
 تعهد بفتح حتقيق
 يف جتاوزات التوظيف 

�سباب مترنا�ست 
يثورون يف وجه الوايل 

الأر�صاد اجلوية

اأمطار رعدية يف 
15 والية �سرقية
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�ص4

�ص3

للمطالبة بتدخل وزارة الطاقة لتنفيذ املر�صوم الرئا�صي 266/14 

11األف عامل ب�سوناطراك م�سربون عن الطعام 

البويرة

انتحار �سخ�سني يف يوم واحد مبنطقة تاغزوت
�ص2

�ص6
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انتقدت دعواتهم وطالبت ال�صلطات 
بالتدخل، لويزة حنون:

 الداعون الإلـــغاء
  املــــــهرجــــــانـات 
�ص3جتب  حماربتـــهم
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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�ص17

 اجلي�ص اجلزائري يفكك امتداد خاليا القاعدة 

تراجع العمليات االإرهابية 
بن�سبة 85باملائة 

 اجلي�ص اجلزائري وجه �صربات 
دقيقة اأربكت ح�صاباتهما

فوارق جوهرية بني اأداء و 
انت�سار القاعدة و داع�ش

�ص5

�ص5

حمافظ مهرجان وهران 
ال�صينمائي اإبراهيم �صديقي

 تعــــــــودنا عــــــلى 
حمالت الت�سويه 

�ص24 

�ص24

�ص 2

تيبازة

ك�سف و تدمري4 قنابل تقليدية
اأم البواقي 

زلزال بقوة  3ر3 درجات
ق�صية الت�صمم اجلماعي بالبليدة 

 جلنة حتقيق للوقوف 
على حالة امل�سابني 

.           " اإنهيار 06 عمال  ب�سبب تدهور حالتهم ال�سحية  " 

نفى ممار�صة �صغوط على 
الرئي�ص،اأويحي

اأحزاب جديدة 
�ستعلن م�ساندتها 
للعهدة اخلام�سة
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البويرة

انتحار �صخ�صني يف يوم واحد
اهتزت �صبيحة اأم�س منطقة تاغزوت الواقعة �رشق عا�صمة والية البويرة 

بطريقة  حلياتهما  حدا  و�صع  على  �صخ�صان  اإقدام  فاجعة  وقع  على 

العمر  من  البالغ  ال�صاب  على  مركالة  قرية  �صكان  عرث  حيث   , تراجيدية 

21 �صنة جثة هامدة معلقة على جذع �صجرة غري بعيد عن منزله العائلي 

اأمرا�س  من  يعاين  ال�صحية  اأن  مقربة  م�صادر  من   « »الو�صط  وعلمت 

وا�صطرابات نف�صية منذ مدة طويلة , فيما �صدم اأهلي قرية ان�صمان على 

خرب انتحار كهل يبلغ من العمر 51 �صنة واأب ل 3 اطفال وجده ابنه ال�صغري 

مغلق بحبل داخل حمام البيت وقد تدخلت عنا�رش احلماية املدنية لنقل 

الدرك  م�صالح  فتحت  جهتها  ومن  للت�رشيح  لعر�صهما  ال�صحيتني  جثة 

البويرة  , وللإ�صارة �صهدت والية  االليمتني  الوطني حتقيقا يف احلادثتني 

منذ بداية ال�صنة حوايل 8 حوادث مماثلة ما ي�صتدعي دق ناقو�س اخلطر 
من انت�صار هذه الظاهرة امل�صينة باملنطقة .

اأ.م
تلم�سان 

 ترقب تهيئة وترميم 12
 مدر�صة ابتدائية 

ا�صتفادت دائرة الرم�صي )والية تلم�صان( من مبلغ  4ر21 مليون دج 

من اأجل ترميم 12 مدر�صة ابتدائية, ح�صبما علم اأم�س االثنني لدى 

رئي�س الدائرة, وذكر ا�صماعيل معمر اأن هذا الغلف املايل الذي 

 , املحلية  للجماعات  وال�صمان  الت�صامن  �صندوق  اإطار  يف  يندرج 

�صي�صمح برتميم املدار�س الواقعة بكل من بلديات الرم�صي )5ر11 

)5ر1  وار�صو�س  بني  و  مليون دج(  )2ر2  يو�صف  و عني   ) دج  مليون 

مليون دج( و الفحول )7ر1 مليون دج( و �صبع �صيوخ) 5ر4 مليون دج( 
, وفق ذات امل�صدر.

خبر في 
صورة

مع اإيواء 94 عائلة 

توا�صل البحث عن طفل 
مفقود بتمرنا�صت  

زلزال بقوة  3ر3 درجات 
بوالية  اأم البواقي 

البواقي بلغت �صدتها 3ر3  اأم  اأر�صية م�صاء االحد بوالية  �صجلت هزة 
درجات على �صلم ري�صرت, ح�صب ما اأفاد به مركز البحث يف علم الفلك 
التي �صجلت على  الهزة  الفلكية واجليوفيزياء, وحدد موقع  والفيزياء 
ال�صاعة 22 و 17د, على بعد 11 كلم جنوب غرب عني مليلة )بوالية اأم 

البواقي(, ح�صب ما اأو�صحه املركز يف بيان له. 

تيبازة

ك�صف و تدمري4 قنابل تقليدية

الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�صفت  االإرهاب,  مكافحة  اإطار  يف 
ال�صعبي, يوم 05 اأوت 2018 بتيبازة/ن.ع.1, اأربع )04( قنابل تقليدية 
االإرهابية  للجماعات  خمباأ  اأخرى  مفرزة  دمرت  فيما  ال�صنع, 

ببومردا�س.

�ساعة  الـ24  خالل  مت 
الأخرية اإيواء 94 عائلة 
)مترنا�ست(  قزام  بعني 
ت�ساقطا  �سهدت  التي 
كاإجراء  لالأمطار  كبريا 

وقائي, فيما تتوا�سل 
عن  البحث  عملية 
واد  �سيول  جرفته  طفل 
ثالثة  منذ  تينغكليل 
اأيام, ح�سب ما اأفادت به 
املديرية العامة للحماية 

الثنني  اأم�س  املدنية 
اإثر  فعلى  لها  بيان  يف 
ت�ساقطت  التي  الأمطار 
الأخرية  الأيام  خالل 
من  وليات  عدة  على 
م�سالح  قامت  الوطن, 
بعدة  املدنية  احلماية 
تدخالت من اأجل اإجالء 
ال�سكان و امت�سا�س مياه 
الأحياء  داخل  الأمطار 
بكل من قاملة و الطارف 

و  جيجل  و  خن�سلة  و 
»دون  هذا  و  عنابة 
من  خ�سائر«,و  ت�سجيل 
اأح�ست  اأخرى,  جهة 
م�سالح احلماية املدنية 
ذاتها,  الفرتة  خالل 
مرور  حوادث  عدة 
خطرية,  خم�سة  منها 
اأربعة  وفاة  يف  ت�سببت 
 15 اإ�سابة  و  اأ�سخا�س 

اآخرين بجروح.

احتجاجا على توقيفه يف بوزريعة

�صكران يحطم مدفاأة مبركز االأمن 

بجاية

م�صرع �صيدة يف حادث مرور مميت 

ق�سية الت�سمم اجلماعي بالبليدة 

جلنة حتقيق للوقوف على حالة امل�صابني 

مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
يف  �صاب  بالعا�صمة,  راي�س 
وفقا  العمر  من  الثالث  العقد 
الإجراءات املثول الفوري بجرم 
الغري  مللك  العمدي  التخريب 

على  العلني,  ال�صكر  وخمالفة 
مدفاأة  بتحطيم  قيامه  خلفية 
االأمن  مبركز  خ�صبيا  وبابا 
التابع  لفرقة ال�رشطة الق�صائية 
على  احتجاجا  وذلك  لبوزريعة 

توقيفه من قبل ال�رشطة خلل 
قيامه بتناول اخلمر اأمام منازل 
نابية  بعبارات  والتلفظ  جريانه 
اإزعاجهم  جانب  اإىل  حقهم  يف 
عائلتهم  اأمام  واإحراجهم 

�صكوى  ال�صحايا  قيد  ,حيث 
مبحاولة  واتهامه  املتهم  �صد 
االعتداء عليهم وهو حتت تاأثري 

اخلمر.
م.ل

من  تبلغ  �صيدة  يف  اأم�س  هلكت 
زوجها  واأ�صيب  عاما   43 العمر 
حادث  يف  طفيفة  باإ�صابات 
يف  ا�صم  �صبيحة  وقع  مرور 
�صباحا  العا�رشة  ال�صاعة  حدود 
على   26 رقم  الوطني  بالطريق 
ببلدية  توريرين  منطقة  م�صتوى 

مبديرية  م�صدر  وقال  اأزوالقن 
احلماية املدين اإن هذا احلادث 
الطريق  له  م�رشحا  كان  الذي 
عن  جنم  توريرين  البلدي 
التي  ال�صياحية  ال�صيارة  انقلب 
االثنني  االأ�صخا�س  تقل  كانت 
مما اأدى غلى وفاة �صخ�س بعني 

املكان واإ�صابة من كان برفقتها 
بـ«الطفيفة  و�صفت  بجروح 
اأعوان  باأن  امل�صدر  »واأكد 
بتحويل  قاموا  املدنية  احلماية 
امل�صلحة  اإىل  ال�صحية  جثة 
املعنية مب�صت�صفى ازولقن فيما 
على  االثنني  امل�صاب  نقل  مت 

املواطنني  الأحد  �صيارة  منت 
من  االإ�صعافات  و�صول  قبل 
جهتها, فتحت امل�صالح االأمنية 
املخت�صة اإقليميا فتحت حتقيقا 
اأ�صباب وملب�صات هذا  ملعرفة 

احلادث.
ح- ك

اأوفدت وزارة ال�صحة و ال�صكان 
اأم�س  امل�صت�صفيات  اإ�صلح  و 
خا�صة  وزارية  جلنة  االثنني 
امل�صابني  حالة  على  للوقوف 

بالت�صمم ببلدية 

التق�صي  و  البليدة  بوقرة �رشق 
ذكره  ملا  وفقا  امل�صاألة,  يف 
وقال  لل�صحة,  املحلي  املدير 
اأن وزارة ال�صحة  احمد جمعي 
خا�صة  وزارية  جلنة  اأوفدت 

ال�صحي  الو�صع  على  للوقوف 
للم�صابني بالت�صمم و التق�صي و 
البحث يف امل�صاألة مع مديرية 
املحلية  ال�صلطات  و  ال�صحة 
يقطنون  مواطن   448 وكان 

بعدد من االأحياء ببلدية بوقرة 
االأخرية  اأيام  اأ�صيبوا خلل  قد 
بت�صمم ومت التكفل بهم و تلقيهم 
العلج اللزم بالعيادة املتعددة 

اخلدمات بذات البلدية . 
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انتقدت دعواتهم وطالبت ال�سلطات بالتدخل، لويزة حنون:

الداعون لإلغاء املهرجانات ظالميون جتب حماربتهم
و�سفت لويزة حنون املطالبني باإلغاء احلفالت الغنائية واملهرجانات الثقافية لتعوي�ض ميزانيتها يف التنمية ب«الظالميني« القتني من الع�سور الو�سطى، داعية 

ال�سلطات اإىل ال�سرب بيد من حديد يف هذه الق�سية، يف حني طالبتها بالعمل على خلق التنمية لتجنيب اجلزائر اأي فتنة ال يحمد عقباها.

علي عزازقة

واأكدت الأمينة العامة حلزب العمال 
له  الرتويج  يتم  ما  باأن  اأم�س  يوم 
ب�رضورة مقاطعة والغاء املهرجانات 
ظالمي  �سلوك  اإل  هو  ما  الثقافية 
وليات  كل  عرب  تدريجيا  يت�ساعد 
ال�سلطات  على  يتوجب  ما  الوطن، 
والنحراف  ال�سلوك  هذا  حماربة 
علمانية  يهدد  الذي  اخلطري 
ذات  وراح  اجلزائر،  ودميقراطية 
اأكرث من ذلك ملا �سدد  اإىل  امل�سدر 
على اأن البع�س يريد اأن يعيد اجلزائر 
للت�سعينات ملا �سيطر الفي�س املنحل 
على اجلزائر ون�رض اأفكاره التطرفية 
ويف  و�سفها،  حد  على  والظالمية 
ذات ال�سياق اأو�سحت حنون باأنه بات 

العديد من  التنمية يف  �رضوريا خلق 
ت�ساعد  لأي  تفاديا  الوطن  مناطق 
التي  الفرتة  تيار يف هذه  لأي  �سديد 
ال�سلطة  واأن  �سيما  اجلزائر،  تعي�سها 
يف حالة �سعف والنظام مهلهل ح�سب 

امل�سوؤولة الأوىل عن حزب العمال.

كرثة املبادرات ال�سيا�سية ميع 
العمل ال�سيا�سي

اأن  على  املتحدثة  ذات  �سددت 
قبل  من  ال�سيا�سية  املبادرات  كرثة 
حول  ال�ساحة  يف  الن�سطة  الأحزاب 
خا�س  �سنوي  معر�س  اإىل  اجلزائر 
موؤكدة  ال�سيا�سية،  باملبادرات  بهذا 
هكذا  بفعل  متيعت  ال�ساحة  باأن 
اأخرى  فر�سة  يعطي  ما  دعوات 

ال�ستمرارية،  اأجل  من  للنظام 
الأو�ساع  اإ�سالح  منها  الهدف  رغم 
الو�سع  هذا  مو�سحة:«  احلالية، 
من  و�سيزيد  كارثة  اإىل  بنا  �سيوؤدي 
خ�سم  ويف  الراهن«.  الو�سع  �سبابية 
حديث عن ملف املبادرات تطرقت 
اإىل  العمال  حلزب  العامة  الأمينة 
مبادرة التوافق الوطني التي تقودها 
حم�س، حيث ك�سفت عن عر�س هذه 
الأخرية للقاء �سيتم الف�سل فيه نهاية 
ويف  �سبتمرب،  �سهر  بداية  اأو  اأوت 
انتقدت ذات املتحدثة  الوقت  نف�س 
كيف  قالت:«  حيث  التوافق  مبادرة 
نتوافق مع اأحزاب يف ال�سلطة ت�سعى 
وكيف  القائم،  الو�سع  ا�ستمرار  اإىل 
نتوافق مع جهة ل ترغب يف التغيري 
اأحزاب  قبل  من  نقد  اأي  تقبل  ول 

املعار�سة«.

حملة اإن�ساء جمل�ض تاأ�سي�سي 

لويزة  براأت  اأخرى  جهة  ومن 
املتعلقة  ال�سيا�سية  حملتها  حنون 
لكي  اجلمهورية  رئي�س  مبرا�سلة 
يعو�س  تاأ�سي�سي  جمل�س  ين�ساأ 
خانة  من  القائمة  املوؤ�س�سات 
املوجودة  ال�سيا�سية  املبادرات 
باأن قوام  اأكدت  ال�ساحة، حيث  يف 
ال�سعب  هو  العمال  حزب  حملة 
اجلزائري الذي تاأثر تاأثرا اإيجابيا 
باخلرجات امليدانية التي قام بها 
العديد  يف  العمال  حزب  منا�سلو 
مو�سحة  الوطن،  مناطق  من 
الآلف  املئات  النقطة:«  هذه 

مع  اإيجابيا  �ساروا  املواطنني  من 
اأهرا�س  ف�سوق  ال�سيا�سية،  حملتنا 
وقاملة �سهدت جتاوبا ل نظري له، 
ونحن م�ستمرون فيها«، ويف �سياق 
ولوج  حنون  لويزة  رف�ست  اآخر 

انتقالية  مرحلة  اأي  يف  اجلزائر 
بقيادة  م�رضوطة  �ستكون  لكونها 
من الداخل اأو اخلارج، وهذا الأمر 
ل ميكن ح�سوله، لكون ال�سعب هو 

اأ�سا�س ال�سلطة على حد قولها. 

نفى ممار�سة �سغوط على الرئي�ض،اأويحي

اأحزاب جديدة �ستعلن 
م�ساندتها للعهدة اخلام�سة

الوطني  للتجمع  العام  الأمني  اأكد، 
اأن  اأويحيى،  اأحمد  الدميقراطي، 
اإلتحاق  �ستعرف  املقبلة  الأيام 
مببادرة  الأحزاب  من  كبري  ركب 
دعوة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة 

للرت�سح لعهدة خام�سة.
وقال، اأويحيى خالل ندوة �سحفية 
عقدها اأم�س ، عقب لقاءه برئي�س 
جتمع اأمل اجلزائر عمار غول، اإن 
اأحزاب الأغلبية تدافع عن خيارها 
خام�سة  عهدة  دعم  يف  املتمثل 
للرئي�س بوتفليقة، وهي تعمل وفق 

خطة م�سرتكة يف هذا امل�سعى.
ولدى رده عن ردود اأفعال غا�سبة 
عن  الأخرية  ت�رضيحاته  نتيجة 
اأويحيى  اأحمد  اأكد  ورقلة  اأحداث 
ق�سية  اإن  قال  و  ت�رضيحاته  على 
بلدان  يف  مهرجانات  تنظيم  منع 
،ومن  ال�سجن   اإىل  توؤدي  اأخرى 
العام  الأمني  رد  اأخرى  جهة 
الدميقراطي  الوطني  للتجمع 

اتهمت  التي  الأطراف  على 
على  بال�سغط  املوالة  اأحزاب 
ل  نحن  وقال    ، للرت�سح  الرئي�س 
مواقف  لنا  بل  �سغوط  منار�س 
اأدلينا  و  جديدة  عهدة  اجل  من 
بها و اأ�ساف ذات املتحدث قائال  
الذي  بالرجل  لي�س  “بوتفليقة 
تاأخر  وعن  لل�سغوط”   يخ�سع 
ك�سف  التكميلي  املالية  قانون 
املالية  قانون  اأحكام  باأن  الوزير 
التنفيذ  حيز  �ستدخل  التكميلي 
قريبا مبا�رضة بعد �سدور القوانني 
الع�سوية املنظمة له التي �ست�سدر 
اأ�سعار  ارتفاع  يخ�س  وفيما  قريبا 
فاأرجعها   ، واللحوم  الدواجن 
الذي  الطلب  كرثة  اإىل  اأويحيى 
و  ال�سطياف  مو�سم  مع  يتزامن 
هذا  على  الكبري  والإقبال  العيد، 
ت�سجيع  يجب  و  اللحوم  من  النوع 
الإنتاج ملواجهة ارتفاع الأ�سعار .

ف.ن�سرين

 اإىل غاية 31 دي�سمرب 2017

174 األف موؤ�س�سة ذات مزودة برقم التعريف الح�سائي

اأمطار رعدية يف 15 
ولية �سرقية

االأرا�سي ال�سحراوية املحتلة

�سهادات مروعة عن معاناة ال�سعب ال�سحراوي

بلغ عدد املوؤ�س�سات ذات ال�سخ�س 
التعريف  برقم  املزودة  املعنوي 
و  موؤ�س�سة   174.786 الح�سائي 
 2017 دي�سمرب   31 غاية  اإىل  ذلك 
ح�سبما علم لدى الديوان الوطني 
ذات  ح�سب  و  لالإح�سائيات 
املوؤ�س�سات  عدد  فان  امل�سدر 
املزودة برقم التعريف الح�سائي 
بنحو  طفيف  ارتفاع  �سجل 

ارتفاع  12.800 موؤ�س�سة ما ميثل 
بالعدد  مقارنة  باملائة   8 بـ  قدر 
 2016 دي�سمرب   31 حتى  امل�سجل 
مت  التي  املوؤ�س�سات  عدد  وبلغ 
بـ    2017 �سنة  خالل  ا�ستحداثها 
قدره   بارتفاع  موؤ�س�سة    9.791
269 موؤ�س�سة ) +3 باملائة( مقارنة 
ب�سنة 2016 و بخ�سو�س الت�سجيل 
للموؤ�س�سات  الوطنية  املدونة  يف 

�سنة  من  الول  ال�سدا�سي  خالل 
 5.452 اح�ساء  مت  فقد   2017
موؤ�س�سة بينما مت ت�سجيل 4.339 
خالل  مرة  لأول  اأخرى  موؤ�س�سة 
ال�سنة  نف�س  من  الثاين  ال�سدا�سي 
باملائة  41ر20  بـ  قدر  بانخفا�س 
مقارنة بال�سدا�سي  الأول من �سنة 
بال�سطب من  يتعلق  وفيما   .2017
املدونة الوطنية للموؤ�س�سات فقد 

مت ت�سجيل �سطب 2.244 موؤ�س�سة 
 2.315 و  الأول  ال�سدا�سي  خالل 
الثاين  ال�سدا�سي  خالل  موؤ�س�سة 
الديوان  ،و ح�سب   2017 �سنة  من 
الوطني لالإح�سائيات فان 4.559 
�سنة  خالل  �سطبها  مت  موؤ�س�سة 
2017  بارتفاع قدر بـ 83 موؤ�س�سة 
ب�سنة  مقارنة  باملائة(  )+85ر1 

 .2016

اأم�س   ، حذرت الأر�ساد اجلوية 
الثنني من ا�ستمرار الرعود على 
ال�رضقية  الوليات  من  العديد 
اجلوية  الأر�ساد  وقالت  للبالد 
امل�ستوى  من  تنبيها  ت�سع  اإنها 
خا�س  الأ�سفر،  باللون  الثاين 
التالية:  الوليات  على  برعود 

بجاية، جيجل، �سكيكدة، عنابة، 
الطارف، ميلة، ق�سنطينة، تب�سة، 
ميلة،  �سطيف،  باتنة،  خن�سلة، 
قاملة، �سوق اهرا�س واأم البواقي 
قد  ال�رضقية  الوليات  وكانت 
�سهدت ت�ساقطا غزيرا لالأمطار 

م�سحوبا برعود.

املواطنني  من  عدد  نقل 
يف  املنا�سلني  و  ال�سحراويني 
الإن�ساين  و  احلقوقي  املجال 
ال�سحراوية  الأرا�سي  من  قدموا 
املحتلة اأم�س الثنني ببومردا�س 
عن  مروعة  �سهادات  و  وقائع 
بكل  ال�سحراوي  ال�سعب  معاناة 
املحتل  يد  على  فئاته  و  اأطيافه 

املغربي.
الإعالمية  عربت  كبري  وبتاأثر 
املقيمة  بوتنكيزة،  ال�ساحلة 
املحتلة  العيون  مبنطقة 
بال�سحراء الغربية و التي حلت مع 
وفد ي�سم 34 من رفقائها �سيفة 

التا�سعة   الطبعة  فعاليات  على 
لإطارات  ال�سيفية  للجامعة 
و  ال�سحراوية  العربية  اجلمهورية 
جبهة البولي�ساريو ببومردا�س، عن 
املعاناة  و  التهمي�س  و  الأمل  عمق 
ال�سعب  يوميا  لها  يتعر�س  التي 

ال�سحراوي.
الثالثني من  ال�ساحلة، يف  واأكدت 
العمر و ت�ستغل كمرا�سلة للتلفزيون 
ال�سحراوي من املناطق املحتلة، 
التي  العنيفة  املعاملة  ت�رضيح  يف 
اأثناء  املحتل  �رضطة  من  لقتها 
طالبية  مظاهرات  يف  م�ساركتها 
م�ساندة  �سلمية  احتجاجية 
من  لعدد  �رضدها  وبعد  لق�سيتهم 
عن  احلية  ال�سهادات  و  الأمثلة 
يف  ل�سعبها  املعي�س  الأليم  الواقع 
ذكرت  املغربي،  الحتالل  ظل 

الطلبة  و  ال�سحراوية  »املراأة  باأن 
املجتمع  من  وا�سعة  فئات  و 
ال�سحراوي تعاين يوميا يف �سجون 
و  الت�سييق  ويالت  من  املحتل 
»وهناك  التنكيل«.  و  التعذيب 
كذلك اعتقالت ع�سوائية معر�س 
ال�سحراوي  ال�سعب  اأبناء  كل  لها 
الق�رضي  الرتحيل  و  و الغتيالت 
تعر�ست  حيث  املنطقة«،  خارج 
--ح�سبما  لها  وزميالت  هي 
طرف  من  العتقال  اإىل  قالت-- 
بعد  املغربي  الحتالل  �سلطات 
و  �سلمية  مظاهرة  يف  م�ساركتهن 
مت  اقتيادهن نحو خمفر ل�رضطة 
و  للتحقيق  تعر�سن  اأين  الحتالل 
هذه  واأ�سارت  القمع  و  ال�رضب 
اإىل  كذلك  ال�سحراوية  املنا�سلة 
لكل  كبري  و  يومي  »نهب  وجود 

خريات ال�سحراويني، يقابله اإنتهاج 
التفقري  ل�سيا�سة  املغربي  املحتل 
ال�سحراويني  حق  يف  التجويع  و 
املنطقة  اإغراق  جانب  اإىل  العزل 
و  املغاربة  بامل�ستوطنني 
مع  ال�سحراويني  �سد  تاأجيجهم 
ال�سحراويني  املنا�سلني  تعري�س 

اإىل دعايات الت�سويه«.
ومن جانبه قال الطالب اجلامعي 
النا�سط  الإ�سماعيلي،  الب�سري 
ال�سيا�سي و احلقوقي و الإعالمي 
القادم من منطقة العيون املحتلة، 
باأنه تعر�س لالعتقال  يف �سهادته 
�سنة  اجلامعي  احلرم  بداخل 
�سد  توجه  جاهزة  »بتهم   2013
و  ال�سحراويني«  املنا�سلني  جميع 
ال�سجن  ثم  للمحاكمة  تقدميه  مت 
امل�س  يف  تتمثل  ملفقة  »بتهم 

الع�سيان  و  الدولة  مبقد�سات 
 « امل�سلح  التجمهر  و  املدين 
بداخل  كبرية  م�سايقات  »عاي�ست 
ق�سيت  التي  الثالثة  ال�سجون 
�سدي«  اجلائر  احلكم  فرتة  فيها 
ال�سحراوي  احلقوقي  يقول 
»حتري�س  يتم  باأنه  اأكد  الذي 
�سد  الآخرين  املغاربة  ال�سجناء 
اإ�سافة  ال�سحراويني،  ال�سجناء 
اإىل التعذيب و الزج بال�سحراويني 
و  تاأديبية  و  انفرادية  زنازين  يف 
من  و  الطبي  العالج  تلقيهم  منع 
ليوميات  وبالن�سبة  العائلة«.  زيارة 
اأكد  حاليا،  ال�سحراوية  املناطق 
باأنها تعي�س على وقع »مظاهرات 
بال�سوارع  وقفات  و  يومية  �سلمية 
و  الحتالل  برتحيل  للمطالبة 
اإطالق  و  الرثوات  نهب  وقف 
تعامل  رغم  املعتقلني  �رضاح 
ب�سكل  ذلك  مع  املغربي  املحتل 
للن�ساء  �رضب  و  عنيف  و  قمعي 
اعتقال  و  ال�سارع  يف  �سحلهم  و 
من  ال�سباب  القا�رضين  الأطفال 
الزج بهم يف  داخل املظاهرات و 
باأحكام  عليهم  احلكم  و  ال�سجون 
ال�سجن  اإىل  و ت�سل حتى  ل�سنوات 
هم  ال�سحراويني  وجميع  املوؤبد« 
يوؤكد   املغربي،  للنظام  بالن�سبة 
الب�سري الإ�سماعلي، »مواطنني من 
تكري�س  مت  حيث  الثانية  الدرجة 
واقع متييزي لفائدة امل�ستوطنني 
ق.و/وكاالت



بالإعالم  املكلّف  واأو�ضح 
الوطني  املكتب  م�ضتوى  على 
املوا�ضي،  مربي  لفدرالية 
على  اأم�س  يوم  �ضاملي  بوزيد 
ال�ضحفية  الندوة  هام�س 
جمعية   بـمقر  املنظمة 
اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 
باأن  العا�ضمة    باجلزائر 
�ضيطرة ال�ضما�رسة على نـقاط 
افتتاحها   �ضيتم  التي  البيع 
الأ�ضحى  عيد  من  اأ�ضبوع  قبـل 
رفع  على  �ضتعمل  املبارك  
الذي  وهذا  الأ�ضاحي  اأ�ضعار 
�ضيكون كارثة على املواطنني، 
رغم توفرياملوالني خالل هـذا 
العيد  اأكرث من 5 مليون راأ�س، 
الكربى،   املدن  اأ�ضواق  لكون 
كبريا  التهابا  ح�ضبه  �ضت�ضهد 
ب�ضبب م�ضاربة ال�ضما�رسة الذين 
نقاط  على  قب�ضتهم  يحكمون 
باأن  �ضاملي،  بوزيد  اأكد  البيع. 
مناطق  بني  ال�ضعر  فرق  معدل 
البيع  ونقاط  املوا�ضي،  تربية 
الكربى  الوليات  املوزعة عرب 
ما  ترتاوح  العا�ضمة  فيها  مبا 
ب�ضبب  دج،  و15000   8000 بني 

�ضما�رسة املوا�ضي الذين ي�ضري 
ربحهم  هام�س  باأن  �ضاملي 
هام�س  اأ�ضعاف   3 يتجاوز 
اأنف�ضهم، يف حني  ربح املربني 
انتهجتها  التي  ال�ضيا�ضة  انتقد 
يف  ال�ضنة  هذه  الفالحة  وزارة 
تنظيم نقاط البيع التي عهدتها 
لتت�ضبب  الفالحة،  ملديريات 
ال�ضوق  يف  عارمة  فو�ضى  يف 
على  ال�ضما�رسة  �ضيطرة  بعد 
للموالني  ومنع  البيع  نقاط  كل 
بهدف  وذلك  الدخول،  من 
وكذا  الأ�ضاحي،  اأ�ضعار  رفع 
باأن  �ضاملي  اأكد  التي  اللحوم 

يف  800دج  يتجاوز  ل  �ضعرها 
وليات اله�ضاب العليا ومناطق 
تربية املوا�ضي يف الوقت الذي 
يف  الـ1500دج  �ضعرها  يتجاوز 
الكربى.  املدن  و  العا�ضمة 
وت�ضاءل بوزيد �ضاملي، يف ذات 
الفالحة  لوزارة  كيف  ال�ضياق، 
البيع  بنقاط  املوالني  تعلم  اأّل 
النظامية يف الوليات 15 يوما 
فقط قبل عيد الأ�ضحى، م�ضريا 
اإىل عمليات املنع التي يتعر�س 
ال�ضما�رسة  قبل  من  هوؤلء  لها 
وزارة  و�ضاية  غياب  ظل  يف 
الفالحة عن نقاط البيع وعدم 

املالئمة  للظروف  توفريها 
للموا�ضي مبا  املوالني  لإدخال 
الأمن حلماية مال  توفري  فيها 
تعبوا  الذين  املربني  هوؤلء 
طول ال�ضنة يف تربية موا�ضيهم 
التي ل تقل تكلف تربية الراأ�س 
دون  دينار،  24األف  عن  منها 
ال�ضعبة  الظروف  احت�ضاب 
التي يعانيها املربون يف تربية 
يف  ال�ضم�ضار  لياأتي  موا�ضيهم، 
الربح،  اأ�ضعاف  وياأخذ  الأخري 
البيع  وترية  على  ويوؤثر  بل 
رفع  يف  ت�ضببه  ب�ضبب  وال�رساء 

الأ�ضعار. 

مترنا�ضت  ولية  وايل  وعد 
دومي اجلياليل يف لقاء جمعه 
عن  مبمثلني  اأم�س  اأول  اأم�ضية 
اإداري  حتقيق  بفتح  ال�ضباب 
التوظيف  حالت  يف  معمق 
ذات  الوطنية  باملوؤ�ض�ضات 

الطابع الإقت�ضادي –يتبع - .
ليومية  مطلعة  م�ضادر  ك�ضفت 
امل�ضوؤول  اأن  »الو�ضط« 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
بتمرنا�ضت دومي اجلياليل قد 

وعد ممثلي ال�ضباب املحتجني 
حتقيق  فتح  يف  بالإ�رساع   ،
التوظيف  حالت  يف  اإداري 
الوطنية  بال�رسكات  املبا�رس 
على غرار كو�ضيدار ، نفطال و 
املرور  اجلوية  دون  اخلطوط 
على الوكالت املحلية للت�ضغيل 
مع  يتنافى  الذي  الأمر  وهو   ،
الأ�ضبق  الأول  الوزير  تعليمة 
الرامية  �ضالل  املالك  عبد 
التوظيف  يف  الأولوية  ملنح 

بتطبيق  املنطقة  لبطايل 
الأولويات  ح�ضب  مبداأ  �رسط 

والمكانات املتاحة .
�ضدد  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  مترنا�ضت  �ضباب  ممثلي 
مت�ضكهم   ، الأخري  اللقاء 
الولية  وايل  تدخل  مبطلب 
باملدراء  يجمعهم  لقاء  لعقد 
النقاط  لو�ضع  التنفيذيني 
احلروف من خالل تقدمي لهم 
تو�ضيحات حول الأ�ضباب التي 

 ، التنموي  التخلف  تقف خلف 
ناهيك عن التماطل يف الإفراج 
على  ح�ضة عا�ضمة الولية من 
اليجاري  الجتماعي  ال�ضكن 

العمومي .
اإىل جانب ذلك فقد هدد ذات 
الت�ضعيد  مبوا�ضلة  املتحدثني 
من لهجة الحتجاجات يف حالة  
مطالبهم  اأذانا  جتد  مل  ما 

�ضاغية.
�شيخ مدقن

املالية  وزارة  من  مرا�ضلة  ك�ضفت 
حتت  املا�ضي  جويلية   24 بتاريخ 
املتعلقة  الديون  دفع  عنوان 
على  واملرتتبة  الإ�ضافية  بالأعباء 
العمومية،  والإدارات  املوؤ�ض�ضات 
الأول  الوزير  لتعليمات  وتنفيذا 
املتعلقة بالتكفل بالأعباء اخلا�ضة 
للموؤ�ض�ضات  الت�ضيري  مبيزانيات 
والإدارات  العمومية،  والإدارات 
العمومية  وامل�ضالح  املركزية 
والهيئات  العمومية  واملوؤ�ض�ضات 

العمومية والإقليمية لل�ضنة احلالية 
ب�ضنتي  ال�ضابقة املتعلقة  والأعباء 
التعليمة  وت�ضري  و2017.   2016
الواجب  املرتتبة  الأعباء  اإىل 
الكهرباء  ا�ضتهالك  وهي  دفعها 
والنرتنت  والهاتف  واملياه  والغاز 
بالإ�ضهار  املتعلقة  وامل�ضاريف 
اأن  املرا�ضلة  واأفادت    ANEP
دفع الأعباء �ضيكون عرب القتطاع 
من ميزانية الت�ضيري ل�ضنة 2018 مع 

مراعاة الإجراءات القانونية.

املكّلف بالإعالم على م�شتوى فيدرالية مربي املوا�شي، �شاملي بوزيد: 

تعهد بفتح حتقيق يف جتاوزات التوظيف 

املرتتبة على املوؤ�ش�شات والإدارات العمومية

علي عزازقة

�ضيا�ضة وزارة الفالحة �ضتت�ضبب يف فو�ضى عارمة

�ضباب مترنا�ضت يثورون يف وجه الوايل 

ترخي�ص بدفع الأعباء الإ�ضافية �ضنتي 2016 و2017
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.        ال�ضما�ضرة يلهبون اأ�ضعار الأ�ضاحي قبيل عيد الأ�ضحى

رئي�س جمعية حماية واإر�شاد امل�شتهلك، م�شطفي زبدي

انخفا�ص �ضعر الدجاج 
بعد حملة املقاطعة 

الأمن الوطني 

حملة �ضد ال�ضتعمال ال�ضلبي 
لالأنرتنت والألعاب الإلكرتونية 

ك�ضف رئي�س جمعية حماية واإر�ضاد 
اأن  زبدي،  م�ضطفي  امل�ضتهلك، 
اإىل 80 دينار  �ضعر الكتكوت و�ضل 
دينار يف   120 يقارب  كان  اأن  بعد 
بعد  �ضاعات  وهذا  ال�ضابقة  الأيام 
ال�رسوع يف حملة مقاطعة الدواجن 

التي مت الإعالن عنها قبل اأيام.
احلملة  ن  اأ  اأم�س  زبدي  اأفاد   و 
العام  الأمني  اأجربت  املقاطعة 
لوزارة الفالحة على اأقامة اجتماع 
بني  الوطني  املجل�س  مع  طارئ 
اأجل  من  الدواجن  ل�ضعبة  املهن 
،وقال  ال�ضعبة  هذه  الو�ضع  درا�ضة 
بع�س  يف  و�ضل  الدجاج  �ضعر  اإن 
كاملدية  360دينار  اإىل  الوليات 
 380 اإىل  مع�ضكر  يف  و�ضل  فيما 
الأويل  الر�ضد  خالل  من  دينار 
املتحدث  ذات  واأكد  لالأ�ضعار، 
للمقاطعة  الوا�ضعة  ال�ضتجابة  اأن 
اإىل  الأ�ضعار  عودة  اإىل  �ضتوؤدي 
اأن  التي من املفرو�س  و  طبيعتها 
كاأق�ضى  تتجاوز عتبة 380دينار  ل 
يف  و�ضلت  التي  الوقت  يف  حد 

الأ�ضواق العمومية اإىل 430 دينار.
رئي�س  اأو�ضح  اأخرى  جهة  ومن 
امل�ضتهلك  واإر�ضاد  حماية  جمعية 
الكثري  عن  ك�ضفت  املقاطعة  اأن 
من امل�ضاكل التي تعاين منتها هذا 
ووجود  تقنينه  الفرع يف ظل عدم 
التي  والو�ضاطة  امل�ضارب  الكثري 
رفعت ال�ضعر ب حوايل 140 دينار 
ظل  يف  الواحد،  الكيلوغرام  يف 
من  باملائة   80 من  اأكرث  وجود 
فو�ضويني،واأكد  الدواجن  مربي 
زبدي اأن اجلمعية مل حتدد ال�ضعر 
عقب  حدد  بل  فو�ضوي  ب�ضكل 
التي  الجتماعات  من  الكثري 
جمعتها مع مربي الدواجن اأو�ضح 
واإر�ضاد  حماية  جمعية  رئي�س 

اأن  زبدي،  م�ضطفي  امل�ضتهلك، 
اإىل 80 دينار  �ضعر الكتكوت و�ضل 
دينار يف   120 يقارب  كان  اأن  بعد 
بعد  �ضاعات  وهذا  ال�ضابقة  الأيام 
ال�رسوع يف حملة مقاطعة الدواجن 

التي مت الإعالن عنها قبل اأيام.
وك�ضف زبدي، يف ات�ضال مع “�ضبق 
احلملة  اأن  الثنني  اأم�س  بر�س”، 
العام  الأمني  اأجربت  املقاطعة 
لوزارة الفالحة على اأقامة اجتماع 
بني  الوطني  املجل�س  مع  طارئ 
اأجل  من  الدواجن  ل�ضعبة  املهن 
ال�ضعبة،وقال  هذه  الو�ضع  درا�ضة 
بع�س  يف  و�ضل  الدجاج  �ضعر  اإن 
كاملدية  360دينار  اإىل  الوليات 
 380 اإىل  مع�ضكر  يف  و�ضل  فيما 
الأويل  الر�ضد  خالل  من  دينار 
املتحدث  ذات  واأكد  لالأ�ضعار.  
للمقاطعة  الوا�ضعة  ال�ضتجابة  اأن 
اإىل  الأ�ضعار  عودة  اإىل  �ضتوؤدي 
اأن  التي من املفرو�س  و  طبيعتها 
كاأق�ضى  تتجاوز عتبة 380دينار  ل 
يف  و�ضلت  التي  الوقت  يف  حد 
دينار   430 اإىل  العمومية  الأ�ضواق 
رئي�س  اأو�ضح  اأخرى  جهة  ومن 
امل�ضتهلك  واإر�ضاد  حماية  جمعية 
الكثري  عن  ك�ضفت  املقاطعة  اأن 
من امل�ضاكل التي تعاين منتها هذا 
ووجود  تقنينه  الفرع يف ظل عدم 
التي  والو�ضاطة  امل�ضارب  الكثري 
رفعت ال�ضعر ب حوايل 140 دينار 
ظل  يف  الواحد،  الكيلوغرام  يف 
من  باملائة   80 من  اأكرث  وجود 
فو�ضويينواأكد  الدواجن  مربي 
زبدي اأن اجلمعية مل حتدد ال�ضعر 
عقب  حدد  بل  فو�ضوي  ب�ضكل 
التي  الجتماعات  من  الكثري 

جمعتها مع مربي الدواجن.
 اإميان لوا�س 

العامة  املديرية  اأطلقت 
بداية  مع  الوطني،  لالأمن 
حملة  اجلاري،  ال�ضهر 
ال�ضتعمال  من  للتح�ضي�س 
والألعاب  لالأنرتنت  ال�ضلبي 
الإلكرتونية من قبل الأطفال 
»ال�ضتعمال  �ضعار  حتت 
طريق  لالأنرتنت:  ال�ضلبي 
ح�ضب  النحراف«،  نحو 
بيان  الثنني  اأم�س  افاده  ما 
لالأمن  العامة  للمديرية 
الوطني واأ�ضار ذات امل�ضدر 
اإىل اأن »اإطارات خمت�ضة من 
لالأمن  العملياتية  امل�ضالح 
الـ14  م�ضتوى  على  الوطني 
التي  هي  �ضاحلية  ولية 
احلملة  هذه  على  ت�رسف 
التي  التوعوية  الوطنية 
�ضتعرف تنظيم عدة ن�ضاطات 
جوارية حت�ضي�ضية، على غرار 
توجيهية  لقاءات  برجمة 
لفائدة الطفال امل�ضطافني 

بن�ضائح  تزويدهم  اأجل  من 
ال�ضتعمال  حول  واإر�ضادات 

الآمن لالأنرتنت«.
معار�س  تنظيم  و�ضيتم 
لفائدة  مفتوحة  واأبواب 
على  وامل�ضطافني  الأولياء 
العمومية  ال�ضاحات  م�ضتوى 
املحرو�ضة،  وال�ضواطئ 
عر�س  خاللها  من  يتم 
يف  امل�ضجلة  الإح�ضائيات 
اجلرمية  مكافحة  جمال 
تقدمي  وكذا  ال�ضربيانية 
الإر�ضادات والن�ضائح وتوزيع 
التح�ضي�ضية حول  املطويات 
قامت  كما  املو�ضوع،  هذا 
لالأمن  العامة  املديرية 
هذه  مبرافقة  الوطني 
عرب  التح�ضي�ضية  احلملة 
www. الإلكرتوين  املوقع 
 a l g e r i e p o l i c e . d z
و�ضفحات الأمن الوطني عرب 
مواقع التوا�ضل الجتماعي.

الريفية  البحري والتنمية  الفالحة  وال�شيد   الآن م�شالح وزارة   على  املوا�شي،  مربي  لفدرالية  الـوطني   املكتب  x�شدد 
�شتت�شبب بفو�شى عارمة قبيل عيد الأ�شحى، وهذا ملا  تفتح  نقاط بيـع اأ�شاحي  العيد،  مرجعا ذلك اإىل �شيطرة ال�شما�شرة 

على كل نقاط البيع ومنع املوالني من الدخول اإليـها . 
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اجلي�ش اجلزائري يفكك امتداد 

خاليا القاعدة 

تراجع العمليات 
الإرهابية بن�سبة 

85باملائة 
.   غلق احلدود مع 04 دول 

 اأرغم  85اإرهابي على
 ت�سليم اأنف�سهم 

�أجمع خرب�ء �أمنيون عارفون مبلف 
مكافحة �لإرهاب ،و�جلرمية �ملنظمة 

�لعابرة للقار�ت ، �أن خمطط �لأمن 
�ل�ستثنائي �لذي �أقره رئي�س �جلمهورية 

وزير �لدفاع �لوطني و�لقائد �لعام �لأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة ، جنح يف تفكيك خمطط 
تو�سع ن�ساط تنظيم �لقاعدة  د�خل �لرت�ب 

�لوطني ، ناهيك عن ت�سديد �خلناق على 
نقاط �لتما�س �حلدودية بغلقها وفر�سها 
حالة �لطو�رئ مما �أرغم 85 �إرهابي على 

ت�سليم �أنف�سهم .
 ك�سفت م�سادر �أمنية رفيعة �مل�ستوى 

ليومية »�لو�سط »،  �أن قو�ت �جلي�س 
�لوطني �ل�سعبي �ملدعومة بوحد�ت 

�لدفاع عن �لقليم �جلوي ، عنا�رص �لدرك 
�لوطني ووحد�ت حر�س �حلدود جنحت 

�ىل حد بعيد ، يف تنفيذ خالل �ل�سنة 
�جلارية 233 عملية �أمنية نوعية مكنت 
من �إجها�س تاأ�سي�س 03 �إمار�ت تابعة 

لتنظيم �لقاعدة ببالد �ملغرب �لإ�سالمي 
وبال�سبط بوليات �رصق ،غرب وجنوب 

�لبالد ، ناهيك عن �ختالط �أور�ق �لقاعدة 
يف عقد 10 �جتماعات متهيد� للبحث 

عن �سبل �إعادة مر�جعة �نت�سار �لتنظيم 
�جلهادي �ملذكور عرب وليات �لوطن ، 

ومن ثم رفع �خلناق �ملفرو�س على قادة 
�لقاعدة يتقدمهم �لإرهابي �خلطري عبد 
�ملالك دروكد�ل �لذي خ�رص معاركه مع 

�جلي�س بوليات �ل�رصق بعد �لق�ساء على  
29 �إرهابي مو�يل له مع �إرغام 85 �آخرين 
ين�سطون بذر�عه �لأمين كتائب �ل�سحر�ء 

بزعامة �لإرهابي يحي �أبو �لهمام على 
ت�سليم �أنف�سهم مل�سالح �لأمن بوليات 

�أدر�ر ، مترن��ست ، ب�سار وتيندوف منذ 
بد�ية �ل�سنة �جلارية وحلد كتابة هاته 

�لأ�سطر، ويف ذ�ت �ل�سدد فقد �أ�سارت 
نف�س �مل�سادر �أن تقارير �أمنية خا�سة قد 

�أكدت تر�جع �لعمليات �لإرهابية خالل 
�ل�سنو�ت �لأخرية بن�سبة 85 باملائة   .

وح�سبما علم من �سابط ع�سكري رف�س 
�لك�سف عن هويته من م�سلحة مكافحة 

�لرهاب بالناحية �لع�سكرية �لر�بعة 
بورقلة ، فاإن قر�ر �ل�سلطات �لع�سكرية 

�لعليا بالبالد �لر�مي لغلق �حلدود وجميع 
منافذ �لنجدة بنقاط �لتما�س �ملتاخمة 

لدول ليبيا ، مايل ، �لنيجر وموريتانيا 
�ساهم ب�سكل يف تقوي�س ن�ساط �جلماعات 

�لإرهابية �ملو�لية للقاعدة ب�سمال مايل 
وبالد �ملغرب �لإ�سالمي ، وذلك من خالل 

تر�جع معدلت �لتهريب للمو�د �لطاقوية 
و�ملوؤونة �لغذ�ئية مع ت�سديد �خلناق على 

�سبكات �لدعم و�لإ�سناد وفق ما �أوردته 
م�سادرنا .

اأحمد باحلاج 

�جلي�س  جناح  بعد  قليلة  �أياما 
�أمري  على  �لق�ساء  يف  �جلز�ئري 
منطقة �ل�رصق �جلز�ئري د�خل تنظيم 
�مل�سمى«حمودي  �لإرهابي  �لقاعدة 
�رص�ر«  �أبو  »حممد  �ملكنى  عمار« 
�لإرهابية  باجلماعات  �إلتحق  �لذي 
�لدر��سات  مركز  1994،�أ�سدر  �سنة 
تقرير�  �مل�ستقبل  �لإ�سرت�تيجية 
�ملجموعات  �نت�سار  عن  مف�سال 
بالد  يف  للقاعدة  �لتابعة  �لإرهابية 
�ملغرب �لإ�سالمي �لتي يقودها  عبد 

�ملالك دروكد�ل  معترب� �أن
تنظيم »�لقاعدة« حالًيّا �لأكرث خطورة 
�لتنظيمات  كل  بني  من  �لعامل  يف 
�لإرهابية، ول �سيما يف ظل �عتماده 
غر�ر  على  �لو�سائل،  من  عدد  على 
و�لنت�سار  �ملتخفية،  �ملجموعات 
عن  و�لتخلي  �جليد،  �لتنظيمي 
�أ�سلوب �ل�سيطرة �لرت�بية، ف�ساًل عن 
وهو  و��سعة،  حتالفات  ب�سبكة  متتعه 
من  �لعديد  بالتو�جد يف  له  �سمح  ما 
و��سحة  معاقل  متثل  �لتي  �ملناطق 
ر�أ�سها  على  ياأتي  و�لتي  له،  بالن�سبة 
معقل  و�ل�سحر�ء،  �ل�ساحل  منطقة 
�ملغرب  بالد  يف  »�لقاعدة«  تنظيم 
�لتي  �ملظلة  يعد  و�لذي  �لإ�سالمي، 
�لقاعدية  �ملجموعات  �إليها  تنتمي 
كما  و�جلز�ئر.  وتون�س  ليبيا  يف 
يف  ا  هاًمّ معقاًل  �لتنظيم  ميتلك 
�سباب  »حركة  يف  متمثاًل  �ل�سومال 
�آخر  �إىل معقل  �إ�سافة  �ملجاهدين«. 
قوي يف �ليمن. ثم ياأتي معقل �لتنظيم 
يف �سوريا، و�لذي متثله هيئة حترير 

�ل�سام.
مركز  �أم�س  ن�رصه  تقرير  قال 
�لدر��سات  و  لالأبحاث  �مل�ستقبل 
�أنه  �للكرتوين  موقعه  �ملتقدمة عرب 
تنظيم  فيه  يُعاين  �لذي  �لوقت  يف 
عدد  يف  �لنح�سار  من  »د�ع�س« 
معاقله  يف  �سيما  ول  �ملناطق،  من 
ي�سهد  و�سوريا؛  �لعر�ق  يف  �لرئي�سية 
ملحوًظا  ت�ساعًد�  »�لقاعدة«  تنظيم 
يف ن�ساطه، يف ظل �نت�ساره يف �لعديد 
�ملختلفة  فروعه  عرب  �ملناطق  من 
�لتي يت�ساعد نفوذها يوًما بعد �آخر، 
وهو  كبرًي�،  خطًر�  مُيثل  �أ�سبح  حتى 
�ملتحدة  لالأمم  تقرير  �إليه  �أ�سار  ما 
8 فرب�ير  �لأمن، يف  �إىل جمل�س  ُرفع 
�أ�سبح  »�لقاعدة«  تنظيم  باأن   ،2018
ي�سكل خطًر� �أكرب من تنظيم »د�ع�س« 
يف بع�س �ملناطق، يف ظل �لهجمات 
�ملتو��سلة �لتي يقوم بها �سد �أهد�ف 

خمتلفة.
تنظيم  كون  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  و 
بعدد  يتميزون  وفروعه   »�لقاعدة« 
�ساهمت  �لتي  �خلا�سة  �ل�سمات  من 
نفوذه  وت�ساعد  �لآن،  حتى  بقائه  يف 
و�نت�ساره ب�سكل كبري، بخالف تنظيم 
بعد  �لذي �رصعان ما هوى  »د�ع�س« 
فقد�نه  ب�سب  �رصيعة،  �سعود  فرتة 
�أبرز  حتديد  وميكن  �ملميز�ت.  تلك 

تلك �ل�سمات

م�ساحات ال�سيطرة املتنقلة

مييز  ما  �أهم  من  �أنه  �لتقرير  ركز   
تنظيم  عن  »�لقاعدة«  تنظيم 
»د�ع�س«، و�لذي يعك�س مدى �خلربة 
�لرتكيز  عدم  هو  لقادته،  �لتنظيمية 
�ملكانية،  �أو  �لرت�بية  �ل�سيطرة  على 
من  �لتنظيمي  بالن�ساط  و�لكتفاء 
يف  عملياتي  ب�سكل  �لتو�جد  خالل 
مناطق حمددة، دون �ل�سيطرة عليها 
�لتو�جد فيها ب�سكل م�ستمر، وهو  �أو 
وفروعه  �لتنظيم  �ّتبعه  �لذي  �لنهج 
جّنبه  مما  ن�ساأته،  منذ  �ملختلفة 
كانت  �لتي  �ل�رصبات  من  �لكثري 
تنظيمًيّا،  �نهياره  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن 
�إىل  »د�ع�س«  تنظيم  �سعى  ما  وهو 
تقريبًا  فقد  �أن  بعد  موؤخًر�،  تطبيقه 
�سوريا،  يف  �لرئي�سية  معاقله  كل 
�نت�سار  �إعادة  �إىل  موؤخًر�  و��سطره 
�ملمتدة  �ل�سورّية  �لبادية  يف  مقاتليه 
مع �حلدود �لعر�قّية، كنقطة �نطالق 

ل�سن هجماته �خلاطفة.

املجموعات املرتبطة �سرا 
بالقاعدة

 من �أهم �لآليات �لتي ميتلكها تنظيم 
»�لقاعدة«، و�لتي �ساهمت يف �نت�ساره 
له  وتوفر  ملحوظ،  ب�سكل  ومتدده 
مو�رد ب�رصية متجددة؛ هو ما ميكن 
�لتنظيمية«،  »�لأقنعة  عليه  نطلق  �أن 
�لتابعة  �ملجموعات  تلك  وهي 
للقاعدة ولكنها متخفية حتت ت�سميات 
�ل�رصيعة«،  »�أن�سار  مثل  خمتلفة، 
وتنظيم  ليبيا،  �أو  �ليمن  يف  �سو�ء 
»كتيبة  بنغازي«، وكذلك تنظيم  »ثو�ر 
عقبة بن نافع« و«كتيبة �لفتح �ملبني« 
تون�س  بني  �حلدودية  �ملنطقة  يف 
حر�س  �إىل  ي�سري  ما  وهو  و�جلز�ئر، 
جمموعات  وجود  على  »�لقاعدة« 
تابعة له حتت ت�سميات خمتلفة، ترفع 
�سعار�ت جذ�بة مثل تطبيق �ل�رصيعة 
مُيّكن  �سعبي  تعاطف  على  للح�سول 

�لتغلغل يف �ملجتمعات.  �لتنظيم من 
وهو ما ي�سري �إىل �أن تنظيم »�لقاعدة« 
�لناحية  من  بالت�سعب  يت�سف  �أ�سبح 
جتفيف  �سعوبة  يعني  ما  �لتنظيمية، 

مو�رده �لب�رصية.

�سبكة معقدة من 
التحالفات

توجه  �إليه  �مل�سار  �لتقرير  تناول 
�ملغرب   بالد  يف  �لقاعدة  قيادة 
خالل �ل�سنو�ت �لأخرية من حتالفاته 
باأ�سكال متعددة، �سو�ء كانت حتالفات 
هيئة  حتالفات  غر�ر  على  تنظيمية 
�ل�سام يف �سوريا مع عدد من  حترير 
نور  حركة  مثل  �مل�سلحة  �لتنظيمات 
عقائدية  حتالفات  �أو  زنكي،  �لدين 
يف  �لقاعدة  حتالفات  غر�ر  على 
بع�س  مع  و�ل�سحر�ء  �ل�ساحل 
مثل  فكرًيّا  منها  �لقريبة  �جلماعات 
و«حركة  �لدين«  �أن�سار  »جماعة 
�لتحالفات  وتلك  ما�سينا«  حترير 
�إىل  �لو�سول  يف  �لتنظيم  �ساعدت 
مناطق مل يكن بقدوره �لو�سول �إليها 
�أنه  �سيما  ول  �لتحالفات،  هذه  دون 
للتو�سع و�لنت�سار  �لأولوية  بات مينح 
مناطق  �إىل  و�لتمدد  �جلغر�يف، 

جغر�فية جديدة.

مراكز الثقل يف تنظيم 
القاعدة يف بالد املغرب 

الإ�سالمي

تو�جد  خارطة  �أمنيون  خرب�ء  حدد 
�سمال  منطقة  يف  �لقاعدة  عنا�رص 
ف�سال  �لإفريقي  �ل�ساحل  و  �إفريقيا 
�أخرى كال�سومال و بع�س  �أماكن  عن 

مناطق �ل�رصق �لأو�سط 
و�ل�سحر�ء،  �ل�ساحل  منطقة  تعد 
خا�سة �ملنطقة �حلدودية بني جنوب 
و�لنيجر،  وت�ساد  ومايل  �جلز�ئر 
فيها  تتعدد  �لتي  �ملناطق  �أكرث  من 
ملفت  ب�سكل  �لقاعدية  �ملجموعات 
يف  �لتنظيم  و�أن  �سيما  ل  للنظر، 
على  فقط  يحر�س  �ملنطقة  هذه 
�أكرب عدد من  �لتنظيمي يف  �لن�ساط 
�ملناطق، معتمًد� يف ذلك على تعدد 
ر�أ�سها  على  ياأتي  و�لتي  جمموعاته، 
جماعة »ن�رصة �لإ�سالم و�مل�سلمني« 
 2017 مار�س  يف  عنها  �أعلن  �لتي 
عقب حتالف كٍلّ من جمموعة »�إمارة 
و«تنظيم  �لكربى«  �ل�سحر�ء  منطقة 
�ملر�بطون« و«جماعة �أن�سار �لدين« 
توجد  كما  ما�سينا«.  حترير  و«جبهة 

�لتي  �لقاعدية  �ملجموعات  بع�س 
و�لوعرة  �جلبلية  �ملنطقة  تن�سط يف 
غر�ر  على  و�جلز�ئر،  تون�س  بني 
توّعد  �لذي  نافع«  بن  عقبة  »تنظيم 
�لهجمات �سد  موؤخًر� مبو��سلة �سن 
�لذي  �لهجوم  عقب  وذلك  تون�س، 
�سنه �سد قو�ت �جلي�س مما �أدى �إىل 
م�رصع 6 من عنا�رص �حلر�س �لوطني 
غربي  �سمال  جندوبة  حمافظة  يف 
وتت�سم   .2018 جويلية   9 يف  �لبالد 
منطقة  يف  �لقاعدية  �ملجموعات 
�ل�ساحل و�ل�سحر�ء بقدر�تها �لنوعيه 
من �لناحية �لتنظيمية و�لعملياتيه، ل 
على  يتحركون  عنا�رصها  و�أن  �سيما 
ما  وهو  �سغرية،  جمموعات  �سكل 
ل  و�لنتقال،  �حلركة  خفة  مينحها 
�سيما و�أن مقاتليها على در�ية كبرية 
بالطرق و�لدروب �ل�سحر�وية، وهو ما 
�سمح لها ب�سن هجمات نوعية، على 
مقر  ��ستهدف  �لذي  �لهجوم  غر�ر 
يف  مايل  و�سط  يف  �لع�سكرية  �لقوة 
30 جو�ن 2018 مما �أ�سفر عن مقتل 
�أن  برغم  �لأقل.  �أ�سخا�س على  �ستة 
تعد  ليبيا  يف  �لقاعدية  �ملجموعات 
»�لقاعدة«  تنظيم  من  �أ�سياًل  جزًء� 
�إل  �لإ�سالمي؛  �ملغرب  بالد  يف 
عالقاتها  نفي  على  حتر�س  �أنها 
�تخاذ  �إىل  دفعها  ما  وهو  بالتنظيم، 
على  �لتنظيم،  عن  خمتلفة  ت�سميات 
�أعلن  �لذي  �ل�رصيعة«  »�أن�سار  غر�ر 
 ،2017 ماي   27 يف  نف�سه  حل  عن 
و�لذي كان يرتبط بعالقات تنظيمية 
�لقاعدية  �ملجموعات  مع  وثيقة 
ما  فكثرًي�  و�ل�سحر�ء،  �ل�ساحل  يف 
ليبيا  �إىل  و�أع�ساوؤها  قادتها  يدخل 
�سو�ء  �ل�رصيعة«،  »�أن�سار  �سيافة  يف 
من  �أو  �لإيو�ء  �أو  �لختباء  �أجل  من 
لها يف  �لع�سكري  �لدعم  تقدمي  �أجل 
�مل�سلحة  �ملجموعات  مو�جهات 
مو�جهات  يف  حدث  كما  �لأخرى، 
ميناء »ر�أ�س لأنوف« يف مار�س 2017. 
ورغم حماولة »�أن�سار �ل�رصيعة« نفي 
�أن  �إل  »�لقاعدة«؛  بتنظيم  عالقاتها 
�لتنظيم �أكد وجود عالقات وثيقة مع 
�ملجموعات �لقاعدية يف ليبيا، و�لتي 
كان من �أ�سهرها بيان تاأ�سي�س حتالف 
�لإ�سالم  »�أن�سار  �جلديد  �لقاعدة 
و�مل�سلمني« يف مار�س 2017، و�لذي 
�أثنى فيه على »حممد �لزهاوي« قائد 
وبالتايل  ليبيا.  يف  �ل�سابق  �لتنظيم 
فاإن ليبيا تعد من �أهم معاقل تنظيم 
عدم  برغم  �ملنطقة،  يف  »�لقاعدة« 
وجود �سكل حمدد للتنظيم يف �لبالد، 
حيث تت�سم �حلالة �لقاعدية يف ليبيا 

بال�سيولة �ل�سديدة.

و.ل

اجلي�ش اجلزائري وجه �سربات دقيقة اأربكت ح�ساباتهما

فوارق جوهرية بني اأداء و انت�سار القاعدة و داع�ش
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وعامالت  عمال  ممثلي  نا�شد 
مركبي النقل والإنتاج عرب جميع 
بوليات  �شوناطراك  وحدات 
الأغواط   ، ايليزي   ، مترنا�شت 
، يف  ووهران  �شكيكدة   ، ورقلة   ،
»الو�شط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
اأويحي  اأحمد  الأول  الوزير   «
لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
قيتوين  م�شطفى  الطاقة  وزير 
للمجمع  العام  املدير  والرئي�س 
�شوناطراك  العمالق  النفطي 
من   ، قدور  ولد  املوؤمن  عبد 
اأجل التجاوب اجلاد مع مطالبهم 
اأ�شا�شا  املتمثلة  امل�رصوعة 
الرئا�شي  املر�شوم  اإدخال  يف 
 2014 �شنة  ال�شادر    266/14
ميكنهم  والذي  التنفيذ  حيز 
من  الرتقية  على   احل�شول  من 

الدرجة 17 اىل 21 .
 اإىل جانب ذلك فقد حذر عمال 
النفطي  املجمع  وعامالت 
خ�شم  يف  �شوناطراك  العمالق 
املدير  الرئي�س   ، معنا  حديثهم 
املوؤمن  عبد  ل�شوناطراك  العام 
العواقب  مغبة  من  قدور  ولد 

الوخيمة التي قد تنجر عن انتهاج 
اللتفاف  و  الت�شويف  �شيا�شة 
ح�شبما  امل�رصوع  مطلبهم  على 
مهددين   ، األ�شنتهم  على  جاء 
مبوا�شلة الت�شعيد وحتمل تبعات 
اإ�شتمرارية  الإ�رصاب عن الطعام 
ا�شتجابة جادة   ت�شجيل  غاية  اىل 

ملطلبهم املذكور .
من جهة ثانية ، فقد اأعلنت عدد 

املحلية  اجلمعيات  ممثلي   من 
العاملة  اليد  مبلف  املهتمة 
املوؤ�ش�شات  ون�شاط  املحلية 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية 
املطلق  دعمها  عن  النفطية 
عمال  ملطلب  والالم�رصوط 
�شوناطراك  جممع  وعامالت 
لالأ�شبوع  الطعام  عن  امل�رصبني 
حمذرين   ، التوايل   على  الثاين 

من مغبة العواقب التي قد تنجر 
عن احتقانهم وما مدى تاأثري ذلك 
على ن�شاط املحروقات بالبالد .

�شجلوا  املحتجني  اأن  ومعلوم 
تدهور  ب�شبب  عمل   06 �شقوط 
نقلهم  ليتم  ال�شحية   حالتهم 
للم�شتو�شف الطبي التابع لل�رصكة 
وذلك  الالزمة  ال�شعافات  لتلقي 
اإىل غاية جتاوز مرحلة  اخلطر .

احل�شا�شة  اجلنوبية  الوليات  تعي�س 
كورقلة ، اأدرار و مترنا�شت ، على وقع 
�شفيح �شاخن ب�شبب متاطل ال�شلطات 
املحلية يف اعادة بعث م�شاريع الرتبية 
الرامي  احلكومة  قرار  خلفية  ،على 
لرفع التجميد عنها . تعالت الأ�شوات 
ومترنا�شت  اأدرار   ، ورقلة  بوليات 
املطالبة بتدخل جاد من الوزير الأول 
الوطنية  الرتبية  وزارتي  م�شالح  لدى 
حتقيق  فتح  يف  لالإ�رصاع  والداخلية  
اأمني و اإداري معمق لك�شف مالب�شات 
التماطل الكبري  يف اإعادة بعث م�شاريع 
قد  كانت  ومتو�شطات  ثانويات  اجناز 
وقت  يف  التق�شف  �شيا�شة  م�شتها 
�شابق، رغم تاأكيد حكومة الوزير الأول 
على  التجميد  يد  رفع  اأويحي   اأحمد 
اإعادة  بهدف  الرتبية  قطاع  م�شاريع 
التي  العوي�شة  امل�شاكل  يف  النظر 
العلمي  التح�شيل  تراجع  يف  �شاهمت 

للرتتيب  الولية  تذيل  يف  وت�شببت 
الوطني يف نتائج المتحانات النهائية 
يف  وتاأتي  الثالثة،  التعليمية  بالأطوار 
احلا�شل  الكتظاظ  العراقيل  مقدمة 
بالأق�شام والتذبذب احلا�شل يف توفري 
�شعف  عن  ناهيك  املدر�شي،  النقل 
التي  املزرية  الو�شعية  وهي  التاأطري، 
ال�شارع املحلي  تاأجيج  كانت �شببا يف 
الدخول  بداية  مع  الفارطة  ال�شنة 
فقد  ذلك  جانب  اإىل  املدر�شي. 
حملت جمعيات حملية مهتمة بال�شاأن 
الرتبوي يف عديد ال�شكاوى والعرائ�س 
لل�شلطات  املرفوعة  الحتجاجية 
العواقب  تبعات  م�شوؤولية   ، املركزية 
الوخيمة التي قد تنجر عن اعادة جتميد 
وليات  نحو  حتويلها  اأو  امل�شاريع  نف�س 
مثلما  لإحت�شانها  ا�شتعدادا  الأكرث  اخرى 

مت يف وقت �شابق .
اأحمد باحلاج 

ليلة  الوطني  الدرك  م�شالح  و�شعت   
اجلاري   الأ�شبوع  من  الأثنني  اإىل  الأحد 
، يدها على  ما يزيد عن 340  قارورة 
والأنواع  الأ�شكال  خمتلف  من  خمر  
تبني من خالل التحريات الولية ملركبة 
نفعية مت توقيفها بحي 200  م�شكن ،  اأن 
ال�شلعة امل�شبوطة  غري مرخ�شة ، ليتم 
ملندوبية   مبا�رصة  وحتويلها  م�شادرتها 
�شاحب  حتويل  مت  فيما  الدولة  اأمالك 
القليمية  للفرقة  مبا�رصة  املركبة 
اأمام  تقدميه  ليتم  والتحري  للبحث 

ال�شيد وكيل اجلمهورية  الذي بدوره اأمر 
بايداع  املوقوف رهن  احلب�س املوؤقت 
احليازة  ب�شبهة  حماكمته  انتظار   يف 
الكحولية  بامل�رصوبات  واملتاجرة 
بطريقة غري �رصعية، ويف �شياق مت�شل 
تندرج العملية الأمنية املذكورة يف اإطار 
التطبيق ال�شارم ملخطط القيادة العامة 
ت�شديد  اإطار  الوطني يف  الدرك  ل�شالح 
امل�رصوبات  مروجي  على  اخلناق 

الكحولية وفق ما اأوردته م�شادرنا .
�شيخ مدقن 

الأ�شبوع  اجلاري م�شالح  اأوقفت بحر   
حا�شي  دائرة  باإقليم   ، الوطني  الدرك 
�شابني   ، الغواط   بولية  الرمل 
الولية  بنف�س  افلو  دائرة  من  ينحدران 
غري  �شيد  بندقيتي  بحوزتهما  �شبط   ،
مت  معهما  التحري  اأثناء  و  مرخ�شتني 
اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  اأمام  تقدميها 
بدوره  الذي  الغواط  حمكمة  لدى 
املوؤقت  احلب�س  رهن  بايداعهما  اأمر 

التورط  ب�شبهة  حماكمتها  انتظار  يف 
ح�شب  رخ�شة  بدون  ا�شلحة  حيازة  يف 
ت�شتبعد  مل  التي  املتاحة  املعلومات 
و  الدعم  ب�شبكة  املوقوفان  �شلة 
ال�شناد الرهابية التي لها �شلة بالكتيبة 
الرهابية املوالية لتنظيم القاعدة ببالد 
املغرب ال�شالمي واملتح�شنة يف نف�س 

الوقت بجبال اجللفة .
  اأحمد باحلاج   

،م�شالح  فجرا  اأم�س  يوم  اأجه�شت   
مع  وبالتن�شيق  اجلزائرية  اجلمارك 
وحدات  حر�س احلدود ،خالل القيام 
امل�شماة  باملنطقة   روتينية   بدورية 
التابعة  قزام  عني  بدائرة  اميقزي 
ما  تهريب  عملية   ، مترنا�شت  لولية 
  800 و  الفرينة  من  طن   13 عن  يزيد 
علبة حليب ، بالإ�شافة ملركبة رباعية 
الدفع من نوع تويوتا اأفجي 60 ، وذلك 

�رصي  ملخزن  مفاجئة  مداهمة  اثر 
وحتويلها  املحجوزات  م�شادرة  ليتم 
اإخطار  مت  فيما   ، اجلمارك  لقاب�س 
بدورها  التي  الوطني  الدرك  م�شالح 
لك�شف  احلادثة  يف  حتقيقا  فتحت 
مالب�شاتها وتوقيف اجلناة املجهويل 
اأوردت  ما  وفق  والهوية  العدد 

م�شادرنا .
اأحمد باحلاج 

.           " �صقوط 06 عمال بقاعدة احلياة  ب�صبب تدهور حالتهم ال�صحية  " 
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اأحمد باحلاج 

11األف عامل ب�صوناطراك 
م�صربون عن الطعام 

بني  الرابط  الطريق  حتول   
يف  وورقلة  غرداية  وليتي 
الخرية  اخلم�شة  ال�شنوات 
يق�شي  حقيقي،   لكابو�س 
م�شاجع م�شتعمليه من الناقلون 
نتيجة  والعموميني  اخلوا�س 
حلوادث  املذهل   الرتفاع 
املرور التي خلفت خالل ال�شنة 
مل  لكنها  خميفة  اأرقام  اجلارية 
تقلق ال�شلطات املعنية ، بعدما  
مل حترك هذه الأخرية  �شاكنا يف 
لتفادي   حلول  عن  البحث  اطار 

تقدمي قافلة من ال�شحايا . 
 طالب م�شتعملي الطريق الرابط 
بني وليتي ورقلة وغرداية هذه 
الأخرية ب�رصورة التحرك العاجل 

من  املتبقي  ال�شطر  لإ�شتكمال 
ازدواجية الطريق ومن ثم و�شع 
حد لالرتفاع املرعب ملعدلت 
بعدما  املميتة،  املرور  حوادث 
تعالت الأ�شوات  املطالبة بفتح 
ال�شغال  لقطاع  وزاري  حتقيق 
اللثام  اإماطة  اأجل  العمومية من 
التي  احلقيقية   الأ�شباب  حول 
مدرج  م�رصوع  تعرث  خلف  تقف 
 ، ا�شتعجايل  تنموي  كمقرتح 
بعدما مت برجمته منذ  ما يزيد 
عن 03  مرات ،  ح�شبما اأفادت 
به جهات م�شوؤولة على م�شتوى 

م�شالح الولية بغرداية  .
فقد   ، �شلة  ذي  مو�شوع  يف  و   
بال�شالمة  مهتمون  حمل  

الرتفاع   ، م�شوؤولية  املرورية  
املرور  حلوادث  املقلق  
يوميا  ت�شجل  التي  املميت 
الرواح  و  املذكور  بالطريق 
التي  العاقة   و  التي حت�شدها 
 ، ال�شحايا  لها  يتعر�س  قد 
لل�شلطات الولئية بغرداية  التي 
من  املت�رصرون  اأن  اأبلغها  مت 
و�شعية الطريق  يدفعون فاتورة 
وتبديد  الت�شيري  و�شوء  الرتاخي 
املال العام  على م�شتوى �شلطة 
القرار الولئية ح�شبما جاء على 
ل�شان هوؤلء  الذين  ت�شاألوا  عن 
اإعادة  يف  الفا�شح  التاأخر  �رص  
للطريق واجناز جزئه  العتبار  
املوازي بولية غرداية .  يذكر 

اجلهوية  القيادة  م�شالح  اأن 
بولية  الوطني  للدرك  الرابعة 
ورقلة ،  قد �شجلت 333 حادث 
مرور بالطريق الرابط بني وليتي 
ورقلة وغرداية، كانت قد خلفت 
47 قتيال وع�رصات اجلرحى وفق 
املعلومات املتاحة التي اأ�شارت 
م�شالح  اأن  ال�شياق  نف�س  يف 
قيادة الدرك الوطني ، كانت قد 
املعنية   ل�شلطات  مقرتح  رفعت 
قواعد  اجناز  ب�رصورة  يق�شي 
من حجم خماطر  للتقليل  حياة 
والتجاوز  املفرطة  ال�رصعة 
ال�شارم  التطبيق  وعدم  اخلطري 

للقوانني املرورية .
اأحمد باحلاج

اأق�شام    مفت�شية  متكنت 
اأول  ليلة  اجلزائرية  اجلمارك 
عملية   اإجها�س   من   ، اأم�س 
اإغراق ال�شوق الوطنية مبا يزيد 
�شيجارة   خرطو�شة   1420 عن 

ع�شرية  مطاردة  اثر  وذلك   ،
نوع  من  الدفع  رباعية  ل�شيارة 
خمني  بواد  �شتاي�شن   تويوتا 
املختار  باجي  برج  ببلدية 
م�شادرة  ليتم   ، اأدرار  بولية 

املحجوزات واملركبة املذكورة 
فيما مت حتويل املهرب مل�شالح 
البحث والتحري بالدرك الوطني 
، للتحقيق معه قبل  تقدميه اأمام 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 

حمكمة رقان بولية اأدرار للنظر 
التهريب  ب�شبهة  و�شعيته  يف 
الوطني  بالقت�شاد  والإ�رصار 

ح�شب املعلومات املتاحة .
�شيخ مدقن 

متاطل غرداية يف ا�شتكمال �شطرها وراء ارتفاع حوادث املرور 

بعدما مت تهريبها من دولة غانا عن طريق مايل 

م�صروع ازدواجية طريق  غرداية -ورقلة  جممد

حجز 1420 خرطو�صة �صيجارة بربج باجي املختار باأدرار 

بعدما قرار احلكومة رفع التجميد عنها 

�شيدي خملوف باالغواط 

 �شبطت بحوزة �شابني من دائرة افلو 

كانت مهربة من عني قزام لدولة النيجر 

تاأخر اإعادة بعث م�صاريع الرتبية 
بورقلة ،اأدرار و مترنا�صت  

حجز 340  قارورة 
خمر غري مرخ�صة 

 حجز بندقيتي �صيد ببلدية 
حا�صي الرمل باالغواط

 حجز 13 طن من الفرينة
 و 800 علبة حليب

دخل اإ�شراب 11100 عامل مبركبي النقل و االنتاج عرب جميع وحدات �شوناطراك بالرتاب الوطني 
، عن الطعام يومه  الـ 16 على التوايل ، للمطالبة بتدخل �شخ�شي لوزير الطاقة م�شطفى قيتوين من 
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منطقة  الرتاغنية  �شالالت  وتعد 
الزوار  اإليها  يلج  عذراء  طبيعية 
على  الغابية  املمرات  احدى  عرب 
 , الوطني رقم 11  الطريق  م�شتوى 
حكرا  �شابق  وقت  يف  كانت  وفيما 
اليوم  اأ�شحت  املنطقة  اأبناء  على 
واليات  خمتلف  من  ل�شياح  قبلة 

الوطن, حيث ال يحط م�شطاف 
ويقوده  اإاّل  تن�س  ب�شواطئ  الرحال 
�شالالت  نحو  للتوجه  الف�شول 
بجمالية  مراد  وي�شيد  الرتاغنية 
التي   , الرتاغنية  �شالالت  وجاذبية 
اأ�شدقائه  رفقة  للقدوم  ا�شتهوته 
من مدينة تيبازة بحثا عن ا�شتجمام 
وراحة من نوع اآخر يحدوه نوع من 
اجلبلية  امل�شالك  بقطع  املغامرة 
وحماولة ال�شعود اإىل اأعلى ال�شالل 
ال�شمك وحت�شري  �شواء  اإىل  و�شوال 
ال�شاي يف جل�شة ي�شفها املتحّدث 
بالفريدة واخلا�شة. وقال عّباد )من 
املهجر(,  يف  اجلزائرية  اجلالية 
الرتاغنية  �شالالت  اكت�شف  الذي 
من  اأ�شدقائه  اأحد  طريق  عن 
املوقع  هذا  اأن  بوقادير,  بلدية 
اخلالق  اإبداع  مظاهر  من  "مظهر 
باالهتمام  حتظى  اأن  ينبغي  التي 
بامتياز  �شياحية  لوجهة  وحتول 
مبا يعود بالنفع على الوالية ودعم 

اجلزائر".  يف  ال�شياحي  املجال 
وت�شمن �شالالت الرتاغنية لزائرها 
ومنظرا  رطوبة  اأقل  ا�شتوائيا  جوا 
وتناثر  املياه  لتدفق  جميال 
الكهوف  تبقى  حني  يف  قطراتها 
ر�شمتها  التي  ال�شخرية,  والنقو�س 
الزمني  التقادم  بفعل  الطبيعة 
تذكارية  �شور  اللتقاط  مدعاة 
من  ومرورك  املكان  رونق  تخلّد 
هنا. ويعرف هذا املوقع الطبيعي 
التي  االأيام,  هذه  خالل  اخلاّلب 
اال�شطياف  مو�شم  مع  تتزامن 
واجلمعيات  للزوار  ملفتا  اإقباال 
 , والريا�شية  الثقافية  ال�شياحية, 

حيث نظمت يف هذا االطار جمعية 
بال�شلف  الن�شوية  الريا�شة  ترقية 
يف  �شاهمت  ا�شتك�شافية  خرجة 
الرتويج لل�شياحة اجلبلية خا�شة يف 
ال�شياحة  ظل املراهنة على قطاع 
وقالت  املحلية.  للرثوة  كمورد 
اهلل,  عطاء  رميا  اجلمعية,  رئي�شة 
اأن النهو�س بقطاع ال�شياحة ينطلق 
والتعريف  مواقع  هكذا  تثمني  من 
ومن  املحلي  املواطن  لدى  بها 
والية  تزخر  اإذ  الواليات  خمتلف 
ال�شلف - ح�شبها - بعديد االأماكن 
تكون  اأن  ميكن  التي  امل�شابهة 
جمال  ترتجم  �شياحية  معامل 

ويبقى  الطبيعي.  وتنوعها  اجلزائر 
ع�شاق  ي�شتهوي  الذي  املوقع  هذا 
فئات  وخمتلف  ال�شالل  من  القفز 
اكت�شاف  عن  الباحثة  املجتمع 
بالتلوث  مهددا   , اجلبلية  ال�شياحة 
تُخلف  التي  النفايات  نظري  البيئي 
وتف�شد  تُنغ�س  والتي  وهناك  هنا 
يدعو  اإذ  اأي�شا,  قا�شديه  راحة 
اأهل  )من  ر�شوان  ال�شياق  هذا  يف 
"التحلي  اإىل  اجلميع  املنطقة( 
على  واحلفاظ  ح�شارية  ب�شلوكات 
اأن  اآمال  الدوري"  وتنظيفه  املكان 
وتّثمن  املحلية  ال�شلطات  تلتفت 

هذا املوقع وت�شتثمر فيه.

اأ�صحت �صالالت الرتاغنية ب�صواحي تن�س )55 كم �صمال ال�صلف(, اإحدى الوجهات ال�صياحية املف�صلة لدى امل�صطافني 
الذين وجدوا بها جماال طبيعيا خاّلبا وا�صطيافا من نوع اآخر ملوؤه التحدي واملغامرة, خا�صة من خالل امل�صالك 

ال�صعبة املوؤدية اإليها ويتوافد على هذه املنطقة, التي جتمع بني خ�صرة الغاب ومياه عذبة تنهمر من اأعلى ال�صالل 
وتخرج من بني املنحدرات اجلبلية, عائالت و�صباب ف�صلوا اكت�صاف التخييم بهكذا مناطق يف م�صهد خارج عن املاألوف 

ينم عن تطور الوعي ال�صياحي لدى املواطن  وحّبه الكت�صاف مثل هذه االأماكن اجلميلة املنت�صرة عرب الوطن.

�صالالت الرتاغنية بتن�س 

حاوره م .اأمني .

وجهة جديدة ت�شتقطب هواة ال�شياحة اجلبلية بال�شلف 

�صيدي بلعبا�س

ميلة 

االإ�صابة بالت�صمم بالبليدة 

مترنا�صت

ارتفاع يف اأ�شعار االأ�شاحي واملوطنون متخوفون

غلق 10 حمطات لغ�شل وت�شحيم ال�شيارات 

ارتفاع امل�شابني اإىل 448 
وال�شبب تلوث مياه ال�شرب 

جلنة وزارية تعاين االأو�شاع 
باملقاطعة االإدارية عني قزام 

اأظهرت التحاليل التي اأجريت اثر 
بالت�شمم  االإ�شابات  مئات  ت�شجيل 
اأن  البليدة  �رشق  بوقرة  ببلدية 
مياه  تلوث  اإىل  راجع  ال�شبب 

ال�رشب 
ارتفاع  مع  املياه  توزيع  قنوات  يف 
حالة,   448 اإىل  امل�شابني  عدد 
اأم�س االثنني املدير  اأكده  ح�شبما 
احمد  اأو�شح  و  لل�شحة  املحلي 
املخت�شة  امل�شالح  اأن  جمعي 
و  ال�رشب  مياه  من  عينات  اأخذت 
من املواد الغذائية التي ا�شتهلكها 
امل�شابون و بينت التحاليل اأن �شبب 
بكترييا  وجود  اإىل  راجع  الت�شمم 
 les coliformes( "القولونيات"
مياه  توزيع  قنوات  يف   )totaux
هذه  ان  اىل  م�شريا  ال�رشب  
"ب�شيطة  ميكروبات  هي  البكترييا 
جمعي  خطرية"واكد  لي�شت  و 
املياه  قنوات  على �رشورة تطهري 
من  اكرب  عدد  ت�شجيل  لتجنب 
جميع  "اتخاذ  مت  حيث  امل�شابني 
مع  بالتن�شيق  الالزمة  االإجراءات 

موؤ�ش�شة اجلزائرية للمياه و رئي�س 
و  ال�رشب  مياه  لقطع  بوقرة  دائرة 
اإعادة   قبل  القنوات  جميع  تطهري 
قال  اأخرى  جهة  الت�شغيل",من 
جمعي اأن عدد امل�شابني بالت�شمم 
ارتفع م�شاء االأحد  حيث بلغ على 
ليال 448 م�شاب  العا�رشة  ال�شاعة 
العالج  تلقيهم  و  بهم  التكفل  مت 
قد  ال�شحة  مدير  وكان  الالزم  
بلغ  امل�شابني  عدد  اأن  عن  ك�شف 
360 م�شاب بالت�شمم خالل الثالثة 
يقطنون  ملواطنني  االأخرية  اأيام 
و  بوقرة  ببلدية  االأحياء  من  بعدد 
ذكر اأن جميع احلاالت تلقت العالج 
امل�شت�شفى  من  خرجت  و  الالزم 
الت�شمم  اأعرا�س  اأن  اإىل  م�شريا 
خفيفة تتمثل يف االإ�شهال و ارتفاع 
احلمى و قال ال�شيد جمعي انه "مت 
تدعيم العيادة املتعددة اخلدمات 
جميع  ا�شتقبلت  التي  ببوقرة 
�شبه  اأطقم  و  باأطباء  امل�شابني, 
طبية اإ�شافية حت�شبا ال�شتقبال اأي 

حاالت ت�شمم جديدة". 

باملقاطعة  االإثنني  اأم�س  حلت 
احلدودية  قزام  عني  االإدارية 
جنوب  اأق�شى  كلم   420(
م�شرتكة  والية  جلنة  مترنا�شت( 
التقلبات  عقب  االأو�شاع  ملعاينة 
املناخية التي اجتاحت املنطقة 

خالل االأيام االأخرية.
وتت�شكل هذه اللجنة من م�شوؤولني 
الداخلية  وزارات  من  مركزيني 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
العمرانية واملوارد املائية والنقل 
وال�شحة  العمومية  واالأ�شغال 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان 
,و  واملدينة  والعمران  وال�شكن 
�شتقوم اللجنة الوزارية امل�شرتكة 
الوالئية  ال�شلطات  ترافقها  التي 
مبعاينة  املحليني  واملنتخبني 
االأو�شاع عقب التقلبات املناخية 
االأخرية  و �شهدت والية مترنا�شت 
املن�رشم  االأ�شبوع  نهاية  منذ 
يف  متثلت  مناخية  ا�شطرابات 
غزيرة  رعدية  اأمطار  ت�شاقط 

عديد  في�شانات  يف  ت�شبب  مما 
�شجل  حيث   , املنطقة  اأودية 
هالك خم�شة )5( اأ�شخا�س غرقا 
يف برك مائية, بكل من مترنا�شت 
زال  ال  ومفقود  زواتني,  وتني 

البحث عنه جاريا. 
وكانت مياه االأمطار املت�شاقطة 
على منطقة عني قزام احلدودية 
باأحياء  تقع  �شكنات  غمرت  قد 
''كنتة'' و ''600 �شكن'' و ''الريفي'', 
احلماية  اأعوان  تدخل  حيث 
املدنية و بدعم من اأفراد اجلي�س 
المت�شا�س  ال�شعبي  الوطني 
بالعائالت  التكفل  ومت  املياه, 

املت�رشرة.      
وتقرر اإيفاد جلنة وزارية م�شرتكة 
املعنية  القطاعات  مع  بالتن�شيق 
تلك  اإثر  مترنا�شت  والية  اإىل 
بتكليف  اجلوية  اال�شطرابات 
واجلماعات  الداخلية  وزير  من 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
الدين بدوي . 

يف  العيد  اأ�شحية  اأ�شعار  عرفت   
يف  املنت�رشة  املا�شية  اأ�شواق 
بلعبا�س  �شيدي  والية  بلديات 
ارتفاعا  االأخرية  الفرتة  خالل 
حم�شو�شا مقارنة مبا كانت عليه 
,حيث  م�شت  التي  االأ�شابيع  يف 
طفيف  ب�شكل  االأ�شعار  قفزت 
جعل املواطن املغلوب على اأمره 
ال�شحاب  تناطح  اأن  من  يتخوف 

مع اقرتاب عيد االأ�شحى.
يطرحها  عديدة  ت�شاوؤالت 
املواطن العبا�شي يف هذه الفرتة 

اأن  التي ت�شبق منا�شبة العيد بعد 
�شهدت اأ�شعار اأ�شحية العيد قفزة 
اأكده جل املوالني  نوعية وهو ما 
عرب االأ�شواق املنظمة يف بلديات 
الوالية ,حيث ك�شف لنا احدهم اأن 
�شعر االأ�شحية واإن كان املواطن 
يف  �شيكون  انه  اإال  مرتفعا  يراه 
الباعة  كان  اإذا  اجلميع  متناول 
به خا�شة  راأفوا  من املوالني قد 
كما يقول اأن االأ�شعار متدنية منذ 
,اإذ بلغ �شعر احلولية  �شنة تقريبا 
كما  دج  األف   23 اإىل  األف   14 من 

بلغ �شعر احلويل من 23 اإىل 38 و 
�شعر  �شهد  ,يف وقت  دج  األف   40
كب�س العيد اأ�شعارا ترتاوح ما بني 
43 و 70 األف دج ,وقال موال اآخر 
العيد  هذا  ال�شعر  اأن  ال�شوق  يف 
من  الب�شطاء  متناول  يف  �شيبقى 
اأمرهم  على  املغلوب  املواطنني 
اأن االأ�شعار  ,بينما يرى مواطنون 
ارتفعت قليال ما قد يحرمهم من 
تبقى  التي  العيد  اأ�شحية  �رشاء 
رغم كل هذا وذاك بعيدة املنال 
من  تعاين  التي  العائالت  لبع�س 

اأكد  اآخر  احلرمان وحتى موظف 
خا�شة  متاما  مرتفع  ال�شعر  اأن 
األف   18 �شوى  يتقا�شى  ال  واأنه 
والدخول  اأطفال   05 ولديه  دج 
على  زد  االأبواب  على  املدر�شي 
رم�شان  �شهر  فم�شاريف  ذلك 
املاء  وفاتورة  الفطر  وعيد 
والكهرباء .. وهي اأمور جتعله اإما 
ي�شتغني عن فكرة �رشاء االأ�شحية 
اأو اللجوء اإىل �رشاءها عن طريق 

التق�شيط اإن اأمكن ذلك 
�س.�صهيب

حمطات   10 جمموعه  ما  غلق  مت 
على  ال�شيارات  وت�شحيم  لغ�شل 
م�شتوى بلدية ميلة بعد مراقبتها من 
قبل اللجنة الوالئية املخت�شة بهذه  
مديرية  من  علم  , ح�شبما  العملية 
اأن  امل�شالح  ذات  واأو�شحت  البيئة 
"غلق  بني  ما  تباينت  الغلق  درجة 
نهائي" و"غلق موؤقت" اأي اإىل حني 
والتاأكد من رفعها  التحفظات  رفع 
من قبل اللجنة املخت�شة , م�شرية 
اإىل اأن هذا العدد من املحطات مت 

غلقها يف الفرتة املمتدة من بداية 
ال�شدا�شي  نهاية  غاية  واإىل   2017

االأول من 2018 .
واأرجع امل�شدر نف�شه قرارات غلق 
اأ�شباب  عدة  اإىل  املن�شاآت  هذه 
منها ممار�شة هذا الن�شاط من دون 
ت�رشيح وكذا عدم احرتام ال�رشوط 
تنظيمية  كانت  �شواء  بها  املعمول 
من  التي  االأخرية  هذه   , تقنية  اأو 
وتهديدها  بالبيئة  امل�شا�س  �شاأنها 
يف  امل�شجلة  العيوب  غرار  على 

اأحوا�س الت�شفية اأو عدم ا�شرتجاع 
املجاري  ربط  عدم  اأو  الزيوت 
الت�شفية  بحو�س  املحيطة 
االأخرى  امل�شاكل  من  وغريها 
باأنه  البيئة  واأكدت م�شالح مديرية 
توجيه  الغلق  قبل  اأويل  كاإجراء  مت 
اعذارات الأ�شحاب هذه املحطات 
و�شعيتهم  ت�شتدعي  ال  الذين  من 
الغلق الفوري لرفع التحفظات التي 
ملراقبة  الوالئية  اللجنة  و�شعتها 
واملت�شكلة  امل�شنفة  املوؤ�ش�شات 

من خمتلف القطاعات املعنية.
املديرية  لذات  وا�شتنادا 
ملراقبة  الوالئية  اللجنة  فاإن 
�شتوا�شل  امل�شنفة  املوؤ�ش�شات 
بلديات  باقي  م�شتوى  على  عملها 
الربنامج امل�شطر  وفق  ميلة  والية 
واحرتام  مطابقة  من  للتاأكد  لها 
ال�شيارات  وت�شحيم  حمطات غ�شل 
امل�شنفة عموما  املوؤ�ش�شات  وكذا 
نف�س  وفق  بها,  املعمول  لل�رشوط 

امل�شدر. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

الأ�ضتاذة/حا�ضور الزهراء 
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 
حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية 

املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق. ا.م.ا

نحن الأ�ضتاذة/ حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة ادناه الكائن مكتيها ب :10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي 
اجلزائر 

لفائدة:ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بامتاتيك �رضكة خا�ضعة للقانون الإيطايل ممثلة من قبل ممثلها القانوين 
العنوان: فيار و ميتاجيو 43010.31 بيانكو نيزي بي ا  اإيطاليا و اجلاعلة موطنها املختار مكتب وكيلها مكتب موهوبي املمثل من قبل مديره العام map ال�رضكاء

الكائن مكتبها ب:م�ضتوى 112 ريا�س الفتح اأروقة اخلدمات املدنية اجلزائر 
بوا �ضطة الأ�ضتاذ �ضاعد �ضماعني املحامي.

بناءا على احكام املواد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
بال�ضيغة  املمهور  و   16/01566 الفهر�س  رقم   15/06603 اجلدول  رقم   2016/03/06 بتاريخ  التجاري/البحري  ق�ضم  داي  ال�ضادر عن حمكمة ح�ضني  احلكم  على  بناءا 

التنفيذية 
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س 

ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 2017/12/17 عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 000979 
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء  املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية -عن طريق التعليق بلوحة 

اإعالنات حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2018/04/17 
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء  املحررة من طرف نف�س املح�رضالق�ضائي -عن طريق التعليق بلوحة 

اإعالنات بلدية املقرية بتاريخ 2018/04/11
بناءا على اذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2018/07/11 حتت رقم 2018/1250 

بلغنا اىل /ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة جيلر لال�ضترياد و الت�ضدير ممثلة من قبل ممثلها القانوين.
العنوان: 13 �ضارع النقيب عزيوز موزاوي كوت روج املقرية ح�ضني داي اجلزائر

مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل �ضيما الق�ضاء ب: 
--دفع مبلغ 68.995.00 اأورو ثمانية و �ضتون الف و ت�ضعمائة و خم�ضة و ت�ضعني اأورو  

قيمة مبلغ الدين الثابت يف ذمتها .-دفع مبلغ 1000.000.00 دج مليون دينار تعوي�ضا عن ال�رضر +دفع مبلغ 3.500دج م�ضاريف ق�ضائية+م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي 
للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون .

و نبهناه /بانه له مهلة خم�ضة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ  ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و ال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

واثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون . 

الو�سط:2018/08/07
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الإ�سرائيلي

الطيار الذي انت�سر مبفرده على �سالح اجلو "الإ�سرائيلي"!
وجد الطيار الباك�ستاين �سيف اهلل عزام نف�سه وجها لوجه مع �سالح اجلو الإ�سرائيلي يف 5 جوان 1967، وكان حينها م�ست�سارا معارا ل�سالح اجلو 
امللكي الأردين. مل يرتدد املالزم الطيار Saiful Azam الذي تكتب امل�سادر العربية كنيته ب�سيغ خمتلفة هي اأعظم اأو الأعظم اأو عزام، وخا�ض 

غمار احلرب يف عنان ال�سماء، وكان بقعة �سوء يف ظالم النك�سة وتك�سف ماأثرة هذا الطيار الفريدة كما �سرنى، �سفحات اأخرى من�سية بني طيات 
احلربني امل�سرييتني يف تاريخ ال�سراع العربي الإ�سرائيلي، حرب الأيام ال�ستة عام 1967، وحرب اأكتوبر 1973.

�أق�صى  يف  عز�م  �هلل  �صيف  ولد 
يف   ،1941 عام  �لهند  �رشق 
بنغالدي�ش  يف  توجد  منطقة 
باك�صتان  وهي  �حلالية، 
�إىل  و�نتقل  ذلك،  قبل  �ل�رشقية 
�إكمال  بعد  �لغربية  باك�صتان 
�نت�صب  حيث  �لثانوية،  در��صته 
�جلوية  �لقو�ت  �أكادميية  �إىل 
حربيا،  طيار�  و�أ�صبح  هناك، 
عام  �لقتالية  كفاءته  وتعززت 
قاعدة  يف  دورة  بتلقيه   1963
Luke Air Force �لأمريكية 
�لطيار  �أريزونا. موعد هذ�  يف 
�ل�رشق  منطقة  يف  �لتاريخ  مع 
�لأو�صط كان �صيف عام 1967، 
من  �خلام�ش  م�صاء  وحتديد� 
طائر�ت   4 ق�صفت  يونيو، حني 
قاعدة  �إ�رش�ئيلية  حربية 
بعد  �لأردنية،  �جلوية  �ملفرق 
وقت ق�صري من تدمري طائر�ت 
يف  �مل�رشي  �جلو  �صالح 

قو�عدها �جلوية.
�لأول  �لهجوم  موجة  بعد 
�لطيارون  ��صتعد  �ملفاجئ، 
�لأردنيون ومعهم عز�م للمعركة 
ورفاقه  وت�صدى  �لتالية، 
�إحدى  و�أ�صقط  �لثانية  للغارة 
�ملغرية  �لإ�رش�ئيلية  �لطائر�ت 
من  تتمكن  مل  �أخرى  و�أ�صاب 

و�صقطت  قاعدتها  �إىل  �لعودة 
تلك  بعد  "�إ�رش�ئيل"  د�خل 
عز�م  �أر�صل  �جلوية،  �ملعركة 
�إىل  �آخرون  �أردنيون  وطيارون 
�جلوية  �لهجمات  ل�صد  �لعر�ق 
�صارك  حيث  "�لإ�رش�ئيلية"، 
�صد  �لقتال  يف  جنب  �إىل  جنبا 
مع  "�لإ�رش�ئيلي"  �جلو  �صالح 
�رشدم  �إح�صان  �حلربي  �لطيار 
قائد�  بعد  ما  يف  �أ�صبح  �لذي 

ل�صالح �جلو �لأردين.
جنم  ملع  �لعر�ق،  �صماء  وفوق 
من  ومتكن  �لفذ،  �لطيار  هذ� 
�إ�رش�ئيليتني  طائرتني  �إ�صقاط 
�ملرة  هذه  وخرج  مغريتني، 
�حلرب  تلك  من  �صاملا  �أي�صا 
��صمه  بذلك  و�صّجل  �لطاحنة 
للمنطقة  �لع�صكري  �لتاريخ  يف 
مقاتل  طيار  �أول  باعتباره 
�أربع  �إ�صقاط  من  يتمكن 
طائر�ت حربية "�إ�رش�ئيلية" يف 
وهو  فقط،  �صاعة   72 غ�صون 
�أي�صا طيار حربي عمل يف �أربع 
�لباك�صتانية،  هي  جوية  قو�ت 
و�لأردنية و�لعر�قية، و�لبنغالية، 
هندية  طائر�ت  �أ�صقط  وكان 
يف حرب عام 1965 �لالفت �أن 
�أن  توؤكد  �لباك�صتانية  �لتقارير 
عز�م مل يكن �لطيار �لباك�صتاين 

�لوحيد �لذي �صارك يف معارك 
 ،1967 عام  حرب  يف  جوية 
عملو�  �آخرين  طيارين  و�أن 
�لعربية  �جلبهات  خمتلف  يف 
حرب  يف  عز�م  مع  �أ�صقطو� 
 10 عن  يقل  ل  ما  �لنك�صة 
يف  �إ�رش�ئيلية  حربية  طائر�ت 

تلك �ملو�جهات �لع�صيبة.
�إن  �لتقارير  تلك  وتقول 

ت�صم  وحدة  لها  كان  باك�صتان 
طيار�،   16 عن  يقل  ل  ما 
�لأردن  يف  كمتطوعني  خدمو� 
يف  و�لعر�ق  و�صوريا  وم�رش 
وعلى  و1973   1967 حربي 
طيار  �أ�صقط  �ملثال،  �صبيل 
"ميغ  باك�صتاين كان يطري على 
معركة  خالل  �صورية   "21  -
 ،1973 �أكتوبر  حرب  يف  جوية 

ويف  �إ�رش�ئيلية،  مري�ج  طائرة 
�أ�صقط طيار  �مل�رشية  �جلبهة 
على  يطري  كان  �آخر  باك�صتاين 
"ميغ" م�رشية طائرة �إ�رش�ئيلية 

من طر�ز "�إف - 4".
تلك باخت�صار، بع�ش �لإ�صاء�ت 
على تاريخ من�صي مل ينل حقه يف 
�ملنطقة �لعربية، و�إن ذكر على 
فلماما  قدره،  وجاللة  �أهميته 

وعلى عجل �كتملت مهمة هذ� 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �لطيار 
باك�صتان  �إىل  عاد   ..1969 عام 
من  قطاعات  قيادة  يف  وعمل 
��صتقلت  وحني  �جلو  �صالح 
�ن�صم   ،1971 عام  بنغالدي�ش 
�إىل �صفوف �صالح �جلو هناك 
حتى عام 1979، تاريخ تقاعده 

عن �خلدمة �لع�صكرية. 

الإلكرتوين القيد  يف  �سالح  رائد  ال�سيخ  متديد  يف  اإ�سرائيلية" تنظر  "حمكمة 

�سحيفة "الغارديان" الربيطانية

جنل بن لدن �ساهر قائد خلية اعتداءات 11 �سبتمرب

�لعليا"  �ملحكمة  تنظر 
�لإ�رش�ئيلية"، يف �لقد�ش �ملحتلة، 
يف طلب �لنيابة �لعامة متديد فرتة 
�لإبقاء على �ل�صيخ ر�ئد �صالح يف 
�لقيد �لإلكرتوين، وذلك بعد حتويله 
ب�رشوط  �ملنزيل  �حلب�ش  �إىل 

م�صددة يف قرية كفر كنا.
وقال ع�صو هيئة �لدفاع عن �ل�صيخ 
يف  زبارقة  خالد  �ملحامي  �صالح، 
�لقانون  "ح�صب  �إنه  له،  ت�رشيح 
"�لإ�رش�ئيلي "عند �عتقال �صخ�ش 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  نهاية  حتى 

لنتهاء  �لأق�صى  �حلد  يكون 
�أنه  و�أ�صاف  �أ�صهر"   9 �ملحاكمة 
ر�ئد  �ل�صيخ  ملف  يخ�ش  "فيما 
�صالح، فقد توجهت �لنيابة �لعامة 
يف �صهر ماي �ملا�صي �إىل �ملحكمة 
�عتقال  فرتة  متديد  بطلب  �لعليا 
�لقانونية  �ملدة  �نتهاء  بعد  �ل�صيخ 
لالعتقال  �لقانون  يف  �مل�رّشحة 
حتى نهاية �لإجر�ء�ت، وقد مّددت 
�لعليا يف حينه �لفرتة �إىل 3 �أ�صهر، 
�صالح  ر�ئد  �ل�صيخ  خاللها  �أحيل 
�لقيد  يف  �ملنزيل  �حلب�ش  �إىل 

�لقانون  بح�صب  وهو  �لإلكرتوين، 
فرتة  وتنتهي  فعلي”  “�عتقال 
�أ�صهر بتاريخ 2018/8/24،  �لثالثة 
مرة  �لعامة  �لنيابة  توجهت  وعليه 
بطلب  �لعليا  �ملحكمة  �إىل  �أخرى 
�ل�صيخ  على  �لإبقاء  فرتة  متديد 

ر�ئد �صالح يف �لقيد �لإلكرتوين".
يف  �ملركزية  �ملحكمة  وكانت 
مدينة حيفا، قد �أحالت �ل�صيخ ر�ئد 
بتاريخ  �ملنزيل  �حلب�ش  �إىل  �صالح 
2018/7/6 يف كفر كنا، بعد �عتقاله 
يف 15 �أوت من �لعام �ملا�صي، من 

منزله يف مدينة �أم �لفحم، وقّدمت 
�صده  �تهام  لئحة  �لعامة  �لنيابة 
فيها  زعمت   ،24.8.2017 بتاريخ 
منها  خمتلفة  خمالفات  �رتكابه 
"�لتحري�ش على �لعنف و�لإرهاب"، 
يف خطب وت�رشيحات له، بالإ�صافة 
منظمة  وتاأييد  بـ"دعم  �تهامه  �إىل 
�لإ�صالمية  حمظورة"، هي �حلركة 
)�ل�صمالية( �لتي كان ير�أ�صها و�لتي 
�ل�صهيونية  �حلكومة  حظرتها 
ما  مبوجب   ،2015/11/17 بتاريخ 
ي�صمى "قانون مكافحة �لإرهاب".

"�لغارديان"  �صحيفة  ت�صتمر 
تفا�صيل  عن  �لك�صف  يف  �لربيطانية 
�لقاعدة  تنظيم  زعيم  عائلة  حياة 
هذه  مركزة  لدن،  بن  �أ�صامة  �ملقتول 
وق�صة  حمزة  جنله  �صرية  على  �ملرة 
�أجرتها  �لتي  �ملقابلة  وبعد  زو�جه 
لدن،  بن  �أم  غامن،  عليا  مع  موؤخر� 
تقرير�  �لثنني  �ليوم  �ل�صحيفة  ن�رشت 
نقلت فيه عن �أحمد وح�صن �لعطا�ش، 
�أن  لدن،  لنب  �ل�صقيقني  غري  �لأخوين 
عطا،  حممد  بابنة  تزوج  حمزة  جنله 
هجمات  نفذت  �لتي  �ملجموعة  قائد 
�ملتحدة.  �لوليات  يف   2001 �صبتمرب 
ونقلت عن �أحمد �لعطا�ش قوله: "لقد 
عطا.  حممد  �بنة  تزوج  �أنه  �صمعنا 

�حلايل،  مكانه  من  متاأكدين  ول�صنا 
ولكن قد يكون يف �أفغان�صتان". ويعتقد 
بن لدن توىل  �أن حمزة  �أحمد وح�صن 
وي�صعى  �لقاعدة،  د�خل  كبري�  من�صبا 
خا�صة  قوة  قتلته  �لذي  لو�لده  للثاأر 
خمبئه  على  دهم  عملية  يف  �أمريكية 
وتقول  �صنو�ت  �صبع  قبل  باك�صتان  يف 
�لذي  �لبن،  لدن  بن  �إن  �ل�صحيفة 
ينظر �إليه على �أنه نائب للزعيم �حلايل 
�لظو�هري،  �أمين  �لقاعدة  لتنظيم 
�صبق و�أن �أ�صدر بيانا يح�ش فيه �أتباع 
ولندن  و��صنطن  قتال  على  �لتنظيم 
�ل�صحيفة  وت�صري  �أبيب  وتل  وباري�ش 
�بن خريية  هو  لدن  بن  �أن حمزة  �إىل 
�صابر، �إحدى زوجات بن لدن �لثالث 

�آباد،  �أبوت  يف  معه  يع�صن  كن  �للو�تي 
قرب قاعدة ع�صكرية باك�صتانية كبرية. 
لدن  بن  زو�ج  فاإن  لل�صحيفة،  ووفقا 
�بنة عطا م�رشية �جلن�صية،   �لبن من 
ي�صكلون  ز�لو�  ما  �صبتمرب  من  ع�رش 
�لقاعدة  تنظيم  يف  �لرئي�صي  �ملحور 
�إرث زعيمه  �لذي و��صل �لتجمع حول 
�ملقتول وذّكرت "�لغارديان" باأن خالد 
�لقاعدة  لزعيم  �لثاين،  �لبن  لدن  بن 
�لأمريكية  �لغارة  يف  قتل  قد  �ل�صابق، 
�أبوت  على جممع بن لدن �ل�صكني يف 
�آباد، كما قتل �بنه �لثالث �صعد يف غارة 
عام  �أفغان�صتان  يف  طيار  بال  بطائرة 
تن�صب  ر�صائل  �أن  �إىل  م�صرية   ،2009
�ملجمع،  يف  عليها  وعرث  لدن  لنب 

خلالفته،  حمزة  يهيئ  كان  �أنه  تو�صح 
ول�صيما بعد مقتل �أخيه �صعد. وتقول 
�ل�صحيفة �إن زوجات بن لدن ومن جنا 
بعد  �ل�صعودية  �إىل  عادو�  �أطفاله  من 
حممد  �ل�صابق  �لعهد  ويل  منحهم  �أن 
�لن�صاء  �أن  م�صيفة  �مللجاأ،  نايف  بن 
على �ت�صال قريب مع �أم بن لدن، �لتي 
نف�صها  �ل�صحيفة  �أكدت يف مقابلة مع 
مع  تو��صل منتظم  �أنها على  �أيام  قبل 
ونقلت  �لناجني،  �لعائلة  �أع�صاء  بقية 
"�لغارديان" عن �لعائلة زعمها �أنها مل 
تت�صل بنب لدن منذ عام 1999 وحتى 
مقتله يف عام 2011، و�أنها مل ت�صمع �أي 
�أخبار عن حمزة بن لدن �أو تتلقى �أي 

ر�صائل منه.

هدم قرية العراقيب للمرة 131 على التوايل

 الحتالل ال�سهيوين 
 هدم 32 من�ساأة

 فل�سطينية  خالل جويلية
�لقد�ش  مركز   �أ�صدره  تقرير  �أفاد 
�لإ�رش�ئيلي  �ل�صاأن  لدر��صات 
و�لفل�صطيني، باأن �صلطات �لحتالل 
�صد  �لعن�رشية  �صيا�صاتها  تو��صل 
�أر��صيهم  وم�صادرة  �لفل�صطينيني، 
و�إخطار �لكثري من �ملن�صاآت بالهدم، 
حيث هدمت خالل �صهر جويلية من 
عام 2018 قر�بة 32  من�صاأة �صكنية 
�ل�صفة  مناطق  خمتلف  يف  وجتارية 

و�لد�خل �لفل�صطيني.
�لعر�قيب  قرية  �لحتالل  هدم  كما 
و�أ�صدرت  �لتو�يل،  على   131 للمرة 
�خلان  جتمع  بهدم  يق�صي  قر�ر�ً 

�لأحمر و�أبو �لنو�ر �لبدوي.
�أن  ر�صده،  خالل  �ملركز  و�أو�صح 
بهدم  �أخطرت  �لحتالل  �صلطات 
و�صادقت  �ملن�صاآت،  ع�رش�ت 
�ل�صكنية  �لوحد�ت  �آلف  بناء  على 
�ل�صتيطانية يف م�صتوطنات �ل�صفة، 
�أر��صي  وجتريف  م�صادرة  بعد 
��صتيطانية  طرق  و�صق  مو�طنني 
تقريره  يف  �ملركز  ،و�أ�صار 
�لحتالل  �إجر�ء�ت  �أن  �لإح�صائي، 
لفل�صطينيني  تعود  من�صاآت  طالت 

وذلك �صمن  �لأخ�رش،  د�خل �خلط 
بهدف  بهم  �لتنكيلية  �صيا�صتها 
�ملركز  مدير  و�أ�صار  تهجريهم.   
�أّن  �إىل  عو�د  �أبو  عماد  �لقد�ش، 
�ل�صهر �حلايل  �لهدم خالل  عمليات 
�ملا�صي  �ل�صهر  �رتفعت مقارنة مع 
على  توّزعا  و�صملت   ،%40 بن�صبة 
�ل�صفة  يف  كافة  �ملحتلة  �ملناطق 
وفيما  �ملحتل،  و�لد�خل  �لغربية 
�أظهرت  فقد  بال�صتيطان  يتعلق 
�رتفاعا  �لأخرى  هي  �لأرقام 
�ليمينية  �ملز�يد�ت  ظل  يف  كبري� 
من  باملزيد  تطالب  �لتي  �لد�خلية، 

�لبناء يف �ل�صفة �لغربية. 
�مل�صهد  �أّن  �إىل  عّو�د  �أبو  ونّبه 
�ل�صتيطاين ومتابعته ي�صهد تر�جعا 
باتت  حيث  �لعام،  �مل�صتوى  على 
متر  �ل�صتيطاين  �لبناء  قر�ر�ت 
وعاملية،  حملية  �صجة  وجود  دون 
�ملعنية  �جلهات  عّو�د  �أبو  وطالب 
ب�رشورة  �لفل�صطينية،  و�ل�صلطة 
لف�صح  �لدولية،  للموؤ�ص�صات  �لتوجه 
ممار�صات �لحتالل، و�إعادة مركزية 

هذه �لق�صية للم�صهد.
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�سجلوا  مليونا  اإجمايل 32.9  من 
فقط  القائمة  وت�سمل  بياناتهم 
الذين  اأحفادهم  اأو  الأ�سخا�ص 
ليلة  منت�سف  حتى  الهند  دخلوا 
24 مار�ص 1971، عندما اأ�سبحت 
وتقول  م�ستقلة،  دولة  بنغالدي�ص 
ال�سلطات اإن الـ 4 ماليني �سخ�ص 
مل  القائمة  من  امل�ستبعدين 
تثبت  وثائق  تقدمي  من  يتمكنوا 
يعي�سون  كانوا  اأ�رسهم  اأو  اأنهم 
التاريخ  ذلك  قبل  البالد  يف 
عاما(   50( احلق«  »عزم  وقال 
باجلي�ص  متقاعد  �سابط  وهو 
تعليقا  لالأنا�سول،  الهندي، 
حملت  التي  امل�سودة  هذه  على 
»هذا  الوطني«:  »ال�سجل  ا�سم 
ميكنني  ل  للغاية.  موؤ�سف  اأمر 
اأتاأمل  اإنني   .. ال�سلوك  قبول هذا 
اأبدا  اأتوقع  »مل  ب�سدة«واأ�ساف 
بعد  فحتى   . اليوم  هذا  اأرى  اأن 
خدمة البالد ملدة 30 عاما ، لن 

يتم ت�سميتي كمواطن هندي!«.
مقيم  وهو  احلق،  عزم  واأو�سح 
دائم يف قرية �سايجاون مبقاطعة 
»هناك  اأ�سام  ولية  يف  كامروب 

من  اأ�سخا�ص  �سبعة  حوايل 
هوؤلء )الذين مل يتم اإدراجهم يف 
امل�سودة( خدموا اجلي�ص الهندي 
مل  ولكن  الهندي  اجلو  �سالح  اأو 
القائمة.  يف  اأ�سماوؤهم  تُذكر 
�سوف نكتب اإىل رئي�ص الهند )رام 
ناث كوفيند(، ب�سبب الت�سكيك يف 

مواطنتنا«.
لعام  القائمة  هذه  جذور  وتعود 
من  �سنوات  اأربع  بعد   ،  1951
الربيطاين  احلكم  عن  ال�ستقالل 
املواطنني  لتمييز   ،  )1947 )عام 
غري  املهاجرين  عن  الهنود 
بنغالدي�ص  حدود  من  ال�رسعيني 
باك�ستان  من  جزًءا  كانت  التي   ،
البنغالية  احلكومة  وو�سفت 
»ق�سية  باأنها  القائمة  م�ساألة 
اأن  وذكرت  الهند  يف  داخلية« 
بامل�ساألة وقال  لها  دكا ل عالقة 
الإعالم  وزير  اإينو،  احلق  ح�سن 
)ويون(  ملحطة  بنغالدي�ص  يف 
الثالثاء  الهندية،  التلفزيونية 
املا�سي: »كل ما يحدث يف ولية 
واأ�ساف  داخلية.«   ق�سية  اآ�سام 
اإثني  نزاع  اأ�سام هي حالة  »ولية 
حكومة  اأن  اإىل  واأ�سار  حم�ص«، 
الق�سية  هذه  ترث  »مل  نيودلهي 
حكومة  اأن  اإينو  اأو�سح  معنا«كما 

اأي  ببدء  مهتمة  »غري  بنغالدي�ص 
ات�سال لأنه ل توجد طريقة قوية 
امل�رسوعة.«   غري  الهجرة  لوقف 
امل�سي  على  الهند  تاأكيد  ومع 
واإخالء  اخلطوة،  هذه  يف  قدما 
تتزايد  م�سوؤوليتها،  بنغالدي�ص 
هذا  م�ستقبل  حول  املخاوف 
املواطنني  من  الهائل  العدد 
الذين �سي�سبحون بال جن�سية، يف 
خيارات  عن  البع�ص  حديث  ظل 
لطردهم  ال�سعي  اأخطرها  لي�ص 

من البالد.
عاما(   38( نوار  بيتامبار  وقال 
يف  الواقعة  دليجان،  مدينة  من 
اجلزء ال�رسقي من اأ�سام،: »عا�ص 
وثائق  قدمنا  لقد  هنا.  اأجدادنا 
ال�ستقالل  قبل  ما  لع�رس  تعود 
�سك يف هذا  ل   ، لذلك   .)1947(
خطاأ  هذا  اأن  اأعتقد  الأمر. 
القائمة.  من  اأخرجني  ب�رسي 
ولكن من املوؤكد اأنني �ساأدرج يف 

القائمة جمددا«.

حرب اأهلية

الهندية  احلكومة  حتّرك  واأثار 
 ، البالد  يف  هائاًل  �سيا�سياً  جدلً 

حيث يخ�سى العديد من الزعماء 
هذه  توؤدي  اأن  من  ال�سيا�سيني 
اأهلية«، تعيد  اإىل »حرب  اخلطوة 
 1983 عام  اأحداث  الأذهان  اإىل 
م�سلحة  ح�سود  لحقت  عندما 
باأ�سلحة بي�ساء الع�رسات وقتلتهم 
امل�سلمني  املهاجرين  طرد  بنية 
بزراعة  ت�ستهر  التي  اآ�سام  يف 
�سكانها  ثلثي  نحو  ويدين  ال�ساي 

بالهندو�سية.
حزب  رئي�ص  �ساه  اأميت  واعترب 
اأن  احلاكم،  جاناتا  بهاراتيا 
ترد  مل  الذين  الأ�سخا�ص  هوؤلء 
اأ�سماوؤهم يف القائمة هم »دخالء« 
جن�سيتهم  اإثبات  يف  ف�سلوا  لأنهم 
الهندية، اإل اأن رئي�ص وزراء ولية 
اآ�سام ال�سابق تارون جوجوي، من 
الهندي،  الوطني  املوؤمتر  حزب 
يف  ثغرات  وجود  عن  حتدث 

م�سودة القائمة.
تكون  اأن  نتوقع  »كنا  واأ�ساف: 
الأخطاء.  من  خالية  امل�سودة 
ولكنني اأعتقد اأن هناك عيوباً يف 
القائمة التي مت الإعالن عنها يف 
30 يوليو املا�سي«، دون مزيد من 
امل�ستبعدون  ويت�سبث  التو�سيح 
الوطني  »ال�سجل  قائمة  من 
اأطلقها  بتطمينات  للمواطنني«، 

م�سوؤولون، بينهم براتيك هاجيال، 
اإن  قال  الذي  امل�سودة،  من�سق 
»ل  اأ�سماوؤهم  تدرج  مل  الذين 
ينبغي اأن يقلقوا«وتابع يف حديثه 
القائمة  لي�ست  »هذه  لالأنا�سول 
م�سودة.  جمرد  هذه  النهائية. 
كبرية.  فر�سا  الأفراد  منح  �سيتم 
واملطالبة  ا�ستمارة  ملء  ميكنهم 
وتقدمي  اأ�سمائهم  با�ستعادة 
اإذا  اعرتا�سات وحتى تو�سيحات 
تقدمي  عملية  الأمر«و�ستبداأ  لزم 
اجلاري  اأوت   30 يف  التظلمات 
وت�ستمر حتى 30 �سبتمرب املقبل 
، وفقا ملا ذكره م�سوؤولون هنود.

حترك »غري مقبول

الإن�سان  حقوق  ن�سطاء  واأدان 
هذا التحرك من جانب احلكومة 
»غري  باأنه  وو�سفوه  الهندية 
اأديجي،  بريندا  مقبول«وقالت 
النا�سطة يف جمال حقوق الإن�سان 
»: »على احلكومة اأن تن�سئ هيئة 
املجتمع  مع  بالتن�سيق  للتظلم 
املحايدة  والكيانات  املدين 
كل  ملراجعة  بالدنا،  داخل  من 
العليا  املحكمة  ا�سم«وذكرت 

الهندية، التي تراقب هذه العملية 
، يف اأمر اأ�سدرته، الثالثاء، اإنه لن 
يتم اتخاذ اأي اإجراء على اأ�سا�ص 

امل�سودة.
واأ�سافت: »يف هذا ال�سدد، تود 
املحكمة اأن ت�سري اإىل اأن ما مت 
ن�رسه هو امل�سودة الكاملة لي�ص 
ذلك  يكون  اأن  ميكن  ول  اإل، 
اأ�سا�ًسا لأي اإجراء من جانب اأية 
ديبا�ص  قال  جهته،  �سلطة«من 
ق�سم  يف  اأ�ستاذ   ، باتات�سارجي 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم 
بحاجة  احلكومة  اإن  اآ�سام، 
»بحذر  الو�سع  التعامل مع  اإىل 
ال�سعب  »من  �سديد«واأ�ساف: 
التعليق على ما �سيحدث لأنه ل 
توجد خطة فيما يتعلق مب�سري 
ا�ستبعادهم  �سيتم  الذين  هوؤلء 
كما  النهائية.«   القائمة  يف 
اأقل  اأن هناك احتمالية  اأو�سح 
املجاورة  بنغالدي�ص  تقبل  باأن 
ا�ستبعادهم  يتم  الذين  اأولئك 
ميكن  ل  اأنه  »اأعتقد  وتابع 
لكن  مكان،  اأي  اإىل  اإعادتهم 
قد يتم حرمانهم من حقوقهم 
حقوقهم  اأو  الت�سويت  يف 

املدنية«.

�سيا�سيون  حمللون  يعتقد 
»حركة  بني  اتفاقاً  اأن  فل�سطينيون 
)حما�ص(  الإ�سالمية«  املقاومة 
قريبا،  النور  يرى  قد  و«اإ�رسائيل«، 
ودولية،  عربية  اأطراف  برعاية 
و�سي�سمل وقف اإطالق النار، مقابل 
ال�سعبة  لالأو�ساع  اإن�سانية«،  »حلول 
التي يحياها ال�سكان يف قطاع غزة 
،من بني تلك الأطراف: م�رس )ممثلة 
بجهاز املخابرات العامة(، ومبعوث 
الأو�سط  لل�رسق  املتحدة  الأمم 

نيكولي ميالدينوف، وقطر. 
حتّدثوا  الذين  املحللون،  وقال 
وكالة  مع  منف�سلة  حوارات  يف 
تدار�ص  يجري  اإنه  الأنا�سول، 
حما�ص  »غرف  داخل  التفاق 
ت�سّم  التي  واجتماعاتها  املغلقة«، 
و�سلوا  والذين  باخلارج  اأع�ساءها 
،ويتفق  املا�سي   اخلمي�ص  غزة، 
»قد  التفاهمات  اأن  على  هوؤلء 
طويلة  هدنة  اإبرام  اإىل  تُف�سي 
حلول  تقدمي  مقابل  بغزة،  الأمد، 
احل�سار  رفع  طريق  على  اإن�سانية 
وتزامنا  كامل«  ب�سكل  القطاع  عن 
داخل  الجتماعات  ا�ستمرار  مع 
املجل�ص  اأع�ساء  عقد  »حما�ص«، 
امل�سغر  الإ�رسائيلي  الوزاري 
املا�سي  الأحد  ظهر  »الكابينيت«، 
، اجتماعا لبحث املقرتح امل�رسي 
مل  اللحظة،  حّتى  ،لكن  للتهدئة 
من  قرارات  اأي  العلن  اإىل  يخرج 
اإبرام  اقرتاب  اإىل  ت�سري  اجلانبني 

ذلك التفاق من عدمه. 
اأي  »حما�ص«  حركة  وترف�ص 

كاماًل  رفعاً  ي�سمل  ل  هدنة  اتفاق 
اإ�رسائيل  تفر�سه  الذي  للح�سار 
 ،2006 عام  منذ  غزة  قطاع  عن 
�سيا�سية،ويف  اأثمان  تقدمي  وبدون 
فوزي  رّحب  املا�سي،  جويلية   2
»حما�ص«،  با�سم  املتحدث  برهوم، 
عن  احل�سار  يرفع  جهد  بـ«كل 
دون  اأهلها  طموحات  ويلبي  غزة، 
اأثمان �سيا�سية« فيما اأكد اإ�سماعيل 
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  هنية، 
املا�سي،  ماي   18 يف  للحركة، 
وحقيقية  جادة  »خطوات  وجود 
على طريق رفع احل�سار«، م�سرتطاً 
املحللون  ،ويرى  لقبولها  كليا  رفعه 
اأن العر�ص امل�رسي لتفاق التهدئة 
املحاولت  ا�ستنفاد  بعد  جاء 
بني  الفل�سطينية  امل�ساحلة  لإجناح 
اأنه  كما  و«حما�ص«،  »فتح«  حركتي 
ال�سلطة  يتجاوز  اأن  املحتمل  من 

الفل�سطينية يف وقت التنفيذ. 
بلورة  عن  موؤخرا،  اأنباء  وتُتداول 
لل�رسق  املتحدة  الأمم  مبعوث 
وقطري،  م�رسي  بتوافق  الأو�سط، 
بني  لالأزمة  �ساملة  لت�سوية  مقرتح 
ذلك  ،وياأتي  واإ�رسائيل  »حما�ص« 
على  التوتر  من  اأ�سهر  اأعقاب  يف 
التي  العودة«،  »م�سريات  خلفية 
انطلقت نهاية مار�ص املا�سي، التي 
ا�ست�سهد خاللها نحو مئة وخم�سني 
وفق  الآلف،  واأ�سيب  فل�سطينيا، 

وزارة ال�سحة. 

ماذا يجري بغزة؟ 

اجتمعت  املا�سي،  اخلمي�ص 
»حما�ص«، باأع�ساء مكتبها ال�سيا�سي 
قطاع  داخل  فل�سطني(،  خارج  )من 
غزة للمرة الأوىل، يف توقيت ي�سفه 
تي�سري  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب 
واحل�سا�ص«  بـ«امللفت  حمي�سن 
الجتماع  جاء  حمي�سن:«  وي�سيف 
باجتاه  الدويل  احلراك  ظل  يف 
الداخلي  الفل�سطيني  احلراك 
)الأحداث امليدانية وم�سرية العودة 
منذ  انطلقت  التي  احل�سار  وك�رس 
ويتزامن  املا�سي(«  مار�ص   30
مع  ال�سيا�سي،  املحلل  وفق  اأي�سا، 
رغبة م�رس بـ«النجاح يف اإدارة ملف 
اعتبار  على  الفل�سطينية؛  الق�سية 
للملف،  مرجعية  نف�سها  ترى  اأنها 

وترف�ص تدخل اأي طرف فيه«. 
اتفاق  عن  احلديث  فاإن  واأخرياً، 
الذي  التاأخر  بعد  جاء  التهدئة 
مع  التعاطي  يف  »فتح«  اأظهرته 
ملف  لتطبيق  امل�رسية  الورقة 
بح�سب  ت�سبب  ما  امل�ساحلة، 
ويعتقد  امللف  ف�سل  اإىل  حمي�سن، 
»حما�ص  على  عر�ست  م�رس  اأن 
اتفاق التهدئة مع »اإ�رسائيل«، قفزاً 
باتت  التي  امل�ساحلة  ملف  على 

م�ستع�سية على النجاح«. 
التهدئة  اتفاق  اأن  حمي�سن  ويرى 
جتاوز  خالله  »�سيتم  »اإ�رسائيل  مع 
الفل�سطينية«،  وال�سلطة  فتح  حركة 
م�سريا اإىل اأن م�رس »حينما ر�سمت 
املعامل الأوىل للتهدئة مع اإ�رسائيل، 
ظل  يف  العملية  تكون  اأن  رغبت 
بغزة«  الفل�سطينية  ال�سلطة  وجود 

وي�ستطرد اأنه »عندما اأدركت م�رس 
ت�سري  )ب�ساأن امل�ساحلة(  الأمور  اأن 
اأخرجت  له،  املخطط  غري  ب�سكل 
على  واقرتحتها  الدرج  من  الورقة 
حما�ص، بعد اأن كانت اأّجلت ذلك«. 

اتفاق التهدئة 

قّدمت  م�رس  اأن  حمي�سن  ويرى 
النقاط  التهدئة  اتفاق  ورقة  يف 
»تلّبي  اأنها  ترى  التي  الأ�سا�سية 
والفل�سطينيني  »اإ�رسائيل«،  مطالب 
يف قطاع غزة«وي�سري اإىل اأن �سقف 
»حما�ص«  و�سعته  الذي  املطالب 
اأن  مو�سحا  ارتفع،  قد  التفاق  يف 
رفعا  الورقة  يف  �ساغت  »م�رس 
زمنية  فرتة  عرب  للح�سار  تدريجيا 
بطلب  رّدت  حما�ص  لكن  معينة« 
بح�سب  مبا�رس،  وب�سكل  كلّيا  رفعه 

حمي�سن. 
حمي�سن،  بح�سب  املقرر،  ومن 
اجلانب  »حما�ص«  حركة  تبلّغ  اأن 
الورقة  على  بردها  امل�رسي 
)املتعلق  لالتفاق  امل�رسية 
،ويعتقد  الثنني  اليوم  بالتهدئة(، 
امل�رسي.  املعلب  يف  »الكرة  اأن 
هل �ستنجح م�رس يف �سياغة نهائية 
وروؤية  حما�ص  ترتيبات  ت�سمل 
اأم  التنفيذ  عملية  لتبداأ  اإ�رسائيل 
مبوقف  يتعلق  وفيما  �ستف�سل؟«  
يرّجح  التفاق،  من  »فتح«  حركة 
لإعاقة  ت�سعى  »قد  اأنها  حمي�سن 
ثني  حماولة  خالل  من  تنفيذه، 
اإ�رسائيل عن التعاطي معه« و�سباح 

ل�سان  على  احلركة  اأعلنت  اأم�ص، 
املكتب  رئي�ص  اجلاغوب،  منري 
التعبئة  مفو�سية  يف  الإعالمي 
التهدئة  لتفاق  رف�سها  والتنظيم، 
عن  ت�سدر  ترتيبات  اأو  نتائج  ولأي 

تلك املفاو�سات. 

الثمن ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب 
ال�سّواف،  م�سطفى  الفل�سطيني، 
الوحيد  ال�سيا�سي  الثمن  اأن  يرى 
من  »حما�ص«  �ستدفعه  الذي 
هو  التفاق  على  موافقتها  وراء 
لوكالة  ال�سواف  وي�سيف  »التهدئة« 
الأنا�سول:« كل ما تريد »اإ�رسائيل« 
انتزاعه من حما�ص هو حالة الهدوء 
»الإ�رسائيلي«،  املجتمع  داخل 
وطاملا توفرت فال مانع لديها من 
فتح املعابر والتو�سيع على القطاع« 
ويوؤكد اأن »حما�ص لن تدفع اأي ثمن 
بحالة  اللتزام  غري  اآخر  �سيا�سي 
الهدوء ووقف اإطالق النار« ،ويعتقد 
التفاق  هذا  يف  احلركة  مطلب  اأن 
كامل«،  ب�سكل  احل�سار  رفع  »هو 
بـ«حلول  تقبل  لن  اأنها  اإىل  لفتاً 

تخفيفه«. 
الوقت  يف  ال�سواف  وي�ستبعد 
التهدئة  اتفاقية  طرح  اإعادة  ذاته، 
احلرب  انتهاء  منذ  بها  املعمول 
قطاع  على  اإ�رسائيل  �سّنتها  التي 
اتفاق  ،ويقول:«   2014 �سيف  غزة 
2014 مل يكن جمديا؛ لأن الحتالل 
البنود  حتقيق  يتم  ومل  به  يلتزم  مل 

التي كان يت�سمنها خا�سة املرتبطة 
بالتهدئة كامليناء واملطار« ،واأ�سار 
اإىل اأن »حما�ص« ل تزال يف مرحلة 
»درا�سة التفاق لو�سع النقاط على 
املتعلقة  الق�سايا  بكل  احلروف 

باحل�سار«. 

ملف الأ�سرى 

تنفيذ  يكون  اأن  ال�سواف  وي�ستبعد 
مبلف  مرتبط  التهدئة  اتفاق 
عز  »كتائب  لدى  الأ�رسى  اجلنود 
امل�سلّح  اجلناح  الق�ّسام«،  الدين 

لـ«حما�ص«. 
يف  جنحت  »حما�ص«  اأن  ويعتقد 
»ف�سل املو�سوع عن بقية املوا�سيع 

املطروحة حاليا«. 
حممود  يتفق  ال�سواف،  ومع 
بال�ساأن  املتخ�س�ص  مرداوي، 
ما  اأهم  اإن   « قائاًل  »الإ�رسائيلي«، 
ف�سل  هو  املرحلة  هذه  ل يف  حت�سّ
اأهمها  ومن  بع�سها،  عن  امللفات 
»الإ�رسائيليني«  الأ�رسى  ملف 
،وي�سري يف حوار مع وكالة ، اإىل اأن 
جزءاً  ال�سابق  يف  »كان  الأمر  هذا 
من �سفقة التهدئة، لكّنه بات اليوم 
خارجا متاما« ،وحتتجز »حما�ص«، 
اإ�رسائيليني،  اأربعة   ،2014 عام  منذ 
بينهم جنديان، مل يعرف حتى الآن 
احلركة  ترف�ص  حيث  م�سريهما، 
كانا على  اإذا  تقدمي معلومات عما 
قبل  حتفهما،  لقيا  اأم  احلياة  قيد 
اإطالق احلكومة الإ�رسائيلية �رساح 

معتقلني فل�سطينيني. 

اأثار ا�ستبعاد ال�سلطات الهندية 4 ماليني �سخ�ص يف ولية اآ�سام )�سمال �سرق(، معظمهم من امل�سلمني الناطقني بالبنغالية من م�سودة قائمة باأ�سماء املواطنني الهنود املعرتف بهم 
بالولية، جدل وا�سعا، و�سط خماوف من حرب اأهلية اخلطوة توؤيدها حكومة رئي�ص الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها الهندو�ص القوميون ويدور احلديث عن م�سودة قائمة 

باأ�سماء املواطنني الهنود يف ولية اآ�سام، املتاخمة لبنغالدي�ص، والتي ت�سهد توترات اجتماعية وطائفية منذ عقود، اعتمدت فيها ال�سلطات 28.9 مليونا من �سكان الولية.

و�سط خماوف تتعلق مب�سريهم يف  الهند

ي�سمل حلول اإن�سانية لقطاع غزة املحا�سر

م.�ص 

جدل و��سع حول �إلغاء مو�طنة ماليني �مل�سلمني يف منطقة �آ�سام 

تمل« مع »�إ�سر�ئيل«  د�خل غرف »حما�س« �ملغلقة.. �تفاق تهدئة »محُ
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عي�شة ق.

للقيام  الأن�صار  ح�رض  بعدما 
بباب  كيتاين  ب�صاحة  كبري  بكاراكاج 
التا�صعة  ال�صاعة  من  ابتداء  الواد 
ليال، اأين مت توجيه النداء اإىل حمبي 
والأحمر  الأخ�رض  اللونني  وع�صاق 
وامل�صاركة  بقوة  القدوم  اأجل  من 
الآلف  اإ�صعال  عرب  الكاراكاج  يف 
�صماء  وحتويل  النارية  الألعاب  من 
اللون  اإىل  العتيق  ال�صعبي  احلي 
ينتظر  الذي  الأمر  وهو  الأحمر، 
ال�صنة  هذه  احتفالت  يجعل  اأن 
جمهور  عليه  تعود  ملا  م�صابهة 
التي  الرائعة  وال�صور  املولودية 

ي�صنعونها يف الأعوام الأخرية.
يف املقابل، و�صل �صهرة اأم�س وفد 
البحرين  عا�صمة  اإىل  »العميد« 
التي  للمواجهة  حت�صريا  املنامة 
اأمام  املقبل  اخلمي�س  يخو�صنها 

الدور  �صمن  البحريني  الرفاع 
البطولة  من  ع�رض  ال�صاد�س 
رحلة  بعد  وذلك  لالأندية،  العربية 
ماراطونية ومرهقة لالعبني بعدما 
اأن  قبل  دبي  مطار  عرب  تنقلوا 
اأجل  من  كاملة  �صاعة   12 ينتظروا 
اأين  املنامة،  نحو  الطائرة  ركوب 
الفرن�صي  املدرب  اأ�صبال  ي�صتفيد 
ح�صتني  من  كازوين  برنارد 
اليوم  يخو�صونها  الأوىل  تدريبيتني 
واأخرية  ثانية  ح�صة  التدرب  قبل 
الذي  الرئي�صي  امللعب  على  غدا 
مدينة  ملعب  املواجهة  يحت�صن 
خليفة الريا�صية، ورافق الثنائي بن 
دبكة وعرو�س رفقائهما يف الرحلة 
نحو البحرين بعدما قامت الإدارة 
بينما  التاأ�صريات  بحل امل�صكلة يف 
يغيب عن الرحلة كل من بن عرو�س، 
دمو،  الغني  وعبد  نقا�س  اأمادا، 
الثالثي الأخري يعاين من الإ�صابة، 

يف  الوفد  رافق  اأمادا  اأن  ورغم 
موؤكدة  غري  م�صاركته  لكن  الرحلة 
خالل  تلقاها  التي  الإ�صابة  ب�صبب 
املباراة الودية التي خا�صوها اأمام 
من  دمو  ا�صتفاد  بينما  الن�رضية، 
اأ�صبوع راحة. يف مو�صوع منف�صل، 
رف�صها  املولودية  اإدارة  جددت 
األيو  املايل  لعبها  عن  ال�صتغناء 
نادي  اإدارة  تقدمت  بعدما  دينغ 
ر�صمي من  بعر�س  الفرن�صي  تولوز 
من  وال�صتفادة  معه  التعاقد  اأجل 
ال�صيفي  املركاتو  خالل  خدماته 
ماليا  عر�صا  قدمت  اأين  احلايل، 
اإقناع  مقابل  اأورو  مليون   3 قيمته 
م�صوؤويل املولودية اإل اأنهم رف�صوا 
العر�س لأهمية الالعب يف �صفوف 
الت�صكيلة واللعب على عدة جبهات 
مقدمتها  ويف  اجلديد  املو�صم  يف 
مناف�صة رابطة اأبطال اإفريقيا التي 

يخو�صونه دور املجموعات.

جماهري العميد يح�ضرون الحتفالية كبرية بكيتاين اليوموفد الفريق العا�شمي التحق �شهرة اأم�س باملنامة و�شط الغيابات
ر اأن�شار فريق مولودية اجلزائر لإقامة احتفال كبري مبنا�شبة مرور 97 عاما على تاأ�شي�س الفريق، باعتبار اأن  يح�شّ

النادي يحتفل اليوم بتاريخ تاأ�شي�شه الذي يعود اإىل ال�شابع اأوت 1921، حيث يعد جمهور الفريق العا�شمي العدة 
ويقومون بالتح�شريات على قدم و�شاق من اأجل اإقامة احتفال خا�س بالفريق الذي يعترب عميد الأندية اجلزائرية 

ح�شب موؤ�ش�شي الفريق والوثائق التي ميلكها النادي، وينتظر اأن ت�شهد �شاحة كيتاين �شهرة اليوم احتفال خا�شا 

الطاقم الفني 
يقرر الختيار بني 
اأفيت�شون واأوت�شي 

هذا الأ�شبوع

اإ�ضابة بن 
يو�ضف لي�ضت 

خطرية 
وجاهز ل�ضبيبة 

ال�ضاورة
الإ�صابة  خطورة  عدم  تاأكد 
التي تلقاها لعب فريق �صبيبة 
خالل  يو�صف  بن  القبائل 
خا�صها  التي  الودية  املباراة 
الفريق �صباح اأول اأم�س اأمام 
ت�صكيلة الرديف والتي انتهت 
بالتعادل هدفني يف كل �صبكة 
الفريق  حت�صريات  �صمن 
الكروي  املو�صم  لنطالق 
ال�صدد  هذا  ويف  اجلديد، 
كان  يو�صف  بن  الالعب  فاإن 
دفعته  التي  الإ�صابة  تلقى 
امليدان  اأر�صية  مغادرة  اإىل 
ما  وهو  ا�صطرارية،  ب�صورة 
اجلمهور  من  التخوف  جعل 
اإمكانية غياب  القبائلي حول 
املو�صم  بداية  عن  الالعب 
وخو�س  اجلديد  الكروي 
البطولة  من  الأوىل  اجلولت 
فاإن  الغر�س  ولهذا  الوطنية، 
املعمقة  الطبية  الفحو�صات 
التي قام بها الالعب طماأنت 
واأكدت  الفريق  يف  اجلميع 
اأين  الإ�صابة  خطورة  عدم 
الالعب  يكون  اأن  ينتظر 
�صمن  للتواجد  جاهزا 
بخو�س  املعني  التعداد 
الفتتاحية  اجلولة  مباراة 
اأمام �صبيبة ال�صاورة واملقررة 

نهاية هذا الأ�صبوع.
اأن  ينتظر  اآخر،  ويف مو�صوع 
يح�صم الطاقم الفني لت�صكيلة 
املدرب  بقيادة  »الكناري« 
الحتفاظ  بني  دوما�س 
الرزاق  عبد  بالبورندي 
نوفور  والنيجريي  اأفيت�صون 
على  وقف  حيث  اأوت�صي، 
اللقاء  مبنا�صبة  اإمكانياتهما 
الرديف  ت�صكيلة  اأمام  الودي 
الطاقم  فاإن  ال�صدد  ولهذا 
الفني يكون قد حدد الالعب 
عليه  اختياره  وقع  الذي 
التعداد  يف  البقاء  اجل  من 
املقبل  للمو�صم  حت�صبا 
الآخر  الالعب  وت�رضيح 
منحت  ال�صبيبة  اأن  باعتبار 
الأوىل  الإفريقية  الإجازة 
لفائدة الغيني تيام الذي اأقنع 
الفنية  مبوؤرهالته  اجلميع 
التح�صريي  الرتب�س  خالل 
الذي اأجراه الفريق باأملانيا، 
الحتادية  قوانني  اأن  ومبا 
ل  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإجازتني  من  اأكرث  متنح 
اإفريقيتني فغن الطاقم الفني 
ملزم بالختيار بني اأفيت�صون 

واأوت�صي.
عي�شة ق.

البطولة الإفريقية لألعاب القوى

اجلزائر �ضاد�ضة يف �ضباق 4 مرات تتابع 400م

للتتابع  اجلزائري  املنتخب  اأنهى 
ال�صباق  رجال  400م  مرات   4
اإطار  يف  اخلام�س  املركز  يف 
القوى  لألعاب  الإفريقية  البطولة 
اأ�صابا  مبدينة  حاليا  اجلارية 
امليدالية  وعادت  بنيجرييا، 
الذي  الكيني  للمنتخب  الذهبية 
�صجل توقيتا قدره 3 د 00ثا 92 ج 
متقدما جنوب اإفريقيا بتوقيت 3د 
 98 4ثا  3د  ونيجرييا  ج   51 ث   03
فاكتفى  الوطني  املنتخب  اأما  ج، 
ج(،   27 5ثا  د   3 قدره  بتوقيت 
فيما عاد املركز  الرابع ملنتخب 
�صوازيلند 3د 4ثا 98 ج(، واملركز 

 04 11ثا  3د  لل�صنيغال  ال�صاد�س 
اجلزائري  الرباعي  وت�صكل  ج، 
لعرج،  ميلود  �صليمان،  مولة  من 
بوهدة،  و�صفيان  بلب�صري  حممد 
اأم�س  اأول  �صباح  مناف�صات  ويف 
حممد  اجلزائري  العداء  احتل 
 20 ل�صباق  ال�صاد�س  املركز  عامر 
كم م�صي، حيث قطع امل�صافة يف 
ظرف 1�صا 28 د 37 ثا، بعيدا عن 
املتوج  غاتيمبا  �صامويل   الكيني 

باللقب الإفريقي 1�صا 25د 13ثا.
انطالق  منذ  اجلزائر  وح�صلت 
ثالث  على  القاري  املوعد 
بف�صل   ذهبيتان  منها  ميداليات 

وعبد  الع�صاري  بورعدة  العربي 
اأما  حواجز،  400م  حلولو  املليك 
برونزية  كانت  الثالثة  امليدالية  
الطاهر  يا�رض  حممد  نالها  اللون 
تريكي يف م�صابقة الوثب الثالثي، 
اأ�صابا  وت�صارك اجلزائر يف موعد 
وريا�صية،  ريا�صيا   14 مبجموع 
موؤهلة  البطولة   هذه  وتعترب 
 8 يومي  املقررة  القارات  لكاأ�س 
جمهورية  باأو�صرتافا  �صبتمرب  و9 
الت�صيك والتي �صتجمع ممثلي اأربع 
و  اأوروبا  اأمريكا،  اإفريقيا،  قارات 

اآ�صيا اأوقيانو�صيا.
ق.ر.

اأهلي برج بوعريريج 
يتعاقد رفقة املوؤذن

برجمة الكاأ�س املمتازة لكرة 
اليد يف 8 �ضبتمرب مبغنية

برج  اأهلي  فريق  اإدارة  تعاقدت 
الالعب  رفقة  ر�صميا  بوعريريج 
التحق  الذي  املوؤذن  اهلل  عبد 
اإىل  اجلديد  ال�صاعد  ب�صفوف 
اأين  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
الربايجي  النادي  اإدارة  جنحت 
كان  الذي  الالعب  ا�صتقدام  يف 
ب�صفوف  اللتحاق  من  قريبا 
�صباب  الفارط  املو�صم  بطل 
ق�صنطينة، قبل ان يحول الوجهة 
عرف  الذي  الربج  اأهلي  نحو 
الالعب  اإقناع  كيفية  م�صريوه 
بارادو  اأكادميية  خريج  ال�صاب 

الذي  وهو  معهم،  التوقيع  يف 
كان التحق يف املركاتو ال�صيفي 
القبائل  �صبيبة  ب�صفوف  احلايل 
الإدارة  العقد مع  يف�صخ  اأن  قبل 
بعدما ك�صف له املدرب توما�س 
ح�صاباته  عن  خروجه  دوما�س 
عليه  والعتماد  التكتيكية 
الأمر  بديال  املقبل  املو�صم 
الذي رف�صه الالعب الذي حمل 
فريق  األوان  الفارط  املو�صم 
الفريق  وغادر  اجلزائر  مولودية 

يف نهاية املو�صم.
ع.ق.

النهائيتان  املباراتان  �صتجري 
اليد لدى  للكاأ�س املمتازة يف كرة 
الثامن  بتاريخ  وال�صيدات  الرجال 
مغنية،  مبدينة  املقبل  �صبتمرب 
ح�صبما ك�صفت اول ام�س الحتادية 
اجلزائرية لكرة اليد، وجتمع مباراة 
البرتويل  املجمع  بني  ال�صيدات 
بنادي   2018 املو�صم  كاأ�س  حامل 

البطولة  بلقب  املتوج  الأبيار 
لدى  اأما  املو�صم،  لنف�س  الوطنية 
بني  ما  املقابلة  ف�صتدور  الرجال، 
املو�صم  بطل  البرتويل  املجمع 
حامل  التوتة  عني  بوفاق   2018
لأول  بها  توج  الذي  كاأ�س اجلزائر 

مرة يف تاريخه.
ق.ر.

وفد احتاد اجلزائر يلتحق بكربالء بعد رحلة 
دامت اأكرث من 24 �شاعة

بن غيث رافق الوفد اإىل العراق 
ومهدد بعقوبة قا�ضية

�صهرة  التحق فريق احتاد اجلزائر 
العراقية  كربالء  مبدينة  اأم�س 
يخو�صها  التي  للمقابلة  ا�صتعداد 
غدا اأمام نادي القوة اجلوية �صمن 
من  ع�رض  ال�صاد�س  الدور  ذهاب 
لالأندية  العربية  الكاأ�س  مناف�صة 
النادي  وفد  و�صل  حيث  البطلة، 
من  متاأخر  توقيت  يف  العا�صمي 
من  اأكرث  خا�صوا  بعدما  ال�صهرة 
توجهوا  التي  الرحلة  �صاعة يف   24
القطرية  العا�صمة  نحو  خاللها 
اأول  ليلة  يبيتوا  اأن  قبل  الدوحة 
م�صاء  ليوا�صلوا  قطر  يف  اأم�س 
العا�صمة  نحو  الرحلة  اأم�س 
منها  تنقلوا  التي  بغداد  العراقية 
نحو كربالء التي حتت�صن املواجهة 
�صفرية  وعرفت  احلافلة،  عرب  برا 
غيابات  اأربع  »�صو�صطارة«  ت�صكيلة 
لالعبني الذين مل يرافقوا الوفد يف 
ال�صفرية بعدما وجه الطاقم الفني 
تيريي  الفرن�صي  املدرب  بقيادة 

لعبا   22 اإىل  الدعوة  فروجيه 
باملقابلة،  املعنية  القائمة  �صمن 
وبن  مزيان  بالثنائي  الأمر  ويتعلق 
وغري  اإ�صابة  من  العائدان  مو�صى 
جاهزان للعب اللقاء اإىل جانب كل 
من احلار�س مراد برفان والالعب 
بن �صاعة امل�صتبعدان من ال�صفرية 
خليارات تكتيكية. يف املقابل، وجه 
اآخر  يف  الدعوة  فروجي  املدرب 
الروؤوف  عبد  الالعب  اإىل  حلظة 
يف  م�صتبعدا  كان  الذي  غيث  بن 
لأ�صباب  وذلك  القائمة  البداية عن 
املدرب  ا�صتبعده  اأين  ان�صباطية، 
فروجي يف بداية الأمر بعدما دخل 
ان  قبل  معه  كالمية  مناو�صات  يف 
ي�صتنجد به وي�صع تقريرا �صده على 
املعني  اأن  باعتبار  الإدارة،  طاولة 
مهدد بعقوبة قا�صية بعد العودة اإىل 
املدرب  واأن  خا�صة  الوطن  ار�س 
التون�صي معروف بالن�صباط وعدم 

الت�صامح حول الأمر.
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كان  التي  بالإ�صابة  تاأثره  اأن  اإل 
يعاين منها وتلقاها يف مباراة بايرن 
ميونيخ كان لها نتائج عك�صية ومل 
اجلديد  �صيتي  املان  لنجم  ت�صمح 
نال  اأنه  اإل  اأف�صل،  بوجه  الظهور 
الإ�صادة من طرف مدربه ال�صباين 
اأقحمه  والذي  غوراديول،  بيب 
من  يوجه  �صورة  يف  اأ�صا�صيا 
على  اعتماده  اإىل  ر�صالة  خاللها 
خمططاته  يف  اجلزائري  الالعب 

اأر�صية  يغادر  اأن  قبل  التكتيكية 
امليدان يف ال�صوط الثاين، والأكيد 
تكون  �صوف  اأم�س  اأول  مباراة  اأن 
من  القادم  لالعب  الأوىل  اخلطوة 
قيا�صية  �صفقة  يف  �صيتي  لي�صرت 
اجل  من  اأورو  مليون  قيمتها70 
لديه  العمل على تقدمي اف�صل ما 
وتفجري اإمكانياته من اأجل العودة 
يف  به  ظهر  الذي  امل�صتوى  اإىل 
الدوري  يف  لي�صرت  موا�صم  ثاين 

الجنليزي املمتاز.
ابن  يعترب  خمتلف،  مو�صوع  يف 

�صفقة  اأغلى  ثالث  تلم�صان  مدينة 
عرب  احلايل  ال�صيفي  املركاتو  يف 
�صفوف  اإىل  انتقل  بعدما  العامل 
ب�صفقة  ال�صماوي  النادي  ت�صكيلة 
اين  لالأخري  وتاريخية  قيا�صية 
مليون   70 يقارب  ما  القيمة  بلغت 
بني  ع�صرية  مفاو�صات  بعد  اأورو 
اإدارة  تعنت  ب�صبب  الفريقني  اإدارة 
ال�صتفادة  ا�صتهدفت  التي  لي�صرت 
توافق  حتى  مايل  مقابل  اكرب  من 

على ت�رسيح جنمها اجلزائري.
النجم  انتتقال  �صفقة  كانت  بينما 

من  روناد  كري�صتيانو  الربتغايل 
مدريد  ريال  ال�صابق  فريقه 
اليطايل  جوفنتو�س  اإىل  ال�صباين 
احلايل  املركاتو  خالل  الأكرب 
مليون   102 قيمتها  بلغت  بعدما 
انتقال احلار�س  تليها �صفقة  اورو 
اأغلى  يعترب  الذي  باكري  الربازيلي 
املرمى  حلرا�س  انتقال  �صفقة 
العاملية  القدم  كرة  تاريخ  يف 
بعدما انتقل من رما اليطايل اإىل 
�صفوف ليفربول الجنليزي بقيمة 

قدرها 75 مليون اأورو.

يعترب ثالث �أغلى �شفقة يف �ملركاتو �ل�شيفي �حلايل

حمرز يك�ضب النقاط يف انتظار املزيد
ك�شب �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ص حمرز نقاطا �إيجابية يف �شاحله بعد �أوىل �ملباريات �لر�شمية �لتي خا�شها بقمي�ص 

فريقه �جلديد مان�ش�شرت �شيتي و�لتتويج بلقب كاأ�ص �لدرع �خلريية على ح�شاب نادي ت�شيل�شي يف �ملبار�ة �لتي جمعت 
�لفريقني �أول �أم�ص، وظهر متو�شط ميد�ن �خل�شر بوجه مقبول يف �ول مبار�ة رغم �أنه مل ي�شجل هدفا �و مينح متريرة 

حا�شمة �إل �نه مل يخيب كثري� وهو �لذي كان قادر� على تقدمي �لعطاء �لأكرب مما قّدمه

وقع عقد� ميتد 4 مو��شم خلالفة حمرز 
مقابل 14 مليون �أورو

غزال: متفائل بتجربة لي�ضرت 
وبويال �ضجعني على التوقيع

قدم مبار�ة مقبولة منح متريرة حا�شمة 
و�شدد ركلة ناجحة

فيغويل يف�ضل يف اإحراز الكاأ�س 
املمتازة مع غاالتا�ضراي

مدة غيابه عن �ملناف�شة مل تك�شف بعد

م�ضاركة براهيمي يف افتتاحية 
الدوري الربتغايل حمل ال�ضك

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأكد 
بالتجربة  متفائل  اأنه  غزال  ر�صيد 
اجلديدة التي يخو�صها يف �صفوف 
الجنليزي  �صيتي  لي�صرت  نادي 
بعدما انتقل اأول اأم�س اإىل �صفوفه 
بعقد  الفرن�صي  موناكو  من  قاما 
ميتد اأربعة موا�صم مقابل 14 مليون 
ت�رسيحات  يف  غزال  وقال  اأورو، 
للقناة التلفزيونية لنادي لي�صرت اأنه 
الفريق  ب�صفوف  باللتحاق  �صعيد 
الجنليزي  بالدوري  توج  الذي 
مو�صحا   ،2016/2015 مو�صم 
من طرف  كبريا  ت�صجيعا  لقي  اأنه 
اللتحاق  اأجل  من  بويال  املدرب 
ال�صيف  هذا  الت�صكيلة  ب�صفوف 
التوقيع  على  حفزه  الذي  وهو 
معرفته  ان  م�صيفا  لي�صرت،  مع 
ال�صابقة  الفرن�صي  باملدرب 

نادي  رفقة  العمل  له  �صبق  بعدما 
�صّجعه  الفرن�صي  ليون  اأوملبيك 
التجربة  خلو�س  املوافقة  على 
متو�صط  واأردف  �صفوفه،  يف 
ميدان الت�صكيلة الوطنية اأنه ميلك 
اختيار  اإىل  دفعه  كبريا  طموحا 
الدوري الجنليزي من اأجل الربوز 
فيه، مو�صحا اأن ت�صكيلة »الثعالب« 
متلك اأ�صماء كبرية وياأمل اأن يندمج 
بينها وي�صاهم يف قيادة الفريق يف 

حتقيق مو�صم جيد.
وجاء تعاقد اإدارة لي�صرت مع غزال 
من اأجل خالفة مواطنه وزميله يف 
حمرز  ريا�س  الوطني  املنتخب 
الذي انتقل خالل ال�صائفة احلالية 
غلى �صفوف نادي مان�ص�صرت �صيتي 

الجنليوي.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ف�صل 
لقب  اإحراز  يف  فيغويل  �صفيان 
كاأ�س ال�صوبر الرتكي بعد خ�صارته 
اأول  �صهرة  جمعته  التي  املباراة 
غالتا�رساي  ناديه  رفقة  اأم�س 
حيث  �صبور،  اأكهي�صار  بنادي 
يف  هدف  بالتعادل  اللقاء  انتهى 
اإن احلظ يف ركالت  اإل  كل �صبكة 
الفريق  ل�صالح  ابت�صم  الرتجيح 
رفقاء  خ�رس  بعدما  املناف�س 
الالعب اجلزائري بنتيجة 4-5 اإثر 
ركلة  غالتا�رساي  ت�صكيلة  ت�صييع 
لفائدة  الكفة  منحت  ترجيحية 
اإثرها  على  وي�صيع  املناف�س 
فر�صة  اخل�رس  ميدان  متو�صط 

فريقه  مع  الألقاب  بثاين  التتويج 
�صائفة  يف  ب�صفوفه  التحق  اي 
عام 2017 وتوج معه بلقب الدوري 
مباراة  فيغويل  وقدم  الرتكي. 
وراء  كان  واأنه  خا�صة  مقبولة 
ربع  قبل  التعادل  هدف  ت�صجيل 
بعدما  املباراة  نهاية  على  �صاعة 
منح التمريرة احلا�صمة وهو الذي 
وخا�س  اأ�صا�صيا  اللقاء  يف  �صارك 
جميع اأطوار املقابلة، اإل اأن ذلك 
اجل  من  لفريقه  كافيا  يكن  مل 
خا�صة  املمتازة،  الكاأ�س  اإحراز 
وكان  الرتجيحية  ركلته  �صدد  واأنه 

موفقا يف الت�صجيل.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  يتواجد   
اجلزائري يا�صني براهيمي حتت 
طائلة التهديد بالغياب عن اأوىل 
يف  اجلديد  املو�صم  مباريات 
ك�صفت  حيث  الربتغايل،  الدوري 
يف  الربتغالية  »ريكورد«  جريدة 
مدة  اأن  اأم�س  ال�صادر  عددها 
املنتخب  ميدان  متو�صط  غياب 
الوطني عن املناف�صة مل تتحدد 
تلقاها  كان  التي  الإ�صابة  بعد 
خالل  الكاحل  م�صتوى  على 
املقابلة التي خا�صها رفقة ناديه 
ال�صوبر  كاأ�س  حل�صاب  بورتو 
الربتغايل، اأين تعر�س اإىل تدخل 
مدافعي  احد  طرف  من  عنيف 

اإىل  ا�صطّرته  اآفي�س  املناف�س 
اخلروج ومغادرة اأر�صية امليدان 
مو�صع  على  الآلم  من  متاأثرا 

الإ�صابة.
فاإن  امل�صدر  نف�س  وح�صب 
يكون  مل  كبرية  بن�صبة  براهيمي 
عدم  ب�صبب  للمباراة  جاهزا 
جاهزيته التامة ليكون متاحا يف 
الدوري  من  الفتتاحية  املباراة 
خاللها  يخو�س  التي  الربتغايل 
املا�صي  املو�صم  الدوري  حامل 
اأوىل  ملعبه  على  املقبل  ال�صبت 
ال�صيف  اأمام  املو�صم  مواجهات 

ت�صافي�س.
عي�شة ق.

�ضيناريو رونالدو يبتعد 
عن مودريت�س

�صوت  فوق  الإ�صبانية  ال�صحافة  يف  يعلو  �صوت  ل 

لوكا  الكرواتي  رحيل  حول  املتزايدة  ال�صائعات 

عن  رو�صيا  مونديال  يف  لعب  اأف�صل  مودريت�س، 

اإنرت  �صوب  اجلاري  ال�صيف  يف  مدريد،  ريال  فريقه 

ميالن، اأعادت ق�صية رحيل مودريت�س الذعر واخلوف 

يف قلوب جماهري ريال مدريد، بعدما فرط امللكي، 

هذا ال�صيف يف خدمات الربتغايل كري�صتيانو رونالدو 

ل�صالح جوفنتو�س الإيطايل، واأ�صبح ال�صوؤال املطروح 

هل يواجه مودريت�س نف�س �صيناريو كري�صتيانو رونالدو 

يف ال�صيف اجلاري. ل يرغب فلورنتينو برييز رئي�س 

لأنه  مودريت�س،  لوكا  يف  التفريط  مدريد  ريال  نادي 

يرى اأن النجم الكرواتي، يعد لعب الو�صط النموذجي، 

الفريق،  ت�صكيلة  الأ�صالع املهمة يف  يعترب من  الذي 

مودريت�س  عن  يتخلى  لن  برييز  اأن  التقارير  وتوؤكد 

مليون   750 ميالن  اإنرت  دفع  اإذا  واحدة،  حالة  اإل يف 

يورو قيمة ال�رسط اجلزائي يف عقد الالعب، وياأتي 

رونالدو،  كري�صتيانو  �صفقة  ما حدث يف  ذلك عك�س 

اجلزائي  ال�رسط  تخفي�س  على  برييز  وافق  بعدما 

اأجل ت�صهيل  اإىل 100 مليون يورو من  من مليار يورو 

مغادرة الدون. اأما النقطة الثانية املرتبطة بني برييز 

ومودريت�س، تتمثل يف عدم وجود م�صاكل بني الثنائي، 

وتقدير  باهتمام  يتمتع  الكرواتي  الالعب  اأن  حيث 

برييز الذي مت�صك ب�صمه من توتنهام يف 2012، ووافق 

كانت  النقطة  وتلك  اأجله،  من  ال�صبريز  طلبات  على 

غائبة عن ق�صية كري�صتيانو رونالدو، بعد اخلالفات 

بني الربتغايل وبرييز حول راتبه ال�صنوي مع الفريق، 

مما ت�صبب يف رحيل �صاروخ ماديرا جلوفنتو�س.

جولني  املدرب  مب�رسوع  برييز  فلورنتينو  يهتم 

لوبيتيغي، والذي كان يتم�صك بوجود رونالدو من اأجل 

ودية  بعد  لوبيتيغي،  و�رسح  الأحالم«،  »فريق  تكوين 

جوفنتو�س باأن لوكا لعب مهم للغاية يف ريال مدريد، 

ولن يرحل عن الفريق يف ال�صيف اجلاري م�صددا على 
اأنه من ع�صاق مودريت�س.

 بالغ ون�شاخ قاطعا تدريبات
 �أم�ص وميباركي يلتحق

عمامرة يطمئن اأن�ضار 
�ضباب بلوزداد

حت�صريه حتى يكون مرافقا للفريق العا�صمي طيلة املو�صم اأن�صار فريق �صباب بلوزداد بخ�صو�س الدعم املايل الذي يتم طماأن رئي�س بلدية حممد بلوزداد ببلكور حممد عمامرة 
الكروي اجلديد، وقال عمامرة يف ت�رسيحات مع املوقع 

ظل املناف�صة ال�صديدة التي تعرفها البطولة الوطنية كل مو�صم على تفادي وقوعه يف اأزمة مالية قد تع�صف به نحو الأ�صواأ يف جانب �رسكتني �صوف ترافقان الفريق املو�صم املقبل وتعمل الر�صمي للفريق البلوزدادي اأن بلدية بلززداد والولية غلى 
يف املقابل، �صهدت احل�صة التدريبية التي خا�صتها ت�صكيلة فيما يتعلق الأندية التي تلعب ال�صقوط.

ت�رسف اأغ�صب الطاقم الفني بقيادة املدرب �رسيف الوزاين، الدين ن�صاخ اللذان مل ي�صاركا يف اأطوارها و�صجال غيابهما يف اأبناء »العقيبة« اأم�س غياب الالعبني اأبو �صفيان بالغ و�صم�س 
حيث يوا�صل الثنائي ال�صالف ذكره مقاطعة التدريبات مع 

لكن تخلف الرئي�س عن الوعد جعل الالعبني يقومان مبقاطعة بوحف�س عند توقيعهما للعقد خالل املركاتو ال�صيفي احلايل، متثل ت�صبيقا لالأجور ال�صهرية التي وعدهما بها الرئي�س حممد الفريق البلوزدادي احتجاجا على عدم ا�صتالمهما لالأموال 
التدريبات احتجاجا على الأمر.

يف املقابل، التحق لعب احتاد ب�صكرة ميباركي ب�صفوف 
ت�صكيلة اأبناء »العقيبة« اأين يتدرب مع التعداد يف انتظار 

التوقيع على العقد مع الإدارة، بينما يكون الثنائي هريدة 
بالنادي العا�صمي يف حال ويف الرئي�س بوحف�س بالوعد وجلب واحلار�س مزيان قد وقعا اأم�س على العقد الذي يربطهما 

عي�شة ق.الأموال التي متثل ت�صبيقا لالأجور ال�صهرية.



خي�سو�س يحذر مان�س�سرت �سيتي
حذر جابرييل خي�صو�س مهاجم مان�ص�صرت �صيتي، فريقه، من �صعوبة 

مناف�صة اأندية الربمييريليغ ملنع ال�صماوي من االحتفاظ بلقب الدوري 
االإجنليزي هذا املو�صم، وقال خي�صو�س يف ت�رصيحات اأبرزتها �صحيفة 

الديلي ميل: »ميكن النظر اإلينا على اأننا املر�صحون لتحقيق لقب 
الربمييريليغ جمدًدا«، واأ�صاف املهاجم الربازيلي: »لكن علينا الرتكيز 

طوال املو�صم، فالفرق االأخرى قد عززت �صفوفها، واملناف�صة �صتكون 
�صعبة على اجلميع«، وتابع »�صيكون من املنطقي اأن تلعب الفرق �صدنا 

وهم يريدون الفوز باأي طريقة، الأننا االأبطال �صيكونوا اأكرث حما�ًصا و�صغًفا 
لهزميتنا«، واأمت »يجب علينا اأن نفعل ما قمنا به يف املو�صم املا�صي، 
من اأ�صياء جيدة وم�صرية مبهرة، علينا اأن نتعلم من ذلك، وجنعل هذا 

املو�صم اأف�صل من ال�صابق«، ويبداأ ال�صيتي م�صوار الدفاع عن لقب الدوري 
االإجنليزي املمتاز، مبواجهة نظريه اأر�صنال االأحد املقبل.

فالن�سيا ي�سرتط 120 مليون �أورو لت�سريح 
مورينو

حدد فالن�صيا االإ�صباين �صعر تخليه عن جنمه املطلوب يف ريال مدريد خالل فرتة 
االنتقاالت ال�صيفية اجلارية، وا�صرتط فالن�صيا احل�صول على 120 مليون يورو، للموافقة 

على التفريط يف املهاجم الدويل رودريغو مورينو، وقال مار�صيلينو غار�صيا مدرب 
فالن�صيا، اإنه يتعينّ على اأي ناد يرغب يف التعاقد مع مورينو اأن يدفع قيمة ال�رصط 

اجلزائي الذي يحتويه عقده مع الفريق، والذي ي�صل اإىل 120 مليون يورو، واأبدت عدة 
اأندية رغبتها يف �صم مورينو يف ال�صدارة منها ريال مدريد.

و�صجل مورينو 27 عاما 16 هدفا يف 31 مباراة مع فالن�صيا املو�صم املا�صي، كما �صارك 
مع املنتخب االإ�صباين يف بطولة كاأ�س العامل االأخرية برو�صيا، واأو�صح مار�صيلينو يف 

ت�رصيحات اأوردتها �صحيفة »ماركا« يف عددها اأم�س: »على اأي ناد يرغب يف التعاقد مع 
رودريغو اأن يدفع قيمة ال�رصط اجلزائي يف عقده«، واأ�صاف: »اإذا وافق اأي ناد على دفع 
قيمة ال�رصط اجلزائي مع رغبة الالعب يف الرحيل، لن ميكننا اأن نفعل �صيئا حيال ذلك«.

رونالدو: �نتقال مودريت�س لإنرت ميالن لي�س 
م�ستحيال

يرى الربازيلي رونالدو اأ�صطورة ريال مدريد ال�صابق، اأن رحيل الكرواتي لوكا مودريت�س 
جنم الفريق امللكي الإنرت ميالن هذا ال�صيف لي�س م�صتحياًل، وقال رونالدو، خالل 

ت�رصيحات نقلها موقع tribalfootball: »اإن ال�صوق غريب و�صرنى ما �صيحدث، واآمل 
اأن يحقق اإنرت ميالن ما يريده، واأنا من اأكرب املعجبي به«، واأ�صاف جنم االإنرت االأ�صبق: 
»مودريت�س اأنا ال اأعرف حقا ما اإذا كان هناك اتفاق، �صرنى ما �صيحدث، لكن كل الفرق 

العظيمة جتعل نف�صها اأقوى واالإنرت مل يتاأخر كثريا«، واأفادت عدة تقارير �صحفية، بوجود 
اهتمام كبري من اإنرت ميالن للتعاقد مع مودريت�س هذا ال�صيف، واأن الالعب يفكر جدًيا 
يف الرحيل عن امللكي، وعن انتقال الربتغايل كري�صتيانو رونالد جلوفنتو�س، علق: »اإنه 

اأمر اإيجابي بالن�صبة لكرة القدم االإيطالية التي مل تكن يف فرتة جيدة، ونحن بحاجة اإىل 
ا�صتعادة املتعة يف الكالت�صيو«.

بايرن ميونيخ يهزم �ملان يونايتد وديا
تغلب اأول اأم�س بايرن ميونيخ االأملاين على مان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي 1-0 على ملعب 
األيانز اأرينا يف ميونيخ �صمن اإطار ا�صتعدادات الفريقي للمو�صم الكروي اجلديد، و�صجل 

االإ�صباين خايف مارتينيز هدف املباراة الوحيد بكرة راأ�صية من ركلة ركنية، و�صارك 
الفريق البافاري بكامل ت�صكيلته االأوىل على مدار ال�صوطي، يف حي غاب عن مان�ص�صرت 

يونايتد بع�س اأبرز العبيه وعلى راأ�صهم الفرن�صي بول بوغبا ومواطنه اأنطوين مار�صيال 
والبلجيكي روميلو لوكاكو وال�رصبي نيمانيا ماتيت�س.

وكان الفريق البافاري االأكرث ا�صتحواذا على الكرة طوال الدقائق الت�صعي يف حي وجد 
مان�ص�صرت يونايتد �صعوبة يف الو�صول اإىل مرمى مانويل نوير، واملباراة هي االأخرية 

ملان�ص�صرت يونايتد قبل اأن ي�صتهل م�صواره يف الدوري االإجنليزي املمتاز اجلمعة املقبل 
�صد لي�صرت �صيتي على ملعب اأولد ترافورد.

بر�سلونة و�ليويف يتناف�سان لإغر�ء بوغبا

يوتايتد هذا  بوغبا من مان�ص�صرت  بول  الفرن�صي  النجم  االإيطايل، على �صم  االإ�صباين وجوفنتو�س  بر�صلونة  ال�رصاع بي  ا�صتد 
ال�صيف، ووفقا ل�صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فاإن وكيل بوغبا مينو رايوال يتواجد بالفعل يف اإجنلرتا لبحث اإمكانية 
بجوار  اللعب  حافز  على  بوغبا،  ل�صم  �صعيه  يعتمد يف  بر�صلونة  اأن  ال�صحيفة  واأ�صارت  اجلاري،  املريكاتو  الالعب يف  رحيل 
االأرجنتيني ليونيل مي�صي الذي يحظى باحرتام �صديد من النجم الفرن�صي، واأ�صافت اأن البار�صا يعتمد اأي�صا على �صالح املال، 
الإغراء مان�ص�صرت يونايد ببيع الالعب، خا�صة واأن اإدارة النادي الكتالوين كانت قد جهزت نحو 100 مليون يورو ل�صم اأنطوان 
اأن االأخري  اأتلتيكو مدريد، قبل اأن يرف�س الالعب عر�س بر�صلونة، ولفتت ال�صحيفة املقربة من بر�صلونة اإىل  غريزمان من 

م�صتعد للتخلي عن اأحد العبيه اأي�صا بجانب املقابل املايل، وحتديدا الكولومبي ياري مينا اأو اأندريه غوميز.
على اجلانب االآخر، اأكدت ال�صحيفة اأن جوفنتو�س يعتمد على حافز تواجد الربتغايل كري�صتيانو رونالدو وهو اأ�صطورة اأخرى 
مثل مي�صي، واأ�صارت اإىل اأن قواني ال�رصائب يف اإيطاليا تاأتي يف �صالح جوفنتو�س، حيث �صيكون الالعب مطالبا بدفع مبالغ 
قليلة �صنويا، مقارنة مبا �صيدفعه لو رحل اإىل اإ�صبانيا، ويتكبد الالعبون يف اإ�صبانيا مبالغ كبرية ويدخلون يف اأزمات مع م�صلحة 
م�صتعد  اأي�صا  جوفنتو�س  باأن  ال�صحيفة  وختمت  رونالدو،  كري�صتيانو  واأبرزهم  الالعبي  من  الكثري  مع  كما حدث  ال�رصائب، 
توتر  من  بوغبا  ويعاين  بيانيت�س،  البو�صني مرياليم  ال�صفقة، وحتديدا  اإمتام  للم�صاهمة يف  لليونايتد  اأحد العبيه  للتخلي عن 

عالقته باملدير الفني ملان�ص�صرت يونايتد جوزيه مورينيو، االأمر الذي دفعه للتفكري يف الرحيل عن الفريق هذا ال�صيف.

الفني  املدير  يح�صم  اأن  املتوقع  من 
االجنليزي  ت�صل�صي  لفريق  االيطايل 
مرمى  حار�س  اأمر  �صاري  مارويت�صيو 
جلهة  كروتوا،  تيبو  البلجيكي  الفريق 
ا�صتمراره مع ت�صل�صي اأو انتقاله اإىل ريال 
مباراة  عن  غاب  كورتوا  وكان  مدريد، 
ت�صل�صي  خ�رصها  التي  املجتمع  درع 
نظيفة،  بثنائية  �صيتي  مان�ص�صرت  اأمام 
مي�صيها  التي  االإجازة  يف  ال�صتمراره 
التي حل فيها  العامل  بعد نهائيات كاأ�س 
املا�صي،  ال�صهر  ثالثا  بلجيكا  منتخب 
لكن الالعب البالغ 26 عاما ظل مو�صوعا 

وكيله  دعوة  بعد  وميبلي  يف  �صاخنا 
كري�صتوف هرنوتاي ال�صبت املا�صي نادي 
حماوالت  مع  التعاطف  الإظهار  ت�صل�صي 
يعي�س  حيث  كورتوا،  ل�صم  مدريد  ريال 
احلار�س  طفال  اال�صبانية  العا�صمة  يف 
وي�صع  �صابقة،  عالقة  من  البلجيكي 
ريال مدريد النجم ال�صابق جلاره اتلتيكو 
مدريد احلار�س كورتوا يف راأ�س القائمة، 
يف �صعيه الإ�صناد عرينه اإىل حار�س مرمى 
كيلور  الكو�صتاريكي  املخ�رصم  من  بدال 
واحدة من  �صنة  لكورتوا  وتبقى  نافا�س. 
عقده مع ت�صل�صي، اإال النادي االجنليزي 

يبدو م�رصا على االحتفاظ به على رغم 
تلقيه عر�صا من ريال مدريد بلغت قيمته 
 39 يعادل  ما  ا�صرتليني  جنيه  مليون   35
مليون يورو، ومن املقرر ان يلتحق كورتوا 
علما  اأم�س  من  اعتبارا  فريقه  بتمارين 
الدوري  يف  م�صواره  ي�صتهل  ت�صل�صي  اإن 
اأمام  املقبل  ال�صبت  املمتاز  االجنليزي 
انه  �صاري  املدرب  وقال  هادر�صفيلد.  
و�صدد  مع العبه،  االأمر  جاهز ملناق�صة 
املدرب على رغبته مناق�صة امل�صاألة مع 
كورتوا قائال: »لي�س لدي اأي رد فعل على 

كالم الوكيل. اأنا غري مهتم، اأريد .

�ساري يح�سم �أمر كورتو� بعد �لجتماع معه
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مالديني مديرً� للتطوير �لريا�سي �ل�سرت�تيجي للميالن
يعود اأ�صطورة نادي ميالن االيطايل باولو مالديني اإىل �صفوف النادي اإداريا، يف مركز مدير التطوير الريا�صي 

اال�صرتاتيجي بح�صب ما اأعلن النادي على موقعه الر�صمي، وقال رئي�س نادي ميالن باولو �صكاروين: »ان خربة باولو 
وقيادته �صتكونان ذات فائدة عظيمة للنادي، وت�صبهان �صغفه وطاقته«، وجاء ت�رصيح رئي�س النادي كخري ترحيب بالتحاق 
مالديني بالنادي الذي خا�س معه 647 مباراة يف الدوري االيطايل »�صريي اأ« 1985-2009 واأحرز معه 26 لقبا يف 25 �صنة، 
وحمل �صارة القائد يف 419 مباراة. وا�صتهل مالديني 50 عاما، م�صريته مع ميالن يف 1985 عن 16 �صنة، واأحرز معه بطولة 

ايطاليا �صبع مرات، ودوري اأبطال اأوروبا خم�س مرات يف ثماين مباريات نهائية، وهذا رقم يتقا�صمه مع النجم اال�صباين 
ال�صابق لريال مدريد فران�صي�صكو خنتو، كما خا�س مالديني مع املنتخب االيطايل 126 مباراة، بينها نهائي مونديال 

الواليات املتحدة 1994 خ�رصت ايطاليا اأمام الربازيل بركالت الرتجيح، ونهائي بطولة اأوروبا 2000 خ�رصت ايطاليا اأمام 
فرن�صا بهدف ذهبي لدافيد تريزيغيه، وي�صهد نادي ميالن ور�صة نهو�س، بعد فرتة انتقالية مر بها العام املا�صي اثر بيعه 

من مالكه ال�صابق �صيلفيو بريلو�صكوين اىل �رصكة �صينية، ثم انتقال ملكيته اإىل �صندوق اليوت االأمريكي لال�صتثمارات، 
وراأى �صكاروين ان تعيي مالديني ي�صكل عالمة اخرى على التزام اليوت ببناء النادي على اأ�صا�س متي للنجاح على املدى 
الطويل، واأ�صاف: »�صي�صتغرق االأمر بع�س الوقت، لكن لدينا اأهداف طموحة وو�صول باولو يعد خطوة نحو العودة الكربى 

مليالن«.
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بوت�س هجوماً  رايلي  املخرج  �شن 
للإنتاج«  »اأنابورنا  �رشكة  على 
فيلم  توزيع  حقوق  تتوىل  والتي 
 Sorry»الكوميدي العلمي  اخليال 
دور  يف   »to bother you
العامل،  حول  ال�شينمائي  العر�س 
وياأتي  بالعن�رشية،  اإياهم  متهماً 
�شاالت  اأوقفت  اأن  بعد  ذلك 
فيلمه،  عر�س  اأمريكا  يف  ال�شينما 
تتعلق  التي  االأفلم  اأن  بدعوى 
حتقق  ال  االأمريكيني  باالأفارقة 

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

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

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

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

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

ويفعل ذلك م�شتغًل جناحه.

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

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

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

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

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

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

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

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

)كانون الثاين( ٢٠١9.

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

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

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

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

االأمريكية.

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

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

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

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

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

يحمل ق�شة ذات مغزى اإن�شاين.

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

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

يف دورتها ال�شابقة.

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

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

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

واإخراج خالد يو�شف.

بعد غياب 20 عامًا
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مقاربات نقدية

مظاهر اأدبّية الّن�ص الّنرثي

 

 عند حممد الب�شري الإبراهيمي
�صاهمت اجلزائر يف اإقامة �صرح الأدب العربي، مبا اأنتجه اأبناوؤها من اأعمال فنّية، اأبدعوها على مّر 

الع�صور، فجاءت ناقلة لروح الفرد اجلزائري ومرتجمة لأحداث بيئته، وهذا الأمر توؤكده خمتلف 
الّن�صو�ص الأدبّية، �صواء كانت �صعرا اأو نرثا. ومثلما قامت دولة ال�ّصعر يف اجلزائر، على يد اأعالم ِاّتخذوا 

الكالم املوزون واملقفى قالبا لإبداعهم، م�صّجلني اأ�صماءهم بو�صوح يف �صفحات تاريخ احلياة الأدبية 
اجلزائرية، كبكر بن حّماد والإمام اأفلح وعبد الكرمي الّنهثلي وعلّي بن اأبي الّرجال وحممد الهادي 
ال�ّصنو�صي الّزاهري وحممد العيد اآل خليفة ورم�صان حّمود ومفدي زكريا والأمني العمودي واأحمد 

�صحنون وغريهم كثري، فاإّننا جند كذلك لفيفا من الأدباء اآثروا الكالم املر�صل على القري�ص، خمّلفني 
ُدرراً ونفائ�ص يف ميدان الكتابة الفنّية، فاأر�صوا بذلك قواعد دولة النرث اجلزائري.

د. فاطمة �صغري - اجلزائر

اجلزائري،  الّنرث  اأّن  يف  �شك  من  وما 
تعود  وجذور  بدايات  ذو  الآخر  هو 
اإىل  فيه  اخلو�ض  لي�شتمر  القدمي،  اإىل 
خمتلف  فواكب  احلديث،  الع�رص  غاية 
اجلزائر  �شهدتها  التي  الأحداث 
كالحتالل واملقاومة والإ�شالح والّثورة 
والإرهاب  الّدولة  وبناء  وال�شتقالل 
بها  انطبع  التي  الوقائع  من  وغريها 
املجتمع اجلزائري ومّيزته عن غريه من 

املجتمعات الأخرى.
اجلزائرّي  الّنرث  عن  نتحدث  جئنا  واإذا 
من  جملة  اإىل  �شن�شري  فاإّننا  احلديث، 
علما  تكّونه،  التي  الّنرثّية  الأ�شكال 
واأخرى  تقليدية  فنونا  فيها  منيز  اأّننا 
جديدة، اإّل اأّن جميعها ا�شتقطبت اأقالم 
الفنون  وتتلخ�ض  واملبدعني.  الكّتاب 
والر�شائل  اخلطب  يف  التقليدية  الّنرثية 
الّرحلة،  واأدب  واملناظرات  واملقامات 
الكّتاب  من  عدد  قبل  من  اأثريت  وقد 
مثل الطّيب العقبي والورتيالين وحمدان 
الق�شنطيني،  ال�ّشاذيل  وحممد  خوجة 
مثلما �شار اآخرون قدما بالفنون الّنرثية 
اجلديدة التي تتمثل يف املقال والّرواية 

والق�شة وامل�رصحية.
الّنقدية  الّدرا�شات  اأ�شحاب  ويرى 
ميّثله  احلديث،  اجلزائري  الّنرث  اأّن 
جمّدد،  واآخر  حمافظ  ِاجتاه  ِاجتاهان: 
انطبعت  فنّية،  خ�شائ�ض  منهما  ولكّل 
بها كتابات رّوادهما، ليتوا�شل بعد ذلك 
وطاأة  حتت  املعا�رصة  الفرتة  يف  تطوره 
عّما  ومغايرة  جديدة  اجتماعية  ظروف 
نلم�ض  اأّننا  ال�ّشابق، علما  كان �شائدا يف 
هذا الّتطور فيما اأنتجه فريق من الكّتاب 
التي  اجلديدة  املرحلة  واكبوا  الذين 
�شهدتها اجلزائر، اإذ مل تعد مو�شوعات 
على  امل�شيطرة  هي  ومنجزاتها  الثورة 
ق�شايا  اإىل  توجهوا  واإمّنا  اأقالمهم، 
املجتمع وما �شار يكتنفه من تناق�شات، 
وطار  الّطاهر  اأعمال  لنا  جت�ّشده  مثلما 
واأحالم  لعرج  وو�شيني  هدوقة  وابن 

م�شتغامني.
عن  احلديث  اأّن  على  نوؤكد  ذلك  ومع 
اإّل  يكتمل  ل  احلديث،  اجلزائرّي  الّنرث 
امل�شلح  العالمة  كتابات  عند  بوقوفنا 
كان  واإن  الإبراهيمي،  الب�شري  حممد 
ورائدها  بل  املحافظة  املدر�شة  ميّثل 
الأّول الذي متّكن من اجلمع يف �شخ�شه 
الكرمي بني عّدة توجهات، ذلك لأّنه العامِل 
وامل�شلح  والأديب  ال�ّشيا�شي  واملوؤِرخ 
اأذعنت له هامات الفكر،  واملربي الذي 
على  بة  املن�شّ وجهوده  بف�شله  ِاعرتافا 
على  يعمل  راح  ولأجله  بالعلم،  اِلرتقاء 
تاأ�شي�ض املدار�ض وي�شّحح طرق الّتعليم 
ل  الذي  الأعمى  التلقي  لأ�شلوب  بنبذه 
ينفع وكذلك ت�شّديه لآراء بع�ض الّطرقية 

التي راآها مف�شدة للّت�شوف احلقيقي
الإبراهيمي، مبا امتلك  ال�ّشيخ  لقد حاز 
من علم، تقدير كبار رجال الفكر الذين 
العامِل  عندهم  فهو  به،  واحتّكوا  عرفوه 
املو�شوعي واللّغوّي املحّقق والفيل�شوف 
املدّقق والفقيه املت�شلّع والأديب الذي 
له اأ�شلوب ي�شارع اأ�شاليب فحول الكّتاب، 

ك�شيخ  العلماء،  ثناء  بذلك  فا�شتحّق 
راآه  الذي  البيطار  بهجت  حممد  ال�ّشام 
الّطالب  واإعجاب  دائرة معارف،  مبثابة 
مذكراته  يف  ك�شف  الذي  �شليبا  كجميل 
ذات  بدرو�شه،  الطلبة  اغتباط  عن 
الّزلل.  املاء  عذوبة  العذب  الأ�شلوب 
يف  العربية  ل�شيخ  اجلليلة  املكانة  وهذه 
ال�شعراء  العلم حملت كذلك  اأهل  نفو�ض 
على الإ�شادة بخ�شاله وحمامده، ومنهم 

حممد العيد اآل خليفة.
الأعمال  يف  و�شنوه  دربه  رفيق  اأمـّا 
بن  احلميد  عبد  العاّلمة  اجلليلة: 
اجلزائر،  علماء  فخر  فيجعله  بادي�ض 
بعقول  متب�رص  جليل  عامِل  �شهادة  وهي 
جملة  وتر�ّشخها  اأكرث  توؤّكدها  الّرجال، 
�شيخنا،  بها  قام  التي  العلمية  اجلهود 
رغم اأّنه ي�رّصح يف مقولة له اأّنه مل ي�شع 
»مل  يقول  حيث  والت�شانيف  املوؤلفات 
هذه  مع  والكتابة  للتاأليف  وقتي  يّت�شع 
ولكّنني  اأكاًل  الأعمار  تاأكل  التي  اجلهود 
اأت�شلى باأّنني األّفُت لل�ّشعِب رجالً وعملُت 
اأج�شاده،  لتحرير  لتحرير عقوله متهيدا 
م�شلماً  فاأ�شبح  ولغته  دينه  له  و�شّححت 

عربياً«.

اأثر الب�صري الإبراهيمي يف احلياة 
الأدبية

الإبراهيمي  الب�شري  جلهود  املتتبع  اإّن 
يربز  مل  اأّنه  مفادها  حقيقة  له  تتجلّى 
واملقاومة،  الإ�شالح  ميدان  يف  فقط 
احلياة  اإثراء  يف  كذلك  �شاهم  واإمّنا 
العديد  طريق  عن  اجلزائر،  يف  الأدبية 
�شتى  يف  وراءه  خلّفها  التي  الآثار  من 

املجالت.
ففي امليدان اللّغوي مل يكتف باحلر�ض 
العربية، والعمل  اللّغة  الن�ضء  على تعليم 
يف  ال�رّصعية  مكانتها  تاأخذ  اأن  على 
ها  املجتمع اجلزائري كلغة اأّم، واإمّنا خ�شّ
تتمحور  الّدرا�شات،  من  بالعديد  كذلك 
مو�شوعاتها حول ق�شايا لغة القراآن، يف 
وتي  م�شتوياتها الأ�شا�شية كامل�شتوى ال�شّ
الذي تناوله من خالل ر�شالة تطّرق فيها 
اإىل خمارج احلروف و�شفاتها بني العربية 
الف�شيحة والعامّية، اإ�شافة اإىل امل�شتوى 
ال�رّصيف حيث تعّر�ض لالأوزان وال�شمائر 
ال�شمائر  »اأ�رصار  كتاب  فو�شع  والأبنية، 
يف  العربّية  »نظام  وكتاب  العربية«  يف 
التي  فات  »ال�شّ وكتاب  كلماتها«  موازين 
»النُّقايات  وكتاب  َفَعَل«  وزن  جاءت على 

والنُّفايات يف لغة العرب«
الب�شري  اأثرى  اللّغوي،  املجال  وعدا 
بالكثري  التاأليف  ميدان  الإبراهيمي 
ب  ال�شّ ر�شالة  اأ�شهرها  امل�شّنفات،  من 
كتابه  يف  اجلاحظ  منزع  فيها  نزع  التي 
حقائق  لنا  عر�ض  فقد  »احليوان«، 
علمية عن هذا احليوان، كا�شفا ف�شيلته 
الأمم،  ح�شارات  يف  وح�شوره  و�شفاته 
اأمثالهم  يف  اإليه  العرب  اإ�شارة  مبّينا 

واأ�شعارهم.
التاأليف  على  ال�شيخ  باع  يقت�رص  ومل 
واإعداد الأبحاث والّدرا�شات، واإمّنا راح 
كالّرواية  الأدبية  الفنون  بع�ض  يف  يبدع 
»كاهنة  �شّماه  ا  ن�شًّ فيها  اأبدع  التي 

فيها  و�شع  التي  وامل�رصحية  الأورا�ض«، 
الثالثة«، وهي عمل  »رواية  ا عنوانه  ن�شًّ
م�رصحي �شعري، يقع يف ثمامنئة وواحد 
وثمانني بيتا، اأعّده وهو يف منفاه مبدينة 
مقدرة  تك�شف  الّرواية،  وهذه  اآفلو، 
ال�ّشعر،  قر�ض  على  الإبراهيمي  الب�شري 
»ملحمة«،  �شّماها  اأرجوزة  نّظم  فقد 
بيت،  األف  وثالثني  �شتة  يف  تقع  وهي 
بع�شها  يّت�شل  متعّددة،  موا�شيع  وذات 
الآخر مب�شاكل  والبع�ض  الإ�شالم  بتاريخ 

املجتمع اجلزائري.
وهذه الأعمال الأدبية توؤكد عمق ثقافة 
امل�شقول  فكره،  واأ�شالة  �شاحبها، 
ولذلك  الإ�شالمية  العربية  بالثقافة 
جندها تر�شخ انتماءه اإىل العروبة وتثبت 

ان�شهاره يف قوميته.
والواقع اأّن ثقافة الإبراهيمي تلك، تقوم 
على تنوع املعارف وتعّددها، فقد اأقبل 
ع�شوره  يف  العربي  الرتاث  ينابيع  على 
�شعرية  دواوين  حفظ  حيث  املختلفة، 
لفحول ال�ّشعراء اجلاهليني والإ�شالميني، 
من  النرث  فنون  من  األوانا  اأح�شى  كما 
الأمر  واأمثال،  وحكم  ومقامات  خطب 
نا�شعة  لغة  اكت�شاب  على  اأعانه  الذي 
البيان، ترقى يف اأ�شاليبها اإىل اللّغة العربّية 
ف�شاحتها  واأنقى  ع�شورها  اأزهى  يف 
نلم�شه يف ذلك  ما  واأفنت جمالها، وهذا 
العدد الهائل من اخلطب التي كان يلقيها 
يف منا�شبات كثرية، واملقالت التي دّجج 
والعربّية،  الوطنية  اجلرائد  خمتلف  بها 
ف�شال عن الّر�شائل التي خ�ّض بها بع�ض 

رفاقه وخاّلنه.
الّن�شو�ض  هذه  كون  يف  ريب  من  وما 
الّنرثية التي حرّبها الب�شري الإبراهيمي يف 
فنون اخلطابة واملقالة والّر�شالة، جت�ّشد 
دوره الفّعال يف اإر�شاء اأ�ش�ض الّنرث الفّني 
يف اجلزائر من خالل توظيفه لالأ�شاليب 
ور  وال�شّ اجلزلة  اللّغة  ذات  الراقية، 
والإيحاءات،  بالّدللت  امل�شحونة 
للبيان  راقيا  منوذجا  كتاباته  ف�شكلت 
العربي يف �شوره امل�رصقة،]12[ مّما 
عن  احلديث  اإىل  الّدار�شني  ببع�ض  دفع 

ية فّنية، ي�شطلح عليها بالأدبّية. خا�شّ

الأدبّية و�صلتها بالن�ص

الّدرا�شات  يف  كبريا  حّيزا  الّن�ض  �شغل 
حيث  واملعا�رصة  احلديثة  الّنقدية 
اهتّم املّنظرون بتحديد ماهيته واإيجاد 
مقاربة  ملقاربته  املنا�شبة  املناهج 

علمية �شحيحة.
اأّنه  الّدرا�شات  تلك  ب�شاأنه  تتفق  ومّما 
ن�شيج من الكلمات، يرتابط بع�شها ببع�ض 
ال�شيء  عنا�رص  جتمع  التي  كاخليوط 
متما�شك،مّما  كلّي  كيان  يف  املتباعدة 
يعني اأّن كاتبه يقوم ب�شّم عنا�رص لغوية، 
من�شجما  كاّل  لت�شري  بينهما  ويربط 
اللّغوية،  العنا�رص  توايل  ولأن  ومرتابطا، 
هو اأ�شاء بناء الّن�ض اعتربه معظم النّقاد 
بنية لغوية، ذات مدار مغلق، اأي مكتفيا 

بذاته ول �شلة له ب�شياقه.
ومل تقف اجلهود عند حد ك�شف حقيقة 
يجعل  فيما  تبحث  راحت  واإمّنا  الّن�ض، 
ذلك  لأجل  فتنوعت  اأدبيا،  ن�شا  الّن�ض 

الأبحاث وتعددت، مهتدية يف الأخري اإىل 
الّنقد  وليد  لفظ  وهو  الأدبية،  م�شطلح 
على  النّقاد  الّدار�شون  اأطلقه  احلديث، 
ما يجعل اخلطاب العادي ممار�شة فّنية 
جاكب�شون  رومان  اأبدعه  وقد  اإبداعية، 
�شنة 1919 م من خالل عبارته امل�شهورة 
الأدب  هو  لي�ض  الأدب  علم  »مو�شوع 
ما  عمل  من  يجعل  ما  اأي  الأدبّية  ولكن 
عمال اأدبّيا«. ومنذ ذلك احلني ت�شاعفت 
كا�شفة  بالأدبية،  املّت�شلة  الأبحاث 
اإّل  كذلك  يكون  ل  الذي  بالأدب  �شلتها 
التي  فات  ال�شّ جمموع  اأنها  مبعنى  بها، 

يت�شف بها الأدب وت�شّكل جوهره.
�شفات  على  يتوفر  اإذن  الأدبي  فالّن�ض 
فرادته  ت�شنع  وخ�شائ�ض  ومميزات 
بدورها  التي  بالأدبية  نعته  لنا  وت�شّوغ 
دون  الّن�ض  بهذا  مفتنا  القارئ  جتعل 

غريه من الّن�شو�ض.
ولأّن الأدبية متثل ما ا�شتمل عليه الّن�ض 
فاإنها تطلب  فيه،  من مميزات وعنا�رص 
اإ�شافة  الأدبية  و�شوره  لغته  خالل  من 
اإىل اإيقاعه، وهذا ل يتاأتى اإّل عن طريق 
الكفيلة  وحدها  لأّنها  الّن�شقية،  القراءة 
منه  يجعل  الذي  ون�شقه  نظامه  بك�شف 

عمال متميزا.
القراءة  اأّن  على  الّنقاد  يتفق  ولذلك 
الّن�شقية هي مقاربة داخلية للن�ض، بغية 
الوقوف على مكوناته الذاتية التي حتّول 
اخلطاب من �شمته العادية اإىل ممار�شة 
التي  جماليته  خاللها  من  تظهر  فّنية، 
ال�شياغة، فهي  اإّل عن طريق  تتحقق  ل 
اأي  الفّنية  الّن�ض  قيمة  حتّدد  وحدها 
الّربط بني  الكاتب  اأح�شن  اأدبّيته، فكلما 
حتققت  كلّما  واأجزائه،  الن�ض  مكونات 
ما  عن�رص  اإىل  تعود  ل  اأّنها  اإذ  الأدبية، 
يف الّن�ض، ول اإىل جمموعة عنا�رص، دون 
اأو  بذاتها،  فّنية  �شورة  اإىل  ول  الأخرى 
انزياحات ما، تبدو هنا وهناك، بل هي 
اأي  اأجزاء اخلطاب الأدبي،  وليدة جميع 

وليدة الرتكيبة الكلّية.
الإبراهيمي  الب�شري  حممد  ال�شيخ 
ميدان  يف  ريادته  على  الباحثون  اأجمع 
باأ�شلوبه  �شما  لأّنه  ذلك  الفّني،  النرث 
مبا  العربي،  البيان  يف  عالية  مرتبة  اإىل 
واأ�شاليب  جزلة،  فخمة  لغة  من  وّظفه 
اإىل قدرته على  اإ�شافة  بالغية متنوعة، 
املميزات  من  وغريها  املعاين،  توليد 
البلغاء  م�شاف  اإىل  يرتقي  جعلته  التي 

امل�شهورين كاجلاحظ.

مظاهر الأدبية يف كتابات 
الب�صري الإبراهيمي

عند  الأدبية  ملفهوم  تتبعنا  خالل  من 
لنا اإىل اأّنها متثل كّل ال�ّشمات  الّنقاد، تو�شّ
فات  ال�شّ اأو  اخل�شائ�ض  اأو  املمّيزات  اأو 
بالأدبية.  ينعت  ما  خطابا  جتعل  التي 
الب�شري  حممد  ال�ّشيخ  لكتابات  وبالن�شبة 
مبثل  وتزدهي  تطفح  فاإّنها  الإبراهيمي 
خطابات  جعلها  مّما  الأو�شاف،  هذه 
فّنية  ممار�شات  واإمّنا  عادية،  غري 
التي  الفرادة  تلك  فيها  تتجلى  اإبداعية، 
نك�شف  اأن  وقبل  تودوروف.  اإليها  اأ�شار 

الأدبية،  ملادته  املمّيزة  ال�ّشمات  عن 
والّنقاد،  الدار�شني  جميع  اأّن  اإىل  ن�شري 
اأوتي  الب�شائر  اأّن �شاحب  يجمعون على 
فحولة اأدبية قلّما تتاأّتى لكاتب غريه، بل 
فيه،  اأبا عثمان اجلاحظ قد متثل  لكاأّن 
ملا حققه يف ميدان النرث الفّني، فخطبه 
اأ�شاليب  اأرقى  متثل  ومقالته  ور�شائله 
اللّغة العربّية، وت�شي بقدرة عجيبة على 
ومتثل  القول،  وزخرفة  الّن�شو�ض  حتبري 
يف  يقول  فّذة.  اأدبّية  موهبة  على  دليال 

هذا املقام عبد املالك مرتا�ض:
الأدبي،  الفّن  ذروة  اإىل  اأدبه  »ي�شمو 
تعرف  مل  الفرتة  هذه  اأّن  نح�شب  ونحن 
اجلاحظ  عثمان  اأبي  منحى  ينحو  كاتبا 
اأو  تكلّف  عليه  يبدو  اأن  دون  كتابته  يف 
�شحالة  اأو  القريحة  اأو جدب يف  �شعف 
الب�شري  كمحمد  اللّغوية  املفردات  يف 
الإبراهيمي«. كما يراه الباحثون �شاحب 
اأ�شلوب عربّي اأ�شيل، ي�شتمد اأ�شالته من 
الرّتاث الأدبي القدمي، القائم على ح�شن 
التحبري،  وبراعة  احلبك  وجودة  ال�ّشبك 
وكل ما تتطلبه معاين الأ�شالة التي اأ�شار 
اإليها اأحمد ح�شن الّزيات: »ومالك الأمر 
اأن  مالكها  الّنا�ض،  يكتب  كما  تكتب  األ 
تكون اأ�شيال يف نظرتك وكلمتك وفكرتك 
الأدبّية  درا�شة  ولهجتك«ولأّن  و�شورتك 
يف  النظر  على  تعتمد  خطاب  اأّي  يف 
جملة من العنا�رص وهي: اللّغة والأ�شلوب 
والإيقاع، فاإّننا �شنتتّبع هذه العنا�رص يف 
نرثيات الإبراهيمي، بهدف الوقوف على 

الأدبية فيها.
ينطلق الّنقاد من حقيقة ثابتة، تتمثل يف 
الأديب  لأ�شلوب  املمّيزة  اخل�شائ�ض  اأّن 
تظهر من خالل طريقة تفاعله مع اللّغة؛ 
لأن اأ�شلوبه لي�ض �شوى نتيجة للتفاعل بني 

ذاته واللّغة.
ثالثة  ذات  الإبراهيمي  عند  واللّغة 
م�شتويات: امل�شتوى ال�ّشعري وامل�شتوى 

اخلطابي وامل�شتوى التقريري.
 ومّما ل �شّك فيه اأّن امل�شتويني اخلطابي 
اللّغة  لأّن  وثيقة  عالقة  لهما  والتقريري 
واملنطق،  املبا�رصة  على  تعتمد  فيهما 
البالغية،  املتطلبات  بع�ض  وتتخلّى عن 
فاإّنها  ولذلك  احلقائق  بعر�ض  مكتفية 
ذات دللت حمدودة ومقا�شد واحدة ل 

تتعدى املعنى الّظاهري.
يف  �شتتجلى  الأدبية  فاإّن  هنا  ومن 
لغته  جند  حيث  ال�ّشعري،  امل�شتوى 
يظهر يف هذا  مثلما  بالذاتية،  م�شحونة 
وهذه  ُعْدت؟  حال  باأّية  عيُد  »يا  الّن�ض: 
حرماتك  عّظمت  التي   - فل�شطني 
وتاأّرج  قرن،  ون�شف  قرنا  ع�رصة  ثالثة 
اإ�رصاء حمّمد،  من  العاطر  بالأثر  ثراها 
واطماأّنت - من اأّول يوم - قلوب اأبنائها 

بهدي القراآن«.
النفعايل  املوقف  ت�شاير  هنا  فاللّغة 
ل�شاحبها، تنّم عن م�شاعر حزينة، ومّما 
زاد يف تعميق النفعال، ا�شتعانته بالتعبري 
ال�شعري: »عيد باأّية حال ُعْدت يا عيُد«.

م�شتواها  يف  كاتبنا  لغة  اأّن  واملالحظ 
النزياح  خا�شية  على  تقوم  ال�ّشعري، 
اللّفظي والّدليل، وهي من اأبرز مظاهر 
اأ�شلوبه، يلجاأ اإليها بهدف التاأثري اجلمايل 

والفّني كما يف قوله: »اإّن بني جنبّي اأملا 
يتنزى، واإّن يف جوانحي نارا تتلّظى، واإّن 
بني اأناملي قلما �ِشمته اأن يجري فجمح«

اإّما  »جمح«  للفعل  الأ�شلية  فالّدللة 
اأو  الزوجّية،  بيت  تهجر  حني  للمراأة 
مّما  وِانفالت،  �رصعة  حالة  يف  للفر�ض 
للفعل  دللة  اأعطى  ال�شتعمال  اأّن  يعني 
جاء  واإمّنا  للقلم،  يكون  ل  اجلموح  لأن 
نف�شّية  التعبري عن دللة  اأجل  كذلك من 
اإ�شافة  اخلواطر،  جيا�شان  يف  تتمّثل 
»جمح«  الفعل  �شمات  بني  التعار�ض  اإىل 

والقلم، وهذا منبع �شعرية الّن�ض.
فوق  »ور�شيُت  قوله  اأي�شا  ذلك  ومن 
الّر�شى باأبوتك يل اأن ر�شيت ببنوتي لك، 
لو ترّبجت يل املواطن يف حللها  وميينا 
وتطامنت يل اجلبال بقللها لتفتنني عنك 
لك  اتخذُت  ول  عديال  لك  راأيُت  ملا 
لفظني  جند  املقطع  هذا  ففي  بديال«. 
ليلجا  املعجمية  دللتهما  عن  خرجا 
مغايرة،  دللة  فاكت�شبا  جديدا  �شياقا 
م�شحونة باملعاين الّنف�شية، حيث ك�شف 
اإىل  النتماء  قدا�شة  عن  الأول  الفعل 
عّزة  على  الثاين  الفعل  دّل  كما  الوطن، 

النف�ض اإبائها.
وبالإ�شافة اإىل ما تقّدم، جند الإبراهيمي 
يح�شن اختيار األفاظه ويعمد اإىل تركيبها 
حيث  املقطع  هذا  يف  نراه  مثلما  فّنيا، 

يقول:
»اأْي اأبنائي املعلّمني: هناك اأمم تقّدمتكم 
والّنظام، فخذوا من  واملعرفة  العلم  يف 
م�شايرها  من  وخذوا  العربة،  مبادئها 
اأّن  فيها  لكم  العرب  عربة  واإّن  العظة، 
وتفرعت  اأغ�شانه،  ت�شعبت  واإن  العلم، 
فتحت  حتى  ع�شية  لها  واأ�شل�ض  اأفنانه، 
فتيال  عنها  يغن  مل  الكون،  مغلقات  به 
والف�شائل«،فلفظة  الأخالق  تغني  مما 
»فتيال« اأ�شدق دللة من الألفاظ القريبة 
منها كـ: قليال اأو ي�شريا اأو �شيئا، ذلك لأّن 
الق�شد هو بيان اأّن النه�شة ل ت�شتغني 
فالعلم  والف�شائل،  الأخالق  عن 
الّدقيق،  الختيار  وهذا  دونها.  اأعرج 
ال�رّصفية  املباين  تلك  كذلك  تف�رّصه 
الواردة  ِافتعال  كبنية  ينتقيها  التي 
بجن�شيتنا  ا�شتبدلنا  »وكاأّننا  قوله:  يف 
الواحدة جن�شيات متعّددة، كلّها غريبة 
اهت�شامنا  على  جممعة  وكلّها  عّنا، 

وه�شمنا«.
اجلهد  على  تدل  اهتمامنا  ف�شيغة 
ال�شتعمار  يبذلها  التي  واملجاهدة 
عن  اجلزائرية  الأّمة  �شلخ  اأجل  من 
على  تدل  فاإّنها  ثّم  ومن  مقّوماتها، 
يغ  ال�شّ ومن  وتكثفها.  الأحداث  تكاثر 
كذلك توظيفه ِل�شتفعل يف �شياق حديثه 
عن دور جمعية العلماء امل�شلمني حيث 
يقول: »وا�شتمراأت القراءة فاآمنت بها 
بها  فكفرت  الأّمية  وا�شتوبلت  واأن�شت 
ِا�شتمراأ  ف�شيغة  منها«،  وا�شتوح�شت 
التعليمي،  والإ�شباع  الّتلذذ  على  تدّل 
ال�شعور  فتدل على  ِا�شتوبل  اأّما �شيغة 
�شيغة  وكذلك  واِل�شمئزاز،  بالقرف 
ِا�شتوح�ض التي توحي باخلوف وال�رّص.

نقال عن املوقع اللكرتوين ملجلة عود 
الند العدد الف�شلي 9 �شيف2018

اجلزء الأول
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يف �سهرة مزجت بني الرتاث والعاملية 

حمافظ مهرجان وهران ال�سينمائي اإبراهيم �سديقي 

»موك �ضايب« يخطف الأ�ضواء 
يف عا�ضمة اله�ضاب العليا  

اأمتع الفنان اجلزائري املغرتب موك �سايب  القادم من  مدينة ال�سبباب لندن اإىل عا�سمة اله�ساب العليا �سطيف 
اجلمهور ال�سطايفي الذواق الذي احتفى بهذا النجم على ركح كويكول يف ال�سهرة الثالثة من مهرجان جميلة الدويل 

يف طبعته 14  التي حملت �سعار »التميز والإبداع »  فلقد فاقت هذه احلفلة  الناجحة مائة باملائة فنيا وتنظيميا  
واأمنيا  كل التوقعات فلقد كانت عر�سا جزائريا بنكهة عاملية لقى جناحا باهرا و�سط ح�سور جمهور غفري قادم من 

خمتلف مناطق الولية واملدن املجاورة ل�سطيف تخلله ح�سور لفت للمغرتبني الذين اغتنموا تواجدهم باأر�ض 
الوطن لال�ستمتاع باأحلى احلفالت الفنية الراقية .

م٫�ض

غنى  فلقد  ال�سياق    ذات  ويف 
النجم موك �سايب للراحل ح�سني 
 MA غزايل«   يا  غيابك  »طال 
جمنونة   والطفلة    FAMME
اأغنية  كويكول  جلمهور  وقدم 
»يازينة �رسبي التاي« لفرقة راينا 
جمهور  لها  تفاعل  والتي  راي 
جميلة ب�سكل كبري ومنقطع النظري 
اأنه  املبدع  الفنان  هذا  ليوؤكد  
عالمة فارقة يف االأغنية اجلزائرية 
هذا  ليكون  والعاملية  الع�رسية 
اجلزائرية  لالأغنية  �سفريا  االأخري 
اأح�سن  �سيمثلها  الذي  بربيطانيا 

املميزات   كل  ميلك  الأنه  متثيل 
ال�سوتية واملو�سيقية لذلك فهنيئا 
للجزائر بهذا الفنان ال�سباب الذي 
رفع العلم اجلزائري يف ديار الغربة 
لها  اجلزائر  اأن  اآخر  تاأكيد  وهذا 
يكفي  ما  ال�سبانية  الطاقات  من 
لرتتقي بالفن اجلزائري اإىل اأعلى 

املراتب العاملية  .
 

موك �سايب ي�سيد 
بالتنظيم املحكم 
ملحافظة املهرجان

ولقد اأ�ساد موك �سايب يف ت�رسيحه 
مبجهودات  االإعالم   لو�سائل 

وبتنظيمها  املهرجان   حمافظة 
مهرجان  من   14 للطبعة  املحكم 
حيث  ب�سطيف   الدويل  جميلة 
مع  لتفاعلهم  جميلة  جمهور  حيا 
فلقد وعد اجلمهور  الذين  اأغانيه 
بت�رسيفه  اجلزائر باأعمال غنائية  
جديدة  م�ستقبال  كا�سفا يف ذات 
ال�سياق عن اإ�سداره اأغنية جديدة 
ال�سنة  من  القادم  اأكتوبر  �سهر  يف 

احلالية 2018 .

كمال القاملي يبهر 
جمهور كويكول ب�سوته 

الأ�سيل

ال�سطايفي  اجلمهور  ا�ستمتع 
كمال  الكبري  الفنان  ب�سوت   
من  الثالثة  ال�سهرة  القاملي 
بو�سالت  الدويل  مهرجان جميلة 
يف«  املتمثلة  املتنوعة  الغنائية 
املرفوقة    « للباي  ن�سكي  طالع 
العادات  عك�ست  التي  بالق�سبة 
عرب  قاملة   منطقة  والتقاليد 
التي  مڨروين«  االأ�سود   « اأغانيه  
روح  مربزة  كويكول  ركح  األهبت 
اأهل ال�رسق اجلزائري الذي يهوى 
حيث  االأ�سيل  اجلزائري  الغناء 
 « وجيت  �سوڨت  »ميا  موال  اأدى 
وغنى من الرتاث التون�سي  اأغنية« 
يف الربمية » حيث جنحت فرقته 

املو�سيقية من �سد جمهور جميلة 
اجلميلة  االإيقاعات  بوا�سطة 
الفني  العر�س  لهذا  اأ�سفت  التي 
كبرية  مقدرة  مثبتة  خا�س  رونقا 
القاملي   حرك  فلقد  العزف   يف 
اجلمهور باأغنية » اأركب واأرواح » 
التي جتاوب لها اجلميع بالرق�س 
العائالت  طرف  من  والت�سفيق 
ال�سطايفية التي قدمت اإىل كويكول 
من اأجل تذوق االأغاين اجلزائرية 
التي تربز االإرث الثقايف  ملناطق 
عن  عرب  حيث  اجلزائراملختلفة 
يف  مل�ساركته  الكبرية   �سعادته 

الطبعة ال14 من مهرجان الثقايف 
الدويل جميلة ب�سطيف فلقد اأ�ساد 
باجلمهور ال�سطايفي الذواق للفن 
اجلزائري العريق برتاثه واأ�سالته 
الفنان  مع  ت�رسيح  يف  هذا  وجاء 
ليومية  القاملي   كمال  االأ�سيل 
»الو�سط »عقب نزوله من اخل�سبة  
من  الثانية   ال�سهرة  يف  كرم  اأنه 
عي�سى  الراحل  املطرب  كويكول 
اجلرموين مبوال اأ�س و�سي و�رسي 
عيطة  تخللته  و�سحال   الهواء 
�ساوية تفاعل لها اجلمهوراملدينة 

االأثرية جميلة  

تعودنا على حمالت الت�ضويه 
وهران  مهرجان  حمافظ  ا�ستغرب 
التي  االنتقادات  من  العربي  للفيلم 
جهات  ،متهما  للمهرجان  وجهت 
اجلزائر  �سورة  ت�سويه  مبحاولة 
،معلقا  �سخ�سية  م�سالح  لتحقيق 
يف  احلفالت  تنظيم  منع  ق�سية  على 
ميزانية  »مادخل  ،مت�سائال  اجلنوب 

الثقافة يف قطاعات اأخرى »
اعرتف اإبراهيم �سديقي اأم�س خالل 
جريدة  منتدى  على  �سيفا  حلوله 
للفيلم  وهران  مهرجان  احلواراأن 
العربي عرف هفوات بداية من تاأجيل 
االنتقادات  عر�س فيلم كارما،راف�سا 
التي  التجريح  و  الت�سويه  وحملة 
املتحدث  اعترب  و  ملهرجان  طالت  
هذا  ولي�س  املهرجانات  �رسب  ان 
ذلك  على  التعود  مت  بل  فقط  العام 
�ستم  من  هناك  اأن  م�سريا   ، �سنة  كل 
من  البلد  ت�سويه  واأراد  املهرجان 
اخلارج  من  تاأتيه  خا�سة  دعوة  اجل 
وقال �سديقي يف ذات ال�سدد« هناك 
ولي�س  بها  نعرتف  تنظيمية  هفوات 
تاأجيل  الهفوات   ومن  تنظيم   �سوء 
عرو�س  وتاأخر  االفتتاح  فيلم  عر�س 
التن�سيط  واختالالت  قليال  االأفالم 

اأي�سا و�سواها اأين �سوء التنظيم 
اجلزائر  يف  تعودنا  املتحدث  اأ�ساف 
لي�ست  انا  لالأ�سف  ال�سعراء  �ستم  على 
مهنتي ال�سعر اأنا كنت مديرا لالأخبار 
ورئي�س  اجلزائري   التلفزيون  يف 
الثالثة   اجلزائرية  يف  مركزي  حترير 
ملدة 7�سنوات ...وكنت خلف ال�سورة 
وتاأ�سي�س برامج تعنى بال�سورة خالل 
واعترب  التلفزيون«  يف  م�سوؤوليتي 
املتحدث اأن  غياب بع�س النجوم مثل 
لظروفهم  بل  تغيبا  لي�س  فهد  عابد 

اخلا�سة التي منعتهم يف اآخر حلظة
عرف  املهرجان  اأن  املتحدث  واأفاد 
عدد  حيث  من  قيا�سية  م�ساركة 
حيث  ،من  م�سارك   470 االأ�سخا�س 
عدد املوؤ�س�سات ال�سحفية 17 موؤ�س�سة 
اإعالمية اأجنبية و 50 وطنية 70 حملية 

، م�سريا اأن ميزانية املهرجان هي 4 
انتقاء  اأن  املتحدث  اأو�سح  و  ماليري 
املهرجان  يف  للم�ساركة  االأفالم 
عملية �سعبة جدا ، مربزا و اأن هناك 
خمت�سا   12 من  تت�سكل  خا�سة  جلنة 
يختارون هذه االأفالم ، قائال يف ذات 
ال�سدد » نحن ال نتدخل كمحافظة يف 
عمل اللجنة بل نهنئ لها كل الظروف 
لتقوم بعملها باأح�سن ما ننتظره  وقال 
املراأة  حول  ندوة  نظمنا   « �سديقي 
كانت  بلعبا�س  �سيدي  يف  وال�سينما 
بالتعاون مع موؤ�س�سة مهنيات  ناجحة 
رغم  اأنه   الب�رسي،مربزا  ال�سمعي 
املنع الذي عانى منه الفيلم ال�سوري 
باب  له  فتحنا  اأننا  اإال  باري�س  يف 
ح�سابات«  دون  وهران  يف  امل�ساركة 
اأن   وهران  مهرجان  حمافظ  اأ�سار  و 
املهرجان اأتاح الفر�سة لعدد كبري من 
ال�سباب )147( من 27 والية ا�ستفادوا 
و  متخ�س�سة  �سينمائية  ور�سات  من 
اأن  امل�رسفون على  ك�سف املتحدث 
الور�سات املتخ�س�سة،وجنوم ال�سينما 
املهرجان. على  �سيوفا  حلوا  الذين 

كلهم مل يتقا�سوا فل�سا واحدا. 
حول   االنتقادات  على  رده  ويف 
�سديقي  قال  االفتتاح،  حفل  تن�سيط 
ح�سان  اجلزائريني  الفنانني  »:احيي 
ونرحب  لعالمة  �سارة  و  ك�سا�س 
على  الرا�سية  اأو  ال�ساخطة  باآرائكم 
التن�سيط و�سنعمل على حت�سني االأداء 
و  لعالمة  �سارة  اختيار  اأن  واأ�سري   ،
ما  لرتويج  فر�سة  كان  ك�سا�س  ح�سان 
اأمكن من املواهب اجلزائرية واأحيي 
املواقع االلكرتونية التي ح�سلت على 
املرات  بع�س  يف  ال�سحفي   ال�سبق 
حول  فيها  نتكتم  اأن  حاولنا  التي 
م�سريا  املهرجان  وم�سامني  برنامج 
حول  كتابته  متت  مقال  األف  اأن  
اإ�سافة  اأيام  �ستة  خالل  املهرجان 
تلفزيونية عديدة عربية  اإىل تغطيات 

ووطنية ».
اإميان لوا�ض

�سيدي بلعبا�ض

ا�ضتحداث جلنة لالإعداد للطبعة املقبلة ملهرجان اأغنية الراي  
ثقافية  جلنة  ا�ستحداث  �سيتم 
والتح�سري  لالإعداد  خمت�سة 
من  املقبلة  للطبعة  اجليد 
الراي  الأغنية  الوطني  املهرجان 
بالتن�سيق  وذلك  بلعبا�س   ل�سيدي 
الثقافة و م�سالح  ما بني مديرية 
لدى  علم  ما  ح�سب  الوالية، 

حمافظ هذه التظاهرة.
بو�سماحة  حممد  الفنان  واأو�سح 
اللجنة  هذه  تعيني  �سيتم  اأنه 
ونوفمرب  اأكتوبر  �سهري  بني  ما 
يف  ال�رسوع  اأجل  من  املقبلني 
كل  بت�سخري  اجليد  التح�سري 
لالإعداد  ال�رسورية  الو�سائل 
 2019 لطبعة  اجليد  والتح�سري 
الأغنية  الوطني  املهرجان  من 
اأنه  الراي وك�سف ذات املتحدث 
املوروث  هذا  تر�سيخ  بهدف   «
النظر يف  اإعادة  الثقايف البد من 
م�سبقا  املهرجان  لهذا  التح�سري 
ثري  برنامج  اإعداد  خالل  من 
الراي  فناين  مبختلف  واالت�سال 
لهذه  لل�سماح  وال�سباب  القدامى 
بعد  باأخذ  الثقافية  التظاهرة 
ثقافة  »تعزيز  اىل  اأو�سع«كما دعا 
خمتلف  يف  والرعاية  التمويل 
اأجل  من  الثقافية  التظاهرات 
اللوج�ستية  الو�سائل  كل  اإتاحة 
والتقنية الإجناح تنظيم املهرجان 

الوطني الأغنية الراي«.
التي   2018 لطبعة  تقييمه  ويف 
�سهرة  ال�ستار  عليها  اأ�سدل 
ال�سبت املا�سي و�سف بو�سماحة 
ن�سبيا  »الناجحة  بـ  التظاهرة 
بالنظر للو�سائل التقنية املتاحة« 
حتقيق  »مت  اأنه  اإىل  م�سريا 
عن  ف�سال  املرجوة  االأهداف 

اإبراز مواهب ال�سباب«.
»مت  اأنه  اإىل  امل�سدر  ذات  واأ�سار 

الوطني  الديوان  مع  بالتعاون 
حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
توجيه الدعوة لفنانني كبار وتغيري 
كل ما هو تقني ولوج�ستيكي ف�سال 
بن�سبة  ال�سابة  املواهب  دمج  عن 
واإعطائها  باملائة   70 حوايل 
هذا  مثل  يف  امل�ساركة  فر�سة 
الثقافية  التظاهرات  من  النوع 
ال�سبابية«واأعرب الفنان بو�سماحة 
عن اأمله يف تنظيم الطبعة املقبلة 
للمهرجان الوطني الأغني الراي يف 
اإحياء  مبنا�سبة  املقبل  جويلية   5
عيدي اال�ستقالل وال�سباب لتكون 
اأن  والإثبات  كبريا  وطنيا  »عر�سا 
فن الراي تراث جزائري ملك لكل 
املتحدث  ذات  اجلزائريني«ودعا 
باملثقفني  اأكرث  االحتكاك  اىل 
ملو�سيقى  الإعطاء  واالأكادمييني 
عامة  ب�سفة  الراي  وفناين  الراي 
بعد اأكادميي يبني اأن هذا الطابع 
جزائري  ثقايف  تراث  الغنائي 

حم�س. 
 

عرا�ض و« جنوى 
»ال�سوت الأقرب اإىل 

اجلماهري
 

ولقد �سحر  املطرب ال�سطايفي 
عرا�س   الذي يرتبع على مملكة 
االأغنية ال�سطايفية جمهوره بباقة 
  « القدمي  ريربتواره  من  متنوعة 
خليني من الهدرة الزايدة » والتي 
الذي  الغفري  اجلمهور  لها  تفاعل 
زاد من ال�سهرة متيزا  ، هكدا كي 
ي�رسايل ،  وجنوى اأغنيته الرائعة 
اجلمهور  من  بطلب  جالها  التي 
العا�سق الأغانيه من بينها« مازالك 

يف بايل يانوال » .

 ال�ساب  وحيد يعود 
ملدينته �سطيف من 

بوابة جميلة

مدينة  ابن  وحيد  ال�ساب  واأدى 
روائعه  �سطيف   فوارة  عني 
لقيت  التي  وال�سطايفية  الرايوية  
اجلزائري  اجلمهور  عند  رواجا 
على  م�ساهدة  باأكرب  وحظيت 
اأغنيته  بينها  من  اليوتوب  موقع 
يل  و�سكون  جورغرات  اجلديدة 
غامي  قالتلي  و�ساي  اأنا   يبغيك 
واأدى  براج  معها  وحكموين  اأوفر 

اأغنية يا عمري داكور.

�سم�سو فريكالن  ي�سحر 
اأهل جميلة بالع�سق يل 

فات 

الدين  �سم�س  ال�سهرة   وختم 
عبا�سة من فرقة فريكالن  واأدى 
اأغنياته الرائعة غنى اأغنية يابنت 
دنيا  ويا   « مرية  و«ال  ال�سلطان 
األبوم  من  مونتانا   طوين  وكذلك 
واغنيته  املداين  وخويا    نوماد 
والعاطفية  الرايواية  ال�سنيڨل 
التي  فات   يل  الع�سق  االأخرية 
�سياق  . ويف  �سنة 2018  اأ�سدرها 
�سم�س  الفنان  قال   �سلة  ذي 
ب�سم�سو  امللقب  عبا�سة  الدين 
انبهر  باأنه   فريكالن  فرقة  من 
�سطيف  جمهور  لتفاعل   كثريا 
االأخرية  ال�سينقل  الأغنيته  العايل 
وبالتايل  فات«   اللي  »الع�سق 
فلقد اأ�ساد هذا االأخري مبحافظة 
ك�سب   التي جنحت يف  املهرجان 
رهانها االأول يف خمتلف اجلوانب  

املحكم   والتنظيم  كاال�ستقبال 
الذي اأحييها عليه يف هذا احلدث 
فرقة  اأن  موؤكدا   ، الكبري  الفني 
فريكالن ج�رس فني يجمع و يغني 
الطبوع  جميع  تغني  الطبوع  كل 
اجلزائر  يف  املوجودة  الغنائية  
اجلزائر  ت�رسيف  فرقتنا   فهدف 
موا�سيع  عن  وحتكي  وتطويرها 
بلم�سة  وعاطفية  اجتماعية 
جزائرية ع�رسية ، كا�سفا �سم�سو  
عن  اجلزائرية  االإعالم  لو�سائل 
عمل فني جديد واملتمثل يف ديو 
�سيطرحه يف  فنان من مايل   مع 
مع  تعاملت  حيث  ال�سيف  ف�سل 

دي جي �سهيل.

تكرمي نورية واإليا�ض 
ال�سطايفي

نورية  القبائلية  النجمة   وحظيت 
اإليا�س  الراحل  الفنان  وعائلة 
ال�سطايفيدويل  يف اختتام ال�سهرة 
الثالثة من مهرجان جميلة  الدويل  
حمافظة  طرف   من  بتكرمي 
جميلة  ملهرجان  اجلديدة  
ب�سطيف   14 طبعته  يف  الدويل 
ال�سوء  ت�سليط  هو  فهدفها 
التي  اجلزائرية  االأ�سماء  على 
الكبرية  اجلزائري  الفن  خدمت 
طورت  التي  البارزة  وال�سبابية 
اإىل  واأو�سلتها  اجلزائرية  االأغنية 
العاملية وهذا بف�سل العمل اجلاد 
�سبيل   يف  كله  وهذا  واملثابرة 
االرتقاء بالفن اجلزائري مبختلف 
طبوعه املتنوعة  التي تربز مدى  
على   ال�سبانية  الطاقات  قدرة 

ت�رسيف اجلزائر دوليا .
�سطيف / حكيم مالك 



من  علمي  فريق  �أكد 
و�لربتغال  وهولند�  بريطانيا 
يف  "�ملحاكاة"  تقنية  �أن 
�ملهام  لتذكر  �لتخطيط 
�ل�رضورية �ليومية، مفيدة يف 
�مل�ستقبلية  �لذ�كرة  حت�سني 
�ملجتمع  �رض�ئح  جلميع 
من  بحثي  فريق  و�أجرى 
�لربتغالية  ل�سبونة  جامعات 
�لهولندية  ونامييخني 
�لربيطانية  و�سي�سي�سرت 
�لذ�كرة  تفعيل  در��سة 
 Prospective" �مل�ستقبلية 
مب�ساركة   ،"memory
�سمن  من  وكان  �سخ�سا   96
�ملتطوعني للتجربة �أ�سخا�ص 
يعانون من ��رض�بات �إدر�كية 
�سنة(   87-64( �مل�سنني  من 
 84-62( �أ�سحاء  و�آخرون 
�سنة(، و�سباب باأعمار 22-18 

عاما.
م�ستوى  �لعلماء  وقارن 
�لذ�كرة �مل�ستقبلية قبل وبعد 
جتربة  �أن  فتبني  �لتجربة، 

م�رضحية  )�ألعاب  "�ملحاكاة" 
يتم فيها توزيع مهام لتنفيذها 
حمددة(،  زمنية  فرت�ت  يف 
�ساعدت على حت�سني �لذ�كرة 
جميع  لدى  �مل�ستقبلية 
�مل�ساركني يف �لتجربة، وكان 
ذلك ملحوظا �أكرث لدى �لفئة 
�لذين  �مل�سنني  من  �لأوىل 
��سطر�بات  من  يعانون 

�إدر�كية.
�تباع  على  �لباحثون  وحث 
لب�ساطتها  "�ملحاكاة"  تقنية 
عالج  يف  تكاليفها  ورمزية 
يعانون  ممن  �ل�سن،  كبار 
�لذ�كرة  يف  �أمر��ص  من 
مفيدة  لأنها  كاألزهامير، 
وملن  �أنف�سهم  للمر�سى 
يقومون برعايتهم من �لأقارب 
وخا�سة  �ملخت�سني،  �أو 
يف  �لأدوية  لتناول  بالن�سبة 
�لأدو�ت  ن�سيان  وعدم  وقتها 
م�سغلة  �خلطرة  �لكهربائية 
و�إطفاء �لغاز �ملنزيل وغريها 
�ملهمات  من  �لكثري  من 

�لتي  �ليومية،  �لروتينية 
كو�رث  �إىل  توؤدي  �أن  ميكن 

ب�سبب �سعف �لذ�كرة وب�سبب 
�سغوط �حلياة �ملعا�رضة.
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اكت�صاف فائدة طبية غري متوقعة لنظارات غوغل الذكية
يف  غوغل  نظار�ت  ف�سلت  رمبا 
�إثبات نف�سها كاأحد �أ�سكال �لأزياء 
عالية �لتقنية، ولكنها وفقا لدر��سة 
ت�ساعد  �أد�ة  �أنها  �أثبتت  جديدة، 
حت�سني  على  بالتوحد  �مل�سابني 
وت�ستخدم  �لجتماعية،  مهار�تهم 
للهو�تف  تطبيقا  �جلديدة  �لتقنية 
غوغل  نظار�ت  بني  يجمع  �لذكية 
�لوجوه  على  للتعرف  وبرنامج 
�لوقت  يف  حتديثات  لتعطي 
عنها  يعرب  �لتي  للم�ساعر  �لفعلي 

�لأ�سخا�ص.
وخالل �لتجارب، مت �ل�ستعانة بـ14 
�لتوحد،  طيف  من  يعانون  طفال 
نظار�ت  �لبحث  فريق  وقدم 
��ستخد�م  ومت  �إليهم،  جتريبية 
�لربنامج يف �ملنزل مبتو�سط يزيد 
عن 10 �أ�سابيع وبعد �لعالج، �أظهر 
12 من �لأطفال مهار�ت �جتماعية 
حم�سنة مبا يف ذلك زيادة �لت�سال 
�لب�رضي و�لقدرة على فك تعبري�ت 
�لوجه، كما �نخف�ست حدة �ملر�ص 
�لأد�ة  هذه  وتعتمد  �أطفال   6 لدى 
با�سم  تعرف  �لتي  �لتجريبية، 
"Superpower Glass"، �ألعابا 
متييز  على  �لأطفال  مل�ساعدة 

�لتفاعل  عند  و�لنفعالت  �لوجوه 
مع �لأ�رضة و�لأ�سدقاء.

�لأطفال  �إن  �لبحث  فريق  وقال 
طيف  با�سطر�ب  �مل�سابني 
يتعلق  ما  يف  كثري�  يعانون  �لتوحد 
و�لتو��سل  �لوجوه  تعابري  بتمييز 
�لجتماعي،  و�لتفاعل  بالعينني 
�لتح�سن  �لكثريين  مبقدور  لكن 
تعلمو� مهار�ت  �إذ�  على نحو كبري 

وطور  �ل�سغر.  يف  �جتماعية 
لت�سبح  �جلديدة  �لتقنية  �لباحثون 
تعليمية تعمل بربنامج  �أد�ة  مبثابة 
غوغل  نظارة  على  ت�سغيله  يتم 
وهاتف ذكي يعمل بنظام �أندرويد، 
على  �لأطفال  �لألعاب  وت�ساعد 
و�لنفعالت  �لوجوه  على  �لتعرف 
من خالل عر�ص �أيقونات للم�ساعر 
بالنظارة، �أو �لنطق با�سم �لنفعال 

لي�سمعه �لطفل.
�لدر��سة  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لعينة  �أن  �إل  جيدة،  نتائج  حققت 
�ل�سغرية �لتي مت �عتمادها ل تعترب 
�سبب  كان  �إذ�  مما  للتاأكد  كافية 
�لتغري�ت �لتي طر�أت على �لأطفال 
�أو  �إدر�كهم  زيادة  �أم  �لربنامج،  هو 
مع  �لتفاعل  على  �لدر��سة  تركيز 

�لأ�سدقاء و�لأ�رضة.

ابتكار م�صتح�صر اآمن وفعال لعالج ال�صرطان

كيف مترن ذاكرتك وتتجنب اآثار الن�صيان؟

يف  مونا�ص  معهد  علماء  �بتكر 
م�ستح�رض�  باأ�سرت�ليا،  ملبورن 
لل�رضطان،  م�ساد�  جديد� 
من  �لأور�م  منو  وقف  ميكنه 
ويفيد  خطرية  جانبية  �آثار  دون 
باأن   ،MedicalXpress موقع 
مكونات  يف  �ملوجودة  �جلزيئات 
ن�ساط  تكبح  �جلديد  �مل�ستح�رض 
 KAT6Bو  KAT6A �لربوتينني 
خاليا  يف  ن�ساطهما  يزد�د  �للذين 
�لختبار�ت  نتائج  و�أظهرت  �لورم 
ن�ساط  كبح  �أن  �ل�رضيرية،  قبل 
KAT6A يزيد من عمر �لفئر�ن 

�ملخربية �مل�سابة ب�رضطان �لغدد 
�للمفاوية. ويف هذه �حلالة، تختل 
�ل�رضطانية  �خللية  حياة  دورة 
مي�ص  ول  �لتكاثر.  عن  وتتوقف 
�لأن�سجة  �جلديد  �مل�ستح�رض 
�ل�سليمة، وهذ� ما مييزه عن غريه 

من �أنو�ع �لعالج �لكيميائي.
ووفقا لر�أي �لعلماء، قد تكون هذه 
�لتنك�ص  منع  يف  فعالة  �لطريقة 
بعد �لعالج �لأول. ومع ذلك، يجب 
�إثبات فعالية �مل�ستح�رض �جلديد 
در��سات  يف  �ل�رضطان  ملر�سى 

م�ستقبلية.

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

�قرتح خرب�ء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة 
 ،eLife ر�ئحة �لعرق �لكريهة ون�رض �لعلماء نتائج در��ستهم يف جملة
حيث ت�سري �إىل �أن جلد �لإن�سان يف منطقة ما حتت �لإبط هو مكان 

فريد لن�ساط �لبكترييا، ب�سبب ن�ساط �إفر�ز�ت �لغدد يف هذه �ملنطقة، ما 
يجذب �مليكروبات و�لبكترييا.

لكن �مل�سكلة تكمن يف �أن بع�ص �لبكترييا �لتي حتيا على جلد �لإن�سان 
مفيدة، وقليل منها ي�سبب هذه �لر�ئحة �لكريهة، يف �لوقت �لذي يت�سبب 

فيه ��ستخد�م �لبخاخات بالق�ساء على كافة �أنو�ع �لبكترييا، �ل�سارة منها 
و�ملفيدة على حد �سو�ء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطباء يف دقة ت�صخي�ص 

الأمرا�ص
ن�رضت وكالة �لأنباء �ل�سينية �سينخو�، �أن �لذكاء �ل�سطناعي �ل�سيني 

»BioMind«، تفوق على �أف�سل �لأطباء يف م�سابقة من م�ستويني 
لت�سخي�ص �أور�م �لدماغ و�لتورم �لدموي، و�سخ�ص نظام �لذكاء �ل�سيني 

225 حالة من �أور�م �لدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�سخي�ص بلغت ن�سبتها 
87%. يف حني �سخ�ص 15 طبيبا من �أمهر �أطباء �لأور�م يف �ل�سني هذه 

�حلالت بدقة بلغت 66% فقط.
و�أ�سافت �لوكالة �أي�سا �أن �لذكاء �ل�سطناعي �سخ�ص حالت ملر�سى 
�لتورم �لدموي بن�سبة جناح بلغت 83% وبدقة �أعلى من ت�سخي�ص �أمهر 
�لأطباء بن�سبة 20%و�أعلنت �إد�رة �مل�ست�سفى �لذي �حت�سن �لتجربة �أن 
�لهدف منها لي�ص �لتقليل من �ساأن �لأطباء �حلقيقيني، بل م�ساعدتهم 

على �لتقدم يف جمال �لت�سخي�ص من خالل �لتفاعل مع �لتقنيات �حلديثة 
�لتي طورها �لإن�سان لهذ� �لغر�ص.

اأعرا�ص تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   
 

قالت �جلمعية �لأملانية للروماتيزم �إن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يعد 
�أكرث �أنو�ع �لروماتيزم �سيوعاً.

 و�أو�سحت �أن �أعر��سه �ملميزة تتمثل يف �آلم وتورم �ملفا�سل، خا�سة يف 
�أ�سابع �ليد و�لقدم، وتيب�ص �جل�سم ملدة طويلة يف �ل�سباح ب�سفة خا�سة، 

�إ�سافًة �إىل �أعر��ص �أخرى مثل �رتفاع درجة حر�رة �جل�سم و�لإرهاق 
وجفاف �لفم و�لعني وفقد�ن �ل�سهية.

و�سددت �جلمعية على �رضورة ��ست�سارة �لطبيب فور مالحظة هذه 
�لأعر��ص، حمذرة من �أن �إهمال عالج �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي 

ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عو�قب وخيمة مثل ت�سوه �ملفا�سل 
وتاآكلها.

يُ�سار �إىل �أن �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي هو مر�ص مزمن غري قابل 
لل�سفاء، وميكن عالجه جيد�ً بالأدوية و�لعالج �لطبيعي، بعد �لت�سخي�ص 

�ملبكر، وميكن �أن يظهر �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي يف �أي مرحلة 
عمرية، وتعد �لن�ساء �أكرث ُعر�سة لالإ�سابة به من �لرجال.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم �أن طنني �لأذن يعترب من �مل�ساكل �ل�سحية �ملزعجة، �إل �أن 
�لربوفي�سور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني �لأذن مب�ست�سفى �سارتيه 

بالعا�سمة �لأملانية برلني �أو�سحت �أن هذه �حلالة ل ت�ستدعي �لقلق 
وتختفي من تلقاء نف�سها.

و�أو�سحت �لطبيبة �لأملانية �أن طنني �لأذن من �لأمور �لطبيعية، وقد 
يظهر ب�سبب �ل�سو�ساء و�لإجهاد و�لنفعالت �لعاطفية �ملفرطة من 
خالل حترير �لعديد من �لناقالت �لكيميائية يف خاليا حا�سة �ل�سمع 

ب�سكل �أكرب من �ملعتاد.
وت�سري مازورك �إىل �أن �لطنني يختفي يف معظم �حلالت بعد وقت ق�سري، 
لكن يف �لوقت ذ�ته يتعني �لبتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني �لأذن مزمناً 
�إذ� ��ستمر ملدة ثالثة �أ�سهر، ول يتم ت�سخي�ص �لطنني باأنه حالة مر�سية 

�إل عند �ل�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.
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احلياة ل ت�صلح اإل بالإميان باليوم الآخر 
�أرى  ))�إِنيّ  و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  يقول 
ِت  �أَطيّ تَ�ْسَمُعوَن،  َما ال  َو�أ�ْسَمُع  تََرْوَن،  ما ال 
، – عندما حتمل  ماء، وُحَقيّ لَها �أْن تَِئَطيّ �ل�َسيّ
�لد�بة  على  و  د�بة،  على  �سديد�ً  حماًل 
ق�سب من خ�سب، �حلمولة �ل�سديدة جتعل 
هذ� �لق�سب مثل قف�ص من خ�سب، يُ�سدر 
�ل�سماء  �أطت  معنى:  هذ�  معينة،  �أ�سو�تاً 
ُع قدم،  َمو�سِ فيها  تئط-، ما  �أن  لها  وحق 
َو��سٌع َجبهتُه �َساِجد�ً هلل، و�هلل لو  َملٌَك  �إِال 
َولَبََكيْتُْم  َقلياًل،  لَ�سِحكتُْم  �أعلَُم  َما  تَعلَُموَن 
�لُفُر�ِص،  على  ِبالِنيّ�ساِء  ْذُت  تَلََذيّ وما  َكثري�، 
ُعَد�ِت – �إىل �لطرقات-،  َرْجتُْم �إِىل �ل�ُسيّ َوَلَ
و�هلل  بالدعاء–،   – تعاىل  �هلل  �إىل  جتاأرون 
]�أخرجه  ُد((   تُع�سَ �َسَجَرةٌ  �أَِنيّ  لََوِدْدُت 
�أبي ذر �لغفاري[  �حلياة  �لرتمذي عن 
دون �إميان بيوم �آخر ت�سبح غابة ياأكل فيها 

�لقوي �ل�سعيف
مكلفة،  غري  �سجرة،  �إن�ساناً،  كان  ما 
�ل�سماو�ت  له  �سخرت  مكلف،  فاالإن�سان 
فكر�ً،  �أعطي  عقاًل،  �أُعطي  و�الأر�ص؛ 
�أعطي منطقاً، �أعطي زوجة، �أعطي ولد�ً، 
�الأطعمة  من  منوعة  �أنو�ع  بيتاً،  �أعطي 

خلقت له خ�سي�ساً، ولن يحا�سب!؟ 
لذلك: �حلياة ال ت�سلح �إال باالإميان باليوم 
�الآخر، �حلياة كلها، و�الأر�ص من دون هذ� 
يف  وت�سمعون  ترون  و�لذي  غابة،  �الإميان 
�أطر�ف �لدنيا؛ قوي ياأكل �ل�سعيف، �سعب 
ميوت من �جلوع، �سعب ميوت من �لتخمة، 
قوى م�سيطرة، قوى منهارة، هذه حياة من 
باليوم  �الإميان  �أغفلنا  فاإذ�  �آخر،  يوم  دون 
�أ�سبحنا يف غابة، و�حلياة ال تطاق  �الآخر 
باليوم  �الإن�سان  يوؤمن  عندما  �أما  فيها، 
�الآخر ياأخذ حقه، ويخاف من �هلل عز وجل 
�أن ياأخذ لرية و�حدة ال حتل له، لن ت�ستقيم 
�حلياة �إال باليوم �الآخر، وهذ� �الإميان ثان 
�أكرب ركن باالإميان، �أن توؤمن �أن �هلل موجود، 

و�سيحا�سب. 
و�أنت مع �إن�سان من جن�سك، من �سنك، �إذ� 
وقدرته  يطولك،  وعلمه  منك،  �أقوى  كان 
�أن  م�ستحيل  �إطالقاً،  تع�سيه  لن  تطولك، 
يطولك،  علمه  منطقي،  بتفكري  تع�سيه 
�إذ�  فكيف  تع�سيه،  لن  قب�سته،  يف  و�أنت 
هوؤالء  وكل  وجل  عز  �هلل  قب�سة  يف  كنت 

�لعباد عباده؟

اأ�صول مذهب مالك
بنى عليها  �لتي  �أ�سوله  مل يدون مالك 
�أ�سا�سها  على  و��ستخرج  مذهبه، 
و�لتي  ��ستخرجها،  �لتي  �لفروع  �حكام 
بقيودها،  �ال�ستنباط  يف  نف�سه  قيد 
يكن  ومل  معا�رصه،  حنيفة  كاأبي  وكان 
كتلميذه �ل�سافعي �لذي دون �أ�سوله يف 
�لبو�عث  وذكر  و�سبطها،  �ال�ستنباط 

�لتي بعثته على �عتبارها، ومقامها من 
يذكر  مل  و�إن  مالكا،  ولكن  �ال�ستدالل، 
�أ�سار  �لفقهية ال�ستنباطه، قد  �الأ�سول 
وم�سائله  فتاويه  بع�ص  بتدوين  �إليها 
مت�سل،  ب�سند  �مل�سندة  و�الحاديث 
و�إن  و�لبالغات،  و�ملر�سلة  و�ملنقطعة 
مل يكن قد و�سح �ملنهاج، ود�فع عنه، 

�الأخذ  على  بعثته  �لتي  �لبو�عث  وبني 
فاملوطاأ  �سو�ه،  دون  �إليه  و�الجتاه  به، 
ذلك  بعد  وقام  ذلك.  على  دليل  خري 
علماء �ملذهب بح�رص �أ�سول �ملذهب 
تو�سعا  ذلك  يف  وتو�سعو�  بل  وترتيبها، 
�أكرث  مالك  مذهب  �عتبار  �إىل  �أدى 

�ملذ�هب �أ�سوال. 

اآيات القراآن و قوانينه و�صننه 
لة يف �صرية النبِيّ  متمِثّ

 �إًذ� �أنا �أمتنى عليكم ال �أن تكون هذه �الحد�ُث 
بها،  نتبارك  ق�س�ساً  �أو  تُروى،  ممتعة  ق�س�ساً 
ال،  �ل�سالم،  و  �ل�سالة  عليه  نبِييّنا  ق�سة  باأنها 
�الأمر �أخطر بكثري، هذ� �لذي جاء يف �ل�سرية 
 - �ل�سرية  �أي  �لكرمي-  للقر�آن  تطبيٌق  در�ٌص 
ِه�َساٍم  بِْن  �َسْعِد  َعْن  عائ�سة  �ل�سيدة  تقل  �أمل 
ُخلُِق  َعْن  يِني  ْخرِبِ �أَ َفُقلُْت:  َعاِئ�َسَة  لُْت  �َساأَ َقاَل: 
 (( فقالت:   َو�َسلَيّم؟  َعلَيِْه   ُ �هلَليّ لَيّى  �سَ  ِ �هلَليّ َر�ُسوِل 
] �لبخاري َعْن �َسْعِد بِْن  �لُْقْر�آَن ((   َكاَن ُخلُُقُه 
ِه�َساٍم[  �إًذ� �لقر�آُن متلٌويّ و م�ساهد، م�ساهد 
جتاوز�ً:  بع�ُسهم  قال  لذلك   ، �لنبِييّ �سرية  يف 
�لنبُييّ عليه �ل�سالة و �ل�سالم قر�آن مي�سي، فكُليّ 
�لقر�آن، و كل �سنن  �لقر�آن، و كل قو�نني  �آيات 
�ل�سالة  عليه  �لنبِييّ  �سرية  يف  متمِثيّلة  �لقر�آن 
هذ�  من  ��ستنباط  �أول  نحن  �إًذ�  �ل�سالم،  و 
�ملوقف كفار قري�ص و زعماء قري�ص، �لرجال 
و  بل  بلدهم،  يف  نافٌذ  �أمرهم  �لذين  �الأقوياء 
رو� و �أخذو�  يف �جلزيرة �لعربية �جتمعو� و قَريّ
�حتياطات ودبَيّرو� و �ئتمرو�، قال تعاىل:  �إِنَيُّهْم 
�لطارق:  ] �سورة  َكيْد�ً   َو�أَِكيُد   * َكيْد�ً  يَِكيُدوَن 
�لب�رص و بني كيد  15-16[  و�ستان بني كيد 
خالق �لب�رص، و �ستان بني كيد �ملخلوق و كيد 
كيد  بني  و  �ل�سعيف  كيد  بني  �ستان  و  �لالق، 
�لقوي، �ستان بني كيد �جلاهل و بني كيد �لعامِل، 
�ستان بني كيد �حلادث و بني كيد �لقدير، فاإذ� 
كنت مع �هلل كان �هلل معك، كان �هللُ معك، و �إذ� 
كان �هللُ معك فمن عليك؟ و �إذ� كان �هلل عليك 
فمن معك؟ هذ� در�ٌص يجب �أن تطِبيّقه كَليّ يوم، 
��سُعر د�ئماً �أنك �إذ� وقعت يف ظرٍف حرج بني 
و يحنق  �أن تطيع �هلل عز وجل و تغ�سب زيد�ً 
دك زيد و يلِويّح لك زيد مبا  عليك زيٌد و يتوَعيّ
وقعت يف ظرف حرج  �إذ�  عنده من عقوبات، 
بني �أن تطيع �هلل عز وجل و�أن تغ�سب خملوقاً، 
فاعلم  خالقاً،  تغ�سب  و  خملوقاً  تطيع  �أن  �أو 
علَم �ليقني �أنك �إذ� �أطعَت �هلل عز وجل منعك 
من خ�سومك، الأنهم يف قب�سته، وحركاتهم يف 
على  تكتب  �أن  ممكن  عنده،  كيدهم  و  علمه، 
ورقة �سيئاً بعد فرتة ب�سيطة ي�سل �إىل خ�سمك 
ما يف �لورقة، قال تعاىل:  َوَقْد َمَكُرو� َمْكَرُهْم 

ِ َمْكُرُهْم  ] �سورة �إبر�هيم: 46 [ َوِعنَْد �هلَليّ
 �أي وهم ميكرون مكرهم عند �هلل عز وجل، 

هذ� �سيء فوق طاقة �لب�رص.

النوم وفاة موؤقتة و املوت نوم اأبدي :
ل �أن يقر�أ �آية �لكر�سي ، وقد ذكر �لنبي   �أيها �الأخوة ، تعلَيّمنا من درو�ص �لدين �أن �الإن�سان �إذ� �أوى �إىل فر��سه يُف�سَيّ

عليه �ل�سالة و �ل�سالم يف بع�ص �حاديثه �ل�رصيفة �أنها �أعظم �آية يف �لقر�آن �لكرمي ، و نظر�ً �إىل �أن �الإن�سان كان 
ى �اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َو�لَيِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها  ]�سورة �لزمر: 42[   ى �هلل نف�سه ، قال تعاىل: �هلل يَتََوَفيّ �إذ� نام توفيّ

فالنوم وفاة موؤقتة ، و �ملوت نوم �أبدي ، قال تعاىل:
ى �اْلأَنُْف�َص ِحنَي َمْوِتَها َو�لَيِّتي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة �لزمر: 42[  فاالإن�سان حينما ينام يفقد �لوعي ،  �هلل يَتََوَفيّ
و يفقد �ت�ساله بالعامل �لارجي ، يا ترى هناك عدو ، هناك ح�رصة ، هناك �أفعى ، هناك م�سكلة ، هناك حريق 
ُييّ �لَْقيُيّوُم ]�سورة �لبقرة :  ُ اَل �إِلََه �إِاَليّ ُهَو �حْلَ ، هناك �سارق ، فاالإن�سان حينما ياأوي �إىل فر��سه يتلو قوله تعاىل : �هلَليّ

255[  �أردت �أن تكون هذه �ل�سورة حمور هذ� �لدر�ص ال على �أنه در�ص تف�سري ، بل على �أنه توجيه نبوي كرمي ، من 
فقه �لرجل �أنه �إذ� �أوى �إىل فر��سه يقر�أ هذه �ل�سورة �أو يقر�أ هذه �الآية �لتي �سميت باآية �لكر�سي ، وهي من �أعظم 

�لقر�آن �لكرمي .

اجتماع الأ�صماء احل�صنى يف لفظ اجلاللة :
 �أيها �الأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�ص �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود ، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة 

��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، 
ي�ستحيل �أن يكون �البن �أكرب من �أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �الأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �أالَيّ يكون ، و�إذ� 

كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �الأ�سماء 
�حل�سنى كلها ، ُجمعت �الأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُييّ ، �إذ� قلت : يا 
�هلل �الأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �الأر�ص كلها �أن جهة 

ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، 
�إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ص �أ�سياًل ، �لكفر و �الإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل 

ِكنَي ]�سورة �الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴾ ]�سورة  ِ َرِبيّنَا َما ُكنَيّا ُم�رْصِ موجود :  مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إِاَليّ �أَْن َقالُو� َو�هلَليّ
�الأنعام: 24[

ال�صدقات اأ�صا�صها حمبة اهلل عز وجل 
باملنا�سبة: �لزكاة فر�ص، �لزكاة مثل �ل�رصيبة، �إذ� دفعت �رصيبة هل يعطونك و�سام �رصف يف �لدولة؟ ال، �رصيبة، �أما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية، ميكن �أن يعملو� �حتفاالً يقدرونك فيه، �أما �ل�رصيبة فمن دون تقدير الأنها �رصيبة، 

فاهلل عز وجل قال: َو�آَتَى �مْلَاَل َعلَى ُحِبيِّه َذِوي �لُْقْربَى َو�لْيَتَاَمى َو�مْلَ�َساِكنَي  ]�سورة �لبقرة �الآية:177[
�لزكاة  �لزكاة غري و�آتى �ملال على حبه،  �إيتاء  �لبقرة �الآية:177[ معنى  ]�سورة  َكاَة  �لَزيّ َو�آَتَى  اَلَة  �ل�سَيّ َو�أََقاَم   دققو�: 
فر�ص، �أما �ملال فدفع، هناك عقوبات، �أما �ل�سدقات فاأ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل: َو�آَتَى �مْلَاَل َعلَى ُحِبيّه ]�سورة �لبقرة 

�الآية:177[ �إما على حب �ملال، �أو على حب �هلل عز وجل، كالهما �سحيح �ملعنى.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�سيارات
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�سيارة  م�ؤخرا  اأودي  ا�ستعر�ست 
"Q8" بقدراتها اجلديدة التي جتعل 
من  ال�رشكة  �سيارات  اأف�سل  منها 
املركبة  وجاءت  اأوفر  كرو�س  ن�ع 
 2145 ب�زن  كبري  بهيكل  اجلديدة 
كلغ، متيزه م�سابيح OLED ممتدة 

ومزود  اخللفية،  ال�اجهة  على ط�ل 
لرتات،   605 ب�سعة  خلفي  ب�سندوق 
قابل لي�سبح ب�سعة 1755 لرتا يف حال 
طي ال�سف اخللفي من املقاعد اأما 
الداخل،  من  ال�سيارة  هذه  ت�سميم 
 "A8" قمرة  بت�سميم  �سبيها  فجاء 

واجهة  فزودت  اأودي،  من  الأخرية 
واحدة  �سا�سات،   3 بـ  القيادة 
و�سا�ستني  متاما،  املق�د  مقابل 
باللم�س  تعمالن  املنت�سف  يف 
وباقي  امل�لتيميدا  باأنظمة  للتحكم 
اخل�سائ�س التقنية اأوىل الن�سخ التي 

ال�سيارة  بالأ�س�اق من هذه  �ستطرح 
 50" ت�ربينية  مبحركات  �ستزود 
TDI" ب�ست اأ�سط�انات، و�سعة 3.0 
قادرة على  لرت، وعزم 286 ح�سانا، 
كلم/   100 اإىل   0 من  الت�سارع  زيادة 

�ساعة يف غ�س�ن 6.3 ثانية.

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع �قرت�ب تد�سينها

ك�سفت بي اإم دبلي� ال�سب�ع 
املا�سي عن X5 اجليل الرابع، 

والي�م ح�سلنا على اأف�سل 
نظرة على مناف�ستها الرئي�سية 

مر�سيد�س GLE والتي �سيد�سن 
اأي�سا جيل جديد كليا منها  

ر�سد النم�ذج الإنتاجي لل�سيارة 
يف اأملانيا، ومبا اأن ال�سانعة 

الفاخرة مل تكبد نف�سها عناء 
مت�يهها فذلك يعني اأن التد�سني 

�سيتم خالل الأ�سابيع املقبلة.
�سحيح اأن مقطع الفيدي� ل 

يك�سف واجهتها الأمامية اإل اأن 
 GLE ذلك كاٍف حيث ظهرت
2019 �سابقا بتم�يهات خفيفة 

وبناًء على ال�س�ر التج�س�سية 
مت اإن�ساء ت�سميم افرتا�سي، 

اخللفية تبدو ر�سيقة عن ال�سابق 
وامل�سابيح اخللفية نحيلة 

ي�سل بينها �رشيط معدين، اأما 
ال�اجهة الأمامية فهي م�ست�حاة 

من CLS مب�سابيح اأمامية 
LED وفتحات ته�ية �سفلية 

عدوانية مع خط�ط ق�ية على 
غطاء املحرك، يف حني متتلك 
اجل�انب جتعدات ت�سيف اإليها 

مل�سة مهيبة مع اأق�ا�س عجالت 
اأعر�س من ال�سابق.

يف داخلها، �ستح�سل على نظام 
 MBUX املعل�مات الرتفيهي
مع �سا�سات رقمية بالكامل مثل 

اأحدث م�ديالت ال�رشكة، كما 
اأن النتقال اإىل من�سة جديدة 

 GLE سيزيد حجم داخلية�
ب�سكل كبري للركاب والأمتعة.
اأغلب املحركات �ستاأخذ من 

E-Class، لذا هي لي�ست ب�رش 
خفي، والآن لي�س اأمامنا �س�ى 

 GLE انتظار تقدمي مر�سيد�س
2019 اجلديدة كليا ر�سميا 

 X5 وتنزل على ال�ساحة لتناف�س
اجليل الرابع.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة �لأمان �أثناء �لقيادة
اأفاد املجل�س الأملاين لل�سالمة على الطرق 

)DVR( باأن م�سافة الأمان الفا�سلة بني �سيارتني 
ت�سريان بال�رشعة نف�سها، حتت�سب عن طريق 

"قاعدة الثانيتني". واأو�سح اخلرباء الأملان اأن 
هذه القاعدة هي عبارة عن امل�سافة املقط�عة 

يف غ�س�ن ثانيتني، حيث يتم مالحظة نقطة 
ثابتة كعالمة طريق اأو �سجرة متر بها املركبة 
الأمامية، ثم يبداأ العد "واحد وع�رشون، اثنان 

وع�رشون"واإذا مت ال��س�ل اإىل هذه النقطة الثابتة 
يف اأقل من ثانيتني، كانت امل�سافة الفا�سلة 

ق�سرية جداً. وملزيد من الأمان على الطرق 
ال�رشيعة اأو يف الطق�س ال�سيئ، ين�سح اخلرباء 

الأملان باحلفاظ على م�سافة اأمان اأكرب باتباع 
قاعدة الثالث ث�اين، فبذلك ميكن التكيف مع 

تغريات �رشعة املركبة املتقدمة ب�سه�لة.

"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ��ستهالك �ل�سيار�ت للوقود؟

ت�سعى كربى ال�رشكات والعالمات التجارية العاملية لإمداد �سياراتها بكل جديد يف جمال تكن�ل�جيا حمركات الحرتاق الداخلي، ذلك بهدف 
تقدمي اأف�سل اأداء ممكن اأثناء ال�سري باأقل معدل من ا�ستهالك ال�ق�د.

وبات اأمر خف�س معدلت ا�ستهالك ال�ق�د الأحف�ري يف ال�سن�ات الأخرية ق�سية راأي عام عاملي، خا�سة يف ظل ظاهرة الحتبا�س احلراري 
 "ACC"واملعروفة اخت�ساًرا بـ "Active Cylinder Control" وارتفاع معدلت تل�ث بيئة ك�كب الأر�س مل�ست�يات خطرة  وتعد تكن�ل�جيا
 "ACC"من البتكارات التي باتت كثري من ال�رشكات تعتمد عليها لل��س�ل اإىل احلد الأق�سى من الت�فري يف ا�ستهالك ال�ق�د وتتلخ�س فكرة الـ

يف اإمكانية التحكم بعدد ال�سط�انات العاملة داخل املحرك، حيث ميكن ب�ا�سطة هذه التقنية غلق عدد من ال�سط�اناتفي ظروف القيادة التي 
ل ت�ستدعي اإىل الكثري من العزم ب�سكل تلقائي ويف حال كان ا�ستهالك املحرك املك�ن من 4 �سلندرات "ا�سط�انات" 7 لرتات من ال�ق�د لكل 100 

كم، فاإن غلق ا�سط�انتني عند عدم احلاجة للطاقة الكاملة يحد من ال�ستهالك بن�سبة قد ت�سل اإىل %32.
وخرجت تكن�ل�جيا "ACC" اإىل الن�ر للمرة الأوىل عرب �رشكة داميلر اإيه جي يف عام 2001 ، واأتاحت ال�رشكة الأملانية حينها ل�سائقي �سيارات 
مر�سيد�س بنز CL600 وS600 اإمكانية التحكم يف ق�ة املحركات ويف وقت لحق من عام 2002 اأعلنت كل من جرنال م�ت�رز الأمريكية وه�ندا 
اليابانية عن تقنيات م�سابهة قادرة على تعطيل جزء من املحرك يف حالت ال�سري العتيادية، ذلك قبل اأن تنت�رش بني غالبية �رشكات ال�سيارات 

العاملية. ومن اأبرز ال�سيارات املزودة بنظام "Active Cylinder Control" املتاحة يف �س�ق ال�سيارات امل�رشي، �سك�دا ك�دياك 2019 
و�سيات لي�ن 2018 وف�لك�س فاجن با�سات 2018.

�لك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" �لرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رشكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي ال�عرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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 �سام�سونغ تطرح �أحدث 

حو��سبها �للوحية يف رو�سيا

عن  �سام�سونغ  �رشكة  وكالء  �أعلن 
 Galaxy« حا�سب  مبيعات  بدء 
يف  �حلديث  �للوحي   »Tab S4
رو�سيا وزود هذ� �حلا�سب ب�سا�سة 
بحجم   Super AMOLED
عالية  عر�ض  ودقة  بو�سة،   10.5
ذكي  وقلم  بيك�سل،   )2560х1600(

�ل�سا�سة،  على  و�لر�سم  للكتابة 
�أ�سا�سية  كامري�  �إىل  بالإ�سافة 
و�أخرى  ميغابيك�سل،   13 بدقة 
ومنفذ  ميغابيك�سل،   8 �أمامية 
لل�سحن   »3.1  USB Type-C«
�أد�ء  وي�سمن  �لبيانات.  ونقل 
 Qualcomm« معالج  �حلا�سب 

ثماين   »835  Snapdragon
ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة  �لنوى، 
 64 د�خلية  وذ�كرة  غيغابايت،   4
 7300 ب�سعة  وبطارية  غيغابايت، 
ت�سغيل  ونظام  �أمبري،  ميللي 
»Android 8.1«. وبف�سل تقنية 
�ملوجودة   »Samsung DeX«

فيه، ميكن مل�ستخدم هذ� �جلهاز 
من  �لعمل  و�جهات  يحول  �أن 
ت�سبه �سطح  �إىل و�جهات  �أندرويد 
كما  ويندوز.  �أجهزة  على  �ملكتب 
�لتي  �خلفيفة  �ملفاتيح  لوحة  �أن 
��ستعماله  من  متكن  له  �سممت 

ككمبيوتر �سغري للكتابة.

�لروبوتات بداًل من �ملرتجمني
 يف �ملحاكم �لربيطانية قريبًا

   
تعمل وز�رة �لعدل �لربيطانية حالياً بال�سرت�ك مع عدد 

من �ملطورين، على ��ستبد�ل �ملرتجمني يف �ملحاكم 
�لربيطانية، بروبوتات �أكرث دقة ومهارة يف �لرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل �ملحاكمات و�لأخطاء �لتي يرتكبها 
�ملرتجمون �أثناء تلك �ملحاكمات، و�أظهرت �لأرقام 

�ل�سادرة عن وز�رة �لعدل �لربيطانية باأن �أكرث من 2600 
ق�سية مت تاأجيلها ب�سبب �سوء �لرتجمة يف �ل�سنو�ت 

�خلم�ض �ملا�سية ويجري حالياً تطوير حو��سيب 
للرتجمة �لفورية، و�لتي �ستبد�أ �لعمل على �لرتجمة يف 
قاعات �ملحاكم يف غ�سون �سنو�ت قليلة، وفق ما قال 

رئي�ض �لق�ساة �لربيطانيني.
وقد ك�سف �للورد بورنيت عن هذه �خلطة، �أثناء �إلقائه 

حما�رشة حول �إ�سالح �ملحاكم يف مدينة لندن موؤخر�ً، 
حيث �رشح باأن �حلو��سيب �ستكون قادرة قريباً على 

�لتعامل مع مئات �للغات �ملختلفة �مل�ستخدمة حالية يف 
قاعات �ملحاكم يف �ململكة �ملتحدة ويزعم �ملطورون 

�أن �لروبوتات �ستوفر ترجمات �أكرث دقة من �لب�رش، 
�لذين يتعر�سون ل�سغوطات �أثناء تفكريهم بالرتجمة 
�ملنا�سبة، �لأمر �لذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول �لإح�سائيات �إن 2524 ق�سية مت تاأجيلها 
يف حماكم �ل�سلح خالل �خلم�ض �سنو�ت �لأخرية ب�سبب 
عدم وجود مرتجم �سفوي فيها، �إ�سافة �إىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�سبب م�ساكل مع �ملرتجمني، بح�سب ما ورد يف 
�سحيفة ديلي �ستار �لربيطانية.  

يوتيوب يطلق خا�سية جديدة 
ملو�جهة �ملحتوى �مل�سروق

�أد�ة جديدة  غوغل،  �رشكة  �أطلقت 
 Copyright« باإ�سم  يوتيوب  على 
�ملحتوى  ملو�جهة   »Match
�أ�سحاب  وم�ساعدة  �مل�رشوق، 
على  �لعثور  يف  �لأ�سلي  �ملحتوى 
�لتي  بهم،  �خلا�سة  �لفيديوهات 
ِقبل  من  �ملوقع  �إىل  رفعها  �أٌعيد 

�آخرين.
ووفق ما �أورده موقع عامل �لتقنية، 
باإ�سعار  �جلديدة،  �خلا�سية  تقوم 
باأن  �لأ�سلي  �ملحتوى  �ساحب 
من  ورفعه  �رشقته  مت  حمتو�ه 
غوغل  و�ستبد�أ  �آخر  م�ستخدم 
بتفعيل �لأد�ة �جلديدة يف �لأ�سبوع 
�أكرث  ت�سم  �لتي  للح�سابات  �ملقبل 

من 100،000 م�سرتك.
�لفيديوهات  على  �لعثور  وبعد 
�ستعر�ض  �لأد�ة  فاإن  �مل�رشوقة، 
تفعل  �أل  عليك عدة خيار�ت، مثل 
�ساحب  مع  تتو��سل  �أن  �أو  �سيًئا، 
جوجل  من  تطلب  �أن  �أو  �لقناة، 
�لفيديو من �ملوقع ويف حال  �إز�لة 
جوجل  فاإن  �لفيديو،  �إز�لة  طلبت 
�أن  بعد  �أيام   7 بعد  بذلك  �ستقوم 
تُبلغ �ساحب �لقناة لعله يقوم باإز�لة 
و�سعت  وقد  هذ�  بنف�سه،  �لفيديو 
�ل�رشكة عدة عو�مل لال�ستفادة من 
�أنت  �أن تكون  �لأد�ة �جلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رشية  حقوق  �ساحب 

ولي�ض �أن تقوم برفع فيديو عام.

�ن�ستغر�م تلغي وظيفة �لتحذير 
عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة

9to5mac.« �لتقنيات  بو�بة  �أ�سارت 
�سبكة  م�ستخدمي  �أن  �إىل   »com
عندما  حتذير  �أي  يتلقو�  لن  �ن�ستغر�م 
من  �سا�سة  لقطات  بعمل  �لآخرون  يقوم 

�ألغت  �أن  بعد  �ن�ستغر�م،  على  ق�س�سهم 
�سبكة �لتو��سل �لجتماعي �لوظيفة بعد 

�ختبارها لبع�ض �لوقت.
وظيفة  �إلغاء  �أ�سباب  �ل�سبكة  تعلن  ومل 

�لتحذير عند �أخذ لقطات �ل�سا�سة، غري 
�أنها �ست�ستمر يف �إر�سال �لتحذير�ت عند 
�ملبا�رشة،  للر�سائل  �سا�سة  لقطة  �أخذ 

�لتي يتم �إخفاوؤها.

مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري 
جديد مل�ستخدمي �لهو�تف �لذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
�لهو�تف  مل�ستخدمي  جديد  �خباري 
�لذكية �لتي تعمل على نظامي �أندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  و�لذي   MSN �ل�سابق  �لإخباري 

متوفر�ً للم�ستخدمني على �لنظامني.
�إعادة  مبثابة  �جلديد  �لتطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق �ل�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  و�لذي   MSN من  بدلً   News

�لإخبارية  �خلدمة  ت�سمية  من  نابع 
منذ  �ل�رشكة  �أطلقتها  �لتي  �ل�سهرية 
طرح  من  بالرغم  �أنه  حيث   ،1995
يحمل  ماز�ل  �أنه  �إل  �جلديد  �لتطبيق 
�ملحتوى �خلا�ض بخدمة MSN، وهو 
ما يعني �أن �ل�رشكة ماز�لت تعمل على 

بقية �لتغيري�ت.
�لتطبيق  �أن  مايكرو�سوفت  وقالت 
�جلديد يحمل ��سماً خمتلفاً لكنه مبني 
�لتي  �لإخبارية  �ل�رشكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مو�قع مثل  تقدمها 
�لتطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
�لإخبارية �جلديدة �سمن تطبيق خا�ض 
تطبيق  �يدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�ض،  �إك�ض  �أجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي �أندرويد و
�لو�سع  يجلب خا�سة  �جلديد  �لتطبيق 
وميكن  �لد�كنة  �لو�جهة  �أو  �لليلي 

حتميله جلميع �مل�ستخدمني 



 كما �أفادت �لوز�رة �أي�ضا  باختيارها لكل 
وهر�ن،  )�لعا�ضمة،  �لتالية   �لواليات  من 
ق�ضنطينة، �ضطيف، جيجل وباتنة(كخطوة 
يخ�ص  فيما  و    . �حلملة  الإجناح  �أوىل 
مت  �حلملة  لهذه  �لفعلية  �لتح�ضري�ت 
و�لقطاعات  �الأجهزة  من  �لعديد  �إ�رش�ك 
�جلماعات  و  �لد�خلية  وز�رة  غر�ر  على 
�ل�ضوؤون  ،وز�رة  �لعمر�ن  تهيئة  و  �ملحلية 
�لفالحة  وز�رة   ، �الوقاف  و  �لدينية 
�لتجارة،  ،وز�رة  و�ل�ضيد  �لريفية  و�لتنمية 
وز�رة  �ملتجددة،  و�لطاقات  �لبيئة  وز�رة 
و�ملو��ضالت  �لربيد  ووز�رة  �الت�ضال 

و�لتكنولوجيات  �لال�ضلكية  و  �ل�ضلكية 
�لتي  �الدو�ر  ح�ضب  وذلك  و�لرقمنة، 
تتخ�ض�ص فيها كل جهة زيادة على جمعية 

�لدباغني و �الزياء �جلز�ئريني و جمعيات 
�ملدين  �ملجتمع  و  �مل�ضتهلك  حماية 

)جلان �الأحياء، �جلمعيات...(

مفيدة العايب

وزارة ال�صناعة

اإطالق حملة جلمع جلود الأ�ضاحي
اأطلقت وزارة ال�صناعة واملناجم حملة جمع جلود ما يقارب 800 األف اأ�صحية يف �صت وليات مت تهيئتها لإجناح هذه احلملة 

التي مت التخطيط لها مب�صاركة العديد من الوزارات والأجهزة الوطنية، وو�صعت الوزارة  حتت ت�صرف املدابغ الكميات 
املجمعة و اأماكن جمهزة �صيتم تهيئتها مبواقع خم�ص�صة لذبح الأ�صاحي وتخزين اجللود، اإ�صافة اإىل قيام الولة باإن�صاء جلان 

ولئية تعمل على حتديد نقاط جمع و تخزين اجللود و التي �صتتم حتت اإ�صراف مدراء ال�صناعة واملناجم.

»اإرث الرماد«..
الوجه املك�ضوف 

للمخابرات الأمريكية
يو�صح كتاب »اإرث الرماد«ملوؤلفه تيم وايرن اأن عددا 

اأربكت  و  العامل  هزت  التي  امل�صريية  القرارات  من 

بني  تطاحن  ثمرة  كان  كثرية   اأطراف  ح�صابات 

اجتاهات خمتلفة داخل جهاز املخابرات الأمريكية 

حيث يقول موؤلف الكتاب يف ال�صفحة 21 اأن وكالة 

نيويورك  على  الهجمات  اإثر  اأر�صلت  ال�صتخبارات 

ال�صريني  العمالء  من  �صغرية  جمموعة  ووا�صنطن 

املحنكني اإىل اأفغان�صتان و باك�صتان ملطاردة زعماء 

موثوق  كم�صدر  دورها  بدعم  قامت  و  القاعدة 

الأبي�ض  البيت  �صلمت  عندما  ال�صرية  للمعلومات 

يف  �صامل  دمار  اأ�صلحة  وجود  عن  زائفة   تقارير 

الإفادات  من  طنا  وزنه  ما  بت�صليم  قامت  العراق،و 

ا�صتغالل  و  ا�صتعمال  بو�ض  الرئي�ض  اأ�صاء  بدوره  و 

املخابرات  اأن  بعد  فيما  قال  الذي  ،و  اإليه  قدم  ما 

القرار  ،هذا  بالتخمني  فقط  تقوم  الأمريكية 

على  ال�صيا�صي  بالإعدام  حكما  كثريون  اعتربه 

وكالة لنغلي بعدها مبدة وجيزة مت �صطب مكتب 

اإعادة  ب�صرورة  توجه  ،فربز  ال�صتخبارات  مدير 

الكتاب  يتحدث   38 ال�صفحة  ،يف  الوكالة  هيكلة 

عن و�صف »منظمة لقيطة« بحيث انت�صرت معركة 

ال�صتخبارات  م�صتقبل  حول  وا�صنطن  العا�صمة  يف 

فقد تبارز روؤ�صاء من هيئة الأركان  من اأجل جهاز 

ميلكون ال�صيطرة عليه ب�صكل كلي،و طالب اجلي�ض 

و البحرية بجهاز لهما.  ي�صاهم الكتاب ب�صكل كبري 

كيف  و  الأمريكية  املخابرات  عمل  اآلية  فهم  يف 

تن�صر �صبكاتها عرب العامل و تن�صج املوؤامرات و تنفذ 

ال�صيا�صية،هو  املقالب  تنفذ  و  تاأمر  و  الغتيالت 

اأ�صا�صية لتفكيك العقل الأمريكي و قدرته  وثيقة 

التي  باملتناق�صات اخلطرية  على تبني فل�صفة تعج 

نعاين منها جميعا يف عاملنا العربي و الإ�صالمي.

موقف

الأغواط

اإحرتاق كلي حلافلة 
للنقل احل�ضري 

للنقل  بحافلة  �ضب  مهول  حريق  ت�ضبب 
�الأغو�ط،تعمل  13 مبدينة  رقم  �حل�رشي 
�لو�حات  بحي  �ل�ضادقية  حي  خط  على 
كلي  �إحرتق  �لوالية،�إىل  بعا�ضمة  �ل�ضمالية 
للحافلة ما ت�ضبب يف خ�ضائر مادية معتربة 
�ملعلومات  وبح�ضب  منها  �لب�رشية  دون 
�إىل  �أكدت  �حلريق  �أ�ضباب  فان  �مل�ضتقاة 
�ملحرك.�ضاحبه  تقني يف  تعر�ضها خللل 
و�لفزع  �خلوف  حالة  �أثار  مدوي  �إنفجار 
�إنز�لهم  �لفور  لدى �لركاب �لذين مت على 
عمار  جامعة  مقابل  �لطرق  مبفرتق 
�لنري�ن  �أل�ضنة  بذ�لك  ثليجي،وت�ضاعد 
تعلو�  �لدخان  من  قامتة  �ضحابة  م�ضكلة 
�لرئي�ضية  �لوحدة  تدخلت  �ل�ضماء،وقد 
�حلريق،فيما  الإخماد  �ملدنية  للحماية 
فتحت م�ضالح �الأمن حتقيقا يف مالب�ضات 

و�أ�ضباب �حلادث .
احلاجع.ق # وداد 

عر�ض ترويجي 500PixX ملوبيلي�ض

ا�ضتفيدوا من كل املزايا ملدة 30 يوم!

بني 05 اإىل 06 اأوت 2018

م�ضرع 5 اأ�ضخا�ص  يف حوادث مرورية

توجه اأم�ض اإىل تركيا

ك�ضاف من غرداية ميثل اجلزائر

 يو�ضف لعوايف يوقع ثالث 
�ضنوات يف وفاق �ضطيف

زبائنه،  �حتياجات  تلبية  على  حري�ص 
يعلن موبيلي�ص عن �إطالق عر�ص ترويجي 
خا�ص بعر�ص »500PixX« مُوّجه جلميع 
من  لهم  ،ت�ضمح  �مل�ضبق  �لدفع  زبائن 
 04 غاية  ،�إىل  مز�يا  بعدة  �الإ�ضتفادة 
عرو�ص  زبائن  �ضيتمكن   ،  2018 �ضبتمرب 
�الإ�ضتفادة  من   ، مبت�ضم  �مل�ضبق  �لدفع 
 500PixX �لرتويجي  �لعر�ص  مز�يا  من 
ب�رش�ء  �أو   #600* �لالئحة   با�ضتعمال 
نقاط  من  مبا�رشة  �لرتويجي  �لعر�ص 
�لبيع. و عليه ، بـ 500 دج فقط، �ضي�ضتفيد 

500PixX و ملدة 30 يوم  زبائن عر�ص 
�لتالية:   �ملز�يا  من  يوم   15 من  ا  ِعو�ضً
مكاملات + ر�ضائل ق�ضرية غري حمدودة 

نحو �ضبكة موبيلي�ص
نحو جميع  دج ر�ضيد مهدى �ضالح   750
كذلك  �أنرتنت    5Go �لوطنية  �ل�ضبكات 
،وحتى ي�ضتفيد �أقاربكم من هذ� �لعر�ص 
�رش�ء  من  موبيلي�ص  ،ُيَِكنُكم  �لرتويجي 
ملر��ضلكم  و�إهد�ئه   500PixX عر�ص 
طريق  عن  �ضلكني  خدمة  با�ضتعمال 

�لالئحة 665#*

 06 �إىل   05 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�أم�ص  �ضبيحة  غاية  �إىل   2018 �أوت 
�ضجلت  �ضباحا  �لثامنة  �ل�ضاعة  على 
  2541 �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
�إثر تلقي مكاملات  �لوطن وهذ� على 
�ال�ضتغـاثة من  طرف �ملو�طنني، هذه 
جماالت  خمتلف  �ضملت  �لتدخالت 

�ضو�ء  �ملدنية  �حلماية  �أن�ضطة 
�حلو�دث  �ملرور،  بحو�دث  �ملتعلقة 
�إخمــاد  �ل�ضحي  �الإجالء  �ملنزلية، 
 ، �الأمنية...�لخ  �الأجهزة  و  �حلر�ئق 
علـى هذ� �لنحو �ضجلت عدة حو�دث 
مرور منها  05 �الأكرث دموية ت�ضببت يف 
وفاة 04 �أ�ضخا�ص يف مكان �حلو�دث و 

�إ�ضابة 15 �آخرين بجروح.

بومدين  هو�ري  مطار  من  �أم�ص  غادر 
بن  �أمني  بابهون  �لك�ضاف  يغادر  �لدويل 
تركيا  �إىل  متوجها  �لوطن،  �أر�ص  �ضليمان 
�ل�ضد�قة  �لدويل  �ملخيم   « يف  للم�ضاركة 

�ل�ضعد  بابا  �ل�ضيخ  لفوج  ممثال  برتكيا« 
ووالية   - غرد�ية  �الإ�ضالح-  والأفو�ج 
بنورة  ق�رش  من  ك�ضافني  برفقة  غرد�ية 

و�لعطف.

لفريق  �ل�ضابق  �ملهاجم  �الإثنني  �أم�ص  �أم�ضى 
عقد  على  لعو�يف  يو�ضف  �لعلمة  مولودية 
)�لر�بطة  �ضطيف  وفاق  �ألو�ن  مبوجبه  يحمل 
�ملحرتفة �الأوىل موبيلي�ص( ملدة ثالث �ضنو�ت، 
ح�ضبما لوحظ. و جرت مر��ضيم �لتوقيع مبقر 
�ضطيف  مدينة  و�ضط  بومر�ضي  بحي  �لفريق 
�ملدير  و  ح�ضان حمار  �لنادي  رئي�ص  بح�ضور 
�لالعب  يعترب  حيث  جرودي  ر�ضيد  �الإد�ري 

مرحلة  خالل  �الأ�ضود  �لن�رش  م�ضتقدمي  �آخر 
باإلتحاق  و  �جلارية  �ل�ضيفية  �الإ�ضتقد�مات 
�ملهاجم لعو�يف بنادي وفاق �ضطيف قادما من 
�لفريق �جلار مولودية �لعلمة �لنا�ضط يف بطولة 
�لر�بطة �ملحرتفة �لثانية موبيلي�ص تكون �إد�رة 
�لت�ضكيلة  نهائية  ب�ضفة  �ضبطت  قد  �لوفاق 
�لتي �ضتمثل فريق عني �لفو�رة خالل �ملو�ضم 

�لريا�ضي 2018 /2019. 

مبادرة �صقيا املاء ببلدية عني دزاريت بتيارت

رئي�ص البلدية ي�ضاهم 
ب300 قارورة مياه معدنية 

م�صت�صفى بني م�صو�ض

�ضائق �ضيارة اإ�ضعاف ي�ضرق طعام املر�ضى 

وكالة »اأ�صو�صيتد بر�ض«  اأ�صو�صيتد بر�ض

  التحالف العربي اأبرم اتفاقات
 �ضرية مع القاعدة يف اليمن

ت�ضجيعا ملبادرة توزيع �ملياه على عابري �ل�ضبيل 
�ضباب  من  جمموعة  بها  بادر  �لتي  �مل�ضافرين  و 
بلدية عني دز�ريت بتيارت ،�لتحق رئي�ص �ملجل�ص 
توفري  عرب  باحلملة  �أمني حمد�ن  �لبلدي  �ل�ضعبي 
يف  م�ضاعدة  و  جمانا  لتوزع  ماء  قارورة   300
��ضتمر�ر �حلملة �لتي القت جناحا كبري� و  �لتفافا 
�لتو��ضل  و�ضائط  عرب  �نت�رشت  ،و  حولها  �ضعبيا 
�إىل تقليد يف عدد  �الجتماعي مما جعلها تتحول 
ياأمل  و  خارجها  و  بالوالية  �الأخرى  �لبلديات  من 
�الأيام  هذه  يف  مو��ضلتها  يف  �ملبادرة  �أ�ضحاب 
بلدية عني  �أن موقع  و  �ضديدة �حلر�رة ،خ�ضو�ضا 
دز�ريت يجعلها نقطة تقاطع عدة طرق حيث تكرث 

�حلركة منها و �إليها.
و.ل

م�ضتوى  على  �الأمن  م�ضالح  متكنت 
توقيف  من  للعا�ضمة  �لغربية  �ملقاطعة 
�إثر  م�ضو�ص  بني  مب�ضت�ضفى  عمال  ثالث 
بالغ تلقته من �إد�رة  هذه �الأخري بخ�ضو�ص 
تورط �ملعنيني يف �رشقة كمية �ضخمة من 
كانت  و�لتي  باملر�ضى  �خلا�ضة  �الأغذية 
�إىل �ملطعم  موجهة من خمزن �مل�ضت�ضفى 

من �أجل جتهيز �لوجبات ، وت�ضمن �لبالغ �أن 
كال من م�ضري �ملطعم وحمال على م�ضتوى 
�الإ�ضعاف  �ضيارة  �ضائق  جانب  �إىل  �ملخزن 
يف  �ل�رشقة  عملية  يف  جميعهم  تو�طوؤ  قد 
تهريبها  ثم  �لغذ�ئية  �ملو�د  على  �ال�ضتيالء 

خارج �مل�ضت�ضفى الإعادة بيعها الحقا.
منرية.ل

»�أ�ضو�ضيتد  وكالة  ن�رشته  �إعالمي  تقرير  �تهم 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  �الثنني،  �م�ص  بر�ص«  
تنظيم  مع  �رشية  �تفاقات  باإبر�م  �ل�ضعودية 
�لريا�ص  �إن  �لوكالة  وقالت  �ليمن  يف  �لقاعدة 
�لقاعدة  لتنظيم  �الأمو�ل  »دفعتا  ظبي  و�أبو 
wضي� مناطق  من  وعنا�رشه  خروجه  مقابل 
�الأمر  �أن  �إىل  م�ضرية  �ليمن«،  يف  عليها  طرو� 
من  مدعومة  قو�ت  قيام  �إىل  ذلك  تعدى 
م�ضلحني  جتنيد  على  بالعمل  �لعربي  �لتحالف 
من �لقاعدة يف قتالها �ضد �حلوثيني«وتطرقت 
»�ل�ضفقة«،  يف  �الأمريكي  �لدور  �إىل  �لوكالة 
�لقو�ت  �أّمنت  وقد  بعلمها  »متت  �إنها  فقالت 

مبا  �لتنظيم  من  م�ضلحني  �ن�ضحاب  �الأمريكية 
»يف  �الأ�ضلحة«و�أ�ضافت:  من  عليه  ��ضتولو� 
حلفاءها  و��ضنطن  فيه  تدعم  �لذي  �لوقت 
�ليمن،  يف  �لقاعدة  لقتال  ظبي  و�أبو  �لريا�ص 
�حلرب  ك�ضب  هي  �الأكرب  �ملهمة  �أن  يت�ضح 
�ضد �حلوثيني، ويف هذه �ملعركة يظهر مقاتلو 
�ل�ضعودية،  بقيادة  �لتحالف  جانب  يف  �لقاعدة 
وبالتايل �لواليات �ملتحدة«،و�أ�ضارت �إىل �أنه يف 
�أو�ئل عام 2016، »�ن�ضحبت �لقاعدة من مدينة 
يف  مناطق  و�ضبع  �جلنوبية  �ل�ضاحلية  �ملكال 
�ضفقات مت  �ملجاورة، مبوجب  �أبني  حمافظة 

�لتو�ضل �إليها مع �الإمار�ت«.

جيجل

اإيطاليان يعلنان اإ�ضالمهما 
يف زيامة املن�ضورية

�أعلن رعيتان �يطاليتان �عتناقهما �الإ�ضالم 
و�لنطق بال�ضهادتني �أول �أم�ص بعد �ضالة �لع�ضاء 
مب�ضجد �خلليل �بر�هيم ببوبالطن ببلدية زيامة 
�ملن�ضورية و�ضط ح�ضور هائل للم�ضلنّي �لذين 
تعالت �أ�ضو�تهم بالتهليل و�لتكبري وبدت عليهم 
عالمات �لتاأثر �لبالغ باحلدث ، حيث قام �إمام 

�مل�ضجد بتلقينهما �ل�ضهادتني �أمام جمع �مل�ضلني 
وبعدها غري�  �إ�ضميهما �إىل  حممد  وحممد �آدم،   
للعلم  فاإن عدد �الأجانب �لو�فدين للدين �حلنيف 

بوالية جيجل  مند حو�يل عامني  قد قارب 
عدد  �لثالثون  وهذ�  ب�ضبب ربطهم عالقات 

عمل وم�ضاهرة ببع�ص �ضكان عا�ضمة �لكورني�ص 
�ضو�ء ب�ضكل مبا�رش �أو حتى عرب مو�قع �لتو��ضل 

�الجتماعي �لتي �ضاهمت ب�ضكل كبري يف رجوع 
هوؤالء �إىل دين �حلق، من خالل تاأثرهم بالتعاليم 

�الإ�ضالمية �ل�ضمحة و�أخالق بع�ص �جلو�جلة 
�لذين ��ضتثمرو� يف عالقتهم بهوؤالء �الأجانب 

�أح�ضن ��ضتثمار
  ر�صيد هزيل    

اإيليزي 

ربط 542 �ضكن بالكهرباء 
مت ربط ما ال يقل عن 542 وحدة �ضكنية 

جديدة من خمتلف �ل�ضيغ بطاقة �لكهرباء 
خالل �ل�ضد��ضي �الأول من �ل�ضنة �جلارية 

عرب خمتلف بلديات واليات �إيليزي ، ح�ضبما 
�أ�ضتفيد �أم�ص �الإثنني لدى م�ضالح �رشكة توزيع 

�لكهرباء و�لغاز )�ضونلغاز( ،و يتعلق �الأمر 
بربط 125 وحدة )بلدية �إيليزي( و 140 �أخرى 

)بلدية جانت( ، فيما �إ�ضتفادت �حلظرية 
�ل�ضكنية �جلديدة ببلدية �إن �أمينا�ص بربط 

277 �ضكن جديد �ضمن �ضيغة �ل�ضكن �لعمومي 
�الإيجاري ، كما �أو�ضحت �ملكلفة باالإت�ضال 

بذ�ت �ملوؤ�ض�ضة و�دة  �لزهرة.
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