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بولنوار

 ل�سنــــا �ســــــد قانون 
املاليـــــة 2018

�ص.4
 موؤ�ضر فريزر العاملي

 للحريات االقت�ضادية:

اجلزائر يف املرتبة 156 
وتتذيل الدول العربية

�ص.4
من 12 اإىل 16 اأكتوبر

 وزير املالية ي�سارك 
يف االجتماعات ال�سنوية 

 لــــلبنـــــــــك الـــــدولــــي 
و�ســـــندوق النـــــقد 

�ص.4

�ص.3اأ�ضادت مبجهودات وزير املجاهدين ال�ضرتجاع رفاة ال�ضهداء، لويزة اإغيل اأحريز:

االتهام الذي وجه اإىل خليدة تومي لي�س �سحيحا  

كل الفروع "متوازنة" با�ستثناء �سندوق التقاعد

�ص.3

بع�س قوائمنا رف�ست بحجة  
ت�سمنها "اأ�سماء خطرية "

اأحمد  عظيمي : 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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انتقد قانون النقد والعر�ض،زكي حريز:

تقنني ال�سريفة الإ�سالمية هو احلل 
   �ص.4

جامعة البويرة

   مدرجات فارغة
�ص.4 وطلبة يف نزهة

متت العملية بداية اأكتوبر 

حتديد هويات 
االإرهابيني املق�سي 

عليهم ببجاية 
�ص.5 �ص13�ص.12�ص.24

اإىل اأكرث من 54 دوالرا للربميل

 ارتفاع اأ�سعار 
 �سلة خامات 

اأوبك 

اجلولة ال�ضاد�ضة للرابطة 
املحرتفة االأوىل

الرائدان اأمام فر�سة 
 البقاء بال�سدارة

 وداربيان بالعا�سمة 
وب�سكرة

قد تكون مباراة الكامريون االأخرية له 
على راأ�ص العار�ضة الفنية للخ�ضر

األكاراز حزم حقائبه 
وّدع الالعبني 

 وموؤ�سرات نحو 
عدم عودته

اعترب  زكي حريز  رئي�ص الفدرالية اجلزائرية للم�ضتهلني ، اأن التخوف حول اإجراءات احلكومة اجلديدة كتمويل غري التقليدي يبقى قائما 
ب�ضبب الت�ضخم الذي يقارب 07 باملائة ، مطالبا  احلكومة بتقلي�ص فرتة اعتماد هذا االإجراء وتقنني ال�ضريفة االإ�ضالمية .

اتهم الناطق الر�ضمي حلزب طالئع احلرية اأحمد 
عظمي ال�ضلطة بالت�ضييق و الغلق يف جميع املجاالت  
واإل�ضاق التهم بحزب طالئع احلرية ،مربزا اأن قوائم 

احلزب امل�ضاركة يف االنتخابات املحلية املقبلة حلزب 
طالئع احلرية تعر�ضت ل�ضغوطات وعراقيل وجتاوزات 

حيث ثم اإق�ضاء العديد منها  .
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اجلزائر �سيفة �سرف مهرجان قرطاج ال�سينمائي
قرطاج  مهرجان  منظمو  اختار 
�ضيفة  اجلزائر  الدويل  ال�ضنيمائي 
العام  هذا  بطبعة  اخلا�ضة  ال�رشف 

ال28، وح�ضب بيان املنظمني لطبعة 
قرطاج  مهرجان  فاإن  العام  هذا 
اجلزائر  يكرم  �ضوف  ال�ضينمائي 

من  فيما   12 جمموع  بعر�ض  وذلك 
خارج  واجلديدة  القدمية  االفالم 
امل�ضابقة بينما �ضوف يتم �ضم فيلم 

حممد  ملخرجه  االطالل"  "غروب 
التي  االأخ�رش حمينة �ضمن االفالم 

تتناف�ض على اجلوائز.

املنتخب الن�سوي ''الزار 
راديال''  ي�ستدعي 
13 العبة للرتب�ص 

االنتقائي 

ا�شتدعيت ثالثة ع�شر 
العبة للم�شاركة يف 
الرتب�س االنتقائي 

الرابع لتخ�ش�س ''الزار 
راديال'', املقرر اإجرا�ؤه 

من 12 اإىل 14 اكتوبر 
اجلاري على م�شتوى 

املدر�شة الوطنية 
للريا�شات املائية � 

حتت املائية باجلزائر 
ال�شاطئ, ح�شب ما افادت 

به الثالثاء, االحتادية 
اجلزائرية للمالحة 

ال�شراعية عرب �شفحتها 
على "الفاي�شبوك ". 

�قالت الهيئة الفدرالية 
يف بيان خمت�شر: 
''الهدف من هذا 

الرتب�س هو اكت�شاف 
اأف�شل املواهب لتكوين 

املنتخب الوطني الن�شوي 
لتخ�ش�س الزار راديال''. 

�ت�شم القائمة كل من 
حمي�س المية فريال, 
عكيل نوحة, بو�شبكة 

حورية, بوكرة حلمية, 
عبد الفتاح مي�شاء, 
توابي ر�شاء, ل�شهب 

�شناء, كرا�شان ماليا, 
ديا رمي اإ�شراء, بن عمار 
اأني�س, حانوتي ميلي�شا, 
عبيد خديجة ��شيبوتي 

�شيلني.

زوخ مطلوب يف براقي....

العا�ضمة  وايل  اأ�ضبح 
عبد القادر زوخ مطلوبا 
بكرثة يف بلدية براقي، 
اأين ي�رش �ضكان االأحياء 
املتوزعة  الق�ضديرية 
اأحيائها  من  الكثري  يف 

من  مقابلته،  على 
مطالب  جتديد  اأجل 
ملوا  التي  الرتحيل 
كرر  الذي  زوخ  منها، 
املرات  من  الكثري  يف 
تخل�ضت  العا�ضمة  باأن 

الفو�ضوي  البناء  من 
نف�ضه  وجد  عام،  قبل 
الذي  غري  واقع  يف 
ت�رشيحاته،  ر�ضمته 
هذه  مواطنو  لكون 
يطالبون  االأحياء 

فرتة  منذ  بالرتحيل 
على  يلزم  ما  طويلة، 
م�ضالح والية العا�ضمة 
لهم  تربيرات  تقدمي 
بعملية  معنيني  لكونهم 

الرتحيل هم كذلك.

ميدفيديف يلتقط �سورا للجزائر العا�سمة
الوزراء  رئي�ض  اأعرب 
دمييرتي  الرو�ضي 
اعجابه  عن  ميدفيديف 
الطبيعية  باملناظر 
حتوز  التي  اخلالبة 
العا�ضمة  اجلزائر  عليها 
التي  العمل  زيارة  خالل 
اإىل بالدنا ودامت  قادته 
�ضيف  وا�ضتغل  يومني، 
الزيارة  فر�ضة  اجلزائر 
منها  املناطق  لبع�ض 
واأخذ �ضور تذكارية باآلة 
منها  به  خا�ضة  ت�ضوير 
التاريخي  للمعلم  �ضور 

مقام ال�ضهيد.

النجم  اعرتف 
ليونيل  االأرجنتيني 
قيادة  عقب  مي�ضي 
للتاأهل  بالده  منتخب 
رو�ضيا  مونديال  اإىل 
لثالثة  بت�ضجيله   2018
�ضاهمت  اأهداف 
على  بالده  فوز  يف 
يف   )1-3( االإكوادور 
اآخر جولة من ت�ضفيات 
باأنه  اجلنوبية  اأمريكا 

كان يخ�ضى البقاء خارج 
و�رشح  املونديال. 
االإعالم  لو�ضائل  مي�ضي 
باالأرجنتني  املحلية 
من  جئنا  ما  "حققنا 
التاأهل  وهو  اأجله 
ولكن  رو�ضيا،  ملونديال 
من  كان  اأنه  احلقيقة 
ذلك  حتقيق  ال�ضعب 
كنا  الذي  الو�ضع  يف 
يف  بداأنا  بعدما  نعي�ضه 

خ�ضارة النقاط يف هذا 
من  احلا�ضم  التوقيت 
الت�ضفيات". وا�ضاف يف 
نقلتها  التي  ت�رشيحاته 
االإ�ضبانية  ال�ضحافة 
اأننا  احلظ  "حل�ضن 
التعادل  يف  جنحنا 
�رشيعا  النتيجة  وقلب 
واالآن،  الهدف  لتحقيق 
حان  تاأهلنا  تاأكد  بعد 
الوقت للنظر للم�ضتقبل 

خمتلف"..  ب�ضكل 
انتهى  "االن  وا�ضاف 
ابتعادنا عن امل�ضجعني 
ولكننا  وال�ضحفيني، 
هذا  من  ا�ضتفدنا 
من  قربنا  الذي  الو�ضع 
وعلينا  كالعبني  بع�ض 
اأن نتحد ونذهب ويدنا 
اإىل  اجلميع  يد  يف 

املونديال". 

مي�سي: " كنت اأخ�سى عدم تاأهل االأرجنتني"

الرو�ضي  الوزراء  رئي�ض  ك�رش 
امل�ضوؤول  قاعدة  ميدفيديف 
�ضوروها  التي  النمطية  العربي 
راح  اأين  جمتمعاتهم،  يف 
�ضور  يلتقط  الرو�ضي  امل�ضوؤول 
اخلا�ضة  الت�ضوير  األة  بوا�ضطة 

قادته  التي  الزيارة  خالل  به، 
رئي�ض  يومني،  ملدة  للجزائر 
فر�ضة  ا�ضتغل  الرو�ضي  الوزراء 
تواجده مع نظريه اأحمد اأويحيى 
يف اأعايل املدنية، لياأخذ �ضورا 

تذكارية من مقام ال�ضهيد.

ميدفيديف يك�سر �سورة 
امل�سوؤول النمطية

17 قتيال و150 مفقودا جراء حرائق كاليفورنيا
اأعلنت ال�شلطات االأمريكية, اأم�س, عن ارتفاع ح�شيلة �شحايا احلرائق التي اجتاحت 

مناطق يف �الية كاليفورنيا اإىل 17 قتيال �اأكرث من 150 مفقود. �قالت ال�شلطات 
بح�شب قناة " احلرة " االخبارية, اإن احلرائق اأ�شفرت عن تدمري 1500 منزل 

�مزرعة �من�شاآت ل�شناعة النبيذ م�شيفة ان ح�شيلة ال�شحايا ارتفعت اإىل 17 قتيال 
�اأكرث من 150 مفقود. �اأعلن الرئي�س االأمريكي, د�نالد ترامب, حالة الطوارئ 

يف �الية كاليفورنيا ب�شبب االأ�شرار التي نتجت عن احلرائق امل�شتمرة يف ثالث من 
مقاطعات الوالية الواقعة يف جنوب غرب الواليات املتحدة. 

�كانت ح�شيلة �شابقة للحرائق قد حتدثت عن مقتل 
الواليات  غرب  يف  الغابات  ت�شهد  ما  �شخ�شا. �غالبا   13

املتحدة حرائق خالل اأ�شهر ال�شيف احلارة, �تتاأجج 
بفعل الرياح.
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املدير العام لل�ضمان االجتماعي بوزارة العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي:

كل الفروع »متوازنة« با�ستثناء  �سندوق التقاعد 
اأمواج  على  بوركايب  واأو�ضح   
الإذاعة الوطنية اأن »كل فروع 
)عطل  الجتماعي  ال�ضمان 
املر�ضية،  العطل  الأمومة، 
حوادث  البطالة،  العجز، 
املهنية  والمرا�ض  العمل 
من  تعاين  ول  متوازنة   )...
فرع  عدا  مالية  �ضعوبات  اأي 
اأن  اإىل  م�ضريا  التقاعد« 
لأنظمة  ال�ضعبة  الو�ضعية 
عاملي«  »توجه  هو  التقاعد 
راجع اإىل الو�ضعية القت�ضادية 
والتحولت  الراهنة 
اإىل  اإ�ضافة  الدميغرافية 
ارتفاع معدل احلياة. كما اأبدى 
لكون  ارتياحه  العام  املدير 
اجراءات  اتخذت  قد  الدولة 
ا�ضافية »خا�ضة بتكييف نظام 
الرغم  على  الوطني«  التقاعد 
التقاعد  �ضندوق  عجز  من 
املت�ضمن  بالإجراء  م�ضتدل 
يف م�رشوع قانون املالية ل�ضنة 

»الدعم  بـ  واملتعلق   2018
وكذا  للتوازن«  ال�ضتثنائي 
املقتطعة  الت�ضامن  م�ضاهمة 
بن�ضبة 1% من عمليات ت�ضدير 
املتحدث  ذات  واأبرز  ال�ضلع. 
اأن »الدولة تبقى �ضامنا لنظام 
حيث  هام  اجتماعية  حماية 
توؤكد على طابعها الجتماعي« 
التقاعد  اأن » �ضندوق  م�ضيفا 
دعم- من  مرة  لأول  ي�ضتفيد 
 500 بقيمة   2018 ل�ضنة  توازن 
مليار دج وهي قيمة متثل ديون 

ال�ضندوق الوطني للتقاعد.
ال�ضندوق  يخ�ض  فما  اأما   
املوجه  للتقاعد  الحتياطي 
واملمول  القادمة  للأجيال 
اجلباية  من   %3 بن�ضبة 
بوركايب  ك�ضف  البرتولية، 
دج.  مليار   429 حاليا  بلغ  اأنه 
يرتقب  انه  امل�ضوؤول  واأ�ضاف 
ا�ضافة 66 مليار دينار جزائري 
ال�ضندوق يف حني يعزم  لذات 

مليار   88 �ضخ  املالية  قانون 
دج حيث ميثل ذلك مبلغا مهما 
الع�رش  خلل  ال�ضندوق  لهذا 
جهة  من  املقبلة.  �ضنوات 
اأخرى اأكد املدير العام بوزارة 
العمل ان ح�ض�ض ال�ضرتاكات 
اخلا�ضة بال�ضمان الجتماعي 
مليار   400 اإىل  حاليا  ارتفعت 
ال�ضندوق  اأن  مو�ضحا  دج، 
الوطني للتاأمينات الجتماعية 
فائ�ضا  �ضجل  الأجراء  للعمال 
الت�ضامن«.  اإطار  يف  ا�ضتخدم 
اأنه  الإذاعة  �ضيف  اأبرز  كما 
»ل وجود لنظام توزيع متوازن 
على  فقط  يعتمد  العامل  يف 
اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضرتاكات« 
للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق 
الأجراء  للعمال  الجتماعية 
مليني   6 من  اأكرث  يح�ضي 
يبلغ  حني  يف  ن�ضيط  موؤمن 
للموؤَّمنني  الجمايل  العدد 
5ر12  حوايل  الجتماعيني 

ن�ضيطني  غري  منهم  مليون 
)طلبة، متقاعدون ...( ي�ضاف 
نني مما  اإليهم ذوو حقوق امُلوؤََمّ
لأكرث  �ضاملة  بتغطية  ي�ضمح 
من 37 مليون �ضخ�ض. واأردف 
على  »بناءاً  يقول  امل�ضوؤول 
هذه املعايري �ضطر ال�ضندوق 
هدفا يتمثل يف بلوغ 3 مليني 
انت�ضابا جديدا خلل ال�ضنوات 
الجراءات  بف�ضل  املقبلة 
اجلديدة املتخذة« وا�ضفا ذلك 
والفّعال«.  ملنا�ضب  »بالأمر 
بوركايب  ح�ضب  الأمر  ويتعلق 
»التقوميية«  بالجراءات 
ال�ضلطات  اتخذتها  التي 
خمطط  اإطار  يف  العمومية 
قانون  وم�رشوع  احلكومة  عمل 
»ن�ضاطات  عرب   2018 املالية 
موجهة« كا�ضرتجاع اأموال الغ�ض 
التهرب  ومكافحة  ال�رشيبي 
الت�رشيح  وعدم  ال�رشيبي 
الجباري  التح�ضيل  اإىل  اإ�ضافة 

ا�ضتحداث  طريق  عن  وذلك 
و�ضجع  جديدة.  رقابة  و�ضائل 
الطار  هذا  يف  العام  املدير 
�رشعية  غري  بطريقة  العاملني 
اإىل النت�ضاب »الرادي«. ويكمن 

يف  املتحدث  ح�ضب  الرهان 
ال�ضرتاكات«  قاعدة  »تو�ضيع 
�ضاملة  »اجراءات  تتطلب  التي 
القطاع  ادماج  اإىل  تهدف 

املوازي.«

اأكد املدير العام لل�ضمان االجتماعي بوزارة العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي، جواد بوركايب، اأم�س، باجلزائر العا�ضمة اأن كل فروع ال�ضمان 
االجتماعي »متوازنة« با�ضتثناء �ضندوق التقاعد الذي ي�ضهد �ضعوبات مالية. 

اتهم ال�ضلطة بالت�ضييق واإل�ضاق التهم  باأحزاب املعار�ضة، عظيمي : 

بع�ض القوائم رف�ست  بحجة  واتهمت بحملها ا�سماء خطرية على الوطن  
حلزب  الر�ضمي  الناطق  اتهم   
عظمي  اأحمد  احلرية  طلئع 
يف  الغلق  و  بالت�ضييق  ال�ضلطة 
التهم  واإل�ضاق  املجالت   جميع 
،مربزا  احلرية  طلئع  بحزب 
يف  امل�ضاركة  احلزب  قوائم  اأن 
املقبلة  املحلية  النتخابات 
تعر�ضت  احلرية  طلئع  حلزب 
وجتاوزات  وعراقيل  ل�ضغوطات 

حيث ثم اإق�ضاء العديد منها  .
اأفاد الناطق الر�ضمي حلزب طلئع 
ندوة  يف  عظمي  اأحمد  احلريات  
احلزب،  مقر  يف  عقدها  �ضحفية 
يف  لل�ضغوطات  تعر�ض  حزبه  اأن 
،م�ضريا  النتخابية  القوائم  اإعداد 
مع  تت�رشف  �ضلطة  توجد  ل  اأنه 
الت�رشف  مت  كما  معتمد  حزب 
،حيث  احلرية  طلئع  قوائم  مع 
مت رف�ض بع�ض القوائم النتخابية 
يعتربون خطر على  اأ�ضماء  بحجة 
الأمن العام ،مربزا اأن احلزب تكتم 
يعلن  ومل  التجاوزات  بع�ض  على 

عليها حفاظا على �ضمعة البلد .
ميز  ما  اأن  عظمي  اأحمد  واأبرز 
التزوير  هو  املحلية  النتخابات 

التوقيعات   جمع  عملية  يف  القبلي 
،متهما  ال�ضلطة   اأحزاب  ل�ضالح 
والت�ضييق  معها  بالتواطوؤ  ال�ضلطة 
املعار�ضة،  الأحزاب  على 
ميكن  »ل  ال�ضدد  هذا  يف  قائل 
ميكن  بل  املعار�ضة  عن  احلديث 
ل�ضلطة  �ضليمة  مقاومة  ت�ضميتها 
،يف  املعار�ضة  ملبادئ  راف�ضة 
التي  والعراقيل  التجاوزات  و  ظل 
هل  »،مت�ضائل  ال�ضلطة  متار�ضها 
باأمت  معار�ضة  عن  احلديث  ميكن 
ال�ضيا�ضية  املعار�ضة  ،لأن  املعنى 
القانون  حترتم  �ضلطة  مع  تكون 
الناطق  .واعترب  و�ضعته  الذي 
احلرية  طلئع  حلزب  الر�ضمي 
فيها  تتخبط  اإيل  الأزمة  حل  اأن 
اجلزائر لي�ض عرب النتخابات ،لأنه 
اإل عن  احلالية  الأزمة  يتم حل  ل 
طريق الأزمة ال�ضيا�ضية من خلل 
حوار �ضامل دون اإق�ضاء ،م�ضريا اأن 
احلزب كان موقفه وا�ضح هو عدم 
املحلية  النتخابات  امل�ضاركة يف 
لكن مت تغيري املوقف بعد عملية 
باملائة  �ضوت55  حيث  الت�ضويت 
امل�ضاركة  ل�ضالح  املنا�ضلني  من  

،45 باملائة لغري امل�ضاركة .
للمحليات   النتخابي   امل�ضار  
تعر�ضه  باختللت  م�ضوب 

للبطلن من اأ�ضا�ضه
من جهته ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي 
وامل�رشف القانوين عزوز نا�رشي 
النتخابي   امل�ضار   اأن  ،اأبرز  
باختللت  م�ضوب  للمحليات  
تعر�ضه للبطلن من اأ�ضا�ضه ،حيث 
املخلفات  من  العديد  ت�ضجيل  ثم 
العمل  عدم  يف  ح�رشها  ميكن 
بالن�ضو�ض القانونية وال�ضطو على 
القانون، الغياب الكلي لهيئة دربال 
التي  اجلهة  هوية  عن  مت�ضائل 
كانت تنظم العملية ،ا�ضتبعاد اللغة 
بالأجنبية يف  ا�ضتبدالها  و  العربية 
الذي  و  املعلومات  بطاقات  ملأ 
يعترب بحد ذاته م�ضا�ضا مبقومات 

الهوية الوطنية .
ذات  ك�ضف  ال�ضدد  ذات  ويف 
و  العراقيل  عن  املتحدث 
اخلروقات القانونية  التي واجهت 
طلئع  حلزب   النتخابية  قوائم 
جمع  مرحلة  اأن  ،مو�ضحا  احلرية 
عليها  وامل�ضادقة  التوقيعات 

،م�ضيفا  والتزوير  الغ�ض  �ضهدت 
»اأن عملية العتماد على البطاقات 
بال�ضبابية  متيزت  الإلكرتونية 
ال�ضلطة  �ضاأن  من  اأ�ضعفت  التي 
الق�ضائية »،قائل »القا�ضي مل يقم 
مبراقبة ال�ضتمارات واإمنا اختزل 
دوره يف حت�ضري املح�رش النهائي 
مرحلة  يخ�ض  فيما  ».اأما  للنتائج 
التي  و  املرت�ضحني  قوائم  اإيداع 
لأطلق عليها ذات املتحدث الزبر 
نا�رشي  ا�ضتغرب  عزوز  الإداري، 
قوائم  تراقب  ر�ضمية  جهة  غياب 
املرت�ضحني ، مما اأدى اىل قرارات 
احلدود  فائق  تع�ضف  و  جمحفة  

على حزب طلئع احلريات.
لهذه  اأن  املتحدث  ذات  واأفاد  
اللحظة مل يتم التمكن من الإح�ضاء 
و  الولئية  للمجال�ض  النهائي 
التي �ضي�ضارك فيها حزب  البلدية 
عملية  اأن  ،م�ضريا  احلرية  طلئع 
التطهري و الزبر متوا�ضلة على حد 
اإيداع  عدم  �ضبب  ،مت�ضائل  قوله 
اأحزاب ال�ضلطة للقوائم النتخابية 

حلد الأن .
اإميان لوا�س

اأ�ضادت مبجهودات وزير املجاهدين ال�ضرتجاع رفاة ال�ضهداء، لويزة اإغيل اأحريز:

 االتهام الذي وجه اىل خليدة تومي لي�ض �سحيحا  
وال�ضناتور  املجاهدة  كذبت 
التهام  اأحريز،  اإغيل  لويزة 
ال�ضابقة  الثقافة  لوزيرة  املوجه 
عرقلة  يف  بالتواطوؤ  تومي،  خليدة 
ال�ضهداء  رفاة  ا�ضرتجاع  اإجراءات 
من فرن�ضا.  واأو�ضحت  لويزة اإغيل 
موقع  مع  لها  ت�رشيح  يف  اأحريز 
تومي  خليدة  باأن  بر�ض”،  “�ضبق 

قامت بكل ما ا�ضتطاعت يف �ضبيل 
وا�ضفة  ال�ضهداء،  رفاة  ا�ضرتجاع 
اجلزائرية  الهيئة  رئي�ضة  اتهام 
ال�ضتعماري،  الفكر  ملناه�ضة 
فاطمة الزهراء بن براهم لتومي، 
بعرقلة اإمتام اإجراءات نقل جماجم 
اجلزائرية  املقاومة  �ضخ�ضيات 
بعد  بباري�ض،  الإن�ضان  من متحف 

الطرف  مع  الإجراءات  كل  اإمتام 
بـالغري  فرن�ضا،  يف  املتمثل  الآخر 
باأن  اأحريز،  واأبرزت  ال�ضحيحة.  
بكل  تقوم  اجلزائر  يف  ال�ضلطة 
ا�ضرتجاع  �ضبيل  يف  و�ضعها  يف  ما 
اعتربته  والذي  ال�ضهداء،  رفاة 
بالذكر  وخ�ضت  للجزائر،  كنزا 
زيتوين  الطيب  املجاهدين،  وزير 

طالبت  كما  جمهوده،  ثمنت  الذي 
من  اأحريز  اإغيل  لويزة  املجاهدة 
و�ضيلة  اإيجاد  اجلزائرية،  ال�ضلطة 
الفرن�ضية  ال�ضلطات  على  لتفر�ض 
كل  عن  والعتذار،  العرتاف 
اجلرائم الكارثية التي اقرتفتها يف 

حق ال�ضعب اجلزائر.
 اإميان لوا�س.

الطالق البائن بينهما اأ�ضبح ظاهرا للعيان،  بن طرمول:

 لهذه االأ�سباب نفر املواطن
 اجلزائري من ال�سيا�سة 

عن  املواطنني  عزوف  ظاهرة  اأ�ضبحت 
واأن  �ضيما  كثرية،  ت�ضاوؤلت  تثري  ال�ضيا�ضة 
ال�ضتحقاقات النتخابية التي كانت جتلب 
بالن�ضبة  �ضيء  ل  اأ�ضحت  اهتمامه  معها 
ت�ضري  اجلهات  من  العديد  جعل  ما  اإليه، 
عنها  قالوا  التي  لل�ضلطة  التهام  باأ�ضابع 
ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  اأنها عملت على متييع 
اأنه  اأخرون  يراه  الذي  وهذا  الطرق،  بكل 
جمرد كلم، لكون املواطن اأ�ضبح ل يهتم 
هذا  يف  التكوين  نق�ض  ب�ضبب  بال�ضيا�ضة 
املجال، الذي جعله ل يهتم مبا هو واقع 
ول يرى يف ال�ضيا�ضة خمرجا للأزمة التي 

متر بها البلد منذ منت�ضف 2014.
ال�ضيا�ضي  اخلبري  اأو�ضح  ال�ضدد  هذا  ويف 
بن  عزيز  ال�ضيا�ضية  العلوم  واأ�ضتاذ 
ينفرون  اأ�ضبحوا  املواطنني  باأن  طرمول، 
اجلماعي  بالعمل  علقة  له  �ضيء  كل  من 
العام، م�ضيفا اأن املواطن اأ�ضبح ل ين�ضم 
حتى اإىل  اجلمعيات الن�ضطة، فما اأدراك 
التي  والن�ضالية  ال�ضيا�ضية  بالأحزاب 
يعرفها  ب�رشوط  اإليها  الن�ضمام  اأ�ضبح 
املتحدث  ذات  وقال  واخلا�ض،  العام 
على  �ضلبا  انعك�ضت  الأمور  هذه  كل  باأن 
مرتديا  وقاعا  خلق  ما  ال�ضيا�ضي،  الواقع 
خ�ضم  ويف  ال�ضيا�ضي،  الوجودي  للتفاعل 
يو�ضح  دليل  طرمول  بن  قدم  احلديث 
دليل  واأكرب  قال:«  حيث  يف�رشه،  راح  ما 
الذي  الهتمام  عدم  ذكره  �ضبق  ما  على 
مواعيد  اجتاه  اجلزائري  املواطن  يوليه 
املركزي  مب�ضريه  تتعلق  هامة  انتخابية 
عن  حديثه  ويف  والربملاين«.  واملحلي 
من  ينفر  املواطن  جعلت  التي  العوامل 
اإىل  ال�ضيا�ضي  اخلبري  تطرق  ال�ضيا�ضة، 
طبيعة  منها  جند  التي  النقاط  من  جملة 
ل  اأنه  عنه  قال  والذي  باجلزائر  النظام 
يزال مل يدخل يف منظومة التعددية رغم 
اجلزائر  باأن  توح  موؤ�رشات  عدة  وجود 
م�ضيفا  املجال،  هذا  يف  تقدما  تعرف 
تعددية  وجود  رمبا  تخ�ضى  ال�ضلطة  باأن 
الخرية  هذه  لكونها  قوية،  ومعار�ضة 
املواطنني  جتنيد  على  �ضتعمل  التي  هي 
ولعمل  ال�ضيا�ضة  يف  اخلو�ض  اجل  من 

لل�ضلطة  موازية  �ضيا�ضية  قوة  ت�ضكيل  عل 
التي يوجب عليها التكال على مقرتحات 
دون  وهذا  املعار�ضة،  من  تاأتيها  قوية 
والقت�ضادي  الإجتماعي  الواقع  ن�ضيان 
تغيب  واقعية  يف  يتخبط  لزال  الذي 
على  احلقيقية،  التنمية  ديناميكية  عنها 
ما �رشح به بن طرمول. ويف ذات ال�ضياق 
قال اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية، اأن املحليات 
اأ�ضبحت على الأبواب ولكن الواقع يظهر 
وكاأنها بعيدة لكون كل اجلهات املعنية بها 
غائبة حتى ل نقول مغيبة، وعاد حمدثنا 
ببلدنا  ليقول:« فعل اجلماعات املحلية 
ثقة  غياب  حقيقية يف  اأزمة  متر مبرحلة 
ال�ضيا�ضي  حميطها  مع  ال�ضكان  وتفاعل 
واملوؤ�ض�ضاتي احلزبي«، متابعا :« اأكرث من 
200 رئي�ض بلدية متابعون ق�ضائيا وهناك 
من هم بال�ضجن ب�ضبب التجاوزات وحتويل 
املال العام، للأ�ضف ل منلك وكالت ل�ضرب 
وجتاهل  ابتعاد  حقيقة  ملعرفة  الآراء 
كان  واإن  النتخابية  للمواعيد  ال�ضارع 
علي العموم هو موقف مما تعي�ضه احلياة 
بان  الأخري  يف  موؤكدا  العامة«،  ال�ضيا�ضية 
الإعلم العمومي ي�ضور على اأن الهتمام 

موجود ولكن الواقع غري ذلك.
ت�ضهد  اأن  طرمول  بن  توقع  الأخري  ويف 
حقيقية،  مقاطعة  املقبلة  النتخابات 
والتفا�ضيل  املوؤ�رشات  ح�ضب  مو�ضحا:« 
ن�ضبة  فاإن  وهناك  هنا  من  جنمعها  التي 
�ضتميزها  باملحليات  املقبلة  امل�ضاركة 
وان  خا�ضة  امل�ضاركة  وعدم  املقاطعة 
فيها غري حمفزة  �ضتجري  التي  الظروف 
طال  الدي  والطموح  للتطلع  حاملة  وغري 
املجتمعات  يف  اأنه  موؤكدا  انتظاره«، 
حمور  املحلية  النتخابات  تعترب  الفعالة 
بال�ضتثمار  تتكفل  التي  التنمية  واأ�ضا�ض 
عك�ض  اجلزائر  اأن  غري  ال�ضغل،  وتوفري 
تت�ضابه  مبجتمعنا  اأننا  اإل  بقوله:«  ذلك 
اأثبتت  ب�ضيطرة حزبية  املحلية  الرهانات 
التنموي  الواجب  اإطار  خارج  اأنها  مرارا 
التنمية  باملجموع  ي�ضنع  الذي  املحلي 

الوطنية الكلية«.
علي عزازقة



اجلامعي  الدخول  متيز   
الر�سمي بعد مرور ما يقارب 
ال�سهر  بجامعة » اكلي حمند 
بالإقبال  بالبويرة   « اوحلاج 
الكبري للطلبة بالرغم من بقاء 
الدرا�سة  وقاعات  املدرجات 
يف  عرو�سها  على  خالية 
الطلبة  جل  فيه  مي�سي  وقت 
اأوقاتهم  منهم  اجلدد  خا�سة 
الكليات  باأروقة  التجول  يف 
ما  وهو   . اجلامعة  و�ساحة 
الو�سط   « يومية  عليه  وقفت 
هذه  اىل  قادتنا  جولة  يف   «
توافد  لحظنا  اأين  اجلامعة 
اللف من الطلبة الذين ظلوا 
كلية  اىل  كلية  من  يتجولون 
وقت  يف  ق�سم  اإىل  ق�سم  ومن 
اأنهت فيه الإدارة كل الرتتيبات 
الطلبة  ل�ستقبال  الالزمة 
خا�سة  الظروف  اأف�سل  يف 
عددهم  قارب  الذي  اجلدد 
طالب  األف   6 ال�سنة  هذه 
من  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
يف  الدرا�سة  يف  ال�رشوع  اأجل 
وبالرغم   , املحدد  املوعد 
املل�سقة  العالنات  من 
بكل  اخلا�سة  اللوحات  على 
اإنطالق  اإىل  ت�سري  والتي  كلية 
ن�سبة  ان  اإل  الدرا�سة  موعد 
ال�ستجابة لها قليلة جدا وهو 
من  الطلبة  احد  لنا  اكده  ما 
معظم   « العربي  الدب  كلية 
يف  اإل  يلتحقون  ل  الطلبة 
خ�سو�سا  اكتوبر  �سهر  اأواخر 
 .  « الخرية  ال�سنوات  طلبة 
كما اإلتقينا خالل جولتنا عدد 

قمة  وهم يف  الطلبة  من  كبري 
ال�سخط لعدم تلقيهم اإجابات 
يف  الت�سجيل  م�سالة  حوال 
املا�سرت مبختلف التخ�س�سات 
التي مل يتم الف�سل فيها حلد 
ما و�سعهم يف خرية من  الن 
اإت�ساح  عدم  وكذا  امرهم 
الت�سجيل  اإىل  بالن�سبة  المور 
يف م�سابقات الدكتوراه مقارنة 
الأخرى  اجلامعات  ببع�ض 
واإىل  الوطني,  امل�ستوى  على 
اجلامعة  ت�سهد  هذا  جانب 
ع�رشات  مناق�سة  الأيام  هذه 
الطلبة مذكرات  التخرج التي 
مت تاأجيلها ب�سبب تزامنها مع 
منا�سبة  �سهر رم�سان املعظم 

ولأ�سباب اأخرى .
واأغرب ما يف المر اإ�ستئناف 
الدرا�سة  احلقوق  كلية  طلبة 
العام  الثاين من  ال�سدا�سي  يف 
لتجنب  �سابقة  يف  الفارط 
على  البي�ساء  ال�سنة  ف�سيحة 
اإثر الإ�رشاب الذي دام قرابة 
فيه  ت�سببت  والذي  اأ�سهر   4
الطالبية  التنظيمات  بع�ض 
قب�ستها  اأحكمت  التي 
الكلية  هذه  على  احلديدية 
غرار  على  اأخرى  وكليات 
وكلية  الإقت�سادية  العلوم 
العلوم الإن�سانية والإجتماعية 
كليات  وبع�ض  العربي  والأدب 
الذي  اجلامعي  القطب 
الفارط  الأ�سبوع  بحر  �سهد 
مناو�سات وم�سادات عنيفة ل 

متت ب�سلة للحرم اجلامعي .
�أح�سن مرزوق

جامعة �لبويرة

 مدرجات فارغة وطلبة يف نزهة
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تذيلت �جلز�ئر ت�سنيف موؤ�سر فريزر �لعاملي للحريات �القت�سادية ل�سنة 2017، حيث جاءت يف �ملرتبة 
حني  يف  �لفارطة،  �ل�سنة  عن  مر�تب  بخم�سة  تاأخر�  م�سجلة  �لتقرير،  �سملها  159  دولة  من  �أ�سل   156

ت�سدرت كل من �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة )�ملرتبة 37(، و�الأردن )39(، وقطر )45(، و�لبحرين )49(، 
�ملر�تب �الأوىل عربيا.

قال �أنهم لي�سو� �سد قانون �ملالية 2018:

بولنوار: على القانون اأن ي�سجع خلق الإنتاج
�سدد »�لطاهر بولنو�ر«، على �سرورة �أن يحمل قانون �ملالية 2018 �لعديد من �لنقاط �لتي ت�ساعد على خلق �القت�ساد �لبديل يف 

�جلز�ئر، وهذ� باملرور نحو �الإنتاج و�الإنتاجية و�ل�سري وفق �سيا�سة تخدم �ملجال �لتجاري �لذي �سيكون من �لرو�فد �ملهمة للإقت�ساد 
�لوطني، موؤكد� يف �الأخري باأن جمعية �لتجار و�حلرفيني �جلز�ئريني، لي�س لديها �أي �عرت��س فيما يخ�س م�سمون �لقانون �لذي 

�سي�سادق عليه �لربملان بغرفتيه خلل �الأ�سهر �ملقبلة.

علي عز�زقة

الوطنية  اجلمعية  »رئي�ض  وقال 
اجلزائريني«  واحلرفيني  للتجار 
�سحفية  ندوة  خالل  اأم�ض,  يوم 
لقانون  »اقرتاحات  ا�سم  حتت 
جمعيته  باأن   ,»2018 املالية 
اأطيافها املكونة لها لي�ض  بجميع 
مل�سمون  اعرتا�ض  اأي  لديها 
اأنه  قانون املالية 2018, مو�سحا 
يجب على اجلهات الو�سية العمل 
النقاط  بع�ض  اإ�سافة  اأجل  من 
اأثر  لها  �سيكون  التي  املهمة, 
الوطني  القت�ساد  على  اإيجابي 
املتحدث  ذات  ودعا  ب�سكل عام, 
حت�سري  على  تعمل  التي  اجلهات 
القانون, اإىل �رشورة الرتكيز على 
التي  التخفي�سات  من  املزيد 
ب�سكل  وال�رشائب  اجلباية  مت�ض 
قرار  مثل هكذا  باأن  موؤكدا  عام, 
اأو اقرتاح �سي�سجع التجار ورجال 

املال على املزيد من ال�ستثمار 
الإنتاج  على  زيادة  باجلزائر, 
ويف  »بولنوار«,  قال  ما  ح�سب 
ذات ال�سياق اأ�سار رئي�ض اجلمعية 
واحلرفيني  للتجار  الوطنية 
هكذا  مثل  اأن  اإىل  اجلزائريني, 
ال�سنوات  خالل  طبق  اإن  قرار 
املقبلة �سيكون له تاأثريات اإيجابية 
حيث  القت�سادي,  الواقع  على 
ال�سوق  امت�سا�ض  على  �سيعمل 
دون  باجلزائر,  الن�سطة  املوازية 
املتداولة  النقدية  الكتلة  ن�سيان 
خارج ال�سوق الر�سمية, ما يعطي 
من  طرق  املتحدث  ذات  ح�سب 
اأجل تخفي�ض ال�سغط على جهات 
التي  املالية  الأزمة  ب�سبب  اأخرى 

متر بها اجلزائر.
القرتاحات  يخ�ض  فيما  ودائما 
املالية  قانون  لتعزيز  املقرتحة 
حان  باأنه  »بولنوار«  قال   ,2018
الوقت من اأجل ت�سهيل منح وعاءات 

عقارية لإجناز الأ�سواق اجلوارية 
م�سيفا:«  اخلوا�ض,  طرف  من 
احلكومة غري قادرة على التحكم 
تتو�سع  التي  املوازية  ال�سوق  يف 
ب�سكل مذهل«, متابعا:« اخلوا�ض 
الفراغ,  هذا  ملء  با�ستطاعتهم 
اجلوارية  الأ�سواق  واأن  خا�سة 
اأجل  من  مهما  وجودها  اأ�سبح 
املوازية  الأ�سواق  على  الق�ساء 
القت�ساد  ج�سد  نخرت  التي 
وراح  جدا«,  كبري  ب�سكل  الوطني 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  »رئي�ض 
اأكرث  اإىل  اجلزائريني«  واحلرفيني 
اجلهات  من  طالب  ملا  ذلك,  من 
لقانون  التح�سري  على  الو�سية 
املالية  الغرامات  م�سح  املالية, 
نتيجة  ترتبت  والتي  التجار,  على 
واملتابعات  الإدارية  العقوبات 
هكذا  مثل  اأن  م�سيفا  الق�سائية, 
خطوة �سيكون لها اأثر اإيجابي يف 
هم  يعانون  الذين  التجار  نف�ض 

كذلك من الأ�سواق املوازية التي 
اأ�سعفت مدخولهم.

ويف الأخري قال الطاهر »بولنوار« 
ومن  اجلزائر  يف  ال�سناعة  باأن 
عليها,  والرتكاز  تطويرها  اأجل 
ال�سلطات  على  يلزم  الذي  وهذا 
ت�سيري  قانون  �سمن  مواد  و�سع 
امليزانية ل�سنة 2018, تخدم هذه 

النقطة بالذات, حيث قال:« يجب 
و�سع ت�سهيالت جمركية ل�سرتاد 
للت�سنيع  املوجهة  الأولية  املواد 
الإنتاج  اأن  م�سيفا  والإنتاج«, 
الداخلي وحتقيق الكتفاء الذاتي 
�سيخفف  املواد  من  العديد  يف 
ال�سغط ب�سكل كبري على اخلزينة 

العمومية يف امل�ستقبل القريب.

�لبويرة

التالميذ 
املطرودون 

ينا�سدون بن غربيط
بعد حلول جلنة حتقيق من وزارة 

الرتبية الوطنية بحر ال�سبوع 
الفارط مبدينة البويرة من اأجل 
تق�سي احلقائق حول ما يحدث 

بثانوية » حممد ال�سديق بن يحيى 
» يف ق�سية ال�ساتذة واملدير , 
تعالت هذه اليام اأ�سوات مئات 

التالميذ املف�سولني من الق�سام 
النهائية عرب خمتلف ثانويات 
الولية ملطالبة وزيرة القطاع 

اإيفاد جلنة حتقيق خا�سة للنظر 
يف ما و�سفوه بق�سية » الطرد 

التع�سفي » الذي راحوا �سحيته 
دون وجه حق ح�سب ت�رشيحات  

املق�سيني من ثانويات الأ�سنام 
واهل الق�رش والعجيبة واأث را�سد 
وب�سلول واجلباحية وكذا ثانويات 
عا�سمة الولية والذين اأكدوا اأن 

ما قامت به جمال�ض الأق�سام اأو » 
جمال�ض الإعدام » ح�سب و�سفهم 

مبثابة حقرة وظلم فا�سح يف حقهم 
خا�سة انهم ميلكون كافة �رشوط 

الإعادة ما ي�ستدعي تدخال عاجال 
من الوزيرة بن غربيط قبل اأن 

يحت�سنهم ال�سارع ويدخلون عامل 
الإنحراف من اأو�سع الأبواب .

 اأح�سن مرزوق

مب�ساركة وزير �ملالية 

الجتماعات 
ال�سنوية للبنك 

الدويل و�سندوق 
النقد الدويل من 

12 اإىل 16 اأكتوبر 
تعقد جمموعة البنك الدويل 

و�سندوق النقد الدويل 
اجتماعاتها ال�سنوية بني 12 

و16 اكتوبر اجلاري بوا�سنطن 
مب�ساركة وزير املالية عبد 

الرحمان راوية, ح�سبما اأفاد به 
بيان من الوزارة.

وف�سال عن م�ساركته يف جلنة 
تطوير البنك الدويل و�سندوق 

النقد الدويل, يح�رش راوية 
اجلل�سات العلنية للهيئتني 

املاليتني وكذا اأ�سغال املجموعة 
احلكومية امل�سرتكة للدول ال24, 

ح�سب نف�ض امل�سدر.وعلى 
هام�ض الجتماعات ال�سنوية, 

�سيلتقي الوزير مع كبار م�سوؤويل 
البنك الدويل و�سندوق النقد 
الدويل وكذا عدد من نظرائه 

يف الدول الأخرى وم�سوؤولني يف 
الهيئات املالية الدولية والقليمية 

التي ت�سارك هذا احلدث.
وت�سكل الجتماعات ال�سنوية 

منا�سبة يلتقي فيها اأهم م�سوؤويل 
العامل القت�سادي واملايل يف 
العامل ملناق�سة ملفات مهمة 

تتعلق بالتنمية القت�سادية, 
الظرف القت�سادي العاملي, 

مكافحة الفقر والنظام املايل 
العاملي. كما ت�سمح بالقيام 

بتحليل وتبادل وجهات النظر 
حول �سيا�سات الإ�سالح املتخذة 

ملواجهة التحديات املطروحة 
من طرف الدول الأع�ساء.

موؤ�سر فريزر �لعاملي للحريات �القت�سادية:

اجلزائر يف املرتبة 156 وتتذيل الدول العربية 

�نتقد قانون �لنقد و�لعر�س، زكي حريز:

على احلكومة تقنني ال�سريفة الإ�سالمية

هذا  يف  اجلزائر  وجاءت 
املراتب  يف  الت�سنيف 
ليبيا  جانب  الأخرية,  اإىل 
 ,)153( و�سوريا   ,)154(
دول   ,)140( وم�رش 
موؤ�رش  ويقي�ض  املنطقة, 
القت�سادية  احلرية 
تقدمه  ما  العامل  يف 
وال�سيا�سات  املوؤ�س�سات 
دعم  من  دولة  اأي  يف 
للحرية القت�سادية؛ ويعد 

اخليار ال�سخ�سي والتبادل 
دخول  وحرية  الطوعي 
واملناف�سة  الأ�سواق 
و�سالمة الفرد, والعقارات 
اململوكة لالأفراد, عنا�رش 

اأ�سا�سية ملكّوناته.
الكندي  املعهد 
درا�سة  يف  املتخ�س�ض 
اقت�ساديات  وحتليل 
البلدان يعتمد 42 عن�رشا 
لبناء املوؤ�رش الذي يقي�ض 

 5 يف  القت�سادية  احلرية 
جمالت رئي�سة؛ هي حجم 
واملق�سود  احلكومة, 
وال�رشائب  الإنفاق  به 
وامل�ساريع, والذي ح�سل 
ترتيب  على  املغرب  فيه 
والهيكلة  عاملياً,   112
حقوق  و�سمان  القانونية 
امللكّية, وحل بخ�سو�سها 
اأما معيار  يف املركز 65؛ 
الأموال  على  احل�سول 

ف�سجل  قانونية  بطريقة 
ما  ويف  117؛  ترتيب  فيه 
التجارة  حرية  يخ�ض 
الدويل جاء  ال�سعيد  على 
وعالقة   .98 املرتبة  يف 
املرتبطة  بالت�رشيعات 
الئتمانية  بالت�سهيالت 
العمل  �سوق  وقوانني 
تاأخرا  اململكة  �سجلت 

كبريا.
علي عز�زقة

رئي�ض  حريز   زكي  اعترب  
للم�ستهلني  الفدرالية اجلزائرية 
اإجراءات  حول  التخوف  اأن   ,
كتمويل  اجلديدة  احلكومة 
قائما  يبقى  التقليدي  غري 
يقارب  الذي  الت�سخم  ب�سبب 
احلكومة  مطالبا    , باملائة   07
هذا  اعتماد  فرتة  بتقلي�ض 
ال�سريفة  وتقنني  الإجراء 

الإ�سالمية .
رئي�ض  حريز   زكي  انتقد 
للم�ستهلني  الفدرالية اجلزائرية 
�سيفا  حلوله     عند  ,الأم�ض 
عدم  املجاهد,  جريدة  على 
والعر�ض  النقد  قانون  تطرق 
ال�سريفة  تقنني  ق�سية  اإىل 
الأمور  وبع�ض  الإ�سالمية 
رغم  بها,  بالتعامل  املتعلقة 
ذلك  على  النواب  بع�ض  اإحلاح 
مليار   7000 وجود  مع  خا�سة 

خارج الأطر البنكية .
 , اخلبز  بق�سية  يتعلق  وفيما 

امل�سكل  اأن  حريز,  فاأو�سح 
تعد  مل  التي  اجلودة  يف  يكمن 
متوفر يف هذه املادة الأ�سا�سية 
طالبوا  اأنه  اإىل  م�سريا   ,
لفتح  الأ�سعار  بتحرير  احلكومة 
املجل للتناف�ض لتقدمي الأجود 
 05 اإىل   04 من  اأن  اإىل  ولفتا   ,

مليون خبزة ترمي يوميا.
عبيدي  اأفاد  جهته  ومن   
الفدرالية  رئي�ض  نائب  حممد, 
اأن  اإىل  للم�ستهلكني,  اجلزائرية 
اأن  يوؤكد   2018 املالية  قانون 
الإجتماعية  التحويالت  ن�سبة 
زادت بن�سبة 08 باملائة , معتربا 
معتربا   , اإيجابيا  موؤ�رشا  ذلك 
اجلهات  بع�ض  ت�رشيحات 
ت�سخيما  الإعالم  وو�سائل 
اأو�سح  كما  وتخويفا  لالأحداث 
من  املخ�س�سة  امليزانية  ان 
القادمة  لل�سنة  الدولة  طرف 
اكد  ,ما  دج  مليار  بـ8628  تقدر 
على  املوازية  ال�سوق  تاأثري 

للمواطن  ال�رشائية  القدرة 
اجلزائري  الإقت�ساد  وعلى 
خا�سة الكتلة النقدية املتداولة 
واملقدرة  ال�سوداء  ال�سوق  يف 
اأن  اإىل  م�سريا   , باملائة  بـ40 
ال�سوق  هذه  تنظيم  �رشورة 
كاأ�سواق  للقانون  واإخ�ساعها 
البناء  مواد  واأ�سواق  املوا�سي 
تتم  وغريها  والفواكه  اخل�رش 
فيها املبادلت بطريقة موازية 
للمراقبة  اإخ�ساعها  يجب  لهذا 

الر�سمية
اأن  اإىل  املتحدث  واأ�سار   
 40 ي�ستهلكون  اجلزائريني 
الطاقوية  املواد  من  باملائة 
الوطني  الإنتاج  من  البرتولية 
باملائة من  اإىل 35  وما بني 25 
معتربا  الغازية,  املنتوجات 
تر�سيد  اإىل  وداعيا  تبذيرا  هذا 
وبخ�سو�ض  ال�ستهالك  
اجلزائرية  العائالت  م�ساريف 
خالل هذا الدخول الإجتماعي, 

مع  وتزامنا  اأنه   , عبدي  قال 
الدخول  وكذا  الأ�سحى  عيد 
املدر�سي فغن املحفظة تكلف 
دج  األف   20 غلى   8000 بني  ما 
قد  اأ�رشة  كل  اأن  اإىل  وبالنظر   ,
دينار  األف   50 حوايل  ت�رشف 
اجلزائريون  �رشف  وبالتايل 
وطنيا   دج  مليار   400 قرابة 
ق�سية  اإىل  املتحدث  وتطرق 
على  انه  قال  اأين  الإ�سترياد, 
يف  النظر  تعيد  ان  احلكومة 
بطريقة  تتم  التي  الق�سية  هذه 
العملية  اأن  موؤكدا  ع�سوائية 
الفواتري  يف  ت�سخيم  ي�سوبها 
عن  باملائة   30 يقارب  مبا 
ال�سعر احلقيقي وبالن�سبة ل�سعر 
�سعره  ان  عبدي  قال  البنزين 
وقانون  دج   132 هو  احلقيق 
دج  باأ05  زيادة  ت�سمن  املالية 
للمازوت,  و02  البنزين  يف  للرت 

معتربا هذا بال�سعر املعقول.
 �إميان لو��س.



كيدية  الق�ضية  ب�أن  ي�ؤكد  املتهم  ـ 
حق�قه  دفع  من  ال�رشكة  لتهرب 
العقد  يف  جراح  طبيب  واجه 
هيئة  اأم�م  العمر  من  اخل�م�س 
حمكمة بئر مراد راي�س ب�لع��ضمة 
جرم حترير �ضه�دة تثبت وق�ئع غري 
بتحرير  ت�رطه  ب�ضبب  �ضحيحة 
�ضه�دة طبية ل�ض�لح مهند�س تثبت 
عملية  اأجرى  قد  الأخري  هذا  اأن 
ت�اجده  حقيقة  لإخف�ء  جراحية 
العق�بية  امل�ؤ�ض�ضة  اأ�ض�ار  داخل 
الق�ضية  ر�ض�ة وهي  ق�ضية  يف 
التي راحت �ضحيته� �رشكة جمبنة 
بتزوير  اأي�ض�  ت�رطه  مع  ع�ملية 
مبن�ضب  للظفر  تك�ينه  �ضه�دة 
مدير م�رشوع ت��ضيع ه�ته املجبنة 
�ضنتيم ويجر  امللي�ر  ب�أرب�ح ف�قت 
امل�ض�ركة  بجرم  زوجته  بذلك 
ال�رشكة  فرع  ممثل  اأكد  .حيث 
الأم  مقره�  يقع  التي  ال�ضحية 
بفرن�ض� اأن املتهم وه� مهند�س قد 
اأودع يف ملف اإجن�ز م�رشوع ت��ضيع 
متحكم  مهند�س  اأنه  املجبنة 
فرن�ض�  مع�هد  اأحد  يف  دار�س 
امل�رشوع  مدير  من�ضب  له  لين�ضب 
الع�لية  بن�ءا على ه�ته امل�ؤهالت 
ثالثة  ملدة  مغري  عمل  بعقد 
الع�يل  الأجر  اإنطالق� من  �ضن�ات 
وك�فة  دج  األف  ل100  ي�ضل  الذي 
املحفزات و الأرب�ح التي قد ت�ضل 
مللي�ر �ضنتيم عند اإنته�ء امل�رشوع 
، وتكت�ضف ال�رشكة بعد مدة زمنية 
خالل  من  الأ�ضغ�ل  اإنطالق  من 
يزاول  مل  اأنه  املعهد  مرا�ضلة 
مهند�س  جمرد  واأنه  به�  درا�ضته 
ع�دي ل ي�ضمح له الق�ن�ن ب�إقتالد 
حينه�  لتقرر  املن�ضب،  هذا 
م�اجهته ب�لأمر و مرا�ضلة املدير 
الذي  الفرن�ضي  الأم  لل�رشكة  الع�م 
تقرر  و  ب�خلط�أ  اإعرتف من جهته 
حينه� رفع �ضك�ى ق�ض�ئية اإكت�ضفت 
اأكرث  حق�ئق  و  مالب�ض�ت  خالله� 
ك�ن  الذي  املتهم  ح�ل  خط�رة 
اأم�م  ر�ض�ة  ق�ضية  يف  ت�رط  قد 
لأجله�  و�ضع  داي  ح�ضني  حمكمة 
ال�قت  امل�ؤقت يف  احلب�س  رهن 
�رشكته  م�ض�ؤويل  اأم�م  اأدعى  الذي 
ب�أنه يجري عملية جراحية م�دع� 
طبيب  من  طبية  �ضه�دة  بذلك 

هذا  حت�يل  بذلك  ويتم   ، جراح 
الأخري على حمكمة احل�ل ب�جلرم 
املهند�س  رفقة  الذكر  �ض�لف 
الأخرى  هي  اإدعت  التي  وزوجته 
اأم�م ال�رشكة ب�أن زوجه� قد اأجرى 
اإ�ضتف�دتهم  مع  جراحية  عملية 
املب��رش  الإ�ضتدع�ء  من اإجراءات 
خالل  املتهمني  نفى  حيث   ،
اجلرم  املحكمة  لهيئة  م�اجهتهم 
املهند�س  واأكد   ، لهم  املن�ض�ب 
قد  املت�بعة  حمل  ال�ضه�دة  ب�أن 
بفرن�ض�  الأم  ال�رشكة  يف  اأودعه� 
عملية  حقيقة  اأجرى  قد  اأنه  و 
مع   ، الفرتة  تلك  يف  جراحية 
حرر  قد  يك�ن  ب�أن  الطبيب  نفي 
وي�ؤكد  �ضحيحة ،  غري  �ضه�دة 
مرافعته  خالل  املهند�س  دف�ع 
اأن ال�رشكة الفرن�ضية من له� احلق 
امل�رشوع  ب�إعتب�ر  ال�ضك�ى  برفع 
اأر�ضل  عمل  مهمة  جمرد  احل�يل 
دون  الأدىل  وهي  املتهم  لأجله� 
امل�رشوع  مدير  م�ؤهالت  غريه� 
وبرمته�  الق�ضية  اأن  م�ضريا   ،
من  كيدية  ق�ضية  و  حيلة  جمرد 
من  للتهرب  ال�رشكة  مدير  حي�كة 
التي  املتهم  ت�ضديد م�ضتحق�ت 
األف اأورو مب� يع�دل 1،7  بلغت 15 
ملي�ر �ضنتيم ، خ��ضة اأم�م اإ�رشار 
املتهم على نيل حق�قه من خالل 
العمل  مفت�ضية  اأم�م  �ضك�اه  رفع 
ويف  الع�م  احلق  ممثل  ويط�لب   ،
عق�بة  ت�قيع  ذكره  �ضلف  م�  ظل 
حق  يف  ن�فذا  حب�ض�  �ضهرا   18
يف  ن�فذا  حب�ض�  ع�م  و  املهند�س 
اأم�م   ، الأول  الطبيب وزوجة  حق 
بدفعهم  املدين  الطرف  مط�لب 
 600 بقيمة  ب�لت�ض�من  لتع�ي�س 
املحكمة  تقرر  اأن  قبل   ، دج  األف 
جلل�ض�ت  ب�حلكم  النطق  ت�أجيل 

لحقة.
ل/منرية

الق�ض�ئية  ال�رشطة  عن��رش  متكنت 
كمية  حجز  من  �ضعيدة  ولية  لأمن 
من امل�رشوب�ت الكح�لية بلغت 5448 
وحدة من خمتلف الأن�اع والأحج�م، 
غري  بطريقة  للبيع  م�جهة  ك�نت 
اإىل  تع�د  الق�ضية  وق�ئع  �رشعية.  
ال�لئية  امل�ضلحة  عن��رش  ا�ضتغالل 
ولية  لأمن  الق�ض�ئية  لل�رشطة 

قي�م  مف�ده�  ملعل�م�ت  �ضعيدة، 
من  كمية  بنقل  فيهم  امل�ضتبه  اأحد 
ف�اتري  بدون  الكح�لية  امل�رشوب�ت 
من  ق�دم�  نفعية،  مركبة  منت  على 
ولية وهران، وعليه وبعد اتخ�ذ ك�فة 
التدابري الأمنية،،مت الرت�ضد للمركبة 
مت  اأين  للمدينة،  ال�ضم�يل  ب�ملدخل 
ت�قيفه� و اإخ�ض�عه� للتفتي�س، بحيث 
عرث على متنه� كمية من امل�رشوب�ت 
الكح�لية قّدرت بـ 5448 وحدة    هذه 
امل�ضتبه  ت�قيف  اإىل  اأف�ضت  العملية 
ك�نت  التي  الكمية  حجز  و  فيه 
ال�ض�داء،  ال�ض�ق  يف  للبيع  م�جهة 
املديرية  عزم  ي�ؤكد  الذي  ال�ضيء 
الع�مة لالأمن ال�طني على الت�ضدي 

ملختلف اأن�اع اجلرمية.

كما تورط الثاين باإيداع �سهادة تكوين مزورة باأحد معاهد فرن�سا

ب�سعيدة

طبيب جراح يتورط بتحرير �شهادة 
طبية مزورة لإخفاء جرمية ر�شوة !!

حجز اأزيد من 5000 وحدة 
من امل�شروبات الكحولية 
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بعد نقل ال�ساحنات لباتنة وتفكيكها لإعادة الت�سرف فيها

التما�س 5 �شنوات ل�شاب ن�شب على 
14 م�شتفيدا من �شاحنات » اأون�شاج« 
طالب ممثل احلق لدى حمكمة احلرا�س بالعا�سمة توقيع عقوبة 5 �سنوات حبيت نافذا يف حق �ساب يف 

العقد الثالث من العمر قام بتاأ�سي�س �سركة وهمية لبيع املواد الغذائية ل�سالح ال�سركات متكن خاللها من 
الن�سب على 14 م�ستفيدا من مركبات النفعية و �ساحنات تربيد يف اطار دعم وت�سغيل ال�سباب »اأون�ساج 

» والتي يتم نقلها لباتنة و تفكيكها هناك لإعادة الت�سرف فيها من جديد وهذا مبوجب عقود م�سهرة و 
موثقة وهي الق�سية التي �سبق ملحكمة احلال معاجلتها وف�سلها على ملفني مت�سابها الوقائع .

يف الق�ضية التي تع�د جمري�ته� ل�ضك�ى 
اأم�م  ال�ضح�ي�  من  عدد  به�  تقدم 
لعملية  تعر�ضهم  تفيد  الأمن  م�ض�لح 
�رشكة  اأ�ضح�ب  اأحد  يد  على  ن�ضب 
مركب�تهم  اإرج�ع  رف�س  الذي  مت�يل 
التي �ضلم�ه� له مب�جب عق�د ت�أجري 
امل�ثقة  العق�د  وهي  اأ�ضهر   3 مدته� 
معل�م�ت  وردتهم  اأن  بعد  ،وهذا 
ح�ل �ض�ء �ضمعته ، لتنطلق التحري�ت 
�ضح�ي�  وج�د  اإكت�ضفت  التي  الأمنية 
مركب�تهم  بت�ضليمه  ق�م�ا  اأخرين 
عن  منه�  ا�ضتف�دوا  التي  النفعية 
رف�س  بعدم�  اأون�ض�ج«   « وك�لة  طريق 
العقد  مدة  اإنته�ء  بعد  لهم  اإرج�عه� 
طلب  طريق  عن  اإبتزازهم  وح�ول 
ال�ضح�ي�  اأحد  ح�ل  وه�  منهم  اأم�ال 
الذي على الرغم من منحه مبلغ� م�لي� 
مركبته  اإ�ضرتج�ع  من  يتمكن  مل 

التحري�ت  ك�ضفت  كم�   ، املتهم  من 
املنجزة اأن املتهم ل ميلك اأي �رشكة 
بغية  اأ�ض�ضه  وهمي  كي�ن  جمرد  اأنه  و 
ب�ل�ضح�ي� عن طريق �ضفق�ت  الإيق�ع 
املركب�ت  تلك  م�ضري  عن  و   ، وهمية 
احل�يل  املتهم  اأن  التحري�ت  فك�ضفت 
ك�ن يق�م بنقله� لأحد حمالت تركيب 
يق�م  اأين  ببت�نة  ال�ض�حن�ت  و ت�ضليح 
واإ�ضتعم�له�  بتفكيكه�  �رشيك�ه  هن�ك 
هذا  على  ويتم   ، اأخرى  �ض�حن�ت  يف 
وليد  » ب،  املتهمني  ت�قيف  الأ�ض��س 
ابن  بقي  فيم�   « ا�ضم�عيل  �س،   « و   «
فرار،  ح�لة  يف   « كم�ل  �س،   « عمه 
واح�لتهم على حمكمة احلرا�س بعدم� 
والحتي�ل  الن�ضب  تهمة  لهم  وجهت 
املتهم�ن  ومثل  وخي�نة الم�نة 
حمكمة  ام�م  ام�س  اول  امل�ق�ف�ن 
املن�ض�بة  ال�ق�ئع  مل�اجهة  احلرا�س 

اليهم� ، بحيث �رشح املتهم الرئي�ضي 
عند  من  املركب�ت  اأجر  فعال  انه 
ايج�ر  عق�د  مب�جب  ال�ضح�ي� 
اأنه �ضيق�م بت�أجريه� مرة  واأخطرهم 
م�لية  مق�بل  اآخرين  لأ�ضخ��س  ث�نية 
كبرية ومل� علم ال�ضح�ي� بذلك رفع�ا 
�ضك�وي �ضده وه� م� نف�ه ال�ضح�ي� ، 
م�ج�دة  املركب�ت  كل  اأن  �رشح  كم� 
بح�زة املتهم�ن الخران ، ومن جهته 
انه  اكد   « ا�ضم�عيل  �س،   « املتهم 
ثالثة  قبل  الول  املتهم  على  تعرف 
املحكمة  لتقرر   ، ال�اقعة  من  ا�ضهر 
احل�لية  الق�ضية  يف  النظر  ت�أجيل 
التي تعترب امللف الث�ين للق�ضية التي 
جرت مع�جلته� ب�ضهر اأوت الف�رط و 
اأدين لأجله� املتهم بعق�بة 5 �ضن�ات 

حب�ض� ن�فذا .
ل/منرية

قوات الأمن بالعا�سمة: 

مداهمات لأوكار اجلرمية و الأماكن امل�شبوهة 
لأمن  الت�بعة  الأمن  ق�ات  نفذت 
مداهمة  عملي�ت  اجلزائر  ولية 
ال�ضعبية  الأحي�ء  خمتلف  م�ضت 
والأم�كن  ال�ض�داء  النق�ط  خ��ضة 
 81 ت�قيف  عن  اأ�ضفرت  امل�ضب�هة، 
يع�قب  جرائم  لرتك�بهم  �ضخ�س 
احلي�زة  غرار  على  الق�ن�ن،  عليه� 
وامل�ؤثرات  املخدرات  يف  واملت�جرة 
العقلية، حمل اأ�ضلحة بي�ض�ء حمظ�رة 
خالله�  من   مت  �رشعي،  �ضبب  دون 
الكيف  من  معتربة  كمية  حجز 
املع�لج وامل�ؤثرات العقلية، ب�لإ�ض�فة 
خمتلف  من  اأبي�س  �ضالح   29 اإىل 
ال�ضط�  يف  ت�ضتعمل  الأحج�م  الأن�اع 

والعتداءات على امل�اطنني.

من  كيلوغرام   01 من  اأزيد  حجز 
الكيف املعالج 

ال�رشطة  ت��ضلت م�ؤخرا ق�ات    كم� 
من  بكل  متفرقة  عملي�ت  خالل  من 
الأغ�اط،  وهران،  ب�ض�ر،  ولي�ت 
من  كمية  حجز  من  تب�ضة  و  اجلزائر 
كيل�غرام    01 بـ  قّدرت  املخدرات 
من  كمية  و�ضبط  غرام،  و281 
قر�س   779 بلغت  العقلية  امل�ؤثرات 
اأ�ضخ��س   06 ت�قيف  مع  مهل��س، 

من  يتخذون  ك�ن�ا  فيهم  م�ضتبه 
ن�ض�ط�  الق�ن�نية  غري  التج�رة  هذه 
تع�د  الأوىل  الق�ضية  مربح�.وق�ئع 
اإىل ا�ضتغالل الفرقة املتنقلة لل�رشطة 
الق�ض�ئية ب�أمن ولية ب�ض�ر ملعل�م�ت 
م�ضتبه  �ضخ�س  قي�م  مف�ده�  م�ؤكدة 
م�ضت�ى  على  املخدرات  برتويج  فيه 
مت  ذلك  اإثر  على  املدينة،  اأحي�ء 

ت�قيف م�ضتبه فيهم� ب��ضط املدينة، 
بط بح�زتهم� 981 غرام من  حيث �ضُ
ث�نية  عملية  الهندي.ويف  القنب  م�دة 
ال�لئية  امل�ضلحة  عن��رش  جنحت 
لل�رشطة الق�ض�ئية لأمن ولية وهران، 
فيهم�  م�ضتبه  �ضخ�ضني  ت�قيف  يف 
املع�لج،  الكيف  من  200غرام  وحجز 
وذلك بعد تنفيذ عملية تفتي�س مل�ضكن 
ب�مل�ضلحة  اأم�  فيهم�.  امل�ضتبه  اأحد 
ال�لئية لل�رشطة الق�ض�ئية ب�أمن ولية 
من  ال�رشطة  ق�ات  متكنت  الأغ�اط، 
ك�نت  فيه،  م�ضتبه  �ضخ�س  ت�قيف 
بح�زته 100 غرام من املخدرات.ويف 
ال�رشطة  ق�ات  متكنت  ال�ضي�ق  ذات 
من  وتب�ضة  اجلزائر  وليتي  ب�أمن 
على  مهل��س،  قر�س   779 ا�ضرتج�ع 
بحث  وعملي�ت  دوري�ت  تنفيذ  اإثر 
بقط�ع الخت�ض��س، بحيث مت ت�قيف 

الأ�ضخ��س املت�رطني.

انعدام خمطط ع�سري وغياب دور البلدية وجلان النقل

الزدحام املروري »يخنق« مدينة امل�شيلة 

املركب�ت  �ضري  حركة  ت�ضهد 
مروري�  اختن�ق�  امل�ضيلة  ب�لية 
الذي �ضكل ح�لة  ، الأمر  ل يط�ق 
ل�ضيم�  امل�اطنني  لدى  القلق  من 
اأ�ضح�ب ال�ضي�رات جراء الف��ضى 
يطبع  ي�مي�  ديك�را  اأ�ضبحت  التي 
نه�ر  ليل  ال�لية  ع��ضمة  طرق�ت 

ال�ضبب  الذروة  اأوق�ت  يف  خ��ضة 
ع�رشي  خمطط  غي�ب  اإىل  يع�د 
فيه  تغريت  الذي  ال�قت  للنقل يف 
حيث  وو�ضطه�  املدينة  مالمح 
وُغريت  املن�فذ  اأغلب  اأغلقت 
التط�رات  بعد  خ��ضة  اجت�ه�ت 
احل��ضلة كل هذه امل�ضتجدات مل 

امليدان  يف  تغيريات  اأية  ترافقه� 
يعد  مل  الذي  النقل  خمطط  ويف 
لطرق�ت  احل�يل  وال��ضع  يتم��ضى 
مدينة ويرجع خمت�ض�ن وم�اطن�ن 
�ضبب اأزمة الختن�ق املروري اإىل 
رك�د التنمية املحلية ل�ضيم� فيم� 
الأ�ض��ضية  التحتية  ب�لبنى  يتعلق 
اأر�ضفة  وتهيئة  طرق  ت��ضيع  من 
جديدة  وم�ض�لك  حم�ور  وفتح 
ال�ض�ئية حيث  الإ�ض�رات  وجتديد 
انعدام  املرور �رشيبة  اأزمة  تدفع 
املحلية  الإدارة  وف�ضل  التنمية 
ال�لية  ت�ضيري  على  املتع�قبة 
الذي  الأمر  وه�   ، تختنق  التي 
ال�ضي�رات  اأ�ضح�ب  ي�ؤرق  اأ�ضبح 
مل  الذين  الراجلني  وحتى  بل 
وتع�لت  اإل  مك�ن  على  ميروا 
وف��ضى  و�ضجيج  اأ�ض�ات  به 

من  تذمرهم  عن  تعبريا  الزدح�م 
ازدح�م مروري غري م�ضب�ق  وذلك 
اأهم  رداءة  اأبرزه�  اأ�ضب�ب  لعدة 
كبريا  انت�ض�را  تعرف  التي  الطرق 
والأوح�ل  امل�ئية  والربك  للحفر 
يف  ت�ضبب  م�  متعددة  وانك�ض�رات 
غلق اأهم املن�فذ الرئي�ضية لل�لية 
ال��ضع  تعقيد  يف  زاد  الذي  الأمر 
الفرعية  الطرق  جل  تده�ر  وكذا 
و�ضع�  الأخرى  هي  ت�ضهد  التي 
اآخر  �ضق�ط  بعد  خ��ضة  ك�رثي� 
قطرات الأمط�ر والتقلب�ت اجل�ية 
، معربين عن ا�ضتي�ئهم من �ضمت 
التع�مل مع  ال�ضلط�ت يف  ومت�طل 
ينتهي  لن  اأنه  يبدو  الذي  امل�ضكل 
ط�مل� ال�ضلط�ت املعنية مل تتدخل 

لإنه�ء هذا ال��ضع.
عبدالبا�سط بديار 
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ت�صيي�س ال�صورة:

ا�ستخدامات »ان�ستغرام« بني املناف�سة 
النتخابية والت�سلل الإرهابي

على الرغم من انت�صار تطبيقات الهواتف املحمولة اإال اأن 
ا كاد يقرتب اإىل حدود  عدًدا حمدوًدا منها حقق انت�صاًرا عاملًيّ
االحتكار، ال �صيما مع اجتاه عمالقة التكنولوجيا لال�صتحواذ 

عليها. ومن اأهم هذه التطبيقات اإن�صتجرام، املتخ�ص�س يف 
م�صاركة ال�صور والفيديوهات، وهو التطبيق الذي القى 

انت�صاًرا م�صطرًدا حتى و�صل عدد ال�صور عليه اإىل 40 مليار 
�صورة حول العامل. 

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح/
مركز امل�صتقبل للدرا�صات و 

االأبحاث املتقدمة

 ت�صيي�س ال�صورة: 
ا�ستخدام  من  الرغم  وعلى 
الت�سلية  لأغرا�ض  التطبيق 
�سهد  اأنه  اإل  بالأ�سا�ض،  والرتفيه 
تارة  �سيا�سًيّا  ا�ستخداًما  ا  اأي�سً
وتارة  والت�سامن،  الدعم  بغر�ض 
ال�سيا�سية  الدعاية  بغر�ض  اأخرى 
ثالثة  وتارة  النتخابية،  واحلروب 
�سيما  ل  الإرهابية،  الأفكار  لن�رش 
ح�سابات  من  العديد  اإغالق  بعد 
على  املتطرفة  التنظيمات 
الأمر  وتويرت،  ويوتيوب  في�سبوك 
جدية  اأكرث  اأبعاًدا  حمل  الذي 

للتطبيق.

انت�صار م�صطرد

اأطلق املربجمان الأمريكيان »كيفن 
�سي�سرتوم« و«مايك كريغر« تطبيق 
يف  »اآبل«  متجر  على  اإن�ستغرام 
اأكتوبر 2010 كاأول من�سة اجتماعية 
للتقاط ال�سور وم�ساركتها. ورغم 
ب�ساطة التطبيق، اإل اأنه ا�ستطاع اأن 
يحقق رواًجا هائاًل حتى بلغ عدد 
فقط  �سهرين  بعد  م�ستخدميه 
حول  �سخ�ض  مليون  اإطالقه  من 
الأول  العام  نهاية  وقبيل  العامل، 
ماليني   10 م�ستخدميه  عدد  بلغ 
مليون   150 يتداولون  �سخ�ض 
2012، مت طرح  اأفريل  �سورة.ويف 
التطبيق على متجر اأندرويد، وبعد 
�رشائه  عن  الإعالن  مت  اأيام  �ستة 
وت�ساعف  في�سبوك،  قبل  من 
مليون   80 اإىل  م�ستخدميه  عدد 
م�ستخدم يف يوليو من العام نف�سه، 
 100 اإىل  ارتفع  الذي  الرقم  وهو 
 150 ثم   ،2013 فرباير  يف  مليون 
يف  �سهرًيّا  ن�سط  م�ستخدم  مليون 
�سبتمرب من العام نف�سه، يتداولون 
مليون   55 مليار �سورة مبعدل   16
اإطالق  �ساهم  وقد  يومًيّا.  �سورة 
يونيو  يف  الفيديو  خلدمة  التطبيق 
2013 يف تدعيم هذا الرواج، وهي 
اخلدمة التي �سهدت رفع 5 ماليني 
مقطع فيديو يف اأول اأربع وع�رشين 
اإطالقها.وعقب خم�ض  �ساعة من 
امل�ستخدمني  �سنوات، و�سل عدد 
مليون   700 اإىل  �سهرًيّا  الن�سطني 
يف اأبريل 2017، يتداولون 40 مليار 
مليون   600 بنحو  مقارنة  �سورة، 
يف دي�سمرب املا�سي، لي�سجل اأعلى 
معدل منو له منذ اإطالقه باإ�سافة 
100 مليون م�ستخدم جديد خالل 

معدل  ويبلغ  فقط.  �سهور  اأربعة 
م�ستخدمي  بني   %32 ا�ستخدامه 
�سبكة  اأكرب  ثاين  لي�سبح  الإنرتنت 
في�سبوك. بعد  انت�ساًرا  اجتماعية 
الجتماعي  الإعالم  تقرير  ويقدر 
العربي لعام 2017 ال�سادر عن كلية 
حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية 
يف  اإن�ستجرام  م�ستخدمي  عدد 
ماليني   7.1 بنحو  العربية  الدول 
م�ستخدم ن�سط، ت�ستحوذ اململكة 
منهم   %30 على  ال�سعودية  العربية 
م�ستخدم،  مليون   2.1 باإجمايل 
العربية  الإمارات  دولة  تليها 
املتحدة 1.2 مليون، ثم م�رش 800 
األف، ولبنان 570 األًفا، والكويت 360 
األًفا، فيما ت�ستحوذ الإمارات على 
اأعلى معدل انت�سار بن�سبة 13% من 
كثرًيا  الأرقام  هذه  �سكانها.وتقل 
عما اأعلنه جوناثان لبني، املدير 
الو�سط  ال�رشق  ملنطقة  العام 
لدى  وباك�ستان  اإفريقيا  و�سمال 
للتطبيق،  املالكة  في�سبوك  �رشكة 
والذي اأف�سح يف فرباير 2017 عن 
بال�رشق  التطبيق  م�ستخدمي  اأن 
م�ستخدم  مليون   63 بلغ  الأو�سط 
ا  منًوّ الأكرث  املنطقة  يجعلها  ما 
ا�ستخدامه عاملًيّا، وقد يرجع  يف 
هذا الختالف اإىل املنهجية التي 
الجتماعي  الإعالم  تقرير  اتبعها 
البيانات  جمع  على  اعتمد  الذي 
بالتطبيق  وذلك  العينات،  باأ�سلوب 
 750 قوامها  �سخمة  عينة  على 
األف م�ستخدم، مع ا�ستخدام طرق 
حتديد املواقع اجلغرافية لتحليل 
بيانات ال�سور وغريها من اأ�ساليب 

التحليل.

اال�صتخدام ال�صيا�صي

اخلفيف  الطابع  من  الرغم  على 
يتنافر  والذي  اإن�ستجرام  لتطبيق 
لالت�سال  التقليدي  النمط  مع 
اأكرث  كونها  حيث  من  ال�سيا�سي 
جدية و�رشامة، اإل اأن هذا الطابع 
للتطبيق  نوعية  مزايا  اأتاح  نف�سه 
للتوا�سل  جيدة  اأداة  منه  جعلت 
غري  وباأ�ساليب  جديدة  فئات  مع 
ترتكز  التي  املزايا  وهي  ماألوفة، 
الرتباط  الأول  ثالثة عنا�رش؛  يف 
والتي  املرئية  والعنا�رش  بال�سورة 
على  وت�سجيًعا  رواًجا  الأكرث  تُعد 
احلميمي  الطابع  الثاين  التفاعل، 
لال�ستمالت  م�ساحات  يتيح  الذي 
الإن�ساين  والتوا�سل  العاطفية 
خا�سة يف احلمالت النتخابية، اأما 
امل�ستخدمني  جمهور  فهو  الثالث 
الذين تُظهر الإح�ساءات اأن الن�سبة 

و�سغار  الإناث  من  منهم  الأكرب 
طاملا  التي  الفئات  وهي  ال�سن، 
اإليها.  التوجه  ال�سعب  من  كان 
اأظهر  املتحدة،  الوليات  ففي 
لالأبحاث  »بيو«  ملركز  ا�ستطالع 
من   %60 اأن   2017 اأغ�سط�ض  يف 
الن�ساء،  من  التطبيق  م�ستخدمي 
اأعمارهم  ترتاوح  ممن  و%51 
تلك  عاًما.وتت�سح  و29   18 بني 
اإن�ستجرام  يوفرها  التي  املزايا 
اإىل  بالنظر  ال�سيا�سي  للتوا�سل 
يف  اأُجريت  التي  الدرا�سات  نتائج 
تقرير  اأظهر  فقد  ال�ساأن،  هذا 
 Twiplomacy تويبلوما�سي 
القادة  ا�ستخدام  يف  املتخ�س�ض 
الجتماعي  لالإعالم  ال�سيا�سيني 
بري�سون  »موؤ�س�سة  عن  وال�سادر 
العامة«  للعالقات  مار�ستيلرز 
اإن�ستجرام  العامل على  حول »قادة 
للعام 2017«، اأن 144 دولة من 193 
 )%72.5( املتحدة  بالأمم  ع�سًوا 
ميتلك روؤ�ساوؤها اأو قادة حكوماتها 
على  ح�سابات  خارجيتها  ووزراء 
اأن  التقرير  واأ�ساف  التطبيق، 
قناة  جتعله  له  امل�سورة  الطبيعة 
خماطبة  اأجل  من  للزعماء  مثالية 
ت�سمح  م�سورة  مبكونات  الناخبني 
والتفاعل.وك�سف  بامل�ساركة  لهم 
 325 حتليل  ت�سمن  الذي  التقرير 
ح�ساًبا ل�سخ�سيات ر�سمية يتابعها 
اأبريل  يف  �سخ�ض  مليون   49 نحو 
2017، اأن ح�ساب رئي�ض وزراء الهند 
ناردندرا مودي كان الأكرث متابعة 

يليه  متابع،  ماليني   6.8 باإجمايل 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
باإجمايل 6.4 ماليني، فيما �سمت 
ا�سمني  الأوائل  الع�رشة  قائمُة 
عربيني هما: امللكة رانيا العبداهلل 
بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  )عقيلة 
الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني 
الها�سمية( التي يتابع ح�سابها 3.1 
بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  ماليني، 
الإمارات  دولة  رئي�ض  نائب  را�سد 
 3.4 باإجمايل  وزرائها  ورئي�ض 
ح�ساب  ُو�سع  كما  متابع،  ماليني 
اأحمد  البحريني  اخلارجية  وزير 
قائمة  �سمن  خليفة  اآل  خالد  بن 
باملتابعة  اجلديرة  احل�سابات 
تقليدية  غري  �سوًرا  تن�رش  والتي 
املتابعني. مع  بابتكار  وتتعامل 
تقريرها-  -يف  ال�رشكة  واأ�سارت 
ل  الر�سمية  احل�سابات  اأن  اإىل 
اأو  تو�سيحية  ر�سوًما  فقط  تن�رش 
اإرهابية  لأحداث  اأو �سوًرا  بيانات 
مييل  واإمنا  املثال،  �سبيل  على 
ن�رش  اإىل  ال�سيا�سيون  الزعماء 
ولعائالتهم،  لهم  �سخ�سية  �سور 
مع  �سلوفاكيا  رئي�ض  �سورة  واأن 
على  ا�ستحواًذا  الأكرث  كانت  جنله 
كان  فيما  ح�سابه،  يف  الإعجاب 
ابنها  مع  ترامب  اإيفانكا  فيديو 
ح�ساب  على  م�ساهدة  الأكرث 
مليون   1.7 باإجمايل  والدها 
املا�سي،  العام  م�ساهدة.ويف 
اأجرت �رشكة »نيوز ويب« لأبحاث 
ا�ستخدام  على  درا�سة  الت�سويق 

الدميقراطيني  املر�سحني 
الرئا�سة  لنتخابات  واجلمهوريني 
الفرتة  يف  لإن�ستجرام  الأمريكية 
من دي�سمرب 2015 اإىل يناير 2016، 
قائمة  راأ�ض  ترامب على  وو�سعت 
املر�سحني من حيث حجم التفاعل، 
تكتيكات  ثالثة  اإىل  اأ�سارت  كما 
املر�سحون،  ي�ستخدمها  رئي�سية 
هي: الطابع ال�سخ�سي بن�رش �سور 
بن�رش  والحتواء  والوحدة  العائلة، 
اختالف  على  الداعمني  �سور 
ا�ستخدام  واأخرًيا  توجهاتهم، 
الفيديو ذي الطابع احلاد ا�ستدلًل 
كان  التي  الهجومية  بالفيديوهات 
حَوّل  ما  وهو  ترامب،  ين�رشها 
للحرب  �ساحة  اإىل  اإن�ستجرام 
ترامب  وا�سل  النتخابية.وقد 
التالية  املراحل  مع  احلرب  هذه 
التطبيق  �سهد  اإذ  لالنتخابات؛ 
ترامب  دونالد  بني  بال�سور  حرًبا 
بو�ض،  جيب  اجلمهوري  ومناف�سه 
ن�رش  اإىل  ترامب  عمد  حيث 
ب�ساأن  مكثفة  ق�سرية  فيديوهات 
العراق،  حرب  من  الأخري  موقف 
اإىل حد  التي و�سلت  وهي احلرب 
ن�رش فيديو لوالدة بو�ض حتثه فيه 
على عدم خو�ض النتخابات، وهو 
ا�ستخدام  كبرًيا يف  مثَّل حتوًل  ما 
وهو  للتطبيق،  ال�سيا�سيني 
عليه  يغلب  كان  الذي  ال�ستخدام 
ال�سخ�سي والإن�ساين، وهو  الطابع 
ما دفع بو�ض للرد بفيديو هجومي 
ترامب  »دونالد  بعنوان  مماثل 

احلقيقي«.

خماوف م�صروعة

الذكية  الهواتف  انت�سار  ارتبط 
ال�سيلفي  ال�سور  بالتقاط 
املحمول  كامريات  وا�ستخدام 
لتوثيق الأحداث وم�ساركتها، وهو 
ما يتناغم مع تعاظم ثقافة ال�سورة 
وفرت  اأمور  وهي  وتاأثريها، 
ال�سبكات  لنطالق  مالئًما  مناًخا 
على  تعتمد  التي  الجتماعية 
وعلى  وم�ساركتها.  ال�سور  ن�رش 
املبكر ملواقع  الظهور  من  الرغم 
م�ساركة ال�سور مثل فليكر، اإل اأن 
للتقاط  خم�س�ض  تطبيق  ابتكار 
الهواتف  عرب  وم�ساركتها  ال�سور 
مزايا  ذات  من�سة  اأتاح  الذكية 
ماليني  تلقفها  ما  �رشعان  نوعية 
الب�رش عرب العامل لي�سارعوا بن�رش 
مليارات ال�سور عن تفا�سيل حياتهم 
اليومية عرب من�سة اإن�ستجرام التي 
بادر عمالق التكنولوجيا في�سبوك 
الأخري  لي�سبح  عليها،  لال�ستحواذ 

ربع  لنحو  معلومات  بنك  اأكرب 
احلجم  هذا  الأر�ض.ولعل  �سكان 
ال�سخم من البيانات يثري خماوف 
م�رشوعة ب�ساأن ا�ستخدام في�سبوك 
الأكرب  وال�سورة  البيانات،  لهذه 
حال  للمجتمعات  توفرها  التي 
اإخ�ساعها لعمليات الفرز وتقنيات 
وهي  ال�سخمة،  البيانات  حتليل 
ب�سكل  تتزايد  التي  املعلومات 
يف  جميًعا  ونت�سارك  نهائي،  ل 
امتالكه  على  ونوافق  توفريها، 
اآخر  فيها.م�سدر  وت�رشفه  لها 
يت�سل  ال�ساأن،  هذا  يف  للقلق 
الإرهابية  اجلماعات  با�ستخدام 
املزايا  تلك  من  وال�ستفادة  له 
ال�سيا�سي،  لالت�سال  يوفرها  التي 
فمع النت�سار امل�سطرد له اأجرى 
للبحوث  الأو�سط  ال�رشق  معهد 
 2013 عام  درا�سة  الإعالمية 
الإرهابي  املحتوى  ت�سلل  اأظهرت 
عنا�رش  وا�ستخدام  للتطبيق، 
�سور  لن�رش  ح�ساباتهم  اإرهابية 
تكرر  ما  وهو  للتطرف،  داعمة 
جامعة  اأجرتها  اأخرى  درا�سة  يف 
على   2015 عام  وا�سنطن  جورج 
ا�ستخدام داع�ض لو�سائل التوا�سل 
اإىل  فيها  تو�سلت  الجتماعي 
التنظيم ل�ستخدام من�سات  اجتاه 
اأكرث حميمية مثل اإن�ستجرام، واأنه 
مبقارنة تواجد التنظيم على تويرت 
يبدو املحتوى املن�سوب اإليه على 
�سواء  ر�سمي«،  »غري  اإن�ستجرام 
اأو  التعاطف،  تو�سح  �سور  بن�رش 
يف  اليومية  احلياة  تفا�سيل  بن�رش 
ي�سب  مبا  ب�سوريا،  التنظيم  ظل 
الإرهاب  اإظهار  ل�سالح  النهاية  يف 

كاأنه اأمر طبيعي.
ا بع�ض املخاوف ب�ساأن  تطفو اأي�سً
م�سدًرا  اإن�ستجرام  ا�ستخدام 
املعلومات،  وا�ستقاء  لالأخبار 
»بيو«  ا�ستطالع ملركز  اأظهر  فقد 
اأن   2017 اأغ�سط�ض  يف  لالأبحاث 
ي�ستخدمون  الأمريكيني  من   %67
الإعالم الجتماعي للح�سول على 
ي�ستخدمون   %27 واأن  الأخبار، 
وهي  الغر�ض،  لهذا  اإن�ستجرام 
يف  ا�ستطالع  اأظهر  التي  الأخبار 
يح�سلون  ثلثيهم  اأن  ال�سابق  العام 
اأي  مق�سودة  غري  بطريقة  عليها 
يجرونها،  اأخرى  اأن�سطة  �سمن 
ال�سعي  عدم  يعني  ما  وهو 
ا�ستهالكها  واإمنا  منها،  للتحقق 
حٍدّ  -اإىل  ي�سمح  �سمني  ب�سكل 
والأخبار  ال�سائعات  بت�سلل  كبري- 
الزائفة، وهي املع�سلة التي باتت 
توؤرق �سناع التكنولوجيا والت�سبيك 

الجتماعي.
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واأو�سح مدير املعهد تامن �سعيد 
مب�ساركة  جتري  الدورة  هذه  اأن 
القطاع قدموا من  اإطارا من   25
ع�رشة واليات م�سيفا اأنها تندرج 
بني  التعاون  برنامج  اإطار  يف 
وزارة الفالحة و التنمية الريفية و 
ال�سيد و املنظمة العربية للتنمية 
واأ�ساف ذات امل�سوؤول  الفالحية 
اأن مكوين املعهد التقني لالأ�سجار 
اإىل  تطرقوا  الكروم  و  املثمرة 
حمورين هامني خالل هذه الدورة 
الثالثاء  اليوم  و  االثنني  اأم�س 
الإنتاج  اجليدة  املمار�سات  وهما 
م�ستقات  تثمني  و  جودة  ذو  زيت 
الزيتون  قال تامن اأن امل�ساركني 
عقب  �سيقومون  اللقاء  هذا  يف 
لدى  املعارف  بتعميم  ذلك 
الفالحني و �سيلقونهم التقنيات و 
املمار�سات اجليدة لغر�س اأ�سجار 
الزيتون و االعتناء بها و�سوال اإىل 
و  بتقليمها  مرورا  الزيت  ع�رش 

زيت  على  للح�سول  بها  االعتناء 
ذكرت  جهتها  ومن  نوعية  ذو 

بخو�س �سليمة مكونة و مهند�سة 
لالأ�سجار  التقني  املعهد  من 

على  ببجاية  الكروم  و  املثمرة 
الهدف  اأن  الدورة  هذه  هام�س 
لتطوير  الفالحني  دفع  هو  منها 
لتح�سني  اجليدة  املمار�سات 
املنتجة  الزيت  كمية  و  نوعية 
التي  االأمرا�س  بع�س  جتنب  و 
ت�سيب �سجرة الزيتون اأكدت ذات 
التحكم  اأهمية  على  املتحدثة 
من  للتقلي�س  االأ�سجار  تقليم  يف 
ظاهرة لتناوب املو�سمي لالإثمار 
لتجنب  التقلمي  و�سائل  وتعقيم 
كما  لل�سجرة  االأمرا�س  انتقال 
اأ�سارت اإىل تقنيات و فرتة جني 
الزيتون و مدة التخزين التي ال 
اأن تتجاوز 72 �ساعة قبل  يجب 
ارتفاع  جتنب  بهدف  الع�رش 
و�سيتم  الزيت  حمو�سة  ن�سبة 
ح�سة  تنظيم  االأربعاء  غدا 
طرف  من  الزيتون  زيت  لتذوق 
معهد  من  متخ�س�سة  جلنة 
بجاية و الذي �ستحدد االأخطاء 
 ، الزيت  ع�رش  يف  املرتكبة 

ح�سب ال�سيدة بخو�س.

�شكل حت�شني نوعية زيت الزيتون و ا�شتعمال م�شتقات الزيتون حمور دورة تكوينية نظمت يف 
املعهد التكنولوجي املتخ�ش�س ببوخالفة بتيزي وزو.

املعهد التكنولوجي الفالحي املتخ�ش�س بتيزي وزو

ق.م

دورة تكوينية حول حت�سني نوعية زيت الزيتون

الطارف

ورقلة 

ت�سجيل اأكرث من 2260 خمالفة خالل 9 اأ�سهر 

634 �سكن ريفي يف طور االإجناز ب�سيدي خويلد

و  النوعية  مراقبة  فرق  �سجلت 
قمع الغ�س بوالية الطارف 2265 
الت�سعة  االأ�سهر  خالل  خمالفة 
ما  ح�سب  اجلارية  ال�سنة  من 
التجارة.و  مديرية  من  علم 
فاإن  امل�سدر  لذات  ا�ستنادا 
مت  التي  املخالفات  هذه 
ت�سجيلها يف اأعقاب القيام ب11 
األف و 935 عملية مراقبة ت�سمل 
على وجه اخل�سو�س غياب رقم 
اإىل  اإ�سافة  التجاري  ال�سجل 

قواعد  و  �رشوط  احرتام  عدم 
النظافة ومت غلق ما ال يقل عن 
نف�س  خالل  جتاري  حمل   188
ذات  اأ�سافه  ما  ح�سب  الفرتة 
امل�سدر مو�سحا باأنه مت حجز 
خمتلف  من  اأطنان   4 من  اأكرث 
ال700  تتجاوز  بقيمة  ال�سلع 
مليون د.ج بني �سهري جانفي و 
اأن حتدث  �سبتمرب 2017 و بعد 
حم�رش   2261 حترير  عن 
ذات  اأردف  ق�سائية  متابعة 

باأن  التجارة  مبديرية  امل�سدر 
املبلغ غري املفوتر امل�سجل يف 
التي  املراقبة  عمليات  اأعقاب 
مت القيام بها خالل نف�س الفرتة 
بلغ اأكرث من 252 مليون د.ج كما 
مت اإر�سال 140 عينة من خمتلف 
الغذائية )جنب، طماطم  املواد 
حليب،  معدنية،  مياه  م�سربة، 
اأجل  من  للمخرب  زيت...( 
البكتريية  للتحاليل  اإخ�ساعها 
ح�سب ما اأفاد به ذات امل�سدر 

غري  االأرباح  قيمة  باأن  موؤكدا 
هذه  خالل  املحققة  ال�رشعية 
مليون  ال138  جتاوزت  الفرتة 
اأي حالة  ت�سجيل  يتم  و مل  د.ج 
ت�سمم غذائي خالل هذه االأ�سهر 
ذات  ك�سفه  ما  ح�سب  الت�سعة 
امل�سدر مذكرا يف ذات ال�سياق 
من  ب�سل�سلة  القيام  مت  باأنه 
العمليات التح�سي�سية من طرف 
هذه امل�سالح من اأجل احلفاظ 

على �سحة امل�ستهلكني. 

 634 عن  يقل  ال  ما  اإجناز  يجري 
عرب  الريفي  ال�سكن  ب�سيغة  وحدة 
دائرة �سيدي خويلد ) �رشق ورقلة(   
ح�سبما ا�ستفيد من م�سالح الوالية 
من  ح�سة  ال�سكنات  هذه  تعد  و 
م�ساعدة   4.197 قوامه  برنامج 
منحت لدائرة �سيدي خويلد منها 
و  اإجنازه  مت  ريفي  �سكن   3.460
103 وحدة مل تنطلق بها االأ�سغال 
باأكرث  تقدر  اإجناز  بن�سبة  اأي  بعد  
مت  ما  وفق  املائة   يف   82 من 
تاأكيده و ت�ساهم  هذه ال�سيغة من 
كبريا  اإقباال  تلقى  التي  و  ال�سكن 
التخفي�س  يف  ال�سكان  طرف  من 
على  املتزايد  الطلب  حدة  من 
كذلك  وت�سمح  االإجتماعي  ال�سكن 
و  الفو�سوي  البناء  على  بالق�ساء 
تراب  م�ستوى  على  ال�رشعي  غري 
هذه الدائرة التي تت�سكل من ثالث 
عني  و  خويلد  �سيدي    ( بلديات 
   ) اهلل  عبد  بن  حا�سي  و  البي�ساء 
اإليه. و يف �سياق مت�سل  كما اأ�سري 
بن  حا�سي  بلدية  ا�ستفادت  فقد 
عبد اهلل ذات الطابع الفالحي من 
�سكنية  وحدة   370 قوامه  برنامج 

املجمع  الريفي  ال�سكن  ب�سيغة 
ترتاوح  جتزئات   7 على  موزعة 
م�ساحة كل واحدة منها ما بني 200 
اإىل 204 مرت مربع منها 25 وحدة 
 ، البناء  قيد  توجد   114 و  اأجنزت 
و ب�ساأن ال�سكن االإجتماعي  توجد 
372 وحدة ب�سيغة ال�سكن العمومي 
االإيجاري منبني 540 �سكن منتهية 
االأ�سغال   فيما توجد 168 وحدة 
م�ستوى  على  الور�سات  قيد 
عا�سمة مقر البلدية ) 118 وحدة( 
بن  حا�سي  و   )36( البي�ساء  وعني 

ا�ستالم  يتوقع  و  اهلل)14(.  عبد 
ال�سكن  ب�سيغة  وحدة   130 قريبا 
عني  ببلدية  االإيجاري  العمومي 
البي�ساء مدرجة يف اإطار املخطط  
اخلما�سي املنق�سي  حيث ت�سجل 
املق�سمة  ال�سكنات  هذه  ور�سات 
على م�رشوعني ) 100 و 30 وحدة( 
تقدما "ملحوظا" قدرت ن�سبته ب 
90 يف املائة.كما �ستتدعم حظرية 
دائرة �سيدي خويلد قريبا ب 106 
الرتقوي  ال�سكن  ب�سيغة  �سكن 
العمومي التي توجد حاليا يف طور 

ذلك  و  الدائرة  بعا�سمة  االإجناز 
اجتماعي  �سكن   172 على  عالوة 
قوامه  برنامج  �سمن  ت�ساهمي 
440 وحدة   بينما اكتملت االأ�سغال 
اأ�سري  اأخرى   مثلما  ب 268وحدة 
اأ�سغال  تقدم  ن�سبة   بلغت  .و  اإليه 
ال�سكن  برامج  مبجمل  االإجناز 
�سيدي  دائرة  منها  ا�ستفادت  التي 
االأخرية  ال�سنوات  خالل  خويلد 
بني   من  و  املائة  يف   75 من  اأكرث 
املقدر  لل�سكنات  االإجمايل  العدد 
ب 5.283 �سكن من خمتلف ال�سيغ 
توجد 4.100  وحدة منجزة اإ�سافة 
اإىل 1.080 قيد االإجناز   فيما مل 
تنطلق االأ�سغال بعد ب 103 وحدة 
ورفع  تو�سيحه  جرى  كما  اأخرى 
نظم  لقاء  مبنا�سبة  مواطنون 
قام  ميدانية  زيارة  هام�س  على 
الدائرة  لهذه  موؤخرا  الوايل  بها 
ب�سفة  متحورت  التي  ان�سغاالتهم 
خا�سة حول اإجناز عمليات التهيئة 
اخلارجية و ربط االأحياء ال�سكنية 
بال�سبكات  التجزئات  و  اجلديدة 
املختلفة ) املياه ال�ساحلة لل�رشب 

و التطهري و الكهرباء والغاز( .

تلم�شان 

ديوان الرتقية و الت�شيري العقاري ق�شنطينة

اإجراء 429 عملية مراقبة
 ملواد البناء منذ بداية 2017 

1,4 مليار د.ج قيمة ديون 
االإيجارغريامل�سددة

للهيئة  املحلية  الوكالة  اأجرت 
للبناء  التقنية  للرقابة  الوطنية 
بوالية تلم�سان 429 عملية مراقبة 
ور�سات  م�ستوى  على  البناء  ملواد 
بداية  منذ  وذلك  امل�ساريع  اجناز 
 30 غاية  اإىل  و  اجلاري  العام 
�سبتمرب املا�سي، ح�سبما علم لدى 
ر�سيد  اأبرز  و  الوكالة   هذه  مدير 
جمعة اأنه من �سمن هذه العمليات 
مت اإجراء 290  �سحب لعينات من 
الور�سات  داخل  من  اخلر�سانة 
ب�سفة فجائية و 20 عملية اقتطاع 
وهي  املنجز  البناء  من  لعينات 
كثريا  عليها  يعتمد  التي  الطريقة 
عن  دقيقة  نتائج  تقدمي  اأجل  من 
يف  امل�ستعملة  اخلر�سانة  نوعية 
خالل  ما.ومت  م�رشوع  جت�سيد 
لعينات  اإجراء �سحب  الفرتة  نف�س 
البنايات  بع�س  اأ�سطح  كتامة  من 
 107 بتعداد  االأ�سغال  املكتملة 
عينة و كذا مراقبة نوعية احلديد 
 12 ل  البناء  عملية  يف  امل�ستعمل 
ذات  وذكر  اأ�ساف  كما  ور�سة، 
امل�سوؤول اأن عملية �سحب العينات 
خا�سة اخلر�سانة تكون عن طريق 
بها  يقوم  التي  الفجائية  الزيارات 
مهند�سو الوكالة البالغ عددهم 14 
مهند�سا اإىل ور�سات البناء وهو ما 
باختبارها و حتليلها داخل  ي�سمح 
خ�سوعها  ملعرفة  الوكالة  خمرب 

املتعارف  املقايي�س  و  لل�رشوط 
عليها يف عملية البناء واأو�سح ذات 
امل�سدر اأن خمرب الوكالة املحلية 
التقنية  للرقابة  الوطنية  للهيئة 
للبناء يخ�سع لعملية حتديث لبع�س 
العتاد امل�ستعمل يف عملية �سحب 
امل�ستعملة  البناء  مواد  حتليل  و 
قوالب  كتجديد  الور�سات  داخل 
�سيتم  التي  اخلر�سانة  �سحب 
ال�رشوع يف ا�ستعمالها قريبا و هي 
م�سنوعة من مادة البال�ستيك ذات 
االآالت  بع�س  و  الرفيعة  اجلودة 
اأن  اإىل  اأ�سار  .و  االأخرى  اجلديدة 
بع�س  على  يعتمد  الوكالة  خمرب 
التقنيات يف عملية التحاليل اأبرزها 
ت�سجيل املعطيات الهامة اخلا�سة 
بالور�سة التي مت �سحب منها عينة 
خلطها  لتفادي  اخلر�سانة  من 
يوما   28 اأق�ساها  ملدة  تركها  و 
�سالبتها  مدى  اختبار  يتم  حتى 
عن طريق اأجهزة ال�سغط .و اأبرز 
اأن مهام الوكالة تتج�سد  امل�سوؤول 
املخططات  خمتلف  درا�سة  يف 
زيادة  البناء  مب�ساريع  اخلا�سة 
البناء  مواد  عينات  �سحب  على 
التقليل  بغية   ثباتها  من  للتاأكد 
من حدوث االإ�رشار يف حال وقوع 
كالزالزل  الطبيعية  الكوارث  بع�س 

و الفي�سانات. 

غري  االإيجار  ديون  قيمة  ارتفعت 
امل�سددة لديوان الرتقية و الت�سيري 
طرف  من  بق�سنطينة  العقاري 
د.ج،  1،4مليار  اإىل  امل�ستاأجرين 
مرمي  اأو�سحت  و  علم  ما  ح�سب 
دبا�س باأنه مت تخ�سي�س "اإجراءات 
للم�ستاأجرين املتخلفني  ت�سهيلية" 
اأن  عن ت�سديد ديونهم م�سرية اإىل 
العقاري  الت�سيري  و  الرتقية  ديوان 
الزبائن جدولة عملية  يقرتح على 
ذات  ذكرت  اأن  بعد  الت�سديد.و 
االإيجار  ديون  قيمة  باأن  امل�سوؤولة 
يف  قدبلغت  كانت  امل�سددة  غري 
ماي 2015 ما جمموعه 1،8 مليار 
اإحالة 459  باأنه متت  اأ�سافت  د.ج 
الديون  ب�سبب  العدالة  على  ملف 
 2016 �سنة  خالل  امل�سددة  غري 
بخ�سو�سها  �سدرت  ق�سايا  بني 
ب�سدد  هي  اأخرى  و  االأحكام 
اأ�سارت  ،و  الق�سائية  املتابعة 
توجيه  بعد  ياأتي  امل�سعى  اأن  اإىل 

للم�ستاأجرين  اإعذارات  عدة 
ديونهم  ت�سديد  "املتقاع�سني"يف 
جميع  باتخاذ  الديوان  قام  حيث 
ال�سرتداد  القانونية  االإجراءات 
ديونه كما مت اتخاذ تدابري طرد يف 
حق 22 م�ستاأجرا ح�سب ما اأردفته 
دبا�س مو�سحة باأن 9 منهم امتثلوا 
ديونهم  بت�سديد  العدالة  لقرارات 
كما ذكرت املكلفة باالت�سال لدى 
العقاري  الت�سيري  و  الرتقية  ديوان 
ال�سكن  وزارة  باأن  بق�سنطينة 
قد  كانت  املدينة  و  العمران  و 
مل�سوؤويل  تعليمات  موؤخرا  اأعطت 
دواوين الرتقية و الت�سيري العقاري 
لتح�سيل  وا�سعة  بعملية  للقيام 
امل�ستاأجرين  لدى  العالقة  الديون 
الذين  و  بالدفع  املتاأخرين 
لت�سوية  نهائي"  "اإنذار  لهم  وجه 

و�سعياتهم. 
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ح�صن العا�صي /كاتب و�صحفي 
فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

تعّلم كيف ت�سبح كاذبًا يف 
خم�سة �أيام

يف امل�صابقة الدولية للكذب التي اأقيمت يف مدينة كذب�صتان العربية ، والتي ي�صرف على تنظيمها �صنويًا االحتاد 
العربي للكذب اأهم واأعرق االحتادات العاملية التي ترعى الكذب والنفاق والكذابني العرب، الذين ينتزعون 

وبجدارة املراكز االأوىل دون اأية م�صقة ومناف�صة يف بطوالت الكذب العاملية، نرتككم دون اإطالة مع الكذبة التي 
حققت للم�صارك العربي املركز االأول .

العربية �سهلة  الدول  يف  احلياة 
وتكاليف  وممتعة،  نا�رضة  جداً، 
امل�سايف  كثرياً،  رخي�سة  املعي�سة 
واحلدائق  واملدار�س  واجلامعات 
عن  فا�ست  العربي  العامل  يف 
واملكتبات  املواطنني،  حاجة 
العامة منت�رضة يف كل حي وكل قرية 
ال�سوارع، نظيفة ومعبدة ومل يبقى 
اأي طريق ترابي يف الوطن العربي، 
املوا�سالت  �سبكات  وامتدت 
العربية  القرى  كافة  لتغطي 
البا�سات  العامة،  النقل  بو�سائل 
احلديثة  التعليم  والقطارات 
جماناً لكافة  متوفر  والعالج 
ال�سكن  اأي متييز،  دون  املواطنني 
تاأمني م�سكن  للجميع ومت  موجود 
عربي،  مواطن  لكل  و�سحي  الئق 
ال�رضب  ماء  �سبكات  مد  ومت 
اإىل  ال�سحي  وال�رضف  والكهرباء 
كل بقعة عزيزة يف الوطن العربي، 
ماء  على  اليتوفر  منزل  فاليوجد 
وتدفئة،  �سحي  و�رضف  وكهرباء 
فاالأ�سواق  ورخي�س  وفري  الطعام 
والفاكهة  باخل�سار  متتلئ  العربية 
بخ�سة،  باأثمان  ال�سحية  واللحوم 
�ساالت ال�سينما وامل�سارح وقاعات 
املو�سيقى اأ�سبحت منت�رضة يف كل 

مكان من املدن والقرى العربية

كذب يف كل االجتاهات
ق�سينا  اأننا  اأخربكم  اأن  ن�سيت   
معانيها  بكافة  االأمية  على  نهائياً 
التقليدية  االأمية  وتف�سرياتها، 
القراءة  اليجيدون  الذين  فن�سبة 
العرب  ال�سكان  من  والكتابة 
الذين  ون�سبة  كبري،  �سفر  بلغت 
التقنيات  ا�ستخدام  اليجيدون 
يف  �سفر  والميتلكونها  احلديثة 
يتمتعون  العرب  فجميع  املائة، 
ما  اآخر  على  تتوفر  ذكية  بحياة 
االلكرتونية  ال�رضكات  ابتكرته 
وفرت  الر�سيدة  وحكوماتنا   ،
بح�سب  مواطن  لكل  الئقاً  عماًل 

ن�سبة  فانخف�ست  االإخت�سا�سات، 
اإىل  العاملة  القوى  بني  البطالة 
ا�ستطعنا  واأننا  املائة،  يف  �سفر 
الر�سوة  اأنواع  كل  على  الق�ساء 
والتدخالت  الوا�سطات  وجميع 
والعالقات النفعية، وزادت االأجور 
والعام  اخلا�س  للقطاعني  العامة 
اأية  تبلغها  مل  م�ستويات  وبلغت 
دولة على كوكب االأر�س، وحتققت 
توزيع  ومت  االجتماعية،  العدالة 
وخرياته  العربي  الوطن  ثروات 
بالت�ساوي،  العربية  ال�سعوب  على 
وال  اأخرى،  على  لدولة  فالف�سل 
وال  حمكوم،  على  حلاكم  ف�سل 
انت�رضت  �سائل،  على  مل�سوؤول 
العربية  دولنا  يف  االبحاث  مراكز 
انت�سار النار يف اله�سيم، فاأ�سبحنا 
املعرفة  ت�سدير  يف  االأوىل  االأمة 
اهلل،  خلق  بقية  اإىل  واالإخرتاعات 
ال�سعب  القراءة فقد قفز  والتغفل 
التي  القائمة  را�س  اإىل  العربي 

تقراأها  التي  الكتب  عدد  حتدد 
�سعوب العامل، بل ا�سبح يف كل بيت 
كافة  اإغالق  ومت  حمرتمة،  مكتبة 
اأندية  اإىل  حتولت  التي  ال�سجون 
ريا�سية واأماكن ملمار�سة االأن�سطة 
لدينا  حتققت  املدر�سية،  مابعد 
امل�ساواة التامة الفعلية واحلقيقية 
الواجبات  يف  والرجل  املراأة  بني 
امل�سوؤوليات  وحتمل  واحلقوق 
واملنا�سب  القيادية  املهام  وتبواأ 
فا�سبح  العربية،  الدول  يف  العليا 
الربملانات  اأع�ساء  عدد  ن�سف 
يف  وكذلك  الن�ساء،  من  العربية 
كافة قطاعات املجتمع من التعليم 
وال�سحة والوظائف االإدارية وحتى 
فيها  تزاحم  التي  اليدوية  املهن 
تقا�سم  الرجل،  ع�سالت  املراأة 
الرجل العربي واملراأة العربية كل 
ورعاية  البيت  عمل  من  بدء  �سئ 
باأماكن العمل لغاية  االأوالد مروراً 
القرارات امل�سريية  املنا�سفة يف 

واالأمم  ال�سعوب  اأ�سبحت  لالأمة، 
االأخرى حت�سدنا على مانحن فيه 
من تقدم وازدهار، واأ�سحى �سكان 
للعي�س  يتدفقون  االأخرى  الدول 
يف اإحدى الدول العربية، ويتمنون 
احل�سول على حق االإقامة حتى لو 
الدامنركيون  فرتك  موؤقتة،  كانت 
وكذلك  والرنوجيون  وال�سويديون 
والفرن�سيون  واالإجنليز  االأملان 
عرب  بحياتهم  وخاطروا  بلدانهم 
عتيقة  �سيد  بقوارب  االإبحار 
للو�سول اإىل �سواطئ اإحدى الدول 
العربية كي ينعموا برغد املعي�سة 
اللجوء  طلب  وتقدمي  فيها، 
على  للح�سول  العربية  لل�سلطات 
البحث عن امراأة  اأو  االإقامة،  حق 
عربية للزواج منها ق�سد احل�سول 
واأ�سبحت  االإقامة،  اأوراق  على 
العقول املفكرة والذكية واأ�سحاب 
خمتلف  من  العليا  ال�سهات 
االإخت�سا�سات ياأتون من كل �سوب 
ب  حد و
يف  طمعاً 
ل  حل�سو ا
عمل  على 
دولة  يف 
 ، بية عر
�سبحنا  اأ

ننتج 
يفي�س  ما
عن  كثرياً 
ت  جا حتيا ا
بنا  �سعو
من  العربية 
ت  منتجا
اأو  زراعية 
عية  �سنا
 ، خمتلفة
نا  ف�رض
رقم  االأمة 
يف  واحد 
 ، ير لت�سد ا

واملنتجات  والب�سائع  وال�سلع 
ويف  مكان  كل  يف  تراها  العربية 
مَنّ  وقد  االأخرى،  الدول  كافة 
لذلك  خالبة  بطبيعة  علينا  اهلل 
ال�سياحية  االأماكن  انت�رضت 
وقرية  مدينة  كل  يف  والرتفيهية 
جذب  مركز  واأ�سبحنا  عربية 
ال�سوارع  ال�سعوب،  لبقية  �سياحي 
للتلوث واالأ�سجار  نظيفة والوجود 

واخل�رضة والورود يف كل مكان.

ال�صري يف االجتاه 
املعاك�س

 ومن اأجمل االأ�سياء التي تالحظها 
وجود  هي  العربية  الدول  يف 
تن�سح  دميقراطية  �سيا�سية  نظم 
وال�سفافية  والرحمة  بالعدل 
بامل�سوؤولية  عال  ح�س  ولديها 
جتاه ق�سايا �سعوبها، وتوؤمن مببداأ 
را�سخاً،  اإمياناً  ال�سلطة  تداول 
اأحزاب  هي  العربية  واالأحزاب 
همها االأ�سا�سي م�سلحة املواطن 
كافة  وتوفري  حمايته  وال�سهرعلى 
اأما  يحتاجها،  التي  امل�ستلزمات 
و�سام  نال  فقد  الق�سائي  النظام 
العدل  نتيجة  العاملي  االإ�ستحقاق 
قاعات  ترى  لذلك  وال�سفافية، 
املحاكم العربية فارغة الأن العدل 
قد حتقق، ناهيك ‘ن االأمن واالأمان 
العربية  دولنا  به  تتمتع  الذي 
وغياب كامل لكافة اأنواع اجلرائم، 
فال قتل وال�رضقات والخطف وال 
وال  م�سلح  اعتداء  وال  اغت�ساب 
هتك اأعرا�س وال ر�ساوي وال ف�ساد 
اإداري اأو مايل وال طمع وال ج�سع، 
يتمتع  جمتمع  العربي  املجتمع 
عال،  م�ستوى  ذات  وقيم  باأخالق 
التكافل االإجتماعي واحد من اأبرز 
االإيجابية  االجتماعية  املظاهر 
يف العامل العربي، فال جتد فقرياُ 
وال طالب  وال م�سكيناَ  �سحاذاَ  وال 

حاجة، فاجلميع للجميع وكل �سيء 
متوفر للكل، وا�سبح اجلميع يتزوج 
بدينار اأو درهم فالجتد مبالغة يف 
املهور وال طلبات تعجيزية لل�سباب 
املقبل على الزواج، جمتمع عربي 
وكرمي،  ومعطاء  ومتفهم  مت�سامح 
املرتفعة  االأ�سوات  متاماً  غابت 
يتحدث  فاجلميع  حياتنا  من 
هادئة،  ووترية  منخف�س  ب�سوت 
مبت�سمني  املواطنني  جميع 
والقناعة،  بالر�سى  وي�سعرون 
التي  اجلغرافية  احلدود  وزالت 
العربية،  الدول  بني  تف�سل  كانت 
العربي  املواطنني  جميع  واأ�سبح 
اإىل  بلد  من  حرية  بكل  يتنقلون 
دخول  لتاأ�سريات  وجود  فال  اآخر، 
يف  حجز  وال  مالية  كفاالت  وال 
اأما  املطارات وال ت�سفري ق�رضي، 
والفني  الثقايف  ال�سعيدين  على 
تعرب  م�ستويات  اإىل  ارتقيا  فقد 
وقيمه  العربي  ال�سعب  اأ�سالة  عن 
الغني  وتاريخه  ال�سامية،  ومبادئه 
حقوق  اإن  امل�ستقبلية،  وتطلعاته 
االإن�سان العربي م�سانة كاملة غري 
احليوانات  حقوق  حتى  منقو�سة، 
والقوانني  الد�ساتري  يف  من�سو�سة 
منت�رضة  العامة  احلريات  العربية، 
حرية  القانون،  بقوة  وحممية 
امل�ساركة  حرية  والتعبري،  الراأي 
واأ�سبح  النقد،  حرية  ال�سيا�سية، 
�سعوب  اأكرث  من  العربي  املواطن 
الكون اإمياناً باأهمية احلوار العربي 
اإمياناً  الكون  �سعوب  اأكرث  من 
واالإ�سغاء  احلوار  باأهمية 
بني  للتوا�سل  وحيد  ك�سكل 
االأفراد وبينهم وبني ال�سلطة 
ما  كل  من  االأهم  احلاكمة، 
الوحدة  حققنا  اأننا  تقدم 
العربية قوالً وفعاًل، فاأ�سبح 
و�سوت  واحد  للعرب جي�س 
لذلك  واحد وموقف واحد، 
فل�سطني  حترير  ا�ستطعنا 
ال�سهاينة،  املحتلني  من 
االأرا�سي  كافة  وا�ستعدنا 
التي  االأخرى  العربية 
العربي  انتزعت من اجل�سم 
كنا  حني  ما�سية  فرتات  يف 
بات  فقد  االآن  اأما  �سعفاء، 
العامل كله يخ�سانا ويعمل لنا 
األف ح�ساب، ملا منلكه من 
واقت�سادية  ع�سكرية  قوة 
�سيطرتنا  نفر�س  جعلتنا 
على جميع الدول ونحكمهم، 
االأخرى  الدول  نغزو  وبداأنا 
ثقافيا واقت�سادياً، فبت ترى 
وت�سمع عن الطريقة العربية 
العربي  النموذج  الزواج،  يف 
يف الدميقراطية واحلريات، 
اال�سلوب  العربية،  القيم 
العربي يف احلكم، اجلامعات 
العربية، ال�سناعات العربية، 
واالأهم  العربي،  الدينار 
االإنت�سار اال�ستثنائي للكتاب 
ت�سبح  كيف  تعلم  العربي: 

كاذباً يف خم�سة اأيام .



�إ�شهاراخلمي�س 12 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 22 حمرم  1439ه 9

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة
م�صلحة التنظيم
 مكتب اجلمعيات

رقم 44/2017
 و�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�س جمعية حملية   

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433
امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، واملر�ص�م التنفيذي رقم : 15-74 امل�ؤرخ يف 26ربيع الثاين 

عام 1436 امل�افق لـ : 16/ فرباير 2015 الذي يحدد احكام القان�ن الأ�صا�صي النم�ذجي املطبق على 
النادي الريا�صي الهاوي ،مت هذا الي�م 10 �صبتمرب 2017-10-11 ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية

املحلية امل�صماة :
النادي الريا�صي لله�اة : اأمل عني الزينة باجللفة

يراأ�صها ال�صيد:  حانطي حممد
الكائن مقرها بـ : الفرع الإداري البلدي لعني الزينة باجللفة

��شهار جتديد جمعية ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا الأحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال�صيما 
املادة رقم 18 منه لقد مت هذا اليوم 11/10/2017 

جتديد الهيئة القيادية للجمعية املحلية 
امل�صماة النادي الريا�صي للهواة مولودية �صباب امل�صيلة 
لكرة القدم  املعتمدة بتاريخ 04/09/2002 حتت رقم 

124  الكائن مقرها ب امللعب البلدي ال�صهيد احمد خلفة 
بلدية امل�صيلة  رئي�س اجلمعية بتقة عبدالرزاق 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
  والية : البويرة

 دائرة: البويرة
 بلدية:البويرة

رقم : 27/ 2017
و�صل ت�صجيل بتغيري الهيئة التنفيذية

 طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات  

مت هذا الي�م 17 �صبتمرب 2017  ت�صليم و�صل ت�صجيل بتغيري الهيئة التنفيذية للجمعية
امل�صماة : جمعية الدينية » اب� بكر ال�صديق » الب�يرة

مقرها : حي 212 م�صكن اأولد ب��صية الب�يرة
يرتاأ�صها  :  دله�م مراد ابن �صعيد

تاريخ ومكان امليالد:  02/ 07 / 1978 بالب�يرة 
املالحظة: ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني 30 ي�ما على الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية 

اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

و�شل �إ�شهار تاأ�شي�س �ملكتب 
طبقا الأحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات بناء علي طلب تا�صي�س جمعية 
ذات �صبغة حملية املوؤرخ بتاريخ 09/05/2017 

امل�صماة جمعية اأولياء التلميذ ملدر�صة ال�صهيد بوزيدي 
�صعد  الكائن مقرها مدر�صة ال�صهيد بوزيدي �صعد 

ي�صرفني ان احيطكم علما مبوافقتنا علي التاأ�صي�س 
مكتب هذه اجلمعية التي يرتاأ�صها ال�صيد يحياوي 

ال�صعيد 

ANEP N°:  525717 الو�صط:2017/10/12
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بعد �سنوات من الدم و التنافر

هل تفلح القاهرة يف فك ُعقد امل�ساحلة الفل�سطينية هذه املرة؟ 
اأبدى حملالن �سيا�سيان فل�سطينيان، تفاوؤلهما يف جناح جل�سات امل�ساحلة الفل�سطينية، يف العا�سمة امل�سرية 

امل�سرية.  العامة  املخابرات  جهاز  "فتح" و"حما�س"، برعاية  بني حركتي  الثالثاء،  اليوم  "القاهرة"، 
حوارات  يف  املحلالن  وقال 
اإن  "الأنا�ضول"،  منف�ضلة مع وكالة 
هذه اللقاءات تختلف عن احلوارات 
واإن فر�ص  ال�ضابقة بني احلركتني، 
املقرر  ومن  بكثري  اأكرب  جناحها 
"فتح"  حركة  وفدا  يجتمع  اأن 
لبحث  القاهرة  يف   ، و"حما�ص" 
حكومة  ومتكني  امل�ضاحلة  ملف 
يف  عملها  مهام  ت�ضلم  من  الوفاق 
ال�ضيا�ضي،  قطاع غزةوقال املحلل 
اأكرم عطا اهلل، اإن هذه املرة ن�ضبة 
من  اأعلى  امل�ضاحلة  لقاءات  جناح 
كل  واأ�ضاف:"  ال�ضابقة".  املرات 
حوارات  لنجاح  ت�ضري  املوؤ�رشات 
التي  النوايا  حيث  من  امل�ضاحلة، 
التي  واملرونة  الطرفان،  يبديها 
الأحداث"  و�رشعة  يقدماها، 
اأي  هناك  اأن  يبدو  ل  وتابع:" 
لالآخر  الطرفني  اأحد  من  ترب�ص 
يوجد  ول  امل�ضاحلة،  لإعاقة 
تُظهر  بل  بينهما،  اإعالمي  ترا�ضق 
اإنهاء  يف  حقيقة  رغبة  احلركتان 
الدور  "اأن  اإىل  واأ�ضار  النق�ضام" 
اأكرث ح�ضوًرا،  امل�رشي هذه املرة 
اإنهاء  يف  النجاح  فر�ص  يزيد  مما 
عطا  ويرى  الفل�ضطيني"  النق�ضام 
يقف  الذي  امل�رشي  الدور  اأن  اهلل 

خلف امل�ضاحلة، يعترب اأهم �رشوط 
وتطبيقها.  جناحها  و�ضمانات 
ال�ضيا�ضي،  الكاتب  يتوقع  بدوره 
يف  م�رش  جناح  الدجني،  ح�ضام 
اإمتام امل�ضاحلة الفل�ضطينية واإنهاء 
الفل�ضطيني  الفل�ضطيني-  ال�رشاع 
�ضنوات  ع�رش  نحو  منذ  امل�ضتمر 
التي تدعم  "املوؤ�رشات  وقال:" اإن 
بكثري  اأكرب  القاهرة  لقاءات  جناح 
تف�ضلها".  قد  التي  املوؤ�رشات  من 
امل�ضبوق  غري  الهتمام  وتابع:" 
امل�ضاحلة  اإمتام  يف  م�رش  من 
ت�ضمح  لن  واأنها  الفل�ضطينية، 
وخا�ضة  العربية  والبيئة  بف�ضلها، 
تدعم  اأ�ضبحت  التي  الدولية 
تدفع  موؤ�رشات  كلها  امل�ضاحلة، 
للتفاوؤل، و اإنهاء �ضنوات النق�ضام" 
الرباعية  اللجنة  واأ�ضدرت 
الوليات  ت�ضم  التي  الدولية"، 
ورو�ضيا  الأمريكية  املتحدة 
والحتاد الأوربي، والأمم املتحدة، 
بياًنا نهاية ال�ضهر املا�ضي، رحبت 
فيه بجهود امل�ضاحلة، ومل تهاجم 
حركة حما�ص، كعادتها وقال مبعوثو 
اللجنة الرباعية الدولية، يف بيانهم، 
املبذولة  اجلهود  "يدعمون  اإنهم 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  لإعادة متكني 

قطاع  يف  م�ضوؤولياتها  ت�ضلم  من 
غزة". وحّث البيان، "الأطراف على 
لإعادة  ملمو�ضة  خطوات  اتخاذ 
يف  الغربية  وال�ضفة  غزة  توحيد 
ظل ال�ضلطة الفل�ضطينية ال�رشعية" 
بيان  خلى  فقد  العادة،  غري  وعلى 
حلركة  انتقادات  اأي  من  الرباعية 
اإن:"  الدجني  وقال  "حما�ص" 
امل�ضاحلة،  لإمتام  �ضت�ضعى  م�رش 
التي  ال�ضائكة  امللفات  بع�ص  رغم 
�ضالح  ملف  اأبرزها  ومن  تواجهها 
حما�ص  اأن  كما  وتابع:"  حما�ص" 
بالق�ضة  املحدق  بالقلق  ت�ضعر 

العقوبات  وحجم  الفل�ضطينية، 
والو�ضاع  غزة،  قطاع  تواجه  التي 
ل�ضكانه"ويعترب  ال�ضعبة  الإن�ضانية 
"كتائب  متلكه  الذي  ال�ضالح  ملف 
الفل�ضطينية  والف�ضائل  الق�ضام" 
ال�ضائكة  امللفات  من  الأخرى، 
اأن  اإل  الفل�ضطينية،  امل�ضاحلة  يف 
ال�ضيا�ضي حلركة  املكتب  رئي�ص 
"حما�ص"، اإ�ضماعيل هنية، �رشح 
ا�ضتعداد  عن  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
الف�ضائل  مع  للتفاو�ص  حركته 
وفتح، لو�ضع ا�ضرتاتيجية "لإدارة 

�ضالح املقاومة".

اليمن

يبلغ حجمها 17.5 مليار دوالر �سنويا

900 يوم للتحالف العربي.. خارطة ال�سيطرة والنفوذ 
طوت العمليات الع�ضكرية يف اليمن التي 
ال�ضعودية  بقيادة  العربي  التحالف  �ضّنها 
يوما   900 ال�رشعية،  احلكومة  مل�ضاندة 
ال�ضيا�ضية  اجلهود  لكن  انطالقها،  على 
ت�ضببت  حرٍب  جماح  كبح  عن  عجزت 
 3 ونزوح  �ضخ�ص،  اآلف   9 نحو  مبقتل 
ماليني ن�ضمة واآخر امل�ضاعي ال�ضيا�ضية، 
اخلا�ص  الأممي  املبعوث  اإعالن  كانت 
اأحمد،  ال�ضيخ  ولد  اإ�ضماعيل  اليمن  اإىل 
اأطراف  ي�ضم  اجتماع  عقد  اإىل  �ضعيه   ،
العاجل"،  القريب  "يف  اليمنية  الأزمة 
مدينة  يف  الجتماع  يُعقد  اأن  مرجحاً 
خارطة  يلي،  وفيما  ال�ضوي�رشية  جنيف 
النزاع  لأطراف  والنفوذ  ال�ضيطرة 
اليمني بعد مرور تلك املدة على تدخل 
التحالف العربي، بالإ�ضافة اإىل املكا�ضب 
حققتها  التي  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
التحالف  مب�ضاندة  احلكومية  القوات 

العربي يف املناطق املحررة.
خارطة ال�سيطرة

عقب مرور 900 يوم على انطالق عملية 
 ،2015 مار�ص   26 يف  احلزم"  "عا�ضفة 
اأعلنتها  التي  عدن  ا�ضتعادة  يزال  ما 
احلكومة ال�رشعية عا�ضمة موؤقتة للبالد 
يف فرباير من العام نف�ضه، عقب اجتياح 
احلوثيني ل�ضنعاء، املك�ضب الأبرز لتدخل 
ون�ضف  عامني  العربي.وبعد  التحالف 
احلكومية  القوات  باتت  احلرب،  من 
وحلج  عدن  حمافظات  على  ت�ضيطر 
واأبني، اإ�ضافة اإىل ال�ضالع و�ضبوة، جنوبي 
واملهرة وحمافظة  و"ح�رشموت  البالد، 
اأن  رغم  �رشقها،  �ضقطرى"  اأرخبيل 
ي�ضلها  مل  الأخرية  الثالث  املحافظات 
حترير  مت  فيما  �ضالح  وقوات  احلوثيون 
ح�رشموت  عا�ضمة  "املكال"  مدينة 
متّكنت  كما  فقط  "القاعدة"  تنظيم  من 
�ضيطرتها  ب�ضط  من  احلكومية  القوات 
�رشق  النفطية،  ماأرب  حمافظة  على 
حمافظتي  من  وا�ضعة  واأجزاء  �ضنعاء، 
)�ضمايل(،  واجلوف  غرب(،  )جنوب  تعز، 
اأن  ومع  حجة  حمافظة  من  واأجزاء 
احلكومة اليمنية تقول اإنها باتت ت�ضيطر 
البالد،  اأرا�ضي  من  الأكرب  اجلزء  على 
امل�ضاحة  اأن  يرون  مراقبني  اأّن  اإل 
وقوات  احلوثيني  بيد  تزال  ما  الأهم 
�ضنعاء  العا�ضمة  راأ�ضها  وعلى  �ضالح، 
على  ال�ضرتاتيجية  احلديدة  وحمافظة 
البحر الأحمر.وي�ضيطر احلوثيون و�ضالح 
وحمافظتها،  �ضنعاء  على  الآن  حتى 
وذمار  �ضمال،  وحجة،  و�ضعدة  وعمران 
)جنوب �ضنعاء( واحلديدة ورمية، غربا، 
واملحويت )�ضمال غرب(، واإب )و�ضط(، 
والبي�ضاء  تعز  حمافظات  من  واأجزاء 

)و�ضط(، واجلوف )�ضمال(.
عودة الدولة

كانت  احلزم"،  "عا�ضفة  انطالق  عند 
يقيمون  اأركانها  وكافة  اليمنية  احلكومة 
الريا�ص،  ال�ضعودية  العا�ضمة  يف  موؤقتا 
يف  هادي  الرئي�ص  بقاء  ا�ضتمرار  ورغم 
اأن  اإل  الوزراء،  من  عدد  ومعه  اململكة 
لرجال  عودة  �ضهدت  املحررة  املناطق 
الدولة واخلدمات ب�ضكل ن�ضبي. ويتواجد 
دغر،  بن  عبيد  اأحمد  احلكومة  رئي�ص 
املوؤقتة  العا�ضمة  يف  الوزراء  من  وعدد 
الوزراء  رئي�ص  نائب  يتواجد  فيما  عدن، 
عبدالعزيز  املدنية،  اخلدمة  وزير  ـ 
مطلع  منذ  تعز  حمافظة  يف  جباري، 
من  احلكومة  ومتكنت  اجلاري  اأكتوبر 
اإعادة خدمات الكهرباء واملياه اإىل عدن 
املحررة،  اجلنوبية  املدن  من  وعدد 
منذ  املتوقفة  املحاكم  عمل  وا�ضتئناف 
عامني، يف املناطق املحررة وبعد �ضهر 
من نقل مقر البنك املركزي من مناطق 
اأعادت  عدن،  اإىل  �ضنعاء  يف  احلوثيني 
مدينة  يف  البنك  فرع  افتتاح  احلكومة 
احلرب  بداية  منذ  توقفه  عقب  تعز، 
ال�ضحي،  القطاع  ا�ضتقرار  على  وعالوة 
احلكومية  باملدار�ص  الدرو�ص  مت�ضي 
املحررة  باملحافظات  واجلامعات 

ب�ضكل منتظم كما متّكنت احلكومة هذا 
العربي،  اخلليج  دول  من  بدعم  العام، 
للمرة  املدر�ضي  الكتاب  طباعة  من 
الأوىل، بعد اأن كان احلوثيون قد اأدخلوا 
القت�ضادي،  اجلانب  عليه ويف  تعديالت 
�رشف  ا�ضتئناف  من  احلكومة  متكنت 
مرتبات موظفي اجلهاز الإداري للدولة، 
فيما  ل�ضيطرتها  اخلا�ضعة  باملناطق 
عام  منذ  متوّقفة  املرّتبات  تزال  ل 
ت�ضبب  للحوثيني، ما  باملناطق اخلا�ضعة 
بتعرث العام الدرا�ضي، عقب اإ�رشاب نحو 

166 األف معلم، ح�ضب تقديرات اأممية.
املنافذ اجلوية والربية والبحرية

احلكومة  كانت  احلرب،  انطالق  عند 
فقط،  بّريني  منفذين  متتلك  ال�رشعية 
حمافظة  بني  الرابط  "الوديعة"  هما 
"�ضحن"  ومنفذ  وال�ضعودية،  ح�رشموت 
�ضلطنة  الرابط بني حمافظة املهرة مع 
اجلوية  املنافذ  جميع  كانت  فيما  عمان 
احلوثيني  اأيدي  يف  والبحرية  والربية 
وميناء  مطار  اأما  �ضالح،  وقوات 
تنظيم  �ضيطرة  حتت  كانا  فقد  املكال، 
العربي،  التحالف  ومب�ضاندة  "القاعدة". 
"مطار  ا�ضتعادة  من  احلكومة  متّكنت 
على  جوي  حظر  فر�ص  عقب  عدن"، 
للحوثيني  اخلا�ضع  الدويل  �ضنعاء  مطار 
يف اأوت 2016، وبذلك، اأ�ضبح مطار عدن 
املنفذ اجلوي الرئي�ضي للبالد و�ضيطرت 
ل  فيما  "�ضيئون"،  مطار  على  احلكومة 
العمل  عن  متوقفا  "املكال"  مطار  يزال 
"القاعدة"ومتكنت  من  حتريره  رغم 
ميناء  وتاأهيل  ا�ضتعادة  من  احلكومة 
ي�ضتقبل  بات  الذي  الرئي�ضي،  عدن 
كان  اأن  بعد  والب�ضائع  الإغاثة  �ضفن 
هو  للحوثيني  اخلا�ضع  احلديدة  ميناء 
من   75 من  اأكرث  ي�ضتقبل  الذي  الوحيد 
ت�ضغيل  من  متكنت  كما  البالد  واردات 
و"بلحاف"،  "املخا"،  هي  ثانوية  موانئ 
ل  املقابل،  و"ميدي"يف  و"املكال"، 
ميتلك جماعة "احلوثي" حاليا اأي منفذ 
بّري مع �ضيطرة ال�رشعية والتحالف على 
احلدود  على  و"علب"  "الطوال"  منفذي 
املعارك  ب�ضبب  واإغالقهما  ال�ضعودية، 
"احلديدة  من  كل  ميناء  بات  فيما 
املنفذان  البالد،  غربي  و"ال�ضليف"، 
حتت  اخلا�ضعان  الوحيدان  البحريان 

�ضيطرة اجلماعة.

منابع النفط والغاز

منابع  على  احلكومية  القوات  ت�ضيطر 
�رشق  "ماأرب"  مبحافظة  والغاز  النفط 
بالتحالف  م�ضنودًة  متكنت  كما  �ضنعاء، 
العربي، من ا�ضتعادة منابع النفط والغاز 
قبل  �رشق(،  )جنوب  �ضبوة،  حمافظة  يف 
قبل  "القاعدة"،  تنظيم  من  �ضهرين، 
حمافظة  ويف  النفط  اإنتاج  ي�ضتاأنف  اأن 
ح�رشموت، متكنت احلكومة من ا�ضتئناف 
اإنتاج النفط يف حقل "امل�ضيلة" بعد توقف 
دام قرابة عامني ويف املقابل، ل ي�ضيطر 
للرثوات، ويحل  اأي موقع  احلوثيون على 
وال�رشائب  واجلمارك  احلديدة"  "ميناء 
لئحة  على  الواردات،  على  املفرو�ضة 

اأكرب م�ضادر دخلهم.

اأهداف م�ستقبلية

للتحالف  رئي�ضيا  هدفا  �ضنعاء  تعد  مل 
وقوات  احلوثيني  من  لتحريرها  العربي 
اأكرث جبهات احلرب  �ضالح، حيث باتت من 
ومينائها  احلديدة  حمافظة  ا�ضتعال.لكن 
على  ال�ضاحلي  وال�رشيط  ال�ضرتاتيجي، 
البحر الأحمر، قد يكون الهدف القادم من 
الهجمات  من  املالحة  ممرات  تاأمني  اأجل 
تهريب  اأمام  الطريق  وقطع  ال�ضاروخية، 
معار�ضة  رغم  ذلك  ياأتي  للحوثيني  ال�ضالح 
وتقدمها  املعركة،  لهذه  املتحدة  الأمم 
من  احلوثيني  ان�ضحاب  على  تن�ص  بخارطة 
ميناء احلديدة وت�ضليمه لطرف ثالث حمايد، 

وهو ما يرف�ضه احلوثيون حتى الآن.

خماوف جتارية.. بعد تعليق التاأ�سريات
 بني تركيا واأمريكا

حّذرت �ضخ�ضيات اقت�ضادية تركية، 
تاأ�ضريات  اإ�ضدار  تعليق  اأن  من 
املتحدة  الوليات  بني  الدخول 
بالتبادل  �رشراً  �ضيلحق  وتركيا، 
التجاري الثنائي الذي يبلغ حجمه 
ويف  �ضنويا  دولر  مليار   17.5
األبتكني،  اأكيم  كامل  قال   ، ت�رشيح 
الرتكي  الأعمال  جمل�ص  رئي�ص 
بحاجة  البلدين  اإن  الأمريكي، 
لبع�ضهما على ال�ضعيدين ال�ضيا�ضي 
األبتكني  والقت�ضادي.ولفت 
املنبثق عن جلنة  املجل�ص  رئي�ص 
اخلارجية  القت�ضادية  العالقات 
اأعمال  بتطوير  )املعنية  تركيا  يف 
القطاع اخلا�ص(، اإىل اأن تركيا تقع 

يف منطقة م�ضطربة  واأردف قائال 
امل�ضاكل  حل  يتم  اأن  يف  "نرغب 
العالقات  على  انعكا�ضها  دون 
كان  حال  يف  لكن  القت�ضادية، 
فال  القومي،  الأمن  مي�ص  الأمر 
ميكن لأي دولة اأن تقدم تنازلتاأما 
الأعمال  رجال  جمعية  رئي�ص 
عثمان  علي  والأمريكان،  الأتراك 
تعاون  وجود  اإىل  لفت  فقد  اأكات، 
كثرية  جمالت  يف  البلدين  بني 
على  حت�ضى"و�ضّدد  ول  تعد  "ل 
الأمريكية  الرتكية  العالقات  اأن 
تاريخية،  كونها  عن  ف�ضاًل 
�ضيا�ضية  اأ�ض�ص  اإىل  ت�ضتند  فهي 
واأعرب  واجتماعية  وع�ضكرية 

تعليق  باأن  اعتقاده  عن  "اأكات" 
التاأ�ضريات  الوليات املتحدة منح 
يف  الدبلوما�ضية  بعثاتها  عرب 
بالعالقات  ال�رشر  �ضيلحق  تركيا، 
اعترب  كما  البلدين  بني  املتجذرة 
بتعليق  املتحدة  الوليات  قيام  اأن 
الوقت  يف  التاأ�ضريات  اإ�ضدار 
مع  ت�ضامنها  فيه  ينبغي  الذين 
حل  �ضالح  يف  ي�ضب  "ل  تركيا، 
"تعليق  قائال  امل�ضاكل"وم�ضى 
لأجل  التاأ�ضريات  اإ�ضدار  خدمات 
اأمام  عائقا  �ضي�ضكل  م�ضمى،  غري 
البلدين  بني  التجارية  العالقات 
اخل�ضو�ص".واأردف"  وجه  على 
العالقات  نعمل على تطوير  كوننا 
والوليات  تركيا  بني  التجارية 
عن  التخلي  نتمنى  املتحدة، 
باأ�رشع  )الأمريكي(  القرار  هذا 
الرتكية  ال�ضادرات  وقت"و�ضجلت 
بـ  زيادة  املتحدة،  الوليات  اإىل 
العام  من  اأوت  و  جانفي  بني   %33
من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  احلايل، 
 4 من  وارتفعت  املا�ضي،  العام 
اإىل  دولرا  مليون  و318  مليارات 
اأما  دولر  مليون  و782  مليارات   5
املتحدة  الوليات  من  الواردات 
فلم ت�ضهد تغرّيا يذكر خالل تلك 
و950  مليارات   7 وبلغت  الفرتة، 
مليون دولر و�ضهد حجم التبادل 
التجاري بني البلدين تراجعا اإىل 
اإبان  دولر،  مليار   12 دون  ما 
العاملية،  القت�ضادية  الأزمة 
وو�ضل  ب�رشعة  ازداد  ثم  ومن 
20.6 مليار دولر عام 2011 اأما 
فرتاجع   )2016( املا�ضي  العام 

بني  التجاري،  التبادل  حجم 
اإىل  املتحدة،  والوليات  تركيا 
ح�ضة  وبلغت  دولر  مليار   17.5
الوليات املتحدة من ال�ضادرات 
 %4.6 املا�ضي،  العام  الرتكية 
اأما يف ح�ضتها يف واردات تركيا 
5.5%وا�ضتدعت  عند  فبقيت 
اخلارجية الرتكية، اأم�ص الإثنني، 
الأمريكية  ال�ضفارة  م�ضت�ضار 
كو�ضنت،  فيليب  اأنقرة،  يف 
تراجع  لأن  تتطلع  بنها  واأبلغته 
منح  تعليق  قرار  عن  وا�ضنطن 
تركيا.والأحد  يف  التاأ�ضريات 
املا�ضي، اأعلنت �ضفارة الوليات 
املتحدة لدى اأنقرة، تعليق جميع 
مقرها  يف  التاأ�ضريات  خدمات 
"با�ضتثناء  تركيا  يف  وقن�ضلياتها 
ردت  الفور  املهاجرين"وعلى 
وا�ضنطن،  لدى  الرتكية  ال�ضفارة 
باإجراء  الأمريكية  اخلطوة  على 
مماثل يتمثل بتعليق اإجراءات منح 
التاأ�ضريات للمواطنني الأمريكيني 
يف مقرها وجميع قن�ضلياتها لدى 
هذه  وتاأتي  املتحدة  الوليات 
�ضدور  من  اأيام  بعد  التطورات، 
حكم ق�ضائي تركي بحب�ص "متني 
القن�ضلية  يف  املوظف  طوبوز" 
الأمريكية العامة لدى اإ�ضطنبول، 
التج�ض�ص  بينها  خمتلفة  بتهم 
املتهم  اأن  التحقيقات  وبّينت 
)مواطن تركي(، كان على توا�ضل 
"فتح  منظمة  من  �ضخ�ضيات  مع 
اهلل غولن" الإرهابية، التي نفّذت 
حماولة النقالب الفا�ضل يف 15 

جويلية 2016.
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خروج وا�شنطن من االتفاق النووي
 االإيراين يزعزع ال�شرق االأو�شط

اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية اأن خروج الوليات املتحدة من التفاق النووي الإيراين يزعزع 
الو�سع يف ال�سرق الأو�سط، موؤكدة اأنه ل يوجد هناك حتى الآن اأي بديل لهذا التفاق.

وقال مدير ق�شم اأمريكا ال�شمالية 
الرو�شية،  اخلارجية  وزارة  يف 
غيورغي بوري�شينكو، اليوم الأربعاء، 
اإن مو�شكو ل تفهم ما هي م�شلحة 
التفاق  وا�شنطن يف خروجها من 
النووي حول اإيران، م�شريا اإىل اأن 
�شتزعزع  املحتملة  اخلطوة  هذه 
ب�شكل  الأو�شط  ال�رشق  الو�شع يف 
ال�شتقرار  على  و�شتوؤثر  اأكرب 

اأن  بوري�شينكو  واأكد  العاملي 
يف  اإليه  التو�شل  مت  الذي  التفاق 
احلني  ذلك  يف  عك�س   2015 العام 
الو�شع،  لت�شوية  امل�شرتكة  الروؤية 
الآن  حتى  تطرح  »مل  اإنه  قائال 
اأخرى«وت�شاءل  مثلى  خيارات  اأي 
الرو�شي: »هل هناك  الدبلوما�شي 
برنامج  يكون  األ  من  ي�شتفيد  من 
ما  بحتا؟  �شلميا  النووي  اإيران 

اإجراءات  لتخاذ  دفعها  �شبب  هو 
نفهم  ل  اأمنها؟  ل�شمان  اإ�شافية 
حال  »يف  بوري�شينكو:  ذلك«وقال 
بالفعل  املتحدة  الوليات  خروج 
فاإن  امل�شرتكة،  العمل  خطة  من 
ذلك �شي�شع تنفيذ التفاق مو�شع 
تخلي  اإىل  ذلك  يوؤدي  وقد  �شك. 
تنفيذ  عن  الأخرى،  هي  اإيران، 
بداأت  اإذا  خا�شة  التزاماتها، 

فر�س  اإعادة  املتحدة  الوليات 
و�شتتمتع  طهران.  �شد  عقوباتها 
اإيران يف هذه احلالة بكامل احلق 
التفاق«واأكد  تنفيذ  وقف  يف 
مو�شكو  اأن  الرو�شي  الدبلوما�شي 
اتفاقا  املذكور  التفاق  تعترب 
م�شلحة  يف  ي�شب  وفعال  نافذا 
يجب  اأنه  م�شيفا  الأطراف،  كافة 

على اجلميع اللتزام به.

ترامب ناق�ش اخليارات 
الع�شكرية للرد على كوريا 

ال�شمالية
الأمريكي،  الرئي�س  ناق�س 
دونالد ترامب، مع امل�شت�شارين 
املحتملة  »الردود  الرئي�شيني 
كوريا  من  عدوان  اأي  على 
ذكره  ملا  وفقا  ال�شمالية«، 
وجاء  بيان  يف  الأبي�س،  البيت 
يف البيان: »هذا ال�شباح، اجتمع 
مع  ترامب  دونالد  الرئي�س 
فريقه لالأمن القومي، وا�شتمع 
لإحاطة من وزير الدفاع جيم�س 
الأركان  هيئة  ورئي�س  ماتي�س، 
جوزيف  اجلرنال  امل�شرتكة، 
حول  النقا�س  تركز  دانفورد، 
الحتمالت املتوفرة للرد على 
اأي �شكل من اأ�شكال عدوان قد 
تقوم به كوريا ال�شمالية، اأو اإذا 
تهديد  من  منعها  الأمر،  لزم 
وحلفائها  املتحدة  الوليات 
ت�شتبعد  نووية«ومل  باأ�شلحة 
الأمريكية،  اخلارجية  وزارة 
ا�شتخدام  �شابق،  وقت  يف 
النووية يف  القوة حلل امل�شكلة 
كوريا ال�شمالية، وحذرت من اأن 
القرار يعتمد على �شلوك بيونغ 
و�شف  قد  ترامب  وكان  يانغ 
اللحظة  يف  بالده،  موقف 
وكوريا  اأيران  من  الراهنة، 

الذي  »الهدوء  بـ  ال�شمالية، 
بعد  وذلك  العا�شفة«،  ي�شبق 
�شد  ع�شكرية  خيارات  بحثه 
هذين البلدين مع قادة اجلي�س 
واعترب حمللون وخرباء حديث 
ترامب على هذا النحو، مبثابة 
وغري  مبا�رش  ع�شكري  تهديد 
مبّطن لإيران وكوريا ال�شمالية، 
اإذ حتدث عن »حلظة هدوء ما 
عد�شات  اأمام  العا�شفة«  قبل 
م�شمعهم،  وعلى  امل�شورين 
هذا  اأن  بخربته  يعرف  وهو 
احلديث �شياأخذ طريقه للن�رش 
ويف  �شابق،  وقت  ويف  فورا 
ال�شباط  كبار  مع  جلو�شه  اأثناء 
حتدث   ، الدفاع  وم�شوؤويل 
ترامب عن التهديد الذي متثله 
كوريا ال�شمالية وعن منع اإيران 
من امتالك �شالح نووي.وقال: 
»يف كوريا ال�شمالية، هدفنا هو 
النووي…ل ميكن  ال�شالح  نزع 
اأن ن�شمح لهذه الديكتاتورية اأن 
تهدد اأمتنا اأو حلفاءنا بخ�شائر 
ت�شورها.  ي�شعب  الأرواح  يف 
ملنع  فعله  ينبغي  ما  �شنفعل 
حدوث ذلك. �شنفعل اإن تطلب 

الأمر. �شدقوين«.

وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �سويغواملدمرة الأمريكية »جون ماكني«

املحكمة الأمريكية العليا

جملة اأمريكية تك�شف اأقوى االأ�شلحة الرو�شية

مناورات »الغرب-2017« ت�شمنتاإعفاء القادة من مهامهم النعدام الثقة بهم!
 التدرب على مواجهة »داع�ش«

تقارير عن تطوير بيونغ يانغ ل�شاروخ
 جديد عابر للقارات

تعزيز �شرعية املحاكم الع�شكرية يف غوانتانامو

ع�شو بالكني�شت »االإ�شرائيلي«
عبا�ش حممود  باغتيال  يهدد   

مّت اإعفاء قادة املدمرة الأمريكية »جون 
احلادث  ب�شبب  مهامهم،  من  ماكني« 
الذي ت�شبب ال�شيف املا�شي يف مقتل 
الأ�شطول  اأ�شدره  لبيان  وفقا  بحارة، 
اليابان  من  يتخذ  الذي  ال�شابع، 
الأمريكية  املدمرة  وكانت  له  مقرا 
يوم  ا�شطدمت«  قد  ماكني«  »جون 
بالقرب  جتارية  ب�شفينة  اأوت«   21
مقتل  عن  اأ�شفر  مما  �شنغافورة،  من 
اآخرين،  خم�شة  وجرح  بحارة  ع�رشة 
اأنه  ال�شابع،  الأ�شطول  بيان  يف  وجاء 
القائد  املدمرة،  قبطان  اإعفاء  مت   «
كبري  وكذلك  �شان�شيز،  األفريدو 
ال�شباط على متنها، جي�شي �شان�شيز، 
بقرار    ، 11اأكتوبر  يوم  مهامهما  من 
قائد  �شوير،  فيل  الأمريال  نائب  من 
الثقة  انعدام  ب�شبب  ال�شابع  الأ�شطول 
بهما«.وقال البيان »اإن التحقيق مازال 

كان  اأنه  الوا�شح  من  ولكن  م�شتمرا، 
ميكن جتنب ال�شطدام، واإن القبطان 
اأظهر ق�رش نظر، فيما كبري ال�شابط 
على  التدريبي  الربنامج  يوجه  مل 
املدمرة كما يجب«ويف الوقت نف�شه، 
من  ال�شابطني  هذين  ت�رشيح  يتم  مل 
تعيينهما  مت  اإمنا  الأمريكية،  البحرية 
يف منا�شب اأخرى يف الأ�شطول ال�شابع 
وهذه لي�شت احلالة الأوىل من نوعها، 
ا�شطدمت  املا�شي،  جوان  ففي 
الأمريكية،  البحرية  املدمرة 
فيتزجريالد، ب�شفينة حاويات فلبينية، 
بحارة  �شبعة  م�رشع  عن  ا�شفر  ما 
املا�شي،  جانفي  ومنذ  اأمريكيني. 
يوؤديا  اأن  دون  مماثالن  حادثان  وقع 
فقد  ذلك،  بعد  لكن  ل�شقوط �شحايا. 
قائدان من القوات البحرية الأمريكية 

من�شبيهما ب�شبب هذه احلوادث.

الرو�شي  الدفاع  وزير  ك�شف 
�شريغي �شويغو اأن املناورات 
ال�شرتاتيجية »الغرب-2017« 
التي جرت موؤخرا على اأرا�شي 
ت�شمنت  وبيالرو�س،  رو�شيا 
مواجهة  على  تكتيكات 
»داع�س«  تنظيم  م�شلحي 
يف  �شويغو  وقال  الإرهابي 
»اختبارات  اإن  اجتماع، 
ملجموعة  القتالية  اجلاهزية 
القوات املنت�رشة، قامت بها 
مت  مفرت�شة،  معادية  قوات 
حتليل  على  بناء  اإعدادها 
معمق للتكتيكات امل�شتخدمة 
داع�س يف  قبل ع�شابات  من 
فاإن  الوزير  �شوريا«.وبح�شب 
ون�شاطات  القوات  تنقالت 
اإىل  الهادفة  ال�شتطالع 

الإرهابيني  حما�رشة 
عليها  التدرب  مت  وت�شفيتهم 
عرب تن�شيق وثيق بني وحدات 
هجومية،  وطائرات  برية 
اأنواع  جميع  ا�شتخدام  مع 
الأ�شلحة واملعدات الع�شكرية، 
مطورة  ع�رشية  ومنظومات 
الدقة  عالية  اأ�شلحة  من 
وبحرية  اأر�شية  قواعد  ذات 
الرو�شية  املناورات  وجرت 
امل�شرتكة  البيالرو�شية 
ما  الفرتة  »الغرب-2017« يف 
بني 14 و20 �شبتمرب املا�شي، 
و�شارك فيها 12700 ع�شكري 
وحوايل  البلدين،  جي�شي  من 
و70  ع�شكرية،  اآلية   680
�شفن  و10  ومروحية،  طائرة 

حربية.

كوريا  اأن  اإعالمية  تقارير  ك�شفت 
تطوير  على  العمل  من  انتهت  ال�شمالية 
للقارات،  عابر  �شاروخ  من  جديد  منوذج 
وذكرت  املن�رشم  �شبتمرب  نهاية  يف 
 ،»The Asahi Shimbun« �شحيفة 
اأمريكية وكورية جنوبية  نقال عن م�شادر 
املا�شي،  ال�شهر  نهاية  مت،  اأنه  ويابانية، 
من  خروجه  اأثناء  خا�س،  قطار  ر�شد  
وح�شب  يانغ،  بيونغ  يف  ع�شكري  م�شنع 
القطار  فاإن  جمعها،  مت  التي  املعطيات، 
الأنواع،  خمتلف  من  �شواريخ  يحمل  كان 
ال�شاروخ  ي�شبه  جديد  �شاروخ  بينها  ومن 
لكن   ،»14-Hwasong« للقارات  العابر 

اخلرباء  ورجح  بكثري  اأكرب  وطوله  حجمه 
اأن يكون هذا ال�شاروخ ن�شخة حمدثة من 
من  يتمكنوا  اأن  دون   ،»Hwasong-14«
بيونغ  اأن  وخا�شياته.يذكر  ميزاته  حتديد 
�شاروخ  اإطالق  على  اأجرت جتربتني  يانغ 
 ،»Hwasong-14« عابر للقارات من نوع
وزارة  اأعلنت  كذلك  املا�شي،  جوان  يف 
الدفاع الكورية ال�شمالية، يف �شهر �شبتمرب 
نف�شه،  النوع  من  �شاروخ  اإطالق  عن   ،
متو�شط املدى، عرب اأجواء اليابان وترجح 
كل من وا�شنطن و�شيئول وطوكيو، اأن تقوم 
�شاروخ  اإطالق  بتجربة  قريبا  يانغ  بيونغ 

بال�شتي، اأو اإجراء جتربة نووية.
رف�شت املحكمة الأمريكية العليا، 
اأحد  به  تقدم  طعن  يف  النظر 
املعتقلني بقاعدة غوانتانامو، يف 
املحاكم  �رشعية  من  يعزز  قرار 
املثرية  ال�شتثنائية  الع�شكرية 
ويعني  القاعدة  هذه  يف  للجدل 
تثبيت  الطعن  يف  النظر  رف�س 
عن  ال�شادر  املوؤبد  ال�شجن  حكم 
حمكمة يف غوانتانامو بحق اليمني 
الذي  البهلول،  اأحمد  حمزة  علي 
اأ�شامة  م�شاعدي  اأحد  يعترب  كان 
غوانتانامو  يف  واملعتقل  لدن  بن 
اأن حمكمة  العام 2002.يذكر  منذ 
ق�شت،  كانت  غوانتانامو  يف 
البهلول  ب�شجن   ،2008 العام  يف 

بتهمة  اأدانته  بعدما  احلياة،  مدى 
البهلول  اأن  اإل  الإجرامي،  التاآمر 
كان  اأنه  وا�شنطن  توؤكد  الذي 
الدعاية،  القاعدة عن  م�شوؤول يف 
ا�شتاأنف هذا احلكم، بعد اأن اعترب 
اإليه  املوجهة  التهمة  اأن  حماموه 
حمكمة  اأمام  حماكمته  تتطلب 
فدرالية مدنية ولي�س اأمام حمكمة 
رف�س  اأن  ع�شكرية.ويرى حمللون 
الطعن  يف  النظر  العليا  املحكمة 
اأخرى على  مرة  يدل  بهذا احلكم 
الأمريكي،  الرئي�س  اإدارة  رغبة 
دونالد ترامب، يف اإعادة ا�شتخدام 
قاعدة غوانتانامو ل�شجن معتقلني 

جدد من اأفغان�شتان والعراق.

ع�شو  ن�رشها  تدوينة  اأثارت 
حزب  عن  الإ�رشائيلي  الكني�شت 
اأورن حزان، على موقع  الليكود، 
كبار  من  عدد  عن  »في�شبوك«، 
قادة وموؤ�ش�شي حركة فتح الذين 
جدل  توفوا،  اأو  بع�شهم  اغتيل 
عدد  ال�شورة  يف  وظهر  وا�شعا 
حركة  وموؤ�ش�شي  قادة  كبار  من 
بع�شهم،  اغتيال  مت  الذين  فتح 
ومقطوع  قاطع  اإ�شارة  و�شع  مع 
باللون الأحمر على وجوههم، ما 
الفل�شطيني  الرئي�س  �شورة  عدا 
عليها  ر�شم  التي  عبا�س  حممود 

الكني�شت  ع�شو  وعلق  دائرة، 
ال�شورة  على  »الإ�رشائيلي« 
ب�شاق  اإليهم  الطريق  يف  »اإنه 
يف  اأيامك«،  اآخر  هذه   .. واحدة 
الرئي�س  �شد  حتري�شية  اإ�شارة 
الفل�شطيني حممود عبا�س وكتب 
»اأبو  املرفقة  ال�شورة  مع  حزان 
 ،1988 عام  اغتياله  مت  جهاد 
 ،1991 عام  اغتياله  مت  اإياد  اأبو 
اأبو  تويف عام 1994،  ال�شعيد  اأبو 
»اأبو   ..2004 عام  رحل  عمار 
ب�شاق  اإليهم  الطريق  يف  مازن 

واحدة.. هذه اآخر اأيامك«.

 The National ك�شفت جملة 
عن  الأمريكية،   Interest
الأ�شلحة،  اأنواع  واأحدث  اأقوى 
الرو�شي  اجلي�س  يحوزها  التي 
وا�شتعر�س تقرير ن�رشته املجلة 
اخلبري  اأعده  املا�شي،  اجلمعة 
ا�شتنادا  ماير�س،  نيكول�س 
»الغرب- مناورات  نتائج  اإىل 
�شبتمرب  يف  اأجريت  التي   »2017
املا�شي، اأنواع الأ�شلحة الرو�شية 

التي قد ت�شكل اأخطر تهديد يف 
مو�شكو  مع  حرب  اندلع  حال 
اجلوي  الدفاع  منظومة  وهي:- 
»اإ�س-400 تريومف«.- منظومة 
 - . خية و ر ل�شا ا » م اإ - ر �شكند ا «
ال�شاحلية  اإي«   – »بال  منظومة 
ذاتية احلركة لل�شواريخ امل�شادة 
»كاليرب«  �شواريخ  لل�شفن.- 
املهام. متعددة  املجنحة 
التقدم  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

احلقيقي  الع�شكري  التكنولوجي 
على  عالوة  الرو�شي،  للجي�س 
قد  التي  املذكورة  املنظومات 
احلملة  خالل  فعاليتها  اأظهرت 
يف  الإرهابيني  �شد  الرو�شية 
منظومات  عر�س  هو  �شوريا، 
ال�شتطالع الإلكرتوين املتطورة، 
ل �شيما طائرات م�شرية ومنظومة 
والتي  الإلكرتونية  »�شرتيليت�س« 
»غلونا�س«  نظام  ت�شتخدم 

الف�شائية.وتو�شل  للمالحة 
باأن  مفاده  ا�شتنتاج  اإىل  اخلبري 
بنجاح  الأ�شلحة  هذه  ا�شتخدام 
»الغرب-2017«  مناورات  يف 
اجلي�س  قدرات  بو�شوح  يعك�س 
الوا�شعة،  العملياتية  الرو�شي 
على  مو�شكو  تعول  اأن  مرجحا 
يف  الأ�شلحة  من  الأنواع  هذه 
غ�شون  يف  الع�شكري  تخطيطها 

ال�شنوات املقبلة.



�أم�سية  بلوزد�د  �سباب  فريق  ي�ستقبل 
�ليوم نظريه �سبيبة �ل�ساورة يف مبار�ة 
قوية بني فريقني �أعربا عن رغبتهما 
يف لعب �لأدو�ر �لأوىل هذ� �ملو�سم، 
بثوب  �لعا�سمي  �لفريق  يدخل  حيث 
�ملر�سح للفوز بنقاط �ملو�جهة على 
�لورقن وهو ما يجعل �لت�سكيلة تو�جه 
�أن�سارها حل�سد  �نظار  �سغطا حتت 
�لنت�سار�ت  �سكة  �إىل  و�لعودة  �لفوز 
�لتي تغيب عنها يف �آخر جولتني بعد 
ب�سكرة  �أمام �حتاد  بالتعادل  �لكتفاء 
�أبناء  يكون  و�سوف  �سطيف،  ووفاق 

ت�سكيلة »�لعقيبة« �أمام �لز�مية حتقيق 
�أجل �سمان �ل�ستمر�ر  �لنت�سار من 
خا�سة  �لوطنية  �لبطولة  ت�سدر  يف 
يجعله  �سوف  �للقاء  تعرث يف  �أي  و�أن 
�أمام �رشيكه  �لفر�سة  يرت�جع ويرتك 
باعتبار  لالنفر�د  �ل�سطايفي  �لوفاق 
�لديار،  د�خل  �لآخر  هو  ي�ستقبل  �أنه 
تودوروف  �ملدرب  �أ�سبال  ويعول 
على رفع �لتحدي �مام �إد�رة رئي�سهم 
�لأخري  تن�سل  بعد  بوحف�ص  حممد 
من وعوده وعدم ت�سوية م�ستحقاتهم 
تكون  �سوف  �أين  �لعالقة،  �ملالية 

�مليد�ن  فوق  عليه  للرد  �لفر�سة 
�لن�سار  �جل  من  �لفوز  وحتقيق 
 20 ملعب  �إىل  بقوة  تنقلهم  �ملنتظر 
كرمي  �لالعب  رفقاء  لت�سجيع  �أوت 
عريبي من �أجل ت�رشيف �ألو�ن �لنادي 
منها  يعانون  �لتي  �مل�ساكل  رغم 
عن  �إ�رش�ب  يف  للدخول  وتهديدهم 
�لتي  �لتدريبية  �لتدريبات يف �حل�سة 
يقنعهم �ملدرب  �ن  قبل  �أم�ص  جرت 
عن  بالعدول  تودوروف  �ل�رشبي 
مبار�ة  بعد  ما  �إىل  وتاأجيلها  �لفكرة 
�لفريق  فاإن  �ملقابل،  �ل�ساورة.يف 

�إىل  ي�ستهدف  �ل�ساورة  �سبيبة  �لز�ئر 
�لتي مير  �ل�سعبة  �لظروف  ��ستغالل 
مفاجئته  �أجل  من  مناف�سهم  بها 
�يجابية  نتيجة  و�قتنا�ص  ملعبه  على 
�لقوية  �لبد�ية  �لتاأكيد على  ملو��سلة 
�ملدرب  �أ�سبال  �جلديد،  �ملو�سم  يف 
�قناع  على  يعولون  بوعلي  فوؤ�د 
طموحاتهم  �سقف  ورفع  �أن�سارهم 
على  �لتناف�ص  يف  قدرتهم  ب�ساأن 
�لوطنية و�لتي  �لبطولة  �لتتويج بلقب 
من  �يجابية  بنتائج  �لعودة  عرب  تاأتي 

خارج �لقو�عد.
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اجلولة ال�ساد�سة للرابطة املحرتفة الأوىل

الرائدان اأمام فر�ضة البقاء بال�ضدارة وداربيان بالعا�ضمة وب�ضكرة

�سباب بلوزداد / �سبيبة ال�ساورة

اأبناء العقيبة يتحدون امل�ضاكل وال�ضاورة للبقاء �ضمن املقدمة

الت�سكيلة ت�سر على اأجرة �سهرية ومنحة �سكيكدة مقابل 
العودة للتدريبات

اإدارة الرابيد جتلب حم�ضر 
ق�ضائي لتدوين غياب الالعبني

فريق  بيت  يف  �لأزمة  تت�ساعد 
ظل  يف  غليز�ن  �رشيع 

�إقناع  يف  �لإد�رة  ف�سل 
عن  بالرت�جع  �لالعبني 
على  �ل�رش�ب  قر�ر 
عدم  ب�سبب  �لتدريبات 
م�ستحقاتهم  ت�سوية 
وتلقيهم  �لعالقة  �ملالية 
�حلل  باإيجاد  وعود� 

دون  وقت  �أقرب  يف 
�لو�قع،  �ر�ص  على  جت�سيد 

تو��سل  �ل�سدد  هذ�  ويف 
�لتدريبات  عن  �لالعبني  غياب 

�لتي جرت �سباح  �لتدريبية  �لذين غابو� جمدد� عن �حل�سة  وهم 
منتظر�  ماكان  عك�ص  ي  �جلار  �ل�سبوع  طيلة  حدث  مثلما  �أم�ص 
بعدما �سبق �ن �كدت م�سادر يف �ل�رشيع �ن �لإد�رة تو�سلت �إىل حل 
مع �لالعبني �سوف ي�ستاأنفون �لتدريبات ب�سورة عادية، لكن �لعك�ص 
�لعودة جلو  �إ�رش�رهم يف عدم  حدث، وو��سل رفقاء �لالعب تبي 
�لتدريبات �سوى بعد �سخ �أجرة �سهرية يف �ر�سدتهم �لبنكية، وهو 
�لو�سع �لذي يدخل ت�سكيلة »�أ�سود مينا« نفقا مظلما و�لفريق معني 
يف  �ملحلية  �ملولودية  �سعيدة ملو�جهة  �إىل  تقوده  �سعبة  ب�سفرية 
مبار�ة  جتري غد� �سمن �جلولة �ل�ساد�سة من �لر�بطة �ملحرتفة 
�لثانية.ورغم �حلديث �لذي جمع �لالعبني بالرئي�ص حممد حمري 
م�ساء  �أمو�لهم  مقابل حتويل  �لتدريبات  با�ستئناف  و�لذي طالبهم 
�ليوم و�ملتمثلة يف �جرة �سهرية ومنحة �لفوز �أمام �سبيبة �سكيكدة 
�إل �ن �لالعبني رف�سو� �لفكرة متاما و�أ�رشو� على ت�سلم �مو�لهم 
قبل �لعودة �ىل �لتدريبات، و�قدمت �لإد�رة �أم�ص على جلب حم�رش 
ق�سائي من �جل تدوين غياب �لالعبني وهو ما �جرب �ملدرب قادة 
لعبا   12 ح�سور  �سهدت  �لتي  �لتدريبية  �حل�سة  �إلغاء  �إىل  عي�سى 

فيما كان �لبقية تنقلو� �إىل �مللعب بالزي �ملدين.
ع.ق.

ماي  �لثامن  ملعب  ي�ست�سيف 
�ملحلي  �لفريق  مبار�ة  ب�سطيف 
�ل�سيف  مو�جهة  يف  �سطيف  وفاق 
هامة  مبار�ة  يف  �ملدية  �وملبي 
�ي  ينهزمو� يف  �لذين مل  للمحليني 
�حلايل  �ملو�سم  بد�ية  منذ  لقاء 
وي�ستهدفون ��ستغالل فر�سة �للعب 
جمهورهم  و�أمام  ميد�نهم  على 

�لنتائج  �سل�سلة  مو��سلة  �أجل  من 
نقاط  ثالث  و�إ�سافة  �ليجابية 
و�سمان  �لر�سيد  �إىل  جديدة 
ظل  يف  �ل�سد�رة  يف  �ملو��سلة 
على  �لأندية  بني  �ل�سديد  �ل�رش�ع 
و�أن  خا�سة  �لأوىل،  �لأدو�ر  لعب 
��سبال �ملدرب خري �لدين ما�سوي 
يدركون �أن �ي تعرث يهدد مناف�ستهم 

�لبطولة  بلقب  �لحتفاظ  على 
�ملو�سم  �أحرزوه  �لذي  �لوطنية 
فريق  يعول  �ملقابل،  �لفارط.يف 
بنتيجة  �لعودة  على  �ملدية  �وملبي 
يقودهم  �لذي  �لتنقل  من  �يجابية 
�لعليا خا�سة  �له�ساب  �إىل عا�سمة 
حفز  �سليماين  �حمد  �ملدرب  و�أن 
من  �لهزمية  تفادي  على  ��سباله 

�خلطر،  منطقة  عن  �لبتعاد  �أجل 
�لتح�سري�ت  �لفريق  يو��سل  حيث 
بجدية من �أجل خو�ص مقابلة �لغد 
�لفريق  وجه  يف  �لوقوف  بهدف 
ل�سعوبة  �در�كهم  رغم  �ملحلي 
�لوطنية  �لبطولة  �أمام ر�ئد  �ملهمة 

ود�خل قو�عده.
عي�سة ق.

�جلز�ئرية  �لحتادية  قامت   
�لثقة يف �ملدير  بتجديد  للمالكمة 
عهدته  �ملنتهية  �لوطني  �لفني 
ح�سبما  من�سبه   يف  مزيان  مر�د 
�لهيئة  رئي�ص  �أم�ص  �أول  ك�سف عنه 
يف  در�ع  و�أكد  در�ع،  �ل�سالم  عبد 
ت�رشيحات �عالمية: »�بلغتنا وز�رة 
�لبقاء  بقر�ر  و�لريا�سة  �ل�سباب 
على مر�د مزيان مدير� فنيا وطنيا 
بعد عدة �أيام من �لنتظا ما ي�سمح 

لالحتادية بال�رشوع  يف عملها بكل 
هدوء«، وكانت �ربعة ��سماء مر�سحة 
لتويل من�سب �ملدير �لفني �لوطني 
ويتعلق �لمر بكل من  مر�د مزيان، 
خدمي جلول وهو �طار ريا�سي لدى 
لولية   و�لريا�سة  �ل�سباب  مديرية 
مدرب  حمد��ص  ر�بح  غليز�ن، 
�طار  عيا�ص  وحممد  �سابق  وطني 
ريا�سي، وعقب تر�سيمه يف من�سبه 
يف  مزيان  مر�د  ي�رشع  �ن  ينتظر 

�ع�ساء   تعيني  خالل  من  عمله 
للمالكمة  �لوطني  �لفني  �لطاقم 
�مل�سدر.وكانت  نف�ص  ح�سب 
للمالكمة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
جميد  �ل�سابق  �لرئي�ص  بقيادة 
�فريل  �سهر  يف  عينت  قد  نحا�سية 
من�سب  يف  عيا�ص  حممد  �ملا�سي 
مدير فني وطني خلفا ملر�د مزيان 
�لذي  توىل هذ� �ملن�سب منذ �سنة 
يت�سلم  مل  عيا�ص  �ن  غري   ،2009

غاية  �ىل  �ملن�سب  هذ�  يف  مهامه 
م�ستوى  على   حدثت  �لتي  �لزمة 
�ق�ساء  �ىل  و�دت  �لفيدر�لية  �لهيئة 
�لوز�رة،  قبل  من  نحا�سية  �لرئي�ص 
�ملجمع  ينعقد  �آخر،  جانب  من 
�ملالكمة  لحتادية  �لوطني  �لفني 
باملركب  و�ل�سبت  �جلمعة   يومي 

�لريا�سي »�سفيلتي�ص« بال�رش�قة.

وكالت

وفاق �سطيف / اأوملبي املدية

�أ�رشف وزير �ل�سباب و�لريا�سة �لهادي 
ولد علي �أول �أم�ص على �لنطالق  
�لر�سمي للطبعة �لثانية للدورة 
�سنف  للتن�ص   �لدولية 
و�إناث  ذكور  �لأو��سط 
مبيد�ن  جترى   �لتي 
»بالر�كات«  �لتن�ص 
وقال  م�ستغامن،  يف 
�لتي  �لكلمة  يف  �لوزير 
باملنا�سبة:  �لقاها 
»ولية م�ستغامن جت�سد 
جمهود�ت  بو�سوح 
�ل�سلطات �لعمومية حتت 
لرئي�ص  �ل�سامية  �لرعاية 
عبد   �ل�سيد  �جلمهورية 
حتقيق  يف  بوتفليقة  �لعزيز 
لالإمكانيات  �لعادل  �لتوزيع 
�لريا�سة  وتنمية   تطوير  �أجل  من 

قية  تر �لن�ساط �ل�سباين«، و�أ�سار �أن د�ئرته �لوز�رية و
تعمل على منح فر�ص لكل وليات �لوطن لتنظيم  �ملناف�سات �لريا�سية 
وترقية  باإبر�ز   ي�سمح  �لريا�سيني �ملحليني وهو ما  �إ�رش�ك  �لدولية مع 
�للقاء�ت  هذه  كانت  �إذ�  خ�سو�سا  �لدويل  �ل�سعيد  على  �جلز�ئر  �سورة 
�لدولية  ذ�ت �مل�ستوى �لعايل.و�أبرز �لهادي ولد علي �أن هذه �ملناف�سة 
تعترب فر�سة لتدعيم م�سار �لالعبني �ل�سباب يف جو من �للعب �لنظيف 
وي�سارك  �لريا�سة.  حتملها   نبيلة  قيم  وهي  �لأخر  و�حرت�م  و�ل�سد�قة 
يف هذه �لدورة �لتي تندرج يف �إطار رزنامة �لحتادية �لدولية للتن�ص 64 
لعبا من �سنف �لأو��سط ميثلون 9 دول يتعلق �لأمر بكل من �جلز�ئر، 
وتركيا،  بولونيا، �ملجر، فرن�سا  �لت�سيك،  ليبيا، جمهورية  تون�ص، م�رش، 
وتعترب هذه �ملناف�سة �لدولية مهمة بالن�سبة لالعبني لتح�سني ت�سنيفهم 
�لالعبني  وتدريبات  �لت�سفوية  �لأدو�ر  يومني  منذ  تقام  لالإ�سارة  �لعامل، 
�مل�ساركني على  م�ستوى �أربعة مالعب باملركب �لريا�سي للتن�ص على �أن 
جترى  مباريات �جلدول �لنهائي من 10 �إىل 14 �أكتوبر �جلاري يف �لفردي 

و�لزوجي ذكور و�إناث.
وكالت

الكحلة ت�ضتهدف التم�ضك بال�ضدارة واأبناء التيطري ملفاجاأة الرائد

جتديد الثقة يف مزيان مديرا فينا وطنيا الحتادية املالكمة

جتري نهاية هذ� �لأ�سبوع مباريات 
و�لتي  �لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة 
�أن  ينتظر  مو�جهتني  يتقدمها 
�لحتفاظ  �لنتباه يف �رش�ع  تلفتا 
عندما  �لوطنية،  �لبطولة  ب�سد�رة 
�سطيف  وفاق  �لر�ئدين  ي�ستهدف 
�ل�ستقبال  فر�سة  بلوزد�د  و�سباب 
من  لكل  غد�  ميد�نهما  على 
�ل�ساورة  و�سبيبة  �ملدية  �أوملبي 
ح�سد  �جل  من  �لتو�يل  على 
�لنقاط �لثالث ومو��سلة �لتناف�ص 

�لذي  �لأول  �ملركز  على  �لثنائي 
�نطلق منذ بد�ية �ملو�سم �جلديد 
�لعا�سمي على  �لنادي  ي�رش  حيث 
بعد  �لنت�سار�ت  �سكة  �إىل  �لعودة 
�أمام  متتاليني  تعادلني  ت�سجيل 
�لبد�ية  تاكيد  على  يعول  مناف�ص 
�ملو�سم  يف  ي�سجلها  �لتي  �لقوية 
�يجابية  نتيجة  وت�سجيل  �جلديد 
من  مقربة  على  بالبقاء  له  ت�سمح 
�لوفاق  يتو�جد  بينما  �ملقدمة، 
خروجه  عقب  �ملعنويات  باأف�سل 

�أمام  �ل�سد�رة  قمة  من  �ساملا 
�رشيكه �سباب بلوزد�د ويعول على 
يبحث  فريق  �أمام  �لفوز  ك�سب 
من  به  عاد  �لذي  �لتعادل  تاأكيد 
مولودية  ح�ساب  على  �لعا�سمة 
دفاع  ميلك  جهته،  �جلز�ئر.من 
�إىل  �لعودة  فر�سة  تاجنانت 
هزميتني  بعد  �لنت�سار�ت  �سكة 
ي�ست�سيف  عندما  متتاليتني 
�ساحب �ملوؤخرة �حتاد �لبليدة من 
�جل تدعيم �لر�سيد بثالث نقاط، 

�لعا�سمي  �لد�ربي  يجري  بينما 
ن�رش ح�سني  �جلارين  يجمع  �لذي 
�لفوز  ب�سعار  بار�دو  ونادي  د�ي 
من  �لقرت�ب  �أجل  كمن  للفريق 
قمة  فيما جتري  �ملقدمة،  ثالثي 
و�سباب  ب�سكرة  �حتاد  بني  �ل�رشق 
تاأكيد  على  �لأول  يعول  ق�سنطينة 
بينما  �ملو�سم  هذ�  �لأول  فوزه 
�يجابية  نتيجة  عن  �لثاين  يبحث 
للبقاء �سمن ثالثي �ملقدمة، فيما 
�سعبا  تنقال  �لقبائل  �سبيبة  يو�جه 
�حتاد  ملو�جهة  �لبالد  غرب  �إىل 

بلعبا�ص.
برنامج املباريات:

 / تاجنانت  دفاع  �خلمي�ص:  
د�ي  ح�سني  �لبليدةن�رش  �حتاد 
يجريان  بار�دو�للقاء�ن  نادي   /
16:00�جلمعة:   �ل�ساعة  من  �بتد�ء 
�سباب   / ب�سكرة  �حتاد 
�سبيبة   / بلوزد�د  ق�سنطينة�سباب 
�ل�ساورة�ملو�جهتان تنطلقان على 
 / �سطيف  16:00وفاق  �ل�ساعة 
 / بلعبا�ص  �ملدية�حتاد  �أوملبي 
جتريان  �لقبائالملبار�تان  �سبيبة 

على 17:00

عي�سة ق.

الوزير ولد علي مينح �سارة النطالقة

انطالق الدورة الدولية للتن�س اأوا�ضط مب�ضتغامن

عي�سة ق.



ريا�ضةاخلمي�س 12 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 22 حمرم  1439ه 13
قد تكون مباراة الكامريون الأخرية له على راأ�س العار�ضة الفنية للخ�ضر

األكاراز حزم حقائبه وّدع الالعبني وموؤ�ضرات نحو عدم عودته
حزم اأم�س الناخب الوطني لوكا�س الكاراز حقائبه وعاد اإىل بالده ا�ضبانيا يف �ضورة تو�ضح اأنها موؤ�ضرات منه نحو مغادرة ار�س الوطن ب�ضفة نهائية 

وعدم العودة جمددا بعدما انتهت مغامرته مع املنتخب الوطني بخو�س اآخر ترب�س حت�ضريي رفقة منتخب املحليني، حيث ك�ضفت من داخل بيت اخل�ضر 
اأن األكاراز رحل نهائيا عن بيت اخل�ضر بعدما ا�ضبح غري مرغوب فيه من طرف اع�ضاء املكتب الفدرايل 

القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  وحتى 
التم�سك به  خري الدين زط�سي فقد تراجع عن 
وملح يف عدة خرجات اإعالمية عن عدم اقتناعه 
بالعمل الذي يقوم به وحما�سبته �سوف تكون بعد 
مباراة نيجرييا، لكن االأمور كانت اأ�رسع مما كان 
يكون  لن  اال�سباين  املدرب  اأن  باعتبار  متوقعا 
حا�رسا يف مقعد االحتياط يف مباراة »الن�سور« 
املقررة يف العا�رس نوفمرب املقبل �سمن اجلولة 
االأخرية من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 
اأن طريقة  اأم�س  م�سدرنا  برو�سيا.واأ�سار   2018
اإىل  توحي  املوؤ�رسات  كل  جعلت  األكاراز  رحيل 
طريقة  كانت  بعدما  اخل�رس  من  نهائيا  رحيله 
الرتب�س  اأم�س  انهوا  الذين  لالعبني  توديعه 
عدم  اإىل  ت�سري  املحلي  للمنتخب  التح�سريي 
�سلبية  نتائج  �سجل  الذي  وهو  جمددا،  عودته 
جورج  امل�ستقيل  للمدرب  خلفا  تعيينه  منذ 

على  هزائم  ثالثة  ت�سجيله  عقب  ليكين�س، 
امام  مرتني  املونديال  ت�سفيات  يف  التوايل 
زامبيا والكامريون بينما حقق فوزا واحدا اأمام 
منتخب الطوغو يف الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 
اإفريقيا 2019 بالكامريون.وكان اع�ساء املكتب 
الدين  برئا�سة خري  اأم�س  املجتمعون  الفدرايل 
زط�سي قد فر�سوا �سغطا من اأجل اإقالة األكاراز 
االنتظار  دون  برحيله  والتعجيل  املن�سب  من 
النتائج  واأن  خا�سة  نيجرييا  مباراة  بعد  ما  اإىل 
مل تخدمه وهو ما ي�ستلزم اإحداث التغيري على 
عن  والبحث  الوطنية  الفنية  العار�سة  م�ستوى 
الت�سكيلة  اإعادة هيبة  القادر على  رجل االطفاء 
تكون  �سوف  التي  وهي  وقت  اقرب  الوطنية يف 
العام املقبل معنية بخو�س ت�سفيات كان 2019 
باالإ�سافة اإىل التح�سري باكرا لت�سفيات مونديال 

2022 بقطر.

املكتب الفدرايل يوؤجل اإقالة 
الكاراز

قبل  الرتيث  ف�سل  الفدرايل  املكتب  اأن  يبدو 
من�سبه  من  األكاراز  اقالة  عن  ر�سميا  االعالن 
اجل  الوطنية، حيث  الفنية  العار�سة  راأ�س  على 
موعد  غاية  اإىل  م�سريه  يف  الف�سل  اأع�ساوؤه 
والذي  الفدرايل  للمكتب  املقبل  االجتماع 
حيث  نيجرييا،  مواجهة  قبل  يجري  �سوف 
التخلي  �رسورة  على  باالإجماع  االع�ساء  اتفق 
اال�سباين  غرناطة  لنادي  ال�سابق  املدرب  عن 
لكن يف�سلون االنتظار قبل االعالن ر�سميا عن 
القرار باال�سافة اإىل �رسورة البحث عن البديل 

من اجل خالفته يف العار�سة الفنية.
عي�ضة ق.

اجلولة ال�ضاد�ضة للرابطة املحرتفة الثانية

مهمة متباينة للرائدين و�ضبيبة �ضكيكدة ترتقب
الثانية  الرابطة  لبطولة  ال�ساد�سة  اجلولة  تعرف 
مولودية  املت�سدرين  احد  تواجد  غدا  املربجمة 
بجاية يف مهمة باملتناول يف الوقت الذي �سيكون 
�رسيكه يف الريادة اأمل عني مليلة يف مهمة �سعبة 
املركز  �ساحب  يتواجد  حني  يف  الديار،  خارج 
اأمل  على  ترقب  حالة  يف  �سكيكدة  �سبيبة  الثالث 
االنق�سا�س على املركز االأول، وي�ستقبل املت�سدر 
مولودية بجاية اجلريح غايل مع�سكر وهي الفر�سة 
باملرتبة  االنفراد  التي يرتقبها »املوب« من اجل 
وال�ساعد  املركز  منا�سفه يف هذا  اأن  االأوىل مبا 
لقاء �سعبا خارج  مليلة يخو�س  اأمل عني  اجلديد 
ال�سلف  جمعية  على  �سيفا  االأمل  ويحل  الديار، 
الواجهة،  اإىل  العودة  يف  االأخرى  هي  الطاحمة 
�سبيبة  الثالث  املركز  �ساحب  يرتقب  باملقابل، 

�سكيكدة الو�سع من اجل االنق�سا�س على املركز 
املت�سدرين  تعرث  حال  يف  الريادة  ال  وملا  الثاين 

عندما ي�ستقبل مبيدانه �سباب عني الفكرون.
يف  كثرية  �ستكون  التي  الداربيات  يخ�س  فيما  و 
هذه اجلولة ت�ست�سيف مولودية �سعيدة النازل من 
الرابطة االأوىل �رسيع غليزان يف مواجهة قوية يف 
الغرب اجلزائري، خ�سو�سا يف ظل رغبة الناديني 
الغرب،  يف  دائما  االأوىل،  املراكز  احتالل  يف 
الرابطة  اإىل  العائد  وهران  جمعية  ت�ست�سيف 
فيه  تختلف  داربي  تلم�سان يف  وداد  فريق  الثانية 
اأهداف كل نادي، حيث تطمح اجلمعية التي تلعب 
اأكرث من ثالثي  التقرب  اإىل  على ميدانها ببوعقل 
املقدمة مبا اأنها حتتل املرتبة الرابعة فيما يريد 
الوداد االبتعاد عن دائرة احل�سابات حيث يتواجد 

يف املرتبة 13 ..
و يف �رسق البالد ي�ست�سيف نادي مولودية العلمة 
كل  يريد  لقاء  يف  بوعريريج  برج  اهلي  ت�سكيلة 
اإىل  االنحدار  لعدم  غامنا  منه  اخلروج  طرف 
ي�ستقبل  اأخرى  مباراة  ويف  املهددة،  املراتب 
اإىل  ب�رسعة  الرجوع  يف  الراغب  باتنة،  �سباب 
الرابطة االأوىل فريقا اآخر يريد هو كذلك العودة 
بجاية،  ب�سبيبة  االأمر  ويتعلق  النخبة،  حظرية  اإىل 
ويف لقاء اجلريحني ي�ست�سيف اأمل بو�سعادة فريق 
االإدارية  بامل�ساكل  مثقالن  هما  و  القبة  رائد 
واملالية، حيث ي�سعى كل طرف ا�ستغالل و�سعية 
املنطقة  من  واخلروج  عليه  للفوز  ال�سعبة  االآخر 

احلمراء.
وكالت

 مفاو�ضات الالعب مع اإدارة 
نابويل تزداد تعقيدا

الفاف تت�ضلم التحاليل الطبية 
وتن�ضف غوالم

عادت االحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم للتاأكيد على 

تعذر الالعب الدويل 
اجلزائري فوزي غوالم 

من امل�ساركة يف ترب�س 
املنتخب الوطني مبركز 
�سيدي مو�سى ومرافقته 

اإىل الكامريون خلو�س 
املباراة التي جرت ال�سبت املن�رسم �سمن الت�سفيات املوؤهلة 

اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، حيث ك�سفت الفاف يف بيان على 
موقعها االلكرتوين اأنها تلقت نتائج التحاليل الطبية التي خ�سع 

لها الالعب بطلب من طبيب الفاف الذي تنقل خ�سي�سا اإىل 
مدينة نابويل اين يحرتف خريج نادي �سانت ايتيان الفرن�سي من 

اجل معاينته والتاكد من �سحة ادعاءاته بخ�سو�س معاناته من 
املر�س -اال�سهال- منعه من خو�س ترب�س اخل�رس والغياب اأمام 

الكامريون، حيث حّولت اإدارة نابويل نتائج التحاليل الطبية اإىل 
نظريتها الفاف والتي اكدت �سحة تربير غوالم الأ�سباب غيابه عن 

الرتب�س التح�سريي للمنتخب الوطني.
يتوا�سل الغمو�س فيما يتعلق مبفاو�سات جتديد العقد التي جتمع 
بني الالعب الدويل فوزي غوالم واإدارة ناديه نابويل االيطايل اأين 

مل يتو�سل الطرفان بعد اإىل �سيغة التوافق فيما يتعلق بعملية 
التجديد وهو الذي ينتهي يف �سيف 2018، وهو ما يجعل الظهري 

االأي�رس للخ�رس يف نهاية العقد بنهاية املو�سم اجلاري، االأمر 
الذي يدفعه اإىل الرحيل نحو فريق اآخر جمانا، ويتوا�سل �سوء 

التفاهم بني الطرفني يف ظل اإ�رسار اإدارة نادي اجلنوب االيطايل 
على و�سع �رسط جزائي يف العقد بقيمة 40 مليون اورو، لكن 
وكالء اعمال الالعب يرف�سون وي�رسون على و�سع مبلغ قابل 

للدفع يف حال اأراد الالعب الرحيل ومغادرة االأجواء، وهو الذي 
اقرتح مبلغ 18 مليون فقط، لكن وكيل اعماله خورخي مينديز 

وافق على مبلغ 40 مليون لالأندية االوروبية الكرية وال�سينية و25 
مليون لبقية الفرق.

عي�ضة ق.

يعاين من قطع تام للرباط ال�ضليبي

كني�ش ينهي املو�ضم باكرا ويبتعد عاما عن املناف�ضة

ت�ضكيلة نغيز تعاين من اأربع غيابات ب�ضبب ال�ضابة

الن�ضرية ال تتحدث �ضوى عن االطاحة ببارادو

ريا�س  اجلزائري  الالعب  تلّقى 
بعدما  قا�سية  �رسبة  كني�س 
كامل  قطع  من  معاناته  تاأكد 
ال�سليبي  الرباط  م�ستوى  على 
تلقاها  كان  التي  اال�سابة  وهي 
فريقه  التي خا�سها  املباراة  يف 
املنق�سي  اال�سبوع  القاد�سية 
خالل مباريات الدوري ال�سعودي 
الفريق  للمحرتفني، حيث ك�سف 
ان مدافعه اجلزائري خ�سع اإىل 

املعّمقة  الطبية  الفحو�سات 
اإ�سابة  من  معاناته  اأثبتت  والتي 
اأعقد  احد  يف  تتمثل  خطرية 
الالعبني  تطال  التي  اال�سابات 
واملتمثلة يف القطع التام للرباط 
الالعب  يجعل  ما  وهو  ال�سليبي 
وي�سطر  املناف�سة  عن  يبتعد 
التي  جراحية  بعملية  للقيام 
من  الوحيد  اأمله  تكون  �سوف 
جمددا  والعودة  ال�سفاء  اجل 

�سعوبة  رغم  امليادين،  اإىل 
االأمر، خا�سة واأن هذا النوع من 
اال�سابات يحتاج اإىل فرتة عام من 
اأجل ال�سفاء من اال�سابة والعودة 
حظوظه  �ستكون  امليادين  اإىل 
من  الالعب  اأن  باعتبار  �سئيلة 
امكانياته  ي�سرتجع  اأن  ال�سعب 
الفنية التي �سوف يكون مثل هذا 
جدا  موؤثر  اال�سابات  من  النوع 

على االمكانيات الفنية لالعب.

�سطيف  وفاق  ان العب  واالأكيد 
الكروي  مو�سمه  انتهى  ال�سابق 
معنيا  يكون  ولن  ر�سمية  ب�سفة 
املنتظر  ومن  منه،  تبقى  مبا 
الفريق  مع  م�ستقبله  يتحدد  ان 
�سيقدم  اأين  املقبل،  اال�سبوع 
كبرية  بن�سبة  القاد�سية  م�سوؤولو 
ح�سب  معه  العقد  ف�سخ  على 

و�سائل االعالم ال�سعودية.
ع.ق.

تعول ت�سكيلة ن�رس ح�سني داي على 
خالل  بارادو  نادي  باجلار  االطاحة 
التي  العا�سمي  الداربي  مباراة 
نادي  اأمام  اليوم  م�ساء  تنتظرها 
ال�ساد�سة من  بارادو حل�ساب اجلولة 
حيث  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
اإرادة وعزمية  الفريق  اأبدت عنا�رس 

بال�ساعد  االطاحة  على  كبريتني 
اجلديد والعودة اإىل �سكة االنت�سارات 
من اجل موا�سلة الزحف نحو اأندية 
حيث  الرتتيب،  جدول  يف  املقدمة 
لت�سجيل  الفر�سة  تكون  �سوف 
منذ  هزمية  دون  مباراة  خام�س 
انطالق املو�سم اجلديد، ومن خالل 

ال  الالعبني  فاإن  الن�رسية  تدريبات 
الفوز  حتقيق  عن  �سوى  يتحدثون 
الهدف  يعترب  والذي  بارادو  اأمام 
امام  اليوم  مواجهة  من  الرئي�سي 

فريق لن يكون �سهل املنال.
الن�رسية  ت�سكيلة  تعرف  و�سوف 
املهاجم  �سورة  يف  الغيابات  بع�س 

ا�سابة  من  يعاين  الذي  بولعويدات 
ويوا�سل العالج رفقة الطاقم الطبي 
اإىل  ال�سبب  لنف�س  لعريبي  وزميله 
ووليد  قا�سمي  اأحمد  من  كل  جانب 
بدورهما من  يعانيان  اللذان  عرجي 

اال�سابة.
ع.ق.



لنهائيات  الربتغايل  املنتخب  تاأهل 
بتغلبه  برو�سيا   2018 العامل  كاأ�س 
يف   0-2 �سوي�رسا  منتخب  على 
من  الأخرية  العا�رسة  اجلولة 
فيما  الثانية،  املجموعة  مناف�سات 
للملحق  �سوي�رسا  منتخب  تاأهل 
الأوروبي، و�سهدت اأي�ساً هذه اجلولة 
فوز لتفيا على اأندورا 4-0واملجر 
و�سجل   ،0-1 فارو  جزر  على 
يوخان  الربتغايل  املنتخب  هديف 
ال�سوي�رسي  املنتخب  لعب  جورو 
 41 الدقيقة  يف  مرماه  يف  باخلطاأ 
 ،57 الدقيقة  يف  �سيلفا  واأندريه 
ر�سيده  الربتغايل  املنتخب  ورفع 
الرتتيب،  �سدارة  يف  نقطة   27 اإىل 
املجموعة  كاأول  للمونديال  ليتاأهل 
منتخب  اأمام  الأهداف  بفارق 

عند  ر�سيده  توقف  الذي  �سوي�رسا 
والذي  الثاين  املركز  يف  نقطة   27
تاأهل للملحق الأوروبي.ويف املباراة 
الثانية، اكت�سح منتخب لتفيا �سيفه 
اأندورا باأربعة اأهداف نظيفة �سجلها 
دافي�س اإكاونيك�س ثنائية وفالريي�س 
�سابال هدفني، ورفع منتخب لتفيا 
املركز  يف  نقاط  �سبع  اإىل  ر�سيده 
اخلام�س قبل الأخري وتوقف ر�سيد 
املركز  يف  نقاط  اأربع  عند  اأندورا 
املباراة  ويف  الأخري،  ال�ساد�س 
فوزاً  املجر  منتخب  انتزع  الثالثة، 
يف   .0-1 فارو  جزر  من  �سعباً 
اإىل نهائيات  املقابل تاأهلت فرن�سا 
كاأ�س العامل بعد فوزها على �سيفتها 
الأخرية  اجلولة  يف   1-2 بيالرو�سيا 
الأوىل،  املجموعة  مناف�سات  من 

واوليفييه  اأنطوان غريزمان  و�سجل 
�ساروكا   واأنطون  لفرن�سا  جريو 
لبيالرو�سيا، رفعت فرن�سا ر�سيدها 
اىل 23 نقطة يف �سدارة املجموعة، 
ال�سويد  امام  نقاط  اربع  بفارق 
الثانية التي �ستخو�س امللحق برغم 
خ�سارتها امام هولندا التي �ستغيب 
وان�سمت   ،.2-0 املونديال  عن 
منتخبات  اىل  املقابل  يف  ال�سويد 
اليونان و�سوي�رسا وايطاليا وكرواتيا 
وجمهورية  ال�سمالية  وايرلندا 
امللحق  يف  والدمنارك  ايرلندا 
وافتقد  املقبل،  ال�سهر  يقام  الذي 
عدد  خلدمات  الفرن�سي  املنتخب 
من لعبيه ال�سا�سيني ومنهم نغولو 
كانتيه وبول بوغبا وبنجامان مندي 
املدرب  واأبقى  دميبيلي،  وعثمان 

�سان  باري�س  دي�سان مهاجم  ديدييه 
على  مبابي  كيليان  ال�ساب  جرمان 
ا�رساك  مف�سال  البدلء  مقاعد 
غريزمان وجريو يف خط املقدمة.
هولندا  فازت  الثانية،  املباراة  ويف 
روبن  لريني  بهدفني  ال�سويد  على 
امللحق  كافيا خلو�س  يكن  لكنه مل 
ال�سويد  عن  متخلفة  بقيت  لنها 
وتغيب  الأهداف،  من  كبري  بفارق 
كاأ�س  نهائيات  عن  بالتايل  هولندا 
العامل للمرة الأوىل منذ 2002، علماً 
اىل  التاأهل  يف  اأي�ساً  ف�سلت  باأنها 
كاأ�س اوروبا التي اقيمت يف فرن�سا 
هام�سية  مباراة  ويف   ،2016 �سيف 
تعادلت  ذاتها  املجموعة  �سمن 
بلغاريا  �سيفتها  مع  لوك�سمبورغ 

بهدف ملقابل هدف.من جهتها.

مي�سي ينقذ التانغو ويلحق 
باملونديال

ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي ثوب الإنقاذ جمددا و�سجل 3 
اإىل نهائيات كاأ�س العامل بالفوز الثمني  اأهداف ليقود منتخب بالده 
3-1 على م�سيفه الإكوادوري يف اجلولة الأخرية من ت�سفيات قارة 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لبطولة كاأ�س العامل 2018، كما حلق منتخبا 
نظريه  على  الأول  فوز  اإثر  املتاأهلني،  بركب  وكولومبيا  اأوروغواي 
البوليفي 4-2 وتعادل الثاين مع م�سيفه البريويف 1-1 يف اجلولة نف�سها 
التي �سهدت اأي�سا فوز املنتخب الربازيلي على نظريه الت�سيلي 0-3 
اأمام �سيفتها فنزويال 0-1، واأعاد جنم بر�سلونة  وخ�سارة باراغواي 
التاأهل  قطار  يف  الأخرية  بالعربة  وحلق  التانغو  ملنتخب  الهيبة 
للمونديال، حيث انتزع بطاقة التاأهل ب�سعوبة بالغة من خالل التقدم 
للمركز الثالث يف جدول الت�سفيات رافعا ر�سيده اإىل 28 نقطة بفارق 
نقطة وحيدة اأمام كولومبيا.وتلقى املنتخب الأرجنتيني �سدمة كبرية 
مباغتا  هدفا  الإكوادوري  املنتخب  �سجل  حيث  املباراة،  بداية  يف 
يف الدقيقة الأوىل عن طريق روماريو اإيباران لكن مي�سي رد �رسيعا 
بثنائية يف الدقيقتني 11 و18، قبل اأن يحرز الهدف الثالث يف الدقيقة 
الذي  الإكوادوري،  م�سيفه  على  كبري  لفوز  تاأخره  الفريق  ليقلب   62
الت�سفيات. الثامن بجدول  جتمد ر�سيده عند 20 نقطة يف املركز 
وعلى ملعب »�سينتيناريو« يف مونتفيديو مل يهدر منتخب اأوروغواي 
�سيفه  على  وتغلب  النهائيات  اإىل  املبا�رس  للتاأهل  الذهبية  الفر�سة 
بينما  الثاين  املركز  يف  نقطة   31 اإىل  ر�سيده  لريفع   ،2-4 البوليفي 
الأخري.  التا�سع قبل  بوليفيا عند 14 نقطة يف املركز  جتمد ر�سيد 
و�سقط املنتخب الكولومبي يف فخ التعادل 1-1 مع م�سيفه البريويف 
نقطة   27 اإىل  ر�سيده  رفع  بعدما  النهائيات،  يف  مقعده  حجز  لكنه 
بهذا  اخلام�س،  املركز  لبريو يف  نقطة   26 الرابع،مقابل  املركز  يف 
�سيخو�س املنتخب الكولومبي النهائيات للن�سخة الثانية على التوايل، 

بينما يتطلع منتخب بريو لال�ستفادة من امللحق الفا�سل.

اأكد مدرب منتخب الربازيل اأدينور ليوناردو بات�سي 
»تيتي« اأن راق�سي ال�سامبا من املنتخبات املر�سحة 
للتتويج بلقب كاأ�س العامل يف رو�سيا لأنه قادر على 
اأي�سا  ر�سح  اأنه  رغم  جيد،  ب�سكل  اللعب  مع  الفوز 
الكا�سح  الفوز  عقب  تيتي  و�رسح  وفرن�سا،  اأملانيا 
لل�سامبا على ت�سيلي يف اآخر جولت ت�سفيات اأمريكا 
اجلنوبية املوؤهلة للمونديال بثالثية نظيفة ليبعدها 
املنتخبات  من  واحدة  »الربازيل  املونديال:  عن 

تقدمها  التي  للكرة  نظرا  للقب،  املر�سحة 
اإنها  بالطبع  النتائج.  من  اأكرث  ولالأداء  وللم�ستوى 
واحدة من املر�سحني«، واأ�ساف »جنحنا يف اجلمع 
بني التناف�سية واللعب اجلميل، لي�س من امل�ستحيل 
اإذا  اأعلم  ل  جميل،  ب�سكل  اللعب  مع  الفوز  حتقيق 
كنا �سنحقق اللقب ولكن ما يفعله الالعبون يزيدين 
الفرن�سي  املنتخب  قدرات  تيتي  فخرا«.وامتدح 
بقوله: »يلعب مب�ستوى قوي للغاية« مع ظهور لعبني 

واأنطوان  لكازيتي  واألك�سندر  مبابي  كيليان  اأمثال 
لكنها  لعبيها  تغري  التي  اأملانيا  وكذلك  غريزمان 
لعدم  حزنه  واأبدى  الأ�سلوب،  نف�س  على  حتافظ 
متكن ت�سيلي من امل�ساركة يف املونديال قائال: »هي 
م�ستوى  اأف�سل  قدمت  التي  املنتخبات  من  واحدة 
الأرجنتني  تاأهل  وبخ�سو�س  موؤخرا«،  القدم  لكرة 
للمونديال يف اجلولة الأخرية قال: »ا�ستحقوا التاأهل 

اإىل رو�سيا بف�سل ليونيل مي�سي«.

كاأ�س  نهائيات  الوليات املتحدة عن  �ستغيب 
بطولة عام  منذ  لأول مرة  القدم  لكرة  العامل 
ترينيداد  اأمام   1-2 مذلة  هزمية  بعد   1986
خالل  املتذبذب  م�ستواه  ورغم  وتوباغو، 
وهو  الأمريكي  املنتخب  دخل  الت�سفيات 
متذيل  مناف�سه  على  فقط  للفوز  بحاجة 
والو�سطى  ال�سمالية  اأمريكا  ت�سفيات  ترتيب 
رو�سيا،  نهائيات  يف  مكانه  ليحجز  والكاريبي 
طريق  عن  الأول  ال�سوط  يف  هدفني  لكن 
واألفني  مرماه  يف  باخلطاأ  غونزالي�س  عمر 
موقف  يف  املتحدة  الوليات  و�سعا  جونز 
�سوى  الأمريكي  املنتخب  ي�ستطع  ومل  �سعب 
بولي�سيت�س يف  كري�ستيان  الفارق عرب  تقلي�س 
بنما  تاأهلت  ذلك  من  وبدلً  الثاين.،  ال�سوط 
على   1-2 بفوزها  العامل  كاأ�س  اإىل  مرة  لأول 

تغلبت هندورا�س 3-2 على  بينما  كو�ستاريكا 
الأمريكي  املنتخب  على  لتتفوق  املك�سيك 
�سد  فا�سلة  جولة  يف  الظهور  فر�سة  وتنتزع 
اأ�سرتاليا، وكانت النتيجة مبثابة حتول مذهل 
التي  املتحدة  للوليات  بالن�سبة  الأحداث  يف 
كانت تبني فريقها بعد تعيني املدرب برو�س 
اأرينا العام املا�سي.وحقق املنتخب الأمريكي 
املا�سي  الأ�سبوع  بنما  على   0-4 رائعا  فوزا 
ليتفوق بنقطتني على بنما وهندورا�س وي�سبح 
�سيئة  بطريقة  بداأ  لكنه  يديه،  بني  م�سريه 
اأمام ترينيداد وتوباغو عندما حاول املدافع 
فوق  من  مرت  لكنها  الكرة  ابعاد  غونزالي�س 
ذلك  وبعد  ال�سباك  اإىل  هاوارد  تيم  احلار�س 
موقف  يف  الأمريكي  املنتخب  جونز  و�سع 
خارج  من  قوية  ت�سديدة  اأطلق  عندما  �سعب 

وردت  هاوارد،  �سباك  �سكنت  اجلزاء  منطقة 
الوليات املتحدة يف ال�سوط الثاين عندما هز 
املنطقة  من خارج  اأي�ساً  ال�سباك  بولي�سيت�س 
ليعطي الفريق الزائر بع�س الأمل يف حتقيق 
التعادل على الأقل الذي كان �سيمنحه بطاقة 
م�ساعي  لكن  الت�سفيات،  مللحق  التاأهل 
ف�سلت  النتيجة  ملعادلة  الأمريكي  املنتخب 
الت�سجيل  من  دميب�سي  كلينت  اقرتاب  رغم 

مرتني يف اخر 20 دقيقة.

مدرب الربازيل ير�سح 3 منتخبات للتتويج باملونديال

ترينيداد ُتق�سي اأمريكا وبنما حتقق تاأهال تاريخيا
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روبن ي�سع حدًا مل�سريته الدولية مع هولندا
و�سع الدويل الهولندي اآريني روبن 
بالده  منتخب  مع  مل�سريته  حداً 
كاأ�س  نهائيات  بلوغ  الف�سل يف  اإثر 
وف�سلت  برو�سيا،   2018 العامل 
هولندا يف التاأهل اإىل املونديال اأو 
فوزها  الأوروبي رغم  امللحق  اإىل 
ال�سويد  على  الأخرية  املرحلة  يف 
الفوز  بالذات، ورغم  روبن  بثنائية 
ثالث  الهولندي  املنتخب  بقي 
 19 بر�سيد  الأوىل  املجموعة 

نقطة بفارق الأهداف عن منتخب 
�ستخو�س  الذي  الثاين  ال�سويد 
عن  نقاط  و4  الأوروبي،  امللحق 
حجزت  والتي  الأوىل  فرن�سا 
مكانها يف مونديال رو�سيا. وخا�س 
روبن 96 مباراة بقمي�س املنتخب 
الهولندي �سجل خاللها 37 هدفاً، 
منتخب  مع  له  ظهور  اأول  وكان 

بالده عام 2003 اأمام الربتغال.

مانيه يغيب 6 اأ�سابيع عن ليفربول
الإجنليزي  ليفربول  اأعلن 
ال�سنغايل  مهاجمه  اأن  اأم�س 
يبتعد  �سوف  مانيه  �ساديو 
اإىل  ت�سل  ملدة  املالعب  عن 
اإ�سابة  ب�سبب  اأ�سابيع  �ستة 
واأو�سح  الفخذ،  ع�سالت  يف 
موقعه  على  بيان  يف  ليفربول 
مانيه  اأن  النرتنت  �سبكة  على 
خرج م�ساباً قبل نهاية املباراة 
بالده  منتخب  فيها  فاز  التي 
الراأ�س  على  املن�رسم  ال�سبت 
الأخ�رس 2-0 �سمن الت�سفيات 
الإفريقية املوؤهلة اإىل مونديال 
البيان:  وتابع  رو�سيا،  2018 يف 
تعر�س  اأنه  الآن  التاأكد  »مت 
املباراة،  تلك  يف  لالإ�سابة 

و�سيبتعد عن املالعب ملدة ت�سل 
مانيه  و�سجل  اأ�سابيع«،  �ستة  اإىل 
مباريات  اأربع  يف  اأهداف  ثالثة 

ليفربول  مع  املو�سم  خا�سها هذا 
يف  ال�سابع  املركز  يحتل  الذي 
الدوري املمتاز بر�سيد 12 نقطة 

بعد املرحلة ال�سابعة.

الربتغال وفرن�سا تتاأهالن للمونديال
 �سوي�سرا واليونان اإىل امللحق
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 حلب ال�سورية تودع احلناوي 

اإىل مثواها الأخري
�سيعت مدينة حلب ال�سورية الثالثاء الفنانة ال�سورية املعتزلة فاتن احلناوي، بعد وفاتها 

مب�ساعفات الف�سل الكلوي اأم�س الأول وقالت وكالة الأنباء ال�سورية �سانا اإن جثمان احلناوي نقل 
من جامع الرو�سة بحلب ظهر الثالثاء اإىل مثواها الأخري يف مقربة املعادي املطربة احلناوي التي 

ولدت عام 1956، �سنفها الباحث واملو�سيقي الراحل �سميم ال�سريف.

لأول مرة.. البول�سوي
 وامليرتوبوليتان معا

العراق يودع فا�سل خليل

اأعلنت دائرة ال�سينما وامل�رسح التابعة لوزارة الثقافة العراقية، الأحد، 
عن وفاة الفنان العراقي فا�سل خليل عن عمر ناهز الـ71 عاما.وقالت 
وامل�رسح  ال�سينما  دائرة  »اإن  الق�ساب  زينب  الدائرة  اإعالم  مديرة 
تلقت، قبل قليل، ات�سال من اأ�رسة الفنان العراقي الكبري فا�سل خليل، 
اأبلغتنا فيه بوفاته«واأ�سافت الق�ساب اأن الفنان الراحل عانى قبل مدة 
اإىل  اإثر ذلك عملية جراحية كربى، م�سرية  من املر�ض واأجرى على 
اأن وفدا من الدائرة زاره يف منزله بعد اإجراء العملية لالطمئنان على 
 ،1946 »ال�رسية«  حملة  العمارة  مدينة  يف  خليل  فا�سل  وولد  �سحته 
اآنذاك،  املدينة  مثقفي  من  يعترب  وكان  احلالقة  ميتهن  كان  لأب 
وهناك فك خليل خطوط الأبجدية لينطلق بعدها يف م�سوار احلياة 
والفن، حيث تخرج من اأكادميية الفنون اجلميلة من جامعة بغداد يف 
اخت�سا�ض الفنون امل�رسحية عام 1970، لذلك ُعني ُمعيدا للفنون عام 
1971 وح�سل خليل على الدبلوم العايل يف الإخراج امل�رسحي من كلية 
�سهادة  بغداد عام 1979 كما ح�سل على  الفنون اجلميلة من جامعة 
اأثناء  امل�رسحية  والعلوم  امل�رسحي  الإخراج  يف  فل�سفة  الدكتوراه 
درا�سته يف املعهد العايل للعلوم امل�رسحية V. T. E. S يف بلغاريا 

عام 1985.

الأمريكي  امليرتوبوليتان  م�رسح  مع  الرو�سي  البول�سوي  م�رسح  يتعاون 
اأعلنه  ما  هذا  عاملية  اأوبرالية  عرو�ض  ثالثة  اإنتاج  يف  الأوىل  للمرة 
املدير العام مل�رسح البول�سوي فالدميري اأورين وبيرت غليب مدير م�رسح 
امليرتوبوليتان-اأوبرا )نيويورك(، خالل موؤمتر �سحفي يف مو�سكو، اليوم 
التعاون يف هذا املجال من قبل.حيث  للم�رسحني  اإذ مل ي�سبق  الثنني، 
عرو�ض  اأ�سهر  من  لثالثة  م�سرتك  باإنتاج  العريقان  امل�رسحان  �سيقوم 
واأوبرا   )1903  -1813( فريدي  عايدة جلوزيبي  اأوبرا  العامل:  الأوبرا يف 
�سالومي لريت�سارد �سرتاو�ض )1864- 1949( ولوهنغرين لريت�سارد فاغرن 
)1813- 1883(. و�ستقدم العرو�ض يف كل من مو�سكو ونيويورك بني عامي 
2019 و2022 وقال اأورين اإن »فكرة الإنتاج امل�سرتك بحد ذاتها، فكرة 
مثرية لالهتمام. وهي حمور اأ�سا�سي لتوحيد جهودنا يف هذا امل�رسوع 
اإذ �سيتعني علينا التفاق على عدد كبري من الق�سايا  ال�سعب واملعقد، 
والأخ�سائيني، و�سيتم  الزمنية  بامل�ساهد واجلداول  التنظيمية املتعلقة 
تنفيذ هذا امل�رسوع خالل ثالث اإىل اأربع �سنوات«بدوره اأ�سار بيرت غليب 
مدير عام م�رسح امليرتوبوليتان- اأوبرا اإىل اأن »القاعدة التقنية مل�رسح 
البول�سوي مت حتديثها موؤخرا، ويعمل فيه نخبة من املهنيني املخت�سني، 
وور�سات هذا امل�رسح تعد من اأف�سل ور�سات امل�سارح يف العامل«.ونوه 
غليب اإىل املزايا الفنية والقت�سادية الكثرية لهذا امل�رسوع امل�سرتك، 
زمنية  فرتة  تعي�ض  اأعمال  لإنتاج  فر�سة جدية  للمخرجني  بالن�سبة  فهو 
اأطول وميكن جتديدها با�ستمرار، اأما من الناحية القت�سادية، ف�سي�ستفيد 
اجلانبان من تقا�سم التكاليف.و�ستوحد فرقتا البول�سوي وامليرتوبوليتان 
جديد  اإنتاج  على  للعمل  والتقنية  الإبداعية  قواهما  امل�رسوع  هذا  يف 
عرو�سها يف  البول�سوي  فرقة  و�ستقدم  الثالثة.  الأعمال  لهذه  ومعا�رس 
مو�سكو، بينما تقدمها فرقة امليرتوبوليتان يف نيويورك، و�ستوؤدي الدور 

الرئي�ض يف الأعمال الثالثة جنمة الأوبرا الرو�سية اآنا نيرتيبكا.

فيلم »�ساليوت - 7«: ق�سة حمطة 
الف�ساء املدارية

اأقيم يوم اأم�ض بقاعة �سينما »اأكتوبر« يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو العر�ض 
الر�سمي الأول لفيلم »�ساليوت 7« بتقنية العر�ض ثالثي الأبعاد واآي ماك�ض 
 »7- »�ساليوت  املدارية  الف�ساء  ملحطة  حقيقية  ق�سة  الفيلم  ويروي 
اأنقذها رئدا الف�ساء ال�سوفييت فالدميري جانبيكوف  )1982-1991( التي 
بوتني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  الفيلم  �ساهد  وقد  �سافينيخ  وفيكتور 
ب�سحبة اأبطال الق�سة احلقيقية رواد الف�ساء جانبيكوف و�سافينيخ، م�ساء 
الثالثاء املا�سي 3 اأكتوبر، يف الكرملني، ومن املزمع اأن يبداأ عر�ض الفيلم 
يف جميع قاعات ال�سينما، يوم 12 اأكتوبر.اأن�سئت حمطة الف�ساء املدارية 
»�ساليوت-7«، يف اإطار برنامج »املحطات املدارية طويلة الأجل«، حيث 
كان الهدف منها القيام باأبحاث علمية وتكنولوجية وبيولوجية وطبية يف 
ظروف انعدام الوزن يف الف�ساء، حيث تعد هذه املحطة الثانية والأخرية 
من اجليل الثاين ملحطات »�ساليوت«اأر�سلت املحطة اإىل املدار الف�سائي، 
يف 19 اأبريل عام 1982، بوا�سطة �ساروخ »بروتون«. وزار املحطة طوال 
اأول  اأ�سا�سية وخم�ض رحالت ف�سائية، �سمت  اأطقم عمل   6 فرتة عملها 
املحطة  منت  على  فرن�سي.وعمل  ف�ساء  رائد  واأول  هندي،  ف�ساء  رائد 
طوال عمرها 21 رائد ف�ساء، من بينهم 3 قاموا برحلتني، ورائد واحد قام 
بـ 3 رحالت. كذلك انطلق اإىل املحطة 11 �ساروخ »�سويوز« يحمل رواد 
اأطول مهمتني  للمحطة وكانت مدة  الف�ساء، و12 �ساروخا يحمل ب�سائع 
لطاقم رواد ف�ساء على املحطة 211 يوما و237 يوما. كذلك كان هناك 13 
خروجا للف�ساء املفتوح من املحطة، مبجموع بلغ 48 �ساعة و33 دقيقة ويف 
فرباير 1985، وعقب خلوها من اأي طاقم لنحو 6 اأ�سهر، انقطع الت�سال 
مع املحطة، و�سدر قرار مبحاولة اإنقاذها.يف جوان 1985، اأر�سلت مركبة 
»�سويوز-13« وعلى متنها: فالدميري جانبيكوف، ومعه فيكتور �سافينيخ، 
اللذان كانا يعدان من اأكرث رواد الف�ساء خربة يف الحتاد ال�سوفيتي، حيث 
قاما �سابقا بـ4 رحالت ف�سائية، وكان لديهما القدرة على اللتحام اليدوي 
باملركبات يف الف�ساء نزع من املركبة مكان رائد الف�ساء الثالث، ليو�سع 
ال�ساروخ  للوقود واملاء. ويف 6 يونيو 1985 انطلق  اإ�سايف  مكانه خمزون 
باملركبة من قاعدة بايكونور، واقرتبت املركبة من املحطة، يف 8 يونيو، 
بداأ  بعد 200 مرت من املحطة،  نف�ض مدارها.وعلى  ت�سبح يف  واأ�سبحت 
التحم  حتى  منها،  يدويا  بالقرتاب  جانبيكوف  فالدميري  الف�ساء  رائد 
بها. وبعد فتحها، اكت�سف الرائدان اأن درجة احلرارة على منت املحطة 
و�سلت اإىل ال�سفر، ب�سبب حتول وجهة البطاريات ال�سم�سية للمحطة عن 
ال�سم�ض، ما اأدى اإىل تعطل اأنظمة التوجيه وتزويد املحطة بالطاقة.اأدى 
ذلك اإىل جتمد خمزون املحطة من املاء، واأ�سبح الهدف الأول لرائدي 
الف�ساء اإعادة احلياة للمحطة، باإعادة اأنظمة الطاقة للعمل، وبالتايل بقية 
الوظائف احليوية كان العمل امل�ستمر يجري يف ظروف �سعبة للغاية، ويف 
اليوم الرابع منه، متكن رائدا الف�ساء من حتويل وجهة البطاريات ال�سم�سية 
عادت  حتى  بطاريات،   6 اأ�سل  من   5 �سحن  يف  وبداأوا  ال�سم�ض،  باجتاه 
الكهرباء اإىل املحطة يف اليوم التايل، وعادت اأن�سطة املحطة للعمل يف 12 

جوان متكن الرائدان من ت�سخني اأحد خزانات املياه يف املحطة.

الطبقة  »مطربات  �سمن   ،
ميتاز  الذي  ب�سوتها  الأوىل 
معا«،  اآن  يف  والطراوة  بالقوة 
من  امللحنني  كبار  لها  وحلن 
البندك،  الراحلني ريا�ض  اأمثال 
عرفة،  و�سهيل  �رسوة،  و�سليم 
اخلياط. اأمني  واملو�سيقار 
اأم  جائزة  على  الراحلة  حازت 
الغنائية  امل�سابقة  �سمن  كلثوم 
ليبيا عام 1977  اأقيمت يف  التي 

من  العديد  بعدها  وقدمت 
الق�سائد  �سيما  ول  الأغاين 
لل�ساعر  حرك«  »األفت  من 
ريا�ض  واأحلان  اجلبل،  بدوي 
�ساآم«  يا  علوا  و«زيدي  البندك، 
واأحلان  هواري،  �سالح  لل�ساعر 
»بلدي  واأغنية  �رسوة  �سليم 
الراحل  مع  غنتها  التي  ال�سام«، 
كلمات  من  وهي  ال�سايف  وديع 
واأحلان  اأيوب،  عي�سى  ال�ساعر 

اأمني  عرفة.املو�سيقار  �سهيل 
يف  الراحلة  عن  قال  اخلياط 
�ساحبة  كانت  ل�سانا  ت�رسيح 
وامتلكت  ورائع،  جميل  �سوت 
قدرة كبرية على �رسعة احلفظ 
من  الكثري  غناء  على  �ساعدتها 
جعلني  ما  الرتاثية،  الأغاين 
وفنها. ب�سوتها  املعجبني  من 
لها  »حلنت  اخلياط:  واأ�ساف 
دنيا(  يا  ال�سرب  )وبعد  ق�سيدة 

ل  التي  هواري  �سالح  لل�ساعر 
اجلمهور  باإعجاب  تزال حتظى 
اعتزال  ولكن  للطرب،  املحب 
خ�سارة  كان  باكرا  الراحلة 
حقيقية«وا�ستذكر اخلياط لقاءه 
بالراحلة احلناوي عندما  الأول 
على  مواهب  لربنامج  تقدمت 
مطلع  بدم�سق  الزهراء  م�رسح 
�سبعينيات القرن املا�سي، وكان 
التحكيم  للجنة  رئي�سا  حينها 

الكبري  اإعجابها  اأبدت  التي 
مع  قاد  انه  اإىل  م�سريا  ب�سوتها 
فرقة الفجر املو�سيقية حفلتها 
دم�سق  معر�ض  م�رسح  على 
الدويل عام 1976، عندما �سدت 
الراحل  املطرب  اأمام  الراحلة 
الذي  حافظن  احلليم  عبد 
ب�سوتها  ال�سديد  اإعجابه  اأبدى 
وقائد الفرقة املا�سية امل�رسية 
�سوتها  عن  يومها  قال  الذي 

الأ�سوات«. اأجمل  من  »اإنه 
ال�سقيقة  هي  الراحلة  والفنانة 
ميادة  اجليل  ملطربة  الكربى 
احلناوي اعتزلت الفن يف اأوائل 
الثمانينيات من القرن املا�سي، 
ومتتلك  تاألقها،  ذروة  يف  وهي 
من  العديد  دم�سق  اإذاعة 
ولأغاين  لأغانيها  الت�سجيالت 
كلثوم  اأم  العربي  الغناء  �سيدة 

التي اأدتها الراحلة.
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للكاتب العراقي �ضياء جبيلي

رواية »اأ�صد الب�صرة«.. عن 
�صخ�صية العراق ال�صائعة

ت�ضكل الهويات املت�ضارعة يف بحر الهوية الوطنية العراقية املفرت�ضة ميدان 
ا�ضتغال العراقي �ضياء جبيلي )الب�ضرة 1977( يف روايته اجلديدة »اأ�ضد 

الب�ضرة« التي ي�ضتهلها مب�ضهد يحمل نوعا من العبث وال�ضخرية والأ�ضى يف 
الوقت نف�ضه.

بطل  يتوجه 
روايته بطريقة 
�ضية  ا فرت ا
اإىل  متخيلة 
ئي  ا و لر ا
البريويف ماريو 
بارغا�س يو�ضا 
له  ليحكي 
التي  حكايته 
اأنها  يعتقد 
مادة  �ضتكون 
ميكن  له  خام 
اأن يخلق منها 
وفنه  باأ�ضلوبه 
مميزة. رواية 

الرواية  وبطل 
عن  )ال�ضادرة 
اجلمل  دار 
هو   )2016
زواج  نتاج 
اليهودي  اأبيه 
الأرمنية  واأمه 
الب�رصة يف  يف 
ت  خم�ضينيا
ن  لقر ا

جبيلي  له  ويختار  املا�ضي، 
نف�ضه  الوقت  يف  اأ�ضماء  ثالثة 
اأمل«.يبقي  خاجيك،  »مو�ضي، 
تع�ضف  نف�ضية  اأزمات  اأ�ضري 
به، و�ضحية تربية بائ�ضة لثالث 
هيال،  اليهودية  )العمة  ن�ضاء 
الأم  مي�ضاك،  الأرمنية  اخلالة 
بالتبني امل�ضلمة حنان( اللواتي 
يخ�ضن �رصاعا خفيا من اأجل 
بال�ضورة  �ضخ�ضيته  اإظهار 
اأن�ضب  منهن  كل  تراها  التي 
موؤلف  ولنتمائه.    »كاأن  له 
من  يعك�س  ماركيز«  »لعنة 
بلد  �ضورة  روايته  بطل  خالل 
الطائفية  النتماءات  متزقه 
م�ضاعر  وت�ضوده  واملذهبية، 
بعني  اإليه  والنظر  الآخر  ذم 

العداء.
عنف املجتمع

تذكية  اأن  كيف  جبيلي  ي�ضور 
على  تاأتي  التع�ضب  نريان 
الوطني  ال�ضعور  تنمية  ح�ضاب 
ح�ضاب  وعلى  والإن�ضاين، 
�ضيما  ول  املفرت�س  الت�ضامح 
اأن بطله يكون نتاج زواج مدين 
وبقي  اأحد،  عنه  ير�س  مل 
اأبناوؤه  ميار�س  جمتمع  �ضجني 
بع�ضهم  اجتاه  فظيعا  عنفا 
كل  الآخرين.وكانت  واجتاه 
عنه  امل�ضوؤولت  من  واحدة 
من  انت�ضاله  -بذريعة  حتاول 
تعبئته  الأخريات-  م�ضتنقع 
وتكري�ضها  فيه،  �ضغائنها  وبث 
لها،  �ضورة  ليغدو  لديه 
كتلة  اإىل  بعد  فيما  ويتحول 
والتناق�ضات. النقائ�س  من 
ماركيز«  »لعنة  موؤلف  كاأن 
روايته  بطل  خالل  من  يعك�س 

النتماءات  متزقه  بلد  �ضورة 
وت�ضوده  واملذهبية،  الطائفية 
والنظر  الآخر  ذم  م�ضاعر 
يلتقط  العداء.وهو  بعني  اإليه 
احلروب  تاأثريات  من  بع�ضا 
الأجيال  على  املتعاقبة 
معاركها  تعي�س  التي  اجلديدة 
املعركة  و�ضط  اخلا�ضة 
وتخو�ضها  الدائرة،  الكربى 
وتعاين  اأخرى،  �ضاحة  يف 
عليها. اخلطرية  تداعياتها 

اجلريح،  الوطن  هوية  حتتل 
املنتمي  املواطن  وتغييب 
املتقاتلة  هوياته  ل�ضالح  لبلده 
ول  ال�ضدارة،  بينها،  فيما 
يفلح بطل الرواية يف اإلغاء اأي 
جانب من �ضخ�ضيته وهوياته، 
بني  �ضائعا  حائرا  تراه  لذلك 
هو  وما  يكون  اأن  يفرت�س  ما 
اجلماد  مع  كائن. يتماهى 
ومع  الالمبالت،  يف  اأحيانا 
احليوانات يف غرائزها، ي�ضّدر 
العنف اإىل اأقرب املقربني منه، 
»ن�رصين«  بالتبني  اأخته  ومنهم 
التي تكون اإحدى �ضحاياه، يف 
رحلة تيهه و�ضياعه بني اأفكاره 
وحروبه. وواقعه  واأزماته 
جتري اأحداث الرواية يف فرتة 
خم�ضينيات  من  متتد  زمنية 
بعد  ما  اإىل  املا�ضي  القرن 
الربيطاين  الأمريكي  الحتالل 
ب�ضكل  يتغلغل  عندما  للعراق 
�رصي عنا�رص الوكالة اليهودية 
وبع�س  جانب،  من  للهجرة 
امل�ضيحية  الهجرة  موؤ�ض�ضات 
يف  اآخر،  جانب  من  ال�رصية 
الب�رصة. يف  وحتديدا  العراق 
تكون مهمتهم انت�ضال ما تبقى 

من كبار ال�ضن من 
العراقيني،  اليهود 
يرغب  اأومن 
من  الهجرة  يف 
الب�رصيني  الأرمن 
اإىل  لرتحيلهم 
اإىل  اأو  اإ�رصائيل 
اأرمينيا.    »يوؤكد 
»بوغيز  �ضاحب 
العجيب« اأنه حاول 
اجلديد  عمله  يف 
عن  يبتعد  اأن 
العاطفي  احل�س 
 » ليجي �ضتا لنو ا «
على  والبكائيات 
الأوطان  اأطالل 
التي  ال�ضائعة، 
ملعظم  �ضمة  تعد 
التي  الروايات 
مب�ضاألة  ا�ضتغلت 

الهوية«
اإثبات الذات

الروائي  ويوؤكد 
اأنه  جبيلي  �ضياء 
روايته  يف  يعالج 
مفهوم العودة وما تنطوي عليه 
ت�ضعبات  من  الت�ضمية  هذه 
ما  كل  وو�ضط  ومفارقات. 
ما  دائما  اأحداث،  من  يجري 
يربز من بني ال�ضطور اأحد اأكرث 
ال�ضدد  هذا  الأ�ضئلة جدل يف 
وهو: هل ما يُ�ضاع من اأنه عودة 
هو كذلك حقا؟ اأم اأنه هجرة، 
تهجري، ترحيل، هروب، طرد، 
اأو خال�س؟ اإلخ.وي�ضف جبيلي 
»اأ�ضد  يف ت�رصيح للجزيرة نت 
»الهوية  رواية  باأنها  الب�رصة« 
الهجينة«، اأو على الأقل هذا ما 
�ضعى اإليه من خالل ال�ضخ�ضية 
وفق  تتحرك  التي  الرئي�ضة 
عن  بعيدا  الثقافية  ميولها 
بالأر�س  املتعلقة  الأ�ضباب 
اأنها رمبا  اإىل  واجلذور.وي�ضري 
الذي  العراق  رواية  هي  تكون 
ل�رصاع  وتوؤرخ  اأبناءه،  ياأكل 
يف  م�ضغر  وقوميات  اأديان 
من  الأر�س  من  حمددة  بقعة 
طريق  عن  الذات  اإثبات  اأجل 
حب  �ضا �ضح   يو و   . لتعبئة ا
حاول  اأنه  العجيب«  »بوغيز 
يف عمله اجلديد اأن يبتعد عن 
احل�س العاطفي »النو�ضتاليجي« 
اأطالل  على  والبكائيات 
تعد  التي  ال�ضائعة،  الأوطان 
التي  الروايات  ملعظم  �ضمة 
الهوية.ويوؤكد  ا�ضتغلت مب�ضاألة 
لديه  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  اأن 
اهتمت  جتاذبات  و�ضط  تنمو 
حني  يف  وبالقومية  بالدين 
طاملا  الذي  اجلانب  اأهملت 

كان مدعاة للت�ضبث بالأر�س.
وكالت

من طرف منظمة الأمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة )يون�صكو(

اإدراج اأطالل »اآين« الرتكية على قائمة الرتاث العاملي

املتحدة  الأمم  منظمة  اأدرجت 
)يون�ضكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية 
قار�س  ولية  يف  »اآين«  اأطالل 
الرتاث  مواقع  قائمة  على  الرتكية 
العاملي، لريتفع بذلك عدد الأماكن 
التاريخية يف تركيا املدرجة بهذه 
واأعرب  موقعا   16 اإىل  القائمة 
لدى  لرتكيا  الدائم  املمثل 
بو�ضتايل  عوين  ح�ضني  »يون�ضكو« 
اأم�س اجلمعة عن  اأول  يف كلمة له 
جاء  اأنه  م�ضيفا  بالقرار،  ترحيبه 
املنظمة  فيه  تلتفت  الذي  الوقت 
الأممية للم�ضتقبل وتويل اهتمامها 
به.ودعا بو�ضتايل املجتمع الدويل 

احل�ضارات  ل�رصاع  حد  و�ضع  اإىل 
مظلة  حتت  ال�ضفوف  وتوحيد 
الأنا�ضول  اأن  م�ضيفا  احل�ضارة، 
اآ�ضيا(  يف  الواقع  الرتكي  )الق�ضم 
واحل�ضارات،  للثقافة  متحف 
نعتز  »ونحن  لهما،  مقربة  ولي�ضت 
بذلك«. من جهته، قال وزير الثقافة 
وال�ضياحة الرتكي نابي اأوجي اإنهم 
اأطالل  باإدراج  �ضارا  خربا  تلقوا 
»اآين« على لئحة الرتاث العاملي.
�ضحفي  ت�رصيح  يف  اأوجي  وقال 
على  يقع  تاريخي  موقع  »اآين«  اإن 
اأربعني كيلومرتا �رصقي ولية  بعد 
عام  باألف  عمره  ويقدر  قار�س، 

قبل امليالد، ومن املفرح اأن يدرج 
على لئحة يون�ضكو، مقدما �ضكره 
للمنظمة الأممية يف هذا ال�ضدد.
للجنة  الأربعني  الدورة  وافتحت 
الرتاث العاملي التابعة لـ«يون�ضكو« 
مدينة  يف  املا�ضي  الأحد 
اإ�ضطنبول، وت�ضتمر حتى الع�رصين 
من جويلية اجلاري بح�ضور نعمان 
الوزراء  رئي�س  نائب  قورتوملو�س 
وال�ضياحة  الثقافة  ووزير  الرتكي، 
منظمة  ومديرة  اأوجي،  نابي 
اليون�ضكو اإيرينا جورجيفا بوكوفا.

وكالت

الن�ضو�س اجلميلة ل متوت

يف الذكرى العا�صرة لرحيله ...جنيب حمفوظ اأكرث توهجا
11 �ضنة على رحيل الأديب امل�رصي 
زالت  وما   ، حمفوظ  جنيب  الأ�ضهر 
يتجدد..  رواياته  وعبق  اأدبه  اأنفا�س 
�ضم�س  فيها  تغب  مل  �ضنوات  ع�رص 
يف  رمبا  بل  العربية«..  الرواية  »هرم 
الأعوام الأخرية �ضار اأكرث توهًجا من 
�ضنوات عمره الأخرية التي طالته فيها 
ال�ضيخوخة وحا�رصه الزمن. احل�ضور 
اأجيال  لدى  متزايد  �ضغف  مرده  هنا 
نا�ضئة ترتاوح اأعمارهم بني اخلام�ضة 
ع�رصة والع�رصين ي�ضعون لقراءة جنيب 
اأكرث عمقا و�ضمول  حمفوظ ومعرفة 
عنه، وبني الأجيال الأكرب تبدو اإعادة 
قراءته  واإعادة  حمفوظ  اكت�ضاف 
مع  بالتنفيذ  ومغريا  جاذبا  م�رصوعا 
يقراأونه  اأو  يطالعونه  له  كتاب  كل 
»عابر  كاتب  اأنه  فيكت�ضفون  جمددا 
واملتعة  القيمة  متجدد  لالأجيال« 
يبدو  العا�رصة،  رحيله  ذكرى  مًعا. يف 
ملء  بقوة..  حا�رصا  حمفوظ  جنيب 
طباعة  تُعاد  حيث  والب�رص،  ال�ضمع 
رواياته  عن  يُ�ضاأل  مرارا،  اأعماله 
وجمموعاته الق�ض�ضية يف املكتبات، 
تُ�ضتلهم اأعمال درامية و�ضينمائية من 

كتاباته الزاخرة. 

من  متتالية  طبعات  ثالث 
روايته »اأفراح القبة«

دار  طبعت  قليال،  يزيد  اأو  �ضهر  قبل 
من  يقرب  ما  امل�رصية  ال�رصوق 
روايته  من  متتالية  طبعات  ثالث 
العام  يف  ن�رصها  التي  القبة«  »اأفراح 
عاما،  وثالثني  خم�ضة  وبعد   ،1981
املاأخوذ  الدرامي  امل�ضل�ضل  اأعاد 
وتنامى  بالرواية،  الهتمام  عنها 
على  الإقبال  م�ضبوقة  غري  مبعدلت 
�رصاء الرواية وقراءتها، كذلك تعالت 
اأعمال  ا�ضتلهام  با�ضتمرار  النداءات 
بعد  الدرامي  الإنتاج  يف  حمفوظ 
امل�ضل�ضل  لقيه  الذي  الكبري  النجاح 
)اأفراح  م�ضل�ضل  ب�ضناع  حدا  مما 
اأن يكون  اإىل التفكري جديا يف  القبة( 
لنجيب  ق�ضة  عن  القادم  عملهم 
حمفوظ. م�ضادر مقربة من ال�رصوق 
لالإنتاج الفني، اأكدت اأنها فعليا ب�ضدد 
الذي  اجلديد  للم�ضل�ضل  الإعداد 
�ضيعر�س يف رم�ضان القادم عن اأحد 
هناك  اأن  وك�ضفت  حمفوظ،  اأعمال 
بعناية  قراءتها  يتم  روايات  خم�س 
حتى  اأبرزها  منها،  واحدة  لختيار 
ليلة«.  األف  و»ليايل  »املرايا«،  الآن 
ال�ضيناريو  كتابة  اإ�ضناد  يتم  اأن  على 

لواحد  الدرامية  واملعاجلة  واحلوار 
من الكتاب ال�ضباب )مل ي�ضاأ امل�ضدر 

الإف�ضاح عن ا�ضمه الآن(. 
احتفاء مميز

ال�رصوق  دار  �رصعت  جهتها،  من 
لكل  الفكرية  )�ضاحبة حقوق امللكية 
بذكراه  الحتفال  يف  حمفوظ(  اإنتاج 
على طريقتها، وقامت بتوفري طبعات 
جنيب  اأعمال  معظم  من  جديدة 
ووفرت  مكتباتها،  كل  يف  حمفوظ 
اأعماله  من  جديدة  طبعات  ا  اأي�ضً
الكربى التي يكرث الطلب عليها طول 
الوقت )»اأولد حارتنا«، »احلرافي�س«، 
ق�رص   - الق�رصين  بني  »الثالثية/ 
ال�ضوق - ال�ضكرية«، »الل�س والكالب«، 
وزادت  اإلخ(.  النيل«..  فوق  »ثرثرة 
ال�رصوق بتنظيم م�ضابقة يومية تدور 
واأ�ضهر  حمفوظ  جنيب  �ضرية  حول 
اأوت،  �ضهر  طيلة  الروائية  �ضخ�ضياته 
النا�ضئة  من  اجلدد  القراء  لتعريف 
لكن  واأعماله.  نوبل  باأديب  وال�ضباب 
هذا لي�س كل ما �ضيتم الحتفال به يف 
ذكرى جنيب حمفوظ، فم�ضادر داخل 
الدار  اأن  لالأنا�ضول  اأكدت  ال�رصوق 
عيد  عقب  �ضخمة  لحتفالية  تعد 
الكتاب  اإليها كبار  الأ�ضحي، �ضيُدعى 
والنقاد والفنانني وال�ضينمائيني وتعقد 
و�ضينما  اأدب  حول  حوارية  جل�ضات 
مادة  عر�س  يتخللها  حمفوظ  جنيب 
اأديب  و�ضرية  حياة  عن  نادرة  فيلمية 
اأعماله  من  مقتطفات  وقراءة  نوبل، 
عنه،  ُكتب  ما  واأبرز  اأهم  من  اأو 
»ال�رصوق«  احتفال  ي�ضتمر  اأن  على 
 11 يف  ميالده  ذكرى  حلول  حتي  به 
املنتظر،  ومن  املقبل.  دي�ضمرب 
ي�ضارك  اأن  ال�رصوق،  م�ضادر  وفق 
الكاتبة  من:  كل  الحتفالية  هذه  يف 
اإبراهيم  الروائي  �ضويف،  اأهداف 
والأكادميي  الناقد  املجيد،  عبد 
والأكادميي  الناقد  حمودة،  ح�ضني 
�ضاكر عبد احلميد، الناقد ال�ضينمائي 
كمال  والناقد  ال�ضكور،  عبد  حممود 
�ضادي،  اأبو  علي  والناقد  رمزي، 
زيادة،  حمور  ال�ضوداين  والروائي 
املالح..  اإيهاب  والناقد  والكاتب 
�ضتقام  الذي  املكان  وعن  واآخرون. 
جمل�س  رئي�س  قال  الحتفالية،  فيه 
اإبراهيم  »ال�رصوق«،  جمموعة  اإدارة 
املعلم، يف ت�رصيحات لل�ضحفيني، اإنه 
�ضيكون بني خيارين؛ الأول دار الأوبرا 
امل�رصية، و�ضط القاهرة، مب�رصحها 
اأكرب  ا�ضتيعاب  )لدواعي  املك�ضوف 

واملدعوين(،  ال�ضيوف  من  عدد 
والثاين باأحد الأماكن الأثرية مبنطقة 
القاهرة الفاطمية )�ضارع املعز لدين 
اهلل الفاطمي/جنوب �رصقي العا�ضمة( 
عا�س  الذي  اجلغرايف  الف�ضاء  وهي 
واتخذ  وع�ضقه  حمفوظ  جنيب  فيه 
من  للعديد  مكانية  خلفية  منه 
كما  الق�ض�ضية.  واأعماله  رواياته 
ال�رصوق  دار  تقوم  اأن  املنتظر  ومن 
بتي�ضري طبعات جديدة من اأهم الكتب 
جنيب  عن  اأفردت  التي  والدرا�ضات 
حمفوظ من قبل م�رصيني، مثل كتاب 
»املجال�س  الغيطاين  جمال  الراحل 
رجاء  الراحل  وكتابي  املحفوظية«، 
مذكرات  من  »�ضفحات  النقا�س 
جنيب  حب  و»يف  حمفوظ«  جنيب 
»معجم  اإىل  بالإ�ضافة  حمفوظ«، 
يف  حمفوظ«  جنيب  �ضخ�ضيات 
على  بيومي.  مل�ضطفى  اأجزاء  اأربعة 
اأكرث  ينتظر  ل  الر�ضمي،  امل�ضتوى 
اأو اثنني  من عقد احتفالية ملدة يوم 
للثقافة )حكومي(،  الأعلى  باملجل�س 
يدعى اإليها بع�س الأ�ضماء من الكتاب 
اأكرث  اأو  جانب  عن  للحديث  والنقاد 
م�ضادر  حمفوظ!  جنيب  جوانب  من 
ات�ضالت  اأن  اأكدت  املجل�س  داخل 
حاليا  والنقاد  الكتاب  ببع�س  جترى 
لدعوتهم للم�ضاركة يف الندوة املقامة 
بعد اأن اعتذر عن امل�ضاركة اأكرث من 

�ضخ�س متت دعوته. 

مفارقات
ال�ضياق،  يف  الالفتة  املفارقات  من 
اأن الهيئة امل�رصية العامة للكتاب قد 
قامت باإلغاء �ضل�ضلة »جنيب حمفوظ« 
بن�رص  وتعنى  عنها  ت�ضدر  كانت  التي 
تعالج  التي  والدرا�ضات  الكتب  اأهم 
جانبا اأو اكرث من اإبداعات حمفوظ. 
حتريرها  يراأ�س  كان  التي  ال�ضل�ضلة 
منها  �ضدر  القعيد  يو�ضف  الكاتب 
قليال،  يزيد  اأو  كتابا  الع�رصين  قرابة 
لعناوين  طبع  اإعادة  كان  بع�ضها 
�ضنوات  يف  ذلك  قبل  �ضدرت  �ضابقة 
كتاب  مثل  والت�ضعينيات؛  الثمانينيات 
حمفوظ  »جنيب  الغيطاين  جمال 
يتذكر«، لكن اأبرزها كان الكتاب الأول 
ال�ضكوت  حمدي  بتوقيع  �ضدر  الذي 
»جنيب حمفوظـ  ببليوجرافيا جتريبية 
ومدخل نقدي«، وهو من الكتب التي 
تي�رص لأي باحث اأو دار�س مهتم باأدب 
املادة  اإىل  الو�ضول  حمفوظ  جنيب 
اأو املقال الذي كتب عن اأي  النقدية 

من رواياته وق�ض�ضه الق�ضرية. 
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�صوريا وتون�س يزينان املهرجان التا�صع  للمو�صيقى ال�صيمفونية بالعا�صمة �سي�سهد املهرجان 
الثقايف الدويل 

التا�سع للمو�سيقى 
ال�سيمفونية 

من 14 اإىل 18 
اأكتوبر اجلاري 
باأوبر اجلزائر 
بوعالم ب�سايح 

ح�سور 14 دولة 
من بينهم اجلزائر 

حيث  �ست�سارك 
الأورك�سرتا 
ال�سيمفونية 

التون�سية  ليلة 
اأكتوبر   16

و�ست�سجل �سوريا 
م�ساركتها يف هذا 
احلدث املو�سيقى 

الكبري  بكورال 
احلجرة التابع 
للمعهد العايل 
للمو�سيقى من 
�سوريا  يف 18 

اأكتوبر اجلاري .

و�سيكون اجلمهور اجلزائري 
الأورك�سرتا  مع  موعد  على 
ال�سيمفونية التون�سية ب�أوبرا 
اأكتوبر   16 يوم  اجلزائر 
الثق�يف  ب�ملهرج�ن   2017
للمو�سيقى  الت��سع  الدويل 
ال�سيمفونية  حيث �سيتمكن 
ع�س�ق الفن الكال�سيكي من 
معرفة هذه الأورك�سرتا التي 
1969م  ع�م  يف  ت�أ�س�ست  
وتتكون هذه الأورك�سرتا من 
من  مو�سيقي    50 من  اأكرث 
كم�  البالد  اأنح�ء  خمتلف 
ال�سيمفونية  الأورك�سرتا  اأن 
ملوؤلفني  اأعم�ل  تقدم 
تون�سيني اأمث�ل حممد مقني 
و�سليم  خليج�ن  وان��س 

عربي ور�س� �سم�خ .
الأورك�سرتا  و�سيقود      
التون�سية   ال�سيمفونية 
ح�فظ مقني احل��سل على 
العزف  يف  الأوىل  اجل�ئزة 
على اآلة الكم�ن و�سه�دة يف 
و�سه�دة  العربية  املو�سيقى 
دكتوراه يف املو�سيقى وعلم 
املو�سيقى من ج�معة ب�ري�س 
ع�سو  اأنه  كم�  ال�سوربون 
ال�سيمفونية  ب�لأورك�سرتا 
اإىل   1979 من  التون�سية 
1986  ولقد عني يف جويلية 
لالأورك�سرتا  ق�ئدا   2012
ال�سيمفونية التون�سية  الذي  
كبري  عدد  معه  �سي�س�رك 

والع�زفني  من املو�سيقيني  
عددهم  يبلغ  و  التون�سيني 
اجلزائر  ب�أوبرا  ع�زف�    30
اآلت  على  ب�س�يح   بوعالم 
ك�لكم�ن  خمتلفة  مو�سيقية 
وكنرتوب��س  وت�سللو  والألتو 
وكالرين�ت  وفلوت 
وترومبيت وترمبون وتيمب�ل 

واإيق�ع وكور .
احلجرة  كورال  �سيزين  و 
الع�يل  للمعهد  الت�بع 
�سوري�  من  للمو�سيقى 
اجل�ري  اأكتوبر   18 يوم 
ب�لع��سمة   اجلزائر  ب�أوبرا 
هذا  على  �سيتعرف  و 
وك�ن    2001 ع�م  الكورال 
ت�أ�سي�س  من  الأول  الهدف 
اإدخ�ل  هو  الفرقة  هذه 
اإىل  الكورالية  املو�سيقى 
الثق�فة املو�سيقية املحلية 
كنوع جديد  من املو�سيقى 
الغن�ئية  حيث  تقوم الفرقة 
بتقدمي  حفالته�   خالل 
الع�ملية  الكورالية  الأعم�ل 
ال�سوري    اجلمهور  اإىل 
اإىل  الفرقة   هذه  وتهدف 
اأ�س�ليب  وحتديث  تطوير 
العربي  الغن�ئي  الت�أليف 
عن طريق ت�سجيع املوؤلفني   
هذا  يف  يعملون  الذين 
اأعم�لهم  بتقدمي  احلقل 
ال�سكل  بهذا  املكتوبة  
عدة  اإىل  املوزعة  الت�أليفي 

الفرقة  حفالت  يف  اأ�سوات 
وخ�رجه�  �سوري�  داخل 
هذه  غن�ء  يتم  وب�لت�يل 
اآنف�  املذكورة  الأعم�ل 
على  يعتمد  جديد   ب�سكل 
وعلمية  تقنية  اأ�س�ليب 
التي  احلنجرة  من  ت�ستفيد 
ت�سدر ال�سوت ب�سكل اأجدى 

واأ�سح  .
فلقد  ال�سدد  هذا  ويف 
ال�سوري  الكورال  قدم 
القليلة  ال�سنوات  خالل 
الفرقة   هذه  عمر  من 
وعدد  دم�سق  يف  حفالت 
ال�سورية  املح�فظ�ت  من 
يف   حفالت  اإىل  ب�لإ�س�فة 
كلبن�ن   العربية   البلدان 
واململكة الأردنية اله��سمية 
والإم�رات العربية املتحدة  
الكورال  هذا  و�سي�سجل 
املهرج�ن  يف  م�س�ركته 
الت��سع  الدويل  الثق�يف  
ال�سيمفونية  للمو�سيقى 
�ستقدم  حيث  ب�جلزائر 
لوح�ت  الفرقة   هذه 
فنجد  ب�لع��سمة  رائعة 
كبريا  ر�سيدا  جعبته�  يف 
من  كورالية  موؤلف�ت  من 
والأمن�ط   الأنواع  خمتلف 
واملدار�س  والأ�س�ليب 
املو�سيقية  والع�سور   
املو�سيقى  من  ابتداء 
الكال�سيكية  الغربية الدينية 

املو�سيقى  اإىل  والدنيوية 
املع��رصة  احلديثة 
رول  واآند  والروك  ك�جل�ز 
ال�رصقية  واملو�سيقى 
واملو�سيقى   ، العربية 
حيث  لل�سعوب  الع�ملية 
بلغ عدد اللغ�ت التي يغني 
من  لغة    13 الكورال  به� 
لغ�ت الع�مل احلية  وت�سعى 
الدائم  التونيع  اإىل  الفرقة 

يف براجمه� وحفالته� .  
كورال  و�سيقود  
للمعهد  الت�بع  احلجرة 
ق�ئد  للمو�سيقى  الع�يل 
امل�ي�سرتو  الأورك�سرتا 
يف  ب�غبودري�ن   مي�س�ك 
الت�بع  احلجرة  كورال 
للمو�سيقى  الع�يل  للمعهد 
ب�سوري�  13 ع�زف�  ويت�ألف  
من ال�سوبرانو، رام� ن�رصي 
وج�نيت�  برك�ت  و�سن�ء 
بورنز�سي�ن و�ستعزف على 
ودمي�  رافع  مريفت  الألتو 
حمدان    ون�رصين  عي��س 
و�سيتم العزف على التينور 
كل من اإلي��س زي�ت وجول 
طيفور   ومتتم  �س�هني 
جبيلي  ف�دي  و�سيعزف 
على اآلة البي�نو اأم�« ب��س 
حممود  عليه  ف�سيعزف   «
جرب   و�س�مر  النوري 

وعمرو زهر الدين  . 
حكيم مالك 

كتارا تناق�س الهوية ال�صردية يف الرواية العربية
تنظم ج�ئزة كت�را للرواية العربية 
العربية  اللغة  ق�سم  مع  ب�لتع�ون 
ج�معة  يف  والعلوم  الآداب  بكلية 
»الهوية  حول  نقدية  ندوًة  قطر 
العربية«،  الرواية  يف  ال�رصدية 
مهرج�ن  فع�لي�ت  �سمن  وذلك 
دورته  يف  العربية  للرواية  كت�را 

الث�لثة.
وي�س�رك يف الندوة التي تق�م اليوم 
واأك�دمييون  نق�د  اجل�معة  مبكتبة 
ومب�س�ركة  عرب،  وروائيون 
وطلبة  العربية  اللغة  ق�سم  اأ�س�تذة 
�سيقدم  حيث  العلي�؛  الدرا�س�ت 
جنم  العراقي  والأك�دميي  الن�قد 
مو�سوع  يف  نقدية  ورقة  ك�ظم 
مع  وال�رصاع  العربية  »الرواية 
الواقعية وحم�ولة خلق  الآخر بني 

�سورة منوذجية متخيلة«.
وين�ق�س الروائي الفل�سطيني يحيى 
يخلف »التع�لق�ت والتف�رق�ت بني 
الإن�س�ن  وواقع  ال�رصدي  البطل 
اجلزائري  الروائي  اأم�  العربي«، 
وا�سيني الأعرج فيتطرق ملو�سوع 
ال�رصد  ع�رص  يف  العربية  »الرواية 

الهوية«،  واأزمة  املدبلج  الب�رصي 
كم� تتن�ول الب�حثة املغربية ه�جر 
والرتاث  العربية  »الرواية  اجلندي 
من  مهم�  رافدا  بو�سفه  ال�سعبي 

روافد �سن�عة الهوية«.
للحي  الع�مة  املوؤ�س�سة  وت�سهد 
اخلمي�س  غدا  )كت�را(  الثق�يف 
�سب�ح�  ينطلق  متنوًع�؛  برن�جًم� 
الرواية  مب�درة  عن  ب�لإعالن 
معر�س  وافتت�ح  الت�سكيلي،  والفن 
الأدب  عبقري  �س�لح..  »الطيب 
توقيع  حفل  اإىل  اإ�س�فة  العربي«، 
للرواية  كت�را  »ج�ئزة  اإ�سدارات 

العربية« لع�م 2017.
ويف امل�س�ء، �سيتم عر�س م�رصحية 
من  املقتب�سة  ال�س�متة«،  »احلرب 
رواية »مملكة الفرا�سة« للجزائري 
وا�سيني الأعرج، ويختتم املهرج�ن 
بحفل توزيع اجلوائز على الف�ئزين 
الرواي�ت  فئة  يف  الدورة  بهذه 
غري  الرواي�ت  وفئة  املن�سورة، 
غري  الدرا�س�ت  وفئة  املن�سورة، 
الفتي�ن  رواي�ت  فئة  ثم  املن�سورة، 
غري املن�سورة التي مت ا�ستحداثه� 

يف الدورة احل�لية.
ي�س�ر اإىل اأن »ج�ئزة كت�را للرواية 
املهمة  املك�نة  تعك�س  العربية« 
التي توليه� كت�را لالأن�سطة الثق�فية 
اإ�سرتاتيجيته�  �سمن  املتعددة 
اله�دفة اإىل اإثراء امل�سهد الثق�يف 
الإن�س�نية  والفنون  الثق�فة  ودعم 
الأ�سوات  يجمع  م�رصوع  عرب 
الوطن  اأرج�ء  العربية من خمتلف 
كب�ر  اأم�م  الب�ب  وفتح  العربي؛ 

و�سغ�ر املبدعني لإنت�ج متميز.
»ج�ئزة  خالل  من  كت�را  وت�سعى 
كت�را للرواية العربية« اإىل اأن تكون 
ت�ريخ  يف  جديدة  اإبداعية  من�سة 
نحو  به�  تنطلق  العربية  الرواية 
لتعزيز  دائًم�  وح�فًزا  الع�ملية، 
الإبداع الروائي العربي، والإ�سه�م 
يف التوا�سل الثق�يف مع الآخر من 

خالل الرتجمة.
 وكالت 

ي�سارك فيه املمثل املبدع نبيل ع�سلي

عر�س فيلم »قنديل البحر« للمخرج 
داميان اأونوري باجلزائر العا�صمة

ال�سينم�  دور  ح�لي�  توا�سل   
قنديل  فيلم«  بعر�س  اجلزائرية 
اأونوري   دامي�ن  للمخرج  البحر« 
ب�سينم�  يومي�ً  خ�س�س  وب�لت�يل 
ري��س  ديوان  يف  زين�ت  حممد 
الفتح ملدة اأ�سبوعني  ك�ملني حيث 
اجلزائري  اجلمهور  �سيحظى  
هذا  ال�س�بع ملت�بعة  للفن  الع��سق 
م�  بكل  والن�جح  الراقي  العمل 

حتمله الكلمة من معنى . 
و تدور اأحداث  فيلم« قنديل البحر 
» عن ق�سية العنف �سد املراأة من 
ال�س�بة  الأم  نف�سية  ق�سة  خالل 
التي تخرج يف نزهة اإىل البحر مع 
ع�ئلته� لكن يتعر�س له� جمموعة 
يف  �سب�حته�  اأثن�ء  ال�سب�ب  من 
ومع  غرقه�،  يف  مت�سببني  البحر 
على  عي�ن  �سهود  وجود  عدم 
واخلوف  القلق  ي�ستويل  احل�دث 
املدينة،  و�سك�ن  ع�ئلته�  على 
العديد ممن  بدء موت  مع  خ��سة 
ب�سكل  لل�سب�حة  ال�س�طئ  يرت�دون 
الفيلم   ببطولة  ويقوم  غ�م�س؛ 
ع�سلي،  نبيل  دميراد،   بن  عديلة 

عزيز بوكروين و�سع�د �سبكي.   
على  البحر  قنديل  ح�سل  وقد 
عر�سه الع�ملي الأول يف مهرج�ن 
بـ8  ف�ز  كم�  ال�سينم�ئي،  ك�ن 
دولية  مهرج�ن�ت  من   جوائز 

الأق�رص  مهرج�ن  وهي  عديدة، 
فيه  ف�ز  الذي  الإفريقية  لل�سينم� 
يف  من�ف�سته  �سمن  بج�ئزتني 
م�س�بقة الأفالم الق�سرية، كم� ف�ز 
فيلم  ميد  مهرج�ن  يف  بج�ئزتني 
ب�إيط�لي�: ج�ئزة التحكيم اخل��سة، 
ج�ئزة اأف�سل فيلم من جلنة حتكيم 
تنويه  رو�سيليني،  روبرتو  معهد 
من  التحكيم  جلنة  وج�ئزة  �رصيف 
للفيلم  الدويل  وهران  مهرج�ن 
اإىل  الأفالم  �س�نع  ج�ئزة  العربي، 
اأ�سنب  مهرج�ن  من  الأفالم  �س�نع 
خ��س  وتنويه  الق�سرية،  لالأفالم 
الأفريقية  ال�سينم�  مهرج�ن  يف 

طنجة .
»قنديل  ففيلم  ب�لذكر  واجلدير   
دامي�ن  اإخراج  من  هو   البحر« 
ب�لتع�ون  ت�أليفه  ومن  اأونوري، 
اإنت�ج  ومن  دميراد،  بن  عديلة  مع 
يف  و�س�رك  اهلل،  بوعبد  اله�دي 
الإنت�ج  طالل املهن�، كرمي واأمني 
واأمني  فيدريزي  ن�ت�يل  قنة،  بن 
الفيلم  توزيع  تتوىل  بينم�  منت�رص، 
 MAD �رصكة  العربي  ب�لع�مل 
ف�سيتم  ولالإ�س�رة    .Solutions
اجلزائري  العمل  هذا  عر�س 
الن�جح  يف املزيد من دور العر�س 

ب�جلزائر لحق�ً .
حكيم مالك

مدونة حب للكاتب الفرن�صي فيكتور هوغو تباع بـ 256 األف دوالر
كتبه�  حب  اإعالن  مدونة  بيعت   
هوجو  فيكتور  الفرن�سي  الك�تب 
يف  درويه  جلولييت   )1885-1802(
يورو  األف   217 مق�بل  بفرن�س�  مزاد 
دار  واأو�سحت  دولر(.   األف   256(

تك�سف  مل  التي  �سوثبي،  مزادات 
عن ا�سم امل�سرتي، اأن مدونة احلب 
ك�نت خم�س�سة جلولييت درويه، التي 
ك�ن يع�سقه� هوجو. وكتبت املدونة 
بني 8 م�ر�س و4 جوان 1834 وك�نت 

جت�ه  حلبه  ذاتية  يومي�ت  مبث�بة 
�سفح�ته�  تقراأ  ك�نت  التي  جولييت 
قبل النوم.  وج�ء يف مقطع كتبه يوم 
نظراتك  تكون  اأن  »اأريد  م�ر�س:   8
يل،  واأحالمك  يل  وعواطفك  يل، 

هوجو  فيكتور  ويعد  يل«.  واأنف��سك 
الفرن�سية  ب�للغة  الكت�ب  اأبرز  من 
بف�سل اأعم�له مثل »البوؤ�س�ء« )1862( 

و«اأحدب نوتردام«.
وكالت  
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مر�ض �صرطان 
املعدة

ُيعترب �سرطان املعدة من ال�ّسرطانات 
اخلبيثة والذي ين�ساأ من بطانة املعدة، 

وغالبًا ما يكون �سرطان املعدة يف 
مراحله البدائّية م�سبوقًا بتقّرحاٍت، 

واآالٍم، والتهاباٍت طفيفة فيها، ويعترب 
الثالث عامليًا بعدد الوفيات . 

�رسطان  عالج  يح�صدها،ي�صعب 
يتم  املر�صى  اأغلب  لأّن  املعدة؛ 
املر�ض  مبراحل  ت�صخي�صهم 
الأخرى  الناحية  ومن  املتقدمة. 
عدد  يف  كبري  انخفا�ض  هناك 

املعدة خالل  ب�رسطان  امل�صابني 
حيث  املا�صي،  القرن  ن�صف 
بعدد  عاملياً  الثاين  يعترب  كان 
الإ�صابات، اأّما الآن فيحتل املركز 
الرابع بعد �رسطان الرئة، والثدي، 

املعدة  �رسطان  القولوني�صّنف 
ينتج  الّتي  الأن�صجة  لنوع  وفقاً 
منها، والّنوع الأكرث �صيوعاً من هذا 
اأدينوكار�صينوما،  ي�صّمى  ال�رسطان 
ال %90 - %95  يقارب  ما  وي�صّكل 

�رسطانات  حالت  جميع  من 
اأ�صكال اأخرى من  املعدة، وهناك 
يف  اأوراماً  ت�صمل  املعدة  �رسطان 

الغدد اللمفاوية
يعالج  ما  عادًة  املعدة  �رسطان 

مرحلة  يف  عنه  الك�صف  مّت  اإذا 
يف  اكت�صافه  مّت  اإذا  لكن  مبّكرة، 
مرحلة متقّدمة تكون ن�صبة ال�ّصفاء 
عدد  ويف  جّداً،  �صئيلًة  لالأ�صف 
كبري من احلالت يتّم الك�صف عنه 

يف مراحله املتقدمة

جتنب خطر الإ�صابة ب�صرطان املعدة
ميكن جتّنب خطر الإ�صابة ب�رسطان املعدة عن طريق جمموعة من الأمور، منها

يقّل عن كاأ�صني ون�صف من اخل�صار والفواكه يومّيًا، وتناول ال�ّصلطة كّل يومالإكثار من تناول املاأكولت الطازجة وغري املحفوظة، والإكثار من تناول اخل�صار والفواكه، حيث اإّنه بناًء على درا�صات، فاإّنه ين�صح بتناول ما ل 
تن�صح عدد من الّدرا�صات بالإكثار من تناول املاأكولت الغنّية بالفيتامينات، مثل: فيتامني �صي، وفيتامني اأ، وفيتامني، تخفيف الوزن الّزائد، حيث 
اإّن هناك عدداً من الّدرا�صات الّتي تربط زيادة الوزن بزيادة خطر  الإ�صابة ب�رسطان املعدة  البتعاد عن الّتدخني اأو الأراجيل، حيث اإّنها تزيد 
من ن�صبة خطر الإ�صابة ب�رسطان املعدة، ممار�صة الريا�صةالّريا�صة يومّيًا وبانتظام اإذا كان ال�ّصخ�ض يعاين من الإ�صابة باجلرثومة امَللِْويَّة البَوابية 
فيجب العالج منها ،لأنها قد تعر�صه خلطر الإ�صابة ب�رسطان املعدة، اإذا كان هناك تاريخ عائلّي لالإ�صابة ب�رسطان املعدة، فيجب عدم اإهمال 
الّزيارة الدورّية للطبيب، وذلك للتاأكد من عدم وجود اأية اأعرا�ض اأو عالمات لالإ�صابة ب�رسطان املعدة، حيث اإّن للك�صف املبكر دوراً رئي�صًا يف 

العالج.

اأعرا�ض �صرطان املعدة 
ال�رسطانية  اخلاليا  نوع  بح�صب  لآخر  �صخ�ض  من  وتختلف  عاّمة  تكون  ظهرت  واإذا  املعدة  ل�رسطان  مبّكرة  اأعرا�ض  توجد  ل  العادة  يف 

وموقع ال�رسطان يف املعدة، ولكن ب�صكل عاّم قد ت�صملع�رس يف اله�صم وعدم الّراحة يف منطقة املعدة، الغثيان،ال�ّصعور بالنتفاخ بعد تناول 
الطعامفقدان ال�ّصهية لالأكل،حرقة يف املعدة

اأما الأعرا�ض املتقّدمة ل�رسطان املعدة هناك جمموعة من الأعرا�ض الّتي تدّل على تقّدم احلالة املر�صّية، ومنهعدم الّراحة يف املنطقة 
العلوّية والو�صطى من البطن، الإ�صتفراغ، و قد يكون مع اأو بدون دم ،

وجود دم يف الرباز، حيث يكون لون الرباز قريباً من اللون الأ�صود، اأمل يف املعدة بعد تناول الطعام، فقدان كبري يف الوزن ،تعب واإرهاق يف 
اجل�صم ب�صكل عام، انتفاخات، غازات يف املعدة

فوائد ع�صبة 
احلريق

 القرا�ض نبات مغذ غني بالفيتامينات واملعادن، ويف ف�صل 
الربيع حيث يتوفر النبات بكرثة ميكن اأن تطبخ الأوراق 

اخل�رساء الغ�صة وتوؤكل مثل ال�صبانخ، اأو ت�صنع منها �رسبة 
لذيذة، اأو ي�رسب نقيعها مثل ال�صاي، ويوجد م�صتح�رسات 

جاهزة من القرا�ض تباع يف الأ�صواق املحلية
القرا�ض قاب�ض ويوقف النزيف؛ ي�صتعمل داخليُا لعالج الطمث 

الغزير، وخارجًيا ي�صتخدم م�صحوق اأوراق القرا�ض �صما 
)�صعوطا( لوقف نزيف دم الأنف الب�صيط

ال�صاي امل�صنوع من اأوراق احلريق يزيد من اإفراز حم�ض 
البوليك، وهذا رمبا يف�رس ا�صتعمال هذا النبات كعالج ممتاز 

للتهاب املفا�صل وداء النقر�ض
- ي�صتخدم القرا�ض يف تهدئة الأع�صاب وت�صكني الآلم 

وكمقوي للج�صم وجمدد للن�صاط
ي�صتخدم القرا�ض كعالج فّعال لفقر الدم )الأنيميا(، ويف�صل 

تناول الع�صبة خ�رساء اأو ع�صريها الطازج
خ�صائ�ض نبات احلريق املنع�صة واملقوية للدم جتعله منا�صبًا 

للفتيات عند �صن البلوغ وللن�صاء عند �صن الياأ�ض ولإدرار احلليب 
عند املر�صعات

القرا�ض الأخ�رس حتتوي اأوراقه واغ�صانه على �صعريات ت�صبب 
وخزاً للجلد عند تعر�صه لها ولقد ا�صتعملت هذه الظاهرة يف 
التخفيف من اآلم عرق الن�صا، حيث يقطف النبات ثم ي�رسب 

به عرق الن�صا في�صبب تخري�صاً للجلد الذي بدوره ي�صبب تنبيهاً 
للع�صب فيخفف الأمل، ولكن القرا�ض ي�صتخدم لتخفيف اآلم 

عرق الن�صا املربحة بطريقة اأخرى وهي طريقة الكمادات حيث 
يوؤخذ جميع اأجزاء النبات ويعمل منه كمادات تو�صع على مواقع 

الأمل فيختفي الأمل.
ي�صتخدم القرا�ض يف منع �رسطان القولون لأنه ي�صاعد على 

تخفيف التوتر من اجل�صم ويجعل جهاز املناعة اأكرث قوة، ومن 
املعروف اأن زيادة التوتر وال�صغط اجل�صدي يعطي الفر�صة 

لتطور �رسطان القولون اأو اأي نوع من الأورام ال�رسطانية، 
كما اأن هناك اأبحاث جُترى حول جدوى فعالية القرا�ض �صد 

�رسطان اجللد.
منقوع القرا�ض يخف�ض م�صتويات ال�صكر بالدم، وم�صتخل�ض 

جذوره يعزز من عمل الربو�صتاتا،
ا�صتخدام خل القرا�ض خارجيا مفيد يف حالت التهاب اجللد 
والإكزمياوالتونية،يعترب احلريق مهوًيا جيًدا لل�صعر، فهو نبات 
حم�صي يعزز اللمعان ال�صحي ل�صعر الراأ�ض، كما اأن له �صمعة 

ثابتة طويال كموقف لفقدان ال�صعر، وي�صتعمل مغلي الع�صبة يف 
ت�صطيف ال�صعر، اأو تدلك به فروة الراأ�ض

اأ�صباب مر�ض ال�صلع

اأ�صباب وعوامل الإ�صابة ب�صرطان املعدة

�صوياً  والرجال  الن�صاء  من  العديد 
يعانون من ت�صاقط ال�صعر وتتمثل 

اأ�صباب ت�صاقط ال�صعريف 
يظن  البع�ض  اأن   حيت  التدليك 
فعالة  نتائج  يعطي  التدليك  اأن 
ولكن  فعالة،  نتائج  يعطي  نعم   !
كان  لو  اأما  اخلفيف،  التدليك 
التدليك عنيفاً و�صديًد، فاإنه يوؤدي 
ب�صيالت  واإيذاء  ال�صعر  لت�صاقط 

ال�صعر ق�ض ال�صعر ، البع�ض يظن 
لغزارته،  يوؤدي  ال�صعر  ق�ض  اأن 
؛  خاطئة  املعلومة  هذه  ولكن 
ال�صعر،  بقوة  عالقة  له  لي�ض  لأنه 
ولكنه يقوي اأطراف ال�صعر،الوراثة 
�صكل  يف  الطبيعية  الوراثة  توؤثر 
ال�صعر ومنوه  الهرمونات  فطبيعة 
�صخ�ض  من  تختلف  الهرمونات 
الهرمونات  بع�ض  ويوجد  لآخر، 

التي تقوي �صعر الراأ�ض، ومنها من 
مهمة  التغذية  اجل�صم  �صعر  تقوي 
يوؤدي  التغذية  نق�ض  لل�صعر،  جداً 
والعك�ض  ال�صعر،  و�صعف  لت�صاقط 

�صحيح
يف  مهم  عامل  النف�صي   ال�صغط 
منو ال�صعر، ويوؤثر ال�صغط النف�صي 
الطبيعي،  ال�صعر  منو  على  �صلبياً 
ويظهر بع�ض الأمرا�ض على فروة 

الراأ�ض، مثل مر�ض الثعلبة
بكرثة،  الأدوية  تناول  الأدوية عند 
اأو بدون ا�صت�صارة الطبيب، اأو حتى 
تناول بع�ض العالجات، التي تعمل 
على ت�صاقط ال�صعر، وهناك اأدوية 
زيادته،بع�ض  على  تعمل  اأخرى 
واملزمنة  اخلطرية  الأمرا�ض 
مثل  ال�صعر،  اإ�صعاف  على  تعمل 

اأمرا�ض القلب، والف�صل الكلوي 

املعدة  ل�رسطان  الّرئي�صي  ال�ّصبب  اإّن 
من  عدداً  هناك  لكّن  معروف،  غري 
الإ�صابة  العوامل امل�صاعدة لحتمالية  
الإ�صابة  احتمالّية  اإّن  وت�صمالجلن�ض  به 
مقارنًة  منها  اأ�صعف  الّرجال  لدى  به 

بالّن�صاء
الأ�صول  ذوي  الأ�صخا�ض  اإّن  العرق 
الإفريقّية والآ�صيوّية معّر�صون لالإ�صابة 
تقدم  كلما  العمر   ، من غريهم  اأكرث  به 
الوراثة تكون هناك  ن�صبة   العمر زادت 

اإ�صابة  وجود حالت  عند  كبرية  عالقة 
احلياة  منط  به  الإ�صابة  �صابقةخطورة 
وطبيعة  الكحول،  و�رسب  الّتدخني، 
يتناوله  الذي  والطعام  الوجبات، 
ال�رّسيعة،  الوجبات  وبالذات  ال�صخ�ض، 

مواد  على  يحتوي  الذي  والطعام 
حافظة، والبتعاد عن تناول اخل�رسوات 
والفواكه الغنّية بالفيتامينات، كّل هذا له 
الإ�صابة  خطر  زيادة  يف  كبرية  عالقة 

ب�رسطان املعدة.

فوائد الكركم 
الديدان  اله�صمي، ويطرد  اله�صم، والتخلّ�ض من النتفاخ والغازات يف اجلهاز  اإمتام عملّية  التهابات املفا�صل، وي�صاعد على  الكركم من  يخّفف 
ويعالج  الأك�صدة الطبيعيةيعمل على تقليل اللتهابات امل�صاحبة لالأمرا�ض املزمنة مثل مر�ض ال�صكري، يعالج الأمرا�ض املرتبطة بال�صمنة مثل 

ارتفاع �صغط الدم  .
 



�إ�سالمياتاخلمي�س 12 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 22 حمرم  1439ه

19

التهاون باملعا�صي
الدين  هذا  هو  علينا  اهلل  مننعم 
و�صلنا  الذي  احلنيف،  الإ�صالمي 
ال�صحابة  من  اهلل  اإىل  الدعاة  بجهد 
اهلل  ر�صول  عن  وال�صاحلني  والتابعني 

�صلّى اهلل عليه و�صلّم، وبال �صّك فاإّن لكل دين 
�رشيعة ومنهاج وله اأركان ل ي�صتقيم بناء هذا 
الّدين العظيم اإّل به، وحلكمٍة اأرادها بنا اخللق 
جّل جالله اأحّل لنا اأموراًّ وحّرم علينا بع�صها، 

له يف  وخري  للعبد  م�صلحة  فيه  ريب  ل  وهذا 
الدنيا والآخرة

من متام اإميان املرء وح�صن اإ�صالمه اأن يقوم 
اإمياناً  يوؤمن  واأن  اخلم�س  الإ�صالم  باأركان 

كان  اأّداها  فاإذا  اأي�صاً،  الإميان  باأركان  قاطعاً 
من  درجة  اأعلى  الإميان  لأّن  املوؤمنني  من 
درجات  اأعلى  هي  الإح�صان  اأّن  كما  الإ�صالم 

الإميان، فيه �صاحلاً ثم اهتدى.

�أين تقع �أر�ض �ملح�سر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�س املح�رش، يا ر�صول 

اهلل اأخربنا عن اأر�س املح�رش فقال »اإنها كالف�صة امُلذابة، بي�صاء 
نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�س م�صتوية ل يوجد بها نتوء، 

ول منخف�صات، فتذهب اجلبال باأمر اهلل وت�صتوى املنخف�صات، هذه 
�صفات الأر�س التي �صوف يح�رش بها جميع النا�س املوؤمن والكافر، 

ال�صالح والطالح، الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر احل�صاب على ما فعله يف 
الدنيا، واأخربنا ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باأن الوحو�س ُت�رش 

اأي�صاً يف هذا اليوم
جميع الروايات توؤكد باأن اأر�س املح�رش هي اأر�س بالد ال�صام؛ 

وفل�صطني ب�صكٍل خا�س، لكونها املنطقة التي يتواجد بها املوؤمنني 
تت راية الإ�صالم التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم �صّد جيو�س 

امل�صيح الدجال وياأجوج وماأجوج ، فبعد اأن ير�صل اهلل على الكفار 
مر�س ي�صيبهم يف رقابهم فيموتون كموتة نف�ٍس واحدة وتغطي جثثهم 

الأر�س، يطلب النبي عي�صى من ربه اأن يخل�س الأر�س من هذه اجلثث، 
فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل طيور تملها وترميها يف مكاٍن ل يعلمه اإل 
اهلل، وبعد ذلك تنزل الأمطار بغزارة لتطهر الأر�س من النجا�صات التي 

اأ�صابتها فتعود الأر�س طاهرًة نظيفًة

�سفات �أهل �لذكر
ف ِبها اأهُل الِذِكر َوِهيَاإذا كاَن ال�ّصوؤاُل  فاِت الّتي يَّت�صِ ُهناَك بَع�ُس ال�صّ

َعن اأموِر الّديِن واحِلكمة ال�رشعّية ف�صاألوا َمن يعرفوَن منهاَج اهلل تعاىل 
َوَحَفَظِة الُقراآن لأّنهم على دراية كاملة باآيات اهلل واأحكامِه ال�رشعّية

يَعرفوَن اهلل عّز وجل حّق تقاتِه َفَمعِرفُة اهلل تعاىل ل تتاج اإّل لأ�صحاِب 
الِعلِم، واحِلكَمة، واملعرفة لأّنهم يعبدوَن اهلل على العقل وتعلّموها من 

ّرد التَقِليد، لأّن اهلل تعاىل ل يُعبَد َعن َجهالَة،  خالِل اهلل تعاىل َولي�َس ُمَ
َفيَِجب اأن تَ�صاأَل اأولئَك الّذيَن يَعِرُفوَن اهلل َحّق امَلعِرَفة واإّياَك اأن تَعبَُد 

اهلل َعن َجهالَة
يَعملوَن ِبعلٍم ناِفع يُفيُد اهلل عّز وجل َويُفيَد الّنا�س، لأّن العلم من دوِن 

ِخدَمِة امُلجتمع َوُطالُب الِعلم َفُهَو ِعلٌم يَُخّرب َويَُدّمر، َفيَِجب اأن ت�صاأُل 
اأ�صحاَب امِلهن ال�رشيفة والَرفيَعِة لأّن لَِديِهم علٌم َغزير

اأخالُقُهم َعِظيَمة َويعبُُدوَن اهلل ِمن ِخالل تَعاُملُُهم َمع الآخريَن لأّنهم 
يَُطّبقون اأحكاَم اهلل لذلك نرى )�ِصيماُهم يِف وجوههم( من اأثِر ال�صجود، 

وَهوؤلِء ُهم اأ�صحاُب العلِم والب�رِش امَلالِئَكِة الّذي ي�صعى نُوَرُهم يف 
ُوجوِهِهم، فما اأجمَل اأن يَجتَِمَع الِعلُم الّناِفع َمع ِعبادِة اهلل تعاىل 

َفُهنا يَرتَِقي الإن�صان مب�صتوى الإن�صانّية والروحانّية املّت�صلة باهلل 
تعاىل،َقولَُهم ماأثوٌر َوُم�صتَنبَط ِمن اخِلرباِت والّتجاُرب الّتي َمّروا ِبها 

َفُهم يَتََعلُّموَن ِمن َحياِتِهم َويُحاِولُوَن اأن يَُعلّموا الآخريَن ِمن ُدوِن َحاَجٍة 
اأو َرغبَة.

�سد�نة �لكعبة
تعترب �صدانة الكعبة باأّنها القيام بكّل ما يخ�ّس الكعبة امل�رّشفة وكّل ما يتعلّق بها، ويعود تاريخ ال�صدانة منذ عهد �صّيدنا اإ�صماعيل عليه ال�صالم 

الذي قام برفع القواعد مع اأبيه اإبراهيم عليه ال�صالم، وعرفت �صدانة الكعبة اأي�صاً قبل الإ�صالم، واأول من اأوكل اإليه �صدانة الكعبة حينها هو ق�صي 
بن كالب،وكانت وما زالت مهنة �صدانة الكعبة تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها

العديد من الوظائف والتي يجب على ال�صادن اأن يقوم بها ومن اأهّم هذه الوظائف �صدانة الكعبة ت�صمل
،ك�صوة الكعبة امل�رّشفة واإ�صالحها يف حال متزقها تنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�صلها

ا�صتقبال زوار الكعبة امل�رّشفةالإ�رشاف على فتح بابها واإغالقه
من اجلدير بالذكر اأن وظيفة تغيري ك�صوة الكعبة امل�رشفة يجب اأن يقوم بها ال�صادن اإّل اأّنه ويف الوقت احلايل تقوم بها جهة خا�صة وهو م�صنع 

ك�صوة الكعبة، اإل اأن اإنزال ك�صوة الكعبة اجلديدة ل يتم اإل بوجود ال�صادن، و�صدانة الكعبة يف الوقت احلايل بيد اآل ال�صيبي ول ميكن اأن يكون اإّل 
لهم، كما اأراد نبّي اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ذلك عندما دخل مكة فاتاً لها وقام بت�صليم مفتاح الكعبة امل�رشفة ل�صيبة بن عثمان بن اأبي 

طلحة وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: »خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة ل ينزعها منكم اإّل ظامل«، وبذلك ل ميكن اأن يُنزع من اآل �صيبي 
�صدانة الكعبة امل�رشفة

 وتمل عائلة اآل �صيبي اأي�صاً مفتاح الكعبة امل�رشفة ول يجروؤ اأحد اأن يدخل الكعبة امل�رشفة اإل باإذنهم وجتدر الإ�صارة اإىل اأن �صادن الكعبة 
امل�رشفة ل يجوز اأن يقوم بت�صويرها من الداخل ويعود ذلك للعرف ال�صائد يف �رشورة حفظ خ�صو�صية الكعبة و�رشيتها من الداخل،بالإ�صافة 

اإىل احرتام قد�صية الكعبة امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة امل�رشفة غري م�صاءة من الداخل حتى مل يو�صل اإليها الكهرباء، اإل اأنه يوجد فيها 
فواني�س معلقة، ويتم فتح بابها من قبل ال�صادن يف منا�صبتني، عند غ�صلها مباء زمزم يف �صهر �صعبان، وعند تعطريها بعطر العود

يف الوقت احلا�رش يتم ك�صوة الكعبة امل�رشفة يف اليوم التا�صع من �صهر ذي احلجة من كل عام، ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
على الإ�صتالم والت�صليم، ويكون ذلك بح�صور الرئي�س العام ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي بالإ�صافة اإىل كبري �صدنة الكعبة امل�رشفة وهو 

ال�صيخ عبد العزيز ال�صيبي

يوم �حل�سر
 يوم احل�رش هو اليوم الذي تقف فيه اخلالئق جميعاً اأمام اهلل عز وجل بعد اأن متوت الأحياء فيبعث الأموات جميعاً؛ اإذ ينادي مناٍد من قبل اهلل عز 
وجالأيتها الرمم البالية، اأيتها اللحوم املتناثره قومي لف�صل الق�صاء بني يدي اهلل الواحد الأحد الفرد ال�صمد، فتن�صق القبورويُبعث الأموات من جديد، 
واأول من ين�صق عنه قربه �صيدنا وحبيبنا حممد �صلى اهلل علية و�صلم فيجد املالئكة بانتظاره، وعند وقوفة اأمام العظيم اجلبار اأّول ما يقول« اأمتي 
اأمتي يا رب العاملني«، ثّم يخرج النا�س من قبورهم مذهولون من اخلوف ل يعرفون اأين يذهبون اإّل املوؤمنني، فكما اأخربنا احلبيب امل�صطفى حممد 
�صلى اهلل عليه و�صلم اإذ قال« اإذا خرج املوؤمن من قربه وجد ملكني على باب قربه يثبتانه ويوؤمنانه حتى يدخاله جنة اهلل عز وجل«، ويقول علية ال�صالم 

»والذي بعثني باحلق نبياً اأّن املوؤمن اأعرف مبكانه يف اجلنة من معرفة اأحدكم مبكانه واأهله يف الدنيا

وما يجب التاأكيد عليه هو عدم 
املعا�صي  هذه  يف  الت�صاهل 
والذنوب، حتى لو كانت �صغرية 
دّقة  اإىل  تنُظر  فال  عينك،  يف 
ِعَظم  اإىل  اأنٌظر  ولكن  الذنب 
وجّل،  عّز  اهلل  وهو  تع�صيه  من 

ولو  مع�صية  اأحد يف  تهاون  وما 
بداية  تلك  كانت  اإّل  �صُغَرت 
اأعظم  معا�صي  يف  النزلق 
؛ لأن هذا من خطوات  واأخطر 
ال�صيطان، و�صّبه النبي �صلّى اهلل 
الأمور  يف  اخلو�س  و�صلّم  عليه 

لو  بالك  فما   ( �صّك  فيها  التي 
كالراعي  باأنه   ) مع�صية؟!  كانت 
اأن  يو�صك  احلمى  حول  يرعى 
يقع فيه، واحلمى هو حمارم اهلل 
عقوبات  ومن  عنها،  نهى  التي 
ق�صوة  هو  الذنوب  يف  الت�صاهل 

بكالم  ياأن�س  جتدهٌ  فال  القلب 
اهلل  �صلى  ر�صوله  حديث  اأو  اهلل 
اأّن العني جتّف  عليه و�صلّم، كما 
عّز  اهلل  من  خ�صيُة  دمعها  عن 
وجّل، واإذا ُحِرَم املرء من مذاق 
عظيم  خري  فاتَُه  فقد  الإميان 

عدم �لت�ساهل يف �ملعا�سي و�لذنوب
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد 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

22 اأنف�شت بلو�ساخلمي�س 12 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 22 حمرم  1439ه
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اأحداث23
يف �صور



وح�سب البي�ن ف�إن الأمر يتعلق بكل من: »ق. 
يو�سف« املكنى  »اأبو القعق�ع«، الذي التحق 
ب�جلم�ع�ت الإره�بية �سنة 1993 . »ب.عبد 
الذي  احل�سن«،  »اأبو  املكنى  احلميد« 
 .1995 �سنة  الإره�بية  ب�جلم�ع�ت  التحق 
التحق  الذي  »حمزة«،  املكنى  كرمي«  و«م. 
ب�جلم�ع�ت الإره�بية �سنة 2005. وكذا »ت. 
التحق  الذي  جعفر«،  »اأبو  املكنى  ر�سوان« 
وكذلك   .2007 �سنة  الإره�بية  ب�جلم�ع�ت 

»ر. حممد الأمني« املكنى »اأبو الدرداء«.

اإىل اأكرث من 54 دوالرا للربميل

�رتفاع �أ�سعار �سلة 
خامات �أوبك 

)اأوبك( للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  ق�لت 
�سلة  �سعر  اأن  اأم�س،  اللكرتوين،  موقعه�  على 
خ�م�ته� الـ 13 قد و�سل اأول اأم�س،  10 اكتوبر 
اليوم  ب�سعر  مق�رنة  للربميل  دولر  23ر54  اإىل 
 . للربميل  70ر53  اىل  و�سل  حيث  قبله  الذي 
التي تعد مرجع� يف  اأوبك  وت�سم �سلة خ�م�ت 
م�ستوى �سي��سة الإنت�ج اخل�م البحري القطري 
وخ�م  ال�سعودي  اخلفيف  العربي  واخل�م 
الت�سدير الكويتي وخ�م مرب�ن الإم�راتي وخ�م 
والب�رصة  الثقيل  واليراين  اجلزائري  �سح�رى 
اخلفيف العراقي وخ�م ال�سدر الليبي وخ�م بوين 
وجريا�سول  الفنزويلي  مرياي  وخ�م  النيجريي 
واأورينت  الغ�بوين  اخلفيف  وربيع  الأنغويل 
امل�سرتكة  اللجنة  و�ستعقد   . الكوادوري 
ملت�بعة اتف�ق بلدان اأوبيك و خ�رجه� اجتم�ع� 
بفيين�  النم�س�وية  ب�لع��سمة  نوفمرب   29 يف 
الدول  لوزراء  ال173  الع�دي  الجتم�ع  ع�سية 
ان  اىل  ال�س�رة  جتدر  و  الأوبك.  يف  الأع�س�ء 
هذه الهيئة ت�سم اجلزائر و الكويت و فنزويال و 
رو�سي� وعم�ن. و ينتظر ان ين�ق�س امل�س�ركني 
الدول  اتف�ق  جتديد  م�س�لة  الجتم�ع  هذا  يف 
الق��سي  الأوبيك  الأع�س�ء يف  الأع�س�ء و غري 
بخف�س انت�ج البرتول املمتد اإىل م� بعد م�ر�س 
2018 ح�سب م� ك�ن قد �رصح به وزير الط�قة 
م�سطفى قيطوين حيث ق�ل يف و قت �س�بق » 

ان هذه املن�ق�س�ت اأجلت اإىل �سهر نوفمرب«.

العدد : 4478/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
االأمم املتحدة ت�ؤكد:

�حلملة �لع�سكرية يف ميامنار تهدف لطرد �لروهينغا من �لبالد
اأعلنت الأمم املتحدة، اأم�س، اأن »حملة القمع املنهجية« �سد اقلية الروهينغ� ك�نت بهدف طرد هذه 

الأقلية ب�سكل نه�ئي من ولية راخني غرب مي�من�ر. وج�ء يف حتقيق لالأمم املتحدة، بعد لق�ء ع�رصات 

الوح�سية �سد  »الهجم�ت  اأن  امل��سي،  اأوت   25 منذ  املج�ورة  بنغالدي�س  اإىل  فروا  الذين  الالجئني 

الروهينغ� يف الق�سم ال�سم�يل من ولية راخني ك�نت على قدر من التنظيم والتن�سيق واملنهجية وبنية ل 

تقت�رص على حمل ال�سك�ن على الرحيل عن مي�من�ر، بل اأي�س� ملنعهم من العودة«. و�سن جي�س مي�من�ر 

وميلي�سي�ت بوذية، منذ 25 اأغ�سط�س امل��سي، حملة �سد اأقلية الروهينغ� امل�سلمة يف اإقليم اأراك�ن 

)غرب البالد( م� اأ�سقط قرابة 7000 قتيل، ح�سب م�س�در اإعالمية. ودفعت هذه النته�ك�ت الوا�سعة 

واأعم�ل العنف وال�سطه�د نحو 515 األف �سخ�س من م�سلمي الروهينغ� اإىل اللجوء اإىل بنغالدي�س، 
بح�سب م� اأعلنته منظمة الأمم املتحدة.

بداية اأكت�بر 

حتديد هويات �لإرهابيني �ملق�سي عليهم ببجاية
اأماط بيان ل�زارة الدفاع ال�طني، اأم�س،  اللثام عن ه�يات االإرهابيني اخلم�سة الذين مت الق�ساء 

عليهم يف الفاحت من اأكت�بر اجلاري بالق�سر يف والية بجاية.

القرار من �ساأنه اأن ي�سع حدا للم�ستثمرين غري اجلادين 

خالل ال 24 �ساعة

اإرهاب الطرقات مت�ا�سل:

تنطلق يف فيفري 2018 بال�سارقة

منح عقود �لمتياز يف حالة جتاوز ن�سبة 
�لإجناز 15 باملائة بامل�سيلة

وفاة 4 �أ�سخا�ص و�إ�سابة 12 �آخرين بجروح متفاوتة �خلطورة

03 جرحى يف حادثي مرور باملدية

 �لكار�تيه جديد �لطبعة �لر�بعة
 لالأوملبياد �لعربي �لن�سوي

وايل  ب�أن  مطلعة  م�س�در  من  »الو�سط«،   علمت 
م�سوؤويل  اأمر  قد  مقداد«  »ح�ج  امل�سيلة  ولية 
عقود  منح  ب�رصورة  الدولة  اأمالك  مدرية 
يف  الإ�ستثم�ر،  اإط�ر  يف  تدخل  التي  الإمتي�ز 
ح�لة م� جت�وزت ن�سبة الإجن�ز 15 يف امل�ئة واأن 
قرارات  البداية  يف  منحهم  على  الأمر  يقت�رص 
خالله�  من  اأراد  التي  اخلطوة  وهي  الإمتي�ز، 
وب�سكل  حدا  ي�سـع  اأن  م�س�درن�  ح�سب  الوايل 

نه�ئي للم�ستثمرين الغري ج�دين ممن ي�سعون اإىل 
احل�سول على الأرا�سي وعقوده� دون اأن يب��رصوا 
كثرية  الأمثلة  واأن  اإ�ستثم�راتهم، خ�سو�س�  اإجن�ز 
الع�رصات  التي حت�سي  الولية  بع��سمة  وبخ��سة 
من امل�ستثمرين من حت�سلوا على عقود الأرا�سي 
اإ�سرتاتيجية  اأم�كن  يف  وتقع  الإ�ستثم�ر  اإط�ر  يف 

لكنهم مل يب��رصوا اإجن�ز م�س�ريعهم.
عبدالبا�سط بديار

لقي اأربعة اأ�سخ��س حتفهم واأ�سيب 12 اآخرين 
بجروح متف�وتة اخلطورة يف عدة حوادث مرور 
الأخرية ح�سب م� ورد يف  ال 24 �س�عة  خالل 
بي�ن للمديرية الع�مة للحم�ية املدنية. واأو�سح 
حتفهم  لقوا  اأ�سخ��س  اأربعة  اأن  امل�سدر  ذات 
اخلطورة  متف�وتة  بجروح  اآخرين   12 واأ�سيب 
اىل  ونقلهم  احلوادث  مك�ن  يف  ا�سع�فهم  مت 
احلم�ية  عن��رص  طرف  من  امل�ست�سفي�ت 
منه�  خم�سة  مرور  حوادث  عدة  يف  املدنية 
املمتدة  الفرتة  وذلك خالل  دموية  اأكرث  ك�نت 
اأثقل  وك�نت   . اأكتوبر 2017   11 م� بني 10 اىل 
م�ستوى  على  امل�س�لح  ذات  �سجلته�  ح�سيلة 
اإ�س�بة  و  �سخ�س   01 بوف�ة  الدفلى  عني  ولية 

�سي�رة  انقالب  اإثر  على  بجروح  اأخرين   03
واإ�ستع�له� ب�لنريان على م�ستوى طريق الوطني 
ق�مت  كم�   . خليفة  ولد  بئر  ببلدية   14 رقم 
اأجل  من  ب�لتدخل  ورقلة  لولية  امل�س�لح  ذات 
غرق�  متويف  �سنة   13 العمر  من  يبلغ  طفل 
داخل بركة م�ئية ب�ملك�ن امل�سمى حي روابح 
ببلدية �سيدي خويلد اأين مت نقل جثة ال�سحية 
مت نقله� اىل م�ست�سفى ورقلة . لالإ�س�رة ق�مت 
خمتلف  �سملت  تدخالت  بعدة  امل�س�لح  ذات 
بحوادث  املتعلقة  �سواء  اأن�سطته�  جم�لت 
ال�سحي  والإجالء  املنزلية  واحلوادث  املرور 

واإخم�د احلرائق والأجهزة الأمنية.

امل�سمى  ب�ملك�ن  مرور  ح�دث  اأم�س  اأول  وقع 
ا�سطدام  يف  متثل  املدية  بلدية  الذهب  عني  حي 
ن�رية مع �سي�رة �سي�حية خلف 02 م�س�بني  دراجة 
ترتاوح اأعم�رهم م� بني 09 �سنوات و 50 �سنة اأ�سيب� 
اإ�سع�فهم� يف عني  اخلطورة مت  متف�وتة  ب�إ�س�ب�ت 
املدنية  احلم�ية  رج�ل  طرف  من  نقال  و  املك�ن 
امل�ست�سفى  اإىل  املدية  لولية  الرئي�سة  للوحدة 
فيم�  الولية  لع��سمة  بو�سي�ف  حممد  املدين 
الطريق  م�ستوى  على  وقع  مرور  ح�دث  خلف 
الوطني رقم 18 ب�ملك�ن امل�سمى واد ديلمي بلدية 
�سي�رة  مع  ن�رية  دراجة  ا�سطدام  يف  متثل  حربيل 
خلف 01 م�س�ب املدعو ) ن.�س ( الب�لغ من العمر 
مت  اخلطورة  متف�وتة  ب�إ�س�ب�ت  اأ�سيب  �سنة   35

رج�ل  طرف  من  نقل  و  املك�ن  عني  يف  اإ�سع�فه 
املدية  لولية  الرئي�سية  للوحدة  املدنية  احلم�ية 
لع��سمة  بو�سي�ف  حممد  املدين  امل�ست�سفى  اإىل 
اثر  م�س�بني   03 نقل  و  اإ�سع�ف  مت  .كم�  الولية 
ت�سمم غذائي ب�ملك�ن امل�سمى حي بزيو�س عم�رة 
58 بلدية املدية ال�سح�ي� ترتاوح اأعم�رهم م� بني 
اإ�سع�فهم يف عني املك�ن  03 �سنوات و 52 �سنة مت 
للوحدة  املدنية  احلم�ية  رج�ل  من طرف  نقلوا  و 
ال�ستعج�لت  اإىل م�سلحة  لولية املدية  الرئي�سية 
لع��سمة  بو�سي�ف  حممد  املدين  ب�مل�ست�سفى 
الولية و ح�سب ت�رصيح�ت طبيب امل�ست�سفى لهم 

اآلم يف البطن و غثي�ن .
اله�اري بلزرق

الق�دمة،  ال�سنة  من  فيفري  �سهر  يف   تنطلق 
لالأندية  العربية  الألع�ب  دورة  من  الرابعة  الن�سخة 
األع�ب   9 ب�إق�مة  ال�س�رقة،  اإم�رة  يف  “ال�سيدات” 
لهذا  املنظمة  اللجنة  به  اأف�دت  ح�سبم�  اأوملبية، 
موؤ�س�سة  ع�م  مدير  العربي. وك�سفت  احلدث 
ال�س�رقة لري��سة املراأة، ندى ع�سكر النقبي، خالل 
الري��سي�ت  العالمي�ت  ملتقى  عرب  ا�ست�س�فته� 
هذا  لتنظيم  التح�سريات  اآخر  عن  العربي�ت، 
الأوملبي�د العربي الن�سوي، حيث متت اإ�س�فة ري��سة 
الك�راتيه يف ن�سخته الرابعة، لي�سري جمموع الألع�ب 
يف  وتتمثل  ري��س�ت،  ت�سع  عليه�  �ستتن�ف�س  التي 

كرة ال�سلة، وكرة الط�ئرة، وكرة الط�ولة، والرم�ية، 
احلواجز،  عن  القفز  وفرو�سية  وال�سهم،  والقو�س، 
امل�س�فة  والك�راتيه  واملب�رزة،  القوى،  واألع�ب 
اجلزائرية  ب�مل�س�ركة  النقبي  موؤخرا. واأ�س�دت 
القوى  ب�ألع�ب  �س�ركت  والتي  ال�س�بقة،  الطبعة  يف 
اجلزائر،  اأوملبيك  فريق  مثله�  ال�سلة، حيث  كرة  و 
وت�ألق ري��سيوه� الذين متكنوا من افتك�ك املركز 
النوادي  م�س�همة  مربزة  ال�سدارة،  و�سيعوا  الث�ين 
اجلزائرية يف اإعط�ء املن�ف�سة م�ستوى كبري وع�يل 

مق�رنة مب� �سبق.
اإميان. ق

مبنا�سبة الذكرى 55 للطابع الربيدي اجلزائري

�فتتاح �ل�سالون �لوطني �لأول للطو�بع 
�لربيدية يف 31 �أكتوبر

ال�س�لون  اجلزائر  لربيد  الع�مة  املديرية   تنظم 
تنظيمه  ابتداء  املزمع  للطوابع  الأول  الوطني 
غ�ية   03 نوفمرب  اأكتوبر  اإىل   31 ت�ريخ  من 
اجلزائر  ببلدية  »م�م�«  الوطني  2017،  ب�ملتحف 
الذكرى  ال�س�لون  مبن��سبة  هذا  وي�أتي  الو�سطى 
�ستعرف  اجلزائري، التي  الربيدي  للط�بع   55

ال�سلط�ت  من  مهمة  كبري  ل�سخ�سي�ت  ح�سور 
املواطن  لتعريف  ال�س�لون  . ويهدف هذا  املحلية 
منذ  الربيدي  الط�بع  وح��رص  اجلزائري  بت�ريخ 

ال�ستقالل اإىل يومن� هذا.
حكيم مالك

اأطلقتها احلماية املدية:
قافلة طبية لإجر�ء فحو�سات طبية 

ا�ستغالل الفر�سة لالإحتك�ك يف جم�ل تب�دل اخلربات والتكوين مب� ي�سمن ترقية اخلدمة ال�سحية لل�سك�ن.اأدرار بكو�س حمو على التن�سيق بني خمتلف ال�رصك�ء خ��سة مع قط�ع ال�سحة والبعث�ت الطبية الوافدة اإىل الولية و اجله�ز ملرافقة الق�فلة وت�سهيل مهمته� .ذ و لدى اإعط�ئه اإ�س�رة انطالق الق�فلة من اأم�م مقر الولية، حث وايل و اإجرائه� يف اأح�سن الظروف من خالل ت�سخري العت�د ال�رصوري من معدات طبية و و�س�ئل تنقل و جتنيد اأعوان الرائد حمي الدين علي اأن م�س�حله �سخرت ك�فة الإمك�ني�ت امل�دية والب�رصية لإجن�ح هذه املب�درة الت�س�منية الت�س�منية، ح�سبم� اأو�سحت م�سوؤولة الق�فلة النقيب بوزيد ن�دية. ومن جهته اأو�سح مدير احلم�ية املدنية ب�أدرار املدنية من خمتلف جه�ت الوطن برفقتهم كمي�ت من املواد ال�سيدلنية ق�سد ا�ستعم�له� خالل هذه املهمة وت�سخي�س�ت طبية لف�ئدة ال�سك�ن الق�طنني بتلك املن�طق الن�ئية من قبل 18 طبيب� ت�بعني ملديري�ت ولئية للحم�ية املديرية الع�مة للحم�ية املدنية، ح�سبم� لوحظ. و�ست�سمن هذه الق�فلة على مدار اأ�سبوع اإجراء فحو�س�ت انطلقت، اأم�س، ق�فلة طبية نحو عديد املن�طق املعزولة والق�سور مبختلف اأق�ليم ولية اأدرار مبب�درة من للمناطق �ملعزولة لأدر�ر 

مدر�سة الدرا�سات العليا للتجارة بالقليعة:

 �أزيد من 400 مرت�سح لدكتور�ه »�لت�سويق �لريا�سي« و«�ملقاولتية«
الدكتوراه  �سه�دة  م�س�بقة  يف  للم�س�ركة  ملف�   400 قرابة  للتج�رة  العلي�  الدرا�س�ت  مدر�سة  ا�ستقبلت 
تخ�س�س »ت�سيري والت�سويق الري��سي« وكذا »احلوكمة، املق�ولتية والأعم�ل الدولية«، ح�سب م� علم، 
املقبل  ال�سبت  يوم  اإجراوؤه�  املزمع  امل�س�بقة  اأن  امل�س�لح  ذات  وذكرت  امل�س�لح.  ذات  لدى  اأم�س، 
املر�سحون  انتق�ء  و  امللف�ت  درا�سة  بعد  مر�سح�   385 اإهتم�م  ا�ستقطبت   2018-2017 مو�سم  بر�سم 
الذين تتوفر فيهم �رصوط امل�س�ركة. و يتعلق الأمر ب8 من��سب �سعبة علوم الت�سيري تخ�س�س »احلوكمة، 
املق�ولتية والأعم�ل الدولية«، و3 من��سب يف �سعبة علوم جت�رية تخ�س�س »من�جمنت، اإدارة الأعم�ل 

و الت�سويق يف الري��سة«، ح�سب امل�سدر. 

�إجر�ء تو�أمة بني �ملوؤ�س�سة �ل�ست�سفائية �لأم و�لطفل لتلم�سان وم�ست�سفى �لنعامة
لدى  اأم�س،  علم،  اجل�ري، ح�سبم�  الع�م  نه�ية  قبل  النع�مة  وم�ست�سفى  لتلم�س�ن  والطفل  الأم  ال�ست�سف�ئية  املوؤ�س�سة  بني  تواأمة  اإجراء  يرتقب 
م�سوؤويل هذه املوؤ�س�سة ال�سحية بتلم�س�ن. و�ست�سمح هذه التواأمة ب�إجراء مب�ست�سفى النع�مة فحو�س�ت خ��سة بطب الن�س�ء و التوليد والتكفل 
ب�ملوؤ�س�سة  ال�سحية  للن�س�ط�ت  الفرعي  املدير  به  �رصح  م�  وفق   ، الأطف�ل  جراحة  و  طب  كذا  و  الولدات  من  امل�ستع�سية  احل�لت  ببع�س 
ال�ست�سف�ئية الأم و الطفل، الدكتور نور الدين غمب�زة. واأو�سح اأن هذه التواأمة املرتقبة ت�أتي بعد النج�ح املحقق من خالل التواأمة التي اأجرته� 
موؤ�س�سته ال�ست�سف�ئية مع م�ست�سفى البي�س و م�ست�سفى بلدية الأبي�س �سيدي ال�سيخ بذات الولية منذ 2016 حيث مت اإجراء العديد العملي�ت 
اجلراحية يف جم�ل طب الن�س�ء و التوليد و طب و جراحة الأطف�ل. واأ�س�ر يف هذا ال�سي�ق اإىل اأنه مت اإجراء خالل ال�سدا�سي الأول من هذه ال�سنة 

مب�ست�سفى الأبي�س �سيدي ال�سيخ 483 فح�س خ��س بطب الن�س�ء و التوليد و 236 فح�س خ��س ب�لأطف�ل و اإجراء كذلك 25 عملية جراحية . 

لولية  ال�سواحل  حلرا�س  الع�ئمة  الوحدات  متكنت 
م�ستغ�من ليلة الثالث�ء اإىل الأربع�ء من توقيف 11 مه�جرا 
املجموعة  من  علم  ح�سبم�  البحر،  بعر�س  �رصعي  غري 
امل�سدر  نف�س  واأو�سح  الأمني.  ال�سلك  لهذا  الإقليمية 
اأنه مت توقيف املعنيني يف حدود ال�س�عة الث�نية �سب�ح� 
التج�ري  املين�ء  �سم�ل  بحرية  اأمي�ل  ثم�نية  بعد  على 
مل�ستغ�من ، م�سريا اإىل اأنهم ك�نوا على منت ق�رب تقليدي 
اأوريعة  �س�طئ  من  به  انطلقوا  مبحرك  ومزود  ال�سنع 
م�ستغ�من.  مدينة  غرب  كلم(   10( مزغران  لبلدية  الت�بع 
ينحدر  الذين  املوقوفني  بتحويل  الوحدات  ذات  وق�مت 
للمين�ء  م�ستغ�من  لولية  الغربية  البلدي�ت  من  اأغلبهم 
وت�سليمهم  الق�نونية  ب�لإجراءات  القي�م  ق�سد  التج�ري 

للجه�ت الأمنية املخت�سة على اأن ميثلوا لحق� اأم�م العدالة بتهم حم�ولة مغ�درة الإقليم الوطني بطريقة 
غري ق�نونية. للتذكري بلغ عدد امله�جرين غري ال�رصعيني املوقوفني بعر�س البحر بولية م�ستغ�من منذ 

اخلمي�س امل��سي 59 �سخ�س� بينهم ن�س�ء وق�رص ، كم� ا�سري اإليه .

م�ستغامن : 
توقيف 11 مهاجر� غري �سرعي بعر�ص �لبحر
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