
حركة جمتمع ال�سلم

البد من �لتعامل مع »�ملاك« كمنظمة �إرهابية

رئي�س حزب تون�س بيتنا فتحي الورفلي لـ" الو�سط"

�إقالة جماعية ل�سباط تون�سيني عاملني قرب �حلدود �جلز�ئرية

�س4

�س3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 �لعدد:4189   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  جلمعة 22 �ل�سبت23 جو�ن  2018  �ملو�فـق  لـ 09 �سو�ل 1439هـ �لعدد:4669   / �لثمن:  �جلز�ئر 10دج -  فرن�سا�

وهذا من اأجل التح�سري لقانون 
املحروقات، لويزة حنون:

�عــــــــتمــــــاد وزيـــــــر 
�لطاقة على خبـر�ء 
�أمريكيني �أمر حمــري

�س3

�س17

�س4

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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�سحق مناف�سيه يف اجلمعية 
االنتخابية للرابطة املحرتفة

حتديات ورهانات 
كبرية يف مو�جهة 

مـــــــــدو�ر

ف�سيحة رئي�س بلدية را�س املا  ب�سيدي بلعبا�س 

�ملقر�ت �لر�سمية  بني �لرذيلة و جربوت �البتز�ز

�س13

من تاريخنا الثقايف

 �ل�سيخ �إبر�هيم
  بيو�ض ر�ئد �الإ�سالح

  يف �جلنوب �جلز�ئري 
ومف�سر �لقر�آن

�س3

�س6

�س6

�س5

رحب مببادرة التوافق الوطني 
بني القوى ال�سيا�سية

�أويحيى يجند حزبه 
 لدعم والإجناح 
حملة بوتفليفة

مب�ساركة رمزية جليو�س 
ال�ساحل االفريقي 

منـــــــاورة للجيــــــ�ض 
بال�سريط �حلدودي 
�جلنـــــــــوبي يف �أوت 

ميلك م�سنعني ل�سناعة االآجر بتون�س 

�ختطاف رجل �أعمال 
 جز�ئري من مدينة

 زندر جنوب �لنيجر 
 قدمها اأمام 

حمكمة بئر مراد راي�س 

وكيل معتمد لـ"ني�سان" 
 يــــزور فــــــو�تري بقــــيمة
 17  ملـــــــيــار �سنـــــــتيـــــم

اأحزاب

جيــــــ�س 

جنوب

عدالة

.  هذه تفا�سيل �إف�سال �إنقالب وزير �لد�خلية �ل�سابق



عين

بحث  عملية  و�إثر  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
ك�شفت  جيجل/ن.ع.5،  ولية  بالعو�نة،  ومت�شيط 
 20 يوم  �ل�شعبي،  �لوطني  للجي�ش  مفرزة  ودمرت 
من  وكمية  �ملتفجر�ت  لإعد�د  ور�شة   ،2018 جو�ن 
�لذخرية و�شت )06( قنابل تقليدية �ل�شنع ومعد�ت 
تفجري و�أدوية و�أغر��ش �أخرى.  ويف �إطار حماربة 
�لوطني  �لدرك  عنا�رص  �أوقف  �ملنظمة،  �جلرمية 
خمدر�ت   )02( تاجري  بلعبا�ش/ن.ع.2،  ب�شيدي 

بحوزتهم )8،8( كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، فيما 
 )2700( بحوزته  كان  باأدر�ر/ن.ع.3،  مهربا  �أوقفو� 
علبة �شجائر يف �شياق مت�شل، �أوقف عنا�رص �لدرك 
�لوطني بكل من باتنة وقاملة/ن.ع.5، �شخ�شني )02( 
�ل�شنع  تقليدي  وم�شد�ش  �شيد  بندقية  بحوزتهما 
�ل�شو�حل  حر��ش  �شبط  فيما  �لذخرية،  من  وكمية 
للمرجان  �ملحظور  لل�شيد  �أجهزة  بالقالة/ن.ع.5، 

ومعد�ت للغط�ش و)1380( غر�م من �ملرجان.
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جامعة م�ضتغامن حتت�ضن املهرجان 
الطالبي لل�ضمعي الب�ضري

حتت�شن جامعة عبد �حلميد بن بادي�ش مب�شتغامن �لطبعة 

�لثانية للمهرجان �لطالبي لل�شمعي �لب�رصي و�لذي 

ينظمه ق�شم علوم �لإعالم و�لت�شال ويعرف م�شاركة 

قر�بة ع�رصين عمال �إعالميا يقدمه طلبة �إعالم و�شحافة 

وقد �شبطت حمافظة �ملهرجان كافة �لرتتيبات �ملادية 

و�لب�رصية لإجناح طبعة هذه �ل�شنة �لتي �شتكون يوم 

�ل�شابع و�لع�رصين من �ل�شهر �جلاري �إذ مت ت�شم جلنة 

�لتحكيم �أ�شاتذة جامعيني يف �لإعالم ومهنيني يف قطاع 

�ل�شمعي �لب�رصي وح�شب رئي�ش ق�شم �لإعالم بجامعة 

م�شتغامن �لأ�شتاذ �جلامعي �لعربي بوعمامة فان �لتظاهرة 

�لإعالمية و�جلامعية �شتكون حمطة هامة لطلبة جامعة 

م�شتغامن يف تخ�ش�شات �لإعالم و�ل�شمعي �لب�رصي 

�لذين قال �أنهم ميلكون قدر�ت �إبد�عية هامة يف �إجر�ء 

�لتحقيقات �ل�شحفية و�إعد�د �لربورتاجات �ل�شحفية 

�مل�شموعة و�ملرئية وي�شارك يف �ملهرجان طلبة جامعيون 

قامو� باإعد�د �أعمال �إعالمية تاريخية وعلمية وثقافية 

و�جتماعية ومن �ملنتظر �أن يح�رص طبعة هذه �ل�شنة 

�شيوف �رصف من موؤ�ش�شات �إعالمية وثقافية وطنية وهذ� 

ح�شب ما �أكده حمافظ �ملهرجان �لأ�شتاذ و�لإعالمي 

حممد مرو�ين �لذي قال �أن �لتظاهرة مبثابة حافز� 

لطلبة �لإعالم يف خمتلف تخ�ش�شاته �ملفتوحة بجامعة 

م�شتغامن موؤكد� �أن طبعة �ل�شنة �ملقبلة �شتكون وطنية 

ومب�شاركة مو�شعة لهيئات وموؤ�ش�شات �عالمية وثقافية 

ر�ئدة يف جمال �ل�شمعي �لب�رصي على �ل�شعيد �لوطني 

م.اأ

اأدرار

 احتجاج ب�ضبب تعر�ض طبيبة
 العتداء بق�ضر قدور  

بيان لوزارة الـدفاع الـوطني

تدمري ور�ضة الإعداد املتفجرات

خبر في 
صورة

اجلوي

تدابري وزارة الدفاع 
الجناح البكالوريا

�شيدي بلعبا�س

�ضيخ يف ال�ضبعني ينتحر �ضنقا بتالغ  

على  بلعبا�ش  �شيدي  لولية  �ملدنية  �حلماية  �أم�ش  �شبيحة  تدخلت 
�ل�شاعة �لثامنة �شباحا من �أجل نقل �شحية م�شنوقة بحبل د�خل مر�آب 
�شيارة بامل�شكن �لكائن بحي 19 مار�ش ببلدية تالغ 50 كلم جنوب ولية 
�شنة   72 �لعمر   من  �لبالغ  ع،ب«   « باملدعو  ،ويتعلق  بلعبا�ش  �شيدي 
،حيث حولت جثته �إىل م�شلحة حفظ �جلثث مب�شت�شفى تالغ يف وقت 

فتحت �مل�شالح �لأمنية حتقيقا يف مالب�شات �لنتحار 
�س.�س

حم�ض تطلق م�ضابقة " جائزة ال�ضيخ 
حمفوظ نحناح الدولية ال�ضنوية "

�أعلنت حركة جمتمع 
�ل�شلم �أم�ش �جلمعة عن 

�طالق جائزة �ل�شيخ 
حمفوظ نحناح �لدولية 

�ل�شنوية حول �أح�شن بحث 
حول فكر وم�شرية و ن�شال 

�ل�شيخ .
و �أكدت �حلركة يف بيان 

�ملكتب �لتنفيذي �لوطني 
�لذي �جتمع �أول �م�ش ، يف 

لقائه �أول �أم�ش لدر��شة م�شتجد�ت �لو�شع �ل�شيا�شي و �لقت�شادي 
و �لجتماعي �أن �لذكرى �ل15لوفاة �ل�شيخ حمفوظ نحناح على 

�لثبات على �لر�شالة �لتي نا�شل من �أجلها �ل�شيخ �ملوؤ�ش�ش ، و�عتبار 
�شهري جو�ن و جويلية �أياما لالحتفال بذكر�ه مبختلف �لرب�مج و 

�لن�شاطات �ملحلية لتختتم بن�شاط مركزي .  

تعر�شت �أول �أم�ش طبيبة مناوبة بالعيادة �ملتعددة �خلدمات يف 
بلدية ق�رص قدور باأدر�ر مل�شايقات و�لعتد�ء عليها من طرف 

�حد �ملو�طنني �أثناء عملية �لفح�ش وعلى �ثر هذه �حلادثة 
ت�شامن معها زمالئها ونظمو� وقفة �حتجاجية  منددين بالعنف 

�لذي يتعر�ش له �لأطباء مطالبني باحلماية �أثناء �أد�ء و�جبهم 
�لطبي  يف حني تدخل رئي�ش �لبلدية لتهدئة �لأو�شاع و�قنع 

�ملحتجني مبعاجلة �مل�شكل فيما و�جتمع مع �لأئمة ملختلف 
م�شاجد �لبلدية لن�رص �لتوعية وثقافة �لحرت�م �ملتبادل مع �لعلم 

�أن �حلادثة لقيت رف�ش و��شتنكار من كل �شكان ق�رص قدور 
ر�ف�شني �إهانة �لأطباء باأي عذر كان

ت�شخري و�شائل كبرية منها �لنقل 
و�ل�شري  �لتاأمني  يف  منها  م�شاهمة 
»دورة  �لبكالوريا  لمتحانات  �حل�شن 
2018«، �تخذت وز�رة �لدفاع �لوطني 
�للوجي�شتيكية  �لتد�بري  من  جملة 
�شمان  بهدف  و�لتقنية-�لتنظيمية، 
و�إجر�ء  لتح�شري  �ملالئمة  �ل�رصوط 
عرب  �لباكالوريا  �متحانات  ومتابعة 

كامل �لرت�ب �لوطني.
جمموعة  مكنت  �ل�شدد،  هذ�  يف 
مع  بالتن�شيق  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت 
و�شع  من  �لوطنية،  �لهيئات  خمتلف 
�جلو�نب  جميع  ت�شمل  عمل  خطة 

�ملتعلقة بتوزيع، عرب �لو�شائل �جلوية 
�لمتحانات  ملو��شيع  �لع�شكرية 
وكذ�  �ملعنية،  �ملر�كز  خمتلف  �إىل 
مر�كز  نحو  �ملمتحنني  �أجوبة  نقل 
�أمنية  مر�فقة  خالل  من  �لت�شحيح 
لوز�رة  �ملخت�شة  �مل�شالح  ت�شمنها 
ت�شخري  مّكن  كما  �لوطني.  �لدفاع 
�لو�شائل �لتقنية �ملالئمة من �شمان 
�لإلكرتونيني  و�لتحييد  �ملر�قبة 
�ملوؤطرة  �لت�شال،  و�شائل  جلميع 
من  موؤهل،  ب�رصي  مورد  طرف  من 
�لت�شدي لكل حماولت بث وت�رصيب 
�شبكات  عرب  �لمتحانات  مو��شيع 

من  بدعم  وهذ�  و�لأنرتنت،  �لهاتف 
خلية يقظة د�ئمة على م�شتوى �لهيئة 
�شد  و�ملكافحة  للوقاية  �لوطنية 
بتكنولوجيات  �ملتعلقة  �ملخالفات 

�لعالم و�لت�شال.
�ل�شارمة  �لإجر�ء�ت  هذه  �شتبقى 
�لدفاع  وز�رة  قبل  من  �ملتخذة 
�لكبرية  �لإمكانات  وكذ�  �لوطني 
طيلة  �ملفعول  �شارية  �مل�شخرة، 
وكذ�  �لمتحانات  �إجر�ء  فرتة 
�لدورة  لهذه  �لت�شحيح  عملية 
بالتوفيق جلميع  �لتمنيات  2018، مع 

�ملرت�شحني.

ع.ب
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رئي�س حزب تون�س بيتنا فتحي الورفلي لـ" الو�شط"

هذه تفا�سيل اإف�سال اإنقالب وزير الداخلية ال�سابق لطفي براهم
.      اإقالة جماعية ل�سباط تون�سيني عاملني قرب احلدود اجلزائرية      .        دولتان خليجيتان خططتا خللق توترات اأمنية يف تون�س و اجلزائر

وداد احلاج

م�رصحا  الورفلي  اأ�ضاف  و 
حدث  ما  اأن  الو�ضط  ليومية 
دولتان  مبا�رص  ب�ضكل  ترعاه 
خليجيتان كانتا على ا�ضتعداد 
اأجل  من  امل�ضتحيل  لفعل 
ال�ضيا�ضي  الو�ضع  ا�ضتغالل 

الذي تعي�ضه املنطقة .
عن  حديثه  معر�ض  يف  و 
جاءت  الذي  العام  ال�ضياق 
الع�ضكري  االنقالب  خطوة 
حزب  رئي�ض  ربط  املجه�ض 
تون�ض بيتنا االأمر  مع حترك 
خليفة  الليبي  امل�ضري  قوات 

حفرت اإىل درنة بدعم اإماراتي 
فيها  يتواجد  التي  و  وا�ضح 
ع�رصات االآالف من االإرهابيني 
الذين كانوا �ضيجدون اأنف�ضهم 
م�ضطرين للفرار نحو اجلزائر 

و تون�ض
م�ضبقا  معد  مل�رصوع  تنفيذا 
توترات  خلق  الفقري  عموده 
اأمنية كبرية ت�ضع يف احل�ضبان 
و  النفطية  املواقع  ا�ضتهداف 

ال�ضيطرة عليها
من  و  اأنه  حمدثنا  ي�ضيف  و 
ح�ضن حظ  دول املنطقة  فقد 
هذا  تفا�ضيل  اإىل  التو�ضل  مت 
املخطط و اكت�ضافه من قبل 

اأجهزة اال�ضتخبارات الفرن�ضية 
التي  واجلزائرية،  واالأملانية 
ال�ضلطات  بدورها  اأبلغت 
التون�ضية التي حتركت الإحباط 

»االنقالب«، واأقالت براهم.
زيارة  بعد  اأنه  الورفلي  ي�ضري 
وزير الداخلية التون�ضي لطفي 
يف  اليمامة  ق�رص  اإىل  براهم 
ال�ضكوك  بداأت  ال�ضعودية 
مما  حتركاته  حول  ترتاكم 
فيما  لتليها  باإقالته   عجل  
بعد  اإقالة جمموعة كبرية من 
من  منهم  ال�ضامني  ال�ضباط 
يحمل رتبة جرنال يف احلر�ض 
املتحدث«  يقول  الوطني،و 

اأنا اأعرف بع�ض ال�ضباط  نعم 
كبريا  خطرا  ي�ضكلون  كانوا 
على  الرتكيز  مت  ،وخا�ضة 
احلدودية  املناطق  ال�ضباط 
اإقالتهم  متت  اجلزائر  مع 
التقاعد  على   باإحالتهم 

الوجوبي.
وعن تفا�ضيل خطة االنقالب 
توقيت  و  حمدثنا  ي�ضيف 
يف  هذا  تناق�ضنا   « التنفيذ 
لالأحزاب  االأعلى  املجل�ض 
كانت  عليه  ا�رصف  والذي 
ال�ضاعة منت�ضف الليل من يوم 
بذلك  م�ضتغلني  الفطر  عيد 

فراغ املوؤ�ض�ضات يف الدولة .

رحب مببادرة التوافق الوطني بني القوى ال�شيا�شية

اأويحيى يجند حزبه لدعم ولإجناح حملة بوتفليفة

وهذا من اأجل التح�شري لقانون املحروقات، لويزة حنون:

اعتماد وزير الطاقة على خرباء اأمريكيني اأمر حمري

اأحمد  الدميقراطي  التجمع  رئي�ض  جدد 
للرئي�ض  ومنا�ضدته  دعمه  اأويحيى 
،موؤكدا   2019 ربيع  لرئا�ضيات  للرت�ضح 
االأرندي   اإطارات  و  منا�ضلي  جتنيد  على 
،مرحبا   اخلام�ضة  للعهدة  تر�ضحه  الإجناح 
بالدعوات و املبادرات اإىل حوار وطني بني 
القوى ال�ضيا�ضية ق�ضد التو�ضل اإىل   توافق 
هذا  يف  للم�ضاركة  ا�ضتعداده  ،مربزا  وطني 
احلوار ال�ضيا�ضي  يف  ظل احرتام الد�ضتور و 

موؤ�ض�ضات الدولة  موؤ�ض�ضات الدولة
اختتام  هام�ض  على  االأم�ض  اأويحيى  نا�ضد 
الوطني  للمجل�ض  اخلام�ضة  العادية  الدورة 
باإحلاح  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�ض 
املجتمع  ال�ضادرة عن  لدعوات  لال�ضتجابة 
من  البالد  لقيادة  مهمته  ملوا�ضلة  الكلي 
للرئا�ضيات  لالنتخابات  الرت�ضح  خالل 
ا�ضتعادة  املقبلة، مثمنا اجنازاته من حيث 
الوطنية  امل�ضاحلة  و  ال�ضلم  بتعزيز  االأمن 
املحققة  االأ�ضا�ضية  املكا�ضب  اأو من حيث 
االقت�ضادية  التنمية  ميادين  خمتلف  يف 
مكانة  تعزيز  حيث  من  اأو  االجتماعية  و 

اجلزائر على ال�ضاحة الدولية
تكون  اأن  يف  اأمله  عن  املتحدث  وعرب 
متميزة   2019 ل�ضنة  الرئا�ضية  االنتخابات 
برامج  و  م�ضاريع  حول  دميقراطي  بحوار 

اللغو  يطبعها  ت�رصيحات  و  بخطب  ولي�ض 
و  املوؤ�ض�ضات  بحرمة  امل�ضا�ض  وحتى 

كرامتها
واأدان اأحمد اأويحيى ب�ضدة جميع املجرمني 
حماولتهم  على  اخلارج  من  املتواطئني  و 
اإىل  املخدرات  من  هائلة  كميات  اإدخال 
ال�ضبيبة  �ضد  عدوانا  ذلك  ،معتربا  البالد 
التجمع  مذكرا مبطلب   ، عامة  املجتمع  و 
كل  على  االإعدام  حكم  تطبيق  يف  املتمثل 
،منوها  االإجرامي  االإجتار  هذا  يف  متورط 
ال�ضعبي  اجلي�ض  بتجنيد  مت�ضل  �ضياق  يف 
الوطني وقوات االأمن على احلدود من اجل 
حماية البالد من كل عمل عدواين جلماعات 
بع�ض  يف  املتواجدة  املنظمة  اجلرمية 
بلدان اجلوار �ضواء تعلق االأمر باجلماعات 

االإرهابية اأو تعلق بتجار املخدرات .
وا�ضتنكر رئي�ض االأرندي احلمالت املدبرة 
االأجنبية  حكومية  الغري  املنظمات  لبع�ض 
اجلزائرية  العمومية  ال�ضلطات  �ضد 
با�ضتغالل ملف املهاجرين الغري ال�رصعيني 
القانون  اإطار  يف  ت�ضهر  الدولة  اأن  ،موؤكدا 
على حماية النظام العام و االأمن اأمام تدفق 

املهاجرين الغري �رصعيني
ب�رصورة  اأويحيى  ،طالب  اأخر  �ضياق  ويف 
االأـبواق  بع�ض  دعوات  اإىل  ب�ضدة  الت�ضدي 

اإىل  اللجوء  ثم  االإنف�ضال  اإىل  الداعية 
،راف�ضا  القبائل  منطقة  يف  ال�ضالح  حمل 
االأو�ضاط  بع�ض  ت�ضنها  التي  احلمالت 
معتربا  موؤ�ض�ضاتها،  و  البالد  �ضد  النقابية 
اأفعال  ردود  �ضوى  لي�ضت  اأن هذه احلمالت 
اجلزائر  قرار  اإ�ضتقاللية  اأمام  انتقامية 
جمال  يف  االأ�ضا�ضية  ملبادلتها  وفائها  وكذا 

العالقات الدولية.
و  االقت�ضادي  بالو�ضع  يتعلق  وفيما 
عن  اأويحيى  احمد  ،اأعرب  االإجتماعي 
ارتياحه الإ�ضتمرارية الدينامكية االإقت�ضادية 
املتاأتية  الدولة  اإيردات  تراجع  من  بالرغم 
من املحروقات ،مثمنا يف هذا ال�ضياق قرار 
العمومية  للخزينة  يرخ�ض  الذي  الرئي�ض 
بنك  لدى  االإقرتا�ض   اإىل  موؤقتا  باللجوء 
�ضمح  االإجراء  هذا  اأن  ،م�ضريا  اجلزائر 
للموؤ�ض�ضات  للدولة بدفع ديونها امل�ضتحقة 
عن  التجميد  ،ورفع  اخلا�ضة  و  العمومية 
التي كانت متوقفة  عدد هام من امل�ضاريع 

،وبعث االإ�ضثمار من جديد .
اأما فيما يخ�ض ال�ضعيد الدويل، اأكد رئي�ض 
جديد   من  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اأجل  من  البولي�ضاريو  جبهة  مع  ت�ضامنه 
تكري�ض احلق امل�رصوع لل�ضعب ال�ضحراوي 
االأمم  اإ�رصاف  حتت  م�ضريه  تقرير  يف 

اخل�ضي�ضة  احلمالت  ،م�ضتنكرا  املتحدة 
القوة  بها  تقوم  التي  االإفرتاء  حمالت  و 
اجلزائر،  �ضد  الغربية  لل�ضحراء  املحتلة 
تنكر  هي  ال�ضلوكيات  هذه  مثل  اأن  معترب 
اإطار  يف  لل�ضعبني  امل�ضرتك  للم�ضتقبل 

ت�ضييد �رصح الوحدة املغاربية .
الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأدان  كما 
املجازر الوح�ضية املرتكبة من قبل الكيان 
الفل�ضطنيني  املدنيني  �ضد  ال�ضهيوين 
من  االإفالت  ظل  يف  غزة  يف  وال�ضيما 
من  يوؤكد  ،كما  املتحدة  االأمم  عقوبات 
غري  اإجراء  كل  رغم  القد�ض  باأن  جديد 
عا�ضمة  �ضتظل  اجلانب  اأحادي  و  �رصعي 
الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة و ذات ال�ضيادة 
التي �ضيكون بناوؤها احلل العادل و النهائي 

للنزاع يف ال�رصق االأو�ضط .
الوطني  املجل�ض  ،جدد  اأخرى  جهة  ومن 
على  للعمل  الليبية  القوى  كل  اإىل  دعوته 
ترجيح احلل ال�ضيا�ضي الوطني لالأزمة الليبية 
و  البلد  هذا  وحدة  اأ�ضا�ض  على  يقوم  »حل 
وا�ضتقالله  الرتابية  �ضالمته  على  احلفاظ 
و�ضيادته ،وعلى اأ�ضا�ض تعبري ال�ضعب الليبي 
على  وكذا  االإقرتاع  طريق  عن  خيارته  عن 

اأ�ضا�ض امل�ضاحلة الوطنية .
اإميان لوا�س

وزير  خرجة  حنون«  »لويزة  انتقدت 
اأكد  الذي  قيطوين«  »م�ضطفى  الطاقة 
درا�ضات  مكاتب  على  اعتماده  خاللها 
اأمريكية لتح�ضري قانون حمروقات جديد 
قد يكون م�ضابها ملا كان يف 2005، وهذا 
يف ظل دفاع هذا االأخري على وزير الطاقة 
كل مرة  »�ضكيب خليل« خالل يف  االأ�ضبق 
لنوابها  اأن  على  �ضددت  حني  يف  ح�ضبها، 
الف�ضل االأكرب يف ال�ضعي نحو اإلغاء العديد 
قانون  يف  ح�ضبها  اخلطرية  البنود   من 
االأمينة  واأو�ضحت  التكميلي.  املالية 
العامة حلزب العمال خالل ندوة �ضحفية 
باأن  اأم�ض يف مقر احلزب باحلرا�ض،  يوم 
تكليف مكاتب درا�ضات اأمريكية من اأجل 
اجلديد  املحروقات  لقانون  التح�ضري 
لالإطارات  مبا�رص  احتقار  اإال  هو  ما 
خارج  اأبدعت  ما  دائما  التي  اجلزائرية 
الوطن، موؤكدة اأن مثل هكذا خطوة حتمل 
ظل  يف  اال�ضتفهام  عالمات  من  العديد 
قانون  ا�ضتخال�ض  قدرة اجلزائريني على 
ملاذا  م�ضيفة:«  اأجانب،  خرباء  مبعية 
االأمريكية  الدرا�ضات  مكاتب  ح�رص  مت 
االأخرى؟«،  الدول  من  غريها  دون  فقط 
بغري  الطاقة  وزير  تربيرات  وا�ضفة 

العقل  مع  تتما�ضى  ال  والتي  املفهومة 
ملف  يخ�ض  فيما  ودائما  واملنطق، 
مو�ضوع  اإىل  امل�ضدر  ذات  تطرق  الطاقة 
الذي  للطاقة  اأوغي�ضتا  االإيطايل  امل�ضنع 
الق�ضرية  الفرتة  خالل  اجلزائر  ا�ضرتته 
ا�ضتغربت من ت�رصيحات  املا�ضية، حيث 
جودة  على  �ضددوا  الذي  امل�ضوؤولني 
يكلف  وقد  جدا  قدمي  اأنه  رغم  امل�ضنع، 
اجلزائر اأموال طائلة يف الكثري من االأمور 
نوابنا كان لهم  االأخرى كال�ضيانة والنقل. 
الف�ضل يف اإلغاء بع�ض بنود قانون املالية 
التكميلي ومن جهة اأخرى اأو�ضحت زعيمة 
حزب العمال باأن احلديث عن اإلغاء القيمة 
قانون  من  بال�ضيارات  اخلا�ضة  امل�ضافة 
بف�ضل  كان   ،2018 ل�ضنة  التكميلي  املالية 
الغرفة  يف  العمال  حزب  نواب  ن�ضاالت 
ال�ضفلى للربملان، زيادة على توجه احلزب 
مطالبني  اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  بر�ضالة 
بنود  بع�ض  اإلغاء  اأجل  من  بالتدخل  اإياه 
قبل  من  عنها  التخلي  مت  الذي  امل�رصوع 
بوتفليقة قبل ولوج قانون املالية التكميلي 
ذات  ويف  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ض 
باإ�ضافة 5000 مليار  ال�ضياق نوهت حنون 
جممدة  مل�ضاريع  تخ�ضي�ضها  مت  دينار 

�ضيُعمل على رفع التجميد عنها ما يخلف 
ت�ضيف حنون ن�ضاطا غري عادي �ضيما واأن 
�ضتعود  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد 
للعمل ما يعطي دفعا معنويا وماديا لعمال 

تلك املوؤ�ض�ضات على حد تعبريها.
كل  يف  اأزمة  تعي�ض  اليوم  اجلزائر 
لويزة  �ضدد  اأخر  جانب  امل�ضتويات  ومن 
على  اأزمة  تعي�ض  اجلزائر  اأن  على  حنون 
هو  ذلك  يوؤكد  وما  امل�ضتويات،  كافة 
التي  الكوكايني،  من  كلغ   701 ف�ضيحة 
امل�ضوؤولة  اجلهات  من  العديد  ف�ضحت 
امل�ضوؤولني  كثري  جعل  حتقيقا  وفتحت 
تعبريها،  حد  على  العدالة  مق�ضلة  اأمام 
اجلزائر  اأن  على  ال�ضياق  هذا  يف  موؤكدة 
رجال  مافيا  قبل  من  مهددة  اأ�ضحت 
يرغبون يف �رصب  الذين  واالأعمال  املال 
وهذا  االجتماعية،  �ضيا�ضتها  م�ضداقية 
اخلو�ض�ضة  نحو  ال�ضل�ض  التوجه  ظل  يف 
طالبت  االإطار  هذا  ويف  حنون،  ت�ضيف 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  املتحدثة  ذات 
العزيز بوتفليقة اإىل �رصورة التدخل لكون 
عرب  مير  الوطنية  ال�ضيادة  على  احلفاظ 
طريق  عن  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  جتديد 
تاأ�ضي�ضي وطني �ضعبي  ا�ضتحداث جمل�ض 

الراهن،  الوقت  احلا�ضل يف  اجلدل  ينهي 
يوؤكد  الزال  العمال  حزب  اأن  م�ضيفة 
مطلب  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�ض  باأن 
االنهيار  من  الدولة  حماية  هدفه  �رصعي 
البالد  بها  متر  التي  االأزمة  ظل  يف  التام 

منذ منت�ضف 2014.

الرئا�شيات �شتمر يف 
ظروف �شعبة

ويف االأخري اأبرز ذات امل�ضدر باأن رئا�ضيات 
على  �ضعبة  ظروف  يف  �ضتمر   2019
ال�ضعبة  الو�ضعية  ظل  يف  وهذا  اجلزائريني 
ورغبة  امللتهبة  احلدود  ب�ضبب  خارجيا 
العديد من الدول العظمى خلق الفو�ضى يف 
التي  االأزمة  ب�ضبب  داخليا  وه�ضة  املنطقة، 
بداأت عدواها تنتقل ببطئ، ويف هذا االطار 
اليوم  باجلزائر  االأغلبية  باأن  حنون  اأكدت 
اأ�ضبحت فقرية واالأقلية اأ�ضحت غنية بف�ضل 
االجتماعية  وغري  العادلة  غري  ال�ضيا�ضات 
املال  رجال  تغول  منذ  النظام  يتبعها  التي 

واالأعمال اثر انهيار اأ�ضعار النفط.
علي عزازقة

 قائمة ال�سباط ال�سامني املقالني 
و التعيينات  يف وزارة الداخلية التوني�سة

اإقالة كل من :
اإدارة  مدير  الرياحي  �ضكري  -العميد 

املرور 
اإدارة  مدير  الزاوي  �ضفيان  -العميد 

ال�ضوؤون العدلية 
اإدارة  مدير  �ضالح  بن  �ضفيان  -العميد 

االأمن العام 
اإدارة  مدير  العلوي  �ضمري  -العميد 

االإ�ضتعالمات بالنيابة
اإدارة  مدير  ال�ضويدي  �ضابر  -العقيد 

التوقي لالإرهاب بالنيابة 
-العقيد خالد حني�ض اآمر وحدة اال�ضتعالم 

التكتيكي باإدارة االإ�ضتعالمات 
واإدراجهم بقائمة للتقاعد الوجوبي

* التعيينات و النقل...

و  اإدارات  مديري  نقل  برقية  �ضدور 
روؤ�ضاء  و  مناطق  روؤ�ضاء  و  اأقاليم  مديري 

اإدارات احلر�ض الوطني و نذكر منهم 
جوهر  العميد  االإرهاب  اإدارة  مدير 
العميد  االأبحاث  اإدارة  مدير  القلعي  
خالد البحريني  مديراإدارة املرور العميد 
ال�ضادق فنينة  مدير اإدارة احلدود الربية 
العميد قي�رص �ضفطة  مدير اإقليم الكاف 
العميد عادل العبديل العميد ب�ضام غري�ضة 
مدير اإقليم بنزرت  املقدم حامت البلطي 
منطقة  رئي�ض  طربقة   منطقة  رئي�ض 

الكاف املقدم نزار خليفي

اأكد رئي�س حزب تون�س بيتنا فتحي الورفلي يف ات�شال مع يومية الو�شط اأن منطقة �شمال اإفريقيا و خ�شو�شا تون�س و اجلزائر قد جنيا  قبل اأيام من خمطط جهنمي تكون اأوىل حلقاته تدبري اإنقالب ع�شكري 
بغالف �شيا�شي يف تون�س ينفذه  وزير الداخلية املقال لطفي براهم الذي و�شفه بالرجل غري العادي وهو الذي مل يق�ِس يف من�شبه اأكرث من ت�شعة اأ�شهرو كان ذات الوزير مثريا للجدل يف كل خطوة يخطوها، 

ويبدو اأن تلك ال�شفة قد رافقته حتى بعد اإطاحته من من�شبه، اإذ ك�شف عن تورطه يف اأحد اأخطر املخططات التي ت�شتهدف امل�شار ال�شيا�شي يف تون�س منذ اإطاحة رئي�شها ال�شابق زين العابدين بن علي.

حركة جمتمع ال�شلم

لبد من التعامل مع »املاك« 
كمنظمة اإرهابية

.       تاأ�شي�س جلنة وطنية م�شتقلة لتنظيم االنتخابات اأمر حمتوم

 اإثر عملية بحث ومت�شيط
 قرب احلدود اجلزائرية املالية

العثور على خمباأ لالأ�سلحة و الذخرية

املعار�ضة  ال�ضلم مطالب  اأحيت حركة جمتمع 
م�ضتقلة  وطنية  جلنة  تاأ�ضي�ض  ب�رصورة  امليتة 
القوى  جميع  بني  بالتوافق  االنتخابات  لتنظيم 
ال�رصوط  توفري  اأجل  من  وهذا  ال�ضيا�ضية، 
خالل  �ضفافة  مبناف�ضة  ت�ضمح  التي  ال�رصورية 
جمتمع  حركة  ودعت  املقبلة.  الرئا�ضيات 
ب�رصامة  التعامل  اإىل  الو�ضية  ال�ضلطات  ال�ضلم 
املغني  يقودها  التي  الذاتي  احلكم  حركة  مع 
يف  بالت�ضديد  اإياها  مطالبة  مهني،  فرحات 
وعدم  العلني،  االنحراف  هذا  �ضّد  املوقف 
خمتلفة،  مبعايري  االإرهاب  ق�ضايا  مع  التعامل 

وهذا بعد الدعوة ال�رصيحة من قبل االنف�ضايل 
ملي�ضيات  ت�ضكيل  �رصورة  اإىل  مهني  فرحات 

م�ضلحة، يهدد بها الوحدة الوطنية 
البيان  يف   وجاء  بال�رصامة  احلركة  وطالبت 
الذي وقعه نائب الرئي�ض عبد الرزاق عا�ضوري، 
الذي  اأنواعه  بكل  الف�ضاد  اآفات  انت�ضار   ” اأن 
لتوؤكد   ، الكوكايني”  حادثة  يف  ذروته  بلغ 
حم�ض  اأن معاجلة هذا الرتدي املزمن ال يكون 
والرقابة  العدالة  وا�ضتقاللية  بال�ضفافية  اإال 

احلقيقية على ال�ضاأن العام.
علي عزازقة

ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ض  مفرزة  ك�ضفت 
عملية  اإثر   2018 جوان   21 اأم�ض  �ضباح 
اجلزائرية  احلدود  قرب  ومت�ضيط  بحث 
الع�ضكرية  الناحية  باإقليم  باأدرار  املالية 
يحتوي  والذخرية  لالأ�ضلحة  خمباأ  الثالثة، 

على:
ميليمرت؛   14،5 عيار  ثقيل  ر�ضا�ض   )01(  -
 )FMPK( بندقية ر�ضا�ضة من نوع )01( -
 )FMDP( بندقية ر�ضا�ضة من نوع )؛- )01
نوع  من  ر�ضا�ضة  م�ضد�ضات   )08( ؛- 

كال�ضنيكوف؛- )03( بنادق تكرارية ؛
نوع  من  اآلية  ن�ضف  بندقية   )01(  -
نوع  من  بندقية   )01( �ضيمونوف؛- 
مبدفع  خا�ضة  قذيفة   )55( ما�ض؛- 
خا�ضة  ح�ضوة   )20( ملم؛-   82 عيار  هاون 

 )17( ملم؛-   82 عيار  هاون  مبدفع 
من  الر�ضا�ض  بامل�ضد�ض  خا�ض  خمزن 
ذخرية  خمزين   )02( كال�ضنيكوف؛-  نوع 
ذخرية  اأ�رصطة   )03( ما�ض؛-  للبندقية 
كمية  اإىل  باالإ�ضافة    FMPK للر�ضا�ض 
�ضخمة من الذخرية تقدر بـ )4501( طلقة 

من خمتلف العيارات.
اإىل  ت�ضاف  التي  النوعية  العملية  هذه 
توؤكد  ميدانيا،  املحققة  النتائج  �ضل�ضلة 
لقوات  ال�ضديد  واحلر�ض  العالية  اليقظة 
على  املرابطة  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض 
ترابنا  �ضالمة  على  احلفاظ  يف  احلدود 
لها  اخرتاق  حماولة  اأية  واإحباط  الوطني 
باأمن  امل�ضا�ض  اأو  لالأ�ضلحة  ت�رصيب  اأو 

وا�ضتقرار البالد.



ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  فيديو  خلّف 
ب�شيدي  املا�س  را�س  لبلدية  البلدي 
مواقع  على  وا�شعا  جدال  بلعبا�س، 
ليتحول  االجتماعي،  التوا�شل 
اليومني  خالل  الرئي�شي  للمو�شوع 
الوا�شعة  اجللبة  وو�شط  املن�رصمني، 
يعود  اأنه  احلديث  رغم  اأثرها  التي 
تاأجيل  عن  ت�شاوؤالت  وو�شط  لـ2013، 
اإال  ال�شنوات،  هذه  كل  توزيعه  وقت 
اإىل  باإعادة املياه  الفاعلني طالبوا  اأن 
تدخل  خالل  من  ال�شحيح  �شياقها 
يثبت  اأن  اأجل  من  اجلمهورية  وكيل 
الق�شاء اإما �شحة اأو نفي الفيديو، يف 
لدرجة طلب  ت�شعيدات  ارتفعت  حني 
خا�شة  بدوي،  الداخلية  ويزر  تدخل 
امل�شور  الفيديو  بح�شب  التجاوز  اأن 
حجر  يعد  ما  وهو  البلدية،  مبقر  مت 

الزاوية يف التجاوز.
عمد  الفيديو  انت�شار  اثر  وعلى 
اإىل  البلدية  �شكان  من  جمموعة 
اخلمي�س  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
مطالبني  البلدية،  مقر  اأمام  الفارط، 
بفتح  الدين بدوي  نور  الداخلية  ويزر 
امتالكهم  موؤكدين  معمق،  حتقيق 
على  حفاظا  بثها  رف�شوا  لكن  لالأدلة 
على  التاأكيد  مع  املتورطني،  �رصف 
والتحويل  املعني  مهام  انهاء  �رصورة 
�شابق  بلدية  رئي�س  اأكد  كما  للعدالة. 
على م�شتوى را�س املا، اأنه �شبق واأن 
رفع �شكاوى �شده مقدرة بـ12 ق�شية، 
م�شتوى  على  توقيفها  مت  والق�شية 

بلعبا�س.
 

ال�صحفي زبيدة من 
�صيدي بلعبا�س

 الفيديوهات ترتاوح 
ما بني العهدة ال�صابقة 

والعهدة احلالية
 

من جهته ال�شحفي عبد القادر زبيدة 
�شفحته  عرب  اأكد  بلعبا�س  ب�شيدي 
على الفاي�شبوك، حت�شله  على جميع 
اأقاويل  تثبث �شحة  التي  الفيديوهات 
ن�رصها  عن  حتفظ  لكنه  املواطنني 
االأ�شخا�س  ل�رصف  احرتاما  وذلك 

واحرتاما لقوانني االإعالم.
ربطه  ات�شال  يف  ال�شحفي  اأكد  كما 
�شحة  من  تاأكد  اأنه  بـ«الو�شط«، 

احلادثة و�شط غ�شب املواطنني على 
على  حت�شل  حيث  البلدية،  م�شتوى 
بحوزتهم،  الفيدوهات  من  جمموعة 
على  للحفاظ  ن�رصها  تفادي  مت 
�شمعة املعنيني، حيث يتعلق االأمر بـ5 
مقاطع فيديو ت�شل لـ9 دقائق، تك�شف 
عن جتاوزات خملة باحلياء العام، يف 
تتجاوز  ال  اأخرى  مقاطع   3 اأن  حني 
وهو  البلدية،  مبقر  وكلها  ثانية،   45
واملن�شب  النفوذ  ا�شتغالل  يعني  ما 
وكذا مقر الهيئة الر�شمية، م�شيفا اأن 
�شنوات  عدة  مدار  على  الفيديوهات 
ال�شابقة  للعهدة  يعود  ما  بع�شها 
احلالية،  العهدة  خالل  وبع�شها 
بخ�شو�س  اأما   .2017 حمليات  اأي 
الت�رصيبات  وراء  تقف  التي  اجلهات 
باجلهات  ومرتبط  جمهولة،  فتبقى 
ومالب�شات  احلقيقة  ك�شف  االأمنية 
تدخل  احتمالية  نفي  دون  الواقعة، 
انتخابات  اأن  خا�شة  االبتزاز،  عامل 

جمل�س االأمة قريبة،.

املحلل ال�صيا�صي ريا�س 
بن وادن

 كم من ال�صفقات مررت 
ب�صبب هكذا اأدلة؟

العالقات  على  الرتكيز  عن  وبعيدا   
امل�شبوهة الأي �شخ�شية عامة، والتي 
تخول اجلهات االأمنية وحدها للف�شل 
مو�شوعية  اأكرث  دعوات  جاءت  فيها، 
مقرات  كرامة  على  احلفاظ  وهي 
ت�شجيل  مت  بعدما  الر�شمية،  الهيئات 
على  ق�شائيا-  ثبت  –اإن  التجاوز 
م�شتواها، يف هذا االإطار دعا النا�شط 
ال�شيا�شي واالإعالمي ريا�س بن وادن، 
اإىل  ر�شمي  من�شب  حتويل  يتم  اأن 
الر�شمي،  وباملقر  ا�شتغالل،  حمط 
ازدراء  حمط  املنا�شب  تلك  وجعل 
انتقد  كما  ال�شخ�شيات.  طرف  من 
االأمر  يف  »املقرف  ثانية  جهة  من 
احلجاب  عن  البع�س  يتحدث  اأن  هو 
وعن املحجبات، بلمز وغمز، بتلميح 
وت�رصيح باأن مثل هذه الت�رصفات هي 
اأو  من �شفات الكثري من املحجبات، 
»ال�رصعي«  واللبا�س  االإ�شالم  يُ�شبح 

حمل �شبهة و�شخرية«.
اأن  من  تخوفه  وادن  بن  اأعلن  كما 
بعد  ا�شتغلت  قد  احلادثة  هذه  تكون 
بعد  فا�شتعملت  ما،  اأمر  يف  خالف 
م�شاريع  من  كم  مت�شائال«:  ابتزاز، 

و�شفقات قد متت وُمررت ب�شبب اأدلة 
دامغة �شد امل�شوؤولني من اأجل الظفر 
مب�شاريع واإمتيازات؟!.«، داعيا للنظر 
وراء من �شّور ومن ن�رص هذا الفيديو؟ 
والأي �شبب فعل ذلك؟، وبالتايل ترك 
بعد  املخت�شة  اجلهات  بيد  امللف 
كونها  االأمنية  امل�شالح  حتقيقات 
امل�شتور،  تك�شف  باأن  كفيلة  وحدها 
»كم من �شفقات وم�شاريع وخروقات 
قانونية متت بغري وجه حق..فهذا ما 

يفيد املواطن والوطن!!.«.

  املحامي بلقا�صم نايت 
�صالح

 الق�صية ال تربر بناء 
على التقادم

نايت  �شالح  املحامي  جهته  من   
بلقا�شم، اأو�شح يف ت�رصيح لـ«الو�شط«، 
اإىل  اأوال  يحتاج  القانوين،  االإطار  اأن 
غري  اأو  �شحيحة  هي  هل  التاأكد: 
امل�شجلة  الوقائع  وهل  �شحيحة، 
عملية  تتم  عليه  وبناء  ال،  اأم  وقعت 
على  بناء  يربر  ال  لكن  التحرك، 
التقادم، حيث بعدما و�شلت لل�شلطات 
العمومية على وكيل اجلمهورية اأ، ياأمر 
الوقائع  اأثبتت  اإن  وحتى  بتحقيقات، 
اإىل 2013  هنا جند  الفيديو يعود  اأن 
قانونيا هو جتاوز  لكنه  تقادم،  ق�شية 
الأنه ميثل �شلطة عمومية وهو اإجرام 
يف ا�شتغالل النفوذ، والقانون يجرمها، 
مع  عالقة  ال  اآخر  اأمر  ظهر  ومتى 
الوثائق التي اإن ثبتت ي�شاءل ق�شائيا، 
عليها  واملعاقب  امل�شينة  فالعالقات 
اكت�شاف  منذ  مرتكبها  يتابع  قانونيا 
املطالب  بخ�شو�س  اأما  الوقائع. 
اخلا�شة بفتح حتقيق من طرف وزير 

الداخلية، فقال اأنه اإداريا على الوزارة 
اإداري  �شلم  هناك  الأن  تتحرك،  اأن 

ي�شاءل امل�شوؤول بناء عليه.

رابطة حقوق االإن�صان
 البد من قانون يحمي 

العامالت باملوؤ�ص�صات
 

الرابطة  مكتب  رئي�س  جهتها  من 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�شان 
ل�شن  احلكومة  دعا  قدور،  هواري 
باملوؤ�ش�شات  العامالت  يحمي  قانون 
بعد تكرر �شيناريو التجاوزات، يف ظل 
الطرد،  اأو  الوظيفة  االإغراءات:  تعدد 
وال�شكن، والرتقية، يف ظل غياب نقابة 
تدافع عن واقع احلال بح�شبه، مذكرا 
بتقرير الرابطة الذي حتدث عن ملف 
العمل،  مبقرات  اجلن�شي  التحر�س 
اأعدتها  اأخرى  لدرا�شة  �شبق  حيث 
للرتقية  اال�شت�شارية  الوطنية  اللجنة 
بالتعاون  االإن�شان  والدفاع عن حقوق 
وتطوير  لرتقية  الوطنية  الهيئة  مع 
العامالت  ن�شف  اأن  »فورام«،  ال�شحة 
للتحر�س  تعر�شن  العام  القطاع  يف 
50باملائة  اعرتفت  حيث  اجلن�شي 
املوؤ�ش�شات  هذه  يف  العامالت  من 
بتعر�شهن للتحر�س اجلن�شي من خالل 
اجل�شدية،  واملمار�شات  االألفاظ 
بداية من التحر�س اجلن�شي الكالمي 
يف  اجل�شدي،  اجلن�شي  التحر�س  اإىل 
حني ي�شاعف االإ�شكال يف ظل طريقة 
اعرتافات  هكذا  مع  املجتمع  تعامل 
»�شوف تعّر�س نف�شها لل�شبهة«، خا�شة 
يكون  اأن  ميكن  ال  التحر�س  فعل  اأن 
�شاهدا  يكون  للعيان وعادة ال  ظاهرا 
على الفعل اإال املجرم وال�شحية، ومن 
التحر�س  اإثبات فعل  ثم ي�شعب كثريا 

اجلن�شي باالأدلة والوقائع.

لالأمن  العامة  املديرية  دعت   
اجلزائريني  املواطنني  الوطني، 
من  احلد  يف  امل�شاهمة  اإىل 
يف  حتدث  التي  التجاوزات 
ال�شاحلية،  ال�شياحية  املناطق 
اأي  عن  التبليغ  خالل  من 
ظاهرة غري عادية مت�س حقوق 
عرب  ال�شيما  امل�شطافني، 

ال�شواطئ
العمومي  االأمن  مدير  ودعا 
عي�شى  نايلي  ال�رصطة  ومراقب 
االأوىل،  الوطنية  االإذاعية  عرب 
ال�شكوت  عدم  اإىل  املواطنني 
عن التجاوزات التي حتدث على 

مل�شالح  والتقدم  ال�شواطئ، 
االأمن من اجل اتخاذ االإجراءات 
هذه  على  للق�شاء  املنا�شبة 
الظواهر ال�شلبية، واأو�شح نايلي 
انه من بني اأهم االإجراءات التي 
حماوالت  مواجهة  من  �شتمكن 
ا�شتغالل ال�شواطئ بطريقة غري 
�رصعية، والتجاوزات التي تطال 
على  م�شري  وجود  امل�شطافني، 
راأ�س كل �شاطئ وهو من ي�شتقبل 
بالتجاوزات،  املتعلقة  ال�شكاوى 
يف  ي�شاهم  اأن  املواطن  وعلى 
الظواهر،  هذه  على  الق�شاء 
امل�شالح  اىل  التوجه  خالل  من 

االأمنية لتقدمي �شكوى
مو�شم  افتتاح  ومبنا�شبة 
الذي  اجلزائر  يف  اال�شطياف 
الـ21 من جوان من كل  ي�شادف 
العامة  املديرية  اتخذت  �شنة، 
االإجراءات  الوطني  لالأمن 
املو�شم  الإجناح  ال�رصورية 
بح�شب  امل�شافرين،  وا�شتقبال 
عي�شى،  نايلي  ال�رصطة  مراقب 
وا�شتقبال  للمطارات  فبالن�شبة 
اجلزائريني املقيمني يف اخلارج، 
فقد مت تدعيم الت�شكيل االأمني 
من  احلدود،  هذه  يف  العامل 
اجل ا�شتقبال تدفق امل�شافرين 

اأي�شا  اأح�شن، وهو ما مت  ب�شكل 
يف احلدود الربية والبحرية

 وا�شتطرد املتحدث ذاته بالقول 
خا�شة  فرق �رصطية  هناك  باأن 
االإجراءات  بكل  للقيام  تتنقل 
البواخر،  م�شتوى  على  االأمنية 
اإجراءات  مدة  من  التقليل  بغية 
املتعلقة  املوانئ  يف  املراقبة 
وعائالتهم،  امل�شافرين  بوثائق 
يقودونها،  التي  ال�شيارات  وكذا 
الوقت  بربح  ي�شمح  ما  وهو 
للم�شافرين، وكذا العاملني على 

اال�شتقبال يف كل املوانئ.
اإميان لوا�س 

ف�صيحة رئي�س بلدية را�س املا  ب�صيدي بلعبا�س 

مدير االأمن العمومي ومراقب ال�صرطة نايلي عي�صى

�صارة بومعزة

املقرات الر�سمية  بني الرذيلة و جربوت االبتزاز

تعيني م�سري على راأ�س كل �ساطئ ال�ستقبال ال�سكاوى 

24 �ساعةاجلمعة 22 ال�صبت23 جوان  2018  املوافـق  لـ 09 �صوال 1439هـ 4

اأدى الفيديو املنت�صر عرب موقع التوا�صل االجتماعي، اخلا�س مبري بلدية را�س املا ب�صيدي بلعبا�س، على اإحياء جمموعة من التجاوزات ال�صائدة، بداية من 
الف�صائح با�صتغالل النفوذ على م�صتوى املقرات الر�صمية، والتحر�س اجلن�صي الذي اأكدت رابطة حقوق االإن�صان اأنه بلغ 50 باملائة و�صط العامالت، وكذا 

�صيناريو ثاين طفا لل�صطح بني وجه ثاين للف�صاد، وهو ا�صتغالل تلك التجاوزات االأخالقية من طرف م�صوريها البتزاز امل�صوؤولني، وهو ما دعا فاعلون اإىل 
تخويله للم�صالح االأمنية من اأجل الف�صل يف امللف، وهذا ما ي�صتدعي حترك اجلهات الفاعلة من اأجل اإيجاد تدارك التالعبات احلا�صلة بوجهيها.

النائب الربملاين عن حزب جبهة التحرير 
الوطني اأحمد زغدار

درا�سة القانون الع�سوي لقانون املالية 
بني 2020 حتى 2023

فر�س الر�صم على القيمة امل�صافة على 
ال�صيارات اأ�صحى �صروريا  

كوالي�س الباك من البويرة

ارتفاع ح�سيلة الغيابات ب�سكل كبري

حزب  عن  الربملاين  النائب  حتدث   
وع�شو  الوطني  التحرير  جبهة 
باملجل�س  وامليزانية  املالية  جلنة 
عن  زغدار  اأحمد  الوطني  ال�شعبي 
التكميلي  املالية  القانون  م�رصوع 
بع�س  لت�شحيح  جاء  اأنه  عنه  قائال 
الثغرات  والفجوات مع اإعطاء حماية 
هذا  يف  كا�شفا   ، الوطني   لالقت�شاد 
ال�شدد اأن ال�رصوع يف درا�شة القانون 
يف  �شينطلق  املالية  لقانون  الع�شوي 
بداية 2020 حتى 2023، والذي يعرف 
اأبعاد  ذات  وا�شت�رصافية  نوعية  نظرة 
احلكومة  �شيا�شة  حتددها  واأهداف  
يف  �شت�شعى  الوطنية  القدرات  وكل 
الرقابة  �شمان   مع  املجال  هذا 
لالآمر  بالن�شبة  و  للم�شريين  الل�شيقة 
معايري  وفق  يكون  وهذا  بال�رصف 
دولية  مع االلتزام باملعايري الداخلية 
يف جانب الت�شيري  ليتم يف االأخريمنح 

�شالحية التعديالت يف اأوانها.

قيمة املنتوج الوطني 
الوقائي ترتاوح  ما بني 

باملائة  200 اإىل   30

  كما اأكد  اأحمد  زغدار اأن النقا�س 
يف الربملان كان مركزا  على �رصيبة 
وعليه  امل�شافة  القيمة  على   الر�شم 
هذه  يف  ال�شوء  م�شلطا  كان  فلقد 
الربملانيني  النواب  مع  املحادثات 
اأ�شا�س  كانت  التي    2 املادة  على  
وجوهر القانون لكونها  ر�شمت  على 
وقائي   موؤقت  اإ�شايف  ر�شم  اأ�شا�س 
ن�شبته  ترتاوح  الذي  الوطني  للمنتوج 
اأغلب  كن  باملائة    200 اإىل   30 من  

النقا�س كان حول الر�شم على القيمة 
على  التكلفة  يزيد  الذي  امل�شافة 

م�شنعي ال�شيارات.

اإنعا�س �صوق ال�صيارات 
مرهون بتخفي�س يف 

االأ�صعار

يف حني قال  زغدار يف برنامج »�شيف 
اأن  االأوىل  االإذاعية  للقناة  ال�شباح« 
يتحمله  امل�شافة  القيمة  على  الر�شم 
النواب  قرر  فلقد  وعليه  امل�شتهلك  
عدم اإدراج هذه املادة   ولقد �شايرنا 
بقية  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب 
العمال  حزب  نواب  خ�شو�شا  النواب 
ومت رف�س اعتماد الر�شم على القيمة 
بتوافق كلي بني  امل�شافة  وكنت هذا 
بفر�س  واملواالة  املعار�شة  اأحزاب 
االأجنبية  املنتجات  على  �رصيبة 
كمرحلة  الوطني  االقت�شاد  حلماية 
التخفي�شات  طرحت  فلقد   اأوىل  
االأخرية يف اأ�شعار ال�شيارات جمموعة 
اأ�شعارها  مع  مقارنة  الت�شاوؤالت   من 
فر�س  نطلب  جعلنا   ما  وهذا  قبل 
واملحا�شبة   امل�شتمرة   املراقبة 
التجارة  وزارة  طرف  من  التحليلية  
ملعرفة �شعر التكلفة الفعلي وهام�س 
الربح لل�شيارة ،  داعيا  ذات املتحدث 
ال�شيارات  اأ�شعار  النظر يف  اإعادة  اإىل 
من طرف مركبي ال�شيارات  بوا�شطة 
جديدة  تخفي�شات  على  االعتماد 
تتما�شى مع القدرة ال�رصائية للمواطن 
اإنعا�س  يف  ت�شاهم   والتي  اجلزائري 

�شوق ال�شيارات يف اجلزائر.
حكيم مالك

�شهادة  امتحان  الثاين من  اليوم  �شهد 
اإرتفاعا  البويرة  بوالية  البكالوريا 
و�شلت  حيث  الغيابات  عدد  يف  كبريا 
فئة  يف  غائب   1780 حدود  احل�شيلة 
االأحرار و198 غائب يف فئة النظاميني  
مدير  له  تاأ�شف  الذي  االأمر  وهو 

الرتبية بالوالية مراد بوزيان .

اإق�صاء مرت�صحني 
متاأخرين و10 حاالت 

للغ�س

من  املرت�شحني  عديد  اأم�س  منع 
من طرف  االإجراء  مراكز  اىل  الولوج 
البوابات  وحرا�س  بالتنظيم  املكلفني 
متاخرين  جميئهم  خلفية  على 
يف  املحدد  املوعد  عن  بدقائق 
يومية  ، حيث وقفت  الفرتة امل�شائية 
» الو�شط » على حالة تلميذة بثانوية 
جاءت  البويرة  مبدينة  العلوي  حمزة 

متاأخرة بحوايل 10 دقائق ومت منعها 
وبكائها  تو�شالتها  رغم  الدخول  من 
يجدي  مل  ذلك  لكن  �شديد  ب�رصاخ 
الذين  املنظمني  �رصامة  اأمام  نفعا 
القانون  تطبيق  ب�شدد  اأنهم  اأكدوا 

وفقط .

اإغماءات والريا�صيات 
تبكي املرت�صحني

املدنية  احلماية  عنا�رص  �شجلت 
حاالت  من  عدد  الإ�شعاف  تدخالت 
مبركز  مرت�شحات   4 ل  االإغماء 
من  بكل  اأخرى  وحاالت  ب�شول  بلدية 
الها�شمية واالأ�شنام ، كما متيز اإمتحان 
بدخول املرت�شحني  الريا�شيات  مادة 
خا�شة البنات يف نوبة بكاءعلى خلفية 
املادة ما خلف حالة  �شعوبة متارين 
هذه  يف  التالميذ  و�شط  ه�شترييا 

االأق�شام .
جمعها : اأح�صن مرزوق
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الأمن احل�شري الأول مبدينة 

املحمدية مبع�شكر 

توقيف �سخ�ص يف حالة 
تلب�ص مبحاولة ال�سرقة 

وحجز �سالح اأبي�ص
الأول مبدينة  بالأمن احل�رضي  الق�ضائية  ال�رضطة  اأم�س عنا�رض فرقة  اأول  متكنت 
املحمدية مبع�ضكر من توقيف �ضخ�س يبلغ من العمر 47 �ضنة بعد تورطه يف جرمية 
حماولة ال�رضقة من داخل م�ضكن متبوع باأعمال عنف على قا�رض ، اإثر نداء تدخل 
تلقته م�ضالح الأمن احل�رضي الأول من ال�ضحية حول �ضبطه ل�ضخ�س جمهول داخل 
م�ضكنه العائلي وا�ضعا قناعا على وجهه وحامال �ضالحا اأبي�ضا قام بالعتداء بالعنف 
غري  املكان  بعني  ال�رضطة  عنا�رض  ليتدخل   ، ال�رضقة  حماول  القا�رض  ابنه  على 
كثف حينها   ، اأبي�س  ب�ضالح  ال�ضحية  تهديده  بعد  بالفرار  لذ  كان  فيه  امل�ضتبه  اأن 
منزل  داخل  بتوقيفه  تكللت  والتي  املكان  مبحيط  دورياتهم  من  ال�رضطة  عنا�رض 
مهجور متلب�ضا بحيازة �ضالح اأبي�س حمظور متمثل يف »�ضاطور« وحجز القناع الذي 
 ، »مودام«  بالأنرتنت  الربط  و جهاز  ال�ضوت  اإىل جهاز مكرب  اإ�ضافة   ، يرتديه  كان 
التحقيق  امل�ضلحة  عنا�رض  با�رض  اأين  الأول  احل�رضي  الأمن  مقر  اإىل  اإثرها  حول 
معه يف الق�ضية معرتفا خالله بالفعل املن�ضوب اإليه ،بعدما خطط لهذا اجلرم منذ 
مدة حماول �رضقة مبلغ مايل من داخل م�ضكن ال�ضحية ، لت�ضتكمل �ضده اإجراءات 

التحقيق ثم قدم اأمام العدالة التي اأمرت بو�ضعه رهن احلب�س . 
طالبي فاطمة

اأمن ولية مع�شكر

1000 �سرطي لتاأمني 
اإمتحانات �سهادة البكالوريا 

 �ضطرت م�ضالح اأمن ولية مع�ضكر خمططا اأمنيا عرب كافة قطاع اخت�ضا�ضها 
مبا فيه اأمن الدوائر ، بت�ضخري ت�ضكيل اأمني يفوق تعداده 1000 �رضطي اإ�ضافة 
اإىل اإمكانيات مادية مهمة ل�ضمان انت�ضار ميداين وتغطية اأمنية فعالة ملجريات 
عرب  الإمتحانات  مراكز  تاأمني  على  املخطط  يرتكز  حيث  المتحانات   هذه 
اإقليم الإخت�ضا�س و املقدر عددها بـ 44 مركزا خالل ثماين و اأربعني �ضاعة قبل 
بداية العملية ، ي�ضاف اإىل ذلك مهمة ت�ضهيل حركة املرور بالقرب من مراكز 
المتحانات ، ل�ضمان اأمن و�ضالمة التالميذ مبحيط هذه املراكز ، مع تكثيف 
خمتلف  وحماربة  اأمامها  املركبات  توقف  ملنع  واملتنقلة  الراجلة  الدوريات 
نقاط  تعزيز  مع  املفرطة  ال�رضعة  مظاهر  وكذا  ال�ضجيج  اأو  الإزعاج  مظاهر 

املراقبة و احلواجز المنية حتت اإ�رضاف اإطارات من اأمن الولية . 
طالبي فاطمة

 فرقة مكافحة املخدرات 
باأمن ولية مع�شكر

 توقيف مروجني للمخدرات 
واملوؤثرات العقلية 

لل�رضطة  الولئية  بامل�ضلحة  املخدرات  مكافحة  فرقة  عنا�رض  موؤخرا  متكنت 
و  جتارة  جرائم  ملحاربة  امليدانية  جهودها  اإطار  يف  مع�ضكر  ولية  باأمن  الق�ضائية 
ترويج املخدرات و املوؤثرات العقلية من و�ضع حد لن�ضاط مروجني وحجز كمية من 
 ، ال�ضموم  اأقرا�س مهلو�ضة و مبالغ مالية  من عائدات ترويج هذه  الكيف املعالج و 
خالل عمليتي مداهمة مبدينة مع�ضكر ، حيث متكن عنا�رض الفرقة خالل املداهمة 
قيام  حول  معلومات  ا�ضتغالل  بعد  �ضنة   34 العمر  من  يبلغ  مروج  توقيف  من  الأوىل 
تتبع  و  له  الرت�ضد  ليتم   ، اإقامته  مقر  من  انطالقا  املخدرات  برتويج  فيه  امل�ضتبه 
حتركاته اإىل اأن مت توقيفه و�ضبطه متلب�ضا بحيازة  خم�ضة اأقرا�س مهلو�ضة ،نفذ اإثرها 
عنا�رض ال�رضطة عملية تفتي�س مل�ضكنه العائلي واأ�ضفرت عن حجز 20 قر�س مهلو�س 
اآخر لت�ضل الكمية الإجمالية اإىل 25 قر�س مهلو�س ، فيما متكن عنا�رض الفرقة خالل 
املداهمة الثانية من توقيف مروج ثان يبلغ من العمر 28 �ضنة اإثر دوريات عرب �ضوارع 
للتاأكد من  اإيقافه  ليتم  انتباههم امل�ضتبه فيه  اأين لفت  حي بابا علي بو�ضط املدينة 
هويته حيث �ضبط متلب�ضا بحيازة قطعة من املخدرات و 03 اأقرا�س مهلو�ضة و مبلغ 
مايل ،امل�ضتبه فيهما اأجنز �ضدهما اإجراءين ق�ضائيني و قدما اأمام العدالة التي اأمرت 

بو�ضع اأحدهما رهن احلب�س وا�ضتفاد الثاين من ال�ضتدعاء املبا�رض .
طالبي فاطمة

م�شالح اأمن تب�شة

توقيف �سخ�سني وحجز كمية 
من احلبوب املهلو�سة

متكنت  اأمن دائرة ال�رضيعة نهار اأم�س على اثر معلومات  مفادها قيام �ضخ�س 
يبلغ من العمر 39 �ضنة يقوم برتويج و بيع املوؤثرات العقلية بو�ضط املدينة  حيث 
aciryl  و  اأم�ضاط دوائية تتمثل يف دواء  عرث بداخل اخلزانة داخل بيته على 
كذا دواء dolica  تقدر باأكرث من 250 قر�س ليتم فتح حتقيق يف الق�ضية حلني 

ا�ضتكمال جمريات التحقيق و تقدمي امل�ضتبه فيه  اأمام اجلهات الق�ضائية .
على  م�ضبوه  منزل  حول  الرابع  احل�رضي  لالأمن  ال�رضطة  قوات  متكنت   كما 
م�ضتوى حي باب الزياتني ولية تب�ضة  و الذي ي�ضتغل يف ا�ضتهالك امل�رضوبات 
و املوؤثرات العقلية بالإ�ضافة اإىل لعب القمار متكنت ذات امل�ضلحة من تفتي�س 
اأحد املنازل عرث باإحدى الغرف على كمية من امل�رضوبات الكحولية و املتمثلة 
من  جمموعة  على  للمنزل  التابع  املراآب  يف  عرث  كما  علبة   50 من  اأكرث  يف 
اأحدهم على  القمار  حيث عرث بحوزة  الأ�ضخا�س يقمون ب�رضب اخلمر ولعب 
الإجمايل 20 غرام  وزنها  بداخله كمية من املخدرات على �ضكل مراود  كي�س 
ليتم حجزها و حتويل املعني بالأمر اإىل مقر الأمن احل�رضي مبعية الأ�ضخا�س 
ليتم حجز امل�رضوبات الكحولية امل�ضبوطة املذكورة اأعاله لتقيد الق�ضية �ضد 
اأمام  الأطراف  تقدمي  و  القانونية  الإجراءات  ا�ضتكمال  حلني  املنزل  �ضاحب 

اجلهات الق�ضائية .
عزيزي ر�شيد

لل�ضيارات  »ني�ضان«  �رضكة  تعر�ضت 
فواتري  طالت  كبرية  احتيال  لعملية 
ماليري   17،350 بقيمة  اآخرها  
 « املعتمد  وكيلها  يد  على  �ضنتيم 
و  بتزوير  قام  الذي  املدعو«�س،ك« 
لل�رضكة  املايل  املدير  اأختام  تقليد 
واإ�ضتغاللها  الفواتري  هاته  على 
ل�ضاحله  ق�ضائية  اأحكام  ل�ضت�ضدار 
ليمثل   . راي�س  بئر مراد  من حمكمة 
الدار  حمكمة  اأمام  الأخري،  هذا 
يف  التزوير  تهمة  ويواجه   ، البي�ضاء 
حمررات جتارية وفواتري اإثر ال�ضكوى 

اأمام  »ني�ضان«  بها �رضكة  تقدت  التي 
احلال  حمكمة  حتقيق  قا�ضي  ال�ضيد 
كامل  مللف  اإكت�ضافها  بعد   ، �ضده 
قام بتقدميه  اأمام رئي�س حمكمة بئر 
مراد راي�س مبوجب عار�ضة افتتاحية 
بقيمة  فواتري  دفع  على  لإلزامها 
بعد  لها  وتبني  �ضنتيم  مليار   17،350
يخ�س  ل  التوقيع  اأن  امللف  فح�س 
اأنكر  بعدما  لل�رضكة  املايل  املدير 
ويت�ضح  عليها  توقيعه  الأخري  هذا 
با�ضتن�ضاخ  قام  قد  الوكيل  اأن  بذلك 
التوقيع واخلتم على جهاز الكمبيوتر، 
الأمن  م�ضالح  عرثت  بعدما  خا�ضة 
على  التحريات  خالل  بحوزته  
اأختام  منها  الأختام  من  جمموعة 

لبنك الربكة، واأختام تخ�س ال�رضائب 
حمكمة  على  حتويله  بذلك  ليتم   ،
حيث   ، الذكر  �ضالف  باجلرم  احلال 
اأنكر من جهته خالل مواجهته لهيئة 
املحكمة ما ن�ضب له من جرم و اأكد 
�رضكة  مع  حقيقة  تعامل  قد  باأنه 
»ني�ضان«وكان يبيعهم �ضيارات مبوجب 
اتفاق ر�ضمي من �ضنة 2011 اإىل غاية 
2014 و�ضلت ملا يقارب 2500 �ضيارة 
خالل عام واحد  بعمولة ترتاوح بني 3 
و 15 مليون �ضنتيم لكل �ضيارة ح�ضب 
نوعها وفخامتها ، كما اأكد بخ�ضو�س 
وجود عينة من الفواتري على حا�ضوبه 
من  ال�ضحية  ال�رضكة  اأن  املحمول 
الإميايل  عرب  له  باإر�ضالها  قامت 

يقوم  كان  اأين  معه  تعامالته  خالل 
للمدير  اإر�ضالها  واإعادة  بطباعتها 
ال�ضخ�ضي  خلتمه  و�ضعه  بعد  املايل 
وختم املدير املايل ، هذا وقد اأ�ضار 
ال�رضر  على  املدين  الطرف  دفاع 
خالل  من  �رضكته  حلق  الذي  الكبري 
وت�ضخيم  بالأختام  املتهم  تالعب 
املتهم  باإلزام  ويطالب   ، الفواتري 
بدفع تعوي�س مايل بقيمة تفوق مليار 
بهم  الالحقة  لالأ�رضار  جربا  �ضنتيم 
،ويطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �ضلف ذكره بتوقيع عقوبة 
5 �ضنوات حب�ضا نافذا و غرامة مالية 
بقيمة  500 األف دج مع تاأجيل النطق 

باحلكم جلل�ضات لحقة .

ل/منرية

ال�ضتئنافية  اجلنايات  حمكمة  اأفادت 
العقد  يف  �ضيدة  العا�ضمة  ق�ضاء  مبجل�س 
الرابع من العمر املدعوة« ب،مرمي«بحكم 
من  ع�ضابة  رفقة  تورطها  من  الرباءة 
خم�س اأ�ضخا�س يف عملية  اعتداء خطرية 
با�ضتدراجه ملكان  قاموا  ثري  رجل  على 
»للممار�ضة  »بودواو  ب  بغابة  معزول 
داخل  وو�ضعه  بخنقه  وقاموا  الرذيلة 
ال�ضندوق اخللفي ل�ضيارته وتركه يف و�ضط 
الغابة مكبال بعد �رضقة اأغرا�ضه و�ضيارته 
. وهي الق�ضية التي تعود جمرياتها لتاريخ 
الفتيات  اإتفقت  حني   2004 مار�س   4
الثالثة املقيمات باأحد بيوت الق�ضديرية 
تتخذنه  كانت  والذي  الزغارة  مبنطقة 

كوكر للمار�ضة الدعارة على الإيقاع باأحد 
الأثرياء الذي تعرفت عليه املتهمة احلالية 
و اإتفقت معه على موعد باأحد املطاعم 
و  عذراء  بفتاة  تعريفه  على  اإيهامه  بعد 
وعلى   ، جن�ضية  اإقامة عالقة  بنية  عزباء 
هذا الأ�ضا�س اتفقت املتهمة احلالية مع 
على  �ضديقتها  اأحد  ع�ضيق  و  ع�ضيقها 
الوقائع  وبيوم   ، رفقتهما  اخلطة  تنفيذ 
باأحد  ال�ضحية  و  الفتيات  من  كل  اإلتقت 
توجهوا  الع�ضاء  تناولهم  وبعد  املطاعم 
لأحد الفنادق بعد اأن تناول ال�ضحية كمية 
كبرية من امل�رضوبات الكحولية ، يف الوقت 
باأحد  انتظارهم  يف  ال�ضابان  كان  الذي 
ال�ضحية  و�ضول  وبعد  املعزولة  املناطق 

و  متقدمة  �ضكر  حالة  يف  وهو  لالأماكن 
من  �ضيارته  منت  على  الفتيات  برفقته 
طريقه  اإعرت�س   2003 مار�ضدي�س   « نوع 
ع�ضيقا املتهمتان و قاما ب�رضبه و تكبيله 
بوا�ضطة خيط وو�ضع �رضيط ل�ضق على 
داخل  للوعي  فاقد  وهو  وو�ضعوه  فمه 
به  وتوجهوا  للمركبة  اخللفي  ال�ضندوق 
بعد  ملقيا  هناك  تركوه  اأين  بودواو  لغابة 
�رضقة �ضيارته وكافة وثائقه رفقة املبالغ 
املالية التي كانت بحوزته ، قبل اأن يتمكن 
اخليط  فك  من  لوعيه  اإ�ضتعادته  بعد 
والتوجه مل�ضالح الأمن وتقييد �ضكوى عن 
الواقعة التي اأ�ضفرت عن توقيف املتهمني 
املتهمة  بقية  الذي  الوقت  يف  الأٍربعة 

احلالية يف حالة فرار حلني القب�س عليها 
ال�ضادر  بالقب�س  الأمر  على  بناءا  موؤخرا 
يف حقها عن جناية تكوين جمعية اأ�رضار 
والتعدد  الليل  ظريف  بتوفر  ،ال�رضقة 
وهي   ، واحلجز  العمدي  القتل  وحماولة 
خالل  املتهمة  اأنكرتها  التي  الوقائع 
مثولها اأمام هيئة حمكمة اجلنايات بعدما 
بدعوتها  قامت  من  �ضديقتها  اأن  اأكدت 
حل�ضور الع�ضاء ورفقة ال�ضحية الذي قام 
من جهته باإي�ضالهم للمنزل دون اأن يعتدوا 
عليه مع نفيها التام وجود اأي اإتفاق م�ضبق 

بينها وبني ع�ضيقها يف ق�ضية احلال .
ل/منرية

اأجلت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ضاء 
ملف  النظريف  املقبلة  اجلنائية  للدورة  النظر 
الإرهابي اخلطري » ع ،الوليد« الذي يعد واحدا من 
اأخطر العنا�رض �ضمن �ضفوف ما ي�ضمى ب »كتيبة 
والقتال  للدعوة  ال�ضلفية  للجماعة  التابعة  الفتح« 
حتت اإمارة »دروكدال عبد املالك« النا�ضطة باأعايل 
واجلزائر  بومردا�س  بولية  بقدارة  بوزقزة  جبال 
عمليات  عدة  ارتكاب  عن  وامل�ضوؤولة  العا�ضمة 
وعنا�رض  اجلي�س  لأفراد  كمائن  بو�ضع  اإرهابية 
ال�رضطة مع ارتكاب عدة اغتيالت،و الذي �ضدرت 
�ضده عدة 9 احكام ق�ضائية بالإعدام اخرها كان 
�ضهر فيفري 2015 ، و املتابع بجناية النتماء اإىل 
جماعة اإرهابية و حيازة اأ�ضلحة و ذخرية حربية . 
هذا وقد جرى توقيف املتهم الذي كان يف حالة 
م�ضالح  وردت  معلومات  اإثر   ، �ضنوات  لعدة  فرار 
يخطط  كان  كبرية  انتحارية  عملية  ،حول  الأمن 
للقيام بها املدعو »ع،وليد« والذي مت اإلقاء القب�س 

اأين   ،  2011 رم�ضان  يف  ملنزله  توجهه  لدى  عليه 
اجلماعات  يف  ن�ضط  باأنه  ا�ضتجوابه  بعد  �رضح 
الفكر  حول  اإنتابه  الذي  الف�ضول  بعد  الإرهابية 
احللقات  و  الأفالم  من  عليه  اأغدق  و  املتطرف 
التي كانت تقام يف امل�ضاجد و املواقع املخت�ضة 
اأن  قبل  اجلماعات  هاته  يف  لالإنخراط  و�ضارع   ،
 ، عنه  ال�ضلطات  اأبلغ  و  �ضقيقه  اإبن  اأمره  يك�ضف 
وهو  توفيق«  »ب.  املدعو  اأن  املتهم  ك�ضف  كما 
الف�ضل  له  بنو نبي من كان  اإمام يف م�ضجد مالك 
التي  اجلماعات  �ضمن  ر�ضمية  ب�ضفة  اإدماجه  يف 
تن�ضط بببومردا�س ،غري اأن م�ضالح الأمن تفطنت 
اأحد  اإىل  التوجه  اإىل  ، لي�ضطر  له وقامت بتوقيفه 
اأين  قور�ضو  مدينة  اإىل  بنقله  قام  الذي  اأ�ضدقائه 
اإبراهيم«  »تيحال  الإرهابي  اإمارة  حتت  ن�ضط 
الأمري«  رفقة  الفرقان  ب�رضية  بعدها  يلتحق  و 
اإىل  وبعدها  وليد«  »خالد  والإرهابي   « �ضارية  ابو 
ن�ضيم  اهلل  بوعبد  الإرهابي  مبعية  قور�ضو  �رضية 

لهما مبغادرة  ال�ضماح  امري اجلند  الذي طلب من 
و  عن�رضان  معه  اأرفق  بعدما  العا�ضمة  اإىل  املقر 
عن�رض  مب�ضاعدة  العا�ضمة  وولوج  يف  �ضاعدهم 
بالإرهابي  عالقته  وعن   ،« ا�ضالم  »رزيق  الدعم 
�ضبكة  عرب  بداأت  اأنها  املتهم  ف�رضح  »درودكال« 
النرتنيت اأين عر�س عليهم عدة عمليات اإرهابية 
و بقي عرب ات�ضال معهم ، حيث ك�ضفت التحريات 
هي  اجلماعة  بها  قامت  التي  اجلرائم  اأكرب  اأن 
احلمام  عني  مدينة  بو�ضط  الإرهابي  العتداء 
بولية تيزي وزو يف جويلية 2011 والذي ا�ضتهدف 
ارتكبه  والذي  الطرق  مبفرتق  ال�رضطة  عنا�رض 
اخلالفة  جند  اأمري   « املالك  عبد  »قوري  من  كل 
الذي اأعلن ولئه لداع�س رفقة الإرهابي »ع. وليد« 
املكنى طلحة ، فيما مت الق�ضاء على اأحد العنا�رض 
الإرهابية وحجز م�ضد�س من نوع »برييطا« داخل 
 ، اأفغانيا  زيا  و  يحوي خرطو�ضة  بال�ضتيكي  كي�س 
و�رضوال ع�ضكري ق�ضا�ضة جريدة حتوي مو�ضوع 

بتهمة  جزائريا  ترحل  الربيطانية  »الداخلية 
اخلراطي�س  من  حية  ذخرية  جانب  اإىل  الإرهاب« 
من  وهو  املتهم  اأن  بالذكر  واجلدير  والعيارات. 
مواليد 1988 وخالل حماكمته ال�ضابقة تراجع عن 
�ضنة  باجلبل  التحق  اأنه  وك�ضف  ت�رضيحاته  �ضابق 
2009 و انكر م�ضاركته يف جميع اأعمال الإغتيالت 
ال�رضطة على  التهجم على رجال  واقعة  ، ل�ضيما 
م�ضتوى مفرتق طرق اآيت يحي بعني احلمام بتيزي 
م�ضتوى  على  اآخر  واأ�ضيب  �رضطي  تويف  اأين  وزو 
وهو  العيان  �ضهود  اأحد  ت�رضيحات  رغم   ، البطن 
موثق الذي اأكد باأنهم �ضاهد املتهم احلايل يومها 
رفقة عبد املالك قوري واإرهابي اآخر و اأنه من قام 
بو�ضع �ضالح على رقبة ال�رضطي وقتله وبعد وقوع 
واحلر�س  ال�رضطة  اأفراد  وبني  بينهم  ا�ضتباكات 
البطن  م�ضتوى  على  اآخر  �رضطي  اأ�ضيب  البلدي 

بجروح خطرية .
 ل/منرية

قاموا بو�شعه داخل ال�شندوق اخللفي ل�شيارته

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء

الرباءة ل�سيدة من احتجاز و تعذيب رجل ثري بغابة بودواو 

تاأجيل ق�سية اأحد عنا�سر جماعة الإرهابي » درودكال«

قدمها اأمام حمكمة بئر مراد راي�س 

وكيل معتمد لـ«ني�سان« يزور فواتري بقيمة 17 مليار �سنتيم لإ�ستعمالها يف الق�ساء
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عليمة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
ليومية »�لو�صط« �أن م�صالح �لأمن 
�ملتخ�ص�صة يف مكافحة �لرهاب 
فيها  مبا  �ملنظمة  و�جلرمية 
�لوحد�ت �حلربية وكتائب �لدرك 
رمزية  لوحد�ت  ��صافة  �لوطني  
�لفريقي  �ل�صاحل  دول  جليو�ش 
�أوت �ملقبل  �صتجري خالل �صهر 
مناورة حربية بال�رشيط �حلدودي 
و�لنيجر  مايل  لدولتي  �ملتاخم 
على   �لوقوف  بهدف  وذلك 
�جلاهزية �لق�صوى لوحد�ت �لأمن 
�مل�صرتكة �ملكلفة بحماية حرمة 
و�لأليات �حلديثة  �لوطني  �لرت�ب 
�مل�صلحة  �لقو�ت  بلغتها  �لتي 
�جلز�ئرية يف جمال �لت�صدي لأي 
�أمن  تهدد  قد  �خرت�ق  حماولة 
�لوطني  �لرت�ب  و�صالمة  ووحدة 
،خا�صة �ذ� علمنا �أن �جلز�ئر  قد 
�لقليلة   �ل�صنو�ت  خالل  �تخذت 
و�لقر�ر�ت  �لجر�ء�ت  من  جملة 
�خلناق  لت�صديد  �ل�صتعجالية 
لعل  �لرهابية  �جلماعات  على 
من �أبرزها غلق �حلدود مع جميع 
�نفالت  حالة  تعي�ش  �لتي  �لدول 
�أكرث  حتديد   مع  خطري  �أمني 

مغلوقة  ع�صكرية  منطقة   52 من 
خمططي  ل�صتكمال  ��صافة 
�جناز �ل�صياج �ملكهرب و �خلنادق 
بهدف �لتقليل من حدة حماولت 
�لت�صلل �صو�ء من طرف �جلماعات 
�لرهابية �ملو�لية للقاعدة وحركة 
�فريقيا  بغرب  و�جلهاد  �لتوحيد 
�ل�صبكات  �أو  �ملر�بطني  وكتيبة 

�لجر�مية �لعابرة للقار�ت .
نائب  �صدد  فقد  ذلك  جانب  �ىل 
هيئة  وقائد  �لوطني  �لدفاع  وزير 
�لوطني  للجي�ش  �لعامة  �لركان 

قايد  �أحمد  �لفريق  �ل�صعبي 
�لعمل  زيارة  هام�ش  على  �صالح 
�لتفتي�ش �ىل  قيادة �لقطاعات  و 
بالنو�حي  �لع�صكري  �لعملياتي 
�ل�صاد�صة  و  و�لر�بعة  �لثالثة 
بوليات ب�صار ، ورقلة ومترن��صت 
�ل�صارم  �لتطبيق  �رشورة  على 
لتو�صيات و �برز �لنتائج �ليجابية 
�مل�صلحة  للقو�ت  �لعامة  للقيادة 
�لتاأهب  درجة   من  �لرفع  بهدف 
�ل�صتنفار  وحالت  �لق�صوى 
�لتحديات  جميع  ملو�جهة 

بالبالد  �ملحدقة  و�ملخاطر 
هناك  بان  علمنا  �ذ�  خا�صة   ،
مبنية  �أمنية  ون�رشيات  حتذير�ت 
�لأمنية  �لتحقيقات  نتائج  على 
موقوفني  ومهربني  �رهابيني  مع 
لدى م�صالح �لأمن من مغبة ت�صلل 
زهاء 2400 �رهابي من دول ليبيا 
�لوطني  للرت�ب  و�لنيجر  ومايل 
و  �لأمنية  �ملالحقات  من  للفر�ر 
�لغار�ت �جلوية لقو�ت �فريقية و 
�أخرى �جنبية تابعة لفرن�صا وحلف 

�صمال �لأطل�ش .

ندد �أولياء �لتالميذ بجنوب �لبالد 
�لكبري  بالنتائج �لكارثية  �مل�صجلة 
�ملتو�صط،  �لتعليم  �صهادة  يف 
�لوز�رة  تدخل  ب�رشورة  مطالبة 
يف  معمق  حتقيق  لفتح  �لو�صية 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�صة   ، �أ�صبابها 
�لأ�رشة �لرتبوية قد �أبدت حتفظها  
يف �إجر�ء هذ� �لمتحان �مل�صريي 
�ل�صيف  وف�صل  رم�صان  �صهر  يف 

�حلار .
�أولياء  جمعيات  ممثلو  حمل 
، غرد�ية  ورقلة  بوليات  �لتالميذ 
�يليزي   ، �لأغو�ط   ، مترن��صت   ،
وب�صكرة  �لقائمني على �ملنظومة 
تذيل  م�صوؤولية  بالبالد  �لرتبوية 
يف  �لوطني  للرتتيب  �لوليات  تلك 
�لبيام، مطالبني  �صهادة  �متحانات 
�لقطاع  وزيرة  �ل�صياق  نف�ش  يف 
فتح  ب�رشورة  غربيت  بن  نورية 
هذه  �أ�صباب  يف  معمق  حتقيق 
توؤكد-  �لتي  �لكارثية  �لنتائج 
قطاع  �أن  �أخرى  مرة  ح�صبهم- 
�لإنعا�ش  غرفة  دخل  �لرتبية 
على  ياأتي  متعددة،  لأ�صباب 
�لرتبوي،  �لتاأطري  �صعف  ر�أ�صها  
�لتي  �لرت�كمات  عن  �حلديث  دون 
حلول  مع  بظاللها  تلقى  باتت 
وعلى  جديد،  در��صي  مو�صم  كل 
ظاهرة  �حل�رش،  ل  �ملثال  �صبيل 
�لكتظاظ د�خل �لأق�صام بت�صجيل 

حجرة  يف  تلميذ   47 يفوق  ما 
ظل  يف  وذلك  �لو�حدة،  �لتدري�ش 
م�صري  يكتنف  �لذين  �لغمو�ش 
بعدما  �لرتبوية،  �مل�صاريع  ت�صليم 
�ملتو�صطات   غالبية  �إدر�ج  تقرر 
�صمن �لعمليات �ملجمدة يف �إطار 
من  �ملنتهجة  �لتق�صف  �صيا�صة 
طرف �حلكومة، ح�صبما جاء على 
ما  وهو  �لو�صية،  �ل�صلطات  ل�صان 
�آخر  بن غربيت خالل  نورية  نفته 
موؤخر�  قادتها  وتفقد  عمل  زيارة 
لولية ورقلة ، ومما ز�د �لطني بلة 
ح�صب حمدثينا، �إ�صكالية �لتذبذب 
�حلا�صل يف توفري �لنقل �ملدر�صي، 
�لحتجاجات  موجات  عن  ناهيك 
�لقطاع وهو ما حال  �لتي �صجلها 
دون ه�صم �ملقرر �لدر��صي، رغم 
�صاعات �لدعم �لإ�صافية و�ملجانية 
�لتي تقرر برجمتها موؤخر� .  من 
م�صادر  ك�صفت  فقد  ثانية  جهة 
موؤكدة ليومية » �لو�صط » �أن حركة 
مدر�ء  ر�أ�ش  على  �جلزئية  �لتغيري 
�لرتبية �لوطنية، �لتي من �ملنتظر 
�إجر�وؤها قبل �لدخول �لجتماعي 
مدر�ء  معظم  �صتم�ش  �جلديد، 
ر�أ�صهم  وعلى  �جلنوبية،  �لوليات 
يف  �أخفقو�  �لذين  �مل�صوؤولني 
�ملظلم  �لنفق  من  �لقطاع  �إخر�ج 

لل�صنة  �لثانية على �لتو�يل .
اأحمد باحلاج 

 �أبدت �لأ�رشة �لرتبوية ومئات تالميذ 
 10 بـ  �لبكالوريا  �صهادة  �إمتحانات 
تيندوف-  غر�ر  على  جنوبية  وليات 
�أدر�ر – مترن��صت – �إيليزي – ب�صار 
يف  �لبي�ش  و  �لنعامة   – ورقلة   –
ت�رشيحات لهم مع يومية »�لو�صط«عن 
من  �ل�صديدين  وتذمرهم  ��صتيائهم 
مبر�كز  �لهو�ئية  �ملكيفات  تعطل 
حول  مما  �لباك  �متحانات  �إجر�ء 
ظل  يف  وذلك   ، لأفر�ن  �لأخرية  هذه 
�حلر�رة  لدرجات  �لإرتفاع  �ملقلق 
درجة   49 �لـ  عتبة  جتاوزت  �لتي 
 ، �لوليات  بهاته  �لظل  حتت  مئوية 
حيث حملت جمعيات �أولياء �لتالميذ 
�لرتبوي  �لقطاع  على  �لقائمني 

�لعو�قب  م�صوؤولية   �لكبري  باجلنوب 
�لنق�ش  عن  تنجر  قد  �لتي  �لوخيمة 
�ملادية  �لمكانيات  توفري  يف  �لفادح 
�لمتحان  هذ�  لإجناح  و�لب�رشية 
قطاعي  بني  يف�صل  �لذي  �مل�صريي 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  و  �لرتبية 
�جلمعيات  ذ�ت  طالبت  كما   ، �لعلمي 
بن  نورية  �لوطنية  �لرتبية  وزيرة  من 
غربيت ب�رشورة �لتدخل �لعاجل  لفتح 
�ل�صخمة  �لأمو�ل  م�صري  يف  حتقيق 
�ملر�فق  دعم  �إطار  يف  �ملر�صودة 
�لرتبوية بال�صحر�ء �جلز�ئرية �لكربى 
موجة  ملجابهة  �لهو�ئية  باملكيفات 

�حلر �ل�صديدة .
اأحمد باحلاج 

لـيومية  متطابقة  م�صادر  �أفادت 
م�صلحة  جماعة  �أن   « »�لو�صط 
هاجمت  و�لهوية  �لعدد  جمهولة 
�لأعمال  رجل  منزل  �أم�ش  �أول  فجر 
�صليمان،  بن  �ل�صايح  �جلز�ئري 
�لنيجر  جنوب  زندر  مبدينة  �لقاطن 
�أن  �لعلم  مع  باختطافه،  وقامت 
م�صنعني ل�صناعة  ميلك  �ل�صحية  
مدينة  من  وينحدر  بتون�ش،  �لآجر 
�صياق  ويف  �أدر�ر،  بولية  كنتة  ز�وية 

ذي �صلة، فاإن �ملختطف �صبق له و�أن 
�أودع قبل �صنة ون�صف من �لآن �صكوى 
لدى دو�ئر �لخت�صا�ش �لأمنية بخلية 
�لبحث و�لتحري بالدرك �لوطني بربج 
باجي خمتار بولية �أدر�ر، عقب تلقيه 
�جل�صدية  من  بالت�صفية  لتهديد�ت 
�ملو�لية  �لإرهابية  �جلماعات  طرف 
بغرب  و�جلهاد  �لتوحيد  حلركة 

�إفريقيا وفق ما �أوردت م�صادرنا .
اأحمد باحلاج 

من املرتقب مع بداية �شهر اأوت املقبل اجراء مناورات حربية �شخمة  لقوات الأمن 
امل�شرتكة بال�شريط احلدودي اجلنوبي بالناحية الع�شكرية ال�شاد�شة بتمرنا�شت 

وتعد الثانية من نوعها خالل ال�شنة اجلارية .

مب�شاركة رمزية جليو�ش ال�شاحل الفريقي 

اأحمد باحلاج 

مناورة للجي�ش بال�شريط 
احلدودي اجلنوبي يف اأوت 

�ملن�رشم  �لأ�صبوع  نهاية  تر�أ�ش 
�لقادر  عبد  ورقلة  ولية  و�يل 
تنفيذيا  �جتماعا  جالوي 
�لتح�صري�ت  لدر�ة  خ�ص�ش 
�لذكرى56  لحتفالت  �جلارية 
 ، و�ل�صباب  �ل�صتقالل  لعيدي 
و�جلامعي  �ملدر�صي  �لدخول 
�أين   ، و�لتمهني  �ملهني  و�لتكوين 
ملدر�ء  �صارمة  تعليمات  وجهت 
�أجل  من  �ملنتخبني  و  �لقطاعات 
�لتح�صري �جليد جلميع �ملنا�صبات 

�لقادمة .
�لهيئة  على  �لأول  �مل�صوؤول  وجه 
جالوي  �لقادر  عبد  �لتنفيذية 
للمدر�ء  �صارمة  تعليمات 

من   ، �لولية  و�طار�ت  �لتنفيذيني 
لحتفالت  �جليد  �لتح�صري  �أجل 
�ل�صتقالل  لعيدي  �ملخلدة 
�ملدر�صي  و�لدخول  و�ل�صباب 
ملو�صم  و�ملهني  �جلامعي   ،
من  علم  وح�صبما   ،2019/2018
�لأول  �لرجل  فاإن  موؤكدة  م�صادر 
�رشورة  على   �صدد  قد  بالولية 
خمتلف  معاجلة  يف  �ل�رش�ع 
�ل�صاحلة  �ملياه  ل�صبكة  �لت�رشبات 
�ملياه  توفري  ل�صمان  لل�رشب 
�رشورة  عن  ناهيك   ، باحلنفيات 
خمتلف  معاجلة  يف  �لإ�رش�ع 
�لتربة  لرت�كم  �ل�صود�ء  �لنقاط 

عرب �حياء �لبلديات.

�ل�صباب  قطاع  بخ�صو�ش  �أما 
ولية  و�يل  �ألزم  فقد  و�لريا�صة 
�لقطاع  هذ�  على  �لقائمني  ورقلة 
بال�رش�ع يف فتح خمتلف �ملر�فق 
�ل�صبانية و �لريا�صية لتكون متاحة 
خالل  �صيما  ل  �ملنطقة  ل�صباب 
كامل�صابح  �ل�صطياف  مو�صم 
برجمة  مع  وغريها  و�ملكتبات 
ن�صاطات ثقافية مميزة خالل هذه 

�لفرتة . 
�إىل جانب ذلك و بالن�صبة للدخول 
قطاع  �صي�صهد  �ملقبل  �ملدر�صي 
�مل�صاريع  عديد  ت�صليم  �لرتبية 
يف  وذلك  بالربمة  ثانوية  كفتح 
�ل�صلطات  عمل  ��صرت�تيجية  �طار 

�ل�صغط  لتخفيف  �ملحلية 
�لتدري�ش  بحجر�ت  �ملتز�يد  
�لذي لطاملا كان �صببا مبا�رش� يف 
تر�جع �لتح�صيل �لعلمي باملناطق 
�حلدودية و�لنائية وهو ما �أثر �صلبا 
و�صاهم ب�صكل مبا�رش يف تذيل هاته 
نتائج  يف  �لوطني  للرتتيب  �لبلدية 
على  �لبكالوريا  �صهادة  �متحانات 
مد�ر �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية  ، 
�لو�يل  تو�صيات  ن�صيان  دون  هذ� 
�إىل   �لر�مية  �ملحلية  لل�صلطات 
�رشورة ت�صليم 07 قاعات ريا�صية 
مثلها  و  تو�صعية  �ق�صام   08 و 

كقاعات �لعالم �ليل .
اأحمد باحلاج 

�ل�صحية  �مل�صالح   �صجلت 
�أق�صى �جلنوب �لكبري  مبناطق 
على غر�ر مترن��صت ، �يليزي ، 
�أدر�ر ، ب�صار وتيندوف يف �ليوم 
�صهادة  �إمتحانات  من  �لثاين  
�لبكالوريا لدورة جو�ن 2018ما 
يف  حالة  �إغماء   20 عن  يزيد 
ب�صبب  �ملرت�صحني  �صفوف 

�ل�صم�ش  ل�رشبات  تعر�صهم 
عتبة  جتاوزت  �لتي  و  �حلارقة 
�لـ 49 درجة مئوية حتت �لظل ، 
كما يوجد من بني �ملغمى عليهم 
بالأمر��ش  م�صابة  حالت   08
و  �لدموي  كال�صغط  �ملزمنة 
�ل�صكري ، مما �أ�صتدعى نقلهم 
�ل�صحية  للم�صالح  مبا�رشة 

�لإ�صعافات  لتلقي  �ملخت�صة 
�لطني  ز�د  ومما  �لالزمة  ، 
بلة ح�صبما �أفادت به جمعيات 
�لتعطل  هو  �لتالميذ  �أولياء 
�ملكيفات  �أ�صاب  �لذي 
�لذي  �لأمر  �لهو�ئية  وهو 
يتنافى مع تعليمات وتوجيهات 
نورية  �لوطنية  �لرتبية  وزيرة 

بن غربيت �لر�مية �إىل �رشورة 
توفري كافة �لإمكانيات �ملادية 
و�لب�رشية لإجناح هذ� �حلدث 
برجمته  �أن  باإعتبار  �لرتبوي 
�لظروف  مر�عاة  دون  مت 
للطلبة  �لقا�صية  �ملناخية 

باجلنوب �لكبري .
اأحمد باحلاج 

لدرا�شات حت�شريات عيد ال�شتقالل ، الدخول املدر�شي ، اجلامعي واملهني 

خالل اليوم الثاين من اإمتحانات �شهادة البكالوريا 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي يرتاأ�ش اجتماعا لهيئته التنفيذية 

20 حالة اإغماء يف �شفوف املرت�شحني للبكالوريا  باملناطق اجلنوبية 

النتائج كارثية  يف �شهادة التعليم املتو�شط،

ب�شبب تعطل املكيفات الهوائية 

ميلك م�شنعني ل�شناعة الآجر بتون�ش 

اأولياء تالميذ يطالبون بالتحقيق يف 
تذيل واليات اجلنوب الرتتيب الوطني 

مراكز اإجراء امتحانات الباك بـ 10 
واليات جنوبية تتحول لـ »اأفران« 

اختطاف رجل اأعمال جزائري من 
مدينة زندر جنوب النيجر 



الوطني  الطريق  م�ستعملو  طالب 
واليتي  بني  الرابط    51 رقم 
على  املمتد  اأدرار   و  غرداية 
امل�سلك  بتعديل  كلم   800 م�سافة 
املذكور الذي ي�سهد حالة اهرتاء 
جد متقدمة لي�سبح طريق مزدوج 
من  التخفيف  �سانه  من  ما  وهو 
والتقليل  املميتة  املرور  حوادث 
باتت  التي  ال�سحايا  عدد  من 
حت�سدها هاته الطريق يف االأ�سهر 

القليلة املا�سية . 
اأ�سحاب  من  الع�رشات  دق 
وال�سياحية  النفعية  املركبات 
و  الثقيل  الوزن  و�ساحنات 
ناقو�س  امل�سافرين  نقل  حافالت 
الناجمة  املخاطر  حيال  اخلطر 
األ  التي  الكارثية  الو�سعية  عن 
 51 رقم  الوطني  الطريق  اليها 
اأدرار   و  غرداية  بني  الرابط 
املطبق  ال�سمت  من  ،م�ستغربني 
الطريق  اأن  رغم  املعنية  للجهات 
كبرية  يعرف حركية  الذكر  �سالف 
والية  بني  يربط  اأنه  و  ال�سيما 
ال�رشقي  اجلنوب  وبوابة  حدودية 
، كما اأنه يعترب م�سلكا هاما لنقل 
االلتهاب  ال�رشيعة  املواد  خمتلف 
مبا�رشا  �سببا  كانت  لطاملا  التي 

، حيث  يف ت�سجيل حاالت وفيات 
م�سالح  ال�ساأن  ذات  يف  اأح�ست 
بالقيادة  الطرقات  اأمن  �رشايا 
الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية 
يزيد  ما  الفارطة  ال�سنة  خالل 
اأ�سفر  اليم  مرور  حادث   45 عن 
اإ�سابة  و  �سخ�س   18 م�رشع  عن 
86اأخرين بجروح متفاوتة اخلطورة  
جهات  ك�سفت  مت�سل  �سياق  ويف 
م�سوؤولة من واليتي ايليزي وورقلة 
على  املحلية  ال�سلطات  عزم  عن 
التكفل بزهاء 2400 نقطة �سوداء 
�سجلتها امل�سالح التقنية بالطريق 
درا�سة  يف  ال�رشوع  عن  ناهيك 
تقنية  الجناز طريق مزدوج على 
وهو   ، الواليتني  بني  اخلط  طول 
ما و�سفه ذات املتحدثني باحللم 
اأثرت  بعدما  يراودهم  بات  الذي 
على  الكثيفة  املرورية  احلركة 
حاالت  تقدم  يف  احلايل  الطريق 

اهرتائه   .
الوطني  الطريق  م�ستعملي  وياأمل 
هذا  و�سعية  حت�سني  يف   01 رقم 
تدخال  ي�ستدعى  الذي  االأخري 
املعنية  امل�سالح  من  عاجال 

بواليتي اأدرار وغرداية .
�أحمد باحلاج 
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ال�سكن  ملديرية  الوايل  اأوعز 
العمومية  التجهيزات  ومديرية 
العمومية  االأ�سغال  ومديرية 
اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  االإ�رشاع 
�سيغة  يف  ال�سكنية  امل�ساريع 
والرتقوي  االجتماعي  ال�سكن 
الوالية  بلديات  بكربى  املدعم 
ترمواي  م�رشوع  وبخ�سو�س 
اأن  م�سادرنا  فتقول  م�ستغامن 
بالوالية  املحلية  ال�سلطات 
�سفحة  جتاوز  على  تراهن 
الذي  امل�رشوع  هذا  عن  �سوداء 
م�ستغامن  وحول  ت�سليمه  تاأخر  
مهيئة  بدون طرقات  مدينة  اإىل 

.
امليدانية  اخلرجات  اأن  ويبدو 
التي عاين من خاللها وايل الوالية 
امل�ساريع ال�سكنية بكافة بلديات 
واإزاحة  امل�ستور  ك�سفت  الوالية 
فيه  يتخبط  واقع مر  الغبار عن 
الذين   املواطنني  من  املئات 
ينتظرون  اأنف�سهم  وجدوا 
مبفاتيح  للظفر  طويلة  �سنوات 
�سكناتهم الت�ساهمية التي حولت 

�سعد  وقد   " "البيا  �سيغة  اإىل 
املقاوالت  اإزاء  لهجته  الوايل 
التي تنجز برامج �سكنية مبركز 
يف  املتاأخرين  وتوعد  الوالية 
بتطبيق  ال�سكنية  الربامج  اجناز 
حد  اإىل  ت�سل  �سارمة  اإجراءات 
ف�سخ عقود الن�ساط معهم وهذا 

اجناز  يف  تاأخر  خلفية  على 
الع�رشات من الوحدات ال�سكنية 
�سيدي  وبلدية  م�ستغامن  ببلدية 
وقد  وما�رشة  وبوقرياط  علي 
امل�ساريع  من  العديد  ك�سفت 
ال  املقاوالت  بع�س  اأن  التنموية 
من  حمدودا  عددا  اإال  توظف 

اليد العاملة وحتت وقع ال�سغط 
ت�ستعني  امليدانية  اأواخلرجات 
االأمر  موؤمنني  غري  بعاملني 
الذي جعل العديد من امل�ساريع 
التي تنجز بالوالية رهينة يف يد 
اجناز  عن  متقاع�سني  مقاولني  

40 وحدة �سكنية . 

ك�شفت �خلرجات �مليد�نية  لو�يل م�شتغامنم حممد ر�بحي عبد �لنور عن �ن�شغال �مل�شوؤول �لتنفيذي �لأول باأو�شاع قطاع �ل�شكن 
و�لأ�شغال �لعمومية على خلفية �لتاأخر �مل�شجل على حد تعبريه يف �لعديد من �مل�شاريع �لتنموية يف �لقطاعني وح�شب م�شادر 

مطلعة فان �لو�يل كثف خرجاته �مليد�نية �لغري برتوكولية لور�شات قطاع �ل�شكن و�لأ�شغال �لعمومية.

م�شتغامن

م �أمني 

الوايل ي�سدد على اإمتام امل�ساريع ال�سكنية وت�سليم ترمواي

�شيناتور من �أدر�ر  يقدم �شوؤ�ل �شفهي  لوزير �ل�شباب و�لريا�شة

و�شط مطالب بالتحقيق يف �ملاليري �ملر�شودة لقطاع �شونلغاز 

ميلود توهامي رئي�س جمعية �لأن�شار 
للم�شتثمرين �لفالحيني بورقلة لـ"�لو�شط" 

حطاب يتوعد  بالق�ساء على م�سكل نق�ص االإطارات الريا�سية  باجلنوب

اإنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بورقلة 

م�سوؤول �سابق للجمعية ي�ستغل مواقع 
التوا�سل االجتماعي لبيع االأوهام 

فتح رئي�س جمعية االأن�سار للم�ستثمرين 
الفالحيني بورقلة ميلود توهامي النار، 
وحمله  ال�سابق  اجلمعية  رئي�س  على 
والتجاوزات  التالعبات  م�سوؤولية 
باأنه  امل�ستثمرين  باإيهام  اخلطرية 
رئي�س  نا�سد   . ال�رشعي  الرئي�س 
جمعية االأن�سار للم�ستثمرين الفالحني 
ت�رشيح  يف  توهامي  ميلود  بورقلة 
 " "الو�سط  يومية  به  خ�س  �سحفي 
بالوالية  واالأمنية  االإدارية  ال�سلطات 
القادر  عبد  الوالية  وايل  راأ�سها  وعلى 
العميد  الوالئي  االأمن  ومدير  جالوي 
الأجهزة  اإ�سافة  بو�سالح  يحي  االأول 
العاجل  التدخل  اأجل  من   ، العدالة 
اأمني وق�سائي م�ستعجل  لفتح حتقيق 
التجاوزات  اأ�سماه  ملا  حد  لو�سع 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروقات 
، و  ال�سابق  من طرف رئي�س اجلمعية 
اأكد ميلود توهامي باأن الرئي�س ال�سابق 
اأ�سبح  �سوابقه  ب�سبب  عزله  مت  الذي 
والفالحيني  للم�ستثمرين  الوهم  يبيع 
كرئي�س  ب�رشعيته  ادعائه  خالل  من 
للجمعية الوالئية لالن�سار امل�ستثمرين 
،ومتاديه يف موا�سلة ا�ستالمه للملفات 
وباقي  حمدثنا  نف�س  يف  يحز  ومما   ،
الرئي�س  فاإن  الفالحيني  امل�ستثمرين 
ي�ستعمل  يزال  ال  للجمعية  ال�سابق 
غري  بطريقة  املقر  وا�ستغالل  اخلتم 

�رشعية .
ميلود  ك�سف  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

معنا،  حديثه  معر�س  يف  توهامي 
جتاوز  للجمعية  ال�سابق  الرئي�س  اأن 
التحاق  رغم  احلمراء  اخلطوط 
للجمعية  املوؤ�س�سني  امل�ستثمرين 
م�سكن   400 بحي  املوؤقت  مبقرها 
ذات  يف  موجه   ، الوالية  بعا�سمة 
لكل  ومبا�رش  �رشيح  نداء  ال�سياق 
امل�ستثمرين والفالحني من اأجل قطع 
العالقة  مع الرئي�س ال�سابق غري خمول 
اإنتظار  لت�سيري اجلمعية . ويف  قانونيا 
ال�سلطات  طرف  من  جاد  تدخل  
الوالية  وايل  راأ�سها  وعلى  الو�سية 
امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي  القادر  عبد 
االأول على الهيئة التنفيذية يبقى لزاما 
للم�ستثمرين  االأن�سار  جمعية  على 
الو�سع  معاي�سة  بورقلة  الفالحيني 
ومعلوم   . م�سمى  غري  الأجل  املتاأزم 
اأن رئي�س جمعية االأن�سار للم�ستثمرين 
�رشع  قد   ، توهامي  ميلود  الفالحيني 
للم  الهادف  عمله  برنامج  تطبيق  يف 
�سمل امل�ستثمرين والفالحيني وال�سعي 
خلف رفع ان�سغاالتهم لل�سلطات العليا 
تلقت  التي  االأخرية  هذه  الوالئية  و 
تذليل  اأجل  من  �سارمة  تعليمات 
لكافة  الت�سهيالت  وتقدمي  ال�سعوبات 
وذلك  الفالحي  لال�ستثمار  الراغبني 
يف اطار البحث عن بدائل خارج قطاع 
يف  اأ�سعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 

البور�سات العاملية .
�أحمد باحلاج 

طرح اأول اأم�س ال�سيناتور بوجمعة 
زفان من والية اأدرار �سوؤال �سفهي  
والريا�سة  ال�سباب  وزير  على 
عدة  فيه  جاء  حطاب   حممد 
قطاع  منها  يعاين  ان�سغاالت  
مقدمتها  يف  والريا�سة  ال�سبيبة 
املوؤ�س�سات  ا�ستغالل  عدم  حالة 
وامل�سابح  وال�سبانية  الريا�سية 
وعزوف  الوالية  بلديات  ببع�س 
االإقبال على ممار�سة  ال�سباب عن 
االأن�سطة الريا�سية املختلفة بهذه 
ع�سو  اأ�ساف  كما  املوؤ�س�سات  
اأمام ممثل احلكومة   جمل�س االأمة 
نق�س  من  اأي�سا  تعاين  الوالية  بان 

الريا�سة  يف  خا�سة  التاأطري  يف 
الوزير  رّد  حيث  اأنواعها  مبختلف 
اأدرار  والية  بان  ال�سدد   هذا  يف 
ا�ستفادت من ت�سجيل 110 م�رشوع 
اخلما�سية  املخططات  اإطار  يف 
للتنمية حيث نتج عنها 234 م�رشوع 
برخ�سة برنامج اإجمايل اأين ا�ستلم 
منها 206 م�رشوع  و21 منه يف طور 
االجناز و�سبعة مل تنطلق االأ�سغال 
مالية وح�سب حطاب  الأ�سباب  بها 
فاإنه من املرتقب الزيادة يف عدد 
اأدرار  بوالية  الريا�سة  اإطارات 
املرتامية االأطراف والتي ت�سم 11 
دائرة و28 بلدية و 294 ق�رش  وكلها 

ونحن  البع�س  بع�سها  عن  بعيدة 
ن�سعى   بهدف  خلق توازن توزيع 
مناطق  م�ستوى  على  االإطارات 
وفيما  ككل  اجلزائري  اجلنوب 
امل�ستغلة  غري  امل�سابح  يخ�س 
فهي  عبارة عن اأحوا�س مائية غري 
�ساحلة ال تتجاوز م�ساحتها 24 مرت 
ا�ستعجاليه  ب�سفة  واأجنزت  مربع 
حاليا  عليها  وا�ستغني   1989 �سنة 
ال�رشوع  امل�سكل مت  هذا  ولت�سوية 
يف تهيئة وترقية اأربعة م�سابح من 
واالإبقاء  املائية  االأحوا�س  هذه 
على البع�س منها ببع�س البلديات. 
اأربعة  اخلدمة   و�سع حيز  كما مت 

ق�سية  حطاب   نفي  كما  م�سابح  
املمار�سة  عن  ال�سباب  عزوف 
بان  والبدنية  الريا�سية  الأن�سطة 
الواقع يثبت عك�س ذالك  فيما ختم 
كالمه باأنه بات من ال�رشوري التعاون 
االأح�سن  اإىل  القطاع  لرتقية  جميعا 
مع  املوجودة  النقائ�س  وتطليق 
و�سع الف�ساءات الريا�سية وال�سبانية 
يف م�ستوي تطلعات ال�سباب وال�سعي 
تاأطري  م�ساكل  تطليق  اإيل  قدما 
اجلانب  حيث  من  �سواء  ال�سباب 
وهذا عرب جل  ال�سباب  اأو  الريا�سي 

مناطق اجلنوب
بو�شريفي بلقا�شم

وقع  على  ورقلة  والية  تعي�س 
اإ�ستمرار  ب�سبب  �ساخن  �سفيح 
املتكررة  االإنقطاعات  مع�سلة 
موازاة   ، الكهربائي  التيار  يف 
درجات  �سجلت  فقد  ذلك  مع 
احلرارة بالوالية ارتفاعا قيا�سيا 
جتاوز عتبة الـ 49 درجة مئوية 
الع�رشات  حذر   . الظل  حتت 
ال�سعبية  االأحياء  قاطني  من 
بوالية  ال�سكنية  والتجمعات 
متفرقة  ت�رشيحات  يف  ورقلة 
من  "الو�سط"  يومية  مع  لهم 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
مع�سلة  ا�ستمرار  تنجر عن  قد 

االإنقطاعات املتكررة يف التيار 
الكهربائي يف عز ف�سل ال�سيف 
احلار ، وهو الو�سع الذي اأحلق 
باأجهزتهم  ج�سيمة  اأ�رشارا 
الكهرو منزلية، حيث �سدد ذات 
املتحدثني على �رشورة التدخل 
اجلاد من الو�سايا لدى م�سالح 
مديرية التوزيع للكهرباء والغاز 
ومن  النقائ�س  لتدارك  و�سط 
ثم التكفل امل�ستعجل بامل�سكل 
القائم ، ويف �سياق مت�سل فقد 
يف  متحدث  من  اأكرث  ذهب 
متام  اأحمد   ، ال�سيلي�س  اأحياء 
و 300 م�سكن بعا�سمة الواحات 

اإىل اأبعد من ذلك عندما طالبوا 
ب�رشورة فتح حتقيق من طرف 
املديرية العامة ل�رشكة الكهرباء 
والغاز  يف م�سري وجهة االأموال 
ل�سالح  املر�سودة  ال�سخمة 
اجلنوب  بعا�سمة  القطاع 
على  نهائيا  للق�ساء  ال�رشقي 
املتكررة  االنقطاعات  م�سكل 
من  وذلك  الكهربائي  التيار  يف 
خالل دعم االأحياء ذات الكثافة 
كهربائية  مبحوالت  ال�سكنية 
اخليوط  وجتديد  و�سيانة 

الكهربائية .
ممثلي  قال  ثانية  جهة  من 

الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
خ�سم  يف  املذكورة  بالوالية 
م�سكل  اأن  معنا  حديثهم 
يتجدد  الكهرباء  يف  االنقطاع 

مع حلول كل �سائفة .
ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
قد  كان  جالوي  القادر  عبد 
القليلة  االأ�سابيع  خالل  عقد 
مارطونية  اجتماعات  املا�سية 
مع هيئته التنفيذية ، اأين اأ�سدى 
تعليمات وتوجيهات �سارمة من 
لف�سل  اجليد  اال�ستعداد  اأجل 

ال�سيف .
�أحمد باحلاج 

 بعد  ت�شجيل 45 حادث مرور �أ�شفر
 عن م�شرع 18 �شخ�س �لعام �لفارط 

مطالب بازدواجية  الطريق 
الرابط بني غرداية و اأدرار  
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م�سريال�سهيونية واإ�سرا ئيل اإىل الزوال
د. غازي ح�شني

و�لأيديولوجية �ل�صهيونية �أيديولوجية 
عن�رصية �إ�صتعمارية �إرهابية �إجالئية 
�أوروبا حلل  ن�صاأت يف  �إحاللية غربية 
ح�صاب  على  فيها  �ليهودية  �مل�صاألة 
�لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  حقوق 
و�حلقوق �لوطنية و�لدينية للعرب من 
م�صلمني وم�صيحيني وجميع �مل�صلمني 
�لعربية،  فل�صطني  ويف  �لعامل  يف 
و�ل�صتعماري  �لعن�رصي  �لفكر  وتبّنت 
فكر  خا�ص  وب�صكل  �لأوروبي 
نيت�صه،  فريدر�ص  �لأملاين  �لفيل�صوف 
و��صتبدل �لزعيم �ل�صهيوين �آحاد عام 
�لعن�رصية  نيت�صه  نظرية  يف  �لآري 
باليهودي �لذي ُخلق �لعامل ومافيه من 
و�مل�صيحيون  �ليهود  يعتقد  كما  �أجله 
وبو�ص  ريغان  �أمثال  من  �ل�صهاينة 

وتر�مب.

جذور تاريخية

خدمة  �ل�صهاينة  �ملوؤ�ص�صون  تعّهد 
�ل�صتعمار  وم�صالح  خمططات 
�لأمريكية  و�لإمربيالية  �لربيطاين 
�ملوؤمتر  وقرر  �لعربي،  �لوطن  يف 
ب�صوي�رص�  بازل  يف  �لأول  �ل�صهيوين 
�أوروبا  من  �ليهود   1897بتهجري  عام 
�ل�رصقية �ىل فل�صطني �لعربية وترحيل 
�ليهود  وتوطني  منها  �لفل�صطينيني 
�ليهودية  �مل�صتعمر�ت  باإقامة  فيها 
على �أنقا�ص �ملدن و�لبلد�ت و�لقرى 
فكرة  فال�صهيونية  �لفل�صطينية، 
كتلة  بنقل  قامت  غربية  ��صتعمارية 
عن�رصي  ديني  �أ�صا�ص  على  ب�رصية 
لتخلي�ص  �أوروبا  من  ��صتعماري 
د�صائ�صهم  من  �لأوروبية  �ل�صعوب 
و�حللول  و�رصورهم  وموؤ�مر�تهم 
فل�صطني  �صكان  �لفل�صطينيني  حمل 
�ل�رصعيني  و�أ�صحابها  �لأ�صليني 
و�ل�صتيطان  �لهجرة  با�صتخد�م 
ور�صوة  و�لقوة  و�لرتحيل  �ليهودي 
يف  و�لروؤ�صاء  و�مللوك  �لأمر�ء 

�ملنطقة ويف بقية �لبلد�ن يف �لعامل.
وكيان  وحركة  �أيديولوجية  وهي 
و�إجالئي  �إحاليل  ��صتيطاين  ��صتعمار 

على  �إ�رص�ئيل  و��صتولت  وعدو�ين، 
تعرف  كانت  �لتي  �لتاريخية  فل�صطني 
يتجز�أ من  �جلنوبية وجزء ل  ب�صورية 
و�صادرت  �ل�صام،  وبالد  �لأم  �صورية 
مب�صاعدة �لنتد�ب �لربيطاين وهزمية 
�لدول �لعربية يف حربي 1948 و 1967 
�لفل�صطينية،  و�ملنازل  �لأر��صي 
حملّهم  �ليهود  �ملهاجرين  و�أحلّت 
وحكومة  �لغربية  �لدول  من  بدعم 
�تفاقية  مبوجب  �لنازية  �أملانيا 
مبو�فقة   1934 عام  �ملوّقعة  هافار� 
من  و�أوروبا  �أملانيا  لتنظيف  هتلر 
�ليهود وتهجريهم فقط �إىل فل�صطني 

�لعربية.

الع�شابات اليهودية 
الإرهابية امل�شلحة

و�رتكبت �لع�صابات �ليهودية �لإرهابية 
�أوروبا  دول  دّربتها  �لتي  �مل�صلحة 
�حلربني  يف  و�أ�رصكتها  �ل�صتعمارية 
�ملذ�بح  و�لثانية  �لأوىل  �لعامليتني 
و/74/  �لق�رصي  و�لرتحيل  �جلماعية 
يا�صني  دير  من جمزرة  �أفظع  جمزرة 
يف �لفرتة �لو�قعة من بد�ية عام 1948 

وحتى 15 �أيار 1948.
 1948 يف15�أيار  �ل�صهيونية  و�أقامت 
كدولة  �لعربية  فل�صطني  يف  �إ�رص�ئيل 
�إرهابية  عن�رصية  ��صتعمارية  يهودية 
للهيمنة  وفل�صطني  �لقد�ص  لتهويد 
�إىل  �لنيل  من  �لعربية  �لبلد�ن  على 
�لفر�ت وبلد�ن �ل�رصق �لأو�صط �لكبري 

كمقدمة لهيمنة �ليهود على �لعامل.

من �شمات اإ�شرائيل

حمل  �ل�صكناز  �ليهود  �إحالل   : �أولً 
�لعن�رص �لأ�صلي �ملحلي وهو �لعربي 

�لفل�صطيني.
خلدمة  �إ�رص�ئيل  توظيف  ثانيـاً: 
م�صالح وخمططات �لدول �لغربية يف 

�لبلد�ن �لعربية.
ثالثــاً: عملت بريطانيا �لدولة �ملنتدبة 
على فل�صطني بال�صماح للوكالة �ليهودية 
موؤ�ص�صاتها  �إقامة  من  فل�صطني  يف 
بحيث �أ�صبحت حكومة د�خل حكومة 

�لنتد�ب �لربيطاين.
�لنازية  و�أملانيا  بريطانيا  ر�بعـاً:تولّت 
و�لوليات �ملتحدة تهجري �ليهود �إىل 
فل�صطني وحتقيق وعد بلفور �مل�صوؤوم 
وتق�صيم فل�صطني وحماية وتقوية ودعم 
�إ�رص�ئيل وحروبها �لعدو�نية، وفتحت 
�لوليات �ملتحدة وبريطانيا و�أملانية 
غري  ومعابر  فل�صطني  �أبو�ب  �لنازية 
�رصعية على م�رص�عيها لهجرة �ليهود 
�ملانيا  مع  �ل�صهيونية  �إليها.وتعاونت 
�لنازية و��صتغلت جر�ئمها �صد �ليهود 
لقامة  فيها  وبالغت  �ل�صهاينة  غري 

��رص�ئيل وتقويتها. 
فالدول �لغربية لعبت �لدور �ملحوري 
�صايك�ص_ و�تفاقية  كامبل  تقرير  يف 
فر�صاي  يف  �ل�صلح  وموؤمتر  بيكو 
وموؤمتر �حللفاء يف �صان رميو ونظام 
هافار�  و�تفاقية  �لربيطاين  �لنتد�ب 
وتاأ�صي�ص  �لتق�صيم  وقر�ر  �لنازية،  مع 
وتقويتها  عنها  و�لدفاع  �إ�رص�ئيل 
�لعدو�نية  حروبها  يف  و�ل�صرت�ك 
لالأر��صي  �حتاللها  عن  و�لدفاع 
و�للبنانية  و�ل�صورية  �لفل�صطينية 
وخارجها،  �ملتحدة  �لأمم  د�خل 
�لبلد�ن  �صد  حروبها  يف  و�ل�صرت�ك 
�أ�صلحة  بجميع  وتزويدها  �لعربية 
و�لكيماوي  �لنووي  �ل�صامل  �لدمار 

و�لبيولوجي.
فيها  و�أقامو�  �ل�صام  بالد  �لتتار  غز� 
وز�لت  �ندثرت  ثم  عا�صت  دولً 
وعادت �لأر�ص �إىل �أ�صحابها، و�حتل 
�ل�صليبيون با�صم �لدين مدينة �لقد�ص 
�صالح  وحررها  �صنة  مئة  حو�يل 
�لفرجنة  �لغز�ة  من  �لأيوبي  �لدين 
�لذين �أر�صلهم بابا �لفاتيكان لحتالل 
قبل  �لعرب  �أ�ص�صها  �لتي  �لقد�ص 
و�لإ�صالم،  �ليهوديةو�مل�صيحية  ظهور 
�لغز�ة  من  �ل�صحابة  رجال  وحررها 

�لرومان.
حروبها  ��صتغالل  �إ�رص�ئيل  حاولت 
لال�صتعمار  وممار�صاتها  �لعدو�نية 
و�لإرهاب  و�لعن�رصية  �ل�صتيطاين 
ك�صيا�صة ر�صمية للحيلولة دون حتقيق 
فال�صالم  �ل�صامل،  و�ل�صالم  �لعد�لة 
على  يقوم  �لذي  هو  و�ل�صامل  �لد�ئم 
مبادئ �حلق و�لعد�لة و�جتثاث جذور 

و�لكر�هية  و�لعن�رصية  �ل�صتعمار 
و�لقتل و�لدمار و�لحتالل �لذي �صببته 
�ليهودية �لعاملية و�لدول �ل�صتعمارية 
�صعبها  وترحيل  فل�صطني  باغت�صاب 
وتهويدها مبا فيها �لقد�ص ب�صطريها 

�ملحتلني.
�ل�صهيوين  �لإرهاب  قادة  ويتهم 
و�لتلمود  �لتور�ة  كتبة  ر�ّصخه  �لذي 
و�لإرهاب  �ل�صهاينة  و�ملوؤ�ص�صون 
�لوهابي و�لتكفريي �ملتطّرف و�لذي 
يف  ون�رصته  �ل�صعودية  �ململكة  تبّنته 
�لعامل  حركات �ملقاومة �لفل�صطينية 
�هلل  حزب  خا�ص  وب�صكل  و�للبنانية 
بالإرهاب. ويقيمون �لتحالف �جلديد 
�آل �صعود وبقية  بني �إ�رص�ئيل ومملكة 
حركات  �صد  لتوجيهه  �خلليج  دول 
و�صد  �إير�ن  ومو�جهة  �ملقاومة 
�لرئي�ص  بو�  ون�صّ �لوطنية،  �حلكومات 
�ملت�صهني تر�مب �أمري�ً للموؤمنني على 
/54/ دولة �إ�صالمية يف قمم �لريا�ص 
�لثالث �لتي عقدها حممد بن �صلمان 
�لأمريكية  �ملخططات  خلدمة 
�ل�صعودي  للعر�ص  حمايًة  و�ل�صهيونية 
�لإرهاب  فمكافحة  �ملهرتئ، 
�لغربية  �لدول  م�صالح  مع  تتعار�ص 
و�لإقليمية مما �أّدى �إىل ف�صل �جلهود 
�جلهود  و�نت�صار  و�لدولية  �لإقليمية 
و�لعر�ق  �صورية  وتبذلها  بذلتها  �لتي 
تكن  ومل  �هلل،  وحزب  ورو�صيا  و�إير�ن 
مكافحتها  يف  �صادقة  �لغربية  �لدول 
يف  وّظفته  بل  �لتكفريي  لالإرهاب 
و�ملخططات  �مل�صالح  خدمة 
�لوقت  ويف  و�لإ�رص�ئيلية  �لأمريكية 
تدعم  تز�ل  ول  وتدعم  دعمت  نف�صه 

�لإرهاب �ل�صهيوين.

حمور املقاومة يف مواجهة 
املجموعات الإرهابية

مو�جهة  يف  �ملقاومة  حمور  جنح 
�لوهابية  �لإرهابية  �ملجموعات 
و�صيا�صياً  فكرياً  �لأخرى  و�لتكفريية 
مكافحة  �صعار  و�صحب  وميد�نياً، 
�لإرهاب من �أيدي �لدول �لغربية �لتي 
وّظفته خلدمة م�صاحلها وخمططاتها 

.

و�خلليجي  �لغربي  �لإعالم  وقام 
وّقعت  �لتي  �لعربية  �لدول  و�إعالم 
كامب  يف  و�لإذعان  �لذل  �تفاقات 
�لذي  عربه  وو�دي  و�أو�صلو  ديفيد 
بدمغ  �لعاملية  �ليهودية  عليه  تهيمن 
�لفل�صطيني  �لعربي  �ل�صعب  مقاومة 
و�ملياه  �لأر�ص  لغت�صاب  و�للبناين 
و�لحتالل و�ل�صم وم�صادرة �لأر��صي 
لإ�صعاف  بالإرهاب  �لفل�صطينية 
�حلل  لفر�ص  كمقدمة  �ملقاومة 
�لإ�رص�ئيلي لق�صية فل�صطني من خالل 
مبادرة تر�مب �لتي �صارك يف و�صعها 
�لفا�صي و�لكّذ�ب نتنياهو وو�فق عليها 
�ملتاأمرك و�ملت�صهني وجمرم �حلرب 
�صلمان   بن  حممد  و�ليمن  �صورية  يف 
تر�مب  لإر�صاء  ز�يد  بن  وحممد 
ح�صاب  على  �لعاملية  و�ل�صهيونية 
حقوق �ل�صعب �لعربي �لفل�صطيني يف 

وطنه فل�صطني �لعربية.
�لتي  �لر�صمية  �لرو�ية  من  و�نطالقاً 
و�تهمت  �لأمريكية  �لإد�رة  �أعلنتها 
�لقاعدة  تنظيم  زعيم  لدن  بن  فيها 
�ملركزية  �ملخابر�ت  �أ�ص�صتها  �لتي 
يف  �ل�صوفياتي  �جلي�ص  ملحاربة 
وبتمويل  �مل�صلم  بال�صباب  �أفغان�صتان 
وتنظيم  لدن  بن  �أعلن  �ل�صعودية 
�لقاعدة �أّن �لنحياز �لأمريكي �لأعمى 
لرتكاب   دفعه  �لذي  هو  لإ�رص�ئيل 
تفجري�ت 11 �صبتمرب و�لتي ��صتغلتها 
�إد�رة بو�ص ل�صن �حلرب �ل�صليبية على 
�لوليات  ولهيمنة  و�مل�صلمني  �لعرب 

�ملتحدة �لقطب �لو�حد على �لعامل.

ا�شتمرار النكبة والتطهري 
العرقي

�لظلم  ي�صتنتج �ملرء خطورة  من هنا 
�أنزلته �إ�رص�ئيل و�أمريكا  �لفادح �لذي 
�ل�صالم  وفقد�ن  �لفل�صطيني  بال�صعب 
و�لتطهري  �لنكبة  و��صتمر�ر  �لعادل 
يهودي  غيتو  �أكرب  لإقامة  �لعرقي 
��صتعماري وعن�رصي و�إرهابي يف قلب 
وبدعم  و�لإ�صالمية،  �لعربية  �لبلد�ن 
بته  وقيادة �ملت�صهني تر�مب �لذي ن�صّ
�لريا�ص  قمم  يف  �ل�صعودية  �ململكة 
�أيار  �أو�خر  للموؤمنني يف  �أميناً  �لثالثة 

فل�صطني  ق�صية  لت�صفية   2017 عام 
و�إ�صعاف حركات �ملقاومة ومو�جهة 
حمور �ملقاومة و�نتقال �إ�رص�ئيل من 
يف  �ل�صتيطاين  �ل�صتعمار  مرحلة 
فل�صطني �إىل �لكولونيا لية يف �لبلد�ن 

�لعربية و�لإ�صالمية.
و�ل�صتعمار  �لحتالل  مقاومة  �إّن 
وخا�صة  و�جلديد  �لقدمي  بنوعيه 
�ليهودي  �ل�صتيطاين  �ل�صتعمار 
وممار�صة  و�لإرهابي  �لعن�رصي 
و�ل�صتقالل  �مل�صري  تقرير  حق 
�ل�صعوب  جلميع  و�ل�صيادة  �لوطني 
تن�ص  كما  و�صغريها  كبريها  و�لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  ميثاق  ديباجة  عليه 
�أعمال  و�لعن�رصية  �لحتالل  لقلع 
�ل�رص�ئع  وتدعمها  و�رصعية  قانونية 
�ل�صماوية و�لقو�نني �لو�صعية و�لعهود 
�ل�صالم  لتحقيق  �لدولية  و�ملو�ثيق 
و�لظلم  �لقهر  على  و�لق�صاء  �لعادل 
و�ل�صتبد�د  و�ل�صطهاد  و�لكر�هية 
و�ملو�طنة،  �لإن�صان  حقوق  وتعزيز 
فال�صالم �لقائم على �لعدل و�لإن�صاف 
�ل�صيادة  يف  و�لأمم  �ل�صعوب  وحق 
�صوؤونها  يف  �لتدخل  وعدم  �لوطنية 
و�لعملي  �لطبيعي  �لرد  هو  �لد�خلية 
و�لعلمي على �لتحّديات �لتي يو�جهها 
�لإرهاب،  ومكافحة  �لعاملي  �ل�صالم 

و�لإرهاب �ل�صهيوين و�لتكفريي.   
م�صري  �أن  �لب�رصي  �لتاريخ  �أثبت 
�لأيديولوجيات و�لأنظمة �لتي ن�رصت 
و�لفا�صية  و�لعن�رصية  �ل�صتعمار 
�إىل  و�لإقليمي  �لدويل  و�لإرهاب 
�أملانيا  يف  �لنازية  ز�لت  �لزو�ل. 
و�إ�صبانيا  �إيطاليا  يف  و�لفا�صية 
و�لربتغال  رودي�صيا  يف  و�لعن�رصية 
و�لأبارتايد يف جنوب �أفريقيا وم�صري 
�إ�رص�ئيل و�لإرهاب �ل�صهيوين �لتكفريي 
�لزو�ل. و�صتقود هزمية  �إىل  ود�عميه 
�ل�صتيطاين  و�إل�صتعمار  �لإرهاب 
�لقائم  �ل�صالم  حتقيق  �إىل  �ليهودي  
وعودة  و�لعد�لة  �حلق  مبادئ  على 
ديارهم،  �إىل  �لفل�صطينيني  �لالجئني 
كل  يف  �لدميقر�طية   �لدولة  و�إقامة 
فل�صطني �لتاريخية من �لنهر �إىل �لبحر 
ومن ر�أ�ص �لناقورة حتى رفح و�لن�رص 

د�ئماً و�أبد�ً لل�صعوب �ملنا�صلة.

ال�شهيونية اأيديولوجية وحركة 
عاملية منظمة ا�شتعمارية 

وعن�شرية واإرهابية، وّظفت 
الأكاذيب والأطماع واخلرافات 

والأ�شاطري التي ر�ّشخها كتبة 
التوراة والتلمود مب�شاعدة الدول 

ال�شتعمارية لإقامة اإ�شرائيل 
يف فل�شطني، وبالتايل اعتمدت 

ال�شهيونية والدول ال�شتعمارية 
على الديانة اليهودية لإقامة 
الدولة اليهودية يف فل�شطني 

العربية.
فامل�شروع ال�شهيوين م�شروع 
ا�شتعمار ا�شتيطاين �شيطاين 

ا�شتخدم الدين اليهودي ودعم 
دول اوروبا ال�شتعمارية وامريكا 

لإقامة اإ�شرائيل يف فل�شطني 
العربية قلب الوطن العربي 

وكاأكرب غيتو يهودي ا�شتعماري 
عن�شري واإرهابي يف قلب املنطقة 

العربية والإ�شالمية، وكحليف 
للدول ال�شتعمارية ومركز 

ال�شهيونية العاملية للهيمنة على 
بلدان ال�شرق الأو�شط كقدمة 

للهيمنة ال�شهيونية على العامل.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
تاريخ   02021/18 الفهر�س:  رقم   01053/18 اجلدول:  رقم 

احلكم: 06/06/18 
حكما  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  الدعوى.  قبول   : ال�شكل  يف  ح�شوريا  ابتدائيا  علنيا 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  اإفراغ  املو�شوع: 
واعتماد    00485/18  : فهر�س  رقم  حتت   14/02/2018
اأول:  اخلربة املعدة من طرف اخلبري وبالنتيجة احلكم ب: 
احلجر على املدعى عليه " يحياوي بو�ش�شية " املولود بتاريخ 
مفرت�س �شنة 1968 بال�شارف. ثانيا: تعيني املدعى " يحياوي 
اأن  على  �شوؤونه  وت�شيري  لرعايته  عليه  كمقدم   " ابراهيم 
الت�شرفات  باأحد  قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�شتئذان  يلتزم 
الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�شرة. رابعا: اأمر �شابط 
عقد  هام�س  على  بذلك  بالتاأ�شري  املخت�س  املدنية  احلالة 
يف  جهارا  به  واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  عليه.  املحجور  ميالد 
نحن  اأم�شيناه  ول�شحته  و  اأعاله  املذكورين  والزمان  املكان 

الرئي�س و اأمني ال�شبط.

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بتجديد جمعية حملية

مبقت�شى القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 
املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا 
اليوم 19 جوان 2018 ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�شريح 

بتجديد اجلمعية املحلية 
علي  بن  احل�شني  مل�شجد  الدينية  اجلمعية  امل�شماة: 

باأولد را�شد بلدية املعمورة
املقيمة : بداخل امل�شجد

رئي�س اجلمعية  : العمري موراد
تاريخ ومكان امليالد: 30/ 03 / 1972 ب�شور الغزلن

�شور  دائرة  املعمورة  بلدية  را�شد  اأولد   : العنوان 
الغزلن البويرة

يوما   30 ثالثني  خالل  الو�شل  هذا  ين�شر  املالحظة: 
يومية  جريدة  يف  ت�شليمه  تلي  التي  الأكرث  على 
وعلى  اجلمعية  رئي�س  من  بطلب  اإعالمية  وطنية 

ح�شابها 

و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بتغيري الهيئة التنفيذية 

مبقت�شى القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق 
ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  طبقا لأحكام املادة 10 

من املر�شوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف 16 
النموذجي  الأ�شا�شي  القاون  لأحكام  املحدد   2015 فيفري 

املطبق على النادي الريا�شي الهاوي
ت�شريح  ت�شجيل  و�شل  ت�شليم    2018 ماي   31 اليوم  هذا  مت 

بتبتغيري الهيئة التنفيذية للنادي الريا�شي الهاوي 
امل�شمى : النادي الريا�شي الهاوي نادي الفرو�شية البويرة

CSA EL FOUROUCIA BOUIR
م�شجلة حتت رقم 2016-46 بتاريخ -01 03 2016-

 املقر : حي 126 م�شكن عمارة 04 رقم 03 البويرة
الرئي�س : روميطة ن�شيمة ابن ر�شيد

املولودة : 17 - 07 - 1982 البويرة
العنوان : الوحدة الثانوية للحماية املدنية بربج اأخري�س

املالحظة : ين�شر هذا الو�شل خالل ثالثني يوم على الأكرث 
بطلب  اإعالمية  وطنية  يومية  جريدة  يف  ت�شليمه  تلي  التي 

من رئي�س النادي الريا�شي وعلى ح�شابه 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

        

تهنئة
مبنا�شبة 

ح�شولهما على 
�شهادة املا�شرت 

اأكادميي علوم 
اإعالم وات�شال 

تخ�ش�س �شمعي 
ب�شري تهنئ 

عائلة بن علية 
كل من الطالبني 

الإعالميني 
بومدين بن علية ويو�شف عبد الكرمي على 

ح�شولهما على �شهادة ما�شرت 02 من ق�شم علوم 
الإعالم والت�شال تخ�ش�س �شمعي ب�شري من 
كلية العلوم الإن�شانية والجتماعية بجامعة 

حممد بو�شياف مذكرة التخرج كانت على 
�شكل روبرتاج م�شور عنوانه بو�شعادة املدينة 

الرا�شخة مبعاملها الدينية وال�شياحية    وتتمنى 
العائلة لهما التوفيق والنجاح يف حياتهما 

العلمية والعملية .                                 األف مربوك

تهنئة
�شبة جناح 

التلميذ 
بو�شريفي  

عبد الروؤوف 
يف �شهادة 

التعليم 
البتدائي 

تتقدم عائلة 
بو�شريفي 

على راأ�شهم 
الأب بلقا�شم 
واأمه ن�شيمة  

له باأحر  
التهاين 

والأماين يف 
نيله لهذه ال�شهادة بتقدير   جيد جدا  اأملني 

التوفيق يف م�شواره الدرا�شي ومزيدا من 
النجاحات األف مربوك عبد الروؤوف لك ولكل 

اأبناء اجلزائر

تهنئة عيد ميالد
مبنا�شبة 

حلول عيد 
ميالد مدللة 

العائلة 
ال�شغرية " 

مرمي "
اليوم 16 

جوان 2018
واإطفائها 

�شمعة من 
�شموع عمرها 

اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

ويف هذه املنا�شبة املميزة تتقدم اإليها اأختها 
وتواأم روحها " اأ�شماء ) �شيماء ( " باأحر التهاين 
، متمنية لها عيد ميالد �شعيد مليئا بال�شحة 
والهناء واأن يحفظها اهلل لنا واأن ينري دربها.
األف الف قبلة مع كل قبلة األف األف مربوك

دمت �شمعة تنري �شعادة عائلة مداين .

تهنئة  
  مبنا�شبة جناح التلميذة 

  2003.06.18 " " �شل�شبيل 
يف �شهادة التعليم املتو�شط 
مبعدل 18.68 يتقدم لها 
الوالد " خلوف مفتاح  " 

من عني الكبرية  )�شطيف 
( باأحر التهاين واأغلى 

التربيكات  ، �شائال العلي 
القدير اأن يوفقها يف 

درا�شتها يف املراحل القادمة 
األف مربوك ، وعقبال 

جناحات اأخرى .
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prèts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  ecritures comptable 

 

INVESTPLUS

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   
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Date et heure s  le 13 , 14 et 15 avril
  de  10h ,30   au  15h,30
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Comptabilité  générale
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12, 14 et15 avril 2018

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية

ولية اأدرار
املقاطعة الإدارية تيميمون

دائرة تيرنكوك
بلدية ق�شر قدور

رقم التعريف اجلبائي:098501079005332

طلب عرو�س وطني مفتوح مع اإ�شرتاط قدرات دنيا رقم /..02/..2018
تعلن بلدية  ق�شدر قدور عن طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا من اجل اجناز :

العملية:تو�شيع �شبكة املياه امل�شتعملة ببلدية ق�رص قدور
2018   PCDامل�رصوع: تو�شيع �شبكة املياه امل�شتعملة ببلدية ق�رص قدورو الذي يندرج يف اإطار برنامج

باإمكان كل متعهد تتوفر فيه ال�رصوط الدنيا املدونة اأدناه ،باإمكانه اأو من طرف ممثله املعني لذلك،�شحب دفرت ال�رصوط مقابل 2500 دج من : من بلدية ق�رص قدور (مكتب الأمانة العامة)
الهاتف:98-49-049/90-الفاك�ض :98
 1 -ال�شروط الدنيا املقبولة

�شهادة التاأهيل و الت�شنيف املهنيني من الدرجة الثالث«3« فما فوق ن�شاط اأ�شغال الري رئي�شي
اإجناز اثنني )2( من م�شاريع �شبكة ال�رصف ال�شحي على الأقل خالل ال�شنوات الأخرية من 2013 اإىل 2018 كل م�رصوع ال�شفقة+ امللحق ي�شاوي اأو يفوق 12.000.000.00 مربرة ب�شهادة ح�شن الإجناز من م�شلحة 

متعاقدة عمومية اأو متعامل عمومي اإقت�شادي
العر�س ملف  حمتوى   -  2

يجب اأن تكون العرو�ض املقدمة تتكون من ملف الرت�شح،عر�ض تقني،و عر�ض مايل م�شحوبة بالوثائق املذكورة يف دفرت التعليمات للعار�شني،املادة رقم 09 �شفحة رقم4
3-  حت�شري و اإيداع العرو�س

يو�شع »ملف الرت�شح«و » العر�ض التقني«و » العر�ض املايل« يف اأظرفة منف�شلة و مقفلة باإحكام ،يبني كل منها » ت�شمية املوؤ�ش�شة العار�شة »و مرجع طلب العرو�ض و مو�شوعهو تت�شمن عبارة »ملف الرت�شح«اأو »عر�ض 
تقني« اأو :عر�ض مايل« ح�شب احلالة .و تو�شع هذه الأظرفة يف ظرف اآخر مقفل باإحكام و مغفل و يحمل عبارة »ل يفتح اإل من طرف جلنة فتح الأظرفة و تقييم العرو�ض- طلب عرو�ض رقم..../مو�شوع طلب 

العرو�ض....«و يتم الإيداع عن طريق حامل مب�شلحة ال�شوؤون املالية ) مكتب ال�شفقات ( لبلدية ق�رص قدور
.  BOMOP مدة حت�شري العرو�ض: حتدد مدة العرو�ض بخم�شة ع�رص )15(باآخر يوما ابتداء من اأول يوم لإ�شهار طلب العرو�ض باليوميات الوطنية اأو

12h00 8 اإىلh00 تاريخ و �شاعة اإيداع العرو�ض: تودع العرو�ض باآخر يوم من مدة حت�شري العرو�ض من ال�شاعة
فتح الأظرفة: تتم عملية الأظرف يف اإطار جل�شة علنية مبقر بلدية ق�رص ق�رص قدور باليوم املوافق لإيداع العرو�ض على ال�شاعة الرابعة ع�رص م�شاءا )14h00 ( .املتعهدون املهتمون ،مدعوون حل�شور جل�شة فتح 

العرو�ض.
�شالحية العرو�ض:يبقى املتعهدون ملتزمون بعرو�شهم ملدة  تعادل مدة حت�شري العرو�ض زائد ثالثة اأ�شهر،باإ�شافة �شهر واحد ل�شاحب املنح املوؤقت،ابتداء من تاريخ اإيداع العرو�ض

هذا الإعالن يعترب مبثابة  دعوى حل�شور العار�شني جل�شة فتح العرو�ض.
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فقد اأعلن رئي�س احلكومة، بنيامني 
"لدينا اتفاقات �سالم  اأن  نتنياهو، 
مع م�رص والأردن �سمدت يف وجه 
الإقليمية،  العوا�سف  من  الكثري 
اجلبهات،  بع�س  يف  نرى  لكننا 
يهاجموننا،  اأعداء  غزة،  قا�سدا 
اأو يحاولون مهاجمتنا، لن اأحتدث 
التي  اخلطوات  عن  بالتف�سيل 
�سنقوم بها جتاه غزة، لكن قوة الرد 
الإ�رصائيلي  اجلي�س  ينفذها  التي 
نحن  احلاجة،  ح�سب  �ستزداد 
متوقع  �سيناريو  لكل  م�ستعدون 

ومفاجئ".
رئي�س الدولة، روؤوفني ريفلني، قال 
عن  بالدفاع  ملزمة  "اإ�رصائيل  اإن 
حدودها ومواطنيها؛ لأن املعركة 
على وجودنا مل تنته بعد، لالأ�سف 
نواجه حتديات  زلنا  وما  ال�سديد، 
حيث  اجلنوبية،  اجلبهة  يف  اأمنية 
حتت  غزة  غالف  �سكان  يعي�س 
من  ال�ساروخية  ال�رصبات  وقع 
قبل حما�س، �سحيح اأننا ل ن�سعى 
علينا  فر�ست  اإذا  لكنها  للحرب، 
اأمام جبهة قتالية  اأنف�سنا  ف�سنجد 
اأو اأكرث، ما يتطلب منا الرد بحزم 

و�رصامة جتاه اأي تهديد".
اأما وزير احلرب، اأفيغدور ليربمان، 
نتعر�س  زلنا  "ما  اإننا  فقال 
غزة  يف  اأعدائنا،  من  ل�رصبات 
نواجه حما�س واجلهاد الإ�سالمي، 
وحزب  الدولة،  تنظيم  �سيناء  ويف 
القاعدة يف  وتنظيم  لبنان،  اهلل يف 
نواجههم  نحن  ال�سورية،  احلدود 
بدءا  ذاته،  الوقت  يف  جميعا 
احلارقة،  الورقية  بالطائرات 

ال�ساروخية  بالقذائف  وانتهاء 
ت�ستهدف  التي  املدى،  بعيدة 
الإ�رصائيلية  ال�سكانية  التجمعات 

يف قلب الدولة".
اجلرنال  الأركان،  هيئة  رئي�س 
غادي اآيزنكوت، قال اإن "التوترات 
اجلبهتني  يف  املتالحقة  الأمنية 
اأننا  توؤكد  واجلنوبية  ال�سمالية 
لالأحداث،  تدريجي  ت�ساعد  اأمام 
على  يعمل  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
مدار ال�ساعة مببادرة وقوة لتوجيه 
�سنوا�سل  اأعدائنا،  نحو  ال�رصبات 
الأمن  ل�ستعادة  مهاجمتهم؛ 
الو�سع  هو  كما  اجلنوب،  ل�سكان 

جلميع �سكان الدولة".
بني  �سجال  نقلت  ذاتها  ال�سحيفة 
املجل�س  وزراء  كبار  من  اثنني 
الأمنية  لل�سوؤون  امل�سغر  الوزاري 
بينيت  نفتايل  وهما  وال�سيا�سية، 
غالنت  ويواآف  التعليم،  وزير 
اأثارت  وقد  الإ�سكان،  وزير 
بينهما،  جدل  غزة  يف  الأو�ساع 

باإطالق  بينيت  طالب  حني  ففي 
ال�سواريخ على مر�سلي الطائرات 
موؤذيا  �سالحا  باعتبارها  الورقية 
غالنت  اأبدى  لالإ�رصائيليني، 
من  لأن  القرتاح؛  لهذا  معار�سته 
يطلق هذه الطائرات فتيان �سغار، 
ترتاوح اأعمارهم عند �سن الثامنة.
وقال غالنت اإن "اإطالق ال�سواريخ 
على هوؤلء الأطفال لن يكون اأمرا 
معيبا اأو قا�سيا، بل �سيكون اأحمق 
احلديث  كان  لو  اأما  جمد،  وغري 
قادة  من  ير�سلهم  من  اغتيال  عن 
اقرتحت  اأن  �سبق  فقد  حما�س، 
ل�سيا�سة  بالعودة  وطالبت  ذلك، 
اجل�سدية"،واأ�ساف  الت�سفيات 
للمنطقة  الأ�سبق  القائد  غالنت، 
اأننا  تعتقد  "حما�س  اأن  اجلنوبية، 
اجلنوبية  للجبهة  متفرغني  ل�سنا 
يف غزة؛ ب�سبب ان�سغالنا يف اجلبهة 
ال�سمالية ملواجهة التمدد الإيراين 
احلركة  تنوي  لذلك  �سوريا،  يف 
غزة،  مع  احلدود  على  ا�ستنزافنا 

وهذا اعتقاد خاطئ؛ لأننا اإن لزم 
قد  الع�سكرية  الناحية  من  الأمر 
حلما�س  ع�سكرية  �رصبة  نوجه 
لإعادة  نذهب  اأن  دون  قا�سية، 
لدينا  لي�س  لأنه  غزة؛  احتالل 
م�سلحة هناك، نحن نريد هدوءا، 
جتاه  م�سوؤولية  اأي  من  واإعفاءنا 

غزة".
املالية،  وزير  كحلون،  مو�سيه 
م�سلحة  لديها  "حما�س  اأن  اأعلن 
مع  اإ�رصائيل  توريط  يف  يبدو  كما 
عملياتها  لأن  الدويل؛  املجتمع 
امليدانية قد تنجح يف ا�ستدراجنا 
لأمكنة لي�ست مدرجة على اأجندة 

عملنا لهذه الآونة".
على  "حمظور  اأنه  واأ�ساف 
اإ�رصائيل اأن تت�ساهل مع الر�سقات 
على  املتقطعة  ال�ساروخية 
يف  اأثق  غزة،  غالف  م�ستوطنات 
اجلي�س الإ�رصائيلي الذي ا�ستطاع 
اأن يتعامل مع حتديات اأمنية اأكرث 

تعقيداً من غزة".

حظي توتر الأو�شاع الأمنية يف قطاع غزة بتغطية �شحفية وا�شعة يف و�شائل الإعالم يف الكيان ال�شهيوين؛ 
ب�شبب التدهور الذي طراأ عليها عقب الق�شف اجلوي الإ�شرائيلي ورد املقاومة الفل�شطينية عليه فقد 

تناولت �شحيفة يديعوت اأحرونوت جملة من ردود الفعل الر�شمية على هذه الأو�شاع، واإر�شالهم تهديدات 
لـ "حما�س"، وبروز تباينات يف املواقف الإ�شرائيلية من غزة.

حتديات اأكرث تعقيداً..

تعرف على ردود فعل قادة االحتالل لتهديدات "حما�س"

حرب نف�شية ومعركة عقول.. هكذا اأ�شغلت غزة قادة "اإ�شرائيل"

قادة االحتالل يتابعون التطورات بخوف م�ستقبلي
تلك الطائرات الورقية والبالونات 
ثمنها  يتجاوز  ل  التي  احلارقة 
دولرا واحدا، ا�ستطاعت اأن تردع 
الع�سكرية  وتر�سانتها  "اإ�رصائيل" 
خرباء  ليتقاطر  التكاليف،  باأقل 
حدب  كل  من  باملئات  الحتالل 
هذا  وقف  حماولني  و�سوب، 

"الكابو�س".    
"اإ�رصائيل" لن جتد يف مواجهة هذا 
ال�سعب اإل حلول ت�سكينية، تذر بها 
"الإ�رصائيليني"،  عيون  يف  الرماد 
ف�ستظل  الفل�سطينية،  العنقاء  اأما 
لت�سنع  املوت،  رحم  من  تولد 
اجلبارين  ف�سعب  احلياة،  معادلة 
والعقول  الأدمغة  من  ميتلك 
يكتب  مل  ما  والتجارب  واحللول 

بالكرا�س بعد.
ابتكرت  التي  ال�سابة  فالعقول 
ال�سلمية  العودة  م�سريات  فكرة 
عمال  تفتقت  غزة،  حدود  على 
مقاوما مل يعهده جي�س الحتالل 
الورقية  )الطائرات  ال�سابق  يف 
ر�سالة  يف  احلارقة(،  والبالونات 
باأكمله  اأن �سعب فل�سطني  مفادها 
الحتالل،  طرد  ال�ساغل  �سغله 
تهرم  ل  الفل�سطينية  الأدمغة  واأن 

دائما  التحرير  وحلول  تفنى،  ول 
حا�رصة حتى من ال�رصاب.  

الفل�سطيني  ال�سباب  يلتفت  ول 
للتهديدات  العودة  خميمات  يف 
من  بالرغم  "الإ�رصائيلية"، 
ملطلقي  الأخرية  ال�ستهدافات 
الطائرات والبالونات احلارقة، اإل 
وتطوير  ا�ستخدام  يوا�سلون  اأّنهم 
التي  ال�سلمية،  الو�سيلة  هذه 
من  الثاين  الأ�سبوع  يف  ابتدعها 
احل�سار،  وك�رص  العودة  م�سريات 
التي تتوا�سل يف القطاع املحا�رص 

منذ الثالثني من  اآذار املا�سي.
تخ�سى  الذي  الأمر  اأن  ويبدو 
بانعدام  "اإ�رصائيل" حدوثه،  قيادة 
"الإ�رصائيليني"  وبني  بينها  الثقة 
اأ�سبح  ال�سك،  مربع  يف  والدخول 
الورقية،  فالطائرات  واقعا،  اليوم 
يف  الريبة  تبعث  اأن  ا�ستطاعت 
هذا  باأن  "الإ�رصائيليني"  نفو�س 
اجلي�س الذي ل ي�ستطيع اأن يوقف 
"الورق، وبالونات الهيليوم" كيف له 
اأن يحمينا، اإذا تدحرجت الأو�ساع 

اإىل حرب �ساملة.
املقاومة بدورها مل تقف مكتوفة 
الأيدي، فبيان "الق�سف بالق�سف"، 

يعّد الأقوى من نوعه منذ احلرب 
اأن  كما   ،2014 العام  يف  الأخرية 
حتمل  امل�سرتكة"  "الغرفة  ر�سالة 
الظهري  الكثري، فهي  الدللت  من 
للمقاومة  احلقيقي  وال�سند 
معادلت  ل  اليوم  واأن  ال�سلمية، 
الحتالل،  يفر�سها  جديدة 
ال�سالح  وحدة  الأهم يف  والر�سالة 

وت�ساميه عن كل الختالفات.
اإذن املقاومة الفل�سطينية جمتمعة 
باأن  مواربة،  بال  قرارها  اتخذت 
زمن ا�ستهداف الحتالل ملواقعها 
هذه  على  الأخرية  رد  وعدم 
العتداءات، وىّل اإىل غري رجعة، مع 
فر�س قاعدة "الق�سف بالق�سف"، 
هذه  الحتالل  حتّمل  عدم  ومع 
املتطور  ال�ستباك  من  القاعدة 
مع قوى املقاومة، والتي قد توؤدي 
اإىل انفالت الأو�ساع والذهاب نحو 
توقعات  وفق  ع�سكري،  ت�سعيد 

خرباء ع�سكريني.
قواعد  تر�ّسخ  اليوم  "فاملقاومة 
ال�ستباك احلالية، يف الوقت الذي 
ف�سل فيه الحتالل يف فر�س واقع 
جديد، كما اأنها تعّزز من اأوراقها، 
مب�سريات  معنية  واأنها  خ�سو�ساً 

العودة وك�رص احل�سار، ولكن لي�س 
لالحتالل  ال�سماح  ح�ساب  على 

بالق�سف".
اجلدل  فاإن  املقابل،  يف 
مواجهة  يف  "الإ�رصائيلي" 
الطائرات الورقية، يظهره ال�سجال 
بني اثنني من كبار وزراء املجل�س 
الأمنية  لل�سوؤون  امل�سغر  الوزاري 
بينيت  نفتايل  وهما  وال�سيا�سيي، 
وزير التعليم، ويواآف غالنت وزير 
يديعوت  �سحيفة  وفق  الإ�سكان، 
اأحرونوت. ففي حني طالب بينيت 
مر�سلي  على  ال�سواريخ  باإطالق 
�سالحا  ها  بعِدّ الورقية  الطائرات 
موؤذيا لالإ�رصائيليني، اأبدى غالنت 
من  لأن  القرتاح؛  لهذا  معار�سته 
يطلق هذه الطائرات فتيان �سغار، 
ترتاوح اأعمارهم عند �سن الثامنة.
وقال غالنت اإن "اإطالق ال�سواريخ 
على هوؤلء الأطفال لن يكون اأمرا 
معيبا اأو قا�سيا، بل �سيكون اأحمقا 
احلديث  كان  لو  اأما  جمد،  وغري 
قادة  من  ير�سلهم  من  اغتيال  عن 
اقرتحت  اأن  �سبق  فقد  حما�س، 
ل�سيا�سة  بالعودة  وطالبت  ذلك، 

الت�سفيات اجل�سدية".

وزير بريطاين يوجه انتقاًدا 
نادًرا  لوا�سنطن ب�ساأن 

جمزرة غزة

قال وزير بريطاين اإنه ينبغي للوليات املتحدة اأن تظهر فهًما اأكرب 
لالأ�سباب اجلذرية لل�رصاع الإ�رصائيلي الفل�سطيني وذلك يف انتقاد 
وا�سح لأقوى حلفاء بريطانيا واأدىل األي�ستري بريت وهو وزير �سوؤون 
ال�رصق الأو�سط باخلارجية الربيطانية بالت�رصيحات خالل جل�سة 

بالربملان الربيطاين م�ساء الثالثاء ب�ساأن افتتاح ال�سفارة الأمريكية 
يف القد�س، وا�ست�سهاد ع�رصات الفل�سطينيني بنريان القوات 

الإ�رصائيلية خالل احتجاجات على حدود قطاع غزة الثنني.
وقال بريت "�ستظل الوليات املتحدة جزًءا حمورًيا مما ينبغي 

عمله يف اإ�رصائيل لكنها حتتاج لإدراك اأكرب لبع�س الق�سايا 
الكامنة".

وعار�ست بريطانيا قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب نقل 
ال�سفارة الأمريكية من "تل اأبيب" اإىل القد�س املحتلة �ساأنها �ساأن 

كل الدول الأخرى وخا�سة معظم احللفاء الغربيني وا�ست�سهد 
ع�رصات املحتجني الفل�سطينيني الثنني بر�سا�س القوات 

الإ�رصائيلية على حدود قطاع غزة بالتزامن مع افتتاح ال�سفارة 
الأمريكية الذي اأجج حملة احتجاجات ينظمها الفل�سطينيون منذ 

فرتة للمطالبة بحق العودة.
وخالل جل�سة الربملان ندد الكثري من النواب با�ستخدام 

"اإ�رصائيل" الذخرية احلية �سد املحتجني، ووجه بع�سهم انتقادات 
قوية لل�سيا�سة الأمريكية، وقالوا اإنه ينبغي اإلغاء زيارة ترمب 

لربيطانيا املقررة يف جويلية ورف�س بريت الفكرة، ولكنه اقرتح اأن 
ت�سعى لندن لنقل ر�سالة انتقاد اإىل وا�سنطن واأو�سح "يف التعامل 

مع الوليات املتحدة، وهي �رصيك مهم باملنطقة لكنها ل تفطن 
دوما لل�سواب، نحن وا�سحون ومبا�رصون متاًما وناأمل اأن تدفع 

اأحداث الأيام املا�سية الأفراد املعنيني اإىل اإدراك اأن هذا ال�رصاع 
الإ�رصائيلي الفل�سطيني لن يدار، ولن يتحرك دون تدخل خارجي".
وا�ست�سهد 64 فل�سطينًيا، واأ�سيب نحو 3 اآلف يف جمزرة الحتالل 

التي ارتكبها �سد امل�ساركني مبليونية العودة ال�سلمية يومي 
الثنني والثالثاء على حدود قطاع غزة وتعّد بريطانيا �سداقتها 
مع الوليات املتحدة "عالقة خا�سة" ونادًرا ما تنتقد وا�سنطن 

علناً، وحظيت العالقة باأهمية اإ�سافية بالن�سبة لندن مع ا�ستعداد 
اململكة املتحدة لالنف�سال عن الحتاد الأوروبي.

لكن العالقات تعر�ست لختبارات يف عهد اإدارة ترمب ب�سبب 
خالفات يف ال�سيا�سة ب�ساأن ق�سايا منها قراره الن�سحاب من 

التفاق النووي مع اإيران.
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من جهته، قال النائب حممد علي 
زيني اإنه "�سيمار�س مهمته لإدارة 
وفقا  للربملان  الأوىل  اجلل�سة 
املتبعة،  الد�ستورية  لل�سياقات 
ويرف�س  �سبابية،  بروح  و�سيعمل 
تنفيذي  من�سب  اأي  ا�ستالم 
املن�سب  هذا  كان  واإن  حتى 
من  القريبة  النفط  وزارة  هو 
عن  زيني  اخت�سا�سه"وك�سف 
داخل  معار�سة  كتلة  ت�سكيل  نيته 
ت�سم عددا من  الربملان اجلديد 
تقومي  اأجل  من  ال�سباب  النواب 
مبينا  واحلكومة،  الربملان  عمل 
وناق�س  �سبابا  نوابا  "التقى  اأنه 

معهم فكرة املعار�سة".
من  اأكادميي  عاما(   79( وزيني 
ر�سح  النجف،  حمافظة  مواليد 
حملة  يف  بغداد  حمافظة  عن 
بالغريبة،  و�سفت  انتخابية 
الوحيد  املقعد  على  ليح�سل 

الدميقراطي  املدين  للتحالف 
ورغم  العراقية  العا�سمة  يف 
جلوء العديد من املر�سحني على 
مدى �سهور للدعايات واحلمالت 
النتخابية لالأحزاب واملر�سحني، 
فاإن املفارقة كانت يف فوز زيني 
اأي  دون  الربملان  يف  مبقعد 

حمالت دعائية.
ويعترب مراقبون اأن زيني املر�سح 
اإعالنا  ين�رش  مل  الذي  الوحيد 
ومل يقم بحملة انتخابية ومل يزر 
بدل  ليكتفي  والقنوات،  الع�سائر 
بطاقته  وتوزيع  بن�رش  ذلك  من 
مع  والتوا�سل  بنف�سه  النتخابية 
و�سائل  عرب  وحمبيه  تالميذه 

التوا�سل الجتماعي.
بكالوريو�س  على  زيني  وحاز 
من  الكهربائية  الهند�سة  يف 
الربيطانية  "برمنغهام"  جامعة 
على  ح�سل  ثم   ،1969 عام 
من  احلقوق  يف  بكالوريو�س 
اجلامعة امل�ستن�رشية عام 1974، 
للح�سول  "بزمالة"  بعدها  األتحق 

على �سهادة الدكتوراه يف النفط، 
النفط  مناجم  يف  عليها  وح�سل 

من جامعة "كولورادو" الأمريكية 
عام 1980.

الوليات  اإىل  اأ�رشته  مع  غادر 
 ، العراق   1983 عام  يف  املتحدة 

وتقلد وظائف تنفيذية وا�ست�سارية 
يف جمال النفط هناك.

تنتهي يف الثالثني من ال�شهر اجلاري املدة املقررة للربملان العراقي، ليت�شلم ال�شلطة الت�شريعية اأكرب الأع�شاء �شنا يف الربملان اجلديد، بح�شب املادة 54 من الد�شتور وقال م�شدر 
يف مفو�شية النتخابات اإن "رئي�س ال�شن للربملان اجلديد هو النائب الوحيد الفائز عن التحالف املدين الدميقراطي يف بغداد حممد علي زيني، وهو من مواليد 1939، والذي 

�شيرتاأ�س اجلل�شة الأوىل للربملان املنتخب ب�شفته اأكرب الأع�شاء �شنا" واأ�شار امل�شدر، اإىل اأن "مهمة زيني �شتنتهي عند انتخاب رئي�س دائم للربملان اجلديد ونائبني له".

�شيرتاأ�س اجلل�شة الأوىل ب�شفته اأكرب الأع�شاء �شنا"

ق .د

الرئي�س اجلديد للربملان العراقي �صاحب اأغرب حملة انتخابية

والد ال�شودانية نورا

 تهديدات متنعني من روؤية ابنتي يف �صجنها
ح�سني،  نورا  ال�سودانية  والد  قال 
بالإعدام  حكما  تواجه  التي 
طعنا  زوجها  بقتل  اإدانتها  بعد 
خالل  اأكدت  ابنته  اإن  بال�سكني، 
اأنها ب�سحة  ات�سال هاتفي موؤخرا 
جيدة واأو�سح  اأن مل ير ابنته حتى 
"تهديدات  ب�سبب  ال�سجن  الآن يف 
القتيل"وقال  ابنتي  زوج  اأهل  من 
اإن  بـ"مكروه  توعده  اإنهم  ح�سني 
نوع  اأي  لها  قدمت  اأو  بها  التقيت 

من امل�ساعدات".

حدوث فتنة" "اأخ�شى 

يقابلها منذ  اأنه مل  الوالد  واأو�سح 
بعد  ال�سجن  يف  بها  الزج  مت  اأن 
من  خماوفه  ب�سبب  القتل  حادثة 
اأ�رشته  ولبقية  له  مكروه  حدوث 
اأن  اأريد  "طبعا  واأ�ساف:  ال�سغرية 
ال�سجن  اأزورها يف  واأن  ابنتي  اأرى 
غري  لكنني  معنوياتها،  من  واأرفع 
قادر على ذلك، واأخ�سى اأن حتدث 
مازلت  زرتها.  لو  الأهل  بني  فتنة 
القتيل عنها  اأهل  اأن يعفو  اآمل يف 

ولذا فاأنا ملتزم مبا طلبوه مني".
حياة  يعي�س  اأنه  ح�سني  واأكد 
الأ�سواء  �ُسلطت  اأن  منذ  �سعبة 
اأنه  اإىل  م�سريا  ابنته،  ق�سية  على 
التي  املنطقة  ترك  اإىل  ا�سطر 
منزله  احراق  بعد  فيه  يعي�س  كان 
منه  يتك�سب  كان  الذي  ومتجره 
يف  اأعي�س  "حاليا  يقول:  وم�سى 
اأ�رشتي  بقية  مع  اأخرى  منطقة 
ال�سغرية ولي�س لدي عمل واأعي�س 
يقدمها  التي  امل�ساعدات  على 
معاريف"و�سغلت  من  بع�س  يل 
املحلي  العام  الراأي  نورا  ق�سية 

والدويل ، وانتقدت الأمم املتحدة 
بحقوق  معنية  دولية  ومنظمات 
وطالبت  ال�سادر  احلكم  الإن�سان 
الزواج  على  نورا  واأُجربت  باإلغائه 
وهي يف الـ16 من عمرها، واأقدمت 
لها  ميت  الذي  زوجها  طعن  على 
"اغت�سبها"  اأن  بعد  القرابة  ب�سلة 
بعد  عائلته  من  اأفراد  مب�ساعدة 
ترف�س معا�رشته جن�سيا  اأن ظلت 
منه،  للزواج  رف�سها  اأعقاب  يف 
وزجت  عليها  القب�س  اإلقاء  ومت 
العام  من  جوان  يف  ال�سجن  يف 
املحكمة  حكمت  حتى   2017
ال�سهر  مطلع  بالإعدام  عليها 
اجلاري بعد اأن رف�س اأهل القتيل 
يعرف  والذي  املايل  التعوي�س 

حمليا بـ"الدية".
عنها  الدفاع  هيئة  ودفعت 
اأواخر  يف  احلكم  �سد  با�ستئناف 
باإلغائه.  مطالبة  املا�سي،  ال�سهر 
"تعر�ست  نورا  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بعد  القتيل  زوجها  لال�ستفزاز من 

اغت�سابها مب�ساعدة اأقاربه".

لل�شرطة" "�شلمتها 

قام  من  هو  اأنه  نورا  والد  وك�سف 
جاءته  اأن  بعد  لل�رشطة  بت�سليمها 
قتلت  اأنها  له  وقالت  املنزل،  اإىل 

زوجها.
"تفاجاأت  مو�سحا:  وا�ستطرد 
اأيام من  بعد  املنزل  بوجودها يف 
قتلت  ’اإنني  يل  وقالت  زواجها 
زوجي بعد اأن اغت�سبني مب�ساعدة 
ال�سقة‘ واأرتني  اأهله يف  اأفراد من 
 " يقول  ح�سني  ال�سكني"وم�سى 
واأن  الأمر  بعظم  �سعرت  عندها 

و�سيفعلون  ي�سكتوا  لن  القتيل  اأهل 
فقررت  الثاأر  اأجل  من  �سيء  اأي 
لق�سم  اأ�رشتي  وبقية  اآخذها  اأن 
علينا  يقع  األ  اأجل  من  ال�رشطة 
كانت يف  توقعاته  اإن  مكروه"وقال 
القتيل  ذوي  هاجم  اأن  بعد  حملها 
منه  جزءا  واحرقوا  بيتهم  على 
بالإ�سافة اإىل املتجر، ورف�سوا اأي 
حل  اأجل  من  للتو�سط  حماولت 

الق�سية ب�سكل ودي.

اأجل  من  " زوجتها 
�شرفها"

ابنته  ج  زَوّ اأنه  نورا  والد  وك�سف 

لقريبها بالرغم من رف�سها الزواج 
ابنا غري  تلد  ان  عليها من  "خوفا 
يكن  "مل  يقول  �رشعيا"واأ�ساف 
اأن كثري  اآخر... خا�سة  لدي خيار 
اأطفال  اأجننب  املنطقة  بنات  من 
بطريقة غري �رشعية وخفت عليها 
اأن حتذو حذوهن"واعترب اأنه لي�س 
لبنته  وجيه  �سبب  من  هنالك 
الزواج من زوجها، م�سريا  لرف�س 
اإىل اأنه خطبها ملدة ثالث �سنوات 

ول بد من اإكمال مرا�سم الزواج.
احلياة  يريد  اأحد  "ل   : وقال 
قررت  وعندما  لبنته  البائ�سة 
الزوج  اإحلاح  ب�سبب  كان  تزويجها 
ت�سل  اأن  اأتوقع  اأكن  ومل  القتيل، 

الأمور هذه الدرجة".

 تعيني قائد جديد للقوات
 اجلوية امل�صرية

ن�رش املوقع الر�سمي لوزارة الدفاع امل�رشية، ال�سرية الذاتية لقائد القوات اجلوية اجلديد 
اللواء  اأركان حرب حممد عبا�س حلمي، املعني خلفا للفريق يون�س امل�رشي، وولد  اللواء 
حممد عبا�س حلمي ها�سم يف 20 جانفي 1961، وتخرج يف اأفريل 1982 يف الكلية اجلوية، 
ورقي يف جانفي 2012 لرتبة لواء. وح�سل على بكالوريو�س طريان وعلوم ع�سكرية، وماج�ستري 
اأكادميية نا�رش  العلوم الع�سكرية، من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية احلرب العليا، من 
الع�سكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من اأكادميية نا�رش الع�سكرية العليا وتدرج قائد 

القوات اجلوية يف الوظائف القيادية و�سول اإىل رئي�س اأركان القوات اجلوية.

اأ�شبحت الع�شو الـ 193

 فل�صطني تن�صم اإىل منظمة 
حظر الأ�صلحة الكيميائية

اأعلنت منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية اأن فل�سطني اأ�سبحت الع�سو الـ 193 يف 
املنظمة، وطرفا يف اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية وجاء يف بيان ن�رش على 
"دولة فل�سطني قدمت طلبا لالن�سمام اإىل املنظمة يوم 17  اأن  موقع املنظمة 
العام لالأمم املتحدة، واأ�سبحت م�سمولة ب�رشيان التفاقية  ماي 2018 لالأمني 

اعتبارا من 16 جوان 2018".

جرنال اأوكراين

  علينا �صناعة �صواريخ ت�صل
 مو�صكو وبطر�صبورغ

راأى نائب رئي�س اأركان القوات الأوكرانية ال�سابق الفريق اإيغور رومانينكو اأن على بالده 
يجب عليها �سناعة �سواريخ قادرة على الو�سول اإىل مدينتي مو�سكو و�سان بطر�سبورغ 
يجب  اأوكرانيا  اإن  "اأوبوزريفاتل"  �سحيفة  مع  مقابلته  يف  رومانينكو  وقال  الرو�سيتني. 
طراز  من  وال�سواريخ  الأمريكية  "غاربون"  طراز  من  ال�سواريخ  ت�سميم  عليها حت�سني 
"غروم-2" الأوكرانية لإن�ساء �سواريخ جديدة قادرة على قطع م�سافات تبلغ عدة اآلف 
كيلومرتات، وت�سل اجلزء الأوروبي من رو�سيا واأ�سار اإىل اأن كييف ميكنها مواجهة احلد 
الدويل ملدى ال�سواريخ حيث يبلغ املدى امل�سموح ل�سواريخ اأر�س-اأر�س الأوكرانية 300 
كيلومرت وفق التفاقيات الدولية. ويرى الفريق الأوكراين اأن بالده ت�ستطيع التحايل على 
هذا احلد اإذا امتلكت �سواريخ جو-اأر�س،وكان رئي�س �رشكة "اأوكر اأوبورون اإيك�سبورت" 
الأوكرانية ل�سناعة الأ�سلحة بافل بوكني قد زعم �سابقا اإن اأوكرانيا �ستخنق رو�سيا بجودة 

اأ�سلحتها.
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 فيما يبقى الأمل العربي معلقا على 
»ن�سور قرطاج« الذين �سيكون همهم 
الأقل  على  نقطة  انتزاع  الوحيد 
اجلولة  حتى  اآمالهم  على  للإبقاء 
اأن  الأخرية، ومن املفرت�ض  الثالثة 
ا�ستخل�سوا  قرطاج«  »ن�سور  يكون 
الجنليز  اأمام  ال�سقوط  من  العرب 
وكذلك م�سري الثلثي العربي الذي 
قدم عرو�سا جيدة يف اجلولة الثانية 
اخل�سارة،  تفادي  ينجح يف  اأن  دون 
معلول  نبيل  مدربهم  فاإن  وبالتايل 
على دراية كاملة مبا يجب القيام به 
اللقب  اأمام منتخب مر�سح لإحراز 
الأوىل  مباراته  يف  بقوة  و�رضب 
بثلثية  بنما  على  الكبري  بفوزه 
قرطاج«  »ن�سور  وخ�رض  نظيفة، 
حار�سهم  جهود  الأوىل  املباراة  يف 
تعر�ض  الذي  معز ح�سن  الأ�سا�سي 

الأي�رض  الكتف  يف  قوية  لإ�سابة 
اأنهت م�ساركته يف املونديال.

الأقل  على  النف�ض  تون�ض  ومتني 
»ال�سياطني  اأمام  اإجنازها  بتكرار 
عندما   2002 مونديال  يف  احلمر« 
يف   1-1 التعادل  منهم  انتزعت 
التاريخ  ويرجح  الثانية،  اجلولة 
يخ�رضوا  مل  الذين  البلجيكيني  كفة 
اأمام منتخب افريقي يف  حتى الآن 
املونديال، كما ان تون�ض مل تنجح 
العر�ض  يف  م�ساركاتها  تاريخ  يف 
العاملي للمرة اخلام�سة يف الن�سخة 
منتخب  على  التغلب  يف  احلالية 
اأوروبي، وحققت تون�ض فوزا واحدا 
ح�ساب  على  وكان  تاريخها  يف 
املك�سيك 3-1 يف م�ساركتها الأوىل 
عام 1978، علما باأنه كان النت�سار 
يف  واإفريقي  عربي  ملنتخب  الأول 

املونديال.                  
بطاقة  حل�سم  بلجيكا  وتطمح 
اإىل  تاأجيلها  وعدم  مبكرا  تاأهلها 
اإجنلرتا  اأمام  املرتقبة  املواجهة 
وبعد  الأخرية،  الثالثة  اجلولة  يف 
بنما،  مرمى  يف  الثلثة  الأهداف 
لرفع  البلجيكي  املنتخب  يتطلع 
تون�ض  اأمام  الأهداف  من  غلته 
فارق  ح�ساب  يف  للدخول  حت�سبا 
الأهداف مع اجنلرتا لتحديد بطل 
عن  عجزوا  وبعدما  املجموعة، 
يف  التوقعات  يلقي  اأداء  تقدمي 
مونديال  الأخريتني  م�ساركتيهما 
اأوروبا  وكاأ�ض   2014 الربازيل 
رد  احلمر«  »ال�سياطني  ياأمل   2016
الرو�سي  املونديال  يف  العتبار 
بقيادة جنوم مثل دي بروين وهازار 

وروميلو لوكاكو.

ن�ضور قرطاج ي�ضعون لتفادي م�ضري املنتخبات العربيةتون�س / بلجيكا اليوم ابتداء من ال�شاعة 13:00
ي�شعى املنتخب التون�شي لتفادي م�شري الثالثي العربي املغرب وم�شر وال�شعودية، 

عندما يالقي نظريه البلجيكي اليوم على ملعب »اوتكريتي« يف افتتاح اجلولة الثانية 
من مناف�شات املجموعة ال�شابعة، وودعت املنتخبات العربية الثالثة النهائيات مبكرا 

وحتديدا من اجلولة الثانية عقب تعر�س كل منها لهزميتني متتاليتني.

يايا توريه : 
مونديال رو�ضيا 

ا�ضتثنائي بكل 
املقايي�س

تفاجئه  عن  توريه  يايا  اأعرب 
العامل  لكاأ�ض  العام  بامل�ستوى 
على  تعي�ض  تزال  ل  والتي  رو�سيا 
متو�سط  وقال  الأول،  الدور  وقع 
انتهت  الذي  املتاألق  امليدان 
�سيتي  مان�س�سرت  مع  مغامرته 
حديثاً بعد ثمانية موا�سم ق�ساها 
الإجنليزي  الدوري  بطل  مع 
العام  امل�ستوى  اإن  املمتاز، 
جداً  جّيد  العاملية  للبطولة 
مقارنة بالن�سخ املا�سية، واأ�ساف 
كاأ�ض  من   21 الن�سخة  اأن  توريه 
م�سبوقة  وغري  ا�ستثنائية  العامل 
كل  بني  متقارب  امل�ستوى  اأن  اإذ 
�سعوبة  عن  ف�سًل  املنتخبات 
يف  الفائز  الفريق  بهوية  التكّهن 

جميع املواجهات.
ت�سهد  اأن  الإيفواري  وتوّقع 
املراحل املقبلة من كاأ�ض العامل 
خ�سو�ساً  �سديداً  تناف�ساً  رو�سيا 
موؤكداً  املتقدمة  الأدوار  يف 
بالبطولة  للفوز  املر�ّسحني  اأن 
اأمامهم  جّمة  عقبات  �سيجدون 
بتتويج  املفاجاأة  حت�سل  ورمّبا 
احل�سبان،  يف  يكن  مل  منتخب 
الإفريقية  امل�ساركة  وبخ�سو�ض 
املنتخب  اأن  توريه  اعترب 
اأمام  رائعاً  عر�ساً  قّدم  ال�سنغايل 
للعبور  بارز  مر�سح  وهو  بولندا 
رو�سيا.  مونديال  اأدوار  ثاين  اإىل 
يف املقابل، اأ�سار توريه اأن بداية 
تكن  مل  وتون�ض  نيجريا  منتخبي 
للتعوي�ض  بحاجة  وهما  موفقة 
انتزاع  يف  اآمالهما  تبّخر  قبل 
املونديال  نهائي  ثمن  اإىل  بطاقة 
امتدح  اأخرى  جهة  من  الرو�سي، 
املنتخب  اأداء  الإيفواري  اللعب 
املغربي وتاأ�ّسف خلروجه املبّكر 
اأما ب�ساأن  من امل�سابقة العاملية، 
املنتخب امل�رضي فقد ذكر توريه 
حممد  ليفربول  جنم  اإ�سابة  اأن 
املونديال  بداية  قبل  �سلح 
هيكتور  املدرب  اأربكت ح�سابات 
احللول  غياب  عن  ف�سًل  كوبر 
الهجومية مما حرم الفراعنة من 

تاأهل تاريخي.

�ضافرة م�ضرية 
ملباراة اإجنلرتا وبنما

اأ�سند الحتاد الدويل الإدارة 
التي  للمباراة  التحكيمية 
جتمع منتخبي اإجنلرتا وبنما 
املجموعة  مناف�سات  �سمن 
للحكم  العامل  لكاأ�ض  ال�سابعة 
جري�سة،  جهاد  امل�رضي 
الر�سمية  ال�سفحة  واأعلنت 
التوا�سل  موقع  على  للفيفا 
التحكيم  طاقم  اأ�سماء  تويرت 
غدا،  �ستقام  التي  للمباراة 
و�سيكون جهاد جري�سة حكم 
امل�ساعدين  رفقة  �ساحة 
ع�سيق  ر�سوان  املغربي 
اأحمد،  وليد  وال�سوداين 
هواتا  نوبرت  الرابع  واحلكم 
احلكم الرابع، وتغلب منتخب 
الأوىل  اجلولة  يف  اإجنلرتا 
 ،1-2 بنتيجة  تون�ض  على 
بينما خ�رض منتخب بنما اأمام 

بلجيكا بثلثية نظيفة.

ال خيار اإال الفوز اأمام املاكينات
اأملانيا / ال�شويد اليوم ابتداء من ال�شاعة 19:00

اللقب  حاملة  اأملانيا  تخو�ض 
مواجهة ال�سويد اليومفي �سوت�سي 
دور  من  الثانية  اجلولة  �سمن 
رو�سيا،  املجموعات يف مونديال 
يبقي  وحده  الفوز  اأّن  مدركة 
ثمن  الدور  اإىل  تاأهلها  ح�سابات 
النهائي بني يديها، بعد خ�سارتها 
ومني  املك�سيك،  اأمام  املفاجئة 
الأملان بخ�سارة غري متوقعة اأمام 
املك�سيك بهدف هريفينغ لو�سانو 
يف مو�سكو، ما و�سعها يف موقف 
ال�ساد�سة  املجموعة  �سمن  حرج 
التي  اجلنوبية  كوريا  اأي�ساً  وفيها 
رو�ستوف  يف  املك�سيك  تواجه 
وبحال خ�سارتها  نف�سه،  اليوم  يف 
نقاط   3 التي متلك  ال�سويد  اأمام 
افتتاحاً  كوريا  على  فوزها  بعد 
اأمام  املك�سيك  خ�سارة  وعدم 

كوريا اجلنوبية، �سيتعر�ض اأبطال 
الدور  من  مبكر  لإق�ساء  العامل 
ن�سخة  منذ  الأوىل  للمرة  الأول 
املنتخب  مدرب  وتعر�ض   ،1938
ب�سبب  لنتقادات  لوف  يواكيم 
مباراة  يف  لعبيه  اختيارات 
املك�سيك، يف ظل مت�سكه ب�سانع 
لعب  اأوزيل  م�سعود  الألعاب 
خ�سرية  �سامي  الدفاعي  الو�سط 
واملدافع جريوم بواتنغ، لكن لوف 
منذ  املنتخب  على  ي�رضف  الذي 
12 عاماً وقاده اإىل اللقب الأخري 
اأن  موؤكداً  الأزمة  لحتواء  �سعى 
ما  لديه  واأن  ينهار،  لن  املنتخب 
هذه  لتعوي�ض  اخلربة  من  يكفي 

الهزمية.
يف الطرف املقابل، تعّول ال�سويد 
فور�سربغ  اميل  اجلناح  على 

جيدين  مو�سمني  اأم�سى  الذي 
زامل  حيث  الأملاين  ليبزيغ  مع 
احلايل  اأملانيا  منتخب  مهاجم 
ت�سكيلة  ت�سم  كما  فرينر،  تيمو 
ال�سويد اأ�سماء معروفة يف الدوري 
لودفيغ  غرار  على  الأملاين 
فريدر  ظهري  اأوغو�ستين�سون 
هامبورغ  و�سط  لعب  برمين، 
هامبورغ  ومهاجم  ايكدال  األبني 
وكان  بريغ،  ماركو�ض  ال�سابق 
اندر�سون  يانه  املدرب  لعبو 
جنحوا بالتغلب على فرن�سا القوية 
�سمن ت�سفيات تقدموا فيها على 
بطلة  اإيطاليا  واأق�سوا  هولندا، 
امللحق  من  مرات  اأربع  العامل 
فوزها  ال�سويد  منح  قبل  القاري، 
الفتتاحية  مبارياتها  يف  الأول 

منذ ا�ست�سافتها ن�سخة 1958.

االنق�ضامات ت�ضرب 
مع�ضكر اأملانيا

كارفاخال يتمنى جتنب 
ال�ضدام مع رونالدو

وجود  عن  �سحفية  تقارير  ذكرت 
مع�سكر  داخل  النق�سام  من  حالة 
املاكينات الأملانية قبل املواجهة 
اإطار  يف  ال�سويد،  اأمام  املرتقبة 
اجلولة الثانية من دور املجموعات 
لنهائيات مونديال رو�سيا، وبح�سب 
�سحيفة »�سبورت بيلد«، فاإن يواكيم 
للماكينات  الفني  املدير  لوف 
جمموعات  لوجود  م�سكلة  لديه 
واأ�سارت  الفريق،  �سفوف  داخل 

ال�سحيفة اأن مانويل نوير وتوما�ض 
مولر ومات�ض هوميلز وتوين كرو�ض 
�سامي  بينما  واحدة،  يف جمموعة 
بواتينغ،  جريوم  وبرفقته  خ�سرية 
دراك�سلر  وجوليان  اأوزيل  م�سعود 
اأن  يُذكر  الآخر.  اجلانب  على 
املان�سافت تلقى الهزمية يف لقاء 
املك�سيك  اأمام  الأوىل  اجلولة 
بهدف دون رد، ول بديل عن الفوز 

�سد ال�سويد اليوم.

كارفاخال  داين  الإ�سباين  اأكد 
يتمنى  اأنه  مدريد  ريال  لعب 
جتنب مواجهة الربتغايل كري�ستانو 
الفريق امللكي  رونالدو، زميله يف 
كاأ�ض  بطولة  خلل  اأخرى  مرة 
منتخب  وتعادل  رو�سيا،  يف  العامل 
اإ�سبانيا مع نظريه الربتغايل بنتيجة 
اأوىل مباريات املنتخبني  3-3، يف 
خلل املونديال، وقال كارفاخال 
يف ت�رضيحات لإذاعة اأوندا �سريو: 
لذلك  رونالدو  من  عانينا  »لقد 
اأمتنى اأن يرتكنا و�ساأننا حتى نهاية 
املونديال«، واأ�ساف: »اليوم الذي 
قراره  عن  لوبيتيغي  فيه  اأخربنا 
مل  مدريد،  ريال  اإىل  بالن�سمام 
اللعبني،  بني  حمرًجا  الأمر  يكن 
باملزاح  قام  األبا  اأن جوردي  حتى 
و�سحكنا جميًعا لقد كانت م�ساعر 
نات�سو  زميله  وعن  اإيجابية«. 
اأن  اأعرف  �سديقي،  »اإنه  اأو�سح 

يخرج  عندما  مثالًيا  لي�ض  الو�سع 
�سديقك لتحل مكانه، لكن اأربيلوا 
وتقا�سمنا  اأي�سا،  �سديقي  كان 
جًدا  �سعيًدا  كنت  كثرًيا  مركزنا 
الربتغال«،  �سد  نات�سو  هدف  بعد 
اإيران،  �سد  ال�سوطني  »بني  وتابع: 
للحكم  رامو�ض  �سريجيو  حتدث 
اأوروغوياين،  اأنك  اأعرف  له  وقال 
لكن  كمناف�سني،  حتبنا  ل  اأنت 
ول  املباراة  على  ال�سيطرة  حاول 
وعن  اللعب«،  لتوقف  كثرًيا  ت�سفر 
الأبطال،  دوري  نهائي  يف  اإ�سابته 
اأن  لدرجة  ب�سدة،  اأبكي  »كنت  نوه 
الأطباء طلبوا مني اأن اأكون هادًئا 
واأنهم على يقني اأنها لي�ست اإ�سابة 
مع  رونالدو  اأزمة  وعن  خطرية«، 
اأعرف  »ل  علق  مدريد،  ريال 
اأم ل، هو  اإذا ما كان �سيبقى  حًقا 
من  هو  بالتايل  له  الأف�سل  يعرف 

�سيقرر«.

 طبيب منتخب املغرب
 ينتقد الفيفا

انتقد عبد الرزاق هيفتي طبيب 
منتخب املغرب الحتاد الدويل، 
بعد النتقادات التي تعر�ض لها 
لإ�رضاك نور الدين اأمرابط يف 
مباراة الربتغال بعد اإ�سابته يف 

الراأ�ض، وخ�رض منتخب املغرب 
بهدف نظيف اأمام الربتغال، وفقد 

ر�سمًيا حظوظه يف جتاوز الدور 
الأول، وقال هيفتي يف مقطع 

فيديو م�سور »اأوًل، الفيفا مل يكلف 

نف�سه عناء ال�سوؤال والطمئنان 
على احلالة ال�سحية لأمرابط 

بعد اإ�سابته، ونقله للم�ست�سفى«، 
ونوه اأنه ت�سلم خطاب الفيفا الذي 
يطالبه ب�رضورة احرتام تو�سياته، 

م�سدًدا على اأنه يحرتمها ب�سكل 
كامل، واأردف: »كل فرد يف اجلهاز 

الطبي، يعرف جيدا ما يجب 
عمله، الحتاد املغربي يتبع كافة 

تو�سيات الفيفا«.
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عي�سة ق.

�أمام حتديات  مدو�ر  يكون  و�سوف 
�لقدم  كرة  �إعادة  �أجل  من  كبرية 
�ل�سحيح  �مل�سار  غلى  �جلز�ئرية 
بعد �مل�ساكل �لكثرية �لتي و�جهتها 
يف  وتو�جهها  �لأخرية  �لأعو�م  يف 
مدو�ر  يو�جه  �أين  �حلالية،  �لفرتة 
�لهيئة  ر�أ�س  على  كبري�  عمال 
�ل�سفافية  �إعادة  �جل  من  �لكروية 
�لذي  وهو  �لوطنية،  �لبطولة  �إىل 
طرف  من  بالجماع  �ختياره  مت 
و�لذين  �لعامة  �جلمعية  �أع�ساء 
منحوه �أ�سو�تهم يف �نتخابات �رسية 
�كت�سح من خاللها مناف�سيه بعدما 
من  �سوتا   19 جمموع  على  حت�سل 

�جلمعية  ��سغال  ح�رس  ع�سو�   39
له  �سمحت  للر�بطة،  �لنتخابية 
حت�سل  فيما  �ملرت�سحني  بت�سدر 
�سطيف  وفاق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ملركز  على  �أعر�ب  �لدين  عز 
�لثاين بعد �حل�سول على 7 �أ�سو�ت، 
حممد  وهر�ن  جمعية  رئي�س  يليه 
�ملورو ب�ستة ��سو�ت ورئي�س �لنادي 
مر�د  د�ي  ح�سني  لن�رس  �لهاوي 
�أ�سو�ت فقط. يف  حللو مبجموع 4 
�لتنفيذي  �ملكتب  يتكون  �ملقابل 
بكل  �لأمر  ويتعلق  �أع�ساء  �ستة  من 
�هلي  رئي�س  م�سعود�ن  جمال  من 
بلخ�رس  مر�د  بوعريريج،  برج 
�سبيبة �ل�ساورة، �آكلي �أدر�ر مولودية 
مولودية  بوعالم  حممد  بجاية، 

�لقبة  ر�ئد  بلقيدوم  فاروق  �سعيدة، 
ومربوك هر�دة مولودية �لعلمة.

مدوار: اآمل احل�سول 
على �سالحيات اأو�سع 

للرابطة و�سنوقع 
اتفاقية مع الفاف

للر�بطة  �جلديد  �لرئي�س  ك�سف 
�أنه  مدو�ر  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة 
هيئته  بني  �تفاقية  توقيع  �سيتم 
و�لحتادية �جلز�ئرية للعبة من �أجل 
�ل�سالحيات  �ملهام وحتديد  توزيع 
�و�سح  �أين  �لكرويتني،  �لهيئتني  بني 
�ل�سحافية  للندوة  تن�سيطه  خالل 

�أ�سغال �جلمعية  مبا�رسة بعد نهاية 
ح�سول  يتمنى  �أنه  �لنتخابية 
�و�سع  �سالحيات  على  �لر�بطة 
�مل�ستديرة  �لكرة  ت�سيري  �جل  من 
�لفاف  و�أن  خا�سة  �جلز�ئرية، 
من  و�أكرب  كبرية  رهانات  �أمامها 
متابعة �أمور تتعلق بت�سيري �لر�بطة 
وم�ساكل  �ملناف�سة  غر�ر  على 
يف  �أولويته  �ن  م�سيفا  �لأندية، 
�جليد  �لتح�سري  �لر�هن  �لوقت 
حتقيق  �أجل  من  �جلديد  للمو�سم 
يتم  ل  �أنه  مو�سحا  موفقة،  بد�ية 
لكنه  حمدد  عمل  برنامج  �سبط 
�ملكتب  باأع�ساء  بالجتماع  �سيقوم 
�لتنفيذي للر�بطة من �أجل تو�سيح 

كافة �لأمور.

�سحق مناف�سيه يف اجلمعية االنتخابية للرابطة املحرتفة

حتديات ورهانات كبرية يف مواجهة مدوار
اأزاحت الرابطة املحرتفة لكرة القدم اأول اأم�س عن هوية رئي�سها اجلديد والذي �سوف يتكفل برئا�سة الهيئة الكروية 

خالل الفرتة املقبلة، وخالفة الرئي�س ال�سابق حمفوظ قرباج، خا�سة بعد الفرتة االنتقالية التي مرت بها الرابطة 
خالل الفرتة املا�سية بعدما مت ت�سيريها من طرف الديركتوار الذي قاده ع�سو املكتب الفدرايل عمار بهلول، حيث 
انتخب اأع�ساء اجلمعية العامة الناطق الر�سمي جلمعية ال�سلف رئي�سا للهيئة الكروية وهو الذي جاء على ح�ساب 

املرت�سحني الثالثة االآخرين ويتعلق االأمر بكل من مراد حللو، عز الدين اأعراب وحممد املورو

اإدارة الناديني م�ستعدة لدفع قيمة ما بني 25 
و30 مليون اأورو

اأنتري ميالن وولفرهامبتون 
يرت�ضدان التعاقد مع براهيمي

حممد حطاب وزير ال�سباب والريا�سة

حت�ضريات الألعاب املتو�ضطية 
جارية واجلزائر م�ضتعدة 

لحت�ضان املناف�ضات

�لدويل  �لالعب  يتو�جد 
بر�هيمي  يا�سني  �جلز�ئري 
�لأندية  من  لعدد  هدفا 
�لأوروبية من �جل �لتعاقد معه 
خالل فرتة �لتحويالت �ل�سيفية 
ك�سف  بعد  خا�سة  �حلالية، 
�لربتغايل  بورتو  ناديه  �إد�رة 
��ستعد�دها للتخلي عن خدماته 
�لفرتة �حلالية، ويف هذ�  خالل 
�إعالمية  تقارير  ذكرت  �ل�سدد 
فريقي  �أن  وبريطانية  �يطالية 
�جلديد  و�ل�ساعد  ميالن  �أنتري 
�لدوري �لجنليزي �ملمتاز  �إىل 
و�سعية  يتابعان  وولفرهامبتون 
ويرت�سد�ن  ناديه  مع  �لالعب 
معه  و�لتعاقد  بخدماته  �لظفر 
خالل �ل�سيف �حلايل، ويبدو �أن 
�كرث  »�لنري�تزوري«  نادي  �إد�رة 
جدية من �أجل �سمان خدمات 
�ملنتخب  ميد�ن  متو�سط 
حت�سبا  ت�سكيلتها  يف  �لوطني 
�ين  �ملقبل،  �لكروي  للمو�سم 
عر�س  تقدمي  �جل  من  حت�رس 
ر�سمي �إىل نظريتها من �لنادي 
�لإعالم  ذكر  و�لذي  �لربتغايل، 

�سوف يرت�وح بني  �أنه  �ليطايل 
من  �ورو،  مليون  و30   25 مبلغ 
�جل �إقناع م�سوؤويل نادي بورتو 
�إىل  يف �ملو�فقة على ت�رسيحه 
�ملركاتو  هذ�  �لأنتري  ت�سكيلة 
�لعمالق  و�أن  خا�سة  �ل�سيفي، 
�ليطايل يرغب يف �لعودة بقوة 
�ل�ساحتني  �ملو�سم �ملقبل غلى 
�لذي  وهو  و�لأوروبية  �ملحلية 
مناف�سة  يف  م�ساركته  �سمن 

ر�بطة �أبطال �أوروبا.
يف �ملقابل، عاد م�سوؤولو نادي 
�لجنليزي  وولفرهامبتون 
يف  نو�ياهم  عن  �لك�سف  �إىل 
ملعب  نادي  خريج  ��ستقد�م 
�أعربو�  بعدما  �لفرن�سي  رين 
نف�س  دفع  �إىل  ��ستعد�دهم  عن 
�لقيمة �ملالية من �أجل �لتعاقد 
�إىل  �ل�ساعد  و�ن  خا�سة  معه، 
تدعيم  على  يعول  »�لربميرليغ« 
على  قادرين  بالعبني  ت�سكيلته 
�لجنليزية  �ملالعب  يف  �لتالق 
و�سمان حتقيق �لبقاء ومو��سلة 

�للعب يف دوري �لأ�سو�ء.
عي�سة ق.

و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  طماأن 
�أن �جلز�ئر �ستكون  حممد حطاب 
لحت�سان  �ل�ستعد�د  �أمت  على 
�ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر  �ألعاب 
مت�سي  و�لأمور  بوهر�ن   2021
و�ملتفق  �ملحددة  �لرزنامة  وفق 
و�أو�سح  �لقطاعات،  كل  مع  عليها 
ع�سو  �سوؤ�ل  على  رده  يف  حطاب 
كازيتاين  �حلق  عبد  �لأمة  جمل�س 
من  �ملتخذة  بالتد�بري  �ملتعلق 
�لبحر  �لعاب  لإجناح  �لو�ساية  قبل 
�لبي�س �ملتو�سط قائال : »�سنكون 
لحت�سان  �ل�ستعد�د  �أمت  على 
مت�سي  و�لأمور  �لريا�سي  �حلدث 
و�ملتفق  �ملحددة  �لرزنامة  وفق 
عليها مع كل �لقطاعات، �سو�ء من 
�لأجنبية  �لوفود  ��ستقبال  ناحية 
�لريا�سية«،  �ملن�ساآت  جاهزية  �أو 
�لقدم  كرة  ملعب  �أن  و�أ�ساف 
متفرج  �ألف   40 بوهر�ن  �جلديد 
باملائة   80 �أ�سغاله  ن�سبة  و�سلت 
�ألعاب  �إىل م�سمار  بالن�سبة  وكذلك 
�أن  م�سري�  مقعد،   4500 �لقوى 
خ�س�ست  �لعمومية  �ل�سلطات 
دينار  ملياري  يقارب  ماليا  مبلغا 
لإعادة �لعتبار للمن�ساآت �لريا�سية 
ممثل  و�أفاد  وجتهيزها،  �ملوجودة 
مت  �نه  �ل�ساأن  هذ�  يف  �حلكومة 
��ستثمارية  عمليات  ثماين  ت�سجيل 

لإعادة تاأهيل �سبعة م�ساريع و�جناز 
و�حد جديد و�إعادة تهيئة جمموعة 
�ن  موؤكد�  �لريا�سية،  �لهياكل  من 
يحظى  �ملتو�سطي  �ملوعد  ملف 
بكل �هتمام ومتابعة �سيما منها ما 

تعلق بامل�ساريع يف طور �لجناز.
كرة  �أندية  منحت  �لدولة  �ن  وذكر 
�لهاوية باجلنوب �سنة 2017  �لقدم 
�ن  كما  �سنتيم،  مليار   16 مبلغ 
وترقية  لدعم  �لولئي  �ل�سندوق 
يكفي  ل  �أ�سبح  �ل�سباب  مبادر�ت 
و�لتظاهر�ت  �لن�ساطات  لتغطية 
ز�دت  و�لتي  �ملربجمة  �لريا�سية 
م�سري�:  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف 
�يجاد  يف  �لتفكري  علينا  »يتوجب 
وتنويع  لتدعيم  �أخرى  مالية  مو�رد 
�ل�سق  يف  �أما  �لتمويل«،  م�سادر 
�ل�رسكات  مب�ساهمة  �ملتعلق 
حطاب  �ل�سيد  فاأجاب  �لبرتولية، 
�نها »خا�سعة لقانون خا�س ولي�ست 
موؤ�س�سات حتت �لو�ساية وهي حرة 
و�جلمعيات  �لنو�دي  �ختيار  يف 
هذه  د�عيا  لتمويلها،  �لريا�سية 
�كرث  جمهود�ت  لبذل  �لأخرية 
و�لتقرب  متويلها  م�سادر  لتنويع 
و�لعمومية   �خلا�سة  �ل�رسكات  من 
لإقناعها على م�ساعدتها ماليا يف 

�إطار عملية �لإ�سهار و�لرعاية.
وكاالت 

االإدارة تكون وقعت اأم�س لبوخلوة 
مالل و�ستال

 5 لعبني جدد يوقعون
 ل�ضباب بلوزداد

�سمنت �إد�رة فريق �سباب بلوزد�د �لتعاقد رفقة خم�سة 

لعبني جدد من �أجل تدعيم �لتعد�د ��ستعد�د للمو�سم 

�لكروي �ملقبل، حيث �ن�سم �أول �أم�س �إىل ت�سكيلة 

�ل�سباب كل من �ملد�فع ريا�س كني�س، عادل جر�ر وكد�د 

بعدما وقعو� على �لعقد ر�سميا وميتد مو�سمني، حيث 

�لتحق كني�س بعد ق�ساءه مو�سما �بي�سا ب�سبب �لإ�سابة 

�لتي كان يعاين منها منذ تو�جده يف �سفوف فريقه 

�ل�سابق �لقاد�سية �ل�سعودي ��سطرته �إىل �إجر�ء عملية 

جر�حية، قبل �أن يلتحق باجلار �حتاد �جلز�ئر �لذي ف�سخ 

�لعقد معه بعد ذلك، بينما �لتحق جر�ر قادما من �سبيبة 

�لقبائل، فيما كان �لالعب كد�د معار� جلمعية �ل�سلف 

وعاد �إىل �لفريق حيث وقع عقد� جديد� ملو�سمني 
�إ�سافيني.

يف �ملقابل، �لتحق �إىل جانب �لثالثي �ل�سالف ذكره كل 

من زين �لعابدين بوخلوة قادما من مولودية �جلز�ئر 

ومتو�سط �مليد�ن �ستال �لقادم من �حتاد بلعبا�س حيث 

وقعا بدورهما مو�سمني، ول ي�ستبعد �أن يكون �أم�سى 

�أم�س لعبني جدد، على غر�ر بالغ ومالل �للذ�ن تتو�جد 

وثائق ت�رسيحهما لدى ع�سو جمل�س �لإد�رة �أحمد جعفر 

ومل تتبق �سوى تفا�سيل يف �لعقد من �أجل توقيعهما، فيما 

تفا�سل �لإد�رة �لبلوزد�دية بني �حلار�سني فوزي �ساو�سي 
وطو�ل من �أجل �لتو�قيع لأحدهما.

ع.ق.

 غيموز مدير فني للفئات 
ال�سابة وبريكي من�سق ريا�سي 

للمنتخب االأول

تعيني رحيم مدربا م�ضاعدا 
ثانيا لفروجي

�أدخلت �إد�رة فريق �حتاد �جلز�ئر تعديالت على �لطاقم 
�لفني للفريق بعدما قامت بتعيني �لالعب �ل�سابق للنادي 
عز �لدين رحيم م�ساعد� ثانيا للمدرب �لفرن�سي تيريي 
�لعا�سمي  للنادي  �لفنية  �لعار�سة  يقود  �لذي  فروجي 
�ملو�سم �ملقبل بعدما كان وقع �لعقد يف �لأيام �لفارطة، 
رحيم  تعيني  عن  �رس�ر  �حلكيم  عبد  �إد�رة  �أعلنت  حيث 
يكون  �ن  ف�سلت  �لذي  �لفني  �لطاقم  ع�سوية  �سمن 
�ملغرتب  �ملدرب  تعيني  مت  كان  بعدما  خا�سة  مو�سعا 
كرمي خوذة م�ساعد� �أول، لبنما �إليا�س بن حاحة مدرب 

�حلر��س وعادل لعباين �ملح�رس �لبدين.
�إىل جانب ذلك عينت �إد�رة �حتاد �جلز�ئر �إدري�س غيموز 
مدير� فنيا ريا�سيا للفئات �ل�سابة و�لذي �ستكون مهمته 
متابعة خمتلف �لفئات �ل�سغرى لالحتاد �ملو�سم �ملقبل، 
و�لذي �سيكون مبر�فقته ثالثة م�ساعدين من �جل �لعمل 
من م�سطفى  بكل  �لأمر  ويتعلق  �لفنية  �ملديرية  د�خل 
من�سب  �سابقا  �سغل  �لذي  بر�رمة  �لدين  عز  �أك�سوح، 
من�سقا  كان  �لذي  مفتاح  �لدين  وحمي  �حلر��س  مدرب 
�سوف  �لذي  �ملن�سب  وهو  �لأول  �لفريق  يف  ريا�سيا 
�لذي  بريكي  حممد  �ملقبل  �ملو�سم  من  �بتد�ء  يتوله 
�لإد�رة حممد  عينت  بينما  �لأول،  �لفريق  �سكرتري  كان 
خمازين مدرب فئة �قل من 21 عاما وي�ساعده �لالعب 

�ل�سابق لالحتاد طارق غول.
عي�سة ق.



كاأ�س العامل رو�سيا

كرواتيا تعبث بالأرجنتني وتقربها من الإق�صاء

�سمن املنتخب الكرواتي التاأهل اإىل الدور التايل مبونديال رو�سيا بعدما تغلب على الأرجنتني بثالثية نظيفة يف املباراة التي جمعتهما 
اأول اأم�ش �سمن مناف�سات اجلولة الثانية من دور املجموعات، وجاءت اأهداف كرواتيا عن طريق اأنتي ريبيت�ش ولوكا مودريت�ش، واإيفان 
راكيتيت�ش لتتعقد اآمال الأرجنتني يف بلوغ الدور التايل، ارتفع ر�سيد كرواتيا اإىل 6 نقاط يف �سدارة املجموعة الرابعة، بينما جتمد ر�سيد 
الأرجنتني عند نقطة واحدة يف انتظار مباراة اأي�سلندا ونيجرييا، التي �سرت�سم مالمح املجموعة، وهدد اإيفان بريي�سيت�ش مرمى الأرجنتني 
مبكًرا، بعدما راوغ املدافع غابرييل مريكادو قبل اأن ي�سدد كرة اأر�سية قوية، اإل اأن احلار�ش ويلى كابايريو تاألق وحول الكرة اإىل ركلة ركنية 
يف الدقيقة 5، وكاد ماركو�ش اأكونيا، اأن ي�سجل لالأرجنتني بعدما ا�سطدمت كرته العر�سية يف العار�سة بالدقيقة 21 قبل اأن تخرج لركلة 
مرمى، واأ�ساع اإنزو برييز فر�سة حمققة لالأرجنتني يف الدقيقة 30، بعد خطاأ فادح من دفاع املنتخب الكرواتي، و�سع لعب ريفر بليت اأمام 

املرمى اخلايل اإل اأنه �سددها بجوار القائم الأمين. 
افتتح اأنتي ريبيت�ش الت�سجيل لكرواتيا يف الدقيقة 53 بعدما ا�ستغل خطاأ فادح من احلار�ش كابايريو الذي ف�سل يف اإبعاد كرة ليقدم فر�سة 
ذهبية ملهاجم اآينرتاخت فرانكفورت من اأجل الت�سجيل، وتاألق دانييل �سوبا�سيت�ش حار�ش كرواتيا بعدما اأوقف ت�سديدة ماك�سيميليانو ميزا 
لرتتد لالأخري، والذي هياأها بدوره ملي�سي اإل اأن تدخل اإيفان راكيتيت�ش حول الكرة اإىل ركنية يف الدقيقة 64، وق�سى لوكا مودريت�ش، على 
اآمال الأرجنتني يف العودة اإىل اللقاء بعدما �سجل الهدف الثاين يف الدقيقة 80 من ت�سديدة �ساروخية بعيدة املدى، واأ�ساف راكيتيت�ش الهدف 

الثالث بعدما ح�سل متريرة حريرية من البديل ماتيو كوفا�سيت�ش، لي�سعها يف املرمى اخلايل يف الدقيقة 91.

وحيد  بهدف  بريو  على  الأنف�ش  ب�سق  فوزا  فرن�سا  منتخب  انتزع 
دور  من  الثانية  اجلولة  يف  اأم�ش  اأول  جمعتهما  التي  املباراة  يف 
العامل،  كاأ�ش  يف  الثالثة  املجموعة  مناف�سات  �سمن  املجموعات 
ليحقق   ،34 بالدقيقة  الوحيد  املباراة  هدف  مبابي  كيليان  �سجل 
يف  الثاين  للدور  ويتاأهلون  التوايل  على  الثاين  فوزهم  الفرن�سيون 
لقائمة  البريويف  مناف�سه  ان�سم  بينما  نقاط،   6 بر�سيد  ال�سدارة 
مينح  مل  الثانية،  خ�سارته  تلقى  بعدما   2018 ملونديال  املودعني 
للتقاط  فقط  دقائق   10 اإل  ملناف�سه  فر�سة  الفرن�سي  املنتخب 
اأنفا�سه، قبل اأن ي�سغط بكل قوة لإحراز الهدف الأول، حيث هدد 
املرمى بفر�ستني خطريتني لغريزمان، و�رضبة راأ�ش لرافائيل فاران 
وت�سديدة بعيدة املدى لبول بوغبا. اأما منتخب بريو كانت حماولته 
من  بت�سديدة  اجلميع  يوتون  يو�سيمار  باغت  حيث  للغاية،  قليلة 
منت�سف امللعب م�ستغال تقدم هوجو لوري�ش، ثم اأ�ساع باولو جرييرو 
الفر�سة الأخطر بعدما مر من اأومتيتي داخل منطقة اجلزاء، اإل اأن 
لوري�ش اأنقذ مرماه من هدف حمقق، ا�ستعاد الديوك �سالح ال�سغط 

الأول، حيث  ال�سوط  انتهاء  ال�سباك قبل  اأمال يف هز  على مناف�سه 
انفرد اأوليفيه جريو باملرمى م�سددا كرة غريت م�سارها يف ج�سد 

املدافع البريويف واأكملها كيليان مبابي يف ال�سباك اخلالية.
الثاين دفع ريكاردو جاريكا مدرب بريو بتبديلني  ال�سوط  مع بداية 
�سانتاماريا  واأندر�سون  فارفان  جيفر�سون  باإ�رضاك  واحدة  دفعة 
التعوي�ش، وكاد يتحقق ما  اأمال يف  واألربتو رودريجيز  يوتون  مكان 
القائم الأمين تعاطف مع  اأن  اإل  ي�سعى له جاريكا يف الدقيقة 51، 
هوغو لوري�ش، واأنقذ مرماه من ت�سديدة رائعة لبيدرو اأكينو، حا�رض 
ت�سديدة  من  باأكرث  مرماه  واأمطر  الفرن�سي،  نظريه  بريو  منتخب 
اأ�ساعها  اأخرى  لفر�سة  اإ�سافة  اأدفين�سول،  ولوي�ش  كاريو  لأندري 
بريو  حماولت  تكن  مل  اخلارج،  من  ال�سباك  يف  بالت�سديد  فارفان 
اكتفى  حيث  الأخرية،  الدقائق  يف  الفرن�سية  ال�سباك  لهز  كافية 
ب�سهولة،  لوري�ش  اأم�سكها  ركلة حرة  �سعيفة جلرييرو من  بت�سديدة 
قبلها �سدد دميبلي كرة طائ�سة يف املحاولة الفرن�سية الوحيدة طوال 

ال�سوط الثاين.

الديوك يتاأهلون وينهون مغامرة بريو
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�صامباويل: لعبو الأرجنتني ل ي�صاعدون مي�صي
اأعرب خورخي �سامباويل املدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن �سعوره بالكثري من الأمل ب�سبب اخل�سارة الثقيلة اأمام كرواتيا، 

واعرتف �سامباويل يف ت�رضيحات بعد اللقاء: »مل اأقراأ املباراة ب�سكل �سحيح، خطة اللعب التي اعتمدنا عليها مل تنجح، علينا اأن 
نتعلق بالأمل والقتال من اأجل ال�سعود، لي�ش لدينا اأي �سيء اآخر الآن، ن�سعر بالكثري من الأمل جتاه ال�سعب الأرجنتيني، اأنا امل�سوؤول 
ولي�ش كابايريو«، ووا�سل: »ل ميكن البحث عن �سيء يتعلق بالالعبني الذين كانوا يف امليدان، اإنها م�سوؤولية املدرب، مل نتمكن من 

اإ�سعاد الأرجنتينيني«، اأردف �سامباويل: »كنت اأعتقد اأن املباراة يجب اأن تكون عبارة عن �سغط على و�سط ميدانهم، لأنهم ميلكون 
فيه الكثري من املواهب �سوء احلظ جعلنا نتلقى الهدف الأول، ول توجد اأي مربرات اأخرى«، وقال �سامباويل اإن لعبي املنتخب هم 

�سبب عدم تاألق ليونيل مي�سي برفقة بالده.
ورف�ش �سامباويل خالل موؤمتره ال�سحفي، النخراط، يف اجلدل الدائر حول ق�سية اأف�سل لعب يف العامل بعد حركة »املاعز« 
التي قام بها كري�ستيانو رونالدو يف مباراة اإ�سبانيا، واأو�سح: »اأعتقد اأن كري�ستيانو رونالدو لعب رائع، ميكنك النظر اإىل كل ما 

حققه كالعب لناديه وبالده«، واأ�ساف: »يف الوقت احلايل ل يجب اأن نقارن بينهما، اأعتقد اأن هذا ب�سبب املعاناة لالعبي املنتخب 
الأرجنتيني، اإنهم مثل الغيمة على ليو مي�سي، ما يقوم به ليو حمدود لأن الفريق ل يتعامل معه ب�سكل جيد«.

داليت�ش: تفوقنا على فريق ي�صم الأف�صل يف العامل
اأعرب زلتكو داليت�ش املدير الفني للمنتخب الكرواتي عن �سعادته الغامرة بالفوز على الأرجنتني و�سمان 

التاأهل للدور الثاين يف مونديال رو�سيا، وقال داليت�ش بعد املباراة: »منذ اليوم الأول اأثق بفريقي، مل اأكن اأعتقد 
اأننا �سنمر للدور الثاين من املباراة الثانية، الأرجنتني مل تكن مرتبكة نحن كنا ممتازين«، واأ�ساف: »لقد تاأهلنا 

من املجموعة بعد مباراتني، تغلبنا على الأرجنتني وليونيل مي�سي اأف�سل لعب يف العامل يف امللعب، لعبنا 
مباراة رائعة وكان كل �سيء مثالًيا«، واختتم »يجب اأن نكون متوا�سعني، واأن نوا�سل العمل كفريق، اأريد اأن يكون 

الالعب رقم 22 يف الفريق مثل الالعب الأول، نريدوالرغبة يف الفوز«.

الحتاد الأرجنتيني يدر�ش التعجيل باإقالة 
�صامباويل

ك�سفت تقارير �سحفية اأن خورخي �سامباويل املدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، اقرتب من الرحيل عن من�سبه 
بعد اخل�سارة املدوية للفريق اأم�ش اأمام كرواتيا 3 ـ 0 يف بطولة كاأ�ش العامل 2018 برو�سيا، واأكدت �سحيفة 

»موندو ديبورتيفو« اأن الحتاد الأرجنتيني يدر�ش اإقالة �سامباويل قبل مباراة نيجرييا يف اجلولة الأخرية بدور 
املجموعات، واأو�سحت اأن الالعبني من طالبوا برحيل املدرب عن منتخب التانغو بعد اخل�سارة املذلة اأمام 

كرواتيا، ولفتت اإىل اأن هناك اأزمة بني الالعبني واملدرب الذي انتقدهم عقب املباراة وقال اإنهم ل ي�ساعدون 
مي�سي، لريد �سريجيو اأغويرو: »اتركوه يقول ما يريد«. وذكرت اأن خورخي بروت�ساجا مدير املنتخب، قريب من 

تويل زمام الأمور الفنية بدلً من �سامباويل وقيادة الفريق اأمام نيجرييا.

�صيميوين غا�صب لل�صقوط املدوي للتانغو
اأعرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين املديرالفني لأتلتيكو مدريد، عن حزنه عقب خ�سارة منتخب بالده، اأمام 

نظريه الكرواتي بثالثية نظيفة يف كاأ�ش العامل، ون�رضت �سحيفة »اأوليه«، مكاملة م�رضبة للمدرب الأرجنتيني 
مع م�ساعده قال فيها: »ما حدث منذ 4 �سنوات يتكرر الآن، �سوء الإدارة ول يوجد قائد من الحتاد اأو من 

الأ�سخا�ش امل�سئولني«، واأ�ساف »اأرى فريق تائه، املنتخب يف حالة �سيئة ولكنه الأرجنتني، اأمتنى األ اأكون على 
خطاأ �سنتاأهل لأن نيجرييا �ستفوز على اأي�سلندا«، وتابع �سيميوين: »من الوا�سح اأن الالعبني ينتقدون اأنف�سهم 

ويوجهون اأ�سابع اللوم لهم داخل غرف خلع املالب�ش«.

بريق رونالدو واختفاء مي�صي يف رو�صيا
عا�ش ليونيل مي�سي ليلة �سوداء �سهرة اول ام�ش بعد تعر�ش منتخب الأرجنتني لهزمية قا�سية اأمام كرواتيا، قد 

تطيح باآماله يف ال�ستمرار بكاأ�ش العامل وتهدد راق�سي التانغو باخلروج من الدور الأول، فبعد بداية حمبطة 
بالتعادل مع اأي�سلندا واإ�ساعة ركلة جزاء، جاءت املواجهة الثانية لتوجه �سفعة قوية على وجه مي�سي، وهو 

يرى منتخب بالده يتعر�ش لإهانة كروية اأمام كرواتيا، الأمر مل يتوقف عند خ�سارة الأرجنتني بل تورط مي�سي 
نف�سيا، يف ظل اإجراء مقارنات بني ما يحققه مع بالده، وما و�سل اإليه غرميه كري�ستيانو رونالدو الذي اأهدى 

الربتغال 4 نقاط بهاتريك يف اإ�سبانيا وهدف يف املغرب.

�سبح مارادونا

ل يعي�ش كري�ستيانو رونالدو نف�ش ال�سبح الذي يواجهه مي�سي، ب�ساأن املقارنة الدائمة بينه وبني الأ�سطورة 
دييغو مارادونا، الذي قاد بالده للتتويج بلقب مونديال 1986، ويواجه الربغوث اتهامات و�سائل الإعالم، باأنه 

مل يقدم لالأرجنتني ما حققه مع بر�سلونة، وزادت ال�سغوط اأكرث بف�سل الالعب يف 3 نهائيات متتالية لكاأ�ش 
العامل، وكوبا اأمريكا اأعوام 2014 و2015 و2016، �سبح املقارنة مع اأ�سطورة من زمن اآخر، ل يعاين منه رونالدو، 

فالربتغال مل ي�سبق لها التتويج بكاأ�ش العامل، والأيقونة الأبرز اإيزيبيو فارق احلياة منذ �سنوات كما اأن الدون 
اأجنز قبل عامني، مهمة قيادة الربتغال لكاأ�ش اأمم اأوروبا يف فرن�سا بينما كلما رفع ليونيل راأ�سه يف املدرجات 

وجد مارادونا اأمامه يف �سفوف امل�سجعني.

منظومة مفككة

توجد فوارق فنية وتكتيكية وان�سباطية كبرية بني املع�سكرين، حيث مييل فرناندو �سانتو�ش مدرب الربتغال 
للفل�سفة الدفاعية مع العتماد على الهجمات املرتدة، بينما يف�سل الأرجنتينيون مع اأي مدرب �سيا�سة 

ال�ستحواذ على الكرة، كما يفر�ش �سانتو�ش، ان�سباطا كبريا على خطته داخل اأر�ش امللعب، ول يقبل باأي 
تنازل، بينما يعي�ش منتخب الأرجنتني يف �سبه فو�سى، كما اأ�سارت اأ�سوات اأخرى خارج مع�سكر التانغو اأن هذا 

الفريق يعاين من �رضاعات كبرية.

اأدوار مركبة

يركز كري�ستيانو رونالدو جمهوده يف ا�ستغالل اأي فر�سة لهز �سباك املناف�سني، اأو اأي خطاأ اأو هفوة دفاعية 
مبجهود فردي منه، حيث اأن اأهدافه الأربعة التي �سجلها يف مونديال 2018 جاء 3 منها من كرات ثابتة واآخر 

حالفه احلظ بخطاأ فادح للحار�ش الإ�سباين ديفيد دي خيا. يف اجلهة الأخرى، يختلف الو�سع كثريا بالن�سبة 
ملي�سي، ففي ظل احلالة املرتدية فنيا وتكتيكيا ملنتخب الأرجنتني، يجد جنم بر�سلونة نف�سه م�سطرا لأداء 
اأدوار مركبة ب�سناعة الفر�ش والوجود دائما بالقرب من اأي زميل، ل�ستالم الكرة وتخلي�سه من ماأزق داخل 

امللعب، وكذلك الرتاجع لو�سط امللعب للم�ساركة يف بناء الهجمة من اخللف.        
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اهلل  عبد  الكويتي  الفنان  طماأن 
تعافيه من  بعد  الروي�شد جمهوره 
خالل  لها  تعر�ض  �شحية  اأزمة 
املو�شيقية  ل�شهرته  حت�شرياته 
اإىل  اإثرها  واأدخل على  الدمام  يف 

امل�شت�شفى.
ت�شجيل  مقطع  الروي�شد يف  وقال 
لل�شوتيات  »روتانا«  �رشكة  ن�رشته 
واملرئيات على �شفحتها الر�شمية 
�شاأل  من  كل  »اأ�شكر  »تويرت«:  يف 
راجع  اهلل  وباإذن  بخري،  واأنا  عني 
و�شكرا  لل�شعودية  و�شكرا  الكويت 
لكل من كتب على تويرت وان�شتغرام 

ليطمئن على �شحتي«.
جدير بالذكر اأن الفنان الروي�شد، 
كان قد نقل اإىل امل�شت�شفى قبيل 
الدمام  بدء حفله يف  من  �شاعات 
�رشكة  وتقدمت  ال�شعودية، 
عنها  �شادر  بيان  يف  »روتانا« 
احلفل،  عن  للجمهور  باالعتذار 
قاهرة  »والأ�شباب  اأنه  كتبت  حيث 
يتعذر  االأطباء،  من  وباأمر  �شحية 
اهلل  عبد  النجم  املطرب  م�شاركة 
�شيقام  الذي  احلفل  يف  الروي�شد 
حفالت  �شمن  الدمام  مدينة  يف 

العيد يف ال�شعودية«.

مقتل املغنية الرتكية هاجر تولو باإطالق نار 

حداد تركي ُيزين مدينته عبد اهلل الروي�شد يطمئن جمهوره بعد خروجه من امل�شت�شفى
بتماثيل �شنعها من اخلردة

الأمريكية ال�شينما  دور  اإيرادات  بلي�س" يت�شدر  كوايت  "اإيه 

ذكرت تقارير تركية اأن املغنية 
حادث  يف  قتلت  تولو  هاجر 
ليلي متتلكه  نار مبلهى  اإطالق 
على  الواقع  بودروم  منتجع  يف 
للبالد  اجلنوبية  ال�شواحل 
من  البالغة  هاجر،  وتوفيت 
فتح  عندما  عاما،   40 العمر 
داخل  النار  اأ�شخا�ض  اأربعة 
عن  احلادث  واأ�شفر  امللهى، 
االأ�شخا�ض  من  العديد  اإ�شابة 
واأفادت و�شائل االإعالم الرتكية 
النار  عليها  اأطلق  املغنية  اأن 
م�رشح  خ�شبة  تعرب  وهي 

امللهى.
اأن  االإعالم  و�شائل  ذكرت 
امللهى الليلي الذي �شهد وقوع 
احلادث يعرف با�شم »ميدوزا« 
ال�شياح  بارتياد  �شهري  وهو 
احرتافها  قبل  املغنية  وعملت 
الغناء يف جمال عر�ض االأزياء 

القرن  ت�شعينيات  اأواخر  يف 
اإزمري،  مدينة  يف  املا�شي 
وكالة  يف  �رشيكة  واأ�شبحت 
االأزياء.  عار�شات  لت�شغيل 
العمر  من  تبلغ  ابنة  ولديها 
ذكرته  ملا  وفقا  عاما،   15
قد  هاجر  وكانت  التقارير 
الغنائية  األبوماتها  اأول  اأطلقت 
مع  وتعاونت   ،2014 عام  يف 
بع�ض اأكرب االأ�شماء الرتكية يف 
كما حققت  املو�شيقى.  جمال 
موقع  على  طرحتها  اأغنية 
 4.2 اأعوام  ثالثة  قبل  يوتيوب 
مليون م�شاهدة وذكرت و�شائل 
االإعالم اأن امللهى الليلي الذي 
يعرف  احلادث  وقوع  �شهد 
�شهري  وهو  »ميدو�شا«  با�شم 
بارتياد ال�شياح له، وهو يقع يف 
يف  ال�شاحل  من  قريبة  منطقة 

مدينة بودروم.

احلداد  يقوم  فنية  بلم�شات 
ب�شنع  اأجار"  "اإلهامي  الرتكي 
اجلمال  يف  غاية  متاثيل 
ال�شيارات  خردة  با�شتخدام 
القدمية، يف ور�شته بوالية اإزمري 
اإنه   ، اأجار  وقال  تركيا  غربي 
والده،  عن  احلدادة  مهنة  ورث 

واإنه ميار�شها منذ 25 عاما.
على  عمله  يزاول  اأنه  واأ�شاف 
لبلدية  التابعة  ال�شيارات  خردة 
والية  يف  اأمري"  "غازي  مدينة 
اإزمري، حيث يقوم ب�شنع خمتلف 

التماثيل من اخلردة.
درا�شة  اأكمل  اأنه  اإىل  واأ�شار 
وق�شى  االبتدائية،  املرحلة 

حياته يف ممار�شة مهنة احلدادة، 
الأنواع  متاثيل  ب�شنع  يقوم  حيث 
وطائر  والغزالن،  الطيور، 
مبختلف  للب�رش  ومتاثيل  النعام، 

االأحجام.
�شنع  يريد  اأنه  اإىل  ولفت 
ملوؤ�ش�ض  االأبعاد  ثالثي  متثال 
م�شطفى  الرتكية،  اجلمهورية 
كمال اأتاتورك، با�شتخدام خردة 

ال�شيارات.
يف  و�شعت  متاثيله  اأن  واأ�شاف 
املدينة.  يف  العامة  ال�شاحات 
يوم  كل  بالفخر  ي�شعر  اأنه  مبينا 
عندما مير بجوار متاثيله و�شط 

املدنية.

خمرج  كامريون  جيم�ض  قال 
فيلم "اأفاتار"، اإنه ما زال يهدف 
اأربعة  من  �شل�شلة  اإنتاج  اإىل 
اأفالم لفيلم اخليال العلمي الذي 
مي�شي  واأنه   2009 يف  اأخرجه 
قدماً مع االنتاج يف الوقت الذي 
التنظيمية  الهيئات  فيه  تراجع 
توينتي  ل�رشكة  املقرتح  البيع 
اإىل  فوك�ض  �شن�رشي  فري�شت 

�رشكة والت ديزين.
اإن  لل�شحافيني   كامريون  وقال 
ليبداأ  يوم   100 قرابة  اأمامه 
والثالث  الثاين  اجلزئني  ت�شوير 
مع  التفاق  طبقاً  "اأفاتار"  من 

فوك�ض، واإذا جنح اجلزءان، فاإنه 
جزئني  باإنتاج  اال�شتمرار  ينوي 
بالفعل،  كتبهما  وخام�ض  رابع 

وقال: "اأنا ملتزم بها جميعاً".
ميتلكها  التي  فوك�ض  وتعهدت 
القادم  الفيلم  بتوزيع  مردوك 
للبيع حالياً  ال�رشكة تخ�شع  لكن 
لديزين يف جزٍء من �شفقة بـ 52 
اإن  كامريون  وقال  دوالر.  مليار 
لديزين  التنفيذي  املدير  "اإيغر 
مل ير ت�شميمات االأجزاء، هناك 
يف  تعاونهما  على  حمظورات 
الهيئة  فيه  تراجع  الذي  الوقت 

التنظيمية ال�شفقة".

جيم�س كامريون: يخطط لت�شوير اأربعة اأجزاء من فيلم "اأفتار"

والرعب  االإثارة  فيلم  ت�شدر    
اإيرادات  بلي�ض"  كوايت  "اإيه 
ال�شمالية،  باأمريكا  ال�شينما 
ا�شتوديوها  تقديرات  ح�شب 
الفيلم،  وحقق  ال�شينما  ت 
بطولته  يف  ي�شارك  الذي 
وجون  بلنت  اإمييلي  من  كل 
بلغت  اإيرادات  كرا�شين�شكي، 

22 مليون دوالر.
الثاين  املركز  اإىل  وتراجع 
واملغامرات  احلركة  فيلم 
دوين  بطولة  "رامبيدج"، 
هاري�ض،  وناعومي  جون�شون 

بـ21 مليون دوالر.

وجاء يف املركز الثالث الفيلم 
بريتي"،  فيل  "اآي  الكوميدي 
ومايكل  �شومر،  اإميي  بطولة 

وليامز، بـ 16.2 مليون دوالر.
اجلزء  الرابع  املركز  واحتل 
الكوميدي  الفيلم  من  الثاين 
جاي  بطولة  تروبرز"،  "�شوبر 
واإميانويل  �شاندرا�شيخار، 
بـ  البني،  وتايلور  ال�رشيكي، 

14.7 مليون دوالر.
واالإثارة  الرعب  فيلم  وجاء 
"تروث اأور دير"، بطولة  لو�شي 
هيل وتايلر بو�شي، يف املركز 
اخلام�ض بـ 7.9 ماليني دوالر.
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مدير املعهد الفرن�شي للغة و الثقافة العربية بباري�س الدكتور فتح اهلل نوار جلريدة الو�شط 

 ال ت�ستطيع الرواية
 اأن تكون بديال لل�سعر

بداية كيف حتب ان تقدم نف�شك للقراء ؟
د. فتح اهلل نوار ، مثقف جزائري ، متخ�ش�س يف تعليم اللغة الغربية للناطقني بغريها ، و ي�شرف حاليا على املعهد 

الفرن�شي للغة و الثقافة العربية ، متواجد ب�شواحي باري�س .. اأ�شرف على عقد دورات تدريبية ملدر�شي اللغة 
العربية وفق برنامج �شنوي ... �شاءت الأقدار اأن اأغرتب عن بلدي قريبا من ثالثة عقود ، متواجد بني فرن�شا 
و املجر .. �شدرت يل موؤخرا رواية ) جنان الأرواح ( ، و الأ�شل اأنها تتبع باأجزاء مكملة ، و اأغتنم هذه النافذة 

الإعالمية ، لأ�شكر القائمني على دار املثقف ، و جتاوبهم حتى راأت هذه الرواية النور ، و نحن ب�شدد ترجمتها 
بداية للغة الفرن�شية ..

حاوره: خل�شر بن يو�شف 

حدثنا عن بدايتك يف 
التاأليف والكتابة ، وماذا 

تعني الكتابة بالن�شبة 
اإليك ؟ 

يف  القراءة  و  اللغة  من  التمكن 
التجربة من  �صفحات احلياة و �صقل 
ينتج  اأن  بالكاتب  تدفع  التي  العوامل 
خالله  من  يفرز   ، متنف�صا  يراه  ما 
فيه  لي�صاركه  منا�صبا  يراه  ما  ح�صيلة 
غريه ، فتتولد من خالل ذلك عالقة و 
لو من بعد ، بني الكاتب و املتلقي .. و 
التمر�ص من الكتابة و بالأخ�ص العمل 
الروائي ينقلك اإىل عامل ل حدود له ، 
فتزاوج حينها بني الفكر و اخليال ، ما 
ينع�ص احلياة الثقافية و مينحها بعدا 

اآخر ..
كانت   ، العمر  مقتبل  كنتفي  حني 
من  �صتى  باألوان  تزخر  املكتبات 
ما   ، الأدبية  و  الثقافية  املجالت 
دفعنا للمطالعة بنهم و �صغف ، فكانت 
الركيزة التي بنينا عليها ثقافتنا فيما 
التنوع  اإىل  الروائي  .. هل يحتاج  بعد 
يف ن�صو�صه من حيث حماكاة املتلقي 

والقارئ الذي يختلف بني ب�صيط 

ومتو�شط ونخبوي لكي 
يتم انت�شاره واإي�شال 

ر�شائله لأكرب قدر ممكن 
من املتذوقني ؟

متر احلياة الثقافية مبرحلة �رسعة ما 
خمتلفة  جمالت  يف  انتاج  من  يطرح 
ل   ، ال�صيار  الطريق  على  كاأنك  و   ،
ي�صمح التاأين ، بل املواكبة و املعاي�صة 
، و لعل مقولة العقاد ) ل�صت  اليومية 
مروحة يف اأيدي الك�صاىل ( ل تنا�صب 

جيل ال�رسعة يف ه�صم ما يقابله من 
اإنتاج اأدبي اأو فني ، و هي لي�صت دعوة 
اإىل التميع و دغدغة م�صاعر املتلقي 
و  يبتغيه  ما  وتر  على  ال�رسب  و   ،
ي�صت�صيغه ، بل ياأخذ بيده اإىل ما يراه 

اإثراء حل�صيلته الثقافية ..
 ، ر�صالة  �صاحب  املثقف  اأن  اأ�صيف 
يتقنها  التي  الأداة  يوظف  اأن  عليه  و 
من  الرواية  لعل  و   ، ر�صائله  لتمرير 
لتثقيف  املتاحة  الو�صائل  اأجنع 
اإذا  هذا   ، روحه  تهذيب  و  املجتمع 
التفاهة ، و ما  الرواية نحو  مل تنزلق 
الرتكيز  الروائيني  من  كثري  عند  �صاع 
م�صاعر  دغدغة  و  اجلن�ص  على 
اأن  رغم   ، ب�صاعتهم  لرتويج  النا�صئة 
دعائم  من  كان   ، الأوربية  احل�صارة 
الراقية  و  الهادفة  الرواية  نه�صتها 
هوى  على  ت�صري  اأن  الي�صري  من   ،
مقايي�ص  على  تخرج  األ  و   ، املتلقي 
الثقافة  زمام  يف  املتحكمة  اللوبيات 
لكن   ، النفوذ  بيده  من  ت�صاير  اأن  و   ،
املثقف  يكون  اأن  و   ، ال�صمري  اإر�صاء 
عامل بناء اأويل من اأن ي�صب جهده يف 
هدم القيم م�صايرة ملن بيده النفوذ ، 
ما  بقدر   ، للتمرد  دعوة  لي�صت  و هي 
ابتغاء  و  ال�صمري  يحتل  اأن  دعوة  هي 
اهتمامات  اأوىل  البناء  و  الف�صيلة 

املثقف ..

ما هو جديد على �شعيد 
الكتابة الروائية ؟

اللغة  �صدر يل حلد الآن : املفيد يف 
لتعليم  موجه  كتاب  هو  و   ، العربية 
العربية للناطقني بغريها ، و م�صمونه 
تعليم  يف  ميدانية  جتربة  ح�صيلة 
يل  و   .. بها  الناطقني  لغرب  العربية 
رواية �صدرت موؤخرا عن دار املثقف 
( و هي متثل اجلناح  الأرواح  ) جنان 
اإن �صح التعبري -يف جتربتي  الثاين - 
الأدبية و الفنية ، و متثل يف اآن واحد 

توجهاتي و قناعاتي الفكرية ..

ماهي موا�شيع اإ�شدارك 
» جنان الأرواح  »  ؟ 

تنطوي   ، هادفة  رواية  الأرواح  جنان 
و   ، توجيهية  و  تربوية  ر�صائل  على 
بقالب جذاب ، اأمزج فيها بني اخليال 
و الفكر ، و هي دعوة مبطنة اإن �صح 
التعبري لال�صتثمار يف اجلانب الروحي 
الذي  و   ، املتوازن  باملعنى  لكن  و   ،
العلوي  الروح يف عاملها  فيه  ترفرف 
الأر�ص  على  ثابتة  الأقدام  تبقى  و   ،
، مبعنى التوازن بني اأجنحة احلياة .. 
و خال�صة الرواية : اأمري بطل الرواية 
خواء  اأن  اإل   ، املرتفة  حياته  رغم 
 ، �صنني  اأربع  الفرا�ص  اأقعده  روحيا 
كان يف  اأنه  اأهله  تعافيه يخرب  و حني 
هذه  اأ�رسار  على  يطلعهم  و   .. رحلة 
ليعمل  املجال  يفتح  ما   ، الرحلة 
يعي�ص  و   ، الر�صائل  تبث  و   ، اخليال 

القارئ اأجواء عامل الأرواح ..
اأعتقد اأن جنان الأرواح مطية لتمرير 
ر�صائل تربوية و فكرية و اأ�صلوب حياة 
، و ذلك باأ�صلوب بديع و بالغة متميزة 
اأهل  ب�صهادة  ذلك  و   ، م�صوق  �رسد  و 
اأجنز  اأن  كبري  اأملي  و   ، الخت�صا�ص 
عن قريب اجلزء الثاين ، و الذي اأرجو 
و  املعاين  حيث  من  مكمال  يكون  اأن 

الذوق الأدبي ..

الرواية دائما متيزت 
بقدرتها على تو�شيف 

حكاية الب�شر ، وما 
يختلج يف اأعماقهم وهي 
لها موقع خا�س ، نحن يف 
زمن الرواية نتيجة الكم 

الكبري يف ال�شدارات 
الروائية التي تطرح 

للقارئ ، هل فعال نحن 
يف زمن الرواية ، اأين 
ال�شعر الذي تراجع ؟

اأميل اإىل الفن النرثي ،لأنه ل يقيدين 
و   ، اأهله  له  ، فهو فن  ال�صعر  كقر�ص 
موهبة ت�صقل باملمار�صة .. و على ذكر 
على  يطرح  ما  الهائل  الكم  و  الرواية 
مدار العام ،ما هو اإل اإفراز مليولت 
، لتميز هذه املرحلة  اآفاقها  تو�صعت 
و  احل�صارات  تالقح  من  الثقافية 
ما  و   ، هائل  كمي  ب�صكل  الثقافية 
العنكبوتية على  ال�صبكة  ت�صخه ماكنة 
مدار ال�صاعة ، ما يولد تالقحا ، كان 
.. و  الأوفر  الن�صيب و احلظ  للرواية 
الدور املنوط  للق�صيدة  ينفي  هذا ل 
موهبة  �صاحب  اأفرزها  اإذا   ، بها 
�صعرية ، فيحاكي من خاللها ، �رسوبا 

اأخرى من الإنتاج الفني ..

لنبداأ من اخلا�س 
وننطلق منه اإىل العام 

ولذلك �شنبداأ احلديث 
عن اآخر اأعمالك جنان 

الأرواح ، ما الفكرة 
الأ�شا�شية التي حملها ؟

جنان الأرواح دعوة اإىل ال�صتثمار يف 
الطاقة الروحية ، مبفهومها الإيجابي 
و املتوازن .. فاإن كانت هناك دعوات 
بحتة  مادية  طاقات  يف  لال�صتثمار 
هذه  يف  لال�صتثمار  ملحة  ،فالدعوة 
طاقة  اأقدم  هي  و   ، اخلالدة  الطاقة 
فعانى   ، اأهدرت  قد  و   ، الكون  يف 
الإهمال  ذلك  تبعات  من  الإن�صان 
الذاتية  قدراته  تراجعت  و   ، الويالت 
، و كان بالإمكان تفادي ذلك التقل�ص 
الطاقة  باإثراء هذه   ، الروح  يف حجم 
و   ، املعلومة  ع�رس  يف  فنحن   ،
 ، لالإنتباه  ملفت  ب�صكل  تتزاحم  هي 
ح�صاب  على  ت�صخم  و  الفكر  فتو�صع 
 ( رواية  فجاءت   .. الروحي  اجلانب 
جنان الأرواح ( لت�صري عن طريق مزج 
اخليال و احلقيقة ، و باأ�صلوب جذاب 
فبطل   .. الطاقة  هذه  اإىل  م�صوق 
قيمة  حت�ص�ص  حني   ) اأمري   ( الرواية 
ايجابيا  انقالبا  ذلك  اأحدث   ، الروح 
على  انعك�ص  ما   ، اخلا�صة  حياته  يف 
حياته الأ�رسية ، هناك مفاهيم تاأخذ 
م�صارها ال�صليم حني تنتع�ص الروح ، و 
قد يبدو هذا حتليقا يف عامل اخليال 
، و مرد ذلك لالنغما�ص يف املادة اإىل 
النخاع ،حتى اآلت معايرينا ل تنبو عن 
جمال  الرواية  و   .. اأمنلة  قيد  املادة 
بع�ص  تنتقد  ر�صائل  لتمرير  مفتوح 
لكن  و  الجتماعية  احلياة  اأمناط 

باأ�صلوب التبطني ...

يقال اأن الرواية تتنوع 
من خالل الن�شو�س 
والأفكار ومن اأبرز 
خ�شائ�شها الوعي 

والن�شج والتفرد 
الن�شاين ، ما راأيك ؟

بني  تزاوج  نرثي  قالب  كاأي  الرواية 
 ، املعنى و املبنى ) الن�ص( ، و عليه 
فاإن الرواية الناجعة كما اأعتقد ، تقوم 
عمادها   ، متميزة  نرثية  حبكة  على 
بالغة  و  م�صوق  �رسد  و  بديع  اأ�صلوب 
متميزة ، لين�صاق املتلقى اإىل ما وراء 
 ، م�صاعر  و  اأفكار  و  معان  من  الن�ص 
اأرى اأنها الغاية من وراء الكتابة النرثية 
 ، بالأخ�ص  الرواية  يف  املتج�صدة  و 
فمن جهة يتمتع املتلقي باأ�صلوب راق 
، و يت�صبع يف اآن واحد مبعان و اأفكار 
قد ت�صقل �صخ�صيته ،و اأرى اأن الكتابة 
جتربة  بعد  ل�صاحبها  تتاأتى  املتميزة 
جمع فيها بني القراءة يف كتاب احلياة 
و القراءة مبفهومها املعهود ، و هذا 
ل مينع اأن يبدع النا�صئة ، اإذا متيزوا 

مبلكة الكتابة ..
 ، اإن�صاين  وحي  الكتابة  اأن  اأعتقد 
الكاتب  �صخ�صية  تتهياأ  حني  يتاأتى 
لولدة جديدة ، قد جتتمع فيها اآليات 
جماراة  عن  يعجز  قد  و   ، متعددة 
الوحي  ذلك  يالم�ص  حني  كتب  ما 

الإن�صاين يف مراحل اأخرى ،

هل فعال الرواية تتناول 
اجلانب احلياتي والواقع 

املعا�س حماولة اإ�شاءة 
جوانبه ومعاجلة مواقف 

تاركة اأثرا وانطباعا 
حمددا يف نف�س الوقت ؟

اأن  الأكرب  همها  الهادفة  الرواية 
حتاول  و   ، النا�ص  واقع  تالم�ص 
معاجلته باأ�صلوب فني .. و هي قالب 
من  جوانب  الروائي  خالله  من  يفرز 
مالمح �صخ�صيته و ميولته الفكرية و 
الرواية عامل  تكون  فقد   ، العقائدية 
هدم  معاول  اإىل  تن�صم  قد  و  بناء 

بق�صد و بغري ق�صد ..

من اأين ين�شج فتح 
اهلل نوار .. �شخ�شيات 

الرواية ، من اخليال اأو 
الواقع ، وهل اأن�شفك 

النقاد على عملك ؟

ل يخلو اأي عملي اأدبي من تالقح بني 
ب�صكل  الكاتب  �صخ�صية  من  مالمح 
اأو عامل  باآخر و �رسوب من خيال  اأو 
افرتا�صي اختلقه الكاتب ليمنح عمله 
حياة مغايرة لواقع قد يكون رتيبا ، و 
التحليق يف عامل اخليال مينحه جودة 
و تتطلع اإليه النفو�ص ، و قد ترنو نحوه 
، كعامل جديد ، قد يخرجها و لو لفرتة 
فيمنحها  الرتيب  عاملها  من  وجيزة 
جتاوز  على  ت�صاعدها  جديدة  طاقة 

منغ�صات احلياة و ما اأكرثها ..

كيف ترى الواقع الثقايف 
اجلزائري الراهن ، 

وهل الكتاب ال�شباب 
�شيحملون امل�شعل من 

اجليل القدمي اإىل 
م�شتويات اأعلى ؟

اأفرزت ال�صاحة الأدبية موؤخرا و على 
تنبئ   ، �صابة  اأقالما  القريب  املدى 
مب�صتقبل ثقايف و فكري �صاعد ، اإذا 
من  املعنوي  و  املادي  الدعم  تلقت 
توفري  اأن  اأعتقد  ..و  املعنية  اجلهات 
مناخ التناف�ص ال�رسيف و دعم الإبداع 
دائرة مغلقة  الدعم يف  ينح�رس  األ  و 
تقلي�ص  و   ، بعينها  اأ�صماء  ا�صتهلكت 
ذاع  الذي  و   ، املزيف  النجم  حجم 
�صيته و انت�رس خربه حلاجة يف نف�ص 
اأخذت  اإذا  كله دعائم   .. له  يروج  من 
وفق  ال�صباب  اأبدع   ، العتبار  بعني 

معطيات جيلهم ، و هم اأهل لذلك ..

راأيك يف احلركة 
النقدية والنقد يف 

اجلزائر ؟

ل اأتابع بعمق ما يتجدد يف احلركة 
النقدية الآنية ، بحكم تواجدي خارج 
الوطن ،و اإمنا هي قراءة متقطعة ل 
تواكب العمل النقدي من قرب .. و 
الذي اأملحه اأن النقد البناء يجب اأن 
متجردا  الأدبي  العمل  على  ين�صب 
ال�صلوكية  اأو  الفكرية  القناعات  من 
اأن يتفاعل  ، و على �صاحب الإنتاج 
باإيجابية مع ماآخذ قد يراها الناقد 
بعني قد يغفل عنها املنتج ل�صبب اأو 
غري  ب�صكل  يهذب  فالناقد   .. لآخر 
 ، تقديرا  مينحه  اأو  الإنتاج  مبا�رس 
لإنتاج  م�صتقبال  الكاتب  ي�صجع  ما 
احلركة  اأن  اأعتقد  و   .. اأف�صل 
لأ�صباب   ، متعرثة  زالت  ما  النقدية 
بيدها ، حتفيز  الأخذ  و   ، متداخلة 
اإبداعه ،و هو يعلم  اأن يتقن  للمبدع 
اأن عني الناقد على عمله بالتقييم و 

التقومي ..

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

و  الغراء  للجريدة  مو�صول  ال�صكر 
، و قد متكنت من  الكرمي  ل�صخ�صكم 
على  اأطل  اأن  الإعالمية  النافذة  هذه 
اأن  اأحت�صب  و   ، واع  مثقف  جمهور 
روايتي ) جنان الأرواح ( موؤهلة بعون 
اهلل تعاىل لتكون منطا للرواية الهادفة 
، و اأن يجد فيها القارئ الكرمي غايته 
اأجدد لك   .. الق�صد  ، و اهلل من وراء 
لك  اأرجو  و   ، الكرمي  اأخي  ال�صكر 

مزيدا من التاألق والنجاح
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ال�صيخ اإبراهيم بيو�ض رائد الإ�صالح يف 
اجلنوب اجلزائري ومف�صر القراآن الكرمي
�شهدت اجلزائر خالل مراحلها التاريخية الطويلة م�شاهمة اأبنائها يف 
�شتى املجاالت العلمية والدينية والثقافية، وكان لهوؤالء ب�شمة �شواء 

يف موطنهم اأو عرب العامل االإ�شالمي واالإن�شاين ب�شكل عام. ولقد مّن اهلل 
على اجلزائر مبجموعات �شكانية متنوعة، �شاهم هذا التنوع يف خدمة 

الدين االإ�شالمي وخدمة الق�شية الوطنية واأي�شا يف ابراز مدى م�شاهمة 
تلك الثقافات يف ت�شكيل وعاء ح�شاري متني بني اأبناء املجتمع الواحد.

اأ/ عبد القادر عزام عوادي

و�شوف ن�شتذكر يف هذه املقالة �شمعة  
بعلمها  اجلزائري  اجلنوب  انارت 
والعامل  اجلزائر  وا�شاء  ون�شاطها، 
وحركته  تاآليفه  خالل  من  اال�شالمي 
العلمية ومعاهده الرتبوية واي�شا حلقات 
ذكره التي كانت ت�شهد تزاحما �شديدا، 
يوؤمها الطلبة من �شتى االماكن وخمتلف 
وكان  الوطن،  خارج  من  حتى  املناطق 
معهده قبلة للعلم والعلماء، انه العالمة 
عمر  بن  ابراهيم  واملف�رس  وال�شيخ 
اال�شالح  رائد  اهلل،  رحمة  عليه  بيو�ض 
والتعليم يف اجلزائر وخا�شة يف اجلنوب 

اجلزائري.

امليالد

ذي  يف  بيو�ض  ابراهيم  ال�شيخ  ولد 
اأفريل   21 لـ  املوافق  1313هـ  احلجة 
ْمزاب  بوادي  القرارة  مبدينة   ، 1899م 
والية غرداية، من ا�رسة عريقة وعائلة 
اجتماعية  ومكانة  علمي  �شيت  ذات 
بيو�ض عن  ال�شيخ  مرموقة، وكما يذكر 
بخط  جاء  كما  ن�شبه  ان  بقول  ن�شبه 
قطب االئمة ال�شيخ اطفي�ض ن�شبي هو: 
ابراهيم  بن  بابه،  بن  عمر  بن  ابراهيم 
بن حمو، بن ابراهيم بن حمو بن بابه، 
واما عن لقب بيو�ض فلقد لقب به اول 
مرة جده الثاين ابراهيم بن حمو االول 
وذلك لبيا�ض لونه وجمال هياأته وهكذا 
اللقب،  بهذا  تعرف  العائلة  ا�شبحت 
وامه هي عائ�شة بنت كا�شي او ال�شيدة 
نانه كما يلقبونها بنت النا�رس زغمومة 
وهي من قبيلة اوالد حمو بن ابراهيم، 
ولقد كانت امراة �شاحلة حكيمة وقوية، 
وهذا ما اأثر يف �شخ�شية ال�شيخ بيو�ض 

فيما بعد.
ال�شيخ  حياة  يف  به  انوه  ان  اأريد  وما 
ابراهيم بيو�ض االوىل وخا�شة يف فرتة 
واختالطهم  ا�رسته  توا�شل  هو  ن�شاأته، 
القبائل  وبني  بينهم  والتمازج  الكبري 
القرارة،  يف  املتواجدة  هناك  العربية 
ال�شنوات  هاته  يف  ونحن  وخا�شة 
املمقوته  اخلالفات  نالحظ  االأخرية 
من  واخواننا  امليزابية  اإخواننا  بني 
املالكية او العرب، فاإننا اأبناء دين واحد 
ووطن واحد ويجمعنا ر�شول واحد عليه 
ال�شيخ  فيقول  وال�شالم،  ال�شالة  اف�شل 
ما  ن�شاأته  حول  اهلل  رحمة  عليه  بيو�ض 
الفا�شالت  الن�شوة  هوؤالء  ومن  يلي: 
ال�شاحلات هي ال�شيدة مرية بن ا�شوطق، 
ال�رسفة  قبيلة  من  �شاحلة  امراأة  وهي 
من  جزءا  حافظة  وكانت  بالقرارة، 
القران الكرمي وحديث الر�شول وال�شعر 
لوالدتي  �شديقة  وكانت  امللحون، 
ال�شيدة  وكانت  طويال،  عندنا  ومتكث 
مرية �شديدة احلب يل وقد ان�شاأت فيا 
انا�شيد تتغنى بها وت�شيد باآمالها واأمال 

وترق�شني  حتت�شنني  وهي  فيا  اأ�رستي 
طالب  اعود   « تقول  فكانت  غالم  وانا 
اعقابو«  على  النا�ض  وي�شلوا   ، باكتابو، 
القرارة  يف  اال�رسة  كانت  هكذا  نعم   ،
اإخاء  العربية عالقة  اأو  �شواء امليزابية 

وتوا�شل وتراحم.
حفظ القراآن الكرمي

القراآنية  املدر�شة  بيو�ض  ال�شيخ  دخل 
�شن  قبل  الكرمي  القران  فا�شتظهر 
حفاظ  حلقة  يف  بذلك  وان�شم  البلوغ، 
عند  ت�شمى  والتي  الكرمي  القراآن 
اخواننا مبيزاب بحلقة اإروان.، ثم اخذ 
مبادئ الفقه واللغة العربية عن م�شايخه 
االجالء واملعروفني يف ذلك الوقت من 
وابو  الربيكي،  ابراهيم  احلاج  امثال 
بن  عمر  احلاج  وال�شيخ  اهلل،  عبد  العال 

يحي.
�شيخه  عند  عظيمة  مكانة  نال  ولقد 
وكان  فالزمه  يحي،  بن  عمر  احلاج 
البلد  اعيان  جل�شات  ويح�رس  يخدمه 
املدر�شة  مبثابة  ذلك  فكان  عنده، 
االجتماعية وال�شيا�شية التي تكون فيها 
ال�شيخ بيو�ض منذ نعومة اظافره، فكانت 
ا�رسته مدر�شة تربوية واخالقية، وكان 
االجالء  العلماء  من  وا�شاتذته  �شيوخه 
والثقايف  العلمي  امليدان  يف  مدر�شة 
ال�شيا�شي،  واي�شا  والديني  والرتبوي 

وهكذا �شقلت �شخ�شيته منذ ال�شغر.
بابا  حممد  الدكتور  كتبها  مقالة  ويف 
عنه  فيقول  بيو�ض  ال�شيخ  حول  عمي 
م�شايخه  مع  عالقته  يخ�ض  ما  يف 
ما  الفرتة  تلك  علماء  مع  ومرا�شالته 
علمية  �شخ�شية  اأبرز  اأَنّ  �شَكّ  :«ال  يلي 
القطب  �شخ�شية  هي  ال�شيخ  بها  تاأثَّر 
اطفـيَّ�ض  يو�شف  بن  د  احمَمّ ال�شيخ 
فكان  )1273-1332هـ/1818-1914م(، 
العمل  ويعترب  التحقيق،  يف  اآية  ه  يعُدّ
به  قام  الذي  واالإ�شالحي  الرتبوي 

�شريته. ال ملمِ مكممِّ
عبده،  د  حمَمّ باالإمام  كذلك  تاأثَّر  وقد 
والتف�شري،  التفكري  يف  منهجه  وتبنَّى 
وعن ذلك يقول: »اإَنّ مق�شدي من هذه 
وغريها  التف�شري[  ]درو�ض  الدرو�ض 
د عبده، اأْن اأخلُق  هو مق�شد ال�شيخ حمَمّ
ونفو�شاً  القراآن،  بالغة  تتذَوّق  عقوال 
م�شلحني  وتالميَذ  القراآن،  طهر  فيها 

يكونون جند القراآن«.
مل تنقطع مرا�شالت ال�شيخ بال�شخ�شيات 
التي  واالإ�شالمية  والوطنية  املحلية 
واإيـَّاهم روابط علمية و�شيا�شية  تربطه 

وفكرية.
مرا�شلة علماء العامل االإ�شالمي

العامل  يف  علماء  يرا�شل  كان  فقد 
االإ�شالمي منهم: ال�شيخ عَزّ وجَلّ الدين 
بليق )لبنان( ، وال�شيخ م�شطفى الزرقاء 
)م�رس(، وال�شيخ مو�شى ال�شدر )اإيران(، 
)ليبيا(،  معمر  يحي  علي  وال�شيخ 
)املدينة  الرفاعي  حمزة  وال�شيخ 
اخلليلي  حمد  اأحمد  وال�شيخ  رة(،  املنَوّ

)�شلطنة عمان(، والزعيم �شليمان با�شا 
الباروين... وغريهم.

را�شل جمموعة من علماء جمعية  وقد 
ال�شيخ  رئي�شها  مثل  امل�شلمني  العلماء 
عبد احلميد بن بادي�ض، وال�شيخ الطيب 
االإبراهيمي؛  الب�شري  وال�شيخ  العقبي، 
باملفكر  حميمة  عالقات  له  كانت  كما 

الراحل مولود قا�شم نايت بلقا�شم.«
ال�شيخ  بها  ابتلي  التي  املحن  بني  ومن 
التجنيد  هي  اهلل  رحمة  عليه  بيو�ض 
فر�شته  الذي  واالجباري  التع�شفي 
تلك  يف  عليه  اال�شتعمارية  االدارة 
االوىل  العاملية  احلرب  فبعد  الفرتة، 
اخلدمة  الداء  غ�شبا  ال�شيخ  اخذ 
انت�شل  ولقد  االجبارية،  الع�شكرية 
م�شنية  مب�شاع  فرن�شا  براثن  من 
بداأ يف م�شارعة  وفور رجوعه  و�شاقة، 
اال�شتعمار يف ق�شية التجنيد االجباري 
ر�شائل  وكتب  ال�شباب،  به  ابتلي  الذي 
هذا  مقاومة  يف  ف�شاهم  االحتجاج، 
قانونا  فرن�شا  ا�شدرت  حتى  التجنيد، 
الع�شكري  التجنيد  حكم  يلغي  جديدا 

على واد ميزاب.
ويف �شنة 1921م جنا من وباء )التيفي�ض( 
يف  النا�ض  من  املئات  ح�شد  الذي 
العلماء  من  نخبة  وق�شى  القرارة، 
عمر،  والده  بينهم  من  فكان  واالأعيان، 

و�شيخه احلاج عمر بن يحي.
ه بعنايته  تني، وخ�شَّ وهكذا اأجناه اهلل مَرّ
جليلة  مواهب  رزقه  اأن  بعد  وف�شله، 
ابن  من  كان  فما  حميدة.  و�شفات 
بعدهم  ل  حتَمّ اأن  اإالَّ  ربيعا  الع�رسين 
الراية  ف  وتلَقّ باإخال�ض،  االأمانة 

بجدارة.

اأ�شغر ع�شو يف هيئة العزابة

بيو�ض  ال�شيخ  دخل  1922م،  �شنة  ويف 
ع�شو  اأ�شغر  وكان  العزابة  حمفل  اإىل 
يف حلقة العزابة يف تلك الفرتة، وبعدها 
والوعظ  للتدري�ض  �شيخا  تعيينه  مت 
1940م  �شنة  يف  انتخب  ثم  بامل�شجد، 

رئي�شا ملجل�ض العزابة بالقرارة.
خطورة  يدرك  بيو�ض  ال�شيخ  والأن 
يف  اجلزائر  تعي�شها  التي  املرحلة 
التي  واحلالة  الغا�شم،  اال�شتعمار  ظل 
وامية  جهل  من  البالد  اليها  و�شلت 
ومظاهر  للرذائل  وانت�شار  وتخلف 
الف�شاد املتعددة، كان رحمه اهلل �شباقا 
�شوال   18 يف  فاأن�شا  ولال�شالح  للخري 
 1925 ماي   2 ليوم  املوافق   1343 �شنة 
للتعليم  ال�شباب  معهد  �شماه  معهدا 
الثانوي ولقد تركزت الدرا�شة فيه على 
والعلوم  والعربية  اال�شالمية  الثقافة 
مبعهد  اليوم  املعروف  وهو  املعا�رسة 
احلياة وكان �شعاره« الدين واخللق قبل 
الثقافة وم�شلحة اجلماعة قبل م�شلحة 

الفرد«، 
تف�شري  امل�شجديةو  الدرو�ض  مبا�رسة 

القراآن
للدرو�ض  بيو�ض  ال�شيخ  ت�شدر  ولقد 
امل�شجدية والتعليمية لطلبة العلم ففي 
يف  القرارة  مب�شجد  �رسع  1931م  �شنة 
تدري�ضمِ كتاب فتح الباري �رسح �شحيح 
بهيج  علمي  بحفل  واختتمه  البخاري، 
�شنة 1953م. وكذلك دَرّ�ض م�شند الربيع 
النيل  وكتاب  احلديث،  يف  حبيب  بن 
يف  ال�شم�ض  وطلعة  الفقه،  يف  للثميني 
اأ�شول الفقه لل�شاملي، وعقيدة التوحيد 
ملحمد عبده، وتهذيب املنطق يف علم 
امليزان، وعظة النا�شئني يف االجتماع، 
واأمايل  البالغة،  يف  االإعجاز  ودالئل 

القايل يف االأدب... وغريها كثري.
ولعل ابرز الدرو�ض واطولها هو حلقته يف 
تف�شري القراآن الكرمي او ما كانت ت�شمى 
القراآن«، ويف هذا املجال  » يف رحاب 
بابا عمي  للدكتور حممد  الكالم  اترك 
رحلة   - اهلل  رحمه   - لل�شيخ   »: فيقول 
روحانية مع القراآن الكرمي، فقد حفظه 
وهو يف �شنمِّ الثانية ع�رس، وجل�ض للنا�ض 
البي�شاوي  تف�شري  على  معتمداً  ه  يف�رسمِّ
اأواخر  ويف  ربيعاً،  ع�رسين  ابن  وهو 
د  حمَمّ االإمام  تف�شري  اآثر  الع�رسينيات 
مراحل  يف  ه  فف�رَسّ  ،» عَمّ »جزء  عبده 
م  ة حمَرّ غَرّ ويف  ه؛  اأتـَمّ اأن  اإىل  عة  متقَطّ
بعد   - افتتح  1935م  ماي   6  / 1353هـ 
د طويلني، واإحلاح من النا�ض  تهيُّب وترُدّ
القراآن  لتف�شري  در�ض  ل  اأَوّ  - �شديد 
منتظمة،  مت�شل�شلة،  بطريقة  الكرمي 
الدرو�ض  هذه  ت  وا�شتمَرّ متتابعة... 
ة،  لالأَمّ االإ�شالحية  امل�شرية  ي  تغذمِّ
ل يف جبني االأمـَّة االإ�شالمية عامة  وت�شجمِّ
ة �شفحة من عٍزّ ونور،  واجلزائرية خا�شَّ
 12  / 1400هـ  الثاين  ربيع   25 غاية  اإىل 

فيفري 1980م.
د  حمَمّ بن  عي�شى  االأ�شتاذ  ر  حَرّ وقد 
من  ل  �شجمِّ الذي  اجلزء  بلحاج  ال�شيخ 
اإىل  االإ�رساء  �شورة  من  الدرو�ض،  هذه 

اخلامتة.
قلم  فنرتك  تف�شريه،  ات  مميَزّ عن  اأمـَّا 
ون  اأعرفمِ النا�ض به - ف�شيلة ال�شيخ عُدّ
اأنـَّه بعد  - يعربمِّ عنها بقوله: »وطريقته 
يتوىَلّ  املاأثور،  بالدعاء  الدر�ض  افتتاح 
االآيات  اأو  االآية  جتويد  التالميذ  اأحُد 
يذكر  ثَمّ  �رسَدها  يتوىَلّ  ها،  يف�رسمِّ التي 
ال�شورة  ويربط  كان،  اإن  النزول  �شبب 
املنا�شبة،  بذكر  قبلها  مبا  االآية  اأو 
اللغوية،  االألفاظ  معاين  ي�رسح  ثَمّ 
واملعنى االإجمايل، ثَمّ التف�شيلي لالآية، 
بيانية  اأ�رسار  من  فيها  ما  في�شتخرج 
وكثريا  عجيبة،  ونكت  بالغية  ولطائف 
هي  فيقول:  الدر�ض  اأثناء  بها  يلهم  ما 
بنت اللحظة، يبدي ما فيها من اإعجاز 

منا�شبتها  ويذكر  الب�رس،  تناول  يفوت 
الع�رس  لهذا  النزول، ومطابقتها  لع�رس 
بهذه  نزلت  االآية  اأَنّ  فتح�شب  ونوازله، 
االأقوام  اأو على هوؤالء  تلك،  اأو  الق�شية 
ق�شايا  عليها  وي�شتعر�ض  اأولئك،  اأو 
وال�شيا�شية  االجتماعية  االإن�شان 

واالقت�شادية...

ن�شاطات علمية وفكرية 
واجتماعية و�شيا�شية

بهذا املنهج القومي وهذه الروح القوية 
مدى  يف  الكبري  اإمامنا  القراآن  ف�رَسّ 

�شبعة واأربعني عاما
ولل�شيخ بيو�ض عليه رحمة اهلل ن�شاطات 
و�شيا�شية  واجتماعية  وفكرية  علمية 
املقال  هذا  يف  ميكن  ال  عديدة 
املتوا�شع عدها او ح�رسها، فلقد كان 
وتربوية  اجتماعية  موؤ�ش�شة  اهلل  رحمه 
فلقد  متحركة،  وثقافية  واخالقية 
العلماء  جلمعية  املوؤ�ش�شني  من  كان 
الرتقي  بنادي  اجلزائريني  امل�شلمني 
 1931 ماي   5 يف  العا�شمة  باجلزائر 
اال�شا�شي  قانونها  �شياغة  يف  و�شارك 
وانتخب ع�شوا يف ادارتها وكلف بنيابة 
امني املال. ولقد كان رحمه اهلل غيورا 
على دينه وعلى وطنه فكان قلمه �شياال 
يف  النارية  املقاالت  فكتب  مدرارا 
اىل  فيها  يدعوا  التي  الوطنية  ال�شحف 
باملقومات  والتم�شك  الوطنية  الوحدة 
عام  وا�شتنفار  ال�شخ�شية،  والثوابت 
اطار  يف  اف�شل  م�شتقبل  اجل  من 
اللغة  عن  ودفاعا  اال�شالمي  الدين 
1940م،  �شنة  ففي  القراآن،  لغة  العربية 
�شَدّ  اللهجة  �شديدة  حتري�شات  واإثر 
الظلم والظاملني، حكم عليه امل�شتعمُر 
ة اأربع �شنوات، ال  باالإقامة اجلربية ملَدّ

يغادر فيها اأ�شوار القرارة.
وقد َطرحت احلكومة الفرن�شية م�رسوعا 
ال�شمال،  عن  ال�شحراء  بف�شل  يق�شي 
م�شتعينة يف حتقيق هذا الهدف بع�شبة 
من اأذيالها، غري اأَنّ ال�شيخ بيو�ض وقف 
معار�شا لهذا املقرتح، رغم االإغراءات 
الف�شل  يعود  واإليه  التهديدات،  ورغم 
الوطني،  الرتاب  وحدة  على  االإبقاء  يف 
ال�شعب  ة  عَزّ على  املحافظة  ويف 

اجلزائري.

ال�شيخ بيو�ض والثورة 
التحريرية

كان  املباركة  الثورة  اندالع  وعند 
الثوري  الن�شاط  حمور  بيو�ض  ال�شيخ 

خا�شة،  ب�شفة  والقرارة  عامة  مبيزاب 
ابناءه  يديره مبا�رسة بنف�شه، وبوا�شطة 
عن  تربوا  الذين  تالميذه  من  ال�شباب 
الوطنية  افكاره  من  وت�شبعوا  يديه 
والتحررية. وكان خالل الثورة املباركة 
ال�رسية  باملرا�شالت  وثيق  ات�شال  على 
الوطني  التحرير  جبهة  وبني  بينه 
واحلكومة اجلزائرية املوؤقتة يف تون�ض، 
وكان رحمه اهلل يوؤمن اميانا را�شخا باأن 
ال�شالح  حمل  على  يقت�رس  ال  الكفاح 
النفو�ض  ببناء  يتكامل  واإمنا  وحده، 
والر�شالة  امل�شوؤولية  لتحمل  واعدادها 
اإيفيان  اتفاقيات  بعد  امل�شتقبل.  يف 
التاريخية واإيقـاف القتال يف 19 مار�ض 
ال�شعب اجلزائري كرامته،  نال  1962م، 
واأخذ ا�شتقالله ليـُنهي كابو�ض 130 �شنة 
جلنة  لت  �ُشكمِّ الغا�شم،،  اال�شتعمار  من 
ال�شيخ  اإيل  واأ�شندت  تة،  موؤَقّ تنفيذية 
ت�شليم  غاية  اإىل  الرتبية  وزارة  مهاَمّ 
للحكومة  اال�شتقالل  عند  ال�شلطة  

اجلزائرية االأوىل يف �شبتمرب 1962م.
اأكرب  ميثمِّل  �شعيد  ي  عممِّ جمل�ض  والأن 
هيئة دينية واجتماعية يف وادي ميزاب، 
ميزاب  وادي  مدن  ممثمِّلو  فيه  يجتمع 
ات النا�ض،  ووارجالن للنظر يف م�شتجَدّ
ولالإفتاء يف النوازل... فبعد مرحلة من 
وانتُخب  1963م،  �شنة  بُعث  االنقطاع 
ال�شيخ بيو�ض رئي�شاً له اإىل غاية وفاته، 
بها  اأثرى  ومرَبّات  مواقف  له  فكانت 
اأطبقت  وفتاوى  االإ�شالمي،  الفكر 

�شهرتها العامل االإ�شالمي.
االأ�شليمِّ  التعليم  وزارة  اعتمدته  وقد 
بالعمل  الفتوى  يف  الدينية  وال�شوؤون 
باحل�شاب الفلكي يف اإثبات املوا�شم، ويف 
القادمني  اج  للحَجّ ميقاتا  ة  جَدّ اعتبار  

اإىل احلجاز من ناحية املغرب.
يف  وجليلة  عظيمة  اثار  بيو�ض  ولل�شيخ 
ابرزها  فمن  والكتابة  التاأليف  ميدان 
املجال  الأن  فقط  احل�رس  �شبيل  على 
رحاب  كلها جند: يف  ل�رسدها  يت�شع  ال 
فتاوى  الكرمي(،  للقراآن  )تف�شري  القراآن 
االإمام ال�شيخ بيو�ض، اأعمايل يف الثورة، 
بالد ميزاب - بحث خمت�رس يف تاريخ 
العديد  وهناك  )خمطوط(،   - ميزاب 
حتمل  التي  واال�رسطة  املقاالت  من 

درو�شه وفتاويه عليه رحمة اهلل.
ويف يوم اجلمعة من 21 جمادى االوىل 
1401 هـ املوافق ليوم 27 مار�ض 1981، 
احلافلة  وحياته  الطيبة  اأنفا�شه  ختمت 
عن عمر يناهز 83 �شنة، و�شيع جثمانه 
القرارة،  مبدينة  حا�شد  موكب  يف 
اجلليل  العامل  هذا  على  اهلل  فرحمة 
التي  ال�شمعة  وهذه  العظيم  وال�شيخ 

ا�شاء وانارت البالد والعباد.



ك�سف باحثون من �سوي�رس� �أن عالج 
مر�سى �ل�سكري لن يكون يف حقنة 

بعد تناول وجبة �لطعام، و�إمنا 
�سيكون يف جرعة من »�لإ�سربي�سو«، 
عو�سا عن ذلك وياأمل �لباحثون يف 
�أن يكون كوب من �لقهوة بعد وجبة 
طعام كافيا لل�سيطرة على م�ستوى 

�ل�سكري، وذلك بف�سل �خلاليا �لتي 
متت هند�ستها لإطالق �لإن�سولني 

عندما ت�سعر بالكافيني يف جمرى �لدم 
وقام �لباحثون بتعديل خاليا ب�رسية، 

�أخذت من �لكلى، ل�سنع دو�ء �ل�سكري 
»GLP-1«، �لذي يحفز خاليا بيتا 

يف �لبنكريا�س لإنتاج �لإن�سولني �لذي 
يتحكم بدوره يف م�ستويات �ل�سكر يف 

�لدم، وتتم زر�عة �خلاليا �ملعدلة 
حتت �جللد، وت�ساف �إليها م�ستقبالت 

من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إطالق 
�لإن�سولني عند ��ست�سعار �لكافيني يف 

جمرى �لدم.
و�أظهرت �لختبار�ت �لتي �أجر�ها 
مارتن فو�سينغر، �لذي قاد فريق 

�ملعهد �ل�سوي�رسي �لفدر�يل 

للتكنولوجيا يف زيوريخ على �لفئر�ن 
�مل�سابة بد�ء �ل�سكري، �أن مثل هذه 

�خلاليا �لتي يتم �إدخالها حتت �جللد، 
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف �لقهوة 
�أو �ل�ساي �أو م�رسوبات �لطاقة لإنتاج 

دو�ء ي�سيطر على م�ستويات �ل�سكر يف 
�لدم لدى �حليو�نات، ولرفع �جلرعة، 

قام �لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س 
جرعة �أقوى من �لقهوة. ولن تكون 

هذ� �خلاليا جاهزة لالختبار من قبل 
�لب�رس يف �لوقت �لقريب، حيث تعتقد 

�رسكة »Füssenegger« �أنه من 
�ملمكن �أن ي�ستغرق فريق �لبحث ع�رس 
�سنو�ت قبل �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة 

لإثبات �أن هذ� �لأمر �آمن وفعال.
ويف حال �لنجاح ميكن �أن حتل 

هذه �لتقنية مكان �حلقن �لعادية 
لالإن�سولني، وهو ما ميكنه �إعادة �حلياة 

�لطبيعية ملر�سى �ل�سكري بح�سب 
�لدكتور فو�سينغر، و�لذي �أ�سار �إىل 

�أن �خلاليا �ملزروعة ميكن �أن تعمل 
ملدة �ستة �أ�سهر �إىل �سنة قبل �أن 

ت�ستبدل. 
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فوائد الب�صل الأخ�صر �صحة العظام�شحة
يحتوي �لب�سل �لأخ�رس على جمموعة و��سعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�سم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�سادت �لأك�سدة 
و�إ�سافته �إىل �لطعام �سو�ء �إىل �حل�ساء �أو �ل�سلطة ميكن �أن ي�سيف 

فو�ئد �سحية كبرية للج�سم من بينها: حتتوي �ل�ساق �لو�حدة من 
�لب�سل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�سب حتقق نحو 16% من �لحتياج 
�ليومي من فيتامني ك و�أي�ساً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني ج 

للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من فيتامني 
ج للن�ساء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�سحة �لعظام و �سحة 

�لعني  

فوائد ع�صري الب�صل
ع�سري �لب�سل �أو كما يعرف مباء �لب�سل �أو زيت �لب�سل له خ�سائ�س 

هامة جد�ً ل�سحة �لإن�سان وهي مثل فو�ئد �لب�سل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�سني عملية �له�سم  .1  
�لوقاية من �حل�سا�سية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية �لعظام  .4  

مفيد لل�سعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رسة  .6  

حت�سني م�ستوى �ل�سكر يف �لدم  .7  
حماية �لقلب من �لأمر��س  .8  

�لوقاية من �ل�رسطان  .9  
تقليل �أمر��س �لعني  .10  

ماء �لب�سل له فو�ئد �سحية هامة ��رس�ر �لب�سل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�سل، �إل �أن ��ستخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�سية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�سح با�ستخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�سيء.  

 اأكل املك�صرات يوميا
 يحمي من �صرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�ساعد يف خف�س خطر �لإ�سابة مبر�س 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�سن 
�سني” �لأ�ستاذ �مل�سارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �سيول �أن 

تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�ساعد يف �لوقاية من �لإ�سابة ب�رسطان 
�لقولون. وي�سيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �سخ�س �سنويا، 

حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�سبب �لتغذية قليلة 
�لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�سمنة. ويتوقع �لباحثون �أن 
�ملك�رس�ت لها خ�سائ�س حتمي من �لإ�سابة ب�رسطان �لقولون مثل 

حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�ساد�ت �لأك�سدة.
وت�سمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�سنوبر و�لفول 

�ل�سود�ين و�لف�ستق.

فائدة غري متوقعة ل�صتخدام 
�صودا اخلبز

 �كت�سف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �سود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��س �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�سود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�س �ملعدة �ل�رسوري له�سم �لطعام. 

وي�ساعد هذ� �حلم�س على قتل �لبكترييا �ملر�سية ويقل�س �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�ساهم يف تعزيز �ملناعة �سد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�سود� 
�نخف�س لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

ثالثة عوامل فريدة و�صائعة تهدد الب�صر و�صحة العيون
�عتاد �لكثريون على ن�سائح 

�لأطباء ب�ساأن عدم �لإفر�ط يف 
��ستخد�م �لأجهزة �لإلكرتونية 
�ملختلفة لأنها ت�سكل خطورة 

على �لب�رس، ولكن، هناك عو�مل 
�أخرى ت�سبب �سعف �لروؤية، ووفقا 
لنتائج در��سة �أجر�ها خرب�ء �سبكة 

م�ست�سفيات Optegra لطب 
�لعيون يف بريطانيا، فاإن �لن�ساء 

يعر�سن �أنف�سهن خلطر �لعمى 
با�ستخد�مهن �أد�ة جتميل �لعيون 

)ما�سكار�( منتهية �ل�سالحية. وقد 
�ت�سح �أن ��ستخد�مها بعد �نتهاء 

مدة �سالحيتها ي�سيب �لعيون 
بعدوى مر�سية.

كما ك�سفت در��سة عن �سبب 
غريب �آخر ل�سعف �لب�رس يجهله 

�لكثريون، يتمثل يف ��ستخد�م 
مقعد غري مريح يف مكان �لعمل. 

وعندما يكون �ملقعد �لذي يجل�س 
عليه �ل�سخ�س غري مريح، فاإنه 

يوؤثر �سلبا يف �لعمود �لفقري، 
وهذ� بدوره يوؤثر يف �لأوعية 

�لدموية، �لتي تغذي �لدماغ، ب�سبب 
�ل�سغط على جانبي �لفقر�ت، 

ويحذر �خلرب�ء من �أن ��ستمر�ر 
�آلم �لعمود �لفقري �لناجمة عن 

�نحر�فه قد توؤدي �إىل �سعف 
�لب�رس وحتى �إىل �لعمى ومن 

�لعو�مل �لتي تهدد �لب�رس �أي�سا، 
غ�سل �لر�أ�س با�ستخد�م �سامبو 

يوؤثر يف �لأغ�سية �ملخاطية، 
حيث حتتوي معظم �أنو�ع �ل�سامبو 
على �ملركب �لكيميائي دودي�سيل 

كربيتات �ل�سوديوم �لذي ي�سبب 
جفاف �لعني عند مالم�ستها، ما 
يوؤدي �إىل �ل�سعور بعدم �لرتياح 

و�سعف حدة �لب�رس.

لأول مرة.. اكت�صاف بكترييا حتدد خ�صوبة الرجال

»القهوة« عو�صا عن حقن الإن�صولني لعالج داء ال�صكري!

�كت�سف �لعلماء لأول مرة �أن لدى 
�لرجال بكترييا خا�سة بهم يف 
�خل�سيتني، تختلف باختالف 

�خل�سوبة وقد ترتبط بعدم �لقدرة 
على �لإجناب و�أعد �لعلماء در��سة 

يف معهد �لبحوث و�لرعاية �ل�سحية 
مب�ست�سفى �سان ر�فاييل يف ميالنو، 

و�سارك فيها 15 رجال فقط، لذ� 
فاإن نتائجهم تعد �أولية ويتوقع 
�لعلماء �أن يكون �لرجال �لذين 

ميلكون �ملزيد من هذه �لبكترييا 
)4 �أنو�ع( يف �خل�سيتني، �أكرث 

خ�سوبة، يف حني قد يعني وجود 
جمموعة �سغرية من هذه �لكائنات 
�حلية �أن �لرجل لديه عدد �أقل من 
�حليو�نات �ملنوية، وقد يعاين من 

�لعقم. وي�سري �لعلماء �إىل �أن �أولئك 
�لذين لديهم عدد قليل جد� من 

�حليو�نات �ملنوية �لتي ل ميكنهم 
��ستخر�جها حتى با�ستخد�م 

�جلر�حة، لديهم نوع و�حد فقط 

من �لبكترييا، وقد يوؤدي هذ� 
�لكت�ساف �إىل �إيجاد عالجات 

جديدة للرجال �لذين يعانون من 
�لعقم لعدم وجود حيو�نات منوية 

يف �ل�سائل �ملنوي.
وقارن �لعلماء هوؤلء �لذين لديهم 
عدد �سليم من �حليو�نات �ملنوية 

بالذين يعانون من حالة ت�سمى 
»فقد �لنطاف«، حيث يوجد عدد 
قليل للغاية من �حليو�نات �ملنوية 

يف �ل�سائل �ملنوي لديهم، وهي 
حالة ترتبط عادة بنق�س �خل�سوبة 

�أو �لعقم وتوؤثر هذه �حلالة على 
حو�يل 1% من �لرجال يف �ملجموع، 
وترتبط بـ 10% �إىل 15% من �لرجال 
�مل�سابني بالعقم، ما مينع �لزوجني 

من �حلمل ب�سكل طبيعي.
وقال معد �لدر��سة ما�سيمو �ألفانو 

لفي: »�إذ� مت تاأكيدها فاإن هذه 
�لنتائج ميكن �أن تدعم �لعالجات 

�مل�ستقبلية للعقم عند �لذكور«.
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مقت اهلل للغفلة
- مقت اهلل الغفلة يف كتابه يف اآياٍت 
كثرية؛ فقد �شبه اهلل -جل وعال- 

الغافلني بلقب قبيح، وو�شف ذميم؛ 
َن  َم َكِثرياً ِمّ َهَنّ فقال: }َوَلَقْد َذَراأَْنا جِلَ

ِنّ َواالإِن�ِس َلُهْم ُقُلوٌب اَلّ َيْفَقُهوَن ِبَها  اجْلِ
ُروَن ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن اَلّ  َوَلُهْم اأَْعنُيٌ اَلّ ُيْب�شِ

ُلّ  �شَ َمُعوَن ِبَها اأُْوَلـِئَك َكاالأَْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ َي�شْ
اأُْوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن{ )االأعراف:179(.

- وبني اهلل عقوبة الغافلني، وهي اخلتم 
والطبع على القلوب؛ فال تقبل هدى وال 
ت�شل اإليها موعظة، قال -تعاىل-:}َذِلَك 
ْنَيا َعَلى االآِخَرِة  َياَة اْلُدّ وْا اْلَ ُهُم ا�ْشَتَحُبّ ِباأََنّ
َواأََنّ اهلّلَ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن اأُوَلـِئَك 

اَلِّذيَن َطَبَع اهلّلُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َو�َشْمِعِهْم 
اِرِهْم َواأُوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن اَل َجَرَم  َواأَْب�شَ
روَن{)النحل:  ا�شِ ُهْم يِف االآِخَرِة ُهُم اخْلَ اأََنّ

.)107-109

من اأجل العبادات
لذلك كان �لدعاء من �أجل �لعباد�ت ومن �أقوى 
�أ�سلحة �ملوؤمن، كان �ل�سحابة عندما ي�ساألون 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
�لوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال 
ْمررِ َو�مْلَيْ�سرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن �ْلَ

َما �إرِثٌْم َكبرِرٌي{، ومثيالتها كثرية، �أما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ �لدعاء؛ فقد قال: }َو�إرَِذ� �َساأَلََك عرِ
يٌب{، فلم  فلم يقل: فقل، و�إمنا قال: }َفاإرِنرِّ َقررِ

يجعل �هلل بينه وبني عباده �أي و��سطة، حتى 
�أ�سف �للق �سلى �هلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه �لعبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن �لطاب يقول: �إن ال �أحمل هم 
يُب  �الإجابة؛ الأن �هلل تكفل بذلك بقوله: }�أُجرِ

{، ولكني �أحمل َهَمّ �لدعاء،  �عرِ �إرَِذ� َدَعانرِ َدْعَوَة �لَدّ
وهذ� �لذي يجب �أن نهتم به، �أن يخرج �لدعاء 
ب�سدق و�إخال�ص، بت�سع و�نك�سار، بال �إثم 

وال قطيعة رحم، وعلى �لعبد �أن يتخرَيّ �أوقات 
�الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم �جلمعة، وعند نزول 
�ملطر ويف �لثلث �الأخري من �لليل وبني �الأذ�ن 

و�الإقامة، و�أن يبد�أ بحمد �هلل ومتجيده و�ل�سالة 
على �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل �لقبلة ر�فًعا يديه م�سمومتني 

بذل و�نك�سار، فحري به وهو على هذه �حلال �أن 
ي�ستجيب �لكرمي �ملنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون �لدعاء نافًعا -باإذن �هلل-؛ لذلك 

قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن 
�لدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي �هلل 
�أيوب؛ ملا �أ�سابه ما �أ�سابه من �ملر�ص، 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى �هلل عنه: }�أَنرِ
نَي{؛  مرِ �حرِ ْرَحُم �لَرّ ُّ َو�أَنَْت �أَ نرَِي �ل�ُسّ َم�َسّ

ن �هلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت �الإجابة مبا�سة مرِ
ْن �ُسٍّ{، وكذلك ملا ��ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه �ل�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ اَل تََذْرنرِ َفْرًد� َو�أَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت �الإجابة مبا�سة:  �لَْو�ررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َو�أَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة
�أوالً: �حلر�ص على ذكر �هلل -تعاىل- 
-تعاىل-  �هلل  وذكر  فيه  و�الجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب و�جلو�رح، يكون 
�هلل  تعظيم  من  �لعبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  و�الإقر�ر  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َو�ْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  يَت{)�لكهف:24(،  نَ�سرِ �إرَِذ� 

�الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلو�رح 
ومر�ساته،  -تعاىل-  �هلل  طاعة  يف 
�هلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
�أعظم  من  �هلل  وعال.وذكر  -جل 
�أ�سباب �ل�سالمة من �لغفلة وال�سيما 
قال  ون�سيانهم،  �لنا�ص  غفلة  عند 
بع�ص �ل�سلف :»ذ�كر �هلل يف �لغافلني 
�ملنهزمة،  �لفئة  يحمي  �لذي  كمثل 

لهلك  �لنا�ص  ولوال ذكر �هلل يف غفلة 
�لنا�ص«، ويف �الأثر »لوال �سيوخ ركع، 
ل�سب  ر�سع  و�أطفال  ركع،  وبهائم 
عليكم �لعذ�ب �سبا«. وقال �بن �لقيم 
-رحمه �هلل-: »على قدر غفلة �لعبد 
عن �لذكر يكون بعده عن �هلل«، وقال: 
ال  وح�سة  �هلل  وبني  بينه  �لغافل  »�إن 

تزول �إال بالذكر«.

على امل�ؤمن اأن تغلب رحمته غ�ضبه 
�أيها �الأخوة، �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  ))�إن �هلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق �للق: �إن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق �لعر�ص((  ] �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي عن �أبي هريرة [  �ملوؤمن �ل�سادق يجب �أن تغلب 
رحمته غ�سبه و�أنا �أقول: و�ملوؤمن �ل�سادق يتخلق بهذ� �لكمال، يجب �أن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَو�ترِ و�الأر�صرِ مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي �هلل عنه قال: قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم:  )) �إرَِنّ �هللَ َخلََق يوَم َخلََق �ل�َسّ
َماءرِ و�الأر�صرِ ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أي تغطي ما بني �ل�سماء و�الأر�ص. بَاُق ما بنََي �ل�َسّ رحمٍة طرِ
ها، و�لَوْح�ُص و�لطرُي بع�ُسها على بع�ص، َفاإرِذ� كان يوُم  ُف �لَو�لرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف �الأر�صرِ َرحمة، فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ �أَكَملََها برِهذهرِ �لرحمة ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أو�سح مثل قلب �الأم، �إن�سانة تريد البنها  �لقرِ

كل �سعادة، تعرى من �أجله، جتوع من �أجله، ت�سحي بالغايل و�لرخي�ص من �أجله، وال تنتظر منه �سيئاً، هذه �الأم.

من هم الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
�أولياء �هلل – بكل و�سوح و�خت�سار – هم �أهل �الإميان و�لتقوى ، �لذين ير�قبون �هلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

�أو�مره ، ويجتنبون نو�هيه . 
يَاةرِ  يَن �آَمنُو� َوَكانُو� يَتَُّقوَن . لَُهْم �لْبُ�ْسَى يفرِ �حْلَ ْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن . �لَّذرِ رِ ال َخْوٌف َعلَيْهرِ قال �هلل تعاىل : ) �أَال �إرَِنّ �أَْولرِيَاَء �هلَلّ

يُم ( يون�ص/62-64 ،قال �حلافظ �بن كثري رحمه �هلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ �هلَلّ َرةرِ اَل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ �اْلآخرِ �لُدّ
»تف�سري �لقر�آن �لعظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ، كما ف�سهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : �أنه ) ال 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من �أهو�ل �لقيامة ، ) َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما ور�ءهم يف �لدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر �هلل . وقد ورد هذ� يف  وقال عبد �هلل بن م�سعود ، و�بن عبا�ص ، وغري و�حد من �ل�سلف : �أولياء �هلل �لذين �إذ� ُروؤو� ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه ، قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : ) �إن من عباد �هلل عباد� يغبطهم �الأنبياء 
و�ل�سهد�ء . قيل : من هم يا ر�سول �هلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابو� يف �هلل من غري �أمو�ل وال �أن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ال يخافون �إذ� خاف �لنا�ص ، وال يحزنون �إذ� حزن �لنا�ص . ثم قر�أ : ) �أَال �إرَِنّ 

ْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ( رو�ه �أبو د�ود باإ�سناد جيد – و�سححه �الألبان يف »�ل�سل�سلة �ل�سحيحة«  رِ ال َخْوٌف َعلَيْهرِ �أَْولرِيَاَء �هلَلّ
)1369/7( - » �نتهى باخت�سار وت�سف ي�سري . 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري
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مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr
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 وداد احلاج 

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 
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اجلمعة 22 ال�شبت23 جوان  2018  املوافـق  لـ 09 �شوال 1439هـ 23
ف�ضيحة تطيح برئي�س جمل�س �إد�رة »�إنتل«

املخت�صة  »اإنتل«  �رشكة  اأعلنت 
يف  الكومبيوتر  معاجلات  باإنتاج 
اخلمي�س،  اليوم  لها،  �صحفي  بيان 
عن ا�صتقالة رئي�س جمل�س اإدارتها، 

برايان كرجانيت�س.
الإدارة  رئي�س  ال�رشكة  وعينت 
بديال  �صوان،  روبرت  املالية، 
الأعمال حلني  لت�صيري  لكرجانيت�س، 

رئي�س  من�صب  ي�صغل  من  اختيار 
برايان  وكان  ال�رشكة  اإدارة  جمل�س 
با�صتقالته  تقدم  قد  كرجانيت�س 
وقبلت على الفور، لتورطه يف عالقة 
ال�رشكة  موظفي  اأحد  مع  �صابقة 
جن�س  ال�صحفي  البيان  يو�صح  )ومل 
عن  ال�رشكة  واأعلنت  املوظف(، 
ملا  الواقعة،  يف  فوري  حتقيق  فتح 

متثله من خرق لقوانني ال�رشكة التي 
وكان  املدراء  جميع  على  ت�رشي 
قبول ا�صتقالة كرجانيت�س على الفور 
مبادئ  »�رشيان  على  تاأكيد  مبثابة 
العاملني  جميع  على  ال�رشكة  وقيم 
اأ�صاف  »اإنتل«كما  لبيان  وفقا  بها« 
»بداأت  ال�رشكة  اأن  ال�صحفي  البيان 
مر�صحني  عن  البحث  يف  بالفعل 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�صب  ل�صغل 
ال�رشكة حمليا ودوليا«.

من�صب  كرجانيت�س  برايان  و�صغل 
منذ  ال�رشكة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يف  بالعمل  والتحق   ،2013 مايو 
وحذف   ،1982 عام  منذ  ال�رشكة 
له  الذاتية  ال�صرية  ال�رشكة  موقع 

�صباح اليوم.

في�ضبوك »يفتح« �لعيون 
�ملغلقة يف �ل�ضور!

طور في�صبوك طريقة مبتكرة لـ »لإنقاذ« ال�صور التي يرم�س 
فيها الأ�صخا�س عن طريق اخلطاأ وا�صتخدم فريق من مهند�صي 
في�صبوك تقنية جديدة ت�صمى »<in-painting«، حيث يعمل 

الربنامج على ا�صتبدال العني املغلقة باأخرى مفتوحة، ولكن 
بطريقة تبدو واقعية ب�صكل لفت للنظر وقام املهند�صون 

-Generative A  بتدريب نظام التعلم الآيل، الذي ي�صمى »
versarial Network«، لإعادة فتح العيون املغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب اثنني من ال�صبكات الع�صبية على التعرف على 
عيون امل�صتخدمني يف مليوين �صورة، واإعادة اإن�صائها من خالل 

الرجوع اإىل جمموعة من ال�صور املرجعية، حيث يتم جمع 
املعلومات عن لون جلد امل�صتخدم و�صكل العني ولون القزحية.

وقدم حوايل 200 األف �صخ�س �صورهم للدرا�صة، كما �صملت 
جمموعة بيانات منف�صلة لـ 100 األف �صورة للم�صاهري وقال 

الباحثون اإنه لي�س هناك �صك يف اأن اخلوارزميات الواقعية 
لإعادة ت�صحيح معامل الوجه، تعترب مو�صوع بحثي متنامي فيما 

يتعلق بتقنيات الكمبيوتر املتطورة والتعلم الآيل.
واأ�صافوا اأن خوارزميات اإعادة التنقيح ا�صتخدمت على نطاق 

وا�صع يف مهام خمتلفة، مبا يف ذلك اإزالة اللون الأحمر من 
العيون وال�صوائب والتالعب مبيزات الوجه، وت�صميم ماكياج 
ا�صطناعي ومع ذلك، فقد تعر�صت التقنية املبتكرة مل�صكلة 
كبرية عند التدّرب على ال�صور التي حتتوي على نظارات اأو 

ق�صات �صعر معينة. كما تواجه التقنية م�صكلة يف حتليل الوجوه 
�صمن ال�صوراملزدحمة بالأ�صخا�س، ومن غري الوا�صح ما اإذا كان 
في�صبوك يخطط لإطالق التكنولوجيا اجلديدة لال�صتخدام على 

من�صات التوا�صل الجتماعي اخلا�صة بال�رشكة الأم.

مايكرو�ضوفت �ضرت�ضل 
حتديث ويندوز 10 

�لكبري نهاية �ل�ضهر .. 
تعرف على �جلديد
خام�س حتديث رئي�صي لنظام الت�صغيل 
ويندوز 10 �صي�صل نهاية ال�صهر اجلاري 
�صيكون  والذي  املقبل  الأثنني  يوم  اأي 
 10  Windows الرمزي  ا�صمه 
القادم  الكبري  التحديث   2018  April
وت�صميته   17134 الإن�صاء  رقم  يحمل 
اأن ال�رشكة �صتعتمد  بهذا ال�صكل يعني 
التحديثات  ت�صمية  يف  جديد  ا�صلوب 
الذي  والعام  ال�صهر  ا�صم  ا�صافة  وهو 
ي�صدر فيه وهذا التحديث متاح جماناً 
العام  خالل  و�صي�صل  للم�صتخدمني 

اجلاري حتديثني اإ�صافيني جمانيني
مايكرو�صوفت  اأطلقت  الآن  وحتى   
لنظام  رئي�صية  حتديثات  اأربعة 
 November وهي    10 ويندوز 
 Update، Anniversary
 ،Update، Creators Update
وكما   .Fall Creators Update و 
القادم  اخلام�س  التحديث  تالحظون 

�صينتهج ا�صلوب الت�صمية اجلديد
يف  اجلديدة  املزايا  لأبرز  وبالنظر 
الزمني  اخلط  ميزة  التحديث  هذا 
املتوقع  من  كان  والتي   Timeline
هذه  ال�صابق.  التحديث  يف  اإطالقه 
امليزة ت�صمح للم�صتخدم البحث يف كل 
الكمبيوتر  بها على  قام  التي  الأن�صطة 

 30 خالل 
املعلومات  وتت�صمن  ما�صي.  يوم 

والتطبيقات  امللفات  �صتظهر  التي 
واملواقع التي عمل عليها. واأي�صاً ميكن 
معرفة ما الذي كان يقوم به على هاتفه 
اآيفون.  اأو  اأندرويد  كان  �صواء  الذكي 
ح�صاب  عرب  مزامنته  تتم  �صيء  وكل 
مت�صفح  وبا�صتخدام  مايكرو�صوفت 
الأخرى  امليزة   365 اأوفي�س  اأو  اإيدج 
 Focus Assist الرتكيز  م�صاعد 
بالتخل�س  ت�صغيلها  عند  ت�صمح  والتي 
الواردة  الإ�صعارات  ت�صوي�س  من 
والربيد  الجتماعية  ال�صبكات  من 
الإلكرتوين وغريها. ميكن تفعيله يدوياً 
اليوم،  خالل  معني  موعد  حتديد  اأو 
لبع�س  ال�صتثناءات  و�صع  ميكن  كما 
الأ�صخا�س، وبعد اإيقاف تفعيله يظهر 
لك ملخ�س لكل �صيء فاتك اأما مت�صفح 
Edge اأي�صاً ح�صل على مزايا جديدة 
مثل اأيقونة لل�صوت لكتم اأو اإيقاف كتم 
وكذلك  معني.  تبويب  اأي  من  ال�صوت 
هناك واجهة قراءة الكتب الإلكرتونية 
التلقائي  الإدخال  ال�صا�صة،  كامل  على 
خيارات  الإلكرتوين،  الدفع  لبيانات 
القواعد  لت�صحيح  وزر  اأ�صهل  طباعة 

اأثناء الكتابة

هل نظام ت�ضغيل كروم 
 �لبديل �لأمثل لآندرويد

 على �لأجهزة �للوحية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�صغيل اآندرويد 
الذي تعمل به ُمعظم الهواتف الذكية يف 
اللوحية  الأجهزة  حلقتها  والتي  العامل، 
ال�رشكة  متتلك  كما  ذلك،  يف  التابلت  اأو 
نظام ت�صغيل كروم الذي تعمل به اأجهزة 
الكمبيوتر، والذي يبدو اأنه �صيكون النظام 
نظام  من  بدلً  اللوحية  لالأجهزة  الأمثل 

اآندرويد قريباً

ملاذا ترك الآندرويد؟

جهاز  اأول  اإطالق  عند  اأنه  احلقيقة  يف 
كانوا  اآندرويد  بنظام  يعمل  لوحي 
جديد  �صيٍء  عن  يبحثون  امل�صتخدمني 
خُمتلف متا�صياً مع اأجهزة اآيباد، لكن فيما 
بعد بداأ النا�س يرون يف الأجهزة اللوحية 
نُ�صخة ُمكربة  اآندرويد  بنظام  التي تعمل 
عن الهواتف الذكية، خا�صة بعد الزيادة 
الذكية  الهواتف  حجم  يف  امللحوظة 
النا�س  جعل  الذي  الأمر  وهو  العادية. 
جهاز  لقتناء  جوهرياً  اختالفاً  يرون  ل 
هاتف  من  بدلً  بو�صة   7 ب�صا�صة  لوحي 
اجلهازين  اأن  طاملا  بو�صة،   6 بقيا�س 

يقدمان نف�س اخل�صائ�س والتطبيقات
ب�صكل  ي�صتمر  الرتاجع  كان  وبالطبع 
�صنوي يف مبيعات الأجهزة اللوحية بنظام 
اآندرويد مقارنة مع اأجهزة اآيباد، بالرغم 
لبع�س  كانت  ا�صتثناءات  هناك  اأن  من 
�رشكات  تُنتجها  التي  الكبرية  الأجهزة 
لالأعمال  حمدود  ب�صكل  �صام�صوجن  مثل 

اخلا�صة وال�رشكات

هل نظام ت�شغيل كروم 
منا�شب؟

بداأت قوقل بو�صع نظام ت�صغليها اجلديد 
ت�صعى  حيث  فرتة،  قبل  اخلارطة  على 
احلوا�صيب  �صوق  يف  كلمتها  لها  ليكون 
وويندوز  مايكرو�صوفت  مع  احلال  مثلما 
الذي  الأمر  وهو  ماك،  ونظام  اآبل  اأو 
كروم  ت�صغيل  نظام  تُقدم  جعلها 
الكمبيوتر  لأجهزة   »ChromeOS«
مل  الأمر  فاإن  وبالطبع،  والالبتوب 
اأن  طاملا  احلد  هذا  عند  ليتوقف  يكن 
الختالفات  بع�س  على  يحتوي  النظام 
بيئة  يُقدم  حيث  اآندرويد،  يف  املوجودة 
مهنية  وتطبيقات  اأ�صمل  احرتافية  عمل 
اآندرويد  عك�س  على  لالأعمال  ُمنا�صبة 
العمل  تركيزه على وظائف  ين�صُب  الذي 
الب�صيطة على الهاتف هذا الأمر جعل من 
�رشكات الأجهزة الإليكرتونية تُفكر جدياً 
بتكلفة  اأ�صمل  ل�صتخدامات  حتويله  يف 
ا�صتخدامه  تُقرر  جعلها  ما  وهو  اأقل، 
الأمر  »التابلت«،  اللوحية  الأجهزة  مع 
للم�صتخدم  اأكرث  خيارات  �صيوفر  الذي 

يف ال�صوق

هل �شينجح النظام؟

�صيُقدم  اأنه  وخ�صو�صاً  بالتاأكيد، 
ومهنية  احرتافية  اأكرث  خُمتلفة  خيارات 
اأقالم  وجود  اأن  كما  للم�صتخدمني، 

�صتايلو�س كرفيق لالأجهزة �صي�صاعد على 
ا�صتخدام الأجهزة بطريقة اأف�صل ُمقارنة 
مع اأجهزة اآندرويد التي ل ت�صتخدم تلك 
�صيجعل  ما  وهو  اأغلبها،  يف  التقنيات 
عن  خمتلفاً  �صيئاً  فيها  يجد  امل�صتخدم 
ال�صابق، اإل اأن الأمر رمبا �صيحتاج بع�س 

الوقت لتُ�صبح اخليار الأ�صا�صي له

ما احلافز ل�شراء اأجهزة نظام 
كروم؟

احلقيقة اأن �صعر الأجهزة هو اأكرب حافز، 
حول،  اأ�صعارها  �صترتاوح  ما  غالباً  حيث 
بكافة  يتمتع  جلهاز  منا�صب  �صعر  وهو 
املختلفة،  قوقل  وخدمات  الإمكانيات 
الأجهزة  فاإن  احلال  بطبيعة  لكن 
ي�صل  قد  جداً  العالية  باملوا�صفات 

�صعرها 600
كما اأن الأجهزة اجلديدة بنظام كروم تُقدم 
وخ�صو�صا  امُلفيدة  املزايا  من  العديد 
مُيكن  بع�صها  اأن  اإل  بالإ�صافة  للطالب، 
لوحة مفاتيح  لالبتوب مع  ب�صهولة  حتويله 
اأو تابلت كما فعلت ات�س بي مع اأول جهاز 
مُيكن ف�صله ويعمل بنظام كروم، وهو ثاين 
كروم  اآي�رش  بعد  كروم  بنظام  يعمل  جهاز 
هذا  يف  ف�صل  مُيكن  ل  الذي   10 بوك 
الأ�صئلة  بع�س  على  اأجبنا  رمبا  املقال 
تُقدم فكرة عن نظام ت�صغيل  التي  امُلهمة 
كروم وال�صبب الذي يجعله بدياًل اأن�صب من 
اآندرويد على الأجهزة اللوحية. ونتمنى اأن 

ينال اإعجابكم



للمديرية  العامة  الإدارة  مديرية  تو�ضح 
فيه  امل�ضتبه  باأن  الوطني،  للأمن  العامة 
ال�ضيارات  حظرية  مل�ضالح  تابع  �ضائق 
للمديرية العامة للأمن الوطني كغريه من 
ولي�س  ال�ضيار،  العتاد  م�ضتخدمي  مئات 
املدير  اللواء  لل�ضيد  ال�ضخ�ضي  بال�ضائق 
�ضارخ  اإفرتاء  وهذا  الوطني  للأمن  العام 
له وهو معلومة مغلوطة نفندها  كما روج 
م�ضدرها  اإ�ضاعات  وهذه  قاطعا  تفنيدا 
اأ�ضخا�س لها اأغرا�س معينة هدفها البلبلة 
تاأدية  املوقرة   الق�ضاء  هيئة  ترك  بدل 
مهامها وفقا للقانون. وتفيد باأن املعني، 
ت�رصفه انفرادي ومعزول ل ميت ول يلزم 
بتاتا اإدارته وموؤ�ض�ضة الأمن الوطني. كما 

للمديرية  العامة  الإدارة  مديرية  تهيب 
التاأكد  �رصورة  اإىل  الوطني  للأمن  العامة 
عن  املتداولة  والأخبار  املعلومات  من 

ما  كل  لتجنب  الر�ضمية،  امل�ضادر  طريق 
مبعلومات  العام  الراأي  اإثارة  �ضاأنه  من 

واأخبار مغالطة.
م�سالح احلماية املدنية بتب�سة

اإخماد حريق عدادات كهربائية 
و اإنقاذ ثالثة اأ�شخا�ص  

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية  ببلدية بال�رصيعة 
ولية تب�ضة م�ضاء يوم اجلمعة من  نهاية الأ�ضبوع  مدعمة 
بكل من الوحدة الرئي�ضية الوحدة الثانوية �ضليمان جلول  

التابعة لبلدية املاء الأبي�س و الوحدة الثانوية  بلدية لعقلة 
الوحدة الثانوية ببلدية  بئر العاتر واملركز املتقدم ببلدية  

احلمامات ولية تب�ضة  وعلى راأ�ضهم املدير  املقدم دراوات 
ال�ضادق الذي كان حا�رصا منذ ال�ضاعات الأوىل على بداية 

من  ت�ضاقط  كمية معتربة من الأمطار حيث مت ت�ضجيل 
عدة تدخلت متفرقة ببلدية ال�رصيعة التي �ضهدت ت�ضاقط 

اأمطار غزيرة مما اأدى اإىل ت�ضجيل عدة تدخلت متفرقة
منها تدخل والوحدات لأجل اإخراج �ضيارة �ضياحية من نوع 
رونو 25 جرفتها مياه الأمطار بواد عبلة  التابع اقليم بلدية 
ال�رصيعة و �ضيارة كان على متنها ثلثة اأ�ضخا�س اأعمارهم 

ترتاوح بني 40و46 �ضنة حيث متكنت ذات امل�ضالح  اإىل 
انقاذ �ضخ�ضني كما اأدى احلادث اإىل وفاة ال�ضخ�س الثالث 

والبالغ من العمر حوايل 46 �ضنة مت حتويل جثته اإىل 
م�ضلحة حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى حممد ال�ضبوكي  ببلدية 
ال�رصيعة وكما مت اإ�ضعاف وحتويل ال�ضخ�ضني الآخرين اإىل 
ا�ضتعجالت ذات امل�ضت�ضفى كما تدخلت  ذات امل�ضالح  

لأجل امت�ضا�س مياه مبنازل بعدة اأحياء متفرقة بال�رصيعة  
و اإخماد حريق ثلثة عدادات كهربائية بعمارات باملكان 

امل�ضمى حي 04 مار�س  و اإخماد حريق عمود كهربائي 
ب�ضارع هواري بومدين بتب�ضة ولتزال العملية متوا�ضلة 

ح�ضب ال�ضطرابات اجلوية مع انخفا�س يف درجات 
احلرارة يف الوقت الذي انقطعت فيه عدة طرقات جراء 

ارتفاع معدل ال�ضيول وفي�ضانات الأودية .
عززي ر�سيد

بن باحمد رئي�ص نقابة 
ال�شيادلة الأفارقة

انتخب اجلزائري لطفي بن باحمد رئي�ضا للنقابة 
امل�ضرتكة لل�ضيادلة الأفارقة وذلك خلل انعقاد الطبعة 

19 للمنتدى الدويل لل�ضيادلة الذي احت�ضنته بوركينافا�ضو 
قبل يومني ويختتم اليوم، التي �ضهدت اأي�ضا انعقاد 

اجلمعية العامة لنقابة ال�ضيادلة الأفارقة، حيث اأ�ضبحت 
اجلزائر على راأ�س الهيئة القارية لنقابة ال�ضيادلة.

اأحمد باحلاج 

املديرية العامة للأمن الوطني

بيان تو�شيحي حول »�شائق« اللواء الهامل و ق�شية الكوكايني
تبعا للمقال ال�سحفي املتداول عرب بع�ص ال�سحف واملواقع االلكرتونية، بخ�سو�ص ا�ستباه اأحد �سواق املديرية 

العامة للأمن الوطني يف ق�سية، تدعو مديرية االدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، مت�سفحي اجلرائد 
وم�ستعملي مواقع التوا�سل االجتماعي اإىل تفادي تداول االأخبار واملعلومات املغلوطة التي ال متت ب�سلة اإىل الوقائع. 

معركة جزائرية 
اأمريكية داخل 

الأوبك
و�ضائل  كل  تفعل  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

ال�ضغط لتغيري موقف دول الأوبك و اإجبارها 

�ضعر  لتخفي�س  الإنتاج  م�ضتويات  رفع  على 

»بلومربغ«  لوكالة  �ضبق  البرتول،حيث  برميل 

نقل عن م�ضادر مطلعة اأن احلكومة الأمريكية 

يف  اآخرين  ومنتجني  ال�ضعودية  من  طلبت 

»اأوبك« زيادة اإنتاج النفط بنحو مليون برميل 

اأ�ضعار  ارتفعت  اأن  بعد  الطلب  وجاء  يومياً. 

للبنزين يف الوليات املتحدة  البيع بالتجزئة 

لأعلى م�ضتوياتها يف اأكرث من 3 �ضنوات وبعد 

من  علناً  ترامب  دونالد  الرئي�س  �ضكا  اأن 

يف  النفط  اأ�ضعار  وارتفاع  »اأوبك«  �ضيا�ضة 

تغريدة على »تويرت«. ل ميكن التكهن بقدرة 

ال�ضغوط  اأمام  طويل  ال�ضمود  على  الأوبك 

قابلية  لديها  دول   وجود  ظل  يف  الأمريكية 

مهما  اخلارجية  للملءات  للن�ضياع  كبرية 

فيها  يتحكم  الدول  هذه  بع�س  نوعها،و  كان 

الأبي�س.  البيت  يف  م�ضت�ضار  برتبة  موظفون 

�ضتكون جمربة  اجلزائرية  الدبلوما�ضية  الآلة 

على اللعب يف الكوالي�س و توظيف كل اأوراقها 

الإنتاج  م�ضتويات  على  الإبقاء  معركة  لربح 

احلالية بغية التحكم يف �ضعر منا�ضب  ي�ضمن 
�ضبط التوازنات املختلة حاليا.

موقف

»جنمة االإعلم« 2018

متديد ا�شتثنائي 
لإيداع الرت�شحات 

اإىل اخلمي�ص 12 
جويلية 2018

ا�ضتجابة لطلب العديد من ال�ضحفيني 
الذين مل يتمكنوا من اإكمال اأو ن�رص اأو 
بث اأعمالهم وبعد الت�ضاور مع اأع�ضاء 

جلنة التحكيم، مددت Ooredoo ب�ضكل 
ا�ضتثنائي فرتة اإيداع العمال ال�ضحفية 

 Media Star »مل�ضابقة »جنمة العلم
يف طبعتها الثانية ع�رصة اإىل يوم اخلمي�س 

12 جويلية 2018.  الأعمال املوؤهلة 
للم�ضاركة يف امل�ضابقة، باللغات العربية، 
الأمازيغية، الفرن�ضية، والإجنليزية، هي 

تلك املن�ضورة وامُلبثة يف و�ضائل الإعلم 
اجلزائرية ما بني  12 ماي 2017 و12 

جويلية 2018.
احلاج # وداد 

اجلي�ص اللبناين

 تفكيك جهاز جت�ش�ص 
اإ�شرائيلي يف كفر�شوبا

حول الوقاية من التطرف العنيف 

املحادثات الإقليمية 
الثالثة باجلزائر

درك بلعبا�ص 

حماولة تهريب اأكرث من 08 
كلغ من الكيف

اأم�س  اللبناين  اجلي�س  اأعلن 
اجلمعة، تفكيك منظومة جت�ض�س 
تلل  يف  زرعت  »اإ�رصائيلية« 
كفر�ضوبا داخل الأرا�ضي اللبنانية 
لبنانية  اإعلم  و�ضائل  وذكرت 
متكنت  اجلي�س  خمابرات  اأن 
على  التج�ض�س  جهاز  ك�ضف  من 

م�ضافة 700 مرت �ضمايل ال�رصيط 
ولبنان  اإ�رصائيل  بني  احلدودي 
�ضلح  من  فرقة  اأن  واأو�ضحت 
اللبناين  اجلي�س  يف  الهند�ضة 
واأنه  اجلهاز،  تفكيك  على  عملت 
خا�ضع يف الوقت الراهن للفح�س 

واملعاينة.

الطبعة  فعاليات  غدا  تنطلق 
القليمية  »املحادثات  من  الثالثة 
العنيف  التطرف  الوقاية من  حول 
ال�ضاحل-ال�ضحراوي«  مبنطقة  
الثنني  و  الأحد  يومي  �ضتعقد 

القادمني باجلزائر العا�ضمة.
يعقد  الذي  اللقاء  هذا  وينظم 
ال�ضلم  يف  »ال�ضتثمار  �ضعار  حتت 
مبنطقة  العنف   من  الوقاية  و 

من  بدعم  ال�ضاحل-ال�ضحراوي« 
املتحدة  المم  مكتب  و  اجلزائر 
اخلا�س باإفريقيا  الغربية و منطقة 
من  الدويل  واملعهد  ال�ضاحل 
الفيدرالية   الكتابة  و  ال�ضلم  اأجل 
ل�ضوي�رصا  اخلارجية  لل�ضوؤون 
و  للدرا�ضات  الفريقي  واملركز 
للحتاد  الإرهاب   حول  الأبحاث 

الإفريقي، ي�ضيف ذات امل�ضدر.

الأبحاث  ف�ضيلة  متكنت 
للدرك  الإقليمية  باملجموعة 
الوطني بولية �ضيدي بلعبا�س من 
حجز كمية هامة من املخدرات 
تلم�ضان  ولية  من  قادمة  كانت 
توقيف  مت  ،حيث  اجلهة  نحو 
الطريق  م�ضتوى  على  مركبة 
ال�ضيار �رصق –غرب وعلى متنها 

التفتي�س  عملية  واإثر  �ضخ�ضني 
مت  الدرك  رجال  بها  قام  التي 
املعالج  الكيف  من  كمية   حجز 
موجهة  كانت  كلغ   8.8 ب  تقدر 
للرتويج ،ومبا�رصة مت فتح حتقيق 
ك�ضف  انتظار  يف  املتهمني  مع 

باقي خيوط الق�ضية 
�ص.�سهيب

النقابة امل�سرتكة لل�سيادلة االأفارقة

انتخاب اجلزائري بن باحمد لطفي رئي�شا 

البليدة

تدمري قنبلتي تقليديتي ال�شنع يف بوقرة

 تطوير العالقات يف البيئة 
بني اجلزائر والربتغال

ال�ضيادلة  لنقابة  الوطني  املجل�س  اأعلن 
لطفي  الدكتور  رئي�ضه،  اأن  اجلزائريني  
يف  اخلمي�س  يوم  انتخابه  مت  باحمد  بن 
لرئا�ضة  فا�ضو(   )بوركينا  واغادوغو  
الأفارقة  لل�ضيادلة  امل�ضرتكة  النقابة 
واأو�ضح املجل�س الوطني لنقابة ال�ضيادلة 
بن  انتخاب  اأن  له  بيان  يف  اجلزائريني  
باحمد جرى خلل اجلمعية العامة للنقابة 
امل�ضرتكة لل�ضيادلة الفارقة على  هام�س 

لل�ضيدلة  الدويل  للمنتدى  ال19  الطبعة 
يف    2018 جوان   23 اإىل   20 من  املنعقد 

واغادوغو.
اإ�ضافة  لل�ضيدلة  الدويل  املنتدى  ي�ضم  و 
الأفارقة   لل�ضيادلة  امل�ضرتكة  النقابة  اإىل 
و  لل�ضيادلة  الفريقية  النقابة  من  كل 
جمعية ال�ضيدليات املركزية ل�رصاء الأدوية  
ال�ضيدلية  مدراء  جمعية  و  الأ�ضا�ضية 

الإفريقية،ح�ضب نف�س امل�ضدر.

وبف�ضل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ودّمرت  ك�ضفت  املعلومات،  ا�ضتغلل 
يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 

تقليديتي   )02( قنبلتني   ،2018 21 جوان 
ال�ضنع قرب بلدية بوقرة، ولية البليدة/

ن.ع.1.

تباحثت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة 
�ضفري  رفقة  زرواطي  الزهراء  فاطمة 
اأوليفيريا  كارلو�س  اجلزائر  يف  الربتغال 
البلدين  بني  العلقات  تطوير  �ضبل  حول 

والطاقة، حيث  البيئة  يتعلق مبجال  فيما 
ا�ضتقبلت الوزيرة ال�ضفري الربتغايل يف مقر 
وزارتها من اأجل البحث يف العلقات التي 

تربط البلدين حول هذا املجال.
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