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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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www.investplus-dz.com
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نقا�ص تلقى اإ�سابة يف القدم 
ونقل اإىل امل�ست�سفى

الــــــــعـــــــميد يــــــــوا�شل 
ال�شـــقوط وعمرو�س 
عـــــــلى فــــــوهة بـــركان

اخلمي�ص املقبل باجلزائر العا�سمة 

 يوم درا�شي حول ال�شمانات
 اجلزائية يف قانون النتخابات 

بح�س�ر وزراء مالية ال�سفتني

 الندوة الوزارية مالية وا�شتثمار 
لدول احلوار 5+5 باجلزائر

حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية بالعا�سمة

فتح ملف  �شبكة تهريب 
"ال�شبيتاك�س"قريبا  

 .        عمار �شوميت: املانعون ل يفرقون بني العادات والعبادات
 .      جمال غول: الحتفال باملولد النبوي بدعة ح�شنة



ب�أمن والية �سيدي  األقت قوات ال�رشطة ب�لفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�س�ئية 
بلعب��ض  القب�ض على �سخ�سني يف العقد الث�لث من العمر تورط� يف احلي�زة 
على املخدرات لغر�ض املت�جرة فيه� ، قوات ال�رشطة  متكنت على اإثر ذلك 
من حجز 379 غرام من الكيف املع�لج ك�ن� ال�س�لفي الذكر ب�سدد ترويجه� 
مبدينة �سيدي بلعب��ض، كم� مت تقدمي ال�س�لفي الذكر اأم�م الني�بة التي اأمرت 
ب�إيداعهم� احلب�سف�سول الق�سية تعود اإىل ا�ستغالل قوات ال�رشطة ملعلوم�ت 
اإحدى والي�ت اجلهة  مف�ده� وجود مركبة من نوع »رونو ميق�ن« ق�دمة من 
الغربية للوطن ، على متنه� �سخ�سني م�ستبه يف اأمرهم�،لتب��رش امل�سلحة بفتح 
حتقيق معمق على جن�ح ال�رشعة للك�سف عن مالب�س�ت  الق�سية، وبعد عملية 
مراقبة دقيقة مت توقيف املركبة ال�س�لفة الذكر، بعد تفتي�سه� �سبط بداخله� 
اأن  ك�سفت  التحقيق�ت  املركبة   بداخل  ب�إحك�م  املخدرات خمب�أة  من  كمية 
ال�س�لفي الذكر ك�ن� ب�سدد ترويج هذه املخدرات مبدينة �سيدي بلعب��ض قبل 

اأن يتم توقيفهم� من طرف قوات ال�رشطة وحجز الكمية املذكورة 
�ص.�ص

جامعة امل�سيلة 

 120 طالب و�أ�ستاذ ي�ستفيدون
 من دورتني تكوينيتني 

والري��سية  البدنية  الن�س�ط�ت  وتقني�ت  علوم  مبعهد  اليوم  تنطلق 

بج�معة امل�سيلة فع�لي�ت الدورتني التكوينيتني الوطنيتني لف�ئدة اكرث 

من 120 من االأ�س�تذة وطلبة الدكتوراه وامل��سرت التي نظمه� ق�سم 

البدنية  االأن�سطة  خمرب  مع  ب�لتن�سيق  الري��سي  واالت�س�ل  االعالم 

والري��سية املكيفة وتهدف هذه الدورة التي ا�رشف على ت�أطريه� 

االإعالمي املخ�رشم »عبد الق�در م�م« حول �سن�عة الفيلم الوث�ئقي 

و�سن�عة واإنت�ج للمبتدئني كم� للمحرتفني وذلك ب�أ�ستوديو االإعالم 

اأين  الري��سة  مبعهد  الري��سي  واالت�س�ل  االإعالم  لق�سم  الري��سي 

حتدث موؤطر الدورة الوطنية عن اأهمية الفيلم الوث�ئقي قبل مرجلة 

الوث�ئقي  الفيلم  اأهمية  مربزا  االإنت�ج  وبعد  االإنت�ج  واأثن�ء  االإنت�ج 

ح�لي� لتوثيق كل االأحداث يف خمتلف املج�الت على غرار املج�ل 

ل�سخ�سية  الوث�ئقي  الفيلم  ل�سن�عة  االأ�سل  هو  وامليدان  الري��سي 

ج�نبه  من  و  ذلك  ل�سن�عة  مقنعة  اأدوات  هن�ك  اآخر  اإىل  ري��سية 

اأو�سح الدكتور »زواوي عبد الوه�ب« رئي�ض ق�سم االإعالم واالت�س�ل 

الري��سي على �رشورة واأهمية مثل هذه الدورات التكوينية الوطنية 

والدرو�ض  املح��رشات  بني  واملزاوجة  والطلبة  االأ�س�تذة  لف�ئدة 

حتى  اجلوانب  بكل  لالإمل�م  امليداين  التطبيقي  واجل�نب  النظرية 

يتخرج الط�لب م�رشوع اإعالمي ري��سي اأو خمرج ج�هز م�ستقبال 

اأطره� اخلبري الدويل »حبيب العف��ض  الث�نية  التكوينية  ام� الدورة 

»مدير مركز التدريب والتكوين بفرن�س� حول االأ�س�ليب الن�سطة يف 
اأ�س�ليب التعليم والتكوين الع�ليني .

ع.ب 

�سرطة مطار هواري بومدين

 �إحباط حماولة تهريب 47,400 �أورو

�سيدي بلعبا�ص

حجز 380 غر�م من �لكيف وتوقيف مروجيها 

خبر في 
صورة

برنامج »جنوم العلوم«

 مهند�سة بات�ساالت �جلز�ئر
 تتاأهل �إىل �لدور �لنهائي 

مي�سي وبوغبا على �أنغام 
دحمان �حلر��سي

انت�رش فيديو على نط�ق وا�سع يظهر خالله النجم االأرجنتيني ليونيل 
مي�سي مرفوق� بزوجته اإىل ج�نب جنم م�ن�س�سرت يون�يتد االجنليبزي 
بول بوغب� وهم ج�ل�سون على ط�ولة الغذاء ب�أحد املط�عم يف مدينة 

دبي االإم�راتية اأين يق�سي جنم� الكرة امل�ستديرة الع�ملية فرتة 
الراحة حت�سب� لتوقف البطوالت ب�سبب تواريخ الفيف�، حيث جرت 
اأجواء تن�ول الغذاء حتت اأنغ�م اأغنية الراحل دحم�ن احلرا�سي »ي� 

الرايح وين م�س�فر« والتي ك�نت ب�أداء املرحوم ر�سيد طه.

�سائقو �لقطار يت�سامنون

دخول  بعد  تذبذب�  ب�لقط�رات  النقل  حركة  اأم�ض  �سبيحة  �سهدت 
ال�س�ئقني يف حركة احتج�جية وت�س�منية مع اأحد زمالئهم يف العمل 
والذي يعمل على خط الع��سمة والثنية ك�ن تعر�ض اإىل عملية الر�سق 
الزج�ج،  ك�رش  بعد  بليغة  جروح  يف  له  ت�سبب  اأم�ض  اأول  ب�حلج�رة 
دفعت البقية من ال�س�ئقني اإىل التوقف عن العمل ملدة �س�عتني قبل 

اأن يعودوا اإىل العمل ب�سورة ع�دية.

�رشطة  م�س�لح  متكنت 
توقيف  من  احلدود 
حم�ولته  اأثن�ء  �سخ�ض 

الوطني  الرتاب  مغ�درة 
دبي  مدينة  ب�جت�ه 
وبحوزته مبلغ م�يل يقدر 

اأورو، من دون  بـ 47،400 
به، وعليه متت  الت�رشيح 
املحجوزات  م�س�درة 

امل�س�لح  اىل  وحتويله 
ال�ستكم�ل  املخت�سة، 

االإجراءات الق�نونية.

ب�ت�س�الت  مهند�سة  ت�أهلت 
خ�سني،  �سيلي�  اجلزائر، 
للربن�مج  النه�ئي  الدور  اإىل 
العلوم«  »جنوم  التلفزيوين 

املخ�س�ض للمبتكرين يف 
والتكنولوجي�ت،  العلوم  جم�ل 
اأم�ض االأحد  به  اأف�د  ح�سب م� 
بي�ن للموؤ�س�سة واأو�سح امل�سدر 
الفوز  على  يتن�ف�ض  اأنه  ذاته 
بلقب »جنوم العلوم« يف مو�سمه 
مبتكرين   )04( اأربعة  الع��رش 
يف جم�ل تطوير حلول مبتكرة 
االإعالم  تكنولوجي�ت  يف قط�ع 
وال�سحة،  والبيئة  والط�قة 
واحد  ف�ئز  اختي�ر  �سيتم  حيث 

عن  االأربعة  املن�ف�سني  من 
موقع  عرب  الت�سويت  طريق 
�سي�ستمر  والذي  الربن�مج 
اجل�ري  نوفمرب   22 غ�ية  اإىل 
موؤ�س�سة  اأكدت  الغر�ض،  لهذا 
ال�سيدة  اأن  اجلزائر  ات�س�الت 
»دعم  اإىل  خ�سني حتت�ج  �سيلي� 
موقع  عرب  اجلمهور  وت�سويت 
برن�مج العلوم وذلك ب�لت�سويت 
عن  اأو  الف�ي�سبوك  طريق  عن 

طريق الربيد االلكرتوين«.
خ�سني،  �سيلي�  متيزت  وقد 
مديرة  من�سب  ت�سغل  التي 
مبوؤ�س�سة  والتطوير  البحث 
ب�قي  عن  اجلزائر،  ات�س�الت 

منوذجه�  خالل  من  من�ف�سيه� 
ر�سد  يف  يتمثل  والذي  االأويل، 
ط�ئرات  عرب  الت�سوير  وحجب 
املن�زل  حلم�ية  »الدرونز« 
خ�سني  ال�سيدة  ا�ستغلت  كم� 
بوروي�ض  الرحيم  عبد  مع 
»جنوم  برن�مج  خريجي  اأحد 
العلوم« واأحد الف�ئزين ب�للقب، 
احل�سول  يف  مع�  جنح�  وقد 
اخرتاع  براءات  اأربع  على 
مكتب  يف  وخ�م�سة  متميزة 
االأمريكي  االخرتاع�ت  براءات 
البحث  ملديرية   )USPTO(
ات�س�الت  مبوؤ�س�سة  والتطوير 

اجلزائر.
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يف افتتاح ملتقى وطني ح�ل دالئل التكفل امل�ؤ�س�ساتي

127م�ؤ�س�سة تتكفل تتكفل 
ب20983 طفال معاقا ذهنيا و نف�سيا

 .   اتفاقيتا �سراكة بني وزارة التعليم 
العايل واملحافظة ال�سامية للأمازيغية

بح�س�ر وزراء مالية ال�سفتني

الندوة ال�زارية مالية وا�ستثمار 
لدول احل�ار 5+5 باجلزائر

والأ�رسة  الوطني  الت�ضامن  وزيرة  اأ�رسفت 
وق�ضايا املراأة، غنية الدالية، باملدر�ضة العليا 
افتتاح  على  عكنون،  بنب  الجتماعي  لل�ضمان 
املوؤ�ض�ضاتي  التكفل  دلئل  حول  وطني  ملتقى 
موؤ�ض�ضاتي  تكفل  اأجل  من   ” �ضعار  حتت 

اأف�ضل”.
اإىل  يهدف  اللقاء  اأن  الدالية  غنية  وقالت 
اأجنزتها  التي  الدلئل  على  ال�ضوء  ت�ضليط 
وزارة الت�ضامن لفائدة املتدخلني الجتماعيني 
طرف  من  امل�ضرية  باملوؤ�ض�ضات  العاملني 
بالفئات  التكفل  حقل  يف  النا�ضطة  اجلمعيات 
الدلئل  اأهمية  مدى  على  والإطالع  اله�ضة، 
اأفادت  و  املوؤ�ض�ضات  التكفل  على  واأثرها 
جميع  على  توزيعها  مت  الدلئل  اأن  الوزيرة 
جمملها  يف  تتكون  التي  املتخ�ض�ضة  املراكز 
املعوقني  لالأطفال  مدر�ضة  واأربعني  �ضتة  من 
�ضمعيا وتتكفل ب3225طفل و ثالثة وع�رسين 
تتكفل  ب�رسيا  املعوقني  لالأطفال  مدر�ضة  
ب1338 طفل و مئة و ثمانية و خم�ضني مركزا 
ذهنيا  املعوقني  لالأطفال  بيداغوجيا  نف�ضيا 
اإىل ثالثني  تتكفل ب16420 طفال و بالإ�ضافة 
مركزا متخ�ض�ضا يف اإعادة الرتبية و هي مراكز 

متخ�ض�ضة يف حماية الأطفال اجلانحني
ومت التوقيع على هام�ش اللقاء على اتفاقيتي 
العايل،  التعليم  وزارة  من  كل  بني  �رساكة 
اأكدت  لالأمازيغية  ال�ضامية  واملحافظة 
وراء  من  ترمي  الوزارية  دائرتها  اأن  الدالية 
التفاقني اإىل حتيني و تطوير م�ضامني الربامج 
ت�ضهر  التي  باملراكز  املعتمدة  البيداغوجية 
على التكفل بال�رسائح اله�ضة يف املجتمع على 
غرار املراكز النف�ضية و البيداغوجية لالأطفال 
املعاقني ودور العجزة وذلك من« اأجل تو�ضيع 

التكفل وتخفي�ش تكلفته وحت�ضني نتائجه«.
تثمني  اإىل  »ن�ضعى  قائلة   الوزيرة  اأ�ضافت  و 
موؤ�ض�ضات  عن  ال�ضادرة  العلمي  البحث  نتائج 
خا�ضة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع 
منها املنجزة �ضمن فروع علم الجتماع وعلم 

برامج  اإعداد  يف  منها  وال�ضتفادة   ، النف�ش 
عن  بذلك  وال�ضتغناء  وبيداغوجية  تربوية 
»توفري  وكذا  امل�ضتوردة«  الربامج  ا�ضتغالل 

ف�ضاءات لإجراء ترب�ضات ميدانية للباحثني .
والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأ�ضاد  جهته  من 
مع  بالتعاون  كلمته  يف  حجار،  الطاهر  العايل 
وق�ضاياي  والأ�رسة  الوطني  الت�ضامن  وزارة 
على  للحر�ش  قطاعه  �ضعيا  موؤكدا  املراأة، 
><اإن  وقال  القطاعات،  خمتلف  مع  التن�ضيق 
الكم  مرحلة  تخطي  وبعد  اجلزائرية  اجلامعة 
الب�رسية  املوارد  بتكوين  الهتمام  اإىل  ت�ضعى 
بالتنمية  للنهو�ش  املجالت  كل  يف  الكفاأة 
اجلامعة  حر�ش  مربزا  ال�ضاملة<<،  الوطنية 
ق�ضايا  كل  اهتمامها  �ضلب  ت�ضع  يف  اأن  على 
ق�ضايا  ذلك  يف  مبا  اجلزائري  املجتمع 
ما  وكل  الأ�رسة  وق�ضايا  الوطني  الت�ضامن 
�رساكات  لبناء  م�ضتعدة  وهي  املجتمع  يخ�ش 

مع خمتلف القطاعات<<.
الوزارية  دائرته  التزام  عن  حجار  اأعرب  و 
يف  االوطني  الت�ضامن  قطاع  مع  بالتعاون 
امل�ضرتكة  اللجنة  حتددها  التي  املجالت 
للقطاعني، وقال  ><وبهذه املنا�ضبة اأ�ضري اإىل 
القطاعات  كل  ترافق  العايل  التعليم  وزارة  اأن 
الوطني  الربنامج  خالل  من  الوزارات  وكل 
حوايل  على  يحتوي  الذي  العلمي  للبحث 
الدولة  قطاعات  جميع  تخ�ش  برناجما   30
وال�رسة  الوطني  الت�ضامن  قطاع  فيها  مبا 
اأكد  حجار يف ندوة  ><. كما  وق�ضايا املراأة 
مع  املوقعة  التفاقية  اأن  م�ضرتكة  �ضحفية 
اإطار  يف  يندرج  الذي  توقيع  الت�ضامن  وزارة 
»التن�ضيق والت�ضامن احلكومي«، بهدف ت�ضهيل 
 ، ب�رسائح هامة من املجتمع  التكفل  عمليات 
ل�ضيما واأن هذا التكفل ي�ضتوجب تظافر جهود 
خمتلف القطاعات ، اإىل جانب تقريب اجلامعة 
بني  تعاون«قوية«  عالقة  وربط  املجتمع  من 
الطرفني وذلك تطبيقا للربامج الوطنية للبحث 

العلمي.

افتتحت اأم�ش باجلزائر اأ�ضغال الندوة الوزارية 
 ،5+5 احلوار  لدول  ا�ضتثمار«  و  »مالية  الثالثة 
العربي  املغرب  احتاد   مالية   وزراء  بح�ضور 
للمتو�ضط   ال�ضمالية  ال�ضفة  من  ونظرائهم 
املالية  وزير  منا�ضفة  الندوة   هذه  وتراأ�ش 
عبد الرحمان راوية و وزير القت�ضاد  و املالية 

الفرن�ضي برينو لومري.
لوزراء  بالن�ضبة  فر�ضة   الندوة  هذه  وتعد 
عدد  درا�ضة  و  للقاء  املتو�ضط  �ضفتي  مالية 
من الن�ضغالت امل�ضرتكة املتعلقة باملالية و 
ال�ضتثمار حيث �ضيتم يف هذا اللقاء  التطرق 
اأبرزها  امل�ضرتك   الهتمام  ذات  ملوا�ضيع 
ال�ضتعالمات  و  املعلومات  تبادل  م�ضائل 

ال�ضيا�ضات  ميادين  و  اجلمارك  ميدان  يف 
و  ال�ضتثمار  لبعث  تهدف  التي  ال�رسيبية 
و  املالية  التكنولوجيات  تطوير  على  ت�ضاعد 
م�ضائل املالية و ال�ضتثمار املتعلقة بالتغريات 
املناخية و التحول الطاقوي. ولالإ�ضارة ف�ضيتم 
»مالية  الثالثة  الوزارية  الندوة  اأ�ضغال  اختتام 
وا�ضتثمار« لدول احلوار 5+5 باجلزائر و يجمع 
احلوار 5+5 كل من اجلزائر و تون�ش و املغرب 
و ليبيا و موريتانيا و اإ�ضبانيا و فرن�ضا و اإيطاليا 
و مالطا و الربتغال باإ�ضدار بيان نهائي  بغية 
ت�ضكيل وجهة نظر م�ضرتكة حول التحديات و 

الفر�ش املتعلقة بامل�ضائل املطروحة.
حكيم .م

ع�س� املكتب ال�سيا�سي للفلن اأحمد ب�مهدي 

ولد عبا�س مل ي�ستقل وه� ي�سري احلزب من منزله
نفى ع�س� املكتب ال�سيا�سي للحزب العتيد   اأحمد ب�مهدي خرب ا�ستقالة ولد عبا�س من االأمانة العامة للأفلن،م�سريا اأن 

ولد عبا�س يف عطلة مر�سية وه� يتابع مايجري يف احلزب من منزله.

اإميان ل�ا�س 

كذب اأحمد بومهدي  يف ت�رسيح 
التحالف  اإجتماع  عقب  �ضحفي 
العتيد  احلزب  مبقر  الرئا�ضي 
بحيدرة كل ماتداوله موؤخرا حول 
اإ�ضتقالة و اإن�ضحاب ولد عبا�ش من 
اأنه ليزال  موؤكدا  العتيد،  احلزب 
الأمني العام حلزب جبهة التحرير 
الوطمي و هو يتابع �ضوؤون احلزب 
من منزله واأو�ضح بومهدي ،نافيا   
ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش  تويل 
مهام  بو�ضارب   معاذ  الوطني 

فيما  اأما  احلزب   �ضوؤون  ت�ضيري 
العتيد  احلزب  مبمثل  يتعلق  
خالل اجتماع التحالف الرئا�ضي،  
احلزب  قيادة  اأن  املتحدث  اأفاد 
هذا  يف  قرارها  وتتخذ  �ضتجتمع 
املكتب  ع�ضو  واإ�ضتبعد   ، ال�ضاأن 
الإ�ضتحقاقات  تاأجيل  ال�ضيا�ضي 
موؤكدا   ،2019 رئا�ضيات  املقبلة 
�ضتكون  الرئا�ضية  الإنتخابات  اأن 
يف موعدها املحدد  ، م�ضريا اأن 
جاء  الرئا�ضي  التحالف  اجتماع 
ومطالبته  الرئي�ش  دعم  اجل  من 

بالرت�ضح لعهدة خام�ضة

 ب�مهدي :هدفنا اإجناح 
رئا�سيات 2019

املكتب  ع�ضو  اأحمد   اأو�ضح  
اإجتماع  اأن   بومهدي  ال�ضيا�ضي 
ي�ضم  الذي  الرئا�ضي  التحالف 
اأربعة اأحزاب املوالة تاج و الأمبيا 
اإىل  الأفالن، يهدف  و  الأرندي  و 
اإجناح  اأجل  من  الت�ضاور  و  العمل 
رئا�ضيات  املقبلة  الإ�ضتحقاقات 
اللقاء  هذا  :«اأن  قائال   ،2019

جاء لتحديد برنامج للو�ضول اإىل 
الرئا�ضيات  اإجناح  وهي  نتيجة 
اأن  املتحدث  ،واإعترب  املقبلة« 
امل�ضكلني  الأحزاب  ممثلني  لقاء 
اإىل  يهدف  الرئا�ضي  للتحالف 
اأو  العمل   دون �ضقاق  التجنيد و 
فراق  من اأجل الرئا�ضيات املقبلة 
، وتراأ�ش الجتماع اأحمد بومهدي 
ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي لالأفالن، 
اأحزاب  عن  ع�ضوين  مب�ضاركة 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
واجلبهة  اجلزائر،  اأمل  وجتمع 

ال�ضعبية اجلزائرية. 

 رئي�س املجل�س ال�سعبي ال�الئي  بتمرنا�ست م�الي عبد اهلل الربدعي لل��سط

برملانيان و منتخبان وراء م�ؤامرة ت�ستهدفني  

اخلمي�س املقبل باجلزائر العا�سمة 

ي�م درا�سي ح�ل ال�سمانات اجلزائية يف قان�ن االنتخابات 

رئي�س اجلمه�رية عبد العزيز ب�تفليقة ي�ؤكد:

اجلزائر م�ستعدة لت�طيد العالقات مع الرباط

اأحزاب التحالف  الرئا�سي

اجتماع مبقر االأرندي بتاريخ 9 دي�سمرب املقبل 

 فتح رئي�ش املجل�ش ال�ضعبي الولئي 
الربادعي  بتمرنا�ضت مولي عبد اهلل 
وع�ضوين  برملانيني  على  ،النار 
تبعات  م�ضوؤولية  وحملهم  باملجل�ش 
به  لالإطاحة  حتاك  التي  املوؤامرة  
التنازيل  العد  بدء  مع  تزامنا  وذلك 

لإنتخابات ع�ضوية جمل�ش الأمة .
ك�ضف مولي عبد اهلل الربادعي رئي�ش 
بتمرنا�ضت  الولئي  ال�ضعبي  املجل�ش 
يومية  به  خ�ش  �ضحفي  ت�رسيح  يف 
حم�ضوبني  برملانيني  »،اأن  »الو�ضط 
عن الولية ، اإ�ضافة لنائبني مبجل�ضه 

هم  من يقفون خلف جميع التحركات 
من  به  لالإطاحة  والعلنية  اخلفية 
خالل ت�ضكيل حتالف ي�ضم 33 ع�ضو 
من اأ�ضل 35 ل�ضحب الب�ضاط من حتت 
العد  بدء  مع  تزامنا  وذلك   ، اأقدامه 

التنازيل لإنتخابات جمل�ش الأمة .
الأغلبية  اأبدت  فقد  ثانية  جهة  من   
الولئي  ال�ضعبي  باملجل�ش  ال�ضاحقة 
بعقد  الكبري  بتمرنا�ضت عن مت�ضكها 
اليوم الأثنني دورة غري عادية للمجل�ش 
، طبقا للقانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 
بناء على املادة  و  12 فرباير 2012  

الرئي�ش  من�ضب  �ضغور  لثبوت   15
ومن ثم �ضحب الثقة منه وذلك لعدة 
مقدمتها عدم عقد  تاأتي يف  ا�ضباب 
قانونيا  املحددة  مدتها  الدورات يف 
الغيابات  تربير  عدم  عن  ناهيك   ،
بع�ش  و  للرئي�ش  امل�ضتمرة  املتكررة 
فقد   ذلك  جانب  اإىل   . الأع�ضاء  
ذهب رئي�ش املجل�ش ال�ضعبي الولئي 
الربادعي   بتمرنا�ضت مولي عبد اهلل 
احلزب  على  النار  فتح  عندما 
التجمع  يف  املتمثل  له  ينتمي  الذي 
حمله  بعدما  الدميقراطي  الوطني 

اىل  الوقوف  عدم  تبعات  م�ضوؤولية 
اأنه  ال�ضدد  ذات  يف  م�ضيفا   ، جانبه 
را�ضل �ضخ�ضيا الأمني العام لالأرندي  
اأجل اطالعه على  اأويحي من  اأحمد 
 ، اخلطرية  بامل�ضتجدات  و�ضفها  ما 
باملجل�ش  الكل  اأن  علمنا  اذا  خا�ضة 
اأن  على  يجمعون  الرئي�ش  فيهم  مبا 
بال�ضعيد  الإطاحة  �ضيناريو  تكرار 
ال�ضعبي  املجل�ش  رئا�ضة  بوحجة من 
الوطني يبقى واردا يف ظل املعطيات 

الواردة مبجل�ش مترنا�ضت  .
اأحمد باحلاج 

امل�ضتقلة ملراقبة  العليا  الهيئة  تنظم 
بق�رس  املقبل  اخلمي�ش  النتخابات 
باجلزائر  ال�ضنوبر  بنادي  الأمم 
بعنوان  درا�ضيا  يوما  العا�ضمة 
قانون  يف  اجلزائية  »ال�ضمانات 
اأم�ش  اأفاد به  النتخابات«، ح�ضب ما 

الأحد بيان للهيئة.
الدرا�ضي  اليوم  يتناول  البيان  وح�ضب 
»مفهوم   : اأهمها  املحاور  من  جملة 

النتخابية  اجلزائية  ال�ضمانات 
ال�ضمانات  واأهمية  واأنواعها 
النتخابي  القانون  يف  اجلزائية 
على  اجلزائية  ال�ضمانات  وتاأثري 
اإىل  النتخابات  ونزاهة  �ضفافية 
جانب ال�ضمانات اجلزائية النتخابية 
و�ضلطة املالئمة«وي�ضارك يف فعاليات 
هذا اليوم الدرا�ضي روؤ�ضاء الت�ضكيالت 
ال�ضيا�ضية واطارات من وزارة الداخلية 

والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
العمرانية ، وق�ضاة من املحكمة العليا 
الق�ضائية  واملجال�ش  الدولة  وجمل�ش 
اأكادمييون  اي�ضا  فيه  ي�ضارك  كما   ،

وباحثون جامعيون وخرباء.
اإطار  يف  الدرا�ضي  اليوم  هذا  ويندرج 
بالهيئة  املنوطة  املهام  جت�ضيد 
النتخابات  ملراقبة  امل�ضتقلة  العليا 
من   194 املادة  يف  عليها  املن�ضو�ش 

الد�ضتور ، و كذا تنفيذ برنامج العمل 
الدائمة  اللجنة  قبل  من  امل�ضطر 
من  عليها  وامل�ضادق  العليا  للهيئة 
طرف جمل�ش الهيئة يف 28 اأوت 2017  
امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  فان  للتذكري، 
يف  نظمت  كانت  النتخابات  ملراقبة 
لفائدة  تكوينية  دورة  املا�ضي  ماي   5
مو�ضوع  حول  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 
مراقبة النتخابات و�ضياغة الطعون.

العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ش  اأكد   
على  م�ضتعدة  اجلزائر  باأن  بوتفليقة 
كامل  يف  الثنائية  العالقات  توطيد 
والعمل  الرباط  وبني  بينها  املجالت 
على تر�ضيخ مبداأ الت�ضامن بني ال�ضعبني، 
مبنا�ضبة  اأر�ضلها  تهنئة  برقية  يف  وهذا 

الذكرى 63 لإ�ضتقالل املغرب.
جدد رئي�ش اجلمهورية عزمه على خلق 
املغرب  بني  اإيجابية  ثنائية  عالقات 
واجلزائر، حيث جاء يف الربقية الرئي�ش:« 

دائما نعمل على تر�ضيخ وتوطيد و�ضائج 
تربط  التي  الت�ضامن  وعالقات  الأخوة 
ميكن  مبا  وهذا  متابعا:«  ال�ضعبني« 
اأ�ضا�ضها  ثنائية  عالقات  اإر�ضاء  من 
ذاته  امل�ضدر  وقال  املتبادل«،  الحرتام 
ال�ضقيق  املغربي  وال�ضعب  ي�ضعدين،   »:
يحيي الذكرى  الثالثة وال�ضتني ل�ضتقالله 
اأخل�ش  عن  جلاللتكم  اأعرب  اأن  املجيد، 
من  راجيا  التربيكات،  واأزكى   التهاين 
واأ�رستكم  اأن يحفظكم  القدير  العلي  اهلل 

نعم  عليكم  ويدمي  ال�رسيفة،  امللكية 
ال�ضحة وال�ضعادة والهناء، ويحقق لل�ضعب 
والزدهار  التقدم  من   املزيد  املغربي 

حتت قيادتكم الر�ضيدة«.
عازم  اأنه  على  اجلمهورية  رئي�ش  و�ضدد 
وعالقات  الأخوة  و�ضائج  توطيد  على 
ال�ضقيقني  �ضعبينا  تربط  التي  الت�ضامن 
ثنائية  عالقات  اإر�ضاء  من  ميكننا  مبا 
يخدم   ومبا  املتبادل  الحرتام  اأ�ضا�ضها 
طموحهما اإىل الرقي والنماء والعي�ش يف 

منعة ورفاه، واأ�ضاف امل�ضدر:«  واأغتنم 
بكل  لأ�ضتح�رس  املجيدة  املنا�ضبة  هذه 
من  التاريخ  �ضجله  ما  اإكبار  و  تقدير، 
اجل�ضام  للت�ضحيات  م�رسقة  �ضفحات 
جدكم  قيادة  حتت  املغاربة  بذلها  التي 
تغمده  اخلام�ش،  حممد  امللك  الراحل 
اإعالن  توجها  والتي  رحمته،  بوا�ضع  اهلل 
املغربي  ال�ضعب  وا�ضرتجاع  ال�ضتقالل 

ال�ضقيق ل�ضيادته«.
علي عزازقة

 ك�ضف  بيان  التحالف الرئا�ضي  عقب 
التحالف  اأطراف  ممثلني  اجتماع 
الرئا�ضي  عن عقد اجتماعها املقبل 
الوطني  التجمع  حزب  مقر  يف 
دي�ضمرب   9 بتاريخ  الدميقراطي 

املقبل.
اإجتمع الأم�ش ممثلو اأحزاب التحالف 
الرئا�ضي حزب جبهة التحرير الوطني 
احلزب  مبقر  تاج،الأمبيا  ،الأرندي، 
اللقاء  هذا  خالل  من  و   ، العتيد 

الذي جمع اأحزاب الأغلبية الرئا�ضية 
التحالف  اأهداف  اإ�ضتعرا�ش  ثم 
النظر حول  وتبادل وجهات  الرئا�ضي 
حت�ضبا  البالد  يف  ال�ضيا�ضي  الو�ضع 
اأكد  املقبلة،  الرئا�ضية  لالإنتخابات 
الأم�ش  الرئا�ضي  التحالف  اأطراف 
خالل اإجتماعهم مبقر احلزب العتيد 
للرت�ضح  الرئي�ش  لدعم  معا  اإلتزامهم 
موا�ضلة   �ضمانا  اخلام�ضة  للعهدة 
اإ�ضتكمال  و  الإ�ضالحات  م�ضرية 

متفقني  الوطنية،  امل�ضاحلة  م�ضار 
متعدد  مرحلي  عملي  برنامج  على 

الن�ضاطات. 

دعم العهدة خام�سة 

اأن  الرئا�ضي  التن�ضيق  ممثلوا  واإعترب 
التحالف الرئا�ضي ي�ضكل لبنة اأ�ضا�ضية 
لو�ضع اأر�ضية �ضلبة تهدف اإىل تعزيز 
الأداء  ترقية  و  امل�ضرتكة  التوجهات 

اجلماعي ل�ضمان الأهداف املتوخاة 
من هذا التحالف، موؤكدين اأنه مبثابة 
ف�ضاء جامع لالأحزاب الكربى الداعمة 
له  �ضيا�ضي  قطب  اإطار  يف  للرئي�ش 
ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  الرائدة يف  مكانته 
من اأجل تعزيز وحدة ال�ضف الوطني 
و تكري�ش الإ�ضتقرار يف البالد و تقوية 
املكت�ضبات  وتثمني  الداخلية  اجلبهة 

الهامة التي حتققت .
اإميان ل�ا�س
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ويف هذا ال�صدد اأكد الباحث يف جمال 
ات�صال  يف  �صوميت«  »عمار  الفقه 
ببدعية  القائلون  باأن  بالو�صط،  ربطه 
ال�رشيف  النبوي  باملولد  االحتفال 
والعبادات  العادات  بني  يفرقون  ال 
مو�صحا  بالعقيدة،  عالقة  لها  التي 
لديهم  املانعون  بقوله:«  النقطة  هذه 
عقدة وخلط كبري يف املفاهيم، وهذا 
معهم«،  نقا�ش  كل  عند  حا�صل  واقع 
اأكرث من ذلك  اإىل  وراح ذات امل�صدر 
النبوي  باملولد  االحتفال  و�صف  ملا 
بالعادة احل�صنة التي ال تخالف ال�رشع 

عك�ش ما يروجه املخالفون.
ويف ذات ال�صياق �صدد مفت�ش الرتبية 
الوطنية يف العلوم االإ�صالمية على اأن 
اأجازوا  والفقهاء  العلماء  من  الكثري 
االحتفال به وهذا مثل االإمام »النووي« 
وهذا  »الغزايل«،  وحتى  و«ال�صيوطي« 
بادي�ش  اإبن  االإمامني  ن�صيان  دون 
اأفاد  حيث  االبراهيمي  ال�صيخ  وحتى 
الذين  ال�صلفية  النقطة:«  هذه  يف 

واالإبراهيمي  بادي�ش  ابن  اأن  يقولون 
باملولد،  االحتفال  اأجازا  �صلفيان 
على  قدرتهم  عدم  مدى  يبني  وهذا 
احل�صنة  التقاليد  بني  وخلطهم  الفهم 

والعقيدة والعبادات«.

االحتفال باملولد بدعة 
ح�سنة

ويف ذات ال�صياق �صار رئي�ش  املجل�ش 
الوطني لالأئمة جمال غول، ملا و�صف 
ال�رشيف  النبوي  باملولد  االحتفال 
يف  اأ�صل  لها  التي  احل�صنة  بالبدعة 
اإطالقا  خمالفة  لي�صت  وهي  الدين 
ا�صتدل  »فاإن  متابعا:  �رشعي،  حلكم 
كل  اأن  اهلل  ر�صول  بحديث  املخالفون 
حمدثة بدعة فاجلواب اأنه لي�ش على 

ل�صارت  كذلك  كان  لو  الأنه  اإطالقه 
ع�رشنا  يف  املحدثة  الو�صائل  جميع 
كال�صيارة ومكرب ال�صوت بدعة، وهذا 

ال يقول به عاقل ف�صال عن عامل«.
ويف �صياق اأخر اأكد امل�صدر ذاته باأن 
ال�رشيف  النبوي  باملولد  االحتفال 
م�صاألة خالفية بني علماء االأمة وهذا 
اأدلته،  فريق  ولكل  ومانع  جميز  بني 
م�صيفا باأن هذا االأمر حممود الأنه ال 
اإنكار يف م�صائل االختالف ح�صبه، ويف 
اجلزائر -يتابع جمال غول- االحتفال 
باملولد جائز ح�صب املوؤ�ص�صة الدينية 
الر�صمية وهذا يوجب ال�صمع والطاعة 

وااللتزام مبا ت�صدره من اأحكام.
الرتبية  مفت�ش  ت�صاءل  االأخري  ويف 
عن  االإ�صالمية  العلوم  يف  الوطنية 
املخالفون  جعل  الذي  الق�صد 
اإذا  قال:«  املنع، حيث  ي�صددون على 
و  االختالط  و  املفرقعات  عن  كان 
املجون فهذا خارج عن حمل النزاع يف 
امل�صاألة«، متابعا:«واإذا كان يق�صد من 
االحتفال املواعظ اأو املحا�رشات اأو 
املنا�صبة فال  اجلوائز يف هذه  توزيع 

اأدري ما هو وجه املنع«. 

التجار  جمعية  رئي�ش  اأف�صح 
الطاهر  اجلزائريني  واحلرفيني 
ب50  نق�ش  ت�صجيل  عن  بولنوار 
باملائة فيما يخ�ش املفرقعات يف 
بال�صنة  مقارنة  اجلزائرية  ال�صوق 
الرقابة  ت�صديد  ب�صبب  املا�صية، 
مثل  يخ�ش  فيما  القوانني  وتطبيق 
احتفالية  واأثناء  قبل  املواد  هذه 

املولد النبوي ال�رشيف.

ت�رشيح  خالل  امل�صدر  ذات  واأبرز 
التي  االأ�صباب  الو�صط«  به«  خ�ش 
النق�ش  هذا  ت�صهد  ال�صوق  جعلت 
بال�صنة  مقارنة  املفرقعات  يف 
حجز  مت  باأنه  موؤكدا  املا�صية، 
الوطني،  الرتاب  عرب  منها  العديد 
امل�صهورة  املناطق  يف  خا�صة 
الذي  القانون  تطبيق  مع  ببيعها، 
يف  الرقابة  وت�صديد  بيعها  مينع 

ت�صهد  ال�صوق  جعل  ما  املوانئ 
كانت  التي  املواد  هذه  يف  ت�صحرا 
ت�صكل 65 باملائة من ما يُباع خالل 
15 يوما قبل 12 ربيع االأول من كل 

�صنة خالل ال�صنوات املا�صية.
بولنوار  اأو�صح  ال�صياق  ذات  ويف 
املفرقعات  �صعر  ارتفاع  باأن 
وال  منها  ينفرون  املواطنني  جعل 
قيمة  وان  �صيما  اإطالقا،  يقتنوها 

جعل  كبريا  انهيارا  تعرف  الدينار 
من اأ�صعارها ترتفع ارتفاعا جنونيا 
البيع  تعطيل  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم 
ونفور املواطنني، يف حني اأفاد باأن 
ي�صرتونها  ال  اأ�صبحوا  املواطنني 
ب�صبب الوعي الذي اأ�صحى مييزهم 
اأكرث  نظرا لغالء املعي�صة وتعرفهم 

مبا يجب اأن يكون.
علي عزازقة

م�صتوى  على  باالإعالم  املكلف  اأكد 
منري  االإ�صالمية  الك�صافة  قدامى 
عملية  �صتنظم  اجلمعية  باأن  عربية، 
ا�صتعمال  خطورة  حول  حت�صي�صية 
ت�صببت  التي  املفرقعة  املواد  بع�ش 
وحتى  لالأطفال  خطرية  اإ�صابات  يف 
املا�صية،  ال�صنوات  خالل  ال�صباب 
حتذر  خرجات  لها  �صيكون  حني  يف 
النبي  باأخالق  والتعريف  التبذير  من 

االأعظم �صل اهلل عليه و�صلم.
هاتفي  ات�صال  خالل  عربية  واأفاد 
الك�صافة  قدامى  باأن  بالو�صط،  ربطه 
عملية  لها  �صتكون  االإ�صالمية 
ا�صتعمال  خطورة  حول  حت�صي�صية 
وظاهرة  املفرقعات اخلطرية،  بع�ش 
ومنت�صبيها عرب  اأفواجها  التبذير عرب 
�صعيا منها  الوطني، وهذا  الرتاب  كل 
على  للحفاظ  ذاته  امل�صدر  ي�صيف 

�صنعمل  متابعا:«  واملكا�صب،  النف�ش 
املولد  تقاليد  اإحياء  اإعادة  على 
على  اأجدادنا  داأب  والتي  ال�صحيحة 
�صدد  اأخر  �صياق  ويف  بها«.  االحتفال 
ذات امل�صدر الك�صفي على اأن جمعية 
تظاهرات  اأطلقت  الك�صافى  قدامى 
عرب  ال�رشيف  النبوي  املولد  اأ�صبوع 
الواليات،  خمتلف  من  االأفواج  كامل 
اإعادة  عربية  ح�صب  منها  والهدف 

املحمدية  وال�صمائل  االأخالق  بع�ش 
وباأهم  الكرمي  بالر�صول  والتعريف 
ماجاء به من اأعمال الإ�صالح املجتمع 
�صتحتفل  كما  م�صيفا:«  وتطهريه، 
اأفواجنا بهذه املنا�صبة تخليدا لذكرى 
برجمت  عرب  امل�صطفى  احلبيب 
وندوات  ثقافية  دينية  م�صابقات 

وحما�رشات حول �صرية النبي«.
 علي عزازقة

الوطنية  الرتبية  وزارة  �صبطت 
االختبارات  رزنامة  االأحد  اأم�ش 
التعليمية  للمراحل  الف�صلية 
متو�صط،  )ابتدائي،  الثالث 
الدرا�صية  لل�صنة   ثانوي( 
الرزنامة،  وح�صب    ،2018/2019
االأول  الف�صل  اختبارات  فان 

بالن�صبة ملرحلة التعليم االبتدائي 
اإىل   9 من  الفرتة  خالل  �صتجري 
جتري  دي�صمرب2018،فيما   13
اختبارات املتو�صط والثانوي من 
و�صتجرى   2018 دي�صمرب   6 اإىل   2
اختبارات الف�صل الثاين من 3 اإىل 
للتعليم  بالن�صبة   2019 مار�ش   7

اإىل   10 ومن  والثانوي  املتو�صط 
للتعليم  بالن�صبة   2019 مار�ش   14
الف�صل  ،وبخ�صو�ش  االبتدائي 
االختبارات  ف�صتجرى  الثالث، 
ابتداء من 9 جوان 2019 بالن�صبة 
من  وابتداء  االبتدائي  للتعليم 
التعليم  ملرحلتي   2019 ماي   26

جهة  من  والثانوي،  املتو�صط 
تاريخ  الوزارة  حددت  اأخرى، 
التي  اال�صتدراكية  االختبارات 
جوان  و24    23 يومي  �صتجري 
2019 بالن�صبة ملرحلتي االبتدائي 
جوان  و10   9 ويومي  واملتو�صط 

بالن�صبة ملرحلة التعليم الثانوي.

املوؤ�س�سة الدينية باجلزائر جتيز االحتفال به:

رئي�س جمعية التجار واحلرفيني اجلزائريني، بولنوار:

املكلف باالإعالم يف قدامى الك�سافة االإ�سالمية، منري عربية:

وزارة الرتبية الوطنية 

علي عزازقة

�شراع حول املولد النبوي  بني »ال�شلفية« و«الأ�شاعرة«

املفرقعات انخف�شت بن�شبة 50 باملائة

ن�شعى اإىل التخفيف من التبذير خالل احتفالية املولد

�شبط رزنامة اختبارات الف�شول الثالثة 

.          عمار �شوميت: املانعون ل يفرقون بني العادات والعبادات
.        جمال غول: الحتفال باملولد النبوي بدعة ح�شنة

اإيداع ملف تاأ�سي�س الكونفدرالية قبل 10دي�سمرب

 مطالبات بتو�شيع الثالثية 
اإىل النقابات التمثيلية 

الذي  النقابي  التكتل  قياديو  اأكد 
اأعلن  الذي  نقابة،    13 ي�صم 
كونفدرالية  تاأ�صي�ش  عن  موؤخرا 
رجعة  ال  اأنه  امل�صتقلة  للنقابات 
عن قرارهم، مطالبني وزارة العمل 
واحلكومة بفتح قنوات احلوار دون 
و�صوال  االعتماد  ومنحهم  عراقيل 

الإ�رشاكهم يف الثالثية.
املكلف  العام  االأمني  اأو�صح 
الرتبية  عمال  بنقابة  بالتنظيم 
يف  يحياوي  قويدر  »االأ�صنتيو« 
خطوتهم  اأن  »الو�صط«  مع  ات�صال 
من  االنتقال  بخ�صو�ش  احلالية 
الكونفدرالية  اإىل  النقابي  التكتل 
اأكرث  دام  ن�صال  بعد  جاء  الوطنية 
حت�صيل  فهو  وبالتايل  �صنتني،  من 
ي�صتند  اأنه  كما  للن�صال،  حا�صل 
للتعددية النقابية يف اجلزائر التي 
ت�صتعد الإكمال 3 عقود منذ فتحها، 
لي�صت  فاخلطوة  عليها  وبناء 
جديدة بل نتاج �صنوات من الن�صال 
واالإ�رشابات  االحتجاجات  ومن 
للنقابات  الفردية  الن�صاطات  عرب 
وبلغت  تكتلت  النقابات  اليوم  لكن 
اإطار  يف  الفعلي  التاأ�صي�ش  مرحلة 
للعمل  املنظم   14-90 القانون 
واالتفاقية  اجلزائر،  قي  النقابي 
عليها  �صادقت  التي   87 الدولية 
احتمالية  بخ�صو�ش  اأما  اجلزائر. 
النقابية  بالكونفدرالية  الدفع 
للعمال  العام  لالحتاد  كموازاة 
اجلزائريني، فقال يحياوي اأنهم ال 
ي�صعون لتعوي�ش اأو املوازاة مع اأي 
نقابة اأو كونفدرالية اأخرى، بل هم 
مولود جديد همه حقوق العمال يف 
اإطار اجتماعي، لكن طرح اإ�صكالية 
يف  تقع  اأنها  راأى  التي  الثالثية، 
مفارقة عجيبة فرغم اأنها حتت�صن 
العمل  الأرباب  كونفدراليات  عدة 
ونقابات اإال اأن جانب العمال ممثل 
مت�صائال  واحدة،  هيئة  طرف  من 
املال  راأ�ش  الأ�صحاب  ميكن  كيف 
قليلي العدد اأن ميثلوا بهيئات اأكرث 
ميدانيا  يعدون  الذين  العمال  من 
املتداول  اأن  رغم  بكثري،  اأو�صع 
متو�صعة  العمالية  النقابات  اأن  هو 
وطالب  خذ  مبداأ  على  وتقوم 
باملزيد، اإال اأن بال�صنوات االأخرية 
العمال  بداأ  حيث  اآخر،  واقع  �صاد 
املفتكة  املكت�صبات  فقدان  يف 
�صابقا، م�صت�صهدا برتاجع احلكومة 
وم�رشوع  الن�صبي  التقاعد  عن 
القدرة  وانهيار  العمل  قانون 
ال�رشائية  وترتيب اجلزائر من بني 
عامليا،  الرواتب  يف  الدول  اأدنى 
املواتية،  غري  العمل  وظروف 
عن  الرتاجع  من  توليفة  لتمثل 
مكت�صبات العمال، مت�صائال بعد كل 
للنقابات  الرتاجع كيف ميكن  هذا 
منفردة اأن تطالب باملزيد وهي مل 
احلا�صل  الزيف  وقف  من  تتمكن 
ما  وهو  ال�صابقة،  باملكا�صب 
وحدة  ت�صكل  ال�رشوري  من  يجعل 
ومطالبهم  �صوتهم  جتمع  نقابية 
اأنهم  متداركا  الثالثية،  اإطار  يف 
العام  االحتاد  متثيل  �صد  لي�صوا 
للعمال بالثالثية لكن اأن يتم تو�صيع 
لت�صبح  اأخرى  نقابات  اإىل  التمثيل 
وفقا  وذلك  متعددة،  اأ�صواتا 
االأكرث  النقابات  الوا�صح:  للقانون 
لتلعب  احلكومة  داعيا  متثيال، 
مواقف  مثل هكذا  احلياد يف  دور 
على  كونفدرالية  دعم  عن  بعيدا 
ح�صاب كونفدرالية اأخرى، م�صيفا 
منحهم  فر�ش  من  متخوفون  اأنهم 
القوي  موقفهم  اأن  اإال  االعتماد 
القانون  اإطار  يف  يعملون  يجعلهم 
النقابي  للعمل  املنظم   14-90
التي   87 واالتفاقية  اجلزائر  يف 

اإطار  يف  اجلزائر  عليها  �صادقت 
املنظمة العاملية لل�صغل.

ال�صابقة  اخلطوات  وحول 
للكونفدرالية فعاد لالأيام الدرا�صية 
التي  االحتجاجية  وحتى احلركات 
تنظيمها  اإىل  النقابي  التكتل  عمد 
خالل اأزيد من �صنتني من الن�صال، 
النقابي  الوعي  يربز  اأنه  موؤكدا 
النقابات  بلغته  الذي  الكبري 
القطاعات،  كل  يف  امل�صتقلة 
فالنقابات قبل اأي خطوة ت�صعيدية 
باحتجاجات  اإليها  تعمد  كانت 
باأيام  ت�صبقها  كانت  اإ�رشابات  اأو 
لتقدمي  خرباء  با�صت�صافة  درا�صية 
درا�صة نقدية الأي قرار واأي قانون 
والواقعية  القانونية  احلجج  مع 
النقابات  اأن  يعني  وهو  لرف�صه، 
ا�صت�رشافية  نظرة  لها  امل�صتقلة 
على  ينبغي  وبالتايل  للم�صتقبل 
فتح  ككل  واحلكومة  الو�صاية 
اخلطوات  كون  اأمامهم  االأبواب 
هو  االأول  هدفها  الت�صعيدية 
التو�صل للحوار ولي�ش الت�صعيد من 
اأجل الت�صعيد فقط، بل بلوغ ر�صا 
املنا�صبة  الظروف  وتوفري  العامل 
له، وهو ما ينعك�ش باالإيجاب على 
حت�صن  من  اإجماال  العام  الو�صع 
لالأو�صاع االقت�صادية واالإنتاج بقوة 

العمل.
 

بوديبة: امللف بوزارة 
العمل قبل 10 دي�سمرب

 
م�صتوى  على  باالإعالم  املكلف 
قال  بوديبة  م�صعود  »الكنابا�صت« 
تاأ�صي�ش  عن  االإعالن  خطوة  اأن 
اخلطوات  تثنيه  لن  الكونفدرالية 
منحنا  رف�ش  حالة  يف  الر�صمية 
حاليا  اأنهم  مو�صحا  االإعتماد، 
لتقدميه  االإعتماد  ملف  يح�رشون 
لوزارة العمل قبل �صهر من االإعالن 
عن التاأ�صي�ش اأي قبل 10 دي�صمرب، 
ويف  هي،  حقها  من  الرد  وطبيعة 
فنحن  ا�صتجابتها  عدم  حالة 
الكونفدرالية  مبيالد  متم�صكون 
اأننا  اإال  رد،  باأي  اإجها�صه  يتم  ولن 
نتمنى اأن يكون رد الو�صاية اإيجابيا 

اإذا ا�صتوفينا كل ال�رشوط.
التكتل  اإليها  تو�صل  ما  اأهم  وحول 
الن�صال  من  �صنتني  من  اأزيد  عرب 
فعاد  للكونفدرالية،  يتوجه  وجعله 
التكتل  ظهور  تاريخ  اإىل  بوديبة 
مبكت�صبات  احلكومة  م�صا�ش  بعد 
الن�صبي  التقاعد  من  بداية  العمال 
فاأدركت  ال�صن،  �رشط  ودون 
العمالية  املكا�صب  اأن  النقابات 
من  حمايتها  ميكن  وال  م�صرتكة 
الن�صال  اأو  وحيدة  نقابة  طرف 
على حدة، وبالتايل �رشورة حتمية 
لف�صاء  التاأ�صي�ش  اأجل  من  للتكتل 
ق�صايا  مبناق�صة  ي�صمح  م�صرتك 
حماية  الوقت  نف�ش  ويف  العمال 
املطالب  وحتقيق  مكا�صبهم 
وذلك  وان�صغاالتهم،  املرفوعة 
البداية  منذ 12 جوان 2016 كانت 
ت�صكيل  عن  بديل  ال  اأنه  واإدراك 
هيئة قانونية جديدة متخ�صت عنه 
ر�صمي  الكونفدرالية كف�صاء  حاليا 
حلماية  عربه  بالتحاور  لهم  ي�صمح 
املطالب، والتي حددها بوديبة اأو 
التكتل ككل يف امللفات التي تفر�ش 
احلريات  ملف  حاليا:  نف�صها 
قانون  وم�رشوع  والتقاعد  النقابية 
ال�رشائية  القدرة  وملف  العمل 
كملفات اأ�صا�صية وحدت النقابات، 
الكونفدرالية  خالل  من  يفرت�ش 

ت�صكيل ملف موحد.
�سارة بومعزة 

كرث اجلدال خالل االأيام االأخرية حول حكم االحتفال باملولد النبوي ال�سريف بني جميز وحمرم له، رغم اإجازة املوؤ�س�سة 
الدينية باجلزائر االحتفال به، بل خ�س�سته كيوم عطلة لعظمته ح�سب املوؤيدين »االأ�ساعرة« لهذا القرار، باملقابل يرى 
املخالفون »ال�سلفية« اأن االحتفال به بدعة م�ستحدثة بعد نهاية الثالثة القرون االأوىل من بعثة النبي االأعظم حممد 

�سل اهلل عليه و�سلم، وال�سحابة عليهم الر�سوان وحتى اأمهات املوؤمنني مل يحتفلوا مبولد نبي االإ�سالم، ما يجعل االحتفال 
به حمرما وبدعة لي�ست يف الدين ب�سيء.
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�سيدي بلعبا�س 

طلبة يحتجون �أمام مديرية 
�خلدمات �جلامعية 

ب�سيدي  اجلزائريني  للطلبة  الوطنية  الرابطة  طلبة  احتج 
بلعبا�س اأمام مقر مديرية اخلدمات اجلامعية و�سط ب�سبب 
اجلامعية  الإقامات  من  بعدد  الطلبة  واإيواء  نقل  ظروف 
وعدم حترك الو�ساية ،كما وجه املحتجون انتقادات لذعة 
ملدير اخلدمات اجلامعية ملا و�سوف ب�سوء ت�سيريه ملختلف 
مرافق الإيواء اجلامعية ما ت�سبب ح�سبهم يف حالة اكتظاظ 
كبرية على م�ستوى اقامة  الذكور »عطار بلعبا�س » يف الوقت 
الذي  تبقى فيه  خم�س اإقامات  خا�سة بالإناث �سبه فارغة 
املوقع  اجلديدة  القامة  ت�سليم   يف  بالتعجيل  طالبوا   و   ،
اإل  اأن يتم افتتاحها �سهر �سبتمرب  التي كان من املقرر    06
حملت  .كما  وعودهم  ينفذوا  مل  وكعادتهم  امل�سوؤولني  اأن 
الرابطة الولئية للطلبة اجلزائريني م�سوؤولية  الن�سداد الذي 
تعي�سه بع�س  القامات اإىل  مدير اخلدمات اجلامعية ل�سده 
جميع قنوات  احلوار �ساربا بذلك  تعليمات الو�ساية عر�س 
التنظيمات  احلائط  واملتعلقة بعقد  اجتماعات دورية مع 
التي يعانون منها  للم�ساكل  اإيجاد حلول   اأجل  الطالبية من 
قبل ان تتفاقم الأمور ،وت�سمنت لئحة الن�سغالت املوقعة 
با�سم الرابطة  الولئية للطلبة اجلزائريني  مطالب لتح�سني 
ظروف تنقل  الطلبة  يف مقدمتها تخ�سي�س حافالت لنقل  
الطلبة املقيمني بالقطب اجلامعي نحو كلية احلقوق والعلوم 
النقل  م�ساريف  كافة  �سددوا  انهم  اعتبار  على  ال�سيا�سية 
بداية املو�سم الدرا�سي �سانهم �سان الطلبة املقيمون ببلدية 
من  ال�ستفادة  من  املحرومني  و�سواحيها  بلعبا�س   �سيدي 
، و عرب املحتجون عن ا�ستيائهم وامتعا�سهم  هذه اخلدمة 
املقدمة   الوجبات  لنوعية  امل�ستمر   التدين  ال�سديدين من  
اىل  ح�سبهم  تفتقر  اأ�سبحت  التي  القامات   م�ستوى  على 
اللحوم  احلمراء والبي�ساء يف غياب ت�سطري برنامج غذائي 
قار حتى يت�سنى للطلبة معرفة نوعية  الطعام املقدم يوميا 
م�ستوى  على  املقدمة  اخلدمات   تدين   يقت�رص  يعد  .ومل 
القامات  على النقل  والإطعام بل تعدى ذلك بكثري  وو�سل 
الطلبة   لها  يتعر�س  التي  اليومية  اللفظية   الإهانة   اإىل حد 
�سيما الطالبات منهم  من طرف بع�س اأعوان  الأمن  الأمر 
على  الرقابة  فر�س  املحتجون   ح�سب  ي�ستدعى   الذي 
الطرفني  بني  اأي جتاوزات    لتفادي حدوث  العمال   هوؤلء 
النرتنيت  توفري خدمة  .هذا وطالب  املحتجون ب�رصورة  
على م�ستوى القامات اجلامعية ، ناهيك عن تفعيل خدمة  
البطاقة املغناطي�سية  على م�ستوى  القامات  مت�سائلني يف 
ذات ال�سياق عن م�سري الموال املخ�س�سة  يف هذا املجال
 �س.�سهيب

تب�سة

 ذوي �الحتياجات
  �خلا�صة يطالبون

 باحل�صول على منحتهم 
 

طالبت جمموعة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 
من عديد بلديات ولية تب�سة، وزارة الت�سامن 
بت�سليمهم  املراآة  وق�سايا  والأ�رصة  الوطني 
منحهم ال�سهرية  ل�سهر اأكتوبر املا�سي ، بعدما 
لالأ�سهر  خالفا  تعطيال  الأخرية  هذه  عرفت 
منحتهم  يتقا�سون  هوؤلء  كان  اأين  املا�سية 
رفعوا  قد  اأنهم   هوؤلء  واأكد  �سهر  كل  مطلع 
 « الجتماعي  الن�ساط  مديرية  اإىل  �سكواهم 
هذا  اأ�سباب  بعدما جهلوا  فرتة،  منذ   »DAS
اأين  لهم  بالن�سبة  مفاجئا  ردها  وكان  التاأخري 
بررت املديرية التاأخري على امل�ستوى الوطني 
ت�سب  مل  الت�سامن  وزارة  وان  املحلي  ولي�س 
على  املا�سي  ال�سهر  خالل  املعاقني  منح  
اجلهات  كل  هوؤلء  ونا�سد  الوطني  امل�ستوى 
التي  املنح  هذه  لت�سليمهم  بالتدخل  املعنية 
املايل  املبلغ  م�ستنكرين  تغني  ول  لت�سمن 
ال�رصيحة احل�سا�سة،  الذي ي�سل هذه  ال�سئيل 
من  قليل  جزء  ولو  تلبية  ي�ستطيع  ل  والذي 
ال�سياق  ذات  يف  موؤكدين  الكثرية  احتياجاتها 
مللنا من الذهاب امل�ستمر اإىل مديرية الن�ساط 
اأرجعت ال�سبب  التي  الجتماعي لولية تب�سة  

ع/ ر�سيد تب�سةاإىل الوزارة املعنية .

فاإنها  الق�سية  مللف  وبالرجوع 
فرقة  وردت  معلومات  من  انطلقت 
�رصعي  الغري  الجتار  مكافحة 
ال�رصقية  باملقاطعة  للمخدرات 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
تقوم  �سبكة  وجود  حول  اجلزائر 
با�سترياد املوؤثرات العقلية من نوع » 
�سيبيتاك�س« بكميات معتربة انطالقا 
اإىل  الفرن�سية  مر�سيليا  مدينة  من 
اجلزائر عرب املطار الدويل هواري 
بومدين وذلك ب�سفة دورية وم�ستمرة 
، ويتم ترويج هاته املادة واملتاجرة 
ما  و  العا�سمة  م�ستوى  على  بها 
التحريات  تكثيف  وبعد   ، جاورها 
التو�سل  مت  امليدانية  الأبحاث  و 
هاته  اأفراد  اأحد  هوية  حتديد  اإىل 
ال�سبكة ويتعلق الأمر باملدعو » �س 
ت�سجيل  ا�ستغالل  وبعد   ، ،حمرز« 
مكلماته الهاتفية تبني وجود عالقة 
اآخرين مت  اأ�سخا�س  وبني عدة  بينه 
اأ   « الأمر  ويتعلق  هويتهم  حتديد 
تامكنى  �سيد علي«   ، ح   «  ، ،حكيم« 
حمزة«  �س،   ، ،�رصيف«  غ   «  ،  « .ح 

 « ،اإبراهيم  ق   «  ، ،اإبراهيم«  �س   «  ،
�س،   ،  « الكحلة  اإبراهيم   « املكنى 
باأنه  تبني  الذي   « العزيز  ،عبد  ب 
بعد  و  اجلزائرية  اجلمارك  موظف 
البحث  و  التعريف  نظام  ا�ستغالل 
لل�رصطة اجلزائرية بخ�سو�س حركة 
بومدين  هواري  مطار  عرب  العبور 
فقد  حمرز«   ،  « باملدعو  اخلا�سة 
بانتظام  يقوم  الأخري  هذا  اأن  تبني 
مدينة  اإىل  بال�سفر  دورية  ب�سفة  و 
مر�سيليا بفرن�سا و ذلك منذ نوفمرب 
و   2014 مار�س   8 غاية  اإىل   2013
اإياب  و  ذهاب  رحلة   16 ت�سجيل  مت 
واملدة التي يق�سيها هناك ل تتعدى 
10 اأيام ، ومن خالل عملية الرت�سد 
و التتبع على م�ستوى حميط املطار 
، وخالل عملية ركوب املعني باجتاه 
و  مالحمه  حتديد  مت  مر�سيليا 
، ومت  �سفره  توقيت  و  التعرف عليه 
بتاريخ  له  �سفرية  اأخر  يف  تر�سده 
وجود  لحظوا  اأين   2014 مار�س   8
الأمر  يتعلق  و  اآخرين  اأ�سخا�س 
علي«  �سيد   ، ح   « و   « ،حكيم  اأ  ب« 
» ب ، عبد العزيز« ، كما مت تر�سد 
بلقا�سم«   ، �س   « اجلمارك  موظف 
الذي �ساعد كل من » �س ، اإبراهيم 

» و » ح ، �سيد علي« للولوج ملنطقة 
املراقبة اجلمركية و مراقبة الأمتعة 
اأين مت اللتقاء باملدعو » �س ،حمرز 
» اأمام الب�ساط املتحرك و قد �سلم 
�سيد   ، ح   « للمدعو  الأخري  هذا 
حقائب  بها  يدوية  عربة  على  علي 
التي  اللون  بنية  حقيبة  بينها  من 
بها  اإجته  و  ملر�سيليا  معه  اأخذها 
الأول  املتهم  �سقيق  رفقة  مبا�رصة 
اأوقفتهم  اأين  ال�سيارات  حظرية  اإىل 
تفتي�س  اأثناء  و  ال�رصطة  م�سالح 
كبرية  كمية  على  العثور  مت  الأمتعة 
من اأقرا�س » �سبوتيك�س« قدرت ب« 
التي كانت مموهة  و   « 1925 قر�س 
باملواد  اللون  البنية  احلقيبة  يف 
الغذائية املختلفة النوع و اأنه تزامنا 
مع ذلك قد دخل املدعو » اأ ،حكيم 
اجلمركية  املراقبة  منطقة  اإىل   «
اجلمارك  موظف  من  بت�سهيل 
املدعو » �س، ب ، عبد العزيز » اأين 
 « حمرز   ، �س   « املدعو  من  ا�ستلم 
حقائب و عند خروجه من البهو مت 
اإيقافه هو الأخر رفقة املدعو » �س 
، حمرز« بعد خروجه وبحوزته عربة 
حظرية  م�ستوى  على  حقائب  بها 
ال�سيارات ، وبخ�سو�س املدعو » �س 

» فقد متكن من اخلروج  اإبراهيم   ،
من املطار دون لفت النتباه ، وعند 
اأن  اعرتف   « حمرز   ، �س   « �سماع 
�سبطت  التي  العقلية  املوؤثرات 
ملكه  » هي  �سيد علي   ، ح   « بحوزة 
وقام با�ستريادها من مر�سيليا ، و اأنه 
املتهمني  بباقي  عودته  بعد  ات�سل 
اجلمارك  منطقة  بهو  للدخول 
مل�ساعدته يف نقل الأمتعة بت�سهيالت 
من اجلمركي » �س ، ع ، عبد العزيز 
» الذي �ساعدهم يف الولوج للمنطقة 
للتحريات  وموا�سلة   ، اجلمركية 
املتهمني  كافة  �سماع  خالل  من  و 
باقي  لهوية  التو�سل  مت  املوقوفني 
اأفراد ال�سبكة املتكونة من 13 فردا 
من بينهم �سيدتان واملتابعني بجرم 
بجناية تكوين جمعية اأ�رصار بغر�س 
بطريقة  ا�سترياد  جناية  ارتكاب 
و  العقلية  للموؤثرات  م�رصوعة  غري 
البيع بطريقة غري  و  جنحة احليازة 
م�رصوعة للموؤثرات العقلية، وجنحة 
م�ستحقة ملوظف  غري  مزية  ت�سليم 
حمرر  يف  التزوير  جناية  و  عمومي 
ر�سمي و ا�ستعمال املزور يف حمرر 
حمرر  يف  التزوير  جنحة  و  ر�سمي 

اإداري و ا�ستعماله . 

ل/منرية

�سهدت اأم�س الحد حركة �سري قطارات 
املتجهة  الرحالت  و   ال�سواحي 
من  انطالقا  ق�سنطينة  و  وهران  نحو 
ملحوظا  تذبذبا   العا�سمة  اجلزائر 
حركة  ب�سبب   ، انطالقها  مواعيد  يف 
للنقل   الوطنية  ال�رصكة  تقنيو  �سنها 
على  احتجاجا  احلديدية  بال�سكك 
باحلجارة  للر�سق  املتوا�سل  تعر�سهم 
مئات  تفاجئ  و   . لحظت   ،ح�سبما 
امل�سافرين �سباح اليوم بتاأجيل انطالق 
رحالت قطارات ال�سواحي  بالعا�سمة 
فيما  زرالدة(  باجتاه  و  �رصق-غرب   (
ال�ساعة   ( وهران  رحلتي  تاأخري  �سجل 
7 و  8 �سباحا ( و كذا بالن�سبة للقطار 
ان  بعد  ق�سنطينة،  نحو  املتوجه 
بال�سكة  للنقل  الوطنية  ال�رصكة   قرر   
احلديدية الدخول يف حركة احتجاجية 
ام�س  تعر�س  لهم   زميل  مع  ت�سامنا 
الوجه  م�ستوى  على  ا�سابة  اىل  ال�سبت 

على  باحلجارة  للر�سق  تعر�سه  بعد 
م�ستوى  حمطة  بودواو. و ح�سبما اكده 
ال�سيد اكتو�س عبد الوهاب نائب املدير 
هذه  فان  ت�رصيح   يف  لل�رصكة  العام 
فعل  »كرد  تاأتي  الحتجاجية  احلركة 
العمومية<<  ال�سلطات   انتباه  للفت  و 
التي  اليومية  و  املتكررة  لالعتداءات 
ل�سيما    ، املوؤ�س�سة  عمال  تطال 
 ( القطارات  رحالت  على  القائمني 
هي  و  تقنيني(  و  مراقبني  و  �سائقني 
حتى  منها  ي�سلم  مل  التي  العتداءات  
امل�سافر ، م�سيفا ان حادثة ام�س هي 
العتداءات  ع�رصات    بني  من  واحدة 
ا�سار  التي ت�سجلها املوؤ�س�سة دوريا. و 
حتدث  التي  العتداءات  تلك  ان  اىل 
احلديدية  ال�سكة  امتداد  طول  على 
الدرا�سة  »ت�ستحق  حتولت  اىل ظاهرة 
و  ا�سبابها  معرفة  اجل  من  املتابعة  و 
موؤكدا   ،« لها  املنا�سبة  احللول   ايجاد 

القطارات احلديثة  ان  ال�سياق  يف ذات 
خالل  املوؤ�س�سة  بها   تدعمت  التي 
من  ت�سلم  مل  املا�سية  القليلة  ال�سهر 
ميكن  و    ، اليها  امل�سار  العتداءات 
ان  بعد  بالعني املجردة  ذلك  مالحظة 
ت�سبب ر�سقها باحلجارة يف حتطم عديد 
ان  اأ�ساف  و  الزجاجية.  نوافذها  من  
قطار كوراديا الذي دخل اخلدمة لأول 
املن�رصم   مار�س  �سهر  باجلزائر  مرة 
باإحدى  خدمته  ايام  ثاين  يف  تعر�س 
»امر  هو  و  باحلجارة  للر�سق  الوليات 
بالكامل«.  غري معقول و  غري منطقي 
لتقنيي  الحتجاجية  احلركة  ت�سببت  و 
حركة  ا�سطراب  يف  املوؤ�س�سة 
تنقالت  على  �سلبا  اثر   ما  القطارات 
ان  و  ل�سيما  ال�سباحية  املواطنني 
ال�سباح  �ساعات   مع  تزامنت  احلركة 
الربية  املحطات  عرفت  و   . الوىل 
عادي  غري  اكتظاظا  امل�سافرين  لنقل 

يف  حركة امل�سافرين الذين مل يجدوا 
بدا من تغيري و�سيلة تنقلهم للتنقل اىل 
قبل   ، مغادرتها  او  العا�سمة  اجلزائر  
وقت  تدريجيا يف  اخلدمة  ت�ستاأنف  ان 
الوطنية  ال�رصكة  فان  للتذكري   . لحق 
للنقل بال�سكة احلديدية كانت قد ك�سفت 
موؤخرا خالل  حملتها التح�سي�سية حول 
خطر معابر ال�سكة احلديدية ان تكلفة 
�سيانة الزجاج  بالقطارات يف خمتلف 
منذ  الوطني   امل�ستوى  على  اخلطوط 
اجلاري  العام  من   �سبتمرب  اإىل  فرباير 
ب�سبب  ذلك  و  دج   مليون   26 من  اأكرث 
 . باحلجارة   القطارات  ر�سق  ظاهرة 
القطارات  ر�سق  حالت  عدد  وبلغ 
�سنة  بداية  بني  الفرتة  يف  باحلجارة 
2013 و �سبتمرب  املا�سي 1.378 حالة 
من  �سخ�سا   163 اإ�سابة  يف  ت�سببت 
امل�سافرين واأعوان القطارات  بجروح 

خمتلفة . 

براأت حمكمة بو�سعادة بامل�سيلة ام�س 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية 
املتابعني  وال�سابق  احلايل  امل�سيلة 
و  اإدارية  وثائق  يف  التزوير  ق�سية  يف 

الق�سية تعود  ا�ستعمال املزور  وقائع 
اإىل �سنة 2015 عندما وردت معلومات  
ح�سول  مفادها  العامة  النيابة  اإىل 
ب�سوء  تتعلق  امل�سيلة  ببلدية  جتاوزات 

ا�ستغالل الوظيفة والتزوير يف الوثائق 
خالل  نفى  البلدية  رئي�س  الإدارية 
انتهاء  وبعد  املن�سوبة   التهم  اجلل�سة 
املحاكمة  متت  الق�سائي  التحقيق 

البلدية   رئي�س  برباءة  احلكم  وجاء 
املن�سوبة  التهمة  من  وال�سابق  احلايل 

اإليه .
عبدالبا�سط بديار 

ب�سبب حركة احتجاجية لتقنيي �سركة النقل بال�سكك احلديدية 

حمكمة بو�سعادة 

تذبذب يف رحالت �لقطار�ت �نطالقا من �لعا�صمة 

�لرب�ءة لرئي�صي بلدية �مل�صيلة �حلايل و�ل�صابق عن تهمة �لتزوير 

حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية بالعا�سمة

 فتح ملف  �صبكة تهريب 

» �ل�صبيتاك�س«قريبا 

24 �صاعةاالإثنني19  نوفمرب  2018  املوافـق  ل11 ربيع االأول 1440هـ 5

�ستنظر حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية عن قريب 
يف ق�سية  تهريب 28 األف قر�س مهلو�س من » 
مار�سيليا » للجزائر عرب املطار الدويل هواري 
بومدين التي تورط بها  13 متهما على راأ�سهم 

املتهم الرئي�سي » �س ، حمرز« و اجلمركي الذي 
كان يتلقى مقابل ذلك حلويات و األب�سة اأطفال 

مع مبلغ 30 األف دج.



املطلعة  امل�صادر  ذات  نفت 
املجل�س  ن�صاط  �صريورة  على 
ببلدية عني �صالح  البلدي  ال�صعبي 
يومية  به  خ�صت  ت�رصيح  يف 
بال�صائعات  و�صفته  ما   « »الو�صط 
رئي�س  لنية  تروج   التي  املغر�صة 
ببلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
يف  طيبي  القادر  عبد  �صالح  عني 
 ، واهية  لأ�صباب  ا�صتقالته  تقدمي 
وهو الأمر الذي مل يجد له �صكان 
�صالح  عني  الإدارية  املقاطعة 
باأن  علمنا  اذا  خا�صة   ، تف�صريا 
خمتلف  لدى  قبول  يلقى  الرجل 
،وذلك  املحلي  املجتمع  �رصائح 
على خلفية متكنه يف ظرف قيا�صي 
املجل�س  راأ�س  على  انتخابه  من 
ال�صعبي  البلدي من معاجلة عديد 
املجل�س  ورثها  التي  الرتاكمات 
طيبي  القادر  عبد  برئا�صة  احلايل 

عن �صابقيه .
ذات  ا�صافت  فقد  ثانية  جهة  من 
التي  املجهودات  اأن  امل�صادر 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  يبذلها 
بولية  �صالح  بعني  البلدي 

ل  طيبي  القادر  عبد  مترنا�صت 
ينكرها ال جاحد ، يف ظل جناحه 
من  حتقق  بعدما  وذلك  الكبري 
الكتل  جميع  مع  الن�صجام  خلق 
املجل�س  ت�صكل  التي  احلزبية 
الذهبية  الرمال  بعا�صمة  البلدي 
مع  امل�صتوى  عايل  تن�صيقه  وكذا 
على  اطالعها  خالل  من  الو�صايا 
كل جديد واإعالمها بكل ان�صغالت 

اجلبهة الجتماعية املحلية .
اأعلنت  فقد  ذلك   جانب  اإىل 
الفاعلة  املحلية  عديد اجلمعيات 
على  املجالت  ب�صتى  املهتمة 
ال�صحة  و  املحلية  التنمية  غرار 
والتهيئة  وال�صكن  والرتبية 
و  املطلق  دعمها  عن   ، املحلية 
املجل�س  لرئي�س  الالم�رصوط 
عبد  �صالح  بعني  البلدي  ال�صعبي 

ذات  يف  مطالبني  طيبي   القادر 
ولية مترنا�صت  وايل  من  ال�صدد  
امل�صوؤول  ب�صفته  اجلياليل  دومي 
الأول على الهيئة التنفيذية والوايل 
الدارية عني  باملقاطعة  املنتدب 
ب�رصورة  �صدا�س  خل�رص  �صالح  
امل�صالح  اأ�صحاب  من  حمايته 
و  املال  رجال  فيهم  ال�صيقة  مبا 

الأعمال .

الرحل  البدو  عائالت  نا�صدت 
اأدرار و  مترنا�صت ،  والرعاة بوليتي 
الإ�رصاع  ب�رصورة  املحلية  ال�صلطات 
بالولية  الرعوية  الأودية  دعم  يف 
من  اأبنائهم  لتمكني  ليلية  مبدار�س 
حق التمدر�س وذلك يف اإطار اللتزام 
بتعليمة بن غربيت وزيرة الرتبية التي 
الرتبية  قطاع  على  للقائمني  وجهتها 
هام�س  على  احلدودية  باملناطق 
الزيارة الأخرية التي قادتها اإىل عدد 

من وليات اجلنوب   .
اأبدى عددا من عائالت البدو الرحل 
مبناطق عني قزام و تني زاوتني و برج 
ات�صال  يف  تيمياوين   و  خمتار  باجي 
 « »الو�صط  جريدة   مع  لها  هاتفي 
الظروف  من  ال�صديد  ا�صتيائها  عن  
فلذات  فيها  يتخبط  التي  القاهرة 
التدخل  ب�رصورة  مطالبني  اأكبادها 
العاجل لدى م�صالح الرتبية من طرف 
مناطقهم  لدعم  الولئية  ال�صلطات 
مبدار�س ليلية حتى يت�صنى لأطفالهم 
ال�صتفادة من حق التمدر�س املجاين 
واملكفول د�صتوريا، خا�صة واأن وزيرة 
غربيت  بن  نورية  الوطنية  الرتبية 

اإىل ولية  التي قادتها  الزيارة  وخالل 
اإيليزي اأعطت اإ�صارة ال�صوء الأخ�رص 
لتخاذ  الوطنية  الرتبية  ملدراء 
والقانونية  الإدارية  الإجراءات  كافة 
ثم  ومن  املطلب  هذا  مع  للتجاوب 
تالميذ  تنقل  عناء  من  التخفيف 
عائالت البدو الرحل للمدن احل�رصية 
خا�صة  الدرا�صة  مبقاعد  لاللتحاق 
واأن م�صكل النق�س يف التزود بو�صائل 
يزال  ل  بالولية  املدر�صي  النقل 
البلديات  قائما ب�صبب حتجج م�صالح 
اإمكانياتها  مبحدودية  املذكورة 
املدر�صي  النقل  حظرية  دعم  يف 
اإح�صائيات   وت�صري  بحافالت جديدة، 
الرحل  البدو  جلمعيات  ر�صمية  غري 
اأن معدلت اجلهل يف �صفوف اأطفال 
هذه املناطق قد بلغت اأرقاما قيا�صية 
عمل  خريطة  ر�صم  ت�صتدعي  باتت 
�صحيحة لإدراج هذه ال�رصيحة اله�صة 
من املجتمع املحلي �صمن اإ�صالحات 
املنظومة الرتبوية التي اأقرها رئي�س 
يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 

وقت �صابق .
اأحمد باحلاج 

الإدارية  املقاطعة  �صكان  يتخبط 
واقع  يف  الوادي،  بولية  املغري 
الفظيع  بيئي مزري ب�صبب النت�صار 
عكر  ما  وهو   ، والأو�صاخ  للقمامة 
�صفو يومياتهم، ومما يطرح اأكرث من 
عالمة ا�صتفهام حول التلوث البيئي 
البي�صاء  اجلزائر  م�صاريع  اأن  هو 
وم�صالح النظافة ا�صتنزفت املاليري 

دون جدوى .
املقاطعة  �صكان  من  الع�رصات  عرب 
للولية  التابعة  املغري  الإدارية 
من  غ�صبهم  عن  الوادي،  التقليدية 
تفاقم معاناتهم مع تكد�س الأطنان 
وال�صلبة   املنزلية  النفايات  من 
بجوار جتمعاتهم ال�صكنية، مما بات 
باأمرا�س  عائلة   18700 زهاء   يهدد 
اجللدي  كالطفح  خمتلفة  وبائية 
عن  ناهيك  اجللدية،  والل�صمانيا 
بالل�صع  الإ�صابة  معدلت  ارتفاع 
الواقع  تدهور  اأن  باعتبار  العقربي، 
البيئي يتزامن مع ارتفاع موجة احلر 
ال�صديدة التي تعترب من بني العوامل 

احل�رصات  تكاثر  على  امل�صاعدة 
طالب  فقد  جهتهم  من  ال�صامة، 
 ، املغري  ببلديات  الأحياء  ممثلي 
�صيدي خليل و جامعة يف ت�رصيحات 
روؤ�صاء   « »الو�صط   جريدة  مع  لهم 
ب�رصورة  البلدية  ال�صعبية  املجال�س 
التدخل العاجل لدى م�صالح النظافة 
والوقاية  من اأجل �صن حملة نظافة 
وا�صعة النطاق لحتواء الو�صع البيئي 
املتاأزم، كما اأبدى هوؤلء امتعا�صهم 
امل�صوؤولية  روح  غياب  من  ال�صديد 
الأموال  ل�صتغالل  املنتخبني  لدى 
ال�صخمة املر�صودة يف اإطار النظافة 
التي  البي�صاء  اجلزائر  وم�صاريع 
اأعني  غياب  عليها  القائمون  ا�صتغل 
املنوط  الدور  من  للتمل�س  الرقابة 
بهم واملتمثل اأ�صا�صا يف رفع الأطنان 
من القمامات والقاذورات وخملفات 
ت�صكل  اأ�صبحت   التي  البناء  مواد 
منظر بيئي غري مالئم وم�صجع على 

تكاثر الكالب ال�صالة .
�أحمد باحلاج 

ك�صفت م�صادر م�صوؤولة من بلدية عني �صالح بولية مترن��صت ، �أن بع�ض �لأطر�ف �ملرتب�صة  
بالهدوء �لذي يخيم على م�صالح �لبلدية هي من تقف خلف ترويج �صائعات مفادها نية رئي�ض 

�ملجل�ض �ل�صعبي �لبلدي بعني �صالح عبد �لقادر طيبي لتقدمي ��صتقالته .

م�صادر م�صوؤولة من بلدية عني �صالح تك�صف لـ"�لو�صط"

�ن�صجام مع جميع كتل �ملجل�ض وتن�صيق عال مع �لو�صاية 

�أحمد باحلاج 

 خرب ا�ستقالة رئي�س البلدية 
عبد القادر طيبي جمرد ا�ساعة 

ق�صة  بن  بلدية  �صكان  يعاين 
احلدودية بولية الوادي، يف �صمت 
نتيجة التدهور امل�صتمر للخدمات 
الطبي،  بامل�صتو�صف  املقدمة 
جمال  فتح  تاأخر  عن  ناهيك 
ال�صتثمار يف ذات امليدان لدعمهم 
بن  بلدية  �صكان  نا�صد   . ب�صيدالية 
ال�صحة  وزير   ، بالوادي  ق�صة 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان 
برجمة  ب�رصورة  حزبالوي  خمتار 
زيارة ميدانية لوليتهم بغية الوقوف 
ي�صتكون  التي  املعاناة  حجم  على 
ب�صبب  الزمن  من  عقود  منذ  منها 

الو�صعية الكارثية التي يعي�س على 
والذي  الطبي  امل�صتو�صف  وقعها 
كطبيب  ال�رصوريات  لأدنى  يفتقر 
خمت�س يف الن�صاء والتوليد، اإ�صافة 
و  الراديو  بجهاز  دعمه  تاأخر  اإىل 
التزام  عدم  عن  ناهيك  ال�صكانري، 
ال�صحي  املركز  على  القائمني 
بتعليمة الو�صايا التي تق�صي بتوفري 
باحلالت  للتكفل  الليلية  املناوبة 
تعلق  ما  خا�صة  احلرجة  املر�صية 
زاد  وما  العقربية،  بالت�صممات 
الطني بلة ح�صب هوؤلء هو حرمان 
بلديتهم من ال�صتفادة من �صيدلية 

يواجهها  التي  العراقيل  ب�صبب 
الذي  الأمر  اخلوا�س،  املتعاملني 
عناء  لتحمل  العائالت  بغالبية  دفع 
التنقل وم�صقة ال�صفر لبلديتي دوار 
اأ�صوء  ويف  العربي  الطالب  و  املاء 
لنقل  الولية  لعا�صمة  الأحوال 
مبالغ  كلفهم  ما  وهو  مر�صاهم، 
الفقرية  العائالت  عجزت  مالية 
حت�صيلها،  عن  الدخل  واملحدودة 
�صكان  لوح  فقد  ذلك  مع  موازاة 
لل�صارع  باخلروج  اجلهة  ذات 
بالدخول  موقفهم  من  والت�صعيد 
مفتوحة  احتجاجية  حركة  يف 

يف  املذكورة  البلدية  مقر  اأمام 
ملطالبهم  ال�صتجابة  عدم  حالة 
جذرية  حلول  اإيجاد  و  امل�رصوعة 
جانب  اإىل   . العاجل   القريب  ويف 
بن  بلدية  �صكان  ت�صاءل  فقد  ذلك 
حجر  مرمى  على  املوجودة  ق�صة 
م�صري  عن  التون�صية  الأرا�صي  من 
املالية  لالأغلفة  احلقيقية  الوجهة 
احلكومة  ر�صدتها  التي  ال�صخمة 
النائية  املناطق  تنمية  بهدف 
واحلدودية الأهلة بال�صكان بجنوب 

البالد الكبري .
�أحمد باحلاج  

تف�صي ظاهرة  اأدرار  ولية  ت�صهد   
�رصقة املوا�صي، مما دفع بع�رصات 
�صكاوى  تقدمي  اإىل  ال�صحايا 
الوطني  الدرك  م�صالح  لدى 
حتقيق  فتحت  بدورها   التي 
لك�صف  احلادثة  يف  معمقا  اأمني 

مالب�صاتها مع �صن حملة مت�صيط 
وا�صعة النطاق لتقفي اأثار  اجلناة 

املجهويل العدد والهوية .
املوالني ومربي  الع�رصات من  دق 
برج   – اأدرار  ببلديات  املوا�صي 
باجي خمتار – اأولد اأحمد تيمي 

مع  لهم  ت�رصيحات  وتيميمون  يف 
جريدة »الو�صط  » ناقو�س اخلطر، 
املخيف  التف�صي  ب�صبب  وذلك 
من  املوا�صي  �رصقة  لظاهرة 
اإجرامية جمهولة  طرف ع�صابات 
دفع  ما  وهو  والهوية،  العدد 

القائم   امل�صكل  من  باملت�رصرين 
الولئية   ال�صلطات  منا�صدة  اإىل 
م�صالح  لدى  التدخل  �رصورة  اإىل 
اإليهم  الأمن املخت�صة  ل�صرتجاع 
ثروتهم  حلماية  ال�صيدية  بنادقهم 
مهددة  اأ�صبحت  التي  احليوانية 

ال�رصقة،  تعر�صهم  ب�صبب  بال�صياع 
موازاة مع ذلك  فقد فتحت م�صالح 
باملجموعة  والتحري  البحث 
الوطني  حتقيقا   للدرك  الولئية  
اأمنيا معمقا خا�صة بعد ال�صكاوى 
التي  الحتجاجية  والعرائ�س 

تعر�صوا  الذين  ال�صحايا  قدمها 
حملة  �صن  مع  موا�صيهم  ل�رصقة 
مت�صيط وا�صعة النطاق للبحث عن 
فرار  حالة  يف  املوجودين  اجلناة 

حلد كتابة هاته الأ�صطر .
�أحمد باحلاج 

�مل�صتو�صف �ل�صحي يف غرفة �لإنعا�ض و�ل�صيد�لية حلم 

�لدرك فتح  حتقيق يف �لق�صية و يو��صل �لبحث عن �جلناة 

وزير ال�سحة مطلوب ببلدية بن ق�سة بالوادي

تف�سي ظاهرة �سرقة املوا�سي  باأدرار

دعما للأودية �لرعوية مبد�ر�ض ليلية 

�جلز�ئر �لبي�صاء وم�صالح �لنظافة 
��صتنزفت �ملليري 

عائالت البدو الرحل بتمرنا�ست و اأدرار 
تطالب بتنفيذ تعليمات بن غربيط

القمامات حتا�سر �سكان املقاطعة 
الإدارية املغري بالوادي
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طرف  من  العملية  ومتت 
الإقليمية  ال�رسية  عنا�رس 
الوطني  للدرك  الطرقات  لأمن 
م�ستوى  على  املا�سي  اخلمي�س 
خالل   14 رقم  الوطني  الطريق 
عملية مراقبة لإحدى املركبات 
والتي كانت حمملة بهذه الكمية 
وقد  الكحولية.  امل�رسوبات  من 
مت حتويل امللف اإىل العدالة كما 

اأ�سري اإليه.

تفكيك �شبكة 
اإجرامية متكونة

الوطني  الدرك  عنا�رس  متكنت 
بتيارت موؤخرا من تفكيك �سبكة 
اجرامية متكونة من 3  اأ�سخا�س 
خمت�سة  فرار  حالة  يف  احدهم 
يف املتاجرة باملخدرات وحجز 
460 غرام من الكيف املعالج و 
علم  ح�سبما  مهلو�سا  قر�سا   70

لدى ذات امل�سالح.
العملية  هذه  �سمحت  وقد 
بالطريق  �سخ�سني  بتوقيف 
بني  الرابط   2 رقم  الولئي 
الذهب  وعني  مدر�سية  بلديتي 

فيما ل يزال اأحد اأفراد ال�سبكة 
حجز  مت  كما  فرار.  حالة  يف 
غرام   460 الق�سية  هذه  �سمن 
70 قر�سا  و  املعالج  الكيف  من 
مهلو�سا وبعد تقدمي املتورطني 
اأمام العدالة مت ايداعهم احلب�س 
باملخدرات  املتاجرة  بتهمة 

وتهريبها.

حجز 235 قنطار 
من اأغذية املوا�شي

 مت موؤخرا توقيف 3 اأ�سخا�س وحجز 
واأعالف  اأغذية  من  قنطار   235
�رسقني  بلديتي  من  بكل  املوا�سي 
كانت  تيارت(  )ولية  دزاريت  وعني 
فواتري  بدون  �ساحنات  ثالث  تقلها 
به  اأفادت  ح�سبما  جتارية  و�سجالت 

اأوقف  وقد  الوطني،  الدرك  م�سالح 
عنا�رس فرقة الدرك الوطني ل�رسقني 
الطريق  م�ستوى  على  �ساحنتني 
بني  الرابط  الرابط  رقم77  الولئي 
عنا�رس  اأوقف  بينما  و�رسقني  تيارت 
الولئي  بالطريق  دزاريت   فرقة عني 
ق�رس  بلديتي  بني  الرابط   137 رقم 
اأخرى.وبعد  �ساحنة   وتيارت  ال�ساللة 
اإمتام التحقيقات مت حتويل امللف اإىل 

العدالة. 

متكنت م�شالح الدرك الوطني بتيارت موؤخرا من حجز 996 وحدة من امل�شروبات الكحولية موجهة للت�شويق دون رخ�شة على 
منت �شيارة بالطريق الوطني رقم 14 ح�شبما اأفادت به م�شالح املجموعة الإقليمية لذات ال�شلك الأمني.

خمت�شرات من تيارت 

م٫�س

حجز 996 وحدة من امل�شروبات الكحولية

بلدية احل�شيان م�شتغامن

البي�س

مع�شكر 

�شطيف

تيزي وزو

م�شاريع تنموية بقيمة 41 مليون دج

حجز 177كلغ من اللحوم غري �شاحلة لال�شتهالك

�شبط حلوم فا�شدة

ا�شتالم ال�شطر الأول مل�شروع 
حتديث مركب حمام قرقور 

�شكان قرية واتوبا بدائرة تيقزيرت 
يطالبون مب�شاريع تنموية

الأول  ال�سطر  ا�ستالم  �سيتم 
حمام  مركب  حتديث  مل�رسوع 
قرقور بولية �سطيف يف "جانفي 
املدير  اأكده  ما  ح�سب   "2019
ال�سياحي  الت�سيري  العام ملوؤ�س�سة 

لل�رسق.
و اأو�سح ال�سعيد بوذراع باأن هذه 
بيتا   38 ت�ستهدف  التي  العملية 
ب"بانغالو"  يعرف  ما  اأو  خ�سبيا 
منها  يتكون  التي  فيالت   4 و 
قرقور  حمام  ال�سياحي  املركب 
قد بلغت حاليا ن�سبة تقدم اأ�سغال 
باملائة   85 منها   الأول  ال�سطر 
التحديث  م�رسوع  اأن  اإىل  م�سريا 
بـ70  تقدم  معدل  ي�سجل  ال�سامل 
اأ�سغال  اإىل  بالإ�سافة  ،و  باملائة 
لهذا  املوجود  الهيكل  حتديث 
يف  فيها  �رسع  التي  املركب 
يتعلق  الأمر  فغن   2016 �سيف 
جديد  جناح  با�ستحداث  كذلك 
جديدة  هياكل  كذا  و  للحمامات 
لالإيواء )فيالتني اثنتني( تتوفران 
على جميع �رسوط الراحة ح�سب 

ما اأو�سحه نف�س امل�سوؤول. 
العام ملوؤ�س�سة  للمدير  ا�ستنادا  و 
فاإن  لل�رسق  ال�سياحي  الت�سيري 
حمام  مركب  حتديث  اأ�سغال 

بالن�ساط  املعروف  قرقور 
تتميز  التي  ملياهه  الإ�سعاعي 
مزابا عالجية  ذات  معدين  برثاء 
من  من  �ستمكن  اأكيدة  و  عديدة 
رفع قدرات الإيواء بهذه املوؤ�س�سة 
اإىل 356 �رسيرا و نف�س  من 312 
الإطعام  لقدرات  بالن�سبة  ال�سيء 
 350 اإىل   300 من  �ستقفز  التي 
احلمامات  �ست�سجل  كما  وجبة 
هاما  ارتفاعا  العالج  ح�س�س  و 
قبل   300 900 مقابل  اإىل  �سي�سل 
كذلك  اأ�سار  امل�سوؤول  نف�س  ذلك 
�سيحت�سن  املركب  هذا  اأن  اإىل 
ف�ساء  هو  و  بـ"اأخام"  ي�سمى  ما 
له  يكون  لكي  لالإطعام  قبائلي 
ملنطقة  مميزا  تقليديا  "طابعا 
قرقور  حمام  فمركب  القبائل." 
على  الثالث  امل�سنف  املعدين 
ال�سعيد العاملي من حيث نوعية 
ت�سلح  التي  الإ�سعاعية  مياهه 
املفا�سل  اأمرا�س  عديد  لعالج 
كذا  و  الع�سبية  و  )الروماتيزم( 
فقط  لي�س  موجه  اجللدية 
باملياه  العالج  يف  للراغبني 
اأي�سا  بل  فح�سب  املعدنية 
و�سط  امل�سي  و هواة  للريا�سيني 

الطبيعة العذراء. 

التابعة  واتوبا  قرية  �سكان  نا�سد 
بدائرة  ميزرانا  لبلدية  اإداريا 
بالتدخل  وزو  تيزي  ولية  تيقزيرت 
ال�رسيع و العاجل لل�سلطات املحلية 
التي يطالبونها بتحقيق وعودها من 
التنموية  امل�ساريع  جت�سيد  خالل 
ا�ستفادت منها هذه  التي  املختلفة 
اأنها  ،اإل  طويلة  مدة  منذ  القرية 
امل�سوؤولني  مكاتب  اأدراج  يف  بقيت 
ترى  اأن  دون  ورق  على  وحربا 
النورولعل من امل�ساريع الهامة التي 
على  بتج�سيدها  ال�سكان  يطالب 
يف  تدخل  التي  تلك  الواقع  اأر�س 
بالربنامج اجلواري  يعرف  ما  اإطار 
الذي  املزدوجة  الريفية  للتنمية 
والتنمية  الفالحة  وزارة  ترعاه 
قرى  جلنة  ممثلي  وح�سب  الريفية 
واتوبا فاإنه مل يتم ال�رسوع يف اإجناز 
امل�ساريع  هذه  من  م�رسوع  اأي 
فك  �ساأنها  من  التي  التنموية 
هذا  واتوبا  قرية  �سكان  عن  العزلة 

القلق  من  حالة  اأثار  الذي  الأمر 
باتوا  الذين  القرية  �سكان  عند 
جت�سيد  عدم  �سبب  عن  يت�ساءلون 
هذه امل�ساريع خا�سة ما تعلق منها 
امل�سالك  الفالحية  امل�سالك  بفتح 
اجل  من  واتوبا  قرية  اإىل  املوؤدية 
ال�ستثمار  على  الفالحني  ت�سجيع 
وتثبيتهم يف مناطقهم والتخل�س من 
اإىل جانب  ال�سحي  ال�رسف  م�سكل 
ال�سكان مبياه  لتزويد  جتديد �سبكة 
العمومية  الإنارة  واإجناز  ال�رسب 
بال�سباب  خا�س  مرفق  وت�سييد 
يطالب  كما  اأنف�سهم  عن  للرتفيه 
�سكان قرية واتوبا بتعبيد الطرقات 
كالطريق الولئي املوؤدي رقم 3 اإىل 
من  �سطر  واإجناز  تيقزيرت  دائرة 
امل�سافة  لإ�رساك  الرتابي  امل�سلك 
اللف  عناء  من  ال�سكان  وتخلي�س 
امللتوية  الطرقات  عرب  والدوران 

لاللتحاق مبدينة تيقزيرت
ح- كرمي

)ولية  احل�سيان  بلدية  اإ�ستفادت 
اجلارية  ال�سنة  خالل  م�ستغامن( 
 41 بقيمة  تنموية  م�ساريع  من 
من  اأ�ستفيد  ،ح�سبما  دج  مليون 
هذه  متويل  ومت  الولية  م�سالح 
�سندوق  اإطار  يف  امل�ساريع 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
البلدي  التنمية  وبرنامج  املحلية 

�سبكة  وتو�سيع  بتجديد  �سمح  مما 
بدوار  ال�رسوب  باملاء  التزويد 
مليون  9ر1  بقيمة  لعوج  بعايزية 
دج واإجناز طريق بلدي بني مقربة 
�سيدي عبد القادر وقرية بن ياحي 
نف�س  ،وفق  دج  مليون  4ر8  ب 
الربنامج  هذا  وت�سمن  امل�سدر 
تاأهيل  واإعادة  ترميم  التنموي 

امللحقة الإدارية بدوار قوارة 
مع تخ�سي�س مبلغ 1ر6 مليون دج 
لتهيئة قاعة عالج ووحدة للك�سف 
واملتابعة لل�سحة املدر�سية بقرية 
بن ياحي مت ا�سرتجاعها يف اإطار 
املرافق  ا�ستغالل  اإعادة  عملية 
واإ�ستفادت  ال�ساغرة   العمومية 
من  املحلية  اجلماعة  هذه 

تاأهيل  واإعادة  لرتميم  عمليات 
ثالث مدار�س 

ابتدائية بقرية بن ياحي واحل�سيان 
9ر10  قدرها  مالية  بتكلفة  مركز 
ملعبني  اإجناز  ومت  دج  مليون 
قوارة  بدوار  القدم  لكرة  جواريني 
البلدية بقيمة 3ر12 مليون  ومركز 

دج . 

بالبي�س  ال�رسطة  عنا�رس  حجز 
اللحوم  من  177كلغ  موؤخرا 
وذلك  لال�ستهالك  �ساحلة  غري 
منف�سلة  عمليات  ثالثة  يف 
اأمن  لدىمديرية  علم  ح�سبما 
اأمن  م�سالح  قامت  وقد  الولية 
 130 بحجز  الرقا�سة  دائرة 

اإثر  البي�ساء  اللحوم  من  كلغ 
املحالت  لبع�س  مراقبة  عملية 
خالل  من  تبني  حيث  التجارية 
اخلا�سة  املحالت  اأحد  مراقبة 
ببيع اللحوم اأن �ساحبها ل يحوز 
كما  البيطرية  ال�سهادة  على 
غري  اأنها  البيطري  الطبيب  اأكد 

الب�رسي  لالإ�ستهالك  �ساحلة 
كما حجز عنا�رس ال�رسطة لأمن 
دائرة بوعالم 31 كلغ من اللحوم 
الأح�ساء  من  كمية  و  البي�ساء 
وذلك على م�ستوى حاجز مراقبة 
اإثر  الكمية  هذه  �سبط  مت  حيث 
غياب  مع  تربيد  �ساحنة  تفتي�س 

ال�سهادة البيطرية ومتكن عنا�رس 
لالأمن  الولئية  امل�سلحة  من 
من  16كلغ  حجز  من  العمومي 
اللحوم احلمراء على اإثر مراقبة 
لأحد املحالت التجارية مبدينة 
البي�س وقد مت اإعداد ملفات �سد 

املخالفني كما اأ�سري اإليه.

مت اخلمي�س املا�سي بولية مع�سكر 
حجز 2 قنطار و 92 كلغ من اللحوم 
الفا�سدة خالل عمليتني ح�سبما علم 
الولئي  لالأمن  الإعالم  خلية  لدى 

نفذت  فقد  امل�سدر  نف�س  وح�سب 
قوة م�سرتكة من ال�رسطة و الدرك 
ال�سوق  عرب  �رسطة  عملية  الوطني 
اأ�سفرت  ماو�سة  لبلدية  الأ�سبوعي 

عن توقيف خم�سة اأ�سخا�س وحجز 
قنطار و 92 كلغ من اللحوم احلمراء 
للبيع  معرو�سة  كانت  والبي�ساء 
متكن  كما  �سحية  غري  ظروف  يف 

عنا�رس امل�سلحة الولئية لل�رسطة 
العامة و التنظيم من حجز 1 قنطار 
ال�ساحلة  غري  اللحوم  من  كلغ   2 و 
عملية  يف  الب�رسي  لالإ�ستهالك 

عنا�رس  رفقة  مع�سكر  ببلدية  ثانية 
الوقاية  و  البيئة  و  ال�سحة  م�سلحة 
و  ق�سابة  حمالت  م�ست  للبلدية 

حمالت 

-ح�سب  ومت  ال�رسيع  الإطعام 
الكميات  اإتالف  امل�سدر-  نف�س 
اإجراءات  اإجناز  مع  املحجوزة 

قانونية �سد املخالفني.  
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املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد : ختة يا�سني   
ال�ساكن : �سارع اول نوفمرب بلدية عني امللح 

بال�سيغة  املمهور   17/00122  : رقم  فهر�س   16/00874  : رقم  02/15//2017 جدول  بتاريخ  املدين   : الق�سم  امللح  ال�سادر عن حمكمة عني  بناء على احلكم   -
التنفيذية .

- و بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف 2018/03/13 املر�سل بر�سالة م�سمنة 
- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ : 2018/03/13

- بناءا على حم�رض تبليغ التكليف لل�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية عني امللح و حمكمة عني امللح  املحررين بتاريخ : 2018/04/04. 
- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/16 عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح حتت رقم 18/00076 و 
الذي اأذن  لنا مبوجبه بن�رض م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/03/13 للمنفذ عليه ختة يا�سني   ال�ساكن �سارع اول نوفمرب بلدية عني 
امللح . لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني امللح العنوان : احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من 

قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله :ختة يا�سني

ال�ساكن : �سارع اول نوفمرب بلدية عني امللح
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 571.379.86 دج خم�سمائة وواحد و �سبعون الف و ثالثمائة و ت�سعة و �سبعون  دينار جزائري و 86 �سنتيم  بالإ�سافة اىل امل�ساريف و 
اأتعاب املح�رض الق�سائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ 

عليه جربا .
املح�سر الق�سائي 

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد : بوبكري حممد بن قدور 
ال�ساكن : مركز التكوين املهني بلدية عني امللح 

- بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء امل�سيلة الغرفة : املدنية بتاريخ 2017/07/13 رقم الق�سية : 17/00878 فهر�س رقم : 17/01674 املمهور بال�سيغة 
التنفيذية .

-و بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف 2018/03/13 املر�سل بر�سالة م�سمنة 
- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ 2018/03/13

- بناءا على حم�رض تبليغ التكليف لل�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية عني امللح و حمكمة عني امللح  املحررين بتاريخ : 2018/04/04. 
- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/16 عن ال�سيد رئي�س حمكمة بو�سعادة حتت رقم 18/00074 و 
اأذن  لنا مبوجبه بن�رض م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/03/13 للمنفذ عليه بوبكري حممد بن قدور  ال�ساكن مركز التكوين  الذي 
املهني بلدية عني امللح لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني امللح العنوان : احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 

فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله :ال�سيد بوبكري حممد بن قدور 

ال�ساكن : مركز التكوين املهني بلدية عني امللح 
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 1.852.727.03 دج مليون و ثمامنائة و اثنان و خم�سون الف و �سبعمائة و �سبعة و ع�رضون دينار جزائري و 03 �سنتيم  بالإ�سافة اىل 
امل�ساريف و اأتعاب املح�رض الق�سائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية 

و اإل نفذ عليه جربا .
املح�ضر الق�ضائي 

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد : تناحي حممود 
ال�ساكن : �سيدي احممد عني امللح 

- بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة بو�سعادة الق�سم : التجاري / البحري بتاريخ 2017/12/21 جدول رقم : 17/02359 فهر�س رقم : 17/02896 املمهور بال�سيغة التنفيذية .
- بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف 2018/06/05 املر�سل بر�سالة م�سمنة 

- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ : 2018/06/05 
- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/03 عن ال�سيد رئي�س حمكمة بو�سعادة حتت رقم 18/00071 و الذي اأذن  لنا مبوجبه بن�رض 
م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/06/05 للمنفذ عليه تناحي حممود ال�ساكن �سيدي احممد عني امللح لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني 

امللح العنوان : احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله :تناحي حممود

ال�ساكن : �سيدي احممد عني امللح 
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 1.973.306.00 دج مليون و ت�سعمائة و ثالثة و �سبعون الف و ثالثمائة و �ستة دينار جزائري بالإ�سافة اىل امل�ساريف و اأتعاب املح�رض الق�سائي و اأخطرناه باأن 

له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا .
املح�رض الق�سائي 

املكتب العمومي للمح�رض الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
12/62 �سارع بلخيذر خيدري حي اله�سبة بو�سعادة

املح�سر الق�سائي 

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد :يحياوي هجرية  
ال�ساكن : �ساحة م�سجد عمر بن عبد العزيز بلدية عني امللح 

- بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة عني امللح الق�سم املدين بتاريخ 2017/02/01 جدول رقم : 17/00800 فهر�س رقم : 17/00074 املمهور بال�سيغة التنفيذية 
.

- بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف 2018/03/13 املر�سل بر�سالة م�سمنة 
- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ : 2018/03/13

 - بناءا على حم�رض تبليغ التكليف لل�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية عني امللح و حمكمة عني امللح  املحررين بتاريخ : 2018/04/16. 
- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/16 عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح حتت رقم 18/00077 و 
الذي اأذن  لنا مبوجبه بن�رض م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/03/13 للمنفذ عليه يحياوي هجرية ال�ساكن �ساحة م�سجد عمر بن عبد 
العزيز بلدية عني امللح لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني امللح العنوان : احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 

فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله : يحياوي هجرية

ال�ساكن : �ساحة م�سجد عمر بن عبد العزيز بلدية عني امللح
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 831.197.16 دج ثمامنائة وواحد و ثالثون الف و مائة و �سبعة و ت�سعون  دينار جزائري و 16 �سنتيم  بالإ�سافة اىل امل�ساريف و اأتعاب 
املح�رض الق�سائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه 

جربا .
املح�سر الق�سائي 

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد :�رضكة بن اإبراهيم  براهيم ابن حممد نقل الب�سائع على كل امل�سافات الكائن مقرها الجتماعي ببلدية عني الري�س دائرة امللح ولية امل�سيلة 
- مبوجب امر اأداء ال�سادر بتاريخ 2017/03/06 عن حمكمة عني امللح حتت رقم 2017/03 املمهور بال�سيغة التنفيذية .

- بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف2018/04/23 املر�سل بر�سالة م�سمنة 
- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ : 2018/04/23

 - بناءا على حم�رض تبليغ التكليف لل�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية عني الري�س و حمكمة عني امللح  املحررين بتاريخ : 2018/05/23. 
- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/16 عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح حتت رقم 18/00079 و 
الذي اأذن  لنا مبوجبه بن�رض م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/04/23 للمنفذ عليه �رضكة ابن اإبراهيم براهيم  ابن حممد نقل الب�سائع 
على كل امل�سافات الكائن مقرها الجتماعي ببلدية عني الري�س دائرة امللح ولية امل�سيلة لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني امللح العنوان : 

احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله : �رضكة ابن اإبراهيم براهيم  ابن حممد نقل الب�سائع على كل امل�سافات الكائن مقرها الجتماعي ببلدية عني الري�س 

دائرة امللح ولية امل�سيلة
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 1.055.549.79 دج مليون و خم�سة و خم�سون الف و خم�سمائة و ت�سعة واربعون   دينار جزائري و 79 �سنتيم  بالإ�سافة اىل امل�ساريف 
و اأتعاب املح�رض الق�سائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ 

عليه جربا .
املح�سر الق�سائي 

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد : حمادي عبد القادر  
ال�ساكن : حي 40 م�سكن بلدية  عني امللح 

بال�سيغة  املمهور   17/00077  : رقم  فهر�س   16/00803  : رقم  02/01//2017 جدول  بتاريخ  املدين   : الق�سم  بو�سعادة  ال�سادر عن حمكمة  احلكم  بناء على   -
التنفيذية .

- بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف 2018/03/13 املر�سل بر�سالة م�سمنة 
- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ : 2018/03/13

- بناءا على حم�رض تبليغ التكليف لل�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية عني امللح و حمكمة عني امللح  املحررين بتاريخ : 2018/04/04. 
- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/16 عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح حتت رقم 18/00075 و 
الذي اأذن  لنا مبوجبه بن�رض م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/03/13 للمنفذ عليه حمادي عبد القادر  ال�ساكن حي 40 م�سكن بلدية  
عني امللح لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني امللح العنوان : احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 

من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله :حمادي عبد القادر

ال�ساكن : حي 40 م�سكن بلدية  عني امللح 
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 870.296.74 دج ثمامنائة و �سبعون الف و مائتان و �ستة و ت�سعون  دينار جزائري و 74 �سنتيم  بالإ�سافة اىل امل�ساريف و اأتعاب املح�رض 

الق�سائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا .
املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

 الأ�ستاذ : حممودي حممد 
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�سكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني 
املادتني 749 و 750 ق ا م ا 

تنقيدا للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رضاقة ، الق�سم : العقاري بتاريخ : 15/03/29 رقم الفهر�س : 15/02241 رقم الق�سية : 15/00870 و املمهور بال�سيغة التنفيذية 
ال�سادرة بتاريخ : 2015/09/15 رقم : 2015/1314 لفائدة : ورثة املرحوم بن عامر علي و هم  اأرملته : اأيت علي �سمينة العنوان : حي الطاحونات عمارة »اأ« باب الواد، 

اجلزائر اأبنائه و هم : بن عامر جميد ، بن عامر نور الدين ، بن عامر اأحمد ، بن عامر ايدير ، بن عامر ح�سينة ، بن عامر زهرة العنوان : 312 �سارع حميد قبالج 
احلمامات اجلزائر القائم يف حقهم الأ�ستاذ جمالدي رابح ، حمامي �سد ال�سيدة حماوي حدة بنت خل�رض العنوان : مزرعة العقيد عمريو�س عني البنيان ، اجلزائر 
نعلن اأنه �سيتم البيع بقاعة اجلل�سات 02 مبحكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2018/12/16 على ال�ساعة التا�سعة �سباحا )09:00 �سا ( لقطعة ترابية تقع بتجزئة كلود لقروت 

واقعة جنوب �رضق مدينة عني البنيان م�ساحتها الفعلية 220 م2 اأجنزت بها اأ�سا�سات معزولة ثم توقفت ، الت امللكية مبوجب عقد هبة حمرر بتاريخ 1995/01/16 و 
امل�سهر باملحافظة العقارية بال�رضاقة بتاريخ 1995/05/21 حجم 64 رقم 91 و عقد فري�سة رقم 141 موؤرخ يف 2011/02/22 ، ال�سعر الفتتاحي لبيع هذا العقار مببلغ 

22.000.000.00 دج ، الرا�سي عليه املزاد العلني يتحمل الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة )5/1 ( الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة و دفع املبلغ 
املتبقي يف اأجل اأق�ساه )08( اأيام لر�سو املزاد لالطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة �سبط املحكمة اأو مبكتبنا 

املح�سر الق�سائي    

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
بو�سعادة اله�سبة  حي  خيدري  بلخيذر  �سارع   62/12

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي حم�رض ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح 
العنوان احلي التجاري عني امللح بوا�سطة الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي 

�سد :جوبة حممد 
ال�ساكن : �سارع الأمري عبد القادر ببلدية عني امللح 

- بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة عني امللح الق�سم املدين بتاريخ 2017/02/01 جدول رقم : 16/00798 فهر�س رقم : 17/00072 املمهور بال�سيغة التنفيذية 
. - بناء على حم�رض التكليف بالوفاء املحرر يف 2018/03/13 املر�سل بر�سالة م�سمنة 

- بناء على حم�رض تبليغ التكليف و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املحررين بتاريخ : 2018/03/13
 - بناءا على حم�رض تبليغ التكليف لل�سند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية عني امللح و حمكمة عني امللح  املحررين بتاريخ : 2018/04/04. 

- و بناء على الإذن بن�رض م�سمون عقد تبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ  : 2018/10/16 عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني امللح حتت رقم 18/00078 و 
الذي اأذن  لنا مبوجبه بن�رض م�سمون التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/03/13 للمنفذ عليه جوبة حممد  ال�ساكن �سارع الأمري عبد القادر ببلدية 
عني امللح لفائدة املنفذ له البنك الوطني اجلزائري وكالة  عني امللح العنوان : احلي التجاري عني امللح بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من 

قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
كلفنا نحن املح�رض الق�سائي املذكور اأعاله : جوبة حممد

ال�ساكن : �سارع الأمري عبد القادر ببلدية عني امللح
و األزمناه : بالوفاء مببلغ : 1.215.827.69 دج مليون و مائتان و خم�سة ع�رض الف و ثمامنائة و �سبعة و ع�رضون   دينار جزائري و 69 �سنتيم  بالإ�سافة اىل امل�ساريف 
و اأتعاب املح�رض الق�سائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�سمون حم�رض التكليف يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ 

عليه جربا .
املح�سر الق�سائي 
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الو�سط:2018/11/19

الو�سط:2018/11/19

الو�سط:2018/11/19

الو�سط:2018/11/19

الو�سط:2018/11/19

الو�سط:2018/11/19
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التي  االخرية  االأحداث  فخالل 
مني  والتي  غزة،  قطاع  �شهدها 
نكراء،  بهزمية  فيها  االحتالل 
بيئته  يف  خلخلة  ذلك  واأحدث 
ال�شيا�شية واحلزبية، فاإن ال�شفة 
ت�شامنية  اأجواء  عا�شت  الغربية 
من�شات  على  افرتا�شية 
وكانت  االجتماعي،  التوا�شل 
نظمها  التي  الوحيدة  الفعالية 
مما  اهلل،  رام  مدينة  يف  ن�شطاء 
مو�شوعيا..  ت�شائال  يطرح 
ملاذا هذا االنكفاء والرتاجع يف 
وما  ال�شفة؟  يف  الوطني  الفعل 
العملية  وتداعياته؟وفور  اأ�شبابه 
ق�شاء  يف  الفا�شلة  االحتاللية 
عمليات  من  اأعقبها  وما  غزة 
والق�شف  للمقاومة  نوعية 
املواقع  من  للكثري  االحتاليل 
يف غزة، وبخا�شة مقر ف�شائية 
تابع  وبنايات ومنازل،   االق�شى 
ال�شفاوي  الفل�شطيني  ال�شارع 
مدار  على  االأحداث  تلك 
ال�شاعة، وكانت مواقفه وا�شحة 
التوا�شل  من�شات  على  بقوة 
تراجعت  فيما  االجتماعي، 
على  الفعاليات  كبري  ب�شكل 

االأر�ض.

اإرهاب ال�سلطة

يف  االإعالمي  الباحث  وعزا 
الدكتور  االلكرتونية  ال�شحافة 
اأ�شباب  لعدة  ذلك  معايل،  خالد 
ال�شهلة  التقنية  دخول  اأهمها، 
حالة  عن  للتعبري  وال�رسيعة 
مبواقع  املمثلة  الت�شامن 
حتتاج  ال  اأقل  ككلفة  التوا�شل 
تريح  دقيقة  من  اأقل  �شوى 

م�شقة  يعتربه  ما  من  الفرد 
الت�شامن، خا�شة يف واقع  حالة 
ال�شيا�شية  احلالة  ثانيا:  ال�شفة، 
اأ�شال  ت�شجع  ال  التي  املعا�شة 
واجلزرة  الع�شا  �شيا�شة  كون 
اأمور  وهناك  قوتها  اأوج  يف 
بجلب  االن�شغال  مثل  اأخرى 
خلف  والرك�ض  االأطفال  قوت 
يف  الثقة  وعدم  العي�ض،  لقمة 
امل�شئولني واأ�شياء اأخرى واأ�شار 
الفقيه،  وائل  ال�شبابي  النا�شط 
من مركز التنوير الفل�شطيني اإىل 
لال�شرتاتيجية  غياب  هناك  اأن 
الوطنية،  التوجهات  حتدد  التي 
وغياب احلالة الت�شاعدية للفعل 
الوطني التي ت�شتند فقط لردات 
التي  القيادات  وانعدام  الفعل، 

حتظى بالقبول واالإجماع.

تتعلق  اأخرى  اأ�شباب  وهناك 
ال�شلطة  و�شيف  االحتالل  بقمع 
يف�رس  مما  الغربية،  ال�شفة  يف 
اأي�شا عدم التجاوب مع الدعوات 
ب�شبب  الوطنية،  واملنا�شبات 
املعرفة  و�شعف  الوعي  غياب 
اأحداث  من  يجري  ما  بخطورة 

وتطورات على االأر�ض.

امتالك الأدوات

مطر  حممود  االعالمي  واعترب 
�شهولة  ذلك  وراء  ال�شبب  اأن 
الفل�شطيني  املواطن  و�شول 
االجتماعي،  التوا�شل  ملن�شات 
يديه،  بني  اأدواتها  وامتالك 
�شهلة  و�شيلة  اأنها  خ�شو�شا 
تفعيل  يف  وناجحة  اال�شتخدام 

ال�شوء  وت�شليط  العام،   الراأي 
الوطنية  الق�شايا  على  اأكرث 
�شيف  ذلك  جانب  اإىل  وغريها، 
رقاب  على  امل�شلط  الرقابة 
ومن  العدو،  من  بال�شفة  االأهل 
طالبة  تقول  اأخرى.  اأطراف 
النجاح  جامعة  من  جامعية 
اأن  اإ�شمها  رف�شت االإف�شاح عن 
واأمن  ال�شلطة  اأمن  ممار�شات 
من  الطلبة  حرم  اجلامعات 
ت�شامنهم  عن  احلقيقي  التعبري 
داخل  ولو  حتى  غزة،  قطاع  مع 
اأن  وت�شيف  مغلقة  قاعات 
اجلامعة  بنف�ض  در�شت  والدتها 
كيف  وحدثتها  عاما،   25 قبل 
كان رد فعل الكتل الطالبية قبل 
قدوم �شلطة اأو�شلو يف حاىلة اي 
اعتداء على منطقة فل�شطينية.

اإىل  ال�سفة  اأهايل  دفع  ثالوث  الأدوات"..  وافتقاد  الحتالل  وانتهاكات  ال�سلطة  "اإرهاب 
اللجوء اإىل الت�سامن الفرتا�سي مع قطاع غزة خالل العدوان "الإ�سرائيلي"، يف ظل 

القب�سة الأمنية التي متار�س عليه.

فل�سطني املحتلة

3 اأ�ضباب وراء االكتفاء بالت�ضامن "االفرتا�ضي" لل�ضفة مغ غزة

االحتالل يقمع م�ضرية لل�ضحفيني على حاجز "قلنديا" �ضمال القد�س

ر�ضائل القائد العام للق�ضام خالل تاأبني �ضهداء خانيون�س

ال�شهيوين،  قمعت قوات االحتالل 
فل�شطينيني  ل�شحفيني  م�شرية 
على  ال�شبت،  اليوم  ظهر  ودوليني، 
�شمايل  الع�شكري  قلنديا  حاجز 
واأفادت  املحتلة  القد�ض  مدينة 
ع�رسات  اأن  �شحفية  م�شادر 

ال�شحفيني الفل�شطينيني والدوليني 
خرجوا يف م�شرية من مدخل خميم 
الفل�شطينيني  لالجئني  "قلنديا" 
�شمن  الع�شكري،  احلاجز  باجتاه 
االإعالمي  املوؤمتر  فعاليات 

"�شحفيون يف مرمى النريان".

االحتالل  جنود  اأن  واأ�شافت 
اإطالق  عرب  امل�شرية  قمعوا 
�شوب  والغازية  ال�شوتية  القنابل 
لت�شجيل  اأدى  ما  امل�شاركني، 
يف  باالختناق  االإ�شابات  ع�رسات 
�شفوف ال�شحفيني جراء ا�شتن�شاق 

جمعية  واأو�شحت  ال�شام،  الغاز 
اأن  الفل�شطيني"  االأحمر  "الهالل 
طواقمها مل تتعامل مع اأي اإ�شابة 
على حاجز قلنديا الع�شكري خالل 
واندالع املواجهات  قمع امل�شرية 

هناك.

لكتائب  العام  القائد  وّجه 
الق�شام  الدين  عز  ال�شهيد 
حلركة  الع�شكري  اجلناح 
ال�شيف  حممد  "حما�ض" 
)اأبو خالد( عدة ر�شائل عقب 
اجلولة اجلهادية االأخرية التي 
خا�شتها املقاومة مع العدو، 
ال�شيف  ر�شائل  جاءت  وقد 
يف  احلركة  قائد  ل�شان  على 
واأكد  ال�شنوار.  يحيى  غزة 

الق�شام  لكتائب  العام  القائد 
اأن كل حدث جديد يوؤكد اأننا 
اقرتبنا اأكرث من حتقيق وعد 
وكن�ض هذا املحتل،  االآخرة 
"لو زاد العدو لزدنا"  م�شيفاً 
لو )متادى  اأنه  اإىل  اإ�شارة  يف 
لزادت  جرائمه  يف  العدو 
املقاومة دائرة ردها وق�شفها 
القائد  ورف�ض  ال�شاروخي( 
التي  الر�شالة  خالل  العام 

نقلها ال�شنوار يف حفل تاأبني 
بخانيون�ض،  الق�شام  �شهداء 
عن  بالك�شف  له  ال�شماح 
كانت  التي  ال�شواريخ  عدد 
اإذا  اأبيب"  "تل  على  �شتطلق 
عدوانه،  يف  العدو  متادى 
تتحدث  :"دعها  قائاًل 
ال�شيف  نف�شها"ووجه  عن 
خانيون�ض  الأهل  التحّية 
املنطقة  والأهايل  عامة 

خا�شة  بخانيون�ض  ال�رسقية 
االأحد  الق�شام  كتائب  وزفت 
�شهدائها،  من   6 املا�شي 
خمططاً  اأف�شلوا  والذين 
قطاع  داخل  كبرياً  �شهيونياً 
غزة خالل ا�شتباكهم مع قوة 
خانيون�ض،  �رسق  �شهيونية 
العملية  يف  ُقتل  حني  يف 
�شابط �شهيوين واأُ�شيب اآخر 

بجروح.  

ر�ضائل النار التي اأطلقها 
ال�ضنوار.. دالالت وماآالت

جملة من الر�شائل النارية التي 
حملها رئي�ض حركة "حما�ض" 
يف قطاع غزة يحيى ال�شنوار، 
يف مهرجان تاأبني �شهداء خان 
يون�ض، اأّكد خاللها مبا ال يدع 
جماالً لل�شك اأّن املقاومة على 
اأمت اجلهوزية لكل املخططات 
كما  منها  ال�رسية  االحتالل 
جرى يف خان يون�ض، والعلنية 
واال�شتهدافات  الت�شعيد  من 

املبا�رسة.
حملها  التي  ال�شنوار  ر�شائل 
على ل�شان قائد كتائب الق�شام 
جداراً  مّثلت  ال�شيف،  حممد 
االحتالل  جماح  لكبح  نارًيّا 
على  مباغت  عدوان  اأي  �شد 
ا على �شقوطه  رًدّ قطاع  غزة 
وال�شيا�شي  والع�شكري  االأمني 
العدوان  خالل  املدوي 

االأخري.

خطاب ن�سر

الفقار  ذو  ال�شيا�شي  املحلل 
خطاب  و�شف  �شويرجو، 
بـ"خطاب  اأم�ض  ليلة  ال�شنوار 
و�شع  اأّنه  مبيًنا  الن�رس"، 
احلروف  على  النقاط 
اأبرزها  كان  للمرحلة املقبلة، 
اأّن زمن العربدة "االإ�رسائيلية" 
له  تطاول  كل  واأّن  وىل،  قد 
الق�شف  واأّن  ا  جًدّ غايل  ثمن 

بالق�شف والدم بالدم.
اأن  اإىل  �شويرجو،  واأ�شار 
باأّن  ر�شالة  حمل  اخلطاب 
مل  احلا�شمة  احلروب  "زمن 
الرعب  وتوازن  قائًما،  يعد 
التي  ال�شيا�شية،  املعادلة  غري 
للمعركة  ح�شم  ال  اأنه  ت�شتند 
غياب  هناك  الأّن  غزة،  مع 
اأ�شبحت  بل  البديلة،  للحلول 
ال حتاول احل�شم الأنه ال بديل 
اأمام الفل�شطيني �شوى القتال 
واملدمر  واملوؤمل  املوجع 
بذلك"واأ�شاد  لكم  طاقة  وال 
املحلل وهو قيادي يف اجلبهة 
فل�شطني،  لتحرير  ال�شعبية 
اأّن  اأّكد  ال�شنوار  "خطاب  اأّن 
امل�شرتكة  العمليات  غرفة 
جامعة،  فل�شطينية  هي 
وم�رسوعها الدولة الفل�شطينية 
امل�شتقلة وعا�شمتها القد�ض، 
غزة  دولة  عن  احلديث  واأّن 
�شيكون مثيال لتجربة ال�شوالر 
والدوالر حق، و�شناأخذه بالقوة 
اإذا  من حديد  بيد  و�شن�رسب 

ماطلتم".
يدلل،  اخلطاب  اأّن  اأّكد  كما 
اأّن اأي نوع من املفاو�شات لن 
يكون اإال حتت النار و�رسبات 
عن  حديث  "واأي  املقاومة، 
املفاو�شات  ا�شرتاتيجية 
للوقت"،  وم�شيعة  عبث  هو 
االأق�رس  الطريق  اأّن  مبيناً 
االعرتاف  هو  الهدوء  نحو 
حق  راأ�شها  وعلى  بحقوقنا، 

العودة وتقرير امل�شري.

اأ�شار  ال�شياق؛  ذات  ويف 
�شويرجو اأّن احل�شور امل�رسي 
الالفت ملهرجان التاأبني، يعني 
"اعرتافا اأمام العامل اأن هوؤالء 
بل  اإرهابيني  لي�شوا  ال�شهداء 
اأّن هذا  مقاتلي حرية"، مبيناً 
م�شتقبلية  دالالت  له  �شيكون 
نف�شها  غزة  تفر�ض  اأن  اأولها 

على الطاولة الدولية".

ا�ستعداد املقاومة

ال�شنوار  خطاب  "دالالت 
اأكرث  باتت  املقاومة  اأن  توؤكد 
اأي  من  اأكرث  وقوة  ا�شتعداداً 
ا�شتغلت  واأّنها  م�شى،  وقت 
اأجل  من  االأخرية  ال�شنوات 
هذا  قدراتها"  وتطوير  تعزيز 
ما اأّكد عليه املحلل ال�شيا�شي 

عماد اأبو عواد.
خطاب  اأّن  عواد  اأبو  واأ�شار 
ما  اأّن  اإىل  ي�شري  ال�شنوار 
بكثري  اأكرث  املقاومة  متلكه 
من توقعات االحتالل، معلاًل: 
ا�شتخدمت  "املقاومة  اأّن 
غري  واإمكانيات  هائلة  كمية 
م�شبوقة يف الرد على العدوان 
اأّن  يدلل  ما  هذا  ال�شهيوين، 
اأ�رس�ض،  �شتكون  اأطول  حربا 
من  اأ�شخم  هو  ما  وحتمل 
ذلك"وكان ال�شنوار قد حتدث 
"جل�شت  قائاًل:  للجماهري 
ال�شيف،  حممد  القائد  اإىل 
عن  النا�ض  اأخرب  هل  و�شاألته 
املجهزة  ال�شاروخية  الر�شقة 
دعها  فقال:  اأبيب،  لتل 
اأبو  نف�شها"واأّكد  عن  تتحدث 
اأّن  الوا�شح  من  اأّنه  عواد، 
ا�شرتاتيجًيّا  تفهم  املقاومة 
نقاط  وتدرك  تتجه،  اأين 
م�شتعدة  "وهي  العدو،  �شعف 
على  للت�شحية  احلدود  الأبعد 
امل�شتوى التكتيكي القريب اأو 

اال�شرتاتيجي" كما قال.
اأّن  ال�شيا�شي،  املحلل  ونوه 
رفع  اأّن  وا�شحاً  كان  اخلطاب 
االأموال  واإدخال  احل�شار 
وال�شوالر اإىل غزة غري مرتبط 
باأي ابتزاز للمقاومة، وهو حق 
الفل�شطيني،  لل�شعب  م�رسوع 
قطع  "اخلطاب  م�شيفاً: 
اأّنه ال مقاي�شة  باليقني  ال�شك 
الدوالر  مقابل  للمقاومة 

وال�شوالر".
باحلا�شنة  عواد،  اأبو  وي�شيد 
الفًتا  للمقاومة،  ال�شعبية 
يف  ما�شية  املقاومة  اأّن 
فيه،  وم�شتمرة  م�رسوعها 
لتحمل  جاهزة  قيادة  ولديها 
جيل  لديها  "كما  النتائج، 
املقاومة،  هذه  يحت�شن 
كفة واحلا�شنة  فاملقاومة يف 
وهي  اأهمية  تقل  ال  ال�شعبية 
بذاتها  املقاومة  من  اأهم 
القوة  بهذه  مقاومة  وخروج 
يحت�شنها  عظيم  جيل  ورائها 

ويتبناها ويدعمها".
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و�عرتف �ملتهم يف �إحدى جل�سات 
حماكمته بقتل �ملجنى عليه قائال 
لرئي�س �ملحكمة: »متم�سك باأقو�يل 
�أيوه �أنا �للي قتلته«، و�عرتف باأنه 
�ن�سم جلماعة »د�ع�س« �لإرهابية، 
�لتي ت�ستبيح دماء �لأقباط وحتلل 
عمليات  وتنفذ  �أمو�لهم،  �سلب 

عد�ئية �سد موؤ�س�سات �لدولة.
بقتله �ملجنى  كما �عرتف �ملتهم 
عليه �لطبيب ثروت جورجي �ساكر، 
عمد� مع �سبق �لإ�رص�ر و�لرت�سد، 
و�رصوعه يف قتل �ل�ساهدين �لأول 
و�لثاين، و�رصوعه يف �رصقة �أمو�ل 
و�إحر�زه  �ملتوفى  عليه  �ملجنى 
لقناعته  وذلك  �أبي�س،  �سالحا 
باأفكار جماعة »د�ع�س« من خالل 
مطالعته لإ�سد�ر�ت تلك �جلماعة 

على �سبكة �لنرتنت.

خطو�ت  عن  �ملتهم  وك�سف 
تنظيم  �أع�ساء  �إىل  �ن�سمامه 
�إىل حمل  د�ع�س من خالل �سفره 
يف  »�لعوجة«  مبنطقة  تو�جدهم  
�إنه  وقال  بالعري�س،  رفح  مدينة 
»د�ع�س«  �أع�ساء  بع�س  �لتقى 
�أنهم  بيد  �إليهم،  �لن�سمام  وطلب 
�لقيام  �إىل  ودعوه  ذلك،  رف�سو� 
على  منفرد�  �لعد�ئية  بالعمليات 
�ملنفردة«،  »�لذئاب  طريقة 
�أحد  قتل  نية  مبيتا  مل�سكنه  فعاد 

�مل�سيحيني ل�رصقة �أمو�له.
عقب  زكريا  ح�سن  �ملتهم  وبحث 
�سكنه  مبحيط  �سيناء  من  عودته 
مبحافظة  �أ�سمون  مركز  يف 
�مل�سيحيني  �أحد  عن  �ملنوفية 
عليه  �ملجنى  بعيادة  علم  حتى 
�ساكر  جورجي  ثروت  �لطبيب 
�أن  وعلم  عنه  �ملعلومات  فجمع 
�ل�ساحل  بحي  �أخرى  عيادة  لديه 

يف حمافظة �لقاهرة، و�بتاع لذلك 
�لغر�س �سالحا �أبي�سا وتدرب على 
مطالعته  بعد  ��ستخد�مه مب�سكنه 
»د�ع�س«،و�دعى  لإ�سد�ر�ت 
طالبا  وذهب  �ملر�س  �ملتهم 
�لطبيب  بعيادة  �لطبي  �لك�سف 
به حتى  �نفرد  �أن  وما  �مل�سيحي، 
ما  طالبا  وجهه  يف  �ل�سالح  �أ�سهر 
عليه  و�عتدى  نقود،  من  بحوزته 

بالطعن، ثم نحره قا�سد� قتله.
�أمو�له  �رصقة  من  يتمكن  مل  لكنه 
حيث دخلت غرفة �لطبيب يف هذ� 
�سوز�ن  �لأوىل،  �ل�ساهدة  �لوقت 
كمال بطر�س، وعندما �ساهدت ما 
�جلاين  لها  ف�سدد  يجري �رصخت 
�ل�ساهد  طعنات وفّر، ثم �عرت�سه 
�لعال،  �لثاين، حممد �سبحي عبد 
فطعنه �أي�سا، ولحقه �لأهايل بعد 
�لقب�س  �إلقاء  من  ومتكنو�  ذلك 

عليه.

اأحالت حمكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام الذي اأ�سدرته بحق الداع�سي ح�سن زكريا، املتهم بذبح طبيب م�سيحي داخل عيادته، ملفتي اجلمهورية لأخذ الراأي ال�سرعي يف اإعدامه ،و�سادت 
حالة من الرتياح بني �سكان �سربا يف �سمال القاهرة، وجريان املجنى عليه الذين ا�ستقبلوا القرار بالتهليل كنوع من الق�سا�ص من املتهم.

م�سر

م٫�ص 

تفا�صيل مثرية عن ذابح الطبيب القبطي وعالقته بـ داع�ش!

ترامب

�صاأح�صل على تقرير مف�صل عن مقتل خا�صقجي غدا  الثالثاء 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  قال 
غد�   �سيح�سل  �إنه  تر�مب، 
حول  مف�سل  تقرير  على  �لثالثاء 
جمال  �ل�سعودي  �ل�سحفي  مقتل 

خا�سقجي.
ت�رصيح تر�مب هذ� جاء لدى لقائه 
خالل  �ل�سحفيني  من  عدد  مع 
�لتي  كاليفورنيا  ولية  �إىل  زيارته 

ت�سهد حر�ئق غابات كبرية.
�لذي  �لتقرير  �أن  تر�مب  و�أو�سح 
�سيحتوي   ، �لثالثاء  غد�  �سي�ستلمه 
�إىل  و�سي�سري  مهمة  تفا�سيل  على 

�لقاتل و�لآمر بالقتل.
وكالة  تو�سل  �دعاء�ت  على  ورد� 
�ل�ستخبار�ت �ملركزية )CIA( �إىل 
بن  حممد  �ل�سعودي  �لعهد  ويل  �أّن 

�سلمان هو من �أمر بقتل خا�سقجي، 
�لأن  �إىل  يقدمو�  »مل  تر�مب:  قال 
�أي تقييم، ومن �ملبكر �لإدلء مبثل 
هذه �لت�رصيحات، فالتقرير مل ينته 
مع  �لتقى  �أنه  تر�مب  بعد«و�رصح 
مديرة �لـ )CIA( جيني ها�سبل يف 
هذ� �ل�ساأن، و��سفا �أن مقتل �سحفٍي 
بالأمر �ملخيف و�خلمي�س �ملا�سي، 

�ل�سعودية  �لعامة  �لنيابة  �أعلنت 
د�خل  خا�سقجي  بقتل  �أمر  من  �أن 
هو  �إ�سطنبول  يف  بالده  قن�سلية 
دون  معه«  �لتفاو�س  فريق  »رئي�س 
و�أن جثة �ملجني عليه  ��سمه،  ذكر 
�ملبا�رصين  قبل  من  جتزئتها  متت 
نقلها  ومت  ت�سميتهم(،  )دون  للقتل 

�إىل خارج �لقن�سلية.

�لرتكي  �خلارجية  وزير  و�عترب 
بع�س  �أن  �أوغلو،  ت�ساوو�س  مولود 
ت�رصيحات �لنيابة �لعامة �ل�سعودية 
»يجب  وقال:  مر�سية«،  »غري 
بقتل  �أمرو�  �لذين  عن  �لك�سف 
خا�سقجي و�ملحر�سني �حلقيقيني، 
بهذه  �لق�سية  �إغالق  وعدم 
�أعلنت  �أي�سا،  �لطريقة«و�خلمي�س، 

على  عقوبات  فر�س  و��سنطن 
�جلرمية،  خلفية  على  �سعوديا   17
�سملت �سعود �لقحطاين �مل�ست�سار 
و�لقن�سل  �لعهد،  لويل  �ل�سابق 
�ل�سعودي �لعام يف �إ�سطنبول حممد 
�لعتيبي، وماهر مطرب وهو م�سوؤول 
رفيع �مل�ستوى متهم بتن�سيق عملية 

�لقتل.

نيويورك تاميز

ا�صتقالة م�صوؤولة تنظيم ال�صيا�صات الأمريكية مع ال�صعودية

مقتل متظاهرة يف حادث خالل احتجاجات بفرن�صا

�إن  تاميز،  نيويورك  �سحيفة  قالت 
عن  �مل�سوؤولة  فونتيرنوز  كري�ستني 
بعالقة  �ملتعلقة  �ل�سيا�سات  تنظيم 
مع  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
يف  عملها  من  ��ستقالت  �ل�سعودية، 
�لبيت �لأبي�س ونقلت نيويورك تاميز 
فونتيرنوز  �أن  �إثنني،  م�سوؤولني  عن 
يوم  عملها  من  ��ستقالتها  قدمت 

�جلمعة �لفائت.
دور�  لعبت  فونتيرنوز  �أن  وذكرت 
�ملتحدة  �لوليات  فر�س  يف  مهما 
من  عدد  على  عقوبات  �لأمريكية 
مقتل  ق�سية  خلفية  على  �ل�سعوديني 
د�خل  خا�سقجي  جمال  �ل�سحفي 
مطلع  �إ�سطنبول  يف  بالده  قن�سلية 
�ل�سحيفة  ولفتت  �ملا�سي  �أكتوبر 

زيارة  �أجرت  �أن فونتيرنوز  �إىل  �أي�سا 
قبل  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل 
�ملوؤيدين  من  وهي  ق�سرية،  فرتة 
�ل�سالعني يف  �لعقوبات على  لت�سديد 

مقتل خا�سقجي.
وقالت �إن مو�قف فونتيرنوز �ل�سارمة 
��ستياء  ولدت  �ل�سعوديني  جتاه 
�لأبي�س  �لبيت  د�خل  �لبع�س  لدى 

و��سنطن  �أعلنت  �أي�سا،  و�خلمي�س 
فر�س عقوبات على 17 �سعوديا على 
خلفية جرمية قتل خا�سقجي، �سملت 
�ل�سابق  �مل�ست�سار  �لقحطاين  �سعود 
لويل �لعهد، و�لقن�سل �ل�سعودي �لعام 
يف �إ�سطنبول حممد �لعتيبي، وماهر 
�مل�ستوى  رفيع  م�سوؤول  وهو  مطرب 

متهم بتن�سيق عملية �لقتل.

�لفرن�سي  �لد�خلية  وزير  قال 
�سائقة  �إن  كا�ستانري  كري�ستوف 
ولقيت  باخلطاأ  متظاهرة  �سدمت 
�إغالق  حملة  خالل  �ليوم  حتفها 
�لطرق يف �أنحاء فرن�سا �حتجاجا 
على زيادة �ل�رص�ئب على �لوقود.

�إغالق  �ملتظاهرون  ويحاول 
�لطرق �ل�رصيعة ومنع �لو�سول �إىل 
م�ستودعات �لوقود يف �إطار حركة 
»�ل�سرت�ت  با�سم  تعرف  �سعبية 
فعل  كرد  بد�أت  و�لتي  �ل�سفر�ء« 
على قر�ر �لرئي�س �إميانويل ماكرون 
�لوقود  على  �ل�رص�ئب  زيادة 

يف  حملي  وحاكم  كا�ستانري  و�أفاد 
باأن  �لتلفزيون  نقلها  ت�رصيحات 
عندما  بالفزع  �أ�سيبت  �ل�سائقة 
طريقا  يقطعون  حمتجني  ر�أت 
من  �ل�رصقي  �جلنوبي  �لق�سم  يف 
و�سدمت  �ل�رصعة  فز�دت  �سافو�، 
»�أ  وكالة  �أفادت  كما  �ملتظاهرة 
يف  �أ�سيبو�  �لع�رص�ت  باأن  ب«  ف 

�لحتجاجات.
هذ� وجتمع نحو 124 �ألف �سخ�س 
�لحتجاجية  �حلركة  �إطار  يف 
»�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء« يف نحو 2000 
للتنديد  �لبالد،  باأنحاء  نقطة 

و�رتفاع  �ل�رص�ئية  �لقدرة  برت�جع 
�ملتظاهرون  وقام  �لوقود  �أ�سعار 
وعدة  �ل�سيار�ت  طرق  باإغالق 
�أ�سفر  ما  �لبالد،  �أرجاء  يف  طرق 
بع�سها  �إ�سابات  عدة  وقوع  عن 
 50 نحو  وقوع  يف  ت�سببت  بليغة 
جريحا، بالإ�سافة �إىل توقيف نحو 

24 �سخ�سا.
�مل�رصي  �لأعمال  رجل  علق 
يف  �ساوير�س  جنيب  �مل�سهور 
موقع  على  ن�رصها  تغريدة 
»تويرت« على  �لتو��سل �لجتماعي 
عناوين �أخبار متد�ولة حتت عنو�ن 

لإنقاذ  حياته  فقد  قبطي  »�ساب 
يف  �ساوير�س  جنيب  م�سلمة«وقال 
�لتغريدة �إن �إنقاذ �إن�سان يف خطر 
م�سبقا  ديانته  معرفة  يتطلب  ل 
�أ�سا�سها  كلها  �لأديان  �أن  و�أ�ساف 
�لإن�سانية، مثمنا ما قام به �ل�ساب 
وو�سفه بال�سجاع و�لإن�سان و�أعرب 
رجل �لأعمال �مل�رصي عن تعجبه 
بالغريب،  و�سفه  �لذي  �لكالم  من 
عندما  »هل  مت�سائال  قال  حيث 
�أول  �سي�ساألها  فتاة يف خطر  يجد 
عن دينها و�إذ� مل تكن تتبع ديانته 

لن ينقذها؟«.

الغنو�سي

»النه�صة« مل حتر�ش على ترجمة 
مكانتها باحلكومة اجلديدة

�لنه�سة  حركة  رئي�س  قال 
�إّن  �لغنو�سي  ر��سد  �لتون�سية 
يف  �أ�سا�سيا  »يعّد  حزبه  �أن  رغم 
يحر�سو�  »مل  �أنهم  �إل  �لبالد«، 
ت�سكيل  يف  ذلك  ترجمة  على 
�حلكومة �جلديدة؛ كون ذلك لي�س 
ذلك  جاء  �لبالد«.  م�سلحة  من 
�جلل�سة  خالل  �ألقاها  كلمة  يف 
لكتلة  �لر�بعة  �ل�سنوية  �لعامة 
�حلركة )�إ�سالمية/68 مقعد� من 
مبقر  �نعقدت  �لتي   )217 �أ�سل 
�لربملان وتابع �لغنو�سي �أن حزبه 
وجوده  حت�سني  مبجرد  »�كتفى 
)فيتو(  وبو�سع  �حلكومة  د�خل 
ل  �أنهم  �عتقد  �أ�سخا�س  �سد 
ي�سلحون لتقلد منا�سب وز�رّية.«  
�لأكرب  مك�سبنا  »كان  و�أ�ساف: 
ف�ساد  �أنه  نعتقد  ما  حماربة 
�لعنا�رص  ��ستبد�ل  مت  لذلك   ..
و�لتي  �ل�ساحلة  وغري  �لفا�سدة 
)مل  �حلكومة  يف  كفاءة  لها  لي�س 

�أف�سل،  �أنهم  نقدر  مبن  ي�سمها( 
للنه�سة  �نتماءهم  يكن  ومل 
مك�سب  ..وهو  �رصوريا  �أمر� 
نو�ب  جمل�س  و�سّوت  �أ�سا�سي«. 
�لتون�سي(،  )�لربملان  �ل�سعب 
تعديل  بقبول  �ملا�سي،  �لإثنني 
رئي�س  �قرتحه  و��سع  حكومي 
رغم  �ل�ساهد،  يو�سف  �حلكومة، 
�لباجي  �لرئي�س  مو�فقة  عدم 
�ل�سب�سي )92 عاما( و�سمل  قايد 
 13 �ملو�سع  �لوز�ري  �لتعديل 
دولة  كتاب  و5  وز�رية  حقيبة 
خطوة  يف  وزر�ء(،  )م�ساعدي 
�سكلت  �إنها  مر�قبون  يقول 
بالبالد  جديدة  �سيا�سية  تو�زنات 
�إجمال  �جلديدة  �لت�سكيلة  و�سمت 
بعد  دولة،  ُكتاب  و10  وزير�   29
�سيا�سية  �أطيافا  �سملت  مفاو�سات 
ر�سميا،  عنها،  وغابت  متعددة 
قطبي  �أحد  تون�س«،  »ند�ء  حركة 

�لئتالف �حلاكم بالبالد.
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احتاد بلعبا�س يغرق يف النفق املظلم
تعقدت و�ضعية فريق احتاد بلعبا�س يف منطقة اخلطر جلدول الرتتيب بعد الهزمية اجلديدة التي عادت بها من �رشق 
البالد اأمام جمعية عني مليلة، حيث ف�ضل اأ�ضبال املدرب يو�ضف بوزيدي يف حتقيق نتيجة ايجابية وتاأكيد االنت�ضار 
الثمني الذي حققوه من ملعب 5 جويلية اأمام مولودية اجلزائر، ويتواجد العبو املكرة اأمام و�ضعية �ضعبة ال يح�ضدون 
عليها خا�ضة واأن الفريق الزال قابعا املركز الثالث املهدد بال�ضقوط وهو ما يجعل االإدارة اأمام خيار البحث عن �ضبل 
اإنقاذ الفريق يف ظل املهمة ال�ضعبة التي تنتظرهم خالل ال�ضطر الثاين من البطولة الوطنية خا�ضة واأن ال�رشاع على 
البقاء �ضوف يحتدم بني عدة اندية، واالأكيد اأن مباراة اجلولة اخلتامية من مرحلة الذهاب امام �ضباب بلوزداد �ضوف 

تكون هامة بني فريقني ي�ضارعان على البقاء يف ظل تواجدهما حتت طائل التهديد بال�ضقوط اإىل الدرجة الثانية.
ع.ق.

عي�شة ق.

حتقيق  يف  املولودية  ف�ضلت  اأين 
الثالث  اجلوالت  مدار  على  الفوز 
فّوت  الذي  االأمر  وهو  االأخرية 
عليها االقرتاب من كوكبة املقدمة 
منا�ضفة  الثالث  املركز  وتقا�ضم 
رفقة �ضبيبة ال�ضاورة، حيث يتوا�ضل 
النادي  مالحقة  يف  النقاط  نزيف 
العا�ضمي الذي مل يجد معامله بعد 
هذا املو�ضم يف ظل توا�ضل النتائج 
توؤثر  التي  النتائج  وهي  املتذبذبة 

االأدوار  لعب  يف  الفريق  قدرة  على 
والتناف�س  املو�ضم  هذا  االأوىل 
االأوىل  الثالث  املراكز  اإحدى  على 
ويتواجد  الوطنية،  البطولة  يف 
اأمام  عمرو�س  عادل  املدرب 
اأ�ضحى  انه  باعتبار  بركان  فوهة 
حميط  من  االنتقادات  يتلقى 
الفريق والذين ك�ضفوا عن ف�ضله يف 
حتقيق نتيجة ايجابية مع الت�ضكيلة 
وقيادتها غلى اال�ضتفاقة وا�ضتعادة 
مرور  بعد  ال�ضلبية  النتائج  �ضل�ضلة 
الفريق  اإىل  ا�ضتقدامه  على  �ضهر 

برنارد  الفرن�ضي  للمدرب  خلفا 
كازوين، معللني اأنه ف�ضل تكتيكيا ومل 
يقدم ما كان منتظرا منه.  وعرفت 
ه�ضام  املهاجم  تلقي  املواجهة 
القدم  م�ضتوى  على  اإ�ضابة  نقا�س 
قبل  اأ�ضا�ضيا  دخل  كان  الذي  وهو 
ان ي�ضطر الطاقم الفني اإىل تغيريه 
ونقل  بن عثمان  بزميله  ا�ضطراريا 
من  امل�ضت�ضفى  اإىل  فورا  الالعب 
ال�ضحية  حالته  على  الوقوف  اأجل 
الفرتة  اللعب يف  وهو املهدد بعدم 

املقبلة من املناف�ضة.

العميد يوا�سل ال�سقوط وعمرو�س على فوهة بركاننقا�ش تلقى اإ�شابة يف القدم ونقل اإىل امل�شت�شفى
عاد فريق مولودية اجلزائر بالتعادل من التنقل الذي قاده اإىل مدينة بجاية ملواجهة 

املولودية املحلية يف �شياق ت�شوية املقابلة املتاأخرة عن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة 
االأوىل، ورغم اأن النادي العا�شمي تفادى ال�شقوط يف فخ الهزمية اإال اأن التعادل جاء 
بطعم اخل�شارة لل�شيوف والذين ف�شلوا يف ا�شتغالل الو�شعية ال�شعبة التي تتواجد 

عليها ت�شكيلة املوب من اأجل اقتنا�ش فوز ثمني يف ظل توايل النتائج ال�شلبية

مناد يك�شف رحيله عن 
العار�شة الفنية بعد 
لقاء مولودية اجلزائر

ال�سام تعود 
لالنت�سارات 

وتفك القطيعة 
مع ملعب اأول 

نوفمرب
ا�ضتعاد فر يق جمعية عني مليلة 
بعد  جمددا  االنت�ضارات  نغمة 
على  �ضجله  الذي  الثمني  الفوز 
بلعبا�س  احتاد  ال�ضيف  ح�ضاب 
املتاأخرة  املباراة  ت�ضوية  �ضمن 
الرابطة  من   12 اجلولة  عن 
هذا  و�ضاهم  االأوىل،  املحرتفة 
الفوز يف ابتعاد ت�ضكيلة »ال�ضام« 
وتعميق  املوؤخرة  منطقة  عن 
املهددين  ثالث  عن  الفارق 
نقاط،  اأربع  اإىل  بال�ضقوط 
كان ممنوعا  الفريق  وان  خا�ضة 
يعقد  جديد  تعرث  ت�ضجيل  من 
املوؤخرة،  اأندية  �ضمن  و�ضعيته 
فك  يف  الالعبون  جنح  اأين 
بباتنة  نوفمرب  اأول  ملعب  عقدة 
عدم  بعد  فيه  يلعبون  والذين 
حمداين  عابد  ملعبهم  تاأهيل 
املو�ضم  مباريات  الحت�ضان 
الكروي احلايل، والذي مل يجدوا 
حتويلهم  بعد  عليه  معاملهم 
عليه،  املباريات  ال�ضت�ضافة 
التعرثات  اإىل توايل  اأدى  وهو ما 
لقاء  مبنا�ضبة  اال�ضتفاقة  قبل 
احتاد بلعبا�س الذي يعتربه حمبو 
االنطالقة  اجلديد  ال�ضاعد 
مواجهة  تنتظره  والذي  للفريق 
االأربعاء  امللعب  نف�س  على 
ي�ضتقبلون  عندما  املقبل 
اجلولة  �ضمن  اجلزائر  مولودية 
15 واالأخرية من مرحلة الذهاب 
للبطولة الوطنية من اأجل تدعيم 
اإ�ضافية  نقاط  بثالث  الر�ضيد 
و�ضط  اإىل  االرتقاء  يف  ت�ضاهم 
ثالثي  عن  واالبتعاد  الرتتيب 
جمعية  رئي�س  ووعد  املوؤخرة. 
بتقدمي  عني مليلة �ضداد العبيه 
مكافاأة خا�ضة بعد الفوز الثمني 
اإليهم  حتدث  اأين  حققوه،  الذي 
بعد  املالب�س  تغيري  غرف  يف 
مبنحة  ووعدهم  اللقاء  نهاية 
مليون   10 قيمتها  تبلغ  مغرية 
�ضنتيم لكل العب نظري االنت�ضار 

الذي جاء يف وقته.
املدرب  ك�ضف  املقابل،  يف 
اأنه اتفق مع  املوؤقت �ضليم مناد 
بالبقاء  مليلة  عني  جمعية  اإدارة 
لالإ�رشاف على الفريق اإىل غاية 
مباراة مولودية اجلزائر قبل حزم 
مناد  وبرر  والرحيل،  احلقائب 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  االأمر 
عقب نهاية مواجهة بلعبا�س اأنت 
مهمته يف العار�ضة الفنية لل�ضام 
املدرب  رفقة  بالقدوم  انطلقت 
الالئق  ومن غري  خل�رش عجايل 
اأن يوا�ضل العمل بعد رحيله وهو 
ما دفعه اإىل االتفاق مع م�ضوؤويل 
الفريق على املغادرة بعد نهاية 

مرحلة الذهاب.
عي�شة ق.

ما�سوي: لعبنا اأف�سل من مولودية اجلزائر لكن احلظ مل بحالفنا

مولودية  فريق  مدرب  اعرتف 
اأن  ما�ضوي  الدين  خري  بجاية 
العبيه خا�ضوا مباراة يف امل�ضتوى 
اأمام مولودية اجلزائر وقدموا اأداءا 
كبرية طيلة اأطوارها ح�ضبه، واأو�ضح 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  ما�ضوي 
فريقه  اأن  املواجهة  نهاية  عقب 
العا�ضمي  النادي  من  اأف�ضل  كان 
من  خا�ضة  امليدان  اأر�ضية  على 
ما  واأدى  والتكتيكية  الفنية  الناحية 
خالفهم  احلط  ان  مو�ضحا  عليه، 

بعد  الفوز  حتقيق  من  وحرمهم 
والذين  �ضنعوها  التي  الفر�س 
اأهداف  اإىل  ترجمتها  يف  ف�ضلوا 
ا�ضتغله  ما  وهو  الفوز  لهم  متنح 
له  تكن  مل  اأين  ح�ضبه،  املناف�س 
واحدة  فر�ضة  �ضوى  اللقاء  طيلة 
هدف.   اإىل  وترجمها  للت�ضجيل 
تعرثا  »املوب«  ت�ضكيلة  و�ضجلت 
ال�ضقوط  وا�ضلت  اأين  ملعبها  على 
بعدما  ال�ضلببية  النتائج  �ضل�ضلة  يف 
ف�ضلت للمباراة ال�ضابعة على التوايل 

الذي  االأمر  وهو  الفوز  حتقيق  يف 
ي�ضع النادي اأمام و�ضعية �ضعبة يف 
ت�ضييع  واأن  خا�ضة  الرتتيب  جدول 
النقاط جمددا على ملعب »الوحدة 
اأبناء  ت�ضكيلة  جعل  املغاربية« 
منطقة  من  يقرتبون  قورايا«  »ميا 
اخلطر ويطالهم التهديد بال�ضقوط 
خا�ضة واأنهم ال يبتعدون عن ثالث 
بفارق  �ضوى  بال�ضقوط  املهددين 

ثالث نقاط فح�ضب.
عي�شة ق.

بطولة فرن�شا لل�شباحة داخل احلو�ش

�سحنون ينال برونزية 
�سباق 50 م حرة

اأ�ضامة  اجلزائري  ال�ضباح  اأحرز 
الربونزية  امليدالية  �ضحنون 
�ضهرة  حرة  �ضباحة  م   50 ل�ضباق 
فرن�ضا  بطولة  �ضمن  املن�رشم 
 25 ال�ضغري  لل�ضباحة يف احلو�س 
نوفمرب   18 و   15 بني  اجلارية  م 
مونبيلييه  مبدينة  اجلاري 
الفرن�ضية، وقطع �ضحنون 26�ضنة 
مر�ضيليا  نادي  رفقة  والنا�ضط 
�ضباحة حرة  م   50 نهائي  م�ضافة 
حني  يف  ج   83 و  ثا   21 زمن  يف 
يونيل  للفرن�ضي  الذهبية  عادت 
والف�ضية  ج   62 ثا   21 غوفيندين 
ثا   21 غرو�ضي  ماك�ضيم  ملواطنه 

67 ج.

من جانبه، حطم ال�ضباح ال�ضاعد 
الرقم  �ضنة   16 بوحميدي  ريا�س 
�ضباق  يف  اجلزائري  القيا�ضي 
اأجزاء  ب�ضبعة  الظهر  م على   100
ثا   54 قدره  بتوقيت  املائة  من 
ال�ضابق  الرقم  كان  بينما  ج   83
 90 ثا   54 جنو�ضي  ريا�س  بحوزة 
من  بوحميدي  افتك  للتذكري،  ج. 
احتاد اجلزائر لقب بطل اإفريقيا 
يف �ضباق 200 م على الظهر بزمن 
بطولة  خالل  ج   13 ثا   05 2د 
اإفريقيا لل�ضباحة التي جرت �ضهر 
�ضبتمرب الفارط باجلزائر وهو ال 

يزال ين�ضط مع فئة االأ�ضبال.
وكاالت

البابية تلتحق بالو�شافة مقرة وب�شكرة 
يرت�شدان والقبة ت�شجل اأول فوز باملو�شم

ا�سود الون�سري�س ي�ستعيدون ال�سدارة 
والزيانيون اكرب اخلا�سرين

التي  القمة  ب�ضكرة  احتاد  ح�ضم 
تلم�ضان  وداد  بالو�ضيف  جمعته 
على  ا�ضت�ضافه  عندما  ل�ضاحله 
الثالث  النقاط  واأحرز  ميدانه 
على  بالبقاء  له  �ضمحت  التي 
املقدمة  كوكبة  من  مقربة 
وتقلي�س الفارق عن الو�ضافة اإىل 
االإطاحة  م�ضتغال  واحدة  نقطة 
كانوا  الذين  الزيانيني  بت�ضكيلة 
اأكرب اخلا�رشين يف اجلولة 14 من 
بعدما  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
ا�ضرتجعها  التي  ال�ضدارة  فقدوا 
جعية ال�ضلف عقب الفوز ال�ضعب 
الذي �ضجله يف داربي الغرب اأمام 
�رشيع غليزان والذي متكنت على 
الون�رشي�س«  »اأ�ضود  ت�ضكيلة  اإثره 
من العودة اإىل املركز االأول بفارق 
املالحقني  اأقرب  عن  نقطتني 
تاأكيد  يف  »الرابيد«  ف�ضل  بينما 
اأمام  الفارطة  باجلولة  انت�ضاره 
هزمية  وكانت  ب�ضكرة،  احتاد 
نعمة على مولودية  تلم�ضان  وداد 
العلمة التي التحقت بالت�ضكيلة يف 
الو�ضافة منا�ضفة بعد انت�ضارها 
على  القواعد  خارج  من  الثمني 
احتاد  الرتتيب  متذيل  ح�ضاب 
ال�ضقوط  يوا�ضل  الذي  البليدة 

وف�ضل يف حتقيق اي انت�ضار منذ 
انطالق املو�ضم الكروي اجلاري. 
بينما �ضجل ال�ضاعد اجلديد جنم 
مقرة املفاجاأة ووا�ضل اال�ضتفاقة 
من خالل العودة بفوز ثمني على 
�ضبيبة �ضكيكدة  ح�ضاب امل�ضيف 
على  مباراة  رابع  يحقق  جعله 
ويتقا�ضم  هزمية  دون  التوايل 
املركز الرابع رفقة احتاد ب�ضكرة 
الو�ضافة  عن  نقطة  بعد  على 

وثالث نقاط فقط عن الريادة.
اأول  القبة  رائد  حقق  جهته،  من 
الكروي  املو�ضم  يف  انت�ضار 
ح�ضاب  على  جاء  والذي  احلايل 
وي�ضمح  عنابة  احتاد  ال�ضيف 
بينما  البقاء،  باآمال  التم�ضك  له 
بال�ضقوط  املهددين  ثالث  عاد 
ثمني  بتعادل  احلرا�س  احتاد 
اأمام مولودية �ضعيدة جتعل اآماله 
البقاء،  على  بالتناف�س  قائمة 
جمعية  و�ضعية  تعقدت  فيما 
من  الهزمية  تلقي  الذي  وهران 
بو�ضعادة  اأمل  ملالقاة  تنقله 
جعلته يتدحرج يف اأ�ضفل الرتتيب 
ثالثي  عن  واحدة  بنقطة  ويبتعد 

املوؤخرة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

»الكناري«  ت�شكيلة  العبو  يدخل 
الفوز  عن  بحثا  امليدان  اأر�شية 
انت�شار  وتاأكيد  التوايل  على  الثاين 
ح�شني  ن�رص  اأمام  الفارطة  اجلولة 
املحلي  الفريق  ميلك  اأين  داي، 
اأجل  عاملي االأر�ض واجلمهور من 
يف  ي�شاهم  جديد  فوز  اقتنا�ض 
االأوىل  الدوار  لعب  التعداد  �شمان 

ت�رصيحات  رغم  املو�شم  هذا 
اأع�شاء اإدارة الفريق عدم ت�شطريهم 
بلقب  التتويج  التناف�ض على  هدف 
ت�شتهدف  ال�شبيبة  اأن  اإال  البطولة، 
واللعب  الظهور جمددا  اإىل  العودة 
املراكز  اإحدى  اإحراز  اأجل  من 
اإىل  العودة  و�شمان  االأوىل  الثالث 
الت�شكيلة  وتعرف  القارية.  ال�شاحة 
بوعلي  تيزي  بالل  العبها  غياب 
من  االإيقاف  عقوبة  تلقي  الذي 

ملباراتني  االن�شباط  جلنة   طرف 
الذهاب  مرحلة  يجعل  ما  وهو 
يعود  لن  والذي  لالعب  انتهت 
مناف�شة  ادوار  من  ابتداء  �شوى 
االإياب  ومرحلة  اجلمهورية  كاأ�ض 
املقابل،  يف  الوطنية.  البطولة  من 
العودة  على  ق�شنطينة  �شباب  يعول 
بنتيجة ايجابية من تنقله اإىل مدينة 
التي  الهزمية  وجتاوز  وزو  تيزي 
املنق�شي  االأ�شبوع  نهاية  �شجلها 

اأمام احتاد اجلزائر، حيث ال ميلك 
بطل املو�شم الفارط من خيار اآخر 
التي  الفراغ  مرحلة  جتاوز  �شوى 
مير بها وهو الذي ف�شل يف حتقيق 
مباريات  �شبع  مدار  على  فوز  اأي 
رفقاء  يجعل  الذي  االأمر  متتالية 
من  ال�شغط  حتت  عبيد  الالعب 
اأجل تفادي ت�شجيل هزمية جديدة 
يبتعد  ال  الذي  بالنادي  تع�شف  قد 

عن اأندية املوؤخرة.

�شبيبة القبائل / �شباب ق�شنطينة

الكناري يرت�صد تقلي�ص الفارق عن الرائد
جتري اأم�شية اليوم مباراة متاأخرة �شمن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة الأوىل وجتمع فريقي �شبيبة القبائل و�شباب 

ق�شنطينة على ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو، حيث يبحث الفريق القبائلي على تدعيم الر�شيد بثالث نقاط اإ�شافية من 
اأجل تقلي�ص الفارق جمددا عن الرائد احتاد اجلزائر والبقاء على بعد اأربع نقاط عن املركز الأول يف جدول الرتتيب

النادي البلوزدادي يفاو�ص مهاجما ت�شاديا

عليق يطلب خدمات بانوح و�صاعد 
وحمار يرف�ص ت�صريح دراوي

اإدارة غاالتا�صراي تقرر 
اال�صتغناء عن فيغويل 

باملركاتو ال�صتوي

حمرز يغيب عن تر�صيحات بي 
بي �صي الأف�صل العب اإفريقي

حل�شاب كاأ�ص اأمم اإفريقيا لالأمم اجلارية بغانا

املنتخب الن�صوي ينهزم 
يف اللقاء االفتتاحي

بلوزداد  �شباب  فريق  اإدارة  طلبت 
بانوح،  �شطيف  وفاق  ثالثي  خدمات 
اأجل  من  دراوي  وزكرياء  �شاعد 
التحويالت  فرتة  خالل  معهم  التعاقد 
املدير  ات�شل  حيث  املقبلة،  ال�شتوية 
الوفاق  برئي�ض  العا�شمي  للنادي  العام 
معه  التفاو�ض  اأجل  من  حمار  ح�شان 
ال�شالف  الثالثي  مع  التعاقد  حول 
ذكره، ووافق االأخري على منح خدمات 
�شباب  لفائدة  و�شاعد  بانوح  الثنائي 
بلوزداد لكنه يف املقابل رف�ض رف�شا 
العبه  خدمات  عن  اال�شتغناء  قاطعا 
قائمة  �شمن  يو�شع  مل  الذي  دراوي 
املركاتو  خالل  امل�رصحني  الالعبني 
بانوح  االآخر  الثنائي  عك�ض  ال�شتوي 
معه  العقد  ف�شخ  مت  االأخري  و�شاعد 
املو�شم  من  الذهاب  مرحلة  منت�شف 
من  م�شادر  وك�شفت  احلايل،  الكروي 
وجد  عليق  ان  البلوزدادي  النادي 
اتفاقا بالرتا�شي مع حمار ب�شاأن منحه 
واملفاو�شات  و�شاعد  بانوح  خدمات 
اإنهاء  اأجل  من  ال�شحيح  طريقها  يف 

مع  العقد  على  الثنائي  بتوقيع  االأمور 
عمرو�ض،  لطفي  املدرب  ت�شكيلة 
بارادو  نادي  العب  دخل  جهته  من 
ولوهافر الفرن�شي �شابقا طيب مزياين 
مفكرة عليق من اأجل ا�شتقدامه خالل 
املركاتو ال�شتوي، فيما ينتظر ان تبداأ 
مفاو�شات امل�شوؤولني على الفريق مع 
ب�شاأن  العا�شمة  احتاد  من  نظرائهم 
�شيديبي  املايل  الالعب  عقد  �رصاء 
الذي يلعب للمو�شم الثاين على التوايل 

على �شكل اإعارة.
يف املقابل، متلك غدارة اأبناء العقيبة 
اإفريقي  العب  مع  التعاقد  يف  الرغبة 
يف من�شب الهجوم، ولهذا الغر�ض فقد 
اإبراهيم  الت�شادي  الالعب  اقرتاح  مت 
حيث  معه،  التعاقد  اجل  من  جربيل 
معه  املفاو�شات  يف  ت�رصع  اأن  ينتظر 
رغبتها  ظل  يف  ا�شتقدامه  اأجل  من 
ا�شتقدام العب راأ�ض حربة وهو الذي 
الغابوين بر�شيد  الدوري  يعترب هداف 

16 هدفا.
ع.ق.

قّررت اإدارة نادي غاالتا�رصاي الرتكي 
اال�شتغناء عن خدمات العبها الدويل 
اجلزائري �شفيان فيغويل اأين و�شعته 
�شمن الالعبني املعنيني بالبيع حت�شبا 
هذا  ويف  املقبل،  ال�شتوي  للمركاتو 
ال�شدد ك�شف اأم�ض املوقع االلكرتوين 
النادي  اإدارة  اأن  ماك«  »فوتو  الرتكي 
املمتاز  الرتكي  الدوري  لقب  حامل 
لال�شتغناء  جاهز  املن�رصم  املو�شم 
عن متو�شط ميدان املنتخب الوطني 
بعدما  ال�شتوي  املركاتو  من  ابتداء 

فاحت  مدربه  ح�شابات  خارج  اأ�شحى 
�شمن  فيغويل  يتواجد  حيث  تريمي، 
معنيني  العبني  ثالثة  ت�شم  قائمة 
بالت�رصيح اإىل جانب زميليه الربازيلي 
وال�شوي�رصي  رومي  برييرا  مايكون 
م�شريو  ات�شل  حيث  ديرديوك،  اإرين 
اأعمال  بوكيل  الرتكي  العمالق 
من  الفرن�شي  غرونوبل  نادي  خريج 
عن  التخلي  بقرارها  اإعالمه  اجل 

خدماته.
ع.ق.

بي  »بي  الربيطانية  االإذاعة  �شجلت 
�شي« مفاجاأة مدوية بعدما ا�شتبعدت 
ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب 
حمرز عن قائمة الالعبني املر�شحني 
العب  اأف�شل  لقب  حول  للتناف�ض 
اختارت  اأين   ،2018 للعام  اإفريقي 
قائمة �شّمت خم�شة العبني يتناف�شون 
حول اللقب الذي تنظمه �شنويا وغاب 
عنها جنم اخل�رص والالعب املحرتف 
رفقة مان�شيرت �شيتي االجنليزي رغم 

ويتواجد  رائعة  مو�شم  بداية  تقدميه 
حممد  امل�رصي  النجم  من  اأف�شل 
املنتخب  رفقة  االأداء  اأن  غال  �شالح 
متو�شط  اختيار  على  اأثر  الوطني 
ميدان اخل�رص �شمن القائمة النهائية 
والتي �شمت غلى جانب �شالح كل من 
املغربي مهدي بن عطية، ال�شنغاليان 
�شايدو ماين وكاليدو كوليبايل والغاين 

توما�ض بارتي.
ع.ق.

انهزم املنتخب الوطني لل�شيدات لكرة 
القدم اأمام نظريه الغاين بنتيجة 0-1 
املنتخبني  جمعت  التي  املباراة  يف 
اأول اأم�ض �شمن افتتاح كاأ�ض اإفريقيا 
بالعا�شمة  فعالياتها  اجلارية  لالأمم 
االأوىل  املجموعة  �شمن  اآكرا  الغانية 
من املناف�شة القارية، و�شجلت الهدف 
غالدي�ض  الالعبة  اللقاء  يف  الوحيد 
ال�شوط  من   13 الدقيقة  يف  اأمفوبيا 
املجموعة  نف�ض  وحل�شاب  االأول، 
املايل  املنتخب  البارحة  واجه م�شاء 
اجلولة  خالل  الكامريوين.  نظريه 

اجلزائري  املنتخب  �شيكون  الثانية، 
اأمام امتحان �شعب عندما يالقي يوم 
الكامريوين،  نظريه  املقبل  الثالثاء 
دور  م�شوار  اجلزائريات  و�شتختم 
املجموعات اأمام مايل يف 23 نوفمرب، 
منتخبات  الثانية  املجموعة  وت�شم 
نيجرييا حاملة اللقب، جنوب افريقيا، 
اال�شتوائية، و�شت�شمن  زامبيا  وغينيا 
البطولة  الثالثة االأوىل يف  املنتخبات 
تذكرة امل�شاركة يف كاأ�ض العامل 2019 

املقرر اإجراوؤها بفرن�شا.
ق.ر. 
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بوقلمونة يوا�شل الغياب وحمار يتفق رفقة 4 ركائز للتجديد

توا�صل ال�صو�صبان�ص يف بيت الوفاق واالأن�صار يطالبون بزكري

رفقاء يايا اأجروا اأم�ص اأول ح�شة تدريبية

احتاد اجلزائر يلتحق بال�صودان ويحول تركيزه نحو البطولة العربية

والرتقب  ال�شو�شبان�ض  يتوا�شل 
�شطيف  وفاق  فريق  بيت  داخل 
نهاية  املفاجئة  الهزمية  بعد 
ن�رص  اأمام  املن�رصم  االأ�شبوع 
ح�شني داي وهو الثاين على التوايل 
القواعد بعد خ�شارة �شبيبة  داخل 
جعلت  الو�شعية  هذه  ال�شاورة، 
اأن�شار الفريق يف ثورة من الغ�شب 
خا�شة يف ظل ال�شمت الذي تبديه 
على  تعلق  مل  والتي  الفريق  اإدارة 
ر�شيد  املغربي  مدربها  م�شتقبل 
اجتماع  كان  الذي  الطاو�شي 
رفقة  املن�رصم  االأ�شبوع  منت�شف 
جلب  على  االتفاق  ومت  االإدارة 
الثالث  املباريات  من  نقاط   7

من  الذهاب  ملرحلة  املتبقية 
البطولة الوطنية اأو اال�شتقالة دون 
انتك�ض  الفريق  اأن  اإال  تعوي�شات، 
اأمام  ميدانه  على  وانهزم  جمددا 
قائما  بات  الو�شع  لكن  الن�رصية، 
الرجلني  من  اأي  من  ت�رصيح  دون 
الفنية  العار�شة  م�شتقبل  حول 
وامل�شري املحتوم يف هذه احلالة 
باالإقالة  املغربي  املدرب  من 
االأ�شوات  وتعالت  من�شبه.  من 
وع�شاق  ال�شطايفي  اجلمهور  لدى 
بعودة  طالبون  الذيني  الفريق 
املدرب نور الدين زكري والتعاقد 
املنا�شب  الرجل  اأنه  باعتبار  معه 
للفريق ح�شبه يف الو�شعية احلالية 

ما  وح�شب  عليها،  يتواجد  التي 
الوفاق  بني  من  م�شادر  ك�شفته 
عر�شت  اأطرافا  فاإن  »للو�شط« 
الرئي�ض  على  زكري  خدمات 
يح�شم  مل  االأخري  اأن  اإال  حمار 
االأمر خا�شة يف ظل رف�ض مدربه 
من�شبه  من  اال�شتقالة  املغربي 
وهو ما يجعل االإدارة ملزمة بدفع 
ح�شب  اإقالته  حال  يف  تعوي�شات 
العقد. يف مو�شوع منف�شل، بداأت 
التفكري  يف  االأ�شود«  »الن�رص  اإدارة 
الفريق  كوادر  رفقة  بالتجديد 
الذين تنتهي عقودهم يف ال�شائفة 
اتفاق  اإىل  تو�شلت  حيث  املقبلة، 
من  الالعبني  من  عدد  واأقنعت 

جديدة  عقود  على  االإم�شاء  اجل 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  الوفاق  مع 
بكري  جحنيط،  زغبة،  احلار�ض 
غياب  يتوا�شل  بينما  وبدران، 
ب�شبب  بوقلمونة  حلبيب  الالعب 
عدم متاثله اإىل ال�شفاء من االإ�شابة 
التي يعاين منها وهو الذي لن يكون 
االأخرية من  معنيا مبقابلة اجلولة 
مولودية  اأمام  الذهاب  مرحلة 
بجاية وعودته قد تكون يف مباراة 
يف  املقررة  ال�شعودي  جدة  اأهلي 
الرابع دي�شمرب املقبل �شمن اإياب 
البطولة  من  النهائي  ثمن  الدور 

العربية لالأندية.
عي�شة ق.

العا�شمة  احتاد  فريق  التحق 
اخلرطوم  ال�شودانية  بالعا�شمة 
حت�شريا  وذلك  اأم�ض  فجر 
للمواجهة التي تنتظره االأربعاء 
ال�شوداين  املريخ  اأمام  املقبل 
ثمن  الدور  لذهاب  حت�شبا 
ام  ملعب  على  املقرر  النهائي 
�شد  ال�شدد  هذا  ويف  درمان، 
النادي العا�شمي الرحال م�شاء 
اأول اأم�ض الرحال نحو ال�شودان 
عرب اخلطوط اجلوية امل�رصية 

الدويل  القاهرة  مطار  نحو 
نحو  جوا  الرحلة  موا�شلة  قبل 
وفد  ي�شع  حيث  ال�شودان، 
االأذهان  يف  العا�شمي  النادي 
العودة بنتيجة ايجابية للتناف�ض 
اخلارجي  امل�شتوى  على  بقوة 
املناف�شة  غمار  وموا�شلة 
خاللها  يطمحون  التي  العربية 
اإىل  التاأهل  تاأ�شرية  اقتنا�ض 
واأن  النهائي، خا�شة  ربع  الدور 
درمان  اأم  غلى  توجه  الفريق 

بعدما  مرتفعة  مبعنويات 
ال�شتوي  اللقب  اإحراز  �شمن 
من  الذهاب  مرحلة  واإنهاء 
ال�شدارة  يف  الوطنية  البطولة 
واحدة  بجولة  اختتامها  قبل 
االأ�شبوع،  هذا  نهاية  مربجمة 
حتت  املواجهة  جتري  و�شوف 
�شعودي  حتكيم  ثالثي  اإدارة 
تركي  الرئي�شي  احلكم  بقيادة 
العبو  اأم�ض  و�رصع  اخل�شري. 
يف  »�شو�شطارة«  ت�شكيلة 

ودخول  للمواجهة  التح�شري 
املرحلة االأخرية من اال�شتعداد 
من  االأربعاء  هذا  ملواجهة 
خالل خو�ض اأول ح�شة تدريبية 
الطاقم  يعول  اأين  ال�شودان،  يف 
الفني بقيادة املدرب الفرن�شي 
و�شع  على  فروجي  تيريي 
تعداده  على  الروتو�شات  اآخر 
جاهزية  اأف�شل  يف  للتواجد 

حت�شبا للقاء.
عي�شة ق.



كيليني: �سيطرنا على بطل �أوروبا
ق�ل الدويل الإيط�يل جورجيو كيليني اإن م�س�ألة الندرة التهديفية للآزوري،�ستتح�سن مع 

مرور الوقت، وعقب التع�دل ال�سلبي مع الربتغ�ل يف دوري الأمم الأوروبية ق�ل كيليني يف 
ت�رصيح�ت ل�سبكة »راي �سبورت«: »�س�ن �سريو دائًم� م� يتف�عل معن� ب�سكل جيد، اأعتقد 

اأنن� ن�سري يف الطريق ال�سحيح«، وت�بع: »�سيطرن� على املب�راة 70 دقيقة تقريبً�، لكن ك�ن 
يجب علين� �سنع املزيد من الفر�ص للت�سجيل، لقد عملن� بجد، لكن يف اآخر 30 دقيقة 

نفدت ط�قتن�، م� جعلن� نفقد احلدة التي ك�نت لدين� يف البداية، مل ن�ستطع التحكم اأكرث 
ب�ملواجهة لأنه� ك�نت م� زالت 0-0«، واأردف: »اأ�سبحن� منتلك الأ�س��سي�ت، و�سيطرن� 

اليوم على بطل اأوروب�، م�س�ألة ت�سجيل الأهداف �ستتح�سن مع مرور الوقت، م� زلن� 
نتعرف على بع�سن� البع�ص«، واختتم: »هن�ك مب�راة ودية اأم�من� يوم الثلث�ء املقبل، ويف 
م�ر�ص �سنبداأ اللعب من اأجل النق�ط الثلث، لقد لعبن� ب�رصف يف دوري الأمم الأوروبية«.

 �لربتغال ت�ست�سيف �لأدو�ر
�لنهائية لبطولة دوري �لأمم

اأعلن الحت�د الأوروبي لكرة القدم اأن الربتغ�ل �ستحت�سن الأدوار النه�ئية من بطولة دوري 
الأمم لكرة القدم خلل الفرتة من 5 وحتى 9 جوان من الع�م املقبل، يف الوقت الذي 

ينتظر فيه القرار املوافقة الر�سمية للمكتب التنفيذي ب�لحت�د الق�ري الذي �سيجتمع يوم 
3 دي�سمرب املقبل يف دبلن، وج�ء يف بي�ن الحت�د عرب موقعه الر�سمي على الإنرتنت قرعة 

الأدوار النه�ئية �ستق�م اأي�س� يف هذا اليوم، وج�ء اإعلن الحت�د عن هذا الأمر عقب 
ت�أهل الربتغ�ل ر�سمي� لن�سف النه�ئي بتع�دله� �سلبي� اأم�م اإيط�لي� م�س�ء اأول اأم�ص �سمن 

املجموعة الث�لثة، واأو�سح البي�ن: »اأبدت كل من بولندا والربتغ�ل واإيط�لي� يف م�ر�ص 
امل��سي عن رغبتهم يف احت�س�ن الأدوار النه�ئية«، وت�بع: »مب� اأن املنتخب�ت الثلثة 

�سمن املجموعة الث�لثة ب�مل�ستوى الأول �سيقع الختي�ر على مت�سدر املجموعة، تع�دل 
الربتغ�ل �سلبي� اأم�م اإيط�لي� منحه� بط�قة الت�أهل عن املجموعة«.

بولي�سيت�ش يقرب فابينيو من مغادرة ليفربول
ق�ل تقرير �سحفي اإن ليفربول الإجنليزي ا�ستقر على بيع الربازيلي ف�بينيو لتمويل �سفقة 
مميزة من البوند�سليغ�، ويتطلع يورغن كلوب املدير الفني لليفربول، للفوز ب�سفقة الدويل 
الأمريكي كري�ستي�ن بولي�سيت�ص لعب و�سط بورو�سي� دورمتوند الأمل�ين، واأكدت �سحيفة 

»مريور« الربيط�نية اأن ليفربول يخطط لبيع ف�بينيو خلل الفرتة املقبلة للم�س�همة يف 
جتهيز 70 مليون جنيه اإ�سرتليني للتع�قد مع جنم دورمتوند. ومنذ اأن اأ�سبح كلوب مدرًب� 

للفريق يوا�سل مت�بعة بولي�سيت�ص والذي يتطور م�ستواه يوًم� بعد يوم لي�سبح اأحد اأهم 
اللعبني يف الدوري الأمل�ين.

ولفتت ال�سحيفة اأن عقد بولي�سيت�ص مع بورو�سي� دورمتوند ينتهي يف �سيف ع�م 2020، 
وقد رف�ص موؤخًرا جتديد عقده مم� �سيجعل الن�دي الأمل�ين م�سطًرا لبيعه يف الفرتة 

املقبلة، خوف� من رحيله بعد ذلك ب�ملج�ن، وق�ل م�سدر لل�سحيفة داخل ليفربول: »بعد 
م�س�هدة تطور كري�ستي�ن، فلن يكون ب�إمك�ن يورغن كلوب الرتاجع الآن، اإنه يعرف اأنه 

موهبة ميكنه� اأن تتوهج ب�لدوري الإجنليزي«.

�أوتاميندي يبحث م�سريه مع غو�رديول
ي�سعى الأرجنتيني نيكول�ص اأوت�ميندي مدافع م�ن�س�سرت �سيتي، حل�سم م�ستقبله مع 
مدرب الفريق بيب غوارديول على الرغم من اأن عقده ينتهي يف �سيف 2022، وعلى 

الرغم من كونه من اأف�سل لعبي الفريق يف املو�سم امل��سي، اإل اأن اأوت�ميندي خ�رص 
مك�نه الأ�س��سي هذا املو�سم ل�س�لح اإميريك لبورت وجون �ستونز، وق�لت �سحيفة »�سن« 
الربيط�نية اإن اللعب الأرجنتيني �س�حب 30 ع�ًم� �سوف يجري حم�دث�ت مع غوارديول 

ليعرف م� اإذا ك�ن لديه م�ستقبل يف الفريق اأم ل.
وك�سفت ال�سحيفة اأن بر�سلونة وري�ل مدريد يهتم�ن ب�حل�سول على املدافع الدويل 

الأرجنتيني، الذي يح�سل على 90 األف جنيه اإ�سرتليني اأ�سبوعًي� ولكن يف ح�ل ا�ستمرار 
غي�به عن الفريق �سوف يغ�در ال�سيف املقبل، و�س�رك اأوت�ميندي يف 7 مب�ري�ت يف 

خمتلف امل�س�بق�ت هذا املو�سم 3 منه� يف الدوري الإجنليزي املمت�ز، وك�ن اآخر ظهور 
له مع الفريق يف 29 �سبتمرب امل��سي اأم�م برايتون يف الدوري. يذكر اأن اأوت�ميندي ان�سم 

مل�ن�س�سرت �سيتي يف �سيف ع�م 2015 ق�دًم� من ف�لن�سي� الإ�سب�ين مق�بل 28.5 مليون 
جنيه اإ�سرتليني وخ��ص حتى الآن 144 مب�راة مع الفريق.

دوري الأمم الأوروبية

 �لربتغال تتاأهل لن�سف �لنهائي
 وتركيا تنزل للم�ستوى �لثالث

�سيفه  مع  الإيط�يل  املنتخب  تع�دل 
املب�راة  يف  اأهداف  بدون  الربتغ�يل 
اأول  م�س�ء  الفريقني  جمعت  التي 
اأم�ص على ملعب �س�ن �سريو، �سمن 
من  اخل�م�سة  اجلولة  من�ف�س�ت 
دوري الأمم الأوروبية، وارتفع ر�سيد 
�سدارة  يف  نق�ط   7 اإىل  الربتغ�ل 
امل�ستوى  يف  الث�لثة  املجموعة 
نه�ئي  ن�سف  اإىل  ليعرب  الأول، 
للمنتخب  نق�ط   5 مق�بل  البطولة 
بداأ  الث�ين.  املركز  يف  الإيط�يل 
اللق�ء بهجوم اإيط�يل ولحت فر�سة 
خطرية لأ�سح�ب الأر�ص يف الدقيقة 
للكرة  رائع  تب�دل  بعد  اخل�م�سة 
مر  الذي  اإن�سيني  اإىل  و�سلت  التي 
ت�سويبة  و�سدد  رائع  فردي  مبجهود 
احل�ر�ص  برباعة  اأبعده�  �س�روخية 
األي�س�ندرو  واأر�سل  ب�تري�سيو،  روي 
فلورينزي ت�سويبة قوية مرت بجوار 
الق�ئم الأمين للح�ر�ص الربتغ�يل يف 
 ،5 الدقيقة  ويف  ال�س�بعة،  الدقيقة 
اللق�ء  فر�ص  اأخطر  اإميوبيلي  اأهدر 
يف  فرياتي  م�ركو  من  متريرة  بعد 

العمق الدف�عي للربتغ�ل، انفرد على اإثره� اإميوبيلي لكنه اأهدر فر�سة الهدف الأول، واأر�سل فرياتي يف الدقيقة 49 متريرة 
ترتطم مبدافعي  اأن  قبل  الكرة  �سدد  الذي  كييزا  اإىل  بدوره  ليمرره�  الي�رصى،  الن�حية  برياجي يف  كري�ستي�نو  لزميله  مميزة 
الربتغ�ل. وح�ول املنتخب الربتغ�يل الو�سول ملرمى دون�روم� ومر م�ريو روي لعب الربتغ�ل يف اجلهة الي�رصى، و�سدد من 
على حدود املنطقة يف الدقيقة 70، وك�د جواو م�ريو اأن يهز �سب�ك اإيط�لي� يف الدقيقة 73، بعدم� ح�سل على متريرة عر�سية 
من جواو ك�ن�سيلو اأم�م املرمى قبل اأن ي�سدده� فوق الع�ر�سة، وت�ألق دون�روم� اأم�م ت�سويبة قوية من ولي�م ك�رف�ليو من خ�رج 

املنطقة �سدده� على ميني احل�ر�ص لينجح جي�نلويجي يف اإبع�ده� برباعة اإىل ركلة ركنية.
وا�سل املنتخب الرتكي الرتاجع وخ�رص من �سيفه املنتخب ال�سويدي فت�أكد هبوطه ب�لت�يل لدوري الق�سم الث�لث �سمن بطولة 
دوري الأمم الأوروبية، خ�رص املنتخب الرتكي من �سيفه املنتخب ال�سويدي بهدف دون رد �سمن اجلولة اخل�م�سة من مب�ري�ت 
للمنتخب  الفوز  واأحرز هدف  قوني�  مدينة  اأم�ص يف  اأول  املب�راة  اأقيمت  الث�ين،  امل�ستوى  دوري  اإط�ر  الث�نية يف  املجموعة 
اأندري��ص غرانكفي�ست يف الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وجتدد اأمل املنتخب ال�سويدي يف ح�سم �سدارة املجموعة  ال�سويدي 
يت�سدر  بينم�  الث�ين  املركز  نق�ط يف   4 ر�سيده  اأ�سبح  الق�دمة، حيث  الن�سخة  الأول يف  امل�ستوى  دوري  اإىل  ثم  من  والت�أهل 
املنتخب الرو�سي ترتيب املجموعة بر�سيد 7 نق�ط و�سيلتقي الفريق�ن يف ال�سويد �سمن اجلولة الأخرية يوم الثلث�ء الق�دم، 
وت�أكد بذلك ح�سول املنتخب الرتكي على املركز الأخري وهبوطه ب�لت�يل اإىل دوري الق�سم الث�لث بعد اأن جتمد ر�سيده عند 3 
نق�ط فقط. من جهته، حقق املنتخب ال�رصبي فوزاً مهم�ً على منتخب اجلبل الأ�سود 2-1 �سمن من�ف�س�ت اجلولة اخل�م�سة 
من مب�ري�ت املجموعة الرابعة يف امل�ستوى الث�لث، افتتح اآدم لي�ييت�ص الت�سجيل يف الدقيقة 30 ثم اأ�س�ف األك�سندر ميرتوفيت�ص 
الهدف الث�ين فيم� دّون �ستيف�ن ميوغو�س� هدف ال�سيوف الوحيد يف الدقيقة 70، ويحتل منتخب �رصبي� املركز الأول بر�سيد 
11 نقطة فيم� ي�أتي منتخب اجلبل الأ�سود يف املركز الث�لث بر�سيد 7 نق�ط.  ويف مب�راة اأخرى حل�س�ب ذات املجموعة، ف�ز 
منتخب روم�ني� على ليتواني� 3-0 ليحتل املركز الث�ين بر�سيد 9 نق�ط فيم� غ�در منتخب ليتواني� امل�ستوى الث�لث نحو امل�ستوى 
الرابع، ويف املجموعة الأوىل من امل�ستوى الث�لث، دك منتخب ا�سكتلندا م�سيفه منتخب األب�ني� 4-0، ويف املجموعة الث�لثة 
من امل�ستوى الرابع، حقق كو�سوفو فوزاً خ�رج الدي�ر اأم�م م�لط� 5-0 وانت�رص اأذربيج�ن على جزر ف�روه 2-0، ويحتل منتخب 
كو�سوفو ال�سدارة بر�سيد 11 نقطة فيم� ي�أتي اأذربيج�ن يف مركز الو�س�فة بر�سيد 9 نق�ط و جزر ف�روه الث�لثة بر�سيد 4 نق�ط 

وم�لطة يف املركز الأخري بنقطتني. 

ب�ري�ص  جنم  نيم�ر  جتنب 
عن  احلديث  جريم�ن،  �س�ن 
زميله  مع  لفظي�  ا�ستب�كه 
ك�ف�ين  اإدين�سون  ب�لفريق 
بني  ودية  مب�راة  خلل 
منتخبي الربازيل واأوروغواي 
اخلمي�ص امل��سي على ملعب 

�سحيفة  وذكرت  الإم�رات، 
من  تهرب  نيم�ر  اأن  ليكيب 
الإعلم  و�س�ئل  مط�ردة 
ب�س�أن م� دار  عقب املب�راة، 
مع ك�ف�ين بعد تدخل عنيف 
منتخب  ق�ئد  �سد  للأخري 
الربازيل، وق�ل نيم�ر لو�س�ئل 

الإعلم بلهجة �س�خرة »م�ذا 
�سيًئ�  يقل  مل  ك�ف�ين يل  ق�ل 
ك�ف�ين  وك�ن  اأ�سمعه«.  ومل 
ح�لة  اأن  اإىل   � اأي�سً اأ�س�ر  قد 
ال�سد واجلذب يف املب�ري�ت 
امللعب،  داخل  طبيعي  اأمر 
مواجه�ت  ح�س��سية  ظل  يف 

موؤكدا  واأوروغواي،  الربازيل 
مبجرد  ينتهي  الأمر  اأن 
الأخ�رص،  مغ�درة امل�ستطيل 
الربازيلي  املنتخب  وانت�رص 
دون  بهدف  اأوروغواي  على 
ركلة  من  نيم�ر  �سجله  رد 

جزاء.

نيمار ير�وغ حول حادثة كافاين
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يف كتابه اجلديد:

الدكتور م�سطفى كيحل يقرتب من ق�سايا املجتمع والفل�سفة
تفتح كتابات الباحث االأكادميي واملفكر اجلزائري م�سطفى كيحل الكثري من االأ�سئلة التي تعنى بالتحوالت املجتمعية و الثقافية يف ال�سياق العربي، 
وياأتي كتابه اجلديد »مدخل اإىل ق�سايا الفل�سفة التطبيقية«،عن من�سورات اجلمعية اجلزائرية اجلزائرية للدرا�سات الفل�سفية،2018، �سمن �سياق 

فتح االأن�ساق الفل�سفية التي حتاور املجتمع ومتغرياته.

قلم/ د- وليد بوعديلة

من مباحث الكتاب..

�رضورة  من  الباحث  ينطلق 
ودالالت  مفاهيم  حتديد 
التطبيقية،  االأخالقيات 
ميادينها  ويف  فيها  بالبحث 
الواقع  ت�شمل  باأنها  وجند   ،
الأنها  الغربي،  والثقايف  العملي 
العلمية  بالتطورات  مرتبطة 
اأنها-ح�شب  كما  التقنية،  و 
ال�شيحات  من  كيحل-  كتاب 
العملية،  الفل�شفة  املتجددة يف 
من  الغربي  االنتقال  ظل  يف 
القوانني،ثم  اإىل  االأخالقيات 
هي  التطبيقية  االأخالقيات  اإن 
علمانية  و  براغماتية  قواعد 
من  العملية...و  احلياة  لتنظيم 
ميادينها جند  اأخالقيات البيئة 

و االأعمال- االقت�شاد.
ميكن  التي  املباحث  من  و 
قراءتها يف الكتاب نذكر«حت�شني 
وعودة  )اليوجنيزم(  الن�شل 
اجل�شد«،  يف  الفل�شفي  التفكري 
التعددية  ومع�شلة  و«الليربالية 
اأفق  يف  االن�شان  و«  الثقافية«، 

فل�شفة احلداثة احلقوقية«...
اجلزائري  املفكر  يناق�ش  كما 
اخلطاب  كيحل  م�شطفى 
اإرادة الهيمنة  اال�شت�رضاقي بني 
يحلل  ،و  االإن�شان  علوم  واأفق 
م�شاألة  يحاور  و   الهوية،  جدل 
اأزمة الفل�شفة يف الثقافة العربية 
املباحث  ومن  املعا�رضة، 
الدر�ش  نذكر كذلك مبحثا عن 
الرقمني  واملنعطف  الفل�شفي 
وهو مقال هام عن امل�شتجدات 
واالت�شالية   التكنولوجيا 
من  الفل�شفي  واملوقف 

تاأثرياتها وجتلياتها يف االن�شان 
ويف تعليمية الفل�شفة...

عن الغياب الفل�سفي يف 
املجتمع العربي؟

درا�شة  كيحل  الكاتب  يحاول 
الف�شاء  �شمن  الفل�شفة  اأزمة 
العربيني،  والثقايف  املجتمعي 
فيعود ملظاهر االأزمة  وعوائق 
التفل�شف،  ويتوقف عند غياب 
اأول،  ك�شبب  احلرية  قاعدة 
�رضط  اأول  هي  احلرية  يقول:« 
القلق  التفل�شف  روح  النبثاق 
والنقدي...  ال�شوؤول  والفكر 
هي  هنا  املق�شودة  واحلرية 
املركب  مبعناها  احلرية 
واملتعدد، بداية من التحرر من 
االأبوية  الو�شايات  اأ�شكال  كل 
ال�شيا�شية والدينية واالجتماعية 
الفكر  ت�شادر  التي  الرمزية  و 

احلر وحتجر على الوعي...«
الثاين  العائق  املفكر  يعترب  و 
العلموية  النزعة  �رضا�شة  هو 
والتقنوية، حيث حتولت التقنية 
اأ�شغات  والفل�شفة  يعبد  لوثن 
اأحالم كما يعرب  املفكر فتحي 
االأ�شتاذ  ويتوقف  الرتيكي، 
بق�شم  كيحل)اأ�شتاذ  م�شطفى 
عنابة،  بجامعة  الفل�شفة 
ي�شميه  ما  تاأثري  عند  اجلزائر( 
دوغمائية املتخيل الديني على 
غياب املوقف الفل�شفي، ورغم 
التعبري  ق�شوة  نالحظ-  –كما 
الدكتور  مع  واختالفنا  هنا 
احلق  فله  ال�شيغة،  حول  كحيل 
يف التعبري والتفكري ، وال ميكن 
�شده،  االإق�شاء  منار�ش  اأن 
الديني  اخلطاب  اأن  وبالتاأكيد 
يحتاج  العربية  املجتمعات  يف 

لكثري من النقد والتاأمل.
عك�ش  كيحل:«  الدكتور  يقول 
فاإن  احل�شية،  العلموية  النزعة 
هو  -الذي  الديني  املتخيل 
ت�شكل  التي  التمثالت  جمموعة 
وت�شوراتهم-  النا�ش  اأفكار 
احل�شية  التجربة  خارج  يقع 
واال�شتدالل الربهاين، والفل�شفة 
هذا  �شحية  تزال  وال  كانت 
جتيي�ش  يتم  حث  املتخيل، 
العداء للفل�شفة يف املا�شي على 
الدخيلة...«،  العلوم  من  اأنها 
الهام  املبحث  هذا  باأن  ونرى 
من  الكثري  �شيفتح  الكتاب  من 
اجلزائر  يف  اجلدل  و  النقا�ش 
الدكتور  حول  العربي،  العامل  و 
الفل�شفية،  وطروحاته  كيحل 
بخا�شة حول م�شطلح »املتخيل 
الديني« وحدوده واآليات �شبطه 

الدين  هل  الكبري:  وال�شوؤال   ،
كل  هل  الفل�شفة؟  �شد  فعال 
ي�شارع  بال�رضورة  هو  فقيه 

ويواجه التفكري الفل�شفي؟...
و يرجع الكاتب اجلامعي العائق 
الفل�شفة  ح�شور  اأمام  االأخري 
الفل�شفي  الدر�ش  لغربة  عندنا 
عدم  نتيجة  فعاليته،  وعدم 
الفل�شفية  بامل�شكالت  اهتمامه 
العربية،  للثقافة  اجلوهرية 
والأنه  فقط،  بالتاريخ  وتعلقه 
امل�شتجدات  يف  ينخرط  مل 
الواقعية التي ت�شيب املجتمع.

يف اخلتام..

م�شطفى  فالكاتب  للتذكري 
حول  كثرية  كتابات  له  كيحل 
  « كتابيه:  منها   ، العربي  الفكر 

االأن�شنة والتاأويل يف فكر حممد 
الو�شعي  »العقل  ،و  اأركون« 
و�شوؤال التجديد..درا�شة نقدية 
يف اجلهود احلديثة لزكي جنيب 
خبري  ع�شو  وهو  حممود«، 
اأكادميية،  علمية  جمالت  يف 
امللتقيات  عديد  يف  و�شارك 
انه  كما  الدولية،  و  الوطنية 
اجلزائرية  اجلمعية  يف  ع�شو 
ومن  و  الفل�شفية  للدرا�شات 
طاقم هيئة حترير جملتها«جلة 

الدرا�شات الفل�شفية«...
لي�ش  مهم،  الكتاب  هذا 
الفل�شفية فح�شب،  للدرا�شات 
جماالت  كل  يعني  هو  بل 
العلوم االن�شانية واال�شالمية، 
املجتمع  يهم  كتاب  هو  بل 
ويحتاجه  املعا�رض،   العربي 
ليتاأمل  عربي  قارئ  كل 

التحوالت الوطنية و االإقليمية 
املنظور  من  والدولية 
الفل�شفي ،واإذا كانت الفل�شفة 
الدول  يف  هامة  مكانة  حتتل 
املتقدمة، رغم كل التحوالت 
التكنولوجية، فاالأكيد اأن تاأمل 
البحث الفل�شفي والت�شويق له 
النهو�ش  اآليات  اأحد  �شيكون 
الدول  يف  ال�شامل  احل�شاري 
و�شلت  فهل  املتخلفة، 
ال�شيا�شي  للخطاب  الر�شالة 

الر�شمي العربي؟؟ 
م�شطفى  الدكتور  كتاب  اإن 
م�شمونه  يف  متميز  كيحل 
ق�شايا  حول  النقا�ش  ويفتح 
لكل  موّجه  وهو  هامة، 
الفكري  ال�شاأن  يف  الباحثني 
العربي،  والثقايف واملجتمعي 

ونن�شح باالطالع عليه.

يف اأم�سية ثقافية احت�سنتها جلنة الفعل الثقايف ب�سعيدة

الروائي م�سطفى دحماين يك�سف جديده
اإحت�شنت جلنة الفعل الثقايف ب�شعيدة 
 « لرواية  باالإهداء  بيعا  اأم�ش  اأول 
مهلو�ش و حاملة » ل�شاحبها الكاتب 
حيث  دحماين  م�شطفى  الروائي  و 
يف  له  االأوىل  التجربة  هذه  تعترب 
نتاجا  تعترب  التي  و  الكتابية  م�شريته 

ملجموعة من اخلواطر تندرج �شمن 
هذا  رواد  غرار  على  الر�شائل  اأدب 
كنفاين  كغ�شان  الكتابات  من  النوع 
الرواية  هذه  تاأتي  و  ال�شمان  غادة  و 
بني  عليها  ردود  و  خواطر  �شكل  يف 
اجلزائري م�شطفى دحماين  الكاتب 

حممد  منى  الفل�شطينية  الكاتبة  و 
و�شط  ال�رضق  فندق  احت�شن  حيث 
مدينة �شعيدة لثالث �شاعات احلدث 
و  ا�شتح�شان  القى  الذي  الثقايف  
جتاوب الطبقة املثقفة و املواطنون 
ل�شغفهم  الرواية  مع  جتاوبوا  الذين 

اأن  يذكر  الروايات  من  النوع  بهذا 
لكاتبها   « حاملة  و  »مهلو�ش  رواية 
دار  عن  �شدرت  دحماين  م�شطفى 
بالقاهرة  ببلومانيا  التوزيع  و  الن�رض 
و  الكاتب  ي�شدره  كتاب  اأول  وهي 
�شفحات  على  ثقايف  نا�شط  هو 

الذين  من  و  االإجتماعي  التوا�شل 
�شعيدة  واب  راديو  باإن�شاء  �شاهموا 
قيد التجربة حمليا بقيادة ال�شحفي 
جلنة  على  القائم  حممد  �شغري  بن 
يف  جمعوي  فاعل  و  الثقايف  الفعل 
للو�شط  اأكد  الذي  الثقايف  املجال 

يف  جلنته  به  تقوم  الذي  الدور  على 
االإ�شتثمار يف املواهب ال�شابة ثقافيا 
موا�شلة  و  النجاح  لغاية  متابعتها  و 
اللجنة امل�شاركة يف جميع الفعاليات 

الثقافية التي حتت�شنها �شعيدة.
خلدون.ع 
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 »طه ح�سني«...
الفنية  االأو�شاط  احتفت 
العربى  االأدب  بعميد  والثقافية 
والذي  ح�شني«،  »طه  الدكتور 
يعد  حيث   ، وفاته  ذكرى  حلت 
احلركة  يف  ال�شخ�شيات  اأبرز 
ومن  احلديثة،  االأدبية  العربية 
العامل  يف  التنوير  دعاة  اأبرز 

العربي، وا�شتحق عن جدارة اأن 
يلقب بـ«عميد االأدب العربى«. 

نوفمرب   15 يوم  ح�شني  طه  ولد 
القريبة  الكيلو  قرية  يف  1889م، 
من مغاغة، اإحدى مدن حمافظة 
املنيا يف ال�شعيد االأو�شط مل�رض، 
اأدخله والده ُكتاب القرية لل�شيخ 

حممد جاد الرب، لتعلم العربية 
واحل�شاب وتالوة القراآن الكرمي 
اأذهلت  ق�شرية  مدة  يف  وحفظه 
اأ�شتاذه واأقاربه ووالده الذي كان 
حلقات  حل�شور  اأحياًنا  ي�شحبه 
بن  اإىل عنرتة  الذكر، واال�شتماع 

�شداد واأبو زيد الهاليل. 

واأ�شبح طه ح�شني ا�شًما حمفوًرا 
قدمه  ملا  املثقفني  قلوب  يف 
ونقدية  فكرية  موؤلفات  من 
قرائها  ا�شتح�شان  نالت  والتي 
االأعمال  هذه  معظم  وحتولت 
كما  وم�شل�شالت،  اأفالم  اإىل 
حتى  خالدة  اأعماله  اأ�شبحت 

االآن ويتداولها الكثري من القراء 
يف خمتلف الفئات العمرية.

وحر�ش طه ح�شني على الكتابة 
كثريا  حمافظا  وا�شح  باأ�شلوب 
وقواعدها،  اللغة  مفردات  على 
ووجهت  الكثري،  اآراءه  واأثارت 
االتهامات،  من  العديد  له 

يف  كتابه  �شدور  بعد  خا�شة 
ت�شدى  والذي  اجلاهلي  ال�شعر 
الفل�شفة  علماء  من  الكثري  له 
�شادق  م�شطفى  ومنهم:  واللغة 
الرافعي واخل�رض ح�شني وحممد 
اخل�رضي  وحممد  جمعة  لطفي 
وحممود حممد �شاكر وغريهم. 



الكاتب عبيدة عالء الدين جلريدة الو�سط 

الكتابة اإثبات للذات 
ورغبة يف ترك اأثر

عبيدة عالء الذين من مواليد 1992 ب�سكيكدة ال�ساكن ببلدية رم�سان 
جمال والية �سكيكدة متح�سل علي �سهادة البكالوريا يف �سعبة هند�سة 

كهربائية ودار�س بجامعة �سكيكدة يف �سعبة علوم وتكنولوجيا كاتب �ساب 
هاو كتابة  موهوب يطمح يف اإي�سال موهبته عن طريق الكتابة يف فن 

الرواية  .
بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

من  هو الكاتب عبيدة عالء 
الدين ؟ 

التي  الظروف  لنقل  اأو  الدوافع  ماهي 
ا�ضطرتك لولوج عامل الكتابة والتاأليف ؟

واحلب  ال�ضغر  مند  الكتابة   ، املوهبة 
الكبري لها جعلني اأحلم باأن اأكون كاتبا مما 
تاأثري  وكذلك  واأكتب  قلمي  اأحمل  جعلني 
بالبيئة التي كنت اأعي�ش فيها  التي دفعتني 
كثريا للكتابة وخا�ضة بع�ش الأ�ضتاذة الذين 
تغري  كبري يف  راأيهم  كان  موهبتي  اكت�ضفوا 

حياتي ودخويل عامل الكتابة
كيف اأح�ض�ضت لأول مرة بالرغبة يف الكتابة 

وكيف جاءتك الفكرة لكتابة اأول ن�ش ؟
عندما  املجتمع  بق�ضايا  كغريي  تاأثرت 
يف  بداأت   الثانوي  الطور  يف  اأدر�ش  كنت 
الكتابة ومعاجلة املوا�ضيع يف املجتمع عن 
طريق اخلواطر ذلك التاأثر الكبري بالق�ضايا 
الجتماعية كان اإيجابيا يف م�ضرية الكتابة 
اإي�ضال  ملحاولة  طريقا  منها  جعلت  التي 
يف  واملعروفة  ال�ضائكة  الق�ضايا  تلك 
املجتمع لكن تطور ذلك احلب يف الكتابة 
الجتماعية  الق�ضايا  بتلك  الكبري  والتعلق 
عنها  ال�ضوء  ت�ضليط  يف  كبري  �ضغف  اإيل 
عن طريق فن الرواية فالكتابة عندي هي 
موهبة ارتبطت بحلم وتاأثرت بواقع جمتمع 

مر اأجنبت كاتبا متاأثر بق�ضايا املجتمع

هل كنت تطمح اإىل حتقيق 
هدف ما ، عند بدايتك يف 

الكتابة ؟

اأخري  حياة  يل  بالن�ضبة  الكتابة  نعم 
كبري  قلمي فكان طموحي  فيها مع  اأعي�ش 
العامل  يف  نقطة  لأبعد  قلمي  اإي�ضال  وهي 
وخا�ضة بعد تاأثري بالكتابة والكتاب الكبار 
د�ضتويف�ضكي  الكبري  الرو�ضي  الكاتب  مثل 
اأطمح  فاأنا    ، كري�ضتي  اأجاثا  والكاتبة 
اأقالمهم  لنا  و�ضلت  مثلما  قلمي  لإي�ضال 
العربي  جمتمعنا  يف  الق�ضايا  ومعاجلة 
ثقافتنا  لإي�ضال  فقط  اجلزائر  يف  ولي�ش 

حياتنا لالآخرين 
من  ر�ضائل  اأو  اأهداف  لديك  كانت  هل 

خالل كتاباتك ؟
،اأول  كتابتي  خالل  من  اأهداف  يل  نعم 
تعريف بالق�ضايا الدفينة  التي يعاين منها 
اإعطاء  ثانيا   ، �رشائحه  بكافة  املجتمع 
يف  امل�ضاكل  لأهم  ووا�ضعة  �ضاملة  نظرة 
ظاهرة  العائلية  امل�ضاكل  مثل  ع�رشنا 
من  وغريها  ال�ضباب  هجرة  املخدرات 
الق�ضايا املتعارف عنها، اأما الر�ضالة الأهم 
يف كتاباتي هو اأن فن الرواية هو لي�ش فقط 
للت�ضلية ولي�ضت له اأي اأهمية يف الأدب كما 
يقال فهو فن يدر�ش ويعالج بع�ش الق�ضايا 
عنها  باإلقاء  املجتمع  منها  يعاين  التي 
العمل  اأحاول  الذي  ال�ضيء  وهذا  ال�ضوء 

النقاد  نظر  يف  الرواية  نظرة  لتغيري  عليه 
الكبري  النتقاد  بعد  خا�ضة  القراء  وبع�ش 

لها يف الآونة الأخرية

مت �سدور اأول عمل لك وهو  
رواية بعنوان » خلقت الأ�سقى«  

، ماهي فكرة هذا العمل وما 
مو�سوعات روايتك ؟

نعم مت �ضدور اأول عمل روائي يل عن دار 
املثقف

رواية » خلقت لأ�ضقى » هي عبارة عن رواية  
والأحا�ضي�ش   بامل�ضاعر  غنية  اجتماعية 
،اجلهاد  ،الوفاء  ،الأحزان  الكاآبة  كال�ضقاء، 
الأنا  اأو  الأ�ضوات  تعدد  بطريقة  ،الكفاح 
فكرته  عن  �ضخ�ش  كل  لدفاع  والآخر 
والناقد  للفيل�ضوف  احلوارية  بالطريقة 
والكاتب الروائي الرو�ضي ميخائيل باختني 
ن�ضف  بحوايل  للوراء  بالزمن  بنا  وتعود   ،
قرن وحتكي عن اأحد امل�ضاكل التي يعاين 
اإجناب  تقبل  كعدم  العربي  املجتمع  منها 
البنات والبحث عن الوريث ال�رشعي وتدور  
اأحداثها اإبان الثورة اجلزائرية يف كفاح رب 
العائلة  ووفائه لزوجته من جهة وتلبية نداء 
اأمه  خيانة  حتت  اأخري  جهة  من  الوطن 
العائلة  تفرقة  اأجل  من  الوفاء  مبداأ  برتك 
ال�رشعي  الوريث  عن  والبحث  ال�ضغرية 
وتتمركز حياة ال�ضخ�ضية الرئي�ضية للرواية 
يف الكفاح من اأجل البقاء  و�ضط حياة مليئة 

بال�رشاعات.
يعالج  خال�ش  اجتماعي  روايتي  مو�ضوع 
املجتمع  منها  يعاين  التي  الق�ضايا  اأهم 
اجلزائري ب�ضفة خا�ضة و املجتمع العربي 
اإن  العاملي  املجتمع  حتي  ل  وملا  عامة  
عليه  ال�ضوء  بت�ضليط  الأمر  اأ�ضتجوب 
اخرتت  فاأنا  روائي  عمل  يف  وتقدميه 
وتقريبها  الجتماعية  الق�ضايا  عن  الكتابة 
التعبري  �ضح  اإن  روائي  طبق  يف  للمجتمع 
فهو  عنه  اأجتهد  الذي  الثاين  العمل  وحتي 
عك�ش الأول لأنه رواية اجتماعية بولي�ضية 
الأحداث  وخمتلف  وا�ضع  عمل  عن  عبارة 
ويدر�ش عدة جوانب من الق�ضايا احلديثة 
التي ظهرت موؤخرا عن طريق عدة ق�ضايا 
بينها   فيما  ل�ضيقا   ارتباطا  مرتبطة 
دول  بع�ش  يف  اأحداثه  تكون  باأن  واخرتت 
عنه  وا�ضعة  نظرة  لإعطاء  واأوربية  عربية 
ولعدم ح�رش تلك امل�ضاكل اإل يف املجتمع 
املوا�ضيع  واأهم  عامليا  حتي  بل  العربي 
،العامل  العائلية  امل�ضاكل  يعاجلها  الذي 
وما  �رشعية  الغري  ،العالقات  الفرتا�ضي 
تاأدي اإليه ،احلرقة اأي الهجرة غري �رشعية، 
اللتحاق مبنظمات اإجرامية غري قانونية، 
العمالء ال�رشيني ، القتل ، املتاجرة بالب�رش 
اجلرائم  من  وغريها  الب�رشية  بالأع�ضاء 
والعاملي  العربي  املجتمع  يف  ال�ضائدة 
حماول  اأوربية  عربية  بانطالقة  حتديدا 
بالفن  الجتماعي  الفن  ومزج  جت�ضيد 
اخلا�ش  مفهومي  ح�ضب  لأن  البولي�ضي، 

لتف�ضي  اأداة  هي  الجتماعية  امل�ضاكل  اأن 
لولدة  يوؤدي  الجتماعي  فالفن  اجلرائم 
الفن البولي�ضي تقريبا يف كثري من الأحيان 
وال�ضبب  �ضبب  بدون  جرمية  توجد  فال 
دائما ما يكون �ضبب اجتماعي لهذا اأعمل 
عن تقريب الفن الجتماعي للفن البولي�ضي 
الأول  يكن  مل  واإن  الثاين  يكمل  الأول  لأن 
�ضينعدم الثاين يف الكثري من الق�ضايا مثال  
موؤخرا ن�ضمع بعملية انتحار اأو قتل وغريها 
من اجلرائم  عندما تدر�ش طبيعة اجلرمية 

جتد اأ�ضبابها ق�ضايا اجتماعية 

ملاذا اخرتت عامل ولوج الكتابة 
من باب النرث وخ�سي�سا 

الرواية دون غريها ، ويف 
خ�سم كتابتك ملوؤلفك هل كان 
هناك من ي�ساعدك اأو تاأخذ 

براأيه وتوجيهاته ؟

املكان  يف  املنا�ضب  الرجل  يقال  كما 
لأنني  الرواية  اخرتت  فاأنا  املنا�ضب 
يف  املزيد  واأقدم  فيها  اأبدع  اأن  اأ�ضتطيع 
تاأثرا كبريا  فن الرواية وبكوين  تاأثرت بها 
الرواية  فن  يف  الرو�ضي  بالأدب  وخا�ضة 
عامل  اجتاه  اهتماماتي  جل  كانت  لهذا 
يف  اأكتب  ل  اأنني  مينعني  ل  وهذا  الرواية 
بقية الآداب لكن فقط مهتم بعامل الرواية 
اأ�ضياء  واإعطاء  فنها  عن  الرتكيز  لأ�ضتطيع 

اإيجابية يف هذا الفن
بداية  يف  وحدي  الكتابة  فكرة  بداأت  لقد 
اأكتب يف رواية  باأنني  اأحدا  اأخرب  الأمر مل 
هذا  عن  املعلومات  عن  بالبحث  اكتفيت 
الفن  ومما قراأت من روايات �ضابقة اخرتت 
ببع�ش  ات�ضلت  لأنني  اخلا�ش  اأ�ضلوبي 
اأخد  حاولت  اأ�ضماءهم  اأذكر  ول  الكتاب 
مما  جتاهلوين  لكن  منهم  الن�ضائح  بع�ش 
بوحدي  والبحث  التحدي  اأرفع  مني  جعل 
حتي اأن اأ�ضل لهديف فكان ذلك لكن عندما 
انهيت عملي  تعرفت عن بع�ش الأ�ضخا�ش 
ال�ضاب فريد �ضطاح والأ�ضتاذ  الكاتب  مثل 
امل�ضجعني  اأحد  هم  فوغال  بن  النور  عبد 
للقراء وخا�ضة  واإلقائه  العمل  يل عن ن�رش 
كان  الطريق  بداية  يف  مبتداأ  كاتب  كوين 
التي  القطرة  هي  يل  الدائم  ت�ضجيعهم 
لبكورة  واإخراجي  الإبداع  كاأ�ش  اأفا�ضت 
فامل�ضكل  يل،  اأدبي  مولود  ولأول  اأعمايل 
الكبري للكتاب ال�ضباب عدم التفاتة الكتاب 
الكبار لهم ودعهم وخا�ضة يف بداية امل�ضوار 
لكن  م�ضوارهم  بداية  وخا�ضة يف  ودعمهم 
جمموعة  علي  موؤخرا  تعرفت  هلل  احلمد 
ميثلون  ال�ضباب  والكتاب  الأ�ضخا�ش  من 
عائلتي الأدبية اأ�ضبحت اأجلاأ اإليهم وخا�ضة 
اجلديدة  املراآة  فهم  يل  الدائم  ت�ضجيعهم 
والتح�ضني  ال�ضابقة  اأخطائي  لتدارك  يل 
اأريد  التي  لالأهداف  للو�ضول  من م�ضتواي 

الو�ضول لها م�ضتقبال

هل هناك من قيم كتابك 

ووجه اإليك نقدا ؟

الرواية جديدة الإ�ضدار اأول ظهور لها كان 
  23 طبعته  للكتاب يف  الدويل  املعر�ش  يف 
بالأدب  املهتمني  والأ�ضاتذة  القراء  معظم 
حقائق  فيها  اجتماعية   رواية  اأنها  يرون 
من  الكثري  فيه  جميل  باأ�ضلوب  واقعية 
واأنها  الأحداث  تعي�ش  اأنك   تتخيل  الإثارة 
وامل�ضاعر  الأحا�ضي�ش  من  الكثري  حتمل 
الرواية  مو�ضوع  احتواها  التي  والأفكار 
من قوة معانيها فكلهم اتفقوا واأحلوا علي 
لفيلم  وجت�ضد  فيلم  ل�ضيناريوا  ت�ضلح  اأنها 
حل�ضا�ضية الق�ضية التي تعاجلها الرواية اأما 
النقاد فهم ب�ضدد درا�ضتها كونها كما قلت 
وطائفة   ، موؤخرا  طبع  حديث  اإ�ضدار  لك 
قليلة طلبت مني اأن اأكتب اجلزء الثاين منها، 
الرواية لقت ا�ضتح�ضانا كبريا و�ضط القراء 
بالثورة اجلزائرية  وخا�ضة عندما دجمتها 
وكان ردهم كيف ل�ضخ�ش مثلك مل يعاي�ش 
بهذا  الأحداث  تلك  �رشد  واأ�ضتطاع  الثورة 
التي  احلقيقية  الوقائع  وبتلك  الأ�ضلوب 

كانت يف تلك املرحلة 
ماهي جمالتك الأخرى التي حتب اأن تبدع 

فيها ؟
مبجال  مهتم  اإنني  احلايل  الوقت  يف 
ممن  الكثري  هناك  لكن  فقط  الرواية 
ن�ضحني بالولوج لعامل ال�ضيناريوات  ب�ضبب 
الرواية  يف  يل  قدموها  التي  املالحظات 
الأويل واأنني اأ�ضلح للدخول يف عذا املجال  
اأما املجالت الأخرى �ضاأميل اإيل كتابة كتب 
الكتابة  ي�ضتحق  كونه علم  الب�رشية  التنمية 
عنه مع مرور الوقت لكن بعد اأخد كم هائل 
من املعرفة  فهو من اأحد اأهدايف الالحقة 
اإن توفرت الظروف التي ت�ضمح يل بالكتابة 
والن�رش اأي�ضا ، �ضوف اأقدم للطفولة ن�ضيب 
تعلم  كما  لهم  الق�ض�ش  بع�ش  تقدمي  وهي 
�ضعب  اجلزائر  يف  والن�رش  الكتابة  عامل 
جدا لذلك الإبداع واملوهبة تبقي حبي�ضة 

اأوراقك فقط

�ساركت يف املعر�س الدويل 
موؤخرا �سيال 2018 ماهي اأوىل 
االنطباعات التي �سجلتها يف 

هذا التناف�س االدبي والتجاري 
والثقايف ؟

كرثة  لحظته  الذي  الأ�ضا�ضي  ال�ضيء 
اخلاطرة  الرواية  فن  يف  ال�ضباب  الكتاب 
وهو  الب�رشية   والتنمية  و�ضذرات  ال�ضعر 
اأهمية  له  لالنتباه   وملفت  جميل  �ضيء 
كبرية للنهو�ش بالأدب اجلزائري من جديد 
بغ�ش النظر عن اأوىل اأعمالهم الأدبية فكل 
�ضعوبات  من  كثري  فيها  ببداية  يبداأ  كاتب 
للهدف  �ضي�ضل  لكن  والأخطاء  والعراقيل 
نقول  ول  الكبار  الكتاب  كبع�ش   املرجو 
كلهم كانت بدايتهم لي�ضت يف امل�ضتوي لكن 
مع الوقت والإ�رشار و�ضلوا ملعني الكاتب 

احلقيقي بجميع خ�ضاله 

جل  و  اجلزائرية  الن�رش  دور  كرثة   : ثانيا 
�ضيفة  كانت  وخا�ضة  العربية  البلدان 
ال�رشف لهذا العام دولة ال�ضني مما يعطي 
اأهمية كبرية للدول علي احل�ضور والهتمام 
الكبري والبالغ باملعر�ش الدويل للكتاب يف 
هذا  يف  كبرية  �ضمعة  اأعطى  لأنه  اجلزائر 

املجال   
�ضخ�ش  مليوين  من  اأكرث  زيارة   : ثالثا 
القراء  اهتمام  علي  ذليل  وهذا  للمعر�ش 
دليل  وهذا  والكتاب  الورقية  بالكتب  

اإيجابي علي الهتمام بهذا اجلانب 
رابعا : وهي التفاف وفتح باب دار املثقف  
بقيادة مديرتها �ضمرية من�ضوري  لل�ضباب 
مواهبهم  لتحقيق  الفر�ضة  لإعطائهم 
وهذا  املجال  هذا  يف  اأحالمهم  واإبراز 

�ضيء اإيجابي قامت به �ضاحبة هذه الدار
به  اأعجبت  الذي  الإيجابي  ال�ضيء  اأما 
وغريها  ولبنان  م�رش  من  الدور  بع�ش  اأنه 
بالعمل  اأعجبت  اإن  جمانا  بالطباعة  تقوم 
مواهبهم  لإبراز  الكتاب  بع�ش  مل�ضاعدة 
املاهر  ودار  لبنان  من  الختالف  كدار 
للطباعة والن�رش والتوزيع مب�رش التي كانت 

حا�رشة باملعر�ش

ماهي اجتاهاتك يف الكتابة وما 
موقعك منها ؟

قلمي حلد  اإي�ضال  هو  الكتابة  اجتاهي يف 
و  العربي  للعامل  ل  اجلزائر وملا  اأبعد من 
عن  املجتمع  ق�ضايا  يف  بالتعمق  العامل  
اأو  اأنا ككاتب هاو  رواية فحاليا  طريق فن 
مبتداأ مازلت بعيدا جدا علي هذه الأهداف 
لكن ل م�ضتحيل مع الإ�رشار والعزمية التي 
تقوي فينا روح الإبداع والو�ضول ملا نريد 

الو�ضول اإليه  

ماهي ر�سالتك لل�سباب 
املبدعني ؟

مبدع  وكوين  املبدعني  لل�ضباب  ر�ضالتي 
م�ضوارهم  بداية  يف  اأنهم  اأن�ضحهم  منهم 
ول  الف�ضل  يتجنبوا  اأن  الأولية   واأعمالهم 
بدايتها  الأ�ضياء  فاأ�ضعب   ، حلمهم  يرتكوا 
والكفاح  حلمهم  حول  باللتفاف  عليهم 
بثماره  ياأتي  �ضيء  فال  اأجله  من   واجلهاد 
كاتب  كل  باأن  واأخربهم  وتعب  جهد  بدون 
اليوم  عظيم مر تقريبا علي هذه املرحلة 
ون�ضحح  الأخطاء  نتدارك  وغدا  نخطئ 
العمر  مقتبل  يف  اأنهم  وخا�ضة  اجتاهنا 

مازال الوقت اأمامهم

كلمة اأخرية للجريدة

فتح  واأ�ضكر اجلريدة علي  لك   �ضكرا  اأول 
احلوار  هذا  يف  يل  وال�ضتماع  يل  بابها 
دعمها  يف  الكبري  جهدها  واأثمن  الثقايف 
لل�ضباب يف التعريف باأعمالهم وطموحاتهم 
يف  والنجاح  التوفيق  دوام  لها  واأمتني 

ريادتها يف هذا املجال
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عن ن�سه »قمقم مارد الكتب« امل�سارك به يف م�سابقة التاأليف امل�سرحي اخلا�ص بالطفل:

الكتابة يف جمال  باملواهب  الغني  اجلزائر  لبلدي  اجلائزة  اأهدي  »للو�سط«:  •  بعلوج 

يو�سف بعلوج يفتك اجلائزة الأوىل 
للهيئة العربية للم�سرح بال�سارقة

توج ن�ص »قمقم مارد الكتب« للموؤلف امل�سرحي اجلزائري يو�سف بعلوج باملرتبة الأوىل يف م�سابقة الهيئة العربية 
للم�سرح  بال�سارقة ، اخلا�سة بالتاأليف امل�سرحي املوجه للطفل، فيما عادت املرتبة الثانية له�سام ديوان من املغرب 
عن ن�سه »اإبر لي�ست للتطريز«،  اأما املرتبة الثالثة منا�سفة لكل من حممد ك�سري من م�سر عن ن�سه »مندور والقلم 

امل�سحور«وكنزة مباركي من اجلزائرعن ن�سها »مدينة النانو« ، وعليه فمن املنتظر اأن يتم توزيع اجلوائز على 
الفائزين  خالل فعاليات مهرجان امل�سرح العربي الذي �ستنعقد دورته احلادية ع�سرة القادمة بدولة م�سر خالل 

الفرتة املمتدة من 10 اإىل 16 جانفي 2019 .

 حكيم مالك 

املزج بني جمال الكتابة 
وعامل امل�سرح

  
يو�سف  �أكد  �ل�سدد  هذ�  ويف 
به  خ�ص  ت�رصيح  يف  بعلوج 
�لن�ص  �أن   « »�لو�سط  يومية 
�لكتب«  مارد  »قمقم  �ملتوج 
م�سابقة  يف  �لأول  باملركز 
�خلا�ص  �مل�رصحي  �لتاأليف 
�لعربية  �لهيئة  بالطفل 
ن�ص  هو  بال�سارقة  للم�رصح 
موجه  للأطفال  م�رصحي 
 10 �إىل   6 من  �لعمرية  للفئة 
�سنو�ت، م�سري� �أنه �أنهى عمله 
�جلاري،  �لعام  خلل  �ملتوج 
بد�أ  فكرتني  بني  كمزج  وجاء 
منذ  عليهما  �ل�ستغال  يف 
فرتة، ق�سة بد�أت كتابتها عام 
بد�أ  م�رصحي  ون�ص   ،2012

كتابته عام 2015.

بعلوج »للو�سط«: اأهدي 
اجلائزة لبلدي اجلزائر 
الغني باملواهب يف جمال 

الكتابة

�أو�سح  �لتتويج  يخ�ص  وفيما 
بعلوج   يف ت�رصيحه »للو�سط 
يف  له  تتويج  �آخر  تاريخ  »�أن 
عام  �إىل  يعود  �أدبية  م�سابقة 
طبيعي  �أمر  وهذ�   ،2015
م�ساريع  على  تركيزه  ب�سبب 
�أخرى ما �أدى �إىل �نخفا�ص يف 
ريتم �لكتابة لديه، م�سري� �أنه 
�لآن ومع �أول ن�ص �سارك به 
يف م�سابقة توج بهذه �جلائزة 
ي�سعده  �أمر  وهذ�  �لرفيعة، 
و�رصورة  باأولوياته  ويذكره 
معترب�  �لكتاب،  على  �لرتكيز 
يتجاوز  هذ�  تتويجه  �أن 
بلده  ي�سع  لأنه  �سخ�سه، 
وهذ�  �لو�جهة  يف  �جلز�ئر 
فاجلز�ئر  طبعا،  ي�رصفه  �أمر 
ت�ستحق ذلك لكونها بلد غني 

باملو�هب يف جمال �لكتابة.

التواأم »بدر وبدور » 
يكت�سفان قيمة الكتب 

واملطالعة كو�سيلة 

ترفيهية

فيما ك�سف بعلوج عن تفا�سيل 
حمل  �لذي  �ملتوج  �لن�ص 
�لكتب«   مارد  »قمقم  عنو�ن 
حيث حتكي ق�سته  مغامر�ت 
عامل  يف  وبدور  بدر  �لتو�أم 
�إليه  ياأخذهما  �لذي  �حلكايا 
كمكافاأة  قمقم،  �لكتب  مارد 
�ل�سجن  �إنقاذه من  لهما على 
�لذي عا�ص فيه د�خل �لكتاب 
�لذي مل يلم�سه �أحد منذ زمن 
من  كثيفة  طبقات  وغطته 
�لغبار وخلل �لرحلة ي�ساعد 
من  �سهرية  �سخ�سيات  �لتو�أم 
حل  على  �لرت�ثية  �لق�س�ص 
ويكت�سفان  ق�س�سهم،  عقد 
و�ملطالعة  �لكتب  قيمة 

كو�سيلة ترفيهية.

ال�سعي لن�سر »قمقم 
مارد الكتب »يف كتاب 

وحتويله اإىل عمل ركحي 

فيما  بعلوج  يو�سف  وقال 
�أنه   ️ و�لإنتاج  بالطبع  يتعلق 
�لفوز  �رصوط  بني  من  يعد 
توقيع عقد  يف �مل�سابقة هو 
ملزم  وغري  له  ملزم  ن�رص 
للهيئة �لعربية للم�رصح ملدة 3 
�سنو�ت ، موؤكد� �ساحب �لن�ص 
�لكتب«   مارد  »قمقم  �ملتوج 
مع   �لبند  هذ�  �سيحرتم  �أنه 
باأن  �أمنيته   لتحقيق  �ل�سعي 
�سمن  فعل  �لعمل  ن�رص  يتم 
ذ�ت  م�سري�   ، من�سور�تهم  
�ملتحدث »للو�سط » �أنه غري 
فيما  تطلبا  �أقل  و�أ�سبح  ر�أيه 
بل  �جلو�ئز  طبعات  يخ�ص 
�أ�سبح  ذلك  من  �لعك�ص  على 
�أ�سبحت  لأنها  �إليها  ي�سعى 
ز�وية  من  يل  بالن�سبة  مهمة 
توثيقية على �لأقل  ، كا�سفا  
يف   �أمله  عن  �ملتحدث  ذ�ت 
�ملتوج  �لعمل  ي�سدر هذ�  �أن 
م�سابقة  يف  �لأوىل  باملرتبة 
للم�رصح   �لعربية  �لهيئة 
يحمل  كتاب  يف  بال�سارقة 
منا�سبة  وت�سميمات  ر�سوما 
للفئة �لعمرية �مل�ستهدفة �أما 
بعلوج  قال  للإنتاج  بالن�سبة 
�أنه يحق له توجيه �لن�ص لأي 

�إىل  حتويله  يف  ترغب  جهة 
�سيختار  ركحي،  حيث  عمل 
�لكتب«  مارد  »قمقم  �ساحب 
ت�سله  �لتي  �لعرو�ص  بني  من 
ما ير�ه منا�سبا لنجاح �لعمل.

يو�سف بعلوج يف �سطور 
.....

بعلوج  يو�سف  �أن  �لعلم  مع 
�جلز�ئر  من  وكاتب  �إعلمي 
جو�ئز   6 على  متح�سل 
وطنية وعربية و�أ�سدر 5 كتب 
در�ص �لإعلم �لآيل، و��ستغل 
و�مل�رصح  �ل�سحافة  يف 
فهو  و�لتلفزيون  و�ل�سينما 
موعد  م�رصوع  على  ي�رصف 
لوز�رة  �لتابع  �مل�رصح  مع 
�لثقافة �جلز�ئرية منذ 2006 
»�أدبر�يز«  ويدير  �أ�س�ص  ولقد 
عربية  �لكرتونية  خدمة  �أول 
�أخبار  متابعة  يف  متخ�س�سة 

�جلو�ئز �لأدبية.
  ، �مل�رصح   يف  خرب�ته  وعن 
�مل�رصحي  �لكاتب  نال  فلقد 
جو�ئز  عدة  بعلوج    يو�سف 
ُدر�ست   ، ووطنية   عربية 
�أعماله يف �آخر عملني فائزين 
بجائزة قطر لأدب �لطفل يف 
فرع �لنقد، للباحثتني �أ.رحمة 
�لدكتورة  و   �أوري�سي،  �هلل 
قدمت    ، بو�سلح  ن�سيمة 
�سمن  �مل�رصحية  �أعماله 
لنيل  �أكادميية  در��سات 
�سهاد�ت �للي�سان�ص و�ملا�سرت 
جز�ئرية  جامعات  عدة  يف 
)�جلز�ئر    2016 منذ 
ورقلة،  جيجل،  �لعا�سمة، 
بجاية...(،  باتنة،  م�ستغامن، 
»قمقم  �لأطفال  ن�ص  كاتب 
على  �حلا�سل  �لكتب«  مارد 
جائزة  يف  �لأوىل  �ملرتبة 
للم�رصح  �لعربية  �لهيئة 
�لأطفال  ن�ص  كاتب   ،2018
�حلائز  �لفز�عة«  »�إنقاذ 
�ل�سارقة للإبد�ع  على جائزة 
�أنتج  و�لذي   ،2012 �لعربي 
�لوطني  بامل�رصح   2014 عام 
�إنتاجه  و�أعيد  �جلز�ئري، 
عام 2018 بامل�رصح �جلهوي 
�جلز�ئر،   / »�سكيكدة« 
»�أجنحة  �لأطفال  ن�ص  كاتب 

�إنتاجه  �جلاري  منولة« 
�لوطني  بامل�رصح  حاليا 
ن�ص  كاتب   ،2018 �جلز�ئري 
�أنتج  �لذي  �لأبر�ر«  »حج 
عام 2015 من طرف جمعية 
�جلز�ئر   / »تندوف«  �مللقى 
�لأطفال  ن�ص  كاتب   ،2015
�حلائز  ما«  يوما  »�ساأطري 
على جائزة رئي�ص �جلمهورية 
بامل�رصح  �أنتج  و�لذي   ،2014
رئي�ص  لعنابة 2016،  �جلهوي 
�رصيف للأيام �لوطنية مل�رصح 
/ مليانة«  »خمي�ص  �لطفل 

جلنة  ع�سو   ،2015 �جلز�ئر 
جائزة  ومن�سق  حتكيم 
للن�ص  �لدولية  يا�سني  كاتب 
عدة  قدم   ،2015 �مل�رصحي 
ور�سات يف �لكتابة �مل�رصحية 
وفعاليات  مبهرجانات 
منذ  �جلز�ئر  يف  م�رصحية 
�ملهرجان  يف  ��ستغل   .2014
�ملحرتف  للم�رصح  �لوطني 
للم�رصح  �لدويل  و�ملهرجان 
بني  ما  �لفرتة  يف  �ملحرتف 
�أنتجت   ،2013 �إىل   2010
�أعمال  �سمن  ن�سو�سه 
بعدة  مدر�سية  م�رصحية 
�إطار  يف  جز�ئرية  مد�ر�ص 
�لعاملي  باليوم  �لحتفال 
عدة  يف  �سارك  للم�رصح، 
وطنية  م�رصحية  مهرجانات 
يف  خرب�ته  وعن  ودولية. 
�ل�سينما و�مل�رصح و�لتلفزيون 
مبادرة  على  م�رصف  فهو 
»كليك �سينما« �مل�ستقلة، �أول 
�إلكرتوين  �سينمائي  مهرجان 
�لعربي،�سيناري�ست  �لعامل  يف 
وز�رة  �إنتاج  مرمي«  »يد  فيلم 
 ،2018 �جلز�ئرية  �لثقافة 
حملة  يف  خمرج  م�ساعد 
�لإعلنية  »�أوريدو«  �رصكة 
 ،2016 �لر�بع  �جليل  لتقنية 
بالفيلم  خمرج  م�ساعد 
»ذ�كرة  �لطويل  �لرو�ئي 
رحيم  للمخرج  �حلدث« 
�سيناري�ست   ،2014 �لعلوي 
م�سارك يف م�سل�سل »جارتي« 
م�ساعد   ،2014 �لثاين  �جلزء 
�لوثائقي  بالفيلم  خمرج 
للمخرج  �لثامنة«  »�ملنطقة 
�لعربي لكحل 2013، م�ساعد 
م�رصف على �لربنامج �لأدبي 

للم�رصح  �لوطني  للمهرجان 
�ملحرتف 2011.

�لكتب  من 
ن�ص  و�لإ�سد�ر�ت«�ملظلة« 
عن  مونودر�م  م�رصحي 
مب�رص،  �لربيع،  من�سور�ت 
م�رصحية  ما«  يوما  »�ساأطري 
من�سور�ت  عن  للأطفال 
كما   ،2016 �جلز�ئر   enag
كتاب  ترجمة  يف  �ساهم  �أنه 
�جلز�ئر«  وحرب  »�ل�سينما 
�سيبا�ستيان  �لفرن�سي  للكاتب 
 sedia من�سور�ت  عن  دوين 
»ديناميت/  ،2014 �جلز�ئر 
�لعا�سفة«  قبل  ما  ر�سائل 
عن  �سعرية  جمموعة 
�جلز�ئر   anep من�سور�ت 
�لفز�عة«  »�إنقاذ   ،2013
عن  للأطفال  م�رصحية 
�لثقافة  د�ئرة  من�سور�ت 
�ل�سارقة  حلكومة  و�لإعلم 
ثورة  جبينها  »على   ،2013
تون�سية  وكتاب/حو�ر�ت 
عن  �ل�سادرة  �لثورة«   بعد 
»في�سري�« �جلز�ئر  من�سور�ت 
بعلوج  فاز  ولقد     .2011
�أبرزها  عديدة  �أدبية  بجو�ئز 
يف  �لأول  باملركز  فوزه 
�مل�رصحي  �لن�ص  م�سابقة 
�لهيئة  �لتي  للطفل  �ملوجه 
بالإمار�ت  للم�رصح  �لعربية 
201، فهو فائز باملركز �لأول 
للمهرجان  �لق�سة  مل�سابقة 
وكتاب  للأدب  �لدويل 
 ،2015 باجلز�ئر  �ل�سباب 
�لعودة  جائزة  يف  تقدير 
بفل�سطني  �لأطفال  لق�س�ص 
�لأول  باملركز  فائز   ،2015
للق�سة  وثقافة  فنون  جلائزة 
فائز   .2014 باجلز�ئر 
جلائزة  �لثالث  باملركز 
�لن�ص  يف  �جلمهورية  رئي�ص 
 ،2014 باجلز�ئر  �مل�رصحي 
للجائزة  �لأول  باملركز  فائز 
�لأطفال  لق�س�ص  �لعربية 
لنادي �خليام باجلز�ئر 2013، 
بجائزة  �لأول  باملركز  فائز 
�لعربي  للإبد�ع  �ل�سارقة 
�ملتحدة  �لعربية  بالإمار�ت 

يف �أدب �لطفل 2012.
و�لت�سال  �ل�سحافة  ويف 

و�خلرب�ت  ميديا  -ديجيتال 
منذ  مدون  فهو  �لأخرى  
 ،2010 منذ  و�سحفي   2006
�ملكتوبة  بال�سحافة  ��ستغل 
و�لتلفزيون و يدير حاليا �أول 
متخ�س�ص يف  عربي  م�رصوع 
�مل�سابقات  جديد  متابعة 
�جلو�ئز   – »�أدبر�يز  �لأدبية 
�لأدبية« )منذ 2017( ، ع�سو 
نادي  جائزة  حتكيم  جلنة 
�لأطفال  لق�س�ص  �خليام 
يدير    ،  2018 �جلز�ئر   /
عربي  م�رصوع  �أول  حاليا 
»بودكا�ست  لليوتيوبرز  موجه 
وي�رصف   )2015 )منذ  �آر�بيا« 
»ق�سيدة  م�سابقة  على  حاليا 
Clip« م�سابقة عربية لل�سعر 
�مل�سور على طريقة �لفيديو 
�لثقافة  وز�رة  برعاية  كليب 
نائب  فهو   ، �جلز�ئرية 
بقناة  �مليديا  ق�سم  م�رصف 
�ل�رصوق �لإخبارية �جلز�ئرية 
�مليديا  ق�سم  رئي�ص  و   2014
للفيلم  وهر�ن  ملهرجان 
�لإلكرتوين  »�ملوقع  �لعربي 
�لتو��سل  �سبكات  و�سفحات 
�إىل   2012 من  �لجتماعي« 
2015 و م�رصف على �سفحات 
�لتو��سل �لجتماعي  �سبكات 
للمهرجانني �لوطني/ �لدويل 
للم�رصح �ملحرتف من 2010 
�إىل 2012 و م�سوؤول �لت�سال 
بالبطولة �ملغاربية للكونغ فو 
وو�سو 2015 و م�ساعد م�سوؤول 
�لدويل  للمهرجان  �لت�سال 
باجلز�ئر  �مللتزم  للفيلم 
بقناة  �سحفيا  ��ستغل  2014و 
�سنة   يف  �لإخبارية  �ل�رصوق 
رئي�ص حترير �ملجلة  2014و 
�جلز�ئر  ملعر�ص  �لر�سمية 
لدورتي  للكتاب  �لدويل 
�سحفي  و   2014-2013
ملهرجان  �لر�سمية  باملجلة 
وهر�ن للفيلم �لعربي 2012-
�سحفي  و   2015-2013
بجريدة �جلز�ئر نيوز / قناة 
�سحفي  و   2012 �جلز�ئرية 
للمهرجان  �لر�سمية  باملجلة 
للم�رصح  �لدويل   / �لوطني 
 /  2010 دور�ت  �ملحرتف 

.2011
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م�شت�شفى  يف  باحثون  اكت�شف 
التعليمي  ما�شات�شو�شت�س 
والآذان،  بالعيون  املخت�س 
له  ي�شبق  »مل  دفاعيا  نظاما 
مثيل« �شد اجلراثيم التي تدخل 
مهمة  تقت�رص  ول  الأنف  جمرى 
املكت�شفة،  احلوي�شالت  هذه 
exosomes، على  ت�شمى  التي 
قتل البكترييا، بل حتذر اخلاليا 
من  نف�شها  حلماية  املحيطة 

م�شببات الأمرا�س.
لـ  الدقيق  الدور  ولتحديد 
الباحثون  حلل   ،exosomes
املخترب،  يف  الأنفية  الأن�شجة 
الذين  املر�شى  لدى  وكذلك 
اأنوفهم  يف  للجراحة  يخ�شعون 
غ�شون  يف  اأنه  النتائج  واأظهرت 
اخلاليا  تعر�س  من  دقائق   5
الأنفية للبكترييا، التي يحتمل اأن 
تكون خطرة، ت�شاعف اإطالق الـ 
وقال  exosomes يف املخاط 

واملوؤلف  الأنفية  اجليوب  جراح 
بنجامني  الدكتور  الرئي�شي، 
قوية  احلوي�شالت  »اإن  بليري: 
امل�شاد  مثل  البكترييا  قتل  يف 
كل  تقوم  ل  ولكن  احليوي«، 
بتدمري  ال�شغرية  احلوي�شالت 
الكثري  ينتقل  حيث  البكترييا، 
منها اإىل موؤخرة الأنف، وتندمج 
لتحذيرها  الأخرى،  اخلاليا  مع 

من م�شببات الأمرا�س الغازية.
تقوم  اأنها  الباحثون  ووجد 
الربوتينات  باإيداع  ذلك  بعد 
الوراثية يف هذه  وبع�س موادها 
م�شلحة  تكون  بحيث  اخلاليا، 
وميكن  اخلطرية  البكترييا  �شد 
اأن تف�رص هذه الدرا�شة اكت�شافا 
اآخر يقول، اإن ال�شعريات ال�شغرية 
يف فتحات الأنف ترفع م�شببات 
الأمرا�س داخل الأنف، بدل من 
دفعها اإىل اخلارج ومبجرد تنبيه 
موؤخرة  يف  املوجودة  اخلاليا 

اخلطرية،  البكترييا  حول  الأنف 
العوامل  ابتالع  عندئذ  ميكن 
قبل  من  وتدمريها  املمر�شة 
للدكتور  وفقا  اله�شمية،  القناة 
بليري ويخطط الباحثون لدرا�شة 
مع   exosomes اندماج  كيفية 
اخلاليا، على اأمل ا�شتخدام هذه 
ب�شكل  الأدوية  لتو�شيل  العملية 

اأكرث فعالية.

 ،exosomes و�شبق اأن مت ربط
التي اكتُ�شفت عام 1983، ب�شحة 
ذلك  يف  مبا  ككل،  ال�شخ�س 
خطر الإ�شابة بال�رصطان وياأتي 
الأبحاث،  اأظهرت  اأن  بعد  ذلك 
من  �شابق  وقت  يف  نُ�رصت  التي 
قد   »llamas« اأن  ال�شهر،  هذا 
اإنفلونزا  ت�شاعد يف تطوير لقاح 

الربد »طويل الأمد«.

�لأرق

�أول دليل على وجود بكترييا ت�صكن يف �لدماغ �لب�صري

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

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

املزمن هي الكاآبة

اكت�شف العلماء اأول دليل على وجود بكترييا تعي�س يف الدماغ الب�رصي، مما يوحي باأنها 
و�شلت اإىل هناك عن طريق جمرى الدم من القناة اله�شمية. وقد و�شف هذا الكت�شاف، 

م�شادفة بعد حتليل اأدمغة بع�س الب�رص املتوفني، باأنه »مثري للعقل« و«ثوري«وقدم العلماء 
من جامعة األباما يف برمنغهام، النتائج التي تو�شلوا اإليها يف موؤمتر رئي�شي يف �شان 

دييغو  الأ�شبوع املا�شي و�شممت هذه الدرا�شة يف الأ�شل ملقارنة الختالفات بني اأدمغة 
الأ�شحاء عقليا وامل�شابني بالف�شام ومن املرجح اأن متهد النتائج التي مت التو�شل اإليها، 
ال�شبيل اإىل طرق جديدة بالكامل للبحث يف كيفية تاأثري البكترييا على اأدمغتنا. ومعروف 

اأن الدماغ حممي من البكترييا والفريو�شات بغ�شاء ملتف حوله، وحتى الآن، كان يعتقد 
اأن اأي �شيء يخرتق هذا الغ�شاء ي�شبب مر�شا خطريا وو�شف الدكتور رونالد مكغريغور، 
من جامعة كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س، والذي مل ي�شارك يف البحث، هذه النتيجة باأنها 

»خميفة للعقل«ومن املعروف اأن البكترييا يف اأمعائنا توؤثر على �شحة بقية اجل�شم، ويحتمل 
اأن تتحكم يف الوزن، ورمبا ترتبط بالقلق والكتئاب، حيث و�شفت اأبحاث �شابقة ن�رصتها 

كلية الطب بجامعة هارفارد يف يونيو املا�شي، الأمعاء باأنها »دماغ ثان« ب�شبب تاأثريها 
على مزاجنا ولكن قد يكون الأمر متعلقا بالبكترييا نف�شها حيث توؤثر على كل من الأمعاء 

والدماغ عندما تنتقل عرب جمرى الدم. وحذر العلماء، بقيادة الدكتورة روزاليندا روبرت�س، 
من اأن الأدمغة الـ34 التي اختربوها قد تكون ملوثة لأنها تعود للموتى، ومع ذلك، فاإن 

الطريقة التي مت بها توزيع البكترييا يف كامل الدماغ، توحي باأن الأمر مل يكن م�شادفة. 
وقد عرثت الدكتورة روبرت�س على عينات البكترييا يف �رصائح املجهر ولكنها جتاهلتها 
يف البداية كونها تبحث عن �شيء اآخر. ولكن بعد مالحظة ظهورها يف كل الأدمغة التي 

قامت بفح�شها، اأر�شلت الدكتورة روبرت�س عينة اإىل عامل بكترييا، حيث اأكد لها بالفعل اأن 
تلك العينات تعود اإىل البكترييا واأجرى العلماء اختبارات على الفئران للتحقق من وجود 
البكترييا يف الدماغ، فوجدوا اأن القوار�س التي ل متتلك اأي اآثار للبكترييا يف اأمعائها مل 

يكن لديها اأي بكترييا يف اأدمغتها، والعك�س بالعك�س.

�لبومنلومو�ض  يخف�ض �لوزن 
ويحارب �ل�صرطان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�س �رصطان 

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

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

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

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

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

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

والورام اخلبيثة.

عالج بحة �ل�صوت بالكركم

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

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رصع وقت. جربي طريقة م�رصوب 
الكركم من خالل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

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

مرتان يومًيا.

حتديد مادة تطيل ريعان »�ل�صباب« للدماغ
الوليات  من  علماء  اأجرى 
املتحدة درا�شة مثرية اكت�شفوا 
معروفة  غري  وظائف  خاللها 
الذي  كلوثو،  لربوتني  �شابقا 
ج�شم  يف  م�شتواه  يتناق�س 

بالعمر  التقدم  مع  الإن�شان 
 Proceedings جملة  تفيد 
 of the National
 Academy of Sciences
هو  بالذات  الربوتني  هذا  باأن 

الدماغ  مقاومة  عن  امل�شوؤول 
لأمرا�س ال�شيخوخة يف اجلهاز 
الع�شبي املركزي ومينع معظم 
اللتهابات. وقد بينت التجارب 
على  العلماء  اأجراها  التي 

م�شتوى  ارتفاع  باأن  احليوانات 
بروتني كلوثو يف ج�شمها اأطال 
عمرها، يف حني اأن نق�شه ي�رصع 
يف وترية �شيخوختها ويعجل يف 

ظهور اللتهابات يف الدماغ.
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�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
هو خامت الأنبياء واملر�سلني عليهم ال�ّسالم، ومن 
اأ�رشف النا�س ن�سباً، دّل على ذلك �سواهد كثريةٌ، 

منها جواب اأبي �سفيان عندما �ساأله هرقل عن 
ن�سب الر�سول �سلّى اهلل عليه و�سلّم، حيث قال: 

)هَو فينا ذو نَ�َسٍب(، وا�سمه حممد بن عبد اهلل بن 
عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف بن ق�سي 
بن كالب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن 

فهر بن عبد مالك بن الن�رش بن كنانة بن خزمية 
بن مدركة بن اليا�س بن م�رش بن نزار بن معد بن 

الة وال�ّسالم-  عدنان، وينتهي ن�سبه -عليه ال�سّ
اإىل اإ�سماعيل بن اإبراهيم عليهما ال�ّسالم، وكنيته 

اأبو القا�سم، ولدته اأّمه اآمنة بنت وهب يف �سهر 
ربيع الأول من عام الفيل، وقد ولد يتم الأب، 

فقد تويّف اأبوه قبل ولدته، وبعد ولدته اأر�سعته 
ثويبة مولة اأبي لهٍب لأياٍم قليلٍة، ثّم اأر�سعته 

حليمة ال�سعدّية اأربعة اأعواٍم، واأعادته اإىل اأّمه 
على اإثر حادثة �سّق ال�سدر، ثّم توّفيت اأّمه وهو 

يف ال�ساد�سة من عمره، فعا�س يف كفالة جّده عبد 
املطلب اإىل اأّن تويّف جّده وهو يف الثامنة من 

عمره، فانتقل اإىل كفالة عّمه اأبي طالب، الذي 
اأكرمه واأح�سن اإليه، ون�رشه ودافع عنه حني بعثه 

اهلل تعاىل بالر�سالة، ولكّن اأبا طالب مات على 

�رشكه؛ فخّفف اهلل تعاىل عنه من عذاب النار 
ب�سبب ن�رشته للنبّي عليه ال�سالة وال�ّسالم، ومن 

اجلدير بالذكر اأّن اهلل تعاىل قد ع�سم نبيه من 
دن�س اجلاهلّية، فكان �ساحب ُخلٍق عظيٍم، حتى 

اأّنه كان يُعرف بني قومه بال�سادق الأمني، ويف 
مرحلة ال�سباب عمل يف التجارة، فكان يخرج 

اإىل ال�سام متاجراً باأموال خديجة بنت خويلد، 
وبرفقة غالمها مي�رشة، الذي اأخربها عن 

اأخالق ر�سول اهلل �سلّى اهلل عليه و�سلّم، فاأُعجبت 
ب�سدقه واأمانته، فعر�ست عليه الزواج فتزّوجها، 

واأجنبت له كّل اأولده اإل اإبراهيم، واأحّبها فلم 
الة  يتزوج غريها حّتى ماتت، ومّلا بلغ -عليه ال�سّ

وال�ّسالم- الأربعني من عمره، بعثه اهلل تعاىل 
ر�سولً للب�رشّية جمعاء، فدعا لالإ�سالم يف مّكة 
فرتًة طويلًة من الزمن، فلم يوؤمن له اإّل قلٌّة من 

الرجال والن�ساء الذين كانوا ُم�ست�سعفني من 
قري�س، فلّما ا�ستّد اأذى امل�رشكني له ولأ�سحابه 
اأذن اهلل تعاىل لهم بالهجرة اإىل املدينة، فهاجر 

برفقة اأبي بكر ال�سّديق ر�سي اهلل عنه، وا�ستقبله 
اأهلها خري ا�ستقباٍل؛ فعّزروه ون�رشوه على عدوه، 

حّتى مّكن اهلل لهم، وانت�رش الإ�سالم يف اأنحاء 
الأر�س.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
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�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

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

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�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�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد 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.

توقريه و�لتاأدب عند �حلديث عنه �سلى �هلل عليه و �سلم 
اأن  اأمته  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حقه  من 
لهم  الدين  اإي�سال  �سبيل  يف  عاناه  ملا  تعظمه 
وهدايتهم، وميكن التعرف على ذلك من خالل 
بحياته  ال�سخ�س  علم  وكلما  العطرة،  �سريته 
وتوقريه  تعظيمه  زاد يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

والتاأدب معه، لذلك نرى اأن ال�سحابة هم الأكرث 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  معه  احلديث  عند  تاأدباً 
والتوقري  التعظيم  هذا  ويكون  له،  ملعاي�ستهم 
تقدمي  من  بد  ول  واجلوارح،  والل�سان  بالقلب 
حمبته �سلى اهلل عليه و�سلم على حمبة النف�س 

والولد والأهل، والثناء عليه يف جميع املجال�س، 
والتيقن باأنه مر�سل من عند اهلل عز وجل، ولكن 
يجب األ يكون يف هذه املحبة الغلو ورفعه فوق 
كالتقدي�س  له؛  التي حددها اهلل تعاىل  املرتبة 

اأو التعبد اأو العتقاد باأنه يعلم الغيب.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم 

مع الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة 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�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة 
هذه الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح 

له، وما نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها 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�س 
توافقاً تاماً الدليل:

يِن َحِنيًفا  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على  َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
فطرتك:

يُن الَْقِيُّم  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
 )30(

من ال ي�ستحي ال 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�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

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

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

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

لوحة بيعت بـ 90 مليون دوالر 
ور�سامها مازال حيا

بيعت لوحة زيتية يف مزاد علني ب�ضعر �ضخم تخطى الـ 
90 مليون دولر اأمريكي، يف �ضفقة قيا�ضية هي الأوىل 

من نوعها بالن�ضبة لر�ضام معا�رص  وعر�ضت اللوحة للبيع 
يف مزاد »كري�ضتي�س« يف مدينة نيويورك، من ر�ضم الفنان 
الربيطاين ال�ضهري، ديفيد هوكني، وحتمل ا�ضم »امل�ضبح 

مع �ضخ�ضني«والغريب يف الق�ضة هو توقع اخلرباء باأن تباع 
اللوحة بـ 80 مليون دولر كحد اأق�ضى، لكنها بيعت خالل 

10 دقائق مببلغ 90.3 مليون، بعد مناف�ضة �رص�ضة و�رصيعة 
بني ثريني مل يعلن عن ا�ضميهما حتى اللحظة.

وبناء على ما �ضبق، حطمت لوحة امل�ضبح الأخرية الرقم 
القيا�ضي الأ�ضبق لعمل فنان معا�رص، حققته لوحة للر�ضام 
الأمريكي، جيف كون�س، عندما بيعت بـ 58 مليون دولر، 
عام 2013،  ور�ضم هوكني لوحة »امل�ضبح مع �ضخ�ضني« 

عام 1972، يف حني عر�ضت اأول مرة يف معر�س يف 
نيويورك نظم يف ال�ضنة ذاتها.

عا�سي احلالين يلغي حفالت يف 
كندا ب�سبب تاأ�سرية الدخول

عرب النجم اللبناين، عا�ضي احلالين، عن اأ�ضفه لإلغاء 
�ضل�ضلة حفالت مرتقبة يف كندا، وذلك نتيجة لعدم 

متكنه من احل�ضول على تاأ�ضرية دخول )فيزا( يف الوقت 
املحدد للزيارة وكان من املقرر اأن يزور احلالين كندا 
بني تاريخي 16 و 24 نوفمرب اجلاري، يف حني مل يتمكن 
اأع�ضاء الفرقة املو�ضيقية املرافقة للنجم من احل�ضول 
على تاأ�ضريات الدخول كذلك هذا ون�رص احلالين تغريدة 
جديدة حول احلادثة عرب موقع تويرت، جاء فيها: »اإىل 
جمهوري احلبيب يف كندا.. ب�ضبب عدم ح�ضويل اأنا 
والفرقة املو�ضيقية على تاأ�ضريات دخول اإىل كندا يف 

الأوقات املحددة.. لذلك مت اإلغاء جولتي الكندية 
وتاأجيلها ملواعيد حتدد لحقا«. ويف �ضياق منف�ضل، 

ا�ضتطاعت اأغنية عا�ضي الأخرية، »�ضو بخاف عليكي«، 
من حتطيم رقم املليون م�ضاهدة بعد ب�ضعة اأيام فقط 
على ن�رصها عرب يوتيوب، وهي من اإنتاج �رصكة روتانا.

ترامب مينح الراحل األفي�س بري�سلي ميدالية احلرية االأمريكية

رحيل املمثل التون�سي حامت بالرابح عن 47 عامًا

منح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، املغني الأمريكي امل�سهور الراحل، األفي�س بري�سلي، و6 اأمريكيني بارزين 
اآخرين ميداليات احلرية الرئا�سية.

واأ�ضار البيت الأبي�س اإىل اأن األفي�س 
بري�ضلي الذي يعد اأ�ضطورة الغناء 
الأمريكي، ن�رص الثقافة الأمريكية 
بني مئات املاليني من هواته يف 
اأنحاء العامل، وهو ل يزال  جميع 
بعد  يتزعزع  ل  اأمريكية  »اأيقونة 
وفاته«كما  بعد  عاما   40 مرور 
احلرية  ميداليات  ترامب  منح 
هيت�س،  اأورن  لل�ضيناتور،  اأي�ضا 
اأدل�ضون،  مرييام  واملح�ضن، 
ولعب  املتقاعد  والقانوين 
بايج،  اآلن  ال�ضابق،  القدم  كرة 
املدافع،  القدم  كرة  والالعب 
ُمنحت  كما  �ضتاوباخ.  روجر 
للقا�ضي  الوفاة  بعد  امليداليات 

الأمريكية  املحكمة  يف  ال�ضابق 
ولعب  �ضكاليا،  اأنطونني  العليا، 
روت  هريمان   جورج  البي�ضبول، 

ال�ضغري.
اأي�ضا  الأبي�س  البيت  وذكر 
الرئا�ضية  احلرية  ميدالية  اأن 
يف  للمدنيني  جائزة  اأعلى  تعد 
بقرار  ومتنح  املتحدة  الوليات 
من الرئي�س الأمريكي لالأ�ضخا�س 
يف  خا�س  بق�ضط  اأ�ضهموا  الذين 
الوطنية  وامل�ضالح  »الأمن  تعزيز 
العامل،  يف  وال�ضالم  الأمريكية 
ال�ضخ�ضية  الجنازات  ومقابل 
الجتماعية  اأو  الثقافية 

الأخرى«.

ال�سقا يجمع بني الدراما وال�سينما فى 2019

احلزن  من  حالة  اجتاحت 
بعد  التون�ضي  الفني  الو�ضط 
حامت  للممثل  املفاجئ  الرحيل 
يف  ب�ضمة  خلفه  تاركاً  بالرابح، 
والتلفزيون  امل�رصح  من  كل 
ال�ضوؤون  وزارة  وقالت  وال�ضينما 
»ببالغ عبارات  بيان  الثقافية يف 
وزارة  تنعي  واحل�رصة  الأ�ضى 

املمثل  رحيل  الثقافية  ال�ضوؤون 
القدير حامت بالرابح، الذي تويف 
يوم اجلمعة 16 نوفمرب )ت�رصين 
عن  �ضحته  تعكر  بعد  الثاين( 

عمر ناهز 47 عاماً«.
واأ�ضاف البيان اأن بالرابح »يعترب 
من اأبرز املمثلني من اأبناء جيله، 
ورغم ظهوره غري املنتظم على 

امل�ضاهد  اأقنع  فقد  ال�ضا�ضة 
اأداء  يف  باإتقانه  التون�ضي 
اأدواره«كما نعاه عدد من الفنانني 
فنية  وموؤ�ض�ضات  التون�ضيني 
الأكرب  الر�ضيد  وي�ضب  وثقافية 
الدراما  يف  بالرابح  اأعمال  من 
العديد  قدم  اإذ  التلفزيونية، 
»الأيام  مثل  امل�ضل�ضالت  من 

الأيام«  و«حكم  الريح«  كيف 
و«اخلطاب  مليحة«  اأيام  و«من 
فيه  ا�ضتهر  الذي  الباب«  على 
ال�ضينما  »اإليا�س«ويف  ب�ضخ�ضية 
حلق  »�ضيف  فيلمي  يف  �ضارك 
كما  الريح«،  و«رق�ضة  الوادي« 
الأعمال  من  كبرياً  ر�ضيداً  ترك 

امل�رصحية.

حالة  ال�ضقا  اأحمد  الفنان  يعي�س 
لعملني  يح�رص  اإذ  فنى،  ن�ضاط 
»الربميو«  بعنوان  للدراما  اأحدهما 
 ،2019 رم�ضان  فى  به  ي�ضارك 
»ترانيم  بعنوان  لل�ضينما  والثانى 
ال�ضبت  غدا  ال�ضقا  اإبلي�س«ويدخل 
ال�ضتوديو لت�ضوير امل�ضاهد الأوىل 
من »ترانيم اإبلي�س« وجتمعه بالفنانة 
منى زكى والفنان وم�ضطفى �ضعبان، 
وي�ضهد العمل عودة منى زكى وال�ضقا 
اإىل ال�ضينما بعد غياب عامني، منذ 
�ضنة«   30 »من  فيلم  �ضويا  قدما  اأن 
ي�ضهد  كما  عرفة،  عمرو  للمخرج 
حممد  املوؤلف  بني  الثانى  التعاون 
قدما  اأن  بعد  وال�ضقا،  ب�ضري  �ضيد 

فيلم »هروب ا�ضطرارى«.
فى  ي�ضارك  اإبلي�س«  »ترانيم  فيلم 
م�ضطفى  ال�ضقا،  اأحمد  بطولته 

�ضعبان، خالد النبوى، حممد دياب، 
اإخراج  ب�ضري،  �ضيد  حممد  تاأليف 
ال�ضقا  يعقد  كما  جالل  نادر  اأحمد 
م�ضل�ضل  فريق  مع  عمل  جل�ضات 
للدراما  به  يعود  الذى  »الربميو« 
ال�ضقا  فيه  ويوؤدى  التليفزيونية 
خمتلفة  لكنها  �ضعيدية  �ضخ�ضية 
»اجلزيرة«  فيلم  فى  قدمه  عما 
عما  بعيدة  الفيلم  ق�ضة  اأن  كما 
ال�ضعيدية  الدراما  عليه  اعتادت 
بل  وال�ضالح  الثاأر  مو�ضوعات  من 
الق�ضايا  اإحدى  على  ال�ضوء  ي�ضلط 

الجتماعية.
اأمين  تاأليف  من  »الربميو«  م�ضل�ضل 
�ضامى  حممد  واإخراج  �ضالمة 
عمر  ومى  ال�ضقا  اأحمد  وبطولة 
الطوخى  و�ضفاء  ممدوح  وحممد 

واإدوارد وكمال اأبورية.

بالفيديو: �سهيلة بن ل�سهب تطرح »دنيا جديدة« باللهجة امل�سرية
اأكادميي،  �ضتار  جنمة  طرحت 
ل�ضهب  بن  �ضهيلة  اجلزائرية 
جديدة«،  »دنيا  كليباتها  اأحدث 
لل�رصكة  الر�ضمية  القناة  عرب 
وتقدم  يوتيوب   مبوقع  املنتجة 
جديدة«  »دنيا  ل�ضهب  بن  �ضهيلة 
من  وهي  امل�رصية،  باللهجة 

واأحلان  حمرز،  اأ�ضامة  كلمات 
�ضادي ح�ضن، وتوزيع مو ال�ضاعر، 

ومن اإخراج نبيل مكاوي.
وتخطى كليب »دنيا جديدة« 156 
�ضاعات  خالل  م�ضاهدة،  األف 
الر�ضمية  القناة  عرب  طرحه،  من 

لل�رصكة املنتجة مبوقع يوتيوب.

بن  �ضهيلة  اجلزائرية  وكانت 
الن�ضخة  يف  �ضاركت  قد  ل�ضهب، 
اأكادميي،  �ضتار  برنامج  من  الـ11 
يف  حلادث  تعر�ضت  لكنها 
موا�ضلة  من  منعها  الأكادميية 
من  خلروجها  اأدى  مما  امل�ضوار 
امل�ضابقة، واأ�ضاد ب�ضوتها العديد 

واأ�ضاتذة  الكبار  الفنانني  من 
الأكادميية.

املطربة  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
»ليك  اأغنية  ل�ضهب،  بن  �ضهيلة 
اجلزائرية،  باللهجة  منولي�س« 
مليون عرب  الـ16  حاجز  وتخطت 

قناتها الر�ضمية مبوقع يوتيوب.
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باجريو ت�سنيع  �ستوقف  ميت�سوبي�سي 

بطرح  ميت�شوبي�شي  ت�شتمر 
حتديثات  دون  باجريو  طراز 
من  يقرب  ما  منذ  تذكر 
لعدم  نظراً  ولكن  عاماً،   20
حتى  تطويرها  يف  التقدم 
اأنها  املحتمل  فمن  الآن، 
على  بالتواجد  ت�شتمر  لن 
مع  طوياًل  العاملية  ال�شاحة 
تزايد حدة القوانني املنظمة 
حول  والنبعاثات  لالأمان 

العامل.
باجريو يف  ورغم وقف طرح 

اأوروبا، اإل اأنها ل تزال متاحة 
وعدة  الأو�شط  ال�رشق  يف 
دول اأخرى حول العامل، رغم 
�رش�شة  مناف�شة  مواجهتها 
الكرو�س  �شيارات  من  للغاية 
الدفع  رباعية   SUVو اأوفر 
ولكننا  احلديثة،  القت�شادية 
ل ن�شتبعد بعد احتمال اإطالق 
جيل جديد من باجريو ب�شكل 

كلي.
مان،  تريفور  �رَشّح  وقد 
ميت�شوبي�شي،  عمليات  مدير 

الكثري  لدينا  يزال  “ل  قائاًل 
فعلى  لباجريو،  احلما�س  من 
الرغم من عدم تو�شلنا لقرار 
اأن  اإل  بعد،  ب�شاأنها  نهائي 
املدراء واملهند�شني يرغبون 
ب�شدة يف العودة ل�شنعها، ولكن 
على  يعتمد  بالكامل  الأمر 
ناجحة  اإ�شرتاتيجية  اإيجاد 
باجريو،  تطوير  على  للعمل 
ال�شيارات  فئة  اأن  حيث 
تتقل�س  الدفع  رباعية  القوية 
اأ�شا�شي ب�شبب قوانني  ب�شكل 

لهذا  اجلديدة،  النبعاثات 
يجب اأن نكون متاأكدين متاماً 
قبل �رشوعنا يف تطوير طراز 
مربحاً  �شيكون  اأنه  جديد 
ب�شكل موؤكد، وهو ما ميكن اأن 
ت�شاعدنا املحركات الهجينة 
ل  ولكننا  حتقيقه،  على 
منتلك تخيل اأو مفهوم حمدد 
القادم بعد، وهو ما  للموديل 
ل يجعلنا نوظف طاقات ق�شم 
البحث والتطوير اخلا�س بنا 

للعمل عليها”.

 اأفخم �سيارة دفع رباعي
 يف العامل "�سينية".. 

 IAT ا�شتعر�شت �رشكة
Design ال�شينية �شيارة 
 "Karlmann King"

التي �شنفها اخلرباء 
كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�شب 
 "CarAndBike" موقع

املتخ�ش�س يف املحركات، 
اأن اأكرث ما يلفت النتباه 

يف هذه ال�شيارة هو هيكلها 
اخلارجي امل�شمم بطريقة 

جتعلها تبدو كمركبة من 
اأفالم اخليال، وامل�شنوع من 

مزيج من املعادن اخلفيفة 
واألياف الكربون القوية، 

وال�شلب.
وي�شمن القوة والأداء املمتاز 

لل�شيارة حمرك قوي من 
10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 

لرت مرتبط بناقل حركة 
اأوتوماتيك من 8 نقالت، 

بقوة 400 ح�شان، قادرة علي 
بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 

160 كيلو مرت / �س.

وتتميز ال�شيارة من 
الداخل بالفخامة، بعد 

تزويدها مبقاعد جلدية 
فاخرة، و�شا�شة بالزما 

كبرية مل�شاهدة الأفالم، 
ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، 

بالإ�شافة اإىل جتهيزات 
حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، 

وماكينة ل�شنع القهوة، 
واأماكن خم�ش�شة حلفظ 
الكوؤو�س املغطاة بطبقة 

رقيقة من الذهب.
كما حتتوي ال�شيارة على 

خزينة قوية مزودة بو�شائل 
اأمان عالية، وميكن التحكم 

يف الإ�شاءة وعدد من املهام 
الأخرى عن طريق تطبيق 

عرب الهواتف الذكية.
 "IAT Design" وقامت

ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه 
ال�شيارة فقط حول العامل 

ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون 
دولر، اأي ما يعادل )34 

مليون حنيه م�رشي تقريباً.

تويوتا كورول �سيدان 2020 حت�سل على ن�سخة هايربد لأول مرة
بعد الك�شف عن كورول �شيدان اجلديدة كلياً مبعر�س 
غواجنت�شو ال�شيني لل�شيارات، اأعلنت تويوتا للتو نيتها 

طرح ن�شخة هجينة منها لأول مرة. رغم وجود ن�شخ 
هجينة �شابقة من كورول واجن وهات�شباك بالأ�شواق 

الأوروبية، اإل اأن هذه �شتكون املرة الأوىل التي يتم فيها 
توفري اخليار نف�شه لن�شخة ال�شيدان، والتي �شتاأتي مع 

حمرك 1.8 لرت ذاتي ال�شحن بقوة 120 ح�شان ومعدل 
ا�شتهالك وقود يبلغ 23.2 كم/لرت، بينما لن تتجاوز ن�شبة 

انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 98 جم/كم، اإ�شافة اإىل 
اإمكانية و�شول معدل ا�شتخدام الطاقة الكهربائية اإىل 

50% من ال�شتهالك الكلي للطاقة خالل القيادة اليومية، 
ح�شب ظروف القيادة.

اإ�شافة اإىل الن�شخة الهجينة، تاأتي كورول �شيدان التقليدية 
مع حمرك بنزين 1.6 لرت بقوة 130 ح�شان مع ناقل حركة 
يدوي ذو 6 �رشعات اأو اآخر اختياري من نوع CVT، وهو 

ما ينتج عنه معدل ا�شتهالك وقود يبلغ 16.4 كم/لرت مع 
ن�شبة انبعاثات ثاين اأك�شيد كربون تبلغ 139 جم/كم.
ونظراً لعتماد كورول �شيدان 2019 اجلديدة على 

من�شة TNGA GA-C، جند اأن مركز اجلاذبية اأ�شبح 
منخف�س اأكرث مع هيكل اأقوى بن�شبة 60% اإ�شافة لوجود 
نظام تعليق قيا�شي متعدد الو�شالت بكافة الفئات، ما 

يوؤدي اإىل حتكم وثبات اأف�شل دون التاأثري على م�شتويات 
الراحة.

تت�شارك ال�شيدان قاعدة عجالتها ذات طول 2،700 ملم 
مع ن�شخة الواجن، ما ينتج عنه وجود مق�شورة رحبة 

ذات م�شاحة كبرية لالأقدام وم�شتويات راحة عالية لركاب 
ال�شف الثاين من املقاعد، اإ�شافة لوجود عدة مزايا 

جديدة تت�شمن توفري �شحن ل�شلكي للهواتف الذكية، 
�شا�شة مل�س 8 اإن�س لنظام الرتفيه املعلوماتي، �شا�شة 

عدادات رقمية 7 اإن�س و�شا�شة علوية 10 اإن�س.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رشكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�شاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�شري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�شيارة يف الأرا�شي الوعرة، وات�شح اأنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�شالم الرو�شية البيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�شية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شواحي ع�شكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�شة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �شلمت 4 �شيارات امل�شافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها قاذف قنابل اأو ر�شا�س اإن "نيفا" الع�شكرية املطورة خم�ش�شة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�شة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�شاعة يف الأرا�شي الوعرة حيث ال�رشيع وال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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ون بل�س تعلن ر�شميًا عن هاتف 6T OnePlus بقارئ للب�شمة مدمج مع ال�شا�شة
اأعلنت ون بل�س عن هاتفها الرائد 
 OnePlus 6، هاتفT OnePlus
OLED بقيا�س  ب�شا�شة  ياأتي   6T
ودقتها  �شغري  نوت�س  بها   6.41
1080x2340 وبن�شبة عر�س الرتفاع 
19.5:9 وحممية بطبقة من زجاج 
ياأتي   6  Gorilla Glass احلماية 
 Snapdragon مبعالج  الهاتف 
جيغا   8 و   6 بحجم  ورامات   845
بايت وم�شاحة تخزين داخلية 128 

و 256 جيغا بايت وال يدعم تركيب 
.microSD بطاقات

ياأتي   6T  OnePlus هاتف 
اخللفية  اجلهة  يف  بكامريتني 
بيك�شل  ميغا   16 بدقة  الرئي�شية 
 IMX519 �شوين  وم�شت�شعر 
وحجم   1.7/f عد�شة  وبفتحة 
والثانية  ميكرون   1.22 بيك�شالت 
وم�شت�شعر  بيك�شل  ميغا   20 بدقة 
وبفتحة   IMX376K �شوين 

 1 بيك�شالت  وحجم   1.7/f عد�شة 
ميكرون.

 16 اأمامية  بكامريا  الهاتف  ياأتي 
وم�شت�شعر  بيك�شل  ميجا  بدقة 
عد�شة  وبفتحة   IMX371 �شوين 
f/2.0 وحجم بيك�شالت 1 ميكرون 
اأمبري  ميلي   3700 بقوة  وبطارية 
ودعم   USB Type C ومنفذ 

تقنية ال�شحن ال�رسيع.
ياأتي الهاتف بقارئ للب�شمة مدمج 

 3.5 منفذ  يوجد  وال  ال�شا�شة  مع 
االأذن  �شماعات  لرتكيب  ملم 
والهاتف غري مقاوم للماء واالأتربة 
وال يدعم تقنية ال�شحن الال�شلكي.

 9 Android يعمل الهاتف بنظام
 157.5x74.8x8.2 واأبعاده   Pie
و�شيتوفر  غرام   185 ووزنه  ملم 
 1 يوم  املتحدة  الواليات  يف  للبيع 
واأ�شود  المع  اأ�شود  بلونني  نوفمرب 

غري المع.

اأبل و�شام�شونغ ت�شويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شنوات حول اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي فون، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر االأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دوالر لن�شخها تفا�شيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
لو�شي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل االإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�شحة اأن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رسيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�شل حماية العمل 

ال�شاق واالبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�شونغ التعليق على 
االتفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�شونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رس الت�شميم التي ن�شختها �شام�شونغ تربر دفع كافة االأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي مو�شع اخلالف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�شو�شاً ثالث براءات اخرتاع الأبل 
ت�شمل خ�شو�شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احلواف امل�شتديرة مع رموز 

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�شاومي تطلق هاتف 
  Redmi S2
اأن  ال�شينية  �شاومي  �رسكة  ك�شفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �شيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
اللتقاط  خا�شة  ا�شطناعي  ذكاء 
�شور �شيلفي متاًحا لل�رساء وباأ�شعار 

مناف�شة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �شا�شة بقيا�س 5.99 
بو�شة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �شنابدراغون 
الذاكرة وم�شاحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  االأوىل  الن�شخة  اأن  حيث 
وم�شاحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �شعودي،  ريال   549 ب�شعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�شخة  حتتوي 
تخزين  وم�شاحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�شعر 679 ريال 

�شعودي.

يجلب  و
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�شل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�شور، كما هو 
احلال مع تقنيات الذكاء اال�شطناعي 
لتح�شني �شور التقاط ال�شيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحتوي 
و5  بك�شل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�شل يُذكر، اأن اجلهاز �شيكون 
عرب  ح�رسي  وب�شكل  لل�رساء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �شيك

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رسية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رسة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج الأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رسية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني االآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رساً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رساً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رس  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رسية  الناحية 

االإعالين و�شفحات ال�رسكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رسياً  رواية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رسكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رسكة اأن تن�رس اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رسكة كفيل 
مرات   5 االأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�شكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�شتخدمني الحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل االفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، باالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع االفرتا�شي.
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ظل التحديات االقت�ضادية الراهنة بح�ضور 
من  كبرية  وريا�ضية  اإعالمية  �ضخ�ضيات 
اجلزائر وعدة دول عربية واأوروبية ميثلون 
اأكد  حيث  تلفزيونية  وقنوات  جامعات 
االأ�ضاتذة الباحثون يف خمتلف املداخالت 
بتكنولوجيات  يعنى  تخ�ض�ص  اإحداث  اإيل 
بجامعات  الريا�ضي  واالت�ضال  االإعالم 
املوؤ�ض�ضات  ومطالبة  العربي  الوطن 
على  تخ�ض�ضاتها  مبختلف  االإعالمية 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�ضتعمال  �رضورة 
املتلقي  اجلمهور  جتاه  اأدائها  لتح�ضني 
مع  التفاعلي  التوا�ضل  عملية  وت�ضهيل 
امل�ضتمع وامل�ضاهد والقارئ وكذا �رضورة 
الريا�ضية  والرق  الريا�ضية  النوادي  توجه 
يف خمتلف الريا�ضات الفردية واجلماعية 
نحو اقتناء التجهيزات احلديثة ال�ضتعمالها 
الرفع  بغية  الريا�ضيني  وتدريب  تكوين  يف 
قدراتهم  درجات  وقيا�ص  م�ضتواهم  من 
دورات  اإقامة  و  الريا�ضية  وموؤهالتهم 

لالإعالميني  الر�ضكلة  اإطار  يف  تدريبية 
متطلبات  ملواكبة  اجلزائريني  الريا�ضيني 
الدكتور  اأكد  ال�ضياق٬  نف�ص  ويف  الع�رض 
»زواوي عبد الوهاب« رئي�ص ق�ضم االإعالم 
اأن  امل�ضيلة  بجامعة  الريا�ضي  واالت�ضال 

هذا املوؤمتر يعد فر�ضة للتداول يف ال�ضاأن 
االإعالمي من جانب تكنولوجيات االإعالم 
هذا  اأن  اعتبار  على  الريا�ضي  واالت�ضال 
للرقي  االأ�ضا�ضي  ال�ضامن  ي�ضكل  االأخري 

بهذا املجال ..

عبدالبا�سط بديار 

يف طبعته الثامنة بامل�سيلة

 موؤمتر دويل حول تكنوجيات
 االإعالم واالت�ضال الريا�ضي
ي�سكل مو�سوع تكنوجيات االإعالم واالت�سال الريا�سي اآفاق عاملية وحتديات حملية حمور 

الطبعة الثامنة ملوؤمتر دويل انطلقت اأ�سغاله نهاية االأ�سبوع الفارط بجامعة حممد بو�سياف 
بامل�سيلة حيث �سهد معهد علوم وتقنيات الن�ساطات البدنية والريا�سية تد�سني املوؤمتر الدويل 

تكنولوجيات االإعالم واالت�سال الريا�سي.

عندما ي�ضاب 
االأفالن بالدوخة

عدد كبري من املنابر االإعالمية 

�سلطت اأم�س ال�سوء على البيان 

االأخري للحزب العتيد،م�سككة يف 

�سحته من خالل كون البيان ممهورا 

بختم االأمانة العامة و خاليا من 

التوقيع ال�سخ�سي جلمال ولدعبا�س 

..فمن حتمل م�سوؤولية اإ�سدار بيان 

مثري كهذا فاإذا كان ولد عبا�س هو 

من اأ�سدره فهل يحتفظ باخلتم 

الر�سمي الأعلى هيئة يف احلزب وهو 

طريح فرا�س املر�س ح�سب الرواية 

الر�سمية التي مت الرتويج لها اأم اأن 

�سخ�سا ما قام بالعملية يف حماولة 

منه للدفاع عن م�سلحة القيادة 

احلالية التي مل ت�سفى حلد االآن 

من هول ال�سدمة التي خلفها خرب 

ان�سحاب جمال ولد عبا�س.

يف هذا الظرف بالذات ال ميكن 
االطمئنان للرواية الر�سمية 

التي اأورها ولد عبا�س ورفاقه يف 

املكتب احلايل،حيث اأن تكليف 

معاذ بو�سارب رفقة هيئىة قيادية 

جديدة باإدارة احلزب اأمر يرتجم 

رغبة لدى �سانعي القرار يف اإجراء 

عملية تنظيف للواجهة التي 

�سيدير بها احلزب معركة الرئا�سيات 

يف حال قرر الرئي�س بوتفليقة 
الرت�سح لعهدة خام�سة.

و يجد �سناع القرار اأنف�سهم االآن 

اأمام عقبة املادة 61 من القانون 

االأ�سا�سي للحزب التي حتدد معايري 

اختيار االأمني العام يف حال �سغور 

املن�سب الأ�سباب عدة من اال�ستقالة 

اأو الوفاة ، معاذ بو�سارب يف حال 

االإبقاء عليه  كقائد موؤقت �سيكون 

اأمامه وقت �سيق لتح�سري اأجواء 

انتخابات التجديد الن�سفي ملجل�س 

االأمة و �سيرتقب الراأي العامة 

مفردات اخلطاب الذي �سي�ستعمله 

الرجل اجتاه الو�سع العام يف 

البالد واجتاه ملف جماعة عبدا 

لرحمان بلعياط و غريها من امللفات 

ال�ساخنة،ما مل حتدث مفاجاآت يف 

منت�سف الطريق تقلب الطاولة 
على الكل.

وداد احلاج

موقف

فرن�سا

 400 جريح يف احتجاجات
 على ارتفاع اأ�ضعار الوقود 

البويرة

حجز 21 األف علبة مفرقعات

كري�ضتوف  الفرن�ضي،  الداخلية  وزير  اأعلن 
اأ�ضيبوا  �ضخ�ص   400 من  اأكرث  اأن  كا�ضتانري، 
اأ�ضعار  رفع  على  االحتجاجات  يف  بجروح 

الوقود، التي �ضهدتها فرن�ضا اأم�ص ال�ضبت.
كا�ضتانري:  الوزير  عن   »RTL« اإذاعة  ونقلت 
 409 اأ�ضيب  االحتجاج  مظاهرات  »اأثناء 
اأ�ضخا�ص بجروح و14 منهم جروحهم خطرية« 
واأ�ضار اإىل اأن االحتجاجات اأ�ضفرت اأي�ضا عن 
االإطفاء  وفرق  ال�رضطة  اأفراد  من   28 اإ�ضابة 
واأ�ضاف اأن مظاهرات جرت يف اأكرث من األفي 
و�ضارك  اأنحاء فرن�ضا  مدينة وقرية يف جميع 
ونتيجة  �ضخ�ص.  األف   287 من  اأكرث  فيها 
من  متظاهرا   282 احتجاز  مت  االحتجاجات 
�ضعر  باأن   »Europe1« اإذاعة  اأفادت  جهتها 

لرت الديزل ارتفع خالل العام اجلاري مبقدار 
مبقدار  البنزين  لرت  �ضعر  ارتفع  فيما   ،%23

.%15

مل�ضالح  املتنقلة  الفرق  موؤخرا   ، متكنت 
من  البويرة  والية  اإقليم  عرب  الوطني  الدرك 
كانت  املفرقعات  من  معتربة  كمية  حجز 
املولد  منا�ضبة  تزامنا مع حلول  للبيع  موجهة 
اأ�ضخا�ص   4 توقيف  كما مت   ، ال�رضيف  النبوي 
اأمام  وتقدميهم  الق�ضية  هذه  يف  متورطني 
نداءات  تعالت  وقت  يف   ، الق�ضائية  اجلهات 
خماطر  من  للتح�ضي�ص  اجلهات  خمتلف  من 
ا�ضتعمال املفرقعات يف مثل هذه املنا�ضبات 
ت�ضل  وجروح خطرية  اإ�ضابات  من  ت�ضببه  وما 
بليغة خا�ضة  وت�ضوهات  العني  فقدان  اىل حد 
من طرف االأطفال واملراهقني الذين يحولون 
فرحة منا�ضبة املولد النبوي اإىل حالة طوارئ 

يف البيوت اجلزائرية .
اأح�سن مرزوق

ب�سكيكدة وال�سلف

توقيف عن�ضري 
دعم للجماعات 

االإرهابية 
للجي�ص  م�ضرتكة  مفارز  اأوقفت 
و  �ضكيكدة  من  بكل  ال�ضعبي،  الوطني 
للجماعات  دعم   )2( عن�رضي  ال�ضلف 
اأم�ص  به  اأفاد  ما  ح�ضب  االإرهابية، 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  االأحد 
اإطار  »يف  اأنه  ذاته  امل�ضدر  اأو�ضح  و 
ا�ضتغالل  وبف�ضل  االإرهاب  مكافحة 
م�ضرتكة  مفارز  اأوقفت  املعلومات، 
للجي�ص الوطني ال�ضعبي، يوم 17 نوفمرب 
للجماعات  )02( دعم  2018، عن�رضي 
وال�ضلف/ ب�ضكيكدة/ن.ع.5  االإرهابية 
التهريب  حماربة  اإطار  ويف  ن.ع.1« 
مفارز  »اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
بكل  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ص  م�ضرتكة 
وغرداية/ن.ع.4،  تيارت/ن.ع.2  من 
 )108،13( و�ضبطت  خمدرات  تاجر 
كيلوغرام من الكيف املعالج، يف حني 
اأوقفت مفرزة اأخرى بتندوف/ن.ع.3، 

بط  مهربا �ضُ
ي�ضيف  الوقود«،  من  لرت   )1000( لديه 
وبتمرنا�ضت/ اأخرى  جهة  من  البيان، 
للجي�ص  مفرزة  »اأوقفت  ن.ع.6، 
مهاجرا   )60( �ضتني  ال�ضعبي  الوطني 
خمتلفة  جن�ضيات  من  �رضعي  غري 
عن  للك�ضف  اأجهزة   )04( و�ضبطت 
كهربائيني   )02( ومولدين  املعادن 

و)03( مطارق �ضغط«.

�سرطة �سيدي بلعبا�س

اإحياء اليوم 
االإفريقي للوقاية 
من حوادث املرور

يف اإطار التح�ضي�ص من خماطر حوادث 
والية  اأمن  م�ضالح  �ضاركت   ، املرور 
االحتفال  فعاليات  يف  بلعبا�ص  �ضيدي 
حوادث  من  للوقاية  االإفريقي  باليوم 
املرور امل�ضادف لـ 18 نوفمرب من كل 
الثقافة  بدار  تنظيمه  مت  الذي   ، �ضنة 
من   2018/11/18 يوم  يا�ضني  كاتب 
طرف مديرية النقل ،  حيث مت يف هذا 
ال�ضياق تنظيم جناح خا�ص بن�ضاطات 
اأمن الوالية يف هذا املجال ،  م�ضالح 
اإح�ضائيات  اإبراز  اجلناح  ت�ضمن  كما 
�ضجلتها  التي  املرور  حوادث  حول 
عن  ناهيك   ، الوالية  اأمن  م�ضالح 
الو�ضائل واملعدات امل�ضتعملة للوقاية 
اإىل  باالإ�ضافة  املرور،  حوادث  من 
تنظيم حظرية الرتبية املرورية لفائدة 
ال�رضكاء  جميع  مب�ضاركة   ، االأطفال 
والفاعلني يف جمال ال�ضالمة املرورية 
بلعبا�ص  �ضيدي  والية  اأمن  .م�ضالح 
ت�ضع حتت ت�رضف املواطنني االأرقام 
املتواجدة يف اخلدمة على  اخل�رضاء 
املوقع  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضاعة  مدار 
لالأمن  العامة  للمديرية  الر�ضمي 
االإجتماعي  التوا�ضل  ومواقع  الوطني 

فاي�ضبوك وتويرت  .�ص.�ضهيب
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عر�س ترويجــي  

 100PixX 2000 وPixX
...موبيلي�س ت�ضــــاعف الر�ضـيد املـهدى!

جازي 

عر�س »هاربة« املزود 75 جيغابايت مقابل 1500 دج فقط

،لتعود  موبيلي�ص  عند  تتوقف  ال  الهائلة  العرو�ص 
بعرو�ص ترويجية رائعة ،و تقدم االأف�ضل لزبائنها.

اإىل غاية 14 دي�ضمرب 2018 ،�ضي�ضتفيد زبائن عرو�ص 
الدفع امل�ضبق مبت�ضم ،قو�ضطو و باطل من العرو�ص 
الرتويجية لـ 2000PixX و 100PixX . فزيادة على 
املزايا ال�ضخمة لهذه العرو�ص ،موبيلي�ص ت�ضاعف 

الر�ضيد املهدى نحو جميع ال�ضبكات الوطنية. 
التطبيق  اأو   #600* الالئحة   ،با�ضتعمال  عليه  و 
 meetmob الواب  واجهة  اأو   MobiSpace

  100PixX 2000 وPixX ضي�ضتفيد زبائن عرو�ص�،
من: عر�ص 100PixX : مكاملات و ر�ضائل ق�ضرية 
غري حمدودة نحو �ضبكة موبيلي�ص + 150 دج 300 دج 
ر�ضيد مهدى �ضالح نحو جميع ال�ضبكات الوطنية + 

Go 1، �ضالح ملدة 24 �ضاعة.
ق�ضرية  ر�ضائل  و  مكاملات   :PixX   2000 عر�ص 
دج   4000  + موبيلي�ص   �ضبكة  نحو  حمدودة  غري 
 Go  30  + الوطنية  ال�ضبكات  نحو جميع  دج   9000

+   جماين، �ضالح ملدة �ضهر.

الرائدة يف تكنولوجيا االت�ضاالت  توا�ضل جازي، ال�رضكة 
ترويجي  عر�ص  اإطالق  عن  واالإعالن  االبتكار  الرقمية، 
من  وامل�ضتقبليني  احلاليني  زبائنها  لتمكني   »X3انرتنت«
التوا�ضل  ميزة  مع  كبري  بحجم  االإنرتنت  بخدمة  التمتع 
اطلقت  الذي  اجلديد  العر�ص  االأداء.   عالية  �ضبكة  على 
حيث  البعدي  الدفع  لزبائن  »هاربة«موجه  ت�ضمية  عليه 
�ضيمكنهم من احل�ضول على حجم انرتنت م�ضاعف ثالث 
ي�ضتفيد  يوًما، مع جازي هاربة،  مرات و �ضالح ملدة 30 
 25 من  بدالً  االنرتنت  من  جيغابايت   75 من  امل�ضرتك 
جيغابايت مقابل 1500 دينار فقط مع رقم خا�ص بزبائن 

الدفع البعدي مع امكانية اختيار ال�ضيغة احلرة اأو التحكم 
باملزايا  اال�ضتمتاع  للم�ضرتك  ميكن  كما  اال�ضتهالك  يف 
الق�ضرية  الر�ضائل  و  وهياملكاملات  لـلعر�ص  االأخرى 
مكاملات  ر�ضيد  و  جازي  اىل  جازي  من  املحدودة  غري 
يتوفر  ال�ضبكات،  جميع  نحو  �ضاحلة  دينار   2000 قدره 
العر�ص اجلديد يف كل املحالت و نقاط البيع املعتمدة 
البالد ملزيد من املعلومات  اأنحاء  لدى جازي يف جميع 
عرب  العر�ص  على  لالطالع  الزبائن  جميع  جازي  ،تدعو 
www.djezzy. االإنرتنت:   على  موقعها  اإىل  الدخول 

dz« www.djezzy.dz

اجلزائر  مرحلة  Ooredooراعي 
Ooredooلكاأ�س العامل للمبارزة ل

اجلزائرية  للفيدرالية  الر�ضمي  الراعي  ب�ضفتها 
  Ooredooرعت الوطني،  واملنتخب  للم�ضايفة 
 ،Ooredooمرحلة اجلزائر لكاأ�ص العامل للمبارزة ل
حر�ضة  قاعة  احت�ضنتها  والتي  اأكابر  رجال  �ضنف 
ح�ضان باجلزائر العا�ضمة من 16 اإىل 18نوفمرب2018. 
من  اأكرث  جمع  العاملي  الريا�ضي  احلدث  هذا 
300مبارزومبارزة ميثلون 40 دولة يف مناف�ضات فردية 

وح�ضب الفرق من بينهم 10 مبارزين جزائريني. وعلى 
اجلزائرية  الفيدرالية  املناف�ضة،قامت  هذه  هام�ص 
بجهودها  بتكرميOoredooاعرتافا  للم�ضايفة 
للم�ضايفة،  اجلزائرية  والفيدرالية  الريا�ضة  دعم  يف 
 -Ooredooل لل�ضي�ص  العامل  كاأ�ص  للتذكري،�ضتُنّظم 
بقاعة  نوفمرب 2018،   25 اىل  �ضيدات من 23  �ضنف 

حر�ضة ح�ضان باجلزائر العا�ضمة.
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