؤ�س�سة 
حتديد�ً، ومفادها باأنه ل يوجد 
يف�سي  �أن  ميكن  ع�سكري  رد 
ل  �حلر�ك،  هذ�  �حتو�ء  �إىل 
�أن�سطته  تعاظم  ظل  يف  �سيما 
�لعمق  على  تاأثريها  وزيادة 
و�سمن  �لإ�رس�ئيلي،  �ملدين 
�لتي  �لهائلة  �خل�سائر  ذلك 
�مل�ستوطنات  تتكّبدها  باتت 
جر�ء  من  بالقطاع  �ملحيطة 
�لورقية  �لطائر�ت  ��ستخد�م 

�مل�ستعلة.
�لتعاطي  �أمناط  من  و��ستدّل 
يف  �جلمعة  يوم  برزت  �لتي 
�أن  �لقد�ص"  "مليونية  مو�جهة 
من  متكن  �لع�سكري  �مل�ستوى 
يف  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  �إقناع 
�لد�عية  مبو�قفه  �أبيب"  "تل 
�إىل عدم �لإقد�م على خطو�ت 
مو�جهة  �نفجار  يف  ت�سهم 
�ساملة مع حما�ص. فعلى �لرغم 
من �أن يوم �جلمعة �سهد �إطالق 
�أكرب عدد من �لطائر�ت �لورقية 
�مل�ستعلة، �إل �أن منط �لتعاطي 
�ملاألوف  عن  يخرج  مل  معها 
تام  جتاهل  ظل  يف  �لآن،  حتى 
�حلكومة  د�خل  وزر�ء  لدعو�ت 
هذه  مطلقي  ت�سفية  �إىل 

�لطائر�ت.

ا تخطى  غزة ترتقب رفع احل�ضار وانت�ضار م�ضرية العودةالحتالل يعتقل فل�ضطينًيّ
اإفطاراً  "راجع" يقيم  غزة  ح�ضار  اأ�ضوار  دّكت  العودة  م�ضريات  هنية:  غزة  "ال�ضياج" �ضرق 

رم�ضانيا بعمان على �ضرف جرحى م�ضريات العودة

ما �أ�سباب تغيري "�إ�سر�ئيل" �أمناط 
مو�جهتها حلر�ك �لعودة؟

�الحتالل يعتقل 13 مو�طنا بال�سفة و�لقد�س
�لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
�لأحد،  �أم�ص  فجر  �لإ�رس�ئيلي، 
13 مو�طنا بحملة دهم وتفتي�ص 
بال�سفة  متفرقة  مناطق  يف 
�لغربية و�لقد�ص �ملحتلتني فقد 
�عتقلت قو�ت �لحتالل 6 �سبان 
وبيت  �سالح  �لنبي  قريتي  من 
و�عتقلت  �هلل.  ر�م  ق�ساء  رميا 
جمد،  �لأ�سقاء  �لحتالل  قو�ت 

وجرب، وحما�ص عو�ص �لرمياوي 
من بلدة بيت رميا ق�ساء ر�م �هلل، 
�سبق  فيما  �لبلدة،  �قتحام  عقب 
مل  �آخرين  ثالثة  �عتقال  ذلك 
بلدة  من  بعد  �أ�سماوؤهم  تعرف 
مو�جهات  و�ندلعت  �سالح  �لنبي 
غرب  �سمال  كفرعني  قرية  يف 
قو�ت  �ن�سحاب  عقب  �هلل،  ر�م 
رميا.  بيت  بلدة  من  �لحتالل 

و�عتدى م�ستوطنون حتت حماية 
قو�ت �لحتالل على �لأهايل يف 
�خلليل،  مبدينة  �ل�سهد�ء  �سارع 
�لحتالل  قو�ت  �قتحمت  كما 
بلدة تقوع جنوب �رسق بيت حلم 
قو�ت  و�قتحمت  �عتقالت  دون 
�لأحد،  �ليوم  فجر  �لحتالل، 
�لقد�ص  ق�ساء  دي�ص  �أبو  قرية 
�ملحتلة، و�عتقلت 3 �سبان منها 

�أن  حملية  م�سادر  و�أو�سحت 
وليد  �عتقلت:  �لحتالل  قو�ت 
�لأفندي،  �سعيد  �رسف، وحممد 
طولكرم،  يف  �أما  بدر  وحذيفة 
�لحتالل  قو�ت  �أطلقت  فقد 
خميم  يف  مركبة  على  �لر�سا�ص 
نور �سم�ص، فجر �ليوم، و�عتقلت 
مل  ي�ستقلونها،  كانو�  �سبان   4

تعرف هويتهم بعد.

�لتما�س �سد تهجري حي �سكني 
ب�سلو�ن بالقد�س

�ضحيفة "هاآرت�س" ال�ضهيونية

�الإ�سالمي" �سيقود  "�جلهاد 
�ملو�جهة مع تل �أبيب م�ستقباًل

حمكمة  تنظر  �أن  �ملقرر  من 
يف  �لقد�ص،  يف  �لعليا  �لحتالل 
يف  �لأحد،  �أم�ص  من  لحق  وقت 
حي  �أهايل  من  �ملقدم  �للتما�ص 
�لو�سطى  �حلارة  �لهوى/  بطن 
�مل�سجد  جنوب  �سلو�ن،  ببلدة 
من  تهجريهم  �سد  �لأق�سى 
"عطريت  جمعية  ل�سالح  منازلهم، 
كوهنيم �ل�ستيطانية". و�أفاد مركز 
يف  �سلو�ن  حلوة/  و�دي  معلومات 
بيان، باأن �لع�رس�ت من �أهايل �حلي 
بالغات  تلقو�  �لذين  �ملقد�سي 
لإخالء  و�إخطار�ت  ق�سائية، 
جمعية  ل�سالح  �حلي  يف  منازلهم 
�لتما�سا  قدمو�  كوهنيم"  "عطريت 
للمحكمة �لعليا �سد قر�ر �لإخالء. 
�أهايل  جلنة  عن  �ملركز  ونقل 
�حلي �أن "عطريت كوهنيم" ت�سعى 
و200  دومنات،   5 على  لل�سيطرة 
منذ  �جلمعية  وبد�أت  مربع؛  مرت 
�لبالغات  ت�سليم   2015 �أيلول  �سهر 
لل�سكان،  �لإخالء  وقر�ر�ت 
وتوجهت 84 عائلة من �حلي -�لتي 
للمحكمة   – �لبالغات  ت�سلمت 

�أن  �للتما�ص  يف  موؤكدة  �لعليا، 
�جلمعية  لهذه  �لأر�ص  ملكية  نقل 
للملكية،  �إثباتات  �أي  دون  مت 
و�أن  خا�سة  ذلك،  لها  يحق  ول 
"�أمريية"،  تعّد  �ملهددة  �لأر��سي 
�أي حكومية، ول يجوز باأي حال �أن 
تكون "وقفية"، كما تدعي �جلمعية 
�حلي- جلنة  ولفتت  �ل�ستيطانية. 

ح�سب مركز �ملعلومات- �أن �لقّيم 
�لعام "�لإ�رس�ئيلي" ��ستخدم �دعاء 
�ملحكمة  يف  �لأمريية"  "�لأر�ص 
�لعليا �سد وقف كبانية �أم هارون/ 
�جلزء �لغربي يف حي �ل�سيخ جر�ح 
و�سط مدينة �لقد�ص، وحينها قبلت 
�لق�سية،  �لقيم يف  �دعاء  �ملحكمة 
�أر�ص  وقف  ميكن  ل  باأنه  وقررت 
عن  �لوقفية  �سفة  و�ألغت  �أمريية، 
�لفل�سطينيني،  �لأر�ص  �أ�سحاب 
من  �لنا�ص  �إخالء  بد�أ  وبالتايل 
�أو�مر  وتُهدد  �حلي.  يف  منازلهم 
حي  من  �سخ�ص   1200 �لإخالء 
غالبيتهم  �أن  علما  �لهوى،  بطن 
عام  و�أر��سيهم  قر�هم  من  ُهّجرو� 

.1948

زعمت �سحيفة "هاآرت�ص" �ل�سهيونية، 
�أن حركة "حما�ص" �لفل�سطينية ت�سيطر 
بيد  �لت�سعيد  ولكن  غزة،  قطاع  على 

حركة "�جلهاد �لإ�سالمي" فح�سب.
لل�سحيفة،  �لع�سكري  �ملعلق  وزعم 
عك�ص  على  �أنه  قوفوفيت�ص،  يانيف 
حركة "حما�ص" �لتي ت�سيطر �سيا�سياً 
"�جلهاد  حركة  فاإن  غزة،  قطاع  على 
من  �لعليا  �لكلمة  لها  �لإ�سالمي" 
�لناحية �لع�سكرية، حيث تعتقد �إير�ن 
�لإ�سالمي  �جلهاد  تقوية  يجب  باأنه 
ترت�جع  �لتي  "حما�ص"،  ح�ساب  على 
�أ�سهمها لدى طهر�ن موؤخر�ً على حد 
�لإ�رس�ئيلية  �ل�سحيفة  و�أفادت  قوله. 
تهتم  �لإ�سالمي"  "�جلهاد  حركة  باأن 
على  فح�سب  �لع�سكرية  بالناحية 
ح�ساب �ملجال �ل�سيا�سي �لذي تتقدم 
يناق�ص  منها  فكل  "حما�ص"،  فيه 
على  تعمد  "حما�ص"  فحركة  �لآخر، 

ح�ساب  على  �ل�سيا�سة  ��ستخد�م 
�لعمل �لع�سكري، �أو �أكرث منه، مقارنة 
باجلهاد �لتي ترغب دوما، يف �لن�سغال 
تو�جه  �لتي  وهي  �لع�سكري،  بالعمل 
�أكرث من نظريتها  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ص 
�لتقاء  يف  �ساعد  ما  وهو  "حما�ص"، 
�لأفكار بني حركة "�جلهاد �لإ�سالمي" 

و�إير�ن �لد�عمة و�ملمولة لها.
رغم  �أنه  �لإ�رس�ئيلي  �لكاتب  و�أ�ساف 
تتزعم  �لتي  هي  "حما�ص"  حركة  �أن 
و�ملو�جهات  �لعودة  م�سري�ت  وتقود 
�أمام "�إ�رس�ئيل" حول �جلد�ر �لفا�سل 
معها، فاإن حركة "�جلهاد �لإ�سالمي"، 
�مل�سري�ت  هذه  يف  ت�سارك  �أي�سا 
و�لتظاهر�ت وبقوة، معتقد�ً �أن حركة 
�لعمل  يف  �ست�ستمر  �لتي  هي  �جلهاد 
�لتي  �أو هي  "�إ�رس�ئيل"،  �ملقاوم �سد 
�لع�سكرية  �لعمليات  م�سري  �ستحدد 

�لقادمة مع �جلي�ص �ل�سهيوين.
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جاء ذلك يف ندوة علمية نظمتها 
جلنة احلقيقة والعدالة يف ق�ضية 
ليلة  بوع�رشين،  توفيق  ال�ضحفي 
ال�ضبت/الأحد، بالعا�ضمة الرباط 
حمودي  اهلل  عبد  املفكر  ودعا 
الأنرثوبولوجيا  علماء  اأبرز  )من 
طرح  �رشورة  اإىل  املغاربة(، 
يف  العادلة  املحاكمة  �ضوؤال 
نهاية  غاية  اإىل  بوع�رشين  ق�ضية 
يف  ي�ضك  اأنه  موؤكدا  املحاكمة، 
التي  بالب�رش  الجتار  تهمة  �ضحة 

يواجهها.
الذي  بوع�رشين  اأن  على  و�ضدد 
ب�ضكل  يتغري  اأن  ميكن  ل  يعرفه 
متاجرا  ي�ضبح  حتى  جذري 
التي  التهم  اأن  واعترب  بالب�رش، 
جانبه،  فيها"من  "مبالغ  يواجهها 
الرحمن  عبد  املحامي  اعترب 
ال�ضحايف  متابعة  اأن  بنعمرو، 
حترتم  مل  بوع�رشين،  توفيق 
املحاكمة  و�رشوط  �ضمانات 
املعادلة، التي ين�ص عليها القانون 

والد�ضتور املغربي.

العامة  النيابة  اإن  بنعمرو  وقال 
املن�ضو�ص  الرباءة  قرينة  خرقت 
والقانون  الد�ضتور  يف  عليها 
اإحالة  قررت  بعدما  اجلنائي، 
من  اعتقال  حالة  يف  بوع�رشين 
جانبه، �ضجل حممد ر�ضى، ع�ضو 
املكتب التنفيذي ملنتدى الكرامة 
حكومية(،  )غري  الإن�ضان  حلقوق 
يتعر�ص  بوع�رشين  ال�ضحايف  اأن 
حتكميا”،  “اعتقال  اأ�ضماه  ملا 
متثل  العامة  النيابة  اأن  مربزا 
طرفا اأ�ضا�ضيا يف امللف، واأو�ضح 
النا�ضط احلقوقي اأن الفيديوهات 
احلديث  يجري  التي  وال�ضور 
اأن  معتربا  املحاكمة،  يف  ب�ضاأنها 
ميكن  ل  وال�ضور  "الفيديوهات 
باملعنى  للهوية  اإثباتا  ت�ضكل  اأن 
"م�ضار  مبينا  الق�ضائي"،وزاد 
ي�ضتحيل  الهوية  على  التعرف 
الفيديوهات،  خالل  من  حتديده 
خربة  هناك  تكون  اأن  ميكن  ول 

توؤكد ذلك”.
وكانت حمكمة ال�ضتئناف مبدينة 
"ال�رشية"  قررت  البي�ضاء،  الدار 
 5 منذ  بوع�رشين،  جل�ضات  يف 
 8 يف  وانطلقت  املا�ضي،  ماي  

جل�ضات  اأوىل  املا�ضي،  مار�ص 
الراأي  ويتابع  بوع�رشين  حماكمة 
باهتمام  بوع�رشين،  ق�ضية  العام، 
فرباير   23 يف  توقيفه  منذ  كبري، 
"اأخبار  جريدة  مقر  من  املا�ضي 

مبدينة  ميلكها،  التي  اليوم" 
الدارالبي�ضاء.

يف  العامة،  النيابة  وقررت 
اعتقال  املا�ضي،  فرباير   26
حمكمة  على  واإحالته  بوع�رشين، 

الجتاربالب�رش،  بتهمة"  اجلنايات 
وا�ضتعمال ال�ضلطة والنفوذ لغر�ص 
طريق  عن  اجلن�ضي  ال�ضتغالل 
العتياد والتهديد بالت�ضهري"، عدا 
الغت�ضاب، وهي التهم التي ينفيها 

"ملفقة  اإنها  ويقول  بوع�رشين 
مواقفه  ب�ضبب  اإليه"؛  لالإ�ضاءة 
افتتاحياته  يف  عنها  يعرب  التي 
ب�ضكل  ين�رشها  كان  التي  النارية 

يومي يف �ضحيفته.

قال حقوقيون ومثقفون واإعالميون مغاربة، اإن “ملف حماكمة توفيق بوع�ضرين نا�ضر �ضحيفة اأخبار اليوم، �ضهد جمموعة من التجاوزات التي اأخلت ب�ضروط املحاكمة العادلة 
لل�ضحايف الذي يواجه اتهامات، منها الغت�ضاب والجتار بالب�ضر.

نا�ضطون مغاربة

ق .د

حماكمة االعالمي بوع�شرين تفتقر للعدالة

ب�شبب ترودو.. ترامب ي�شحب تاأييده 
!G7 لبيان جمموعة

�ضحب الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب ب�ضكل مفاجئ تاأييده لبيان م�ضرتك �ضدر 
يف ختام قمة جمموعة ال�ضبع اأم�ص ال�ضبت يف كندا، ب�ضبب نزاع حول التجارة. 

وقال ترامب يف تغريدة كتبها على منت طائرة "اير فور�ص وان"، بعد �ضاعات من 
اختتام القمة ويف وقت كان قادة جمموعة ال�ضبع بداأوا مبغادرة كندا: "بناء على 

ت�رشيحات جا�ضنت املغلوطة يف موؤمتره ال�ضحفي، ونظرا اإىل اأن كندا تفر�ص 
ر�ضوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا و�رشكاتنا، فقد طلبت من ممثلينا 
الأمريكيني �ضحب التاأييد لبيان جمموعة ال�ضبع". وكرر ترامب، الذي يتوجه اإىل 

�ضنغافورة ا�ضتعدادا لقمة مع زعيم كوريا ال�ضمالية، التحذيرات من اأن اإدارته 
تدر�ص فر�ص ر�ضوم جمركية "على ال�ضيارات التي تُغرق ال�ضوق الأمريكية!" وبعد 
يومني من تبادل احلجج بني الوليات املتحدة من جهة والأوروبيني، وكذلك كندا 

التي ا�ضت�ضافت قمة جمموعة ال�ضبع من جهة ثانية، اأ�ضدرت جمموعة ال�ضبع بيانا 
م�ضرتكا حاولت من خالله تغطية النق�ضامات حول التجارة لكن رئي�ص الوزراء 

الكندي جا�ضنت ترودو قّو�ص حماولت اإظهار الوحدة عندما اأكد اأنه حذر الرئي�ص 
الأمريكي دونالد ترامب من اأن كندا �ضتفر�ص ر�ضوما جمركية انتقامية على 

الب�ضائع الأمريكية اعتبارا من 1 جويلية.

ترحيل عراقي اإىل اأملانيا بعد "اعرتافه 
باغت�شاب وقتل فتاة اأملانية"

ُرحل �ضاب عراقي اإىل اأملانيا، حيث يواجه اتهامات باغت�ضاب وقتل فتاة اأملانية 
ال�ضهر املا�ضي وبح�ضب ال�ضلطات يف اإقليم كرد�ضتان العراق فاإن علي ب�ضار )20 

عاما( اعرتف باغت�ضاب وقتل مراهقة اأثناء وجوده يف اأملانيا لطلب اللجوء اإليها. 
واختفى ب�ضار،الذي رف�ص طلب جلوئه، بعد العثور على �ضوزانا ماريا فيلدمان، 
14 عاما، خمنوقة بالقرب من مدينة وي�ضبادن واألقي القب�ص على ب�ضار اجلمعة 
يف اإقليم كرد�ضتان العراق، وقالت ال�رشطة هناك اإنه اعرتف بارتكابه اجلرمية. 

واقتاد �ضباط �رشطة مقنعون ب�ّضار اإىل مقر ال�رشطة يف مدينة وي�ضبادن الأملانية، 
ال�ضبت وقال وزير الداخلية الأملاين، هور�ضت زيهوفر: "�ضعيد باأن املتهم �ضيُحاكم 

يف اأملانيا"واأثارت الق�ضية جمددا اجلدل يف اأملانيا حول �ضيا�ضة احلكومة يف 
التعامل مع املهاجرين والالجئني وتقول ال�رشطة يف اإقليم كرد�ضتان العراق اإنها 

اعتقلت ب�ضار يف م�ضقط راأ�ضه مبدينة دهوك بعدما توا�ضلت معها ال�ضطات 
الأملانية ب�ضاأن الق�ضية.

قال اأن رو�ضيا قوة اأوروبية كبرية

ماكرون يريد ت�شحيح اأخطاء املا�شي مع مو�شكو

ترامب

 قمة �شنغافورة "فر�شة لن تتكرر" لل�شالم مع كوريا ال�شمالية

الفرن�ضي  الرئي�ص  اأعلن 
اإميانويل ماكرون عن رغبته يف 
مع  ا�ضرتاتيجية  عالقات  بناء 
رو�ضيا من اأجل "ت�ضحيح اأخطاء 
املهم  اأنه من  معتربا  املا�ضي" 
رو�ضيا  مع  وثيقة  عالقات  بناء 
عديدة  م�ضكالت  على  للق�ضاء 
وقال ماكرون يف موؤمتر �ضحفي 
يف كندا "اأوؤمن باأهمية العالقات 
اأ�ضابيع  عدة  قبل  رو�ضيا..  مع 
واأرغب  بطر�ضربغ  �ضانت  زرت 

يف العمل ب�ضكل اأكرب مع الرئي�ص 
فالدميري بوتني لكن بحذر ودون 

�ضذاجة".
الفرن�ضي  الرئي�ص  واأعرب 
جتاوز  على  بالقدرة  ثقته  عن 
"ن�ضتطيع  املا�ضي  اأخطاء 
لأنني  املا�ضي  اأخطاء  ت�ضحيح 
قوة  رو�ضيا  اأن  ومتاأكد  مقتنع 
اأنه  اأعتقد  كبرية..  اأوروبية 
ق�ضايا  يف  نتائج  حتقيق  ميكننا 
والأمن  وال�ضيا�ضة  القت�ضاد 

الإلكرتوين،  والأمن  اجلماعي 
ويجب اأن نعمل معا".

خالل  ماكرون  اأعرب  كما 
اإقامة �رشاكة  نيته  املوؤمتر عن 
"اأريد  رو�ضيا:  مع  اإ�ضرتاتيجية 
القادمة  الع�رش  ال�ضنوات  خالل 
جديدة..  ا�ضرتاتيجية  تطوير 
العالقات  بهذه  اأوؤمن  اأنا 
جهدي  و�ضاأبذل  ال�ضرتاتيجية 

يف هذا الجتاه".
بعد  جاءت  ماكرون  ت�رشيحات 

اإ�ضدار دول جمموعة G7 بيانها 
نهاية  يف  امل�ضرتك  اخلتامي 
والذي  كندا،  يف  قمتها  اأعمال 
التخلي  اإىل  رو�ضيا  فيه  دعت 
زعماء  واأعرب  دم�ضق  عن دعم 
عن  بيانهم  يف  ال�ضبع  الدول 
العقوبات  لتو�ضيع  ا�ضتعدادهم 
املفرو�ضة على رو�ضيا، وربطوا 
رو�ضيا  بتنفيذ  العقوبات  رفع 
لتفاقات مين�ضك حول الت�ضوية 

يف جنوب �رشق اأوكرانيا.

دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  قال 
ترامب اإن القمة التي �ضتجمعه 
اأون  جونغ  كيم  الزعيم  مع 
لل�ضالم  تتكرر"  لن  "فر�ضة 
ال�ضمالية  وكوريا  بالده  بني 
بينما  ترامب  ت�رشيح  وجاء 
اإىل  ال�ضبت  يوم  لل�ضفر  ي�ضتعد 
وقال  كيم  للقاء  �ضنغافورة 
ملغادرة  ي�ضتعد  وهو  ترامب 
قمة الدول ال�ضبع املنعقدة يف 
كندا "اإنها منطقة غري معروفة 
بالثقة"وو�ضف  اأ�ضعر  ولكنني 
�ضنغافورة  يف  القمة  ترامب 
اإنه  وقال  �ضالم"،  "مهمة  باأنها 
اإذا  ما  البدء  منذ  �ضي�ضت�ضعر 
وقال  بالنجاح  �ضتكلل  كانت 
�ضاأعرف  اأنني  "اأعتقد  ترامب 
اإنه  الأوىل.  الدقيقة  منذ 

حد�ضي واإح�ضا�ضي"ملاذا يقدم 
قبيل  تنازلت  اأون  جونغ  كيم 

لقائه ترامب؟
وقال ترامب يف موؤمتر �ضحفي 
اأون يريد  اأن كيم جونغ  "اأ�ضعر 
ل�ضعبه  عظيم  ب�ضيء  يقوم  اأن 
لذلك...اإنها  فر�ضة  لديه  واأن 
اأن  م�ضيفا  تتكرر"،  لن  فر�ضة 
معنا  "تتعاون  ال�ضمالية  كوريا 
ب�ضورة جيدة" ا�ضتعدادا للقمة 

التي جتري الثالثاء.
تتخلى  اأن  ترامب  ويريد 
تر�ضانتها  عن  ال�ضمالية  كوريا 
مقابل  يف  النووية  لالأ�ضلحة 
القت�ضادية  العقوبات  تخفيف 
ترامب  وقال  املفرو�ضة عليها 
ولكن  وا�ضح،  هدف  "لدي 
الأمر  اإن  القول  علَى  يتوجب 

�ضيكون وليد اللحظة...اإنه اأمر 
هذا  على  قبل  من  يحدث  مل 
نعرف  ل  زعيم  اإنه  امل�ضتوى. 
كوريا  �ضخ�ضيته"ورف�ضت 
ال�ضمالية التخلي عن تر�ضانتها 
اأحادية  ب�ضورة  النووية 

النووي  براجمها  عن  وتدافع 
تراه  ملا  كرادع  وال�ضاروخي 
يف  ويوجد  الأمريكي  العتداء 
اأمريكية  قوات  اجلنوبية  كوريا 
منذ  جندي،   28500 قوامها 

احلرب الكورية.
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عي�ضة ق.

الرت�شيحات  جلنة  اأعلنت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
ر�شميا عن القائمة التي تتناف�س 
قرباج  حمفوظ  خالفة  حول 
للعبة،  الكروية  الهيئة  راأ�س  على 
املر�شحني  قائمة  �شمت  اأين 
اجلمعية  موعد  خالل  للتناف�س 
املقررة  للرابطة  االنتخابية 
اأربعة  املقبل  جوان   21 بتاريخ 
ا�شماء ويتعلق االأمر بكل من عبد 
الر�شمي  الناطق  مدوار  الكرمي 
املورو  حممد  ال�شلف،  جلمعية 
مراد  وهران،  جمعية  رئي�س 
حللو رئي�س النادي الهاوي لن�رص 
اأعراب  الدين  وعز  داي  ح�شني 

�شطيف،  لوفاق  العام  املدير 
لرت�شيحات  جلنةا  رف�شت  بينما 
نور  �شبيبة �شكيكدة  رئي�س  ملف 

الدين بو�شول.
املكتب  بع�شوية  يتعلق  وفيما 
ذاتها  الكروية  للهيئة  التنفيذي 
دخول  على  وافقت  اللجنة  فاإن 
لفائدة ثمانية  معرتك املناف�شة 
ملفا   11 جمموع  من  متناف�شني 
طاولة  على  و�شعه  مت  مرت�شحا 
الرت�شيحات ويتعلق االأمر بكل من 
بجاية،  مولودية  من  اأدرار  اآكلي 
مولودية  بلعبا�س  احلفيظ  عبد 
الرحمان  بن عبد  ن�شيم  وهران، 
القبائل، حمال م�شعودان  �شبيبة 
حممد  بوعريريج،  برج  اأهلي 
حممد  املدية،  اأوملبي  �شخري 

بوعالم مولودية �شعيدة، مربوك 
وبعد  العلمة  مولودية  هرادة 
البليدة.  احتاد  زعيم  البا�شط 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  واأكدت 
مت  الذين  االأع�شاء  ان  القدم 
لرئا�شة  �شواء  ملفاتهم  رف�س 
املكتب  ع�شوية  او  الرابطة 
التنفيذي لديهم احلق يف الطعن 
 10 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
بينما  اجلاري  جوان   12 اإىل 
القائمة  عن  االإعالن  �شيتم 
من   15 يف  والنهائية  الر�شمية 
اأ�شبوع  قبل  وذلك  ال�شهر  نف�س 
االنتخابية  اجلمعية  موعد  عن 
حت�شري  مبركز  عقدها  املقرر 
�شيدي  يف  الوطنية  املنتخبات 

مو�شى.

مدوار اأعراب حللو واملورو يناف�ضون على رئا�ضة الرابطة املحرتفةالرابطة وافقت على 8 ملفات للتناف�س حول ع�ضوية املكتب التنفيذي
.        رف�ض ملف بو�ضول ولديه حق الطعن 

نهائي كاأ�س 
اجلزائر لكرة 

ال�ضلة رجال

املجمع 
البرتويل 

يتوج بالثنائية 
اخلام�ضة يف 

م�ضواره
املجمع  فريق  حقق 
الكاأ�س  البرتويل  الريا�شي 
اثر  التوايل  له على  الثامنة 
ال�شلة  كرة  نهائي  يف  فوزه 
احتاد  ح�شاب  على  رجال 
 56-75 بنتيجة  �شطيف 
انتتهى  االول  ال�شوط 
نهاية  جرى  الذي   22-37
بقاعة  املنق�شي  االأ�شبوع 
حر�شة ح�شن، وبهذا يفتك 
ا�شتلم  الذي  املجمع، 
الكاأ�س  جم�شم  العبوه 
ال�شباب  وزير  طرف  من 
حطاب  حممد  والريا�شة 
اللجنة  رئي�س  برفقة 
والريا�شية  االوملبية 
الكاأ�س  براف  م�شطفى 
اأي�شا  وينال  تاريخه  يف   19
والبطولة  الكا�س  ثنائية 
على  اخلام�شة  للمرة 
النهائي  وخالل  التوايل، 
الفريقني  جمع  الذي 
عمق  تواليا،  الثالثة  للمرة 
الفارق  البرتويل  اخلما�شي 
من البداية وحافظ عليه اإىل 
غاية انتهاء اللقاء متقدمني 
مبجموع 19 نقطة 56-75، 
املباراة  بداية  ومتيزت 
بكرات �شائعة من اجلانبني 
عنا�رص  تو�شلت  ان  اىل 
املجمع اإىل كيفية بلوغ �شلة 
جنم  بتاألق  �شيما  اخل�شم 
الفريق حممد حراث الذي 
نقاط  لعدة  مبفرده  �شجل 
رغم طرده يف الربع الثالث 
اثر ارتكابه خطاأين فنيني.

بفارق  االأول  الربع  وانتهى 
املجمع  لفائدة  نقطة   13
فر�س  ليوا�شل   08-21
وتريته يف ظل اإخفاق النادي 
الت�شديدات  يف  ال�شطايفي 
املنطقة،  خارج  خا�شة 
حلامل  �شمح  الذي  االأمر 
االأول  ال�شوط  باإنهاء  اللقب 
بتقدم 37-22، وخالل الربع 
الفريقان  ا�شتعمل  الثالث 
اللعب  يف  اخل�شونة  بع�س 
اأن  غري  الدفاع،  يف  خا�شة 
جانب  من  بقيت  ال�شيطرة 
�شفيان  املدرب  اأ�شبال 
وقع  على  وينتهي  بوحلية 
الرابع  الربع  ومع   ،38-52
عاد االحتاد وقل�س الفارق 
غري   47-55 نقاط  ثماين 
خربة  وبف�شل  املجمع  ان 
الدولية  �شيما  عنا�رصه 
على �شاكلة في�شل بلخوجة 
الفوز  ر�شم  تواتي  و�شديق 

لفائدته يف النهاية.
وكالت

�ضباب بلوزداد يف نفق مظلم وبوحف�ض يتم�ضك بالرئا�ضة
تاأجيل اجلمعية العامة للم�ضاهمني اإىل الغد

فريق  بيت  ي�شود  االإبهام  يتوا�شل 
يوا�شل  والذي  بلوزداد  �شباب 
والفراغ  امل�شاكل  يف  التخبط 
االإداري،  اال�شتقرار  عدم  ب�شبب 
ب�شاأن  متاأخر  الفريق  وان  خا�شة 
مقارنة  اال�شتقدامات  عملية 
من  تقرتب  التي  االأخرى  باالأندية 
اإىل  اال�شتقدامات،  ملف  غلف 
جانب م�شاكل الديون التي ترتاكم 
على طاولة جلنة املنازعات ب�شبب 
من  عدد  رفعها  التي  ال�شكاوى 
والنزيف  املا�شي  املو�شم  العبي 
الكبري لالعبني من �شفوف التعداد 
طرف  من  ت�رصيحهم  مت  بعدما 
جلنة املنازعات وتوقيع عدد منهم 
مع اأندية اخرى على غرار الثنائي 
دراوي والكروم الذي اأم�شى ر�شميا 
رفقة وفاق �شطيف، وهي الو�شعية 
اهتمام  تثري  اأ�شحت  التي  ال�شعبة 
اأ�شحوا  الذين  االأن�شار  وت�شاوؤالت 

متخوفني من تكرار نف�س �شيناريو 
املوا�شم االأخرية واالكتفاء باللعب 
يف  ال�شقوط  وتفادي  البقاء  على 
البطولة  من  االأخرية  اجلوالت 
خرج  ال�شدد،  هذا  ويف  الوطنية. 
–الذي  بوحف�س  حممد  الرئي�س 
ال�شمت  �شفهيا- عن  ا�شتقال  كان 
وك�شف انه الزال الرئي�س ال�رصعي 
يقرر  من  وهو  البلوزدادي  للنادي 
اكد  ال�شدد  هذا  ويف  الفريقن  يف 
الذاتية  ال�شري  انه در�س عددا من 
هوية  عن  يعلن  و�شوف  للمدربني 
ر�شيد  املغربي  املدرب  خليفة 
يكون  الذي  –االأمر  الطاو�شي 
م�شادرنا-،  ح�شب  اأم�س  مت  قد 
تو�شل  بوحف�س  ان  ك�شفت  والتي 
ال�شابق  املدرب  رفقة  اتفاق  اإىل 
اآيت  الدين  عز  بجاية  ملولودية 
التعاقد معه رغم  اأجل  جودي من 
كرمي  بقيادة  الهاوي  النادي  اأن 

رفقة  التفاو�س  �رصع  �شتوف 
املدرب اليامني بوغرارة من اأجل 
الفنية  العار�شة  راأ�س  على  تعيينه 

للنادي.
االن�شداد  يتوا�شل  املقابل،  يف 
يف  خا�شة  النادي  يف  االإداري 
�شحب  اهالوي  النادي  رغبة  ظل 
اأقدام بوحف�س  الب�شاط من حتت 
مرغوب  غري  ا�شحى  الذي  وهو 
خا�شة  النالدي  راأ�س  على  فيه 
طالبوا  الذين  االأن�شار  طرف  من 
رحيله وجلب �رصكة وطنية لت�شيري 
تت�شح  اأن  ي�شتبعد  وال  ال�شباب، 
اجلمعية  برجمة  عند  غدا  االأمور 
العامة للم�شاهمني التي مت تاأجيلها 
كانت  بعدما  التاريخ  ذلك  اإىل 
تتاأجل  اأن  اأم�س قبل  اأول  مربجمة 
ب�شبب غياب امل�شاهمني واقت�شار 
عن  وممثل  �شتوف  على  احل�شور 

الرئي�س ال�شابق ر�شا مالك. 

الت�ضكيلة تتدعم باأربعة لعبني جدد

داود رابع ا�ضتقدامات ت�ضكيلة اوملبي املدية

عواج بو�ضيبة وفرحي يوقعون 
رفقة �ضبيبة ال�ضاورة

حمو�ض يتفق مع بوقلقال ويكون 
التحق اأم�ض لتوقيع العقد

توا�شل اإدارة فريق �شبيبة ال�شاورة 
للمو�شم  حت�شبا  التعداد  تدعيم 
تعاقدت  حيث  املقبل،  الكروي 
اأول اأم�س رفقة ثالثة العبني دفعة 
وقعوا عقودهم يف  والذين  واحدة 
بكل من  االأمر  ويتعلق  اليوم  نف�س 
القادم  عواج  اأحمد  �شيد  العب 
من وفاق �شطيف، ابراهيم فرحي 
تعترب  حيث  بو�شيبة،  وعادل 
�شفقة عواج جيدة ملمثل اجلنوب 
المتالكه  خا�شة  اجلزائري 
جانب  اإىل  امليادين  على  اخلربة 
القارية  املناف�س  لعب  تعوده على 
النادي  ي�شاعد  الذي  االأمر  وهو 
ميلكون  العبني  جلب  خالل  من 
م�شاعدة  يف  ت�شاهم  قارية  خربة 
اإىل  جمددا  تعود  التي  الت�شكيلة 
العام  القارية  املناف�شة  خو�س 
املقبل عندما ت�شارك يف مناف�شة 
وهي  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
مدينة  ابن  حفزت  التي  املناف�شة 
يف  جتربة  خو�س  على  وهران 
اجلنوب اجلزائري واالن�شمام اإىل 
�شبيبة ال�شاورة الذي يتاألق ب�شورة 

الفتة خالل املوا�شم االأخرية.

امل�شتقدم  بو�شيبة  ين�شط  بينما 
يف  املدية  اوملبي  �شفوف  من 
والذي  امليدان  و�شط  من�شب 
حيث  مو�شمني،  ميتد  عقدا  وقع 
غلى  االإ�شافة،  تقدمي  منه  ينتظر 
ابراهيم  الالعب  تقدمي  جانب 
مبادلة  عملية  جرت  الذي  فرحي 
اأمني  مداين  الالعب  وبني  بينه 
اجلزائر،  احتاد  اإىل  انتقل  الذي 
�شبيبة  فريقي  اإدارة  اتفقت  حيث 
على  اجلزائر  واحتاد  ال�شاورة 
�شمح  ما  وهو  الالعبني  تبادل 
فرحي  رفقة  بالتعاقد  لل�شبيبة 
رفقة  الفارط  املو�شم  لعب  الذي 
اإعارة  �شكل  على  ب�شكرة  احتاد 
وقدم م�شتويات كبرية وينتظر منه 
االأمامية  القاطرة  لتن�شيط  الكثري 
و�شط  من�شب  يف  ين�شط  اين 
ميدان هجومي، وتدعمت ت�شكيلة 
باأربعة  زرواطي  حممد  الرئي�س 
احلار�س  كان  بعدما  جدد  العبني 
عبد  وهران  ملولودية  ال�شابق 
اأول  وكان  �شبقهم  ناتا�س  الروؤوف 

املتعاقدين اجلدد للنادي.
ع.ق.

لت اإدارة نادي اوملبي املدية  تو�شّ
املدرب  مع  نهائي  اتفاق  اإىل 
تعيينه  اأجل  من  حمو�س  �شعيد 
على راأ�س العار�شة الفنية للفريق 
اأحمد  �شيد  املدرب  وخالفة 
اإدارة  تو�شلت  حيث  �شليماين، 
الرئي�س بوقلقال اإىل اتفاق نهائي 
املفاو�شات  وتكلّلت  حمو�س  مع 
بني الرجلني بالنجاح، بعدما منح 
االأولوية  الفريق  على  امل�شوؤولون 
االإ�رصاف على  اأجل  حلمو�س من 
الكروي  للمو�شم  حت�شبا  الفريق 
املقبل، ولهذا الغر�س فاإن االأخري 
يكون التحق اأم�س مبدينة املدية 
من اأجل تر�شيم االلتحاق بالفريق 
وو�شع  ر�شميا  العقد  توقيع  عرب 
اأجل  من  التح�شريات  برنامج 

االنطالق يف التح�شري وا�شتئناف 
للمو�شم  ا�شتعداد  التدريبات 

الكروي اجلديد.
اإدارة  توا�شل  اأخرى،  جهة  من 
»التيطري«  مدينة  اأبناء  ت�شكيلة 
اقدمت  حيث  �شفوفها،  تدعيم 
رابع  مكع  التعاقد  على  االإدارة 
خالل  اجلديدة  ال�شفقات 
بعدما  احلايل،  ال�شيفي  املركاتو 
الالعب  اأم�س  اأول  م�شاء  وقع 
ثالثة  ميتد  عقدا  داود  حممد 
على  وافق  الذي  وهو  اأعوام، 
قاما  املدية  اأوملبيي  زي  تقم�س 
من احتاد بني دوالة، ويعول على 
امل�شتوى  يف  اإمكانياته  اإبراز 
العايل عن طريق فريقه اجلديد.

ع.ق.
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بعيدا  الذهاب  على  ويعول 
باللقب  التتويج  على  واملناف�سة 
اأمني  املدافع  عاد  بينما  القاري، 
قادما  الفريق  اإىل  ر�سميا  مداين 
متت  بعدما  ال�ساورة  �سبيبة  من 
الالعب  وبني  بينه  املبادلة  عملية 
ال�ساب ابراهيم فرحي الذي خا�ض 

املو�سم املن�رصم يف �سفوف احتاد 
بينما  اإعارة،  �سكل  على  ب�سكرة 
دخل العبا مولودية اجلزائر اأمني 
مفكرة  املوؤذن  اهلل  وعبد  �سويبع 
معهما،  التعاقد  اجل  من  �رصار 
يريدون  امل�سوؤولني  واأن  خا�سة 
وقع  الذي  التفاهم  �سوء  ا�ستغالل 
بني املهاجم �سويبع واإدارة العميد 

من اجل خطفه والتعاقد معه.

ت�رصيح  �رصار  رف�ض  املقابل،  يف 
�سفوف  اإىل  حامية  امني  الالعب 
مولودية وهران دون مقابل، حيث 
اأحمد  الفريق  ا�سرتط على رئي�ض 
بلحاج املدعو »بابا« القيام بعملية 
تبادل من خالل منح حاملة مقابل 
اإىل  حالميية  املدافع  ت�رصيح 
�سفوف الت�سكيلة وهو الذي يعترب 
هدفا للنادي العا�سمي منذ فرتة.

اإدارة  قررت  اأخرى،  جهة  من 
ا�ستئناف  تاأجيل  اجلزائر  احتاد 
التدريبات واالنطالق يف التح�سري 
اأين  املقبل،  الكروي  للمو�سم 
اجلدي  العمل  اإىل  العودة  تقرر 
مبا�رصة بعد العيد املبارك بعدما 
وقت  يف  مقررا  اال�ستئناف  كان 
تاأجيل  يتم  اأن  قبل  اليوم،  �سابق 

التدريبات.

تاأجيل ا�ضتئناف التدريبات اإىل ما بعد العيد

�ضرار يفاو�ض بن تيبة �ض�يبع وامل�ؤذن مقرتحان
حتدثت م�ضادر من داخل بيت الحتاد ان �ضرار يف مفاو�ضات متقدمة مع الالعب حممد بن تيبة من اجل التعاقد معه 

هذا املركاتو ال�ضيفي، حيث ين�ضط الالعب يف �ضفوف فريق جمعية وهران ويلعب يف من�ضب جناح امين، اأين تعول اإدارة 
الفريق العا�ضمي على دعم الت�ضكيلة يف جميع املنا�ضب حتى جتهز فريقا قويا قادرا على العودة بقوة املو�ضم املقبل ولعب 
الأدوار الأوىل، اإىل جانب التح�ضري للمناف�ضة القارية والتي يخو�ضها الحتاد اأين ين�ضط يف دور جمموعات كاأ�س الكاف .

�ضويبع يرف�س ال�ضتئناف بالغ و�ضريف 
الوزاين تواجدا بالزي املدين

التحاق اأربعة العبني بتدريبات 
م�ل�دية اجلزائر

ب�ف�ن بايل، األفي�ض اأبرز غيابات 
م�نديال رو�ضيا

الثانية  التدريبية  احل�سة  عرفت 
مولودية  فريق  العبو  اأجراها  التي 
الالعبني  عدد  ارتفاع  اجلزائر 
�سهدت  بعدما  وذلك  امل�ساركني 
ح�سة اال�ستئناف التي جرت اجلمعة 
فقط،  العبا   13 م�ساركة  املن�رصم 
اأم�ض  اأول  جرت  التي  احل�سة  لكن 
�سهدت التحاق اربعة العبني ويتعلق 
وليد  دمو،  الغني  عبد  من  كل  االأمر 
وزيدان  دبكة  بن  �سفيان  درارجة، 
الالعب  يوا�سل  بينما  مباراكو، 
التدريبات  عن  الغياب  �سويبع  اأمني 
بعد  مع زمالئه  اال�ستئناف  ويرف�ض 
اأجرته  تخفي�ض  الفريق  اإدارة  قرار 
الفريق  مع  اللعب  مقابل  ال�سهرية 
املعني  رف�سه  الذي  االأمر  وهو 
واأ�رّص على املطالبة باأوراق الت�رصيح 

واملغادرة.
التدريبات عرفت  فاإن    يف املقابل 
�سفيان  اأبو  الثنائي  ح�سور  اأي�سا 
اللذان  الوزاين  �رصيف  وه�سام  بالغ 

دون  املدين  بالزي  بالتواجد  اكتفيا 
اجل  من  التدريبات  يف  امل�ساركة 
الفريق  يف  و�سعيتهما  على  الوقوف 
الوقت  يف  غام�سة  الزالت  والتي 
الوزاين  �رصيف  واأن  خا�سة  الراهن، 
بعدما  قائمة امل�رصحني  يتواجد يف 
برنارد  الفرن�سي  املدرب  طالب 
خدماته  عن  انلظر  �رصف  كازوين 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  وت�رصيحه 
�رصط  بالغ  رف�ض  بينما  احلايل، 
املدير الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد 
ب�ساأن خف�ض االأجرة ال�سهرية وطالب 
التعرف  انتظار  يف  ت�رصيحه  باأوراق 

على م�سري الثنائي.
تاأكد ب�سفة ر�سمية  من جهة اخرى، 
رفيق  امل�ساعد  املدرب  رحيل 
بعدما  الفنية  العار�سة  عن  �سايفي 
يف  املن�رصم  املو�سم  عمل  كان 
موا�سلة  يرف�ض  اأن  قبل  النادي 

امل�سوار ويقرر االن�سحاب. 
ع.ق.

الطائر  الويلزي  اجلناح  �سيكون 
مدريد  ريال  جنم  بايل  غاريث 
املتوج بدوري اأبطال اأوروبا ال�سهر 
داين  الربازيلي  والظهري  املا�سي، 
االأ�سطوري  واحلار�ض  الفي�ض 
اأبرز  بوفون  جانلويجي  االإيطايل 
الغائبني عن مونديال رو�سيا 2018 
اللعبة،  اأن�سار  اأمل  خيبة  و�سط 
اإىل جانب العبني  الثالثي  وي�سكل 
لنجوم  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  اآخرين 
الكروي،  العر�ض  عن  �سيغيبون 
اللعب  باعتزال  يحلم  كان  بوفون 
دولياً يف 40 عاما بعد م�ساركة يف 
فريقه  لكن  العامل  كاأ�ض  نهائيات 
�سد  امللحق  تخطي  يف  ف�سل 
ال�سويد ليغيب عن النهائيات للمرة 
االأوىل منذ 60 عاماً، يعترب بوفون 
خا�ض  اأن  بعد  بالده  يف  اأ�سطورة 
االتزوري  مع  دولية  مباراة   176
عام  العاملي  اللقب  اإىل  وقاده 

2006 يف اأملانيا.                  
من  ت�سكل  فقد  الدفاع  اأما 
الربازيل،  الفي�ض  دانيال  الرباعي 
ايطاليا  وكييليني  بونوت�سي 
غالم،  فوزي  اجلزائري  والالعب 
�سوى  األفي�ض  داين  ينق�ض  يكن  مل 
اإىل  ي�سيفه  لكي  العاملي  اللقب 
االألقاب،  من  املده�ض  �سجله 
تعر�ض  الربازيلي   الظهري  ان  بيد 
ا�ستدعت  ركبته  يف  بالغة  ال�سابة 
�ستبعده  جراحية  لعملية  خ�سوعه 
فر�سته  كانت  التي  النهائيات  عن 
خلو�ض  االأرجح  على  االأخرية 
كاأ�ض العامل. من جانبه، فاإن ظهري 
غالم  فوزي  اجلزائري  نابويل 
املنتخبات  ف�سل  غيابه  يج�سد 
ال  للتاأهل  املر�سحة  االأفريقية 
بالده  منتخب  بلوغ  بعد  �سيما 
الن�سخة  يف  النهائي  ثمن  الدور 
قلبا  اما  الربازيل،  يف  االأخرية 

ليوناردو  ايطاليا  منتخب  دفاع 
ت�سيليني  وجورجي  بونوت�سي 
االن�سباط  يج�سدان  اللذان 
فلن  االيطالية،  للكرة  التكيتيكي 
مواجهة  يف  الفر�سة  لهما  ت�سنح 

اخطر مهاجمي العامل.
يف املقابل، يت�سكل و�سط امليدان 
من م�ساكني تون�ض، فيدال ت�سيلي 
اأن  ميكن  كان  البو�سنة،  وبيانيت�ض 
 2018 مونديال  جنوم  اأحد  يكون 
يف  قا�سية  الإ�سابة  تعر�ض  لكنه 
ركبته ليندثر بالتايل حلم التون�سي 
مهاجمي  اأبرز  امل�ساكني  يو�سف 
اآرتور  الت�سيلي  اما  بالده،  منتخب 
فيدال والبو�سني مرياليم بيانيت�ض، 
فلم يتمكنا من امل�ساهمة يف تاأهل 

منتخبيهما اإىل النهائيات. 
روبن هولندا، كرمي  الهجوم:اريني 
كان  ويلز،  بايل  فرن�سا،و  زمية  بن 
اكت�سافات  اأحد  الويلزي  املنتخب 
بلغ  عندما   2016 اوروبا  كاأ�ض 
اأمام  وخ�رص  النهائي  ن�سف 
الربتغال التي توجت بطلة الحقاً، 
بيد اأّن املنتخب الويلزي ف�سل يف 
واكتفى  االإجناز  ذلك  على  البناء 
الت�سفيات  يف  الثالث  باملركز 
اأما  رو�سيا،  ن�سخة  اإىل  املوؤهلة 
بالن�سبة اىل الفرن�سي كرمي بنزمية، 
اأوروبا  اأبطال  بدوري  تتويجه  فاإّن 
يغري  الرابعة يف م�سريته مل  للمرة 
اأي �سيء يف خيارات مدرب فرن�سا 
عدم  و�سف  الذي  دي�سان  ديدييه 
ا�ستدعاء مهاجم ريال مدريد باأنه 
�رصورة لتوازن الفريق، اأما اجلناح 
روبن  اريني  املخ�رصم  الهولندي 
اىل  ال�سعود  امكانية  فر�سة  فوت 
تواليا  الثالثة  للمرة  التتويج  من�سة 
و�سيفا  بالده  منتخب  ان حل  بعد 

عام 2010 وثالثا عام 2014. 
وكالت

 اأندية نانت مونبلييه رمي�س و�ضانت
 ايتيان تتناف�س عليه

ا�ضباني�ل بر�ضل�نة ين�ضم للأندية 
املهتمة بخدمات فرحات

يتواجد الالعب الدويل اجلزائري زين الدين فرحات �سمن اهتمام عدة اأندية 

اأوروبية من اأجل ا�ستقدامه خالل فرتة التحويالت ال�سيفية احلالية وذلك بعد 

التاألق الالفت الذي قدمه املو�سم املن�رصم رفقة فريقه لوهافر الفرن�سي، 

ويف هذا ال�سدد ك�سفت اأم�ض جملة »فران�ض فوتبول« اأن فريقا ا�سبانيا دخل 

�سباق االهتمام بالتعاقد مع متو�سط ميدان املنتخب الوطني ويتعلق االأمر 

بنادي ا�سبانيول بر�سلونة والذي عرب م�سوؤولوه عن اهتمامهم باإمكانيات 

فرحات الذي انهى املو�سم املن�رصم يف �سدارة اأف�سل املمررين يف الدرجة 

الثانية الفرن�سية وحقق اجنازا باعتباره املمرر التاريخي بر�سيد 20 متريرة. 

واالأكيد ان »زينو« مثلما يحلو ملقربيه مناداته �سيكون حمل التناف�ض من 

طرف االأندية الكبرية من اأجل احل�سول على خدماته هذا ال�سيف وقد يكون 

رحيله عن لوهافر قريبا باعتبار اأن اأندية فرن�سية تريد بدورها احل�سول على 

خدماته يف �سورة نانت، مونبوليي، رمي�ض و�سانت ايتيان.

ع.ق.

اإدارة غاالتا�ضراي ت�ضرتط 15 ملي�ن 
اأورو لت�ضريح فيغ�يل

عرّبت اإدارة فريق غاالتا�رصاي الرتكي عن ا�ستعدادها ب�ساأن ت�رصيح العبها الدويل 

اجلزائري �سفيان فيغويل والتخلي عن خدماته خالل املركاتو ال�سيفي احلايل، ويف 

هذا ال�سدد ذكرت اأم�ض تقارير اإعالمية تركية ان م�سوؤويل النادي الرتكي ا�سرتطوا 

احل�سول على قيمة 15 مليون اأورو مقابل التخلي عن العبهم اجلزائري، وبالتايل فاإن 

الفريق الراغب يف التعاقد رفقة متو�سط ميدان اخل�رص ما عليه �سوى دفع ما قيمته 

15 مليون اورو من اأجل ت�سهيل انتقال الالعب اإىل �سفوفه، وجاء قرار الناي الرتكي 

يف التخلي عن فيغويل من اجل تفادي عقوبات االحتاد الدويل لكرة القدم ب�سبب 

قوانني اللعب النظيف، والعمل على ا�ستعادة التوازن املايل يف الفريقن وهو االأمر 

الذي قد ي�سطره اأي�سا اإىل بيع العبه املغربي يون�ض بلهندة، وميلك فيغويل ات�ساالت 

من الدوري االجنليزي، اال�سباين واخلليجي اأين �سيكون بن�سبة كبرية خارج اأ�سوار 

بطل الدوري الرتكي املمتاز املو�سم املن�رصم ويتحول هذا ال�سيف نحو خو�ض 
جتربة احرتافية مع فريق جديد.

ع.ق.

اإدراج الت�ضويت على البلد 
املحت�ضن ملونديال 2026 

�ضمن نقاطه

زط�ضي يتنقل اإىل 
م��ضك� للم�ضاركة يف 

امل�ؤمتر 68 للفيفا
ي�سارك رئي�ض االحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم خري الدين زط�سي يف املوؤمتر 68 

لالحتادية الدولية للعبة، حيث تنقل اأم�ض 
اإىل العا�سمة الرو�سية مو�سكو مرفوقا 

بكل من االأمني العام للفاف حممد �ساعد 
ومدير املنتخبات الوطنية حكيم مدان، 
ون�رصت الهيئة الكروية لبالدنا بيانا عرب 

موقعها االلكرتوين اأين اأكدت خالله 
اأن الوفد اجلزائري �سوف ي�سارك يف 

املوؤمتر الذي تلقوا ن�سخة عن اأهم النقاط 
التي �سوف يتناولها من خالل مرا�سلة 
الكرتونية، ومن بينها امل�سادقة على 

حم�رص املوؤتر ال 67 الذي جرى العام 
املن�رصم مبدينة املنامة البحرينية، كما 
�سوف تكون امل�ساركة يف املوؤمتر فر�سة 
من اأجل اإدراج نقطة الت�سويت على البلد 
الذي �سوف ينظم دورة كاأ�ض العامل 2026 

باعتبار اأن الدورة املقبلة 2022 مت منح 
�رصف تنظيمها  اإىل قطر، ويتناف�ض ملفني 

حول احت�سان العر�ض الكروي العاملي 
ويتعلق االأمر بكل من املغرب وملف 
م�سرتك ثالثي يجمع بلدان الواليات 

املتحدة االأمريكية، كندا واملك�سيك، حيث 
�ست�سوت اجلزائر على احد امللفني بعدما 

حتول الت�سويت اإىل منح االأحقية جلميع 
االحتادات املن�سوية حتت لواء الفيفا 
بعدما كان يف وقت �سابق يقت�رص على 

اأع�ساء املكتب التنفيذي للهيئة الدولية.
عي�ضة ق.



مي�سي يحدد م�ستقبله الدويل بعد املونديال
ربط الأ�صطورة الأرجنتينية ليونيل مي�صي جنم بر�صلونة م�صريه مع منتخب بالده مبونديال 
رو�صيا 2018، م�صرًيا اأنه مل ي�صاهد نهائي دوري اأبطال اأوروبا، بني ريال مدريد وليفربول، 
قال مي�صي يف ت�رصيحات ل�صحيفة »�صبورت« الإ�صبانية: »لقد كان عاًما عظيًما حققنا فيه 
الثنائية املحلية، �صحيح اأننا اأخفقنا يف الأبطال لكن ل يجب اأن نغفل عن م�صتوى الفريق 

طيلة املو�صم، مل نخ�رص �صوى ثالث مباريات ول�صوء حظنا خ�رصنا يف البطولة الأكرث اإثارة«، 
واأ�صاف: »كنا نرغب يف حتقيق دوري الأبطال خالل ال�صنوات الأخرية، لكننا دائًما نخرج من 

الدور ربع النهائي، ويف املرة الأخرية تقدمنا 4-1 ثم خ�رصنا وهذا ما جعل اخلروج اأ�صواأ 
ب�صبب الطريقة التي ودعنا بها«.

وعند �صوؤاله عما اإذا كان �صاهد نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأم ل قال: »ل، لي�س لأنني مل 
اأرغب يف روؤيته ولكن لأننا كنا يف الأرجنتني والتوقيت الزمني يختلف كثرًيا، لكني �صاهدت 

امللخ�س«، وتابع الربغوث: »اأريد الفوز كالعب لرب�صلونة وما تفعله الفرق الأخرى ل يهمني، 
لكن عندما ل يكون فريقي يف املناف�صة ل اأريد اأن يفوز املناف�س الأبرز«، وحول اإمكانية 

ان�صمام اأنطوان غريزمان لرب�صلونة قال: »يجب علينا اأن نح�صل على اأف�صل الالعبني 
للفوز بالأبطال مرة اأخرى وغريزمان واحد منهم، �صاأكون �صعيًدا يف حال قدومه«، واختتم 

ت�رصيحاته قائاًل: »ا�صتمراري للعب مع الأرجنتني يعتمد على كاأ�س العامل يف رو�صيا، بعدها 
�صاأحدد م�صريي مع املنتخب«.

تون�س تبث ال�سك يف اإ�سبانيا رغم الهزمية
اأنهى منتخب تون�س ا�صتعداداته لنهائيات مونديال 2018 يف رو�صيا بخ�صارة م�رصفة اأمام 

نظريه الإ�صباين 0-1 يف مدينة كرا�صنودار الرو�صية، �صجل ياغو اأ�صبا�س الهدف الوحيد يف 
الدقيقة 85 بعد اأن تلقى كرة منا�صبة داخل املنطقة من دييغو كو�صتا تابعها بي�رصاه من 

م�صافة قريبة يف مرمى اأمين املثلوثي. وتاأتي خ�صارة تون�س التي تلعب �صمن املجموعة 
ال�صابعة يف املونديال اإىل جانب بلجيكا واجنلرتا وبنما، بعد تعادلني مع الربتغال 2-2 وتركيا 

�صلبا، من جانبها، حققت اإ�صبانيا املر�صحة دائماً للمناف�صة على اللقب، فوزاً �صعبًا على 
تون�س بعد تعادلها مع �صوي�رصا 1-1 واختلف م�صتوى اإ�صبانيا التي تلعب �صمن املجموعة 
الثانية مع الربتغال واملغرب واإيران، يف فرتة الإعداد الأخرية عما كانت عليه حال اأدائها 

قبل �صهرين حيث تغلبت على الأرجنتني و�صيفة البطلة 6-1 يف مار�س املا�صي.

فرن�سا توّدع اجلماهري بتعادل يثري ال�سكوك
اأنهى املنتخب الفرن�صي ا�صتعداداته ملونديال رو�صيا من 14 جوان اإىل 15 جويلية املقبل 

بالتعادل مع نظريه الأمريكي 1-1 يف ليون، وتفادى  منتخب »الديوك« املر�صح بقوة للمناف�صة 
على اللقب، الهزمية بعد اأن تخلف اأواخر ال�صوط الأول بهدف جلوليان غرين، ويف ال�صوط 
الثاين، �صغط رجال املدرب ديدييه دي�صان لقلب النتيجة مل�صلحتهم، لكنهم مل ينجحوا اإل 
يف ت�صجيل هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي الذي تابع بيمناه يف املرمى الأمركي كرة 

عر�صية و�صلته من بنجامان بافار، وتلعب فرن�صا يف املونديال �صمن املجموعة الثالثة التي 
ت�صم البريو والدمنارك واأ�صرتاليا، وا�صتهلت فرن�صا املرحلة الأخرية من ا�صتعداداتها بالفوز 

على جمهورية اأيرلندا 2-0، ثم هزمت اإيطاليا 1-3.

منتخب الربتغال ي�سل اإىل مو�سكو
و�صل منتخب الربتغال بقيادة النجم كري�صتيانو رونالدو اأول 

ام�س اإىل مو�صكو قبل اأ�صبوع من انطالق مناف�صات 
مونديال 2018 يف رو�صيا من جوان اإىل 15 جويلية، 

واأوقعت القرعة الربتغال بطلة اأوروبا 2016، يف 
املجموعة الثانية مع جارتها اإ�صبانيا الفائزة 

باللقب القاري مرتني 2008 و2012 واللقب 
العاملي عام 2010 يف جنوب اأفريقيا، والتي 

ت�صم اأي�صاً املغرب واإيران، وتلتقي الربتغال مع 
اإ�صبانيا يف افتتاح مناف�صات املجموعة يف 15 
جوان يف �صوت�صي، املدينة الواقعة يف جنوب 

رو�صيا والتي احت�صنت اأوملبياد 2014 ال�صتوي، 
والفائز يف تلك املباراة �صيت�صدر على الأرجح 

املجموعة، و�صتقيم الربتغال مع�صكرها بالقرب 
من مطار مو�صكو جوكوف�صكي، فيما و�صل منتخب 

اإ�صبانيا اخلمي�س اإىل مكان اإقامته يف مدينة كرا�صنودار 
يف جنوب البالد.

دي�سان يتهم رابيو بالغرور
موجعة  ر�صائل  فرن�صا  ملنتخب  الفني  املدير  دي�صان  ديديه  وجه 
عن  نف�صه  الوقت  يف  متحدثا  بنزمية  وكرمي  رابيو  اأدريان  للثنائي 
دي�صان  وقال  م�صتقبال،  للديوك  زيدان  الدين  زين  تدريب  اإمكانية 
يف حوار مطول اأجرته معه �صحيفة لو باريزيان: »من حق رابيو اأن 
ي�صعر بالظلم ل�صتبعاده من القائمة النهائية لكاأ�س العامل، ولكن ما 
فعله كان خطاأ �صديدا ينم عن درجة عالية من الغرور، لأن من حق 
اأن يحزن، ولكن طاملا يتناف�س يف م�صتوى احرتايف فاإن  كل لعب 
عليه تقبل اأي قرار«، واأ�صاف: »ماذا كان علي فعله، اأتوا�صل هاتفيا 
قبل   1 يف  تي  قناة  يف  متواجدا   كنت  ا�صتبداله،  مت  لعب  كل  مع 
»كان  �صاخرا:  وتابع  ر�صمي«،  ب�صكل  القائمة  اإعالن  من  دقيقة   20
باإمكاين اإبالغ الالعبني وجها لوجه يف مقر التدريبات، ولكن حينها 

كانوا �صيقذفوين باأقفا�س الطماطم«.
اأنه  الالعبني م�صكلته  اأن اجليل اجلديد من  الديوك  واأ�صار مدرب 
وقت  اأ�رصع  يف  اخلربة  اأ�صحاب  ح�صاب  على  مكانه  حجز  يريد 

ممكن، موؤكدا اأن الطموح ميزة ولكن ل بد من التعامل مع كل لعب بلهجة خمتلفة، لتكون الأمور يف ن�صابها ال�صحيح، وب�صوؤاله 
اإمكانية ا�صتدعاء كرمي بنزميا مهاجم ريال مدريد ب�رصف النظر عن ق�صية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا ب�رصيط فيديو  عن 
غري اأخالقي، رد دي�صامب بلهجة حا�صمة: »من لديه القدرة على اإعادة الزمن للوراء �صيجعلني قادرا على �صمه، لقد حدث ما 
حدث بكل تبعاته«، و�صدد املدير الفني لفرن�صا اأنه ل يهتم بهجوم زمالئه ال�صابقني يف املنتخب مثل اإميانويل بيتي وكري�صتوف 
دوجاري ب�صبب عدم ا�صتدعاء بنزمية، قائال: »كل �صخ�س يعمل يف الإعالم من حقه اأن يبدي راأيه وينتقد خططي واأداء الفريق، 

ولكن دون اأن يتحول الأمر اإىل معارك كالمية، ولن اأقبل اأن يتم التطرق لأمور اإن�صانية«.
وتطرق ديديه دي�صامب للحديث عن زين الدين زيدان واإمكانية توليه تدريب فرن�صا بعد كاأ�س العامل، موؤكدا: »اأعتقد اأن عقدي 
ممتد حتى 2020، ل اأفكر �صوى يف النجاح فقط، الذي لن يتحقق اإل بالالعبني لأنهم اأداة اأي مدرب، اأما بعد البطولة فقد اأعي�س 
حياة خمتلفة ل اأحد يعلم«.وا�صتطرد �صاخرا: »بالطبع اأمتنى اأن يتوىل زيدان تدريب فرن�صا ولكن بعد فرتة طويلة«، م�صددا: »اإنه 

جاهز لتويل امل�صوؤولية، ل اأقول ذلك لأنه زيدان، بل بف�صل الإجنازات التي حققها مع منتخب فرن�صا وريال مدريد«.
وي�صعر مدرب فرن�صا بالتفاوؤل قبل مونديال رو�صيا، قائال: »الالعبون لديهم �صعور باإمكانية فوزهم باللقب ولي�صوا واثقني من 
الفرن�صي عندما ي�صعر  العمل بجدية وال�صري خطوات طويلة، وعموما الالعب  لذا يتطلب  اآخرين،  ذلك لأن هناك مناف�صني 
بال�صرتخاء ل يوؤدي ب�صكل قوي«، ووا�صل: »تنتظرنا مواجهة اأ�صرتاليا فهي على الورق تبدو الأقل قوة بالنظر اإىل ت�صنيفها يف 
الفيفا، بينما اأتوقع مواجهة �رص�صة وقوية اأمام بريو يف اجلولة الثانية، ملا يتميز به من �رصا�صة ومهارات معروفة عن الكرة 

الالتينية، فهي مدر�صة خمتلفة متاما عن الدمنارك«.

ك�صف الإ�صباين بيب غوراديول، املدير الفني لنادي مان�ص�صرت 
يف  جمدًدا  بر�صلونة  قيادة  من  موقفه  الإجنليزي  �صيتي 
امل�صتقبل، وتوىل غوارديول تدريب بر�صلونة ملدة 4 موا�صم 
راأ�صها  الألقاب على  العديد من  اإىل 2012، وحقق  من 2008 
ت�رصيحات  يف  غوارديول  وقال  مرتني،  اأوروبا  اأبطال  دوري 
ل�صحيفة »�صبورت« الإ�صبانية: »كمدرب، انتهى الأمر بالن�صبة 
يل مع بر�صلونة لأنني ل�صت نف�س ال�صخ�س الذي دربهم �صابًقا 
كما اأن نظرتهم جتاهي لي�صت هي نف�صها«، واأ�صاف: »يف 2008 
كان لدي جيل رائع من الالعبني اكت�صحت به العامل، كان لدينا 
رئي�س �صاب واأف�صل لعب يف العامل ليونيل مي�صي، بالإ�صافة 
بر�صلونة  رئا�صة  توليه  اإمكانية  وعن  بالطبع«،  النجوم  لباقي 
ميكنك  ل  اأجيده،  ما  وهذا  مدرب  اأنا  »ل،  قال:  م�صتقبال 
األعب  �صتجدين  التدريب  اعتزل  عندما  �صيء،  كل  تكون  اأن 

الغولف«، وتابع: »بالن�صبة يل، بر�صلونة كان اأف�صل فريق هذا 
يلعبون ب�صكل  اإنهم  الأبطال،  لو مل يفز بدوري  املو�صم حتى 
بالثنائية  »فازوا  واأردف:  فالفريدي«،  اإرن�صتو  مع  للغاية  جيد 
ويقدمون عمال جيًدا، مع احلفاظ على نف�س امل�صتوى الذي 

كان مع لوي�س اإنريكي«.
وعن اتهامات يايا توريه له بالعن�رصية رد قائاًل: »اإنها كذبة 
وهو يعلم ذلك، كنا مًعا يف بر�صلونة وق�صينا عامني �صوًيا  يف 
ال�صيتي والآن يتحدث، مل يقلها يل وجًها لوجه«، وب�صاأن لونيل 
مي�صي جنم بر�صلونة قال: »اإنه فريد من نوعه، مل اأره ي�صكو 
اأبًدا، لكنه اإذا غ�صب يعرب عن ذلك على اأر�س امللعب«، واختتم 
مع  ا  خمل�صً اأكون  حتى  بر�صلونة  »غادرت  قائاًل:  ت�رصيحاته 
نف�صي، كان لدي هذا ال�صعور بعد اأربع �صنوات من القيام بعمل 

جيد، كان علي الذهاب اإىل مكان اآخر، الأمر كان جيدا«.

غوارديوال: توريه كاذب ولن اأعود اإىل بر�سلونة
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رزاق  »يا  دعاء  �سعد  اأحمد  طرح 
رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  كرمي«  يا 
ل�رشكة  الر�سمية  القناة  املبارك، عرب 
»يا  دعاء  يوتيوب.  مبوقع  »مزيكا« 
حممود  كلمات  من  كرمي«  يا  رزاق 
وتوزيع  فتحي،  كرمي  واأحلان  هالل، 

اإ�سالم احل�سن. وكان اأحمد �سعد طرح 
الأغنية  اأبوك«، وهي  ابن  »اأنت  اأغنية 
بطولة  »بركة«  مل�سل�سل  الدعائية 
امل�سل�سل  اأن  اإل  �سعد،  عمرو  �سقيقه 
لرم�سان  الدرامي  ال�سباق  من  خرج 

هذا العام، يف اللحظات الأخرية.

 هيثم �أحمد زكي: غريت
 لهجة  دوري  يف »كلب�ش 2« 

لل�سعيدية  لهذ� �ل�سبب
  

ك�سف الفنان امل�رشي هيثم اأحمد زكي عن تغيريه للهجة �سخ�سية 
»عاكف اأبوالعز« التي يج�سدها يف اجلزء الثاين من م�سل�سل »كلب�ش« 

من العرباوية لل�سعيدية، وذلك بالتفاق مع املوؤلف باهر دويدار 
واملخرج بيرت ميمي، بح�سب قوله.

وقال زكي ، اإنه اختار اللهجة ال�سعيدية لأنها �ست�سقل ال�سخ�سية، 
م�سرياً اإىل اأن احللقة اخلام�سة ع�رش �ست�سهد الك�سف عن �سبب 
حتدث البن بتلك اللهجة رغم اأن والده »عبدالرحمن اأبو زهرة« 

عرباوي من الأ�سا�ش.
 وي�سارك يف بطولة »كلب�ش 2« اأمري كرارة وهالة فاخر وحممود 

البزاوي وروجينا وكوكبة من النجوم.

 ما حقيقة �خلالفات بني
 جنوم م�سل�سل عادل �إمام؟

 نفت الفنانة هبة جمدي ما تردد حول ن�سوب خالفات بني اأبطال 
م�سل�سل »عوامل خفية«، حول ترتيب ا�سمائهم بعد ا�سم النجم 

امل�رشي عادل اإمام، خ�سو�ساً اأن العمل ي�سارك فيه نخبة كبرية 
من الفنانني .

وقالت يف ت�رشيح »بالن�سبة يل مل اأحتدث عن ترتيب ا�سمي على 
الترت، وهذا ا�سلوبي منذ دخويل جمال الفن، فاأنا ل اأطلب و�سع 

ا�سمي ب�سكل معني، واترك هذه املهمة للمخرج، وكل ما تردد عن 
وجود خالفات حول ترتيب الأ�سماء على ترت عوامل خفية غري 

�سحيح«.
وي�سارك يف بطولة امل�سل�سل رانيا فريد �سوقي وب�رشى وهبة 
جمدي وفتحي عبد الوهاب وطارق �سربي وهند عبد احلليم.

بعد عر�ش خام�ش حلقاته.. »طايع« 
لعمرو يو�سف  يت�سدر »تويرت«

بعد عر�ش حلقته اخلام�سة، ت�سدر م�سل�سل »طايع« املذاع على 
قنوات »cbc« قائمة الأكرث تداوًل »Egypt Trends«، على موقع 

التوا�سل الجتماعي ال�سهري »تويرت«.  
»طايع« بطولة النجم عمرو يو�سف، واأمامه الفنانة �سبا مبارك، 

وي�ساركهما يف العمل جمموعة كبرية من الفنانني، اأبرزهم: عمرو 
عبد اجلليل، وحممد علي، واأحمد دا�ش، و مي الغيطي، و�سهري 

املر�سدي.
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الفنانة تنو خيلويل تفتح قلبها ليومية "الو�ضط" وتك�ضف امل�ضتور :

�لفنان بالأم�ش ميلك مل�سة �سحرية وفنان �ليوم يعي�ش على وقع �لتناق�سات
ال�ضمال لفناين  ال�ضخمة  بالإمكانات  مقارنة  فاعل  بفعل  مغيب  باجلنوب  ·        الفنان 

�أحمد �سعد يطرح دعاء »يا رز�ق يا كرمي« مبنا�سبة رم�سان

»كليك« عمل كوميدي �سخ�سياته.. مو�قع �لتو��سل �لجتماعي

ك�ضفت الفنانة تنو خيلويل املمثلة يف امل�ضل�ضل الرم�ضاين الذي يبث باجلزائرية الثالثة يف اطار الربامج الرم�ضانية ، اأن الوزارة الو�ضية مطالبة باإعادة 
النظر يف واقع الفن الذي يعي�ش –ح�ضبها- يف زمن التناق�ضات مقارنة بالأم�ش القريب اأين كان الفنان ميلك مل�ضة �ضحرية تالم�ش �ضقف الواقع املعا�ش .

ت�رشيح  يف  خيلويل  الفنانة  قالت 
"الو�سط  يومية  به  خ�ست  �سحفي 
"، اأن الفرق  �سا�سع بني فنان الأم�ش 
اأن  ال�سدد  ذات  موؤكدة يف   ، واليوم 
مل�سحة  ميلك  كان  الأم�ش  فنان 
�سحرية يف التمثيل لها �سلة مبا�رشة 
بالواقع املعا�ش مقارنة بفنان اليوم 
يف  يعي�ش  باأنه  عنه  قالت  الذي 
الأمر  وهو  التناق�سات  من  دوامة 
تدخل  ح�سبها  ي�ستدعي  بات  الذي 
القائمني على واقع  جاد من طرف 
ال�سياق  ذات  ويف   ، باجلزائر  الفن 
تنو يف معر�ش  فقد ذهبت خيلويل 
ذلك  من  اأبعد  اىل  معنا  حديثها 
عندما وجهت نداء ا�ستغاثة لوزارة 

الثقافة من اأجل التدخل اجلاد لو�سع 
املنتهجة  املفا�سلة  ل�سيا�سة  حد 
و  اجلنوبية  الوليات  فناين  بني 
و�رشق  �سمال  بوليات  نظرائهم 
وغرب الرتاب الوطني ومن ثم رفع 
يعاين  التي  والتهمي�ش  الغنب  معامل 
اجلزائرية  ال�سحراء  فنانو  منها 
الكربى، مع اإعادة العتبار للفنانني 
خا�سة  �سمت  يف  ي�سارعون  الذين 
جمانية  رحالت  مبنحهم  تعلق  ما 
الرتاب  خارج  بعالجهم  للتكفل 
فناين  مع  احلال  هو  مثلما  الوطني 
باقي جهات وليات الرتاب الوطني   
ما  حول  �سوؤال  عن  ردها  ويف   .
الرم�سانية  الربامج  اقناع  مدى 

التلفزيون  قنوات  عرب  تبث  التي 
اجلزائري العمومية واخلا�سة والتي 
و�سفها وزير الت�سال جمال كعوان  
بالكامريا  تعلق  ما  خا�سة  بالتافهة 
اأنها  خيلويل  اأو�سحت  ،فقد  كا�سي 
الراأي  ذات  يف  الوزير  مع  تتوافق 
ذات  يف  لكنها   ، النقاط  عديد  يف 
ال�سدد وجهت نداء لكل امل�سوؤولني 
من  بالبالد  الفن  وافاق  واقع  عن 
اأجل  اعادة غربلة الفنانني وحتيني 
ذات املجال يف اإ�سارة وا�سحة منها 
بامل�رشح  تعلق  ما  الفن خا�سة  باأن 
من  مهنة  ا�سبح  وال�سعر  والروايات 

ل مهنة له .
�ضيخ مدقن

بعد ظهوره يف م�سهد »�خلناقة«.. رحيم يوجه ر�سالة حارة لل�سقا »�أخوه �لكبري«

كليك«  الأرندي  كوم  ال�سيت  يُعد 
�سهر  يف  املطروحة  الأعمال  من 

العمل  اأحداث  وتدور  رم�سان. 
يحاكي  كوميدي خفيف،  قالب  يف 

م�ساكل ال�سباب والفتيات يف عامل 
الجتماعي  التوا�سل  من�سات 

القائم  العمل  الإنرتنت.  و�سبكة 
على بطولة �سبابية م�سرتكة، ومتثل 
مواقع  اأحد  دور  فيه  �سخ�سية  كل 
عاك�سًة  الجتماعي،  التوا�سل 

�سمات كل موقع على حدة.
جنوم  يوؤديها  ال�سخ�سيات  وهذه 
على  و�سوريا،  وم�رش  الأردن  من 
الأردن  من  يا�سني  عال  راأ�سهم 
وعلي �سبحي من م�رش ور�سا بالل 

من �سوريا.
على  ويعتمد  ق�سرية  العمل  مدة 
واملتناق�سات  املوقف  كوميديا 
التي نعي�سها يف العامل الفرتا�سي. 
لو  »ماذا  �سوؤالً:  العمل  ويطرح 
كانت مواقع التوا�سل اأ�سخا�ساً يف 
بع�سها  �ستتعامل مع  كيف  الواقع، 

البع�ش؟«.

 وجه الفنان يا�رش جالل ر�سالة خا�سة للنجم اأحمدال�سقا، بعد ظهور 
الأخري يف اإحدى م�ساهد احللقة اخلام�سة من م�سل�سل »رحيم«.

احللقة  م�ساهد  اإحدى  يف  �رشف«  كـ«�سيف  ظهر  قد  ال�سقا  وكان 
اخلام�سة من العمل الدرامي ال�سيق، منا�رشاً لبطل امل�سل�سل »رحيم«، 
ومدافعاً عنه خالل »امل�سهد« املليء باحلركة واحلما�ش. ون�رش جالل 
ال�سهري  والفيديوهات  ال�سور  تبادل  موقع  عرب  احللقة  نهاية  عقب 
والرجولة  »اجلدعنة  فيها:  قائاًل  لـ«ال�سقا«،  �سكر  ر�سالة  »اإن�ستغرام« 
بالفعل م�ش بالكالم.. حبيبي واأخويا الكبري.. النجم الكبري اأحمد ال�سقا 
نورت فنون م�رش ونورت رحيم.. عالقتي بيك م�ش ب�ش �سغل ول جنم و 
و�رشكة، ومافي�ش بينا ر�سميات انت اخويا الكبري، ومن زمان وربنا يعلم 
اأنا بحبك ازاي يا غايل ب�ش.. �سكراً دي اأقل حاجة ممكن تتقالك من 
اأخوك ال�سغري«. م�سل�سل »رحيم« من اإنتاج �رشكة فنون م�رش، للثنائي 
حممد حممود عبد العزيز ورميون مقار، ومن اإخراج حممد �سالمة، 
البطولة كال من: نور، وحممد ريا�ش، ودينا، و�سربي  وي�سارك جالل 

فواز، وح�سن ح�سني، واإيهاب فهمي، وطارق عبد العزيز.
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الروائي طواهرية عبدالرزاق ل الو�ضط

َرجوا اخَلْيَل  اأَ�سْ
ال يَعرفون ملاذا 

َُجوا اخليَل يف ال�سهِل    نُهمرْ اأَ�سرْ ولِكّ
اً مِلَورِْلِده : تلًَّة  .. كان املكاُن ُمَعَدّ

ُت �سقاً وغرباً  من رياحني اأَجداده تَتَلََفّ
َب زيتونه يف امَل�ساحف تُعرْلي �ُسُطوح اللَُغةرْ ... ودخاناً من  وزيتونًه ُقررْ

اأَلٍة  الالَزَوررِْد يُوؤَِثُّث هذا النهاَر مل�سرْ
خبيز    يُوؤِلُ  اآذاُر   . امُلَدلَُّل  ال�سهور  طفُل   اآذاُر   . اهلل  �ِسوى  تخ�ُصّ  ال 

الكن�سيِة  اآذاُر اأَر�ٌص ِللَيرِْل ال�سنون , وال مراآٍة 
تَعُدّ ل�سَختَها يف الرباري... ومتتُدّ يف  �َسَجِر ال�سنديانرْ . تَ�سرْ

  يُولَُد االآَن طفٌل 
و�سختُُه ,  يف �سقوق املكانرْ   

نا على َدَرِج البيت . كانوا يقولوَن:  ِافَتقرْ
َمَطٌر ؛ هل  النباتاِت ,  يف �سختي  يف �سختي َحَذٌر ال ياُلِئُم َطيرْ�َص 

اأَ�ساأَُت اإِىل اإخوتي 
ال  ؟   الدار  باحة  الذئب يف  مع  يلعبون  راأَيُت مالئكٌة  اإين  قلُت  عندما 

ُر  اأَتذَكّ
ة الطريانرْ  ُر اأَي�ساً طريَقتَُهمرْ يف  الكالم ... ويف خِفّ اأَ�سماَءُهمرْ . وال اأَتذَكّ

   ) 2 (
ي  الأُِمّ اأَقوُل  هل   . اأَثَراً  َخلرَْفُهمرْ  يتكونرْ   وال   , لياًل  يرّفون  اأَ�سدقائي 

ُعوَن على �سفتي قمراً  احلقيقَة :  ِل اإخوةٌ اآخرونرْ  اإخوةٌ يَ�سَ
اإخوةٌ ين�سجون باإبرتهم معطَف االأُقحوانرْ

 
اآخر  يف  اخليل  اأَ�سجوا  ولكنهم    , ملاذا  يعرفون  ال  اخليَل   َُجوا  اأَ�سرْ

الليِل 
بئِرِه  َحُب املاَء من  يَ�سرْ اأَبي�ص     . يرْف  ال�سَ �سنابَل تكفي ملائدة  �َسبرُْع    

ويقوُل 
َفِحينَة...  لُه : ال جتَفّ . وياأَخذين من يَدي  الأَرى كيف اأكرُبُ كالَفررْ

ة البئر : ِلَ َقَمرانرْ  اأَم�سي على حاَفّ
واحٌد يف االأعال 

َواِب واآخُر يف املاء ي�سبَُح ... ِل قمرانرْ   واثَقنيرْ , كاأ�سالفِهمرْ , من �سَ
ِلَح ال�سيوِف ما  وا حديَد ال�سيوِف  حماريَث . لن يُ�سرْ ال�سائع ... �َسُكّ

لُّوا  يرُْف – قالوا و�سَ �َسَد ال�سَّ اأفرْ
طوياًل . وَغّنوا مدائَحهمرْ للطبيعِة ... لكنهم اأَ�سجوا اخليل ,

رُحني غيمٌة يف يدي :  ة الليل ...   جَترْ َة اخليِل , يف ف�سَّ ُق�ُسوا َرقرْ�سَ كي يَررْ
ال   ) 3 (   اأُريُد من االأَر�ص اأَكَثَ ِمنرْ  هذه االأَر�ِص : رائحة الهاِل والَق�ِصّ  
من  اأُريُد  ال  ولكنني    . تني  َجَرحرْ غيمٌة  يدي  يف   . واحل�سانرْ  اأَبي  بني 
ال�سم�ص اأَكَثَ  من َحبَّة الربتقال واأَكَث منرْ  َذَهٍب �سال من كلمات االأذانرْ    

َُجوا اخَليرَْل ,  ال يعرفون ملاذا ,  ولكنُهمرْ اأ�سجوا اخليل  اأَ�سرْ
يف اآخر الليل , وانتظروا  �َسبَحاً طالعاً من �ُسقوق املكانرْ ....    ) * ( من 

ديوان  » ملاذا تركَت احل�ساَن وحيداً » 1995 ملحمود دروي�ص

روايتي »�سيغا« تفكك 
التاريخ وتك�سف تزويره

عبد الرزاق طواهرية روائي جزائري وم�ضمم معتمد بدار املثقف 
للن�ضر والتوزيع ، خريج جامعة تب�ضة متح�ضل على �ضهادة ما�ضرت 
علم الجتماع ، له 3 اأعمال روائية منها عملني من�ضورين ، الأول 

يحمل عنوان �ضياطني بانكوك والثاين �ضيفا خمطوطة القرن 
ال�ضغري. وكالهما من ا�ضدارات دار املثقف.

حاوره / اأ . خل�س . بن يو�سف 

متى كان النفجار الكتابي 
لديك  ؟

موقع  كنت مدون على  البداية  يف 
علم  يف  املخت�ص  العربي  كابو�ص 
ما وراء الطبيعة , و�سعت فيه عدة 
الفلكلور  حتاكي  وق�س�ص  مقاالت 
اجلزائرية  واالأ�ساطري  املغاربي 
�سقت  وبعدما   ,  2013 عام  منذ 
املوقع  من  موا�سيعي  من  العديد 
دون  اأخرى  مواقع  على  ون�ست 
, قررت االجتاه  ابراز ا�سم كاتبها 
اأول  فكتبت   , الورقي  الن�س  اإىل 
وهو   ,  2015 عام  ل  روائي  عمل 
تن�س  , ل  فانتازيا  نوع  رواية من 
, ثم وا�سلت بعدها االجتهاد  بعد 
الأنهي عملي االأدبي الثاين املنتمي 
اإىل اأدب اجلرمية واملو�سوم بعنوان 
�سياطني بانكوك , ثم العمل الثالث 
الذي يدور يف اأدب اخليال العلمي 

ال�سعب »�سيفا«

ما اأحب اأوقات الكتابة لديك 
؟

وخ�سو�سا  خريفي  يوم  كل  م�ساء 
اأثناء هبوب الرياح , فاالأفكار تاأتي 

بعد االحتكاك بالطبيعة

ميكن اأن تتحدث لنا 
باخت�ضار عن طواهرية 

الروائي الإن�ضان اجلزائري ؟

�سخ�ص ب�سيط متوا�سع , ال يحب 
االختالط كثريا , له عدة هوايات 
ق�س�ص  وترجمة  كالر�سم  اأخرى 
املانغا اليابانية , والت�سميم , كاأي 
لعبد  البد  الكتابة  يهوى  �سخ�ص 

ولكنه  الكتب  مطالعة  من  الرزاق 
كثريا  وبركز  الروايات  يتحا�سى 

على الكتب العلمية واالأكادميية.

من هو الروائي او الروائية 
املف�ضل لديك وتعجبك 

افكاره وتقراأ له ولها ؟

تعجبني كثريا اليف �سافاق , ولكن 
غادة ال�سمان لها طريقتها اخلا�سة 
املتمردة واملثرية يف الكتابة , يف 
كتابها ال�سباحة يف بحرية ال�سيطان 
الذي طالعته يف �سن الرابعة ع�س 
, كانت غادة ت�سد ق�س�ص واقعية 
جتربتها  اأثناء  بنف�سها  عا�ستها 
 , اخلطرية  املخدرات  تناول  يف 
فو�سفها ملجريات االأحداث ياأتي 
معاي�ستها  بعد  خ�سو�سا  دقيقا 

هذه التجارب.

كم كان عمرك عندما كتبت 
ـول ن�ص روائي وهل ميكن ان 

تذكره لنا ؟

عمل  اأول  اأنه  القول  اأ�ستطيع 
الرابعة  �سن  يف  كتبته   , ل  روائي 
االأدب  اإىل  وينتمي   , والع�سون 
بفلم  كثريا  �سبيه  ق�سته  الفانتازي 
ناحية  , من  ال�سهري  ملك اخلوامت 
االأحداث والزمكان , ولكن يختلف 
جاءت  التي  االأفكار  يف  كثريا 
القارئ  األفه  عما  جديدة  ب�سيغة 
.. رمبا �سين�س يوما ما ولكني ال 

اأعلم متى

ماهي ا�ضهر م�ضاركاتك التي 
هزت اجلمهور ؟

بانكوك  �سياطني  تبقى  االآن  اإىل 
التي  ل  االأوىل  الورقية  الرواية 
�سنعت احلدث خ�سو�سا مبعر�ص 

الكتاب الدول ال�سابق �سيال 2017 
, بعد حتقيقها اأعلى مبيعات بدار 
ف�سال   , والتوزيع  للن�س  املثقف 
للتجمة  عرو�ص  تلقيها  على 
الفرن�سية   , عاملية  لغات  بثالث 
واالأهم    , والرو�سية  واالجنليزية 
يعتمد  مرجعا  اأ�سبحت  اأنها 
بحوثهم  اجناز  يف  الطلبة  عليه 
جامعات  عدة  يف  ومذكراتهم 
كما  حتمل  باعتبارها   , جزائرية 

هائال من املعلومات الهامة.

هل حققت ما تتمناه اليوم 
على �ضعيد الرواية ، ماهي ؟

لهما  حدود  ال  واحللم  الطموح 
النجاح  على  اهلل  احمد  ولكني   ,
الذي طال الرواية الفتة املا�سية 
 8 �سوى  مت�سي  مي  ل  اأنها  رغم 
وا�ستطاعت  �سدورها  على  اأ�سهر 
يف  عربية  دول  عدة  اإىل  الو�سول 
اأ�سعى  رمبا   , اخلام�سة  طبعتها 
اأعمال  اي�سال  اإىل  م�ستقبال 
طريق  عن  العاملية  ال�ساحة  اإىل 
كل  يتمناه  ما  وهذا   , التجمة 

كاتب.

حدثنا عن اآخر عمل لك 
�ضيقا ...خمطوطة القرن 

ال�ضغري ، مو�ضوعاتها ، 
�ضخ�ضياتها خيالية ام واقعية 

؟

اخليال  اإىل  تنتمي  رواية  �سيفا 
العلمي ال�سعب الذي ال يحيد عن 
يعطيها  ما   , العلمية  النظريات 
منه  اأكث  حقيقيا  �سديا  طابعا 
خياليا , تعدت الرواية 46000 كلمة 
يف حدود 300 �سفحة , ق�سمت اإىل 
�سور  على  واحتوت  ف�سال   16
م�سبة  �سية  مللفات  حقيقية 
عاملية  وهيئات  منظمات  تخ�ص 
 F.B.I - C.I.A كالـ  ح�سا�سة 
موا�سيع  تناولت   ...  - NASA
خطرية وبرامج خميفة ا�ستهدفت 
�سكان االأر�ص باختالف اأجنا�سهم 
لتف�سح  جاءت  الرواية   , واأديانهم 
وتلفظ  ال�سية  امللفات  هذه 
التي  القادمة  �سنة   100 �سيناريو 
لتك�سف  ـ  العاملـ  مت�ص  اأن  يتوقع 
اأننا نعي�ص كذبة كبرية يطلق عليها 

التاريخ!

�ضيفا تلقى حاليا رواجا كبريا 
داخل وخارج الوطن ...فيما 

يعود ذلك ، هل للغتها 
الراقية ام جلمال ا�ضلوبها ؟

�سوى  الرواية  يطالع  ل  حاليا 

 , املخت�سني  النقاد  من  جملة 
الرواية  عن  به  �سحوا  ما  رمبا 
على �سفحاتهم يف مواقع التوا�سل 
من  الكثري  دفع   , االجتماعي 
اإىل اال�ستف�سار عنها , كما  النا�ص 
متناول  غري  النادر  مو�سوعها  اأن 
املهتمني  من  العديد  جعل  عربيا 
ال�سعودية  من  االأدب  مبجال 
مبديرة  يت�سلون  وم�س  واملغرب 
من  والتوزيع  للن�س  املثقف  دار 
اأجل احل�سول على كميات معتربة 
من الرواية رغم اأنه من املقرر لها 
ال�سدور باملعر�ص الدول للكتاب 

القادم �سيال 2018.

تراهن دار املثقف عن هده 
الرواية كثريا ، هل ترى 
يف رهانها على روايتك 

باليجابية يف معر�ص �ضيال ؟

قدر  على  يجعلني  ولكن  ايجابي 
كبري من التقب , فامل�سوؤولية على 
عاتقي االآن ل�سمان جناح الرواية , 
اأ�سكر دار املثقف على الثقة  كما 
الكبرية التي و�سعوها يف �سخ�سي. 
الرواية حقها من  تنال  اأن  واأمتنى 

النقد البناء م�ستقبال

هل يلقى ال�ضباب املوهوب 
من امثالك يف الرواية الدعم 

الكايف ؟

بع�ص  من  دعم  هناك  حقيقة 
االأ�سخا�ص املقربني وعلى راأ�سهم 
ويف   , مب�سرييها  املثقف  دار 
كبريا  تع�سفا  اأجد  الوقت  نف�ص 
ال�سباب  الكتاب  �سد  وا�سطهادا 
بيع  حفالت  اأجريت  اأين  فرغم   ,
الواليات  من  الكثري  يف  بالتوقيع 
اجلزائرية اإال اأين ل اأحلظ تواجد 
فئات عمرية اأخرى القتناء الرواية 

�سوى فئة ال�سباب.

ماهي كلمتك بخ�ضو�ص 
البداع ال�ضبابي اليوم يف 

ال�ضعر والنرث ، وكيف هي 
نظرتك للم�ضتقبل ؟

هناك حركة �سبانية كبرية ال ميكن 
نكرانها يف جمال ال�سعر والنثـ ما 
يجعلني ا�ستب�س خريا لهذا االأمر 
وتظهر  فقط  وقت  م�ساألة  رمبا   ,
وجوه �سبانية جزائرية يف ال�ساحة 
لتمثل اجلزائر خري متثيل  االأدبية 
والدولية  العربية  ال�ساحات  يف 

م�ستقبال.

هل تواجه �ضعوبات يف 
ميدانك الكتابة والت�ضميم ؟

رمبا �سيق الوقت هو العائق الوحيد 
الذي اأواجهه يوميا , فعند عودتي 
اأتفرغ  يوم  كل  م�ساء  العمل  من 
وما  والكتابة  للت�سميم  مبا�سة 
اأنهي االأمر حتى اأجد الوقت  اكاد 
قد داهمني للنوم , وقتي م�سحون 
على  ملقدرتي  را�ٍص  ولكني  جدا 

املوافقة بني االأمرين بنجاح.

كلمة اخرية للقراء 
واجلريدة

ال�سباب  الكتاب  اإىل  كلمتي  اأوجه 
عن  والبحث  للمطالعة  واأدعوهم 
اإىل  لتحويلها  النادرة  املوا�سيع 
جريدة  اأ�سكر  كما   , اأدبية  اأعمال 
الراقي  احلوار  على  الو�سط 
بن  ال�سحفي  بالذكر  واأخ�ص 

يو�سف خل�س.
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املجتمع امليزابي ون�سق القيم من 
�سبطية التغـري اإىل تغـري ال�سبط

ميزاب منطقة تقع يف اجلنوب اجلزائري على بعد حوايل 600كلم من العا�ضمة. 
ها امليزابيون الرببر الأوائل، ومن اخلطاأ اعتبار  ة اأهُمّ ة عنا�ضر اإثنَيّ تت�ضكل من عَدّ

هذه املجموعة الب�ضرية التجاأت اإىل ميزاب بعد �ضقوط تيهرت مبا�ضرة، لأَنّ التاريخ 
ل يف الإبا�ضية، ولكن قدوم  ال�ضاليل للميزابيني اأقدم من التاريخ املذهبي املتمِثّ

الرعايا الر�ضتميني اإليها، وطغيان التاريخ املذهبي على ال�ضاليل كان وراء هذه النظرة 
اخلاطئة، فالإبا�ضية باعتبارها حركة مذهبية انتقلت اإىل ميزاب بعد موؤمتر »اأريغ«. 

وقد قاتل املعتزلُة الالجئني الإبا�ضية حني ق�ضدوا ورجالن مرورا مبيزاب.

د.عبد العزيز بن حممد خواجة /
املركز اجلامعي ـ غرداية ـ

تاريخـية جمتمع

د  »اأبي عبد اهلل حمَمّ وبعد اختيار 
م�صعب  بني  بادية  بكر«  بن 
للإبا�صية، هاجر  )ميزاب( موطنا 
من  كبري  عدٌد  البادية  هذه  اإىل 
خمتلف  من  احلركة  هذه  معتنقي 
جربة،  نفو�صة،  منها  املناطق 
ا جعل  تيهرت، الأورا�س... اإلخ، مَمّ
وحتى  القدمية  الجتماعية  البنية 
الل�صانية تنفجر لأَنّ نظم النازحني 
اأماكنهم  باختلف  »خمتلفة 
ونزعاتهم وقبائلهم وعوائدها، ثم 
اإَنّ نظام تيهرت نظام دولة، ونظام 
نظام  بعدها  املتفرقة  القبائل 

جمموعة«.
اجلدب  النائي  الوادي  هذا  ويف 
�صحراء  يف  العمران  عن  البعيد 
José. ال�صحراء ، على حِدّ تعبري
Gers ، العارية وال�صخرية)28( ، 
اأقام امليزابيون )الإبا�صية( ُمُدنهم 
اأدنى  لهم  تتوفر  اأن  دون  اجلديدة 
)ل  للعمران  املادية  الأ�صباب 
�صناعية  مواد  ول  ماء  ول  زراعة 
الوحيد  ال�صبب  اإّنا  اأولية...(، 
كمفاعل  »العقيدة«  هو  لتكثلهم 
الب�رشية  العنا�رش  هذه  لحتاد 
حول  عهم  وجتُمّ املتباينة)29( 
ون  قطب اأو مثال ديني اأعلى ي�صُحّ
وهدف  منطق  »ي�صمن  اأجله  من 
حياتهم بل حياتهم يف ذاتها«)30(، 
اأو بعبارة اأخرى حول »ن�صق قيمي 

يحكمهم ويوجههم«.
بذرة  مبثابة  ميزاب  فاأ�صبحت 
من  التاريخية  الرياح  حملتها 
تعبري  ـ ح�صب  الر�صتمية  احل�صارة 
ع بف�صل  مالك بن نبيـ  لتُنِبت وتتفَرّ
علقات  م  ينِظّ الذي  »الإجماع« 
واجلماعة  باجلماعة  الفرد 
م�صحوٍن  و�صط  يف  بالفرد، 
�صّكلت  اجتماعية  نف�صيَّة  بدفعة 
Micro- مليكروـح�صارة  اأ�صا�صاً 
اأن  معتقدين   ،))Civilisation
وت�صمن  دينهم  حتمي  ال�صحراء 

ا�صتقرارهم.
ت�صُمّ منطقة ميزاب �صبع قرى يف 
�صكلها احلديث اأولها »العطف« اأو 
�صنة  اأن�صئت  بالرببرية  »جتنينت« 
1046م،  بنورة«  »اآت  ثَمّ  1011م، 
قرية   ، 1053م  »تغردايت«  غرداية 
بني  1124م،  ملي�صت«  »اآت  مليكة 
ثم  1347م،  ا�صجن«  »اآت  يزقن 
وبريان  1630م،  القرارة  تبعتها 
1679م، وهاتان القريتان الأخريتان 
حديثتا العهد بالن�صبة للأخريات.

ملجموعة  تبعا  القرى  هذه  بُنيت 
التي  البنائية  ال�رشوريات  من 
لهذه  القيمي  الن�صق  ت�صمن 
املجموعة بداية من �صلطة الفكر 
الدفاع)34(، فقد  و�صلطة  الديني، 
كانت على �صفح اجلبل ثم انتقلت 
دة  املتعِدّ الغارات  بعد  قمته  اإىل 
عليها م�صتفيدة بذلك من خرباتها 
وينق�صم  الأمنية)35(.  الع�صكرية 
املجال مرفولوجياً لثلثة عنا�رش 
الذاكرة  يف  اأهمية  ذات  رمزية 
للرتاتبية  جت�صيًدا  اجلمعية؛ 
احلياة؛  ل�صمان  البئر  هي  القيمية 
وامل�صلى  ال�صلم؛  ل�صمان  الربج 
ويبقى  »املذهب«  ل�صمان 
املبادئ  اأحد  والفعالية  الت�صامن 
الأ�صا�صية لهذه اجلماعات يف قرى 

ذات هند�صة معمارية مميَّزة.
اإن�صاء  يف  الب�رشية  احلركة  تعود 
هذه القرى اإىل النفجار ال�صكاين، 
اأو  داخليا  م�صدره  اأكان  �صواء 
قرى  التـحام  اإىل  اأو  خارجيا 
�صغرية تندمج داخـل قـريـة واحـدة 
نتيجة هجرة  اأو  يزقن(  بني  )مثـل 
جمموعة من اإحدى القرى لإن�صاء 
بع�س  تخلو  ل  كما  اأخرى،  قرية 
�رشاعات  من  التاريخية  املراحل 

بني هذه القرى
وبداية من القرن XIV انتقلت اإىل 
واإثنية  عقائديَّة  جماعات  ميزاب 
وبع�س  اجلربيني  كاليهود  خمتلفة 
والبدو  املالكي  املذهب  معتنقي 
)بني مرزوق 1429( وانطلقا من 
النمو  موؤ�رش  تزايد  1950م  �صنة 
اآبار  اكت�صاف  نتيجة  الدميغرايف، 
لل�صحراء  اأعطت  التي  البرتول 
واأحدثت حركة  ديناميكية،  اأهمية 

�صو �صيو ـ اقت�صادية باملنطقة.
اجلماعات  هذه  توافق  ويعود 
تق�صيم  اإىل  ن�صبًيّا  والدينية  الإثنية 
فامليزابيون  الجتماعي،  العمل 
ي�صتغلون بالتجارة والزراعة؛ اليهود 
مرزوق  بني  وال�صناعة؛  باخلياطة 
واملذابيح  وال�صعانبة  بالن�صيج؛ 
املنطقة  اأَحدثت  بالرعيكما 
انحدارا  بها  اجلديدة  ال�صناعية 
اإىل  ال�صمال  من  عك�صًيّا  �صكانًيّا 
اجلنوب )خا�صة التجار( ل�صتثمار 

اأموالهم
ال�رشعية  وبا�صم  ال�صتقلل  وبعد 
الثورية والنمط الثوري امل�صتوحى 
ال�صوفيتي-ال�صيني  الن�صق  من 
الدولة  وقفت  مثايل(  )كت�صور 
من  هو  ما  كّل  �صّد  اجلديدة 
وا�صتهدفت  والتقاليد  العادات 
ثقافية  ال�صو�صيو  املوؤ�ّص�صات 
بالت�صويه، لتنتج بذلك قطيعة حاّدة 
وحتول  واحلا�رش.  املا�صي  بني 

التقليدي  الن�صق  بني  ال�رشاع 
بني  تناق�س  اإىل  وال�صتعماري 
الن�صق التقليدي والر�صمي على اأّن 
الدينية  املوانع  اأن  تعتقد  الدولة 
التقّدم  وجه  حاجز يف  والتقليدية 
بن  مالك  يعتربها  والتي  والتطّور، 
نبي موانع )Gard fous( حتمي 
ج�رش  يف  النتحار  من  املجتمع 

نحو التطّور..
هذه،  »التمزيق«  حماولت  ورغم 
قاومت املوؤ�ص�صات التقليدية عند 
مبفعول  الإبا�صية،  اجلماعات 
وبقّوة  داخلية  اآليات  جمموعة 
كّل  اجلمعي،  الوعي  ا�صتمرارية 
ومن  واجتماعي،  فكري  تهمي�س 
تنّظم  التي  املوؤ�ّص�صات  هذه  بني 
مبيزاب:  الإبا�صية  اجلماعة 
)الأعيان(،  اجلماعة  الع�صرية، 
العر�س، املعاهد الرتبوية... وعلى 
»هيئة  املوؤ�ص�صات  هذه  كّل  راأ�س 
الدين  على  ت�صتند  والتي  العّزابة« 

كفاعل اأ�صا�صي يف ممار�صاتها.
والدار�س لتاريخ احلركة الإبا�صية 
وا�صتقرارها يف ميزاب يكاد يجزم 
تاريخ  اإل  هو  ما  »التاريخ  هذا  اأن 
عانت  فقد  ال�صيا�صي«.  ال�رشاع 
التهمي�س  حالة  من  احلركة  هذه 
اأنتجت  و�صيا�صياً  دينيا  امل�صتمر 
»النغلقية  اإىل  يجنح  جمتمعاً 
عن  اأمكن  ما  والبتعاد  البنائية«، 
جهة،  من  ال�صيا�صية  النزاعات 
التي  الدينية  »املركزية«  واإىل 
جهة  من  العّزابة  هيئة  متثلها 
مربراً  اأو  ذلك  يف  م�صتنداً  اأخرى، 

له بخلفيته التاريخية.
تعك�س  املجتمع  هذا  تاريخية 
حلركة  املفّعلة  العنا�رش  جممل 
العنا�رش  اأمام  الجتماعي  التغرّي 
املقاومة لها والتي ت�صعى ل�صمان 
ال�صتقرارية يف مواجهة التغرّيية، 
يف  �صاهمت  التي  العنا�رش  فاأهم 

حركة التغرّي الجتماعي مبيزاب:
*-التزايد ال�صكاين.

الداخلية  *-ال�رشاعات 
واخلارجية.

*-حركة الت�صنيع.
الر�صمي  النظام  بني  *-التناق�س 

والنظام التقليدي.
لكن  العنا�رش  هذه  تزايد  ورغم 
اآليات املقاومة جعلت هذا التغرّي 
ووا�صح،  بارز  ب�صكل  يظهر  ل 
يف  التغرّي  اإدماج  على  وعملت 
ال�صبطية  وهذه  ال�صبط،  عملية 
للتغرّي كانت نتيجة التغرّي امل�صتمر 
لل�صبط يف حّد ذاته من اأجل فهم 
هذه ال�صريورة الجتماعية والآلية 
عن  امل�صوؤولة  الهيئة  اإىل  نعود 
توجيه املجتمع امليزابي وتنظيمه 

األ وهي هيئة العّزابة.

التاريخية و�ضبطـية 
التغييـر

رجال  من  جمموعة  العّزابة  هيئة 
ال�صلطة  بدور  تقوم  والدين  العلم 
املجتمع  يف  والدينية  الروحية 
توفيق  يعرفها  وكما  امليزابي 
على  العليا  »الهيئة  هي  املدين 
الروحي  النفوذ  ولها  الإطلق 
النطاق  وا�صع  العامة  على 
له  ما  كّل  يف  املطلقة  وال�صلطة 
دينية  قوة  فهي  بالدين«  علقة 
على  تعمل  ومهيكلة  منظمة  عليا، 
الجتماعية  العلقات  �صبط 
يف  الأ�صا�صية  الفاعليات  ومراقبة 
التاأثري  �صلطة  لها  املجتمع  هذا 
والجتماعي  )الروحي(  النف�صي 
على  والقرارات(  )التفاقيات 

خمتلف ال�رشائح الجتماعية.
انطلقت هذه الهيئةمن جمرد فكرة 
�صة  موؤ�َصّ �صكل  على  انتظمت  ثَمّ 
موؤ�ّص�صة  اإىل  انتقلت  ثّم  تربوية 
املرجعية  فاأ�صبحت  امل�صجد 
علقاته  كّل  يف  للمجتمع  العليا 
والدينية  القت�صادية  واأنظمته 
�صورة  واأخذت  وغريها  والثقافية 
نظام يخرتق جميع مكونات النظام 
الجتماعي للمجتمع.اإَنّ ال�صريورة 
يف  الهيئة  هذه  بها  مّرت  التي 
من  مبجموعة  زّودها  تاريخيتها 
خللها  من  تتمكن  التي  الآليات 
الجتماعية  التغرّيات  �صبط  من 
املختلفة فاإن النتقال من الفكرة 
ثّم  بها،  النف�صي  اللتحام  اإىل 
معني،  تنظيم  �صكل  على  تطبيقها 
حركية  ذا  التنظيم  هذا  وَجْعِل 
حولها  ويجمع  الفكرة  نف�س  ينتج 
الأفراد  من  ممكن  عدد  اأكرب 
م�صبقاً،  حمّدد  قيمي  اإطار  �صمن 
هي  العمل  يف  املنهجية  وهذه 
الآلية التي يتّم من خللها احتواء 
التغرّي الجتماعي داخل ال�صبطية 
التغرّي  مع  للتوافق  ال�صبط  وتغيري 
تتبعنا  خلل  با�صتمرارفمن 
يبدو  املوؤ�ّص�صة  هذه  لتاريخية 
مبجرد  ابتداأت  العّزابة  حلقة  اأن 
فيما  الأ�صياخ  يتناقلها  فكرة 
ولكن  لتحقيقها،  ويطمحون  بينهم 
حني اقتنع بها جمهور من الطلبة 
واأدركوا �رشورة تطبيقها، تاأ�صلت 
يف نفو�صهم وتوّفر فيهم ال�صتعداد 
لتج�صيدها،  الكايف  النف�صي 
الفكرة  م�صتوى  من  بها  فانتقلوا 
انتظموا  التطبيق.  مرحلة  اإىل 
قوانينها  لها  حلقة  �صكل  على 
وبعد  وم�صريوها،  ومرا�صيمها 

�صوط من الزمن تر�ّصخت وتكونت 
فاأ�صبحت  حمّددة  تقاليد  لديهم 
القابلة  �صكل»النموذجية«  تاأخذ 
بنفو�صة  وانت�رشت  لل�صترياد 
وجربة وورجلن وميزاب، وحيثما 
وديناميكية  حركية  اأوجدت  حلّت 
لدى اأفراد ذلك املجتمع فاقتنعوا 
جت�صيدها  اإىل  و�صارعوا  بها 

واقعيا.
احلركية  هذه  على  �صاعدها  وما 
والتاريخية  الجتماعية  الظروُف 
اأفرادها  ومت�صك  املواتية 
مببادئهم اإىل اأق�صى درجة ممكنة. 
الظروف عملت  نف�س هذه  اأن  اإل 
وحتديده  ن�صاطها  تقلي�س  على 
زمنيا خا�صة مع الدخول الفرن�صي 
بدولة  مبا�رشة  والحتكاك 

مركزية.
امتدت  ال�صتقلل  حركة  ومع 
اإىل عدة قطاعات  الدولة  وظائف 
انتزعت  اأو  فقلّ�صت  املجتمع  من 
من  كانت  التي  الوظائف  بع�س 
هذه  لكن  العّزابة،  هيئة  مهام 
الأخرية ا�صتعادت هيبتها وتاأثريها 
بالتعاون  ال�صبعينيات  نهاية  مع 
املحلية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  مع 
اأن  اإل  التغرّي  احتواء  �صمن عملية 
خمتلفة  اأخرى  موؤثرات  جمموعة 
الفر�صة يف ممار�صتها  لها  مل تدع 
الجتماعي  ال�صبط  لعملية 
راأ�س  وعلى  وظيفية،  ك�رشورة 
اجلديدة  القيُم  املوؤثرات  هذه 
واملعاك�صة  املجتمع  اإىل  الواردة 

لإيديولوجيتها الدينية.
يف  الهيئة  هذه  تعاملت  فقد 
التغرّي  عملية  مع  مواقف  عّدة 

الجتماعي على مرحلتني:
عدم  من  خوفاً  التغرّي  رف�س  ـ   *
لفهم  الوقت  وربح  فيه  التحّكم 
م�صمونه. *ـ  فهم الفكرة الأ�صا�صية 
التغيري  هذا  عليها  يقوم  التي 
لحتوائه.  منّظم  ب�صكل  وتبنيها 

ونعطي لذلك مثالني:
العّزابة  وقفت  فقد  الأَوّل:  املثال 
الهوائيات  �صَدّ  عنيف  ب�صكل 
منطلق  مع  بدايتها  يف  املقعرة 
الت�صعينيات واعتربت كَلّ من يقتنى 
هذا اجلهاز خارجاً عن ن�صق القيم 
يجب اأن يقاطع، ثّم تبّنت بعد ذلك 
خم�س  حوايل  بعد  الفكرة  هذه 
ذاتها  يف  هي  واأجنزت  �صنوات 
التي  القنوات  يبث  مقعراً  هوائياً 
قناة  اإىل  اإ�صافة  �رشورية  تراها 
حملية تبّث اإيديولوجيتها اخلا�صة. 
فقد انتقلت الفكرة من الرف�س اإىل 
القتناع بها على امل�صتوى النف�صي 
ثّم اإىل م�صتوى التنظيم وجعل هذا 
الأخري و�صيلة حركية لكن كّل ذلك 

القيم امل�صرتك  ن�صق  اإطار  مّت يف 
حدث  وقد  املجتمع.  اأفراد  بني 
دخلت  حني  امليكانيزم  نف�س 
ميزاب،  اإىل  مرة  لأّول  الكهرباء 

وجهاز الراديو والتلفزيون.
يف  فيتمّثل  الثاين:  املثال  اأّما 
الر�صمي،  اأو  ال�صيا�صي  اجلانب 
العّزابة  �صت  تعَرّ ما  فكثريا 
العرفية  القرارات  بني  ل�رشاعات 
الإدارية،  الر�صمية  والقرارات 
جتنب  الهيئة  دوماً  حتاول  وكانت 
ثّم عملت على  ال�صيا�صي،  املجال 
كان  الذي  العن�رش  هذا  احتواء 
القائمة  باختيار  وذلك  يهّددها 
وحتريك  طرفها  من  املر�صحة 
املجتمع مل�صاندتها، بذلك ت�صمن 
اجلانبني،  بني  التعار�س  عدم 
املنتخبون  الأع�صاء  اأ�صبح  حّتى 
يجل�صون  القرى  بع�س  �صيا�صيا يف 

جنبًا جلنب مع العّزابة.
وفقا  ينتخب  ل  امليزابي  فالفرد 
وفقا  اإّنا  ال�صيا�صي  لختياره 
م�صالح  يخدم  الهيئة  تراه  ملا 
هيئة  عملت  فقد  املجتمع. 
العّزابة بناء على ذلك ب�صكل فّعال 
على التاأثري يف القرارات ال�صيا�صية 
املتخذة فى املنطقة اأو توجيهها 
البلدية  فالنتخابات  الأقّل.  على 
والولئية والتي لها ارتباط مبا�رش 
باجلماعة امليزابية يف املنطقة ل 
تتّم على اأ�صا�س الربامج ال�صيا�صية 
بقدر  الدميقراطي  الختيار  اأو 
الهيئة.  هذه  باإرادة  ترتبط  ما 
احتواء  اأخرى  مرة  نلحظ  بذلك 
م�صدرا  وجعلها  وتنظيمها  الفكرة 
حركيا يخدم الإيديولوجية العامة، 
العام.  القيمي  الن�صق  اإطار  يف 
وكذلك فعلت مع الأنظمة الرتبوية 

املختلفة.

نحو ت�ضور نظري ل�ضبطية 
التغي

وميكن اإعادة بقاء الهيئة اإىل وقتنا 
لعّدة  قرون  ع�رش  ملدة  احلا�رش 
نتيجة  وبع�صها  متداخلة  اأ�صباب 
ال�صبب  الأخرى، ول ميكن حتديد 
اأن  ميكن  اأّننا  اإّل  ب�صهولة،  الأّويل 
نعطي اأهّم امل�صتويات التي ن�صاأت 
ت�صّكل  والتي  الهيئة  اأ�صا�صها  على 
التحاماً فيما بينها والتي �صاهمت 
يف ا�صتمراريتها، كما تعك�س اأي�صاً 
عملية ال�صبط الجتماعي ال�صادر 
عن الهيئة يف التعامل مع التغريات 
باأربعة  مروراً  وذلك  الجتماعية، 
�صببّية  دائرة  وداخل  م�صتويات 
ح يف ال�صكل  مرتابطة كما هو مو�صّ

التايل:      
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�صروط ال�صيام وفقًا لطبيعة املر�ض
�ضو�ء كنِت م�ضابة ب�ضغط �لدم �أو 
م�ضاكل  لديِك  �أو  بالقلب  مري�ضة 
كنت  �أو  �له�ضمي،  جهازك  يف 
�لكبد  ِبد�ء  �أو  بالقرحة  م�ضابة 
ال  رم�ضان،  �ضهر  �ضيام  وتنوين 
مري�ض  لكّل  �أّن  �إىل  تتنّبهي  �أن  بّد 
�أن  يجب  �ضارمة  طّبية  �رشوط 
رم�ضان  �ضهر  �ضيام  عند  يّتبعها 
مري�ض  مر�ضه،  لطبيعة  وفقاً 
با�ضتطاعته  �ملرتفع  �لدم  �ضغط 
ب�رشط  رم�ضان  �ضهر  ي�ضوم  �أن 
هذ�،  من�ضبطاً.  �ضغطه  يكون  �أن 
لتغيري  �لطبيب  مر�جعة  وعليه 
�لدو�ء �ملدّر للبول، �إذ� كان يعالج 
تعديل  مع  �لدو�ء،  من  �لنوع  بهذ� 
لتنا�ضب  �لدو�ء  جرعات  مو�عيد 
مع  تناولها  فيتّم  رم�ضان،  �ضهر 
كان  �إذ�  �ل�ضحور،  وقبل  �الإفطار 
هذ�،  جرعتني.  يتعاطى  �ملري�ض 
يف�ضل  �لتي  ظروفه  مري�ض  ولكّل 

فيها �لطبيب �ملعالج.

�لدم  �ضغط  مري�ض  وتن�ضح 
�ملرتفع، �أال ياأكل عند �الإفطار �أو 
�ل�ضحور لدرجة �المتالء، و�أن يكرث 
و�لفاكهة،  �خل�رشو�ت  تناول  من 
�لد�ضمة  �الأطعمة  تناول  ويتجّنب 
�لكولي�ضرتول  معّدل  ترفع  �لتي 
وجتّنب  �ل�رش�يني،  يف  �ل�ضاّر 
�لدم،  �ضغط  ترفع  �لتي  �الأطعمة 
�ململّحة  و�الأطعمة  كاملخلاّلت 

عموماً، وتدخني �ل�ضي�ضة.
�ضيام �أو �إفطار مري�ض �لقلب يتعلّق 
بحالته، ومري�ض �ل�رش�يني �لتاجّية 
ي�ضوم  ال  �مل�ضتقّرة  غري  و�لذبحة 
على �الإطالق، �أما مري�ض �لق�ضور 
�ملزمن في�ضوم ب�رشوط، مع �أخذ 
�لدو�ء بانتظام عند �الإفطار وعند 
مقّنناً،  جمهوده  ويكون  �ل�ضحور، 
�أو  �لبدين  �ملجهود  يفرط يف  فال 
باأّنه  �إح�ضا�ضه  حالة  ويف  �لذهني. 
�ل�ضيام،  حتّمل  على  قادر  غري 
ميالأ  وال  فور�ً،  يفطر  �أن  عليه 

�ل�ضحور  �أو  �الإفطار  عند  معدته 
ويجّزئ �لوجبة �إىل وجبات �ضغرية 
متكّررة، و�أن يكرث من �أكل �لفاكهة 

ويقلّل من تناول �حللويات.

�صيام مري�ض القولون

�صيام مري�ض القرحة

�له�ضمي  �جلهاز  مري�ض 
على  �لقولون  ومري�ض 
ي�ضوم،  �أن  يجب  �الأخ�ض، 
تناول  عن  ميتنع  �أن  على 
كامل�ضبكات  �ملمنوعات، 
و�الأكالت  و�لبقولّيات 
وال  و�لد�ضمة،  �حلاّرة 
يف  �الألبان  على  يفطر 
خا�ضة  �لطعام،  بد�ية 
ال  كي  �لقولون،  مر�ضى 

يعانو� من �لغاز�ت.
مري�ض  على  ويجب 
�أو  �لع�ضبي،  �لقولون 
�لقولون،  مري�ض تقّرحات 
ماأكوالت  على  يفطر  �أن 
�أول  يف  كالتمر  ملّينة 
�خلبز  تناول  كما  �لطعام، 
�خلبز  �أو  بالردة  �الأ�ضمر 
�لفول  يتناول  وال  �ل�ضن، 

�أو  مق�رّش�ً  �إال  �ملدّم�ض 
بالن�ضبة  �أما  م�ضّفى. 
�حلام�ض  �رجتاع  ملر�ضى 
فيقول  للمريء،  �ملعدي 
��ضت�ضارى �أمر��ض �لباطنة 
�أّن  �لقاهرة،  بجامعة 
�إفر�ز  من  يقلّل  �ل�ضوم 
�ملعدي،  �حلام�ض 
�لتهابات  من  وبالتايل 
هوؤالء  ونن�ضح  �ملريء.. 
�ملر�ضى باأاّل يقومو� مبلء 
�أثناء  بالطعام  �ملعدة 
و�أال  �ل�ضحور،  �أو  �الإفطار 
ينامو� قبل م�ضي �ضاعتني 
تناول  بعد  �الأقل  على 
�أكل  يتفادو�  و�أن  �لطعام، 
�الأطعمة �لرم�ضانّية �لغنّية 
بالزيوت، مثل �ملك�رّش�ت، 
و�الأكالت �لغنّية بالدهون.

�أما مري�ض قرحة �الإثني ع�رش، فعندما يجوع تكون هناك زيادة يف �إفر�ز 
�حلام�ض �ملعدي، مما يزيد �آالمه، لذ� عليه �أن يحاول تناول �أدوية 

�حلمو�ضة طويلة �ملفعول عند �ل�ضحور، فاإن مل ي�ضتطيع، و�ضعر يف �آخر 
�لنهار مبغ�ض �أو بحمو�ضة �ضديدة، فعليه �أن يفطر، الأّن �لطعام و�ملاء 

يتعادالن مع �حلام�ض �ملعدي...  �أي�ضاً ميتنع هوؤالء �ملر�ضى عن تناول 
�ل�ضاي و�لقهوة بعد �الإفطار، وكذلك �الأطعمة �لغنّية بالدهون، �أو �الأغذية 

�حلاّرة.
�أما �ملر�ضى �مل�ضابون باالإ�ضهال �ملزمن، في�ضتفيدون جّد�ً من �ل�ضيام، 

الأّن �مل�رش�ن �لنائم �أثناء �ل�ضوم، ي�ضبح ن�ضطاً بعد �الإفطار.. وهذ� يعتمد 
على نوعّية �لطعام �ملر�ضى �مل�ضابون باالإ�ضهال �أي�ضاً ي�ضتفيدون من 

�ل�ضوم، الأنهم ال يتناولون �ل�ضو�ئل طو�ل �ليوم، وبالتايل تقل حّدة �الإ�ضهال 
عندهم.

�ضيام مري�ض الكبد

�أما بالن�ضبة ملري�ض �لكبد فيوؤكد د. خالد حميدة، �أ�ضتاذ جر�حة �جلهاز 
�له�ضمي و�لكبد بطّب عني �ضم�ض، �أّن �ل�ضيام له تاأثري مبا�رش و�رتباط 

وثيق بالوظائف �لتي يوؤّديها �لكبد. وبالن�ضبة لتاأثري �ل�ضيام على مر�ضى 
�لكبد، فهو يختلف ح�ضب �ضّدة ومرحلة �ملر�ض، فمر�ضى �لكبد �ملت�ضّحم 

ي�ضتفيدون من �ل�ضيام بتقليل ن�ضبة �لدهون يف �أج�ضامهم، وحمايتهم من 
م�ضاعفات �ل�ضمنة ومر�ض �ل�ضكر.

�أما مر�ضى �لكبد �ملزمن �ملتكافئ، فيمكنهم �ل�ضيام وتعاطي �لعالج مع 
�لفطور و�ل�ضحور، وبالن�ضبة ملر�ضى �لكبد �حلاّد، �أو �مل�ضابون بتلّيف 

كبدي غري متكافئ و��ضت�ضقاء �أو غيبوبة كبدّية، فهوؤالء ال ميكنهم �ل�ضوم 
نظر�ً  حلاجة �أج�ضامهم �إىل تناول �الأدوية و�لعالجات.

�أما �ملر�ضى �مل�ضابون باأور�م يف �لكبد فقد ي�ضعب عليهم �ل�ضيام، �أما 
عن حاالت �لتلّيف �لكبدي �مل�ضاحبة ملر�ض �ل�ضكر، فيختلف كّل مري�ض 

عن �الآخر، ح�ضب �ضّدة مر�ض �ل�ضكر.

�صرورة ال�صوم لكل اإن�صان
�أي �إن�ضان �أو حيو�ن �إذ� مل ي�ضم فاإنه معر�ض لالإ�ضابة باالأمر��ض 

�ملختلفة، و�أن كل �إن�ضان يحتاج �إىل �ل�ضوم.
يقول ماك فادون من علماء �ل�ضحة �الأمريكيني “�إن كل �إن�ضان يحتاج 

�إىل �ل�ضوم و�إن مل يكن مري�ضاً الأن �ضموم �الأغذية جتتمع يف �جل�ضم 
فتجعلـه كاملري�ض فتثقلـه ويقل ن�ضاطه فاإذ� �ضام خف وزنه وحتللت 
هذه �ل�ضموم من ج�ضمه وذهبت عنه حتى ي�ضفو �ضفاًء تاماً و ي�ضرتد 
وزنه ويجدد خالياه يف مدة ال تزيد عن 20 يوماً بعد �الإفطار. لكنه 

يح�ض بن�ضاط وقوة ال عهد لـه بهما من قبل”.

دور العالج بال�صيام
قد �أقيمـت دور للعالج يف �ضتى �أنحاء �لعامل لعالج مر�ضى �ل�ضكر 

باتباع نظام �ل�ضيام لفرتة تزيد من)ع�رش- ع�رشين( �ضاعة ودون �أية 
عقاقري كيميائية، ثم يتناول �ملري�ض وجبات خفيفـة جد�، وذلك 

ملدة �أربعة �أ�ضابيع متو�لية. وقد جاء هذ� �الأ�ضلوب بنتائج مبهرة يف 
عالج مر�ضى �ل�ضكر.

ال�صوم مفتاح ال�صحة
�إن �ل�ضيام هو مفتاح �ل�ضحة، ومن �الأمر��ض �لتي �أثبت �ل�ضوم 

فاعلية يف عالجها: �ل�ضقيقة )�ل�ضد�ع �لن�ضفي(، و�لربو �لق�ضبي، 
و�الأمر��ض �اللتهابية، و�أمر��ض �لغدد �ل�ضم و�ضعف �خل�ضوبة، 

و�لبد�نة، ود�ء �ل�ضكري �إذ� مل مي�ض على �الإ�ضابة �أكرث من 5 
�ضنو�ت، حيث ت�ضاب غدة �لبنكريا�ض بالتلف، وبالتايل ال يفيد 

�ل�ضوم يف تن�ضيط �لغدة وزيادة فعاليتها، وعالج �ضغط �لدم، و�رتفاع 
�لكول�ضرتول.

�صهر واحد يف العام
�أكد �لربوفي�ضور نيكواليف بيلوي من مو�ضكو يف كتابه )�جلوع من 

�أجل �ل�ضحة (  ” �أن على كل �إن�ضان �أن ميار�ض �ل�ضوم باالمتناع عن 
�لطعام ملدة �أربعة �أ�ضابيع كل �ضنة كي يتمتع بال�ضحة �لكاملة طيلة 

ْهَر َفلْيَ�ُضْمُه ( �لبقرة:185 حياته” قال تعلى: ) َفَمْن �َضِهَد ِمنُْكُم �ل�َضّ

 من طلوع الفجر اإىل غياب 
ال�صم�ض

زمن �ل�ضيام �ل�رشعي من طلوع �لفجر �إىل غروب �ل�ضم�ض مع 
�العتد�ل وعدم �الإ�رش�ف يف �لطعام يف وقت �الإفطار وقد �أثبت 

�لبحث �لعلمي �أن �لفرتة �ملنا�ضبة لل�ضوم يجب �أن تكون مابني 
12-18 �ضاعة وبعدها يبد�أ خمزون �ل�ضكر يف �جل�ضم ويف حتليل 

�لربوتني.

 اأهمية الإفطار وال�صحور
فقد �أثبت �لبحث �لعلمي �أهمية وجبتي �الإفطار و�ل�ضحور يف �إمد�د 

�جل�ضم باالأحما�ض �لدهنية و�الأمينية، وبدونهما يتحلل �لدهن يف 
ج�ضم �الإن�ضان بكميات كبرية مما يوؤدي �إىل �إىل ت�ضمع �لكبد و�إحلاق 
�أ�رش�ر خطرية بج�ضم �الإن�ضان. قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم :)ال تز�ل 

�أمتي بخري ما عجلو� �لفطر و�أخرو� �ل�ضحور(.

 اأمان من الأخطار ال�صحية
فقد �أثبتت �الأبحاث �لطبية �أن �المتناع عن �لطعام فقط يعر�ض 

�الإن�ضان على خماطر عديدة �أهمها: �ختالل ن�ضبة �الأمالح و�ل�ضو�ئل 
يف �جل�ضم مما يوؤدي �إىل �الإ�ضابة باأمر��ض خمتلفة وقد ت�ضل هذه 
�الأخطار على �لوفاة، ويوؤدي �جلماع �إىل فقد 76 كيلو �ضعر حر�ري 

قد تلحق �الأذى باالإن�ضان وهو �ضائم.

حكمة ل�صيام الأيام البي�ض
كما يك�ضف �لعلم �حلديث عن حكمة ل�ضيام �الأيام �لبي�ض، فقد �أخرج 

�لبخاري يف �ضحيحه عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه قال : �أو�ضاين 
خليلي بثالث : �ضيام ثالثة �أيام من كل �ضهر، وركعتي �ل�ضحى، و�أن 
�أوتر قبل �أن �أنام. و�ملر�د باالأيام �لبي�ض ) 13، 14، 15( من كل �ضهر 
عربي. و�ضميت بالبي�ض الأن لياليها بي�ضاء من �ضدة �ضوء �لقمر عند 

�كتمالـه. وقد ك�ضف �لعلم �حلديث يف �الأعو�م �الأخرية �أن �لقمر 
ي�ضبب يف �الأيام �لثالث ع�رش و�لر�بع ع�رش و�خلام�ض ع�رش، زيادة 

�لتهيج �لع�ضبي و�لتوتر �لنف�ضي �إىل درجة بالغة ت�ضيب بع�ض �لنا�ض 
مبر�ض �جلنون �لقمري.
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من خ�ضائ�ص الع�ضر الأواخر من رم�ضان
xت�أمْل �أيه� �مل�سلم يف �س�عتك، و�نظر �إىل عقرب �ل�س�عة وهو ي�أكل �لثو�ين �أكاًل، ال 

يتوقف وال ينثني، بل ال يز�ل يجري ويلتهم �ل�س�ع�ت و�لثو�ين، �سو�ء كنت ق�ئم�ً �أو ن�ئم�ً، 
ع�ماًل �أو ع�طاًل، وتذّكْر �أن كل حلظة مت�سي، وث�نية تنق�سي ف�إمن� هي جزء من عمرك، 

و�أنه� مر�سودة يف �سجلك ودفرتك، ومكتوب يف �سحيفة ح�سن�تك �أو �سيئ�تك، ف�ّتق �هلل يف 
نف�سك، و�حر�ص على �سغل �أوق�تك فيم� يقربك �إىل ربك، ويكون �سبب�ً ل�سع�دتك وح�سن 

ع�قبتك، يف دني�ك و�آخرتك.  و�إذ� ك�ن قد ذهب من هذ� �ل�سهر �أكرثه، فقد بقي فيه �أجلّه 
و�أخريه، لقد بقي فيه �لع�رش �الأو�خر �لتي هي زبدته وثمرته، ومو�سع �لذوؤ�بة منه. ولقد 

ك�ن �سلى �هلل عليه و�سلم يعّظم هذه �لع�رش، ويجتهد فيه� �جته�د�ً حتى ال يك�د يقدر 
عليه، يفعل ذلك – �سلى �هلل عليه و�سلم- وقد غفر �هلل له م� تقدم من ذنبه وم� ت�أّخر، فم� 
�أحر�ن� نحن �ملذنبني �ملفّرطني �أن نقتدي به – �سلى �هلل عليه و�سلم- فنعرف لهذه �الأي�م 
ف�سله�، وجنتهد فيه�، لعل �هلل �أن يدركن� برحمته، وي�سعفن� بنفحة من نفح�ته، تكون �سبب�ً 
ل�سع�دتن� يف ع�جل �أمرن� و�آجله. روى �الإم�م م�سلم عن ع�ئ�سة – ر�سي �هلل عنه�- ق�لت: 

"ك�ن ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم- يجتهد يف �لع�رش �الأو�خر، م� ال يجتهد يف غريه".  
ويف �ل�سحيحني عنه� ق�لت: "ك�ن �لنبي – �سلى �هلل عليه و�سلم- يخلط �لع�رشين ب�سالة 

ر و�سّد �ملئزر". ونوم، ف�إذ� ك�ن �لع�رش �سَمّ
فقد دلت هذه �الأح�ديث على ف�سيلة �لع�رش �الأو�خر من رم�س�ن، و�سدة حر�ص �لنبي – 
�سلى �هلل عليه و�سلم- على �غتن�مه� و�الجته�د فيه� ب�أنو�ع �لقرب�ت و�لط�ع�ت، فينبغي 

لك �أيه� �مل�سلم �أن تفرغ نف�سك يف هذه �الأي�م، وتخّفف من �ال�ستغ�ل ب�لدني�، وجتتهد 
فيه� ب�أنو�ع �لعب�دة من �سالة وقر�ءة، وذكر و�سدقة، و�سلة للرحم و�إح�س�ن �إىل �لن��ص. 
ف�إنه� –و�هلل- �أي�م معدودة، م� �أ�رشع �أن تنق�سي، وتُطوى �سح�ئفه�، ويُختم على عملك 

فيه�، و�أنت –و�هلل- ال تدري هل تدرك هذه �لع�رش مرة �أخرى، �أم يحول بينك وبينه� 
�ملوت، بل ال تدري هل تكمل هذه �لع�رش، وتُوّفق الإمت�م هذ� �ل�سهر، ف�هلل �هلل ب�الجته�د 

فيه� و�حلر�ص على �غتن�م �أي�مه� ولي�له�، وينبغي لك �أيه� �مل�سلم �أن حتر�ص على 
�إيق�ظ �أهلك، وحثهم على �غتن�م هذه �للي�يل �ملب�ركة، وم�س�ركة �مل�سلمني يف تعظيمه� 
و�الجته�د فيه� ب�أنو�ع �لط�عة و�لعب�دة ولن� يف ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم – �أ�سوة 

ح�سنة فقد ك�ن �إذ� دخل �لع�رش �سَدّ مئزره، و�أحي� ليله و�أيقظ �أهله.

ف�ضائل �ضهر رم�ضان
�أن �خل�لق  �سهر رم�س�ن  �أهم ف�س�ئل  من 
كل  �لن�ر يف  له عتق�ء من  يكون  عز وجل 
ليلة من لي�يل رم�س�ن، ف�إذ� ك�نت �آخر ليلة 
بعدد  تع�ىل  �هلل  �أعتق  رم�س�ن  لي�يل  من 
ق�ل  وقد  �ل�سهر  طو�ل  �لن�ر  من  عتق�ءه 
ر�سول �هلل �سل �هلل عليه و�سلم: “�إن هلل عند 

كل فطر عتق�ء وذلك يف كل ليلة”
وقد يغفل �لبع�ص عن عب�دة ر�ئعة من �أهم 
عب�دة  وهي  رم�س�ن  �سهر  �أثن�ء  �لعب�د�ت 
�لدع�ء، حيث روى �بن م�جه عن عبد �هلل 
بن عمرو بن �لع��ص: �أن ر�سول �هلل �سلَ�سلى 
�هلل عليه و �سلم �هلل عليه و�سلم- ق�ل: “�إن 
لل�س�ئم عند فطره دعوة ال ترد” ف�حر�ص 
على �الإكث�ر من �لدع�ء عند �إفط�رك ويف 

�سالتك.

ت�ضفيد ال�ضياطني
�ل�سي�طني  ت�سفد  رم�س�ن  �سهر  مبجيء 
�أبو�ب  وتغلق  �جلنة  �أبو�ب  وتفتح  وت�سل�سل، 
ق�ل:  عنه  �هلل  ر�سي  هريرة  �أبي  وعن  �لن�ر، 
ك�ن  �إذ�  و�سلم:  عليه  �هلل  �سَلّ  �هلل  ر�سول  ق�ل 
�أول ليلة من �سهر رم�س�ن �سفدت �ل�سي�طني 
يفتح  فلم  �لن�ر  �أبو�ب  وغلقت  �جلن،  ومردة 
منه� ب�ب، وفتحت �أبو�ب �جلنة فلم يغلق منه� 
ب�ب، وين�دي من�د ي� ب�غي �خلري �أقبل وي� ب�غي 
�ل�رش �أق�رش، وهلل عتق�ء من �لن�ر وذلك كل ليلة. 
�الألب�ين،  و�سححه  م�جه  و�بن  �لرتمذي  رو�ه 
وعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه �أي�س� ق�ل: ق�ل 
ر�سول �هلل �سَلّ �هلل عليه و�سلم: )�أعطيت �أمتي 
يف رم�س�ن خم�ص خ�س�ل مل يعطهن �أمة ك�نت 
قبلهم: خلوف فم �ل�س�ئم �أطيب عند �هلل من 
حتى  �ملالئكة  لهم  وت�ستغفر  �مل�سك،  ر�ئحة 
يفطرو�، وت�سفد مردة �ل�سي�طني فال ي�سلون 
فيه �إىل م� ك�نو� ي�سلون �إليه، ويزين �هلل جنته 
�ل�س�حلون  عب�دي  يو�سك  فيقول:  يوم  كل  يف 
ويغفر  �إليك،  ويعريو�  �ملوؤونه  عنهم  يلقو�  �أن 
لهم يف �آخر ليلة من رم�س�ن، فق�لو�: ي� ر�سول 
�هلل هي ليلة �لقدر ق�ل: ال، ولكن �لع�مل �إمن� 

يوفى �أجره عند �نق�س�ء عمله(

معنى ال�ضيام
 �إن �ل�سي�م لي�ص عب�دة ع�دية �أو جمرد �أمر 
�أنف�سن�  نعذب  حتى  وجل  عز  �خل�لق  من 
ب�جلوع و�لعط�ص، فح��س� هلل �أن يكون �الأمر 
�إن �ل�سي�م عب�دة ر�قية ت�س�عدن�  كذلك، بل 
على تهذيب �أنف�سن� وخم�لفة هو�ه� وتوطينه� 
و�حت�س�ب  ب�الآخرين  و�ل�سعور  �ل�سرب  على 

و�أهمية  ف�سل  ولعظيم  و�لثو�ب   �الأجر 
�ل�سي�م فهو �لركن �لر�بع من �أرك�ن �الإ�سالم 
و�إ�سالمن�  �إمي�نن�  يكتمل  ال  حيث  �خلم�سة 
�هلل  ر�سول  ق�ل  وقد  رم�س�ن،  �سي�م  بدون 
�سي�م  ف�سل  يف  عليه  و�سالمه  �هلل  �سلو�ت 
رم�س�ن: “من �س�م رم�س�ن �إمي�ن� و�حت�س�ب� 

 ” �أي�س�:  ذنبه”،ويقول  تقدم من  م�  له  غفر 
�لري�ن يدخل منه  �إن يف �جلنة ب�ب� يق�ل له 
�أحد  منه  يدخل  ال  �لقي�مة  يوم  �ل�س�ئمون 
ال  فيقومون  �ل�س�ئمون  �أين  يق�ل  غريهم 
يدخل منه �أحد غريهم ف�إذ� دخلو� �أغلق فلم 

يدخل منه �أحد.” رو�ه �لبخ�ري.

القيام يف �ضهر رم�ضان
 

من �أجمل عب�د�ت �سهر رم�س�ن بع�ص �ل�سوم هي �سالة �لرت�ويح، وهي ن�فلة ن�سليه� يف رم�س�ن يبد�أ وقته� من بعد �سالة 
�لع�س�ء وحتى �لفجر و�سفة هذه �ل�سالة �أنه� تكون مثنى مثنى ثم تختم بركعة �لوتر، وقد ق�ل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و 
�سلم: “من ق�م رم�س�ن �إمي�ن� و�حت�س�ب� غفر له م� تقدم من ذنبه”، ومل ي�سلي ر�سول �هلل �سالة �لرت�ويح �أو �لقي�م يف جم�عة 
�إال 3 لي�ل حتى ال تفر�ص على �مل�سلمني �إال �أنه مل يدع �سالته� طو�ل حي�ته، وبعد ذلك �سن �لف�روق عمر بن �خلط�ب �سالة 

�لرت�ويح يف جم�عة حتى ال تتعدد �جلم�ع�ت يف �مل�سجد �لو�حد.

معنى كلمة رم�ضان
ومعنى ��سم رم�س�ن ج�ء من �لرم�ص وهو �سدة �حلر حيث يق�ل يرم�ص رم�س� �أي ��ستد حره، و�أرم�ص �حلر �لقوم �أي 

��ستد عليهم �حلر، ويذكر �بن دريد �أن ��سم رم�س�ن �أنه عندم� مت نقل �أ�سم�ء �ل�سهور �لقدمية ح�سب �الأزمنة و�فق �سهر 
رم�س�ن �أي�م �لرم�ص و�حلر ف�سمي بهذ� �ال�سم، ويق�ل �أن �سهر رم�س�ن �أي�س� م�أخوذ من رم�ص �ل�س�ئم حيث يرم�ص 

جوفه من �سدة �لعط�ص �أثن�ء �ل�سي�م.
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�ضابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اال�سبوع  دبليو  اإم  بي  ك�سفت 
الرابع،  اجليل   X5 عن  املا�سي 
نظرة  اأف�سل  على  ح�سلنا  واليوم 
على مناف�ستها الرئي�سية مر�سيد�س 
جيل  اأي�سا  �سيد�سن  والتي   GLE
النموذج  ر�سد  منها   كليا  جديد 
اأملانيا،  يف  لل�سيارة  االإنتاجي 
ومبا اأن ال�سانعة الفاخرة مل تكبد 
يعني  فذلك  متويهها  عناء  نف�سها 
التد�سني �سيتم خالل االأ�سابيع  اأن 

املقبلة. �سحيح اأن مقطع الفيديو 
اإال  االأمامية  واجهتها  يك�سف  ال 
 GLE اأن ذلك كاٍف حيث ظهرت 
خفيفة  بتمويهات  �سابقا   2019
التج�س�سية  ال�سور  على  وبناًء 
افرتا�سي،  ت�سميم  اإن�ساء  مت 
ال�سابق  عن  ر�سيقة  تبدو  اخللفية 
ي�سل  نحيلة  اخللفية  وامل�سابيح 
الواجهة  اأما  بينها �رشيط معدين، 
 CLS االأمامية فهي م�ستوحاة من

وفتحات   LED اأمامية  مب�سابيح 
تهوية �سفلية عدوانية مع خطوط 
قوية على غطاء املحرك، يف حني 
ت�سيف  جتعدات  اجلوانب  متتلك 
اأقوا�س  مع  مهيبة  مل�سة  اإليها 

عجالت اأعر�س من ال�سابق.
نظام  على  �ستح�سل  داخلها،  يف 
 MBUX الرتفيهي  املعلومات 
مثل  بالكامل  رقمية  �سا�سات  مع 
اأن  كما  ال�رشكة،  موديالت  اأحدث 

االنتقال اإىل من�سة جديدة �سيزيد 
كبري  ب�سكل   GLE داخلية  حجم 

للركاب واالأمتعة.
من  �ستاأخذ  املحركات  اأغلب 
ب�رش  لي�ست  هي  لذا   ،E-Class
�سوى  اأمامنا  لي�س  واالآن  خفي، 
 GLE مر�سيد�س  تقدمي  انتظار 
وتنزل  ر�سميا  كليا  اجلديدة   2019
اجليل   X5 لتناف�س  ال�ساحة  على 

الرابع.

 تويوتا تخترب اأحدث 
�شياراتها الريا�شية

عن  "Brabham" تفرج 
اجلديد "وح�شها" الريا�شي 

خللل يف م�ضخة الوقود ووقف بيعها

ا�شتدعاء اأغلب ن�شخ بي 
 M5 اإم دبليو

ب�سوؤون  مهتمة  مواقع  تداولت 
يظهر  فيديو  �رشيط  ال�سيارات 
 "Supra" ل�سيارة  تويوتا  اختبار 

الريا�سية اجلديدة.
ت�رشح  مل  تويوتا  اأن  من  وبالرغم 
اخل�سائ�س  عن  معلومات  باأية 
الفنية والتقنية لهذه ال�سيارة بعد، 
اأنها  اإىل  ت�سري  الت�رشيبات  اأن  اإال 
�ستاأتي بنظام دفع رباعي ريا�سي، 
 8 بـ  اأوتوماتيكية  �رشعة  وعلبة 

مراحل. اأما فيما يتعلق باملحرك، 
 "Supra" تاأتي  اأن  املتوقع  فمن 
بعزم  توربيني  مبحرك  اجلديدة 
اأن  املرجح  ومن  ح�سانا،   450
دبليو،  اإم  بي  �سنع  من  يكون 
 "M3" �سيارات  مبحركات  �سبيها 
و"M4" املعدلة. ومن املنتظر اأن 
يف  ال�سيارة  هذه  عن  تويوتا  تفرج 
العام  اأواخر  �سيعقد  ر�سمي  حفل 

اجلاري.

 "Brabham" �رشكة  ا�ستعر�ست 
ال�سيارات  بتطوير  املتخ�س�سة 
التي   "BT62" �سيارة  الريا�سية 
وجاء  فائقة.  مبوا�سفات  تتمتع 
غاية  يف  ال�سيارات  هذه  هيكل 
األياف  من  م�سنوعا  االن�سيابية، 
االأمر  واخلفيفة،  املتينة  الكربون 
الذي قلل من وزن ال�سيارة اإىل 972 

vesti.ru .كلغ

دفع  بنظام  ال�سيارة  زودت  كما 
من  عجالت  واأقرا�س  خلفي، 
فرامل  واأقرا�س  الكروم اخلفيف، 
خا�س  مزيج  من  م�سنوعة  فريدة 

من الكربون وال�سرياميك.
 "BT62" تطرح  اأن  املنتظر  ومن 
 1.2 يقارب  ب�سعر  االأ�سواق  يف 
مليون جنيه اإ�سرتليني، اأي اأكرث من 

1.5 مليون دوالر.

اأعلنت اإدارة الهيئة الوطنية لل�سالمة 
على الطرق ال�رشيعة باأن بي اإم دبليو 
�ست�ستدعي غالبية ن�سخ M5 موديل 
 846 وامل�سمولة  التي �سنعتها   2018
وحدة يف الواليات املتحدة وحدها.

ياأتي ذلك لوجود م�سكلة يف م�سخة 
على  جتربها  قد  باملحرك  الوقود 
حركة  اأثناء  العمل  عن  التوقف 
فقد  اإىل  �سيوؤدي  ما  ال�سيارة، 
واحتمالية  مفاجئ  ب�سكل  ال�رشعة 
تتعلق  امل�سكلة  حادث.  يف  الت�سبب 

الفرتة  يف  بناءها  مت  التي  بالنماذج 
اأفريل   17 وحتى   2017 اأوت   21 بني 
التي   M5 �سيارات  اأغلب  اأي   ،2018
حملة  �ستبداأ  دبليو   اإم  بي  �سنعتها 
اال�ستدعاء يف 6 يوليو وحل امل�سكلة 
يف  حتديث  �سوى  يتطلب  ال  ب�سيط 
املحرك،  حتكم  وحدة  برجميات 
اأ�سدرت  فقد  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة 
�سانعة ال�سيارات االأملانية اأمرا لكل 
دبليو  اإم  بي  بيع  باإيقاف  الوكاالت 

M5 حتى حل امل�سكلة.

7 ن�شائح تطيل بها عمر اأجزاء ال�شيارة وتوفر تكاليف ال�شيانة
اأجزاء  تتلف  االأحيان  بع�س  يف 
ال�سيارة ب�سبب عدم معرفة قائدي 
معها،  التعامل  عن  ال�سيارات 
الب�سيطة  بالطرق  معرفتهم  وعدم 
لكم هنا  ونقدم  للمحافظة عليها، 
على  بها  حتافظ  ن�سائح  عدة 
جتنبك  بالتايل  واأي�سا  �سيارتك 

تكاليف اإ�سالحها.
1- مع ترك ال�سيارة بدون ت�سغيل 
يوؤدي  اأن  ميكن  ب�سيطة،  فرتة  ولو 
بطارية  الطاقة من  نفاذ  اإىل  ذلك 

ال�سيارة، مما يعر�سها للتلف.
2- حال قيامك بت�سغيل امل�سابيح 
ال�سيارة  ت�سغيل  قبل  والتكييف 
البطارية  لنفاذ  اأي�سا  يوؤدي  لفرتة 

و�سياع �سحنها.
3- يف بداية ت�سغيل ال�سيارة يعمل 
التكييف  لت�سغيل  ال�سائقني  غالبية 
خاطئ  وهذا  درجة،  اأعلى  على 
الأنه يزيد احلمل على املحرك يف 
بداية احلركة ويزيد من ا�ستهالك 

الوقود.
احلرارة  درجات  اإرتفاع  مع   -4

يتبخر ماء الردياتري، فيعمد بع�س 
ويبداأ  ال�سيارة  الإيقاف  ال�سائقني 
وهو  الردياتري  املاء يف  تزويد  يف 
يوؤذي  مما  بارد  واملاء  �ساخن 
االأف�سل  حيث  ال�سيارة،  حمرك 
ت�سغيل ال�سيارة ثم و�سع املاء اأثناء 

الت�سغيل.
5- كثري ما يهمل قائدي ال�سيارات 
تنظيف �سياراتهم، وحتى لو قاموا 
اجلزء  م�سح  يتم  التنظيف  بعملية 
تنظيف  مهملني  لل�سيارة  العلوي 
لرتاكم  يوؤدي  مما  ال�سيارة  اأ�سفل 
خطر  ي�سكل  مما  والطني  االأتربة 

تاآكل ال�سداأ فيها.
تركنها  ال  ال�سيارة  ركن  حال   -6
على اأر�س غري م�ستوية، اأو اإحدى 
حفرة،  اأو  مطب  على  االإطارات 
الكبالن  تعر�س  اإىل  يوؤدي  مما 

واأجزاء التعليق للتلف.
ال�رشكة  معايري  اتباع  يجب   -7
امل�سنعة يف اإ�سافة زيت الباور اأو 
زيت املقود اأو زيت املحرك، الإن 
الزيت عن احلد املو�سى  نق�سان 

يوؤثر واأي�سا زيادته.

تغرمي اأوبل اأ�شرتا لو�شولها ل�شرعة 696 كلم\�س يف بلجيكا
يف  �سيارة  اأ�رشع  يف  تفكر  عندما 
العامل؛ ما يقفز للذهن عادة هي 
كوينيج�سيج  اأو  �سريون  بوجاتي 
فينوم  هيني�سي  اأو   RS اأجريا 
GT، ولكن ملفاجاأة الكثريين، مت 
لقيادته  اأ�سرتا  اأوبل  �سائق  تغرمي 
منطقة  يف  كلم\�س   696 ب�رشعة 
 50 فيها  لل�رشعة  االأعلى  احلد 

كلم\�س.
حيث  بلجيكا،  يف  وقعت  احلادثة 
بكامريات  ال�سيارة  التقاط  مت 
 6،597 ال�سائق  وتغرمي  ال�رشعة 

يورو – 
الأن  معقول  غري  االأمر  بالطبع 
مبحرك  عادة  تاأتي  اأ�سرتا  اأوبل 
1.4 لرت باأربع �سلندرات بقوة 98 
نيوتن.  130 دوران  وعزم  ح�سان 

 OPC مرت، وحتى اإ�سدار اأ�سرتا
ي�سل  اأداء  االأعلى   Extreme
ل�رشعة ق�سوى عند 250 كلم\�س 
ال�رشعة  ثلث  اأي حوايل  فح�سب، 

املعلن عنها يف الغرامة.
ال�سائق  احتج  احلال،  بطبيعة 
ما  ال�ستحالتها،  الغرامة  على 

االأمر  يف  للنظر  ال�سلطات  دفع 
واكت�ساف اأن اأ�سرتا كانت م�رشعة 
من  بدال  فح�سب  كلم\�س   60 بـ 
مت  التي  اجلنونية  كلم\�س   696
ولكن  البداية..  يف  بها  اتهامها 
ال�رشعة  ال�سائق الأن  �سيتم تغرمي 
من  كلم\�س   10 بـ  اأعلى  زالت  ال 

احلد االأعلى للمنطقة.
فيها  ت�سبب  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
خطاأ كودي يف برجميات كامريات 
ال�رشيعة،  الطرق  على  ال�رشعة 

وهو اأمر يحدث اأحيانا
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احلمالت  تكثيف  مت  اأنه  البيان  اأو�ضح  و 
الوقائية   بالن�ضائح  يتعلق  فيما  التح�ضي�ضية 
دعوة  ال�ضيما  الظروف,  هذه  مثل  يف  املهمة 
ال�ضم�س   الأ�ضعة  التعر�س  لعدم  املواطنني 
واأ�ضحاب  امل�ضنني  االأ�ضخا�س  خا�ضة 
جتنب  وكذا  واالأطفال,  املزمنة  االأمرا�س 
يف  اإال  الفرتة,  هذه  خالل  والتنقل  اخلروج  
حاالت ال�رضورة اأين يجب اخلروج يف ال�ضباح  
الباكر اأو يف وقت متاأخر من امل�ضاء خا�ضة يف 

واليات الداخلية.
اإىل  املواطنني  املدنية  احلماية  تدعو  كما 
اإغالق النوافذ وال�ضتائر وواجهات  ال�رضفات 
النهار,  طول  ال�ضم�س  الأ�ضعة  تتعر�س  التي 
التقليل  اأو   الكهربائية  االأنوار  اإطفاء  وكذا 
من ا�ضتعمالها وعدم التوافد على املجمعات 
املائية لل�ضباحة نظرا  خلطورتها واال�ضتحمام 

عدة مرات يف اليوم بدون جتفيف البدن.
كما تنبه املديرية العامة لهذا ال�ضلك االأولياء 
الإعطاء �رضب املـــاء بانتظام  لالأطفال وعدم 
عن  ف�ضال  ال�ضيارة,  داخل  وحدهم  تركهم 
االنتظار  وعدم   للمر�ضى  املاء  اأي�ضا  اإعطاء 
حتى ي�ضابوا بالعط�س, كما تنبه جتنب االأعمال 
كالريا�ضة  بدنية   جمهودات  تتطلب  التي 
والب�ضتنة واإذا توجب على �ضخ�س ما اخلروج, 

يجب ارتداء قبعة, ومالب�س  خفيفة )القطن( 
املديرية  تدعو  االأخري  ويف  فاحت  لونها  يكون 
ال�ضيارات  �ضائقي  املدنية  للحماية  العامة 
والذين ال  تتوفر �ضيارتهم على مكيف هوائي, 
تفادي قطع م�ضافات طويلة خالل اأوقات التي 
االأف�ضل  من  وبرجمتها  احلرارة,  فيها  ت�ضتد  
انخفا�س  عند  امل�ضاء  من  متاأخر  وقت  يف 

دراجات  احلرارة اأو بالليل.

الأاغواط

�سرقة كمبيوتر حممول 
داخل موؤ�س�سة تربوية

حيثيات الق�ضية تعود اإىل �ضكوى تقدم بها اأمام 
م�ضالح االأمن احل�رضي االأول باأمن دائرة افلو 
اأ�ضتاذ يبلغ من العمر )36( �ضنة ب�ضكوى ر�ضمية 
بخ�ضو�س تعر�ضه لل�رضقة من داخل موؤ�ض�ضة 
تربوية بو�ضط مدينة افلو و التي ا�ضتهدفت 

حا�ضوبه املحمول من قبل جمهول )ين(, ليتم 
على الفور فتح حتقيق يف الق�ضية مع تكثيف 
االأبحاث و التحريات التي اأ�ضفرت عن توقيف 
ثالثة )03( اأ�ضخا�س م�ضتبه فيهم مع ا�ضرتجاع 
جهاز احلا�ضوب املحمول حمل ال�رضقة بعد 

ا�ضتكمال ملف االإجراءات اجلزائية للق�ضية مت 
تقدمي اأطرافها اأمام ال�ضيد وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة اأفلو.

ورقلة

 اأول رحلة لنقل احلجاج 
يف 29 جويلية املقبل

   
�ضتنطلق اأول رحلة لنقل احلجاج امليامني من 
جنوب  الوطن اإىل البقاع املقد�ضة باململكة 

العربية ال�ضعودية يوم 29 جويلية القادم  بر�ضم 
مو�ضم »حج 2018 » و ذلك انطالقا من مطار 

عني البي�ضاء )ورقلة( ح�ضبما علم  اأم�س االأحد 
من املديرية اجلهوية ل�رضكة اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية. و برجمت يف هذا االإطار ع�رض )10( 
رحالت جوية لنقل ما جمموعه 2.990 حاج من  

واليات جنوب الوطن, وهي ورقلة و الوادي و 
غرداية و اإيليزي و جانت و مترنا�ضت (  لتاأدية 
منا�ضك الركن اخلام�س من اأركان االإ�ضالم (  
مبعدل 290 حاج للرحلة الواحدة  كما اأو�ضح 

املدير اجلهوي حممد توفيق بونوة على هام�س 
انطالق عملية بيع  التذاكر.

اأحمد باحلاج 

احلماية املدنية يف حالة تاأهب ق�صوى

  حتذيرات من ارتفاع قيا�سي لدرجات احلرارة
و�صعت املديرية العامة للحماية املدنية كل  الوحدات التدخلية يف حالة تاأهب 

ق�صوى, بعد الإعالن للن�صرة اجلــوية اخلا�صة بارتفاع دراجات احلرارة اإثر قدوم 
كتلة هوائية �صاخنة على اأغلب وليات الوطن,  ح�صب ما اأفاد به بيان لهذا ال�صلك.

غزوة ال�سابالت..
الت�صامنية  الهبة  ق�صية  اأم�س  احتلت 

مع فتاة تعر�صت للتحر�س ح�صة الأ�صد 

حيث  الجتماعي  التوا�صل  و�صائط  يف 

يف  معار�س  و  موؤيد  بني  الآراء  انق�صمت 

ا�صل  عن  عمدا  رمبا  التغا�صي  مت  حني 

فهو  لتحر�س  امراأة  تتعر�س  امل�صكل,اأن 

متخلف,هذا  و  مدان  اأخالقي  �صلوك 

التعبري  طريقة  املبداأ,لكن  حيث  من 

اأكرث  تكون  اأن  ميكن  كان  الت�صامن  عن 

بع�س  ت�صتغلها  لومل  تاأثري  و  فاعلية 

املوجات  كل  ركوب  اأدمنت  التي  الوجوه 
بدعوى اأو باأخرى.

بهذا  بالذات  الفتاة  هذه  حظيت  ملاذا 

ممار�صة  الظاهري,هل  الت�صامن 

الريا�صة هي امل�صكل الوحيد الذي تعاين 

هناك  اجلزائر,بال�صك  يف  الن�صاء  منه 

اللتفات  ت�صتحق  اأهمية  اأكرث  ق�صايا 

املركب,و  اجلهل  هيمنة  ,مثل  نحوها 

,ول  ال�صتعالئية  الذكورية  ا�صت�صراء 

يحتاج الو�صع القائم كثريا من التنبيه اأو 

التحذيرحول م�صتويات اخلطر احلالية 

التي تهدد البناء ال�صليم ملجتمع مت�صالح 

اإيجابي  انفتاح  يف  مع هويته  و  نف�صه  مع 
مع الع�صر

اأكرث  يكونو  اأن  للمت�صامنني  ميكن  كان 

فاعلية لو اختاروا جيدا �صعاراتهم بدل 

رفع لفتات حتتوي اأخطاء لغوية فادحة 

الفعالية  �صور  �صاهد  تغتفر,..الذي  ل 

حتى  بعيدون  اأننا  �صيعرف  الت�صامنية 

عن اإبداع طرق احتجاجية جتعلنا نقف 

عادل  �ص�صب  اجل  من  واحد  خندق  يف 

رغم اختالفاتنا الإيديولوجيات.

موقف

وزارة الت�صامن الوطني

م�ساريع جديدة 
للتكفل بالأ�سخا�ص 

امل�سنني 
   

ك�ضفت وزيرة الت�ضامن الوطني واالأ�رضة 
وق�ضايا املراأة  غنية الدالية باجلزائر 

العا�ضمة عن وجود عدة م�ضاريع 
للتكفل  باالأ�ضخا�س امل�ضنني عرب القطر  
واأو�ضحت الدالية خالل تقا�ضهما مائدة 
االإفطار رفقة وزير ال�ضكن والعمران  

واملدينة عبد الوحيد طمار و وايل 
العا�ضمة عبد القادر زوخ مع نزالء  

مركز ال�ضيخوخة لباب الزوار اأن هناك 
عدة م�ضاريع جديدة يف االأفق للتكفل 

باالأ�ضخا�س  امل�ضنني من بينها فتح دور 
جديدة ت�ضاف اإىل 33 مركزا متواجد 

عرب القطر دون اأن  تقدم تفا�ضيل حول 
ذلك 

احلاج # وداد 

كم تتكلف قمة ترمب - كيم؟

�صطيف

 تن�سيب نا�سر فا�سلي مدير
ا لديوان موؤ�س�سات ال�سباب 

بريطانيا

اأول عملية زرع رحم نهاية 2018

يل  �ضنغافورة  وزراء  رئي�س  قال 
الرئي�س  القمة بني  اإن  لونغ  ه�ضني 
والزعيم  ترمب,  دونالد  االأمريكي 
اأون,  جونغ  كيم  ال�ضمايل  الكوري 
 20 نحو  �ضنغافورة  تكلف  �ضوف 
 15( �ضنغافوري  دوالر  مليون 
وو�ضفها  اأمريكي(,  دوالر  مليون 
ا�ضتعداد  على  نحن  »تكلفة  باأنها 
لدفعها«ووفقاً ل�ضحيفة »�ضرتيت�س 
اإن  يل  قال  ال�ضنغافورية,  تاميز« 

ن�ضف  نحو  متثل  االأمن  تكاليف 
والتي  تقديرها,  مت  التي  التكلفة 
�ضنغافورة  حكومة  تتحملها  �ضوف 
بالكامل وقال يل: »اإنها م�ضاهمتنا 
يف م�ضعى دويل ي�ضب يف م�ضلحتنا 
ب�ضدة«وجاء ذلك يف معر�س رد يل 
اأم�س  ال�ضحافيني  من  اأ�ضئلة  على 
االإعالمي  املركز  يف  )االأحد( 
نحو  تغطية  ي�ضهد  الذي  الدويل, 

األفي �ضحفي دويل للقمة.

والريا�ضة  ال�ضباب  مدير  اأ�رضف 
 10 االأحد  طاهري  عزيز  ال�ضيد 
جوان 2018 على التن�ضيب الر�ضمي 
لل�ضيد نا�رض فا�ضلي مديرا جديدا 
لوالية  ال�ضباب  موؤ�ض�ضات  لديوان 
بت�ضيري  املكلف  بح�ضور  �ضطيف, 
�ضوؤون الديوان يف الفرتة ال�ضابقة, 

مبديرية  ال�ضباب  م�ضلحة  ورئي�س 
ال�ضباب والريا�ضة واإطارات ديوان 
موؤ�ض�ضات ال�ضباب, وباملنا�ضبة اأكد 
اأن نا�رض  مدير ال�ضباب والريا�ضة 
فا�ضلي ميلك من اخلربة ما يوؤهله 
بالنظر  واأكرث  املن�ضب  لتويل هذا 

خلربته الطويلة يف القطاع.

الربيطانيون  اجلراحون  يقول 
رحم  اأول  لزرع  يخططون  الذين 
باإجراء  »ياأملون  اإنهم  يف بريطانيا 
عام  نهاية  قبل  العمليات  هذه 
�ضميث,  ريت�ضارد  2018«وقال 
اأبحاث  على  امل�رضف  الطبيب 
لزرع الرحم اإنهم »ب�ضدد ا�ضتخدام 

رحم متطوعني اأحياء«.
االأطباء يف  ويف عام 2015, ح�ضل 
الإجراء  املوافقة  على  بريطانيا 
اأول عمليات لزرع ع�رضة اأرحام اإال 
متوفيات  متربعات  قبل  من  كانت 
اليوم  الطبي  الفريق  ويعمل 

قبل  من  االأرحام  ا�ضتخدام  على 
متربعات ما زالن على قيد احلياة 
وكذلك من املتوفيات منهن وقال 
الن�ضاء اال�ضت�ضاري  �ضميث, طبيب 
�ضارلوت  امللكة  م�ضت�ضفى  يف 
وت�ضيل�ضي يف لندن, اإن �ضبب اتخاذ 
»عملية  اأن  اإىل  يعود  القرار  هذا 
نقل الرحم من متربع حي اأ�ضحت 
ب�ضيطة واآمنة اأكرث من قبل, اإذ اأن 
 12 من  انخف�س  اجلراحة  وقت 
�ضاعة اإىل 4 �ضاعات وتقدمت نحو 
750 �ضيدة يف بريطانيا بطلب لزرع 

رحم لهن .
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لهذا ال�سبب اإنهارت اآمال 
ليفربول ب�سم نبيل فقري 

اإنتقال  ف�ضل  الفرن�ضي  ليون  نادي  اأعلن   
ليفربول  نادي  اىل  فقري  نبيل  جنمه 
االإجنليزي هذا ال�ضيف بعدما كان الالعب 
قاب قو�ضني اأو اأدنى من االإن�ضمام للريدز 

خالل الفرتة املقبلة.
وكان نادي ليفربول قد اأمت جميع اإتفاقاته 
من  قريباً  وكان  والنادي  الالعب  مع 
االإجنليزي  النادي  ل�ضفوف  االإن�ضمام 
بال�ضاعات القليلة املا�ضية قبل اأن يُ�ضدر 
خالله  من  اأكد  �ضادماً  بياناً  ليون  نادي 

مت�ضكه بالالعب وف�ضل اإنتقاله للريدز. 

عن  اإجنليزية  �ضحفية  تقارير  وك�ضفت 
لف�ضل  اأدت  التي  احلقيقية  االأ�ضباب 
ال�ضفقة حيث تعر�س الالعب الإ�ضابة قوية 
�ضنوات  ثالث  منذ  لها  تعر�س  الركبة  يف 
وهو ما اأظهره الك�ضف الطبي الذي خ�ضع 
عر�س  اأن  ال�ضحف  ,واأ�ضارت  الالعب  له 
نادي ليفربول ل�ضم الالعب كان 53 مليون 
اإ�ضرتليني وعقب اإكت�ضاف االإ�ضابة  جنيهاً 
حاولت اإدارة الريدز تقليل املقابل املادي 
اأعلنت  التي  ليون  اإدارة  رف�ضته  ما  وهو 

مت�ضكها بالالعب يف النهاية. 

�ضهر  مبنا�ضبة   Ooredoo تُطلق 
على  متميز  ترويجي  عر�س  رم�ضان 
ين«)  »خربرّ خلدمتها  اال�ضالمية  الباقة 
ال�ضهر  طوال  �ضالح   )  Khabbarni
باإمكان  الفريد,  العر�س  الف�ضيل مع هذا 
باقة  من  اال�ضتفادة   Ooredoo زبائن 
بـ 1 دج فقط عو�س عن 50 دج  ا�ضالمية 
اخلدمة:  لهذه  ومتنوع  ثري  حمتوى  ومن 

اأحاديث,  واالإفطار,  االإم�ضاك  مواقيت 
اأدعية, اإر�ضادات, مواقيت ال�ضالة, ق�ض�س 

اإ�ضالمية واالأحوال اجلوية.
الرتويجي  العر�س  هذا  من  لال�ضتفادة 
ملدة  دج   1 بـ  ين«  »خربرّ خلدمة  امُلتميرّز 
�ضهر واحد, ما على الزبون �ضوى ت�ضكيل 
النقال  هاتفه  على  جمانا   #515* الرمز 

واختيار الباقة اال�ضالمية.

مع Ooredoo يف رم�صان

ين« بـ 1 دج فقط  الباقة ال�سالمية لـخدمة »خبرّ
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