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اتهم القيادات ال�شابقة بعرقلة الن�شاطات, مدير التعا�شدية العامة للأ�شغال العمومية:

زمايل مطالب بالف�صل يف قرار اجلمعية ورفع التجميد

فيما جدد رغبته يف الرت�شح للرئا�شيات, مقري:

الو�صع يتجه نحو الغمو�ض.. واملوؤ�ص�صة الع�صكرية قوية
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�شيدي ال�شعيد: من ينكر اإجنازات 
الرئي�ص ,جاحدا ولد عبا�ص:

»هــــــــدفــــــــنا مــــــن 
 الـــــــــــم�صـــــــــــاورات 
م�صاندة  الـرئي�ض«

�ص3

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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»عدم ال�صتقرار وال�صراعات ال�صخ�صية �صبب الن�صداد« منخرطو التعا�صدية دون اأجور ومنح منذ جتميد ح�صابها 
يف اإطار التطبيق ال�شارم لتعليمة وزير الداخلية 

 وايل ورقلة ي�صهر �صيف احلجاج
 يف وجه امل�صتثمرين املغامرين     

 ولد قابلية يفتح النار على "يا�شف �شعدي " ويوؤكد:

 هنـــاك مــــــن يـــــــ�صعى اإىل 
الطعن يف �صهداء الثورة

نوفمرباملقبل موعد نهاية كابو�ص العط�ص

 وايل امل�صيلة ياأمر بالإ�صراع
 ويحذر املقاولت املتقاع�صة

�ص5

�ص6

�ص3

�ص4

�ص3

و�شط ح�شور فني وجماهريي كبري: » 

جنازة اأ�صطورية لعميد 
الأغنية القبائلية جمال 

عالم مب�صقط راأ�صه

بعد وقفة املديرية العامة ل�شونطراك 

 عمال �صوناطراك يحتجون 
اليوم باملركزية النقابية  

لإقناعهم بت�شليم اأنف�شهم للأمن اجلزائري قبل نهاية ال�شنة 

مفاو�صات متقدمة مع 34 عن�صر من 
اجلماعات الإرهابية بال�صحراء الكربى  



عين

اخلارجية  بوزارة  الإن�سان  حقوق  �سوؤون  وزير  اأكد 
يف  األقاها  كلمة  خالل  اأحمد،  لورد  الربيطانية 
الإن�سان وجوب حتقيق  اجلل�سة 39 ملجل�س حقوق 
من  له  تعر�سوا  ملا  الروهينغا  ل�سعب  العدالة 
انتهاكات مروعة يف ميامنار. واأ�سار اللورد اأحمد يف 
كلمته التي نُ�رشت اليوم الثالثاء اإىل اأن » ما خل�ست 
اإليه جلنة تق�سي احلقائق الدولية كان الأ�سا�س الذي 
اجلرائم  ب�ساأن  املوثوق  تقريرها  يف  اإليه  ا�ستندت 
ما  واأن  ميامنار  يف  الروهينغا  �سد  ارتكبت  التي 

ورد يف التقرير حول الأفعال الوح�سية التي ارتُِكبت 
مروعة  قراءة  متثل  والغت�ساب  القتل  فيها  مبا 
حتقيق  وجوب  على  اأحمد  اللورد  و�سدد  للتقرير«. 
العدالة للروهينغا ملا تعر�سوا له من اأعمال مروعة، 
ارتكاب  العقاب عن  الإفالت من  »ل ميكن  م�سيفاً 
اأن  اإىل  التحقيق  جلنة  تو�سلت  وقد  الأعمال،  هذه 
هذه الأعمال ت�ستدعي التحقيق بها وحماكمة كبار 
عن  م�سوؤوليتهم  لتحديد  امليامناريني  امل�سوؤولني 

اأعمال القتل اجلماعي يف ولية راخني.«
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علماء �أمريكيون يطورون لقاح 
�إنفلونز� ميكن تطبيقه ذ�تيا

طور علماء من جامعة »وا�سنطن« الأمريكية 
لقاحا للإنفلونزا ميكن اإر�ساله اإىل املر�سى 

عرب الربيد، لل�ستخدام الذاتي دون 
م�ساعدة اأحد. وياأتي اللقاح على �سكل 

ل�ساقة ل تتطلب اأي تدريب ل�ستخدامها، 
وميكن �سحنه مبا�سرة اإىل باب املنزل. 

ويهدف العلماء منذ فرتة طويلة اإىل اإنتاج 
لقاح للعديد من ال�سللت، اأو حتى جميع 

الفريو�سات، ومل يخطط الباحث الرئي�سي، 
كارتر وفريقه، للنتيجة الأخرية، حيث 

متثل الهدف الأويل يف اإحياء فكرة وكالة 
م�ساريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة . وقال 

كارتر اإنه توجب عليهم اختيار كل من 
الأداة وامل�ساد، وهو العلج املعزز لنظام 

املناعة احلقيقي الذي ميكن اأن يحقق هذا 

الهدف. واأتت النتيجة النهائية عبارة عن 
اأداة م�ساعدة ميكن تو�سيلها عرب الأدمة  

)اجللد(، با�ستخدام اإبرة جمهرية ق�سرية، اأو 

ل�ساقة حتتوي على العديد من الإبر املجوفة 
ال�سغرية، والتي ل ميكن ال�سعور بها.

باتنة: �رتفاع معدل �لتعكر ب�سد كدية �ملدور 

م�سوؤول بريطاين : 

ال بد من حتقيق �لعد�لة للروهينغا ملا تعر�سو� له من �أعمال مروعة

خبر في 
صورة

�سجة فاي�سبوكية ب�سبب 
ت�سوير �حلريق

جبهة �لتحرير تقلد 
حركة جمتمع �ل�سلم

متابعي  من  العديد  اأكد 
ال�سيا�سي  ال�ساأن 
باجلزائر اأن حزب جبهة 
يقلد  الوطني  التحرير 
الأخرية  خرجاته  يف 
ال�سلم،  جمتمع  حركة 
عبا�س  ولد  راح  حيث 
يلتقي بال�سخ�سيات التي 
باملجتمع  عالقة  لها 
انطلقت  اأن  بعد  املدين 
اخلطوة  هذه  يف  حم�س 
الآن  اأيام من  قبل ع�رش 

اأين كان لها لقاء مع جمعية العلماء امل�سلمني واللجنة العليا ملراقبة 
النتخابات، ما �سمح بفتح باب للتاأويالت حول قدرة ولد عبا�س وحزبه 

يف خلق مبادرات خا�سة به دون ال�سري وراء ما تقدمه الأحزاب.

فيلم �ل�سعد�ء يتلقى 
�ل�سوء �الأخ�سر للعر�ض

وافقت الهيئات املخت�سة 
على منح الفيلم ال�سنيمائي 
»ال�سعداء« ال�سوء الأخ�رش 

من اأجل عر�سه عرب 
القاعات ال�سينمائية يف 

اجلزائر وهو الفيلم الذي 
مت ت�سويره حتت اإدارة 

املخرجة اجلزائرية 
�سوفيا جمعة التي 

عر�ست الفيلم على 
م�ستوى املعهد الفرن�سي 
يف بالدنا وهو من اإنتاج 

م�سرتك جزائري فرن�سي 
وبلجيكي.

ت�سبب الرتفاع املعترب ملعدل 
املدور  كدية  ب�سد  التعكر 
باتنة  بولية  تيمقاد  مبدينة 
معاجلة  حمطة  توقف  يف 
املائية  املن�ساة  بهذه  املياه 
مما  الأخريين  اليومني  يف 
توزيع  يف  تذبذب  اإىل  اأدى 

 6 عرب  احليوية  املادة  هذه 
 300 يقارب  باإجمايل  بلديات 
اأكدته  ما  ح�سب  ن�سمة،  األف 
املحلية  الوحدة  الثالثاء 

ملوؤ�س�سة اجلزائرية للمياه.
بالإعالم  املكلف  واأو�سح 
ملوؤ�س�سة  املحلية  بالوحدة 

اجلزائرية للمياه، عبد الكرمي 
زعيم باأن هذا التوقف التقني 
الأمطار  كمية  اإىل  يعود 
ال�سد  دخلت  التي  املعتربة 
 2 ب  -ح�سبه-  واملقدرة 
مكعب  مرت  األف  و400  مليون 

يف ظرف يومني فقط.

ت�سفية  حمطة  اأن  واأ�ساف 
املياه على م�ستوى �سد كدية 
اأخرى  مرة  �رشعت  املدور 
معاجلة  يف  اليوم  �سباح  منذ 
انخفا�س  بعد  املياه  اإنتاج  و 
م�ستواه  اإىل  التعكر  معدل 

الطبيعي.

ت�سّبب اإقدام 
مواطن بت�سوير 
اأحد الأ�سخا�ص 

الذي تعّر�ص اإىل 
احلرق ب�سبب 
انفجار اأنبوب 

الغاز الذي حدث 
مبنطقة بن 

طلحة برباقي 
ا�ستياء كبريا 

و�سط م�ستعملي 
موقع التوا�سل 

الجتماعي 
»فاي�سبوك« 

بعدما اأقدم نف�ص 
ال�سخ�ص على 

ن�سره عربه، وهو 
الأمر الذي لقى 

انتقادات كبرية 
اأو�ساط م�ستعملي 

الفاي�سبوك يف ظل 
الو�سعية احلرجة 

التي كان عليها 
املعني بالأمر.

�لوفاق �ل�سطايفي يقع يف فخ تاجنانت
مل ي�ستطع فريق وفاق �سطيف 
دفاع  فريق  عقبة  جتاوز  من 

معه  تعادل  اأن  بعد  تاجنانت 
جمعهما  الذي  اللقاء  يف 

 08« مبلعب  اأم�س  اأول  ع�سية 
ماي ب�سطيف » ليحقق بذلك 

 18 جمموع  من   11 النقطة 
نقطة حمققة.
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فيما جدد رغبته يف الرت�سح للرئا�سيات، مقري:

»الو�سع الراهن يتجه نحو الغمو�ض.. واملوؤ�س�سة الع�سكرية قوية«
اأكد عبد الرزاق مقري باأن تر�سحه لرئا�سة البلد يف انتخابات 2019 وارد جدا، �سيما واأنه �سيناريو من ال�سيناريوهات التي قد تعتمد عليها حم�س يف القريب العاجل، مو�سحا اأن الو�سع 

احلايل يتجه نحو الغمو�س، وفر�س �سيا�سة الأمر الواقع،  اإذا مل ينفرج الو�سع يف الأيام املقبلة ومل يكن هناك توافق اأو قواعد املمار�سة الدميقراطية، يف حني و�سف املوؤ�س�سة الع�سكرية 
بالقوية املتحكمة ول ميكن اأن يكون رئي�س اجلمهورية يف 2019 اإذا مل تكن املوؤ�س�سة الع�سكرية را�سية عنه.

علي عزازقة

ويف حوار خ�ص به موقع tsa عربي، 
حركة  يف  الأول  الرجل  اأو�ضح 
تر�ضحه  م�ض�ألة  ب�أن  ال�ضلم  جمتمع 
تبقى  املقبلة  الرئ��ضي�ت  يف 
ال�ضين�ريوه�ت  بني  من  �ضين�ريو 
النج�ح  اأوله�  املطروحة،  الأربع 
مل  واإذا  الوطني  التوافق  حتقيق  يف 
يكن ذلك، �ضنن�ق�ص ال�ضين�ريو الث�ين 
اقرتاح  له�  ك�ن  اإذا  املع�ر�ضة  مع 
اإقن�عن�  ل�ضخ�ضية م�ضرتكة، �رشيطة 
على  ووزن  وامتداد  اإ�ض�فة  له�  ب�أن 
امل�ضتوى ال�ضعبي، حتى ل نكون نحن 
ال�ضخ�ضية على  لهذه  جمرد ح�ملني 
م�ضيف�  �رشاكة،  تكون  واإمن�  اأكت�فن� 
:« �ضنن�ق�ص املو�ضوع مع املع�ر�ضة، 

ن�ضع  لن  مر�ضحني،  اأنن�  لهم  ونقول 
نحن  ولكن  م�ضبق  ك�رشط  ذلك 
موجودين«،  يف حني اأكد اأن �ضين�ريو 
ح�ل  يف  الآخر  هو  وارد  املق�طعة 
اأم�  خ�م�ضة،  عهدة  هن�لك  ك�ن  اإذا 
ب��ضم  الرت�ضح  هو  الرابع  ال�ضين�ريو 
حركة جمتمع ال�ضلم، وهي من تقرر 

املن�ف�ضة بواحد من اأبن�ئه�.
املوؤ�ض�ضة  عن  ليتحدث  ع�د  مقري 
الع�ضكرية و�ضدد على اأنه� املوؤ�ض�ضة 
الأقوى يف الوقت الراهن حيث اأو�ضح 
يف هذه النقطة:« الأكيد اأن املوؤ�ض�ضة 
م�  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  هي  الأقوى 
ول  املتحكمة  وهي  �ضك،  ذلك  يف 
ميكن اأن يكون رئي�ص اجلمهورية يف 
2019 اإذا مل تكن املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
الروؤ�ض�ء  �ض�نعة  لأنه�  عنه،  را�ضية 

هذا«،  ويومن�  واإىل  ال�ضتقالل  منذ 
الأرك�ن  ق�ئد  اأن  م�ضيف�:«  نتفهم 
التعليم�ت  يتلقى  اإنه  يقول  عندم� 
من رئي�ص اجلمهورية، لأن ذلك �ضيء 
دعمت  اإذا  لكن  ود�ضتوري،  طبيعي 
اأي �ضخ�ص ولو الرئي�ص احل�يل فهي 

تدخلت يف ال�ض�أن ال�ضي��ضي«.
رقعة  تو�ضع  على  له  تعليق  ويف 
ب�لرت�ضح  اجلمهورية  رئي�ص  مط�لب 
لعهدة خ�م�ضة، اأو�ضح ذات امل�ضدر 
يرت�ضح،  ل  اإنه  يقول  املنطق  ب�أن 
نعترب  لأنن�  وا�ضح  مت�بع�:«  موقفن� 
يف  لي�ضت  اخل�م�ضة  العهدة  اأن 
م�ضلحة اجلزائر ورئي�ص اجلمهورية 
خريه«،  اهلل  وكرث  عليه  م�  اأدى 
يجب  اجلمهورية  رئي�ص  م�ضيف�:« 
يجتمع  اأن  على  القدرة  له  تكون  اأن 

زمن  يف  الآن  نحن  �رشك�ئه،  مع 
الإدارة،  ولي�ص  الروؤ�ض�ء  دبلوم��ضية 
لأن الره�ن�ت الدولية خطرية جًدا«.

حركة  رئي�ص  تطرق  الأخري  ويف 
مب�درة  ملف  اإىل  ال�ضلم  جمتمع 
اأن  اأكد  حيث  الوطني،  التوافق 
احلل  املب�درة  هذه  اعترب  اجلميع 
من  �ضواء  عليه  العتم�د  الواجب 
مف�ضال  املوالة،  اأو  املع�ر�ضة 
تعتقد  النقطة:«املع�ر�ضة  هذه 
املب�درات،  يف  لي�ص  امل�ضكل  اأن 
املمدودة  الأي�دي  يرف�ص  ومن 
وامل�ض�ريع املتكررة للتوافق الوطني 
ب�لن�ضبة  اأم�  مت�بع�:«  ال�ضلطة«،  هي 
تراجع  غروره�  اأن  لحظن�  لل�ضلطة 
و�ض�ر م�ض�ندوه� يتكلمون ويعرتفون 
ب�أن البالد تعي�ص اأزمة كبرية وخم�طر 

عظيمة اقت�ض�دية واجتم�عية ودولية 
ال�ضي��ضية  الإرادة  لهم  لي�ضت  ولكن 

اإط�ر  يف  املب�درة  مع  للتع�مل 
�ضف�ف«.

لبد من التدخل العاجل للحيلولة دون تفاقم الو�سع

اجلبهة االجتماعية باجلنوب تعي�ض 
غليانا ب�سبب ال�سلطات املحلية 

ملف  الإن�ض�ن  حقوق  رابطة  فتحت 
الإداري  الت�ضيري  يف  البريوقراطية 
واملح�ضوبية والف�ض�د، م�ضت�ضهدة مب� 
ب�ض�ر  بولية  املحلية  ال�ض�حة  ت�ضهده 
املواطن  بني  كبري  فراغ  وجود  من 
اأو  الوايل  �ضواء  التنفيذية  وامل�ض�لح 
اإىل  داعية  الولئي،  ال�ضعبي  املجل�ص 
�رشورة التدخل ع�جال للحيلولة دون 

تف�قم الو�ضع.
من  اجلزائرية  الرابطة  حذرت 
من  ا�ضتغالله�  اأو  الأو�ض�ع  انفالت 
على  م�ضددة  النفو�ص،  �ضع�ف  طرف 
م�  كل  اإىل حم�ربة  الداعية  �ضي��ضته� 
املنطق،  ا�ضتقرار  تهديد  �ض�أنه  من 
وت�ضجيل  و�ضع  عملية  اأن  مو�ضحة 
اأ�ضبحت  العمومية،  الإدارة  يف  ملف 
انت�ض�ر  مع  خ��ضة  حقيقية،  م�ضكلة 
الإداري  الت�ضيري  يف  البريوقراطية 
حتمل  وعدم  والف�ض�د،  واملح�ضوبية 
اأ�ضبح  اليوم  ف�ملواطن  امل�ضوؤولية، 
تف�ضري  له�  يريد  واحدة  كلمة  ي�ضمع 
ملفك  ت�ضجيل  ميكنني  ل  وهي، 
عليه�  اطالع  بعد  اإل  ر�ض�لتك،  اأو 

امل�ضوؤول .
للرتدي  اأ�ضفه�  عن  الرابطة  وعربت 
القط�ع�ت  اأغلب  لأو�ض�ع  املتوا�ضل 
اجلبهة  ح�لة  اأن  مربزة  ب�ض�ر،  بولية 
وبولية  ع�مة  ب�جلنوب  الجتم�عية 
عدة  اهتزت  قد  ك�نت  خ��ضة  ب�ض�ر 
لل�ضلط�ت  الهزيل  الأداء  نتيجة  مرات 
له  الإداري  الأداء  اأن  حيث  املحلية، 

عالقة مب��رشة ب��ضتقرار املنطقة.
الإن�ض�ن  حقوق  رابطة  واأرجعت 
له�  اأ�ضب�ب  الرتدي  بي�ن  خالل  من 
القط�ع�ت  اأغلب  لأو�ض�ع  املتوا�ضل 
امل�ض�لح  ا�ضتغن�ء  اإىل  ب�ض�ر  بولية 
اجلمعي�ت  عن  املحلية  التنفيذية 
الق�نونية  الكي�ن�ت  تعترب  والتي 
وا�ضتبداله�  املجتمع  يف  واملنظمة 
بعالق�تهم مع اأ�ضدق�ئهم م� اأدى اإىل 
انت�ض�ر الف�ض�د والر�ضوة واملح�ضوبية، 
للمواطن  املنتخبة  املج�ل�ص  خي�نة 
عن  ال�ضخ�ضية  م�ض�حلهم  بتغليب 
عن  الت�م  وغي�بهم  الع�مة  امل�ضلحة 
مع  بهم  املنوط  احلقيقي  الدور 

حتولهم اإىل حم�مني خ��ضني ب�لوايل، 
ت�رشب  وتعليم�ت  مذكرات  اإختالق 
مب�ضداقية قوانني اجلمهورية وتو�ضع 
الفراغ بني الإدارة و املواطن واتخ�ذ 
املواطن  يكون  انفرادية  قرارات 
اكتف�ء  ال�ضحية،  هو  فيه�  الب�ضيط 
تد�ضني  يف  �ضواء  الظهور  يف  الوايل 
ا�ضطراري�  اأو  مدرو�ضة  غري  م�ض�ريع 
تنفيذا للتعليم�ت الفوقية بعد انفالت 
من  ال�ضتج�بة  انعدام  مع  الأو�ض�ع 
ان�ضغ�لت  على  م�ض�حله  طرف 

املواطنني.
الرابطة  تف�ج�أت  مت�ضل،  �ضي�ق  ويف 
الأمني  عن  �ضدرت  التي  ب�ملذكرة  م 
على  تن�ص  والتي  ب�ض�ر  لولية  الع�م 
املواطنني  مرا�ضالت  ا�ضتالم  عدم 
وان�ضغ�لتهم من طرف م�ض�لح مكتب 
الربيد اخل��ص ب�لولية مع المتن�ع عن 
مرا�ضالت  على  ال�ضتالم  ختم  و�ضع 
ممثلي املجتمع املدين، هذه التعليمة 
حم�ولة  اإىل  تهدف  التي  التع�ضفية 
التهرب من خدمة املواطن واإجب�رية 
والتي  و�ضك�واه  مط�لبه  مع  التف�عل 
اجلمهورية  قوانني  احرتام  من  تقلل 
الأجهزة  عن  ال�ض�درة  والتعليم�ت 

املركزية، بح�ضب الرابطة.
للدف�ع  اجلزائرية  ودعت  الرابطة 
اتخ�ذ  �رشورة  الإن�ض�ن  حقوق  عن 
التنفيذ  خ�نة  يف  ت�ضب  ع�جلة  حلول 
املركزية  الأجهزة  لتعليم�ت  احلريف 
املواثيق  و  اجلزائري  الد�ضتور  و 
العالقة  خالل  حت�ضني  من  الدولية 
احلقيقي  املدين  املجتمع  مع 
عدم  مع  معه  دورية  لق�ءات  وتنظيم 
الرد  �رشورة  و  طرف  اأي  اإق�ض�ء 
حف�ظ�  املواطن  ان�ضغ�لت  على 
امل�ضوؤولني  ال�ضتقرار ،تغيري  على 
املتخ�ذلني عن خدمة املواطن مهم� 
بلغت رتبته ، �رشورة عودة املج�ل�ص 
بدل  احلقيقي  دوره�  اإىل  املنتخبة 
اإح�لة  املنتهجة،  احل�لية  ال�ضي��ضة 
ق�ض�ي� الف�ض�د على العدالة اجلزائرية 
مع  اإ�ضالحه�  حم�ولة  و  الت�ضرت  بدل 
ا�ضتخدام �ضي��ضة ردعية للمتورطني .

اإميان لوا�س 

 ولد قابلية يفتح النار على "يا�سف �سعدي " ويوؤكد:

هناك من ي�سعى اإىل الطعن يف �سهداء الثورة

جمال ولد عبا�س يجدد ولءه للرئي�س بوتفليقة ويوؤكد:

»هدفنا من امل�ساورات م�ساندة  رئي�ض اجلمهورية«
.   �سيدي �سعيد: من ينكر اإجنازات الرئي�س جاحد

يف اإطار التطبيق ال�سارم لتعليمة وزير الداخلية 

وايل ورقلة ي�سهر �سيف احلجاج يف وجه امل�ستثمرين املغامرين     

ق�بلية  ولد  دحو  الأ�ضبق  الوزير  اتهم  
جم�عة »ي��ضف �ضعدي« ب�لطعن يف بع�ص 
ب�خل�ئنني،  و�ضفهم  خالل  من  ال�ضهداء 
م�ضريا اأن هن�ك اأطراف� ظلموا جم�هدين 
التحريرية  الثورة  يف  �ض�هموا  كب�را 
وقدموا يد العون للمخ�برات اآنذاك لكن 
عليهم  يطبقوا  اأن  قبل  ت�مة،  �رشية  يف 

فيم� بعد لقب »احلركي«.  
ك�ضف دحو ولد ق�بلية على ه�م�ص ندوة 
�ضحفية مبنتدى املج�هد، اأن  هن�ك من 
ح�ول الطعن يف بع�ص ال�ضهداء و ت�ضويه 

ف�ضيلة  املج�هدة  اأن  موؤكدا  �ضورتهم، 
عطية، ك�نت ك�تبة عند »ال�ضف�ح« لكو�ضت 
اجلزائرية  الثورة  ب�ضدق  خدمت  لتي  و 
ك�نت  اآنذاك، حيث  ال�رشية  واملخ�برات 
قد قدمت وث�ئق �رشية ملحفوظ قدا�ص،  
�ضعدي  »ي��ضف  جم�عة  :«لت�أتي  ق�ئال 
ويعتربه�  �ضده�،  ق�ضية  برفع  »ويقوم 
يف  الطعن  مت  ممن  والعديد  هي  خ�ئنة، 
ولد  فجر  مت�ضل،  �ضي�ق  يف  جه�دهم. 
من  كل  حق  يف  حقيقية  قنبلة  ق�بلية 
ظلموا جم�هدين كب�ر �ض�هموا يف الثورة 

للمخ�برات  العون  يد  وقدموا  التحريرية 
اآنذاك لكن يف �رشية ت�مة، قبل اأن يطبقوا 

عليهم فيم� بعد لقب احلركي.
املخ�برات  اأن  ق�بلية  ولد  واأ�ض�ف 
والذي  اآنذاك  موحدة  ك�نت  اجلزائرية 
ك�ن ي�رشف عليه� عبد احلفيظ ب�ل�ضوف، 
هن�ك  اأن  م�ضريا  كرث،  اأ�ضدق�ء  ولديه� 
يف  للثورة  كثرية  اأ�ضي�ء  قدموا  اأ�ضدق�ء 
الأول  امل�ض�عد  بعكوير  �ض�لح  �ضورة 
للح�كم الفرن�ضي الذي تعر�ص للظلم من 

قبل الثوار.

ات�ضل  بعكوير  اأن  امل�ضوؤول،  ذات  وك�ضف 
بفرح�ت عب��ص يف الهند والتحق ب�لثورة 
وقدم  م�ض�هم�ت جليلة ملخ�برات الثورة 
تطلب  مل  اأن ع�ئلته  مو�ضح�  التحريرية، 
يوم� �ضفة ال�ضهيد ونحن من رفعن� الظلم 
عنه�. اأ�ض�ف ولد ق�بلية اأن هن�ك العديد 
منهم يف الع��ضمة يعملون يف املخ�برات 
ملج�هدي  بهم  الت�رشيح  عدم  ب�رشط 
الثورة اأو جبهة التحرير، حتى ل يكت�ضف 

اأمرهم.
اإميان لوا�س

اأكد الأمني الع�م حلزب جبهة التحرير الوطني 
اللق�ءات  من  الهدف  ب�أن  عب��ص،  ولد  جم�ل 
الوطنية  الت�ض�ورية مع اجلمعي�ت والتنظيم�ت 
اجلمهورية  رئي�ص  برن�مج  م�ض�ندة  يف  يتمثل 
يف  ب�لبلد،  ال�ضتقرار  خلق  يف  وامل�ض�همة 
على  ال�ضعيد  �ضيدي  املجيد  عبد  �ضدد  حني 
اإل  ينكره�  ل  بوتفليقة  الرئي�ص  اإجن�زات  اأن 

ج�حد.
واأو�ضح ولد عب��ص خالل لق�ء ت�ض�وري جمعه 
ب�لأمني الع�م لالحت�د الع�م للعم�ل اجلزائريني 
الع�م  والحت�د  الفالن  ال�ضعيد، اأن  �ضيدي 
الدولة  بن�ء  يف  �ض�هم  اجلزائريني  للعم�ل 

اجلزائرية واحلف�ظ على اأمنه� وا�ضتقرار ه�، 
يف حني ق�ل اإن نداء رئي�ص اجلمهورية لل�ضعب 
م�  على  احلف�ظ  هدفه  ال�ضمل،  مل  اأجل  من 
�رشحه  ويف  ال�ضنوات،  هذه  طيلة  ك�ضبه  مت 
الت�ض�ور  يقرر  »الأفالن«  التي جعلت  الأ�ضب�ب 
اأبرز:«  الوطنية  واملنظم�ت  اجلمعي�ت  مع 
الحت�د  ومع  �ضي��ضية  اأحزاب  مع  حت�ورن� 
الوطني للن�ض�ء اجلزائري�ت وغريه� ل من اأجل 
على  واحلف�ظ  العمل  اأجل  من  بل  الحتك�ر، 

ا�ضتقرار اجلزائر«.
اأن  امل�ضدر  ذات  اأف�د  اآخر  �ضي�ق  ويف   
للعم�ل  الع�م  والإحت�د  العتيد  احلزب  هدف 

حب  يف  واملتمثل  واحد  هو  اجلزائريني 
العزيز  عبد  الرئي�ص  برن�مج  وم�ض�ندة  الوطن 

بوتفليقة.
للعم�ل  الع�م  لالإحت�د  الع�م  الأمني  اأم� 
ف�أكد  �ضعيد  �ضيدي  املجيد  عبد  اجلزائريني، 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن 
امل�ض�حلة  ا�ضمه�  ت�ريخية،  مبب�درة  ق�م   ،
الب�رشية  الوطنية، حيث ق�ل:« برغم اخل�ض�ئر 
وامل�دية، اإل بوتفليقة جنح يف خلق دين�ميكية 
مير  ك�ن  التي  الع�ضيبة  ب�لأوق�ت  م�ضتدل   ،«
مثل  ال�ضوداء  الع�رشية  يف  اجلزائري  ال�ضعب 

حظر الّتجوال واإق�مة الأعرا�ص.

الإحت�د منبثق  ال�ضعيد  اأّن  اأ�ض�ف �ضيدي  كم� 
اأن احلزب  عن جبهة التحرير الوطني، موؤكدا 
يعتربان  حيث  مع�  موجودان  والإحت�د  العتيد 
ال�ّضمل،  ومّل  والأخوة  للن�ض�ل  كبرية  ع�ئلة 
ال�ضي�ق،  ذات  يف  م�ضيف�  قوّية،  عالقة  ولهم� 
قن�عة  لهم�  والأفالن  املركزية  النق�بو  اأّن 
الإقت�ض�دية  ال�ضعوب�ت  كّل  لتج�وز  واحدة 
قن�عة  وهي  ال�ضي��ضية،  وحّتى  والإجتم�عية 
ت�ريخي   رابط  اأي  ال�ضهداء.  بدم�ء  مربوطة 
كّل  لتج�وز  ون�ض�لية  �ضي��ضية  اإرادة  وهن�ك 

امل�ض�كل املوجودة يف ال�ض�حة.
علي عزازقة

يوا�ضل وايل ورقلة عبد الق�در جالوي 
الخت�ض��ص  دوائر  مع  وب�لتن�ضيق 
ال�ض�رم  التطبيق  يف  املعنية 
ل�ضحب  الرامية  احلكومة  لتوجيه�ت 
امل�ضتثمرين  من  لالأرا�ضي  فوري 
توزيعه�  لإع�دة  متهيدا  املغ�مرين 
الأكرث  الفالحيني  امل�ضتثمرين  على 

ا�ضتعدادا خلدمة الأر�ص .
اإط�ر مت�بعة �ضل�ضلة الجتم�ع�ت  يف 
للجنة الولئية ل�ضرتج�ع املحيط�ت 
م�ضتغلة  الغري  الفالحية  والأرا�ضي 
الداخلية  وزير  لتعليم�ت  وتنفيذا 
والتهيئة  املحلية  واجلم�ع�ت 
عقد  بدوي،  الدين  نور  العمرانية 
منت�ضف الأ�ضبوع اجل�ري وايل الولية 

عبد الق�در جالوي ب�ضفته امل�ضوؤول 
الأول على الهيئة التنفيذية  اجتم�ع� 
عملية  حول  الأعم�ل  جدول  متحور 
اإط�ر  يف  الفالحي  للعق�ر  التطهري 
 1839 رقم  الوزاري  املن�ضور  تطبيق 
الجتم�ع   ، املوؤرخ يف 2018/02/14 
اللجنة  واأع�ض�ء  الع�م  الأمني  ح�رشه 
ا�ضتغالل  مبت�بعة  املكلفة  الولئية 
الأرا�ضي الفالحية املمنوحة يف اإط�ر 
امل�ض�لح  مدير   : الفالحي  المتي�ز 
الفالحية، مدير اأمالك الدولة ،مدير 
ONTAمدير العق�ري،  احلفظ 

اإىل  العملية  ح�ضيلة  و�ضلت  حيث 
ا�ضتف�دة  �ضه�دات  و  اإلغ�ء 574 عقود 
اأرا�ضي مب�ض�حة تقدر ب  وا�ضرتج�ع 

الرجل  اأن  .  ومعلوم  هكت�ر   125582
تعليم�ت  وجه  قد  بورقلة  الأول 
اأجل  من  املعنية  لل�ضلط�ت  �ض�رمة 
الالزمة،  والجراءات  التدابري  اتخ�ذ 
الأوعية  جميع  ا�ضرتج�ع  اأجل  من 
يف  لالإ�ضتغالل  املوجهة  العق�رية 
اإط�ر ال�ضتثم�ر الفالحي من و�ضفهم 
واإع�دة  املغ�مرين  ب�مل�ضتثمرين 
الأكرث  امل�ضتثمرين  على  توزيعه� 
وذلك  الأر�ص،  خلدمة  ا�ضتعدادا 
لتوجيه�ت  ال�ض�رم  التنفيذ  اإط�ر  يف 
الت�ضهيالت  لتقدمي  الرامية  احلكومة 
امليدان  يف  ال�ضعوب�ت  وتذليل 
الفالحني وذلك يف اإط�ر ا�ضرتاتيجية 
اأجل  من  ب�لبالد  القرار  �ضن�ع  عمل 

لقط�ع  حقيقية  بدائل   عن  البحث 
اأ�ضع�ره يف  ته�وت  الذي  املحروق�ت 

البور�ض�ت الع�ملية .
الفالحة  وزير  اأن  ب�لذكر  جدير 
والتنمية الريفية عبد الق�در بوعزقي 
على ه�م�ص اأخر زي�رة عمل له لولية 
ورقلة، قد اأكد اأن هذه الأخرية وبف�ضل 
والفالحني  امل�ضوؤولني  جمهودات 
وامل�ضتثمرين قد عرفت طفرة نوعية  
احلبوب ملختلف  اإنت�ج  من  ب�نتق�له� 
واملنتوج�ت  الزراعية  املح��ضيل 
تنتظر ح�ضوله� على  التي  املو�ضمية 
م�  لدول  لت�ضديره�  اجلودة  عالمة 

وراء البحر والق�رة ال�ضمراء .
اأحمد باحلاج 

هكتار  125582 ا�ستفادة وا�سرتجاع  عقد و�سهادات   574 •      اإلغاء 
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�سيدي عي�سي بامل�سيلة 

توقيف �سخ�ص وحجز21 
دراجة نارية يف عمليات مداهمة 
بامل�سيلة  ببلدية �سيدي عي�سي  �أحياء �سكنية  �أم�س، عدة   �سهدت م�ساء 
تنظيم عملية مد�همة م�سرتكة لقو�ت �لأمن و�لدرك �لوطني ��ستهدفت 
بوؤر �لنحر�ف ق�سد تطهريها وتاأمني �ملو�طنني وحماربة �جلرمية ب�ستى 
�أنو�عها �أين مت �إقحام كل �لو�سائل �ملادية و�لب�رشية لنجاح هذه �لعملية 
�سملت �لأماكن �مل�سبوهة و�أوكار �جلرمية وعدة �أحياء على م�ستوى د�ئرة 
�سيدي عي�سى، متثلت يف ن�سب حو�جز مر�قبة متنقلة ومد�همة �لنقاط 
�مل�سبوهة، حيث مت تنقيط 61 �سخ�سا منهم )03( در��سة �لهوية وحتويل 
�سخ�س مبحوث عنه يبلغ من �لعمر 27 �سنة ومت كذلك تنقيط 1234مركبة 
بو��سطة �لقارئ �لآيل، فيما مت حترير 47 خمالفة و06 جنح مرورية يف 
حني مت حتويل12�سيارة منها جر�ر فالحي ، كما مت و�سع21 در�جة نارية 
يف �ملح�رش لعدم �رتد�ء �خلوذة و عدم تقدمي �لوثائق، �لعملية �نتهت يف 

ظروف عادية ولقت ��ستح�سان �سكان �ملنطقة .  
عبدالبا�سط بديار                    

اأمن امل�سيلة 

حملة حت�سي�سية لفائدة 
الأطفال املتمدر�سني

 قامت م�سالح �ل�رشطة لأمن ولية �مل�سيلة وبالتن�سيق مع مديرية �لرتبية 
بحي  �لرجاء  �لبتد�ئية  باملدر�سة  �ملرورية  للوقاية  حت�سي�سية  حملة 
�لكو�س وكذ� �بتد�ئية بور��س عبد �لرحمان وجهة لالأطفال �ملتمدر�سني 
لتوعيتهم مبخاطر حو�دث �لطرقات و�رشورة �للتز�م بقو�عد �ل�سالمة 
�ملرورية حيث تلقى �لتالميذ ن�سائح و توجيهات بخ�سو�س ��ستعمالهم 
مت  كما  �سري،  حو�دث  لتجنب  بها  �لتحلي  �لو�جب  و�ل�سلوكات  �لطريق 
كيفية  عن  �إر�ساد�ت  تلقو�  �إذ  �لبيئة،  على  �ملحافظة  ملو�سوع  �لتطرق 
�ملحافظة على نظافة �ملحيط وقد متيزت بتفاعل �لتالميذ من خالل 
م�ساركتهم بطرح �لأ�سئلة، حيث لقيت �لعملية ��ستح�سانا من قبل �لقائمني 

على �ملوؤ�س�سات �لرتبوية وبع�س �أولياء �لتالميذ �لذين ح�رشو� . 
عبدالبا�سط بديار    

اأمن ولية امل�سيلة 

 حجز اأزيد من 2000
 قارورة خمر  ببو�سعادة 

باأمن د�ئرة بو�سعادة   متكنت م�سالح �لفرقة �ملتنقلة لل�رشطة �لق�سائية 
خالل �لأيام �لأخرية  من حجز �أزيد من 2099 قارورة خمر من خمتلف 
مفادها  �مل�سالح  ذ�ت  �إىل  معلومات  ورود  �إثر  على  �لأحجام  و  �لأنو�ع 
) �ملدعو ) �س.خ  �لكحولية خمفية مب�سكن  �مل�رشوبات  كمية من  وجود 
بالتفتي�س من طرف  �إذن  �إ�ست�سد�ر  ، حيث مت  �لعمر  �لبالغ 26 �سنة من 
�ل�سيد وكيل �جلمهورية لدى حمكمة بو�سعادة ، وبعد تفتي�س م�سكن �ملعني 
�لأحجام  من خمتلف  �لكحولية  �مل�رشوبات  من  كمية  على  بد�خله  عرث 
و�لأنو�ع تقدر بـ2099 قارورة ، وعلى �إثره مت �إجناز ملفني ق�سائيني �سد 
كل من �ملدعو / �س.خ و�رشيكه �ملدعو/ �س.�أ �لبالغ 27 �سنة من �لعمر 
�لذي  بو�سعادة  حمكمة  لدى  �جلمهورية  �ل�سيد  وكيل  �أمام  ،وتقدميهما 
�إيد�عهما موؤ�س�سة �إعادة �لرتبية  �أحالهم على جل�سة �ملثول �لفوري ومت 

ببو�سعادة.
عبدالبا�سط بديار 

نوفمرباملقبل موعد نهاية كابو�ش العط�ش

وايل امل�سيلة ياأمر بالإ�سراع 
ويحذر املقاولت املتقاع�سة

قام �أم�س، و�يل ولية �مل�سيلة »حاج مقد�د » بزيارة تفقدية �إىل 
�مل�ساريع �لتي تعترب من �لرب�مج �ل�ستعجالية �لتي يتوجب �إكمال 
�ل�ساحلة  للمياه  �ل�سخ  حمطة  بزيارة  ��ستهل  �أين  بها،  �لأ�سغال 
لل�رشب بلقمان �أين طالب من موؤ�س�سة �لجناز �لتي �أوكلت �إليها 
يف  �ل�سخ  حمطات  و  �ملياه  خز�نات  و  �ملن�ساآت  جتهيز  �أ�سغال 
�إطار �مل�رشوع �لهام لتموين بلديات �مل�سيلة مبياه بالإ�رش�ع يف 
وترية �لتجهيز و تدعيم �ليد �لعاملة مع �لعتماد على نظام �لدو�م 
و خالل زيارته ملختلف �ملن�ساآت �ملنجزة ببلدية �أولد من�سور 
قبل  من  �لتجهيز  عملية  و  �مل�رشوع  ت�سيري  �لو�يل طريقة  �نتقد 
�ملوؤ�س�سة �لتي �أوكلت �إليها �لأ�سغال، و طالب من �ملدير بتد�رك 
لالأعذ�ر  �لو�يل على �رشورة و�سع حد  �ألح  و  �لإ�رش�ع  و  �لتاأخر 
�ل�سابقة �لتي كانت تتحجج بها �ل�رشكة �ملكلفة بالتجهيز لتربير 
جتهيز  باأ�سغال  منها  تعلق  ما  خا�سة  �لعمل،  �إمتام  يف  تاأخرها 
يف  هاما  �إنفر�جا  �ستعرف  �مل�سيلة  ولية  �أن  م�سيفا  �ملن�ساآت 

�أزمة �ملياه يف هذ� �لفاحت من نوفمرب .
عبدالبا�سط بديار  

متكنت م�سالح �لأمن بالعا�سمة بعد �إلقائها 
بو��سطة  �ل�سفر  حاول  �ساب  على  �لقب�س 
هو�ري  �لدويل  �ملطار  عرب  مزورة  تاأ�سرية 
بومدين،  من ك�سف ن�ساط �ساب حول منزله 
تاأ�سري�ت  لتزوير  ببو�سعادة  لقن�سلية مو�زية 
�ل�سفر و�لذي كان من بني �سحاياه �سيدتان 
�سنتيم  كثمن  مليون   120 مبلغ  له  قدمتا 

تاأ�سرية �سفر لفرن�سا بغر�س �لعالج .
وقائع �لق�سية �حلالية �لتي �حت�سنت ف�سولها 
لنهاية  تعود  �أم�س،  �لبي�ساء،  �لد�ر  حمكمة 
�ل�رشطة  �ألقت عنا�رش  �لفارط، حني  �ل�سهر 
باملطار �لدويل هو�ري بومدين بالتن�سيق مع 
م�سالح �جلمارك �لقب�س على �سخ�س حاول 
لفرن�سا  متوجها  �لوطني  �لرت�ب  مغادرة 
بو��سطة تاأ�سرية �سفر مزورة، وبعد ��ستجو�به 

تك �لتاأ�سرية  �قتنى  باأنه  �لأمن �رشح  مبركز 
مقابل  بو�سعادة  بولية  يقطن  �سخ�س  من 
�لتحريات  وبتو�سيع  �سنتيم،  مليون  مبلغ  50 
�سعيدة  مت  لغاية ولية  �لإخت�سا�س  ومتديد 
�لتنقل ملنزل هذ� �ل�سخ�س بولية بو�سعادة 
عدة  على  هناك  عرث  منزله  تفتي�س  وبعد 
ملفات تاأ�سري�ت �سفر لعدة دول وكلها مزورة 
تقطنان  �سيدتان  بينهم  من  �أ�سخا�س  با�سم 
بالعا�سمة وبعد �لتو�سل لهما �رشحتا باأنهما 
�ل�سخ�س  لهذ�  معتربة  مالية  مبالغ  قدما 
مقابل �أن يوفر لهما تاأ�سرية �سفر ليتمكنا من 

�لتوجه لأوروبا بهدف �لعالج.
مثولها  خالل  �لأوىل  �ل�سحية  و�أكدت 
مدين  تاأ�س�سها  كطرف  بعد  للمحاكمة 
�ملتهم  على  تعرفت  �أنها  �حلال  يف  ملف 
عر�س  �أين  �سياحية  لوكالة  �ساحب  ب�سفته 
دون  جاهزة  �سفر  تاأ�سرية  منحها  عليها 
�لتي  �لروتينية  �لإجر�ء�ت  لإتباع  �حلاجة 

قن�سلية  قبل  من  طلبها  برف�س  تنتهي  قد 
مليون �سنتيم   70 مبلغ  منها  وطلب  فرن�سا 
دفعات  على  له �ملبلغ  فقدمت  ذلك،  نظري 
من  و�لعالج  لل�سفر  �ملا�سة  حاجتها  بحكم 
م�ست�سفيات  يف  له  عالج  ل  خطري  مر�س 
�لوطن ومر على ذلك حو�يل عام ون�سف مل 
وهي  �لوثيقة،  تلك  حيازة  من  تتمكن خالله 
ذ�ت �لت�رشيحات �لتي �أكدت عليها �ل�سحية 
�لثانية �لتي منحته من جهتها مبلغ 50 مليون 
�سنتيم لنف�س �لغر�س ومل تتمكن هي �لأخرى 

من حيازة �أي وثيقة.
�حلب�س  رهن  �ملتو�جد  �ملتهم  جهته  من 
�ملوؤقت بتهمة �لتزوير و��ستعمال �ملزور يف 
حمرر�ت ر�سمية و�لن�سب و�لإحتيال، �عرتف 
بعالقته بال�سحيتني و��ستالمه للمبالغ �ملالية 
�أنه مت�سك باأن نيته يف ذلك  هو تقدمي  غري 
من  تعانيان  ل�سيدتان  �إن�سانية  خدمة  جمرد 
�أمر��س خطرية و �رشح لهيئة �ملحكمة باأنه 

كان  بل  �ل�سفر  تاأ�سرية  بتوفري  يعدهما  مل 
كافة  �إتباع  يف  حملهما  �حللول  على  يعمل 
فيها  مبا  �لتاأ�سرية  طلب  تقدمي  �إجر�ء�ت 
�لإت�سال بامل�ست�سفيات  وكذ�  �لفنادق  حجز 
�لعمليات  لإجر�ء  لهما  غرف  وحجز  هناك 
و�لتي كلفته تلك �ملبالغ �ملالية �لتي ��ستلمها 
كان  �لذي  �ملجهود  �حت�ساب  دون  منهما 
يف  نيته  بذلك  لينفي  �لتاأ�سرية  لتوفري  يبذله 
تزوير �أي وثيقة خا�سة بالقن�سلية �أو �ل�سفارة 
�ل�رشطة   حم�رش  يف  جاء  كما  �لفرن�سية 
حكم  نال  قد  �ملحكمة باأنه  لهيئة  موؤكد� 
�لرب�ءة من حمكمة بو�سعادة عن ق�سية تزوير 
تتعلق بنف�س �لوقائع، ليطالب بذلك باإفادته 
�حلق  ممثل  له  ويلتم�س  �لتامة،  بالرب�ءة 
�لعام ويف ظل ما �سلف ذكره توقيع عقوبة 3 
�سنو�ت حب�سا نافذ� وغر�مة بقيمة 100 �ألف 
�لنطق  تاأجيل  �ملحكمة  تقرر  �أن  قبل  دج، 

باحلكم لالأ�سبوع �ملقبل . 

ل/منرية

طالب ممثل �حلق �لعام لدى حمكمة 
�لد�ر �لبي�ساء بالعا�سمة توقيع عقوبة 
18 �سهر� حب�سا نافذ� وغر�مة مالية 
�سابان،  حق  يف  دج  �ألف   200 بقيمة 
بال�سطو على حملني جتاريني  تورطا 
�ساعة  �لكيفان يف  برج  مبنطقة 
مبالغ  �رشقة  و  �لليل  من  متاأخرة 
نقالة  هو�تف  جمموعة  مع  معتربة 
متابعته  متت  قا�رش  طفل  مبعية 
�لق�سية  . وقائع  �لأحد�ث  �أمام ق�سم 
بجل�سة  د�ر  ما  ح�سب  وعلى  �حلالية 

�ملحاكمة ، تعود لبد�ية �ل�سهر �جلاري 
حني مرت دورية روتينية لل�رشطة يف 
حدود �ل�سعة �لر�بعة �سباحا  مبنطقة 
من  �سبان   3 و�سهادة  �لكيفان  برج 
من  متو�جدين  بالقرب  قا�رش  بينهم 
�ملحالت �لتجارية فقامت بتوقيفهم 
وتفتي�سهم وعرث بحوزتهم على مبالغ 
هو�تف  جمموعة  مع  معتربة  مالية 
نقالة بقيمة �إجمالية قاربت 60 مليون 
�سنتيم تبني باأنها من عائد�ت �رشقة 
�ملنطقة،  بنف�س  جتاريني  حملني 

قدمو�  باأنهم  ��ستجو�بهم  بعد  وتبني 
�لبحري  برفقة  برج  من منطقة 
منهم  طلب  �لذي  �لثاين  �ملتهم 
�لكيفان،  جدته بربج  ملنزل  مر�فقته 
�لعودة  لهناك  قررو�  و�سولهم  وبعد 
�سري� و يف طريقهم تبادرت لأحدهم 
�لتجارية  �ملحالت  �رشقة  فكرة 
باب  بك�رش  وقامو�  عر�سه  فقبلو� 
للد�خل  ولوجهم  مبجرد  و  �ملحلني 
كان  �لتي  �لنقود  على  ��ستولو� 
بالعملة �لتون�سية  �أمو�ل  بينها  من 

ولدى  نقالة  هو�تف  جمموعة  مع 
�لقب�س  �إلقاء  لالأماكن مت  مغادرتهم 
على  منهم  �إثنني  وحتويل  عليهم 
جمعية  تكوين  بجرم  �حلال  حمكمة 
�أ�رش�ر بغر�س �ل�رشقة، حيث �عرتف 
�ملتهمني مبا ن�سب لهما من جرم و 
�تفاق  �أي  وجود  عدم  على  �أكدو� 
�ل�رشقة  عملية  حول  بينهم  م�سبق 
ظروف  باإفادتهم باأق�سى  يطالبو�  و 

�لتخفيف نظر� ل�سغر �سنهم .
ل/منرية  

�أو�سح �سالح بلعيد يف �لذكرى �لع�رشون 
لتاأ�سي�س �ملجل�س �لأعلى للغة �لعربية 
كل  من  �سبتمرب   26 لـ  �مل�سادفة 
بف�سل  ��ستطاع  �ملجل�س  باأن  �سنة 
جد  وثبات  ي�سجل  �أن  م�ساره  �لكبري 
مبختلف  ح�سوره  يف  تتجلى  متميزة، 
و�ملوؤ�س�سات  و�لقطاعات  �لوز�ر�ت 
من  �لكثري  �ملجل�س  نال  كما  �لوطنية، 
�لدولية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لع�سويات 
مع  يتما�سى  �لذي  منتوجه  عن  ف�سال 

و�قع �لتقنيات �ملعا�رشة.   
على  �سيفا  نزوله  لدى  بلعيد  و�أو�سح 
برنامج »�سيف �ل�سباح« للقناة �لإذ�عية 

�لأوىل، باأن من�سور�ت �ملجل�س �لأعلى 
ذ�ت  يف  تاأ�س�س  �لذي  �لعربية  للغة 
1998، جتاوزت  عام  من  �سبتمرب 
�ليوم  »نعمل  و�أننا  من�سور   300 �ليوم 
�سبكة  وعرب  تقنيا  متاحة  جعلها  على 
�ملجل�س  باأن  موؤكد�  �لنرتنيت، 
�سبتمرب  من   23 يوم  �حتفائية  �سيقيم 
�جلاري باملكتبة �لوطنية تكون مبثابة 
كما  جد�،  ودقيقة  متاأنية  علمية  وقفة 
متميز  منهج  لو�سع  فر�سة   �ستكون 
خالل  من  �ملعا�رشة  �لأحد�ث  ي�ساير 
�ل�سبكة  توفري منتوجات �ملجل�س عرب 
مثنيا  �لتقنيات«،  وباآخر  �لعنكبوتية 

�لربيد  وز�رة  على  �لإطار  هذ�  يف 
و�لت�سال  �لإعالم  وتكنولوجيات 
�أجل  من  حمرتفا  فريقا  وفرت  �لتي 
�جلز�ئرية  �ملخطوطات  معلمة 
ومو�سوعة �جلز�ئر وكذ� معجم �لثقافة 
�سمن  للعامل  و�إتاحتها  �جلز�ئرية، 

�ل�سبكة �لعنكبوتية. 
هذ�  باأن  بلعيد  �لربوفي�سور  و�أو�سح 
�لوطنية،  باملكتبة  �لع�رشيني  �للقاء 
�سيكون فر�سة لإقامة ملتقى متخ�س�سا 
�لتي  �ليوني�سكو  لتو�سيات  جت�سيد� 
�لهتمام  ب�رشورة  �لعرب  طالبت 
بالعربية من �جلانب �لعلمي و�لتقنيات 

�لعربية  �لدول  كل  د�عيا  �حلديثة 
�إىل  و�ملجامع  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سات 
حتت   2018 �سنة  بالعربية  �لحتفاء 
و�لتقنيات  �لعربية  �للغة   « �سعار 

�ملعا�رشة«.
وقال بلعيد باأن �مللتقى �سي�سارك فيه 
�جلز�ئريني  �لباحثني  من  جمموعة 
�ملعلوماتية  جمال  يف  �ملخت�سني 
كتاب  و�سيوزع  �حلديثة  و�لتقنيات 
كل  ي�سم  �سفحة   900 من  �ملجال  يف 
يف  �لباحثني  وم�ساركات  حما�رش�ت 
جمال �لتطور �لتقني و�ملعلوماتي للغة 

�لعربية .

مت اإلقاء القب�ش عليهما يف حدود الرابعة �سباحا

2018 عام دمج العربية يف التقنيات احلديثة، بلعيد:  

قا�سر و�سابن ي�سطوان على حملني جتاريني بربج الكيفان 

املجل�ص الأعلى للغة العربية �سريك لكل القطاعات 

�سلب فتاتني مبلغ 120 مليونا 

�ساب يحول منزله لقن�سلية موازية لبيع التاأ�سريات املزورة
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مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
ليومية »�لو�صط »، �أن �ملفاو�صات 
من  عن�رص   34 مع  متو��صلة 
�لنا�صطة  �لإرهابية  �جلماعات 
بال�صاحل  �لكربى  بال�صحر�ء 
بت�صليم  لإقناعهم  �لإفريقي 
بالناحية  �لأمن  مل�صالح  �أنف�صهم 
بتمرن��صت  �ل�صاد�صة  �لع�صكرية 
�حلدودية مع دولتي مايل و�لنيجر، 
�صمانات  على  ح�صولهم  مقابل 
تد�بري  من  �لإ�صتفادة  من  متكنهم 
�أقرها  �لتي  �لوطنية  �مل�صاحلة 
رئي�س  بالبالد  �لأول  �لقا�صي 
بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
�جلهات  نف�س  من  علم  وح�صبما 
فاإن �ملفاو�صات �ل�صارية �ملفعول 
وممثلي  �أعيان  بو��صطة  تتم 
�لطرفني  بني  �ملدين  �ملجتمع 
�ملخت�صة  �لأمن  م�صالح  �لأول 
و�جلرمية  �لرهاب  مكافحة  يف 
عمليات  جناح  �ملنظمة   ل�صمان 
بد�ية  منذ  �ملتو��صلة  �لإ�صت�صالم 
هاته  كتابة  حد  و�ىل  �لعام  هذ� 

�لأ�صطر .
عدد  ف�رص  فقد  ثانية  جهة  من 

�لعارفون  �لأمنيني  �خلرب�ء  من 
�ل�صاحل  بدول  �لأمن  بخبايا 
قادة  غالبية  ��صتعد�د  �لإفريقي، 
وعنا�رصهم  �لإرهابية  �لتنظيمات 
�لأمن  مل�صالح  �أنف�صهم  لت�صليم 
�جلز�ئرية لعدة �عتبار�ت تاأتي يف 
مقدمتها �ل�رص�ع �خلفي بني ركائز 
قيادة  يتوىل  من  حول  �لتنظيمات 

بعد  مايل  ب�صمال  �لقاعدة  تنظيم 
مقتل زعيمها عبد �حلميد �أبو زيد 
على يد �لقو�ت �لفرن�صية قبل �أكرث 
�ملعلومات  ح�صب  �صنو�ت   05 من 
�حل�صار  عن  ناهيك  �ملتاحة، 
�ملفرو�س على �ل�رصيط �حلدودي 
�جلنوبي و�ل�رصقي �ملتاخم �لنز�ع 
�أقل  وبدرجة  ومايل  ليبيا  بدول 

غري  لل�صالح  �لأول  �مل�صدر  ت�صاد 
مرخ�س بالقارة �ل�صمر�ء  .

�لوطني،  �لدفاع  وز�رة  �أن  ومعلوم 
كانت قد �أح�صت خالل هذ� �لعام، 
ت�صليم  على  �إرهابي   97 �إقد�م 
�أنف�صهم مل�صالح �لأمن �جلز�ئرية 
�ملر�بطة باحلدود �جلنوبية ح�صب 

�ملعلومات �لأولوية �ملتوفرة .

ب�صكرة  ولية  موؤخر�  تدعمت 
قو�مه  بلغ  �صخم  مايل  بغالف 
لإنت�صال  �صنتيم  مليار   1800
خمتلف بلديات �لولية من �لتخلف 
�لأولوية  �أعطيت  حيث   ، �لتنموي 

مل�صاريع �لتهيئة �حل�رصية .
�ملحلية  �ل�صلطات  �أعطت 
�جناز  يف  �لأولوية  ب�صكرة،  بولية 
تلك  �إىل  �لتنموية  �مل�صاريع 
بغية  �حل�رصية  بالتهيئة  �ملتعلقة 
لذ�ت  �جلمايل  �لوجه  �إعطاء 
عا�صمة  با�صم  تعرف  �لتي  �لولية 
من  �لتي  �مل�صاريع  وهي  �لزيبان، 
و�لق�صاء  بالولية  �لنهو�س  �صاأنها 
�مل�صجلة  �لنقائ�س  جملة  على 
من  عدد  عرب  �ل�صدد  ذ�ت  ويف   ،
�ملو�طنني �لقاطنني بولية ب�صكرة، 
عن �رتياحهم �ل�صديد عقب ر�صد 
�لولية  بذ�ت  �ملعنية  �ل�صلطات 
قيمتها  بلغت  �صخمة  مالية  مبالغ 
�صنتيم  مليار   1800 �لإجمالية 
حيث  �لأخرية،  بهذه  للنهو�س 
�إعطاء  نف�صها  �ل�صلطات  قررت 
�لزيبان  لعا�صمة  �جلمايل  �لوجه 
�لأر�صفة  تهيئة  �إعادة  خالل  من 
�لغبار  تطاير  م�صكلة  من  للتقليل 

�أمر��س  �نت�صار  يف  ت�صبب  �لذي 
عن  ف�صال  و�حل�صا�صية،  �لعيون 
لك�رص  للرتفيه  �أماكن  تخ�صي�س 
�لروتني �ليومي، ناهيك عن م�صاريع 
�أخرى من �صاأنها �لتقليل من معاناة 
�ملو�طنني �لذين ��صتكو� من جملة 
غر�ر  على  �مل�صجلة  �لنقائ�س 
�لطرقات  وترميم  تاأهيل  �إعادة 
�ل�رصف  و�صبكات  �ملتدهورة 
�ل�صحي و�لإنارة �لعمومية وقنو�ت 
توزيع مياه �ل�رصب �لتي ت�صكو من 

حالة �هرت�ء م�صتمرة .
�ل�صكان  طالب  ثانية  جهة  من 
�لولية  و�يل  من  �ملنطقة،  بذ�ت 
�إعطاء  بغية  �لعاجل  بالتدخل 
وترية  يف  �لت�رصيع  ب�رصورة  �أو�مر 
من  لنت�صالهم  �مل�صاريع  �جناز 
جملة �لنقائ�س �ملرت�كمة وحتقيق 
خا�صة  �لكرمي،  �لعي�س  ظروف 
�لزيبان  عا�صمة  �أن  علمنا  �إذ� 
كانت قد �صجلت خالل هذ� �لعام 
موجة �حتجاجات عارمة من �أجل 
�ملطالبة بتوفري �رصوريات �حلياة 
على  �لوقت  نف�س  يف  و�مل�صاعدة 

�لعي�س �لكرمي .    
�سيخ مدقن 

قطاع  موظفي  من  عائلة   69 تئن 
خويلد  �صيدي  بد�ئرة  �لرتبية 
كلم   25 حو�يل  بعد  على  �لو�قعة 
ورقلة، حتت وطاأة  عن مقر ولية 
للكهرباء  �لتوزيع  مديرية  متاطل 
ربط  يف  بورقلة  و�صط  و�لغاز 
جر�ء  وذلك  بالكهرباء  م�صاكنهم 
يف  و�لبناء  �لتعمري  مديرية  رف�س 

ت�صديد ديونها �ملرت�كمة .
بقطاع  موظف   69 ممثلي  نا�صد 
خويلد  �صيدي  بد�ئرة  �لرتبية 
يومية  لهم مع  بورقلة، يف ت�رصيح 
» �لو�صط » ، �صناع �لقر�ر بالولية 
للتكفل  �لعاجل  �لتدخل  �أجل  من 
يف  و�ملتمثل  �لقائم  باإن�صغالهم 
و�نهاء  بالكهرباء  م�صاكنهم  ربط 
�لع�صو�ئي  �لربط  مع  معاناتهم 
ملجابهة  �ل�صموع  و�أ�صغال  للتيار 
يحز  ومما  �لد�م�س،  �لظالم  �صبح 
يف نفو�س �ملت�رصرين من �مل�صكل 
�لتوزيع  مديرية  �أن  �ملذكور 
بورقلة  و�صط  و�لغاز  للكهرباء 

وذلك  بالكهرباء  ربطهم  رف�صت 
على خلفية متاطل مديرية �لتعمري 
م�صتحقاتها  ت�صديد  يف  و�لبناء 

�لعالقة حلد كتابة هذه �لأ�صطر .
ذ�ت  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
عبد  �لولية  و�يل  �أن  �ملتحدثني 
يف  ر��صل  قد  جالوي  �لقادر 
مديريتي  من  كل  �صابق  وقت 
و�صط  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
�أجل  من  و�لبناء  و�لتعمري  بورقلة 
�لطرفني بهدف  �لتو�صل حلل بني 
�لتي  �لرتبية  عمال  معاناة  �نهاء 
علمنا  �إذ�  خا�صة   ، �أمدها  طال 
عليه  مر  �ملدر�صي  �لدخول  �أن 

�أ�صبوعني.
�لوظيفي  �ل�صكن  ملف  �أن  ومعلوم 
�لتي  �ل�صائكة  �مللفات  من  يعترب 
عن  �ملحلية  �ل�صلطات  عجزت 
ب�صبب   ، لها  جذرية  حلول  �إيجاد 
غياب �إر�دة حقيقية  من �مل�صوؤولني 

يف �لتكفل بامل�صاكل �لعالقة  .
اأحمد باحلاج  

قطعت م�سالح الأمن اجلزائرية بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست �سوطا كبريا يف 
املفاو�سات لإقناع 34 عن�سرا من اجلماعات الإرهابية النا�سطة بال�سحراء الكربى لت�سليم اأنف�سهم 

قبل نهاية العام، مقابل ال�ستفادة من تدابري امل�ساحلة الوطنية التي اأقرها رئي�س اجلمهورية 
وزير الدفاع الوطني والقائد العام  الأعلى للقوات امل�سلحة  عبد العزيز بوتفليقة .

لإقناعهم بت�سليم اأنف�سهم للأمن اجلزائري قبل نهاية ال�سنة 

اأحمد باحلاج 

مفاو�صات متقدمة مع 34 عن�صر من 
اجلماعات الإرهابية بال�صحراء الكربى  

مادة  �أطنان  من  �ملئات  �أ�صبحت 
�لبالد  جنوب  بوليات  �لقمح 
ب�صبب  بال�صياع  مهددة  �لكبري، 
�لتهامات �ملتبادلة بني �لفالحني 
�أن  من  بالرغم   وذلك  و�ملو�لني، 
�ملمول  تعد  �حلبوب  تعاونيات 
و�ملطاحن،  للمو�لني  �لرئي�صي 
�حلبوب  لفالحي  م�صتقطب  و�أكرب 
�إنتاجهم  �رص�ء  �أجل  من  �جلافة 
بال�صاأن  �أجمع مهتمون   . �لفالحي 
ب�صكرة،  ورقلة،  بوليات  �لفالحي 
�أدر�ر  مترن��صت،  �لأغو�ط، 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  وب�صار 
�لعو�ئق  بني  من  �أن    « »�لو�صط 
�حلبوب  تعاونيات  تو�جه  �لتي 

هي  �جلنوب  وليات  م�صتوى  على 
وذلك  �لت�صيري،  �إ�صرت�تيجية  �صوء 
يف  عرجاء  �صيا�صة  �نتهاج  ب�صبب 
�أو  �ملحلية  �صو�ء  �حلبوب  حفظ 
هذه  تاأثر  عن  ناهيك  �مل�صتوردة، 
�لأخرية بالإرتفاع �ملقلق لدرجات 
�لتي جتاوزت خالل هذه  �حلر�رة 
مئوية  درجة   54 عتبة  �ل�صائفة 
�أن  �إذ� علمنا  حتت �لظل ، خا�صة 
حر�رة �جلو علميا توؤدي ل�صتهالك 
خمزون �لرطوبة �ملتو�جدة د�خل 
و�ل�صعري  �لقمح  خ�صو�صا  �حلبوب 
و�لتعفن  للتلف  عر�صة  يجعلها  ما 
ناهيك عن نق�صان وزن �حلبوب ، 
وهي �لأمور �لتي ل يتم �إعطاوؤها 

طرف  من  �خلرب�ء  ح�صب  �أهمية 
�مل�صئولني، وحتت ظروف �لتخزين 
�لعامل  هي  �لرطوبة  ن�صبة  تعترب 

�لرئي�صي حلفظ �حلبوب .
م�صوؤويل  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
ر��صلو�  �أنهم   ، �لقمح  خمازن 
مبا  بالبالد  �لعليا  �ل�صلطات 
و�لتنمية  �لفالحة  وز�رة  فيها 
�لبحري و�ملو�رد  و�ل�صيد  �لريفية 
�ل�صيدية، من �أجل �لتدخل �لعاجل 
�إد�ري معمق لك�صف  وفتح حتقيق 
�لذي  �لقائم  �مل�صكل  مالب�صات 
ذهب عدد منهم �صحية �ملتابعات 
رغم   ، �لختال�س  بتهم  �لق�صائية 
تاأكيد �ملخت�صني �أن �أ�صباب ت�صييع 

�ملئات من �أطنان �لقمح ر�جع �إىل 
�لتي يتم  فيها  �لظروف �ملناخية 

تخزين �ملحا�صيل �لزر�عية .
�نتظار تدخل جاد من �صناع  ويف 
للتكفل  لإيجاد  بالبالد  �لقر�ر 
فيها  يتخبط  �لتي  بامل�صاكل 
مع  يتما�صى  وب�صكل  �لقطاع  ذ�ت 
�حلكومة  وتوجيهات  تعليمات 
�لت�صهيالت  كافة  ملنح   �لر�مية 
قطاع  لت�صجيع  �ل�صعوبات  وتذليل 
�إطار  يف  و�لإ�صتثمار  �لفالحة 
�لتبعية  لإنهاء  بد�ئل  عن  �لبحث 
تهاوت  �لذي  �ملحروقات  لقطاع 

�أ�صعاره يف �لبور�صات �لعاملية .
اأحمد باحلاج 

�أطلق عنا�رص �لأمن �حل�رصي �لثاين 
�لأخريين،  �ليومني  خالل  بورقلة 
عملية مد�همة لأوكار �جلرمية، �أبن 
خم�صة  توقيف  من  �لعملية  �أ�صفرت 
ق�صائيا  عنهم  مبحوث  �أ�صخا�س 
 ، �لق�صايا  من  �لعديد  يف  لتورطهم 
كل  توقيف  �لعملية  خالل  مت  حيث 
وهو  �س،  ق/  �ملدعو  �ل�صاب  من 
�لأخري  عامل يف �رصكة خا�صة هذ� 

�لعلني  �ل�صكر  ق�صية  يف  متورط 
�ل�صب  جنحتي  �إرتكاب  مع  �ل�صافر 
مللك  �لعمدي  و�لتحطيم  و�ل�صتم 
م/  �ملدعو    توقيف  مت  كما  �لغري، 
�إىل  �لتهديد،  ق�صية  يف  لتورطه  م، 
جانب توقيف كال من: �ملدعو غ / �إ، 
و �ملدعو     م / خ، و�ملدعو ن/ ب، 
لتورطهم يف ق�صيتي �ل�رصب و�جلرح 
�صاب  �صحيتها  ر�ح  �لأوىل  �لعمدي، 

مل يبلغ �لع�رصين من �لعمر، و�لثانية 
من  �لع�رصينيات  يف  �صاب  �صحيتها 

�لعمر .
�لإجر�ء�ت  كافة  �إ�صتكمال  عقب  و 
ملفات  �إجناز  �لالزمة، مت  �لقانونية 
�ملوقوفني  �صد  جز�ئية  ق�صائية 
�جلهات  �أمام  وتقدميهم  �خلم�س، 
�أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة،  �لق�صائية 
مابني   متفاوتة  �أحكام  حقهم  يف 

�أو�مر �إيد�ع وغر�مات مالية.  
من جهة ثانية تندرج �لعمليات �لأمنية 
هاته  كتابة  �ملتو��صلة حلد  �لنوعية 
�ل�صارم  �لتطبيق  �إطار  يف  �لأ�صطر 
لتطويق  �مليد�ن  �إحتالل  ملخطط 
بوؤر �لإجر�م وتاأمني �لأ�صخا�س وكذ� 
وفق  و�خلا�صة  �لعمومية  �ملمتلكات 

ما �أوردته م�صادرنا .
اأحمد باحلاج  

التهامات املتبادلة بني الفلحني واملوالني تع�سف باملح�سول 

يف اإطار التطبيق ال�سارم ملخطط اإحتلل امليدان 

�صوء التخزين ي�صيع مئات الأطنان من القمح بوليات اجلنوب الكبري 

الأمن احل�صري الثاين بورقلة يداهم اأوكار اجلرمية

الأولوية مل�ساريع التهيئة احل�سرية

 ب�سبب متاطل �سونلغاز يف ربطهم
 م�ساكنهم بالكهرباء بورقلة

1800مليار لنت�صال ولية 
ب�صكرة من التخلف التنموي

69 موظفا بقطاع الرتبية بدائرة 
�صيدي خويلد مهددون بالت�صرد 
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ال�سيخ �سيدعلي من �سرق البالد:

.               من اجلزائر اإىل اأبو ظبي اأبو احلكمة ينجح يف  معاجلة   اأحد الأمراء من مر�ض خطري

الطاقة علم وعقيدة  وهي اإحدى مفاتيح الطب البديل 
كرثت يف اأيامنا هذه   الأحاديث   عن  العالج  بالطب البديل  وركز الباحثون يف ما �سمي  منذ  زمن  بعيد بالعالج بالطاقة 

الذي  يعتمد  على  اإ�سارتي الزائد والناق�ض يف ج�سم  الإن�سان واأي�سا على م�ساعر اإيجابية واأخرى �سلبية ، غري اأن  هذا 
العالج   يبدو  غريبا  ملا ينطوي   عليه من  اأ�سرار ل يعرفها اإل  املمار�سون  له  اأي املعاجلون بالطاقة .

توقيع : ق�سم املجتمع 

الطاقة   تنجح  يف 
عالج  اأمرا�ض عجز  

اأمامها الطب
 �سرطان، عقم 

،م�ض،اأمرا�ض معدية 
، برو�ستات، �سكري  

وغريها

مثل  مثله  اجلزائري  واملجتمع   
املجتمعات الأخرى  يبحث  دائما 
عن  بعيدة  بديلة   عالجات  عن 
عدم   لي�س  والكميائيات،  الأدوية 
عن   بحثا  وامنا  الطب  يف  ثقة 
اأ�سباب اأكرث  تلقائية  وطبيعية  اأي 
ما ي�سمى يف اأيامنا هذه ب -بيو- 
اأن   دون  ليحافظ على �سحته   …
يتجرع  الأدوية التي  يقدمها الطب 
الع�رصي .ويف خ�سم هذا البحث. 
من  علي  �سيد  بال�سيخ  �سمعنا. 
ال�رصق اجلزائري. وكرث احلديث. 
يف  اإمكانياته   وحول.  حوله. 
الأمرا�س  الكثري من  الق�ساء على 
�سهادات   اإىل  تو�سلنا  و  اخلطرية  
لي�رصحو  عيان.  و�سهود  حية. 
ال�سيخ  وبعد  قبل   بحالتهم   لنا  
�سيد علي … ومل  يكن من ال�سهل 
التو�سل اإليه والت�سال معه. اإل ان 
هذا  �رص   معرفة   على  الإ�رصار 
الو�سول  يف  ننجح  جعلنا  الرجل. 
اليه فا�ستقبلنا ببيته  و�سط عائلته.  
بع�س  نح�رص  اأن.  علينا  وعر�س 
جل�سات العالج التي. ميار�سها مع 
�سغف.  بكل  وح�رصنا   املر�سى. 

لنكت�سف  اأ�سياء مل نكن نعرفها من 
والطاقة   بالرقية  العالج  قبل  يف. 
حكمته   �رص  عن  ال�سيخ   و�ساألنا 
وقدراته العالجية  وعن الأ�سباب. 
النتائج  لي�سل ايل  بها.  ياأخد  التي 
اأهم  وعن  بدايته  كانت.  وكيف  
احلالت التي مرت عليه،  فكانت 
اجوبته. يف فيديوهات. و�سهادات  
 ، عاجلها  خطرية  حلالالت  حية  
طلب منا الت�سال بها. لت�رصد لنا 
ـاأي مع  ال�سيخ �سيد  جتربتها معه 
علي ـ  وحدث. ذلك  وما نحن يف 
للتعريف   و�سيلة.  اإل   ال�سدد  هذا 
عن.  اأمانة   بكل  معلومات  ونقل 
الطاقة  عالج  وعن  ال�سيخ  هذا 
الذي ليزال غريبا ومبهما بالن�سبة 
لنا،  فاأبينا اأن ن�سارك القارئ  هذا 

التحقيق.

�سيوخ. ميار�سون 
النهب والن�سب با�سم 
ايات قرانية -زيوت 
اجلنة/ و�سوار يباع 

ب 30 الف دينار

يقول ال�سيخ �سيد علي. اأن الرقية  
و  اليوم  متار�س  التي  بالطريقة. 
ال�سيوخ   من  الكثري  يزعمها  التي 
ما هي اإل تظليل. ووهم. يخدعون 
به النا�س  من اأجل حتقيق غايات. 
يف الغالب. هي مادية  ولكن.اأخرى  
اإل  يدركها  ل  يعقوب.  نف�س  يف 
حالت  من  لها.فكم  املمار�س. 
با�سم   متت  للمال  ونهب.  ن�سب 
الأخري  يف  ات�سحت  لكن.  الرقية 
واكت�سف املري�س اأنه كان بني اأيد 
احلكمة  من  متلك  ول  اأمينة  غري 

والعلم ما قد ينق�سها من مر�سها،  
ل   ال�سيخ.  ي�سيف  هنا  ونحن 
مذكورة  فهي  الرقية  وجود  ننكر 
اأ�سبابها  ميلك  ل  لكن   القران  يف 
كونها   ودب   هب  من  كل  وعلمها 

عطاء من اهلل  يهبه ملن ي�ساء. 
 ف�سابقا،  يذكر ال�سيخ. �سيد علي 
املا�سية   القليلة  ال�سنوات  يف  ،اي 
تقريبا  منذ  ثالثني �سنة،  انت�رصت 
و�سط   ال�رصعية   الرقية  ظاهرة 
املجتمعات  وراح  الإن�سان  يتنقل 
اأو  راق  اأجل  من  بعيدة  م�سافات 
اإمام يقراأ له بع�س الآيات  يف  قليل 
من  زيت  الزيتون  اأو حبة الربكة 
يو�سف له بول البعري  يف ال�ساعات 
طقو�س  وكلها  النهار  من  الأوىل 
العلمي   التفكري  على   تبدو غريبة 
… فكانت النتيجة  اأنه  ا�سبحت 
حتى بع�س الأمرا�س امل�ستع�سية 
الدينية  الكيفية  بهذه  تعالج 

يبدو   احلد  هذا  اإىل  …الأمر 
جمتمعات  لدى  وعاديا  ب�سيطا  
الروحانيات  يف  اأعتقدت  لطاملا  
وهو   العلميات،  عن  وابتعدت 
تكري�س  مرتبط بثقافات ال�سعوب 
الرقية   فاأثناء  الدينية.  وطقو�سها  
ان   ال�سخ�س   يعتقد  ال�رصعية  
المر  متعلق بطاقة المام  نف�سه 
او املقرىء  ملا تنطوي �سخ�سيته 
باهلل  واميانا  وحمبة   هدوء  من 
ومعاناة  الألم  تخفيف  يف  فينجح 
عليها  الق�ساء   واأحيانا  املر�سى  
عالج  القراآن   اأن  باعتبار  نهائيا 
احلالت  تلك  خا�سة  داء،  لكل 
الفرد  ت�سيب  قد  التي   النف�سية  
، من  ع�سبية وم�س و�سحر وجن 
الفرد  قابلية  ذلك.  اإيل  اإ�سافة. 
بان.عالجه   واإعتقاده  املري�س   
اهلل   ايات  اأي  اهلل.  اإل  يحققه  ل 
الذي  الراق  على  املهمة  في�سهل 
قد ل يعمل �سيء معني �سوى قراءة 
الرقية  هي  يف حد   ، اي  القراآن 
ولي�ست  روحانية   حالة   ذاتها  
التي  الطاقة   مثل   علميا  عالجا 
واملعرفة   احلكمة  على  تعتمد 
الكثري   يعرفها  ل  معينة  وقواعد 

يف هدا العامل  الن�ساين. 

حالت عاجلها  
ال�سيخ علي

قمنا  ال�سيخ.  لتوجيهات.  اتباعا 
لهم  كانت  با�سخا�س    بالت�سال 
جتارب مع ال�سيخ �سيد علي، منهم 
على  م�ست  م�سلولة  كانت.  من 
رجليها ومنهم من  ا�ستا�سل ورمها 
واخرى  جراحة  دون   ال�رصطاين  
بعد  الن�سولني   اخد  عن  توقفت 

ع�رصين �سنة.
ت�سديقها   ي�سعب  حالت   كلها 
عوجلت بالطاقة من طرف ال�سيخ 
جعلنا   الذي   الأمر  علي،   �سيد 

نفتح  ملف الطب البديل بكثري من 
الهتمام  والت�ساوؤل اأمام املخت�سني 
يف  الرقية وغريها من العالجات 
الأخري  هذا  وان  خا�سة  البديلة  
اأعلن  قد   ، علي  �سيد  ال�سيخ  اأي 
حتديه لكل من يدعون. ممار�سة 
على  للق�ساء  والطاقة  الرقية 
بع�س الأمرا�س وخا�سة هوؤلء 
والكذب   الوهم   يبيعون  الذين 
للنا�س بغية يف املال  والرواج 
اأنه  ثقة   بكل  لنا  .ولي�رصح 
وافريقيا  اجلزائرو  الوحيد يف 
والوطن العربي. من  يتقن هذه 

الطريقة العالجية.   
ا�ستدعي  اأنه.  ال�سيخ  لنا  وذكر 
مهمة  �سخ�سيات  طرف  من 
اأحد  ملعاجلة  ظبي   ابو  يف  
اأفراد العائلة احلاكمة. وقد مت 
ال�سيخ  اأي  وهو  بنجاح    ذلك  
تفا�سيل  ي�رصد   اأن  يريد  ل   ،
بحكم  مر�سها.  اأو  ال�سخ�سية 
عهد قطعه مع العائلة غري اأن 
ت�رصيحاته.  ح�سب  املر�س. 
كان. قد ا�ستع�سي على �سيوخ 
املنطقة واأطبائها ، وهو اليوم 
على  ب�سهادتهم   يحتفظ. 

جناح. اأ�سلوبه العالجي.   

 ال�سيخ  �سيد علي.  
يبدو اأنه ظاهرة  

تتطلب منا التمعن 
والتدقيق 

حالت.  ان  علمنا  اذا  خا�سة 
عديدة ا�ستع�ست امام الطباء  
والدواء  العالج  عنده  وجدت 
تلك  احلالت   هذه  بني  ومن 
الفتاة  القاطنة ببلدية العفرون 
من ولية البليدة. والتي اأكدت 
من  جترعت  انها  بالتحاليل  و 
ماجعلها   وال�سيميو   الأدوية.  

ب�سبب  احلياة  يف  الأمل  تفقد 
هالك  من  الأدوية  خلفته  ما 
فقررت  ونف�سيتها،   جل�سدها 
اأن  اإىل  العالج  عن  التوقف 
ايل  و�سلوها  بل   التقت 

هذاال�سيخ ر.  
هي  تذكر  والذي  ال�سيخ     
تعتقد  تكن  مل.  انها  نف�سها 
وباذنه  اهلل  باذن  �ستنجو  بانها 
بها لأكرث  الذي امل  الورم  من  
من �سنة لكن ح�سب ت�رصيحها 
معافاة   اليوم  وهي  �سفيت 
اأمل  بكل  حياتها   وتعي�س 
احلالت  بني  من.   ، وحيوية 
بقدرة  لنا  �رصحت  التي  اي�سا 
ايجاد  يف  وتفوقه   ال�سيخ  
كانت  لها،  املنا�سب   العالج 
البالغة  النعجة  عني  من  �سيدة 
وام.  �سنة  اربعون.  العمر  من 
�سخ�ست  كانت   ، اولد  لربع 
بانها م�سابة  ب�رصطان املعدة  
وعملت لها جراحة   من اجل  
ا�ستئ�سال املر�س لكن ا�ستمر 
املر�س ومل تنجح العملية لكن  
عائلتها   من  �سيدة  عرفتها 
وحينها  علي  �سيد  بال�سيخ  
علي،   �سيد  ل�سيخ  ا  �سخ�س 
حالة املري�سة. ليعاتبها  على 
اجلراحة التي خ�سعت لها. اذ 
م�سطرة  تكن  مل  بانه  لها  اكد 
لتلك العملية  لن دواءها عنده 
ويتمثل يف  تركيبة و�سفها لها. 
اأ�سبوعني  من  لكرث  وتابعتها 
مذهلة   النتيحة.  لها  للت�سح 
ولتاكدها  بتحاليلل بعد �سهر. 
اثار  اي  انعدام    فاكت�سفت  

للمر�س 
البالغة  ال�سابة.  الفتاة  اما. 
ل  فكانت.  �سنة   25 العمر  من 
طيلة.  رجليها  علي.  مت�سي 
 15 تقويبا   املا�سية  ال�سنولت 
حماولت  كل  وف�سلت   ، �سنة 

العالج .
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اجتماعات رام اهلل والقاهرة و�شبح العدوان
د.اأحمد ال�سقاقي

الفل�سطينية  الأجندة  تزدحم 
والنقا�سات  باللقاءات 
الواقع  ويعي�ش  ال�سيا�سية، 
�سي�سكل  �سيا�سي  خما�ش  يف 
لكن  املقبلة،  املرحلة  معامل 
ال�سيا�سي  الن�ساط  حمددات 
يف  كالعادة  ت�سري  الفل�سطيني 
اأبو مازن  اجتاهات ل تلتقي. 
يجمع فريقه اخلا�ش يف جل�سة 
م�سرية  ليوا�سل  املركزي 
دوائر  بني  والقفز  التنقل 
التحرير غري املمثلة  منظمة 
للقوى الفل�سطينية، يف عربدة 
ول  م�سبوقة،  غري  �سيا�سية 
ميكن ت�سور اأن هناك من يثق 
بهذه الجتماعات التي تخرج 
ج�سم  من  لتنقلها  بتو�سيات 
اأو  اآخر،  اإطار  اإىل  �سيا�سي 
من جمل�ش اإىل جلنة، وهكذا، 
لهذه  تطبيًقا  ن�سهد  اأن  دون 
ي�سنع  من  وكاأن  التو�سيات، 
اأنها  يدرك  القرارات  هذه 
ال�سياع  م�سارات  يف  �ست�سري 
بعيًدا عن التطبيق اأو التفعيل، 
التن�سيق  ملف  يف  جرى  وما 
الحتالل  كيان  مع  الأمني 

اأو�سح مثال على ذلك.
باجتاه  اهلل  رام  فريق  يذهب 
يفقد  وهو  املركزي  جل�سة 
ال�سيا�سية  القوى  من  مزيًدا 
حتى  منه  جزًءا  كانت  التي 
من  والأخطر  قريب،  وقت 
ذلك اأن هذه اخل�سارة تعني اأن 
حالة التفرد مبنظمة التحرير 
اأكرث  ويف  مك�سوفة،  باتت 
من  لكل  ا�ستفزاًزا  حالتها 
ال�سيا�سي  بالواقع  باله  ي�سغل 
اأ�سواًتا  اإن  بل  الفل�سطيني، 
داخلية من التنظيم ال�سيا�سي 
منظمة  على  هيمنة  الأكرث 
منزعجة  اأ�سبحت  التحرير 
توجهات  من  معلن  ب�سكل 

زعيمها وفريقه اخلا�ش.
�رشعية  مبداأ  يف  احلديث  اإن 

يدفع  املركزي  جل�سة  عقد 
وال�سيا�سي  والوطني  القانوين 
عدم  حجم  من  التعجب  اإىل 
الالمبالة لدى �سانع ال�سيا�سة 
الذي  الفل�سطينية،  الر�سمية 
اخلا�ش  م�ساره  على  ي�سمم 
فيما يخ�ش حتقيق امل�ساحلة 
ذهبت  ما  وين�سف  الوطنية، 
يف  بريوت  حت�سريية  اإليه 
جمل�ش  عقد  اإىل  الذهاب 
الكل  يجمع  وحدوي  وطني 
وت�سكله انتخابات حرة، وكاأن 
امل�ساحلة الفل�سطينية حتقق 
التمكني للجهاز احلكومي من 
قطاع  على  �سيطرته  ب�سط 
املطلوب  اأن  حني  يف  غزة، 
الربنامج  الفرقاء، وبناء  جمع 
كن اجلميع  ال�سيا�سي الذي ميمُ
من مواجهة الحتالل وقانون 

قوميته وترامب و�سفقته.
اإىل  املركزي  جل�سة  تذهب 
مراكمة املزيد من التعقيدات 
التي تت�سبب يف النف�سال عن 
ولي�ش  الوطني،  امل�رشوع 
�ساحة  ل�سنا يف  لأننا  العك�ش، 
لنا  ت�سمح  �سيا�سي  ترف 
من  النتقال  عن  باحلديث 
على  دولة  اإىل  واهية  �سلطة 
الورق؛ ما تعي�ش فيه املدينة 
اجلغرايف  والواقع  املقد�سة 
بال�سفة  ال�ستيطاين  والتمدد 
والعدوان  واحل�سار  املحتلة 
اأننا  يوؤكد  غزة  يف  امل�ستمر 
حماولت  من  نعاين  زلنا  ما 
امل�ستمرة  املفاهيم  خلط 
ال�سابة،  اأجيالنا  اأذهان  يف 
فعن اأي دولة تتحدثون ونحن 
التحرر  معركة  يف  نزال  ل 
اأن  العجب  من  امل�ستمرة؟!، 
ل  ونحن  الوزارة  ن�ستعجل 
منلك ال�سيادة، من املهانة اأن 
نتمرت�ش خلف التمكني ونحن 
جي�ش  ب�ساطري  حتت  نعي�ش 

الحتالل، ح�سب قولهم.
يف املقابل اإن قوى فل�سطينية 
وجتتمع  القاهرة  اإىل  خرجت 

داخل  م�سبقة  نقا�سات  بعد 
من  مزيًدا  تناق�ش  القطاع، 
بالتهدئة  املتعلقة  التفا�سيل 
ح�سب  وامل�ساحلة  واحل�سار 
اأعمالها،  يف  ي�سارك  من 
تفا�سيل  يتابع  من  ويدرك 
والأممي  امل�رشي  اجلهد 
اأن  الإطار  هذا  يف  املبذول 
لتحقيق  حثيثة  حماولت 
من  جوانب  ومعاجلة  تهدئة 
على  املفرو�ش  احل�سار 
اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  القطاع 

من اخلروج اإىل العلن.
ما  امل�ستمرة  النقا�سات  هذه 
اأكرب عدد  اأنها جتمع  مييزها 
الفل�سطينية  القوى  ممكن من 
حقيقية  هموًما  وتناق�ش 
اإىل  يدفع  ما  لكن  للواقع، 
ي�سارك  من  جميع  اأن  احلذر 
يف هذا ال�سياق يعلم اأن حالة 
بني  املبا�رشة  غري  التفاو�ش 
اأن  ميكن  والحتالل  حما�ش 
وجبهة  ت�سعيد  اإىل  تنزلق 
خا�سة  حلظة،  اأي  يف  حرب 
لالنفجار،  مهياأة  الأجواء  اأن 
رجالها  قبل  غزة  واأطفال 
هذا  اأن  يدركون  ومقاومتها 
وقد  وغادر  جبان  العدو 
قبل  الت�سعيد  باجتاه  يذهب 
املرور باملحطة النهائية لأي 
على  لذلك  متوقعة،  تهدئة 
لالأطراف  ي�ستجيب  من  كل 
اأن  يدرك  اأن  الو�سيطة 
اإىل  اأ�سافت  العودة  م�سريات 
الفل�سطينية  املقاومة  حزمة 
وهامة،  نوعية  اأبعاًدا 
على  املراهنة  ميكن  ول 
غري  وعود  مقابل  خ�سارتها 
ال�سيا�سية  واحلنكة  حقيقية، 
تقت�سي املحافظة على هذا 
الت�سحيات  وتقدير  اخليار 
امل�سرية  هذه  ذهبت يف  التي 
حتى  الت�سميم  وموا�سلة 
بها  نادت  التي  العودة  حتقيق 
امل�سرية، وهو ما يعني عملًيّا 

زوال الحتالل.

يرف�ش  اأن  املهم  من  كذلك 
يقاي�ش  اأن  الفل�سطيني 
و�سالحه،  بثوابته  احتياجاته 
وميكن القول اإن الثقة باجلهة 
املنظمة مل�سرية العودة تدفع 
اأن الت�سحيات  اإىل الطمئنان 
وبالعك�ش  �سدى،  تذهب  لن 
املقاوم  الفل�سطيني  �سيتمكن 
ال�سيا�سي  الواقع  ك�رش  من 
فر�سه  الحتالل  حاول  الذي 
قبل 30 اآذار املا�سي، مبعنى 
اأهداًفا  حققت  امل�سرية  اأن 
ور�سمت  بها،  نادت  مهمة 
غري  فل�سطينًيّا  توافًقا 
من  اللوحة  وهذه  م�سبوق، 
التوافق والوحدة الوطنية هي 
املطلوبة ملواجهة الحتالل.
خال�سة القول: تذهب رام اهلل 
اإىل جل�سة املركزي، وت�ستقبل 
الف�سائل،  وفود  القاهرة 
ومئات  التكهنات،  وع�رشات 
يف  بلبلة  تخلق  الت�رشيحات 
يف  ثقته  يفقد  الذي  ال�سارع 
حالة  لكن  تدريًجا،  قيادته 
اأن �سوت  اليقني لدى اجلميع 
غزة  اأجواء  يف  وهمية  غارة 
التفكري  اإيقاع  ب�سبط  كفيل 
على  يرتقب  العدو  اأن  باجتاه 
الفر�سة  ويقتن�ش  احلدود، 
املقاوم،  املرابط  ل�رشب 
انتظار  اإىل  يدفعنا  وهذا 
م�سرية  بر�سم  م�ساحلة 

العودة.

غزة تت�سدر مبكًرا 
الدعاية النتخابية 

الإ�سرائيلية

الأحزاب  ت�ستعد  فيما 
خلو�ش  الإ�رشائيلية 
الربملانية  النتخابات 
القادم  العام  اأواخر  للكني�ست 
مقرر،  هو  ملا  وفقا   2019
احلزبية  الإ�سكاليات  فاإن 
بق�سية  اخلا�سة  الداخلية 

اجلي�ش  يف  احلريدمي  جتنيد 
»الإ�رشائيلي«، وبروز خالفات 
احلكومي  الئتالف  داخل 
عقده،  بانفراط  ت�رشع  قد 
بحيث تتم الدعوة لنتخابات 

ت�رشيعية مبكرة.
وبدا وا�سحا اأن غزة والو�سع 
فيها، تهدئة اأو ت�سعيدا، بات 
احلزبية  املزاودات  يت�سدر 
�رشكاء  فيها  مبا  الداخلية، 
احلكومة، ل �سيما من طرف 
حزب البيت اليهودي من جهة، 
وي�رشائيل  الليكود  وحزبي 

بيتنا من جهة اأخرى.
الت�رشيحات  يف  ذلك  جتلى 
الأخرية  الأيام  خرجت  التي 
التهدئة  ملباحثات  الراف�سة 
بداأها  حما�ش،  مع  اجلارية 
التعليم  وزير  بينيت  نفتايل 
اليهودي  البيت  حزب  وزعيم 
اآيليت  الق�ساء  ووزيرة 
هجوما  �سنا  اللذان  �ساكيد، 
احلكومة  رئي�ش  على  لذعا 
بنيامني نتنياهو ووزير احلرب 
ما  باعتبار  ليربمان،  اأفيغدور 
اإليه مع حما�ش،  التو�سل  يتم 
عند  ونزول  لها،  خ�سوعا 

�رشوطها.
ذلك،  عند  الأمر  يتوقف  مل 
ال�ستخبارات  وزير  اإن  بل 
من  وهو  كات�ش،  ي�رشائيل 
رموز حزب الليكود، مل يتوان 
مباحثات  على  التهكم  عن 
التهدئة، غامزا بقناة ليربمان، 
مقرتحه  بقوة  عار�ش  الذي 
مائية  باإن�ساء جزيرة  اخلا�ش 
لقطاع غزة متهيدا لالنف�سال 

عنه نهائيا.
املزاودة  ميدان  يتوقف  مل 
الكوادر  على  وال�ستقطاب 
بل  وال�سيا�سية،  احلزبية 
الإعالم  و�سائل  اإىل  تعداه 
التي  التحليلية  والأو�ساط 
وا�سعة  �سفحات  اأف�سحت 
بث  و�ساعات  �سحفها،  من 
طويلة من قنواتها التلفزيونية 

للتهكم  الإذاعية،  وبراجمها 
على اأداء احلكومة، وما تعتربه 
وخوفا  مواقفها،  يف  تراجعا 
مع  مواجهة  نحو  ذهابها  من 

حما�ش يف غزة.
الأرانب  فيديو  �سكل  رمبا 
وهو  ق�سوة  الأكرث  النموذج 
ي�سبه وزراء املجل�ش الوزاري 
امل�سغر بهم، باعتبارهم جبناء 
املواجهة،  على  قادرين  غري 
ليربمان  ت�سبيه  اإىل  و�سول 
كان  حني  التفاح«  »وزير  باأنه 
�سديروت،  اأ�سواق  يف  يتجول 
و�سف  اإطالق  عن  ف�سال 
من  بدل  ميكروفون«  »م�سرت 
»م�سرت بيتخون«، ويعني بذلك 
اأنه حتول من �سيد الأمن اإىل 
التلفزيونية  ال�سا�سات  �سيد 

واملوؤمترات ال�سحفية.
هكذا حتولت غزة مادة دعائية 
الأو�ساط  يف  مبكرة  انتخابية 
لتبادل  »الإ�رشائيلية«، 
واملزاودة  تارة،  التهامات 
النقاط  وت�سجيل  اأخرى،  تارة 
تارة  البع�ش  بع�سهم  على 
ثالثة، وكلما اقرتب الوقت من 
املبكرة،  النتخابات  اإعالن 
املقرر  موعدها  يف  اأو 
تكون  اأن  املتوقع  فمن  لها، 
ال�سحفية  الأحاديث  جوهر 
يف  احلزبية  واملوؤمترات 

املرحلة املقبلة.
مداولت  تنته  مل  اأخرًيا.. 
بني  ويفرت�ش  بعد،  التهدئة 
الإعالن  يتم  اأن  واآخر،  حني 
كل  �سي�ستل  حينها  عنها، 
على  وينق�ش  �سيفه،  حزبي 
رئي�ش احلكومة ووزير حربه، 
الردع  قوة  �رشبا  باعتبارهما 
الإ�رشائيلية يف مقتل، ومنحا 
التقاط  فر�سة  حما�ش 
ب�سور  م�ستعينني  اأنفا�سها، 
هروب م�ستوطني غالف غزة 
خالل جولة الت�سعيد الأخرية 
ر�سقات  اإطالق  مت  حني 

قذائف املقاومة باجتاهها.



و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

  طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
         مت هذا اليوم 16 �صبتمرب 2018  ت�صليم و�صل 

ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية
امل�صماة :جمعية ن�صاطات ال�صباب امل�صتقبل ملركز 

الثقايف مولود معمري البويرة
مقرها :املركز الثقايف مولود معمري حي 1100 

م�صكن  البويرة رئي�س اجلمعية  : بوداب ا�صمهان ابنة 
يا�صني

تاريخ ومكان امليالد: 19/ 08 / 1980 اجلزائر
املالحظة: ين�رص هذا الو�صل خالل ثالثني 30 يوما 
على االأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة يومية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 

  رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

 �إ�صه�ر �إن�ص�ء جمعية 
ذ�ت �صبغة حملية 

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 13 �صبتمرب 2018 

تاأ�صي�س للجمعية املحلية 
امل�صماة :جمعية النادي الريا�صي الهاوي 

وفاق بلدية امل�صيلة . املعتمدة حتت 
رقم :04 بتاريخ 2018/09/13 ومقرها 
االجتماعي حي العائدين بلدية الهامل 
دائرة بو�صعادة والية امل�صيلة  يرتاأ�صها 

ال�صيد :عمراوي خل�رص 

�إ�صه�ر �إن�ص�ء جمعية ذ�ت 
�صبغة حملية 

طبقا الأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 13 �صبتمرب 2018 

تاأ�صي�س للجمعية املحلية 
امل�صماة :جمعية النادي الريا�صي الهاوي 

وفاق بلدية امل�صيلة .
املعتمدة حتت رقم :04 بتاريخ 

2018/09/13 ومقرها االجتماعي حي 
العائدين بلدية الهامل دائرة بو�صعادة 

والية امل�صيلة 
يرتاأ�صها ال�صيد :عمراوي خل�رص 

ANEP N°: 828071 الو�سط:2018/09/19

�إ�صه�رالأربعاء 19 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل09 حمرم 1440هـ 9

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 2295 بتاريخ: 24 جويلية 2018
املت�سمن اإجراء حتقيق عمومي يف م�سروع 
ا�ستغالل موؤ�س�سة ت�سلية » نادي اأنرتنات »

باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم وال�سوؤون العامة
يقرر

املادة االأوىل: ي�رصع يف اإجراء حتقيق عمومي مبقر املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية دار ال�صيوخ يف م�رصوع ا�صتغالل موؤ�ص�صة ت�صلية ) نادي اأنرتنات ( الكائنة ب�صارع 
العقيد �صي احلوا�س بناية 94 رقم 29 ببلدية دار ال�صيوخ.  املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير اآثار ا�صتغالل هذا النوع من املوؤ�ص�صات على اجلوانب املتعلقة 

بال�صكينة واالأمن واالآداب والنظافة والنقاوة العمومية للجوار.
بالتحقيق  ال�صيوخ ويو�صع حتت ت�رصف املواطنني املعنيني  دار  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  رئي�س املجل�س  ال�صيد  يفتح �صجل مرقم وموؤ�رص عليه من طرف  املادة 03 

العمومي.
املادة04: يعني ال�صيد بن دراح ريا�س رئي�س فرع ال�صكن بدائرة دار ال�صيوخ حمافظا حمققا لهذا الغر�س ويف حالة ال�رصورة يخلفه ال�صيد بن جدو الطيب رئي�س فرع 
الفالحة بدار ال�صيوخ. املادة05: يقوم ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي يف نهاية التحقيق بغلق ال�صجل واإم�صائه واإر�صاله اإىل الوالية) مديرية التنظيم وال�صوؤون 
العامة ( مقرونا براأيه وبتقرير املحافظ املحقق. املادة06: يعلق هذا القرار مبقر بلدية دار ال�صيوخ ملدة �صهر واحد )01( ابتداءا من ن�رص االإعالن يف ال�صحف 
عن فتح ال�صجل املذكور. املادة 07: يكلف ال�صادة: االأمني العام للوالية، مدير التنظيم وال�صوؤون العامة، مدير احلماية املدنية، مدير التعمري والبناء، مدير ال�صحة 
وال�صكان، مدير البيئة، مدير التجارة، مدير ال�صباب والريا�صة رئي�س دائرة دار ال�صيوخ، رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية دار ال�صيوخ، كل فيما يخ�صه بتنفيذ هذا 

القرار الذي �صين�رص يف م�صنف القرارات االإدارية للوالية.
الوايل

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
بدائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة و حماكمه

�صارع عيونة حممد �رصق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�رص ن�رص عقد التبليغ الر�صمي الإعذار
طبقا للمادة 4/412 من ق ا م ا

بناء على طلب ال�صيد / املجمع اجلهوي لال�صتغالل »031« وكالة بيالر وهران رمز »0950« 
بوا�صطة املحامي االأ�صتاذ : عمارة حممد 

بناء على املواد 404 اإىل 416 من ق ا م ا ، و بناء على االأعذار املحرر من طرف مدير الوكالة بالتفوي�س بتاريخ : 2013/05/20 
حتت رقم : 2013/1131

بناء على اإر�صال حم�رص تبليغ االعذار من طرف االأ�صتاذ : اأحمد خليفي )حم�رص ق�صائي مبحكمة القليعة ( عن طريق 
الربيد بر�صالة م�صمنة بتاريخ : 2014/11/10 حتت رقم : 004639 : بناء على حم�رص تبليغ اإعذار عن طريق التعليق مبحكمة 
االخت�صا�س       ) القليعة( بتاريخ : 2015/02/15 : بناء على حم�رص تبليغ اإعذار عن طريق التعليق ببلدية املعني )القليعة( 

بتاريخ : 2015/02/08 ، و بناء على اأمر بن�رص التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�صيد : رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 
2018/08/14 حتت رقم : 18/00903

تبليغ : ال�صيد / قوطاية كمال : ال�صاكن / حي بودومة القليعة ، باالعذار املذكور اأعاله املت�صمن : ....فاإننا نعذركم بت�صديد 
املبلغ املقدر ب 6.650.675.94 دج ) �صتة ماليني و �صتة مائة و خم�صون األف و �صتة مائة و خم�صة و �صبعون دج و اأربعة و 

ت�صعون �صنتيم ( و ذلك اىل غاية تاريخ 2013/05/20 و الذي ميثل ا�صل الدين مع فوائده و هو يف ارتفاع م�صتمر ب�صبب فوائد 
التاأخري عن الدفع لهذا منهلكم مدة خم�صة ع�رص )15( يوما من تاريخ ت�صلمكم  لهذا االإنذار لت�صديد املبلغ املطالب به و يف 

حالة الرف�س �صيقوم البنك باتخاذ جميع االإجراءات الالزمة لذلك الغر�س اأمام الهيئة الق�صائية املخت�صة .
تقبلوا منا �صيادتكم كل عبارات التقدير و االحرتام 
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الكيان ال�صهيوين  الوزارة  وحملت 
اخلطاأ  اأ�صمته  ما  م�صوؤولية 
حذر  "الكيان  لأن  ح�صل،  الذي 
قبل  مزمعة  عملية  من  رو�صيا 
تنفيذها  من  واحدة  دقيقة 
تعترب  اأنها  اإىل  م�صرية  فقط"، 
الت�رصفات ال�صهيونية"عدوانية"، 
رو�صيا،  قالت  التفا�صيل،  ويف 
ال�صهيونني  اإن "الطيارين 
اإىل  الرو�صية  الطائرة  دفعوا 
اجلوي  الدفاع  اأنظمة  م�صار 
يكن  مل  "الوقت  واإن  ال�صورية"، 
الرو�صية  الطائرة  لإبعاد  كافيا 
واأ�صافت  اخلطر"،  دائرة  عن 
�صهيونية  "مقاتالت  بع�ض  اأن 
ت�صرتت بطائرة اإيل20- الرو�صية، 
ب�صاروخ  اإ�صقاطها  اإىل  اأدى  ما 
"الطيارين  اأن  واأكدت  �صوري"، 
بالطائرة  ت�صرتوا  ال�صهيونني 
للنريان  عر�صة  لت�صبح  الرو�صية، 
"طائرة  باأن  وتابعت  ال�صورية". 
خطاأ،  �صقطت  التي  اإيل20- 
منظومة  من  ب�صاروخ  ا�صتهدفت 
جهة  ومن  ال�صورية"،  اأ�ض200 
اأخرى اأفاد ذات امل�صدر  باأن 15 
م�رصعهم،  لقوا  رو�صيا  ع�صكريا 
"اأفعال  اإنها  قالت  ما  ب�صبب 
وقالت  امل�صوؤولة"،  غري  الكيان 
ال�صهيوين  الكيان  "اأفعال  اإن 
متعمد"،  ا�صتفزاز  �صوريا  يف 
يكون  األ  املمكن  غري  "من  واإنه 
راأى  قد  ال�صهيوين  اجلي�ض 
ت�صتعد  وهي  الرو�صية  الطائرة 
وزارة  اأعلنت  اأن  و�صبق  للهبوط"، 
اأن  الثالثاء،  الرو�صية،  الدفاع 
اختفت  رو�صية  ع�صكرية  طائرة 
فوق  الرادار  �صا�صات  على  من 
�صوريا، بينما كان الكيان ال�صهيوين 

جوية  هجمات  ت�صنان  وفرن�صا 
ونفى  �صوريا،  يف  اأهداف  على 
الفرن�صي  اجلي�ض  من  م�صدر 
الطائرة  اختفاء  يف  بالده  �صلوع 
م�صوؤول  قال  فيما  الرو�صية، 
اأن  تعتقد  وا�صنطن  اإن  اأمريكي 
امل�صادة  ال�صورية  املدفعية 
دون  الطائرة  اأ�صقطت  للطائرات 
اإيل- ق�صد،  والطائرة من طراز 

اأغرا�ض ال�صتطالع  20، وتخدم 
الإلكرتوين.

ر�صمية  اإعالم  و�صائل  وذكرت 
الالذقية  مدينة  اأن  �صورية 
قاعدة  قرب  تقع  التي  ال�صاحلية 
يف  الطائرة  كانت  رو�صية  جوية 
تعر�صت  اإليها  العودة  طريق 
معادية"  "�صواريخ  من  للهجوم 
اأم�ض الثنني، لكن و�صائط الدفاع 
واأ�صارت  لها،  ت�صدت  اجلوي 
اأن  اإىل  الرو�صية  الدفاع  وزارة 
عودتها  طريق  يف  كانت  الطائرة 
اجلوية،  حميميم  قاعدة  اإىل 
مبحافظة  رو�صيا  تديرها  التي 
من  اختفت  عندما  الالذقية، 
حوايل  الرادار  �صا�صات  على 
بتوقيت  م�صاء   11:00 ال�صاعة 
"تا�ض"  وكالة  وكانت  مو�صكو، 
للوزارة  لالأنباء، ن�صبت  الرو�صية 
قولها، يف بيان، اإن الطائرة كانت 
بعد  على  املتو�صط،  البحر  فوق 
ال�رصيط  عن  كيلومرتا   35 نحو 
البيان:  وتابع  ال�صوري،  ال�صاحلي 
"اختفى اأثر الطائرة اإيل20- من 
اجلوية  املراقبة  رادارات  على 
طائرات  اأربع  �صنته  هجوم  اأثناء 
اإف16-  طراز  من  اإ�رصائيلية 
على من�صاآت �صورية يف حمافظة 
الوقت  "ويف  واأ�صاف:  الالذقية"، 

رادار  اأنظمة  ر�صدت  نف�صه، 
اإطالق  الرو�صية  املراقبة اجلوية 
الفرن�صية  الفرقاطة  �صواريخ من 
تلك  يف  كانت  التي  اأوفرين 
اأن  الوزارة  وذكرت  املنطقة"، 
م�صري من كانوا على منت الطائرة 
الرو�صية غري معروف، واأن قاعدة 
بحث  عملية  نظمت  حميميم 
رو�صية  مواقع  ون�رصت  واإنقاذ، 
الطائرة  �صقوط  لأحداق  تغطية 
الدفاع  وزارة  اأعلنته  ما  وفق 

الرو�صية بح�صب التوقيت:
"حلظة  الدفاع:  - وزارة   2:08
كانت  بطائرتنا  الت�صال  انقطاع 
 16 اإف  طراز  من  طائرات   4
تهاجم الالذقية ال�صورية. اإ�صافة 
اإطالق  راداراتنا  �صجلت  لذلك 
الفرن�صية  الفرقاطة  �صواريخ من 
�رصق  يف  النا�صطة  )اأوفرين( 

املتو�صط".
الرو�صية:  الدفاع  - وزارة   2:11
بتوقيت   23:00 ال�صاعة  "قرابة 
املتو�صط  مياه  وفوق  مو�صكو 
من  كم   35 م�صافة  وعلى 

ال�صوري فقدنا الت�صال  ال�صاحل 
 14 متنها  على   20 اإيل  بطائرة 

ع�صكريا".
عن  متتنع  - اإ�رصائيل   2:28
ل  "نحن  احلادث:  على  التعليق 
من  القادمة  الأخبار  على  نعلق 
ملناق�صة  الوقت  نحتاج  اخلارج.. 
)م�صوؤولة  امل�صوؤولني"  مع  الأمر 
الإ�رصائيلية  الدفاع  وزارة  يف 
 2:45 نوفو�صتي(.  لوكالة 
- الطائرة املفقودة من طراز اإيل 
20 لال�صتطالع والإ�صارة.  2:58 
- اإطالق عملية بحث واإنقاذ من 
على  للعثور  "حميميم"  قاعدة 

الطائرة املفقودة.
"رو�صيا  اإن:  اإن  - �صي   3:28
املتحدة  الوليات  اأخطرت 
يف  الرو�صية  الطائرة  باختفاء 
نقل  ح�صبما  املتو�صط  البحر 

م�صدر ع�صكري".
الرو�صية:  الدفاع  - وزارة   3:58
لدينا معلومات عن م�صري  "لي�ض 
كانوا  الذين  الـ14  الع�صكريني 

على منت الطائرة".

قالت رو�سيا اإن النظام ال�سوري، اأم�س، اأ�سقط طائرة ع�سكرية رو�سية فوق �سوريا، وذلك وفق ما 
اأعلنته وزارة الدفاع الرو�سية،  التي قالت اإنها "حتتفظ بحق الرد".

رو�شيا تك�شف تفا�شيل �إ�شقاط دم�شق 
طائرتها وتتهم �لكيان �ل�شهيوين

ال�سني

 تقرير �لبنتاغون تكهنات م�شللة
ال�صينية  الدفاع  وزارة  اأ�صدرت 
على  فيه  احتجت  اجلمعة  بيانا 
تقرير ن�رصه البنتاغون اخلمي�ض، 
وقال فيه اإن بكني ت�صتعد ل�رصب 
وا�صنطن وحلفائها، معتربة اأن ما 
جاء يف التقرير تكهنات م�صللة، 
تقرير  اأن  الوزارة  واعتربت 
البنتاغون اأ�صاء تف�صري نوايا بكني 

ال�صرتاتيجية و�صّخم "ما ي�صمى 
ال�صيني"،  الع�صكري  بالتهديد 
موؤكدة اأن "اجلي�ض ال�صيني يبدي 
الطرح  التام على هذا  اعرتا�صه 
للجانب  قوية  احتجاجات  وقدم 

الأمريكي".
تقوم  ال�صني  اأن  واأكدت 
وتنتهج  جلي�صها  �صلمية  بتنمية 

دفاعية،  وطنية  ا�صرتاتيجية 
ال�صالم  يف  دائم  ب�صكل  ت�صاهم 
الوارد  "النتقاد  واأن  العاملي، 
حم�ض  الأمريكي  التقرير  يف 
اأن  اإىل  م�صللة"،ولفتت  تكهنات 
"حتديث اجلي�ض ال�صيني يهدف 
واأمنها  البالد  �صيادة  حماية  اإىل 
بالإ�صافة  التنموية  وم�صاحلها 

اإىل ال�صالم وال�صتقرار والزدهار 
العاملي".

ال�صنوي  البنتاغون تقريره  ون�رص 
اجلي�ض  اإن  فيه  وقال  موؤخرا، 
ال�صنوات  خالل  و�صع  ال�صيني 
التي  عملياته  املا�صية  القليلة 
�رصب"  على  "تدريب  اأنها  يبدو 

لوا�صنطن وحلفائها.

�سبية اإيزيدية

 "قابلت خاطفي من 
د�ع�ش يف �شارع باأملانيا"

قالت �صبية اأيزيدية اختطفها 
الدولة  تنظيم  م�صلحو 
�صمن  وباعوها  الإ�صالمية 
اإنها  نخا�صة  �صوق  يف  رقيق 
لوجه  وجها  بخاطفها  التقت 
التي جلاأت  باأملانيا  يف �صارع 
 14 بعمر  اأ�صواق  وكانت  اإليها 
م�صلحو  �صيطر  عندما  عاما 
التنظيم على مناطق يف �صمال 
العراق من بينها املنطقة التي 
ي�صكنها الإيزيديون وقد �صبوا 
وا�صتخدموهن  الن�صاء  اآلف 
جن�صيا،  وا�صتعبدوهن  كاإماء 
اإذ  بينهن  من  اأ�صواق  وكانت 
بيعت ب�صعر مئة دولر لرجل 
يدعى اأبو همام وتقول اأ�صواق 
قبل  و�رصبت،  اُغت�صبت  اإنها 
بعد  الهرب  من  تتمكن  اأن 
من  متكنت  ثم  اأ�صهر،  ثالثة 
رفقة  اأملانيا  اإىل  الو�صول 
وقبل  اأ�صقائها  واأحد  اأمها 
عدة اأ�صهر، �صمعت يف ال�صارع 
رجال  الأ�صواق  اأحد  خارج 
اأنه  لتكت�صف  با�صمها،  ينادي 
ابو همام، وتقول اإنها عرفت 
اأ�صواق  وقالت  �صكنه  مكان 
اعتقد  اأكن  "مل  �صي  بي  لبي 
�صيئا  �صاأواجه  اأنني  مطلقا 

مثل ذلك يف اأملانيا ".
"لقد تركت عائلتي  واأ�صافت 
اأملانيا  اإىل  وذهبت  وبالدي 
الذي  وال�رصب  الأمل  لن�صيان 
كنت  ما  اآخر  له.  تعر�صت 
من  اآ�رصي  لقاء  كان  اأتوقعه 
اأنه  اأجد  واأن  الدولة،  تنظيم 
عني"وتقول  �صيء  كل  يعرف 
الأملانية  الفيدرالية  النيابة 
ال�رصطة  اأبلغت  اأ�صواق  اإن 
باحلادثة بعد خم�صة اأيام من 

تاريخ وقوعها ح�صب قولها.
اأبلغت  اإنها  اأ�صواق  وتقول 
مبا  �صيء  بكل  املحققني 
املروعة  التجارب  ذلك  يف 
وقد  العراق  عا�صتها يف  التي 
ت�صويرا  ال�رصطة  ن�رصت 
على  بناء  به  امل�صتبه  لوجه 
منها  وطلبت  اأو�صافها 
له  روؤيتها  فور  بها  الت�صال 
اإنها  اأ�صواق  وتقول  ثانية  مرة 
مراجعة  ال�رصطة  من  طلبت 
ت�صجيالت كامريات املراقبة 
يف ال�صوق للتعرف عليهن لكن 
ذلك مل يتحقق واأ�صافت "لقد 
ومل  كامال"  �صهرا  انتظرت 

اأتلق اأي اأخبار.
ثانية،  خاطفها  لقاء  وخ�صية 
باللتحاق  رغبتها  عن  ف�صال 
اللواتي  الأربع  ب�صقيقاتها 
تنظيم  قب�صة  من  اأُنقذن 
اإىل  اأ�صواق  عادت  الدولة، 
بلدة  تاركة  العراق  �صمال 
التي  الأملانية  موند  �صويب�ض 
حياة  تبداأ  اأن  يف  تاأمل  كانت 
مل  "اإذا  وقالت  فيها  جديدة 

متر بالتجربة لن تعرف كيف 
قلبك  تخرتق  اإنها  كانت... 
تغت�صب  عندما  مبا�رصة... 
فتاة على اأيدي م�صلحي تنظيم 
الدولة، ل ميكنك تخيل كيف 
تلتقي  عندما  الأمر  �صيكون 

الفتاة مبغت�صبها".

لي�ست حالة منعزلة؟

با�صم  املتحدثة  وقالت 
الأملانية،  العليا  املحكمة 
ال�رصطة  اإن  كوله،  فراوكه 
جهدها  ق�صارى  بذلت 
همام  اأبو  موقع  لتحديد 
تقريبا  ت�صويرا  وا�صتخدمت 
�صهادة  يف  اأو�صافه  على  بناء 
لكنها  عليه،  للتعرف  اأ�صواق 
عندما  اإيجاده  من  تتمكن  مل 
حاولوا الت�صال باأ�صواق ثانية 
ملتابعة  العام  هذا  جوان  يف 
التحقيق اكت�صفوا اأنها غادرت 
البالد عائدة اإىل العراق ويقول 
اأ�صواق قد  اإن حالة  نا�صطون 
يف  الوحيد  احلالة  تكون  ل 
تيكال،  دوزان  وتقول  اأملانيا 
منظمة  وموؤ�ص�صة  النا�صطة 
عن  املدافعة  هيلب  هاوار 
ومقرها  الإيزيديني  حقوق 
عدة  �صمعت  اإنها  برلني،  يف 
تعرفت  م�صابهة  حالت 
على  اإيزيديات  فتيات  فيها 
الدولة  تنظيم  من  م�صلحني 
اأ�صواق  وتقول  اأملانيا  يف 
بحالت  �صمعت  اإنها  نف�صها 
اإيزيديات  ن�صاء  من  م�صابهة 
م�صلحي  من  هربن  اأخريات 
لي�ض جميع  اأنه  على  التنظيم 
اإىل  رفعت  قد  احلالت  هذه 

ال�صلطات املخت�صة.

اأملانيا  اإىل  اأعود  "لن 
ثانية"

اإقليم  اإىل  عودتها  وبعد 
العراق  �صمايل  يف  كرد�صتان 
مع�صكر  يف  تعي�ض  حيث 
اإنها  اأ�صواق  لالإيزيدين، تقول 
ما زالت تريد اإكمال تعليمها، 
ترغب  نف�صه  الوقت  يف  لكن 
هي وعائلتها يف مغادرة البالد 
وقال والد اأ�صواق لبي بي �صي 
عنا�رص  من  نخاف  "نحن 
الإ�صالمية"بيد  الدولة  تنظيم 
اأملانيا  يف  اأ�صواق  جتربة  اأن 
عليها  الأثر  اأبلغ  لها  كان 
اأملانيا  اإىل  اأعود  "لن  وقالت 
العامل"وقد  حتطم  لو  حتى 
مثل  اأ�صواق،  عائلة  تقدمت 
الإيزيدية،  العوائل  من  كثري 
اأ�صرتاليا  يف  للعي�ض  بطلب 
للن�صاء  خا�ض  برنامج  �صمن 
تنظيم  اختطفهن  اللواتي 

الدولة الإ�صالمية. 

دم�سق 

م�شاعفة وجهات ت�شديرها رغم �حلرب وعقوبات �لغرب
�صناعة  غرفة  مكتب  ع�صو  ذكر 
جي،  قلعه  طالل  وريفها  دم�صق 
الغذائية  املواد  معامل  اأن 
ال�صورية، متكنت من زيادة عدد 
الدول التي ت�صدر اإليها ب�صائعها 
بواقع 1.5 مرة، قيا�صا بفرتة ما 

قبل احلرب.
واأ�صاف: "قبل احلرب كنا ن�صدر 
منتجات املعامل الغذائية اإىل 70 

الأخريين  العامني  ولكن يف  دولة 
لت�صل  القائمة  هذه  زادت  فقط 
جي  قلعه  دول"واأ�صار   110 اإىل 
ال�رصيك  هي  رو�صيا  اأن  اإىل 
للموؤ�ص�صات  الرئي�صي  التجاري 
وقال:  املحافظة،  يف  الإقليمية 
الرو�صية،  اخلام  املواد  "ن�صرتي 
الب�صائع  رو�صيا  اإىل  ون�صدر 
التقليدية ال�صورية كزيت الزيتون 

والفواكه  واخل�رصوات  والع�صري 
للتوريد  مبا�رصة  قنوات  واأطلقنا 
ال�رصكات  اأن  وال�صحن"واأ�صاف 
املنطقة  يف  حاليا  تعمل  التي 
واأن  العاملة  الأيدي  اإىل  حتتاج 
اأطلقت  ال�صورية،  "احلكومة 
النازحني  لتوظيف  برناجما 
العائدين  والالجئني  داخليا، 
يف  خدموا  الذين  والع�صكريني 

قلعه  ال�صوري"وذكر  اجلي�ض 
جي، اأنه متت اإعادة ت�صغيل %80 
التي  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  من 
توقفت عن العمل خالل احلرب 
يف  وانتقد  دم�صق  �صواحي  يف 
الغربية  العقوبات  هذه املنا�صبة 
اإلغائها  اإىل  ودعا  بالده  �صد 
ب�صكل  ال�صورية  ال�صناعة  لتعايف 

اأ�رصع.
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للمديرية  م�شرتك  بالغ  وذكر 
واملديرية  الوطني  لالأمن  العامة 
الوطني،  الرتاب  ملراقبة  العامة 
املنجزة  والتحريات  الأبحاث  اأن 
تقاطعات  ر�شد  عن  اأ�شفرت 
الإرهابية  ال�شبكة  هذه  بني  قوية 
اأخرى،  اإجرامية  وخمططات 
هذه  عنا�رص  تورط  ات�شح  بحيث 
من  جمموعة  تنفيذ  يف  ال�شبكة 
املرتبطة  الإجرامية  العمليات 
واملوؤثرات  املخدرات  برتويج 
العقلية، واأو�شح البالغ اأن ال�شبكة 
عمليات  تنفيذ  يف  متورطة 
واملطالبة  واحتجاز  اختطاف 
اأ�شلحة  با�شتخدام  مالية  بفدية 
امل�شيل  الغاز  وعبوات  بي�شاء، 
املواد  وزجاجات  للدموع، 
لوحات  و�شيارات حتمل  احلارقة، 
اإطار  اإما يف  وذلك  ترقيم مزيفة، 
�شبكات  مع  احل�شابات  ت�شفية 
ي�شمى  ملا  ا�شتنادا  اأو  اإجرامية، 
لدى حاملي الفكر املتطرف مببداأ 
»ال�شتحالل« و«الفيء«، مثلما وقع 
من  عنا�رص  اقتحام  اأثناء حماولة 
ل�شقة مبدينة طنجة  ال�شبكة  هذه 
ت�شبب  املا�شي، مما  اجلمعة  يوم 
يف وفاة �شخ�ص ي�شتبه يف تورطه 

يف ق�شايا املخدرات بعد �شقوطه 
من الطابق ال�شابع.

عمليات  اأن  اإىل  البالغ  واأ�شار 
هذه  اإطار  يف  املنجزة  التفتي�ص 
الق�شية مكنت من حجز جمموعة 
امل�شتعملة  والأ�شلحة  املواد  من 
يف تنفيذ املخططات الإجرامية، 
وقفازات،  اأقنعة،  بينها  ومن 
ال�شدمات،  �شد  �شدري  وواقي 
عن  عبارة  بي�شاء  واأ�شلحة 
وميزانني  احلجم،  كبرية  �شواطري 
كهربائيني، وخم�ص لوحات ترقيم 
عن  ف�شال  بال�شيارات،  خا�شة 
املتح�شالت  من  العديد  �شبط 
واملتمثلة  الإجرامية  والعائدات 
واأقرا�ص  اإلكرتونية،  اأجهزة  يف 
حممولة،  وهواتف  مدجمة، 
بع�ص  عن  �شادرة  ومطبوعات 
فيها  مبا  الإرهابية  التنظيمات 
واإي�شالت  »داع�ص«،  تنظيم 
هوية  و�شندات  مالية،  لتحويالت 
مزيفة، ف�شال عن �شاعة مو�شولة 
برقاقة اإلكرتونية، واأربع �شيارات، 
ال�شلبة،  املخدرات  من  وكمية 

ومبالغ مالية مهمة.
اأنه  اإىل  ذاته  امل�شدر  ولفت 
فيهم  بامل�شتبه  الحتفاظ  مت 
احلرا�شة  تدبري  حتت  املوقوفني 

النظرية على خلفية البحث الذي 
يجري حتت اإ�رصاف النيابة العامة 
وذلك  الإرهاب،  بق�شايا  املكلفة 
املخططات  جميع  عن  للك�شف 
الإجرامية لهذه ال�شبكة الإرهابية، 
املحتملة  ارتباطاتها  وحتديد 
واأكد  اأخرى،  اإجرامية  ب�شبكات 
الأمنية  العملية  هذه  اأن  البالغ 
املقاربة  اإطار  يف  تندرج 
التي تنهجها امل�شالح  ال�شتباقية 
ملكافحة  املغربية  الأمنية 
الإرهابي،  التهديد  خماطر 
وتفكيك ال�شبكات الإجرامية التي 
بالنظام  اخلطري  للم�ص  تهدف 
العام، ف�شال عن حرمانها من كل 
م�شادر للتمويل اأو موارد لالإمداد 
ظل  يف  خ�شو�شا  وال�شتقطاب، 
على  امل�شجلة  التقاطع  موؤ�رصات 
اجلرمية  بني  الدويل  ال�شعيد 
املنظمة واجلماعات الإرهابية.

 ي�شار اأن العاهل املغربي، امللك 
خالل  اأ�شدر  ال�شاد�ص،  حممد 
»ثورة  بذكرى  املغرب  احتفال 
عفوه  اأوت  يف  وال�شعب«،  امللك 
من   22 بينهم  �شجيناً،   450 عن 
املحكوم  ال�شلفيني«  »املعتقلني 
»التطرف  ق�شايا  يف  عليهم 
ولوزارة  بيان  ولفت  والإرهاب«، 
ال�شجناء  اأن  اإىل  املغربية،  العدل 

والإرهاب«  »التطرف  ق�شايا  يف 
امللكي  بالعفو  وامل�شمولني 
»م�شاحلة«  برنامج  يف  �شاركوا 
يف  اإدماجهم  اإعادة  اإىل  الرامي 
�شابقا  اأطلقته  والذي  املجتمع، 
ال�شجون  لإدارة  العامة  املندوبية 
واإعادة الإدماج بال�رصاكة مع عدد 
الر�شمية،  واجلهات  الوزارات  من 
واأ�شاف اأن هوؤلء رفعوا التما�شات 

راجعوا  »بعدما  امللك  اإىل  بالعفو 
الفكرية،  وتوجهاتهم  مواقفهم 
واأعلنوا ب�شكل ر�شمي نبذهم لكل 
اأنواع التطرف والإرهاب، وت�شبثهم 
الأمة،  ومقد�شات  بثوابت  القوي 
باملوؤ�ش�شات  الرا�شخ  وتعلقهم 

الوطنية«.
التي  التفجريات  عقب  اأنه  يذكر   
البي�شاء  الدار  مدينة  �شهدتها 

من  املئات  حوكم   ،2003 عام 
خمتلفة  فرتات  على  »ال�شلفيني« 
بع�شهم  اإرهاب،  ق�شايا  يف 
وخرج  حمكوميته  فرتة  ق�شى 
يزال  ل  والبع�ص  ال�شجن،  من 
معتقال، وا�شتفاد اآخرون من عفو 
ووطنية  دينية  منا�شبات  ملكي يف 
بـ«�شيوخ  �شابقة بينهم من ي�شمون 

ال�شلفيني«.

»انف�شتكورب«  بنك  اأعلن 
فريقه  ا�شتحواذ  البحريني، 
املتحدة،  الوليات  يف  العقاري 
م�شتودعات  جمموعة  اأكرب  على 
ما  جمموعها  يبلغ  اأمريكية، 
يقارب 4.5 ماليني قدم مربع.

البنك،  عن  �شادر  بيان  وبح�شب 
تبلغ قيمة �شفقة ال�شتحواذ 300 
عقارا   56 ت�شمل  دولر،  مليون 
ويوفر  مدن،  �شبع  يف  �شناعيا 
انف�شتكورب،  ل�رصكة  ال�شتثمار 
 90 بن�شبة  موؤجرة  حمفظة 

باملئة من امل�شتودعات.
ا�شتحوذ   ،1996 ومنذ 
اإنف�شتكورب، على اأكرث من 550 
تزيد  اإجمالية  بقيمة  عقارا، 
جميع  يف  دولر،  مليار   14 عن 

وبنك  املتحدة،  الوليات  اأنحاء 
اإنف�شتكورب، والذي يدير اأ�شول 
 21.3 قيمتها  تبلغ  ا�شتثمارية 
مكاتب  من  يعمل  دولر،  مليار 
له يف كل من البحرين ونيويورك 
وكذلك  وقطر  وال�شعودية  ولندن 
ن�شاط  ويتوزع  اأبوظبي،  اإمارة 
اإنف�شتكورب، على ثالث وجهات 
ا�شتثمار رئي�شية، هي ال�شتثمار 
الوليات  يف  املوؤ�ش�شات  يف 
واخلليج،  واأوروبا  املتحدة 
يف  العقارات  يف  وال�شتثمار 
وال�شتثمار  املتحدة،  الوليات 
حول  التحوط  �شناديق  يف 

العامل.
�شنعاء  ينهي جولته يف  غريفيث 

بعد لقاءات مع احلوثيني

غادر املبعوث الأممي اإىل اليمن، 
اأ م�ص الثالثاء،  مارتن غريفيث، 
ثالثة  بعد  �شنعاء،  العا�شمة 
مع  ولقاءات  مباحثات  من  اأيام 
�شبل  تناولت  حوثيني،  م�شوؤولني 
بعد  ال�شالم،  عملية  ا�شتئناف 
تعرثها قبل انطالقها يف جنيف 

يف ال�شاد�ص من �شبتمرب.
مطار  يف  مالحي  م�شدر  وقال 
�شنعاء الدويل، لوكالة الأنا�شول، 
اإن »غريفيث غادر املطار دون اأن 
يديل باأي ت�رصيحات لل�شحفيني 
الذين تواجدوا هناك«، واأ�شاف 
ذكر  عدم  طلب  الذي  امل�شدر، 
ا�شمه، اأن غريفيث »كان يف وداعه 
ال�شايف  خالد  املطار  مدير 
)يف  اخلارجية  بوزارة  وم�شوؤولني 

املعرتف  غري  احلوثيني  حكومة 
بها دوليا(«، وكان غريفيث، و�شل 
مع  والتقى  �شنعاء،  اإىل  الأحد، 
زعيم جماعة احلوثي، عبد امللك 
احلوثي، ومهدي امل�شاط، رئي�ص 
ال�شيا�شي  املجل�ص  ي�شمى  ما 
يف  الرئا�شة  )مبثابة  الأعلى 
اإىل  اإ�شافة  احلوثيني(،  مناطق 
لقائه بالوفد احلوثي املفاو�ص.
مع  لقاءاته  يف  غريفيث   وبحث 
الرتتيبات  احلوثي،  م�شوؤويل 
قادمة  م�شاورات  جولة  لعقد 
ال�شيا�شية  العملية  ل�شتئناف 
اليمن،  يف  ال�شالم  واإحالل 
تاأجيل  بعد  اللقاءات  هذه  وتاأتي 
اليمنية،  الأزمة  م�شاورات 
انطالقها  املقرر  من  كان  التي 

يف  ال�شوي�رصية،  جنيف  مبدينة 
اأطراف  بني  اجلاري،  �شبتمرب   6
النزاع اليمني، ب�شبب غياب وفد 
احلوثيني، وبررت اجلماعة تخلف 
اآنذاك،  امل�شاورات  عن  وفدها 
من  املتحدة  الأمم  متكن  بعدم 
للطائرة  ترخي�ص  ا�شتخراج 
املفاو�ص  وفدها  �شتقل  التي 
الوفد  اأعلن  فيما  جنيف،  اإىل 
داأبوا  »احلوثيني«  اأن  احلكومي 
لعدم  الأعذار  »اختالق«  على 
ح�شور املفاو�شات، وكانت تلك 
مفرت�شة  م�شاورات  جولة  رابع 
اليمنية،  ال�رصاع  اأطراف  بني 
 4 نحو  قبل  احلرب  اندلع  منذ 
�شنوات، والأوىل برعاية املبعوث 

الأممي غريفيث.

يف  امل�شاورات  وعقدت 
يف  والثانية  الأوىل  جولتيها 
وبيل  مدينتي جنيف  2015، يف 
عقدت  فيما  ال�شوي�رصيتني، 
عام  الكويت  يف  الثالثة  اجلولة 
جميعها  تثمر  اأن  دون   ،2016
قرابة  ومنذ  تذكر،  نتائج  عن 
اليمن حربا  ي�شهد  اأعوام،  اأربعة 
احلكومي  اجلي�ص  قوات  بني 
مدعومة من التحالف العربي من 
احلوثي  جماعة  وم�شلحي  جهة، 
مع  وت�شاعدت  اأخرى،  جهة  من 
بقيادة  العربي  التحالف  تدخل 
 2015 مار�ص  يف  ال�شعودية، 
بها  املعرتف  للحكومة  دعما 
دولياً بعد �شيطرة احلوثيني على 

مناطق وا�شعة بينها �شنعاء.

اأوقفت ال�سلطات املغربية 12 م�ستبها بهم ينتمون ل�سبكة اإرهابية واإجرامية تن�سط يف كل من طنجة والدار البي�ساء، من بينهم اأ�سخا�ص من ذوي ال�سوابق الق�سائية 
يف جرائم احلق العام، ومعتقلون �سابقون يف ق�سايا الإرهاب والتطرف.

ال�سلطات املغربية

م٫�ص 

توقيف 12 �إرهابيا بينهم معتقلون �سابقون

بنك بحريني ي�ستحوذ على �أكرب جمموعة م�ستودعات يف �أمريكا

بعد �أن مت تد�ول خرب وفاته ب�سدةوزير �ملالية �لتون�سي، ر�سا �سلغوم
م�شتحقة  ديون  دولر  مليارات   3
وزير  قال   2019 يف  تون�ص  على 
اإن  �شلغوم،  ر�شا  التون�شي،  املالية 
اإىل  �شتزيد  تون�ص  ديون  مدفوعات 
الت�شعة  يتجاوز  قيا�شي  م�شتوى 
دولر(  مليار   3.24( دينار  مليارات 
العام القادم. وتعاين تون�ص من اأزمة 
و�شط   2011 ثورة  منذ  اقت�شادية 
البطالة  معدلت  يف  حادة  زيادات 
املا�شي  العام  والت�شخم، وخالل 
مليار   7.9 نحو  الدين  خدمة  بلغت 

�شلغوم،  ر�شا  الوزير  وقال  دينار، 
الت�شعة  �شتتجاوز  الدين  خدمة  اإن 
مقارنة  القادم  العام  دينار  مليارات 
وكان   ،2016 يف   5.1 حوايل  مع 
ت�رصيحات  يف  اأعلن  قد  م�شوؤول 
متويال  �شتحتاج  تون�ص  اأن  �شابقة، 
دينار  مليارات  �شبعة  بنحو  خارجيا 
يف 2019، حيث ت�شتهدف احلكومة 
 3.9% اإىل  امليزانية  عجز  تقلي�ص 
العام القادم من %4.9 يف توقعاتها 

للعام 2018.

ال�شاعات  على  يق�شي  مبارك 
�شحفة  ن�رصت  جديد  من  ويظهر 
من  املقربة  ري�ص«  يا  اآ�شف  »اأنا 
ح�شني  الأ�شبق  امل�رصي  الرئي�ص 
مبارك، �شورة جديد له، يف اأعقاب 
تدهور  عن  التي حتدثت  ال�شائعات 

و�شعه ال�شحي.
ال�شورة  يف  مبت�شما  مبارك   وظهر 
ومرتديا بنطال وقمي�شا �شبه ر�شمي، 
مبارك  »الرئي�ص  ال�شفحة:  وعلقت 
املتداولة  لالأخبار  �شحة  ول  بخري 

عن تدهور حالته ال�شحية اأو وفاته، 
جداً  �شديد  بحزن  ي�شعر  ولكنه 
وبح�شب  اأولده«،  حب�ص  قرار  علي 
على  اأكد  مبارك  فاإن  ال�شفحة، 
احرتامه للق�شاء امل�رصي، وثقته يف 
»حكم اهلل والنا�ص والتاريخ«، وكانت 
اأ�شدرت  القاهرة  جنايات  حمكمة 
وعالء  جمال  بحب�ص  ال�شبت  قرارا 
جنل  بينهم  من  واآخرين  مبارك 
حممد  ال�شهري  ال�شحفي  الكاتب 
ح�شنني هيكل يف الق�شية املعروفة 

بالتالعب باأموال البور�شة، وتاأجيل 
الق�شية للع�رصين من ال�شهر املقبل. 
ووجهت النيابة امل�رصية خالل حكم 
الرئي�ص حممد مر�شي جلمال وعالء 
اتهامات  الأعمال  رجال  من  و21 
وال�شرتاك  بالبور�شة  بالتالعب 
الوطني  البنك  بيع  من  بالرتبح 
وت�شم  الكويت،  لبنك  امل�رصي 
الأعمال  رجلي  اأ�شماء  القائمة 
ال�رصبتلي  الرحمن  عبد  ال�شعوديني 
م�رصوع  مالكا  وهما  ح�شن،  وجنله 

�شيتي �شتارز، و�شلمان اأبامني وبدر 
ورجل  الزهران  وعيد  الزهران 
ال�شويدي  ه�شام  امل�رصي  الأعمال 
مبارك  عالء  زوجة  را�شخ  وهايدي 
واأمين فتحي �شليمان رئي�ص جمل�ص 
فتحي  واأحمد  الوطني  البنك  اإدارة 
ع�شوي  امللواين  ويا�رص  �شليمان 
اإىل  بالإ�شافة  البنك،  اإدارة  جمل�ص 
جهات حكومية و�رصكات منها هيئة 
الربيد امل�رصي واملجموعة املالية 

هريمي�ص.
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عي�سة ق.

التعديل  من  الزوار  متكن  بعدما 
�ساعة  ربع  قبل  جزاء  ركلة  عرب 
الأمر  وهو  املقابلة،  نهاية  على 
ال�سطايفي  النادي  جعل  الذي 
يكتفي بالو�سافة ويبقى على بعد 
�سبيبة  الرائد  عن  واحدة  نقطة 
عن  الريادة  مراقبة  يف  القبائل 
�سقط  الذي  التعرث  وجاء  قرب، 
من  عدد  على  بناء  الوفاق  فيه 
خا�سوا  الذين  لالعبني  الغيابات 
املناف�سة القارية وواجهوا الوداد 

البي�ساوي املغربي يف ذهاب ربع 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  نهائي 
حيث ف�سل الطاقم الفني بقيادة 
املدرب ر�سيد الطاو�سي اإعفائهم 
من  »الديارتي«  مقابلة  لعب  من 
اجل اإراحتهم وال�ستعداد للمقابلة 
املقبل  اجلمعة  تنتظرهم  التي 
اأمام الوداد �سمن اإياب ربع نهائي 
املناف�سة القارية اأين يلعب ممثل 
من  م�سريية  مقابلة  اجلزائر 
الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل  اأجل 
القارية  املغامرة  وموا�سلة 
تكرارا ل�سيناريو عام 2014 الذي 

اأجوائه  اإعادة  ال�سطايفية  يرغب 
هذه ال�سنة.

عبد  الالعب  رفقاء  اأم�س  وتنقل 
الدار  مدينة  اإىل  بدران  القادر 
ال�ستعداد  اأجل  من  البي�ساء 
الطاقم  برجمد  اأين  للمقابلة، 
تدريبية  ح�س�س  ثالث  الفني 
يخو�سها  اأ�سباله  برنامج  �سمن 
قبل  واليوم  البارحة  اأم�سية  منذ 
غدا  الأخرية  التدريبات  اإجراء 
يف توقيت وملعب املقابلة حممد 
الثامنة  من  ابتداء  اخلام�س 

م�ساء.

والغيابات تخلط ح�ضابات الطاو�ضيوفاق �ضطيف ي�ضيع االنفراد بال�ضدارة وفد الفريق تنقل اأم�س اإىل الدار البي�ساء ا�ستعداد للوداد البي�ساوي

قّوت فريق وفاق �سطيف فر�سة كبرية من اأجل النفراد ب�سدارة جدول الرتتيب بعد التعرث 
الذي �سجله على ميدانه الثامن ماي عندما ا�ست�ساف دفاع تاجنانت اأول اأم�س يف مباراة موؤجلة 
عن اجلولة ال�ساد�سة من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين �سقطت ت�سكيلة »الن�سر الأ�سود« يف فخ 
التعرث و�سيعت نقطتني بعد الكتفاء بالتعادل هدف يف كل �سبكة يف مباراة مل يظهر خاللها 

الفريق املحلي الكثري الذي �سيع التقدم يف النتيجة عرب لعبه بكري 

الت�سكيلة حت�سر 
للموب مبعنويات 

مرتفعة

اإدارة الكابا 
تعني بلقايد 

مناجريا 
للفريق

عّينت اإدارة فريق 
اأهلي برج بوعريريج 

الالعب ال�سابق فاروق 
بلقايد مناجري عاما 

جديدا للفريق من 
اأجل التكفل بالأمور 

املتعلقة بربط 
الت�سال بني اإدارة 

الفريق رفقة الطاقم 
الفني والالعبني، 
حيث وقع بلقايد 

العقد مع اإدارة 
الأهلي ومت تقدميه 
اإىل و�سائل الإعالم 
يف فر�سة ت�ستهدف 
من خاللها الإدارة 

الربايجية العمل ب�سكل 
حمرتف، اأين تتطلّب 

الأمور تواجد مناجري 
يتكفل بال�ستماع اإىل 

ان�سغالت الالعبني 
ونقلها اإىل الإدارة 

ق�سد ت�سويتها، اإىل 
جانب ذلك �ستكون 

مهمة الالعب ال�سابق 
ل�سبيبة القبائل 

ومولودية اجلزائر 
ووفاق �سطيف البحث 
عن التعاقد مع لعبني 

جدد خالل مرحلة 
التحويالت ال�ستوية 

املقبلة من خالل 
معاينة لعبي البطولة 
الوطنية هذا املو�سم 

حت�سبا لتدعيم ت�سكيلة 
»الكابا« وفق النقائ�س 
التي تعانيها اخلطوط 

الثالثة للفريق.
اإىل جانب ذلك، 
حت�رض ت�سكيلة 

املدرب ال�سباين 
خو�سي ماريا للمباراة 
التي تنتظرها بعد غد 
اجلمعة حت�سبا للجولة 

ال�سابعة من الرابطة 
املحرتفة الأوىل، 

اأين ي�ستقبل الفريق 
ال�سيف مولودية بجاية 

على ملعب 20 اأوت 
1956 يف مهمة البحث 

عن حتقيق الزاد كامال 
وتاأكيد الفوز الثمني 
الذي عادوا به من 

تنقل ب�سار ملواجهة 
�سبيبة ال�ساورة يف 
اجلولة املن�رضمة.

ع.ق.

بر�ضلونة يبداأ طريق ك�ضر هيمنة الريال
يخو�س بر�سلونة اأوىل مبارياته يف 
املو�سم  هذا  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اآيندهوفن  ي�ستقبل  عندما  اليوم 
اجلولة  يف  نو،  كامب  ملعب  على 
املجموعات،  دور  من  الأوىل 
فريقها  حول  الآن  كتالونيا  وتلتف 
العبور  هو  واحد  هدف  اأجل  من 
اللقب  وح�سد  مدريد،  لنهائي 
عندما  اأعوام   3 منذ  يعانده  الذي 
فاز على جوفنتو�س 3-1 يف نهائي 
الناري  الثالثي  بقيادة  برلني، 
يزيد  وما  و�سواريز،  نيمار  مي�سي، 
اأَنّ  الكتالوين  الفريق  جراح  من 
مدريد  ريال  التقليدي  الغرمي 
اآخر  يف  باللقب  الفوز  ا�ستطاع 
القيا�سي  برقمه  ليبتعد  ن�سخ   3
مقابل  مرة   13 باللقب  الفوز  يف 
وف�سل  لرب�سلونة،  فقط  مرات   5
متتالية  منا�سبات   3 يف  البلوغرانا 
البطولة،  نهائي  ربع  عبور  يف 
اأتلتيكو  تخطي  عن  عجز  فقد 
 ،2016-2015 مبو�سم  مدريد 
يف  جوفنتو�س  اأمام  �سقط  ثم 
تكرر  ثم  »ذ2016-2017«ذ،  مو�سم 
هذه  لكن  الإيطايل،ذ  الإق�ساء 
املرة ب�سورة قا�سية اأمام روما يف 
اإدارة  وت�سلحت  املا�سي،  املو�سم 
بالتعاقد  املا�سي  العام  بر�سلونة 
فالفريدي،  اإرن�ستو  املدرب  مع 
م�ساكل  اإ�سالح  على  عمل  الذي 

مكنته  حتى  الدفاعية،  الفريق 
الليغا وكاأ�س  من اجلمع من ثنائية 
ظل  لكن  مو�سم،  اأول  يف  امللك 
حلم الأبطال بعيدا، و�ساد التفاوؤل 
لدى اجلميع بعد اإعالن قرعة دور 
املا�سي،  باملو�سم  املجموعات 
بر�سلونة مع جوفنتو�س  حيث وقع 
واأوملبياكو�س،  ل�سبونة  و�سبورتينغ 
بينه  املناف�سة  اقت�رضت  حيث 
�ساحب  الفريق  حل�سم  واليويف 
ومع  املجموعة.  الأول يف  املركز 
يف  جوفنتو�س  على  الفريق  فوز 
باتت  باملجموعة،  البداية  �رضبة 
املهمة اأ�سهل بكثري لدى فالفريدي 
�سعوبة  يجدوا  مل  الذين  ولعبيه، 
الأقل  املتناف�سني  باقي  يف جتاوز 
ما  الإيطايل،  الفريق  من  قوة 
�سمح له لعب مباريات يف املتناول 
من  ملزيد  ال�ستعداد  من  بدلً 
تتغري  ومل  املرهقة،  املباريات 
يف  امللحة  الكتالوين  الفريق  رغبة 
حتقيق اللقب، بل باتت هي ال�سغل 
راأ�سهم  وعلى  لالعبني  ال�ساغل 
كثريا  تاأثر  الذي  مي�سي،  ليونيل 
الفردية؛  الألقاب  م�ستوى  على 
ب�سبب الإق�ساء امل�ستمر من دوري 
هذا  املهمة  و�ستكون  الأبطال، 
وتناف�سية  قوية  املهمة  املو�سم 
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  منذ 
يف  بر�سلونة  القرعة  اأوقعت  فقد 

من  كل  رفقة  الثانية  املجموعة 
بالإ�سافة  ميالن  اإنرت  توتنهام، 
التحدي  ويتمثل  لآيندهوفن، 
لفالفريدي، يف كيفية املوازنة بني 
ا�ستكمال املناف�سة املحلية بقطع 
مثلما  الثنائية  لتحقيق  كبري  �سوط 
مع  املا�سي،  املو�سم  يف  حدث 
املجموعة  مناف�سي  على  التفوق 
لتحقيق  �سيء  كل  �سيقدموا  الذين 

املفاجاأة والفوز على بر�سلونة.
يكفي  ما  توتنهام  ميتلك  واأ�سبح 
الفنية  والإمكانيات  اخلربة  من 
اأوروبا،  يف  الفرق  اأكرب  على  للفوز 
اأ�سهر  قبل  بالفعل  به  قام  ما  وهو 
يف  مدريد  ريال  مع  تعادل  بعدما 
وميبلي  يف  عليه  فاز  ثم  الربنابيو، 
عن  وف�سال  جمموعته،  وت�سدر 
قائمة  يف  كبار  لعبني  تواجد 
اإريك�سن  كني،  هاري  مثل  ال�سبريز 
املواجهة  �ستكون  اآيل،  وديلي 
حيث  فالفريدي،  لدى  للغاية  قوية 
�سيتقابل مع مدرب اآخر ذكي ويجيد 
قراءة اللقاء مثل ماوري�سيو بوكيتينو، 
املو�سم  هذا  الإنرت  يعود  بينما 
بعدما  كبرية،  بطموحات  للبطولة 
دعمت الإدارة �سفوف الفريق بعدة 
لعبني اأقوياء، وميلكون اخلربة مثل 
وفري�ساليكو،  فري  دي  ناينجولن، 
بهدف ا�ستعادة الأجماد الأوروبية.

وكالت 

 تفاديا لتكرار �سيناريو نزوح 
املدربني عرب عدة فرق

الرابطة تلزم االأندية عدم جتاوز 
اإجازتني هذا املو�ضم

جّددت الرابطة املحرتفة لكرة 
احتكام  باإلزامية  التذكري  القدم 
والأنظمة  القوانني  اإىل  الأندية 
قبل  عنها  الك�سف  مّت  التي 
انطالق املو�سم الكروي اجلاري 
عندما مت اإلزام كل مدرب وفريق 
يف البطولة املحرتفة برابطتيها 
الأوىل والثانية عدم جتاوز منح 
املو�سم،  يف  مرتني  الإجازة 
وذلك من خالل الرتخي�س لكل 
فيما  فح�سب  باإجازتني  فريق 
الأمر  ونفي  باملدرب  يتعلق 
تدريب  ميكنه  ل  الذي  لالأخري 
املو�سم،  يف  فريقني  من  اأكرث 
حيث اأو�سح بيان الهيئة الكروية 
حتت رئا�سة عبد الكرمي مدوار 

اأن هذه القرارات مت امل�سادقة 
عليها من طرف اأع�ساء املكتب 
ال�سهري  اجتماعه  يف  الفدرايل 
الن�سياع  واإلزامية  الأخري 
فيها،  نقا�س  ل  القرارات  لتلك 
القرارات  هذه  تطبيق  وياأتي 
الكروية  الفئات  جميع  لي�سمل 
فئة  على  الأمر  يقت�رض  ول 
منها  والغاية  فح�سب،  الأكابر 
م�ستوى  على  ال�ستقرار  �سمن 
وجتاوز  لالأندية  الفنية  الأطقم 
املتتالية  التغيريات  مرحلة 
اأكرث من ثالثة مدربني  وتعاقب 
على فريق واحد خالل املو�سم 

الواحد.
ع.ق.

اإق�ساء خياط لقاءين وقادري مباراة واحدة

حرمان اإحتاد عنابة من 
اجلمهور يف مباراتني

التابعة  الن�سباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
باحلرمان  عنابة  احتاد  فريق 
مباراتني  يف  جماهريه  من 
العقوبة  القواعد، وجاءت  داخل 
جمع  الذي  الجتماع  بعد 
يف  اأم�س  اأول  اللجنة  اأع�ساء 
معاجلة  مت  اأين  الرابطة  مقر 
الرابطتني  مباريات  خمتلف 
جرت  التي  والثانية  الأوىل 
بينما  املنق�سي،  الأ�سبوع  نهاية 
ت�سكيلة  جماهري  معاقبة  مّتت 
التي  الأحداث  بعد  »بونة«  اأبناء 
جمعتهم  التي  املقابلة  عرفتها 
اجلولة  �سمن  �سكيكدة  ب�سبيبة 
ال�ساد�سة من الرابطة املحرتفة 
ر�سق  عرفت  والتي  الثانية 
اأر�سية  عنابة  احتاد  جماهري 
اإىل  اللقاء  اأطوار  اأثناء  امليدان 

وتك�سري  امللعب  اقتحام  جانب 
عدد من مرافق امللعب وهو ما 
تلزم  الن�سباطية  اللجنة  جعل 
اإدارة الرئي�س عبد البا�سط زعيم 
تكبدتها  التي  اخل�سائر  تعوي�س 
جانب  اإىل  ماي   19 فريق  اإدارة 
 20 قيمتها  مالية  ت�سديد غرامة 
متت  املقابل  يف  �سنتيم.  مليون 
الدين  حمي  من  كل  معاقبة 
قادري وعبد الغني خياط لعبا 
مولودية بجاية ون�رض ح�سني داي 
بالق�ساء يف مباراة واحدة لالأول 
اأين  الن�رضية،  لالعب  ومباراتني 
مت اإدراج الطرد الذي تعر�س له 
الالعب خياط �سمن خطاأ فادح 
الذي  اأعراب  تقرير احلكم  وفق 
اجلولة  الفريقني يف  مباراة  اأدار 

املن�رضمة.
ع.ق.
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عي�سة ق.

الأ�سماء  الك�سف عن  رف�سه  رغم 
توجيه  على  الأمر  واقت�سار 
الالعبون  رف�ض  وقت  يف  التهم، 
املعني  بها  قام  التي  اخلطوة 
البلبلة  خلق  على  بالعمل  واتهموه 
اخل�سارة  تلك  م�سوؤولية  واإل�ساق 
و�سعهم  اأجل  من  عاتقهم  على 
كب�ض فداء وحدهم اأمام اجلمهور 
والأن�سار، فيما خرج الالعب عبد 

ا�ستقدم  الذي  بوردمي  الرحمان 
خالل املركاتو ال�سيفي املن�رصم 
�سوف  اأنه  واأكد  ال�سمت  عن 
يف  حتدث  خطرية  اأمورا  يك�سف 
املقبلة،  الأيام  خالل  الفريق 
الأمر الذي ير�سح بتعقد الأو�ساع 
على  يوؤثر  ما  وهو  النادي  داخل 
املو�سم  بداية  خالل  ال�ستقرار 

الكروي اجلديد.
من جهة اأخرى، عاد احلديث عن 
مدرب  رفقة  الفريق  اإدارة  تعاقد 

التي  الثقيلة  الهزمية  بعد  جديد 
تعر�ض لها املدرب رفيق �سايفي 
العار�سة  راأ�ض  على  عني  الذي 
الذي  كازوين  خلالفة  الفنية 
�رصكة  تتوجه  حيث  اإقالته،  متت 
اأ�سهم  اأغلب  مالك  �سوناطراك 
مدرب  مع  التعاقد  اإىل  املولودية 
يف  ال�سعيد  قا�سي  ويفكر  جديد، 
رغم  اأجنبي  مبدرب  ال�ستنجاد 
نور  با�ستقدام  الأن�سار  مطالبة 
الفريق  يعرف  الذي  زكري  الدين 

وقت  يف  عليه  ا�رصف  بعدما 
�سابق.

»العميد«  اأن�سار  اأقدم  لالإ�سارة، 
الفريق  مقر  اإىل  التنقل  على 
من  عكنون  بن  منطقة  الواقع يف 
اأجل الحتجاج على الو�سعية التي 
الهزمية  راف�سني  النادي  اإليها  اآل 
الثقيلة التي منيوا بها، حيث دعوا 
م�سوؤولياتهم  حتمل  اإىل  اجلميع 
الريا�سي  املدير  بطرد  وطالبوا 

كمال قا�سي ال�سعيد.

الإدارة تدر�س تعيني مدرب على راأ�س العار�سة الفنية

قا�ضي ال�ضعيد يتهم لعبني برفع الأرجل
تزداد الأمور تعقيدا داخل بيت فريق مولودية اجلزائر يف ظل النعكا�سات التي اأملتها الهزمية الثقيلة التي تعر�س لها 

الفريق يف كال�سيكو �سبيبة القبائل، حيث علمت »الو�سط« من م�سادر مقربة من داخل بيت النادي العا�سمي اأن املدير 
الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد وجه اتهامات خطرية لبع�س الالعبني متهما اإياهم برفع الأرجل يف اللقاء وتعمد ت�سجيل 

الهزمية بتلك النتيجة اأمام ال�سبيبة وذلك من خالل القول باأن �ستة لعبني ت�سببوا يف اخل�سارة 

يف �سياق اجتماع جلنة عقوبات الحتاد 
العربي للف�سل يف ملف القوة اجلوية

اأنظار جمهور احتاد اجلزائر 
تتحول نحو تون�س اليوم

 يقرتب من النفراد بالرقم القيا�سي
 لهدف امل�سابقة القارية

بوجناح يقود ال�ضد اإىل 
ن�ضف نهائي اأبطال اآ�ضيا

رامو�س: غريزمان جاهل

احتاد  فريق  جماهري  اأنظار  تتوّجه 
والتي  تون�ض  اإىل  اليوم  م�ساء  اجلزائر 
جلنة  اأع�ساء  اجتماع  تعرف  �سوف 
القدم  لكرة  العربي  لالإحتاد  العقوبات 
من اأجل الف�سل يف ملف املباراة التي 
جمعت الحتاد والقوة اجلوية العراقي 
ع�رص  ال�ساد�ض  الدور  اإياب  �سمن 
�سهدت  حيث  لالأندية،  العرب  لكاأ�ض 
من  العراقي  النادي  لعبي  ان�سحاب 
من   70 الدقيقة  يف  امليدان  اأر�سية 
املقابلة بعد هتافات جماهري الحتاد 
اأكرب �سدام ح�سني وهو ما اعتربه  اهلل 
لعبو النادي العراقي اإهانة لهم، حيث 
ينتظر اأن ت�سدر جلنة العقوبات القرار 
على  امل�سلطة  بالعقوبة  يتعلق  فيما 
الفريقني، ول ي�ستبعد اأن يكون الفريق 
من  قا�سية  عقوبات  �سحية  العا�سمي 
هيئة تركي اآل �سيخ بعد ال�سكوى التي 
العراقي،  النادي  اإدارة  بها  تقدمت 
لالحتاد  العام  املدير  يتنقل  حيث 

عبد احلكيم �رصار اإىل تون�ض من اجل 
اإقناع  على  والعمل  فريقه  عن  الدفاع 
تكن  مل  اجلمهور  اأن  العقوبات  جلنة 
له النية لالإ�ساءة نحو الفريق العراقي، 
احتاد  حرمان  ا�ستبعاد  عدم  ظل  يف 
من  عدد  يف  اجلمهور  من  اجلزائر 
مباريات املناف�سة العربية، ويف �سياق 
العربية  الكروية  الهيئة  فاإن  مت�سل 
املقبل  اأكتوبر  ال�ساد�ض  تاريخ  اأعلنت 
من اجل برجمة عملية �سحب القرعة 
للمناف�سة  نهائي  ثمن  بالدور  اخلا�سة 
جلنة  عينت  املقابل،  يف  العربية. 
الإفريقي  لالحتاد  التابعة  التحكيم 
البوت�سواين جو�سوا  القدم احلكم  لكرة 
من  العودة  مقابلة  لإدارة  بوندو 
جتمع  التي  الكاف  كاأ�ض  نهائي  ربع 
ت�سكيلة »�سو�سطارة« بالنادي امل�رصي 
البور�سعيدي الأحد املقبل على ملعب 

الثامن ماي ب�سطيف.
عي�سة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اقتطع 
بغداد بوجناح تاأ�سرية التاأهل اإىل الدور 
اأبطال  النهائي ملناف�سة دوري  ن�سف 
ال�سد  ناديه  رفقة  جتاوز  بعدما  اآ�سيا 
طهران  ا�ستقالل  املناف�ض  القطري 
بعدما  النهائي  ربع  الدور  الإيراين يف 
تعادل معه بهدفني يف كل �سبكة على 
ملعبه »جا�سم بن حمد« م�ستغال الفوز 
الثمني الذي عاد به من اإيران بثالثية 
لهدف، وكان مهاجم املنتخب الوطني 
الذي  التاهل  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
من  الذهبي  املربع  اإىل  ناديه  �سجله 
املناف�سة القارية، بعدما �سجل هدف 
يف  متاأخرا  كان  الذي  لناديه  التعادل 
لواحد،  بهدفني  ميدانه  على  النتيجة 
قبل اأن ي�سجل بوجناح هدف التعادل 
عرب ركلة جزاء يف الوقت ال�سائع من 
اللقاء، وكان �سجل هدفني يف طهران 
يف مقابلة الذهاب، الأمر الذي جعله 
م�سابقة  اأف�سل هدايف  قائمة  يت�سدر 

اآ�سيا مبجموع 12 هدفا  اأبطال  دوري 
عن  اأهداف  ثالثة  مبجموع  مبتعدا 
يو�سف  املغربي  املالحقني  اقرب 
املناف�سة  من  اأق�سي  الذي  العربي 
يف دوريها ربع النهائي. ويبقى ر�سيد 
ال�ساحلي  للنجم  ال�سابق  الالعب 
مر�سحا  احلرا�ض  واحتاد  التون�سي 
القيا�سي  الرقم  ومعادلة  لالرتفاع 
لأف�سل الهدافني يف املناف�سة القارية 
اخل�رص  لعب  واأن  خا�سة  الآ�سيوية، 
معادلة  من  واحد  هدف  بعد  على 
الالعب  ميلكه  الذي  القيا�سي  الرقم 
�سيول  �سفوف  يف  النا�سط  اأدريانو 
الكوري بر�سيد 13 هدفا، وميلك ابن 
اأجل  من  كبرية  فر�سة  وهران  مدينة 
النفراد بالرقم القيا�سي خا�سة واأنه 
�سكل  على  النهائي  ن�سف  يخو�ض 
الذهاب والإياب وبالتايل رفع ح�سيلته 

من الأهداف يف امل�سابقة الآ�سيوية.
عي�سة ق. 

مدريد  ريال  فريق  قائد  وجه 
بع�ض  رامو�ض،  �سريجيو 
ملهاجم  القا�سية  النتقادات 
الفرن�سي  مدريد  اأتليتكو 
على  تعقيبا  غريزمان  اأنطوان 
جائزة  عن  الأخري  ت�رصيحات 
وكان  العامل،  يف  لعب  اأف�سل 
اأنه  اأكد  قد  الفرن�سي  الالعب 
الأخري  عامه  بعد  ي�ستحق 
اأن  بالده،  منتخب  مع  الناجح 
يتم م�ساواته بالأرجنتيني ليونيل 
كري�ستيانو  والربتغايل  مي�سي 

رونالدو.
املوؤمتر  يف  رامو�ض  وقال 
ال�سحفي اخلا�ض مبباراة روما 
»عندما  الأبطال:  دوري  يف 

اأتذكر  جغيزمان  حديث  اأ�سمع 
واإنيي�ستا  توتي  مثل  اآخرين 
جوائز  لديهم  لي�ض  وراوؤول، 
األقاًبا  ميتلكون  ولكنهم  فردية، 
جريء  »جهله  وتابع:  كثرية«، 
جًدا، يجب اأن ي�ساأل عن ن�سيحة 
�سيميوين،  ودييغو  جودين  من 
القيم  لديهم  الذين  الأ�سخا�ض 
قائد  واأ�ساف  تنا�سبه«،  التي 
فخورون  »نحن  مدريد:  ريال 
باأن نكون اأبطال الت�سامبيونزليغ 
واأمت  متتالية«،  �سنوات   3 ملدة 
اأن  اأحب  »ل  قائاًل:  ت�رصيحاته 
بدوري  للفوز  املف�سلني  نكون 
بثقة،  �سنلعب  لكننا  الأبطال، 

ميكننا اأن نفوز بها جمدًدا«.

 بطولة العامل للجيدو
 اأوا�سط بالباهاما�س

8 م�ضارعني ميثلون اجلزائر 
يف املناف�ضة العاملية

 2 و  ذكور    6 منهم  بثمانية  م�سارعني  اجلزائر ممثلة  �ستكون 

اإناث يف البطولة العاملية لالأوا�سط املقررة فعالياتها يف  الفرتة 

وفق  البهاما�ض(  بنا�سو  املقبل  اأكتوبر   21 اإىل   17 من  املمتدة 

وعليه،  اأم�ض،  املنظمون  عنها  اأعلن  التي  امل�ساركني  قائمة 

اقل من  وزن  يعقوبي يف  بكل من بالل  �ستكون اجلزائر ممثلة 

55 كغ، احمد  ميهيبال 66 كغ، عبد القادر مربوك اقل من 73 

كغ، خمتار يو�سف زلت اقل من 81 كغ، يا�رص م�سطفى بوعمار 

اقل من 100 كغ واأنور عبد القادر حا�ساد اأكرث من 100 كغ لدى 

اقل من 70  ك�سوت  �ستتوىل امل�سارعتان  كرمية  فيما  الذكور، 

كغ ومروة معمري اقل من 78 كغ مهمة متثيل اجليدو الن�سوي 

املناف�سة  هذه  وتن�سط  العاملي،  املوعد  هذا   يف  اجلزائري 

من قبل 351 م�سارعا و م�سارعة منهم 199 ذكور و 152 اإناث 

ميثلون 64 دولة من القارات اخلم�ض، وكانت جلنة التنظيم قد 

بع�ض  ل�ستكمال  اجل  كاآخر  املن�رصم  اأوت   20 تاريخ  حددت 

اأهمها تلك املتعلقة باحل�سول  الإجراءات الإدارية ال�رصورية، 
على التاأ�سرية و  حجز الفندق.

ق.ر.

الطاقم الطبي يح�ضر غولم 
للعودة اأمام اليويف

ك�سف طبيب نادي نابويل اليطايل اأن اأع�ساء الطاقم 
الطبي للفريق يعولون على جتهيز الالعب الدويل 
اجلزائري فوزي غولم من اأجل اأن يكون جاهزا 

ملوعد مباراة جوفنتو�ض املقررة بتاريخ 29 �سبتمرب 
املقبل حت�سبا للجولة ال�سابعة من دوري الدرجة الأوىل 
اليطالية، حيث اأكد يف ت�رصيحات نقلتها اأم�ض و�سائل 

الإعالم اليطالية اأنهم يعملون بجهد حتى يكون الظهري 
الأي�رص للمنتخب الوطني جاهزا من اجل خو�ض اأوىل 

لقاءاته منذ تلقيه لالإ�سابة على م�ستوى الركبة قبل ع�رصة 
ا�سهر اأمام الغرمي التقليدي »اليويف«، مو�سحا اأن غولم 

قادر على لعب بع�ض الدقائق يف اللقاء وتكون بداية 
ايجابية من اجل عودته تدريجيا اإىل املناف�سة خا�سة واأن 
املعني يعاين الإ�سابة منذ �سهر نوفمرب من العام املقبل 

واجري عمليتني جراحيتني على ركبة القدم اليمنى وتلقى 
ال�سوء الأخ�رص من طبيب النادي من اأجل العودة اإىل 

اللعب ب�سورة عادية حيث ي�سارك يف التدريبات اجلماعية 
يف انتظار قرار املدرب كارلو اأنت�سيلوتي اإقحامه يف 

املناف�سة والذي ل ي�ستعجل عودته اإىل امليادين حتى 
ي�سرتجع كافة عافيته البدنية والفنية.

ع.ق.



لوبيتيغي يقرتب من الإفراج عن فيني�سيو�س
من  اقرتب  مدريد  ريال  العب  جونيور  فيني�سيو�س  الربازيلي  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
واأو�سحت  »الكا�ستيا«،  مع  مباريات  لعدة  خو�سه  بعد  وذلك  االأول،  الفريق  مع  امل�ساركة 
�سحيفة »ماركا« االإ�سبانية اأن فيني�سيو�س جونيور ال يزال يدق باب جولني لوبيتيغي املدير 
الفني للمرينغي، كي يدفع به يف املباريات الر�سمية للفريق االأول، واأ�سافت اأنه كان هناك 
النادي  موقف  ولكن  ال�سباب،  فريق  مع  االأبطال  دوري  يف  فيني�سيو�س  يلعب  اأن  احتمال 
حالًيا مييل اإىل الدفع به مع الفريق االأول، وتابعت اأن اإدارة ريال مدريد تعتقد اأن الالعب 
�سيتطور �رسيًعا من خالل اللعب مع الكا�ستيا و�سيقنع لوبيتيغي بقدراته الفنية. واأ�سارت 
اإىل اأن اإعطاء فيني�سيو�س م�ساحة يف �سورة الفريق الر�سمية، كان موؤ�رًسا وا�سًحا اأن اإدارة 

املريجني تعتقد اأنه �سي�سبح جنًما.

  مانول�س: جماهري �سانتياغو
 برنابيو يف انتظاري

ي�ستطيع  اأحد  وال  العامل  م�ستوى  على  فريق  اأف�سل  هو  مدريد  ريال  اأن  روما  العب  اأكد 
ويف  االأبطال،  لدوري  املجوعات  دور  يف  امللكي،  �سد  فريقه  مباراة  قبل  وذلك  االإنكار 
ريال مدريد هو  »بالطبع  كو�ستا�س مانوال�س:  اليوناين  »ماركا«، قال  ل�سحيفة  ت�رسيحات 
بطل اأوروبا واأف�سل فريق يف العامل ولدي اأح�سن الالعبني، لي�س من قبيل ال�سدفة اأنه فاز 
بدوري االأبطال 3 مرات متتالية«، واأ�ساف: »ريال مدريد ودوري االأبطال ي�سريان يدا بيد، 
التاريخ يقول كل �سيء، لقد كان االأبي�س دائًما فريًقا قوًيا، مل  هذا ميكن للجميع روؤيته، 
يفعل اأي ناد ما فعله امللكي، وال اأحد يقرتب منه«، وتابع: »ريال مدريد هو البطل الأن لديه 
الكثري من الالعبني الذين يتمتعون ب�سخ�سية جتعلهم يكونون فريًقا خميًفا، لديهم الكثري 
من اخلربة، الأنهم كانوا مًعا لفرتة طويلة، لقد خ�رسوا رونالدو لكنهم �سيبقون على حالهم«، 
اأف�سل املالعب، �سيكون من دواعي  اأحد  ووا�سل: »�سانتياغو برنابيو ملعب جميل جدا، 
�رسوري اأن األعب هناك«.وعند �سوؤاله، هل �ستحتفي به اجلماهري ب�سبب هدفه الذي اأق�سى 
بر�سلونة من الت�سامبيونزليغ العام املا�سي، اأو�سح: »اأنا ال اأعرف، �سيقال الكثري، و�سيكون 

من دواعي �رسوري تلقي االإ�سادة من املدريدي�ستا، اأعلم اأنهم ينتظروين«.

رومينيغه ينتقد �سلوك اجلماهري �سد البايرن
طالب كارل هاينز رومينيغه الرئي�س التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، االحتاد االأملاين لكرة 
القدم بحماية العبي الفريق البافاري من عنف اخل�سوم، الذي اأ�سفر عن اإ�سابة 3 العبني 
خالل اجلوالت الثالث االأوىل، وقال رومينيغه يف ت�رسيحات ل�سحيفة »بيلد« االأملانية: »ال 
يعجبنا وترية وطريقة اللعب �سدنا، يجب اإيقاف ذلك، كما اأطالب االحتاد االأملاين واحلكام 
على وجه اخل�سو�س بحماية الالعبني«.واأ�ساف: »هذا الو�سع ال ميكن اأن ي�ستمر، واإال لن 
يكون لدينا اأي العبني يف اجلولة العا�رسة«، وتابع: »اأحد اأ�سباب ذلك يعود اإىل اجلماهري 
التي ترى اأن كل �سيء م�سموح به، مادام �سيوقف البايرن وهذا النقا�س ال ميكن و�سفه«، 
واأردف: »اإن الدافع وراء هذا يف جزء منه من قبل اجلمهور وفقا ل�سعار اأي �سئ عادل لوقف 

بايرن ميونيخ هذه املناق�سة ال تو�سف«.

بارتوميو: غياب مي�سي عن جائزة 
الأف�سل اأمر طبيعي

مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  غياب  اأن  بر�سلونة،  نادي  رئي�س  بارتوميو  ماريا  جوزيب  يرى 
اأ�سطورة الفريق، عن املر�سحني جلائزة االأف�سل اأمر طبيعيوقال بارتوميو يف ت�رسيحات 
الإذاعة اأوندا �سريو: »من الوا�سح اأن الفيفا يعترب مي�سي من فئة اأخرى فوق اجلميع، وبالتايل 
الالعبني  االإعالم، الأن  اأحتدث كثريا يف و�سائل  »اأنا ال  واأ�ساف:  االآخرين«،  ال يكافئه مع 

واملدربني هم االأبطال ويجب اأن يتحدثوا اأكرث«.
وحول لعب لقاء جريونا يف الواليات املتحدة علق بارتوميو: »تبدو فكرة رائعة بالن�سبة لنا، 
وبالن�سبة يل اإنها مباراة كرة قدم فقط، يجب اأال يكون هناك اأي قلق حول هذه ال�سيا�سة«، 
من  ت�رسيح،  على  احل�سول  االإ�سباين  االحتاد  من  وبر�سلونة  جريونا  طلب  »لقد  ووا�سل: 
اأجل لعب هذه املباراة يف الواليات املتحدة، لكن مل نح�سل على اإجابة بعد«، وعن رحيل 
رونالدو اإىل جوفنتو�س قال بارتوميو: »غياب كري�ستيانو عن ريال مدريد لن يوؤثر على قيمة 
الفريق، ولكن اليويف �سينمو ويتطور كثرًيا مع النجم الربتغايل«، واأمت: »الهزمية اأمام روما، 

كانت �سعبة للغاية علينا وبالن�سبة لنا كانت عرثة كبرية جًدا«.

اأوروبا تتاأهب لنطالق دوري الأبطال

اأبطال  الن�سخة اجلديدة مل�سابقة دوري  اأجمع النطالق دور املجموعات من  اأوروبا والعامل  ال�ساحرة امل�ستديرة يف  تتاأهب 
اأوروبا، حيث يبحث ريال مدريد عن الدفاع عن لقبه يف البطولة الذي توج به ثالث مرات متتالية، وانطلقت ام�س مناف�سات 
امل�سابقة القارية االأهم على م�ستوى اأندية كرة القدم، دوري اأبطال اأوروبا، والذي ي�ستعد فيها ريال مدريد االإ�سباين للدفاع عن 
لقب توج به ثالث مرات توالياً، يف مو�سم جديد �سيكون االأكرب على �سعيد اجلوائز املالية يف تاريخ امل�سابقة، وي�سعى النادي 
الرابعة توالياً،  الكاأ�س ذات االأذنني الكبريتني للمرة  لرفع  امللكي الذي دمغ هذه امل�سابقة با�سمه ولونه االأبي�س مع 13 لقباً 
لي�سبح اأول فريق يحقق ذلك منذ قام بنف�سه باإحراز اللقب خم�س مرات توالياً بني 1956 و1960 لدى انطالق امل�سابقة ب�سيغتها 
القدمية، اإال اأن �سكل ريال الذي توج باللقب اأربع مرات يف املوا�سم اخلم�سة االأخرية، �سيكون مغايراً يف مو�سم 2019-2018، 
بعد رحيل مدربه يف املوا�سم الثالثة االأخرية الفرن�سي زين الدين زيدان، وانتقال الهداف التاريخي لدوري االأبطال الربتغايل 

كري�ستيانو رونالدو اىل يوفنتو�س االإيطايل.
و�سيخو�س ليفربول حتدياً �سعباً يف اأوىل مبارياته عندما ي�ست�سيف باري�س �سان جرمان الفرن�سي وجنميه الربازيلي نيمار اأغلى 
العب يف العامل وكيليان مبابي اأف�سل العب �ساب يف املونديال، و�سط �سعي حمموم للنادي الفرن�سي لتخطي عقبة الدور ثمن 

النهائي للم�سابقة االأوروبية، حيث توقف م�ساره يف املو�سمني املا�سيني.
ت�سكل امل�سابقة التي يتابعها مئات املاليني عرب ال�سا�سات طوال املو�سم، فر�سة لربوز العديد من النجوم مثل رونالدو وغرميه 
يف بر�سلونة االإ�سباين االأرجنتيني ليونيل مي�سي، اللذين تقا�سماً يف االأعوام الع�رسة املا�سية جائزة الكرة الذهبية الأف�سل العب 
يف العامل، لكن الفر�سة �ستكون متاحة هذا املو�سم لربوز جنوم اآخرين اأي�ساً على ال�ساحة االأوروبية. ويف ريال تبدو الفر�سة 
متاحة للويلزي غاريث بايل الذي �سجل هدفني يف املباراة النهائية املو�سم املا�سي، اإ�سافة اإىل مفتاح خط الو�سط الكرواتي 
لوكا مودريت�س اأف�سل العب يف مونديال 2018، والذي اختري اأي�ساً اأف�سل العب يف اأوروبا ويعد اأبرز مر�سح لنيل جائزة اأف�سل 

العب يف العامل من االحتاد الدويل.
وبعد اخلروج املبكر لالأرجنتني من الدور ثمن النهائي لكاأ�س العامل اأمام فرن�سا، يتحني مي�سي الفر�سة لك�رس هيمنة الغرمي 
االأزيل ريال على امل�سابقة القارية، وهو وعد م�سجعي بر�سلونة يف اأوت باإعادة الكاأ�س املرموقة اإىل ملعب كامب نو، علما اأن 
النادي الكاتالوين كان الوحيد الذي متكن من ك�رس �سيطرة ريال على اللقب يف املوا�سم اخلم�سة االأخرية، وبخم�سة األقاب متتالية، 
فر�ست االأندية االإ�سبانية هيمنتها على دوري االأبطال، وهي اأطول فرتة تهيمن فيها اأندية بلد واحد على لقب امل�سابقة، منذ 
ال�سيطرة االإجنليزية ل�ستة موا�سم متتالية بني العامني 1977 و1982. وت�سهد امل�سابقة هذه ال�سنة تنوعاً على م�ستوى االأندية، اإذ 
اأن 14 فريقا من 32 مل تكن م�ساركة يف الن�سخة املا�سية، واأبرزها اإنرت ميالن االإيطايل الذي يعود للمرة االأوىل منذ م�ساركته 
االأخرية يف مو�سم 2011-2012، بينما ي�سارك هوفنهامي االأملاين ويونغ بويز ال�سوي�رسي للمرة االأوىل، وعلى رغم تنوع االأندية 
امل�ساركة يف امل�سابقة، اإال اأن الهيمنة ال تزال للدول �ساحبة البطوالت القوية، اإذ اأن 16 ناديا من اأ�سل 32 يف دور املجموعات 

تنتمي الأربع دول، بالت�ساوي بني اإنكلرتا واإ�سبانيا واإيطاليا واأملانيا.

اأثار جياين اإنفانتينو رئي�س االحتاد الدويل لكرة القدم �سكوكا 
�سد  جريونا  مباراة  الإقامة  االإ�سباين  الدوري  خطط  حول 
االإ�سباين يف  الدوري  الواليات املتحدة، ويرغب  بر�سلونة يف 
اإقامة املباراة يف ميامي يوم 26 جانفي 2019، لكن رئي�س فيفا 

ال ي�سجع الفكرة، وقال اإنفانتينو يف بيان من الفيفا »اأعتقد اأنني 
اأف�سل م�ساهدة مباراة رائعة يف الدوري االأمريكي يف الواليات 
املتحدة، بدال من اإقامة الدوري اال�سباين يف اأمريكا، يف كرة 
على  ت�ست�سيفها  التي  املباراة  اإقامة  هو  العام  املبداأ  القدم 

ملعبك ولي�س يف دولة اأجنبية«.
لكرة  اال�سباين  االحتاد  من  االإ�سباين  الدوري  رابطة  وطلبت 
القدم املوافقة على اإقامة املباراة خارج البالد، بينما يجب 
االأوروبي  واالحتاد  وفيفا  االأمريكي  االحتاد  اأي�سا  يوافق  اأن 
اخلطط  على  والكاريبي  والو�سطى  ال�سمالية  اأمريكا  واحتاد 
اإي.اإ�س.بي.اإن  �سبكة  الفيفا  واأبلغ  قدما،  مت�سي  حتى  اأي�سا 
باأنه مل يتلق طلبا ر�سميا الإعطاء موافقته على اإقامة املباراة 
يف الواليات املتحدة، ورد خافيري تيبا�س رئي�س رابطة الدوري 
االإ�سباين على تعليقات اإنفانتينو، عرب ح�سابه يف تويرت، وكتب 
تيبا�س »�ساأذكر رئي�س فيفا باأن هناك 3 فرق من كندا تلعب 
يف الدوري االأمريكي واأن تورونتو هو البطل احلايل ولدى كندا 

بطولة دوري للمحرتفني«.

اإنفانتينو يلمح لإجها�س خطط رابطة الليغا
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»احلب والفقر وال�سخرية« 

ثالثية عرو�ض اأفالم عيد الأ�صحى مب�صر 
�أفالم عيد   ي�سهد �سباق مو�سم 
يف  �ل�سينما  بدور  �لأ�سحى 
ا لـ8 ق�س�ص، تدور  م�رص، عرو�سً
و�ل�سخرية  و�حلب  �لفقر  بني 
�سباًقا  �سنوًيا،  م�رص  وت�سهد 
بـ«كعكة«  للفوز  �لأعياد  قبيل 
�لتي  �لعر�ص،  بدور  �مل�ساهدة 
تلك  يف  �إقباًل  ت�سهد  ما  عادة 
مو�سم  يف  ويتناف�ص  �لفرت�ت 
�أفالم   8 �ملقبل،  �لأ�سحى  عيد 
�ملا�ص«  »تر�ب  وهي:  م�رصية، 
ومنة  يا�سني  �آ�رص  للفنانني 
وخالد  �لكدو�نى  وماجد  �سلبى 
بطولة  و«�لديزل«  �ل�ساوى، 
و«�لكوي�سني  رم�سان،  حممد 
)�جليدين(« بطولة �أحمد فهمي 
وح�سني فهمي ،وكذلك »�لبدلة« 
تامر  �ملطرب  وبطولة  ق�سة 
طارق  بطولة  و«122«  ح�سنى، 
قدمية  )�أ�سياء  و«بيكيا«  لطفي، 
بطولة  عنها(  �ل�ستغناء  ميكن 
حممد رجب، و«بنى �آدم« بطولة 
ويو�سف  �ل�رصبيني  دينا  �لفنانة 
�جلمعة«  و«�سوق  �ل�رصيف، 

بطولة عمرو عبد �جلليل. 

وجبة �سينمائية 
متنوعة 

تدور  �لتي  �لق�س�ص  وتنوعت 
�مل�رصية،  �لأفالم  حولها 
عدد  �أكرب  جذب  حتاول  �لتي 
ت�سويقية  بني  �جلمهور،  من 
�ملهم�سني  وحياة  وكوميدية 
ت�سويقي  �ملا�ص«  »تر�ب  ،ففيلم 
رو�ية حتمل  مبني على  غام�ص 
�ل�ساب  للكاتب  �ل�سم  نف�ص 
ت�سل  مر�د،  �أحمد  �ل�ساعد 
ذورة �أحد�ثها عقب جرمية قتل 
فيلم  �أما  �حلبكة  تلهب  غام�سة 
»�لديزل« فيدور يف �إطار �سعبي، 
بطل  حياة  على  �ل�سوء  يُ�سلط 
�لفيلم يف منطقة �سعبية وحبيبته 
وتطلعاتهما ،وحتكم �لإثارة فيلم 
�لأحد�ث  تدور  حيث   ،»122«
قتل  بجرمية  طبيب  �تهام  حول 
�إثبات  ويحاول  يرتكبها،  مل 

بر�ءته منها ب�ستى �لطرق. 
كتب  �لذي  »�لبدلة«،  فيلم  �أما 
ح�سنى  تامر  �ملطرب  ق�سته 
مفارقات  حول  �أحد�ثه  تدور 
�أثناء  �ل�رصطة  ل�سابط  �ساخرة 
عمله على �أحد �مللفات �لأمنية 
،فيما تدور �أحد�ث فيلم »بيكيا« 
يحاول  لباحث  ق�سة  حول 
بعد  �لذ�كرة  بفقد�ن  �لتظاهر 
تو�سل  خطري  علمي  �كت�ساف 
�إليه، حلني �إمتامه لتاليف موؤ�مرة 

عليه. 

�جلمعة«  »�سوق  فيلم  ويقتحم 
�ل�سوق  �لفقر�ء يف منطقة  عامل 
ويُ�سلط  �ملعروف،  �لأ�سبوعي 
�ملهم�سني  حياة  على  �ل�سوء 
وحياتهم  �ملناطق،  هذه  يف 
�ل�سخ�سية وتعامالت �لتجار مع 
�لعمالء ،�أما �ل�سخرية فحا�رصة 
ويدور  »�لكوي�سيني«،  فيلم  يف 
حول رجل يهتم جًد� ببيته، وبكل 
�أ�رصته،  مع  ويعي�ص  تفا�سيله 
فيما تدور ق�سة فيلم »بنى �آدم« 

يف �إطار بولي�سي مثري. 

تراجع وا�ستثناءات 

�مل�رصي،  �ل�سينمائي  �لناقد 
�أفالم  �أن  يرى  كمال،  حممد 
على  حتتوي  ل  �لأ�سحى  عيد 
حدود  جتاوز  له  يتوقع  فيلم 
�ستزيد  لكنها  �لإير�د�ت؛ 
قال   ، حديث  ،ويف  عام  ب�سكل 
�رتفاع  �ملرجح  من  �إنه  كمال، 
لأ�سباب  �لإير�د�ت،  م�ستوى 
من  �أكرث  عدد  تو�جد  بينها  من 
�لنجوم، خالًفا للمو�سم �ملا�سي 
�حلايل  �ملو�سم  �أن  ،و�أو�سح، 
�ل�رصيف،  يو�سف  عودة  ي�سهد 
وتامر ح�سنى، وحممد رم�سان، 
يا�سني  و�آ�رص  فهمى،  و�أحمد 
�لذى  �ملا�سى،  �لعام  عك�ص 

�قت�رص على �أحمد عز منفرًد�. 
تنح�رص  �أن  كمال،  وتوقع 
»بني  �أفالم  بني  �ملناف�سة 
يو�سف  عودة  ي�سهد  �لذى  �آدم«، 
�سنو�ت،  بعد  لل�سينما  �ل�رصيف 
على  يعتمد  �لذى  و«�لبدلة« 
جلمهور  حمببة  �ستكون  تركيبة 
ح�سني،  و�أكرم  ح�سنى  تامر 
�ملا�ص« معتمًد�  »تر�ب  و�لثالث 
على �لنجاح �لكبري �لذى حققته 
�لفيلم  عنها  �ملاأخوذ  �لرو�ية 

جناح  �أن  ،ورجح  مر�د  لأحمد 
�ملمثل حممد رم�سان، �ملو�سم 
�نتقاد�ت  �ستقيده  �حلايل، 
يتعر�ص لها على مو�قع �لتو��سل 
�أغنيتيه  ب�سبب  �لجتماعي 
�لتي  �مللك«،  و«�أنا  و�ن«،  »منرب 
»غروًر�  حتمل  �لبع�ص  �عتربها 
من جانبه«، وهو ما نفاه �لأخري 

مر�ًر�. 
�لوحيد يف  �ل�ستثناء  �أن  و�عترب 
 »122« فيلم  �حلايل،  �ملو�سم 

�لذي  �جلهيني  �سالح  ملوؤلفه 
�ملخرج  مع  جناحات  حقق 
طارق �لعريان من خالل فيلمي 
»�خللية« �إنتاج عام 2017، و«ولد 
،و�أو�سح   2015 عام  �إنتاج  رزق« 
فيلمه  يف  يعتمد  �جلهيني،  �أن 
�لبطولة  على   »122« �جلديد 
�جلماعية لأربعة ممثلني يحبهم 
لطفي  طارق  هم:  �جلمهور، 
و�أحمد �لفي�ساوي و�أحمد د�وود 

و�أمينة خليل.

 اختتام مهرجان قرطاج الدويل 
بعر�ض »24 عطر« الوطني

�أ�سدل ليلة �جلمعة/�ل�سبت �ل�ستار على فعاليات �لدورة �لر�بعة 
و�خلم�سني من مهرجان قرطاج �لدويل بعر�ص »24 عطر« 

للمو�سيقار وعازف �لبيانو �لتون�سي حممد علي كمون و�نطلق 
�ملهرجان، �لذي قدم 22 عر�سا بامل�رصح �لروماين بقرطاج، 

يوم 13 جويلية �ملن�رصم.
»24 عطر« يعترب عر�سا مو�سيقيا فرجويا �سخما من حيث 

�لكم و�لكيف ،فلقد �سارك فيه �أكرث من 60 فنانا بني عازفني 
ومن�سدين من �أورك�سرت� و�أ�سو�ت �أوبر� تون�ص بالإ�سافة �إىل 

ر�ق�سني تون�سيني.
عر�ص ��ستثنائي �سافر باجلمهور يف رحلة فنية متعددة 

�ملالمح جابت 24 حمافظة تون�سية لتقدم موروثا متنوعا 
من �لذ�كرة �ل�سعبية للمو�سيقى �لتون�سية هذ� �لعر�ص ،�لذي 

��ستغرق حت�سريه نحو 3 �سنو�ت من �لبحث و�لكت�ساف ،قدم 
ف�سيف�ساء متنوعة من �ملوروث �ل�سفاهي للجهات �لتون�سية 

بتوزيع مو�سيقي جديد وروؤية فنية متجددة جمع هذ� �لعر�ص 
كل �لألو�ن �ملو�سيقية �لتي �سكلت �ملدونة �ملو�سيقية 

�لتون�سية من مو�سيقى عربية و�أندل�سية وبربرية و�إفريقية.
وتاألف �لعر�ص من 24 قطعة مو�سيقية منق�سمة على 6 ف�سول 

، فكل ف�سل يحمل لونا مو�سيقيا مييز مناطق �ل�سمال و�لو�سط 
و�جلنوب عن غريها 24 عطر ك�رص �حلو�جز �لثقافية بني 

�جلهات �لتون�سية ،فمحمد علي كمون مًل �سمل �لتون�سيني من 
جديد من خالل هذ� �لعر�ص. يف عر�ص 24 عطر ل حتتاج 

لقطع تذكرة و�ل�سفر �إىل خمتلف مناطق �جلمهورية لكت�ساف 
�ملوروث �لثقايف للجهات.

فبمجرد �حل�سور لهذ� �حلفل ، ي�سافر �ملتفرج �إىل كامل 
�لبالد �لتون�سية لكت�ساف عطورها �لتي تفوح منها رو�ئح 

�ملالوف �لأندل�سي و�لأطل�ص �ل�ساوي و�لعطور �لبدوية 
و�ل�سوفية و�لعطور �لعبا�سية �لتي متثل جزيرتي جربة 

وقرقنة يف عر�ص 24 عطر، ي�سرتجع �جلمهور �ملو�سيقى 
�لتقليدية �لتون�سية �لتي تعتمد على �ملزود و�لطبلة و�لزكرة (
�آلت مو�سيقية حملية(،بالإ�سافة �إىل �لألو�ن �ملو�سيقية منها 

�ل�سطمبايل و�لنوبة و�حل�رصة �لتي متيز تون�ص.

كرمي،  نيللي  �مل�رصية  �ملمثلة  قالت 
من  م�ساهٍد  لت�سوير  عالقة  ل  �إنه 
يف  »�ختفاء«  �جلديد  م�سل�سلها 
هناك  �ملقررة  �لعامل  بكاأ�ص  رو�سيا، 
 ، نيللي  و�أ�سافت  �ملقبل.  �ل�سهر  يف 
�جلن�سية  رو�سية  »ن�سيمة«  و�لدة  �أن 
يلقي  كان  وو�لدها  �لأحد�ث،  ح�سب 
ما  رو�سية،  جامعة  يف  حما�رص�ت 
ت�ستلزم  �لأحد�ث  طبيعة  �أن  يعني 
قولها.  ح�سب  رو�سيا،  يف  �لت�سوير 
م�ستمرة  �أنها  كرمي  نيللي  و�أو�سحت 
من  �لأويل  �لأيام  حتى  �لت�سوير  يف 
�سهر رم�سان، لفتة �إىل �أنها م�ستمتعة 

�لذي  �لإرهاق  رغم  �لت�سوير  باأجو�ء 
يف  وي�سارك  لآخر.  حني  من  ينتابها 

بطولة »�ختفاء« ه�سام �سليم، وب�سمة، 
وحممد ممدوح، وحممد عالء، ور�نيا 

من�سور، وهو من تاأليف �أمين مدحت، 
و�إخر�ج �أحمد مدحت.

نيللي كرمي: ل عالقة لكاأ�ض العامل بت�صوير »اختفاء« يف رو�صيا

�لكاتب  ك�سف 
�مل�رصي  و�ل�سيناري�ست 
حذف  عن  �لعدل  مدحت 
�للبناين  �ملطرب  �سوت 
�سارة  من  �ساكر  ف�سل 
�أقو�ل  »لدينا  م�سل�سل 
�لفنانة  بطولة  من  �أخرى« 

ي�رص�.
على  رده  يف  �لعدل  وقال 
منابر  عدة  يف  �جلدل 
ي�سع  لن  �إنه  �إعالمية، 
م�سل�سل  �سارة  �أغنية 
�أخرى«  �أقو�ل  »لدينا 
ب�سوت ف�سل �ساكر، عقب 
تعر�سه ل�سغوط من لبنان، 
من  عدد�  تلقيه  موؤكد� 
�أر�سلتها  �ل�سهد�ء  �سور 

تلومه  لبنان،  يف  �أمهامت 
على ذلك.

مل  �أنه  �إىل  �أي�سا  و�أ�سار 
يكن يعرف �لو�سع �لقانوين 
لبنان،  يف  �ساكر  لف�سل 
معه،  �لتعاقد  مت  لذلك 
وعندما كان رد �لفعل غري 
ما كان متوقعا �تخذ قر�ر� 

بعدم �لتعامل معه.
�أنه تعامل مع  و�أكد �لعدل 
�أغنية �سارة �مل�سل�سل من 
وح�سب،  فنية  نظر  وجهة 
�لبحث  مهماته  من  ولي�ص 
لكل  �جلنائية  �خللفية  يف 
مطرب يتعامل معه. وكان 
ف�سل  �أزمة  باأن  يعتقد 
�ساكر �نتهت بعد �أن �أعلن 

العدل ي�صتبعد ف�صل �صاكر من م�صل�صل »ي�صرا«



بجاية : حكيم مالك

القبائلي  الفنان  جنازة  وعرفت 
نخبة  الراحل جمال عالم ح�ضور 
من الفنانني اجلزائريني املعروفني 
راأ�ضهم  على  الفنية  ال�ضاحة  على 
كمال  الكبري  القبائلي  الفنان 
القبائلية  الأغنية  وحكيم  حمادي 
والفنانة  منقالت  اٱيت  لوني�س 
واملخرج  دومران  مليكة  القبائلية 
امل�رسحي عمر فطمو�س وامللحن 
واملطرب  بوتلة  املو�ضيقي �ضايف 
بوعالم  القدير  القبائلي  الكبري 
الدين  نور  ال�ضعبي  �ضاكر ومطرب 
عالن وعبد العزيز بن زينة وكرمي 
م�ضباحي والفنانة الكبرية نرج�س 

والتلفزيوين  امل�رسحي  واملمثل 
واملخرج  رابية  احلميد  عبد 
�رس�ضال  حممد  امل�رسحي 
امل�ضهورة  اجلزائرية  واملمثلة 
لدى  املعروفة  كرمي  فريدة 
اجلزائري  اجلزائري  اجلمهور 
حل�ضور  ا�ضافة  بوعالم  بخالتي 
الروكر  فريد  الفكاهي  املمثل 
مقداد  نا�رس  ال�ضعبي  والفنان 
واملمثل  زيروين  مراد  والعالمي 
�ضيدعلي بن �ضامل رئي�س اجلمعية 
والفنان  الثالثة  لالألفية  الثقافة 
املبدع  واملمثل  �رسيف  القبائلي 
اإبراهيم رزوق واملخرج التلفزيوين 
جمال بن ددو�س والباحث اإبراهيم 
وزير  نعى  جهته  ومن   . بهلول 

عائلة  ميهوبي  عزالدين  الثقافة 
واأحد  الكبري  اجلزائري  الفنان 
جمال  القبائلية  الأغنية  اأعمدة 
عاّلم اأين قدم تعازيه اخلال�ضة لها 
ولأ�رسته الفنية التي تاأثرت لرحيل 
�ضدمة  كانت  فلقد  املبدع  هذا 
قوية على اجلميع فلقد انتقل اإىل 
قد  اجلزائر  اأن  ،موؤكدا  ربه  جوار 
الفنية  الأ�ضماء  من  واحدا  فقدت 
بح�ضورها  عرفت  التي  البارزة 
الوطن  وخارج  داخل  الفني 
املواهب  متعدد  فنان  فالراحل 
الفنون  خمتلف  بني  جمع  والذي 
ال�ضينما فلقد  الأغنية وامل�رسح و 
لأجل  ودوؤوب  متوا�ضل  �ضعيه  كان 
اجلزائرية  املو�ضيقى  تطوير 

والرتقاء بالأغنية القبائلية بف�ضل 
الطبوع  مبختلف  العميقة  معرفته 
والإيقاعات املو�ضيقية يف العامل، 
الأعمال  من  هائال  ر�ضيدا  فرتك 
من  الوا�ضع،  النت�ضار  ذات  الفنية 

بينها »جوهرة« .
ولد الفنان اجلزائري جمال عالم 
يف �ضنة 1947 بولية بجاية الواقعة 
الراحل  ويعد  القبائل  مبنطقة 
املو�ضيقى  اأعمدة  من  واحدا 
احلديثة  واجلزائرية  الأمازيغية 
الأندل�ضية  املو�ضيقى  تعلم 
يف  العا�ضمية  ال�ضعبي  ومو�ضيقى 
رعاية  حتت  بجاية  كون�ضريفاتوار 
البجاوي.  �ضادق  ال�ضيخ  الفنان 

فرن�ضا  اإىل  انتقل   1967 �ضنة 
للعمل يف اأحد امل�ضارح يف مدينة 
م�ضري  ي�ضغل  كان  حيث  مر�ضيليا 
اأين  اآلت مب�رسح جيمناز بباري�س 
مثل  كبار  فنانني  تعرف على عدة 
جورج مو�ضتاكي، جورج برا�ضان�س 
ويف  لفيليي  وبرنار  فريي  وليو 
ليعمل  للجزائر  عاد   1971 عام 
الإذاعية  بالقناة  برامج  كمقدم 
لنادي  فني  كمدير  واأي�ضا  الثالثة 
العا�ضمة.  باجلزائر   La Voûte
الراحل  القبائلي  الفنان  اأ�ضدر 
األبومه   1973 �ضنة  عالم  جمال 
لقي  والذي  ديوغال«  »مارا  الأول 

جناح.  

املطرب القبائلي 
بوعالم �شاكر : جمال 
عالم عالمة فارقة 

يف الأغنية القبائلية 
الع�شرية

بوعالم  القبائلي  املطرب  وعرب   
يومية  به  خ�س  حديث  يف  �ضاكر 
لرحيل  تاأثره  �ضدة  عن   « »الو�ضط 
رفيق دربه �ضفري الأغنية القبائلية 
�ضدم  اأنه  ،موؤكدا  عالم  جمال 
الفنان  هذا  رحيل  خرب  ل�ضماعه 
�ضنة  عليه  تعرف  الذي  الكبري 
على  وهو  الفرتة  تلك  ومنذ   1972
توطدت  وقوية  �ضداقة  عالقة 
العديد  يف  الغناء  م�ضاركته  عرب 
العا�ضمة  يف  الفنية  احلفالت  من 
ال�ضبعينيات  يف  باري�س  الفرن�ضية 
اجلزائر  داخل  اأخرى  وحفالت 
الأطل�س  بقاعة  حفلة  بينها  من 
وكنت  بالعا�ضمة  الوادي  بباب 
اأ�ضتوديو  يف  با�ضتمرار  به  األتقي 
اإ�ضافة  ال�ضبعينات  يف  حمبوباتي 
يف  التلفزيونية  اللقاءات  اإىل 

اجلزائري،  التلفزيون  بالطوهات 
م�ضريا اأنه رغم مرور ع�رسين �ضنة 
كنال  على  بثت  التي  احل�ضة  على 
اأجلريي وهي من اأجمل اللحظات 
وبقيت  اأبدا  اأن�ضىاها  ل  التي 
هذا  يومنا  اإىل  ذهني  يف  معلقة 
جمال  �ضديقي  راأيت  مرة  واٱخر 
عالم كانت يف نوفمرب 2017 عند 
لبجاية  اجلهوي  بامل�رسح  تكرميه 
الثقافة  وزارة  عليه  اأ�رسفت  الذي 
حلقوق  الوطني  الديوان  ونظمته 
املوؤلف واحلقوق املجاورة ) اأوندا 
من  �ضنة  اأربعني  مرور  مبنا�ضبة   )
العطاء الفني احلافل بالنجاحات.  

الناقد واملخرج امل�شرحي 
حبيب بوخليفة : 

» جمال عالم فنان 
جزائري متميز 

ولقد اأكد الناقد واملخرج امل�رسحي 
ت�رسيحه  يف  بوخليفة  حبيب 
فنان  عالم  جمال  بالقول  »للو�ضط« 
والتلحني  الغناء  يف  متميز  جزائري 
جعله  ما  وهذا  الأ�ضعار  كتابة  و 
فنانا متكامال بكل ما حتمله الكلمة 
اأعالم  اأبرز  اأحد  وهو   ، معنى  من 
اجلزائرية  الأمازيغية  املو�ضيقى 
اأول  منذ  اأطلق  كبري  جناحا  حقق 
ا�ضم«  والذي حمل  األبوماته جناحا، 
مارا ديوغال«.. لقد تعرفنا منذ ما 
يزيد عن 23 �ضنة و التقينا يف عدة 
منا�ضبات منها الأخرية يف املهرجان 
مبدينة  اجلامعي  للم�رسح  الوطني 
فالراحل  وبالتايل   2015 يف  جيجل 
التعريف حيث  فنان مبدع غني عن 
بني  يجمع  اأن  املبدع  هذا  ا�ضتطاع 
املختلفة  بالوانها  القبائلية  الأغنية 
احلديث..رحم  التعبريي  ال�ضكل  و 

اهلل الفقيد و اأ�ضكنه ف�ضيح جناته .
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و�شط ح�شور فني وجماهريي كبري: » 

جنازة اأ�سطورية لعميد الأغنية القبائلية 
جمال عالم مب�سقط راأ�سه بجاية

 وري الرثى اأم�س جثمان اأيقونة الأغنية القبائلية جمال عالم بعد �شالة الظهر مب�شجد �شيدي ال�شويف العتيق مب�شقط راأ�شه بجاية و�شط 
ح�شور كبري لعائلته الفنية التي األقت عليه النظرة الأخرية بامل�شرح اجلهوي بجاية وعرفت جنازته ح�شور جماهريي قيا�شي لدفن ابن ميا 
غوراية و�شانع اأجماد ال�شومام بالفن الذي ودع من طرف عائلته حيث كانت جنازة قيا�شية وتاريخية لعميد الأغنية القبائلية جمال عالم 

والتي عرفت ح�شور م�شوؤولني جزائريني كوزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزير ال�شباب والريا�شة حممد حطاب والرئي�س املدير العام للديوان 
الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة اأوندا �شامي بن �شيخ احل�شني ووايل ولية بجاية ومدير الثقافة لبجاية وغريه من الفنانني الذين 
توافدوا بقوة لتوديع فنانهم الف�شل الذي تويف يوم ال�شبت 15 �شبتمرب 2018 بعد �شراع طويل مع املر�س يف اإحدى امل�شت�شفيات يف العا�شمة 
الفرن�شية باري�س عن عمر يناهز 71 عاما بعدما و�شل جثمانه اأم�س اإىل مطار عبان رم�شان ببجاية فلقد حظي �شاحب رائعة جوهرة ومارا 
ديوغال با�شتقبال الأبطال الذين قاموا بتوديع جنمهم املحبوب مبقربة �شيد احممد اأمقران ببجاية فاألف رحمة على روحك الطاهرة يابن 

ال�شومام و�شفري الأغنية القبائلية املعا�شرة .  
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مقاربات

اأبو القا�سم �سعد اهلل 
وق�سايا الإبداع الأدبي

لقد اأجنز الأ�ستاذ الدكتور حممد الأمني بلغيث عمال كبريا عندما جمع الكثري من 
املقالت والدرا�سات وال�سهادات حول �سيخ املوؤرخني الكاتب واملثقف الزاهد ابو القا�سم 

�سعد اهلل، و جعله مو�سوما ب«:رحيل �سيخ املوؤرخني اجلزائريني اأبو القا�سم �سعد اهلل 
باأقالم اأحبابه«-دار الب�سائر اجلديدة للن�سر والتوزيع2014-، وفيه م�ساهمة متوا�سعة 

لقلمنا عن الق�سايا الأدبية يف كتابات املوؤرخ، علما اأن ا�سمه يح�سر يف اأبحاث التاأريخ 
لبدايات ال�سعر احلر يف اجلزائر وق�سيدته طريقي )1955(.

د-وليد بوعديلة – 
جامعة �سكيكدة

والكاتب  امل�ؤرخ  يقرتب 
اهلل  �سعد  القا�سم  اأب�  الكبري 
يف  “جتارب  الهام  كتابه  يف  
بع�ض  من   ” والرحلة  الأدب 
والتاريخية  الأدبية  الق�سايا 
الأماكن  لبع�ض  رحالته  ويقدم 
املغرب   ( والعربية  اجلزائرية 
خنقة  و  العربية  واجلزيرة 
رحالت  وكذلك  ناجي(  �سيدي 
كما  ال�سخ�سيات،  من  غريه 
يت�سمن الكتاب بع�ض احل�ارات 
القا�سم  اأبي  مع  اأجنزت  التي 
�سعد اهلل. وقد ن�رشته امل�ؤ�س�سة 

ال�طنية للكتاب �سنة 1983.
تع�د  الكتاب  مقالت  اأغلب 
اخلم�سينات  �سن�ات  اإىل 
من  الكثري  وفيها  وال�ستينات، 
الأدبي  النقدي  التفكري  مالمح 
اأن  ميكن  حيث  املتميز، 
املمار�سة  تاريخ  عربها  نتتبع 
و�ستحاول  اجلزائرية.  النقدية 
من  القرتاب  ال�سط�ر  هذه 
وك�سف  النقدية  الق�سايا  بع�ض 

م�اقف املرح�م منها.

 الأدب اجلزائري 
واأ�سئلته

جنده يحر�ض على تفاعل الن�ض 
ال�سيا�سي  ال�سياق  مع  الأدبي 
فيه،  يتحرك  الذي  الجتماعي 
وا�سحة  احلاجة  “اإن  يق�ل: 
وتقييم  حتديد  اإىل  وملحة 
�س�ء  على  الأدبية  مفاهيمنا 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  تط�رنا 
نعرف  لكي  ال�ستقالل،  بعد 
وحا�رشنا  ما�سينا  بني  الفرق 
الأدبي ومدى ا�ستجابة اإنتاجنا 
التزامات  اإىل  والنرثي  ال�سعري 
روؤية  فهي  الع�رش”)�ض31(. 
�س�ي�ل�جية  مقاربة  على  حتيل 
مع  الن�ض  بتفاعل  حتتفي 
ال�سيا�سي،  الجتماعي  البعد 
الأدبي  النقد  اأهمية  تبني  كما 
وتقييمها  الن�س��ض  تط�ير  يف 
الإن�سان،  بق�سايا  وربطها 
التحليل  عملية  اجناز  اأن  كما 
ي�سعها  للن�س��ض  والتاأويل 
الأدبي،  التاريخي  �سياقها  يف 
اتفاقها  اأو  اختالفها  ويك�سف 

مع الن�س��ض ال�سابقة عنها. 
القا�سم  اأب�  الأ�ستاذ  وينجز 
وقفة متميزة عند ه�ية الأدب 
الثنائية  واإ�سكالية  اجلزائري 
الأدبي  التعبري  يف  اللغ�ية 

الأدب  معرفا  يق�ل  اجلزائري، 
النرثي  الإنتاج  اجلزائري”:اإنه 
كتبه  الذي  الفني  وال�سعري 
الق�مية،  بلغتهم  اجلزائري�ن 
كل  فاإن  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 
دون  اجلزائر  اإىل  انت�سب  اأدب 
اأن يت�فر له هذا ال�رشط، يعترب 
اأدبا �ساذا غريبا اأو م�ل�دا غري 
�ساحبه  ماأ�ساة  ميثل  طبيعي، 
اأمته”)�ض32(،  ح�سارة  ولي�ض 
اهلل  �سعد  قدمها  فكرة  هي 
ندري  ول�سنا   ،1968 �سنة  يف 
بعد،  فيما  عنها  تراجع  هل 
البع�ض  فيها  ي�سانده  قد  و 
الآخر،  البع�ض  فيها  ويخالفه 
وجراأتها  ل�رشاحتها  بخا�سة 
جدا  مهمة  اإ�سكالية  تناول  يف 
ي�منا  اإىل  مطروحة  تزال  وما 
نختلف  ونحن  هذا.         
روايات  نعترب  فماذا  هنا،  معه 
؟  فرع�ن  وم�ل�د  ديب  حممد 
ومالك  يا�سني  كاتب  عن  وماذا 
الذين  من  وغريهما  حداد 
كتب�ا بالل�سان الفرن�سي؟ وماذا 
بل�سان  جزائرياً  اأدباً  قراأنا  ل� 
اأو يقرتح  اأوروبية  عربي وقيمه 
عن  من�سلخة  جزائرية  ه�ية 
القيم الإ�سالمية ؟ بل و متمردة 
على التاريخ اجلزائري وراف�سة 
التقليدية؟  الجتماعية  للقيم 
عن  دينية  روؤية  ننجز  ملاذا  ثم 
الأدب ؟وماذا عن الأدب باللغة 

المازيغية؟…. 
كبرية  اإ�سكالية  اأنها  الأكيد 
ولأبي  اجل�انب،  ومتعددة 
القا�سم �رشف التعبري عن راأيه 
ملن  ونرج�  معرفية،  ب�رشاحة 
لحقة  م�اقف  عن  فكرة  لديه 
امل�ساألة  هذه  يف  القا�سم  لأبي 
اأن  ح�اراته-  اأو  كتبه  –يف 
منها.  لال�ستفادة  يقدمها 
الأدب  لتيارات  بالن�سبة  اأما 
نهاية  غاية  اإىل  اجلزائري 
–ح�سبه-  فهي  ال�ستينات 
التقليدي  التيار  يف  حم�س�رة 
والتيار املتط�ر، وم��س�عاته” 
مرتبطة  اجتماعية  �سيا�سية 
للبالد،  البنائي  بالتط�ر 
ذاتية  عاطفية  كانت  وقلما 
داخلي  اإح�سا�ض  عن  تعرب 

لالأديب”)�ض32(.
يعرف  مل  عم�مه  يف  وه�  
اأو  الرتاث  اأ�س�ات اخلروج عن 
التمرد اجلمايل والفكري عليه، 
وقد اأ�سار �سعد اهلل اإىل ما اأ�سماه 
انتفا�سات  اأو  متردات  “غياب 
الآداب  يف  يحدث  كما  خالقة 
العاملية”، كما ل ميتلك الأديب 

و  الفرتة  تلك  -يف  اجلزائري 
“م�ستقلة  م�اقف  �سبقها-  ما 
هج�مية خارجة عن القان�ن”، 
عن  تعرب  فكرية  تعبريات  وهي 
ت�س�ر نقدي جتديدي ومغامر ، 
اأو لنقل عن فكر ل يت�قف عند 
و  وال�سائدة،  اجلاهزة  الق�اعد 
ب�سخ�سيته  اهلل  �سعد  ا�ستمر  ل� 
نقدي  �سان  ذا  لكان  النقدية 
ق�سايا  عن  التعبري  يف  كبري 
واملاأل�ف  املتداول  خرق 
الأدبية  جتلياته  بكل  والثابت 
وقد  ال�سيا�سية،  اأو  الفكرية  اأو 
وعدم  التملق  عدم  عنه  عرف 
اأو  ال�سخ�سية  النفاق يف احلياة 

الكتابة التاريخية.
وقد اأكد هذه الروؤية املغامرة: 
للخلق  �رشورة  التمرد  “اأن 
يك�ن  لكي  اأنه  ونعتقد  الفني، 
الأدب العربي اأدباً خالقاً، يجب 
م�ستقلني  اأ�سحابه  يك�ن  اأن 
اإن   ، واأحكامهم  م�اقفهم  يف 
اأ�س�اأ ما يتعر�ض له الأديب ه� 
واحتكار  الأعلى  من  الت�جيه 
كان  ال�سلطة،اأيا  من  اأفكاره 
الفكر  يف  نخلق  ن�عها،كيف 
نتمرد؟…”)�ض33(،  مل  اإذا 
زمن  الأفكار يف  هذه  يقراأ  من 
الآن  والدميقراطية  التعددية 
يراها تقدمية يف زمنها ، وهي 
اأفكار ارتفعت يف زمن الأحادية 
الأيدي�ل�جية  والقب�سة 
من  �سنعته  ما  و  ال�سرتاكية 
وم�سهد  واقعي  ا�سرتاكي  اأدب 

ثقايف اأحادي الروؤية الفكرية.

�سعد اهلل واأعالم 
الأدب يف اجلزائر

 ويدر�ض اأب� القا�سم حياة و�سعر 
حممد العيد اآل خليفة، ويعتربه 
كبري �سعراء اجلزائر واأمريهم، 
ويرجع اأ�سباب تف�قه على غريه 
جاء  -1اإنه  هي:  اأ�سباب  اإىل 
العربي  ال�سعر  ن�سج  اأن  بعد 
مدار�سه  وكرثت  امل�رشق  يف 
ومذاهبه واأ�سابه التجديد على 
واملتاأثرين  املهجر  �سعراء  يد 
بالغرب. -2 التجارب ال�سعرية 
من  م�ست�حاة  العيد  ملحمد 
ما  و  ال�سعبية  احلياة  �سميم 
و�سقاء  وهدوء  من �رشاع  فيها 
رك�د  بعد  -3جاء  واأمل. 
والأدبية  الفكرية  احلياة  يف 
من  م�اقف  ال�ستعمار  ب�سبب 
ويت�قف  الأدباء  بع�ض  ن�س��ض 
حمار  “مع  كتاب  عند  الكاتب 
باحثاً  ح�ح�،  لر�سا  احلكيم” 

و  اللغ�ية  خ�سائ�سه  بع�ض  يف 
تفاعل  وكا�سفاً  امل��س�عاتية، 
اأفكاره  بع�ض  يف  ح�ح�  ر�سا 
املازين  و  الرافعي  �سادق  مع 
التن�ع  على  يدل  مما  والعقاد، 
الثقايف الذي مييز الناقد)�سعد 
اهلل( مما اأهله ملعرفة التنا�سات 
ن�ض  يف  الفكرية  واحل�ارات 

املبدع)ح�ح�(. 
كما در�ض ن�س��سا اأدبية اأخرى 
كثرية ، ومنها م�رشحية م�رشع 
التي  الركيبي  اهلل  لعبد  الطغاة 
و   ،1959 �سنة  بت�ن�ض  ن�رشها 
يف  مقالً  عنها  كاتبنا  ن�رش  قد 
املجاهد  �سنة1967 يف جملة 
اأفكارها  وخل�ض  الثقايف، 
الت�سحية  وم�ساألة  الث�رية 
ال�طنية وامل�قف ال�ستعماري 
رمزيات  حلل  كما  الث�رة،  من 

ال�سخ�سيات وامل�اقف. 
مت�سمنة  امل�رشحية  واعترب 
تفيد  وفكرية  نف�سية  لظ�اهر 
اجلزائرية  بدرا�سة  مهتم  كل 
خ�س��سيات  و  الث�رة  ع�سية 
ذلك  يف  ومالحمه  املجتمع 
يعترب  فه�  ثمة  ومن  الزمن، 
تاريخية  وثيقة  الأدبي  الن�ض 
عن املرحلة التي ولد فيها،وه� 
فيلتفت  امل�ؤرخ،  الباحث  �ساأن 
اإىل  والناقد  الأديب  اهلل  �سعد 
�سعد  ه�  �سخ�سه  اآخر يف  بعد 
�سيفيده  ما  وه�  امل�ؤرخ،  اهلل 
كذلك(  اجلزائر  )ويفيد  كثريا 
لتاأليف م��س�عة تاريخ اجلزائر 
التاريخي  يلتقي  الثقايف، حيث 
اأ�ستاذ  كل  وي�سبح  بالثقايف، 
اجلزائر  تاريخ  ملادة  مدر�ض 
كتاب  باعتماد  ملزما  الثقايف 
زمن  يف  ونحن  اهلل.  �سعد 
تخ�س�ض التخ�س�ض يف اجلامعة 
ة  كبري  �سع�بة  اجلزائرية جند 
اأ�ستاذ يجمع التك�ين  اإيجاد  يف 
والفكري  والتاريخي  الأدبي 
�سادفته  ما  ه�  و  �سخ�سه،  يف 
عن  البحث  اأثناء  �سخ�سيا 
لهذه املادة يف املا�سرت  اأ�ستاذ 
الأدب  اأجنزته)ما�سرت  الذي 
�سكيكدة(  بجامعة  اجلزائري 
واملفكر  الباحث  اأنقذ  اأن  اإىل 
لعداي�سية  حميد  املحرتم 
تاريخ  مادة  ودر�ض   امل�قف 
ق�سم  لطلبة  الثقايف  اجلزائر 
يف  العربي  والأدب  اللغة 

اجلامعة.
يف  “جتارب  كتاب  يف  ونقراأ 
القا�سم  لأبي  الرحلة”  و  الأدب 
مقال عن م�رشحية الرتاب لأبي 
العيد دودو)1966( ، وه� عبار 

ة عن ر�سالة اإىل دودو يعرب فيها 
عن راأيه الذاتي يف امل�رشحية، 
معلنا اإنه قد ان�رشف عن الأدب 
الأحكام  وباأن  التاريخ،  اإىل 
النقدية اجليدة حتتاج اإىل تتبع 
ق�سايا النقد ومذاهبه لل��س�ل 
هذا  ومع  امل��س�عية،  اإىل 
للح�ار  حمرتماً  حتلياًل  نقراأ 
ويف  وامل�ساهد.  وال�سخ�سيات 
ق�س�ض”  يف  يبحث  اآخر  �سياق 
بحرية الزيت�ن” لدودو يف مقال 
�سنة  ال�سعب  بجريدة  ن�رشه 
م�ساألة  لنا  يذكر  وهنا   ،1968
هامة، يق�ل” طاملا قلت لدودو 
نادي  من  ان�سحبت  قد  اأنني 
التاريخ  اأ�رشة  ودخلت  الأدب 
ل  اأو  ذلك  يرف�ض  كان  ولكنه 
ي�سدقه، اإنني متاأكد اأن الق�سة 
من اأخ�ض فن�ن الأدب واأ�سعبها 
على التقييم والنقد امل��س�عي، 
وهي حتتاج اإىل ناقد متخ�س�ض 

ومتجرد”)�ض136(.
هامة  ق�سية  اإىل  نلتفت  وهنا 
فبالتاأكيد  الأدبي،  تاريخنا  يف 
بقيمة  عارفا  كان  دودو  اأن 
والذوقية،  النقدية  اهلل  �سعد 
اهلل  �سعد  باأن  عارف  اأنه  كما 
وينطلق  اأحكامه  يف  يجامل  ل 
على  م�ؤ�س�سة  روؤية حكيمة  من 
لذلك  وجمالية،  اأدبية  معرفة 
قد يك�ن طلب مرارا منه عدم 
الأدبي  النقد  عن  الن�رشاف 
مرا�سالت  هناك  تك�ن  وقد 

بينهما يف هذا ال�ساأن . 
يقف  اهلل  �سعد  اأن  املالحظ  و 
النف�سية  الأبعاد  عند  كثريا 
والثقافية  والجتماعية 
ك�سف  وا�ستطاع  للق�س�ض، 
والثقافية  الفنية  املرجعيات 
التعبريية  اأدواته  وتن�ع  لدودو 
تاأثري  حتت  الفكرية  مي�لته  و 
املتعددة.  الثقافية  القراءات 
التي  احل�ارات  ت�سمنت  وقد 
الكثري  اهلل  �سعد  مع  اأجريت 
والنقدية،  الأدبية  اأفكاره  من 
) القب�ض  جملة  يف  ح�ار  ففي 

عن  حتدث  مار�ض1969( 

املكت�ب  اجلزائري  الأدب 
اأدب  عنده  وه�  بالفرن�سة 
يخ�سع لتاأثريات ثقافية فرن�سية 
والتفكري الفرن�سي غالب عليه، 
كما يتحدث عن مفه�م اللتزام 
اإنه  قائال”  ويعرفه  الأدب  يف 
بها  يلزم  اأخالقية  اأداء  طريقة 
دون  بها  اقتناعا  نف�سه  الكاتب 
تاأثري خارجي… وميكن لكاتب 
يف  معني  مب�قف  يلتزم  اإن  ما 
مب�قف  يلتزم  ثم  معني  ظرف 
اأما  اآخر…  ظرف  يف  اآخر 
اأو  ما  بحزب  املقيد  اللتزام 
بخدمة  اأو  ما  ل�سخ�ض  ال�لء 
اقتناع  حرية  دون  ما  مذهب 
نظري  يف  فهذا  �سخ�سي، 
والإلزام  التزاما،  ولي�ض  اإلزام 
ا�سطهاد وكبت لطاقة الإن�سان 

اخلرية املنتجة”)�ض177(. 
وبالن�سبة لق�سية م�قف الأديب 
فقد  واحلداثة  الرتاث  من 
اأبي  مع  ح�ار  يف  م�قفه  قدم 
يف  ون�رش  اهلل  عبد  بن  القا�سم 
اجلي�ض)فيفري1972(،  جملة 
العربي  الأديب  يق�ل:”  حيث 
املعا�رش ل ي�ستطيع ان يتخلى 
عن مق�ماته الروحية والفكرية، 
وه� يف نف�ض ال�قت ل ي�ستطيع 
التط�رات  يبقى مبعزل عن  اأن 
املعا�رشة”)�ض198(  العاملية 
الق�سايا  بع�ض  هي  اخلامتة: 
الرحل  الدكت�ر  تناولها  التي 
القا�سم �سعد اهلل يف كتابه،  اأب� 
القيمة ح�ل  اأفكاره  تنقل  وهي 
والعربي،و  اجلزائري  الأدب 
ال�س��سي�ل�جية  نظرته  جت�سد 
بروؤية  الأدبي،  للن�ض  والثقافية 
واجلراأة  امل��س�عية  فيها 
النقدي،  التحليل  تقدمي  يف 
يف  ال�اردة  وح�اراته  ومقالته 
الكتاب تعرب عن مرحلة ما بعد 
الأدبية  مميزاتها  و  ال�ستقالل 
والفكرية، ه� كتاب مهم نتمنى 
اإعادة طبعه ملا فيه من مقالت 
وكذلك  هامة  اأدبية  نقدية 
ومقاربات  ورحالت  ر�سائل 

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

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

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

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

وبعد �جلل�صة.

ت�سلب ال�سرايني بعد 
تدخني  من  دقيقة   30

ال�سي�سة

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

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

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

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

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

تدخني 20 �إىل 30 �صيج�رة.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

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

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

�ملزمن هي �لك�آبة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�لور�م �خلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سديداً كلما ا�ستدت اإليها احلاجة.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�ض[

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

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

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

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

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

﴾

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

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

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

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَنّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلنّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�أجمل  من  و�حدة  هي  باري�س 
جذباً  و�أكرثهم  �لعامل  مدن 
معامل  من  به  تتميز  ملا  لل�سياح 
�أيقونية، مثل برج �إيفل ومتحف 
�لأثرياء  باإمكان  و�لآن  �للوفر، 
�ملدينة  هذه  يف  �لتجول 
مايباخ  �إ�سد�ر  د�خل  �ل�ساحرة 
 V-Class ملر�سيد�س  خا�س 

فان.
خ�سي�ساً  م�سنوعة  فان  هي 

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

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

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

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

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

�لنظر؛ هي �أذو�ق يف �لنهاية!

جيني�صي�س G90 موديل 
2019 �ملحّدث 

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

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

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

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

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

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

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

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

�خللفية.
على ناحية �لأبعاد، ل يتوقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بي �إم دبليو تك�صف عن كامل �أ�صعار �لفئة �لثامنة 2019 �جلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mazda Connected عام 2014.

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

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

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �لأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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ن�صخة جديدة من نظام اأندرويد جو للهواتف الرخي�صة

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

�لأجهزة.

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

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

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

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

بنظام �ندرويد قو.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها 

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

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

�لأقمار �ل�سناعية.

موتوروال �صتك�صف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

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

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

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

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

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

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

موتورول.

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

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

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

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

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

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

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

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

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



امل�ستوى  على  بالإعالم  املكلف  واأو�سح 
املحلي ملديرية احلماية املدنية النقيب 
الذين  ال�سحايا  باأن  بوعافية  عبد املالك 
ترتاوح اأعمارهم مابني 4 و43 �سنة  توفوا 
عنيف  ا�سطدام  بعد  املكان  بعني  جميعا 
بني �ساحنة ذات مقطورة و�سيارة �سياحية 
باأن  املتحدث  واأ�ساف  تقلهم.  كانت 
حادث املرور الأليم وقع يف حدود ال�ساعة 
الطريق  م�ستوى  على  دقيقة  و35  الثامنة 
باتنة  الرابط بني وليتي  الوطني رقم 31 
باإقليم  تازولت  ببلدية  مرورا  وب�سكرة 
منطقة مركونة التي تعد<< نقطة �سوداء 

نقل  ومت  بها<<.  املرور  حوادث  لكرثة 
اأعوان احلماية  ال�سحايا من طرف  جثث 
اجلثث   حفظ  م�سلحة  اىل  املدنية 

باملركز الإ�ست�سفائي اجلامعي بباتنة فيما 
فتحت امل�سالح املخت�سة حتقيقا ملعرفة  

اأ�سباب ومالب�سات احلادث.

م٫�س

باتنة : 

وفاة اأربعة اأ�شخا�ص من عائلة واحدة يف حادث مرور 
هلك �شبيحة اأم�س الثالثاء اأربعة اأ�شخا�س من عائلة واحدة اأب واأم و ابنتيهما يف حادث مرور 

باإقليم بلدية تازولت بوالية باتنة ح�شبما علم من مديرية احلماية املدنية.

يف اإطار العمل الّتمهيدي 
للّدرا�شة التقنية املعّمقة

م�شروع حلماية مدينة 
تب�شة من خطر الفي�شانات
قام نهار اأم�س وايل ولية تب�سة عطاهلل مولتي 

تابعة  هيلكوبرت  طائرة  ا�ستطالعية عرب  بجولة 

كل  مالمح  اأجل  من  املدنية  احلماية  مل�سالح 

ل�سبكات  املورفومرتية  واخل�سائ�س  الأودية 

ومقاربتها  بها  املرتبطة  واملجاري  ت�رصيفها 

الأخرية  اجلوية  التقلبات  بعد  الو�سع  بحقيقة 

وجمع املعلومات ل�ستغاللها بنظرة ا�ست�رصافية 

يف م�ساريع اأبعاد اخلطر املحقق عن املواطن 

واأخذ  الفي�سانات  كل  من  املدينة  وحماية 

وبهدف  احل�سبان  يف  اجلغرافية  العتبارات 

التعرف اأكرث على ت�ساري�س املدينة .

عزيزي ر�شيد

امل�شيلة 

اإ�شابة خم�شة اأ�شخا�ص 
يف حادث مرور

على اإثر انقالب �سيارة اأ�سيب 5 اأ�سخا�س بجروح متفاوتة 

اأولد  ببلدية  اأم�س،  �سباح  وقع  مرور  اإثر حادث  اخلطورة 

من�سور بامل�سيلة احلادث الذي وقع بطريق اجل�سا�سية نتج 

اأ�سخا�س  اإ�سابة خم�سة  عن انقالب �سيارة مما ت�سبب يف 

)ترتاوح اأعمارهم مابني 28 اإىل 36 �سنة( كانوا على متنهما 

م�سلحة  اإىل  نقلوا  اإثرها  على  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 

ال�ستعجالت الطبية باملوؤ�س�سة العمومية بامل�سيلة .

عبدالبا�شط بديار 

يف بلعبا�س

الرقم الأخ�شر يطيح 
مبروج خمدرات 

 بحوزته 50 غرام 
من الكيف 

 
دائرة �سيدي حل�سن  باأمن  ال�رصطة  األقت قوات   
القب�س على �سخ�سني يف العقد الثالث من العمر، 
بعد تورطهما يف احليازة على املخدرات لغر�س 
تلقيها  وبعد  ال�رصطة  قوات  فيها،  املتاجرة 
وجود  مفاده   1548 الأخ�رص  الرقم  عرب  ات�سال 
املخدرات،  من  كمية  على  يحوزان  �سخ�سني 
حيث  حل�سن  �سيدي  بدائرة  توقيفهما  مت  حيث 
من  كمية  بحوزتهما  و�سبط  �سيوزعانها،  كانا 
تقدميهما  مت  كما  غرام،   50 قدرها  املخدرات 
  . اإيداع  اأمر  حقهما  يف  �سدر  اأين  النيابة  اأمام 
كما اأجنزت امل�سلحة اإجراء ق�سائيا �سد �سالفي 
الذكر عن تهمة احليازة على املخدرات لغر�س 
اأمرت  التي  النيابة  اأمام  ترويجها، قدما مبوجبه 

 �س.�شهيبباإيداعهما احلب�س.

بالبويرة و�شكيكدة واأم البواقي

تدمري قنبلتني تقليديتني 
وخمابئ لإرهابيني 

الفريق اأحمد قايد �شالح يف زيارة 
عمل اإىل قيادة القوات اجلوية اليوم 

تزامنا مع اليوم العاملي للعي�س معا يف �شالم 

منح جائزة الأمري عبد 
القادر يف 16 ماي 

الإثنني  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  دمرت 
بكل من البويرة و �سكيكدة واأم البواقي، قنبلتني 
خمابئ   )06( و�ستة  ال�سنع  تقليديتي   )02(
لالإرهابيني حتوي 80 كلغ من املواد الكيميائية 
التي تدخل يف اإعداد املتفجرات، ح�سب بيان 

لوزارة الدفاع الوطني ن�رص الثالثاء.
واأو�سح البيان اأنه :« يف اإطار مكافحة الإرهاب 
واإثر عمليات بحث ومت�سيط متفرقة، بكل من 
�سكيكدة  و  الوىل  الع�سكرية  بالناحية  البويرة 
 ، اخلام�سة  الع�سكرية  بالناحية   البواقي  واأم 
ك�سفت ودمرت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، 
تقليديتي   )02( قنبلتني  �سبتمرب 2018،  يوم 17 
حتوي  لالإرهابيني  خمابئ   )06( و�ستة  ال�سنع 
التي  الكيميائية  املواد  من  كيلوغرام   )80(
اإىل  بالإ�سافة  املتفجرات،  اإعداد  يف  تدخل 
مواد غذائية واألب�سة واأدوية واأغرا�س خمتلفة«.  
اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز 

الثانية(   الع�سكرية  )الناحية  تلم�سان  من  بكل 
ثالثة  اخلام�سة(،  الع�سكرية  )الناحية  وبجاية 
جتار خمدرات بحوزتهم )31،4( كيلوغرام من 
اأخرى  مفارز  �سبطت  فيما  املعالج،  الكيف 
بكل من عني قزام وبرج باجي خمتار بالناحية 
الذهب  عن  منقبني  ال�ساد�سة3   الع�سكرية 

وحجزت مركبة رباعية الدفع 
�سغط  مطارق  وثالث   كهربائيني  ومولدين  
وجهاز ات�سال عرب الأقمار  الإ�سطناعية. كما 
مت حجز )11425( وحدة من مادة التبغ بالوادي 
)الناحية الع�سكرية الرابعة( وتلم�سان )الناحية 

الع�سكرية الثانية(.
من جهة اأخرى، اأحبط حر�س ال�سواحل بالقالة 
، حماولة هجرة  اخلام�سة  الع�سكرية  بالناحية 
منت  على  كانوا  اأ�سخا�س   )06( لـ  �رصعية  غري 
قارب تقليدي ال�سنع، يف حني مت توقيف )56( 
مهاجرا غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بكل 

من تلم�سان وغرداية

رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  يقوم   
الفريق  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 
بزيارة  الأربعاء  اليوم  �سالح،  قايد  اأحمد 
ما  ح�سب  اجلوية،  القوات  قيادة  اإىل  عمل 
اأفاد به الثالثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.  
و�سرتاأ�س ال�سيد الفريق خالل هذه الزيارة، 

الأعلى   القائد  اجلمهورية  رئي�س  با�سم 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات 
مرا�سم تن�سيب اللواء حميد بومعيزة قائدا  
القادر  عبد  للواء  خلفا  اجلوية  للقوات 
التقاعد، ي�سيف   اأحيل على  الونا�س، الذي 

امل�سدر ذاته.

تقرر حتديد تاريخ منح جائزة الأمري عبد 
القادر يف 16 ماي من كل عام  تزامنا مع 
يف  معا  »للعي�س  العاملي  باليوم  الحتفال 
العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  �سالم« 
على  بناءا   2017 �سنة  املتحدة  لالأمم 
اقرتاح اجلزائر، ح�سب ما اأفاد به الثالثاء 
للتنمية  املتو�سطية  املوؤ�س�سة  من  بيان 

امل�ستدامة » جنة العارف«.
التنفيذي  املكتب  اأن  البيان  يف  وجاء 
جلائزة الأمري عبد القادر، برئا�سة ال�سيخ 

قرر  اجلائزة،  رئي�س  تون�س،  بن  خالد 
الأمري  بجائزة  الحتفال  تاريخ  حتديد 
عبد القادر يف 16 مايو من كل عام وذلك 
حتى يتوافق مع رزنامة الحتفالت باليوم 
الدويل للعي�س معا يف �سالم الذي اعتمدته 
اجلمعية  العامة لالأمم املتحدة بالإجماع 
 72/130 قرارها  2017، يف  دي�سمرب   8 يف 
من  ومببادرة  اجلزائر  اقرتاح  على  بناء 
 - العالوية  ال�سوفية  الدولية  اجلمعية 

املنظمة غري احلكومية -

فرعون ت�شارك بال�شني يف »الجتماع 
ال�شنوي الثاين للأبطال اجلدد« 

انفجار �شبكة مياه ال�شرب رغم حداثتها بالطارف 

�شكان اأحياء بلدية عني الع�شل 
يطالبون بتدخل الوايل 

حفل توزيع جوائز م�شابقة  
»Quiz Ooredoo«

ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزيرة  �ساركت 
اإميان  هدى  والرقمة،  والتكنولوجيات  والال�سلكية 
لـ«الجتماع  ع�رص  الثانية  الطبعة  يف  فرعون، 
تياجنني  حتت�سنه   الذي  اجلدد«  لالأبطال  ال�سنوي 
بجمهورية ال�سني ال�سعبية، يف اإطار اأن�سطة املنتدى 

القت�سادي العاملي.
  واأفاد بيان للوزارة اأن طبعة هذا العام التي تاأتي 

حتت �سعار »ت�سكيل املجتمعات 
�ستتناول  الرابعة«،  ال�سناعية  الثورة  يف  املبتكرة 
يعرف  مبا  املتعلقة  احلالية  العاملية  التحديات 
وال�سيا�سية  والقت�سادية  ال�سناعية  بالثورة 
�سيناق�س  كما  الرابعة،  والبيئية  واملجتمعية 
مبا  الثورة،  لهذه  ال�رصورية  املبادئ  امل�ساركون 
البيانات  وقواعد  ال�سطناعي  الذكاء  ذلك  يف 
املت�سل�سلة وانرتنت الأ�سياء، بالإ�سافة اإىل معايري 

قابلية الت�سغيل البيني العاملي.

من  العديد  يف  الوزيرة  ت�سارك  ال�سدد،  هذا  ويف 
املوؤمترات واملناق�سات التي 

ح�سورها  اإىل  اإ�سافة  املو�سوع  هذا  تتناول 
العلوم  عامل  من  �سخ�سيات  مع  اجتماعات 

والتكنولوجيا.
ويعد هذا الجتماع ال�سنوي لالأبطال اجلدد القمة 
العاملية الأوىل حول البتكار والعلوم والتكنولوجيا، 
امل�ساريع  تنظيم  يف  املبادرة  روح  »تعزز  والتي 
ذات  ح�سب  العاملية«،  العامة  امل�سلحة  خلدمة 
البيان الذي اأ�سار اإىل اأن هذا الجتماع الذي ينظمه 
املنتدى القت�سادي العاملي منذ �سنة 2007، ي�سم 
ت�سكل  التي  النمو  �رصيعة  لل�رصكات  املقبل  اجليل 
اإىل قادة  بالإ�سافة   ، ال�رصكات واملجتمع  م�ستقبل 
واحلكومات  الكربى  اجلن�سيات  متعددة  ال�رصكات 
واملجتمع  الأكادميية  والأو�ساط  الإعالم  وو�سائل 

املدين.

  ينا�سد �سكان عدة اأحياء بالو�سط احل�رصي لبلدية 
التدخل  التنفيذي  اجلهاز  م�سوؤول  الع�سل  عني 
التي  ال�رصب  مياه  اإي�سال   �سبكة  و�سعية  بخ�سو�س 
الغ�س  طرق  اأن  غري  موؤخرا،  جتديدها  اإعادة  مت 
ال�سطح،  على  تطفو  فتئت  ما  الربيكولج  وم�ساريع 
اأحياء، منها حي 5 جويلية  وهو ما جت�سد عرب عدة 
62  املعروف با�سم حي �سيبورك�س، حي البفة وو�سط 
الو�سط«  »ليومية  حديثهم  ويف  ال�سكان،   املدينة 
الرتواء  نعمة  من  حتولت  التي  معاناتهم  عن  عربوا 
يومياتهم  تقا�سمهم  التي  والربك  الأوحال  نقمة  اإىل 
اجلزائرية  م�سوؤويل  �سمت  اأمام  التوزيع  اأوقات  يف 

للمياه وجتاهل اجلهات الو�سية دون مراقبة مل�ساريع 
التنمية املحلية التي يف اأغلبها ت�سيطر عليها بارونات 
واملتعلقة  الهامة  امل�ساريع  اأكرب  منح  يف  الغ�س 
موؤ�س�سات  اإىل  للمواطن  املعي�سي  الإطار  بتح�سني 
غري موؤهلة، ل�سيما ونحن مقبلون على ف�سل ال�ستاء 
اأين تتحول احلياء اإىل م�سابح مع اختالطها بقنوات 
�رصف املياه ال�سحي مما يجعل املواطن يف خوف 
انتقال الأمرا�س عن طريق مياه ال�رصب ويبقى  من 
لكل  حد  لو�سع  الولية  واىل  تتدخل  ال�سكان  مطلب 

هذه الكوارث ببلدية عني الع�سل .
رزق اهلل �شريف 

مبقرها  الأ�سبوع  هذا  بحر   Ooredoo نّظمت 
الثاين  احلفل  العا�سمة(،  )اجلزائر  فايت  باأولد 
 Quiz  « م�سابقتها  يف  للفائزين  اجلوائز  لتوزيع 
ال�سيف  خالل  اإطالقها  مت  التي   «  Ooredoo
والتي �سمحت لزبائنها الفوز بهدايا قيمة تتمثل يف 

�سيارات وهواتف ذكية.  
امل�سرية  الإطارات  بح�سور  احلفل  هذا  جرى   
 Ooredoo لل�رصكة، حيث ت�سلّم اأربعة )04( زبائن

. Kia Picanto مفاتيح �سياراتهم من نوع

 للتذكري« Quiz Ooredoo »، هي خدمة ميكن 
الولوج اإليها عن طريق اإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية 
 »Quiz« حيث يتم الت�سجيل باإر�سال كلمة .SMS
على  امل�سارك  يجيب  ذلك  وبعد   ،5005 الرقم  اإىل 
باإحدى  الفوز  اأجل  من  العامة  الثقافة  اأ�سئلة حول 
امل�ساركون  يفوز  الأ�سبوعية.   اأو  اليومية  اجلوائز 
يف  النقاط  من  عدد  اأكرب  جمع  من  متكنوا  الذين 
م�سابقة» Quiz Ooredoo » بهدايا رائعة تتمثل 

يف �سيارات وهواتف ذكية من اأخر طراز.

البويرة 

مدار�ص بـ 40 و 60 
تلميذ يف الق�شم

ت�سكو عديد املوؤ�س�سات الرتبوية على م�ستوى ولية البويرة 
الدخول  بداية  مع  الأق�سام  داخل  الإكتظاظ  ظاهرة  من 
الذين  الأولياء  �سخط  اأجج  الذي  الأمر  اجلديد  املدر�سي 
احلركة  اآخرها  اإحتجاجية  وحركات  اعت�سامات  نظموا 
اأولياء  من  املئات  لأم�س  اأول  نظمها  التي  الإحتجاجية 
تالميذ متو�سطة عني العلوي الذين انتف�سوا ب�سدة على ما 
الذي  بالعار   « الو�سط   « ليومية  و�سفوه خالل ت�رصيحاتهم 
الق�ساء  يف  امل�سوؤولني  وعود  اأن  موؤكدين  مو�سم  كل  يتكرر 

على هذه الظاهرة جمرد كالم لال�ستهالك.
اجلديد  احل�رصي  القطب  �سكان  �سدم  ال�سياق  ذات  ويف 
من  الفارطة  ال�سائفة  ترحيلهم  مت  الذين  البويرة  مبدينة 
يتم  والتي  اأكبادهم  فلذات  لدرا�سة  املخ�س�سة  املدار�س 
فيها ح�رص التالميذ باأعداد ما بني 40 و60 تلميذا يف الق�سم 
الواحد ما يجعل عملية اإ�ستيعاب الدرو�س �سبه م�ستحيلة يف 

مثل هذه احلالت الكارثية .
  اأح�شن مرزوق

بتيزي وزو

�شاب يحّول حمله وكرا 
ملمار�شة الدعارة

تفا�سيل ق�سية احلال، تعود وقائعها لل�سهر الفارط، يف حدود 
ال�ساعة الواحدة �سباحا عندما ا�ستيقظ ال�ساكي على �سوت 
اأنها كانت تنبعث كما جرت  التي تبني  ال�ساخبة  املو�سيقى 
الأول  ذلك  غ�سب  اأثار  الذي  الأمر  جاره  حمل  من  العادة 
ب�سبب تكرر الو�سع وجعله يتوجه ل�سقته من اأجل طلب الكف 
انتهت  كالمية،  مناو�سات  يف  دخال  اأين  الأعمال  هاته  عن 
بتوجه اجلار اإىل مركز الأمن لتقييد �سكوى �سده خا�سة واأنه 
حول املحل لوكر ملمار�سة الرذيلة وتعاطي الكحول، حيث 
الن�ساء  ا�ستقبال  على  تعود  منه  امل�ستكى  اأن  ال�ساكي  ذكر 
والرجال يف �ساعات متاأخرة الليل ومل يتوقف به الأمر عند 
ذلك احلد بل راح يقلق راحتهم بو�سعه ملو�سيقى �ساخبة، 
ليتم بذلك توقيف املتهم الذي �سبط رفقة �سديقه، اللذين 
ح�رصا ك�ساهدين يف الق�سية، وهما حتت تاأثري امل�رصوبات 
الكحولية، حيث اأنهما تعذر �سماعهم اإل بعد زوال مفعوله. 
املتهم وخالل حماكمته، اأنكر الأفعال املن�سوبة اإليه، حيث 
للمو�سيقى  وي�ستمع  مبحله  فعال  كان  الوقائع  بيوم  اأنه  اأكد 
ما  عك�س  على  النقال  هاتفه  جهاز  على  منخف�س  ب�سوت 
ممثل  اإلتم�س  وعليه  اجلريان  �سانده  الذي  ال�سحية  ذكره 
وغرامة  نافذا  حب�سا  عام  عقوبة  تنزيل  �سده  العام  احلق 

بقيمة 20 األف دج.
ح- كرمي
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