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نا�صر حمدادو�ص

ن�شبة امل�شاركة يف 
املحليات �شتكون مرتفعة 
�ص3

 �صيناريو الت�صريعيات
 الزال يف االأذهان

 العزوف يف املحليات 
اجلميع "�شداع" يوؤرق 

 �ص3
ملواجهة االأزمة ال�صيا�صية التي 

تعرفها البالد، الدان:

احلكومة مطالبة باحلوار 
مع جميع ال�شركاء 

ال�شيا�شيني
  �ص3

االأغواط

ع�شو اللجنة االنتقالية 
لالأفالن باأفلو ي�شتقيل 

ويلتحق باالأرندي
 �ص4

اأمن والية اجلزائر يفك 
لغز جرمية قتل ال�شيخ 

الذي نّكل بجثته 

 بعد اأن وجدت ذراعه 
الي�صرى ب�صاطئ ال�صابالت

�ص4انطالق ال�صنة الدرا�صية و�صط تخوفات من ال�صركاء االجتماعيني

تقلي�ص ميزانية الت�شيري يهدد املوؤ�ش�شات الرتبوية

احل�شار املفرو�ص على داع�ص اأرغمه على الظهور

�ص3

�شرورة اإ�شراك 
 النقابات امل�شتقلة 

يف اجتماعات الثالثية

 رئي�ص حركة االإ�صالح
 فياليل غويني للو�صط:

          اأق�شام دون اأ�شاتذة والوزارة يف قف�ص االتهام
       عمراوي: املعارك الهام�شية تهيمن على القطاع
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رئي�ص مركز �صوؤون احلجاج مبكة املكرمة 

املدية

حت�صريا ل�صيد ح�صة اجلزائر يف 2018

 اثنتا ع�شرة حالة وفاة طبيعية 
بني احلجاج اجلزائريني  

هزة اأر�شية بقوة 1ر3 درجات 

نظام معلوماتي واإح�شائي 
جديد ل�شيد �شمك اأبو �شيف 

 بعدما كانت ق�ضايا الإهمال 
العائلي حكرا على الزوج

اأمهات يتخلني  عن 
واجبات االأمومة بهدف 

االنتقام من االأزواج  
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بحي باب الوادي بالعا�سمة

هالك عائلة تتكون من 4 �أ�شخا�ص �إختناقا 

يف اأول اأيام عيد الأ�سحى بـ 6 وليات �سرقية

99,79  باملائة ن�شبة تنفيذ برنامج �ملد�ومة 
و30 بتب�سة و 29 بب�سكرة و26 باأم البواقي ح�سبما اأ�سافه ال�سيد خيدري. مت جتنيدهم للوقوف على مدى االلتزام بهذه املداومة فبلغ عرب الواليات ال�ستة 271 عون رقابة منهم 92 بق�سنطينة و61 بباتنة و 33 بخن�سلة خمبزة اإىل جانب 2223 تاجر يف املواد الغذائية ذات اال�ستهالك الوا�سع واخل�رش والفواكه وغريها من املواد . اأما عدد اأعوان الرقابة الذين يحتاجها املواطن يف مثل هذه املنا�سبة ويف مقدمتها توفري مادة اخلبز حيث قدر اإجمايل عدد املخابز امل�سخرة خالل هذا العيد بـ581 بق�سنطينة و806 بتب�سة و512 بخن�سلة و484 بباتنة و404 باأم البواقي وكذا 336 بب�سكرة . و�سملت املداومة خمتلف الن�ساطات االقت�سادية التي 98,76 باملائة بباتنة ومت جتنيد 4196 تاجرا بالواليات ال�ستة ال�رشقية لتنفيذ املداومة خالل يومي عيد االأ�سحى املبارك منهم 1654 تاجرا كل من تب�سة وخن�سلة واأم البواقي بلغت فيها هذه الن�سبة 100 باملائة فيما قدرت ب99,94 باملائة بق�سنطينة و 99,40 باملائة بب�سكرة و للمديرية اجلهوية للتجارة ناحية باتنة 99,79 باملائة ح�سبما اأكده املدير اجلهوي للتجارة ابراهيم خيذري واأو�سح ذات امل�سوؤول باأن واليات بلغت ن�سبة تنفيذ برنامج املداومة من طرف التجار واملتعاملني االقت�ساديني يف اأول يوم من عيد االأ�سحى بالواليات ال�ستة التابعة 

  بعد انق�ساء عيد االأ�سحى, تبقى خملفاته بال�سوارع اجلزائرية 

رغم  االأحياء,  نظافة  م�ستوى  على  ذلك  وينعك�س  �سنة,  ككل 

اأن  اإال  النظافة,  معايري  احرتام  ب�رشورة  مرة  كل  يف  التو�سيات 

من  بداية  الطرق,  قارعة  على  ال�ساحة  على  تهيمن  املخلفات 

تبقى  وما  »القرط«,  اإىل  الذبيحة  خملفات  اإىل  و�سوال  اجللود 

ب�سورة ال تقرتن بفرحة العيد التي تقت�سي رفقها بالنظافة ..

 �لنظافة .. �شحية خملفات
 �لذبائح �لأوىل

عائلة  اخلمي�س  اليوم  لقيت 
اأ�سخا�س   4 من  تتكون 
تقع  ب�سقة  وبنتني  الزيجني 
ح�سني  ع�سكري  ب11حي 
بالعا�سمة  الوادي  بباب 
بغاز  اختناقا  م�رشعها 
اأحادي الكربون , ح�سب ما 
احلماية  م�سالح  لدى  علم 

املدنية.
وك�سف املالزم �سادق كمال 
لدى  باالإعالم  املكلف   ,
املدنية  احلماية  مديرية 

لوالية اجلزائري, يف ت�رشيح 
الذي  املاأ�سوي  احلادث  اأن 
االأ�سحى  عيد  ليلة  وقع 
حدود  يف  �سجل  املبارك 
ال�ساعة 21 �سا و 51 دقيقة 
اإىل  اأدى  اليوم اخلمي�س  من 
عائلة  من  اأ�سخا�س   4 وفاة 
ال�سحايا  ويبلغ  واحدة 
�سنة   50 الوالد  العمر  من 
والزوجة 40 �سنة اأما البنتني 
 8 بني  ما  �سنهما  فيرتاوح 

�سنوات 14 �سنة .

امل�سدر,فاإن  ذات  وبح�سب 
اإىل  يرجع  الوفاة  �سبب 
لغاز  العائلة  ا�ستن�ساق 
الكربون  اأك�سيد  اأحادي 
ت�سخني  جهاز  من  املنبعث 
اأن  اأو�سح  حيث  املاء, 
من  خالية  كانت  ال�سقة 
)ثاين  اآخر  لغاز  رائحة  اأي 
اأك�سيد الكربون(, وقال بهذا 
اأك�سيد  اأول  غاز  اأن  ال�سدد 
الكربون من اأخطر الغازات 

على حياة االأ�سخا�س, حيث 
باإمكان 1% فقط يف الهواء, 
اأن تق�سي على الفرد خالل 
15دقيقة, خ�سو�سا اأن الغاز 
ال ميلك رائحة وال لونا ومت 
م�سلحة  اإىل  العائلة  نقل 
بامل�ست�سفى  اجلثث  حفظ 
 , الوادي  لباب  اجلامعي 
االأمن حتقيقا  فتح  يف حني 
عن  للك�سف  احلادث   يف 

االأ�سباب احلقيقية للوفاة.

البليدة

 �إ�شابة ثالثة �أ�شخا�ص بجروح

 يف حادث مرور بال�شفة

اأ�سيب ثالثة اأ�سخا�س بجروح خفيفة يف حادث مرور وقع بالطريق 

ال�سيار �رشق-غرب على م�ستوى حمول مدخل القيادة العامة للناحية 

الع�سكرية االأوىل بالبليدة, ح�سبما اأفادت به م�سالح احلماية املدنية. 

ومتثل احلادث ا�ستنادا لذات امل�سدر يف ا�سطدام �ساحنة �سغرية 

كانت حمملة باخلرفان ب�سيارة نفعية خلف على اإثره اإ�سابة ثالثة 

ركاب بجروح خفيفة فيما مل ت�سب اخلرفان باأية جروح وعليه مت 

اإ�سعاف اجلرحى من طرف عنا�رش احلماية املدنية و نقلهم اإىل 

امل�ست�سفى اجلامعي فران�س فانون لتلقي العالج ي�سيف امل�سدر.

هل �شيخرج �لأفافا�ص عن معاقله؟

�خلبز �ملطلوب �لأكرث و�ملرمي �لأول

القوى  جبهة  حزب  خطوة  اأن  يبدو    

اال�سرتاكية خالل الت�رشيعيات املا�سية 

والعمل  الرئي�سية  معاقله  عن  باخلروج 

جاءت  اأخرى  واليات  يف  التوت�سع  على 

كان  الذي  وهو  خا�سة  عك�سية,  بنتائج 

مقاعد  حت�سيل  اأجل  من  عليها  يراهن 

لكون  الكارثة  هو  ما ح�سل  ولكن  فيها, 

اأعنى حزب معار�س يف اجلزائر مل يحقق 

ما كان منتظرا منه حتى يف داخل بيته, 

ما قد يجعله يفكر يف عدم املغامرة يف 

باإكتفائه  وهذا  املقبلة,  اال�ستحقاقات 

وهذا  دون غريها,  معاقله  بالن�ساط يف 

عرب  االأخرى  البلديات  ن�سيان  دون 

االفافا�س  الوطن, فهل �سيخرج  واليات 

عن معاقله ؟ اأم اأن االأمور �ستتغري خالل 
هذه املحليات؟

رغم اأن وزارة التجارة توؤكد يف كل 
العيدين  يف  املداومات  على  مرة 
باملواد  امل�ستهلكني  تزويد  حلفظ 
من  ال�سكاوى  اأن  اإال  االأ�سا�سية, 
�سيدة  تبقى  التطبيق  �سعف 
تعلق  ما  وبخا�سة  املوقف, 
اأن  جند  باملقابل  لكن  باملخابز, 
االأكرب  العامل  هي  االقبال  كرثة 
حيث  املادة,  �سح  يف  امل�ساهم 
يخلف  ما  وهو  ال�رشاء,  يت�ساعف 
اأكرث  من  اخلبز  مادة  اأن  باملقابل 
يف  ال�سارع  اإىل  تلقى  التي  املواد 

هكذا منا�سبات ..

حي بومعطي يغرق يف �لنفايات
يعد حي بومعطي من االأحياء ال�سعبية الن�سطة الواقعة يف احلرا�س, اأين يوجد به �سوق �سبه فو�سوي دائما ما يكون مكتظ باملواطنني 

الذين ياأتون اإليه من كل البلديات املجاورة, ما يجعله يتحول م�ساء اإىل مزبلة حقيقية نظرا للنفايات الكثرية التي ترتامى يف كل زاوية 

من ال�سوق وحتى احلي, ما يجعله ي�سبح مفرغة تتباعث منها الروائح الكريهة ب�سبب حرق املواطنني لتلك النفايات يف مكان عام قريب 

جدا من العمارات املاأهولة باملواطنني, ظاهرة ت�ستوجب على ال�سلطات الو�سية التدخل من اأجل �سبط االأمور ا كرث لكون ما قد يكون 

م�ستقبال �سي�رش اجلميع.

24 �شاعة

�سعيدة 

��شتالم ثالثة م�شت�شفيات جديدة �شهر دي�شمرب �لقادم 
ا�ستالم  �سعيدة  بوالية  يرتقب 
نهاية �سهر دي�سمرب القادم ثالثة 
م�ست�سفيات جديدة ح�سبما علم 
ذات  ,وذكر  الوالية  م�سالح  لدى 
اأن هذه امل�ساريع التي  امل�سدر 
انطلقت بها االأ�سغال �سنة 2013 
يوب  بلديات  من  بكل  تتواجد 
 , بوبكر  �سيدي  و  احل�سا�سنة  و 
االأ�سغال  تقدم  ن�سبة  وترتاوح 
بلغت  التي  امل�ساريع  بهذه 
دج  ماليري   3 االإجمالية  تكلفتها 

وفق  باملائة   80 و   75 بني  ما 
هذه  و�ست�ساهم  امل�سدر,  ذات 
التي  اجلديدة  امل�ست�سفيات 
 60 منها  واحد  كل  طاقة  تقدر 
ال�سغط  تخفيف  يف  �رشيرا 
امل�ست�سفى  على  احلا�سل 
اإ�سافة  الوالية  بعا�سمة  الوحيد 
ال�سحية  اخلدمات  تقريب  اإىل 
بالوالية  النائية  املناطق  ل�سكان 
كما اأ�سري اإليه وكان وايل الوالية 
�سيف االإ�سالم لوح خالل معاينته 

موؤخرا لور�سات هذه املرافق قد 
اأمهل املوؤ�س�سات امل�رشفة على 

دي�سمرب  �سهر  نهاية  اإجنازها 
القادم كاآخر اأجل لت�سليمها.



هل بداأمت يف التح�ضري 
لال�ضتحقاقات املقبلة ؟

لال�ستحقاق  التح�سري  يف  بداأنا 
الت�رشيعات  بعد  مبا�رشة  املقبل 
خالل  من  ذلك  ،وظهر  املا�سية 
انعقاد اجلامعة ال�سيفية يف جويلية 
ا�ستعداد  مت  ،وبعدما  املا�سي 
املكاتب  با�رشت  الناخبة  الهيئة 
اإعداد  و  امللفات  ب�سحب  الوالئية 
الربنامج  يخ�ص  وفيما   ، القوائم 
امل�سطر لالنتخابات املحلية فهو 

م�ستمد من برنامج احلركة .

كيف تتوقعون ن�ضبة 
امل�ضاركة يف االنتخابات 

املحلية ؟

امل�سهد ال�سيا�سي ال يت�سم بوجود 
حرك �سيا�سي ي�ساعد على اإجناح 
العملية االنتخابية،كل هذه االأمور 
مما  مقاطعة  و  عزوف  على  تدل 
�سينعك�ص �سلبيا على  ن�سبة كبرية 
اال�ستحقاق  يف  امل�ساركة  يف 
املقبل ،لذلك ال بد على ال�سلطات 
خمططات   و  قرارات  تاأخد  اأن 
على  للتنفي�ص  جديدة    و  جريئة 

املجتمع .

ماتعليقكم على 
الت�ضريحات االأخرية 
لدربال ،وهل ترون 

اأن هيئته  قادرة على 
�ضمان نزاهة االنتخابات 

؟ 

لدربال  االأخرية  الت�رشيحات 
جاهلة  املعار�سة  –اأحزاب 
لبع�ص  موجهة  كان   ،- بالقانون 
القانون  خالفت  التي  االأحزاب 
معنية  غري  االإ�سالح  حركة  ،و  
يخ�ص  فيما  ،اأما  الت�رشيح  بهذا 
اأن  القول  فيمكن  الهيئة  عمل 
اإىل  بحاجة  مازالت  دربال  هيئة 

،بحاجة  الو�سائل  و  ال�سالحيات 
اأي�سا اىل التجربة فاإ�رشافها على 
االإنتخابات الت�رشيعية املا�سية ال 

ي�سكل لها ر�سيدا كبريا .

العديد من النقابات 
تتوعد بدخول 

اجتماعي �ضاخن ،ما 
تعليقكم على ذلك ؟

احلوار  لغة  غياب  اإىل  راجع  هذا 
اأن  ،كما  امل�سوؤول  و  اجلدي 
النقابات من حقها ح�سور الثالثية 
العمومي  الوظيف  نقابات  خا�سة 
الطبقة  مطالب  على  للدفاع 

ال�سغيلة .

لدربال  االأخرية  الت�رشيحات 
حماولة منه للدفاع عن هيئته 

حركة  عن  الربملاين  النائب  اأفاد 
يف  حمداد�ص  نا�رش  حم�ص 
باأن   ، الو�سط  به  خ�ص  ت�رشيح 
املحليات  يف  امل�ساركة  ن�سبة 
مقارنة  مرتفعة،  �ستكون  املقبلة  
والرئا�سيات،  بالت�رشيعات 
من  القرب  يف  خل�سو�سيتها 
يف  ومتثيال  تر�سيحا  املواطن 
واالهتمام  املحلية،  املجال�ص 
املحلية  بالتنمية  املبا�رش 
االن�سغاالت  مع  والتجاوب 
ت�رشيحات  اأن  اليومية،م�سريا 
منه   حماولة  هي  االأخرية   دربال 
للدفاع عن �سالحيات هيئته، التي 
تبقى �سالحيات �سكلية، وبت�سكيلة 
معينة و�سعيفة، وهو الذي اعرتف 

مراقبة  عن  بعجزها  �سمنيا 
االنتخابات الت�رشيعية املا�سية. 

رئي�ص  حمدادو�ص  نا�رش  طالبا   
ملراقبة  امل�ستقلة  الهيئة 
الراأي  مب�سارحة   « االنتخابات  
حول  تقريره  بحقيقة  العام 
بقي  والذي  االأخرية،  االإنتخابات 
ليثبت  الدولة،  اأ�رشار  من  وكاأنه 
مراقبة  من  متلك  ال  هيئته  اأن 
اإال  ا�ستقالليتها  ومن  االنتخابات 
اال�سم، موؤكدا اأن الهيئة امل�ستقلة 
ميكنها  ال  االنتخابات   ملراقبة 
نزاهة  ب�سمان  بوعودها  تفي  اأن 
زور  �ساهد  و�ستبقى  االنتخابات، 

على التزوير«. 
 ويف ذات ال�سدد اتهم حمدادو�ص 
دربال  بالتهجم على االأحزاب،قائال  
كمواالٍة  نف�سه  ب  ين�سّ »دربال  

لل�سلطة، وناطق با�سمها، وهو يعلم 
ال�سيا�سية  االإرادة  توفرت  لو  باأنه 
ال  فهي  االنتخابات  لنزاهة  العليا 
حتتاج اإىل جي�ٍص من املراقبني من 
ال�سيا�سية،ففي  االأحزاب  طرف 
والدول  العريقة  الدميقراطيات 
فاإن  �سعوبها  اإرادة  حترتم  التي 
التي  هي  الدولة  موؤ�س�سات 
نزاهة االنتخابات، فتكفي  ت�سمن 
ا�ستقاللية الق�ساء و�سيادة القانون 
ذلك- ل�سمان  االإدارة  وحياد 
فاالأحزاب  ذلك  »ومع  ،م�سيفا 
جمتمع  حركة  ومنها  الكبرية 
مراقبة  تغطية  على  قادرة  ال�سلم 
االنتخابات اإذا توفر التعاون الذي 
القرعة  اإجراء  ومنه  يتحدث عنه، 
بني  املراقبة  يف  االأحزاب  بني 
ملفات  على  تتوفر  التي  االأحزاب 

االأحزاب  بني  ولي�ص  املراقبني 
وهي  االنتخابات  يف  امل�ساركة 
توفري  عن  الآخر  اأو  ل�سبب  عاجزة 
ال�سماح  كذلك  ومنها  املراقبني، 
بتعوي�ص ملفات االأحزاب العاجزة 
البريوقراطية  املراقبة،ولكن  عن 
االإدارية و حتكم االإدارة  واإرادتها 

يف التزوير متنع ذلك«.
عن  حديثه  يخ�ص   فيما  اأما   
الفا�سد  ال�سيا�سي  املال  حماربة 
اأن  حمدادو�ص  نا�رش  اأ�سار   ،
ذلك،  �سالحيات  ميلك  ال  دربال 
فر�ص  يف  التنفيذية  ال�سلطة  وال 
ذلك،  يف  الوا�سح  القانون  �سيادة 
و�سيبقى يتفرج عن هذه املاأ�ساة، 
ال�سلطة  اأحزاب  فيها  تتورط  التي 

قبل غريها.
اإميان لوا�س. 

البناء  حركة  رئي�ص  نائب  قال   
باأن  الدان،  اأحمد  الوطني، 
باجلزائر  ال�سيا�سي  الواقع 
يعك�ص مبا�رشة حالة االأزمة التي 
م�سيفا  ال�سلطة،  فيها  تتخبط 
راأ�ص  على  اأويحيى  جميء  اأن 
حل  اإال  هو  ما  التنفيذي  اجلهاز 
و�سط للتناق�سات التي وقعت يف 
تبنتها  التي  امل�ستقبلية  الروؤية 
دعا  حني  يف  قبل،  من  احلكومة 
ب�سكل  واحلكومة  ال�سلطة  الدان 
عام اإىل �رشورة القراءة احلكيمة 
ي�سهد هزات  واأنه  للواقع خا�سة 
باأن  االخري  يف  موؤكدا  عديدة، 
احلوار اأ�سبح �رشوريا يف الوقت 

الراهن.

راح  العادة،  غري  وعلى  الدان   
االنتقادات  من  العديد  ير�سل 
به  خ�ص  الذي  ت�رشيحه  عرب 
ويطالبها  لل�سلطة،  الو�سط 
املعار�سة  مع  الت�ساركي  بالعمل 
اأجل  من  ال�رشكاء  جميع  ومع 
التي  االأزمة  من  اجلزائر  اخراج 
اأن  الدان  واأكد  بها،  تتخبط 
حالة  يعك�ص  ال�سيا�سي  الواقع 
م�سيفا  ال�سلطة،  داخل  االأزمة 
كان  اويحي  جميء  ان  اأعتقد   »:
التي  للتناق�سات  و�سط  كحل 
امل�ستقبلية  الروؤية  يف  ح�سلت 
اخلا�سة باحلكومة«، متابعا وهو 
يقول  اأن  اأراد  مبا  �رشحا  يقدم 
االأزمة  ال�سلطة:«  داخل  االأزمة 

باالأزمة  دفعت  االقت�سادية 
وعرت  ال�سطح  اإىل  ال�سيا�سية 
واإدارة  الت�سيري  يف  االأخطاء 
الرثوة«، وراح ذات املتحدث يقدم 
بع�ص االإقرتاحات للحكومة التي 
ي�سريها الرجل االأول يف التجمع 
مو�سحا  الدميقراطي،  الوطني 
ال�سحيحة  بالقراءة  مطالبة  اأنها 
اأزمات  ي�سهد  اأنه  على  للو�سع 
الت�ساور  عليها   تلزم  متعددة، 
لكونها وحدها ال ت�ستطيع تاأمني 
وقال  اال�ستقرار،  وحماية  البالد 
الدان يف هذا ال�ساأن :« اإن الرئي�ص 
لهذا  الت�سامن،  بتفعيل  طالبها 
فهي مطالبة باحلوار مع ال�رشكاء 
االجتماعيني«،  و  ال�سيا�سيني 

واأو�سح نائب رئي�ص حركة البناء 
مطالبة  احلكومة  بان  الوطني 
�سورة  يف  املواطن  ت�سع  اأن 
تعليقه  ويف  احلقيقي،  الو�سع 
خا�سة  املقبلة  املحليات  عن 
حلكومة  حتدي  اأول  تعترب  اأنها 
اأويحيى قال:«عموما احلكومة يف 
وهو  كبري  حتد  اأمامها  اعتقادي 
حملية  وجمال�ص  موؤ�س�سات  بناء 
منتخبة بعيدا عن التزوير، وبعيدا 
عن املال الفا�سد، وهذا يتطلب 
االنتخابات  نزاهة  على  تعاون 
املال  لرجال  املجال  وفتح 
ملواجهة  وامللتزمني  الوطنيني، 

تيارات«، ح�سب ما قاله الدان.
  علي عزازقة

االنتخابات  عن  العزوف  �سيكون 
قبل  من  املقبلة  املحلية 
املواطنني، الكابو�ص الذي يخيف 
امل�ستويات،  كافة  على  ال�سلطة 
الت�رشيعيات  جتربة  واأن  خا�سة 
االأذهان  يف  زالت  ما  املا�سية 
�سماه  ملا  نظرا  االنتخابات  عن 
تعر�ص  الذي  اخلذالن  البع�ص 
اال�ستحقاقات  قبيل  املواطن  له 
اأقل  يكون  قد  �سداع  الربملانية،  
ال�سابق  يف  عليه  كان  مما  حدة 
الذي  املحليات،  لطابع  نظرا 
يف  الت�رشيعيات  عن  هوخمتلف 
الواقع  ولكن  النقاط،  من  الكثري 
ح�سب متابعني يوؤكد اأن امل�ساركة 
الذي  امل�سكل  �ستكون  ون�سبتها 
يوؤرق ال�سلطة واالأحزاب ال�سيا�سية 

على حد �سواء.
 اخلبري ال�سيا�سي عزيز بن طرمول 
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  فاأو�سح 
اأن االأمور على ال�ساحة  »الو�سط« 
ال�سيا�سية ال تب�رش باأن تكون هنالك 
االنتخابات  يف  قيا�سية  م�ساركة 
املقبلة من قبل املواطنني، موؤكدا 
اأن ن�سبة امل�ساركة �ستكون �سعيفة 
العديدة  لالأ�سباب  ممثلة  وغري 
تعي�ص  االحزاب  اأن  يعني  مما 
انتظار  يف  مريحة  غري  اوقات 
املفاجاآت، م�سيفا اأن الواقع يبني 
ليتحدث  طرمول  بن  وعاد  ذلك، 
يف  ال�سعبي  ال�سيا�سي  الو�سع  عن 
اأنه ح�سب  الفرتة، حيث قال  هذه 
نوع  هنالك  فاإن  مالحظ  هو  ما 
ال�سارع  لدى  النف�سي  التذمر  من 
والراأي العام على خلفية ما حدث 
وقع  وما  امل�ستويات،  اأعلى  على 
بتبون  االإطاحة  بعد  ردود  من 
وتعوي�سه باأويحيى، متابعا:«  وما 
نالحظه  وما  اليه  اال�سارة  يجب 
من  االنتظار  طول  هو  قرب  عن 
وتفعيل  جتديد  من  املواطنني 
فدراتهم  را�سها  وعلي  ليومياتهم 

ال�رشائية«.
قال  االأحزاب،  ثانية  ناحية  من 
م�ستوى  على  اأما   »: حمدثنا 
عليه  اطلعت  ما  وهدا  االأحزاب 
داخلية  معارك  فتوجد  �سخ�سيا 
مبكان  الظفر  اأجل  من  بها،  
م�سيفا:«   االنتخابية«،  بالقوائم 
حيث توؤكد املعطيات واملعلومات 
اأنه ال �سيء تغري بل هي ا�ستمرارية 
يف حتديد القوائم على خلفيات ال 
ومعايري  بالتناف�سية  لها  عالقة 
الكفاءة وال�سرية الذاتية املثالية«، 
حمدثنا  �سدد  االأخري  ويف 
كما  �ستمر  االتخابات  اأن  على 
الوترية  بنف�ص  وهذا  مرة،  كل 
واالحتكارية احلزبية مما �سيعطي 
رغم  م�سابهة  حزبية  خريطة 
مثل  الدخول  املعار�سني  اقرار 
احلريات،  وطالئع  االفافا�ص 
اأن  القول  وميكن  تدخله:«  خامتا 
افالن  من  امل�سيطرة  االأحزاب 
واالأرندي هي تعمل دوما من اأجل 
ب�سط اغلبيتها املحلية على عموم 
متلك  بحيث  املحلية  اجلماعات 

الو�سائل واالمكانيات لذلك.
 

تر�ضح عدد كبري من 

املنا�ضلني يجعل م�ضاركة 
املواطنني مرتفعة

بن  اإبراهيم  ال�سيا�سي  النا�سط 
ات�سال  خالل  من  اأو�سح  عوف، 
ربطه »بالو�سط« باأنه من البديهي 
اأن ن�سبة امل�ساركة �ستكون مرتفعة 
اأن  م�سيفا  بالت�رشيعات،  مقارنة 
هذا االأمر لن ومل يرتبط باملجال 
بقوله:«  ذلك  مو�سحا  ال�سيا�سي، 
االإرتفاع راجع لطبيعة االنتخابات 
املرت�سحني  ن�سبة  �سترتفع  حيث 
الناخبني  على  �سيوؤثر  ما  وهو 
اأقاربهم«،  و  بعائالتهم  مقارنة 
متابعا: »ما يعني اأن �سبب االرتفاع 
الطفيف لي�ص �سبب �سيا�سيا«، وعن 
املواطن  جعلت  التي  االأ�سباب 
عوف  بن  عاد  بال�سيا�سة،  يهتم  ال 
ابتعد  حقا  املواطن  اأن  ليقول 
عن الفعل ال�سيا�سي، وهذا ب�سبب 
الكثري من العوامل التي تدخل من 
بينها عمل ال�سلطة على ا�ستئ�سال 
مي�ص  هو  ما  كل  بتمييع  ال�سيا�سة 

هذا املجال.
 

اجلهوية �ضتجعل ن�ضبة 
امل�ضاركة يف املحليات 

مرتفعة

راح  همال  فوؤاد  االإعالمي  راأي 
من  به  �سار  الذي  اخلط  ذات  يف 
مداخلته  يف  اأكد  حيث  �سبقه، 
يف  امل�ساركة  باأن  »الو�سط«  مع 
�ستكون  املحلية  االنتخابات  هذه 
مرتفعة مقارنة مبا كانت عليه يف 
اجلهوية  منطق  الأن  الت�رشيعيات، 
ح�سب همال �سيكون الغالب فيها، 
متابعا:« ال �سوت يعلو فوق �سوت 
املقبلة«،  املحليات  يف  اجلهوية 
خالل  من  املتحدث  ذات  وقال 
اجلميع  باأن  للو�سط  ت�رشيحه 
ولكن  �سيء  اأي  يتغري  لن  اأنه  يعلم 
والع�سرية  �سيكون  الت�سويت 

�سيكون لها الكلمة االأخرية.
 

املحليات مهمة 
بالن�ضبة للمواطن من 

الت�ضريعيات

االأمينة العامة حلزب العمال قالت 
اأخر  يف  �سابقة  ت�رشيحات  يف 
خرجة لها اإعالميا، باأن امل�ساركة 
االنتخابية يف حمليات 23 نوفمرب 
�ستكون مرتفعة مقارنة مبا كانت 
املا�سية،  الت�رشيعيات  يف  عليه 
هو  املواطن  هم  اأن  موؤكدة 
التي ترتابط  املوؤ�س�سات املحلية 
معه مبا�رشة ولي�ص الربملان الذي 
ب�سبب  الثقة  املواطن  فيه  فقد 
مررها  التي  القوانني  من  العديد 
واأ�سافت  بال�سعب،  االهتمام  دون 
املحليات  باأن  املتحدثة،  ذات 
الت�رشيعيات،  مع  تت�سابه  ال 
قوية  �ستكون  فيها  وامل�ساركة 
رغبة  اأهمها  عدة  لعوامل  نظرا 

املواطن بالت�سحيح.
 

علي عزازقة

.      هيئة دربال مازالت بحاجة اإىل �ضالحيات وو�ضائل
.       املحليات املقبلة لن ت�ضهد ن�ضبة كبرية يف امل�ضاركة 

طالب رئي�س حركة االإ�ضالح  فياليل غويني يف حوار خ�س به –الو�ضط-  يف ب�ضرورة اإ�ضراك النقابات امل�ضتقلة يف 
اجتماعات الثالثية باعتبارها طرف فعال ،مربزا اأن االنتخابات املقبلة لن ت�ضهد ن�ضبة م�ضاركة كبرية ب�ضبب انعدام 

احلراك ال�ضيا�ضي الذي ي�ضاهم يف جناح العملية االنتخابية ،داعيا ال�ضلطات اإىل �ضرورة تبني خمططات جديدة 
للتنفي�س على املجتمع

رئي�س حركة االإ�ضالح فياليل غويني للو�ضط:

اتهم دربال بالتهجم على االأحزاب  ،نا�ضر حمدادو�س:

ملواجهة االأزمة ال�ضيا�ضية التي تعرفها البالد، الدان:

اإميان لوا�س

�سرورة اإ�سراك النقابات امل�ستقلة يف اجتماعات الثالثية

ن�سبة امل�ساركة يف املحليات �ستكون مرتفعة 

احلكومة مطالبة باحلوار مع جميع ال�سركاء ال�سيا�سيني

كابو�س الت�ضريعيات الزال يف االأذهان

العزوف يف املحليات 
»ال�سداع« الذي يوؤرق اجلميع

24 �ساعةاالأحد  03  �ضبتمرب 2017  املوافـق  لـ 13 ذواحلجة  1438هـ 3



ملجل�س  الوطني  املن�سق  اأبرز 
اإيدير،  عا�سور  اجلزائر  ثانويات 
يف ت�رصيح لـ«الو�سط«، اأن الدخول 
املدر�سي 2018/2017، على غرار 
دخوال  �سيكون  ال�سنوات  باقي 
اإ�سكاالت،   3 تطبعه  مفخخا، 
بعد  بالت�سيري،  تعلق  ما  االأوىل 
باأكرث  الت�سيري  ميزانية  تقلي�س 
يجعل  ما  وهو  باملائة،   50 من 
املوؤ�س�سات تغرق يف عدة اإ�سكاالت 
من  التدري�س  معدات  توفري  يف 
اأقالم  من  اأعقدها:  اإىل  اأب�سطها 
عن  ناهيك  الفرو�س،  اأوراق  اإىل 
االجتماعية  املطالب  اإ�سكالية 
التي تبقى عالقة منذ عدة �سنوات 
وجعلت  التق�سف،  اأزمة  ظل  يف 
بالت�سعيد،  يتوعدون  �رصكاء  عدة 
الذي  النقابي  التكتل  اإىل  و�سوال 
مع  ت�سعيده  با�ستئناف  توعد 
وهو  املقبل،  االجتماعي  الدخول 
قطاع  نقابات  اأغلب  ي�سم  الذي 

الرتبية.
ملجل�س  الوطني  املن�سق  اعترب 
ثانويات اجلزائر، اإيدير عا�سور، اأن 
اجلارية  لل�سنة  املدر�سي  الدخول 
االأخرية،  ال�سنوات  عن  يختلف  لن 
احلكومة  متهما  امل�ساكل،  بنف�س 
باأنها مل تتدارك ومل تعط القطاع 
»االأولوية«،  احلقيقية  مكانتها 
اإتباع �سيا�سة التق�سف  خا�سة بعد 
جديدة،  بهياكل  تدعيمه  بدل 
ت�سيري  ميزانية  تقلي�س  مت  حيث 
ما  وهو  باملائة،  بـ50  املوؤ�س�سات 
ال�سنة  م�سار  على  بظالله  �سيلقي 
املتاحة  واالإمكانيات  الدرا�سية 
بذلك  اأن  موؤكدا  اليومي،  للت�سيري 
اإ�سايف  احتقان  عامل  �سيكون 
واحتقان  اإ�رصابات  يف  للدخول 
من  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
والراحة  التدري�س  م�ستوى  حيث 
ودعا  واالأداء  املهنية  احلياة  يف 
التدارك  اإىل  احلكومة  عا�سور 
لتفادي  للقطاع  اإ�سافية  مبنحة 
حالة العجز التي ميكن اأن تدخلها 

املوؤ�س�سات الرتبوية.

�أق�سام دون �أ�ساتذة 
و�لوز�رة يف قف�ص 

�التهام
 

بدوره القيادي يف االحتاد الوطني 
لعمال الرتبية والتكوين »االأنباف«، 
قراءة  قدم  عمراوي،  م�سعود 
للدخول  توقعاته  حول  �سوداء 
�ستاأتي  حيث  اجلاري،  املدر�سي 
اأوىل املعيقات بح�سبه، بداية من 
من  العديد  يف  االأ�ساتذة  نق�س 
يف  حدث  ما  غرار  على  املواد 
ال�سنة املا�سية رغم منح املديرية 
رخ�سة  العمومية  للوظيفة  العامة 
القائمة  باعتماد  ا�ستثنائية 
متهما  ووطنيا،  حمليا  االحتياطية 
االحتياطية  للقائمة  الوزارة  جلوء 

الوطنية باأنه جاء متاأخرا متاأخرا، 
تالميذ  هناك  ذلك  من  وبالرغم 
بع�س  يف  الواليات  من  العديد  يف 
 3 ملدة  درا�سة  بدون  بقوا  املواد 
الرتبية  وزارة  داعيا  كاملة،  اأ�سهر 
يف  الوطنية  القائمة  تفعيل  اإىل 
التي  املواد  خا�سة  وقت  اأقرب 
االأ�ساتذة  وفرة  يف  �سحا  تعاين 
كالريا�سيات  حددها  والتي 
والفل�سفة واملواد االأجنبية خا�سة 

يف اجلنوب .
امل�سوؤولية  عمراوي  وحّمل 
التي  الرتبية،  مديريات  من  لعدد 
لبع�س  للواقع  جمانبة  اأنها  قال 
تقدمها  التي  الت�سيري  خمططات 
من  للوزارة  الرتبية   مديريات 
للمنا�سب  الفعلي  العدد  حيث 
يف  املنجزة  والهياكل   ، ال�ساغرة 
وقتها ال�ستقبال التالميذ، متطرقا 
التي اعرتفت  الإ�سكالية االكتظاظ 
مالزمة  �ستبقى  باأنها  غربيط  بن 
على  بامل�سوؤولية  ملقية  لالأق�سام، 
كاهل االأ�ساتذة، قائال اأن االكتظاظ 
�سيبقى مالزما للدخول املدر�سي 
املوؤ�س�سات  بع�س  يف  كالعادة  
الق�سم  حتقيق  دون  والواليات 
بداية  منذ  به  املوعود  النموذجي 
االإ�سالحات يف �سنة2003، خا�سة 
بعد انتهاج �سيا�سة التق�سف وعدم 
ا�ستعدادا  الالزمة  الهياكل  توفري 

للدخول املدر�سي .
من جهة ثانية فتح ملف املتقاعدين 
و�سعيتهم  ت�سو  مل  الذين  اجلدد 
متقاعدون  هم  فال  عالقة  وبقيت 
يفرغون منا�سب عملهم للتوظيف 
الأنهم  موظفون  هم  وال  عليها 
ب�سندوق  وهي  ملفاتهم  اأودعوا 
بعد   توؤ�رص  مل  ومازالت  التقاعد 
دون  االأمر  يف  اال�ستعجال  نتيجة 
عن  �ستنجم  التي  العواقب  درا�سة 
حركة  بخ�سو�س  م�سيفا  العملية، 
مديري الرتبية التي متت موؤخرا، 
اجلدد  املديرون  هوؤالء  اأن  قائال 
�سيجدون  بالذات،  الوقت  هذا  يف 
عن  البعد  كل  بعيدين  اأنف�سهم  
حدث الدخول املدر�سي، فال علم 
لهم باأي معطيات وبالتايل �سيبقون 
يتفرجون على الو�سع فقط لغياب 
فمديريات  لديهم،  املعلومة 
الرتبية التي كان فيها مدير الرتبية 
بكل  لقيامه  الفقري   العمود  هو 
االأعمال  �ستجد معاناة يف الت�سيري،  
وكان االأوىل للوزارة  تاأجيل احلركة 

ملا بعد الدخول املدر�سي .
التي  االإ�سكاالت  ل�سل�سلة  ي�ساف 
اأي�سا  العالقة  امللفات  تخ�س 
�سيكون لها تاأثري �سلبي يف الدخول 
نقابات  اأن  قائال  املدر�سي، 
الو�سع  الإلهاب  ت�سعى  ال  القطاع 
ل�سمان  بدورها  جاهدة  تعمل  بل 
اأن  اإال  ناجح،  مدر�سي  دخول 
يف  دافعة  تبقى  العالقة  امللفات 

اجتاه تفجري الو�سع.

عمر�وي: �ملعارك 
�لهام�سية تهيمن على 

�لقطاع

عمراوي  فتح  ذاته  ال�سياق  يف 
الهام�سية  املوا�سيع  ملف 
الفينة  بني  لل�سطح  تطفو  التي 
باأنها  الوزارة  وا�سفة  واالأخرى، 
مبا  وجانبية  هام�سية  معاركا  تلج 
يهز ا�ستقرار القطاع، على راأ�سها 
يتوقع  وما  الـ30،  اجلديدة  الكتب 
�ساكلة  على  تت�سمنها،  اأخطاء  من 
ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  �سجل  ما 
اجلغرافيا  خارطة  راأ�سها  على 
بال�سورة  عائدا  املا�سية،  ال�سنة 
العامية،  باللهجات  التدري�س  اإىل 
بوعمامة   ثانوية  فرن�سة  وحماولة 
امل�سغوط  القر�س  وق�سية 
املفت�سني  ال�سادة  على  املوزع 
االأطوار،  كل  يف  االأ�ساتذة  لتكوين 
للما�سونية،  رموز  من  ت�سمنه  وما 
وخمتلف البلبالت التي تهيمن بني 
من  ي�سحبها  وما  واالآخر،  احلني 
حتذيرات من ال�رصكاء والعديد من 
املتابعني بني معترب اأن املوا�سيع 
تتعر�س للت�سخيم وبني حمذر من 
لدرجة  الوطنية،  الهوية  �رصب 
االإ�سالحات  هذه  يف  طعنهم 
من  جتعل  اجتاه   يف  »ت�سري  باأنها 
املنظومة الرتبوية معول هدم لكل 
ما له �سله بالهوية الوطنية من دين 

وتاريخ وعادات وتقاليد«.

�لتكتل �لنقابي يجتمع 
نهاية �الأ�سبوع لبعث 

حر�كه

جهته  من  النقابي  التكتل 
بداية  مع  حراكه  �سي�ستاأنف 
الدخول االجتماعي وهو ما يلقي 
حيث  الرتبية،  قطاع  على  بظالله 

ك�سف لنا عا�سور اإيدير، اأن التكتل 
االأول من  االأ�سبوع  نهاية  �سيجتمع 
االأ�سبوع  اأو  املدر�سي،  الدخول 
موؤكدا  تقدير،  كاأق�سى  الثاين 
مت�سكهم مبطالبهم ال�سابقة وعلى 
راأ�سها: القدرة ال�رصائية، والتقاعد 
الن�سبي، وقانون العمل، م�سيفا اأن 
عدم ا�ستجابة احلكومة ملطالبهم 
�سوى  يزيدهم  ال  �سابق  وقت  يف 
ن�سالهم  ا�ستئناف  على  عزما 

وحراكهم.
الذي  التكتل  حراك  وطبع  هذا 
وجاء  م�ستقلة،  نقابة   14 ي�سم 
التقاعد  عن  التخلي  قرار  نتيجة 
م�سا�س  اأنه  معتربين  الن�سبي، 
ون�ساالتهم،  العمال  مبكا�سب 
وعرف احتجاجات وا�سعة اأبرزها 
مبنى  اأمام  بالعا�سمة  احتجاجهم 
الربملان اأو الربيد املركزي بعدما 
للربملان  الو�سول  من  منعهم  مت 
حني  يف  القانون،  عر�س  خالل 
تدخل رئي�س الدولة الحقا لتاأجيل 
ال  حني  يف   ،2019 اإىل  تطبيقه 
للتفاوؤل  يدعو  الو�سع  اأن  يبدو 
اأحمد  اجلديد  احلكومة  ويزر  مع 
التقاعد،  قانون  حول  اأويحيى 
�سابق  وقت  يف  �رصح  اأنه  خا�سة 
نظري  جاء  الن�سبي  التقاعد  اأن 
اجلزائر،  عا�ستها  عينة  ظروف 
خارجية  �سغوطات  ونتيجة 
–�سندوق النقد الدويل-، يف حني 
اأن  حني  يف  تغيريها،  اأوان  اآن  اأنه 
اأكرث  اأنه  العمل فيبدو  ملف قانون 
دعوة للتفاوؤل بعد جل�سة النقابات 
امل�ستقلة ال�سابقة مع ويزر العمل 
ال�سابق حممد الغازي، الذي عمد 
االحتقان  تخفيف  اإىل  من خاللها 
و�سط النقابات امل�ستقلة، وهو ما 
املطالب  لتو�سيع  اآنذاك  دعاهم 
الثالثية  يف  الإ�رصاكهم  والدعوة 
على  اقت�سارها  ا�ستمرار  بدل 

االحتاد العام للعمال اجلزائريني.

التحرير  جبهة  حزب  يعي�س 
مزيدا  االأغواط  بوالية  الوطني 
بالعديد  عجلت  االنتكا�سات  من 
اجلماعية  اال�ستقاالت  من 
والتحاقها  واإطاراته  ملنا�سليه 
حتمية  االأرندي،كنتيجة  ب�سفوف 
ماي  ت�رصيعيات  عنه  اأ�سفرت  ملا 
هذا  لو�سعية  وانعكا�سا  املن�رصم 
االأخري الذي اأ�سبح القوة ال�سيا�سية 
االأمر  ات�سح  بالوالية.وقد  االأوىل 
ع�سو  ا�ستقالة  خالل  من  اأكرث 
اللجنة املركزية لالأفالن ورئي�س 
اآفلو  ملحافظة  االنتقالية  اللجنة 
الربملاين ال�سابق حممد خويلدي 
يف  ذالك  احلزب،مرجعا  من 
الأ�سباب  خ�س�ست  �سحفية  ندوة 
ا�ستقالته اإىل القرارات التي يراها 

واملتعمدة  املتخذة  بالع�سوائية 
احلقيقيني  املنا�سلني  حق  يف 
املت�سببني يف  للوافدين  ومتكينها 
االنتكا�سات املتكررة من التحكم 
بالقول  االأمور،م�سيفا  زمام  يف 
الن�سال  من  �سنة   36 وبعد  انه 
امل�سوؤوليات  خمتلف  يف  والتدرج 
باالإمكان  يعد  الن�سالية«مل 
املمار�سات  من  مزيد  حتمل 
االنتخابات  يف  وقعت  كالتي 
اأنه  االأخرية،م�سريا  الت�رصيعية 
بالتجمع  �سيلتحق«مبدئيا« 
الوطني الدميقراطي لكونه يعمل 
خط  وذو  البالد  ا�ستقرار  على 
رئي�س  برنامج  ويدعم  وطني 

اجلمهورية.
ع.ق

يلف �لدخول �ملدر�سي �ليوم عدة �إ�سكاالت لعل �أبرزها تقلي�ص ميز�نية �لت�سيري بـ50 باملائة، 
و��سكالية �الكتظاظ �لتي �عرتفت بها وزيرة �لرتبية موؤخر�، ي�ساف لها �ملطالب �الجتماعية 

و�لتلويح باالإ�سر�بات من طرف �ل�سركاء �الجتماعيني، و�لتي تتعدى وز�رة �لرتبية �إىل �حلكومة 
ككل ياأتي على ر�أ�سها مطالب �لتكتل �لنقابي �لعالقة.

�نطالق �ل�سنة �لدر��سية و�سط تخوفات من �ل�سركاء �الجتماعيني

�سارة بومعزة

�الأغو�طتقلي�ص ميزانية الت�سيري يهدد املوؤ�س�سات الرتبوية

ع�سو اللجنة الإنتقالية لالأفالن 
باأفلو ي�ستقيل ويلتحق بالأرندي
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بعد عمليته بوالية تيارت، جالل مناد

احل�سار املفرو�ص على داع�ص
 اأرغمه على الظهور

االإرهابية  التنظيمات  بقايا  عادت 
جديد،  من  للن�ساط  باجلزائر 
وهذا بعد الهجوم االإرهابي الذي 
بوالية  اأمني  مركز  اأ�ستهدف 
التنظيمات  بعبع  يجعل  ما  تيارت، 
رغم  اأخرى،  مرة  للواجهة  يعود 
اأن  اأكدوا  املتابعني  اأغلب  اأن 
داع�س واأخواتها يعملون على لفت 
املمار�س  ال�سغط  ب�سبب  االنتباه، 
و�سل�سلة  والعراق،  ال�سام  يف  عليه 
تباعا  جاء  االإجرامية  العمليات 
الدول  بع�س  ويف  اأوروبا  داخل 
العربية واملغاربية خا�سة، اخلبري 
واالأمنية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  يف 
جالل مناد، اأكد يف ت�رصيح خ�س 
به »الو�سط« باأن الهجوم االنتحاري 
مركز  ا�ستهدف  الذي  االإرهابي 
منه  الهدف  تيارت  والية  اأمني يف 
التي  االأمنية  املنظومة  اخرتاق 
املوؤ�س�سات  قبل  من  و�سعها  مت 
االأ�سحى،  عيد  ع�سية  االأمنية 
مناد  ح�سب  داع�س  اأن  م�سيفا 
ي�سعى منذ مدة اإىل �رصب احل�سار 

ب�سبب  عليه،  املفعول  االأمني 
التي  النوعية  العمليات اال�ستباقية 
الوطني  اجلي�س  نفذها  ما  دائما 
الذي  الثالث  الهدف  اأما  ال�سعبي، 
اخلروج  وهو  حتقيقه  داع�س  بغى 
االإعالمي  ال�سمت  قوقعة  من 
اخلبري  ي�سيف  عليه،  املفرو�س 
هدفها  تيارت  عملية  اأن  االأمني، 
داع�س  اأن  على  الرتويج  االأ�سمى 
يف  ح�سل  مثلما  وهذا  موجود 

ق�سنطينة واالأربعاء.
العملية  خلفت  فقد  وللتذكري 
مدينة  �رصبت  التي  االإرهابية 
تيارت �رصطي قتيل وجرح اأخر مع 
االأمرا�س  م�سحة  �رصطية  دخول 
اأنقذ  بعدما  وهذا  النف�سية، 
االأبرياء  اأرواح  ال�سحية  ال�رصطي 
قبل  االإرهابي  اأوقف  اأن  بعد 
تنفيذ اإجرامه، وتاأتي هذه العملية 
تبناها  �سابقة  لعمليات  لت�ساف 
ومدينة  ق�سنطينة  يف  التنظيم 

االأربعاء.
علي عز�زڤة

رئي�ص مركز �سوؤون �حلجاج مبكة �ملكرمة 

اثنا ع�سرة حالة وفاة طبيعية بني 
احلجاج اجلزائريني 

للحج  اجلزائرية  البعثة  �سجلت 
وفاة  حالة   12 املكرمة  مبكة 
حجاجنا  �سفوف  بني  طبيعية 
امليامني لغاية اأم�س ال�سبت ثاين 
الت�رصيق  اأيام  واأول  العيد  اأيام 
اأم�س  قدمها  ح�سيلة  ح�سب 
ال�سبت زهري بوذراع رئي�س مركز 
املكرمة  مبكة  احلجاج  �سوؤون 

للبعثة اجلزائرية للحج.
حاالت   10 اأن  بوذراع  واأو�سح 
 ) ال�سن  كبار  )من  طبيعية  وفاة 
�سجلت بني احلجاج اجلزائريني 

من  حلاج  اأخرى  وفاة  وحالة 
بعثة  مع  قدم  جزائرية  جن�سية 
املقد�سة  البقاع  اإىل  مغربية 
االأخرية  هي  الوفاة  بينما حالة 
�سهر  من  متاأخرة  ملعتمرة 
رم�سان الفائت لالإ�سارة ي�ستعد 
لرمي  اجلزائريون  احلجاج 
اأيام  اأول  يف  الثالث  اجلمرات 
منى  يف  املبيت  بعد  الت�رصيق 
ليومني  الرمي  �سي�ستمر  حيث 
وثالثة  للمتعجلني  بالن�سبة 

للباقني .

هزة اأر�سية بقوة 
1ر3 درجات 
بولية املدية

�سجلت �سباح اأم�س ال�سبت 
على ال�ساعة 9 و30 دقيقة 
هزة اأر�سية مبنطقة بن 

�سيكاو )والية املدية( بلغت 
�سدتها 1ر3 درجات على �سلم 

ري�سرت، ح�سب ما اأفاد به 
مركز البحث يف علم الفلك 

والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء 
وقد حدد مركز الهزة بـ 6 كلم 
�سمال �رصق بن �سيكاو بذات 
الوالية، ح�سب ما اأو�سحه 

امل�سدر ذاته.



اأمن والية اجلزائر  متكنت م�صالح 
التدخل،  و  البحث  فرقة  ممثلة يف 
جمعية  تكوين  ق�صية  معاجلة  من 
�صبق  مع  العمدي  القتل  اأ�رشار، 
بجثة،  التنكيل  والرت�صد،  االإ�رشار 
املقرتنة  املو�صوفة  ال�رشقة 
العنف  ا�صتعمال  ظروف  بتوافر 
مركبة  لل�صري  و�صع  والتعدد، 
من  وهمية  ترقيم  بلوحة  اأجنبية 
القيام باالإجراءات اجلمركية،  دون 

حيث متكنت ذات امل�صالح من فك 
افريل   04 بتاريخ  �صيخ  لغزاختفاء 

املن�رشم كان على منت مركبته.
بعد  انطلقت  احلال  ق�صية 
ب�صاطئ  ب�رشية  ذراع  على  العثور 
خاللها  تنقل  ال�صابالت، 
املحققون لفرقة البحث و التدخل 
وفتح حتريات يف  احلادث  ملعاينة 
اليد  اإخ�صاع  ال�صاأن، حيث مت  هذا 
لعملية رفع الب�صمات من قبل فرقة 

من  متكن  ال�صخ�صية،  يف  التحقيق 
حتديد  من  املحققون  خاللها 
لدى  املعروف  فيه  امل�صتبه  هوية 
عليه  املحكوم  و  االأمنية  امل�صالح 
مت  ال�صيارات،  �رشقة  ق�صايا  يف 
ظروف  عن  الك�صف  و  توقيفه 
ومالب�صات الق�صية التي ات�صح اأنها 
جرمية قتل ا�صتهدفت ال�صحية من 
باإيهامه  وذلك  مركبته  �رشقة  اجل 
من قبل امل�صتبه فيه باأنه زبون يود 

ب�رشبه  عليه  اعتدى  حينها  نقله، 
بحياته  اأودت  حديدية  مبطرقة 
نقل  ج�صده،  بتقطيع  قام  ثم  ومن 
من  احلرا�ش  وادي  اإىل  اجلذع 
قام  حني  يف  منه  التخل�ش  اجل 
الرجلني  و  الراأ�ش  من  كل  بدفن 
�صيارة  بنقل  وقام  م�صتودع  بداخل 
وبيعها  داخلية  والية  اإىل  ال�صحية 
م�صبوق  وهو  امل�صبوهني  الأحد 
ق�صائيا يف �رشقة املركبات وتزوير 

للتحقيقات  ا�صتمرارا  وثائقها، 
الثاين  فيه  امل�صتبه  توقيف  مت 
ينتميان  فيهما  امل�صتبه  اأن  وات�صح 
�رشقة  يف  خمت�صة  �صبكة  اإىل 
و  الدويل  التهريب  و  ال�صيارات 
يف  املزور  ا�صتعمال  و  التزوير 
مت  حني  يف  بها،  املتعلقة  الوثائق 
حمل  مركبتني  وا�صرتجاع  �صبط 
ترقيم  بلوحات  �صري  تهريب وحمل 
و�صعت لالإيهام على اأنها �صحيحة، 

مركبات  اإىل  تعود  ووثائق  ذاكرات 
حمل �رشقة بوالية العا�صمة ووالية 
اأخرى داخلية، معدات ت�صتعمل يف 
ال�صيارات ومبلغ مايل قدره  �رشقة 

17 مليون �صنتيم.
القانونية  االإجراءات  با�صتكمال 
على  فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت 
املخت�ش  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
اإقليميا حيث اأمر بو�صعهما احلب�ش 

املوؤقت.

بعد اأن وجدت ذراعه الي�صرى ب�صاطئ ال�صابالت

اأمن والية اجلزائر يفك لغز جرمية قتل ال�شيخ الذي نّكل بجثته
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بعدما كانت ق�صايا الهمال العائلي حكرا على الزوج

اأمهات يتخلني  عن واجبات االأمومة بهدف االإنتقام من االأزواج  
اإرتبطت ق�صايا » الإهمال العائلي« بالزوج الذي يتخلى عن واجباته و م�صوؤوليته العائلية  اإجتاه عائلته وزوجته بحثا عن حياة  اأخرى ويكون يف اأغلب احلالت 

املتهم الوحيد يف تلك امللفات الق�صائية املطروحة اأمام املحاكم اجلزائرية ، هاته القاعدة التي تراجعت �صيئا ف�صيئا وباتت الأم متهمة هي الأخرى بالإهمال 
رغم غريزة الأمومة التي تتمتع بها دونا عن الرجل بعدما  جتردن من م�صوؤوليتهن كزوجات بدافع احلرية  والتحرر وحقوق املراأة التي زعزعت كيان الأ�صرة 

اجلزائرية بحيث اأ�صبحت املراأة تبحث عن حقوقها حتى داخل الأ�صرة ذاتها نتيجة تنامي الوعي لديها وا�صتقالليتها عن الرجل.
دخلت  التي  الق�صايا  هي  فكثرية 
اأروقة املحاكم ب�صبب هجر الزوجة 
للبيت تاركة اأوالدها مع اأبيهم  ب�صبب 
الظاهرة  وهي   ، عائلية  خالفات 
موؤخرا  كبريا   تناميا  عرفت  التي 
املطروحة  الق�صايا  عدد  بارتفاع 
عدد  اأكده  ما  ح�صب  العدالة  على 
تكون  ما  فكثريا   ، املحامني  من 
الزوجة  الق�صايا  من  النوع  هذا  يف 
اأجنبية، وفقا ملا ين�ش عليه القانون 
اأو  كافة  عن  التخلي  فان  اجلزائري 
تقع  التي  االلتزامات الزوجية  بع�ش 
الزوج  واالأم جتاه  االأب  من  كل  على 
جنحة  تقت�صي  وبذلك  االأبناء  اأو 
لالأب،  بالن�صبة  العائلي  االإهمال 
يف  االأبوية  ال�صلطة  �صاحب  كونه 
ممار�صة  يف  التزاماته  عن  التخلي 
اأوالده  مع  القانون  عليه  يفر�صه  ما 
اجلنحة  نف�ش  وتقت�صي  وزوجته 
الو�صاية  �صاحبة  كونها  االأم،  مع 
وفاة  عند  االأوالد   القانونية  على 

االأب،
 

طليقة خبري عاملي 
للطاقة تهجر اأبنائها 

الق�صر لعدة �صهور نكاية 
فيه !!!  

االإهمال  ق�صايا  عن  احلديث  حني 
الأذهاننا  يتبادر  ما  فاأول  العائلي 
نوعها  من  فريدة  ق�صية  هي 
العاملي  الطاقوي  لزوجة  اخلبري 
برور«  مراد   « الربوفي�صور  لالأزمات 
توبعت  اأمام  التي  طبيبة  وهي 
قبل  من  راي�ش  مراد  بئر  حمكمة 
باإهمال  اإتهمها  بعدما  زوجها 
لوحدهم  وتركهم  الق�رش  اأوالدهم 
اأجره  الذي  امل�صكن  يف  اأ�صهر  لعدة 
للعي�ش  التنقل  و  بليدة  بوالية  لهم 

لوحدها بحيدرة نكاية فيه .
املحاكمة  جل�صة  خالل  تبني  حيث 
ال�صحية  �صكوى  حم�رش  على  وبناءا 
اأن  املحاكمة  جل�صة  عن  الغائب 
لتاريخ  تعود   احلالية  وقائع  الق�صية 
بف�صخ  يق�صي  ق�صائي  قرار  �صدور 
الربوفي�صور  بني  الزوجية  العالقة 
باإ�صناد  موازي  حكم  مع  املتهمة  و 
ح�صانة االأطفال االأربعة لالأم و اإلزام 
للممار�صة  �صقة  بتوفري  ال�صحية 

احل�صانة اأين قام هذا االأخري بكراء 
جويلية   5 بحي  الغر�ش  لهذا  �صقة 
من  مدة  بعد مرور  و  البليدة  بوالية 
فتفاجئ  اأبنائه  لزيارة  توجه  الزمن 
االأكرب  اإبنه  اأخطره  و  لوحدهم  بهم 
البالغ من العمر 24 �صنة باأن والدتهم 
و  اأ�صهر  لعدة  ملفردهم  تركتهم 
بحي  لوحدها  لالإقامة  غادرت 
ال�صحية  جعل  مبا  بحيدرة  �صعابني 
واأن  خا�صة  طليقته  لت�رشف  ي�صتاء 
جعله  ،مبا  ق�رش  اأوالده  من  اإثنان 
حمكمة  اأمام   �صكوى  يتوجه  لتقييد 
حم�رش  اإر�صال  عن  اأ�صفرت  احلال 
و  البالغ  �صحة  من  للتاأكد  ق�صائي 
االأبناء  باأن  االأخر  هو  اأكت�صف  الذي 
مت  اأكرث  للتاأكد  و  لوحدهم  يقيمون 
قطع  اأخر  ق�صائي  حم�رش  اإر�صال 

على  عثوره  بعد  باليقني  ال�صك 
القا�رشان لوحدهما يف ال�صقة واأكد 
العمارة  عن  امل�صوؤول  احلار�ش  له 
باأن  االأطفال يقيمون  لوحدهم و اأن 
االأم تاأتي لزيارتهم نادرا دون اأن تكلف 
نف�صها عناء ال�صعود لل�صقة ليتم على 
االأخرية  هاته  متابعة  االأ�صا�ش  هذا 
لالأطفال  املعنوي  االإهمال  بجرم 
اإجراءات  مبوجب  اإحالتها  مع 
حمكمة  على  املبا�رش  االإ�صتدعاء 
مثولها  خالل  اأنكرت  اأين   ، احلال 
و  جرم  من  ن�صب  لها  ما  للمحاكمة 
بال�صقة و  باأنها تقيم فعليا   مت�صكت 
اأنها مل تغادر منها و هو االأمر الذي 
اللذان  القا�رشان  اإبناها  عليه  اأكد 
اأكد  حني  ،يف  لل�صهادة  معها  قدما 
دفاع ال�صحية على م�صمون ال�صكوى 
و اأن املتهمة غادرت �صقة احل�صانة 

و اإقتحمت �صقة اأخرى بحيدرة نكاية 
على  ف�صخ  اأ�رش  الذي  ال�صحية  يف 
اأبنائها  تاركتا  الزوجية  العالقة  
يعانون لوحجهم يف �صقة بعيدة عنها 
باإلزامها  مرافعته  نهاية  ويطالب يف 
بدفع مبلغ 100 األف دج كتعوي�ش عن 

االأ�رشار .
 

مغرتبة ترتك زوجها 
و طفليها وتغادر ار�ض 

الوطن
 

ق�صية اأخرى  �صبق وان طرحت على 
ال�صحية فيها هو زوج تقدم  العدالة 
ب�صكوى �صد زوجته املغرتبة يتهمها 
باالإهمال العائلي بعدما غادرت مقر 
�صكنهما باجلزائر باجتاه فرن�صا اأين 
ولدت وعا�صت وتركت طفليها ، وقبل 

زوجها  وثائق  مزقت  �صفرها 
ال  كي  �صفره  وجواز  ال�صخ�صية 
وهذا   ، بها  اللحاق  يتمكن  من 
للعي�ش  مرافقتها  رف�ش  بعدما  
هناك بدال من االإقامة باجلزائر 
عائلية،  وظروف  م�صاكل  ب�صبب 
مماثلة  كثرية  ق�صايا  وهناك 
تكون فيها االأم مغرتبة ومزدوجة 
تاركة  اأ�رشتها  تهجر  اجلن�صية 
االأب يتخبط يف امل�صاكل خا�صة 
االأبناء الذين يكونون ال�صحية رقم 

واحد 1 يف مثل  هاته  الق�صايا
 

امل�صرع اجلزائري �صن 
قوانني واأحكام حلماية 

الأ�صرة

بغر�ش حماية االأ�رشة من اأي فعل اأن 
اعتمد  با�صتقرارها  و  بكيانها  مي�ش 
على  احلر�ش  اجلزائري  امل�رشع 
على اإقرار اأحكام خا�صة  وا�صتفادت 
كونها  القانونية  احلماية  من  بذلك 
اللبنة االأ�صا�صية يف تكوين املجتمع.

رجال  به  اأفادنا  ما  اإىل  وا�صتنادا 
القانون حول مو�صوع االإهمال العائلي 
واحلالة  املدنية  االأ�رشة  قانون  فان 
وبناء  لتنظيم  قواعد  قدما  قد  كانا 
االأ�رشة،  حيث تتجلى يف العموم يف 

احرتام كافة حقوق اأفرادها ومعاقبة 
اأو يخل مبا عليه من  كل من يتعدى 
االإهمال  وبناء عليه �صنف  واجبات، 
ميكن  التي  اجلرائم  من  العائلي 
�صن  لذلك  االأ�رشة،  على  ت�صلط  اأن 
واأحكام  قوانني  اجلزائري  امل�رشع 
وتكري�ش  االأ�رشة  حماية  من  اجل  
وقد  داخلها  والواجبات  احلقوق 
ت�صمنتها املواد 330، 331، 332 من 
قانون العقوبات، وهذا بعدما �صنفها 
القانون يف جماالت وهي ترك مقر 
احلامل،  الزوجة  اإهمال  العائلة، 
لالأطفال  االإهمال املادي واملعنوي 
التي تعترب من  النفقة  وعدم ت�صديد 
يف  حاليا  الق�صايا  املتداولة  اأبرز 
فانه  املادة 330  ، فح�صب  املحاكم 
عن  الوالدين  اأحد  تخلي  حال  يف  
مقر الزوجية ملدة تتجاوز ال�صهرين 
املادية  االلتزامات  اأداء  دون 
اأو  االأبوية  ال�صلطة  على  املرتتبة 
الو�صاية القانونية ب�صبب غري جدي، 
القانون  عليها  يعاقب  جرمية  فهي 
وجود بع�ش  من  الرغم  فعلى   .
�صالح  يف  تكون  ال  التي  التعطيالت 
املراأة  اأن  ومنها  املت�رشر  الطرف 
ال ت�صتطيع رفع الدعوى قبل �صهرين 
التكاليف  اإىل  اإ�صافة  االإهمال  من 
حت�صل  لكي  تدفعها  اأن  ميكن  التي 
يجب  كما  مادية،  تعوي�صات  على 

عالوة  الت�صديد  اآجال  انتظار  عليها 
على طول مدة االإجراءات، ويف حال 
عدم الت�صديد  ترفع  �صكوى يتم بناء 
عليها ا�صتدعاء املتهم واإن امتنع عن 
ذلك قد ي�صدر يف حقه حكم بال�صجن 

دون اأن تاأخذ هي دينارا واحدا.
 

انحراف البوين عن 
دورهما الطبيعي يوؤثر 

�صلبا على الطفال  

ترتبط  ال  العائلي  االإهمال  ظاهرة 
اإذ  جذرية،  باأ�صباب  بال�رشورة 
هي  التي  التفاهات  تكون  ما  غالبا 
بني   التفاهم  روابط  لك�رش  متهد 
الزوجني، خا�صة عندما يوؤول الكبت 
لغة احلوار،  بديلني عن  اإىل  واحلقد 
يجعل  عاطفي  خر�ش  عن  لي�صفرا 
بامل�صاحنات،  البيت حمفوفة  اأجواء 
قد  تراكماته  وتاأثريات  الكبت  فبني 
الزوجية  بيت  هجر  قرار  يتمخ�ش 
النف�صي،  ال�صداع  اأمل  من  هروبا 
الأزمة  عنوان �صارخ  الهروب  وهذا 
االأ�رشة  داخل  الكامنة  االت�صال 
احلوار  لغياب  نظرا  اجلزائرية، 
اإىل  االيجابي والقدرة على االإ�صغاء 
الطرف االآخر كحلول بديلة عن لغة 
اأخرى يري  امل�صاحنات ، ومن جهة 
خمت�صون يف علم النف�ش اأنه عندما 
اأمام  ال�صكل  بهذا  الوالدان  يت�رشف 
دورهما  عن  وينحرفان  االأطفال 
الطبيعي كقدوة ومدر�صة اأوىل لرتبية 
وقيمهم  �صخ�صيتهم  وبناء  االأبناء 
غري  اأفراد  ظهور  هي  النتيجة  فاإن 
متفهمة،  غري  اأ�رش  �صحايا  اأ�صوياء 
االفتقار  يعك�ش  العائلي  فاالإهمال 
اإىل االختيار االأن�صب ل�رشيك احلياة 
واىل تن�صئة اجتماعية �صليمة، تغر�ش 
روح امل�صوؤولية يف االأفراد وتربيتهم 
احلياة  اأ�صا�صها  اأن  قاعدة  على 
اأن  الع�صل،ذلك  يف  نوم  كلها  لي�صت  
الق�صاء قد يكون خريا كما قد يكون 
يتعني  االأ�صا�ش  هذا  وعلى  �رشا، 
اأن  االرتباط  يف  يفكر  فرد  كل  على 
ير�صخ يف ذهنه فكرة اأن الزواج حلو 
اأنه ال يخلو  اأن واحد، حيث  ومر يف 
من ال�صعوبات وامل�صاكل التي يجب 

مواجهتها بعيدا عن جنب الهروب .
ل/منرية



24 �ساعةالأحد  03  �سبتمرب 2017  املوافـق  لـ 13 ذواحلجة  1438هـ 6
حت�سريا ل�سيد ح�سة اجلزائر يف 2018

نظام معلوماتي و�إح�سائي جديد ل�سيد �سمك �أبو �سيف
لل�صيد  العام  املدير  واأو�صح 
ت�رصيح  يف  طه  حمو�ش  البحري 
على  حاليا  يعمل  القطاع  اأن  لـ 
االح�صائي  النظام  هذا  �صبط 
مع  ليتوافق  اجلديد  واملعلوماتي 
والتو�صيات  الدولية  االلتزامات 
منظمة  طرف  من  املقدمة 
الدولية  واملنظمة  االأيكات, 
للأغذية والزراعة للأمم املتحدة 

)الفاو(.
اإطار  يف  النظام  هذا  ويندرج 
طرف  من  امل�صطرة  االجراءات 
القطاع لتجهيز املرافق والتكوين 
ت�صمح مببا�رصة  التي  واالمكانيات 
حاليا  ويتم   2018 يف  الن�صاط 
منظمة  مع  امل�صاورات  ا�صتكمال 
ال�صيد  فرتة  بخ�صو�ش  »االأيكات« 
جهة,  من  امل�صخرة  واالإمكانيات 
التي  امل�صاورات  مع  بالتزامن 
مع  القطاع   م�صوؤويل  اطلقها 
اأجل  من  املوؤهلني  ال�صيادين 
لو�صائل  درا�صة امكانية احرتامهم 

من  وكيفياتها  امل�صتعملة  ال�صيد 
جهة اخرى, يتابع ال�صيد طه.

تقوم  امل�صوؤول,  نف�ش  وح�صب 
الواليات  بتح�صري  الو�صية  الوزارة 
املعنية بهذا الن�صاط لتكون جاهزة 
يف جمال ا�صتخدام تقنية الت�صجيل 
االآين, كما يتم تكوين اأعوان اإح�صاء 
الكمية  باحت�صاب  تكليفهم  �صيتم 

التي �صيتم ا�صطيادها.
تفعيل  يرتقب  االإطار,  هذا  ويف 
جمع  ي�صتهدف  وطني  جهاز 
بيانات اأ�صبوعية وعينات بيولوجية 
من  النوع  هذا  معاينة  و  لدرا�صة 
اال�صماك يف املتو�صط اىل جانب 
تنفيذي  مر�صوم  م�رصوع  تطوير 
واإجراءات ممار�صة  يحدد �رصوط 
الكثرية  االأ�صماك  �صيد  عمليات 
قبل  من  درا�صتها  ويتم  الرتحال 
التونة  �صمك  �صيد  يف  املخت�صني 

و�صمك اأبو �صيف.
اأي�صا   يتم   , املرافق  جمال  ويف 
اال�صطناعية  االأر�صفة  اإجناز 

خمتلف  توفري  مع  واملحميات 
ت�صتخدم  التي  احلديثة  التقنيات 
ح�صب  البحري,  الن�صاط  هذا  يف 
هذه  اأن  اأكد  الذي  حمو�ش 
احلفاظ  اإىل  تهدف  االجراءات 
وخمزون  ال�صمكية  الرثوة  على 

ال�صمك يف اجلزائر.
عمل  خطة  و�صع  ح�صبه-   - ويتم 
والبعيد  املتو�صط  املدى  على 
�صمك  تواجد  تكثيف  الإعادة 
على  متتد  املتو�صط  يف  ابو�صيف 
 )  2031-  2017( عاما   15 مدى 
يقل  ال  اأن  »االأيكات«  وت�صرتط 
اأبو  �صمك  من  امل�صوق  احلجم 
اإىل  باالإ�صافة  1 مرت  ال�صيف  عن 
حتديد قائمة �صفن اأ�صطول ال�صيد 
خلل  الدولية  اللجنة  وحددت 
املن�رصم  نوفمرب  يف  اجتماعها 
احل�صة  )الربتغال(  بفيلمورا 
ال�صمك  من  النوع  لهذا  العامة 
ب�صيدها عند 10.500  وامل�صموح 
يف  وذلك  االع�صاء  لبلدانها  طن 

اطار خمطط احلفاظ على املورد 
ملدة 15 �صنة )2017-2031( بالنظر 
نوعا  يعد  �صيف  ابو  �صمك  ان  اإىل 
يعاين من ال�صيد املفرط. ويعرتف 
االحتاد االأوروبي انه امل�صوؤول عن 

يف  �صيف  ابو  �صمك  مورد  تراجع 
البحر االأبي�ش املتو�صط حيث اأن 
الدول االأع�صاء ت�صطاد ما ن�صبته 
ايطاليا  وت�صطاد  منه  باملائة   85
لوحدها ما ن�صبته  45 باملائة من 

فيما  امل�صطادة,  الدولية  احل�صة 
حت�صل ا�صبانيا على 13 يف املائة 
واليونان على 10 يف املائة.  ويف 
املقابل يتم ا�صطياد ما تبقى من 

احل�صة واملقدرة بحوايل 15

و�سعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري نظام معلوماتي واإح�سائي جديد, حت�سريا لل�سروع يف �سيد ح�س�ص �سمك اأبو �سيف خالل ال�سنة املقبلة 
)2018(, والتي حددتها املنظمة الدولية  للحفاظ على �سمك التونة يف الأطل�سي »الأيكات« بحوايل 560 طن/ال�سنة, ح�سبما اأفاد به م�سوؤول بالوزارة.

جنوب غربي 

320 طن من �أ�سماك �ملياه �لعذبة منتظرة مع نهاية 2017 
ينتظر حتقيق اإنتاج ي�صل اإىل 
املياه  اأ�صماك  من  طن   320
جنوب  واليات  عرب  العذبة 
ال�صنة  نهاية  مع  البلد  غرب 
ا�صتفيد  ح�صبما  اجلارية, 
البحري  ال�صيد  مديرية  من 

واملوارد ال�صيدية بب�صار.
بعد  الهدف  هذا  بلوغ  وياأتي 
قدره  اإجمايل  اإنتاج  حتقيق 
النوع  نف�ش  من  طن   221
خلل  املائية  االأحياء  من 
 ,  2017 من  االأول  ال�صدا�صي 
القطاع  مدير  اأو�صح  مثلما 
قطاع  وكان  اأحمد  تيتربت 
واملوارد  البحري  ال�صيد 
ال�صيدية حقق يف 2016 بذات 

اجلهة من جنوب 
البلد اإنتاجا و�صل 203 طن, 
املبذولة  اجلهود  يربز  مما 
املتعاملني  جمموع  قبل  من 
وترقية  تنمية  اأجل  من 
املياه  اأ�صماك  انتاج  اأن�صطة 
من  اجلزء  هذا  يف  العذبة 
ذات  اأ�صاف  كما  الوطن, 
باأنه  تيتربت  قال  و  امل�صوؤول 
اإنتاج  ذلك,  مع  مواراة  مت 
�صنف  من  اأ�صبعية   13.000
و900  النيلي  البلطي  �صمك 
اأخرى لنوع �صمك قط البحر 
النا�صطني  الفلحني  قبل  من 
يف جمال ا�صت�صلح االأرا�صي 
رقان  مبنطقة  ال�صحراوية 
يرتجم  مما  اأدرار(,  )والية 
م�صار  يف  اجليد«  »التحكم 
االأ�صناف  هذه  واإنتاج  تربية 

ح�صب   ,« االأ�صماك  من 
�رصوحات املتحدث. 

ي�صيف   - اأي�صا  وجرى 
ا�صتزراع  نف�صه-  امل�صوؤول 
بينها  من  حو�صا,   55 عرب 
فلحات  لن�صاء  تابعة   15
ب�صار(  )والية  العواطة  ببلدية 
ا�صبعية   200 معدله  مبا   ,
فلح  كل  لفائدة  كلغ  و�صبعة 
قبل  من  جمانا  منحت  التي 
العمليات  اطار  يف  القطاع, 
اأن�صطة  تنمية  اىل  الرامية 
العذبة  املياه  اأ�صماك  تربية 
وذكر  اأنواعها   مبختلف 
اأنه يف الوقت احلايل  تيتربت 
ال�صيد  اأن�صطة  عن  وف�صل 
)�صدي  املائية  عرب احلواجز 
وبريزنة  بب�صار  الرتبة  جرف 
متار�ش  التي   , بالبي�ش( 
قرارات  ع�رص  خلل  من 
القاري  لل�صيد  امتياز  ل�صيغة 
 159 اح�صاء  مت  املمنوحة, 
حو�ش �صقي فلحي م�صتغل 
لرتبية املائيات املدجمة يف 
�صنويا  تنتج  والتي  الفلحة 
اأ�صماك  اأكرث من 50 طنا من 
اأنواعها  ب�صتى  العذبة  املياه 
باملنطقة  فلح   158 واأي�صا 
الذين ا�صتفادوا من تكوين يف 
جمال تقنيات تربية املائيات 

يف االأحوا�ش .
يف  القطاع  مديرية  وت�صلمت 
الوقت احلا�رص ثلث طلبات 
امتياز يف ال�صيد القاري على 
الرتبة  جرف  �صد  م�صتوى 

ي�رصع  اأن  املنتظر  من  حيث 
يف هذا الن�صاط نهاية �صبتمرب 
اأو�صح امل�صوؤول  املقبل, كما 
اأن  باملنا�صبة  معلنا  ذاته, 
املائيات  لرتبية  م�رصوعا 
الفلحات  الإحدى  تابعا 
�صيدخل حيز الن�صاط »قريبا« 
�صمال  كلم   30( حلمر  ببلدية 

ب�صار 
. )

م�ساريع هامة بالقطاع 
قيد الإجناز بجنوب 
غرب البالد         

         
امل�صاريع  من  �صل�صلة  توجد 
قيد  للقطاع  تابعة  الكربى 
التج�صيد بجنوب غرب البلد 
, يف اأفق ترقية اأن�صطة تربية 
اأ�صماك املياه العذبة , والتي 
متثل يف جوهرها دعم قطاع 
واملوارد  البحري  ال�صيد 
االإقت�صادية  للتنمية  ال�صيدية 
االأمر  ويتعلق  لهذه املنطقة  
لرتبية  مبزرعة  باخل�صو�ش 
/ طن   500 بطاقة  املائيات 
يف  مدجمة  واأخرى  �صنويا 
الفلحة بطاقة اإنتاج منتظرة 
اأطنان  ثمانية  اإىل  ت�صل 
و�صع  يتوقع  حيث   , بب�صار 
اخلدمة  حيز  امل�رصوعني 
مطلع �صنة 2019  كما توجد 
قيد  املائيات  لرتبية  مزرعة 
بطاقة  اأي�صا  بب�صار  الدرا�صة 

تقدر بـ 50 
�صمك  الإنتاج   , �صنويا  طنا/ 

قط  و�صمك  النيلي  البلطي 
اإليه   اأ�صري  مثلما   , البحر 
لتعزز  امل�صاريع  هذه  وتاأتي 
النموذجية  املزرعة  اأن�صطة 
التي  ب�صار(  )�صمال  ببوقاي�ش 
د�صنت يف مار�ش 2015  والتي 
تبلغ طاقة انتاجها ال�صنوي 50 
طنا من اأ�صماك املياه العذبة 
ال�صبوط  �صمك  بينها  من 
البحر  قط  و�صمك  ال�صائع 
والبلطي النيلي والتي تطلبت 
ا�صتثمارا قطاعيا بقيمة 120 

مليون دج )اإجناز وجتهيز(.
ال  امل�صاريع  تلك  و�صتكون 
غاية  يف  دعم  مبثابة  حمالة 
االإنتاج  لتح�صني  االأهمية 
لتغطية   ,  2019 من  ابتداء 
الوطنية  ال�صوق  حاجيات 
واالأجنبية , كما يرى تيتربيت  
فاإنه  التكوين,  يخ�ش  وفيما 
�صهر  نهاية  مع  اطلق  �صيتم 
تكويني  برنامج  �صبتمرب 
فلح   200 من  اأكرث  لفائدة 
عرب  اجلن�صني  كل  من 
والبي�ش  واأدرار  ب�صار  واليات 
مع  بالتعاون  وذلك  وتندوف, 
يف  التقني  التكوين  مدر�صة 

ال�صيد البحري وتربية 
)والية  بالغزوات  املائيات 
ال�صيد  وغرفة  تلم�صان( 
املائيات  وتربية  البحري 
ومديريات امل�صالح الفلحية 
ذكر  كما  الواليات,  بذات 
وتربية  البحري  ال�صيد  مدير 

املائيات بب�صار.

تلم�سان 

 فتح 24 تخ�س�ص
 جديد خالل �لدخول 

�ملهني �ملقبل 
املهني  التكوين  مراكز  عرب  جديدا  تخ�ص�صا   24 فتح  �صيتم 
 )2017 �صبتمرب  )دورة  املقبل  املهني  الدخول  خلل  بتلم�صان 
ح�صبما علم من  مديرية القطاع وذكرت مديرة التكوين والتعليم 
املهنيني حفيظة زدور ابراهيم  اأن هذه التخ�ص�صات تاأخذ بعني 
االعتبار خ�صائ�ش املنطقة و تتعلق مبجاالت الفلحة و ال�صياحة 
اأخرى  تخ�ص�صات  جانب  اإىل  التقليدية  ال�صناعات  و  احلرف  و 
كت�صميم االأزياء و اإنتاج الن�صيج و ترتيب االألواح ال�صم�صية ال�صوئية 
و احلرارية و وكيل العبور وغريها من التخ�ص�صات املدرجة عرب 
26 موؤ�ص�صة تكوينية بالوالية من بينها ثلثة )3( معاهد واأ�صافت 
الوالئيتني  املديريتني  مع  اتفاقية  اإبرام  مت  اأنه  امل�صوؤولة  ذات 
تخ�ص�صني  فتح  اأجل  من  املحلية  واالإدارة  والريا�صة  لل�صباب 
جديدين يتمثلن يف عون �صيانة اأع�صاب امللعب وعون �صيانة 

امل�صابح.
كما مت فتح تخ�ص�صني جديدين كذلك هذه ال�صنة لفائدة املراأة 
اأنابيب املياه نظرا لكرثة  املاكثة بالبيت وهما الكهرباء و�صيانة 
الطلب عليها من طرف هذه الفئة التي تريد االعتماد على نف�صها 
يف �صيانة وت�صليح االأعطاب مبنازلهن ولتغيري روتني التوجه نحو 
مت  وللإ�صارة  امل�صدر  نف�ش  وفق  واحللويات  الطبخ  تخ�ص�صي 
توفري 7.674 من�صب تكويني جديد بر�صم الدخول املهني املقبل 
االأول  تتوزع هذه املنا�صب على م�صتويني  )�صبتمرب 2017( حيث 
املتوج ب�صهادة دولة يف اأمناط التكوين االإقامي )2.565 من�صب( 
)75من�صبا(  املعابر   طريق  عن  والتكوين   )  1.389( والتمهني 
التكوين  من  الثاين  امل�صتوى  وي�صم   )275( امل�صائية  والدرو�ش 
)1.750من�صب(  اأويل  تاأهيلي  تكوين  تاأهيل منط  ب�صهادة  املتوج 
والتكوين بالو�صط الريفي )100( و املراأة املاكثة يف البيت )625( 
و  )340من�صب(  العقابية  املوؤ�ص�صات  بنزالء  اخلا�ش  والتكوين 
 )123( التعاقدي  التكوين  و   )432( املعتمدة  باملدار�ش  التكوين 
اأن عملية الت�صجيلت اخلا�صة  اإليه جتدر االإ�صارة اىل  اأ�صري  كما 
بقطاع التكوين املهني متوا�صلة اإىل غاية 16 �صبتمرب مع اإح�صاء 

اإىل غاية 29 اأغ�صط�ش 2.574 م�صجل جديد.
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التكوينية  الدورة  هذه  وتهدف 
بع�ض  من  امل�شاركني  متكني  اإىل 
ت�شمح  التي  التقنيات  و  املعارف 
من  الأوىل  اخلطوات  بتنفيذ  لهم 
امل�رشوع و التي تدور حول القيام 
مربي  لإح�شاء  ميداين  مب�شح 
عدد  اإح�شاء  عن  ف�شال  الإبل   
روؤو�ض اجلمال املتواجدة عرب كل 
اأماكن  و  توزيعها  مناطق  و  ولية 
الرعي و املياه اإىل جانب التعرف 
لدى  املتوفرة  ال�شاللت  على 
للحليب  اإنتاجا  اأكرثها  و  املربني 
الأخرى  املعلومات  من  غريها  و 
الرثوة  من  النوع  بهذا  ال�شلة  ذات 
احليوانية الإ�شرتاتيجية كما اأو�شح 
ال�شدد   هذا  يف  و   . املنظمون 
درا�شة  م�رشوع  من�شقة  ذكرت 
اأنظمة رعي الإبل و حت�شني  دخل 
بولية  اخلربات  تبادل  و  املربني 
هذا  اأن  فايزة  ال�شايح  بن  ورقلة 
مدة  �شت�شتغرق  الذي  امل�رشوع 
ي�شعى  كاملة  �شنوات  تنفيذه ثالث 

الأهداف  من  جملة  حتقيق  اإىل 
بتح�شني  الأمر  يتعلق  و  الأ�شا�شية 
الإبل  ملربي  املعي�شية  الظروف 
تقييم  و  ال�شحراوية  املناطق  يف 
واحل�شول  لالإنتاج  الراهن  الو�شع 
بخ�شو�ض  الأف�شل  النموذج  على 
،وو�شع  الإبل  تربية  و  رعي  طرق 
الإبل  لتنمية  الفنية  اخلطط 
الغطاء  اإنتاجية  رفع  و  واملراعي 

تفعيل  و  الرعوية  القيمة  و  النباتي 
يف  املحلية  املجتمعات  دور 
الرفع  و  املراعي  تدهور  مكافحة 
الفنية  الكوادر  كفاءة  م�شتوى  من 
الإبل  تربية  وعرفت  املتخ�ش�شة 
ال�شنوات  يف  الوليات  تلك  يف 
"ملمو�شا"مما  تطورا  الأخرية  
تزايد  على  بالإيجاب  اإنعك�ض 
اأ�شبحت  والتي  الرثوة  هذه  اأعداد 

راأ�شمن   318.615 حدود   يف 
مترنا�شت  ولية  تتقدمها  الإبل 
ولية  ثم     ) راأ�ض   85.895  (
واأدرار  راأ�ض(    55.562( تندوف 
  )  38.000( الوادي  و   )  49.950  (
و ورقلة )32.558 راأ�ض( واإيليزي) 
32.330 راأ�ض( و ب�شار )24.320 (  
تنمية  حمافظة  لإح�شائيات  وفقا 

الفالحة يف املناطق ال�شحراوية.

ي�سكل "م�سروع درا�سة اأنظمة رعي الإبل وحت�سني دخل املربني وتبادل اخلربات " مو�سوع دورة تكوينية 
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ورقلة

ق.م

م�سروع درا�سة اأنظمة رعي االإبل
 حمور دورة تكوينية 

عنابة 

باتنة

ت�سامن ما بني البلديات لتوفري �سهاريج املياه عرب 
االأحياء والتجمعات ال�سكنية 

ترقب اإجناز 5 اآبار عميقة ببلدية معافة  

لتوفري  بلديات ولية عنابة  جتندت 
اليوم  يف  لل�رشب  ال�شاحلة  املياه 
يف  وذلك  الأ�شحى  عيد  من  الأول 

مبادرة ت�شامنية تهدف اإىل توفري 
املواطنني  لتزويد  املياه  �شهاريج 
ال�شكنية  والتجمعات  الأحياء  عرب 
الكربى  والبلديات  عنابة  ملدينة 
املحيطة بها ح�شبما لوحظ  وتهدف 
اأزمة  اآثار  اإىل مواجهة  هذه العملية 
املياه احلادة املطروحة مند �شهر 
اإىل  تعود  والتي  عنابة  بولية  كامل 

ال�شافية  �شد  من�شوب  انخفا�ض 
لال�شتغالل  قابل  غري  م�شتوى  اإىل 
ح�شب امل�شوؤولني باجلزائرية للمياه 
�شكان  تزويد  جانب  واإىل  بعنابة 
الكربى  والبلديات  عنابة  مدينة 
والبوين  )احلجار  بها  املحيطة 
و�شيدى عمار( مبياه ال�رشب ب�شفة 
اليوم  خالل  وحمدودة  ا�شتثنائية 
جندت  الأ�شحى  عيد  من  الأول 
الإثنى  الولية  بلديات  جمموع 
املياه  لتوزيع  اإمكانياتها  ع�رش 

خالل  الأحياء  لتزويد  بال�شهاريج 
هذا اليوم الذي يتطلب وفرة للمياه 
عملية  احتياجات  تغطية  ق�شد 
من  الرغم  وعلى  الأ�شحية  نحر 
حالة ال�شتنفار التي يعي�شها �شكان 
احل�رشية  الأقطاب  و  عنابة  مدينة 
ندرة  ب�شبب  بها  املحيطة  الكربى 
التزويد  عمليات  وتذبذب  املياه 
غري اأن مبادرة توفري ال�شهاريج عرب 
ا�شتح�شان  لقت  ال�شكنية  الأحياء 
مدينة  فاإن  لالإ�شارة  العائالت 

املحيطة  الكربى  والبلديات  عنابة 
و�شيدى  احلجار  غرار  على  بها 
عمار والبوين يعانون من ندرة مياه 
احلنفيات  عن  وغيابها  ال�رشب 
�شهر  منذ  العليا  بالطوابق   خا�شة 
ح�شب  التذبذب  هذا  ويعود  كامل 
اإىل  للمياه"  بـ"اجلزائرية  م�شوؤولني 
ال�شافية  �شد  من�شوب  انخفا�ض 
مرت  مليون   120 �شعته  تبلغ  الذي 
مكعب والذى تتزود منه ولية عنابة 

اإىل م�شتوى غري قابل لال�شتغالل.

عميقة  اآبار   5 اإجناز  ينتظر 
ببلدية معافة الواقعة على بعد 
ولية  جنوب  كلم   45 حوايل 
هذه  اإجناز  يف  باتنة،�شي�رشع 
من  ال�شتكمال  مبجرد  الآبار 
الإجراءات الإدارية التي جتري 
املنتخب  ذات  ح�شب  حاليا 
البئر  تكلفة  باأن  مو�شحا 
الواحد تقدر بحوايل 8 ماليني 
املنجزة  الدرا�شة  ح�شب  د.ج 
يف  خمت�ض  خبري  طرف  من 

العملية  هذه  وتاأتي  امليدان 
التي بادرت بها البلدية لتدعيم 
لفائدة  ال�رشوب  باملاء  التزود 
�شكان هذه املنطقة من الولية 
التي ت�شهد موجة جفاف حادة 
مل تعرفها منذ �شنوات عديدة 
مولية  قرى  اختيار  مت  وقد   .
وتا�رشغينت وتافرنت واإزمورن 
الآبار  هذه  لإجناز  بلعيد  وكذا 
التي ت�شعى البلدية من خاللها 
اإىل تلبية احتياجات املواطنني 

احليوية  املادة  هذه  من 
بلدية  وتعد  مرعو�ض  ي�شيف 
الفالحي  الطابع  ذات  معافة 
اجلبلي من بلديات ولية باتنة 
اجلفاف  موجة  من  املت�رشرة 
خالل  املنطقة  �شهدتها  التي 
ذات  ي�شيف  اجلاري  املو�شم 
اأن  على  اأكد  الذي  امل�شدر 
الآبار  هذه  من  اأو4   3 اإجناز 
"�رشوريا"  يعد  املربجمة 
الآجال  يف  البلدية  ل�شكان 

احتياجات  اأن  يذكر  القريبة 
مت  ال�رشوب  املاء  من  باتنة 
املوارد  وزير  على  عر�شها 
املائية عند زيارته خالل الأيام 
و  للولية  املن�رشمة  القليلة 
بالحتياجات  بالتكفل  وعد 
ال�شندوق  الق�شوى منها �شمن 
الوطني للمياه يف انتظار اإدراج 
�شمن  الأولويات  ح�شب  البقية 
املدرجة  القطاعية  امل�شاريع 

يف �شنة 2018.

خمت�سرات امل�سيلة 

�سوق اأهرا�س

ت�سخري حوايل 1200 �سرطي 
لتاأمني مبنا�سبة عيد االأ�سحي 

حتديث 45 كلم من 
طرق وطنية 

ولية  اأمن  م�شالح  �شطرت 
خا�شا  وطنيا  برناجما  امل�شيلة 
املبارك  الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة 
�رشطي   1200 حوايل  جتنيد  عرب 
و�شالمة  اأمن  على  لل�شهر 
وكذا  وممتلكاتهم  املواطنني 
�شالة  فيها  تقام  التي  امل�شاجد 
دوائر  كافة ربوع  ،عرب  العيد 
هذه  تاأتي  الخت�شا�ض  بالولية و 
الإجراءات يف اإطار موا�شلة مهمة 
توفري الأمن و ال�شكينة العامة عرب 
با�رشتها  التي  الولية  تراب  كافة 
م�شالح اأمن الولية حيث �شخرت 
واملادية  الب�رشية  الو�شائل  فيه 
ال�رشورية ل�شمان التغطية الأمنية 
بتاأمني  الأمر  ويتعلق  الالزمة 
كبريا  اإقبال  ت�شهد  التي  الأماكن 
غرار  على  املواطنني  قبل  من 
العمومية  وال�شاحات  امل�شاجد 
نقل  وحمطات  الت�شلية  وحدائق 
تعمل  كما  وغريها  امل�شافرين 
على تفعيل عمل فرقة الدراجات 
النارية من خالل تكثيف الدوريات 
حوادث  من  للتقليل  الراكبة 
املرور ، حيث ندعو كافة مواطني 
الولية اإىل �رشورة اإحرتام قواعد 
فرحة  لإمتام  املرورية  ال�شالمة 

العيد .
واإ�شهال  تخمة  حالة   60 من  اأزيد 

ب�شبب الإفراط يف الأكل
ال�شتعجالت  م�شلحة  ا�شتقبلت 
بولية  الزهراوي  مب�شت�شفي 
الأ�شحى  عيد  يومي    ، امل�شيلة 
حالة   60 من  اأزيد  املبارك، 
اإ�شابتهم  ب�شبب  م�شتعجلة، 
والتخمة،  الغذائية  بالت�شممات 
كبرية  كميات  تناول  عن  الناجمة 
بع�ض  اأرجعها  والتي  الطعام   من 

طيلة  ب�رشاهة  الأكل  اإىل  الأطباء 
التخمة  حد  اإىل  العيد  يومي 
اآخر  يف  اأنف�شهم  ليجدوا   ،
وهم  و�شعية حرجة،  املطاف يف 
م�شلحة  يف  العيد  يومي  يق�شون 

ال�شتعجالت .
مغلقة  التجارية  املحالت  غالبية 

يف ثاين اأيام العيد
عيد  اأيام  ثاين  اأم�ض  يوم  متيز 
من  جوا  املبارك  الأ�شحي 
بغلق  احل�شنة  عا�شمة  يف  ال�شلل 
تعجز  مرة  وككل   ، حمالتهم 
�شمان  على  الو�شية  اجلهات 
اأولويات وحاجيات املواطن الذي 
ي�شابق الزمن للح�شول على خبزه 
يتكرر  م�شهد  يف  حليب،  كي�ض  اأو 
قامت  جولة  خالل  ومن  مرارا 
اأحياء  مبختلف   " الو�شط   " بها 
اأغلبية املحالت  اأن  امل�شيلة تبني 
قليل  عدد  با�شتثناء  مغلقة  كانت 
العامة  الغذائية  املواد  بائعي  من 
يجدوا  مل  الذين  املواطنني  اأمام 
التنقل  �شوى  اأمامهم  بديل  من 
اإىل  حتى  و  الأحياء  خمتلف  عرب 
بلديات جماورة لقتناء حاجياتهم 
املواطنني  معاناة  تقت�رش  ومل 
الندرة،  م�شكل  مع  العيد  يومي 
حيث تعداه لي�شمل اأزمة خانقة يف 
النقل بفعل رف�ض غالبية الناقلني 
اخلوا�ض العمل طيلة يومي العيد 
الناقلني،  منظمة  تطمينات  رغم 
احلافالت  اأ�شحاب  فر�ض  حيث 
حظرا  العمل  رف�شهم  نتيجة 
التي  العائالت  على  للتجوال 
وجدت �شعوبات يف التنقل، بدليل 
كانت  املحطات  من  العديد  اأن 

خاوية على عرو�شها .
عبدالبا�سط بديار   

ا�شتكمال  اأهرا�ض  �شوق  بولية  مت 
حتديث 45 كلم من حماورطرقات 
وطنية واإعادة تاأهيل 50 كلم اأخرى 
ولئية ح�شب ما علم لدى مديرية 
لذات  وا�شتنادا  العمومية  الأ�شغال 
التحديث  عمليات  فاإن  امل�شالح 
الوطنيني  الطريقني  م�شت  هذه 
الولئيني  والطريقني  و80  رقم16 
 20 تزال  ل  فيما  و14   11 رقم 
)تب�شة(  الونزة  بني  اأخرى  كلم 
يف  اأهرا�ض(  )�شوق  ومداورو�ض 
اإىل  بالإ�شافة  الإجناز  مرحلة 
رقم82  الوطني  الطريق  ا�شتكمال 
على م�شافة 25 كلم بني طمطماط 
اإىل  وبالإ�شافة  اأهرا�ض  و�شوق 
�شوداء  نقاط   5 معاجلة  ذلك متت 
التي�شهدتها  الرتبة  انزلق  لظاهرة 
خا�شة  الطرق  حماور  بع�ض 
الدرا�شة  تزال  ل  حني  يف  الوطنية 
متوا�شلة من طرف املخربالوطني 
ملعاينة نوعية الرتبة لنقطة واحدة 
ببلدية   81 رقم  الوطني  بالطريق 
عني �شلطان واأ�شاف ذات امل�شدر 
الطريق الجتنابي  اأنه مت فتح  اإىل 
حركةال�شري  اأمام  الثقيل  للوزن 
بنقطة بوه�شام ببلدية ويالن الذي 
اأغلق لأكرث من �شنتني جراء ظهور 

انزلق خطريعلى حركة املرور. و 
كون  النقطة  هذه  معاجلة  مت  قد 
النقاط  من  النزلقات  ظاهرة 
�شبكة  منها  تعاين  التي  ال�شوداء 

الطرق الوطنية بالولية.
زمور  وم�شتة  مركز  اإدري�ض  اأولد   
والقارية  ولقريد  املال  وبيت 
احتمال  و  ال�شتاء  لف�شل  وحت�شبا 
امل�شدر  ذات  اأكد  الثلوج  ت�شاقط 
ب6  املديريةتعززت  حظرية  اأن 
ت�شاف  متطورة  ثلوج  كا�شحات 
اإىل 5 قدمية زيادة على 3 جرارات 
امل�شالك  ت�شتغللفتح  حديثة 
ت�شوية  اآلت  و5  الوعرة  باملناطق 
طن   2،5 بحمولة  �شاحنات  و10 
مليون  ب320  بغالفمايل  وذلك 
اأهرا�ض  �شوق  ولية  اأن  يذكر  د.ج 
الطرقات  من  �شبكة  على  تتوفر 
بطول 2600 كلم منها501 كلم طرق 
و  اجتنابي  طريق   48 بها  وطنية 
390 كلم طرق ولئية و 1769 طرق 
من  ا�شتفادت  كلم   765 بلديةمنها 
عمليات تعبيد �شمحت كلها من فك 
البلديات  قاطني  العزلة عن عديد 

وامل�شاتي بهذه الولية.
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عن�سرية الأمني العام للأمم املتحدة
رغم اأنه يدعي اأنه احلار�ص على قيم ومفاهيم الأمم املتحدة، والأمني العام على ميثاقها واحلري�ص على نزاهتها وم�سداقيتها، والراعي 

ملبادئها ومثلها، واملمثل لها واملعرب عن توجهاتها،والناطق الأول با�سمها، وال�ساعي لتحقيق اأهدافها وفر�ص قواعدها وتطبيق قوانينها وعدم 
خمالفة �سيا�ساتها، اإل اأنه اأول من ينتهك قيمها ويخالف ميثاقها، 

مفاهيمها،  على  وينقلب  لتعاليمها  ويتنكب 
والعن�رصية  للتفرقة  حماربته  من  فبدال 
واللون  والعرق  اجلن�س  اأ�سا�س  على  والتمييز 
والدين، جنده اأول من يرتكب بنف�سه جرمية 
املقيتة  العن�رصية  وميار�س  العرقي،  التمييز 
باأب�سع �سورها واأ�سواأ مظاهرها، دوٍن خوٍف 
اإح�سا�ٍس  اأدنى  اأو  وحياء،  تردٍد  اأو  خجٍل،  اأو 
املهمة،  قد�سية  وانتهاك  االأمانة  بخيانة 
ويتحدى  مبواقفه،  يجاهر  اأنه  بدا  بل 
ويتمادى  �سيا�ساته،  على  وي�رص  بت�رصيحاته، 
املظلومني،  مبعاناة  عابٍئ  غري  وقاحته،  يف 

واآهات املعذبني، ومظلومية الفل�سطينيني.
للأمم  العام  االأمني  على  نفرتي  ال  نحن 
ون�سفه  عليه  ندعي  وال  نبهته،  وال  املتحدة 
وال  �سورته  ت�سويه  نحاول  وال  فيه،  لي�س  مبا 
بيان عيوبه وخمازيه، واإن كان ال يعنيه اإبراز 
عيوبه، وال يقلقه ف�سح ممار�ساته، وال يغ�سبه 
اتهامنا له وانتقادنا ل�سيا�سته، بقدر ما ن�سف 
للمراهنني  ونك�سف  حقيقته،  ونو�سح  حالته 
عليه وعلى موؤ�س�سته واملوؤمنني به ومبنظمته 
زيف مبادئه وكذب مواثيقه، وانحيازه امل�سني 
و�سمته  االحتلل،  لدولة  املهني  وتاأييده 
مبمار�ساتها،  وقبوله  �سيا�ساتها  عن  املريب 
واإدانته املظلومني بل�سانها، و�سجبه للمعتدى 
وكاأنه  رغبتها،  ونزوالً عند  لها  اإكراماً  عليهم 
يريد اأن ي�سرتي ودهم، ويك�سب حبهم، ويبقي 

على تاأييدهم له ودعمهم املطلق ملهمته.
اأما ملاذا هذا اال�ستياء ال�سديد من �سخ�سية 
اأنطونيو  املتحدة  للأمم  العام  االأمني 
ملهمته  املق�سود  والنقد  غوتريي�س، 
و�سيا�سته، وال�سخط على ت�رصفاته والغ�سب 
ل�سخ�سه،  كرهاً  لي�س  فهو  ت�رصيحاته،  من 
وال  جلن�سيته،  اإ�ساءًة  وال  لذاته،  حتقرياً  وال 

زيارته  يف  ا�سطف  الأنه  بل  ملن�سبه،  اإهانًة 
و�ساند  الباطل،  مع  العربية  منطقتنا  اإىل 
االإ�رصائيلي  االحتلل  �سلطات  واأيد  الظامل، 
وانت�رص  عدوانها،  يف  و�ساعدها  بغيها،  يف 
واملعتدية  لبلدنا،  املحتلة  وهي  علينا  لها 
املظامل  يرى  اأنه  رغم  لنا،  والظاملة  علينا 
التي  التقارير  ويقراأ  ويدركها،  الفل�سطينية 
تعدها موؤ�س�ساته ويكتبها مندوبوه عن ال�سعب 
الفل�سطيني ومعاناته، وعن �سلطات االحتلل 
وممار�ساتها، لكنه تعامى عن احلق، وان�ساق 
وراء الباطل، فاأف�سد وظيفته، و�سوه موؤ�س�سته، 

واأ�ساء اإىل دورها ور�سالتها.
املتحدة، يف  للأمم  العام  االأمني  فقد خ�سع 
زيارته االأوىل للمنطقة بعد توليه مهام من�سبه 
وا�ستجاب  االإ�رصائيلية،  لل�سغوط  االأممي 
لهم  خادماً  نف�سه  من  وجعل  ل�رصوطهم، 
عن  ليعرب  ل�سانه  و�سخر  ل�سيا�ستهم،  ومنفذاً 
لقاءاته  و�سبق  ويتبنى هواج�سهم،  خماوفهم، 
معهم بجملة ت�رصيحاٍت تطمئنهم وتريحهم، 
اأبطل  قد  وكان  اأمامهم،  له  الطريق  وتعبد 
بالعن�رصية،  ال�سهيوين  الكيان  يتهم  تقريراً 
حياة  يف  العام  التدهور  م�سوؤولية  ويحمله 

الفل�سطينيني.
اإر�ساًء  التقرير  اأبطل  العام الذي  لكن االأمني 
لدولة الكيان، و�سكت عن جرائمها ا�سرت�ساًء 
املقاومة  اأ�رص  اإليها،  دان  وانحيازاً  لها 
ودعا  االإ�رصائيليني،  للجنود  الفل�سطينية 
اجلهات االآ�رصة اإىل ك�سف م�سريهم و�رصعة 
من  حما�س  حركة  وهدد  عنهم،  االإفراج 
لبيان  الراف�س  موقفها  على  االإ�رصار  مغبة 
تطمني  يف  للتعجيل  ودعاها  اجلنديني،  حال 
عائلتهم، ومتكينهم من مرا�سلتهم والتوا�سل 

معهم.

على  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  اأن  يبدو 
اإىل  جاء  قد  من�سبه،  و�سمو  قدره  جللة 
عن  نيابة  ومفاو�ساً  حماوراً  املنطقة 
فقط  تقت�رص  مهمته  وكاأن  االإ�رصائيليني، 
الذين  االأ�سريين،  اجلنديني  ق�سية  على 
على  وهما  الفل�سطينية  املقاومة  اأ�رصتهما 
ويدمران  ويق�سفان  يقاتلن  دبابتهما  ظهر 
ميثاق  على  العام  االأمني  ون�سي  ويجتاحان، 
حقوق  على  واحلار�س  املتحدة،  االأمم 
بني  وامل�ساواة  العدالة  ومبادئ  االإن�سان 
الرجال  من  الفل�سطينيني  اآالف  ال�سعوب، 
�سجون  يف  املعتقلني  واالأطفال  والن�ساء 
فيها  يعذبهم  الذي  االإ�رصائيلي،  االحتلل 
من  ويحرمهم  عليهم  ويق�سو  وي�سطهدهم، 
عليهم  ويفر�س  االإن�سانية،  حقوقهم  اأب�سط 
وعائلتهم  اأ�رصهم  ومينع  قا�سيًة،  �رصوطا 
يذيقهم  فاإنه  لهم  �سمح  واإن  زيارتهم،  من 
الهوان األواناً، ويجرعهم املر اأ�سنافاً، قبل اأن 
ي�سمح لهم بالزيارة التي غالبا ما تكون لفرتٍة 
اأ�رصهم،  اأفراد  من  حمدوٍد  ولعدد  ق�سريٍة 
�سميكٍة  زجاجية  بجدران  بينهم  يحال  الذين 
امل�ساعر  عن  التعبري  ومتنع  ال�سوت  حتجب 
اأو  امل�سافحة  دون  وحتول  واالأحا�سي�س، 

تقبيل االأطفال واحت�سانهم.
وقد اأ�سغى االأمني العام للبكائية االإ�رصائيلية 
واقتنع  التاريخية،  اليهودية  واملرثية 
الدويل  اإن�ساف املجتمع  مبظلوميتهم وعدم 
�سدهم،  االأممي  االنحياز  اإليه  �سكو  اإذ  لهم، 
واإنكار  لل�سامية،  املك�سوفة  ومعاداتهم 
واملحرقة  عليهم  وقع  الذي  للظلم  بع�سهم 
التي ت�سببت يف اإبادتهم، والأجلهم زار الن�سب 
اإكليًل  اأمامه  وو�سع  للهولوكو�ست،  التذكاري 
اإىل  ودعوه  املتحدة،  االأمم  با�سم  الورد  من 

عن  والتوقف  االأممية،  مفاهيم  ت�سحيح 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  توظيف 
بهم  للتنديد  منربها  وت�سخري  �سدهم، 
منا�رصة  عن  والتوقف  عليهم،  والتحري�س 
»االإرهاب الفل�سطيني«، اإذ اأن اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة تتيح املجال لداعمي االإرهاب 
ومعار�سي اإ�رصائيل، لرفع اأ�سواتهم من فوق 
منابرها، وتهديد وجود وم�ستقبل كيانهم وهو 
الع�سو يف اجلمعية، واإال فاإن املنظمة الدولية 
�ستعاين من نق�ٍس يف مواردها، يف اإ�سارٍة اإىل 
التهديد االأمريكي بوقف الدعم املايل عنها.

اأن  املتحدة  للأمم  العام  االأمني  يقبل  كيف 
يكون منحازاً غري من�سٍف، وموالياً غري نزيٍه، 
للعدوان،  للظلم ومنرباً لطغيان و�سنداً  وبوقاً 
فهو مييز بني بني االإن�سان، ويفرق بني الب�رص، 

مقيتٍة،  عن�رصية  قواعد  ب�سيا�سته  وير�سي 
وال�سيطرة  واال�ستعلء،  الهيمنة  على  تقوم 
والتحكم، يف الوقت الذي يدعو فيه املجتمع 
فهي  منها،  والتخل�س  ملحاربتها  الدويل 
قدمياً  كانت  فا�سدةٌ،  ومعايري  باليٌة  مفاهيٌم 
املتحدة  للأمم  العام  االأمني  اأن  اإال  وبادت، 
فيها  ويبعث  ي�ستعيدها  اأن  ويريد  اإليها  يحن 
فهل  لكياٍن،  وتاأييداً  ل�سعٍب  اإر�ساًء  احلياة 
يقبل املجتمع الدويل بانحيازه، وي�سكت عن 
وجهه،  يف  عالياً  �سوته  يرفع  اأم  �سيا�ساته، 
ويطالبه بالعدل واالإن�ساف، والكف عن الغي 
عن�رصية  اإال  لي�س  به  يقوم  فما  وال�سلل، 
قدمية، و�سيا�سة كولونالية مقيتة، ال يقبل بها 
مهما  الفل�سطينيون،  بها  ي�سلم  وال  االأحرار، 
اختلفت موازين القوة وتباينت معايري احلق.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ال�سورة النمطية لإفريقيا يف الإعلم الغربي …جوع وف�ساد واإيدز
القارة  اأن  الغربيني  معظم  يظن 
�سحراء  عن  عيارة  هي  االإفريقية 
�سعب  يقطنها  االأطراف،  مرتامية 
الب�رصة  �سواد  ب�سفات  ي�سرتك  واحد 
وبيا�س االأ�سنان، فقد ارتبطت �سورة 
اإفريقيا واالإن�سان االإفريقي يف ذهنية 
املمتلئ  القدمي  برتاثهم  الغربي 
واالإميان  والعن�رصية  التعايل  بثقافة 
من  �سواه  على  االأبي�س  العرق  بتفوق 
الكتاب  بع�س  �ساهم  وقد  االأعراق، 
ال�سورة  هذه  تر�سيخ  يف  الغربيني 
املتخيلة عن اإفريقيا يف عقل الغربي، 
» من قلب  كتاب  نورد  اأن  وميكن هنا 
البولوين  الروائي  للكاتب   « الظلمة 
الكاتب  وكذلك   « كونراد  جوزف   «
كتب  الذي   « ماي  كاي   « االأملاين 
�سل�سلة من كتب املغامرات اعتمدت 
على الو�سف اخليايل الإفريقيا، وذكر 
يف  ح�سلت  مغامرات  فيها  الكاتب 
وهو  دقيقاً  و�سفاً  وو�سفها  ال�سودان 
له  تتاح  اأن  دون  ال�سجن،  يف   يقبع 
اأن  واللفت  اإفريقيا،  زيارة  فر�سة 
مبيعات  حتقق  زالت  ما  الكتب  هذه 

مرتفعة يف الدول الغربية.
على  الكربى  الدول  بني  التناف�س  اإن 
والغنية،  االإ�سرتاتيجية  املناطق 
امل�سلح   ال�رصاع  مرحلة  من  انتقل 
حول  واإ�سرتاتيجي  فكري  �رصاع  اإىل 
ب�سط الهيمنة، وزيادة التبعية والنفوذ، 
توجيه  يف  احلديث  الع�رص  وباأدوات 
ولذلك  واملحلي،  الدويل  العام  الراأي 
متويل  ذات  اإعلمية  و�سيلة  كل  جند 

اهتمام  لها  دعائي  وتوجه  حكومي 
خا�س بها واإ�سرتاتيجية اإعلمية نحو 
اأمام  اليوم  نحن  االأفريقية.  القارة 
غزو للقارة االأفريقية ال يقل يف قوته 
وعنفوانه عن غزو اجليو�س واالحتلل 
وال�سيطرة، اإن الهيمنة االإعلمية على 
اأفريقيا هي ا�ستمرار لتاريخ طويل من 
اأطلقتها  التي  االإعلمية،  امل�ساريع 
دولية،  وتلفزيونية  اإذاعية  حمطات 
وحتى من�سات اإلكرتونية لتوفري مواد 
اإعلمية ت�ستهدف املواطن االأفريقي 

والتاأثري يف جمهور و�سلطات بلده.
مبنظومة  الغربي  االعلم  يتمثل 
من  جتعل  التي  الف�سائية  املحطات 
مادتها  والتخلف  واجلوع،  العنف، 
�سبكة  عرب  نقلها  يتم  التي  االإعلمية 
مرا�سليها يف القارة االفريقية، اإ�سافة 
التي  االأفلم  من  العديد  اإنتاج  اىل 
يظهر فيها االإفريقي على اأنه �سخ�س 
تابع ومقلد للرجل االبي�س، ف�رصكات 
االإنتاج ال�سينمائي الكربى مثل هوليود 
الرجل  تقدم  اأن  تعودت  وغريها 
ال�سعيف  الطرف  اأنه  على  االإفريقي 
ف�سل  الفنية،  اأعمالها  يف  والعاجز 
كانت  الذي  املقروءة  ال�سحافة  عن 
وما زالت تتعاطى مع القارة االإفريقية 
تتعاطى معه  الذي  املنطلق  ذات  من 

�سبكة االإعلم املرئي.
تعقيداً  اأكرث  احلقيقية  اإفريقيا  اأن 
بانتظام  نراها  التي  ال�سور  بكثري من 
التي  الغربية،  االإعلم  و�سائل  يف 
من  ال�سلبي  اجلانب  ت�سور  ما  دائما 

االإفريقي  االإعلم  ويحاول  القارة، 
اأكرث  �سور  اإظهار  خلل  من  الرد 
اأن  اأمل  على  وواقعية،  اإيجابية 
احلقيقة  اإفريقيا  على  العامل  يتعرف 
يحاول  اأو  الغرب  يعرفها  ال  التي 
و�سائل  تعودت  لطاملا  ت�سويهها. 
يف  النمطية  على  الغربية  االإعلم 
القارة،  عن  واحلديث  اأخبارها  نقل 
مهنتهم  اأ�سحابها  ميار�س  هنا  ومن 
قد  الأهداف  تبعا  االأ�س�س،  تلك  على 
تكون معلنة والعك�س �سحيح، اإال اأنها 
اإبراز  االأهداف- تتمحور حول  – اأي 
�سورة الغربي باأح�سن حال من �سورة 
ومناطق  دول  بع�س  ففي  االإفريقي، 
اأخرى، نرى يف التقارير االإخبارية اأن 
الرجل االأبي�س هو الذي يقوم بتغذية 
وتقدمي  وم�ساعدته  االأ�سود  الرجل 
اأن  التقارير  يف  ترى  ولن  له،  العلج 
االأفارقة ي�ساعدون اأنف�سهم اأو ي�ساعد 
تتاأمل  ال�سومال  اإن  البع�س.  بع�سهم 
االإرهاب،  ومن  االأهلية  احلرب  من 
مقدراتها  ت�ستنزف  نيجرييا  وكذلك 
يف مواجهات ع�سكرية مع تنظيم بوكو 
ميزق  املميت  اإيبوال  ومر�س  حرام، 
ين�رصونها  عناوين  كلها  �سرياليون، 
يف  احلرب  اأ�سباب  ما  لكن  للعامل، 
من  اأوقدها،  الذي  ومن  ال�سومال 
ومن  حرام  بوكو  جماعة  وراء  الذين 
من  وكم  اإيبوال  حقيقة  ما  ميولهم، 
الدول م�سابة به، فلن ت�سمع اأي �سيء 
كل  اأن  ب�سبب  وذلك  القبيل،  هذا  من 

هذه االأحداث جتري يف اإفريقيا.

اإن كون االإعلم الغربي يوؤمن م�ساحة 
للحرية و�سقفا مرموقا لذكر احلقائق 
احليادية  بع�س  وي�سفي  بع�سها،  اأو 
ال  املوا�سيع  طرح  يف  واملو�سوعية 
يعني ا�ستقلليته، فهذه احلرية تعدم 
على  بالتاأثري  االأمر  يتعلق  متاما حني 
تت�سل  �ساخنة  نقاط  يف  العام  الراأي 
خا�سة  اخلارجية،  بال�سيا�سة  مبا�رصة 
يف  الغربية  الدول  م�سالح  مت�س  التي 
اإفريقيا اأو غريها من القارات، ولهذا 
امل�سداقية يف  بتلك  تتمتع  ف�سعوبهم 
ال�سوؤون الداخلية للغرب، بينما تنعك�س 
ال�سوؤون اخلارجية.  يف  ال�سورة متاماً 
على  حتر�س  الغربية  فاحلكومات 
والنقد  والف�سف�سة  االنفتاح  �سيا�سة 
يتناول  الذي  اإعلمها  يف  املفتوح 
الق�سايا الداخلية واخلا�سة ب�سعوبها، 
باإفريقيا  االأمر  يتعلق  حني  ولكن 
من  فلبد  اخلارجية  وال�سيا�سات 
حتييد اخلرب وتكميم االأفواه واحلد من 
املوا�سيع وحجز املعلومات،  وكذلك 
ترتدد  ال  الغربية  ال�سحافة  هذه  فاإن 
اال�ستخباري  االأ�سلوب  ا�ستخدام  يف 
للرتويج ملوقفها ال�سيا�سي، وللبتزاز 
ال�سيا�سي يف اآن، وقد تكرر هذا كثريا 
اأكرث من مو�سع يف اإفريقيا حيث جرى 
ابتزاز عدد من رجال ال�سيا�سة اإن كان 
ال�سغط  اأو  نف�سها،  الغربية  الدول  يف 
على  الو�سائل  هذه  متار�سه  الذي 
لتاأمني  الغرب   خارج  القرار  �سناع 

م�ساحلها وم�سالح من متثلهم.
اأن ما ي�ستحق النقد هو غياب  بظني 

التحليل  وانعدام  املو�سوعية،  الروؤية 
الظواهر  من  للكثري  البحثي  العلمي 
تناولها  وعدم  االإفريقية،  القارة  يف 
من  واجلديل  التاريخي  �سياقها  يف 
ولي�س  الغربية،  االإعلم  و�سائل  قبل 
اإن  ذاته.  بحد  االإفريقي  الواقع 
الغربية  االإعلم  و�سائل  من  العديد 
عن  البحث  لي�س  االأ�سا�سي  هدفها 
التجارة  واإمنا  ون�رصها،  احلقائق 
واخلرب  واملعطيات  املعلومات  يف 
ما  بتقدمي  تقوم  لذلك هي  وال�سورة، 
تهتم  وال  والقارئ،  امل�ساهد  يطلبه 
اإن كانت ال�سلعة جيدة ومفيدة،  كثرياً 
لي�س  ومتعطنة.  فا�سدة  كانت  اأو 
االإعلم  و�سائل  اأن  بل  فح�سب،  هذا 
مثل  �سلعة  الغربية  الدول  يف  نف�سها 
على  يتناف�س  ال�سلع،  من  غريها 
امتلكها جتار كبار لفر�س م�سالهحم 
اأن  بل  االقت�سادية.  اأو  ال�سيا�سية 
الدول  يف  الديكتاتوريني  من  العديد 
يف  اإعلمية  و�سائل  ي�سرتون  النامية 
الدول الغربية، من اأقنية تلفزيونية اأو 
�سحف وجملت اأو حمطات اإذاعية، 
م�ساهري  عدة  بتوظيف  ويقومون 
بهدف  فيها، وذلك  اإعلميني غربيني 
�سورة  اأو  ال�سخ�سية  �سورتهم  تلميع 
والقارئ  امل�ساهد  اأعني  يف  بلدهم 
االأخرية  ال�سنوات  وخلل  الغربي، 
واحلروب  الدم  جتار  من  عدد  اأقدم 
دول  من  خا�سة  اجلدد  االأثرياء  ومن 
�سحف  �رصاء  على  ال�رصقية،  اأوروبا 
وحمطات تلفزيونية عريقة، الأهداف 

متعددة مثل تبيي�س االأموال، وحلماية 
جمريات  على  وللتاأثري  م�ساحلهم، 
اإن  واالجتماعية.  ال�سيا�سية  احلياة 
من  بالرغم  الغربية   املجتمعات 
متطورة،  متح�رصة  جمتمعات  اأنها 
العزلة  فيها  ت�سود  اأنها جمتمعات  اإال 
االجتماعي  واالغرتاب  والفردية 
ال�سهولة  من  جند  لذلك   ، والروحي، 
االإعلم بهذه  تلعب و�سائل  اأن  مبكان 
يف  اخلطورة  بالغ  دوراً  املجتمعات 
التاأثري املبا�رص على املتلقي، وبذلك 
التي  االأدوات  الو�سائل  لهذه  يكون 
حتدد نوعية وم�سار واجتاهات الوعي 
على  وتعمل  ال�سعوب،  لهذه  اجلمعي 

اإنتاج واإعادة اإنتاج وعي النا�س.
يف  الإفريقيا  النمطية  ال�سورة  اإن 
حتى  كثرياً  تتغري  مل  الغربي  العقل 
االإعلم  و�سائل  زالت  فما  االآن، 
ال  اإطار  يف  اإفريقيا  تقدم  الغربية 
وهي  املتوارثة  ثوابتها  عن  يخرج 
الطبيعية  والكوارث  والتخلف  الف�ساد 
والفقر واجلوع واالأمرا�س، وكثري من 
تقدم  مازالت  التلفزيونية  املحطات 
عن  والربحية،  االإثارة  بق�سد  برامج 
عادات �رصب الدم واأكل حلم الب�رص اأو 
القرود لدى بع�س االإثنيات االإفريقية، 
يف  التنوع  الغربي  االإعلم  اأردا  واإن 
يتحدث  االإفريقي  املو�سوع  تناول 
القا�رصات  ثدي  وكي  انخفا�س  عن 

االإفريقيات، اأو عن تعدد الزوجات.
و�سحفي  /كاتب  العا�سي  ح�سن 

فل�سطيني مقيم يف الدامنرك
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اجلمعية  اأعمال  هام�ش  على 
العامة للأمم املتحدة بنيويورك، 
املزمعة يف 19 �سبتمرب اجلاري 
يف  اأوغلو،  جاوي�ش  واأ�ساف 
يف  م�ساركته  خلل  ت�رصيح 
الأ�سحى،  بعيد  للتهنئة  برنامج 
مبقر حزب العدالة والتنمية يف 
غرب(،  )جنوب  اأنطاليا  مدينة 
الدول  زعماء  من  عدًدا  اأن 
�سي�ساركون  بالأزمة  املهتمة 
ا  اأي�سً و�سيح�رصها  القمة،  يف 
املتحدة،  للأمم  العام  الأمني 
الوزير  واأكد  غوتريي�ش  اأنطونيو 
اأجل  تعمل من  اأن بلده  الرتكي 
له  يتعر�ش  الذي  الظلم  اإنهاء 
اأراكان  اإقليم  يف  الروهينغيا 
واأن  ميامنار،  غربي  )راخني(، 

الرئي�ش اأردوغان بحث يف وقت 
يف  هناك  الأو�ساع  اليوم  �سابق 
من  عدد  مع  هاتفية  ات�سالت 

زعماء العامل.
الرتكي،  الرئي�ش  ات�سل  كما 
بالأمني  اأوغلو،  بح�سب جاوي�ش 
املتحدة،  للأمم  الأ�سبق  العام 
البعثة  يقود  الذي  عنان،  كويف 
مزيد  دون  اأراكان،  اإىل  الأممية 
قيمة  اأن  واأ�ساف  التفا�سيل  من 
امل�ساعدات التي اأر�سلتها تركيا 
قيمتها  بلغت  الروهينغيا  اإىل 
مليون   70 من  اأكرث  الآن  حتى 
اليوم،  �سابق  وقت  ويف  دولر 
بيان  يف  ميامنار،  جي�ش  اأقر 
�سحفي �سدر عن قائد اجلي�ش، 
من   370 عن  يقل  ل  ما  بقتله 
م�سلمي الروهينغيا، يف عملياته 
امل�ستمرة بالإقليم منذ 25 اأوت 
املن�رصم والإثنني املا�سي، اأعلن 

للروهينغيا"  الأوروبي  "جمل�ش 
مقتل  حكومي(،  غري  )حقوقي 
ما بني األفني اإىل 3 اآلف م�سلم، 
 3 خلل  للجي�ش،  هجمات  يف 

اأول  اأكتوبر  ومنذ  فقط  اأيام 
نحو  بنغلدي�ش  و�سل  املا�سي، 
87 األف �سخ�ش من الأقلية، وفق 

م�سادر ر�سمية.

اأم�ش  "احلوثي"  جماعة  اأعلنت 
والقوات  م�سلحيها  اأن  ال�سبت، 
ال�سابق  اليمني  للرئي�ش  املوالية 
اأطلقوا  �سالح،  اهلل  عبد  علي 
ال�سعودية  بال�ستيا باجتاه  �ساروخا 
الف�سائية  "امل�سرية"  قناة  ونقلت 
خرب  يف  احلوثيني،  با�سم  الناطقة 
قوله  ع�سكري  م�سدر  عن  عاجل 
للجي�ش  ال�ساروخية  القوة  "اإن 
واللجان ال�سعبية )م�سلحي احلوثي 
�ساروخا  اأطلقت  �سالح(  وقوات 
على   2 ـ  قاهر  طراز  من  بال�ستيا 
ال�سعودية  جنوبي  جازان  منطقة 
وزعم  اليمن("  حلدود  )حماذية 
اأن  القناة(  ت�سمه  )مل  امل�سدر 
ا�ستهدف  البال�ستي  "ال�ساروخ 
واأنه  �سوادنيني،  جلنود  مع�سكرا 
يتطرق  بدقة"ومل  هدفه  اأ�ساب 
اإ�سافية،  تفا�سيل  اإىل  امل�سدر 
ال�سعودي  اجلي�ش  ي�سدر  اأن  دون 
حول  بيان  اأي  العربي  التحالف  اأو 

ذلك.
عدة  احلوثيون  اأطلق  اأن  و�سبق 
ال�سعودية  بال�ستية باجتاه  �سواريخ 

خلل الفرتة القليلة املا�سية، اأعلن 
العديد  اعرتا�ش  العربي  التحالف 
منها وي�سهد اليمن منذ خريف عام 
املوالية  القوات  بني  حربا   2014
وم�سلحي  جهة،  من  للحكومة 
املوالية  والقوات  احلوثي  جماعة 
خملفة  اأخرى،  جهة  من  ل�سالح 
�سعبة،  و�سحية  اإن�سانية  اأو�ساعا 
ف�سل عن تدهور حاد يف اقت�ساد 
البلد الفقري، وت�سببها بنزوح حوايل 
منهم  عاد  مواطن،  مليني  ثلثة 
من  وبطلب  منازلهم  اإىل  الثلث 
من�سور  ربه  عبد  اليمني  الرئي�ش 
التحالف  طريان  ي�سن  هادي، 
مواقع  على  مكثفة  جوية  غارات 
 26 منذ  �سالح  وقوات  احلوثيني 
للحكومة  كاإ�سناد   ،2015 مار�ش 
دوليا،  بها  املعرتف  ال�رصعية 
املناطق  ل�ستعادة  حماولة  يف 
عليها  �سيطر  التي  واملحافظات 

احلوثيون وحلفاوؤهم.

قال وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاوي�س اأوغلو، اإن قمة �ستعقد مببادرة من الرئي�س رجب طيب 
اأردوغان، لبحث حل جذري مل�سكلة اأقلية "الروهينغيا" امل�سلمة مبيامنار، 

جاوي�س اأوغلو

ق.د

�سنعقد قمة دولية حول اأراكان يف نيويورك
احلوثيون: اإطالق �ساروخ بال�ستي 

باجتاه ال�سعودية

دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  يعتزم 
قادة  من  لعدد  قمة  عقد  ترامب، 
العامل يف نيويورك يوم 18 �سبتمرب 
اجلاري، على اأمل ح�سد دعم دويل 
املتحدة  الأمم  منظمة  لإ�سلح 
وفق  اأداءها،  انتقد  ما  كثريا  التي 
الدولية  باملنظمة  دبلوما�سيني 
�ستعقد  التي  القمة  اإىل  الدعوة 
ع�سية  املتحدة  الأمم  مقر  يف 
لأعمال  الر�سمي  النطلق 
جمعيتها العمومية، �ستقت�رص على 
قادة الدول التي توقع على "اإعلن 
�ساغته  نقاط   10 من  �سيا�سي" 

الإعلن،  هذا  ويهدف  وا�سنطن 
دعم  اإىل  دبلوما�سيني،  بح�سب 
جهود الأمني العام للأمم املتحدة 
"اإجراء  لبدء  غوتريي�ش،  اأنطونيو 
املتحدة  الأمم  نظام  يف  تغيريات 
للعمليات  ا�ستجابتها  لتح�سني 
اإىل  اإ�سافة  والتنمية،  الإن�سانية 

دعم مبادرات ال�سلم".
و�ستوؤكد القمة املرتقبة "التزامها 
التفوي�ش  ازدواجية  خف�ش 
ذلك  يف  مبا  والتداخل،  والتكرار 
املتحدة"،  الأمم  وكالت  داخل 
ف�سل عن ت�سجيع غوتريي�ش على 

"موا�سلة اإجراء اإ�سلحات موؤثرة، 
جلعل املنظمة الدولية اأكرث فاعلية 

وكفاءة".
وقبل عقد القمة بيوم، من املقرر 
الأمم  يف  كلمة  ترامب  يلقي  اأن 
املتحدة �سمن جهوده حل�سد دعم 
الدولية،  املنظمة  لإ�سلح  دويل 
املا�سي  العام  و�سفها  التي 
"اأوقات  لق�ساء  "ناٍد"  باأنها 
املتكرر  انتقاده  الت�سلية"ورغم 
لأداء الأمم املتحدة، اإل اأن ترامب 
يرى اأنها تتمتع بـ "اإمكانات هائلة" 
اأزمات  من  طويلة  قائمة  ملعاجلة 

املتحدة  الوليات  وتدفع  العامل 
امليزانية  من   %  22 الأمريكية 
البالغة  املتحدة  للأمم  الأ�سا�سية 
 % و28.5  دولر،  مليارات   5.4
من ميزانية عمليات حفظ ال�سلم 
البالغة 7.3 مليارات دولر، وبذلك 
فهي اأكرب الدول اإ�سهاما يف ميزانية 
وامل�ساركة  الدولية  املنظمة 
ال�سنوية  الجتماعات  يف  املقبلة 
 193 ت�سم  التي  املتحدة  للأمم 
دولة ع�سوا، �ستكون الأوىل لرتامب 
الذي توىل ال�سلطة يف الع�رصين من 

جانفي املا�سي.

بن  متيم  ال�سيخ  قطر  اأمري  هناأ 
عمر  ال�سوداين  الرئي�ش  حمد، 
اليوم  هاتفي  ات�سال  يف  الب�سري، 
احلج  منا�سك  باأداء  ال�سبت، 
املبارك  الأ�سحى  عيد  وبحلول 
يف  وهو  الت�سال  الب�سري  وتلقى 
منا�سك  يوؤدي  حيث  ال�سعودية 
ال�سودانية  الوكالة  بح�سب  احلج، 

متيم  واأعرب  للأنباء.  الر�سمية 
بالتقدم  متنياتهما  عن  والب�سري 
القطري  لل�سعبني  والزدهار 
الرئي�ش  نائب  ويعتزم  وال�سوداين 
بكري  الوزراء  رئي�ش  ال�سوداين 
الثلثاء  قطر  زيارة  �سالح  ح�سن 
املقبل، يف اأول زيارة خارجية له، 
ميناء  افتتاح  يف  للم�ساركة  وذلك 

الدوحة  من  بدعوة  الكبري  حمد 
ومقابل العلقات اجليدة بني قطر 
مع  وال�سودان، متر علقات قطر 
غري  باأزمة  اأ�سهر  ومنذ  ال�سعودية 
م�سبوقة وقطعت كل من ال�سعودية 
والإمارات والبحرين وم�رص منذ 5 
جوان املا�سي علقاتها مع قطر 
ما  وهو  للإرهاب،  دعمها  بدعوى 

تواجه  اإنها  وتقول  الدوحة  تنفيه 
و"اأكاذيب"  "افرتاءات"  حملة 
"الو�ساية" على  اإىل فر�ش  تهدف 
الدول  وتفر�ش  الوطني  قرارها 
العربية الأربع على قطر اإجراءات 
تراها  فيما  "مقاطعة"،  تعتربها 
"ح�سارا" ينتهك القوانني  الدوحة 

الدولية.

ت�سجيل  املتحدة،  الأمم  اأعلنت 
"الإ�سهال  جراء  وفاة  حالة   657
 30 عن  يزيد  وما  املائي"، 
يف  باملر�ش  اإ�سابة  و700  األف 
وقال   2016 اأوت  منذ  ال�سودان، 
التابع  الإن�سانية  ال�سئون  مكتب 
يف  )اأوت�سا(،  املتحدة  للأمم 
وزارة  "تقارير  اإن   ، له  تقرير 
ومنظمة  ال�سودانية  ال�سحة 
منذ  �سجلت  العاملية،  ال�سحة 
حالة   657 وفاة   ،2016 اأوت 

جراء الإ�سهالت املائية، اإ�سافة 
و700  األف   30 من  اأكرث  لإ�سابة 
الأممي  املكتب  باملر�ش"وذكر 
اأن "الإناث �سكلت ما ن�سبته %54 
مثل  فيما  الإ�سابات،  عدد  من 
الأطفال دون �سن اخلام�سة ن�سبة 

."%8.1
ولفت اإىل اأن وكالة الأمم املتحدة 
توا�سل  )يون�سيف(،  للطفولة 
لل�ستجابة  ال�ساملة  اأن�ستطها 
وتعمل  احلاد،  املائي  للإ�سهال 

يف  ال�سودانية  ال�سحة  وزارة  مع 
وتو�سيل  ال�سحية،  املراكز  دعم 
والتدريب  الطبية،  الإمدادات 
ال�سحية،  للرعاية  املهني 
املياه  م�سادر  ملعاجلة  اإ�سافة 
ووفق  جديدة  م�سادر  واإيجاد 
منظمة  فاإن  "اأوت�سا"،  تقرير 
 14 دعمت  العاملية  ال�سحة 
حوايل  تخدم  علجيا،  مركزا 
1.4 مليون �سخ�ش يف 9 وليات 
لتقدميها  اإ�سافة  بال�سودان، 

اإمدادات علجية لـ27 األف و500 
يف  املائي  بالإ�سهال  م�ساب 

جميع وليات البلد.
و"الإ�سهال املائي" مر�ش ي�سيب 
اأهم  ثاين  وهو  اله�سمي،  اجلهاز 
�سن  دون  الأطفال  وفاة  اأ�سباب 
منظمة  وفق  عاملًيا،  اخلام�سة 
به  ويت�سبب  العاملية،  ال�سحة 
اأو  فريو�سية  التهابات  غالباً 
وم�سادر  الأغذية  جّراء  بكتريية 

املياه امللّوثة.

ترامب يعقد قمة يف 18 �سبتمرب لـ "اإ�سالح" الأمم املتحدة

الأمم املتحدة

 657 حالة وفاة جراء "الإ�سهال املائي" بال�سودان

اأمري قطر يت�سل بالب�سري يف ال�سعودية

كينيا

املحكمة العليا تق�سي ببطالن 
النتخابات الرئا�سية

الفي�سانات ت�سرد اأكرث من 100 
األف �سخ�ص بنيجرييا

اليوم  الكينية  العليا  املحكمة  ق�ست 
النتخابات  ببطلن  اخلمي�ش، 
الرئي�ش  بها  فاز  التي  الرئا�سية 
بفرتة  كينياتا  اأوهورو  وليته  املنتهية 
اإعلم  و�سائل  بح�سب  ثانية،  رئا�سية 
يف"  تي  "�سيتيزن  قناة  وذكرت  حملية 
اأمرت  املحكمة  اأن  )خا�سة(،  الكينية 
"باإعادة النتخابات يف غ�سون فرتة ل 
املحكمة  قرار  يوما"وجاء   60 تتعدى 
املعار�سة  زعيم  جلوء  عقب  العليا 
على  للطعن  اإليها  اأودينغا  رايل 
 11 يف  اأعلنت  التي  النتخابات  نتائج 
النتخابات  يف  وفاز  املن�رصم  اأوت 
كينياتا  اأوهورو  الكينية  الرئا�سية 
اإجمايل  من  باملائة   54.2 بن�سبة 
على  متفوقا  الناخبني،  اأ�سوات 
الذي  اأودينغا  رايل  املعار�سة  زعيم 
ومن  الأ�سوات  من   %  44.74 ح�سد 
جهتها، اأعلنت اللجنة الوطنية الكينية 
 24 مقتل  )ر�سمية(،  الإن�سان  حلقوق 

ال�رصطة  عنا�رص  يد  على  مواطنا 
رافقت  التي  الحتجاجات  بداية  منذ 

النتخابات.
حملة  عقب  كينيا  التوتر  وي�سود 
اتهامات  �سابتها  حممومة  انتخابية 
اأودينغا  رايل  املعار�سة  مر�سح  من 
النتخابات  لتزوير  خمطط  "وجود  بـ 
بلده  كينياتا  كينياتا"ويحكم  مل�سلحة 
 2013 منذ  اإفريقيا  �رصقي  الواقعة 
"ارتكاب  بـ  تهما  كينياتا  ويواجه 
اأعمال  خلل  الإن�سانية"  �سد  جرائم 
اأمام   ،2007 عام  وقعت  التي  العنف 
اأنها  رغم  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
م�ساحة  تاركة   ،2014 يف  اأ�سقطتها 
"توافر  حال  يف  م�ستقبل،  مللحقته 
اأدلة جديدة"ويف 2007، رف�ش اأودينغا 
فاز  التي  الرئا�سية  النتخابات  نتائج 
عن  اأ�سفر  ما  كيباكي،  ماوي  فيها 
اأعمال عنف خلفت اأكرث من األف و200 

قتيل يف خمتلف اأرجاء البلد.

حممد  النيجريي،  الرئي�ش  قال 
التي  الفي�سانات  اإن  بوخاري، 
)جنوب  بينو  ولية  اجتاحت 
اأكرث من  اإىل ت�رصيد  اأدت  �رصق( 
100 األف �سخ�ش واأ�ساف بخاري 
"تويرت"،  عرب تغريدة على موقع 
اأدت  ما  بالغ  باهتمام  "تلقيت 
اآلف  نزوح  من  الفي�سانات  اإليه 
منازلهم"واأو�سح  من  الأ�سخا�ش 
الوطنية  الوكالة  من  طلب  اأنه 
على  التحرك  الطوارئ  لإدارة 
خلفية النتقادات ال�سديدة التي 
النيجريية  لها احلكومة  تعر�ست 
الإجراءات  اتخاذها  ب�سبب عدم 
جتتاح  اأ�سبوعني،  ومنذ  اللزمة 
ب�سبب  نيجرييا  الفي�سانات 

على  الغزيرة  الأمطار  �سقوط 
نيجرييا،  �رصقي  جنوب  مناطق 
نهر  م�ستوى  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما 
"بينو" بالولية التي حتمل ال�سم 

ذاته.
ني�سان"  "دايلي  �سحيفة  ونقلت 
هيلني  عن  )خا�سة(،  الكينية 
تيغتيغ، مديرة اإحدى املنظمات 
القول،  نيجرييا،  يف  الأهلية 
"مازال عدد ال�سحايا وامل�سابني 
وا�سح  غري  الفي�سانات  جراء 
عام  اأنه  البحث"يذكر  وقيد 
الأ�سخا�ش،  مئات  قتل   ،2012
اآخرين،  مليوين  حوايل  وت�رصد 
 30 كارثية  في�سانات  اجتياح  اإثر 

ولية نيجريية )36 ولية(.
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الأردن،  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 
داعمي  اأكرب  اأحد  كان  الذي 
بيانا  اأ�صدر  ال�صورية،  املعار�صة 
الأ�صبوع،  هذا  من  �صابق  وقت  يف 
الثنائية  "العالقات  اإن  فيه  قال 
الجتاه  يف  ت�صري  دم�صق  مع 
اأن  الغارديان  ال�صحيح"واعتربت 
"اإعالن  مبثابة  كان  البيان  هذا 
بالن�صبة  املعار�صة"  ق�صية  موت 
لكثريين ونقلت قول قادة للمعار�صة 
ال�صورية، اإبان عودتهم من اجتماع 
عقد بالعا�صمة ال�صعودية الأ�صبوع 
اخلارجية  وزير  اإن  املا�صي، 
اأخربهم  اجلبري  عادل  ال�صعودي 
تنف�ض  الريا�ض  اأن  �رصاحة 
وقال  ال�صورية  الأزمة  من  يدها 
يعد  "مل  بارز:  غربي  دبلوما�صي 
�صوريا.  باأمر  يهتمون  ال�صعوديون 
�صوى  الآن  املعار�صة  لدى  لي�ض 

قطر. لقد �صاعت �صوريا".
اأوائل  من  فكانت  تركيا،  اأما 
حادوا  الذين  املعار�صة،  داعمي 
لت�صليح  امل�صرتكة  املبادرة  عن 
معار�صي الأ�صد، واجتهت لتحقيق 
يف  املتمثلة  املحدودة  م�صاحلها 
ال�صوريني،  الأكراد  طموحات  كبح 
النت�صار  اأن  اإدراك  اأنقرة  وي�صود 
يف احلرب التي �صاندت تركيا فيها 
املعار�صة اأكرث من اأي دولة اأخرى 

مل يُعد ممكنا.

اأوروبا تغري موقفها

ا�صتُبدل  اأي�صا،  بريطانيا  ويف 
الأ�صد  الذي كان يطالب  اخلطاب 
بالتنحي كخطوة اأوىل باجتاه حتقيق 
و�صفته  اآخر  بخطاب  ال�صالم، 
بـ"الواقعية  الربيطانية  احلكومة 

اخلارجية  وزير  النفعية"وعرب 
عن  جون�صون  بوري�ض  الربيطاين 
باعتباره  الأ�صد  رحيل  مطلب 
جزء  لكنه  م�صبقا،  �رصطا  "لي�ض 
ال�صيا�صي"ويف  النتقال  من عملية 
اخلارجية  وزير  فاإن  املقابل، 
فّو�ض  تيلر�صون  ريك�ض  الأمريكي 
حل  اإيجاد  مبهمة  عالنية  رو�صيا 

لالأزمة ال�صورية.
 Foreign Policy وكانت جملة 
اأكد  تيلر�صون  اأن  ك�صفت،  قد 
املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
م�صري  اأن  غوتريي�ض،  اأنطونيو 
رو�صيا،  يد  يف  الآن  اأ�صبح  الأ�صد 
واأن اأولوية وا�صنطن يف �صوريا هي 
ذاته،  الوقت  ويف  داع�ض  حماربة 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  تعهد 
تديره  برنامج  باإيقاف  ترامب 
الأمريكية،  ال�صتخبارات  وكالة 
من  الأ�صلحة  اإر�صال  على  يقوم 
ف�صائل  بع�ض  اإىل  وتركيا،  الأردن 
خ�صعت  التي  ال�صورية  املعار�صة 
اجلزء  مدى  على  الوكالة  لتدقيق 
الأكرب من الأعوام الأربعة املا�صية 
واكتفت وا�صنطن بلعب دور ثانوي 
مت�صابكة  �صالم  عمليات  يف 
ومعقدة يف كل من جنيف واأ�صتانا، 
�صد  احلرب  يف  جهودها  وركزت 
الأ�صد،  ولي�ض  "داع�ض"  تنظيم 

وفقا للغارديان.

ملاذا تخلى اجلميع عن 
املعار�سة؟

�صفري  وهو  فورد،  روبرت  وقال 
لدى  املتحدة  للوليات  �صابق 
املعار�صة  داعمو  "تخلى  دم�صق: 
خمتلفة.  لأ�صباب  عنها  ال�صورية 
اخلالفات،  ا�صتمرار  اأن  اأولها 
على  القدرة  وعدم  وال�صغائر، 

وا�صرتاتيجية  قيادة  على  التفاق 
م�صرتكة، لطاملا جعلت الداعمني 
واأذرعها  الف�صائل  من  قلقني 
ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  ال�صيا�صية 
وتكاملها،  املعار�صة  تن�صيق  فاإن 
جعل  اإرهابية  جماعات  مع 
ي�صعرون  والأردنيني  الأمريكيني 

بالقلق، وفقا لفورد.
اإيواء  الأردن  يريد  "ل  واأ�صاف: 
يريد  كما  الالجئني،  من  املزيد 
توقف املعارك يف جنوب �صوريا، 
العمليات  ا�صتمرار  فقط  ويقبل 
تبعا  داع�ض،  �صد  الع�صكرية 

لأولويات اأمريكا".

 هل يرتكون اإدلب 
للقاعدة؟

احلكومة  جناحات  مع  وبالتزامن 
الأر�ض  على  وحلفائها  ال�صورية 
تعيد  البالد،  من  كثرية  اأنحاء  يف 
الإغاثة  جلهود  املانحة  اجلهات 
املناطق  جتاه  ح�صاباتها،  الدولية 
يف  املعار�صة  ل�صيطرة  اخلا�صعة 

�صوريا وتبحث احلكومة الربيطانية 
ما اإذا كانت لندن �صت�صتمر بالإيفاء 
بوعدها بتقدمي معونة بقيمة 200 
مليون جنيه اإ�صرتليني )257 مليون 
دولر( لل�صكان املحليني يف مدينة 
من  النازحة  واملجتمعات  اإدلب 
ويخ�صى  �صوريا  يف  اأخرى  مناطق 
تكون  اأن  الربيطانيون  امل�صوؤولون 
لواء  حتت  املن�صوية  اجلماعة 
جبهة  با�صم  واملعروفة  القاعدة، 
الن�رصة )اأ�صبح ا�صمها هيئة حترير 
على  ذاتها  فر�صت  قد  ال�صام(، 
اإدارة  طريقة  على  متزايد  نحو 
يعني  ما  املحلية،  املوؤ�ص�صات 
وقوع  عدم  �صمان  ميكن  ل  اأنه 
جماعة  اأيدي  يف  امل�صاعدات 
وتدر�ض  اإرهابي  كتنظيم  م�صنفة 
اأملانيا هي الأخرى احتمال تعليق 
حمافظة  يف  لالإغاثة  برناجمها 
هاتان  ان�صحبت  واإذا  اإدلب. 
املتوقع  فمن  اإدلب،  من  الدولتان 

اأن تلحق بهما الوليات املتحدة.

بـ"جي�ض  ي�صمى  ما  ف�صيل  اأعلن 
حتت  املن�صوي  ال�رصقية"  اأ�صود 
لواء "اجلي�ض احلر"، تفا�صيل عملية 
احلكومة  مع  اأجراها  التي  التبادل 
طيار  عن  مبوجبها  واأفرج  ال�صورية، 
ال�صوري  اجلي�ض  من  عن�رصا  و30 
اإعالمية،  مواقع  عدة  وبح�صب 
"اأ�صود  لف�صيل  العام  القائد  قال 
مت  اإنه  ال�صالمة،  طالل  ال�رصقية"، 
اإدخال الطيار الأ�صري علي احللو اإىل 

الأردن اخلمي�ض بناء على طلبها، وهي 
مكلفة من قبلنا بالتفاو�ض مع اجلانب 
اأن  �صامنة"واأو�صح  "كدولة  الرو�صي 
والعنا�رص  الطيار  بت�صليم  القبول 
اإخراج  ت�صمنت  مطالب  بعد  جاء 
ال�صورية،  ال�صجون  من  معتقل   100
من  احلرب  اأ�رصى  عن  والإفراج 
طريق  فتح  جانب  اإىل  الطرفني، 
واإيابا،  ذهابا  ال�رصقي  القلمون  اإىل 
ملرة واحدة، لإخراج مقاتلني وعتاد 

ف�صيل  ون�رص  البادية  اإىل  ع�صكري 
على  ح�صابه  عرب  ال�رصقية"  "اأ�صود 
متت  التي  ال�صفقة  تفا�صيل  تويرت 
باملقابل  الأ�صري  الطيار  بخ�صو�ض 
ال�صورية  الإعالم  و�صائل  تك�صف  مل 
الر�صمية اأي تفا�صيل عن ال�صفقة، اأو 
اأي �صيء عن اتفاق الإفراج عن الطيار 
وباقي الأ�رصى وعقب عملية التبادل 
اتهامات  ال�رصقية"  "اأ�صود  لـ  ُوجهت 
تلقي  حول  معار�صني  نا�صطني  من 

العملية،  مقابل  مالية  مبالغ  التنظيم 
مواقع  على  نا�صطون  تناقل  بينما 
"عملية  اأن  الجتماعي  التوا�صل 
ت�صليم الطيار والعنا�رص جاءت بطلب 

اأردين دون معرفة الأ�صباب".
كان  احللو،  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
اإ�صقاط  عقب  الأ�رص،  يف  وقع  قد 
م�صلحني مقاتلة من طراز "ميغ-21" 
بادية  ال�صوري يف  ل�صالح اجلو  تابعة 

ريف ال�صويداء ال�رصقي.

اأ�صدر املفت�ض العام لقوة الدفاع 
باأنه  فيه،  اأفاد  بيانا  الأ�صرتالية 
�صائعات  "يف  حتقيقا  يجري 
انتهاكات  ارتكاب  احتمال  عن 
من  امل�صلح"  ال�رصاع  لقوانني 
يف  الأ�صرتالية  القوات  قبل 

نداء  البيان  ووجه  اأفغان�صتان 
املعلومات  كل  لتقدمي  عاما 
ارتكاب  باحتمال  املتعلقة 
القوات الأ�صرتالية جرائم حرب 
يف اأفغان�صتان يف الفرتة ما بني 
هيئة  اأن  يذكر  و2016   2005

يف  حتدثت  الأ�صرتالية  الإذاعة 
ت�صرت  عن  املا�صي  يوليو/متوز 
اأفغاين،  مزعوم على قتل �صبي 
ال�صفحات  اإىل مئات  بالإ�صافة 
لقوة  امل�رصبة  الوثائق  من 
الدفاع، تتعلق بالعمليات ال�رصية 

الأ�صرتالية  اخلا�صة  للقوات 
يف  ع�صوا  لي�صت  واأ�صرتاليا 
لكنها  الأطل�صي،  �صمال  حلف 
ولها  املتحدة،  للوليات  حليف 
عام  منذ  اأفغان�صتان  يف  قوات 

.2002

اأفادت �صحيفة "وا�صنطن تاميز"، 
ال�صنوية  املعي�صة  تكاليف  باأن 
باراك  ال�صابق  الأمريكي  للرئي�ض 
 1،15 �صتبلغ   2018 عام  يف  اأوباما 
اأوباما  �صي�صبح  وبهذا  ملون دولر 
يف  كلفة  ال�صابقني  الروؤ�صاء  اأعلى 
وذكرت  املتحدة.  الوليات  تاريخ 
معي�صة  تكاليف  اأن  ال�صحيفة 
جورج  الأ�صبق  الأمريكي  الرئي�ض 
املقبل  العام  �صتبلغ  الأب  بو�ض 

بالن�صبة  اأما  دولر.  األف   942
ف�صتخ�ص�ض  كارتر،  جليمي 
األف   456 الأمريكية  املوازنة 
واأ�صافت  معي�صته  اأجل  من  دولر 
ال�صحيفة اأن اأكرث من مليون دولر 
�صتنفق  اأوباما،  خم�ص�صة ملعي�صة 
على ا�صتئجار املكاتب والتوا�صل، 
بينما ل ي�صمل هذا املبلغ تكاليف 

�صمان اأمنه ال�صخ�صي.

اأن  الأمريكي،  الأبي�ض  البيت  اأكد 
تهديد  تاأخذ  املتحدة  الوليات 
اجلد  حممل  على  ال�صمالية  كوريا 
النظر  يتم  واأنه  حد،  اأق�صى  اإىل 
يف جميع اخليارات حلل امل�صكلة 
عن  "نوفو�صتي"  وكالة  ونقلت 
با�صم  املتحدثة  �صاندر�ض،  �صارا 
خالل  قولها  الأبي�ض،  البيت 
موؤمتر �صحفي: "نحن ناأخذ كوريا 
اإىل  اجلد  حممل  على  ال�صمالية 
)حل  خيارات  وجميع  حد،  اأق�صى 
امل�صكلة( موجودة على الطاولة".

�رصورة  لتيلر�صون  يوؤكد  لفروف 
المتناع عن اأي خطوات ع�صكرية 
اجلزيرة  �صبه  يف  التوتر  لتجاوز 

ال�صمالية،  كوريا  وكانت  الكورية 
اأوت  من  الـ29  ليلة  يف  اأعلنت 
�صاروخا  اأطلقت  اأنها  املا�صي، 
وقالت  اليابان،  اأرا�صي  فوق  عرب 
املدى  متو�صط  بالي�صتيا  كان  اإنه 
"هوا�صونغ-12"وقطع  طراز  ومن 
عابرا  كم،   2700 حوايل  ال�صاروخ 
بجنوب  اإرميو  راأ�ض  فوق  الأجواء 
قبل  اليابانية،  هوكايدو  جزيرة 
الإعالم  و�صائل  وقالت  ي�صقط  اأن 
الكوري  ال�صاروخ  اإن  اليابانية 
اأجزاء   3 اإىل  ان�صطر  ال�صمايل 
اليابانية،  و�صقط قريبا من املياه 
بعد  على  �صقط  اأنه  اإىل  م�صرية 

1180 كم �رصقي منطقة اإرميو.

لدى  الدائم  رو�صيا  مندوب  اأكد 
الأمم املتحدة فا�صيلي نبينزيا، 
ت�صطر  الغربية  الدول  اأن 
م�ص�ض"  "على  لالعرتاف 
يف  رو�صيا  وخدمات  باأف�صال 
حت�صني الو�صع ب�صوريا وقال يف 
حديث مع ال�صحفيني الرو�ض يف 
نيويورك، اإنه ل يزال هناك اأمل 
الت�صوية  طريق  اإىل  بالنتقال 
�صوريا  يف  ال�رصيعة  ال�صيا�صية 
من  يعد  مل  اأنه  على  و�صدد 
املمكن عدم الإقرار مبا يجري 
من تغريات اإيجابية على الأر�ض 
يف �صوريا وقال: "كل الدول، مبا 
فيها تلك التي تخا�صمنا وتوجه 
ل   )...( لنا  املرير  النتقاد 
هذه  باأن  تعرتف  اأن  اإل  ميكنها 
جمال  يف  الإيجابية  التغيريات 
ترتبط  �صوريا  يف  ال�صتقرار 

بجهود رو�صيا".
حتقق  الذي  النجاح  اإىل  واأ�صار 
الإرهاب،  مكافحة  جمال  يف 
اخلا�صعة  الأرا�صي  وتقل�ض 
واإىل  الإرهابية،  للجماعات 
اإقامة املناطق الآمنة، و�صمان 
الإن�صانية.  امل�صاعدات  توريد 
�صيا�صية  ت�صوية  بوادر  اإن  وقال 
باتت تلوح يف الآفاق ومل ي�صتبعد 
تتم  اأن  الرو�صي،  الدبلوما�صي 
خالل  ال�صورية  الأزمة  مناق�صة 
العامة  للجمعية  الـ72  الدورة 
�صتبا�رص  التي  املتحدة  لالأمم 
اأعمالها يف 12 �صبتمرب اجلاري 
وقال: نحن نريد �صيئا واحدا يف 

�صيا�صية،  ت�صوية  نريد  �صوريا، 
يقرروا  اأن  ال�صوريني  من  نريد 
على  احلفاظ  نريد  م�صريهم، 
الدولة ال�صورية"وتوقع نبينزيا اأن 
�صريغي  اخلارجية  وزير  يلتقي 
الأمريكي  نظريه  مع  لفروف 
هام�ض  على  تيلر�صون،  ريك�ض 
بنيويورك  العامة  دورة اجلمعية 
الرو�صي  املندوب  و�صدد  قريبا 
على اأهمية التعاون بني مو�صكو 
جمل�ض  يف  وخا�صة  ووا�صنطن 
العالقة  وو�صف  الدويل،  الأمن 
الأمم  يف  الأمريكي  الوفد  مع 
"بالعملية"وتطرق  املتحدة 
يف  التوتر  اإىل  نبينزيا  فا�صيلي 
اإن  �صبه اجلزيرة الكورية، وقال 
مو�صكو تبذل اجلهود يف جمل�ض 
العودة  اأجل  من  الدويل،  الأمن 
ال�صدا�صية  املفاو�صات  اإىل 
م�صددا  الكورية،  امل�صكلة  حول 
بالطرق  ت�صويتها  �رصورة 
ال�صيا�صية، على الرغم من عدم 
وجود خطوة �صيا�صية دبلوما�صية 
الأمن  جمل�ض  يف  ذلك  ب�صاأن 

الدويل حتى الآن.
اإن  قال  اأفغان�صتان،  وب�صاأن 
مع  هناك  الو�صع  تطبيع 
ال�صرتاتيجية  بالعتبار  الأخذ 
يتطلب  اجلديدة،  الأمريكية 
مو�صكو  بني  جدية  م�صاورات 

ووا�صنطن.

يف ظل تراجع اأطراف دولية واإقليمية، خا�سة ال�سعودية والأردن، عن دعم املعار�سة ال�سورية، مل يعد هناك ما يحول دون 
النت�سار النهائي للرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد، ح�سب �سحيفة الغارديان الربيطانية ون�سرت ال�سحيفة مقال حتليليا يقول 

كاتبه مارتني ت�سولوف، اإن تقلي�س امل�ساعدات املالية والأ�سلحة املقدمة للمعار�سة ال�سورية، بدد الآمال التي كانت معلقة على 
الدعم الدويل ملنع الأ�سد من حتقيق الن�سر يف النزاع امل�سلح الدائر يف البالد.

تقدير موقف

ق.د

كيف وملاذا تخلى حلفاء املعار�سة ال�سورية عنها؟

تفا�سيل �سفقة الإفراج عن الطيار ال�سوري علي احللو

اأ�سرتاليا حتقق بارتكاب جرائم حرب حمتملة يف اأفغان�ستان

اأوباما يكّلف اخلزينة الأمريكية 
مليون دولر �سنويا

وا�سنطن تدر�س جميع الحتمالت 
يف التعامل مع بيونغ يانغ

مندوب رو�سيا اجلديد يف الأمم املتحدة

نحن نريد �سيئا واحدا يف �سوريا



ويف موؤمتر �صحفي، اليوم الأربعاء، 
قطر  على  »فوزنا  احلكيم  قال 
اقرتابنا  يف  كبري  ب�صكل  �صي�صاهم 
خطوة من حتقيق حلم التاأهل اإىل 
املونديال الرو�صي وهو ما �صنحاول 
الطرق«واأ�صاف  ب�صتى  حتقيقه 
والعزمية  الإ�رصار  روح  »منتلك 

حتدي  يف  جنحنا  واأننا  خا�صة 
كافة الظروف التي تعر�صنا لها يف 
مقدمتها خو�صنا للمباريات خارج 
»املنتخب  احلكيم  ملعبنا«واأو�صح 
عن  ر�صمًيا  تاأهل  الإيراين 
حم�صورة  واملناف�صة  جمموعتنا 
على البطاقة الثانية وامللحق بني 

4 منتخبات يف ظل تقارب النقاط 
بديل  اأمامنا  »لي�س  بينهم«واأ�صار 
املباراتني  يف  الفوز  حتقيق  �صوى 
التاأهل  بطاقة  لنتزاع  القادمتني 
خو�س  اأو  للمونديال  املبا�رص 
امللحق«وحتتل  مناف�صات 
ترتيب  يف  الرابع  املركز  �صوريا 

 9 بر�صيد  الأوىل  املجموعة 
اإيران  عن  نقطة   11 بفارق  نقاط 
كوريا  عن  نقاط  واأربع  املت�صدر، 
نقاط  وثالث  الو�صيف،  اجلنوبية 
املركز  �صاحب  اأوزبك�صتان  عن 
املركز  قطر  حتتل  فيما  الثالث 
بفارق  نقاط   7 بر�صيد  اخلام�س 

متذيل  ال�صني  عن  واحدة  نقطة 
الرتتيب.

ت�صفيات  اآ�صيا  قارة  وتخو�س 
املونديال �صمن جمموعتني ت�صم 
كل منها 6 منتخبات، يتاأهل الأول 
مبا�رصة  جمموعة  كل  عن  والثاين 
ثالثا  ويلتقي  العامل  كاأ�س  اإىل 

امللحق  مباراة  يف  املجموعتني 
الفائز  يلعب  اأن  على  الآ�صيوي، 
اجلنوبية  اأمريكا  قارة  خام�س  مع 
اأو اأمريكا ال�صمالية اأو اأوقيانو�صيا، 
ما  وهو  باملونديال،  مقعد  على 

�صيحدده الفيفا يف وقت لحق.
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فوزنا على قطر يقربنا من 
حلم املونديال

اأعرب اأمين احلكيم املدير الفني للمنتخب ال�سوري عن 
رغبته ال�سديدة يف الفوز على نظريه القطري غًدا اخلمي�س 
يف الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة اإىل بطولة كاأ�س العامل لكرة 

القدم التي �ستقام برو�سيا 2018، موؤكًدا اأن ذلك �سيقرب فريقه 
من حتقيق حلم املونديال.

ي�صعر الفرن�صي زين الدين زيدان، املدير الفني 
لنادي ريال مدريد الإ�صباين، بغ�صب �صديد جتاه 

الويلزي غاريث بيل، لعب امللكي.
اأن  الربيطانية،  �صتار«  »ديلي  �صحيفة  وذكرت 
زيدان م�صتاء من بقاء بيل يف ريال مدريد، وهو 
مع  التعاقد  �صفقة  ف�صل  يف  ت�صبب  الذي  الأمر 
واأو�صحت  موناكو  من  مبابي  كيليان  الفرن�صي 
ال�صحيفة اأن مبابي كان بانتظار رحيل بيل ليوافق 
بقاء  مع  اأنه  اإل  امللكي،  قمي�س  ارتداء  على 
الن�صمام  قرر  برنابيو«،  »�صانتياجو  الويلزي يف 
لنادي باري�س �صان جريمان الفرن�صي، على �صبيل 
اأحقية ال�رصاء ال�صيف املقبل مببلغ  الإعارة مع 
يونايتد  مان�ص�صرت  و�صم  اإ�صرتليني  مليون   160
خالل �صوق النتقالت املنتهي البلجيكي روميلو 
لوكاكو من اإيفرتون الإجنليزي، وال�صويدي فيكتور 
وال�رصبي  الربتغايل،  بنفيكا  من  ليندولوف، 
ملنح  بالإ�صافة  ت�صيل�صي،  من  ماتيت�س  نيمانيا 
لنهاية  موؤقتا  عقداً  اإبراهيموفيت�س  زلتان 
القرب  النادي  كان  انه  رغم  اجلاري  املو�صم 
عر�س  رف�س  الالعب  ولكن  بيل  مع  للتعاقد 

من  بيل  وعانى  زيدان  غ�صب  �رص  وهو  مورينيو 
تكرار الإ�صابة خالل املو�صم املا�صي، اإذ بداأت 
يف يف نوفمرب ليغيب عن املالعب ثالثة اأ�صهر، 
ثم تعر�س لإ�صابة اأخرى يف ال�صمانة اأثناء مباراة 
بايرن ميونيخ الأملاين يف ذهاب ربع نهائي دوري 
بر�صلونة يف  اأمام  تتجدد  اأن  قبل  اأوروبا،  اأبطال 
يف  الالعب  ليعود  املا�صي،  اأفريل  الكال�صيكو 
اأمام  الت�صامبيونزليج  نهائي  من  الثاين  ال�صوط 

يوفنتو�س الإيطايل يف جوان املا�صي.

اقرتب نادي اإنرت ميالن الإيطايل، من حت�صني 
اإغراءات  اأمام  عليه  للحفاظ  و�صطه،  لعب 
مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي، الذي �صعى ل�صمه 

موؤخرا.
اإيفان  الكرواتي  عقد  تعديل  النادي  وقرر   
اجلزائي  ال�رصط  قيمة  ورفع  بريي�صيت�س، 
مان�ص�صرت  حلرمان  يورو،  مليون   70 اإىل  به 
يونايتد من التوقيع معه وذكرت �صحيفة »توتو 
احلفاظ  يحاول  اإنرت  اأّن  الإيطالية،  �صبورت« 
الربتغايل  حماولت  ويخ�صى  بريي�صيت�س،  على 
جوزيه مورينيو، للتوقيع معه يف جانفي املقبل، 
اأّن  ال�صحيفة  واأو�صحت  املقبل  ال�صيف  يف  اأو 
يف  يورو،  مليون   4.7 �صيتقا�صى  بريي�صيت�س 

العقد اجلديد، لي�صبح �صاحب ثاين اأعلى راتب 
يف الفريق خلف قائد الفريق الأرجنتيني ماورو 

اإيكاردي.
وحاول مان�ص�صرت يونايتد التوقيع مع بريي�صيت�س 
مببلغ 55 مليون يورو، اإل اأّن النرياتزوري رف�س 
العر�س ويحاول حت�صني راتب الالعب حتى ل 
يرحل عن الفريق وان�صم بريي�صيت�س، 28 عاًما، 
ل�صفوف الفريق يف 2015 قادًما من فولف�صبورغ 
ولعب  يورو،  مليون   19 بلغت  ب�صفقة  الأملاين، 
 11 �صجل  مباراة   42 املا�صي  املو�صم  معهم 
هدفا، و�صنع 12 اأخرى، وينتهي عقده يف جوان 

.2020

ا�ضتياء يف املنتخب الأملاين 
 بعد هجوم اجلماهري

 على فرينر

اآلم الركبة تطارد 
حممد �ضالح قبل لقاء 

اأوغندا

لعب  �صالح  حممد  امل�رصي  الدويل  ا�صتكى 
ليفربول الإجنليزي من اآلم خفيفة يف الركبة، 
وذلك على اإثر م�صاركته يف تدريبات  اأول اأم�س 
اجلهاز  وو�صع  الفراعنة  اأحفاد  مع  اجلمعة 
مكثًفا  برناجًما  امل�رصي  للمنتخب  الطبي 
من  متاًما  وتعافيه  تاأهيله  اأجل  من  لالعب، 
منتخب  ويلتقي  اأوغندا  لقاء  قبل  الركبة  اآلم 
الثالثاء  يوم  الأوغندي  نظريه  جمدًدا  م�رص 
املقبل، على ا�صتاد برج العرب بالإ�صكندرية، 
اإىل  املوؤهلة  بالت�صفيات  الرابعة  اجلولة  يف 
الذهاب  لقاء  وكان   2018 العامل  كاأ�س  بطولة 
يف  املا�صي  اخلمي�س  يوم  بينهما  اأقيم  الذي 
اأوغندا، قد انتهى ل�صالح الأخري بهدف دون 

رد.

زيدان غا�ضب من بيل  

اإنرت ميالن يح�ضن هدف مورينيو
الأملاين،  املنتخب  لعبو  اأعرب 
�صافرات  من  ا�صتيائهم  عن 
مهاجم  �صد  ال�صتهجان، 
تيمو  ليبزيج،  وفريق  املاكينات 
 ، الت�صيك  مواجهة  خالل  فرينر، 
الت�صفيات  من  ال�صابعة  باجلولة 
 2018 رو�صيا  ملونديال  املوؤهلة 
متوترة  عالقة  فرينر  وميلك 
الأملانية؛  اجلماهري  مع  جًدا 
ال�صقوط  ادعائه  واقعة  ب�صبب 
ركلة  على  للح�صول  �صالكة  اأمام 
والتي  املا�صي،  دي�صمرب  جزاء يف 
انتهت بفوز فريقه بهدفني لهدف 
ل�صحيفة  براندت،  جوليان  وقال 
الن�صيد  عزف  بدء  »عند  »بيلد«: 
�صبب  اأي  يوجد  ل  كان  الوطني، 
يف  والدخول  اجلماهري  لهجوم 

ال�صياق  نف�س  املنحنى«ويف  هذا 
علق مات�س هوملز: »الأغاين كانت 
�صيًئا،  اأمًرا  كانت  بالفعل  كارثة، 
ال�صمت  دقيقة  منذ  بداأت  والتي 
قبل املباراة، لقد كان ت�رصًفا �صيًئا 
من بع�س اجلماهري«واأ�صاف: »لقد 
مت �صب تيمو فرينر، وبداأت بع�س 
يف  ال�صيئة  الأمور  بهذه  اجلماهري 
ذلك  جميًعا  ونرف�س  املدرجات، 
متاما«ورغم كل ذلك، اإل اأن فرينر 
الأول  الهدف  ت�صجيل  يف  جنح 
الرابعة  الدقيقة  يف  للماكينات 
لبطل  التقدم  ومنح  املباراة،  من 
انتهت  التي  املباراة  يف  العامل، 
مقابل  بهدفني  الأملان  بانت�صار 
ال�صابع  النت�صار  وحتقيق  هدف، 

على التوايل.

موراتا يحدد الفارق بني ت�ضيل�ضي وريال مدريد
د الإ�صباين األفارو موراتا، مهاجم 
�صعادته  الإجنليزي،  ت�صيل�صي 
بعد  البلوز،  ل�صفوف  بالن�صمام 
دكة  على  ق�صاها  معاناة  فرتة 
مو�صحا  الإ�صباين،  مدريد  ريال 
وقال  الناديني  بني  الفارق 
ل�صحيفة  ت�رصيحات  يف  موراتا 

»الباي�س« الإ�صبانية: »انطالقتي 
اإيجابية،  كانت  ت�صيل�صي  مع 
اأهداف  ت�صجيل  يف  و�صاهمت 
البلوز،  ل�صالح  نقاط  وك�صب 
اأخرى  فر�صة  منحني  فالقدر 

لأثبت قدراتي واإمكانياتي«.
يل  قدمه  ما  اأن�صى  »لن  وتابع: 

اأنطونيو  والإيطايل  ت�صيل�صي 
بدفع  البلوز،  مدرب  كونتي، 
بديل  مع  للتعاقد  �صخم  مبلغ 
ممتنا  و�صاأظل  مدريد  ريال  يف 
اأنه  كما  لرد جميله،  واأ�صعى  له، 
الفارق  املوت«وعن  حتى  معي 
مدريد،  وريال  ت�صيل�صي  بني 

اأن  ميكن  ت�صيل�صي  »يف  اأو�صح: 
على  اأ�صا�صيا  مباريات   5 األعب 
يحدث  مل  اأمر  وهو  التوايل، 
ولكن  مدريد،  ريال  مع  مطلقا 
خمتلفة،  الفريقني  طبيعة 
اأي�صا  هنا  الثقافة  اأن  كما 
كانت  »بدايتي  خمتلفة«واختتم: 

هدفني  و�صجلت  للغاية  اإيجابية 
مباراتني  يف  مثلهما  و�صنعت 
على  ال�صتمرار  واأمتنى  فقط، 

هذا النحو«.
البلوز  ل�صفوف  موراتا  وان�صم 
اإ�صرتليني  مليون   70 مببلغ 
لي�صبح اأغلى لعب اإ�صباين، بعد 

امللكي،  يف  ق�صاه  واحد  مو�صم 
يوفنتو�س،  من  العودة  عقب 
�صجل فيه 20 هدًفا، ليمتلك ثاين 
اأف�صل معدل تهديفي يف الليجا 
مي�صي،  ليونيل  الأرجنتيني  بعد 

هداف بر�صلونة التاريخي.
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زامبيا-اجلزائر: الفوز خيار حتمي  
�سيكون املنتخب اجلزائري لكرة القدم, املتواجد يف املرتبة الأخرية للمجموعة الثانية بر�سيد نقطة واحدة, اأمام حتمية الفوز يف 

اللقائني املزدوجني اأمام نظريه الزامبي يومي 2 و 5 �سبتمرب , على اأمل بعث حظوظه يف التاأهل جمددا يف ت�سفيات مونديال2018- برو�سيا احل�سر الذين تعرثوا يف اجلولتني 
الأوليني للمناف�سة بعد التعادل )1-1( اأمام الكامريون بالبليدة و الهزمية يف نيجرييا )3-1(, لي�س لهم خيار اآخر �سوى الفوز لتفادي اق�ساء مبكر من املناف�سة. 

ويبقى رفاق احلار�س راي�س مبوحلي الذين 
بالعا�صمة  اخلمي�س  اأم�س  يوم  التحقوا 
تقدمي  على  م�صممني  لوزاكا,  الزامبية 
الفوز  نقاط  اأجل ح�صد  كبرية من  مباراة 
و�صيد�صن الناخب الوطني لوكا�س األكاراز 
بهذه املنا�صبة, مباراته الر�صمية الأوىل يف 
ثقة  و  اطمئنان  كله  وهو  اأفريقيا,  اأدغال 
بلوزاكا  ال�صيبولوبولو  بت�صكيلة  لقائه  قبل 

على راأ�س العار�صة الفنية للخ�رض.
ندوة  خالل  الإ�صباين  املدرب  و�رضح  
ب�صيدي  الربعاء  يوم  ن�صطها  �صحفية 
مو�صى ما يلي:"اأظن, اأننا منلك المكانيات 
و  لوزاكا  يف  الفوز  لتحقيق  الالزمة 
علينا  لكن  اأيام,  ثالثة  بعد  ق�صنطينة 
اإثبات قدراتنا فوق امليدان. فاملجموعة 
واعية باملهمة التي تنتظرها. نحن ب�صدد 
التح�صري و كلنا رغبة يف التاأهل للمونديال 
وذلك  حظوظنا  حمافظة  على  ال�صعي  و 

الفوز باللقائني احلا�صمني �صد زامبيا.
كارل جماين  الفريق  قائد  يعرب  من جهته 

�صيفا�صبور  نادي  اإىل  حديثا  املنتقل 
الفريق  مهمة  باأن  �صعوره  عن  الرتكي, 
الوطني تعد يف غاية ال�صعوبة اأمام مناف�س 
يلعب اأي�صا م�صريه يف هذه املناف�صة حيث 
قال:" من اأجل احل�صول على فر�صة البقاء 
يف ال�صباق يف املباريات الأربعة الأخرية, 
ما  م�صيفا  زامبيا"  يف  الفوز  اأول  ينبغي 
يلي:"كل احل�صابات تبدو ب�صيطة, �صنذهب 
هناك  ولي�س  نتيجة,  لتحقيق  زامبيا  اإىل 
خيار اآخر �صوى الفوز, وهذا ما ينزع عنا 
كل اأ�صكال ال�صغوط ول ينبغي البحث عن 
احل�صابات, لأنه لي�صت هناك ح�صابات".  

وا�صتعدادا لتلك املباراة امل�صريية, �رضع 
املا�صي  الثنني  يوم  اجلزائري  املنتخب 
 25 بح�صور  مو�صى  ب�صيدي  ترب�س  يف 
لعبا من بينهما �صيفان, لكنه تنقل فقط 
اآدم  ب 22 لعبا اإىل زامبيا بعد ان�صحاب 
اأجل  من  اجلزائر  يف  بقي  الذي  ونا�س 

معاجلة زكام حاد.
ل  الذي  األكاراز  الوطني  املدرب  -اأما 

اإق�صاء خميب لالآمال مع  يزال حتت وقع 
كاأ�س  مناف�صات  من  الأوملبي  املنتخب 
)�صان(,  املحليني  لالعبيه  اإفريقيا-2018 
فقد  طلب من لعبيه البقاء مت�صامنني من 
للت�صفيات  احلا�صم  املنعرج  اجتياز  اأجل 
و  جماعية  بروح  اللعب  قال:"علينا  حيث 
ملتحمة, وعلى الفرديات اأن تعمل ل�صالح 
لجتياز  فعله  ينبغي  ما  وهذا  الفريق, 

هذين الختبارين بنجاح, كما اأدرك 
قواعده  خارج  يفز  مل  الفريق  ان  جيدا 
منذ عدة اأ�صهر, لذا يجب و�صع حد لهذه 

املع�صلة ".  
الذي  الزامبي  املنتخب  يبقى  جهته  من 
ي�صاطر اخل�رض املركز الأخري للمجموعة 
الثانية وبفارق اأف�صل يف الأهداف, م�صمما 
اجلزائري,  نظريه   اأوراق  كل  خلط  على 
حيث يتواجد منذ يوم الأحد املا�صي قي 
ترب�س و كله عزم على لعب كل اأوراقه قبل 
لقاء ق�صنطينة يوم الثالثاء املقبل و �رضح 
باأنه  نيريندا  ويد�صون  الزامبي  الناخب 

�صيخو�س مباراة اجلزائر بحذر كبري حيث 
قال لل�صحافة املحلية:" لن تكون املباراة 
لكننا  قوية,  اجلزائرية  فالت�صكيلة  �صهلة, 
ل نخ�صاها. لقد كان اأمامنا اأ�صبوع واحد 

ل�صبط تعداد الفريق, وهي مدة كافية 
لتح�صري الالعبني لهذا اللقاء الذي نرغب 

الفوز به".
احلكم  زامبيا-اجلزائر,  مباراة,  و�صيدير 

دي  مارتن�س  هلدار  الأنغويل,  الدويل 
اإيفانيلدو  مواطنيه  مب�صاعدة  كارفالو, 
قونكالف�س  و خوليو  اأو�صان�صي  دي  مريال 
فهو  الرابع  احلكم  اأما  ليمو�س.  �صيلفا  دا 
نف�س  قوما وحل�صاب  اأمادو  الأنغويل خوا 
مت�صدرة  نيجرييا  ت�صت�صيف  املجموعة, 
 2( الكامريون  نقاط(   6 الرتتيب مبجموع 

ن(. 

ت�ضفيات املونديال.. نيجرييا تق�ضو على الكامريون برباعية نظيفة
الكامريوين,  نظريه  نيجرييا  منتخب  �صحق 
يف   ,0-4  ,2017 اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطل 
املجموعة  مناف�صات  من  الثالثة  اجلولة 
املوؤهلة  الأفريقية  الت�صفيات  الثانية �صمن 
وافتتح  رو�صيا  يف   2018 مونديال  اإىل 
املحرتف يف الدوري ال�صيني اإوديون اإيغالو 
جون  القائد  وعزز  )د.29(,  يف  الت�صجيل 
اأوبي ميكل لعب ت�صيل�صي الإجنليزي �صابقا 
)2006-2017( وتياجنني ال�صيني حاليا الغلة 
بالهدف الثاين يف )د.43( ويف ال�صوط الثاين, 
ت�صيل�صي  لعب  موزي�س  فيكتور  اأ�صاف 
مهاجم  واختتم  )د.56(,  يف  الثالث  الهدف 
لي�صرت �صيتي الإجنليزي كيليت�صي اإيهيانات�صو 

الثالث على  والفوز هو  )د.77(  الرباعية يف 
التاأهل  من  اقرتبت  التي  لنيجرييا  التوايل 
اإىل املونديال مقابل نقطتني للكامريون من 
تعادلني يف اجلولتني ال�صابقتني مع اجلزائر 
وزامبيا اللتني متلك كل منهما نقطة وتلعبان, 

ال�صبت, على اأر�س الأخرية يف لو�صاكا.
اإىل  بالن�صبة  كارثية  النتيجة  هذه  وتعترب 
الكامريون ومدربها البلجيكي هوغو برو�س 
الذي قاد بت�صكيلة من ال�صباب "الأ�صود غري 
املرو�صة" اإىل اإحراز كاأ�س الأمم الأفريقية 
من  كل  بطل  ويتاأهل  الغابون  يف  الأخرية 
املجموعات الأفريقية اخلم�س اإىل نهائيات 

املونديال.

بداية اخلطوات الر�ضمية حلجب الثقة عن اإدارة بر�ضلونة!
برئا�صة  بر�صلونة  اإدارة  جمل�س  يواجه 
احتمالية  بارتوميو  ماريا  جو�صيب 
الت�صويت على �صحب الثقة من املجل�س 
لرئا�صة  ال�صابق  املر�صح  طلب  بعدما 
النادي  من  بينيديتو  اأوغو�صتي  النادي 
لأي  وميكن  القرتاع  اأوراق  تقدمي 
يقدم القرتاح وفور  اأن  النادي  ع�صو يف 

يح�صل  اأن  لبد  الأوراق  على  احل�صول 
على توقيع 15 باملائة من اأع�صاء النادي, 
ما يقرب من 16.500 �صخ�س خالل 14 

يوم عمل.
اأن  فيلزم  م�صعاه,  يف  بينيديتو  جنح  واإذا 
ع�صو(  األف   152( الأع�صاء  ثلثا  ي�صوت 
لإقامة  للدعوة  احلايل  املجل�س  �صد 

انتخابات جديدة.
املجل�س  هذا  "قام  بينديتو:  وقال 
على  يجب  ي�صدق.  ل  ب�صكل  �صيء  بعمل 
خارج  اأ�صبح  لقد  ال�صتقالة,  بارتوميو 
موؤ�ص�صات  اأزمة  نواجه  ال�صيطرة.  نطاق 
حقيقية ويجب اأن نتحرك"ق�صية بينديتو 
باأدائهم  تتعلق  املجل�س  مع  الأ�صا�صية 

خالل التوقيع مع نيمار عندما كان لعبا 
 2013 يف  الربازيلي  �صانتو�س  فريق  يف 
ال�صفقة  تلك  تلت  التي  وق�صايا املحاكم 
رئي�س  نائب  كاردونري,  خوردي  وقال 
الأوراق  �صيقدم  النادي  اإن  بر�صلونة, 
معار�صته  من  الرغم  على   , املطلوبة 
للتوقيتa الذي حترك فيه بينديتو,وقال: 

املنا�صبة  اللحظة  لي�صت  هذه  اأن  "ن�صعر 
هذا  اأن  نعتقد  الثقة.  ب�صحب  للت�صويت 
مت  اإذا  مالءمة  اأكرث  �صيكون  الإجراء 
تتمكن  عندما  املو�صم,  نهاية  يف  تنفيذه 
من اإجراء تقييم �صامل, �صواء من الناحية 

الريا�صية اأو من ناحية اأداء املجل�س".

ومبابي نيمار  ب�ضبب  جريمان  �ضان  مع  "يويفا" يحقق 
القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  اأعلن 
�صان  باري�س  نادي  مع  حتقيقا  فتح  اأنه 
جريمان الفرن�صي خالل فرتة النتقالت 
لقواعد  حمتمل  انتهاك  حول  ال�صيفية, 
اليويفا  واأ�صار  النظيف  املايل  اللعب 

النادي  مع  التحقيق  بخ�صو�س  بيان  يف 
التزام  "التحقيق �صريكز على  الباري�صي: 
النادي بالتوازن املايل, ل �صيما يف �صوء 
النتقالت"وتابع  يف  الأخري  ن�صاطه 
املقبلة,  الأ�صهر  "يف  بيانه:  يف  اليويفا 

�صتجتمع غرفة التحقيق يف هيئة الرقابة 
الوثائق  جميع  لتقييم  لالأندية,  املالية 
�صان  الق�صية"وتعاقد  بهذه  املتعلقة 
نيمار  الربازيلي  املهاجم  مع  جريمان 
من بر�صلونة الإ�صباين مقابل 222 مليون 

ا�صتعارة  اخلمي�س  اأم�س  اأعلن  ثم  يورو, 
من  مبابي  كيليان  الفرن�صي  املهاجم 
موناكو مع خيار �رضاء يقدر بـ180 مليون 

يورو.
على  النظيف  اللعب  قواعد  وتن�س 

�رضورة األ يزيد اإنفاق النادي على دخله 
خالل عدد معني من ال�صنوات, ويف حال 
لعدة  يتعر�س  النادي  فاإن  انتهاكها  ثبت 
عقوبات بينها احلرمان من امل�صاركة يف 
البطولت الأوروبية ومنع اإبرام �صفقات 



باولينيو ين�ضم 
اىل بر�ضلونة 

مبزيد من الثقة

رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  ت�سدر 
الئحة املر�سحني جلائزة اأف�سل العب 
لكرة  الدويل  االحتاد  مينحها  التي 
القدم بح�سب ما اأعلنت الهيئة الدولية 
الربتغايل  النجم  ويبدو  اأم�س،  اأول 
االأف�سلية  موقع  يف  عاماً،  البالغ 
توالياً  الثانية  لل�سنة  اجلائزة  الإحراز 
ال�سيما بعدما قاد ناديه ريال مدريد 
اأوروبا  اأبطال  دوري  للقبي  اال�سباين 
املا�سي،  املو�سم  املحلي  والدوري 
االأ�سد  بح�سة  امللكي  النادي  وحظي 
�سمت  اذ   ،24 املر�سحني  �سمن  من 
كارفاخال،  داين  العبيه  الالئحة 

�سريخيو  القائد  مار�سيلو،  الربازيلي 
كرو�س،  طوين  االأملاين  رامو�س، 
واحلار�س  مودريت�س  لوكا  الكرواتي 
نافا�س.اأما  كيلور  الكو�ستاريكي 
باالأرجنتيني  فاكتفى  بر�سلونة 
لوي�س  واالأوروغواياين  مي�سي  ليونيل 
نيمار  الربازيلي  اإىل  ا�سافة  �سواريز 
�سان  باري�س  اإىل  حديثاً  املنتقل 
مليون   222 مقابل  الفرن�سي  جريمان 
نادي  اأما  انيي�ستا،  واأندري�س  يورو 
االيطايل  الدوري  بطل  جوفنتو�س 
اأوروبا  اأبطال  دوري  وو�سيف 
املخ�رضم  وقائده  بحار�سه  فتمثل 

باولو  االأرجنتيني  بوفون،  جانلويجي 
املنتقل  بونوت�سي  وليوناردو  ديباال 
ميونيخ  بايرن  من  اأما  امليالن،  اإىل 
احلار�س  الالئحة  ف�سمت  االأملاين، 
البولندي  الهداف  نوير،  مانويل 
والت�سيلي  ليفاندوف�سكي  روبرت 

اأرتورو فيدال.
الدوري  لقب  حامل  ت�سل�سي  وكان 
املحلي اأكرث االأندية االجنليزية متثياًل 
مع البلجيكي ايدين هازارد والفرن�سي 
نغولو كانتي، و�سمت الالئحة الغابوين 
بورو�سيا  اأوباميانغ  بيار-اميريك 
الفرن�سي  االأملاين،  دورمتوند 

مدريد  اأتلتيكو  غريزمان  اأنطوان 
االإ�سباين، هاري كني توتنهام هوت�سرب 
�سان�سيز  األيك�سي�س  االإجنليزي، 
زالتان  وال�سويدي  االإجنليزي  اأر�سنال 
يونايتد  مان�س�سرت  ابراهيموفيت�س 
ف�س  قد  الفيفا  وكان  االجنليزي، 
فوتبول«  »فران�س  جملة  مع  �رضاكته 
 2016 عام  املتخ�س�سة  الفرن�سية 
وقام باإطالق جوائزه اخلا�سة، والتي 
العبة،  واأف�سل  العب  اأف�سل  تكافئ 
ومدربة،  مدرب  اأف�سل  اإىل  ا�سافة 
يف  ال�سنوية  اجلائزة  ت�سليم  و�سيتم 

لندن يوم 23 اأكتوبر املقبل.

زيدان يت�ضدر مر�ضحي الفيفا 
جلائزة اأف�ضل مدرب

 اأعلن االحتاد الدويل لكرة القدم اأول اأم�س قائمة من 12 مر�سحاً جلائزة 
االإ�سباين  مدريد  ريال  نادي  مدرب  اأبرزهم  ال�سنة،  لهذه  مدرب  اأف�سل 
الفرن�سي زين الدين زيدان، الذي قاد فريقه هذه ال�سنة اإىل ا�ستعادة لقب 
الدوري املحلي للمرة االأوىل منذ 2012، واالحتفاظ بلقب دوري اأبطال 
اأوروبا ليكون اأول فريق يحقق هذا االجناز منذ اعتماد الت�سمية اجلديدة 
بر�سلونة  ح�ساب  على  االإ�سبانية  ال�سوبر  الكاأ�س  ريال  واأحرز  للبطولة، 
توليه  منذ  �سبعة  اإىل  امللكي  النادي  مع  األقابه  زيدان  لريفع  اال�سباين، 

مهامه خلفاً لالإ�سباين رافايل بينيتيز يف جانفي 2016.
قاد  الذي  كونتي  اأنطونيو  االيطايل  اأي�ساً  للجائزة  املر�سحني  ومن 
ت�سيل�سي اإىل لقب الدوري االجنليزي املو�سم املا�سي، والربتغايل جوزيه 
مورينيو الفائز مع مان�س�سرت يونايتد االجنليزي بلقب الدوري االأوروبي 
وما�سيميليانو األيغري الذي قاد جوفنتو�س االإيطايل اإىل لقبه ال�ساد�س على 
التوايل يف الدوري االإيطايل، كما ت�سم القائمة االإيطايل كارلو اأن�سيلوتي 
يف  من�سبه  ترك  الذي  اأنريكي  لوي�س  االإ�سباين  االأملاين،  ميونيخ  بايرن 
جو�سيب  االإ�سباين  املا�سي،  املو�سم  نهاية  االإ�سباين  بر�سلونة  تدريب 
غوارديوال مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، الربتغايل ليوناردو جاردمي موناكو 
ماوريت�سيو  االأرجنتيني  اأملانيا،  لوف منتخب  يواكيم  االأملاين  الفرن�سي، 
بوكيتينو توتنهام هوت�سرب االجنليزي، االرجنتيني دييغو �سيميوين اأتلتيكو 
اأ�سماء  الفيفا  ويعلن  الربازيل،  تيتي منتخب  الربازيلي  االإ�سباين،  مدريد 
 23 يف  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  يقام  حفل  يف  بجوائزه  الفائزين 

اأكتوبر.

رونالدو املر�ضح الأبرز جلائزة الفيفا 
لأف�ضل لعب

 اأكد الربازيلي باولينيو الذي 
ان�سم اىل بر�سلونة و�سيف 
بطل الدوري اال�سباين لكرة 
القدم مقابل 40 مليون يورو 

خالل تقدميه ر�سمياً انه و�سل 
اىل ناديه اجلديد »مبزيد من 

الثقة وانه م�ستعد خلو�س 
مباريات جيدة، وبدا العب 
الو�سط الدويل الربازيلي 
القادم من نادي غوانغجو 

ايفرغراند ال�سيني ل�سد بع�س 
الفراغ الذي خلفه رحيل 

مواطنه نيمار اىل باري�س �سان 
جرمان الفرن�سي يف �سفقة 

تاريخية و�سلت اىل 222 مليون 
يورو، امام الكامريا �ساحكا 

م�رضق الوجه، و�رضح باولينيو 
الذي كان برفقة رئي�س النادي 

الكاتالوين جو�سيب ماريا 
بارتوميو »انها حلظة خا�سة 

يف حياتي ويف م�سريتي، ا�سكر 
كل الذين �سهلوا هذا االنتقال«، 
وا�ساف الربازيلي الذي يعترب 

ق�سم كبري من ان�سار النادي انه 
ال ي�ستحق هذا املبلغ وهم غري 

را�سني عن �سمه: »�ساأحاول 
االن خو�س مباريات جيدة، 

ا�سل اىل هنا مبزيد من الثقة 
و�ساأحاول القيام بعمل جيد«.

قبيل  جديدة  نك�سة  بر�سلونة  تلقى   
بتعر�س  االإ�سباين  الدوري  انطالق 
�سواريز  لوي�س  االأوروغوياين  مهاجمه 
�سهراً   �ستبعده  الركبة  يف  اإ�سابة  اإىل 
عرب  بيان  يف  بر�سلونة  واأ�سار  ام�س، 
لوي�س  »�سيغيب  االلكرتوين  موقعه 
م�سيفاً  اأ�سابيع«،  اأربعة  نحو  �سواريز 
�سباح  اأجريت  التي  الفحو�س  اأن 
اخلمي�س اأكدت اأن االأوروغوياين يعاين 

من ت�سخم يف املف�سل اخللفي لركبته 
اليمنى تعر�س له يف ال�سوط الثاين من  
التي اأقيمت الأربعاء على ملعب غرميه  
الثاين،   ال�سوط  اإ�سابته يف  رغم  وعلى 
�سواريز 30 عاماً عن املباريات الثالث 
االأوىل لرب�سلونة يف الدوري �سد ريال 
 26 يف  واأالفي�س  االأحد  هذا  بيتي�س 
اأيلول/�سبتمرب،   واإ�سبانيول يف 9  اأوت، 
اأوروبا   اأبطال  االأوىل للفريق يف دوري 

واخلام�س   اأوت   31 يف  والباراغواي 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة اإىل مونديال 
2018 يف رو�سيا .واأعلن بر�سلونة اأي�ساً 
جريار  الدويل  مدافعه  م�ساركة  اأن 
موؤكدة  غري  االأحد  بيتي�س  اأمام  بيكيه 
هذه   وتاأتي  الفخذ،  يف  اإ�سابة  ب�سبب 
اإىل تعوي�س مهاجمه الربازيلي  ي�سعى 
اإىل  ال�سهر  هذا  انتقل  الذي  نيمار 

باري�س �سان جريمان الفرن�سي.

الدوري  نادي موناكو بطل  ا�ستبعد 
كيليان  الدويل  املهاجم  الفرن�سي 
متز  ملواجهة  ت�سكيلته  من  مبابي 
و�سط  الثالثة  املرحلة  يف  اأم�س 
غمو�س ب�ساأن م�ستقبله مع النادي، 
وهي املرة االأوىل التي يُ�ستبعد فيعا 
ت�سكيلة  من  كامل  ب�سكل  مبابي  
موناكو حامل اللقب خلو�س مباراة 
علما  اجلديد،  الكروي  املو�سم  يف 
يف  البدالء  مقاعد  على  اأبقي  باأنه 
ديجون،  �سد  ال�سابقة  املرحلة 
اأبرز  اأحد  مبابي،  ا�ستبعاد  وياأتي 
املواهب الكروية النا�سئة يف اأوروبا 
مطلوب  اأنه  التقارير  ترجح  والذي 
�سان  باري�س  نادي  من  كبري  ب�سكل 
ت�سكيلة  من  الفرن�سي  جرمان 
املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي، 
غداة تاأكيد االأخري اأن النادي يرغب 
معاقبته،  ولي�س  العبه  حماية  يف 
وقال جاردمي اإن مبابي لي�س جاهزا 
يف  لي�س  واإنه  باملئة،  مئة  بن�سبة 

حالة جيدة، وهو اأمر متوقع ل�ساب 
يف 18 من عمره.

اأندية  اهتمام  اإىل  التقارير  وت�سري 
ويف  مبابي،  مع  بالتعاقد  عدة 
اأبرم  مقدمتهم �سان جريمان الذي 
تاريخية  �سفقة  اأ�سبوعني  قبل 
بر�سلونة  من  نيمار  الربازيلي  ب�سم 
يورو،  مليون   222 مقابل  االأ�سباين 
املا�سي  املو�سم  يف  مبابي  وتاألق 
لقب  موناكو  باإحراز  و�ساهم 

االأوىل  للمرة  الفرن�سي  الدوري 
ن�سف  وببلوغه   ،2000 عام  منذ 
اأن  قبل  اوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
يخرج امام جوفنتو�س االإيطايل، يف 
اجلناح  جاردمي  ا�ستدعى  املقابل، 
اىل  غزال  ر�سيد  اجلزائري  الدويل 
االأوىل،  للمرة  اال�سا�سية  الت�سكيلة 
يف  ال�سيف  هذا  �سمه  بعد  وذلك 
�سفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 

مع ليون.

معاناة البار�ضا تتوا�ضل بغياب �ضواريز 4 اأ�ضابيع

موناكو ي�ضتعبد مبابي من مواجهة متز
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ميالن يكت�ضح �ضكينديا وي�ضع قدما 
باليوروباليغ

االإيطايل  ميالن  نادي  �سمن   
م�سابقة  يف  م�ساركته  نظرياً 
الدوري االأوروبي بفوزه على �سيفه 
ب�سدا�سية  املقدوين  �سكينديا 
الفا�سل  الدور  ذهاب  يف  نظيفة 
اإىل مرحلة املجموعات  املوؤهل 
الفريق  مهمة  وباتت  للم�سابقة، 
للتفوق  م�ستحيلة  �سبه  املقدوين 
على مناف�سه االإيطايل يف مباراة 
االإياب، خ�سو�ساً مبواجهة فريق 
تاريخاً  ميلك  ميالن  مثل  عريق 
االأوروبية،  امل�سابقات  يف  كبرياً 
الوافد  ميالن  اأهداف  �سجل 
الربتغايل  بورتو،  من  اجلديد 
وريكاردو  هدفني  �سيلفا  اأندريه 
بوريني  وفابيو  ثنائية  مونتوليفو 
باأن  علماً   ،)68( اأنتونيلي  ولوكا 
ال�سابق  جوفنتو�س  دفاع  قلب 
ليوناردو بونوت�سي �سارك اأ�سا�سياً 
يف املباراة التي احت�سنها ملعب 
ميالن  ويتطلع  �سريو،  �سان 
البطل  جوفنتو�س  ملقارعة 
الدوري  لقب  على  ومناف�سته 
م�سابقة  وامل�ساركة يف  االإيطايل 
دوري االأبطال يف املو�سم املقبل 
تلقى  اأخرى،  مواجهات  ويف 
الهولندي  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
اأر�سه  على  بالهزمية  �سدمة 
 1-0 الرنويجي  روزنبورغ  اأمام 
بينما حول اأتلتيك بيلباو االإ�سباين 
م�سيفه  اأمام  بهدفني  تاأخره 
الفوز  اإىل  اليوناين  باناثينايكو�س 

الفرن�سي  مر�سيليا  واأفلت   ،2-3
من الهزمية اأمام م�سيفه دومزال 
 ،1-1 معه  وتعادل  ال�سلوفيني 
بقيادة  االإجنليزي  اإيفرتون  وفاز 
ال�سابق  يونايتد  مان�س�سرت  العب 
�سبليت  هايدوك  على  روين  واين 
نظيفني،  بهدفني  الكراوتي 
الربتغايل  براغا  �سبورتينغ  وفاز 
هافنارفجوردور  م�سيفه  على 
وفاردار   1-2 االي�سلندي 
الرتكي  املقدوين على فرنبخ�سه 
اليوناين  �سالونيكا  وباوك   ،0-2
على اأو�سرت�سوند ال�سويدي 1-3.

بلزن  فيكتوريا  تغلب  كذلك 
الرناكا  اأيك  على  الت�سيكي 
ولودغوريتز   1-3 القرب�سي 
�سدوفا  على  البلغاري  رازغراد 
واأو�سرتيا   0-2 الليتواين 
م�سيفه  على  النم�ساوي  فيينا 
وريد   1-2 الكرواتي  اأو�سيجك 
على  النم�ساوي  �سالزبورغ  بول 
كون�ستانتا  فيتورول  م�سيفه 
دينامو  وتعادل   ،1-3 الروماين 
زغرب الكرواتي مع �سكينديربيو 
بوري�سوف  وباتي   1-1 االألباين 
اأوليك�ساندريا  مع  البيالرو�سي 
بروج  وكلوب   1-1 االأوكراين 
اليوناين  اأثينا  اآيك  مع  البلجيكي 
البولندي مع  وليجيا وار�سو  �سلباً 
املولدويف  تريا�سبول  �سرييف 
مع  الربتغايل  وماريتيمو   1-1

دينامو كييف االأوكراين �سلباً.
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تيارت 

الطبعة الثالثة 
للمهرجان الوطني 

للأغنية امللتزمة
�ستنتظم الطبعة الثالثة للمهرجان 

الثقايف الوطني للأغنية امللتزمة من 
11 اإىل 13 �سبتمرب بتيارت، ح�سبما ما 

اأفاد به حمافظ املهرجان.

�أن  عودة  بن  بلقا�سم  و�أ�سار 
حتت  �ستكون  �لتي  �لطبعة  هذه 
�لدين  عز  �لثقافة  وزير  رعاية 
مقارنة  �جلديد  �ستحمل  ميهوبي 
خالل  من  �ملا�سيتني  بالطبعتني 
تخ�ص  جديدة  جو�ئز  ��ستحد�ث 

�د�ء  و�أح�سن  كلمات  �أح�سن 
و�أح�سن حلن بالإ�سافة �إىل جو�ئز 

�لتي �ستتوج بها 
�إطار  يف  �لأوىل  �لثالثة  �لفرق 
هذه  ��ستحد�ث  ومت  �مل�سابقة 
بالكلمات  �خلا�سة  �جلو�ئز 

ت�سجيع  �أجل  من  و�لد�ء  و�للحن 
جمهود�ت  بذل  على  �مل�ساركني 
�مللتزمة  �لغنية  لتح�سني  �كرب 
�جليد  �د�ئها  على  و�حلر�ص 
�إىل  م�سري�  �مل�سدر،  ذ�ت  ح�سب 
من  كل  �ست�سم  �لتحكيم  جلنة  �ن 

�ل�ساعر �سليمان جو�دي و�لفنانني 
توفيق  ويو�سفي  لعر�ف  حممد 

ومعطي كمال.
و�أ�ساف ذ�ت �مل�سوؤول �ن 15 ولية 
�كدت م�ساركتها يف �لطبعة �لثالثة 
من  و�حدة  فرقة  عرب  للمهرجان 

ت�سارك  �أن  ينتظر  فيما  ولية  كل 
ولية تيارت �ملنظمة بثالث فرق 
�أي�سا معار�ص  و�ستقام باملنا�سبة 
للطبعتني  �لفوتوغر�فية  لل�سور 
و�سور  للمهرجان  و�لثانية  �لأوىل 
باجلز�ئر  �مللتزمة  �لأغنية  رو�د 

من  فنية  حفالت  �إىل  بالإ�سافة 
ندى  �لفنانة  من  كل  تن�سيط 
�أن  �ملرتقب  من  �لتي  �لريحان 
و�لفنانني  �لفتتاح  حفل  حتي 
حممد لعر�ف و يو�سفي توفيق و 

ن�رص �لدين بليدي.

»البحث عن اأم كلثوم« يف مهرجان البندقية

»قيامة اأرطغرل« تتوا�صل

�إيطاليا  �إىل  رئي�ص  يا�سمني  �لفنانة  ت�سافر 
عن  »�لبحث  لفيلم  �لأول  �لعر�ص  حل�سور 
�سريين  �لإير�نية،  للمخرجة  كلثوم«  �أم 
ن�ساط، خالل �لدورة �لـ74 ملهرجان فيني�سا 
�ل�سينمائي �لدويل ويناف�ص فيلم »�لبحث عن 
�لذي  �لبندقية  �أيام  مهرجان  يف  كلثوم«  �أم 
�أغ�سط�ص   30 من  �لفرتة،  يف  فعالياته  تقام 
�لفيلم ثالث مر�ت  �إىل 8 �سبتمرب، ويعر�ص 

على مد�ر �أيام �ملهرجان.
كوكب  �سخ�سية  حول  �لفيلم  �أحد�ث  تدور 
من  متكنت  كامر�أة  كلثوم،  �أم  �ل�رصق 
و�لتوقعات  �حلو�جز  كل  و�خرت�ق  حتطيم 
و�لوطنية  �ل�سيا�سية  �لدينية،  �لجتماعية، 
يف جمتمعها �ل�رصقي. �سملت مو�قع ت�سوير 
�لفيلم �ملغرب و�لنم�سا، وهو �إنتاج م�سرتك 
و�لنم�سا،  �أملانيا،  موؤ�س�سات يف كل من  بني 
و�إيطاليا، و�ملغرب �ساركت �لفنانة، يا�سمني 
�مل�سنع  فتاة  فيلم  يف  قبل  من  رئي�ص، 
�لر�حل، حممد خان، حيث  �لكبري  للمخرج 
�أف�سل  جائزة  على  �لفيلم  هذ�  عن  ح�سلت 
ممثلة من مهرجان دبي �ل�سينمائي �لدويل، 

ماملو  مهرجان  يف  ممثلة  �أف�سل  وجائزة 
�أف�سل  �ل�سويد، وجائزة  �لعربية يف  لل�سينما 
ممثلة يف مهرجان طريق �حلرير �ل�سينمائي 

يف دبلن باإيرلند�.
ب�رصية  فنانة  هي  ن�ساط  �سريين  �ملخرجة 

يف  بعملها  م�سهورة  نيويورك،  يف  تعي�ص 
و�لت�سوير  �آرت  و�لفيديو  �ل�سينما  جمال 
�لكربى  �لفوتوغر�يف. ح�سلت على �جلائزة 
 ،1999 عام  �لدويل  �لبندقية  بينايل  يف 
وكو�نيجو 2000، وح�سلت على جائزة �لفنون 

�ل�سينمائي  �إدنربه  مهرجان  من  �لب�رصية 
�لدويل 2000، وجائزة �لكري�ستال من منتدى 

د�فو�ص �لقت�سادي 2014.
وم�سورة  كمخرجة  عملها  جانب  �إىل 
عايدة  �أوبر�  باإخر�ج  قامت  فوتوغر�فية، 
�لإيطايل،  �ملو�سيقي  �ملوؤلف  �أعمال  من 
جوزيبي فريدي 1813-1901، عام 2017، يف 
�ملاي�سرتو  بقيادة  �سالزبورغ  مهرجان  �إطار 
عايدة  بدور  قامت  حيث  موتي،  ريكاردو 
�لنم�ساوية  �لرو�سية/  �ل�سوبر�نو  مغنية 

�ل�سهرية �آنا نيرتيبكو.
�أعمالها  ن�ساط يف  �سريين  تناق�ص  ما  كثري� 
بني  و�لغرب،  �لإ�سالم  بني  �لعالقة  ق�سية 
�لرجل و�ملر�أة، بني �حلياة �لعامة و�خلا�سة. 
�لتحدي  عن  ن�ساط  �سريين  �سئلت  وحينما 
باإخر�ج  تقوم  �إير�نية  كامر�أة  و�جهته  �لذي 
و�حلياة  �ل�سيا�سة  بني  �لتقاطع  حول  �أوبر� 
�خلا�سة �لتي تو�جه �أبطال �لأوبر� )�لأ�سرية 
�مل�رصي  �جلي�ص  وقائد  عايدة  �حلب�سية 
ر�د�مي�ص( �أجابت: »�أحيانا ما �أح�ص �أن بيني 

وبني عايدة �أوجه ت�سابه كثرية«.

ل يز�ل �مل�سل�سل �لتلفزيوين �لرتكي »قيامة 
عالية،  م�ساهدة  ن�سبة  يحقق  �أرطغرل« 
و�سط حالة من ترقب �جلمهور لكل خطوة 
�لتان  �أجنني  �مل�سل�سل  بطل  يخطوها 
�لبطل  ظهور  عدم  �أنباء  و�أثارت  وحماربوه 
وظهور  �مل�سل�سل  من  �لر�بع  �ملو�سم  يف 
�بنه عثمان يف هذ� �جلزء، ��ستياء �ملتابعني 
�لذي حد�  �لأمر  �ل�سائعات،  و�إثارة خمتلف 
�ملتعلقة  �ل�سائعات  نفي  �إىل  �لإنتاج  بجهة 
بهذه �لأقاويل وتاأكيد ��ستمر�ره يف �لظهور 
على  يوميا  يعر�ص  �مل�سل�سل  كان  �أن  وبعد 
�أ�سبحت  �لنور«،  »موقع  على  �ساعتني  مدى 
�حللقات تعر�ص مرة و�حدة �أ�سبوعيا، حيث 
حكاية  م�ساهد  ي�سور  �لعمل  فريق  يز�ل  ل 
�لذي  �لعمل  �لعثمانية. هذ�  �لدولة  تاأ�سي�ص 
تدعمه �حلكومة �لرتكية لكونه يحكي ق�سة 
تاريخية بعيدة يف ن�سجها عن �لطريقة �لتي 
عر�ص فيها م�سل�سل »حرمي �ل�سلطان« ولأنه 
مييل �إىل �جلدية �أكرث يف �حلدث �لتاريخي 

�لكويت  �مل�سل�سل  جنوم  من  عدد  ز�ر  وقد 
�لرتكي  �لرئي�ص  زيارة  هام�ص  على  موؤخر�، 
رجب طيب �أردوغان للكويت، وعلى ر�أ�سهم 
بالذكر  �لتان بطل �مل�سل�سل �جلدير  �أجنني 
�أن هذ� �لعمل �لفني م�سل�سل تاريخي تركي 
تقع �أحد�ثه يف �لقرن 13 �مليالدي، ويعر�ص 
و�لد  �ساه  �سليمان  بن  �أرطغرل  حياة  �سرية 

�لعثمانية(،  �لدولة  )موؤ�س�ص  �لأول  عثمان 
�لأوغوز  �أتر�ك  من  قايي  قبيلة  وقائد 
فيه  �مل�سل�سل  �إليها.  ينتمي  �لتي  �مل�سلمني 
كثري من �لوقائع �لتاريخية �خلا�سة بتنقالت 
�لتف�سيلية  �أحد�ثه  �أغلب  لكن  قايي،  قبيلة 
هي من �لوقائع �لدر�مية غري �لتاريخية، من 
�لرتكي  و�ملنتج  �لكاتب  و�إبد�ع  خيال  وحي 

�لعام  �خلط  تخدم  �أنها  �إل  بوزد�غ،  حممد 
لالأحد�ث �لتاريخية، من �إقر�ر �حلق و�لعدل 

و�ملرحمة.
�أخرى  قنو�ت  على  �أي�سا  �مل�سل�سل  يُعر�ص 
و�إير�ن  وباك�ستان  ورومانيا  رو�سيا  كثرية يف 
وبلغاريا  و�ليونان  و�ملجر  و�ندوني�سيا 
و�لبو�سنة و�لهر�سك و�أذربيجان و�أفغان�ستان 
و�ألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا و�سلوفينيا 
وبنغالد�ص،  وكرو�تيا  وليتو�نيا  و�رصبيا 
وقنو�ت �أخرى غريها ومت ت�سوير �مل�سل�سل 
يف قرية ريفا على �لبحر �لأ�سود، وهي قرية 
��سطنبول،  من  �لقريبة  بيكوز  منطقة  يف 
للخيول  خا�سة  مزرعة  �لقرية  يف  و�أقيمت 
وعددها  �مل�سل�سل  ت�سوير  يف  �مل�ستخدمة 
25 جو�د� ي�رصف عليها طبيب بيطري، كما 
�لت�سوير  لأغر��ص  �أخرى  حيو�نات  توجد 
حتت �لرعاية �أما �ملو�سم �لثالث فتم ت�سوير 
كبادوكيا  باإقليم  نو�سهر  منطقة  يف  حلقاته 

برتكيا. 

مغني الراب 
اإميينم ينعت 

الرئي�س 
الأمريكي باألفاظ 

نابية
عرب مغني �لر�ب �ل�سهري �إميينم 
عن ر�أيه يف �لرئي�ص �لأمريكي، 
دونالد تر�مب، �أثناء حفل �أقيم 
يف بريطانيا يف �إطار مهرجان 

مدينة ريدينغ مبقاطعة 
بريك�سري يعد هذ� �ملهرجان 
من �أهم و�أعرق �ملهرجانات 
�ملخ�س�سة ملو�سيقى �لبوب 

و�لروك وموؤخر� �لر�ب، 
وي�ستوعب مكان �حلفل جمهور� 

يبلغ عدده حو�يل 87 �ألف 
م�ساهد يف حفله باملهرجان، 
قاد �إميينيم �جلمهور لريددو� 

ور�ءه هتافات مناه�سة للرئي�ص 
�لأمريكي بادئا كلماته بـ: »ل 

�أعتزم ��ستخد�م خ�سبة �مل�رصح 
هذه كمن�سة للت�رصيح بهر�ء 
حول �ل�سيا�سة، ول �أريد �أن 

�أثري �أي جدل، لذلك لن �أذكر  
تر�مب« متلفظا باألفاظ نابية.
حتم�ص �جلمهور ب�سدة، فبد�أ 

�إميينم يف ترديد �لألفاظ 
�لنابية بالتناوب مع جمهوره 

موجها �إياها للرئي�ص تر�مب، 
ثم تابع: »لقد �أف�سد بالدنا 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية«، 
ثم بد�أ يف غناء �أغنيته »�أمريكا 
�لبي�ساء«وتعد �أعمال �إميينم من 
�أكرث �لأغاين مبيعا يف �لعامل، 

وهو �أول مغن يف �لعامل يح�سل 
على جائزة غر�مي ثالث 
مر�ت، كما �أنه �لأول �لذي 
يح�سل على جائزة غر�مي 

لأف�سل �ألبوم ر�ب ثالث مر�ت 
متتالية، عالوة على ذلك فهو 
منتج، وموؤلف مو�سيقي وممثل.
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للكاتب وامل�ستعرب الفرن�سي لوييك باريري

قراءة روائية جديدة حلياة الأمري عبد القادر اجلزائري
مل تثِن الروايات الكثرية امل�ستوحاة من حياة الأمري عبد القادر اجلزائري الكاتب وامل�ستعرب الفرن�سي لوييك باريري عن قراره العودة اإىل هذه ال�سخ�سية الفريدة يف 

تاريخنا العربي يف رواية جديدة �سدرت حديثًا يف فرن�سا، وذلك بهدف اإبراز منوذجيتها على اأكرث من �سعيد.

داِفُع كتابة باريري هذا الن�ص، الذي 
القادر«،  يحمل عنوان »رواية عبد 
لل�شبان  موّجهاً  يبدو  والذي 
فرن�شا  يف  حتديدا  وال�شابات 
عرب  ثقافتهم؛  يف  نق�ص  �شّد  هو 
ت�شليطه ال�شوء على حقبة تاريخية 
من املفرت�ص اأن تهّمهم، وتعريفهم 
غنية  وم�شلمة  عربية  ب�شخ�شية 
نقي�ص  على  تقع  باإن�شانيتها، 
القوالب املتداولة حالياً يف الإعالم 
الرواية  اأحداث  تنطلق  الغربي 
يف  يقع  الذي  الدموي  بالف�شل 
الفرن�شية  الع�شكرية  احلملة  بداية 
التي  املذبحة  اأي  اجلزائر،  على 
حق  يف  الفرن�شي  اجلي�ص  ارتكبها 
تعرب  ثم   ،1832 عام  العوفية  قبيلة 
من  املهمة  املحطات  معظم 
�شد  القادر  عبد  الأمري  ن�شال 
ال�شتعمار، قبل اأن تقفز يف النهاية 
اإىل مرحلة منفاه يف دم�شق، مهملة 
اأم�شاها  التي  اخلم�ص  ال�شنوات 
اأ�شرياً يف فرن�شا    »ول�رسد روايته، 
يبتكر الكاتب �شخ�شية فتى يف �شن 
العا�رسة يدعى ر�شيد، الذي يرافق 
مبا  وترحاله  حله  يف  القادر  عبد 

يتيح له �رسد م�شريته الفريدة«

 ر�سيد

الكاتب  يبتكر  روايته،  ول�رسد 
العا�رسة  �شن  يف  فتى  �شخ�شية 
مبوهبة  ويتمّيز  ر�شيد،  يدعى 
معلمه  دائما  مينح  لكنه  للدرا�شة، 
يكون  اأن  يف  يرغب  باأنه  النطباع 
التي  املدر�شة  غري  اآخر  مكان  يف 
حلم  وال�شبب  يومياً؛  عليها  يرتدد 
ويرى  عينيه،  اأغلق  كلما  يراوده 

نف�شه ممتطيا ح�شانا ويعرب �شهال 
اأنه من قبيلة  يغطيه ال�شباب ومبا 
العوفية، فلن يلبث ر�شيد اأن ي�شبح 
يتيماً اإثر مقتل جميع اأفراد عائلته 
اأما  املذكورة،  املذبحة  خالل 
جناته فتعود اإىل رمي نف�شه داخل 
بئر، وبعد فرتة ق�شرية مي�شيها يف 
اأرملة فقرية حتت�شنه، يقرر  منزل 
مرافقة ابنها يف رحلة طويلة نحو 
يف  نف�شه  لو�شع  اجلزائري  الغرب 
الذي  ال�شاب  الإمام  ذلك  خدمة 
ي�شعى مع والده اإىل توحيد القبائل 

�شد املحتل الفرن�شي.
الأمري  اإىل  ر�شيد  �شيتعّرف  هكذا 
عبد القادر، الذي �شيعامله كابن له 

بخيله،  العتناء  مهمة  اإليه  ويوكل 
ثم ياأمتنه على خمطوطاته، قبل اأن 
يجعل منه �شكرتريه اخلا�ص، الأمر 
الفتى مبتابعة  لهذا  الذي �شي�شمح 
الفريدة من مدينة  و�رسد م�شريته 
اأم ع�شكر اإىل مدينة تكدمت، ومن 
دم�شق،  اإىل  النّقالة  الزمالة  مدينة 
اإجنازاته  عند  بالتف�شيل  متوّقفاً 
احلربية وغري احلربية، واأي�شاً عند 
اإجرام اجلي�ص الفرن�شي واملجازر 
اجلزائريني  حق  يف  ارتكبها  التي 
يقراأ  باخت�شار،  الفرتة  تلك  خالل 
فرن�شا  حملة  روايته  يف  باريري 
الع�شكرية على اجلزائر من خالل 
الأمري  مقاومة  مراحل  خمتلف 

تاأمالته  وا�شعاً  لها،  القادر  عبد 
فيها على ل�شان الفتى ر�شيد الذي 
ويتعلّم  اأمريه،  كنف  يف  �شيكرب 
ت�شاركهما  اإىل  نظراً  الكثري  منه 
التطلّعات نف�شها    »النقطة الأهم 
روايته  عليها يف  باريري  يرّكز  التي 
والروحي  الإن�شاين  اجلانب  هي 
القادر  عبد  الأمري  �شخ�شية  يف 
اأ�رس  تف�شيله  يف  يظهر  الذي 
اجلنود الفرن�شيني على قتلهم، ويف 
ممكنة  طريقة  باأف�شل  معاملتهم 

عند اأ�رسهم«
 

جوانب متفرقة

لقارئها  الرواية  هذه  وت�شمح 
�شخ�شية  على  كثب  عن  بالطالع 
وحياته  الفّذة  القادر  عبد  الأمري 
باملعارك  املليئة بالأحداث، بدءاً 
الكثرية التي قادها �شد امل�شتعمر 
�شجاعة  فيها  وتتجلى  الفرن�شي، 
نادرة وح�ص ا�شرتاتيجي حربي نال 
اأجنزه  اأعدائه، مروراً مبا  اإعجاب 
على ال�شعيد املدين داخل اإمارته، 
ومكتبته  الوا�شعة  بثقافته  وانتهاًء 
باملخطوطات  تعّج  كانت  التي 
الدوق  يحرقها  اأن  قبل  الثمينة، 
دومال لدى �شقوط مدينة الزمالة 

عام 1843.
يرّكز  التي  الأهم  النقطة  لكن 

باريري عليها يف روايته هي اجلانب 
�شخ�شية  يف  والروحي  الإن�شاين 
الذي يظهر يف  القادر  الأمري عبد 
الفرن�شيني  اجلنود  اأ�رس  تف�شيله 
معاملتهم  ويف  قتلهم،  على 
كانوا  حني  ممكنة  طريقة  باأف�شل 
يف  يظهر  كما  الأ�رس،  يف  يقعون 
م�شيحيي  عن  النبيلة  مدافعته 
اأثناء  منهم  الآلف  واإنقاذه  دم�شق 
ع�شفت  التي  املوؤملة  الأحداث 

ب�شوريا ولبنان عام 1860.
ويف هذا ال�شياق، تبنّي الرواية كيف 
عبد  الأمري  حياة  ف�شول  كل  اأن 
�شوء  على  قراءتها  ميكن  القادر 
وممار�شته  كموؤمن  وقيمه  مبادئه 
الراأفة  مفهوما  ي�شبح  حيث  لدينه 
تبنّي  كما  جوهريني،  والت�شامح 
عليه ومل  ُفر�شت  اأن احلرب  كيف 
برع  واإن  اإطالقا من حمّبيها،  يكن 
ترداده  عند  مراراً  متوقفًة  فيها، 
هدفه  باأن  منه  املقّربني  اأمام 
الأول يف احلياة هو اجلهاد الأكرب، 
نقوده �شد  الذي  النف�ص  اأي جهاد 
اأن  اإىل  النهاية  يف  ن�شري  ذاتنا. 
املو�شوعي  جانبها  رغم  الرواية، 
يف  �شعف  من  تعاين  املوّثق، 
انعدام  ومن  ال�رسدية،  حمّركاتها 
ذلك،  ومع  فيها.  الت�شويق  عن�رس 
لتوفريها  مفيدة  قراءتها  تبقى 
مو�شوعها،  حول  غزيرة  معطيات 
الأمري  اإبراز  اإىل  �شاحبها  و�شعي 
قادرة  ك�شخ�شية  القادر  عبد 
املتو�شط،  �شّفتي  م�شاحلة  على 
بني  الراهن  التفاهم  �شوء  وتبديد 

�شعوبهما.
وكالت

عر�ض كتاب للموؤلف الأملاين اآرن�ست فولف

�صندوق النقد الدويل.. قوة اقت�صادية ومالية عابرة للحدود 
)�شندوق  كتابه  مقدمة  من 
عظيمة  قوة  الدويل  النقد 
يبداأ  العاملية(،  ال�شاحة  يف 
اآرن�شت  الأملاين  املوؤلف 
النتقادات  توجيه  فولف، 
جتاه  ال�شندوق  ل�شيا�شات 
واتهامه  الأع�شاء،  الدول 
فئات  ل�شالح  ال�شعوب  باإفقار 
دولة   189 قليلة،وت�شارك 
ع�شوية  يف  العامل،  حول 
ومقره  الدويل  النقد  �شندوق 
وتاأ�ش�ص  العا�شمة،  وا�شنطن 
الثانية  العاملية  احلرب  عقب 
بعثاته  واخرتقت   ،1945 عام 
وغري  الأع�شاء  الدول  حدود 
الدرا�شات  لتقدمي  الأع�شاء، 
وال�شت�شارات وحتى القرو�ص 
مقدمة  يقدمها،وتبداأ  التي 
اأفريل  يف  ال�شادر  الكتاب 
 262 من  ومكون  املا�شي 
الكتاب  »هذا  بعبارة:  �شفحة، 
اإفريقيا  يف  الب�رس  لبني  هدية 
الذين  اأمريكا،  وجنوب  واآ�شيا 
متهماً  قراءته«  ي�شتطيعون  ل 
�شيا�شية �شندوق النقد الدويل 
اللتحاق  من  بحرمانهم 
�رسيحة  باملدار�ص،وترى 

الطبقتني الفقرية واملتو�شطة، 
النقد  �شندوق  �شيا�شات  اأن 
الدويل جتاه حكومات بالدها 
التي تطلب امل�شاعدة، تت�شبب 
ال�شلع  اأ�شعار  رفع  يف  عادة 
وتزيد  الأ�شا�شية  واخلدمات 
فولف  مديونيتها،ويقول  من 
واأكادميياً  الذي يعمل �شحفياً 
الناحية  »من  كتابه،  يف 
وظيفة  تكمن  الر�شمية، 
ال�شندوق الأ�شا�شية يف العمل 
املايل،  النظام  ا�شتقرار  على 
املاأزومة  البلدان  وم�شاعدة 
من  تعانيه  ما  تاليف  على 
م�شكالت«،وي�شتعر�ص الكتاب، 
تدخالت �شندوق النقد الدويل 
كل  الدول، »يف  اقت�شادات  يف 
ي�شتخدم  مل  التدخالت،  تلك 
بل  وجنوداً،  اأ�شلحة  ال�شندوق 
يف  غاية  بو�شيلة  ي�شتعني  كان 
اآليات  من  وبوحدات  الب�شاطة 
ونعني  الراأ�شمايل،  النظام 
لذا  التمويل..  عمليات  بها 
البلدان  حكومات  اأمام  لي�ص 
العامة  الأحوال  يف  املاأزومة 
ال�شندوق  عر�ص  قبول  غري 
،ويطرح  �رسوطه«.  وتنفيذ 

كمثال  ت�شيلي  دولة  الكتاب 
النقد  �شندوق  ل�شيا�شات 
تويل  »بعد  اقت�شادها،  داخل 
ال�شلطة  بينو�شيه  اأوج�شتو 
انقالب  بعد  ت�شيلي  يف 
 ،1973 �شبتمرب  يف  ع�شكري 
ال�شندوق  �شيا�شات  وتطبيق 
التق�شفية ب�شكل �شارم، وقمع 
الحتجاجات املناوئة لها بكل 
قوة، ارتفع معدل البطالة من 
 %18.7 اإىل   1973 عام  3% يف 
معدل  وبلغ   ،1975 عام  يف 
الزمنية  الفرتة  يف  الت�شخم 
برنامج  ،واأفرز   .%341 نف�شها 
اجتماعياً  تفاوتا  ال�شندوق 
الزمن  من  عقود  مدى  على 
»ففي  الالتينية،  الدولة  يف 
1980 ا�شتحوذ 10% من �شكان 
ت�شيلي على 36.5% من الدخل 
على   1989 ويف  القومي، 
ن�شيب  تراجع  بينما   ،%46.8
اأدنى  الـ 50% الذين يقفون يف 
الجتماعي  ال�شلم  درجات 
من   %16.8 اإىل   %20.4 من 
تلك  خالل  القومي  الدخل 
الكتاب  الزمنية،وي�شري  الفرتة 
النقد  �شندوق  اإجراءات  اأن 

ثالث،  خ�شائ�ص  يف  ت�شرتك 
هي: حتميل اجلماهري العاملة 
اأ�رساراً فادحة، وحتقيق منافع 
الدوليني،  للم�شتثمرين  جمه 
وتعزيز تبعية البلد املعني اإىل 
العاملية،ويقول   املال  اأ�شواق 
اآخرها  كان  دول،  يف  �شعبية 
املا�شي  اأكتوبر  يف  البريو 
اجتماعات  ا�شت�شافت  التي 
والبنك  لل�شندوق  اخلريف 
وخرجت  حينها،  الدوليني 
يف  احتجاجية  م�شرية 
العا�شمة ليما رف�شاً ل�شيا�شات  
موظف خلف�ص فاتورة الأجور 
ح�شولها  مقابل  والرواتب، 
على القرو�ص املايل،ودافعت 
الدويل  النقد  �شندوق  مديرة 
منت�شف  لغارد،  كري�شتني 
»النهج  عن  املا�شي،  جوان 
تطبقه  الذي  الأبعاد«  ثالثي 
التعامل  يف  الدولية  املوؤ�ش�شة 
عرب  الأع�شاء  الدول  مع 
حماور من�شقة ومتزامنة ذات 
اأبعاد »مالية ونقدية وهيكلية«، 
ال�شتقرار  حتقيق  بهدف 
للدول،ويق�شد  القت�شادي 
حت�شني  هو  املايل  بالبعد 

العامة  البالد  مالية  اأو�شاع 
والدين  املوازنة  )عجز 
النقدي،  البعد  اأما  العام(، 
الالزمة  ال�شيولة  توفري  فهو 
القرو�ص  عرب  للحكومات 
لتحقيق  املالية  والإيرادات 
حتقيق  وهو  الثالث،  البعد 
اإ�شالحات هيكلية يف اقت�شاد 
العمل،  فر�ص  )زيادة  البالد 
توزان ن�شب الت�شخم، وتو�شيع 
ال�رسيبي(،ويق�شم  الوعاء 
النقد  �شندوق  دور  الكتاب، 
لأربع مراحل اأ�شا�شية، الأوىل: 
وال�شتينات  اخلم�شينات  يف 
اإعادة  متويل  من  )عقدين 
والثانية مع بدايات  الإعمار(، 
لإقرا�ص  والجتاه  ال�شبعينات 
واملرحلة  الثالث،  العامل  دول 
الحتاد  انهيار  تلت  الثالثة 
الرابعة  واملرحلة  ال�شوفيتي، 
التي  احلالية  املرحلة  هي 
�شمن  الدول  عديد  تعي�شها 
 36 تق�شفية،«اإن  �شيا�شات 
الفرتة  خالل  تعر�شت  بلداً 
�شل�شلة  اإىل  و1992،   1976
ب�شبب  ال�شطرابات  من 
التي  التق�شف  �شيا�شات 

الدول  هذه  حكومات  نفذتها 
ال�شندوق«  ل�رسوط  ا�شتجابة 
املوؤلف  الكتاب،ويجيب  وفق 
الذي  ال�شبب  ما  �شوؤال:  عن 
اإىل  للتوجه  كثرية  بلداناً  دفع 
حتت  والن�شواء  ال�شندوق 
مو�شحاً  اأع�شاء؟  كدول  رايته 
ترى  التجارية  امل�شارف  اأن 
باحل�شول  اجلديرة  الدول  اأن 
الدول  التمويل، هي تلك  على 
ل�رسوط  خ�شعت  التي  فقط 
الدويل،و�شدر  النقد  �شندوق 
مرا�شل  طالعه  الذي  الكتاب 
الأنا�شول �شمن �شل�شلة »عامل 
املعرفة« التي ي�شدرها �شهرياً 
للثقافة  الوطني  املجل�ص 
والفنون والآداب بالكويت، يف 
وترجمه   ،)2016 )اأفريل  عدد 
علي،واإرن�شت    عبا�ص  عدنان 
)جنوب  بريتوريا  جامعة  يف 
بخ�شائ�ص  اهتم  اإفريقيا(، 
بني  املتبادلة  العالقات 
وركز  وال�شيا�شة،  القت�شاد 
املالية  الأزمة  على  منظوره 
واهتم  اليورو،  واأزمة   2008
بدور �شندوق النقد الدويل يف 

اإدارة الأزمات.

حتفيظ القراآن 
ينع�ش العربية 

بكرد�صتان العراق
 

ي�شهد اإقليم كرد�شتان العراق 
تزايدا يف افتتاح مراكز حتفيظ 

القراآن، وارتفاعا يف وترية 
الإقبال عليها، خا�شة من فئة 

ال�شباب، ذكورا واإناثا، واأ�شهم هذا 
الإقبال يف انتعا�ص اللغة العربية 
جزئيا، و�شط غياب تداولها  

الأخري اأربع مرات، الأمر الذي 
دفع وزارة الأوقاف اإىل اإن�شاء 
مديرية خا�شة لتعليم وحتفيظ 
القراآن الكرمي هذا الأمر اأ�شهم 
يف انتعا�ص اللغة العربية التي 

حتظى مبكانة وتقدير بني الأكراد 
رغم اأن كثريا ممن يفهمها منهم 

ما زال ل يعرف التحدث بها 
يقول الطالب يف مركز حتفيظ 

القراآن ريفينك »اأنا اأحفظ 
القراآن واأفهم الآيات، وتعلمت 
من خالله الف�شحى، واأ�شتطيع 
فهم ما تقوله بالف�شحى، لكن 
ل اأ�شتطيع التحدث«، موؤكدا 

اأنه يحتاج اإىل ممار�شة التحدث 
بالعربية، خا�شة اللهجة العامية                                                                                         

.
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يف كتابه اجلديد ال�سادر يف م�سر

الكاتب عبدالدامي ال�سالمي يهدم كنائ�س النقد
كتاب »كنائ�س النقد« للناقد الأكادميي التون�سي عبد الدائم ال�سّلمي )الهيئة امل�سرية للكتاب، م�سر، 2017(، هو ثورة يف التفّكر النقدي الأدبي، وهو دعوة جدّية 

للمعنيني يف اجلامعات العربية والنّقاد اإىل مناق�سة وعينا النقدي العربي من اأجل اإعادة العتبار اإليه »بعد فقدان �سرعّيته«، وتخّي كيفية التعامل مع الن�ّس 
الأدبي بعيداً من معابد املناهج الغربية التي كر�ّست م�سطلحات بعينها من دون اأن تاأخذ يف العتبار خ�سو�سية احلا�سنة احل�سارّية لكّل منهج نقدي، تلك التي 

اأن�ساأته وا�ستقّرت جيناتها فيه.

ولي�س جديداً على متتّبعي مقاالت 
يف  النقدية،  ال�سّلمي  عبدالدائم 
و�سفحات  املخت�سة  املجلت 
اجلرائد الثقافية العربية، الوقوف 
الطرح  يف  النقدية  جراأته  على 
والنقاد  االأمور  وت�سمية  والتحليل، 
باأ�سمائهم، مبو�سوعّية  والروائيني 
�ساخر  اأدبي  وباأ�سلوب  علمّية، 
الواقع  وجع  من  بكثري  ومعجون 
ومبخزون  وبدائل،  حلول  وحّمال 
ثقايف مّكنه من القدرة على الربط 
ظاهرها  يف  تبدو  اإحاالت  بني 
العمق مت�سابكة  متباعدة وهي يف 
حتتاج اإىل عني ب�سرية تغو�س اإىل 

جذورها وتكت�سف دالالتها.
ال ميكن للم�ستغلني يف النقد االأدبي، 
اأم اأكادمييني اأم  �سواء اأكانوا نّقاداً 
مدربني اأم مدّر�سني اأم عاملني يف 
املدر�سية  املناهج  حتديث  حقل 
اأزمة  عن  يتعاموا  اأن  واجلامعية، 
باأمور  الراهن ممثَّلة  االأدبي  النقد 
خا�سة  منها  عديدة  ومظاهر 
اإذ  الن�سو�س،  معاجلة  منطّية 
يجيب  املدر�سي  الطالب  يكاد 
عن اأ�سئلة حتليل ن�ّس واإن كان مل 
يقراأه، اأو هي تظهر عند النظر يف 
الر�سائل اجلامعية، وحتديداً منها 
تلك التي تتناول الرواية، اإذ ميكن 
لنا تبديل املنتج الروائي من دون 

اأن تتغري عناوين البحث.
املدر�سّيني  »النّقاد  اأّن  ومبا 
حتويل  يف  جنحوا  قد  العرب« 
كنائ�س  اإىل  الغربية  املناهج  تلك 
اإبداعها،  من  الن�سو�س  لتطهري 
متّرداً  ليكون  الكتاب  هذا  جاء 
النقد  �سلطة  على  الباحث  من 
االنت�سارات  وعلى  الديكتاتورية، 
الوهمية للنقد »الدونكيخوتي«، بل 
التوفيقية  املواقف  على  ومتّرداً 
تُخفي  التي  العربي  نقدنا  يف 
مواجهة  من  اأ�سحابها  خوف 
التورية،  غطاءات  حتت  احلقيقة 
باأهمّية  يعرتف  الباحث  كان  واإن 
الن�س ال�سيئ، الأّنه يرى فيه فر�سة 

نا  قرائية للوقوف على حقيقة ن�سّ
االإبداعي، بل يراه »علجاً للقراءة 
من مر�س االطمئنان اإىل اخلارج«، 
امل�ست�سلم  القبول  دون  من  وذلك 
عبدالدائم  والأّن  الواقع.  بهذا 
موقف،  الكتابة  اأن  يرى  ال�سلمي 
حياة  خلُق  هي  ُجملة  »وكتابة 
اللغة«،  يف  ُمكتِملة  حياة  باأ�رِسها، 
ويعترب الن�ّس االأدبّي »اأر�س زالزل 
واألغام« فاإّنه يعترب كل »قراءة هي 
كان  وعليه،  جديدة«،  كتابة  ورطة 
كّل  يف  التاأويلي  اجلهاز  ت�سّكل 
النقدية  الذائقة  و�سفاء  ع�رس 
التعاطي  بكيفية  معاً  مرهوننينْ 
االأدبي، الأن يف ذلك ما  الن�ّس  مع 
ي�ساعد ن�س الناقد )القارئ( على 
اأمني  غري  كا�سف  من  يتحّول  اأن 
ملعاين الن�س املقروء اإىل جوهرة 
يف  ومتعتها  قيمتها  حتمل  اأدبية 
ذاتها، فل تكون كالفطريات تعي�س 

من فتات الن�س االأدبي.
تتقّدم  غايتان،  الكتاب  من  تت�سح 
الغاية  االأخرى،  على  اإحداهما 
االأوىل هي حترير القراءة النقدية 
ملعابد  الكلي  اال�ست�سلم  من 
املناهج الغربية يف منطّيتها، وقد 
اأكدا�ساً  االأعمى  تطبيُقها  »خلّف 
فكرية كثرية«،  التنظري وجيفاً  من 
وذلك عرب �سبيل الدعوة اإىل الكّف 
املدر�سّية  املقوالت  ترديد  عن 
القرن  �ستينات  منذ  ظهرت  التي 
)ال�سعرية،  غرار  على  املا�سي 
التبئري، مربع  العتبات،  التطري�س، 
الن�س  ال�سيميائي،  غرميا�س 
غايتها  دعوة  وهي  الرتابطي...(. 
بال�سخ�سّية  االعرتاف  �رسورة 
العربي،  االإبداعي  للن�س  الثقافية 
ومن ثَمّ ال تروم منطلقات الباحث 
ما  كّل  معاداة  هنا  ال�سّلمي 
يوؤّكد  هو  بل  الغرب،  من  اآت  هو 
يف  املتجّذرة  للأ�سالة  الوالء 
اجلغرافيا الثقافية ملوطن الن�س، 
التاأ�سي�س  اأجل  من  وخ�سو�سّيته، 
لنقد عربي ال يجعل الن�س االأدبي 

يبقى  ال  وكي  ذاته.  عن  متغّرباً 
البحث  يف  االأدبي حم�سوراً  النقد 
عن معنى الن�س، بطريقة تقريرية 
الباحث  يهدف  حمّنطة،  متعالية 
عن  يبحث  وهو  الناقد،  حفز  اإىل 
معنى الن�ّس- اأي املعنى الغريي- 
معناه  ذاتياً،  معنى  »ي�سنع  الأننْ 
من  حينئذ-  نقُده–  فيتحّول  هو، 
خطاٍب  اإىل  املقروء  عن  خطاٍب 
معانيه  وتتمّرد  باملقروء،  مبدٍع 
االأرثودك�سية  القراءة  نظام  عن 
الإر�ساء  الطلبُة  يُنجزها  التي 
النفور  م�سافة  وميحو  اأ�ساتذِتهم، 

بينه وبني النا�س«.
ولكن ما ال�سبيل اإىل حتقيق ذلك؟ 
ممكن  ذلك  باأن  الباحث  يُجيب 
وتف�سيل  القراءة،  حترير  عرب 
ذلك النظر اإىل النقد على اعتباره 
ال  اأدبي  لن�س  قراءة  وهي  قراءة، 
يكون اإاّل ذات هرمّية ي�سّكل »ن�س 
الكاتب  ون�ّس  قاعدتها،  الواقع 
و�سطها، ون�ّس القارئ قّمتها« وبني 
هذه الن�سو�س علقات ت�ساعدية 
يف  تنازلية  وعلقات  التكّون  يف 
التاأويل، وهنا يجعل الباحث قارئ 
ذاك  كتابة  من  عن�رساً  الن�س 
الن�س، وهو ما �سّماه »اأفق القراءة 
االأدبية«  القراءة  اأي  اجلذىل، 
من  الثاين  الف�سل  عنوان  وجعله 
على  االأدبية  عّرف  وقد  كتابه، 
اأّنها تفاعل بني هذه الن�سو�س من 
منها  املتخلّقة  القيم  اإبراز  اأجل 
الباحث  دعوة  كانت  لذلك  وفيها. 
اإىل  »النقد مدعو  باأّن  االإقرار  اإىل 
تكثيف جملته كي ال يرتّهل فيكون 
ال  كي  اإيقاعه  تخرّي  واإىل  تقريًرا، 
النقد  اأزمة  وما  فو�سى،  يكون 
العربي الراهن اإال اأزمة اأدبّية ذات 
بعد اأخلقي، الأّن القراءة ا�ستثمار 
تلك  بني  املواجهة  بعد  النتائج 
للن�س  املكّونة  الثلثة  الن�سو�س 

االإبداعي.
وقد  الكتاب  من  الثانية  الغاية 
الثاين  اجلزء  يف  الباحث  ناق�سها 

النقد  على  االإ�ساءة  هي  منه، 
وجوه  واإظهار  الراهن  العربي 
لتُه  ا�سطرابه وتهافته من حيُث �سِ
لتُه  و�سِ بالقارئ  لتُه  و�سِ باملقروء 
بالواقع،  لتُه  و�سِ الغربية  باملناهج 
و�سلته  النقدية،  باجلوائز  و�سلته 
بالتهافت على نقد الرواية واإهمال 
ال�سعر، وما لهذا من اأثر يف طبيعة 
وامل�سمونية  الفنية  االأدبّي  الن�ّس 
يف  الكاتب  ح�سور  كيفيات  ويف 

جمموعته االجتماعية.
ال�سّلمي  يوؤّكد  ال�سياق،  هذا  ويف 
العربية  النقدية  املمار�سة  فقدان 
تنه�س  ال  الأّنها  االأدبية،  �رسعيتها 
اإّياها  وا�سًفا  نقدي،  وعي  على 
املهادنة  التوفيقّية  »بـاملمار�سة 
»خانة  على  وثباتها  النمطّية، 
متعاملة  اجرتارّية  مدر�سّية 
من  ذلك  يف  منطلقاً  ومتعالية«. 
لكّل  يكون  باأن  االعرتاف  اأهمّية 
احل�سارية  حا�سنته  قرائي  منهج 
الوعي  ذاك  جوهر  متّثل  الأّنها 
الزمن  بحركة  �سلته  يف  النقدي 
فما  النقدية،  الكتابة  وب�رسوط 
جتديُد  اإال  الواقع  روؤيِة  »جتديُد 

وعِي الكتابة له«.
اأن  للقارئ  اأراد  الباحث،  اأّن  ومبا 
»اأّن  معترباً  كتابه،  خامتة  يكتب 
كاتب  اأمر  من  لي�ست  اخلامتة 
يف  نقراأ  يجعلنا  ما  فهذا  الن�ّس«، 
املجادلة  اإىل  دعوة  الكتاب،  هذا 
االإبداع  حركة  تعّث  من  للتخفيف 
بها  واالنتقال  العربّية،  النقدية 
تاأويلها  اإىل  الن�سو�س  تقويل  من 
واإين  اجلاّفة.  املعيارية  من  بعيداً 
الدعوة  اأوّجه  اأن  اإال  هنا  اأملك  ال 
اإىل مناق�سة اأفكار هذا الكتاب من 
قبل نّقاد يوؤمنون بالتلقح الفكري 
وذلك لتاأ�سي�س منهج نقدي عربي 
جديد ينفتح على املناهج االأخرى 
الر�سوخ  ُحّراً ال يخالطه  »انفتاحاً 
اإىل  وي�سعى  تعاليمها«،  الإكراه 
اليوَم  مدعّو  فالناقد  جتاوزها. 
وفق ما يقول ال�سّلمي »اإىل اإجراء 

مراجعة  وموؤملة،  حاّدة  مراجعة 
جديد  هو  ما  لكّل  فيها  ينت�رس 
وُحّر واإن�سايّن، وميتلك بها اجلراأة 
احَل�رسنْ  قاعات  من  اخلروج  على 
املتعالية  وبروتوكوالتها  اجلامعي 
اإىل  والنزول  االأفراد  معي�س  على 
�سوارع الكتابة وميادينها احلقيقية 

مرارة  تُذيب  االإبداع  حرارةُ  حيث 
يت�سّكل  املعنى  وحيث  الواقع، 
واالأطراف  الهام�س  يف  جميًل 
يف  برغبة  مكتنِزة  تفاوؤلية  بروح 
امَلرنْكزّي  �ِس  املكَرّ على  االنت�سار 

بجميع قدا�ساته«.

حتدث عن جدوى الكتابة و جوهر احلياة

 كمال داود  ي�سيد باحلياة و الكتابة
 يف روايته »زبور اأو املزامري«

يف  داود  كمال  ال�سحفي  و  الكاتب  اأ�ساد 
اأو املزامري«  الثالثة االأخرية  »زبور  رواته 
طبعات  يف  موؤخرا  �سدرت  التي  و  
فرن�سا  يف  املا�سي  »برزاخ«،اال�سبوع 
و  للكتابة،  احليوي  بالدور  تون�س،  و 
اللغة   و  احلياة  ت�سكل جوهر  التي  الذاكرة 
االجتماعية،  الظواهر  جميع  با�ستك�ساف 
اإىل جانب علقة االن�سان باحلياة و املوت 
و  ال�سعبية  بالعقائد  حتى  اأو  الكتابة  و 
ارتكزت الق�سة اخليالية و املوؤلفة من 329 
يف  متثلت  حمورية  �سخ�سية  على  �سحفة 
ال�ساب زبور، �ساب يجيد الكتابة اكت�سف يف 
نف�سه موهبة خارقة  اأطال عمر الع�رسات  
الفئات املهم�سة من املجتمع، على �سبيل 
االبن الذي هجره اأبيه اجلزار الثي، حيث 
املتزوجة«  غري  »الفتاة  هاجر  عمته  ربته 
حياتها،  لت�ستكمل  رجل  عن  تبحث  التي  
اأ�سبح  الذي  االأبكم  و  املري�س  جده  و 
�سوى جمرد �سبح �سال لي�س بحوزته  التي 
 1970 �سنوات  نهاية  يف  اجلزائر  يف  تدور 
ر�سم طفولة زبور  التي مر بها ، بدءا من 
مرحلة  و  القراآنية  املدار�س  و  املدر�سة 
و  الكتابة  و  املرابطني  عامل  اكت�سافه 
ا�ستك�ساف اللغات، ال�سيما علقته باحلياة 
و  ملوهبته  اكت�سفاه  غاية  اإىل  املوت  و 
موهبة زبور يف  احلفاظ على حياة العديد 
حمك  على  و�سعته  القرية  اأفراد  من 
بعدما  مرة  الأول  دعي  عندما  االختبار 
 « »ابعاد  القراآن يف  و قراء  »عجز االطباء 

املوت الذي كان يكون يحوم  بوالده. 
كما اأن رواية »زبور اأو مزامري« هي مبثابة 
مربر ملعاجلة  مكانة املراأة يف املجتمع  

عمته  حياة  �رسد  خلل  من  )اجلزائري( 
اأم �سابة مطلقة و  هاجر و جارته جميلة، 
يف نف�س الوقت ت�سيد الرواية بالكتابة و فن 
اخلط و الرموز و حتلل مهارات الكتابة و 
فنونها ، حيث دفعت بقدر كبري من اللباقة 
حدود اللغات التي »عادة ما تقف عاجزة 
يخ�س  فيما  و  التعبري«.  و  الو�سف  عن 
على  االختيار  وقع  فقد  الكتاب  بغلف 
جلل  التون�سي  الفوتوغرايف   من  عمل 
كا�ستيلي، اأقتب�س من جمموعته  املعروفة 
با�سم«  ال�سل�سلة البي�ساء«، حيث مت عر�س 
اخلط  فن  و  التقليدية  الهند�سة  زخارف 
العربي اإىل جانب �سواهد القبور اال�سلمية 
عام  مواليد  )من  دواد  كمال  زوال  و 
كتابة  و  ال�سحافة  مهنة  مب�ستغامن(   1970
بينها  من  كتب  عدة  األف  حيث  االعمدة، 
الزجني«  »مقدمة   الق�س�سية  املجموعة 
»مور�سولت،  رواية  جانب  اإىل    )2008(
و   2013 يف  �سدرت  التي  م�ساد«  حتقيق 
الذي نال منها عدة جوائز دولية من بينها 

جائزة غونكور الأول رواية.  
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�أ�صباب نزيف 
�لأنف

ُيعد اأمراً مزعجً� للإن�س�ن اإذ يحدث واأن تت�أّذى الأوعّية 
الدموّية يف الأنف مم� يوؤّدي اإىل خروج الّدم منه� ومن 
ُثّم من خلل الأنف اأو يف بع�ض احل�لت الأخرى من 

الفم ، وبع�ض ح�لت الرع�ف اأو النزيف الأنفّي تكون 
ب�سيطة وت�ستمر لفرتة ق�سرية جداً وبع�سه� الآخر قد 

يكون خطرياً وي�ستمر النزيف فيه� لفرتات طويلة، 
واحل�لت التي يكون فيه� نزف الأنف قوّيً� وكثيفً� 
وُمتكرراً ي�ستوجب مراجعة الطبيب ملعرفة ال�سبب 

املُب��سر لذلك

 ميكن تق�سيم نزيف �لأنف �أو �لرعاف �إىل 
ق�سمني وهما نزيف �لأنف �لأمامّي ونزيف 
�لأمامّي هو  �لأنف  �لأنف �خللفّي ونزيف 
�لأخر  �لنوع  من  �نت�سار�ً  �لأكرث  �لنوع 
�لق�سم  من  هنا  �لنزيف  ويبد�أ  �خللفّي، 
�ل�سفلّي للجد�ر �لذي يف�سل ما بني فتحة 

�لأنف �ليمنى وفتحة �لأنف �لي�رسى وهذ� 
�جلد�ر يحتوي على �لأوعّية �لدموّية و�لتي 
يت�سبب  مما  و�لنك�سار  �لتاأثر  �سهلة  تكون 
ومن  �لأنف  مقدمة  من  منها  �لّدم  نزف 
�لنوع  و�أّما  �لفتحتني،  �إحدى  ثُّم يخرج من 
�لثاين وهو نزيف �لأنف �خللفي فهو يحدث 

عندما يتدفق  �لدموّية بحيث يتحرك �إىل 
ولي�س من مقدمته كما  �لأنف  �خللف من 
يف �لنوع �لأول ومن ثُّم يخرج من �لفم ومن 

�حللق، وهذ� �لنوع نادر �حلدوث
�لأنف   نزيف  �أو  �لرعاف  حلدوث  توؤدي   
يف  �سائعاً   يكون  �لأنف  فنزيف  ع�سوّي، 

�حلاجز  �لتي   و�حلالت  �لأنف  غ�رسوف 
�ليمنى   �لفتحة  بني  يف�سل  �لذي  �لأنفّي 
تكون  يف   �ملوجودة  �لدموّية  �لأوعّية  �أّن 
�لتعر�س  ومنها  ملختلف   �لتاأثر  �رسيعة 
ل�رسبة على �لأنف �أو ك�رس �لأنف �أو حتى 
باأظافر  �لأنفّي يف �حلالت �ملناخّية كما 

هو �حلال يف �جلو �جلاف  ت�سغيل �أجهزة 
�لغرفة  جو  جتعل  �لتي  �ملختلفة  �لتدفئة 
�لأنف  جفاف  يف  تت�سبب  فهذه  جاّفاً 
�لدموّية  �لأوعّية  تك�رس  ي�سهل  وبالتايل 
�لتي  بع�س �حلالت  وهناك  �لّدم،  ونزيف 
كتلك  �لأنف  نزيف  عملية  يف  توؤثر  قد 

�لتمخط  �لقوي  �لعطا�س  يف  تت�سبب  �لتي 
�لتح�ّس�س  كحالت  و�لقوي  �مل�ستمر 
وكذلك  �للتهابات،  و  و�جلفاف  و�لر�سح 
ومنع  �لّدم  لتمييع  �مل�ستخدمة  �لأدوّية 
تت�سبب  �لتي  �لور�ثّية  و�لأمر��س  �لتجلط 

بنزف �لّدم 

عالج �حلّمى
�ل�سرتخاء ميكن �أن ي�سرتجع �جل�سم طاقته  للتخلّ�س من �حلّمى ب�سكٍل نهائّي يجب �ّتباع بع�س �لن�سائح �ملفيدة، منها�أخذ ق�سط كاٍف من �لر�حة؛ فعنطريق 
�أي�سًا يف خف�س درجة حر�رة �جل�سم�رسب كمّيات كبرية من �ل�سو�ئل  ك�رسب �ملاء ، و�لع�سائر،لأّن ذلك يعّو�س �جل�سم ما فقده من �سو�ئل، وي�ساعد 
و�سع كّماد�ت من �ملاء �لبارد على جبني �ملري�س  فهي تخّفف �حلر�رة ب�سكٍل كبري �أخذ حّمام ماء بارد؛ لي�ساعد 
على خف�س درجة �حلر�رة، وح�سول �جل�سم على �ل�سرتخاء غلي �أور�ق �لّريحان مع �ملاء و�رسبها؛ فهي مفيدةٌ 
�إّنه  � لعالج �حلّمى �رسب �حلليب مع ملعقة من �لكركم قبل �لّذهاب �إىل �لنوم �رسب �ل�ساي بالنعناع؛ حيث  جًدّ
و�حلاّرة، كما ويجب جتّنب تناول �مل�ساّد�ت �حليوّية يف �أّول يوم من �لإ�سابة باحُلّمىي�ساهم يف خف�س درجة �حلر�رةتناول �لزجنبيل مع بع�س �لع�سل و�لليمون جتّنب تناول �لأطعمة �لد�سمة و�لثقيلة 

�أ�صباب �لإ�صابة باحلمى 
تعّد �حلّمى من �لأعر��س �ل�سائعة بني �لّنا�س، وهي ت�سيب جميع �لأفر�د، وقد تكون يف بع�س 

موؤّقتة،  وتكون  �لد�خلّية،  �جل�سم  حر�رة  درجة  يف  �رتفاٍع  عن  عبارة  وهي  خطرة،  �لأحيان 

و�حلّمى ت�سيب �لإن�سان نتيجة وجود عّدة �أمر��س قد يكون غافاًل عنها؛ حيث �إّنها تدّل على 

�جل�سم،  درجة حر�رة  تتغرّي  �حلّمى  وبوجود  �جل�سم،  و�لأمر��س يف  �للتهابات  بع�س  وجود 

وتزد�د وت�سبح �أعلى يف �مل�ساء هناك �لكثري من �لأ�سباب �لّتي قد توؤّدي �إىل �لإ�سابة باحلّمى، 

منهاوجود �للتهابات �لبكتريّية �أو �لفريو�سّية يف �جل�سم، فهي ت�سّبب حدوث �حُلّمى

،زيادة �لن�ساط �لبدين ي�سّبب �حُلّمى يف �جل�سم،�إرتفاع ن�سبة �لرطوبة،�لتطعيمات فهي ت�سّبب �حُلّمى

�إ�سابة �ل�ّسخ�س ب�رسطان �لدم و�لغدد �لليمفاوّية؛ حيث �إّنهما ي�سّببان يف ح�سول �حُلّمى

حدوث �لتهاب يف �ملفا�سل، �أو يف �لأوعية �لدموّية،تناول �لأدوية �لّتي قد تكون من �أعر��سها �جلانبّية �رتفاع درجات �حلر�رة

فو�ئد �لليمون 
لل�صحة 

ل�سحة  و�ملفيدة  �لهاّمة  �ملركبات  من  �لعديد  على  �لليمون  يحتوي 
�لإن�سان، مثل �ملركبات �لفينولّية وخا�سة مركبات �لفالفونويد، هذ� 
�لغذ�ئّية  و�لألياف  و�ملعادن  �لفيتامينات  �حتو�ئه على  �إىل  بالإ�سافة 
و�لزيوت �لأ�سا�سّية و�لكاروتينات، حيث ترتبط فو�ئد �لليمون �ل�سحّية 
مبحتو�ه من هذه �ملو�د، وخا�سة �لفيتامني ج ومركبات �لفالفونويد؛ 
�لفالفونويد  تلعب مركبات  لالأك�سدة  تاأثري�تها �مل�سادة  ب�سبب  وذلك 
�ملوجودة يف �لفو�كه �حلم�سية دور�ً يف حماربة �ل�رسطان، وقد ُوجد 
�لليمون دور�ً يف حتفيز موت �خلاليا  لبع�س �ملركبات �ملوجودة يف 
�لتي  �لأ�سا�سّية  زيوته  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  تكاثرها،  ومنع  �ل�رسطانّية 
�أي�ساً يف كبح �ل�رسطان ُوجد لبع�س مركبات �لفالفونويد  تلعب دور�ً 
�ملوجودة يف �لليمون تاأثري�ت خاف�سة لكولي�سرتول وليبيد�ت )دهون( 
�ملحفز  �لكولي�سرتول  بارتفاع  �مل�سابة  �جلرذ�ن  يف  �لأخرى  �لدم 
�لأخرى  �ملو�د  وبع�س  �ل�سرتيك  حم�س  يلعب  �أن  ميكن  باحلمية. 
�ملوجودة يف �لليمون على رفع معدل �حلرق يف �جل�سم، وخف�س خطر 
�حلم�سيات،  ق�سور  يف  �ملوجود  �لبكتني  �أّن  كما  بال�سمنة،   �لإ�سابة 
و�لذي يتم عزله من ق�سور �لليمون، يرفع من �ل�سعور بال�سبع ويقلل من 
كميات �لطعام و�ل�سعر�ت �حلر�رية �ملتناولة، مما ي�ساهم يف حماربة 
�ل�سمنة وزيادة �لوزن  ي�ساهم �رسب ع�سري �لليمون يف �لعالج �لتغذوي 
�لبول،  حجم  زيادة  طريق  بالكال�سيومعن  �لبويل  �لتح�سي  ملر�سى 
�أن  �أّنه ميكن  �لكال�سيوم وغريها فيه، كما  �أمالح  مما يقلل من تركيز 
�ملحتوى  ذ�ت  �مل�رسوبات  تناول  وي�ساهم  �ل�سرت�ت،  طرح  من  يرفع 
�لعايل من حم�س �ل�سرتيك، مثل ع�سري �لليمون، على خف�س �ل�سعور 
بالإرهاق، كما وي�ساهم حم�س �ل�سرتيك �أي�ساً يف عالج حت�سي �لبول 
وب�سكل  �لبول،  للتبلور يف  كمانع طبيعي  يعمل  لأّنه  نظر�ً  بالكال�سيوم؛ 
عام يرتبط �نخفا�س م�ستوى �ل�سرت�ت يف �لبول بارتفاع خطر تكّون 
ح�سو�ت �لكلى، وت�سري بع�س �لدلئل �لعلمّية �إىل �أّن �رسب لرتين من 
ع�سري �لليمون على مد�ر �ليوم ميكن �أن يرفع من م�ستوى �ل�سرت�ت يف 
�لبول ب�سكل ملحوظ، مما ميكن �أن يخف�س من خطر تكون ح�سو�ت 

�لكلى يف هوؤلء   �لإن�سولني  .

فو�ئد �لزعرت لل�صحة
�ل�سعرت، هو نوع من  �أو كما ي�سمى    
�أنو�ع �لنباتات �لتي تتبع جلن�س �لزعرت 
�ل�سفوّية،  �لف�سيلة  �إىل  ينتمي  و�لذي 
ذ�ت  معّمرة،  �سجرية  عبارة عن  وهو 
ما  �إىل  �إرتفاعها  ويبلغ  كثرية،  فروع 
فهي  �أور�قها  �أّما  �سم،   30 يقارب 
�ل�ساق  من  وتنبت  �حلجم  �سغرية 
وردية  �أزهار�ً  ومتتلك  مبا�رسة، 
�لزعرت  وميتاز  �للون،  �أرجو�نّية  �أو 
مت  كما  �لفو�حة،  �لعطرية  بر�ئحته 
طبية  كع�سبة  �لنبتة  هذه  ��ستخد�م 
منذ قدمي �لزمان لغناها بالعديد من 
�ملركبات �لكيميائّية �لتي �أ�سهمت يف 
�ل�سحّية،  �مل�ساكل  من  �لكثري  عالج 
من  بالعديد  غناها  �إىل  بالإ�سافة 

�ملغّذيات �لهاّمة للج�سم
يف  كبري�ً  دور�ً  �لزعرت  �ساي  يلعب    
و�للتهابات  �لديكي،  �ل�سعال  عالج 
يعمل  كما  و�لبلغم،  و�لربو،  �ل�سعبية، 

على تهدئة �ل�سعب �لهو�ئّية وتلطيفها 
�ملخاط  باإخر�ج  قيامه  طريق  عن 
ويجعله  �ملناعة  �ل�سعبّي،يقوي جهاز 
يعمل  كما  لالأمر��س،  مقاومًة  �أكرث 
على  يحافظ  �لع�سالت  تقوية  على 
�سحة ع�سلة �لقلب ويقويها، كما �أّنه 
�لآلم  �ل�رس�يني،ي�سّكن  ت�سلّب  مينع 
ويطّهر �جل�سم من �لد�خل، كما يعمل 

على تن�سيط �لدورة �لدموّية
�مل�سالك  �لتهابات  عالج  يف  ي�سهم 
كبري،يعالج  ب�سكل  و�ملثانة  �لبولّية 

يعمل  كما  �لكلوي،  �ملغ�س  �لزعرت 
�لكولي�سرتول يف  ن�سبة  تخفي�س  على 
�له�سمي،  للجهاز  جد�ً  مفيد  �جل�سم 
�لغاز�ت  من  �ملعدة  يخل�س  فهو 
تخمر  مينع  كما  فيها،  �ملوجودة 
�إىل  بالإ�سافة  �لأمعاء،  يف  �لطعام 
دوره يف حتفيز وت�سهيل عملية �له�سم 
يطّهر  �لغذ�ئية  �ملو�د  و�إمت�سا�س 
�جل�سم من �لفطرّيات، و�مليكروبات، 
�مل�سّببة  تلك  وخا�سًة  و�لطفيليات، 
مباّدة  لغناه  وذلك  للدو�سنتاريا، 

�لكارفكرول
تقي من �لإ�سابة بال�رسطانات ،�لزعرت 
مب�ساّد�ت  �لغنّية  �لأع�ساب  من 
�لأع�ساب  من  �لزعرت  �لتي  �لأك�سدة 
تقي  �لتي  �لأك�سدة  مب�ساد�ت  �لغنية 
من �لإ�سابة بال�رسطانات، كما تقاوم 

عالمات �ل�سيخوخة �ملختلفة
وي�رسع  ويقويها،  �لذ�كرة  يح�سن 
�ملعلومات  ��سرتد�د  عملّية  من 
�لقدرة  من  يزيد  كما  فيها،  �ملخّزنة 
عالج  على  يعمل  للعقل،  �ل�ستيعابّية 

حالت �لإ�سهال 
جلدة  على  �لزعرت  �ساي  و�سع  عند 
و�سيمنع  �سيحّفزها  فاإّنه  �لر�أ�س، 
على  يعمل  كما  �ل�سعر،  ت�ساقط 
�لزعرت  ب�ساي  تكثيفهامل�سم�سة 
�لأ�سنان  �آلم  لت�سكني  جد�ً  مفيدة 
ووقايتها من �لت�سّو�س، وعالج �لتهاب 

�للثة
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ذوى  �أقاربك  �إىل  حت�سن  �أي  �لرحم  وت�سل  قوله  يف 
رحمك مبا تي�رس على ح�سب حالك وحالهم من �إنفاق 
هذ�  ذلك،ويف  غري  �أو  طاعتهم  �أو  زيادة  �أو  �سالم  �أو 
�سلة  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  جعل  �حلديث 
قرنها  وقد  �جلنة،  من  �لقرب  �أ�سباب  من  �لأرحام 
تعاىل  باهلل  �لإ�رس�ك  بعدم  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى 
ف�سلها  على  يدل  مما  و�لزكاة  بال�سالة  وقرنها 

و�أهميتها.

ول �سك �أن كل عمل يقرب من �جلنة ويباعد من �لنار 
�أنه من �لأعمال �لتي تقوي �لإميان وتزيده، فالإميان 

يزيد بالطاعات و�لقربات كما هو معلوم.
تبارك  �حلق  �إىل  �لأعمال  �أحب  من  �لأرحام  و�سله 
و��سلها  �لرحم وف�سل  يدل على ف�سل  ،ومما  وتعاىل 
ما ورد عن عائ�سة-ر�سي �هلل- عنها قالت قال ر�سول 
بالعر�ش  معلقة  »�لرحم  و�سلم-  عليه  �هلل  -�سلى  �هلل 

تقول من و�سلني و�سله �هلل ومن قطعني قطعه �هلل«.

ف�سل �سلة �لرحم
فقد ورد يف الن�سو�ص ال�سرعية ما يدل على اأن قطعية الرحم مع�سية كبرية، ومرتكبها مرتكب لأثم ف�سيع، فالوعيد فيها �سديد يف الدنيا والآخرة، وكذلك ورد 
من الن�سو�ص ما يدل على ف�سل �سلة الأرحام وما له من الأجر والثواب فيعجل له اخلري يف الدنيا، وينال املكارم يف اليوم الآخر وقد ورد من الف�سائل لهذا العمل 

اأحاديث كثرية ولعل من اأهم هذه الف�سائل هي اأن �سلة الرحم من اأ�سباب القرب من اجلنة والبعد عن النار م�سداق ذلك ما رواه اأبو اأيوب -ر�سي اهلل عنه- اأن  
يباعدين من النار قال فكف النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ثم نظر يف اأ�سحابه ثم قال »لقد وفق اأو لقد هدي، قال كيف قلت« قال فاأعاد، فقال النبي -�سلى اهلل 

عليه و�سلم- »تعبد اهلل ل ت�سرك به �سيئا وتقيم ال�سالة وتوؤتي الزكاة وت�سل الرحم دع الناقة«

�ل�سدقات �جلارية للميتفو�ئد عمل �خلري
عَدّ �هلل تعاىل عمل �خلري و�مُل�سارعة 
فيه من �سفات �لأتقياء، حيث قال 
َ�ِت  ريرْ َ �خلرْ يِف  يُ�َساِرُعوَن  �أُوَلِٰئَك 
فامل�سلم  �َساِبُقوَن(،  لََها  َوُهمرْ 
�غتنام  على  حري�ش  لرّبه  �مُلّتقي 
ملا  �حلياة  يف  �خلري  عمل  فر�ش 
يعلم من فو�ئدها �جلّمة �لكثرية،و 
ر�سا  نيل  �لفو�ئد  هذه  بني  من 
فائدٍة  �أهّم  �إّن  حيث  وجل  عّز  �هلل 
لعمل �خلري و�ملعروف هي رفعها 
لدرجات �مُلوؤمن وجعله قريباً من 
�هلل؛ ففاعل �خلري ينال �لكثري من 
�حل�سنات و�لأجر، وهذ� ما يُقّربه 

من ر�سا ربه وجّنته
 يُك�سب فاعله قلوب �لعباد ووّدهم 
فريٌد  �أثٌر  �لعمل  فلهذ�  وَمّبتهم 
له،  يَة  �مُلتلِقّ �لب�رسّية  �لّنف�ش  يف 
�إىل  �أح�سن  �لب�ستي  قال  وكما 
�لّنا�ش ت�ستعبد قلوبهم ... فطاملا 

��ستعبد �لإن�سان �إح�ساُن. 
و�لّتكافل  �مَلحّبة  ِقيَم  يُعّزز 
�ملجتمع  �أفر�د  بني  و�لّتما�سك 
�أخيه،  حاجة  يف  �لإن�سان  فيم�سي 
�لّنا�ش  نفو�ش  يف  ل  يوؤ�سِّ مّما 
عن  بعيد�ً  فيعي�سون  �ملحّبة، 

�لكر�هية و�ل�ّسحناء 
ويُقّوي  �ملجتمع  ُعرى  يوّثق 
�لّر�سول  عن  ورد  فقد  �لعالقات 
)مثُل  قوله  و�ل�ّسالم  الة  �ل�سّ عليه 
وتر�حِمهم  تو�ِدّهم  يف  �ملوؤمنني 
�لو�حِد؛  �جل�سِد  كمثِل  وتعاطِفهم 
له  تد�عى  ع�سٌو  منه  ��ستكى  �إذ� 
و�ل�ّسهِر(؛  باحلمى  �جل�سِد  �سائُر 
مُب�ساب  ي�سعُر  د�ئماً  فامل�سلم 
دون  م�ساعدته  يف  ويُ�سارع  �أخيه 
�مُلجتمع  يجعل  وهذ�  �سوؤ�ل، 

�لإ�سالمّي كبُنياٍن مر�سو�ش 
يُ�ساهم يف خلق �لأمن �لجتماعّي 

فيكون  �ملجتمع  يف  و�لقت�سادّي 
بينهم،  فيما  ُمتكافلني  �لّنا�ش 
ويت�سّدقون  ُمتاجهم،  يُ�ساعدون 
هم  ويُفّرجون  فقريهم،  على 
معاين  تتحّقق  وبهذ�  منكوبهم، 
�أحد  يقلق  فال  و�لّر�حة،  �لأمن 
�أّن  يعلم  لأّنه  ُم�سيبٌة؛  به  �إذ� حلت 
ور�ءه ُمتمعاً �إ�سالمّياً ُمتكافاًل لن 
ُم�سيبته   حّل  يف  و�سيُ�ساهم  يرتكه 
�لفقر   ويحُلّ  و�لتقّدم،  �حل�سارة 

و�ساعده، وفّرج عنه حني يحتاج
وقبول   �لّدعاء  ل�ستجابة  �سبب   
قال  �لّدعاء،  لقبول  �سبب  فيه 
َل  َرِبّ  َربَُّه  نَاَدى  �إِذرْ  )َوَزَكِريَّا  تعاىل 
�لرَْو�ِرِثنَي،   ُ َخريرْ َو�أَنرَْت  ًد�  َفررْ تََذررْيِن 
يَى  يَحرْ لَُه  َوَوَهبرْنَا  لَُه  تََجبرْنَا  َفا�سرْ
َكانُو�  �إِنَُّهمرْ  َزورَْجُه  لَُه  نَا  لَحرْ َو�أَ�سرْ
ُعونَنَا  َويَدرْ َ�ِت  ريرْ َ �خلرْ يِف  يُ�َساِرُعوَن 

َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُو� لَنَا َخا�ِسِعنَي( 

  بناء م�سجد �أو جتديده حيث يعّد 
جتهيزها  �إعادة  �أو  �مل�ساجد  بناء 
بال�سجاد وغريه من �أعظم �لأعمال 

�جلارية �إذ �إّنها تتعلّق ببيوت �هلل 
�سبيل  ماء  يعترب  حيث  بئر  حفر 
لكرثة  �ل�سدقات  �أف�ش  من  وهو 
�سعد  عن  روي  فكما  �ملنتفعني، 
قال:  عنه  �هلل  ر�سي  عبادة  بن 
ماتت  �أمي  �إّن  �هلل  ر�سول  يا  »قلت 
فاأت�سدق عنها؟ قال نعم، قلت فاأّي 
�ملاء«،  �سقي  قال  �أف�سل  �ل�سدقة 
ويف �أيامنا هذه هناك حاجة كبرية 
من  �لكثري  يف  �ل�سدقة  هذه  ملثل 
و�لتي  �لفقرية  �لإفريقية  �لدول 
تفتقر لوجود م�سادر �ملياه �لنقية 
�جلوفية  �ملياه  توفر  من  بالرغم 
ل  �لدول  هذه  �سكان  �إّن  �إذ  فيها، 
مثل  حلفر  �لالزم  �ملال  ميتلكون 

هذه �لآبار

توزيع  �لأبناء  و��ستغفار  ،دعاء 
عن  �لقر�آن  من  �أجز�ء  �أو  كتّيبات 
�مليت �أو و�سع م�ساحف قر�آن يف 

�مل�سجد
فالبن  تربيته  يُح�سن  �سالح  ولد   
يّت�سف  �لذي  و�ملوؤمن  �ل�سالح 
ويوؤّدي  و�لتز�ن  بال�ستقامة 
ي�سل  �سالح  ولد  هو  �لفر�ئ�ش 
ثو�ب عمله لأبويه، فهما من �أن�ساآه 

هذه �لتن�سئة �ل�ساحلة
قد  فالأ�سجار  �لأ�سجار  زر�عة 
ياأكلون من  �أو  �لنا�ش،  بها  ي�ستظل 
و�لدّو�ب  �لطري  وحّتى  ثمرها، 
بالأدو�ت  �لترّبع  منها  ت�ستفيد 
و  كالأ�رّسة  للم�ست�سفيات  �لطبية 

�لأجهزة �لطبية �ملختلفة 
�مل�ساجد  يف  مياه  بر�د�ت  و�سع 
�ل�سبيل  ماء  من  �أي�ساً  تعترب  هذه 
كفالة طالب �لعلم بناء �ملد�ر�ش، 

م�ساريع  �أو  كاأر��ش  �سو�ء  �لوقف 
بحيث ي�رسف ريعها على �لفقر�ء 

�أو �لأيتام �أو طالب �لعلم
هناك عدة �أحاديث حول �ل�سدقة 
َو�َسلََّم  َعلَيرِْه   ُ �هلَلّ لَّى  �جلارية قال �سَ
َعنرُْه  �نرَْقَطَع  نرْ�َساُن  إِ �لرْ َماَت  �إَِذ�   (
َدَقٍة  َعَملُُه �إِل ِمنرْ ثاَلثٍَة: �إِل ِمنرْ �سَ
َولٍَد  �أَورْ   ، ِبِه  يُنرْتََفُع  ِعلرٍْم  �أَورْ  َجاِريٍَة، 

ُعو لَُه ( رو�ه م�سلم  اِلٍح يَدرْ �سَ
 ( َو�َسلََّم   َعلَيرِْه   ُ �هلَلّ لَّى  �سَ وقال 
َعَمِلِه  ِمنرْ  ُوؤرِْمَن  �ملرْ يَلرَْحُق  ا  مِمَّ �إَِنّ 
َعلََّمُه  ِعلرًْما  َمورِْتِه  بَعرَْد  َوَح�َسنَاِتِه 
تََرَكُه  ا  احِلً �سَ َوَولًَد�  َونَ�رَسَهُ 
بَنَاهُ  ِجًد�  َم�سرْ �أَورْ  ثَُه  َوَرّ َحًفا  َوُم�سرْ
ًر�  نَهرْ �أَورْ  بَنَاهُ  ِبيِل  �ل�َسّ ِلبرِْن  بَيرًْتا  �أَورْ 
َرَجَها ِمنرْ َماِلِه  َدَقًة �أَخرْ َر�هُ �أَورْ �سَ �أَجرْ
بَعرِْد  ِمنرْ  رَْحُقُه  يَل َوَحيَاِتِه  ِتِه  َحّ �سِ يِف 
وح�سنه   ، ماجه  �بن  رو�ه   ) َمورِْتِه 

�لألباين يف �سحيح �بن ماجه

ف�سل عيادة 
�ملري�ض

وعيادة �ملري�ش هي من �لأمور �لتي حث 
عليها  ورتب  بها،  َب  وَرَغّ �لإ�سالم  عليها 
�لرحمة  دين  هو  فالإ�سالم  كبري�ً،  �أجر�ً 
�لرحمة  هذه  وتتجلى  و�خلري،  و�لألفة 
هذ�  عليها  حث  �لتي  �لأمور  من  بالكثري 
عيادة  منها  و�لتي  �لعظيم،  �لإ�سالم 

�ملر�سى.
 وقد كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

�لأمر، حيث   و�أ�سوة ح�سنة يف هذ�  قدوة 
�أ�سحابه  نهجه  عن  �سار  وقد  �سوؤونهم، 

�لكر�م
للعالقات  تقوية  �ملر�سى  عيادة  يف  �إن   
�ملجتمع  يف  و�لجتماعية  �لإن�سانية 
جتلب  �ملري�ش  فعيادة  �لإ�سالمي، 
نف�سه  يف  وتَبُُثّ  له،  و�ل�رسور  �ل�سعادة 
من  �سيئاً  عنه  فتخفف  و�لعزمية،  �لأمل 

معاناته، وتكون عوناً له على �ل�سفاء.
 كما �أن عيادة �ملري�ش تذكر �لعائد - �إذ� 
كان �سحيح �جل�سم - بنعمة �هلل عليه  �هلل 
حق   من  هي  �ملري�ش  عيادة  �إن  تعاىل  
» خم�ش جتب  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
وت�سميت  �ل�سالم،  رد  �أخيه:  على  للم�سلم 
وعيادة  �لدعوة،  و�إجابة  �لعاط�ش، 
�ملري�ش، و�إتباع �جلنائز ولعيادة �ملري�ش 

يف  ذكرها  جاء  �لتي  �لف�سائل  من  �لكثري 
عدٍد من �لن�سو�ش �ل�رسعية، ومنها: قوله 
�سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلديث �لقد�سي:  
�آدم! مر�ست فلم تَُعدين، قال: يا رب! كيف 
�أما  قال:  �لعاملني،  رب  و�أنت  �أعودك؟ 
تعده،  فلم  مر�ش  فالناً  عبدي  �أن  علمت 
�أما علمت �أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ 

... « ]رو�ه م�سلم 

�لقر�آن �لكرمي يرفع �أهله 
يقول ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم »�إن �هلل يرفع بهذ� �لكتاب �أقو�ماً وي�سع به �آخرين«، �إذ� تاأملنا يف 
هذ� �حلديث �سنجد �أن �لرفعة تكون يف �لدنيا و�لآخرة كلتيهما، �أما يف �حلياة �لدنيا فيكون لأهل �لقر�آن 
�لكرمي مكانة كبرية يف قلوب �لنا�ش، غري ذلك لو �أر�د �سخ�ش ما -مهما كانت درجته �لعلمية عالية- �أن 
يحفظ �لقر�آن �لكرمي �أو �أن يتعلم �أحكامه فاإنه حتماً �سيذهب لالإن�سان �حلافظ �ملتقن، وهذ� دليل على 
رفعة مكانة حافظ �لقر�آن �لكرمي.  ويف �لآخرة يكون لأهل �لقر�آن �لكرمي مكانة كبرية يف �جلنة، حيث 

قال ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-: »�أهل �لقر�آن هم �أهل �هلل وخا�سته«، فكيف �ستكون مكانة �أهل �هلل 
يف �جلنة؟ ل �سك �أنها �ستكون يف منزلة رفيعة وعالية. 

م�ساِعف للح�سنات 
يقول ر�سول �هلل-�سلى �هلل عليه و�سلم-« من قر�أ حرفاً من كتاب �هلل فله به ح�سنة، و�حل�سنة بع�رس �أمثالها، 

و�هلل ي�ساعف ملن ي�ساء، ل �أقول �لــــم حرف، ولكن �ألف حرف، ولم حرف، وميم حرف ». 
ل �لأجر و�لثو�ب، و�ملكانة �لعظيمة يوم �لقيامة.  بذلك يكون قد ح�سّ

ي�سفع لأ�سحابه 
يقول ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- »�قرءو� �لقر�آن فاإنه ياأتي يوم �لقيامة �سفيعاً لأ�سحابه«. 
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل الأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

ال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا ال�سم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا ال�سم لأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 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

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

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
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



 حادثة ا�ستهداف مقر االأمن الوالئي تيارت...جرح اآخر يوحد اجلزائريني
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اأحداث23
يف �صور



وقت  يف  �صدرت  تعليمة  على  مبني  من�صور  اخلرب 
لها  عالقة  وال  بو�صماحة  حممد  ال�صابق  الوايل 
كان  جرى  ما  مقداد  حاج  ال�صيد  احلايل  بالوايل 
ال  حملية  �صيا�صية  ح�صابات  ت�صفية  نطاق  يف 
بناء  كان  الن�رش  اأن  ،و  بها  الو�صط  جلريدة  عالقة 
على اإر�صالية من م�صدر حملي �صبق له ن�رش بع�ض 
اإىل وقت قريب  اأ�صهر وكان  االأخبار املحلية طيلة 
م�صدرا يحوزعلى ثقة اجلريدة التي قطعت �صلتها 
به فور التاأكد من �صوء نيته ،ما ن�رش يف هذا الوقت 
يعترب ت�صوي�صا و ابتزازا �صيا�صيا ل�صخ�صي من طرف 
جهات  حملية يهمها منع ال�صيد قويني حممد من 
للمحليات  الرت�صح   يف  القانوين  حقه  ممار�صة 
املعني  حق  يف  ال�صادر  احلكم  اأن  علما  القادمة  
هو حمل مذكرة طعن وفقا مل�صمون املادة 79 من 
القانون ال�صادر يف اجلريدة الر�صمية يف عددها 50 

املوؤرخة يف 28 اأوت 2016 
و بناء على ما تقدم جتدد يومية الو�صط اإعتذارها 

من ال�صيد حممد قويني على ال�رشر املعنوي الذي 
حلق به جراء ما ن�رش يف وقت �صابق. 

عني الدفلى 

�إعادة �إ�سكان 15 
عائلة مت�سررة يف 

حادث �نفجار �لغاز 
اأعيد بوالية عيد الدفلى اإ�صكان العائالت 

املت�رشرة جراء حادث انفجار لغاز 
املدينة الذي وقع بتاريخ 20 فرباير 
املن�رشم بحي الوئام ببلدية خمي�ض 
مليانة، يف �صكناتها االأ�صلية، ح�صبما 

اأفادت به م�صالح الوالية واأو�صح 
امل�صدر اأنه اأعيد اإ�صكان العائالت 
ال15 املت�رشرة يف هذا احلادث يف 

�صكناتها االأ�صلية و ذلك بعد ت�صخري كل 
الو�صائل املادية و الب�رشية حتت اإ�رشاف 

ال�صلطات املحلية و كذا بعد انتهاء 
امل�صالح املخت�صة من اأ�صغال اإعادة 

ترميم العمارة املت�رشرة.
و قد متت العملية- ي�صيف امل�صدر، يف 
ظرف �صتة )06( اأ�صهر تبعا للتعليمات 
ال�صارمة للوايل القا�صية باالإ�رشاع يف 

العملية قبل الدخول االجتماعي و مكنت 
هذه العملية التي متت - ا�صتنادا لذات 
امل�صدر - يف ظروف عادية �صادتها 
الفرحة يف اأو�صاط العائالت املرحلة 
�صيما و اأنها تاأتي ع�صية عيد االأ�صحى 
املبارك من اإعادة ت�صجيل االأطفال 

املتمدر�صني على م�صتوى املوؤ�ص�صات 
الرتبوية االأ�صلية كما مت بف�صل هذه 
العملية، ي�صيف امل�صدر، ا�صرتجاع 
ال�صكنات املتواجدة بوادي الريحان 

ببلدية خمي�ض مليانة من طرف م�صالح 
ديوان الرتقية و الت�صيري العقاري و التي 

كانت ت�صغلها هذه العائالت ب�صفة موؤقتة. 
للتذكري، فقد كان هذا احلادث الذي 

وقع على م�صتوى اأحد امل�صاكن بالعمارة 
)اأ( رقم 150 بحي الوئام ببلدية خمي�ض 

مليانة، قد خلف حينها اإ�صابة 20 �صخ�صا 
بجروح متفاوتة اخلطورة.

العدد : 4432/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

رئا�سة التحرير 
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24
اأمن والية اجلزائر 

زيار�ت لفائدة �لأطفال �ملر�سى و �مل�سنني 
نظمت م�صالح اأمن والية اجلزائر مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك عرب دوائرها الـ13، زيارات جوارية 

لفائدة االأطفال املر�صى وكذا امل�صنني بدور العجزة، منها امل�صت�صفى اجلامعي م�صطفى با�صا، 

م�صت�صفى ح�صان بادي باحلرا�ض، م�صت�صفى الرويبة، م�صت�صفى بني م�صو�ض، م�صت�صفى نفي�صة حمود، 

دار امل�صنني �صيدي مو�صى، دار الطفولة امل�صعفة بالدرارية، متت خالل هذه الزيارات اجلوارية تقدمي 

هدايا رمزية لالأطفال وامل�صنني، مع التمّني لهم مبوفور ال�صحة و العافية خالل العيد املبارك. االلتفاتة 

هذه لقيت ا�صتح�صانا كبريا وقبوال اأكرب من قبل االأطفال املر�صى و كذا امل�صنني، باعتبار اأن املديرية 

العامة لالأمن الوطني تويل اهتماما بالغا مبثل هذه املبادرات التي تندرج �صمن ا�صرتاتيجيتها التي 

تعتمد على التوا�صل و التكافل مع هذه ال�رشيحة يف هذه املنا�صبات.  
بناء 

�عتذ�ر �سخ�سي لل�سيد قويني حممد منتخب بلدية �سيدي عامر 

الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب 

النعامة 

ات�ساالت اجلزائر

تب�سة

النعامة 

45 موؤ�س�سة م�سغرة تدخل  حيز �لن�ساط بورقلة

توقيف �سخ�ص �أن�ساأ مب�سكنه ور�سة لإ�سالح �لأ�سلحة مب�سرية

 �لوكالت �لتجارية �لرئي�سية مفتوحة
يف ثاين �أيام عيد �لأ�سحى 

هالك 5 �أ�سخا�ص يف حادث مرور بالعوينات 

توزيع قر�بة 11 �ألف حمفظة على �لتالميذ �ملعوزين 

اإطار جهاز  اأن�صئت يف  موؤ�ص�صة م�صغرة   45 دخلت 
الوكالة الوطنية لدعم ت�صغيل ال�صباب حيز الن�صاط 
خالل ال�صدا�صي االأول من 2017 بوالية ورقلة، كما 
اجلهازوتتوزع  لذات  الوالئي  الفرع  من  ا�صتفيد 
اأكرث  وفرت  التي  امل�صغرة  الوحدات  هذه  اأن�صطة 

من مائة من�صب �صغل والتي من �صمنها 13 م�صرية 
املجاالت  على خمتلف  الن�صوي،  العن�رش  قبل  من 
العمومية  واالأ�صغال  البناء  منها  �صيما  االقت�صادية 
وال�صناعة  التقليدية  وال�صناعة  والفالحة  والري 

واخلدمات، ح�صب ذات امل�صدر .

)والية  م�رشية  دائرة  اأمن  م�صالح  اأوقفت 
اأن�صاأ مب�صكنه ور�صة لت�صليح  النعامة( �صخ�ض 
جمموعة  حجز  مع  االأ�صلحة  ت�صنيع  واإعادة 
اأفادت  كما  خمتلفة،  ومعدات  االأ�صلحة  من 
ملديرية  االإت�صال  خلية  اخلمي�ض  اليوم  به 
االأمن الوالئي. وقد متت العملية يوم الثالثاء 
اأمن  م�صالح  اإىل  معلومات  ورود  اإثر  املا�صي 
على  �صخ�ض  اإقدام  مفادها  م�رشية  دائرة 
ا�صتغالل منزله املتواجد مبدينة م�رشية بغاية 
اإعداده يف �صكل ور�صة الإ�صالح االأ�صلحة بدون 
رخ�صة وقد مت توقيف هذا ال�صخ�ض وعرثت 

م�صالح ال�رشطة داخل م�صكنه 12 بندقية �صيد 
خام�ض(  )�صنف  الذخرية  من  خرطو�صة  و54 
واأكرث من 6 كلغ من مواد معدة لتعبئة الذخرية  
وجمموعة من االأدوات و املعدات امل�صتعملة 
كب�صولة   16 اإىل  اإ�صافة  االأ�صلحة  اإ�صالح  يف 
املوقوف  ال�صخ�ض  للواحق   تابعة  بيوتقنية 
وهو يف العقد الثالث من العمر على مبلغ مايل 
قيمته 2 مليون و 180 األف دج وكذا 73 قر�صا 
يف  الالزمة  االإجراءات  اإمتام  وبعد  ملهو�صا 
حق املتورط يف هذه الق�صية مت اإحالته على 

العدالة من اأجل املحاكمة.

اأكدت موؤ�ص�صة ات�صاالت اجلزائر، اأن وكاالتها التجارية 
الرئي�صية �صتكون مفتوحة من ال�صاعة العا�رشة �صباحا 
اإىل غاية الثالثة م�صاء يف ثاين يوم من عيد االأ�صحى 
والتزمت  الوطن  واليات  كل  عرب  وهذا  املبارك 
خدماتها«  »اأح�صن  بتقدمي  لها  بيان  يف  املوؤ�ص�صة 

ا�صتمرارية  ل�صمان  تقنية  فرق  بتخ�صي�ض  وهذا 
طوال  ال�صبكة  و�صيانة  االأعطاب  واإ�صالح  اخلدمة 
مركز  اأن  اجلزائر  ات�صاالت  اأو�صحت  كما  العيد  يوم 
االت�صاالت يبقى يف خدمة زبائنها من الثامنة �صباحا 

اىل منت�صف الليل خالل يومي العيد.

على  وقع  األيم  مرور  حادث  يف  اأ�صخا�ض   5 هلك   
م�صتوى الطريق الوطني رقم 16 باملكان امل�صمى 
لعوينات  مبدينة  يحيي«  �صيدي  القطار  »حمطة 
مبديرية  االت�صال  خلية  من  علم  ح�صبما  )تب�صة( 
احلماية املدنية وا�صتنادا لذات امل�صدر فاإن هذا  
اأ�صخا�ض  اإىل وفاة 5  اأدى  الثقيل ومركبة نفعية ما 
كانوا  �صنة(  و40  �صنوات   5( بني  اأعمارهم  ترتاوح 

على منت املركبة بعني املكان وقد تدخل عنا�رش 
لبلدية  الثانوية  للوحدة  التابعني  املدنية  احلماية 
على  احلمامات  لبلدية  املتقدم  واملركز  لعوينات 
م�صلحة  نحو  ال�صحايا  جثث  لنقل  ال�رشعة  جناح 
عا�صمة  م�صت�صفى  با�صتعجاالت  اجلثث  حفظ 
اإقليميا  املخت�صة  امل�صالح  فتحت  وقد  الوالية 

حتقيقا ملعرفة اأ�صباب ومالب�صات هذا ا احلادث.

التالميذ  على  حمفظة   10783 توزيع  �صيتم 
املعوزين بوالية النعامة بر�صم الدخول املدر�صي 
من  اخلمي�ض  اليوم  علم  ما  ح�صب   ، 2017ـ2018 
من  احل�صة  هذه  وخ�ص�صت  الرتبية  مديرية 
املحافظ املدر�صية بلوازمها بدعم من مديرية 
الن�صاط االإجتماعي )3.700 حمفظة ( و كذا 

البلديات )4.683( و الوالية )2.400 حمفظة( كما 
النعامة  والية  �صجلت  وقد  امل�صدر  ذات  اأو�صح 
بال�صنة  مقارنة  امل�صاعدات  هذه  مثل  يف  زيادة 
الدرا�صية املن�رشمة التي �صهدت اإ�صتفادت زهاء 
6000 تلميذ معوز من حمافظ واأدوات مدر�صية 

وماآزر.

�ملو�فقة على تعيني �ل�سفري �جلديد 
لل�سيلي لدى �جلز�ئر

على  موافقتها  اجلزائرية  احلكومة  اأعطت 
�صفريا  ب�صفته  اأولغوين  كارلو�ض  ال�صيد  تعيني 

مفو�صا فوق العادة جلمهورية ال�صيلي لدى 

ال�صعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
ال�صوؤون  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب 

اخلارجية. 

�حباط حماولة هجرة 
غري �سرعية مب�ستغامن 

)03( مهاجرين غري �رشعيني تقدر اأعمارهم ب 38 و 39 و 44 �صنة.للفرقة االقليمية الأوالد بوغامل 3 زوارق على م�صتوى �صاطئ بحارة لنف�ض املنطقة و اأوقفوا ثالثة ح�صبما علم لدى هذا ال�صلك االأمني و على اأ�صا�ض معلومات وردت لهم، حجز عنا�رش الدرك الوطني  اأوقفت م�صالح الدرك الوطني ملدينة م�صتغامن اأم�ض االأربعاء ثالثة )03( مهاجرين غري �رشعيني، 

 وفاة �لرو�ئي و�لناقد �لتون�سي
 حممد �لباردي 

 تويف اليوم اخلمي�ض بقاب�ض الروائي والناقد التون�صي حممد الباردي عن عمر ناهز 70 عاما ويعترب 
الفقيد اأحد اأبرز كتاب الرواية يف تون�ض والعامل العربي كما اأنه موؤ�ص�ض ملتقى الرواية العربية ومركز 
درا�صات الرواية العربية وله عدة كتب يف النقد االأدبي جتاوزت اآفاقها تون�ض لتنت�رش يف كامل البلدان 

العربية وقد حاز اأي�صا العديد من اجلوائز ومن اأ�صهر رواياته »مدينة ال�صمو�ض الدافئة« و«املالح 
وال�صفينة« و«قمح اأفريقيا« و«الكرنفال« و«حنة« و«تقرير اإىل عزيز« و«�صارع مر�صيليا« و«مرمي«.

تاجموت يف االأغواط 

ل�سعة عقرب تدخل طفلة �لعناية �ملركزة 
تعر�صت طفلة تدعى)�ض.ح(تبلغ من العمر 14 عاما تقطن بحي 465 �صكن ببلدية تاجموت بوالية االأغواط اىل ل�صعة عقرب مبقر �صكناها. حيث عجل بنقلها على جناح ال�رشعة اىل العيادة املتعددة اخلدمات بذات املدينة لتلقى العالج،وقد متاثلت لل�صفاء بعد جهود مكثفة للطاقم ال�صحي الذي جنح يف 
انقاذها من موتى حمقق،ومت اإعادتها بعد �صاعات من املكوث يف العناية املركزة اإىل بيتها يف حالة جيدة،لكن املوؤ�صف هنا هو تكاثر العقارب وخمتلف احل�رشات ال�صارة يف عديد اأحياء املدينة وهذا بفعل الغيام التام مل�صالح البلدية التي مل تكلف عنائها توفري فرق من �صاأنها القيام بحمالت للر�ض باملبيدات ال�صامة 
والقاتلة للحد من اإنت�صار هذه احل�رشات والق�صاء عليها.خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف حيث تكرث فيه االأفاعي والعقارب،ما ي�صتدعى بال�رشورة الق�صوى تدخل ال�صلطات املحلية،لكن غيابها منذ �صنوات جعل ال�صكان يعانون ويالت اجلحيم ويطالبون وايل الوالية التدخل العاجل لتوفري املبيدات ال�صامة وتكليف فرق تقوم 

بر�صها على جوانب ال�صكنات للحد من زحفها اىل املباين االآهلة بال�صكان،�صيما االأحياء التي تغيب فيها مظاهر التهيئة العمرانية،مع العلم ان بع�ض ال�صوارع لليوم تعي�ض ظالما دام�صا،ب�صبب تعطل بع�ض امل�صابيح يف الكثري من االأحياء وال�صوارع ما يجعل االأمر اأكرث تاأزما لل�صكان .

 عرث العلماء على مدينة رومانية قدمية غارقة يف البحر قبالة �صمال �رشق تون�ض، ويوؤكد هذا 
القرن  ت�صونامي يف  ب�صبب  باملياه جزئيا  ُغمرت  قد  »نيابولي�ض«  اأن مدينة  نظرية  االكت�صاف 
الرابع امليالدي كما اأثبت االكت�صاف اأن مدينة نيابولي�ض كانت اأكرب مركز يف »العامل الروماين« 
والتي  كبهار،  ت�صتخدم  املخمر  ال�صمك  من  �صل�صة  وهي   ،»garum« الغاروم  �صل�صة  الإنتاج 

كانت مف�صلة لدى �صكان روما القدمية.
وو�صف منري فنطر، رئي�ض البعثة االأثرية التون�صية االإيطالية هذا االكت�صاف الذي عرث عليه يف 
�صاحل مدينة نابل باأنه »اكت�صاف كبري«، وقال فنطر اإن فريقا من الباحثني حتت املاء عرثوا 
على عالمات لل�صوارع واملعامل االأثرية، كما عرثوا على حوايل 100 حو�ض كانت ت�صتخدم يف 
اإنتاج �صل�صة الغاروم، »وهذا االكت�صاف اأكد لنا مما ال يدعو لل�صك باأن نيابولي�ض كانت مركزا 
رئي�صيا الإنتاج الغاروم واالأ�صماك اململحة، ورمبا كانت اأكرب مركز يف روما، كما قد يكون نبالء 

نيابولي�ض قد امتلكوا ثرواتهم من �صل�صة الغاروم«.

�كت�ساف مدينة رومانية �أغرقها ت�سونامي قبل 1600 عام

ردا على املقال الذي ن�سرته يومية الو�سط يف قبل اأيام و اخلا�ص بتجميد ع�سوية ال�سيد قويني حممد يف 
املجل�ص البلدي لبلدية �سيدي عامر،و بعد التحقق من املعلومات املن�سورة تبني مايلي:
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