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رئي�س املر�ضد ال�طني للمقاوالتية 
اإ�ضماعيل حمروين:

اإقامة معر�ش دويل 
للــــخـــــــــ�صب بقـــــــــ�صر 
املعار�ش يف 2019

للمطالبة برحيل روؤو�س الف�ضاد يف ملف الت�ضغيل 

بطالو ورقلة متم�صكون بخيار 
الت�صعيد من لهجة خطابهم 

بلدية اخلبانة بامل�ضيلة

ممثلو املجتمع املدين 
يطالبون باإجناز متو�صطة

تب�ضة

العثور على جثة �صيخ 
معلقا بغ�صن �صجرة
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غوالم يتذكر جماهري نابويل
ال�شكر  غوالم  فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  وّجه 
له  م�شاندتهم  بعد  االيطايل  نابويل  ناديه  جماهري  اإىل 

والوقوف اإىل جانبه خالل الفرتة الع�شيبة التي مّر بها 
على  منها  يعاين  كان  التي  اال�شابة  اإىل  تعر�شه  خالل 
على  ح�شابه  عرب  تغريدة  ن�رش  حيث  الركبة،  م�شتوى 
االيطالية  باللغة  »تويرت«  االجتماعي  التوا�شل  موقع 

موجها عبارات ال�شكر على الدعم الذي وجده.

وزيرة خارجية النم�سا تتحدث 
بالعربية باالمم املتحدة 

افتتحت وزيرة خارجية النم�شا، كارين كناي�شل، خطابها 

مبقطع   ، ال�شبت  ملتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام 

اأن  باأنها تريد  النم�شاوية  الوزيرة  العربية وقالت  باللغة 

تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة »ملاذا اأفعل 

االأمم  يف  معتمدة  ر�شمية  لغات   6 من  لغة  هذه  هذا؟ 
املتحدة  االأمم  مركز  يف  »در�شتها  املتحدة«واأ�شافت: 

يف فيينا، وهي لغة مهمة و جميلة وجزء من احل�شارة 
املهمة، ودر�شتها يف لبنان خالل �شنوات احلرب، وكيف 

ال�شعبة  الظروف  كل  رغم  احلياة  يف  ي�شتمرون  النا�س 
وهذا �رش احلياة«

خبر في 
صورة

10 �سنوات على 
في�سانات غرداية

العنف يف املدرجات ي�سرب من جديد
ظاهرة  اأن  يبدو 
العنف يف مدرجات 
عرب  املالعب 
الوطني  الرتاب 
جديد  من  عادت 
غابت  اأن  بعد 
املو�شم  بداية 
حيث  اجلاري، 
الثامن  �شهد ملعب 
حادثة  �شطيف 
اأن  بعد  كارثية 
الوفاق  اأن�شار  قام 
بر�شق  ال�شطايفي 
اجليا�شكا  اأن�شار 
نف�س  باحلجارة، 

احلادثة تكررت اأول اأم�س ببجاية وحتى 20 اأوت ببلوزداد بعد خ�شارة 
الرابطة  التوايل، ما يوجب على  بلوزداد على  مولودية بجاية و�شباب 

ال�رشب بيد من حديد من اأجل تهدئة االأمور.

موؤمتر جبهة امل�ستقبل

فو�سى ب�سبب اللغة االأمازيغية
جبهة  منا�شلو  ثار 
على  امل�شتقبل 
املوؤمتر  منظمي 
ملا  باحلزب  اخلا�شة 
وجود  عدم  الحظوا 
يف  االأمازيغية  اللغة 
اخلا�شة  الالفتات 
قبل  احلزب  با�شم 
انطالق  واأثناء 
حيث  املوؤمتر، 
�رشورة  على  �شددوا 
وجودها رفقة العربية 

التي تعدان الر�شميتني يف البالد، وهذا بعد اعتماد املنظمني على 
اأدخلت  االأمازيغية، حادثة  اإىل  اللجوء  دون  والعربية  الفرن�شية  اللغة 
رئي�س احلزب يف زوبعة من الت�شاوؤالت �شيما واأن العديد من م�شوؤويل 

االأحزاب االأجنبية ح�رشت املوؤمتر.

الفي�شانات  ذكرى  اأم�س  حلت 
وادي  �رشبت  التي  اجلارفة 
ميزاب، والتي اقتلعت كل �شئ يف 
الفاحت من اأكتوبر 2008 حمفورة 

يف 
لل�شكان  اجلماعية  الذاكرة 
مرور  من  بالرغم  املحليني 
ع�رش �شنوات على هذه احلادثة 
املخيفة وظلت م�شاهد املعاناة 
الطبيعية  الظاهرة  هذه  من 
املدمرة عالقة يف الذاكرة ، كما 
ذكر احلاج بكري الذي فقد اأحد 
وال  الفي�شانات  تلك  يف  اأقربائه 
يتمنى الأي عائلة اأن ت�شاب بهذا 

االأمل.  

اجلميع  بان  علما  وقال« 
لن  اأننا  اإال  ما،  يوما  �شيموتون 
نن�شى اأبدا ذلك التاريخ املحفور 
و   2008 اأكتوبر   1 وافق  الذي 
ت�شببت  التي  الب�رشية  اخل�شائر 
الطبيعية  الكارثة  هذه  فيها 
»وكانت في�شانات 1 اأكتوبر 2008 
»الغري  بالكارثة   و�شفت  قد 
وادي  كلفت  حيث   ،« م�شبوقة 
ميزاب، الذي يعد حو�شا لتجمع 
رئي�شية  اأودية   )3( ثالثة  مياه 
و  لعديرة  واد  و  البي�س  وادي   (
واد لغرازيل( وكذا روافد اأ�شغر 
منها كاأودية التوزوز و انتي�شة و 
�شواء  ماأ�شاوية  اآثارا  اأرقدان،  

اأو  الب�رشية  اخل�شائر  حيث  من 
االأ�رشار املادية.

ففي ال�شباح الباكر ليوم 1 اأكتوبر 
2008 ) يوم عيد الفطر املبارك( 
على  غزيرة  اأمطار  ت�شاقطت 
اأحوا�س  موقع  غرداية  �شمال 
�شالت  حيث  املياه،  جتمع 
ماليني االأمتار املكعبة من مياه 
بوادي ميزاب. وجتاوز  االأمطار 
اآنذاك  املياه  تدفق  م�شتوى 
الثانية  يف  مكعب  مرت   1.250
املوارد  م�شالح  ح�شب  بكثري، 
ت�شبب يف حدوث  ، مما  املائية 
 « بحادثة  و�شفت  في�شانات 

القرن<<.

 مريعني و�سارة يدعو
 اإىل وقف العنف

دعا رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لعني و�شارة، خريف خريف، 
املحتجني على قائمة ال�شكن،بالتوقف عن اأعمال ال�شغب والعنف 

التي عرفتها املنطقة على خلفية اإق�شاء البع�س ومل ينف مري عني 
و�شارة حدوث حتايل يف قائمة ال�شكن، اإال اأّنه اأكد اأّن من اأ�شعل فتيل 
الفتنة يف املنطقة، لي�س له عالقة بقائمة ال�شكن ولي�س من االأ�شماء 

املق�شية واأ�شاف خريف، نقال عن جريدة ال�رشوق اليومي، اأّن هوؤالء 
ا�شتغلوا الق�شية يف اأمور �شيا�شوية دنيئة. وقال مري عني و�شارة، اإّنه 
ال ينكر م�شوؤوليته يف اإعداد قائمة ال�شكن، اإال اأّن هنالك من �شاركه 
يف ذلك، مطالبا املحتجني باالعرتا�س عنها بطريقة �شلمية ولي�س 

بالتحطيم والعنف، الأّن ذلك �شي�رش �شكان املنطقة فقط.

 موؤ�س�سة ا�ستغالل 
ترامواي اجلزائر تو�سح
�شجل ترامواي اجلزائر، ام�س من ال�شاعة  اخلام�شة و الن�شف 

�شباحا )5�شا30( توقفا موؤقتا يف اخلدمة  بني حمطتي العنا�رش 
و  الهواء اجلميل الأ�شباب تقنية ،ح�شبما جاء يف بيان �شادر عن 

موؤ�ش�شة ا�شتغالل ترامواي  اجلزائر )�شيرتام ( وح�شب البيان ، فقد 
مت احلفاظ على اخلدمة بني حمطتي« درقانة و�شط« و« الهواء 

اجلميل« فيما مت  ا�شتبدال اخلدمة بحافالت )ايتوزا( بني املحطتني 
ل�شمان نقل  امل�شافرين بني حمطة  »الهواء اجلميل« و حمطة املرتو 

»احلرا�س«و اأ�شاف البيان انه »ميكن للم�شافرين ا�شتعمال تذكرة 
الرتاموي لالجتاه نحو حمطة  العنا�رش«. 

مباريات الرابطة الثانية 
تبث على قناة حداد

انطالق مو�سم العمرة ر�سميا 

املحرتفة  الرابطة  تو�شلت 
رفقة  اتفاق  اإىل  القدم  لكرة 
االحتادية  رئي�س  نائب 
حداد  ربوح  للعبة  اجلزائرية 
مباريات  برجمة  بخ�شو�س 
عرب  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
التلفزيونية  القنوات  اإحدى 

املعني،  ميلكها  التي  اخلا�شة 
الهيئة الكروية من  بعد مطالبة 
ت�شوية  اخلا�شة  القناة  موؤ�ش�شة 
فيما  عاتقها  على  التي  الديون 
التلفزيوين  البث  بحقوق  يتعلق 
املو�شم  منذ  عاتقها  على  التي 

الكروي املن�رشم.

مو�شم  انطالق  عن  الديوان  اأعلن 
�شهر  بقرابة  تاأخره  بعد  العمرة 
الر�شمي  االفتتاح  عن  كامل 
ال�شلطات  قبل  من  للمو�شم 
الفاحت  يف  كان  والذي  ال�شعودية، 
اأين  العام،  هذا  حمرم  �شهر  من 
ال�رشوع  �شيتم  باأنه  الديوان  اأكد 
الورقية  امللفات  ا�شتقبال  يف 

على م�شتوى مقر الديوان الوطني 
للحج والعمرة يوم 2 اأكتوبر املقبل 
لدرا�شتها واعتمادها، وقد احتفظ 
الديوان الوطني للحج والعمرة هذا 
املو�شم للعام الثالث على التوايل، 
بعملية الولوج اإىل ال�شفارة من دون 
التاأ�شري  الأجل  ال�شياحية  الوكاالت 

على جوازات املعتمرين

اهلل يرحمك
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ال�سوريني جنحوا يف الندماج مع املجتمع اجلزائري، �سعيدة بن حبيل�س تعرتف :

120عائلة �سورية قرروا العودة اإىل دم�سق نظرا لتح�سن الأو�ساع الأمنية
.          �سعوبة التحكم يف ملف الأفارقة ب�سبب عادة التنقل

اأرجعت رئي�سة الهالل الأحمر اجلزائري �سعيدة بن حبيلي�س �سبب اإتخاذ 120 عائلة �سورية مقيمة يف اجلزائر قرار العودة اإىل دم�سق 
اإىل حت�سن الأو�ساع الأمنية، م�سرية اأن هيئة الهالل الأحمر اجلزائري �ستتكفل باقتناء تذاكر الطريان لهذه العائالت.

اإميان لوا�س 

ك�سفت �سعيدة بن حبيل�س يف ت�رصيح 
�أن  بر�س"   "�سبق  موقع  به  خ�ست 
120 عائلة �سورية مقيمة يف �جلز�ئر 
من  وذلك  دم�سق،  �إىل  �لعودة  قررت 
مبركز  مقيمة  عائلة   200 �إجمايل 
فرج  ب�سيدي  �لالجئني  ��ستقبال 
�مل�سكل  �أن  معرتفة  �لعا�سمة،  غرب 
�لالجئني  يف  يكمن  �ليوم  �ملطروح 

�لبقاء  �ختارو�  �لذين  �لأفارقة، 
مر�كز  مغادرة  بعد  �ل�سو�رع  يف 

�ل�ستقبال.
�أن  حبيل�س  بن  �سعيدة  و�أو�سحت 
يف  تفكر  �ل�سورية  �لعائالت  باقي 
�لعودة �ىل بلد�نهم بعد حت�سن �لو�سع 
بعائلة  مثال  و�رصبت  هناك،  �لأمني 
�جلز�ئري  �لحمر  �لهالل  من  طلبت 
وهو  للعودة،  مب�ساعدتها  يتكفل  �أن 
باقتناء  قمنا  حيث  بالفعل  مامت 

�ملتحدثة.  تقول  لها،  �لطائرة  تذ�كر 
"هناك �لعديد  و�أ�سافت بن حبيلي�س 
من �لعائالت �ل�سورية �لتي تعي�س يف 
كر�ء  وتعتمد على  �لد�خلية  �لوليات 
�ملنازل وهذ� لالإيو�ء، بينما يف مركز 
�سيدي فرج توجد 120 عائلة �سورية 
قررت �لعودة”، م�سددة يف �سياق ذي 
يف  �خرى  �ح�سائيات  “لدينا  �سلة 
�أين غادرت 5 عائالت  ولية مع�سكر 
لدى   ": قائلة  دم�سق"،  �ىل  �سورية 

�ل�سورية  �لعائالت  هذه  مع  حديثنا 
يف  هوؤلء  لدى  كبرية  رغبة  مل�سنا 
�لرجوع �ىل بلدهم، موؤكدين �أن �لو�سع 
��ستقر يف �سوريا وبالتايل ل فائدة من 
وجودهم يف �جلز�ئر �لتي قدمت لهم 
وتوؤكد  ومعنوية"”.  مادية  م�ساعد�ت 
�أن  �جلز�ئري  �لأحمر  �لهالل  رئي�سة 
يعي�سون  كانو�  �ملر�كز  يف  �ل�سوريني 
ولديهم  �ساليهات  ويقطنون  �أمان  يف 
د�خل  يوجد  حيث  د�خلي،  نظام 

�ملدينة  �حلماية  �ملركز عنا�رص من 
وح�سب  �لوطني.  �لدرك  ووحد�ت 
�مل�سكل  فاإن  �ملتحدثة  ذ�ت 
بحكم  �لأفارقة،  مع  قائم  �ملطروح 
�لندماج مع  �ل�سوريني جنحو� يف  �أن 
�ملجتمع �جلز�ئري لعدة عو�مل تاريخية 
من  �لعديد  هناك  �أن  كما  عرقية،  و 
كما  بجز�ئريني  تزوجو�  �لذين  �ل�سوريني 
�أن �ل�سوريني ��ستغلو� يف �جلز�ئر وفتحو� 

�ما  �جلز�ئريني،  مع  بال�رص�كة  فنادق 
عادتهم  من  فهوؤلء  �لأفارقة،  بخ�سو�س 
�لتنقل وعدم �لبقاء يف مكان. و�سددت بن 
حبيلي�س قائلة " كان لدينا مركز يف ورقلة 
يلم �سمل 2000 �فريقي لي�سم �ليوم 200 
�أفريقي فقط، ما يعني �أن �ملركز مفتوح 
�إل �أن �لأفارقة يخرجون ر�ف�سني �لإعانة 
لبلدهم،  �لعودة  يرف�سون  �أنهم  وحتى 

وي�سعب �لتحكم فيهم".     

يعترب من بني الإطارات ال�سابة للتجمع الوطني الدميقراطي

»الأرندي« يزكي �سيف عنيبة مر�سحا لع�سوية جمل�س الأمة بامل�سيلة

اجلزائريون اأو املت�سررون من قرار وزارة التعليم العايل:

تون�س تفر�س ر�سوما خيالية على الراغبني بالدرا�سة فيها

زكى �أم�س، �أع�ساء �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي و�لولئي 
حلزب �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي بامل�سيلة، و�لذي 
�ملنتخبني،  حيث  من  �لأوىل  �ل�سيا�سية  �لقوة  يعترب 
ر�سا  »�سيف  �ل�ساب  �مل�سيلة  بلدية  رئي�س  نائب 
عنيبة«، كمر�سح حلزب �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 
�نتخابات  خالل  �لأمة،  جمل�س  لع�سوية  »�لأرنـدي« 
نهاية  �إجر�ئـها  و�ملقرر  للمجل�س  �لن�سفي  �لتجديد 

�لأخري  هذ�  تزكية  جاءت  حيث  �لقادم،  دي�سمرب 
قررت  و�لتي  �ملرت�سحات  �إحـدى  �ن�سحاب  عقب 
�سيف عنيبة خلو�س غمار  زميلها يف �حلزب  تزكية 
�لأمة و�ملقرر  �لن�سفي ملجل�س  �لتجديد  �نتخابات 
�إجر�ئها نهاية �سهر دي�سمرب �لقادم، ح�سب ما ك�سف 
�ملجل�س  رئي�س  ونائب  للحزب  �لولئي  �لأمني  عنه 
�ل�سعبي �لوطني �ملهند�س �إيل �أكد على �أنه كان من 

مر�سح  هوية  يف  للف�سل  �لنتخابات  �إجر�ء  �ملقرر 
�لعملية  حت�سري  مت  �أن  بعد  خ�سو�سا  »�لأرندي«، 
�لنتخابية، �إل �أن �إن�سحاب �ملرت�سحة �سمح بتزكية 
»�لأرندي«  منتخبي  وبغالبية  �سيف  عنيبة  �ملنتخب 
بالولية و�ملـدر ععدهم بـ 253 منتخبا يف �ملجال�س 
حت�سيهم  منتخب   806 بيـن  من  و�لولئي  �لبلدية 
�لولية، حيث يعترب مر�سح �حلزب و�لبالغ من �لعمر 

36 �سنة، مبثابة �لفار�س �لذي �سري�هن عليه �لتجمع 
�لوطني �لدميقر�طي من �أجل �لفوز مبقعد »�ل�سينا« 
و�حلفاظ عليه، خ�سو�سا و�أن تزكيته جاء لكي يوؤكد 
�ملنا�سب  لتويل  �ل�سباب  لفئة  لأبو�به  �حلزب  فتح 
على  �سيطر  »�لأرندي«  بالولية  باأن  علما  �لعليا، 

ع�سوية جمل�س �لأمة منذ ��ستحد�ثه �سنة 1997.
عبدالبا�سط بديار

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �أقرت 
�أجنبي  لكل  خيالية  مالية  ر�سوما  �لتون�سية 
يرغب بالدر��سة يف تون�س، ما يجعل �جلز�ئري 
كبرية  مع�سلة  �أمام  فيها  بالدر��سة  �لر�غب 
�جلز�ئريني  �لطلبة  من  كبري  عدد  و�أن  �سيما 
يدر�سون يف �جلامعات �لتون�سية و�سل عددهم 
 150 �إىل  �ملا�سية  �ل�سنة  �جلامعات  بع�س  يف 
طالبا، يف حني يبقى مثل هكذ� �أحادي �جلانب 
تون�سيا �سياديا يوجب على �ل�سلطات �جلز�ئرية 

�لتحرك و�لتعامل باملثل.
ويف هذ� �ل�سدد �أ�سار م�سدر جامعي جز�ئري 
�إىل  بتون�س،  �لعايل  �لتعليم  قطاع  من  مقرب 
مثل  �إقر�ر  �إىل  �لتون�سية عمدت  �ل�سلطات  �أن 
�جلز�ئريني  �لطلبة  عدد  ب�سبب  خطوة  هكذ� 
و�أن  �سيما  بتون�س،  بالدر��سة  �لر�غبني  �لهائل 

 150 بلغ  مبفردها  �لنور  جامعة  يف  دهم  عد 
�أكرث  �إىل  �مل�سدر  ذ�ت  ور�ح  جامعيا،  طالبا 
ر�سوم  هكذ�  مثل  �أن  على  �سدد  ملا  ذلك  من 
من  طائلة  �أمو�ل  جني  هدفها  خيالية  مالية 
يف  �لت�سجيل  على  يهبون  �لذي  �جلز�ئريني 
�جلامعات �لتون�سية باأعد�د كبرية كل �سنة، ويف 
هكذ�  مثل  �مل�سدر  ذ�ت  و�سف  �ل�سياق  هذ� 
قر�ر بالتون�سي �ل�سيادي �لذي يدخل يف �إطار 
دعا  حني  يف  بها،  �خلا�سة  �لد�خلية  �ل�سيا�سة 
�جلهات �لو�سية باجلز�ئر �إىل �رصورة �لتعامل 
باملجان  يدر�سون  �لتون�سيني  لأن  باملثل 

باجلز�ئر عك�س ما مت �لتعامل به يف تون�س.
بالو�سط  ربطه  �ت�سال  ويف  �أخرى  جهة  ومن 
�للولب  ح�سن  حبيب  �لتون�سي  �لدكتور  خفف 
من وقيعة ما مت �إقر�ره من قبل وز�رة �لتعليم 

ما  �أن  و�أكد  �لتون�سية،  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
�سيتم �لعمل به لن يكون مع �جلز�ئريني فقط، 
��ستكمال  يف  يرغب  �أجنبي  لكل  موجه  لأنه 
در��سته �لعليا يف تون�س، ور�ح ذ�ت �مل�سدر �إىل 
�أكرث من ذلك ملا �ف�سح عن وجود �تفاق لتبادل 
مقعد  مائة  فيه  وتون�سي  �جلز�ئر  بني  ثقايف 
للطلبة ـ وما مت �قر�ره يف وز�رة �لتعليم �لعايل 
و�لليبيني  خا�سة  للجز�ئريني  موجه  �لتون�سية 
وب�رصوط،  تون�س،  د�خل  بالدر��سة  �لر�غبني 
حيث قال:« هي مفتوحة لكل طالب له مقدرة 
مادية وعلمية، و�لقبول م�رصوط باملعدل لكل 
�لتعليم  وز�رة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر  �سعب«. 
و�سعت  �لتون�سية  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
يف  �لتون�سية  باجلامعات  لدر��سة  برناجما 
جميع �ملر�حل و�لتخ�س�سات، وهذ� يف كل من 

�لإجازة و�ملا�سرت و�لدكتورة و�لهند�سة و�لطب 
�لر�سوم  �لتالية،  �لر�سوم  وحددت  و�ل�سيدلة 
�لر�سوم  )�لأورو(  �لأجنبية  بالعملة  �سنوية 
�ورو  �ملرحلة1700  �لتون�سي  بالدينار  �سنوية 
مليون   37 ي�ساوي  مبا  �أي  لالجازة  5000د.ت 
�سنتيم جز�ئري، و2000�ورو 6000د.ت بالن�سبة 
�أما  �سنتيم،  مليون   44 يعادل  ما  وهو  للما�سرت 
2400�ورو  �إىل  تكاليفها  فو�سلت  �لدكتورة 
�سنتيم،  مليون   52 ي�ساوي  ما  وهو  7000د.ت 
9000د.ت  3000�ورو  �سعر  يف حني مت حتديد 
�أم  �سنتيم،   مليون   66 وي  ي�سا  وهو  �لهند�سة 
فت  و�ل�سيدلة  �لأ�سنان  و�خت�سا�س  �لطب 
�سعر  وهو  15000د.ت  5000�ورو  �سعر  حتديد 

خيايل بلغ 110 مليون �سنتيم.
 علي عزازقة

بعد دعوة الأمم املتحدة لها حل�سور جل�سة نقا�س حول ال�سحراء:

الإعالم املغربي يتكالب على اجلزائر 
حتولت دعوة هيئة الأمم املتحدة للجزائر من اأجل ح�سور نقا�س متعلق بق�سية ال�سحراء الغربية اإىل كابو�س حقيقي بالن�سبة لو�سائل 

الإعالم املغربية،  بعد اأن اأكدت الكثري منها يوم اأم�س باأن موعد 5و6 دي�سمرب املقبل �سيكون مغايرا ملا كان عليه يف ال�سابق لأن الأمم املتحدة 
ا�ستدعت اأحد اأطراف النزاع، يف حني الأمم املتحدة كانت قد وجهت دعوة يف اجلزائر يف الكثري من املرات.

علي عزازقة

ويف ذ�ت �ل�سياق فاإن مبعوث �ل�سخ�سي 
�ل�سحر�ء،  �إىل  �ملتحدة  لالأمم 
هور�ست كولر، وجه دعو�ت �إىل كل من 
�لغربية  و�ل�سحر�ء  و�جلز�ئر  �ملغرب 
وموريتانيا ملناق�سة ق�سية �ل�سحر�ء، 
يومي 5 و6 دي�سبمر �ملقبل، ح�سب ما 
�لفرن�سية،  �لأنباء  وكالة  �إليه  �أ�سارت 
ووفقا لنف�س �مل�سادر، فاإن �لأطر�ف، 
�ملقبل  �أكتوبر   20 حتى  لديها  �لتي 
�ملتحدة،  �لأمم  دعوة  على  للجو�ب 
وزر�ء  �إىل  �لدعوة  توجيه  مت  حيث 
من  �لعديد  جعلت  دعوة  �خلارجية، 
وتوؤكد  تثور  �ملغربية  �لإعالم  و�سائل 
�أن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي تتم فيها 
�ملفاو�سات  حل�سور  �جلز�ئر  دعوة 
مثل  �ل�سحر�وية،  �لق�سية  حول 
قائال  عنو�ن  �لذي   LE360 موقع 

دعا  كولر  فهور�ست   ، �سابقة  هي   «
حول  �ملغرب  مع  لالجتماع  �جلز�ئر 
جديد  �أمر  باأنه  متابعا:«  �ل�سحر�ء«، 
لل�رص�ع  �ملتحدة  �لأمم  مقاربة  يف 
�ملغربية.  �ل�سحر�ء  حول  ن�ساأ  �لذي 
�لنز�ع،  يف  طرف  وهي  �جلز�ئر، 
ر�سمياً  �ملتحدة  �لأمم  لها  وجهت 
�ل�سحر�ء  يف  �ل�رص�ع  ملناق�سة  دعوة 

مع �ملغرب«.
وكالة  عليه  ردت  ما  �رصعان  تكالب 
وبينت  �لر�سمية،  �ل�سحر�وية  �لأنباء 
دعت  فقد  ذلك،  خالف  �حلقيقة  �أن 
�ملر�ت  من  �لكثري  يف  �ملتحدة  �لأمم 
حل�سور  وموريتانيا  �جلز�ئر  من  كل 
�ملغرب  من  كل  بني  �ملفاو�سات 
مر�قبني،  كجري�ن  �لغربية  و�ل�سحر�ء 
من   »:1997 بعام  ذكرت  �أن  بعد  وهذ� 
بيكر  يعقد جيم�س  �إىل 11 جو�ن،    10
، �ملبعوث �خلا�س لالأمني �لعام لالأمم 

�ملتحدة ، م�ساور�ت منف�سلة يف لندن 
يف  و�ملغرب  �لبولي�ساريو  جبهة  مع 
كمر�قبني،  وموريتانيا  �جلز�ئر  ح�سور 
مبا�رصة  مفاو�سات  جو�ن:   23 ثم 
يف  و�ملغرب  �لبولي�ساريو  جبهة  بني 
مت  بيكر.  جيم�س  رعاية  حتت  ل�سبونة 
هذه  بتقدم  وموريتانيا  �جلز�ئر  �إبالغ 

�لق�سايا  يف  مب�ساركتها  �ملفاو�سات 
عملية  يف  كمر�قبني  �ل�سلة  ذ�ت 
�إىل   19 يف  �أخر  لقاء  ليكون  �لت�سوية، 
ثانية  تنظيم جولة  �أين مت  20 جويلية، 
من �ملفاو�سات بني جبهة �لبولي�ساريو 
و�ملغرب يف لندن حتت �إ�رص�ف جيم�س 

بيكر ، بح�سور �جلز�ئر وموريتانيا. 
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فيما طالب مقري بالتوقف عن اإهانة الرئي�س، بلقا�سم �ساحلي :

خطاب حم�س غري موؤدب 
وليليق بحزب �سيا�سي

معاذ بو�سارب رئي�س املجموعة الربملانية حلزب 
جبهة التحرير الوطني

بوحجة يتجه نحو ال�ستقالة 
خالل ال�ساعات املقبلة

وزير املجاهدين الطيب زيتوين:

2100 �سهيد يف عداد املفقودين

�لوطني  �لتحالف  حلزب  �لعام   فتح �لأمني 
على  �لنار  �ساحلي  بلقا�سم  �جلمهوري، 
مقري،  �لرز�ق  عبد  حم�س  حركة  رئي�س 
�لغري  باخلطاب  حم�س  خطاب  و��سفا 
�ل�سيا�سي،  بحزب  يليق  ل  �لذي  �ملوؤدب 
�لرئي�س.  �إهانة  عن  بالتوقف  �إياها  مطالبا 
و�إعترب  بلقا�سم �ساحلي �لأم�س يف مد�خلته 
خالل �جتماع �جلبهة �ل�سلبة لدعم �لرئي�س، 
ت�رصيح عبد �لرز�ق مقري باأنه  » لو حدث 
�نفالت �أمني �سيقع للرئي�س ما وقع للقذ�يف 
لرئي�س  تهديد  مبثابة  مبارك«  ،  وح�سني 
وعائلته وم�سوؤولني كبار يف �لدولة. و�أ�ساف 

�لرئي�س  تاأكيد لدعم  �للقاء هو  �أن  �ساحلي، 
لل�سعب، عك�س  �ل�سلطة ملك  بوتفليقة، لأن 
ما تطرحه �لأطر�ف �لتي تدعي �لدفاع عن 
�ملو�طنة، متهما حركة مو�طنة باخلروج عن 
�ل�سعب  حلرمان  �سعيها  خالل  من  �لقانون 
لالنتخابات  بوتفليقة  تر�سح  �لرئي�س  من 
�لذي هو رمز لال�ستقر�ر و�لكفاح و�لن�سال، 
ذ�ت  و�عترب  حقهم  من  لي�س  �أنه  قائال 
لدعم م�رصوع  17 حزبا  �أن جمع  �ملتحدث 
�ل�ستمر�رية لي�س �سهال، موؤكد� �أنه �إجناز� 

حقيقيا.
اإميان لوا�س 

�ملجموعة  رئي�س  بو�سارب  معاذ  �أكد   
�لوطني،  �لتحرير  جبهة  حلزب  �لربملانية 
�ل�سعيد  �لوطني،  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س  �أن 
بوحجة عرب عن ��ستعد�ده لال�ستقالة خالل 24 
�أن    ، معاذبو�سو�رب  و�أ�ساف  �ملقبلة.  �ساعة 
�لكتل  روؤ�ساء  بع�س  مع  عقده  �لذي  �لجتماع 
بال�سعيد بوحجة جرى يف ظروف هادئة وتابع 
بو�سارب، �أنه يف غ�سون 24 �ساعة �و 36 �ساعة 
على �أق�سى تقدير يتخذ �إجر�ء�ت �لتنحي من 

من�سبه، و�أن قر�ره ي�سري يف �جتاه �لإ�ستقالة
من جهة �أخرى دعا �أم�س  عبد �لعزيز زياري 
�لأ�سبق،  �لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س 
وعدم  من�سبه  يف  �لبقاء  �إىل  بوحجة،  �ل�سعيد 
�لر�سوخ ملطالب بع�س �لنو�ب �لذين يدفعونه 

حو�ره  يف  زياري  وحّمل  �ل�ستقالة.  �إىل 
لالأفالن،  �لعام  �لأمني  عربي”،   TSA”مع
�لتي  �لفو�سى  م�سوؤولية  عبا�س،  ولد  جمال 
يُقدم  �أن  �لأ�سح   ” م�سدًد�  �حلزب،  يعي�سها 
بوحجة”   �ل�سعيد  ولي�س  ��ستقالته  عبا�س  ولد 
و�عتربما يح�سل زوبعة يف فنجان و يعرب عن 
�لتحرير  جبهة  حلزب  �حلالية  �لقيادة  ف�سل 
�لوطني لأن ق�سية �سحب �لثقة لي�ست مطروحة 
للمجل�س  �لد�خلي  �لنظام  وفق  قانونية  وغري 
�أن   10 �ملادة  تنُ�س  حيث  �لوطني،  �ل�سعبي 
�ملجل�س  رئا�سة  من�سب  �سغور  حالة  �إعالن 
�أو  �ل�ستقالة  ب�سبب  يكون  �لوطني  �ل�سعبي 

�لعجز �أو �لتنايف �أو �لوفاة.
ف.ن�سرين       

ك�سف وزير �ملجاهدين �لطيب زيتوين �أن 
�جلز�ئر �سجلت �إىل حد �لآن 2100 �سهيد 
�لذي  �لتعد�د  بعد  �ملفقودين  عد�د  يف 
م�ساعدة  مع  �ملجاهدين  وز�رة  �أجرته 
هذه  �أن  مو�سحا  متخ�س�سة،  هياكل 
دفنهم  �أماكن  �لوز�رة  لتعرف  �لقائمة 
وتعتربهم �لوز�رة مفقودين، و�سدد �لطيب 
بالذكرى  �لحتفال  هام�س  على  زيتوين 
�أحمد حاج حمدي وبعد  �ل58 ل�ست�سهاد 
فرن�سا  �إعرت�ف  من  يوما  ع�رص  خم�سة 
�أن  �أود�ن،  موري�س  قتل  يف  مب�سوؤوليتها 
ق�سية �ملفقودين خالل �لثورة �لتحريرية 
�لوز�رة  توليه  �لذي  �لإهتمام  نف�س  تلقى 
�ل�سهد�ء  جماجم  �إ�سرتجاع  لق�سية 
من  قليال  عدد�  ذكر  كما  باري�س،  من 

�لتب�سي،  �لعربي  غر�ر  على  �ملفقودين 
ظروف  تز�ل  ل  �لذين  بونعامة  وجياليل 
��ست�سهادهما جمهولة. ويف �سياق مت�سل، 
�لقادة  من  �لعديد  �أن  �ملتحدث  �أو�سح 
�لذين  و�لفد�ئيني  و�ملجاهدين  �لثوريني 
مت توقيفهم من طرف جي�س �ل�ستعمار مل 
تبدو �أي عالمة على حياتهم مبجرد �أن يتم 
نقلهم �إىل مر�كز �لعتقال �أو �لتعذيب كما 
�ل�ستعمارية  �جلرمية  �آلة  �أن  زيتوين  �أكد 
��ستمرت �أي�سا بعد �لإ�ستقالل، حيث لقي 
�أ�سيبو�  �لعديد من �جلز�ئريني حتفهم �و 
�ل�ستعمار،  زرعها  �لتي  �لألغام  جر�ء 
�لوطني  للجي�س  �لكبري  �إمتنانه  موؤكد� 

�ل�سعبي �لذي قام بتدمري هذه �للغام.
اإميان لوا�س



م�شاركة 7 دول يف 
 woodex« معر�ض

»Algérie
 

هذا  منظم  ذكر  ال�سياق  ذات  ويف 
 اأن  »للو�سط«  حمروين  املعر�ض 
لأول   �سيقام  احلدث  هذا 
ا�سم  حتت  اجلزائر  يف  مرة 
 « woodex Algérie«
على   التعرف  الأ�سا�سي  هدفه 
�سناعة  يف  املبتكرة  التكنولوجيا 
 واملاكنات  اخل�سب  وحتويل 
اخل�سب  لتحويل  املخ�س�سة 
عن  البحث  اإطار  يف  هذا  وياأتي 
اجلزائر  يف  لال�ستثمار  ال�رشاكة 
كما  وا�سع  اخل�سب  قطاع  لكون 
اأن  هذا ال�سالون  �ست�سارك فيه 7 
دول    واملتمثلة يف كل من تركيا و 
واإفريقيا  وم�رش  واملغرب  فرن�سا 
وال�سني  والكامريون  واإيران 
هذا   يف  امل�ساركني  يخ�ض  وفيما 
املتحدث  ذات    ك�سف  ال�سالون 
تركية  موؤ�س�سة   35 م�ساركة  عن 
و7  املعر�ض  هذا  يف  �ست�سارك 
و30   اإفريقيا  من  موؤ�س�سات 
موؤ�س�سة فرن�سية و10 موؤ�س�سات من 
ماليزيا و 10 موؤ�س�سات من ال�سني 
بغرفة  خا�ض  جناح  تخ�سي�ض  مع 
م�ساركة  مع  اجلزائرية   احلرف 
يف  نا�سطة  جزائرية  موؤ�س�سات   5
انتظار  يف  وهذا  اخل�سب  ميدان 
 م�سريا  اأخرى  ملوؤ�س�سات  توافد 

اأخرى  بلدان  مل�ساركة  يتطلع  اأنه 
يف هذا ال�سالون الذي ي�سمل  كل 
والتكنولوجيا  له �سلة باخل�سب  ما 
غيار  وقطاع  واملاكنات  والتحويل 

املاكنات .
 

تثمني ال�شراكة 
اجلزائرية الرتكية يف 

قطاع اخل�شب
 

حمروين  حتدث  املقابل  ويف 
اجلزائرية  ال�رشاكة  عن  اإ�سماعيل 
موؤكدا  اخل�سب  قطاع  يف  الرتكية 
تنظيم  واملتمثلة يف  موجودة  اأنها 
هذا املعر�ض حيث توجد ال�رشكة 
الرتكية اخلا�سة بتنظيم املعار�ض 
املعروفة حتت ا�سم »مريكر »والتي 
والتي  طايالن«  »رم�سان  يديرها 

مع   �رشاكة  اجلزائر  مع  جمعتهم 
ال�رشكة اجلزائرية »خيم افنت�ض » 
يف 2018 ،  لتنظيم  هذا ال�سالون 
الذي  اجلزائر  نوعه يف  من  الأول 
 اإقبال   هناك  يكون  اأن  ننتظر 
وا�سعا يف جمال  ال�ستثمار ما بني 
اأ�سحاب  و  وامل�ساركني  الزائرين 
بغية  وهذا  واملتخ�س�سني  املهن 
معرفة التكنولوجيا املبتكرة و اآخر 
التطورات الراهنة  يف هذا املجال 
 �رشاكات  اإقامة  على  العمل  مع  
لإنتاج امل�سانع يف اجلزائر ، وذلك 
بالحتكاك مع امل�ستثمر الأجنبي 
و�سانع املاكنات الذي لديه خربة 
من  هذا   وكل  جماله  يف  كبرية 
وهذا  خربته   من  ال�ستفادة  اأجل 
اخلربات   تبادل  يف  ي�ساهم  ما 
الواقع   اأر�ض  على   لتج�سيدها 

جمموعة  باإن�ساء  ت�سمح  والتي 
والتي  اجلزائر  يف  امل�سانع  من 
ت�سعى  من خاللها اإىل التوجه نحو 
اأجل   من  اخلارج  اإىل  الت�سدير 

اإنعا�ض القت�ساد الوطني.
 

اجلزائريون ي�شتهلكون 
من الأحذية مليون   70

 
فيما ذكر حمروين اأنه باملوازاة مع  
�سالون اخل�سب  املنظم يف ق�رش 
 �سينظم   ، بالعا�سمة  املعر�ض 
معر�سا اآخر يف 29  جانفي 2019 
ال�سنة  من  فيفري   3 غاية  اإىل 
املقبلة  » shoes tex » )الأحذية 
وم�ستقاتها (  واملخ�س�ض للجلود 
والأحذية  واملاكنات والتكنولوجيا 
احلدث  هذا  و�سينظم  املبتكرة  
البارز  بني �رشكة تنظيم املعار�ض 
تنظيم  و�رشكة  اجلزائرية 
اأول  يعد  وهو   الرتكية  املعار�ض 
التجارة  وزارة  رعاية  حتت  طبعة 
الوطنية   الغرفة  مع  وبال�رشاكة 
للتجارة وال�سناعة  وهذا من اأجل 
دفع عجلة التنمية القت�سادية اإىل 
اجلزائريون  اأن   موؤكدا  الأمام  
ي�ستهلكون  70 مليون من الأحذية 
من   30   باملائة  و30  ال�سنة   يف 
و50  حمليا  منتجة  الأحذية  هذه 
 الأخرى   الأحذية   من  باملائة 
 وعليه  اخلارج  من  امل�ستوردة 
هذا  تنظيم  خالل  من  فهدفنا 
جديد  نف�ض  اإعطاء  هو  املعر�ض 

لالقت�ساد الوطني.  

لالأر�ساد  الوطني  الديوان  رد 
اجلوية على مندوب املخاطر 
الداخلية  بوزارة  الكربى 
حمله  الذي  مليزي  الطاهر 
الفي�سانات  وقوع  م�سوؤولية 
عدة  عرفتها  التي  الأخرية 
اأ�سماه  ما  ب�سبب   ، وليات 
اجلوي،  للو�سع  تقدريها  �سوء 
غري  خا�سة  ن�رشيات  واإ�سدار 

دقيقة.
ويف هذا ال�سياق اأكدت املكلفة 
بالإعالم لدى الديوان الوطني  
بن  هوارية  اجلوية  لالأر�ساد 
لوكالة  ت�رشيح  يف  رقطة، 
اأن  اأم�ض  اجلزائرية  الأنباء 
لالأحوال  توقعاته  يعد  الديوان 
دولية«  »معايري    وفق  اجلوية 
تكنولوجية  و�سائل  وبا�ستعمال 
ن�سبة  اإىل  الو�سول  من  متكن 

واأن  باملائة«،   80   تقارب  دقة 
اجلزائر »رائدة« عربيا يف هذا 

املجال
النتقادات  حول  �سوؤال  ويف 
التي وجهت للديوان، من بينها 
مركزي  ملدير  ت�رشيحات 
التقلبات  اإثر  الداخلية،  بوزارة 
موؤخرا    �رشبت  التي  اجلوية 
ال�رشقية،  الوليات  من  عددا 
اأن   ، امل�سوؤولة  ذات  اأكدت 
اأدت    الأر�ساد اجلوية  م�سالح 
حيث  كامال،  دورها  كعادتها 
امل�ستمرة  باملتابعة  قامت 
للطق�ض«، موؤكدة اأن ما  �سهدته 
املناطق ال�رشقية موؤخرا »كان 
راعدة  خاليا  ت�سل�سل  نتيجة 
جد ن�سطة وغري متعود  عليها 
و�سببها  �سبتمرب،  �سهر  يف 
التي  ال�ساخنة  الهوائية  الكتل 

والتي    ال�سيف  ف�سل  �سهدها 
اأدت اإىل ت�سجيل اأرقام قيا�سية 
الق�سوى  احلرارة  درجات  يف 
باجلزائر خالل �سهر  املا�سي، 

مل ت�سجل منذ �سنة 1940«.
بالإعالم  املكلفة  حذرت  كما 
»مواقع  من  الديوان  لدى 
معلومات    تعطي  مناف�سة 
اىل  رقطة  بن  وا�سارت  خاطئ 
اأن الديوان اأن�ساأ تطبيقا ميكن 
الذكية  الهواتف  على  حتميله 
ب�سفة جمانية، ي�سمح  بالطالع 
على توقعات الطق�ض وا�ستالم 
الن�رشيات اجلوية اخلا�سة فور 

�سدورها.
وقالت اأن الديوان يحر�ض على 
مواطن  لأي  املعلومة  »اإي�سال 
الوطن«،  من  منطقة  اأي  ويف 
باإن�ساء  قام  ال�ساأن    ولهذا 

لالأر�ساد،  اللكرتوين  املوقع 
 www.meteo.dz اجلوية 
التوقعات  خريطة    يت�سمن 
ولية  لـ48  اليومية  العادية 
احلرارة  درجات  ذلك  يف  مبا 
والآنية  والدنيا    الق�سوى 
و�رشعة  الرطوبة  ون�سبة 
ال�سماء  وحالة  الرياح  واجتاه 
مت  كما  �ساعات،     6 كل  وذلك 
اليقظة مرفوقة  و�سع خريطة 

بالن�رشات اخلا�سة.
توقعات  على  املوقع  وي�سمل 
اآنية ومو�سمية، حيث »�سيتم يف 
التوقعات    ن�رش  املقبلة  الأيام 
ال�ستاء  لف�سل  بالن�سبة  اجلوية 
تب�سيط  مت  وقد  املقبل«، 
ليفهمها    العلمية  املعلومات 

كل املواطنني.
ف.ن�شرين

رئي�ض املر�شد الوطني للمقاولتية اإ�شماعيل حمروين:

بعد حتميله م�شوؤولية الفيا�شانات

حكيم مالك  

�إقامة معر�ض دويل للــــخـــــــــ�شب 
بقـــــــــ�شر �ملعار�ض يف 2019

ديو�ن �لأر�شاد �جلوية يرد على وز�رة �لد�خلية
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»woodex Algérie« معر�ض  يف  دول   7 •       م�شاركة 
الأحذية من  مليون   70 ي�شتهلكون  •       اجلزائريون 

اخل�شب قطاع  يف  الرتكية  اجلزائرية  ال�شراكة  •       تثمني 

الديوان الوطني للإح�شائيات

�لت�شخم يف �جلز�ئر ي�شل �إىل 4.8 
باملئة �إىل غاية �أوت 2018

النـاحيـة الع�شكريـة الـرابـعة بـورقلـة

�لفريق �أحمد ڤايد �شالح 
فـي زيــارة عمـل وتفتيـ�ض 

عند  الأ�سعار  تطور  وترية    بلغت 
8ر4  �سنوي   اأ�سا�ض  على   ال�ستهالك 
 ،2018 �سهراأوت   غاية  اإىل  املائة  يف 
ح�سب الديوان الوطني لالإح�سائيات، 

نقلتها وكالة النباء اجلزائرية.
ويعترب تطور الأ�سعار لدى ال�ستهالك 
على اأ�سا�ض �سنوي اإىل غاية اأوت 2018 
الذي  ال�سنوي  الت�سخم  معدل  مبثابة  
يتم احت�سابه خالل 12 �سهرا املا�سية 
غاية  اإىل    2017 �سبتمرب   من  ابتداء 
بالفرتة  مقارنة   2018 اأوت   �سهر 
اأوت  اإىل   �سبتمرب2016  بني  املمتدة  

.2017
ملوؤ�رش  ال�سهري  للتطور  بالن�سبة  اأما 
تطور  اأي  ال�ستهالك،   عند  الأ�سعار 
مقارنة   2018 اأوت  �سهر   موؤ�رش 
ب�سهر جويلية 2018  فقد ارتفع بـ 0،5 

باملائة.
ح�سب  ال�سهري  املتغري  بخ�سو�ض  و 
ال�سلع  اأ�سعار  �سجلت  املنتجات،  فئة 
باملائة   0،6 بن�سبة  ارتفاعا   الغذائية 
ب�سهر  اأوت املن�رشم مقارنة  يف �سهر 
التغيري  هذا  جنم  و   .2018 جويلية 
الفالحية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  عن 
حيث  باملائة،    1،2 بن�سبة  الطازجة 
الفالحية  املنتجات  بع�ض  عرفت 
ارتفاعا خا�سة  الفواكه )+19 باملائة(  
اللحوم  و  باملائة(    17،9  +( البي�ض  و 
احلمراء )+ 1،5  باملائة(، و باملقابل  

مواد  اأ�سعار  يف  تراجع  ت�سجيل  مت 
  5،9-( الدواجن  حلم  منها  اأخرى 
باملائة( و اخل�رش  )-3،5  باملائة(.

الغذائية  املنتجات  اأ�سعار  اأما 
ال�سناعية )املواد الغذائية امل�سنعة(  
ا�ستقرار،  �سبه  بدورها  عرفت   فقد 
ح�سب الديوان الوطني لالإح�سائيات و 
الأخرى،  ال�سلع  فئات  يخ�ض  فيما 
عرفت اأ�سعار املواد امل�سنعة ارتفاعا  
�سجلت  كما  باملائة،     0،4 بن�سبة 
طفيف  ارتفاعا  اخلدمات  اأ�سعار 

قدرت بن�سبة 0،2 باملائة .
ال�سلع  مبجموعات  يتعلق  وفيما 
و  الأثاث  اأ�سعار  عرفت  واخلدمات، 
 1،3 بـ  قدر  ارتفاعا  التاأثيث   لوازم 
جمموعة  اأ�سعار  بدورها  و  باملائة، 
�سجلت  الرتفيه”  و   الثقافة  و  “تربية 

ارتفاعا بلغ 2،6 باملائة.
و عرفت جمموعة “ال�سحة و النظافة 
 0،6 بن�سبة  ارتفاعا  اأي�سا  اجل�سدية” 
الوطني  الديوان  ح�سب  باملائة،  
باقي  اأن  اأ�ساف  الذي  لالإح�ساء 
جمموعات املنتجات الأخرى متيزت  
يف  با�ستقرار  اأو  طفيف  بتغيري  �سوى 
املن�رشم  اأوت  �سهر  خالل  الأ�سعار 
مقارنة ب�سهر  جويلية 2018 ويذكر اأن 
ن�سبة  توقع   2018 ل�سنة  املالية  قانون 

ت�سخم تقدر بـ 5ر5 باملائة.
ف.ن�شرين  

�رشع الفريق اأحمد ڤايد �سالح، نائب 
اأركان  رئي�ض  الوطني،  الدفاع  وزير 
زيارة  يف  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ض 
الع�سكرية  الناحية  اإىل  وتفتي�ض  عمل 
�سي�رشف  حيث  بورقلة،  الرابعة 
تنفيذ  على  الثنني  اليوم  من  ابتداء 
متارين تكتيكية بيانية بالذخرية احلية 
»عا�سفة 2018«، على م�ستوى القطاع 
جانات،  جنوب-�رشق  العملياتي 
اإن  �رشق  �سمال-  العملياتي  والقطاع 

اأمنا�ض.
القطاع  من  كانت  الزيارة  بداية 
اإذ  جانات،  جنوب-�رشق  العملياتي 
ا�ستمع  ال�ستقبال،  مرا�سم  وبعد 
ال�سيد الفريق اإىل عر�ض قائد الناحية 
ح�سان  اللواء  الرابعة  الع�سكرية 
العامة  الفكرة  قدم  الذي  عالميية 
عن  ف�سال  تنفيذه،  ومراحل  للتمرين 
عر�ض قائد القطاع العملياتي جنوب 
خمتلف  وعرو�ض  جانات  �رشق   -
اأ�سدى  حيث  القيادية،  ال�سال�سل 
التوجيهات  من  جملة  الفريق  ال�سيد 

اأمام  موؤكدا  العملياتي  الطابع  ذات 
اأن  الناحية،  واإطارات  واأركان  قيادة 
هذه الزيارة تكت�سي اأهميتها اخلا�سة 
�سنة  انطالق  مع  تتزامن  لأنها 
التي   2019/2018 القتايل  التح�سري 
�ستحمل يف طياتها دون �سك مكا�سب 
ت�سفي  نوعية  وحت�سريية  تطويرية 
ال�سعبي  الوطني  على جمهود اجلي�ض 
ب�سمات  من  اأخرى  جديدة  ب�سمة 

تعزيز قدرات قواتنا امل�سلحة. 
ال�سديد على  اأكد الفريق حر�سه  كما 
التمارين  هذه  مثل  وتقيـــيم  ح�سور 
بالذخرية  والخــتـبـارية  البـــيــانية 
احلية، التي جترى على م�ستوى كافة 
النواحي الع�سكرية. هذه التمارين التي 
م�ستوى  لتقييم  حقيقيا  معيارا  تعد 
املعركة  لقوام  القتالية  القدرات 
تعترب  كما  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ض 
التكويني  الن�سج  من عالمات  عالمة 
والتدريبي والتح�سريي، الذي اأ�سحى 
للجي�ض  التطويري  امل�سار  به  يتميز 

الوطني ال�سعبي.

ك�شف اإ�شماعيل حمروين رئي�ض واملدير العام ملجمع حمروين لل�شتثمار واإدارة امل�شاريع ، ورئي�ض املر�شد الوطني للمقاولتية 
يف ت�شريح خا�ض جلريدة »الو�شط »  عن  اإ�شرافه تنظيم اأول �شالون دويل يف اجلزائر خا�ض باخل�شب واملاكنات والتكنولوجيا 

وحتويل اخل�شب« برعاية وزارة التجارة  مع ال�شراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة وال�شناعة« CACI  » بق�شر املعار�ض باجلزائر 
العا�شمة يف  29 جانفي2019  اإىل غاية 1 فيفري   من ال�شنة القادمة  و�شيكون حتت �شعار »لن�شتثمر يف اجلزائر« .
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�سكيكدة

 م�سروع لتحويل احلديد 
و ال�سلب مبنطقة 
الن�ساط ال�سناعي 

ببومعيزة 
تعزز قطاع ال�سناعة بوالية �سكيكدة مب�رشوع »هام« 
لتحويل احلديد و ال�سلب �سي�رشع يف جت�سيده »عما 
قريب« مبنطقة الن�ساط ال�سناعي ببومعيزة, ح�سب 
حممد  ال�سناعة  مدير  من  االأحد  اليوم  علم  ما 
عدنان زحنيت و اأو�سح نف�س امل�سوؤول  اأن م�رشوع 
ل�سناعة  موجها  �سيكون  ال�سلب  و  احلديد  حتويل 
املوافقة  على  احل�سول  بعد  اأنه  م�سيفا  ال�سيارات 

من طرف وايل الوالية مل يتبق �سوى 
توفري بع�س الوثائق االإدارية لالنطالق يف جت�سيد 
و  ب15�سهرا  اإجنازه  اآجال  حددت  الذي  امل�رشوع 
احلديد  حتويل  م�رشوع  اأن  ال�سناعة  مدير  اأ�ساف 
�سيتطلب  خا�س  ا�ستثمار  �سمن  يندرج  ال�سلب  و 
على  �سيرتبع  و  د.ج  مليار   45 بقيمة  ماليا  غالفا 
لي�سم  م�سمم  هو  و  71,84هكتارا   جمموعه   ما 
االأولية  املواد  لتح�سري  7وحدات على غرار وحدة 

و اأخرى للفوالذ 
و  غريها  و  بال�سيانة  خا�سة  وحدة  و  و  الكهربائي 
اأن هذا امل�رشوع فور انطالقة  اأكد ذات امل�سوؤول 
يف االإنتاج »�سيعود بالفائدة على املنطقة ككل من 
خالل الديناميكية و احلركية التي �سيجلبها للوالية 
و الواليات املجاورة ف�سال عن ا�ستحداث 5 اآالف 
من�سب �سغل«  من جهة اأخرى, �رشح وايل الوالية, 
�سابق  وقت  يف  طالب  قد  انه  درفوف,  حجري 
ب�رشورة عقد اتفاقيات بني هذا امل�سنع و قطاعي 
لتوفري  اجلامعة  كذا  و  املهنيني  التعليم  و  التكوين 
فر�س الرتب�س و التكوين للطلبة ف�سال على توظيف 

املتخرجني.

م�سبوقة بعدة ق�سايا اأخرها 
ال�سرقة بعام 2017

احلب�س ل�سيدة حامل 
يف �سهرها الأول حاولت 
اإبتالع املخدرات خمافة 

توقيفها بتهمة احليازة
اأم�س  بالعا�سمة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
حب�سا  ا�سهر   3 عقوب  القانونية  املداولة  بعد 
نافذا فبحق فتاة حامل تبلغ من العمر 19 �سنة بعد 
توقيفها وهي متلب�سة مبحطة احلافالت وبحوزتها 
مبجرد  ابتالعها  حاولت  املخدرات  من  كمية 
م�ساهدتها مل�سالح االأمن دون االأخذ بعني االعتبار 

احلالة ال�سحية للجنني الذي داخل اأح�سائها .
بعدة  امل�سبوقة  املتهمة  توقيف  جرى  وقد  هذا 
ق�سايا من بينها ال�رشقة التي اأدينت الأجلها بعقوبة 
مرت  حني   , الفارط  العام  نافذا  حب�سا  �سهرا   18
م�سالح االأمن ب�سواحي منطقة بن عكنون والحظت 
على م�ستوى حمطة احلافالت هناك حركة غريبة 
لفتاة حتاول ابتالع �سيء ما لدى م�ساهدتها ل�سيارة 
حقيبتها  انتزاع  و  منها  اقرتابها  ومبجرد  االأمن 
من  كمية  على  العثور  مت  �سديدة  ب�سعوبة  اليدوية 
التي  الكمية  وهي  باإحكام  خمباأة  كانت  املخدرات 
حاولت اإبتالعها لتفادي توقيفها ,ومبجرد حتويلها 
اأنها  على مركز االأمن ال�ستكمال التحريات ك�سفت 
اأي  حامل يف �سهرها االأول وي�ستحيل عليها ابتالع 
مادة وباالأخ�س املخدرات و االأدوية امل�سابهة ,وهي 
مواجهتها  خالل  بها  مت�سكت  التي  الت�رشيحات 
لهيئة املحكمة وهي رهن احلب�س املوؤقت , حيث 
تخ�س  بحوزتها  امل�سبوطة  الكمية  اأن  �رشحت 
�سقيقتها التي تعاين من مر�س نف�سي , كما مت�سكت 
با�ستحالة اإ�ستهالكها لتلك املواد بحكم اأنها حامل 
يف ال�سهور االأوىل وغري م�سموح لها تناول اأي نوع من 
اإفادتها  ب  ت�رشيحاتها  نهاية  يف  ,وتطالب  االأدوية 
بالرباءة التامة دون النظر ل�سحيفة �سوابها العدلية 

احلافلة .
 ل/منرية

تدعم قطاع البحث العلمي بجامعة علي 
لوني�سي بالعفرون, غرب البليدة, خالل 
بثالثة   2019-2018 اجلامعي  الدخول 
خمابر بحث جديدة لريتفع بذلك عدد 
املخابر التي تتوفر عليها هذه اجلامعة 
اإىل 18 خمربا, ح�سبما ك�سف عنه اأم�س 

االأحد رئي�سها, خالد رامول.
رامول   اأو�سحه  ح�سبما  االأمر  يتعلق  و 
مبخرب اللغة و املعرفة و التوا�سل و اآخر 
القانون  و  الرقمنة  متخ�س�س يف جمال 

املخرب  يتخ�س�س  فيما  اجلزائري 
التنمية  و  احلوكمة  جمال  يف  الثالث 

امل�ستدامة.
ثالثة  على  اجلامعة  حت�سلت  قد  و 
املخابر  بهذه  خا�سة  اعتمادات 
بحثية  فرق  ت�سم  التي  اجلديدة 
و  خمت�سني  باحثني  و  دكاترة  يرتاأ�سها 
نف�س  اأو�سحه  ح�سبما  اهميتها  تكمن 
امل�سوؤول, يف اإعطاء دفع لعجلة البحث 
على م�ستوى اجلامعة ال �سيما ما تعلق 
و  االقت�سادي  املحيط  على  بانفتاحها 
االجتماعي و من بني اأبرز مهامها اأي�سا 
الدكتوراه و من  منح االعتماد مل�ساريع 

جهة اأخرى, اأ�سار رامول اإىل فتح حوايل 
124 من�سب دكتورا جديد خالل املو�سم 
خمتلف  يف   2019-2018 اجلامعي 
بالعلوم  العالقة  ذات  التخ�س�سات 
غرار  على  االقت�ساد  علوم  و  االإن�سانية 
البيئي, و  التدقيق و الت�سويق و القانون 
نتائج  االإعالن عن  يتم  اأن  املنتظر  من 
�سهر  منت�سف  امل�سابقة  بهذه  الفائزين 
اأكتوبر املقبل و هذا بعد درا�سة ملفات 
جميع املرت�سحني مع العلم اأن اجلامعة 
حت�سي يف الوقت الراهن 1.243 طالب 
اأي�سا  امل�سوؤول  نف�س  ك�سف  و  دكتوراه 
اجناز  م�رشوع  عن  التجميد  رفع  عن 

2000 مقعد بيداغوجي و هذا يف اإطار 
البيداغوجية  املقاعد  تو�سيع  برنامج 
املنتظر  و  الو�سية  الوزارة  اأقرته  الذي 
اأن تنطلق اأ�سغال اجنازه مبجرد االإنتهاء 

من االإجراءات االإدارية.
»علي  جامعة  ا�ستقبلت  فقد  لالإ�سارة 
األف   32 حاليا  حت�سي  التي  لوني�سي« 
احلايل  اجلامعي  الدخول  خالل  طالب 
5.800 طالب جديد موزعني عرب كلياتها 
و  االإقت�سادية  العلوم  كلية  هي  و  االأربع 
و  احلقوق  كلية  و  الت�سيري  و  التجارية 
العلوم ال�سيا�سية و كلية العلوم االإن�سانية 

و االإجتماعية و كلية االآداب و اللغات.

ل/منرية

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
يف  طاعن  فرن�سي  رعية  بالعا�سمة 
ال�سن بتهمة اختال�س اأموال خا�سة من 
من�سبه  اإ�ستغل  بعدما  »رايتال«  �رشكة 
كمدير عاما لها و متكن يف اأقل من 6 
اأ�سهر من �سحب ما قيمته 670 مليون 
�سنتيم لتبديدها على م�ساريف جتهيز 
و  الديكورات  باأرقى  اخلا�س  منزله 
يف  االأجانب  اأ�سدقائه  عزومات  على 

اأفخم املطاعم . 
لل�رشكة  القانوين  املمثل  اأكد  حيث 
املحاكمة  جل�سة  يف  امل�سوؤولية  ذات 
اأن وقائع الق�سية انطلقت باأواخر عام 
املتهم  ال�رشكة  ا�ستدعت  حني   2016
عليه  وعر�ست  فرن�سي  رعية  وهو 
مدته  عمل  بعقد  عام  مدير  من�سب 

األف  بقيمة 45  �سهرية  باأجرة  اأ�سهر   6
املتهم  قبله  الذي  العر�س  وهو  دج 
على  توقيعه  مبجرد  مهامه  وبا�رش 
العقد ليكت�سف بع�س العمال بعد مدة 
الت�رشفات  بع�س  من�سبه  تقلده  من 
االأخري  هذا  من  ال�سادرة  امل�سبوهة 
كافة  خاللها  من  يتجاوز  كان  والتي 
العقد  يف  له  املخولة  ال�سالحيات 
ال�سهرية  اأجرته  ت�سخيم  فيها  مبا 
املتفق  االأجرة  املرات  اأ�سعاف  ثالثة 
قيمة  بت�سخيم  لهم  ت�سبب  مبا  عليها 
�سيكات  ب�سحب  قيامه  وكذا  ال�رشائب 
وحتويلها حل�سابه اخلا�س دون تقدمي 
الهواتف  فواتري  عن  ناهيك  مربر 
املبالغ  الطريان  تذاكر  و  النقالة 
على  طائلة  الأموال  �سخه  وكذا  فيها 

م�ساريف كمالية ال عالقة لها مبهامه 
التي  املطاعم  فواتري  من  ال�رشكة  يف 
االأجانب  اأ�سدقائه  على  ي�سخها  كان 
فواتري  وكذا  العا�سمة  مطاعم  باأفخم 
الديكورات  و  االأثاث  الأرقى  �رشائه 
واأغرا�س  اخلا�س  منزله  لتجهيز 
يرفع  ال�رشكة  م�سري  جعل  مبا  اأخرى 
قاموا  الذين  ال�رشكة  ملالك  تقريرا 
ح�سابات  حمافظ  بتعيني  جهتهم  من 
اأعد  الذي  و  التجاوزات  هاته  لتحديد 
يف  للم�سوؤولني  �سلمه  تقرير  جهته  من 
�سهر مار�س 2014 ك�سف فيه اأن قيمة 
ت�سبب فيها املتهم قدرت  التي  الثغرة 
على  والذي  �سنتيم  مليون   670 بقيمة 
�سد  ب�سكوى  ال�رشكة  تقدمت  �سوئه 
املتهم الذي مبجرد �سماعه بال�سكوى 

قدم ا�ستقالته وغادر من�سبه مع رف�سه 
التحقيق  جهات  اأمام  للمثول  التقدم 
�سالف  باجلرم  متابعته  بذلك  ليتم 
مبثوله  املتهم  اأنكرها  والتي   , الذكر 
اال�ستدعاء  الإجراءات  وفقا  للمحاكمة 
املالية  الثغرة  اأن  م�رشحا  املبا�رش 
لها  عالقة  ال  التقرير  ك�سفها  التي 
ال�رشكة  يف  م�ساريفه  اأن  و  بن�ساطه 
ممار�سته  اإطار  يف  مربرة  م�ساريف 
باأن ال�رشكة من  ملهامه كمدير موؤكدا 
طلبت منه االن�سحاب من ال�رشكة , يف 
وقت اأكدت دفاعه على عدم وجود اأي 
على  املتهم  تورط  يثبت  مادي  دليل 
بها,  وال�سيكات املحتج  الفواتري  غرار 

لتطالب بذلك باإفادته بالرباءة ..
 ل/منرية

 متكن عنا�رش الكتيبة االإقليمية للدرك 
الوطني بعني امللح جنوب والية امل�سيلة 
من تفكيك ع�سابة خمت�سة يف ال�سطو 
االأقرا�س  و�رشقة  ال�سيدليات  على 

العملية  وجاءت  املهلو�سة  واحلبوب 
ببلدية  ال�سيدليات  احدي  تعر�س  بعد 
مناعة ايل عملية �سطو م�ست اقرا�سا 
مهلو�سة ومبلغا ماليا ليتم توقيف ثالثة 

ا�سخا�س وحجز 3570 قر�س مهلو�س 
اأجنز  معهم  التحقيق  ا�ستكمال  وبعد 
مبوجبه  اأحيل  جزائي  ملف  �سدهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 

عني امللح الذي اأ�سدر يف حقهما اأمر 
يق�سي باإيداعهما رهن احلب�س املوؤقت 

يف انتظار حماكمتهم .
عبدالبا�سط بديار

علي  العاملني  االأجرة  �سيارات  ا�سحاب  نظم 
حركة  بامل�سيلة   بو�سعادة  اأم�ساعد  جبل  خط 
منحة  من  اق�سائهم  خلفية  علي  احتجاجية 

التالميذ  الأوالدهم   متنح  التي  التمدر�س 
املحتجون ات�سلوا مرات عديدة برئي�س الدائرة 
ا�ساف  كما  بالف�سل  باءت  م�ساعيهم  اأن  اإال 

باإ�سعار  اأبلغهم  الدائرة  رئي�س  اأن  املحتجون 
غري  املدر�سية  الكتب  من  ال�ستفادتهم  املدراء 
اأن هذا االأمر مل يكن �سوى ذر الرماد يف العيون 

ح�سب املحتجني موؤكدين عن موا�سلة حركتهم 
االحتجاجية حتى حتقيق مطلبهم .

عبدالبا�سط بديار

حمكمة بئر مراد راي�س 

الدرك الوطني بامل�سيلة

بلدية جبل م�ساعد بامل�سيلة

فرن�سي يختل�س 670 مليون �سنتيم من �سركة جزائرية 

توقيف ثالثة ا�سخا�س وحجز 3570 قر�س مهلو�س

�سائقو �سيارات الأجرة يحتجون ب�سبب » منحة التمدر�س«

البليدة 

 ثالثة خمابر بحث جديدة بجامعة علي لوني�سي بالعفرون 



اأخبار اجلنوبالإثنني 01  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل21 حمرم 1440هـ 6

من   « الو�سط   « يومية  علمت 
الوكالة  رئي�س  اأن  موؤكدة  م�سادر 
غري  بورقلة  للت�سغيل  الوالئية 
با�ستغالل  متهم  فيه  املرغوب 
مبلف  للتالعب  املنا�سب 
تعلق  ما  خا�سة   ، الت�سغيل 
طرف  من  املقدمة  باملنا�سب 
على  الكربى  النفطية  ال�رشكات 
املوؤ�س�سة   ، االأبار  خدمات  غرار 
الوطنية للتنقيب و �رشكة االأ�سغال 
م�سوؤولني  من  بتواطئ  االأبار  يف 
العاملة  ال�رشكات  بهذه  نافذين 
النفطي  املجمع  و�ساية  حتت 
وبناءا   ، �سوناطراك  العمالق 
مل�سوؤويل  مرفوعة  �سكاوى  على 
فاإن  بالبالد  العاملة  اليد  ملف 
نحو  تتجه  املركزية  ال�سلطات 
بالوكالة  االأول  الرجل  مهام  اإنهاء 
حملته  الذي  للت�سغيل  الوالئية 
تقارير �سوداء مرفوعة من طرف 
اللجان  و  فاعلة  حملية  جمعيات 
احلراك  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
الكبري  البالد  بجنوب  االجتماعي 
 ، املركزيني  امل�سوؤولني  اىل  
الوخيمة  العوقب  تبعات  م�سوؤولية 
رئي�س  انتهاج  عن  تنجر  قد  التي 
الوكالة الوالئية ل�سيا�سة الت�سويف 

التالعب  مع   ، لالأمام  والهروب 
عو�س   ، العمل  بعرو�س  ال�سارخ 
لعب دوره احلقيقي يف  فتح قنوات 
احلوار مع البطالني وال�سعي خلف 
العرو�س  من  عدد  اأكرب  جلب 
املقلق  االرتفاع  من  للتخفيف 
اإحتواء  ثم  البطالة ومن  ملعدالت 
الكبريين  الغليان  و  االحتقان 

بال�سارع املحلي .
اإىل جانب ذلك فقد اأبدى ممثلي 
يف  بورقلة  املحتجني  البطالني 

ت�رشيح لهم مع يومية » الو�سط« ، 
مت�سكهم بخيار موا�سلة الت�سعيد 
مبوا�سلة  خطابهم  لهجة  من 
مقر  اأمام  املفتوح  اعت�سامهم 
وذلك  للت�سغيل  الوالئية  الوكالة 
اجلادة  االإ�ستجابة  غاية  اىل 
ملطلب رحيل رموز الف�ساد الذين 
مبظاهر  ال�سغل  �سوق  اأغرقوا 
والر�سوة  واملحاباة  املح�سوبية 
ب�سكل  يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ،
الرامية  تعليمة احلكومة  كبري مع 

بال�رشكات  التوظيف  اأولوية  ملنح 
اجلنوب  عا�سمة  برتاب  العاملة 

ال�رشقي لفائدة اأبناء املنطقة .
�سجلت  ورقلة  والية  اأن  ومعلوم 
حركة   45 اجلارية  ال�سنة  خالل 
البطالني  طرف  من  احتجاجية 
العمل  بخيار  املت�سمكني 
العاملة  النفطية  بال�رشكات 
دون  م�سعود  دائرة حا�سي  باإقليم 
�سواها ح�سب املعطيات االأولوية 

املتوفرة .

زريبة  بلدية  موؤخرا  تدعمت   
بغالف  موؤخرا   بب�سكرة  الوادي  
 ، �سنتيم  ماليري   08 معترب  مايل 
املالية  املخ�س�سات  اطار  يف 
بان�سغاالت  للتكفل  املوجهة 

اجلبهة االجتماعية املحلية .
جلريدة  حملية  م�سادر  ك�سفت 
غالف  تخ�سي�س  عن   « »الو�سط 
�سنتيم  ماليري   08 قدره  مايل 
امل�ساريع  بعث  اعادة  بهدف   ،
م�سها  التي  الهادفة  االإمنائية 
التجميد يف وقت �سابق ، على غرار 
الطرقات  ل�سبكة   االإعتبار  اإعادة 
اهرتاء  ت�سهد حالة  التي  الداخلية 
ترميم  عن  ناهيك   ، م�ستمرة 
واملياه  ال�سحي  ال�رشف  قنوات 

ال�ساحلة لل�رشب ، اإىل جانب ذلك  
مايل  غالف  اقتطاع  تقرر  فقد 
�سنتيم  مليار   1.5 قدره  �سخم 
الكهربائية  االأعمدة  تاأهيل  الإعادة 
عن  الدام�س  الظالم  �سبح  لرفع 
وال�سعبية  النائية  االأحياء  �سكان 
حملية  م�سادر  من  علم  ،وح�سبما 
بب�سكرة  الوادي  زريبة  بلدية  فاإن 
مايل  �سطر  تخ�سي�س  قررت  قد 
الإعادة  �سنتيم  مليون   800 قوامه 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  ترميم 
االبتدائي  الطور  على  املح�سوبة 
عمليات  ت�سجيل  خالل  من  وذلك 
تو�سعة االأق�سام و تاأهيل املر�سات 

و�ساحات اللعب .
�شيخ مدقن 

اجلاري  االأ�سبوع  مطلع  تدعمت   
بغالف  بادرار  تيمياوين  بلدية 
مايل هام قدره 20 مليار �سنتيم يف 
اإطار االعتمادات املالية املوجهة 
املحلية   التنمية  �سناديق  لدعم 

بالبلديات .
»الو�سط  لـ  حملية  م�سادر  اأكدت 
احلدودية  تيمياوين  بلدية  اأن   «
باجي  برج  االإدارية  باملقاطعة 
كانت قد حظيت بغالف   ، خمتار 
مليار   20 قوامه  بلغ  هام  مايل 
م�سالح  اأعطت  حيث   ، �سنتيم 
التنموية  للم�ساريع  االأولية  البلدية 
�رشورة  يف  واملتمثلة  املتوقفة 
الطرقات  ل�سبكة  االإعتبار  اإعادة 
حالة  يف  املوجودة  الداخلية 
نف�س   ، االإهرتاء  من  متقدمة 

ال�رشف  لقنوات  بالن�سبة  ال�سيء 
املياه  توزيع  و�سبكة  ال�سحي 
ال�ساحلة لل�رشب التي تعي�س على 
تهدد  باتت  كبرية  ت�رشبات  وقع 
املنطقة بكارثة وبائية ، وح�سبما 
فاإنه من  نف�س اجلهات   اأو�سحت 
ب�سبكة  اأحياء   05 ربط  املنتظر 
 800 الإخراج  العمومية  االإنارة 

عائلة من �سبح الظالم الدام�س .
جمعيات  �سددت  فقد  جهتها  من 
مثل  اإ�سناد  �رشورة  على  حملية  
التنموية  امل�ساريع  من  النوع  هذا 
مقاوالتية  ملوؤ�س�سات  الهادفة 
للمعايري  وفقا  الإجنازها  موؤهلة  
بها   املعمول  والقانونية  التقنية 

لتفادي  تكرار �سيناريو .
�شيخ مدقن 

حت�شلت وزارة العمل والت�شغيل وال�شمان الجتماعي و الوكالة الوطنية للت�شغيل ، على �شكاوى 
وعرائ�س احتجاجية تتهم رئي�س الوكالة الولئية للت�شغيل بورقلة عادل بو�شو�شة بالتورط يف 

التالعب بعرو�س العمل ومنا�شب ال�شغل بال�شركات النفطية الكربى ، وهو ما اأثار حفيظة البطالني 
الذين رف�شوا لقائه متم�شكني مبطلب رحيله .

للمطالبة برحيل روؤو�س الف�شاد يف ملف الت�شغيل 

.         »اإنهاء مهام  رئي�س الوكالة الولئية للت�شغيل م�شاألة وقت »

اأحمد باحلاج 

بطالو ورقلة متم�صكون بخيار موا�صلة 
الت�صعيد من لهجة خطابهم 

باملجل�س  املحلية  ال�سلطات  اأح�ست 
ال�سعبي البلدي ببلدية متنطيط بوالية 
اأدرار ، ت�رشر 85 منزل ب�سبب التقلبات 
اجلوية االأخرية الناجمة عن االأمطار 
الطوفانية ، حيث اأن هذا الو�سع بات 
يهدد العائالت املت�رشرة من الت�رشد 

واجلوع يف ال�سارع .
طالب ممثلي 85 عائلة ببلدية متنطيط 
اأدرار ، يف ت�رشيح لهم  لوالية  التابعة 
مع يومية »الو�سط » وايل والية اأدرار 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  بكو�س  حمو 
على الهيئة التنفيذية ب�رشورة التدخل 

املتاأزم  الو�سع  الإحتواء  العاجل 
الدقيق  االإح�ساء  يف  باالإ�رشاع   ،
االأمطار  من  ت�رشرت  التي  للعائالت 
الطوفانية متهيدا ملنحها اإعانة مالية 
متكنها من اإعادة ترميم م�ساكنها ، اأو 
توزيع عليها م�ساكن جديدة، ومن ثم 
اإنت�سال هذا الكم الهائل من العائالت 

من الت�رشد يف ال�سارع  .
من  اأكرث  انتقد  فقد  ثانية  جهة  من 
ا�سرتاتيجة  املو�سوع  يف  متحدث 
ال�سلطات املحلية غري وا�سحة  عمل 
التماطل  ظل  يف  خا�سة   ، املعامل 

الكبري يف االإ�رشاع يف جت�سيد خمطط 
الداخلية  وزارة  اأقرته  الذي  النجدة 
االإٌقليم  وتهيئة  املحلية  واجلماعات 
عن  ينجم  قد  طارئ  الأي  حت�سبا 

التقلبات اجلوية .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد الع�رشات من 
اأن   ، التنمية املحلية  املهتمني مبلف 
ت�ساقط االأمطار بكميات كبرية ك�سف 
الربيكوالج  �سيا�سة  ب�سبب  امل�ستور 
املنتهجة من طرف ال�سلطات املحلية 
االإنقطاعات  خلفية  على  وذلك   ،
و�سبكة  الكهربائي  التيار  املتكررة يف 

التذبذب  عن  ناهيك   ، االأنرتانت 
احلا�سل يف توفري مياه ال�رشب.

رفعت  ال�سكاوى   عديد  اأن  ومعلوم 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  مل�سالح 
تطالب  االإقليم  وتهيئة  املحلية 
ب�رشورة تدخل جاد من طرف �سناع 
القرار بالبالد ، من اأجل فتح حتقيق 
مالب�سات  يف  معمق  اإداري  و  اأمني 
اجناز  بطرق  املربر  غري  التالعب 
ما  عادة  التي  التحتية  البنية  م�ساريع 
يتم اإجنازها بطرق خمالفة للت�رشيع . 
اأحمد باحلاج 

ترويج  ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
و�سط  العقلية  املوؤثرات  واإ�ستهالك 
االأمن  عنا�رش  متكن  ال�سباب، 
خالل  بورقلة  ال�سابع  احل�رشي 
�سابني  توقيف  من  االأخريين،  اليومني 
ويتعلق االأمر بكل من املدعو / ر/ ر، 
الع�رشينيات  يف  �س   - هــ  واملدعو/ 

من العمر .
عنا�رش  قيام  اأثناء  متت  العملية 
على  راجلة  بدوريات  ال�رشطة 
لتاأمني  الوالية  عا�سمة  اأحياء  م�ستوى 
�سابني  اإنتباههم  لفت  اأين  املواطنني، 
فورا  توقيفهما  ليتم  م�سبوهني، 
االأمن  مقر  اإىل  مبا�رشة  واإقتيادهما 

احل�رشي واإخ�ساعهما لعملية التلم�س 
اجل�سدي القانونية، اأين عرث بحوزتهما 
و  بـ 30 ملل  �سائلة مقدرة  اأدوية  على 
400 ملغ على �سكل كب�سوالت م�سنفة 
يحوزانها  العقلية  املوؤثرات  �سمن 
بطريقة غري �رشعية، وعقب اإ�ستكمـال 
الالزمة  التحقيق  اإجراءات  كافة 

ق�سائيني  جزائيني  ملفني  اإعداد  مت 
اجلهات  اأمام  وتقدميهما  �سدهما 
الق�سائية املخت�سة، التي اأ�سدرت يف 
العقابية  املوؤ�س�سة  اإيداع  اأمر  حقهما 
املوؤثرات  حيازة  جرم  الإرتكابهما 

العقلية بطريقة غري �رشعية.
اأحمد باحلاج  

ب�شبب خملفات الأمطار الطوفانية باأدرار

ورقلة 

85 عائلة مهددة بالت�صرد ببلدية متنطيط 

الأمن احل�صري ال�صابع يوقف �صابني بحوزتهما موؤثرات عقلية

للتكفل بان�شغالت اجلبهة الجتماعية 
املحلية ح�شب الأولويات 

يف اإطار العتمادات  املالية املوجهة لدعم التنمية 

بلدية زريبة الوادي بب�صكرة 
تتدعم بـ 8 ماليري �صنتيم 

بلدية  تيمياوين باأدرار 
تتدعم بـ 20 مليار �صنتيم 

جتـ�سـيـدا للروؤية اجلديدة للمديرية 
العامة لالأمن الوطني يف االإت�سال، 
الرامية اإىل تعزيز �سبل التوا�سل مع 
خالل  من  املجتمع  �سـرائح  كافة 
االإعالم  و�سائل  خمتلف  اإ�رشاك 
يف املعادلة االأمنية خـدمة لالإعالم 
خلية  تـ�رشف  الهادف،  االأمني 
باأمن  العامة  والعالقات  االإت�سال 
من  االأحد  يوم  ورقلة     كل  والية 
ال�ساعة  غاية  اإىل  التا�سعة  ال�ساعة 
العا�رشة �سباحا، على تن�سيط ح�سة 
ال�رشطة  »مع  عنوان  اإذاعية حتمل 
».و تبث هذه احل�سة على املبا�رش 

من  اجلزائرية  االإذاعة  اأثري  عرب 
التطرق  خاللها  من  يتم  ورقلة، 
الهادفة  املوا�سيع  خمتلف  اإىل 
املواطن  وحت�سي�س  توعية  اإىل 
االأمنية  الثقافة  تر�سيخ  بهدف 
واإذكاء احل�س االأمني لدى املجتمع 
لتفادي الوقـوع يف اجلرائم املا�سة 
كما  واملمتلكات  االأ�سخا�س  باأمن 
يتم خالل احل�سة اإ�ستقبال خمتلف 
واالإجابة  امل�ستمعني  اإن�سغاالت 
على ت�ساوؤالتهم من طرف اإطارات 

تابعني الأمن والية ورقلة .
اأحمد باحلاج 

جت�شيدا للروؤية اجلديدة للمديرية العامة لالأمن الوطني 

اأمن ولية ورقلة ي�صرك 
الإذاعة املحلية يف 

املعادلة الأمنية



 950 مفاتيح  توزيع  بتلم�سان  مت 
لل�سكن  �إعانة  و870  �سكنية  وحدة 
عليها  �أ�رشف  مر��سم  خالل  �لريفي 
عبد  و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�سكن  وزير 

�لوحيد متار.
ويتعلق �لأمر ب 200 م�سكن �جتماعي 
"�أبي  جامعة  لعمال  موجه  ت�ساهمي 
م�سكن   50 و  لتلم�سان  بلقايد"  بكر 
عمومي �إيجاري ببلدية د�ر يغمر��سن 
ببلدية  �ل�سيغة  نف�س  من  وحدة  و100 
�أولد رياح و600 م�سكن يف �سيغة �لبيع 
بالإيجار "عدل" بعا�سمة �لولية و870 
خمتلف  عرب  �لريفي  لل�سكن  �إعانة 
لدى  �لوزير  و�أعلن  �ملنطقة  بلديات 
مبقر  �ملر��سم  هذه  على  �إ�رش�فه 
"�سيتم  �أنه  �لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�س 
وحدة  �ألف  �إجناز  م�رشوع  ت�سجيل 
�سكنية خا�سة مبكتتبي عدل �ملتبقيني 
�لدفع"  �أو�مر  ميلكون  �لذين  بالولية 
�ست�سمح  �لعملية  هذه  �أن  �إىل  م�سري� 
عدل  مكتتبي  بكافة  نهائيا  بالتكفل 
بالولية مع �لعلم �أن عددهم �لجمايل 
ولية  �أن  و�أبرز  مكتتب   8.471 يبلغ 
من  م�ستقبال  "�ست�ستفيد  تلم�سان 
�خلا�سة   �لإعانة  من  �أخرى  ح�س�س 
لطابعها  نظر�  �لريفي  بال�سكن 
بولية  مت  باأنه  متار  وذكر  �لفالحي". 
�جلاري  �لعام  بد�ية  منذ  تلم�سان 
توزيع 4.700 وحدة �سكنية يف خمتلف 
�ل�سيغ ت�ساف �إليها �حل�سة �لتي جرى 
جهة  من  �لوزير  و�أ�سار  �ليوم  توزيعها 

�لتي  للولية  "�لزيارة  هذه  �أن  �خرى, 
�ل�سلم  مليثاق   13 �لذكرى  ت�سادف 
للوقوف  تاأتي  �لوطنية,  و�مل�ساحلة 
�لتي  �ل�سكنية  �لرب�مج  �سريورة  على 
و�سمحت  �لولية  منها  ��ستفادت 
�لقر�ر�ت  تنفيذ  مدى  على  بالطالع 
�لتي  �ل�سابقة  �لزيارة  خالل  �ملتخذة 
,و�أكد  �جلاري"  �لعام  بد�ية  كانت 
بف�سل  جاءت  �ل�سكنات  هذه  "كل  �أن 
برنامج رئي�س �جلمهورية, عبد �لعزيز 
خالله  من  يويل  �لذي  بوتفليقة, 
�سمن  من  وجعله  لل�سكن  بالغة  عناية 
�لإمكانات  كل  له  و�سخر  �لأولويات 
�لو�سعية �ملالية  �لالزمة رغم  �ملالية 
�ل�سعبة �لتي متر بها �لبالد"ومن جهته 
�أ�سار و�يل تلم�سان علي بن يعي�س �ىل 
 10.177 توزيع  بالولية  يرتقب  �أنه 
وحدة �سكنية �أخرى يف خمتلف �ل�سيغ 

قبل نهاية �لعام �جلاري.
وت�سمن برنامج زيارة �لوزير �ىل ولية 
لبناء  �لأ�سا�س  حجر  و�سع  تلم�سان 
بالإيجار  �لبيع  �سيغة  يف  م�سكن   300
و100  ميمون  �أولد  ببلدية  "عدل" 
ندرومة  ببلدية  مدعم  ترقوي  م�سكن 
�لوزير عر�سا حول م�رشوع  كما تلقى 
مبدينة  �لعتيق  "�لرتبيعة"  حي  ترميم 

ندرومة 
بعد  �أ�سغاله  �نطالق  يرتقب  و�لذي 
�سهر بغالف مايل قدره 190 مليون دج 
لي�سمل 115 م�سكن يف مدة ل تتعدى 8 

�أ�سهر كما �أ�سري �إليه.
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و يف كلمته لدى �إ�رش�فه على �فتتاح 
�ل�سالون �جلهوي لل�سيد �لبحري و 
�جلديد  بامليناء  �ملائيات  تربية 
�ل�سوء  حمو�س  طه  �سلط  للقالة 
على �أهمية هذ� �لنوع من �للقاء�ت 
�لتي تهدف �إىل قيا�س مدى تطور 
�لقطاع من خالل �سعبه و �لعالقة 
بينها و م�ساعفة فر�س  �لتكاملية 
�ل�ستثمار يف �ل�سعب �ملائية على 

وجه �خل�سو�س.
لال�ستثمار  طلب   300 �أ�سل  من  و 
�ل�سنتني  خالل  ت�سجيله  مت 
�ل�سيد  قطاع  يف  �لأخريتني 
يتم  �ملائيات  تربية  و  �لبحري 
حاليا جت�سيد 70 م�رشوعا ح�سب 
ما ذكر به ذ�ت �مل�سدر م�سري� �إىل 
�رشق  بوليات  �لأ�سماك  �إنتاج  �أن 
باملائة  �ل30  يتجاوز  ل  �لبالد 
من �لإنتاج �لوطني �ملقدر ب100 
�ل�رشوري  من  حيث  طن  �ألف 
يف  �ل�ستثمار  "ت�سجيع  –ح�سبه- 
�ل�سدد  هذ�  �ملائيات"و يف  قطاع 
من  �لطارف  ولية  ��ستفادت 
لت�سمني  مزرعة  لإجناز  م�رشوع 
300 طن من �لتونة مبنطقة �لقالة 

�ملقبل  �ملو�سم  من  "�نطالقا 
ل�سيد �لتونة ", ح�سب ما متت 

�لإ�سارة �إليه.
�ل�ستثمار  هذ�  �إجناز  �سيتم  و 
�خلا�س ب300 مليون دج من طرف 
م�ستثمر من ولية بومرد��س يطمح 
و  مايو  �سهري  من  بدء�  لرتكيب 
�ملوجهة  �لأقفا�س   2019 يونيو 
مما  �لتونة  من  طن   300 لت�سمني 
�سي�سمح با�ستحد�ث ما ل يقل عن 
30 من�سب �سغل د�ئم ح�سب ما مت 
�إي�ساحه على هام�س هذ� �ل�سالون 
�جلهوي �لذي �سيتو��سل �إىل �ليوم 
حو�يل  مب�ساركة  �ملقبل  �لثنني 
�ل�سيد  و مهنيا يف  �أربعني عار�سا 
تبادل  على  عالوة  و  �لبحري 
بني  �لنظر  وجهات  و  �خلرب�ت 
خارج   و  د�خل  من  �لقطاع  مهنيي 
�خلم�سون  �خليام  تعر�س  �لوطن 
على  باملنا�سبة  ن�سبها  مت  �لتي 
و  معد�ت  من  جمموعة  �جلمهور 
�أجهزة  �إىل  �إ�سافة  منتجات �لبحر 
عالوة  �لت�سغيل  و  �ل�ستثمار  دعم 
بال�سيد  �ل�سلة  ذ�ت  �ملهن  على  
و  �ل�سفن  �سناعة  مثل  �لبحري 
و  �ل�سيد  �سفن  و  معد�ت  �سيانة 
ناهيك  �لبحري  �ل�سيد  عتاد  بيع 

عن منتجات من بحرية �أوبرية.

�ملنظم  �ل�سالون  هذ�  يطمح  و 
من طرف غرفة �ل�سيد �لبحري و 
تربية �ملائيات بالطارف بالتعاون 
لل�سيد  �لوطنية  �لغرفة  مع 
�لبحري و تربية �ملائيات بح�سور 
وليات  من  بالقطاع  م�سوؤولني 
خمتلف  على  عالوة  �لبالد  �رشق 
�لد�عمة لال�ستثمار  �لدولة  �أجهزة 

�خلا�سة  كذ�  و  �لبنكية  �لهيئات  و 
�لعمل  خمطط  لتثمني  بالتاأمينات 
�لبحري  �ل�سيد  باقت�ساد  �ملتعلق 
بهذه �ملنطقة �لتي تزخر بو�جهة 
بحرية متتد على 90 كلم و تتوفر 
لل�سيد  منطقة  �أكرب  على  �أي�سا 
ح�سب  ميل  ب52  بالبالد  �لبحري 

ما متت �لإ�سارة �إليه. 

مت ت�صليط ال�صوء بالقالة )الطارف( من طرف املدير العام لل�صيد البحري و تربية املائيات بوزارة 
الفالحة و التنمية الريفية وال�صيد البحري على �صرورة تنمية ال�صيد البحري و تربية املائيات 

عالوة على زيادة الإنتاج يف خمتلف �صعبها من اأجل احلفاظ على املوارد ال�صيدية.

الطارف

حاوره م .اأمني .

ت�صليط ال�صوء على تنمية ال�صيد البحري و تربية  املائيات 

الطارف

وهران

جامعة م�صتغامن

جمارك اأم الطبول تنفذ 3 عمليات  حجز

اإقامة  حمطة معاجلة م�صتخل�ص النفايات

تدعيم كلية الطب ب 14 اأ�صتاذا 
م�صاعدا ا�صت�صفائيا جامعيا

لكلية  �لبيد�غوجي  �لتاأطري  تدعم 
�حلميد  "عبد  بجامعة  �لطب 
 14 ب  مب�ستغامن  بادي�س"  بن 
��ست�سفائيا  م�ساعد�  �أ�ستاذ� 
�لتخ�س�سات  جامعيا يف خمتلف  
علم  ح�سبما  و�لعلمية,  �لطبية 
نف�س  و�أبرز  �جلامعة.  �إد�رة  من 
�مل�سدر �أنه مت �خلمي�س �ملا�سي 
�مل�ساعدين  �لأ�ساتذة  تن�سيب 
�لأ�سعة  يف  �ملتخ�س�سني  �جلدد 
�لأطفال  وطب  و�لإنعا�س 
و�مل�سالك  و�لكلى  �لدم  و�أمر��س 
�لبولية و�جلر�حة �لعامة وجر�حة 
�لأطفال �لر�سع و�ملخ و�لأع�ساب 
وعلم �لأن�سجة و�ملناعة وغريها.

�مل�ساعدون  �لأ�ساتذة  و�سيقوم 
وبتعزيز  �لطب  كلية  طلبة  بتاأطري 
للم�ست�سفى  �لطبي  �لطاقم 
بخروبة  �رشير   240 �جلامعي 
�ملر�سى  على  �سيخفف  مما 
�ملوؤ�س�سات  �إىل  �لتنقل  عباأ 
بوهر�ن  �جلامعية  �ل�ست�سفائية 
��سافت  كما  بلعبا�س,  و�سيدي 

�د�رة �جلامعة 
لالإ�سارة �رشعت جامعة م�ستغامن 
بق�سم   2013 �سنة  �لطب  بتدري�س 
�ملركزية  باجلامعة  �لبيولوجيا 
قبل ت�سليم �ملرفق �خلا�س بكلية 
�لطب �لذي يت�سع لأزيد من 4 �ألف 
مقعد بيد�غوجي �سنة 2014 ويقع 

�جلامعي  �مل�ست�سفى  من  بالقرب 
�جلديد بالقطب �حل�رشي خروبة 

�رشق مدينة م�ستغامن.
 2016 �سنة  �لطب  بكلية  ومت 
�فتتاح �أول مركز للمحاكاة �لطبية 
بجامعات غرب �لبالد ور�بع مركز 
على �مل�ستوى �لوطني )م�ست�سفى 
�لطاقم  تدعم  كما  �فرت��سي( 
�لبيد�غوجي للكلية خالل �ل�سنتني 
�ملا�سيتني ب 23 �أ�ستاذ ��ست�سفائي 
م�ساعد  �أ�ستاذ  و17  جامعي 
وتدعمت  جامعي  ��ست�سفائي 
بادي�س  بن  �حلميد  عبد  جامعة 
م�ستغامن بر�سم �لدخول �جلامعي 
2018-2019 ب 17 �أ�ستاذ م�ساعد 
تخ�س�سات  عدة  يف  "ب"  �سنف 
�ل�سبانية  �للغة  بينها  من  �أخرى 
وعلوم  و�لفنون  و�لإجنليزية 
و�ملحا�سبة  و�ملالية  �لقت�سادية 

و�لريا�سيات و�لإعالم 
�ملدنية  و�لهند�سة  �لآيل 
�لبحار  وعلوم  و�لبيولوجيا 
و�لكيمياء  و�لفيزياء  و�لفالحة 
م�ستغامن  جامعة  ت�سم  للتذكري, 
للرتبية  ومعهد  كليات  ت�سع  حاليا 
عليا  وطنية  ومدر�سة  �لبدنية 
للفالحة  عليا  ومدر�سة  لالأ�ساتذة 
طالب  �ألف   27 ل  تت�سع  وهي 
وتتوفر على �سبع �إقامات جامعية 

بطاقة 11 �ألف مقيم.

�م  �حلدودي  باملركز  �جلمارك  م�سالح  متكنت 
�لطبول من تنفيذ 3 عمليات حجز متثلت �لعملية 
�متام  ب�سدد   كان   , م�سافر  توقيف  يف  �لأوىل  
�لإجر�ء�ت �لتي تتعلق باخلروج من �لرت�ب �لوطني 
تفتي�س  وبعد   �سيفرويل  نوع  �سيارة من  على منت 
�سيارة �ملعني تفتي�سا دقيقا مت �لعثور على ب�ساعة 
د�خل  باحكام  خمباأة  كانت  جتارية  �سبغة  ذ�ت 
�لكر�سي  د�خل  وكذ�  �خللفي  �ل�سدمات  و�قي 
من  كلغ   70 يف  �لب�ساعة  متثلت  لل�سيارة  �خللفي 
و�سيلة  حجز  مت  حيث  �لفاخر  �ملع�سل   مادة 

�ملعني و �لب�ساعة ,   �آما �لعملية �لثانية مت حجز 
�سبطها  مت  �لأنو�ع  خمتلف  من  نقال   هاتف   18
�لوطني  للرت�ب  �دخالها  ب�سدد  كان  م�سافر  لدي 
بعد عملية تفتي�س , �أما �لعملية �لأخرى �لتي متت 
بنف�س �لتاريخ متثلت يف حجز مبلغ مايل قدر ب 
5640 دينار تون�سي  وما يقدر ب 700 �لف دينار 
عرث  جز�ئري  مليون   95 يعادل  ما  �ي  جز�ئري 
عليه �ثناء عملية تفتي�س م�سافر كان ب�سدد �إمتام 

�إجر�ء�ت �لدخول للرت�ب �لوطني
رزق اهلل �صريف

�ستتدعم ولية وهر�ن قريبا بثاين 
"م�ستخل�س  ملعاجلة  حمطة 
�لناجم  )ليك�سيفيات�س(  �لنفايات" 
بكتل  �لأمطار  مياه  �ختالط  عن 
مديرية  �أكدته  ح�سبما  �لنفايات, 
موؤ�س�سة ت�سيري مركز �لردم �لتقني 
من  �سنة  من  �أقل  وبعد  لوهر�ن 
و�سع �ملحطة �لأوىل حيز �خلدمة 
�لردم  مركز  م�ستوى  بوهر�ن على 
حلا�سي  �ملنزلية  للنفايات  �لتقني 
�لوطنية  �لوكالة  قررت  بونيف, 
�لولية  تدعيم  �لنفايات  لت�سيري 
تعزيز  �أجل  من  حمطة  بثاين 
�ل�سائل  معاجلة  يف  �إمكانياتها 
و�لذي  �ل�سامة  باملو�د  �مل�سحون 

ي�ستخل�س من �لنفايات �ملختلطة 
�أ�سارت  ما  وفق  �لأمطار  مبياه 
مركز  ت�سيري  موؤ�س�سة  مديرة  �إليه 
�لردم �لتقني لوهر�ن, دليلة �سالل 
�مل�ستخل�سة  �ملو�د  هذه  وتت�سكل 
�ملردومة  �لنفايات  كتل  عمق  يف 
مع  تختلط  و�لتي  �لأمتار  مبئات 
مياه �لأمطار حيث يتم ��سرتجاعها 

للمعاجلة وكذ� للحيلولة دون 
�لنفايات,  ردم  حو�س  بها  ميتالأ 

كما ��سافت م�سوؤولة �ملوؤ�س�سة.
�ملحطة  �إمكانية  من  وبالرغم 
 80 �إىل  ت�سل  معاجلة  يف  �لأوىل 
ل  ذلك  �أن  �إل  يوميا  مكعب  مرت 
�مل�ستخل�س  هذ�  ملعاجلة  يكفي 

�لذي تطرحه �ملر�كز �لثالث لردم 
�ملتوزعة  وهر�ن  بولية  �لنفايات 
بونيف  حا�سي  بلديات  على 
هذه  وتعمل  و�أرزيو  و�لعن�رش 
م�ستخل�س  عزل  على  �ملحطة 
�لذي  ماءه  من  )ليك�سيفيات�س( 
مركز  �أ�سجار  �سقي  يف  ي�ستغل 
حميطه  يف  وكذ�  �لتقني  �لردم 
�ملادة  على  �لحتفاظ  يتم  حيث 
حت�سبا  وتخزينها  �مل�ستخل�سة 
كنفايات  ملعاجلتها  حل  لإيجاد 
�ل�رشوح  ح�سب  وخطرية,  خا�سة 

�لتي قدمتها �ل�سيدة �سالل.
وبالرغم من عدم م�ساطرتها لر�أي 
�لنفايات  لت�سيري  �لوطنية  �لوكالة 

�لتكنولوجي  �خليار  يخ�س  فيما 
حيث  )ليك�سيفيات�س(  ملعاجلة 
فان  وه�س"  "مكلف  خيار  تعتربه 
ذلك  �أن  تعترب  �ملوؤ�س�سة  مديرة 
و�أنه  لولية وهر�ن خا�سة  مك�سب 
جمال  يف  فريق  بتكوين  �سمح 
�لدقيقة  �لتكنولوجية  هذه  ت�سيري 
�لتقني  �لردم  مركز  م�ستوى  على 
حلا�سي بونيف لال�سارة, فان عدد 
�أطروحات  يح�رشون  �لطلبة  من 
�لنفايات  معاجلة  حول  جامعية 
باأبحاث  �لقيام  يف  �رشعو�  حيث 
م�ستوى  على  تطبيقية  وترب�سات 
مركز �لردم �لتقني حلا�سي بونيف 
ح�صب �صالل.

تلم�صان

 توزيع مفاتيح 950 م�صكن 
و870 اإعانة لل�صكن الريفي



م�ساهمـــــــةالإثنني 01  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل21 حمرم 1440هـ 8
www.elwassat.com

اإنهم يريدوننا اأذياال لفرن�سا..فهل تراهم ُيفِلحون ؟
بقلم :جمال ن�صراهلل

يقول املثل العربي امل�صتمد 
ال�صفراء  الكتب  ذخائر  من 
ل  الب�صرة  خراب  )بعد 
العويل  ول  البكاء  يفيد 
ول تنفع احل�صرة( فهذا هو 
ديدن هذا الوطن املو�صول 
على  الناقمني  باأجندات 
جزائر احلرية وال�صتقالل 
العروبة  جزائر  ...بل 
ركائز  لأنها  والإ�صالم. 
تقلقهم  التي  اخليمة 
طموحاتهم  على  وت�صّو�ش 
اندماجهم  على  الدالة 
بح�صارة  الروحي  وتعلقهم 
فرن�صا  راأ�صها  وعلى  الغرب 
يف  دار  من  وكل  واأمريكا 
حتت  والعي�ش  فلكهما. 
الإ�صالم  ومبادئ  و�صايا 
تخلفا  اإليهم  بالن�صبة 
�صوفينية  بل  ورجعية 
وتع�صب وجتميدا للحريات 
ينعتونه  املطلقة.ومرات 
املعنوي.وعلى  بالإرهاب 
راحوا  الأ�صا�ش  هذا 
خلططهم  يطبخون 
قطاع  من  بدءا  احل�صارية 
الأ�صا�ش  لأنه  الرتبية 
الذي  املُبني  والع�صب  املتني 
ُتبنى فوقه  ولأجله وعليه 
العقول.... ومنه بقينا نحن 
نكتب ونعلق وهم يقررون 
ويرتب�صون  وينفذون... 
الفر�صة  لهم  حانت  كلما 
اأنهم  �صوى  ل�صيء  .ل 
الأقرب والأجدر والأن�صب  
هي  واأياديهم   للتمركز 
مقب�ش  من  جدا  الأقرب 
املطرقة اإن مل نكن نحن يف 

نتلقى  اخل�صبة...  مو�صع 
ونحت�صن كل اأنواع امل�صامري 
مبا فيها الالمع الرباق ومبا 

فيها ال�صدىء املحراق ؟ا
حال اجلزائر اليوم  

هذا هو تقريبا حال اجلزائر 
كان  ح�صبهم   التي  اليوم  
وتكافح  تنا�صل  اأن   ولبد 
التطور  تعانق  اأن  اأجل   من 
الأمم  بركب  واللحاق 
�صريطة  كذلك   .و�صتكون 
الدو�ش على قيمها ومبادئ 
عليها  تربى  التي  �صعبها 
اأجداده الأولني.. وبها �صنع 
بطولته  و�صنع  التاريخ 
حتى �صار على درب التحرر 
من  باه�صا  ثمنا  دافعا 

النفو�ش والنفائ�ش...
املجد  هذا  ُي�صرق  اأن  قبل 
يف  املر  احللو  واحل�صاد 
النوايا  اأ�صحاب  من  اآِن 
وكذا  واملت�صلقني  اخلبيثة 
يف  املند�صني  املاأجورين 
الدولة  موؤ�ص�صات  اأهم 
والقطاعات  احل�صا�صة 
ن  و ذ ي�صتحو . ى لكرب ا
مرارا  عليه..ويحاولون 
بل  حقيقته  اإظهار  عدم 
من  ت�صويهه.والإنقا�ش 

قيمته ؟ا
ال�صيدات  اإحدى  تقول 
رئي�صة  اجلزائروهي  يف 
حزب) اإن عددا من املعلمني 
املوؤ�ص�صات  يف  والداريني 
ميار�صون  الرتبوية 
والفكري  املعنوي  الإرهاب 
التلميذات  �صد  خا�صة 
يتم  .يوم  املحجبات  غري 
وغري  باملرتدات  نعتهن 
هذه  باأن  موؤكدة  امل�صلمات( 

اأمام  حتدث  التجاوزات 
وبتواطوؤ املفت�صني ومديري 
من  والذين  املوؤ�ص�صات 
مهاهم مراقبة  اأداء املعلمني 
املعرفة  اإعطاء  بغية 
وبناء  العامل  على  والتفتح 
املواهب  واكت�صاف  الفكر 
واملواطنة والت�صامح وقبول 
عن  والبتعاد  الختالف 
والع�صبية. التطرف 

املدر�صة  باأن  ت�صيف  ثم 
كل  بعيدة  اجلزائرية  
البعد عن املقايي�ش العلمية 
من  تعترب  والتي  املعتمدة 
لدى  الأ�صا�صية  املوؤ�صرات 
لقيا�ش  املتحدة  الأمم 
اأن  النمو.بعد  درجة 
حتولت بع�ش املوؤ�ص�صات اإىل 
ملكيات خا�صة متار�ش فيها 
دون  واملح�صوبية  الع�صبية 
اأ�صمتهم  من  رقيب.متهمة 

باملحافظني 

ال�صكليات والهوام�ش

ب�صاأن  البلبلة  بزرع 
والهوام�ش  ال�صكليات 
والبحث دوما  عن املتاجرة 
لغر�ش  والقيم  بالثوابت 
ال�صاحة  يف  وجودهم 
الوطنية... ال�صيا�صية 

اأن  يريدوننا  هوؤلء 
قبل  ما  جاهلية  اإىل  نعود 
الإ�صالم؟ا                كالم مثل 
من  حال  باأية  يبني  هذا 
الأحوال اأن من يت�صبث بقيم 
والعروبة  الإ�صالم  ومبادئ 
مهما  رجعيا  وميكث  يظل 
.واأن  الجتهاد  حاول 
العربية  لغته  يحب  الذي 

يظل  بقواعدها  ويت�صبث 
الغرب  يف  وكاأنه  حمافظا) 
وكلهم  حمافظني  يوجد  ل 
ندري  تقدميون(..ول�صنا 
تلك  �صاهدت  �صاحبتنا  هل 

الفتاة التي حت�صلت 
جويلية  مرتب  اأعلى  على 
معدل  وباأكرب  الأخري 
البيام  اأو  الباك  يف  وطني 
ل  اأم  حمجبة  هي  هل 
احلجاب  كان  متى  ثم  ؟ا     
واملعرفة؟ا  للعلم  عائقا 
واأظن اأن كل من �صاهدناهم 
متفوقات ويف عدة جمالت 
ذلك  متحجبات.حتى  كن 
النابغة  الطفل الق�صنطيني 
كان  القراءة  مهرجان  يف 
معجزة مبعجم عربي .وهل 
و�صمعنا  �صاهدنا  واأن  حدث 
اأو  طردها  مت  تلميذة  عن 
ارتدائها  ب�صبب  م�صايقتها 
للحجاب اأو عدم ارتداءه يف 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  اإحدى 
فرن�صا  يف   ( اجلزائرية 
اأمريكا  ويف  ممكن  وبلجيكا 
وكندا ممكن ( .وملاذا حينما 
الأ�صوات  بع�ش  تتحدث 
امل�صا�ش  بعدم  وتندد 
املبا�صر  على  ُتتهم  بالهوية 
فما  ومتخلفة  رجعية  باأنها 
عند  التقدم  معايري  هي 
هوؤلء ...هل هو الإن�صالخ 
اأح�صان... يف  والرمتاء 

حتى ل نقول تقليد الغرب 
وكبرية؟ا  �صغرية  كل  يف 
حني  مثال  اليابان  وهل 
ت�صبثت بتقاليدها وعاداتها  
مل ت�صبح من القوى العظمى 
علميا وتكنولوجيا اأو كوريا 
الهند  اأو حتى  اأندوني�صيا  اأو 

التي �صعدت للقمر ؟ا اأو حتى 
�صنغافورة التي اأ�صحت اأكرب 
..وال�صني  اقت�صادية  قوة 
يف  .....ملاذا  جرا  ...وهلم 
واقعة  علينا  تطلع  مرة  كل 
من �صلب املناهج الرتبوية. 
دائما  ومغزاها  مقا�صدها 
الأمة  بثوابت  امل�صا�ش  واأبدا 
يف  ن�صبح  حتى     . وهويتها 
على  ن�صري  الأيام  من  يوم 
اأوعلى  الفرن�صيني  نهج 
مناهج  من  كثري  خطى  
الأوربيني الرتبوية ... ملاذا 
هم معقدون جدا وتاأخذهم 
كل  من  احلادة  احل�صا�صية 
بالدين  ويرتبط  يرمز  ما 
حذف  فبعد   ... احلنيف 
حظنا  ل . . . لب�صملة ا
من  كثري  مُتحى  هي  كيف 
ل�صهداء  الن�صالية  اجلوانب 
الثورية)ففي كتاب الرابعة 
لل�صهيد  و�صفا  جند  متارين 
اأنه  عن  مهيدي  بن  العربي 
وامل�صرح  للمو�صيقى  حمب 
جماهد  اأنه  ذكر  دون 
حتى  فهل  ثوري(  وقائد 
يثري  �صار  جماهد  لفظ 
يتم  ومزية  احل�صا�صية.  
وملاذا  ؟ا  واجحادها  نكرانها 
اجلوانب  عن  يتغا�صون 
الن�صالية لالأمري عبد القادر 
ويتم ذكر عيناه اخل�صراوين 
ويف  جهة  اإل...من  لي�ش 
ويف  لحظناه  اآخر  مو�صوع 
هذه  وكاأن  الدرو�ش  اإحدى 
الأطفال  ت�صجع  املنظومة 
كان  در�ش  يف  العمالة   على 
وهو  ال�صبية  اأحد  يزكي 
للزجاج  وما�صح  �صغري  بائع 
عن اأنه �صاطر وذكي ؟ا هذا 

والزعماء  ال�صهداء  عن 
اأحد  عن  رمبا  ن�صمع  وغدا 

ال�صحابة؟ا

مترير م�صاريع

�صديد  باأمل  نتح�صر  اإننا 
اأنف�صهم  يعتقدون  عمن 
اأذكياء وميررون م�صاريعهم 
اجلميع  بالو�صاية.واأن 
خطواتهم  اأوىل  يدرك  ل 
هذا  �صلخ  اإىل  الرامية 
من  منه  تبقى  وما  املجتمع 
بروؤو�صهم   هم  وممن  ِعظام 
ماليني  ومن  �صوامخ 
لر�صالة   احلافظني  ال�صرفاء 
الطاهرة...  ال�صهداء  روح 
حلظة  حركاتهم   نرتقب 
تراهم  حني  بلحظة. 
التع�صاء  مذهب  يذهبون 
تقلقهم  ممن  الأ�صقياء 
التي  الإ�صالم  �صحابات 
تتواجد كالأو�صجني اليومي 
من  تبعها  ..وما  �صمائنا  يف 
يف  وغائرة  را�صخة   مبادئ 
واأدها  فيتمنون  النفو�ش 
تف�صح  لأنها  وغربها. 
ميوعة اأفكارهم وخدماتهم 
الفكر  لأرباب  املجانية 
التغريبي...  الكولونيايل 
يدركوا  اأومل  اأدركوا  ورمبا 
لي�ش  به  يقومون  ما  باأن 
الأم�ش  لأعداء  اإر�صاء  اإل 
الع�صور؟  وكل  واليوم 
العروبة  باأن  وليتذكروا 
ظال  من  هما  والإ�صالم 
فرن�صا...حاربتهما  يقلقا 
عن  فعجزت  ون�صف  قرنا 
ال�صعب  انت�صر  وبهما  ذلك. 

اجلزائري الأبي......



مكتب املح�ضر الق�ضائي 
الأ�ضتاذ / العارية بولرباح  

 اخت�صا�س جمل�س
 ق�صاء اجللفة

حم�رش تكليف باحل�ضور عن طريق الن�رش املادة : 412 من ق.ا.م.ا
- بناءا على عري�ضة اال�ضتئناف اأمام جمل�س الدولة ملف رقم 

163396 و كذا عري�ضة وقف التنفيذ اأمام جمل�س الدولة ملف رقم 
. 163397

- بناءا على االإذن بالن�رش رقم : 18/893 ال�ضادر بتاريخ : 
2018/09/19 ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة اخلا�س بعري�ضة 

وقف التنفيذ 
بناءا على االإذن بالن�رش رقم : 18/881 ال�ضادر بتاريخ : 

2018/09/27  ال�ضادر عن رئي�س حمكمة اجللفة اخلا�س بعري�ضة 
اال�ضتئناف  - بلغنا و كلفنا باحل�ضور ورثة عمراوي خل�رش 

بوا�ضطة وكيلهم عمراوي بلقا�ضم ال�ضاكن : باجللفة بعري�ضتني 
عري�ضة وقف التنفيذ و عري�ضة اال�ضتئناف و هذا لكي لي�ضلوا 

جمل�س الدولة باجلواب عليهما يف االأجال القانونية .
املح�ضر الق�ضائي   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

اجللفة يف 19 �ضبتمرب 2018
والية اجللفة 

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
م�ضلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات و اجلمعيات 
رقم 37 /م ت �س ع / م.ت.ع / م.ج.اأ 2018

 و�ضل اإ�ضهاري لتاأ�ضي�س
 جمعية ولئية

طبقا الأحكام املادة 08 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 
2012 املتعلق باجلمعيات ، مت تاأ�ضي�س اجلمعية   

 اجلمعية امل�ضماة : اجلمعية املهنية الفالحية ) املجل�س املهني 
امل�ضرتك التمور لوالية اجللفة (

الكائن مقرها : الغرفة الفالحية لوالية اجللفة 
طابعها : مهني فالحي  جمال ن�ضاطها : والئي 

برئا�ضة ال�ضيد : بن مازوز املبخوت 
املولود بتاريخ : خالل 1955 بفي�س البطمة 

ال�ضاكن : قطارة باجللفة 
مالحظة هامة : هذا الو�ضل �ضالح فقط للقيام اإجباريا ب�ضكليات 

اال�ضهار على نفقة اجلمعية خالل �ضهر على االأكرث يف جريدة يومية 
اإعالمية واحدة على االأقل و ذات طابع توزيع وطني 

 و�صل ا�صتالم التبليغ 
بتغيري الهيئة التنفيذية 

مبقت�ضى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 
�ضفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات  
       مت هذا اليوم  16-09- 2018 ا�ضتالم مذكرة 
التعديالت املوؤرخة يف 03 - 05 -2018 حتت رقم 
املتعلقة بتغيري ت�ضكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية 
املحلية امل�ضماة : اجلمعية الثقافية عبد الرحمن 
الثعالبي امل�ضجلة حتت رقم 52 م ا ج 2004 بتاريخ 

2004 -11 -11
ااملقيمة :مبكتبة بوعالم اهلل قدور بلدية 

االخ�رشية يرتاأ�ضها ال�ضيد  : منور رابح بن احمد
بالتايل يجب القيام باجراءات اال�ضهار وفقا 

الحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون رقم 12-
06 املوافق ل12-01-2012 املتعلق باجلمعيات

اإعالن باإعداد �صهادة 
احليازة

طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 
املت�ضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�ضيد : 

غمرا�ضة فتيحة بنت احمد  املولود بتاريخ 27 - 1970-07 
بالثنية  وال�ضاكن �ضارع بابا خويا حممد بلدية ودائرة 

االخ�رشية  قد قدمت ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن 
طريق احليازة والتقادم املك�ضب ، طالبا اثبات هذه امللكية 
بتحرير �ضهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة 
ار�س �ضاحلة للبناء تقع باملكان امل�ضمى مر�ضد قرية حزامة 

بلدية ودائرة االخ�رشية والية البويرة  م�ضاحتها االجمالية 
217،00 مرت مربع  ويحدها من :

ال�ضمال : ملكية حممادي عيا�س وملكية عائلة عاللو
اجلنوب : ملكية حممدي ر�ضيد وطريق معبد

ال�رشق  : طريق  معبد
الغرب :  ملكية حممادي عيا�س وملكية حممادي ر�ضيد

فعلى كل �ضخ�س له مطالب او اعرتا�ضات على حترير هذه 
ال�ضهادة تقدميها يف مدة اق�ضاها �ضهرين 02 ابتداء من تاريخ 

الن�رش يف جريدة يومية وطنية 

ANEP N°: 829031 الو�ضط:2018/10/01
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�أيلول،  من   28 �جلمعة  و�شهدت 
�شد  ب�شعة  �إ�رس�ئيلية  جمزرة 
على  �ل�شلميني  �ملتظاهرين 
�نتفا�شة  "جمعة  يف  غزة  حدود 
�لأق�شى"، و�أ�شفرت عن ��شت�شهاد 
7 مو�طنني بينهم طفالن، و�إ�شابة 
جمعة  يف  �آخرين،   500 من  �أكرث 
ماي   14 منذ  قوة  بالأ�شد  و�شفت 
�شحيتها  ر�ح  جمزرة  �شهد  �لذي 

70 مو�طًنا.

غزة" جبهة  "ت�سخني 

ومع ما �شبق من م�شهد لالأحد�ث 
�ملتو��شلة بغزة، و��شتمر�ر �إر�شال 
وفعاليات  �حلارقة،  �لبالونات 
وتو��شل  �لليلي"  "�لرباك 
وقرب  �لبحرية  �ملظاهر�ت 
�لتما�س،  نقاط  وباقي  "زيكيم" 
على مد�ر �ل�شاعة، يعود �إىل و�جهة 
عن  �حلديث  �لإ�رس�ئيلي  �لإعالم 

"ت�شخني �جلبهة يف غزة".
�شحيفة  قالت  يومني،  وقبل 
"هاآرت�س": �إن �جلي�س �لإ�رس�ئيلي 
�ل�شتنز�ف  حلرب  ي�شمح  لن 
�لطويلة �لتي ت�شنها حركة حما�س 
�ل�رسقية  غزة  قطاع  حدود  على 
�لحتالل  حكومة  رئي�س  قال  كما 
�إن  نتنياهو  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي 
�أي  مع  للتعامل  جاهز  جي�شه 
جبهة  على  يطر�أ  قد  �شيناريو 
جدية،  تهديد�ته  و�أن  غزة،  قطاع 
�شيا�شة  �لوقت  نف�س  يف  منتقًد� 
عبا�س  حممود  �ل�شلطة  رئي�س 

جتاه �لقطاع.
"معاريف"  �شحيفة  ونقلت 
يف  قوله  نتنياهو  عن  �لعربية 
�إ�رس�ئيليني  ل�شحافيني  حديث 
لأي  "نحن جاهزون  نيويورك:  يف 
جدية"كما  كلمة  وهذه  �شيناريو 
نقلت �ل�شحيفة عن م�شدر �شيا�شي 
طلب  نتنياهو  �إن  قوله  �إ�رس�ئيلي 
�لفتاح  عبد  �مل�رسي  �لرئي�س  من 
�لأخري  لقائهما  خالل  �ل�شي�شي 
تهدئة  على  �لعمل  نيويورك  يف 
لنفجارها  منًعا  غزة  �لأو�شاع يف 
يف  "�لأزمة  فاإن  نتنياهو  وبح�شب 
�لقطاع نابعة من �نهيار �لقت�شاد، 
�لفتات،  على  �ل�شكان  يعي�س  �إذ 
منهم"،  لأخذه  مازن  �أبو  وي�شعى 
�ل�شحيفة  و�أوردت  �ل�شحيفة  وفق 
حديًثا على ل�شان نتنياهو قال فيه 
�لأزمة  عن  م�شوؤول  "عبا�س  �إن: 

�لآخذة يف �لتعاظم بالقطاع".
فنقل  �لعربي  "و�ل"  موقع  �أما 
�أبو  "على  �إن:  قوله  نتنياهو  عن 
لأن  �لتهرب؛  عن  �لتوقف  مازن 
ذلك �شيوؤدي �إىل �نفجار ل يرغب 
"من  نتنياهو  �أحد"و�أ�شاف  به 
�لأزمة  خلقت  �أن حما�س  �لو��شح 
�أبو مازن  �لأوىل يف �لقطاع، ولكن 
�لقا�شية"،  �ل�رسبة  للقطاع  �شدد 

على حد قوله.

الأكرث  "امل�سكلة 
اإحلاًحا"

�لإ�رس�ئيلية  �لقناة  قالت  كما 
�لأكرث  �مل�شكلة  �إن  �لعا�رسة: 
"�إ�رس�ئيل"  تو�جه  �لتي  �إحلاًحا 
وذكرت  غزة  قطاع  هي  حالًيّا 
�أن  �لأحد،  �ليوم  �لعربية  �لقناة 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  لدى  "�لقلق 
�ملو�جهة  فر�س  �أن  يف  يتمثل 
�زد�دت يف  قد  غزة  �لع�شكرية يف 
�لأ�شابيع �لأخرية، ل �شيما بارتفاع 
وترية �لت�شعيد على �حلدود"وحذر 
"ويف  �أنه  �لإ�رس�ئيلي،  �جلي�س 
غياب �حللول، فاإنه من �ملرجح �أن 
يتدهور �لو�شع و�ل�شعور بني �شكان 
غالف غزة )�مل�شتوطنات( هو �أن 
دفع �لعملية �إىل �لأمام مرة �أخرى، 

�أكرث من فر�شة �لتهدئة".
تقريًر�  �لعا�رسة  �لقناة  ون�رست 
�شقوط  عدم  مع  �إنه  فيه،  قالت 
�شو�ريخ من غزة، فاإن �لرتجيحات 
"حما�س"  حركتي  �أن  �إىل  ت�شري 
يز�لن  ل  �لإ�شالمي"  و"�جلهاد 
مهتمني بالتو�شل �إىل �تفاق تهدئة 

طويل �لأجل مع "�إ�رس�ئيل".
عربية،  �إعالمية  م�شادر  وكانت 
�لق�شام"؛  "كتائب  باأن  �أفادت  قد 
قد  لـ"حما�س"،  �لع�شكري  �لذر�ع 
�أطلق �أم�س �ل�شبت �شبعة �شو�ريخ 
�لتجارب  �شمن  �لبحر،  باجتاه 
لتقوية  بها  يقوم  �لتي  �ل�شاروخية 
"تر�شانته"و�أ�شارت  وتعزيز 
�إطالق  �أن  �إىل  �لعربية،  �مل�شادر 
�لبحر  باجتاه  �ل�شبعة  �ل�شو�ريخ 
من حما�س، متت يف �لوقت �لذي 
ت�شخيًنا  �لقطاع  جبهة  فيه  ت�شهد 

م�شتمًر� على �حلدود.

ومتعمد" "تدريجي 

كما كتبت �شحيفة "هاآرت�س" حتت 
ومتعمد،  تدريجي  "ب�شكل  عنو�ن 
"�ليوم  �حلدود":  توتر  حما�س 
�لأكرث دموية يف غزة منذ �شهرين 
�لتي  وكاأنه قر�ر من حما�س  يبدو 
تنفذ تهديد�تها لإ�شعال �ملنطقة، 
على  �أملها  تعلق  تز�ل  ما  م�رس 

عبا�س  لدى  لي�س  ولكن  عبا�س، 
�خل�شوم  م�شاعدة  يف  م�شلحة 

�ل�شيا�شيني".
"تبدو  �لعربية:  �ل�شحيفة  وتقول 
كثافة �لعنف نتيجة مبا�رسة لقر�ر 
قادة  كان  حيث  حما�س،  �تخذته 
�لتنظيم يف قطاع غزة قد هددو� 
بت�شعيد  �لأخرية  �لأ�شابيع  يف 
حول  �إ�رس�ئيل  مع  �ملو�جهات 
�جلمود  ظل  يف  �لأمني،  �ل�شياج 
�إعادة  خطة  حول  �ملحادثات  يف 
هذه  خالل  غزة،  لقطاع  �لتاأهيل 
�لفرتة �زد�دت وترية �ملظاهر�ت، 
وحماولت  يومي،  �شبه  ب�شكل 
�خرت�ق �ل�شياج، ويف يوم �لأربعاء، 
من  �ملتظاهرين  ع�رس�ت  متكن 
�أن  �إىل  وتخريبه  �ل�شياج  عبور 
�إىل  و�أ�شارت  �جلنود".  دفعهم 
يف  �مل�رسية  �لآمال  تز�ل  ل  �أنه 
�لأمد  طويلة  �تفاقية  �إىل  �لتو�شل 
رئي�س  م�شاهمة  على  قائمة 
حممود  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
عبا�س  لدى  لي�س  ولكن  عبا�س، 
ترتيب  يف  �مل�شاهمة  يف  م�شلحة 
)�إ�شارة  �ل�شيا�شيني  مناف�شيه  يعزز 
�إىل  حلركة حما�س(، و�شوف ينقل 
�ل�شعب �لفل�شطيني �أن �أولئك �لذين 
يعار�شون بقوة "�إ�رس�ئيل" ميكنهم 
فقط �حل�شول على تنازلت، وفق 

"هاآرت�س". 
�ملزيد  �شخ  �إن  �ل�شحيفة:  وتقول 
وهي  �لأونرو�،  �إىل  �لأمو�ل  من 
لتمويل  �لو��شحة  قطر  �تفاقية 
�شت�شتخدمه  �لذي  �لوقود  نقل 
قطاع  يف  �لكهرباء  توليد  حمطة 
��شتبد�ل  �شوى  لي�شت  غزة، 
�شد  �لأخرية  لالإجر�ء�ت  جزئي 
"�إ�رس�ئيل"  من  �لفل�شطينيني 
تاأثري  غزة،  قطاع  على  وعبا�س 
هذه �لتحركات من �شاأنه �أن يفاقم 

�لأمور يف �لأ�شهر �ملقبلة.

وقت" "م�ساألة 

�يت�شيك  رونني  �حتياط  �جلرن�ل 
ي�رسئيل  يف  �ل�شباح  هذ�  كتب 

عملية  "حدوث  عنون  حتت  هيوم 
ما  �إذ�  وقت"وقال:  م�شاألة  بغزة 
يف  بعملية  بالقيام  قر�ر  �تخاذ  مت 
يجب  بد�يتها  فاإن  غزة،  قطاع 
"�إ�رس�ئيل"  من  مببادرة  تكون  �أن 
تكون  �أن  ل  مفاجئة  تكون  و�أن 
نتيجة لالجنر�ر ور�ء حما�س، من 
�لفتتاحية  من  �لتعلم  �ل�رسوري 
عملية  بها  بد�أت  �لتي  �لقا�شمة 
�لفرقان-  يت�شوكا"-  "عوفريت 
لكن باجتاه نهاية خمتلفة �إطالقاً، 
هذه �ملرة ل منا�س من �أن تدمر 
حما�س  حركة  وجود  "�إ�رس�ئيل" 

وبالكامل.

الكيان يتعامى

�لإ�رس�ئيلية  �ل�شوؤون  حملل  وقال 
�لكيان  �أن  �لو��شح  "�ملركز":  يف 
عن  يتعامى  �أو  �لآن  لغاية  يرف�س 
تو�شيف �حلالة �لتي مير بها قطاع 
�لأ�شا�شية  �مل�شكلة  وكاأن  غزة؛ 
مع  �لأونرو�  ومو�شوع  �لغذ�ء  هي 
�أن كل ذلك هو نتائج مرتتبة على 
ح�شار بقعة �شغرية جد� لأكرث من 
12 عام، وترتب على هذ� �حل�شار 
�أن  ميكن  ما  كل  �لقاتل  �خلانق 
ترتكب  ب�شعة  جرمية  عنه  يقال 
فاإن  هذ�  ومع  �لإن�شانية،  �شد 
قيادة �لكيان حتاول تو�شيفه ب�شتى 
حق  عن  بعيد�  لكن  �مل�شميات 
�ل�شعب �لفل�شطيني يف �لدفاع عن 
نف�شه و�أر�شه . و�أ�شاف �أن �لكيان 
د�خل  بالكرة  يرمي  �أن  يحاول 
د�ئم؛  ب�شكل  �لفل�شطيني  �مللعب 
من خالل حتجيم �لق�شية على �أن 
به  تقوم  نتيجة ملا  ما يح�شل هو 
وت�شغط  ومتول  وت�شجع  حما�س 
على  �لتظاهر�ت  ح�شد  باإجتاه 
�ل�شياج �لفا�شل هذ� من ناحية، من 
حتاول  �لكيان  قيادة  �أخرى  ناحية 
ل�شاحلها  �لدويل  �لر�أي  جتيي�س 
خالل  من  وذلك  حما�س؛  �شد 
�ل�شهيوين �ملوجه  �لإعالم  عر�س 
ت�شتخدم  حما�س  باأن  قيادته  من 
غاياتها.  لتحقيق  كدرع  �لأطفال 
و�أ�شار �أن �ل�شغط ين�شب �لآن على 
طرح  باأي  وقبولها  حما�س  ر�شوخ 
رئي�س  مقدم، ويف �جلهة �ملقابلة 
من  ي�شغط  مازن  �أبو  �ل�شلطة 
و�شيلة،  باأي  حما�س  على  جانبه 
�لتو�شل له  �أي حل ممكن  ويعرقل 
�أن �شالحيته فعال  يعني  لأن ذلك 
بالقول  �ملحلل  وختم  �إنتهت.  قد 
بجهوزية  و�لتلويح  �لتهديد  م�شاألة 
لرفع  هذ�  للحرب؛  �لكيان  جي�س 
وي�شب يف خانة  معنويات �جلي�س 
�حلرب �لنف�شية �لتي ما غابت عن 
م�رسح �أحد�ث "م�شري�ت �لعودة"، 
هاآرت�س  �شحيفة  ن�رست  فقد 
�أكرث  �إنفجار  يريد  ل  نتنياهو  �أن 
"نحن  وقال  �لقطاع  يف  ذلك  من 
جاهزون لأي �شيناريو" وطلب من 
�أن ي�شغط على  �لرئي�س �مل�رسي 
�لعقوبات  رفع  �أجل  من  مازن  �أبو 

عن �لقطاع.

م�سرية العودة الكربى وك�سر احل�سار، تنهي ن�سف عاٍم، وما يزال ال�سعب الفل�سطيني ي�سطر اأروع مالحم ال�سمود والتحدي 
على تخوم قطاع غزة ال�سرقية، يف مقارعة الحتالل الإ�سرائيلي وجنوده املدججني بال�سالح ن�سف عام، ويبذل ال�سعب 

الفل�سطيني، اأغلى ما ميلك يف �سبيل حريته، يف �سبيل كرامته، حق عودته، وك�سر ح�سار طال اأمده، وا�ست�سرت معامل ظلمه 
يف تفا�سيل حياة "الغزيني" الدقيقة، لتحيلها عذابا وق�سوة فقد ارتقى يف م�سرية العودة الكربى والتي انطلقت يف 30 مار�س 

املا�سي 202 �سهيًدا، واأ�سيب 20 األًفا، 400 منهم يف حالة خطرية، يف ا�ستخدام مميت للقوة من الحتالل الإ�سرائيلي �سد 
متظاهرين عّزل، ل ميلكون �سوى قوة احلق والإرادة.

فل�سطني املحتلة

ن�صف عام على م�صرية العودة.. هل اقرتبت حلظة "ال�صفر"؟!
منذ اندلع انتفا�سة القد�س

االحتالل اأ�صدر 4105 
قرارات اعتقال اإداري 

 االأ�صري خ�صر عدنان 
 يدخل اأ�صبوعه اخلام�س 

يف اإ�صرابه عن الطعام

�سباح اأم�س الأحد

200 م�صتوطن يقتحمون االأق�صى 
يتقدمهم ع�صو "كني�صت"

فل�شطينية  حقوقية  معطيات  �أفادت 
�لحتالل  �شلطات  باأن  ر�شمية، 
و105  �آلف   4 �أ�شدرت  �ل�شهيوين 
بحق  �إد�ري  �عتقال  قر�ر�ت 
"�نتفا�شة  �ندلع  منذ  فل�شطينيني، 
 )2015 �أكتوبر  من  )�لأول  �لقد�س" 
و�لتوثيق  �لدر��شات  وحدة  وقالت 
و�ملحررين  �لأ�رسى  �شوؤون  هيئة  يف 
يف  �لتحرير(،  منظمة  تتبع  )ر�شمية 
معطيات ن�رستها �ليوم �لأحد )9-30(، 
�إن تلك �لقر�ر�ت كانت �أو�مر جديدة 

وجتديد� لأو�مر �شابقة.
�لحتالل  �شلطات  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�لعتقال  ��شتخد�م  يف  تو�شعت 
كل  طال  وقد  كبري،  ب�شكل  �لإد�ري 

�لفئات �لعمرية و�لجتماعية.
مر�س  �لإد�ري  "�لعتقال  و�أردفت: 
ويعيق  و�لأ�رسة،  بالفرد  ي�رس  خبيث 
من تطور �ملجتمع �لفل�شطيني"وعّدت 
�أن �شلطات �لحتالل حولت �لعتقال 
تدبري  من  �لق�شوة"  "�شديد  �لإد�ري 
طارئة  ظروف  يف  �إليه  �للجوء  ميكن 
و�شيا�شة  ثابتة  لقاعدة  و��شتثنائية 
ممنهجة يف تعاملها مع �لفل�شطينيني.

�أن  على  �حلقوقية،  �لهيئة  و�شددت 
من  �لنوع  هذ�  �إىل  جلاأ  �لحتالل 
�لعتقال؛ "كخيار �شهل ومريح وبديل 
عن �لإجر�ء�ت �جلنائية، و��شتخدمته 
و�أد�ة  �جلماعي،  للعقاب  كو�شيلة 
�أن  لالبتز�ز"وبّينت  و�أحياًنا  لالنتقام 
�لقر�ر�ت،  تلك  ثلث جمموع  �أكرث من 
وما ن�شبته 41.5 يف �ملائة منها، كانت 
جدد،  معتقلني  بحق  جديدة  قر�ر�ت 
ومقد�رها  �لأكرب  �لن�شبة  كانت  فيما 
58.5 يف �ملائة قر�ر�ت جتديد لفرتة 
�أن  و�أو�شحت  �لإد�ري،  �لعتقال 
�شلطات �لحتالل حتتجز يف �ل�شجون 
�أ�شرًي�  �لـ 420  �ليوم قر�بة  �لتابعة لها 

فل�شطينًيّا "رهن �لعتقال �لإد�ري".
�لعتقال  �لأ�رسى  هيئة  وعرفت 
بدون  �عتقال  �أنه؛  على  �لإد�ري 
ما  على  ويعتمد  حماكمة،  �أو  تهمه 
يُعرف بـ "�مللف �ل�رسي"، وهناك من 
�لفل�شطينيني من ُجدد لهم هذ� �لنوع 
من �لعتقال لأكرث من مرة، و�أم�شو� 
ظروف  ويف  رهنه،  طويلة  �شنو�ت 
�أو  معرفتهم  دون  �شعبة،  �حتجاز 

�طالعهم على �شبب �عتقالهم.

�لحتالل  �شجون  يف  �لأ�شري  يُو��شل 
�إ�رس�به  عدنان  خ�رس  �لإ�رس�ئيلي 
 ،29 �لـ  لليوم  �لطعام  عن  �ملتو��شل 
على  �خلام�س  �أ�شبوعه  دخل  حيث 
ر�شا  و�شط عدم  توقف،  دون  �لتو�يل 
عن م�شتوى �لدعم �ل�شعبي و�لر�شمي 
�لأدنى من  للحد  يرتقي  و�لذي مل  له 

�مل�شتوى �ملطلوب.
�لقد�س  "مهجة  موؤ�ش�شة  وقالت 
ت�رسيح  يف  و�لأ�رسى"  لل�شهد�ء 
عدنان  خ�رس  �لأ�شري  �إّن  �شحفي 
مفتوحا  �إ�رس�با  يخو�س  ز�ل  ما 
�لتو�يل  على   28 �لـ  لليوم  �لطعام  عن 
و�شط  �لتع�شفي  لعتقاله  رف�شا 
عائلته  �أو  حماميه  زيارة  من  منعه 
�ل�شحية  ظروفه  تعرف  ل  حيث 
و�لإهمال  �لإ�رس�ب  جر�ء  �ملرتدية 
�لطبي"وطالبت "مهجة �لقد�س" كافة 

موؤ�ش�شات حقوق �لإن�شان و�جلمعيات 
و�للجنة  �لأ�رسى  ب�شئون  تعنى  �لتي 
بـ"�لتدخل  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية 
�لحتالل  على  لل�شغط  �لفوري 
من  للنيل  �لتع�شفية  �شيا�شاته  لوقف 
�أ�رس�نا و�نتهاك حقوقهم �لتي كفلتها 
�لدولية،  و�لتفاقيات  �ملو�ثيق  كافة 
�أثناء  باملحامني  �للتقاء  يف  وحقهم 
قو�ت  و�عتقلت  و�إ�رس�بهم".  عزلهم 
�لحتالل خ�رس عدنان يف 11 دي�شمرب 
2017، ووجهت له عدة تهم حتري�شية، 
مدينة  ق�شاء  عر�بة  بلدة  من  وهو 
جنني �شمايل �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، 
�خلاوية  �لأمعاء  معركة  مفجر  وهو 
�شد �شيا�شة �لعتقال �لإد�ري، وحقق 
�شابقني  �إ�رس�بني  يف  نوعيا  �نت�شار� 
بر�شوخ  وتكلال  �لأ�رس  يف  خا�شهما 

�لحتالل ملطلبه يف �حلرية.

�مل�شتوطنني  ع�شابات  ��شتاأنفت 
�لأحد،  �أم�س  �شباح  �ليهودية، 
�لو��شعة  �ل�شتفز�زية  �قتحاماتها 
من  �ملبارك،  �لأق�شى  للم�شجد 
م�شددة  بحر��شات  �ملغاربة  باب 

من قو�ت �لحتالل �خلا�شة.
للم�شجد  �مُلقتحمني  بني  ومن 
�لكني�شت  ع�شو  �ملبارك، 
�أدت  �لتي  معلم،  �شويل  �ملتطرفة 
يف  تلمودية  و�شلو�ت  طقو�شا 
باب  بني  �لرحمة"  "باب  منطقة 
يف  �ملرو�ين  و�مُل�شلى  �لأ�شباط، 

�جلهة �ل�رسقية من �مل�شجد.
مع  �ليوم  �قتحامات  وتتز�من 
�لُعر�س"  لـ"عيد  �لأخري  قبل  �ليوم 
�أيامه  يف  �شهد  و�لذي  �ليهودي، 

�لفائت(  )�لأ�شبوع  �ل�شابقة 
م�شبوقة،  وغري  و��شعة  �قتحامات 
باأد�ء  �مل�شجد  حلرمة  وتدني�شا 
جماعية  تلمودية  وتر�نيم  �شلو�ٍت 
�شبقها و�شاحبها  وب�شوٍت مرتفع، 
�لقد�س،  �أبناء  من  �ملزيد  �عتقال 
ورّو�د �مل�شجد، ومن �لعاملني فيه، 
وحترير قر�ر�ت �إبعاد باجلملة لهم 
عن م�شجدهم �ملبارك. من جانبه، 
بالأوقاف  �لإعالم  م�شوؤول  لفت 
�أن  �إىل  �لدب�س  فر��س  �لإ�شالمية 
�أكرث من مائتي م�شتوطن �قتحمو� 
�شاعتني،  من  �أقل  يف  �مل�شجد 
مرجحا �رتفاع �لعدد يف �ل�شاعات 
�لقليلة �لقادمة، يف م�شعى �شهيوين 
لفر�س و�قع جديد على �مل�شجد.
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على  ردها  معر�ض  يف  ذلك  جاء 
يف  الأنا�ضول،  مرا�ضل  اأ�ضئلة 
بعد  الأمريكية،  نيويورك  ولية 
الرئي�ض  املا�ضي،  الإثنني  لقائها 
وعربت  اأمينة،  وعقيلته  اأردوغان 
�ضهباز عن �ضعادتها بلقاء الرئي�ض 
اأن  يل  كبري  "�رشف  قائلة  الرتكي، 
األتقي زعيما مثل اأردوغان يتحدث 
دائماً عن كرامة الإن�ضان والعدالة 

الجتماعية".
ت�ضعر  ما  دائما  اأنها  واأ�ضافت 
ال�ضعب  مع  لقاءاتها  من  بال�ضعادة 
الرتكي الذي يت�ضم بالنبل ول يفرق 
اأو  اللون  اأ�ضا�ض  على  النا�ض  بني 
حديثها  على  وا�ضتدلّت  العرق، 
اأ�ضول  من  الأمريكي  باجلّراح 
"اأقول  قائلة:  اأوز،  حممد  تركية، 
للنا�ض دوماً: اأترون الدكتور اأوز كم 
هو متوا�ضع، ونبيل وحيادي؟ يلتقي 
والأطفال  والن�ضاء  بالأ�ضخا�ض، 

اأن  دون  الأعراق،  خمتلف  من 
هذا  جتاههم،  انحياز  لديه  يكون 
مثال عن ال�ضعب الرتكي" واأ�ضادت 
جمال  يف  تركيا  بجهود  �ضهباز 
امل�ضاعدات الإن�ضانية وا�ضت�ضافة 
ا�ضت�ضافة  "اإن  قائلة:  الالجئني 
تركيا لأكرث من 3.5 ماليني لجئ 

ل يدع جمالً اآخر للحديث".
ل  من  هناك  "باملقابل  واأردفت 
اأماكن  يف  الرحمة  معنى  يفهمون 
عن  ويتحدثون  بالعامل  اأخرى 
دخول  ملنع  عازلة  جدران  اإقامة 
الوجه  اأن  الالجئني"وذكرت 
احلقيقي لالإن�ضان يظهر يف كيفية 
واأ�ضارت  للغنني  للفقري ل  معاملته 
الرتكي،  ال�ضعب  يُذكر  عندما  اأنها 
اأبوابه  فتح  الذي  البلد  تتذكر 
يكون  اأن  ويتوجب  للمحتاجني، 
مثال يُحتذى به من قبل العامل يف 

طريقة معاملته ل�ضحايا احلرب.
ويف معر�ض ردها على �ضوؤال حول 
لوالدها،  الفكري  الإرث  حماية 

"اإرث  اإن  �ضهباز،  اإليا�ضة  قالت 
اجلانب  اإىل  الإ�ضارة  هو  والدي 
الإن�ضاين لكل فرد. كلنا اإخوة عند 
اهلل. وبالتايل مل يكن والدي يتطرق 
بل  واللون.  والعرق،  الدين،  اإىل 
يهمه التفريق بني احلق والباطل".

حياة مالكوم اإك�ض

كان  الذي  اإك�ض  مالكوم  ولد 
 19 يف  ليتل،  مالكوم  الأول  ا�ضمه 
بولية  اأوماها  مبدينة   1925 ماي 
نربا�ضكا الأمريكية، من اأب ق�ضي�ض 
يف اأ�رشة تعتز بجذورها وانتمائها 
اخلام�ضة  بلوغه  عند  الإفريقي 
ُقتل  الذي  والده  فقد  عمره،  من 
ُو�ضعت  ثم  جمهولني،  قبل  من 
لالأمرا�ض  م�ضحة  يف  والدته 
العقلية. اأما هو فقد اأُودع ال�ضجن 
وعقب  ال�رشقة  بتهمة   1946 �ضنة 
بتعاليم  اأُعجب  ال�ضجن  دخوله 
اإليجاي حممد زعيم منظمة "اأمة 

القومية  الإ�ضالم" التي تدافع عن 
ال�ضوداء.

 1952 �ضنة  ال�ضجن  من  خرج 
املنظمة  يف  بارزاً  ع�ضوا  واأ�ضبح 
وقوة  اجلذابة،  �ضخ�ضيته  نتيجة 
واتخذ  ل�ضانه.  وف�ضاحة  خطابته 
عدم  عن  للتعبري  "اإك�ض"  لقب 
الإفريقية،  عائلته  بجذور  علمه 
تدب  اخلالفات  بداأت  ولحقاً 
حممد  اإليجاي  معلمه  وبني  بينه 
باملنظمة  متعلقة  ق�ضايا  حول 
وتركيزها،  اهتمامها  وجمالت 
جماعة  ترك  اإىل  الأمر  به  انتهى 

"اأمة الإ�ضالم" �ضنة 1964.
ا�ضمه  اإىل  اأ�ضاف  بعد  فيما 
�ضهباز"  مالك  "احلاج  لقب  الأول 
دائرة  من  تخرج  دعوته  وبداأت 
لتتوجه  الأمريكيني  ال�ضود 
ومكونات  اأعراق  خمتلف  اإىل 
املجتمع الأمريكي واأ�ض�ض منظمة 
ملتابعة  الإ�ضالمي"  "امل�ضجد 
فرباير   21 ويف  احلقوقي  ن�ضاطه 

بينما  اإك�ض  مالكوم  اغتيل   ،1965
مناطق  اإحدى  يف  كلمة  يلقي  كان 
اأ�ضخا�ض   3 اتهام  ورغم  نيويورك 
من اأع�ضاء "اأمة الإ�ضالم" باغتيال 
مالكوم اإك�ض، اإل اأن هناك مزاعم 
باأن اجلهة امل�ضوؤولة عن قتله كان 
مكتب التحقيقات الفيدرالية )اإف 

ب�ضكل مكّثف  راقبته  التي  اآي(  بي 
مالكوم  انكّب  عمره.  اأواخر  يف 
الأخرييتني  ال�ضنتني  خالل  اإك�ض 
�ضريته  كتابة  على  عمره،  من 
الذاتية مع الكاتب "األك�ض هايلي"، 
التي ن�رشت بعد مقتله بقليل حتت 

عنوان "ال�ضرية الذاتية ملالكوم".

قالت اإليا�شة �شهباز ابنة الأمريكي ال�شهري من اأ�شول اإفريقية، مالكوم اإك�س، اأو ما ُيعرف بـ "احلاج مالك �شهباز"، اإن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان ميثل اإرث والدها فيما يتعلق بالدفاع 
عن حقوق الإن�شان بغ�س النظر عن دينه، وعرقه ولونه.

ابنة مالكوم اإك�س

م٫�س 

اأردوغان ميّثل اإرث والدي بالدفاع عن حقوق الإن�سان

تقرير

اأكراد العراق.. انق�سام يعّمقه التناف�س على الرئا�سة 
رغم تقلي�ض الربملان العراقي عدد 
من  الرئا�ضة  ملن�ضب  املر�ضحني 
املناف�ضة  اأن  اإل  فقط،   7 اإىل   31
اإىل  العبور  تاأ�ضرية  لنيل  الفعلية 
بني  تنح�رش  الرئا�ضي،  الق�رش 
يف  الرئي�ضيني  الكرديني  احلزبني 

اإقليم �ضمال العراق.
الربملان  قلّ�ض  واخلمي�ض، 
العراقي، يف جل�ضته الر�ضمية، عدد 
البالد،  رئي�ض  من�ضب  مر�ضحي 
مر�ضحني،   7 اىل  مر�ضحاً   31 من 
يف  الكردية  القومية  من   6 بينهم 
ب�ضاأن  اخلالف  لحتواء  م�ضعى 
الذين  واملر�ضحون  املر�ضحني، 
القانونية،  ال�رشوط  ا�ضتوفوا 
عبد  �رشدار  هم:  الربملان،  وفق 
وعمر  ر�ضيد،  اللطيف  وعبد  اهلل، 
الواحد،  عبد  و�رشوة  الربزجني، 
هوؤلء  اإىل  ي�ضاف  �ضالح،  وبرهم 
كل من فوؤاد ح�ضني، وعبد الكرمي 
حلزب  العام  )الأمني  اجلبوري 
يف  املن�ضوي  العربي  اخَليار 
اياد  بزعامة  الوطنية  ائتالف 
ي�ضّوت  اأن  املنتظر  ومن  عالوي( 
رئي�ض  لختيار  الثالثاء،  الربملان، 

مبوجي  وذلك  الأكراد،  من  البالد 
العراق،  يف  متبع  �ضيا�ضي  عرف 
من  البالد  رئا�ضة  تويل  على  ين�ّض 

قبل الأكراد.

مباحثات حل�شد 
التاأييد

الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احلزب 
الرئي�ض  بارزاين،  م�ضعود  بزعامة 
العراق،  �ضمال  لإقليم  ال�ضابق 
من�ضب  لتويل  ح�ضني  فوؤاد  ر�ّضح 
الرئا�ضة، فيما ر�ضح حزب الحتاد 
الوطني الكرد�ضتاين، برهم �ضالح، 
لختيار  التنازيل  العد  بذلك  ليبداأ 

الرئي�ض العراقي اجلديد.
ولأول مرة منذ عام 2006، يختلف 
من�ضب  على  الكرديان  احلزبان 
�ضغله  الذي  اجلمهورية  رئا�ضة 
الحتاد  حزب  عاما   12 طيلة 
ولّد  اختالف  الكرد�ضتاين  الوطني 
ح�ضد  اأجل  من  حمتدمة  مناف�ضة 
داخل  التاأييد  اأكرب قدر ممكن من 
ال�ضباق  ح�ضم  ل�ضمان  الربملان، 
الرئا�ضي، حيث يجري املر�ضحان 

مع  بغداد  يف  منفردة  مباحثات 
وال�ُضنية  ال�ضيعية  ال�ضيا�ضية  القوى 

حتت القبة الت�رشيعية.
الوطني  الحتاد  حزب  مر�ضح 
التقى  �ضالح،  برهم  الكرد�ضتاين، 
البالد،  وزراء  رئي�ض  اخلمي�ض، 
احل�ضد  اإطار  يف  العبادي،  حيدر 
لنتخابه رئي�ضا للبالد وتعقيبا عن 
املو�ضوع، قال ح�ضن جهاد، ع�ضو 
حزب الحتاد الوطني الكرد�ضتاين 
رئي�ض  ملن�ضب  "مر�ضحنا  اإن 
يتمتع  �ضالح  برهم  اجلمهورية 
بعالقات وا�ضعة، وقبول من جميع 

الأطراف ال�ضيا�ضية يف بغداد". 
لالأنا�ضول،  ت�رشيح  يف  واأ�ضاف، 
"كما  حزبه:  مر�ضح  عن  متحدثا 
اأنه �ضخ�ض معروف باعتداله، وقد 
وزراء  رئي�ض  من�ضب  �ضابقا  تقلد 
املوؤقتة)بعد  باحلكومة  البالد"، 
 2004 عام  الأمريكي(  الحتالل 
"املباحثات  اأن  جهاد  واعترب 
ال�ضيا�ضية  الكتل  مع  جرت  التي 
بالن�ضبة  اإيجابية  كانت  بغداد،  يف 
اإىل  م�ضريا  للمن�ضب"،  ملر�ضحنا 
اأكدت  ال�ضيا�ضية  الكتل  "اأغلب  اأن 

الت�ضويت  بجل�ضة  ل�ضالح  دعمها 
جانبه،  بالربملان"من  املرتقبة 
اأجرى مر�ضح احلزب الدميقراطي 
الكرد�ضتاين، فوؤاد ح�ضني، اخلمي�ض 
املا�ضي، لقاء يف بغداد مع رئي�ض 
الربملان حممد احللبو�ضي وخالل 
احلزبنينْ  احللبو�ضي  دعا  اللقاء، 
الكردينينْ اإىل التوحد لتقدمي مر�ضح 
لقاء  ح�ضني  عقد  كما  للمن�ضب.  
"دولة  ائتالف  زعيم  مع  منف�ضال 
القانون"، نوري املالكي، والذي مل 
يخف دعم ائتالفه ملر�ضح احلزب 
�ضوان  الكرد�ضتاين  الدميقراطي 
املذكور،  احلزب  القيادي يف  طه، 
راأى اأن حظوظ مر�ضح حزبه فوؤاد 

ح�ضني لتويل املن�ضب "كبرية." 
"احلزب  اأن  اأو�ضح   ، ت�رشيح  ويف 
لديه  الكرد�ضتاين  الدميقراطي 
الربملان  يف  قليلة  لي�ضت  مقاعد 
ال�ضيا�ضية  الكتل  وجميع  العراقي، 
�ضمال  اإقليم  من  التقرب  تريد 
انتخاب  عرب  يتم  وهذا  البالد، 
رئي�ض  ملن�ضب  مر�ضحنا 
وجود  اإىل  طه  ولفت  اجلمهورية". 
مع  وتفاهمات  متوا�ضلة  "جهود 

وال�ُضنية  ال�ضيعية  ال�ضيا�ضية  القوى 
حل�ضم املو�ضوع". 

الف�شل للربملان 

مع  امل�ضبقة  التفاقات  رغم 
قبيل  ال�ضيا�ضية  الكتل  زعماء 
اأن  اإل  املرتقبة،  الربملان  جل�ضة 
�ضيكون  الربملان،  اأع�ضاء  قرار 
الرئي�ض  ت�ضمية  يف  الفي�ضل 
الفيلي،  ع�ضام  اجلديد.   العراقي 
اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية بـ"اجلامعة 
امل�ضتن�رشية" )حكومية( اعترب اأن 
�ضيجرى  الذي  ال�رشي  "النتخاب 
لختيار رئي�ض للجمهورية، �ضيعتمد 
الربملان،  اأع�ضاء  قناعات  على 
الكتل  زعماء  تاأثريات  عن  بعيدا 

ال�ضيا�ضية". 
قراءتي  خالل  "من  الفيلي:  وتابع 
برهم  فاإن  ال�ضيا�ضي،  للم�ضهد 
الحتاد  حزب  مر�ضح  �ضالح 
الأكرث  هو  الكرد�ضتاين  الوطني 
واأو�ضح  الرئي�ض"  ملن�ضب  حظا 
اأن �ضالح "ا�ضتطاع اأن يقدم نف�ضه 
وال�ُضنية  ال�ضيعية  ال�ضيا�ضية  للقوى 

ولي�ض  وطنية  �ضخ�ضية  اأنه  على 
العادة  وجرت  قومية".   �ضخ�ضية 
الربملان،  رئا�ضة  ال�ُضنة  يتوىل  اأن 
اجلمهورية،  رئا�ضة  والأكراد 
وال�ضيعة رئا�ضة احلكومة، مبوجب 
عرف متبع يف البالد منذ الإطاحة 
�ضدام  الراحل  الرئي�ض  بنظام 
الد�ضتور  ووفق   2003 يف  ح�ضني، 
العراقي، فاإن الفوز مبن�ضب رئي�ض 
اجلمهورية يتطلب ح�ضول املر�ضح 
على ثُلثي اأ�ضوات اأع�ضاء الربملان 
نائباً   329 عددهم  البالغ  العراقي 
رئي�ض  اأمام  يكون  انتخابه،  وعند 
الكتلة  لتكليف  يوًما   15 البالد 
حكومة  بت�ضكيل  الأكرب  الربملانية 
جديدة.  ويتناف�ض تياران لت�ضكيل 
ت�ضكيل  يتيح  عري�ض  حتالف 
حتالف  وهما:  املقبلة،  احلكومة 
"البناء"، الذي ي�ضم غالبية ف�ضائل 
من  املدعوم  ال�ضعبي"،  "احل�ضد 
نوري  العراقي  الرئي�ض  نائب 
والإعمار"  و"الإ�ضالح  املالكي، 
ال�ضيعي  الزعيم  من  املدعوم 
ا رئي�ض  مقتدى ال�ضدر، وي�ضم اأي�ضً

الوزراء حيدر العبادي. 

الأمم املتحدة

 8 ماليني ميني فقدوا �سبل عي�سهم جراء احلرب
اأن  املتحدة،  الأمم  اأعلنت 
�ضبل  فقدوا  ميني  ماليني   8
عي�ضهم ب�ضبب احلرب امل�ضتعلة 
اأعوام  اأربعة  نحو  منذ  البالد 

لربنامج  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
الأمم املتحدة الإمنائي ن�رشها 
عرب ح�ضاب مكتبه باليمن على 

"تويرت". 

"بهدف  اأنه  الربنامج  واأ�ضاف 
مت  الفقر،  حدة  من  التخفيف 
يوم  األف  و100  ماليني   6 خلق 
عامل  األف   264 لقرابة  عمل 

ال�ضتجابة  جهود  �ضمن  ميني 
البالد  يف  لالأزمة  الطارئة 
الدويل" ولفت  البنك  بدعم من 
الربنامج اإىل اأنه "يف ظل فقدان 

هوؤلء ل�ضبل عي�ضهم هناك 22.2 
للم�ضاعدة  بحاجة  مليون ميني 
منذ  اليمن،  ،ويعاين  الإن�ضانية" 
قرابة 4 �ضنوات، من حرب بني 

وم�ضلحي  احلكومية  القوات 
الذين  "احلوثيني"،  جماعة 
حمافظات،  على  ي�ضيطرون 

بينها �ضنعاء منذ 2014.
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عي�شة ق.

ب�شكل  يتحرروا  اأن  قبل 
ويجدون  املو�شم  كبري هذا 
توفر  ظل  يف  ظالتهم 
الذي  واملناخ  الظروف 
حتقيق  على  �شاعدهم 
بداية  مع  موفقة  انطالقة 
وهو  اجلديد،  املو�شم 
االنت�شار الذي جاء للتاأكيد 
االإق�شاء  �شفحة  طي  على 
النادي  تكبده  الذي  املر 
ربع  الدور  من  العا�شمي 
كاأ�س  ملناف�شة  النهائي 
من  االأمر  وجتاوز  الكاف، 
اأجل الرتكيز على الرهانات 
تبقى  فيما  تنتظرهم  التي 

من املو�شم احلايل.
بارادو  االنت�شار على  وجاء 
جر�س اإنذار للجار مولودية 
اجلزائر قبل موعد الداربي 
ينتظرهما  الذي  الكبري 
قمة  �شمن  املقبل  ال�شبت 
اجلولة التا�شعة من البطولة 
الوطنية، وهي املقابلة التي 
يدرك جيدا رفقاء الالعب 
غيث  ين  الروؤوف  عبد 
يف  الثالث  نقاطها  اأهمية 
�شباق التناف�س على التتويج 
وا�شتعادة  البطولة  بلقب 
على  �شيعوه  الذي  اللقب 
مدار مو�شمني متتالني، اأين 
اإىل مو�شم  تتويج  اآخر  يعود 
الغاية  وهي   ،2016/2015
الفريق  الأجلها  يلعب  التي 
اأجل  من  املو�شم  هذا 
االألقاب  �شكة  اإىل  العودة 

و�شعود من�شة التتويجات.
و�شهد ملعب بولوغني توافدا 
وجماهري  الأن�شار  كبريا 
بقوة  تنقلوا  الذين  الفريق 
الت�شكيلة  م�شاندة  اأجل  من 
بعد  بجانبها  والوقوف 
املناف�شة  من  االإق�شاء 
برهن  �شورة  يف  القارية، 

اللونني  ع�شاق  خاللها  من 
وفائهم  واالأحمر  االأ�شود 
للفريق ووقوفهم اإىل جانبه 
يف ال�رضاء وال�رضاء، خا�شة 

واأن املدرجات كانت

�شرار: اأن�شارنا 
فاجئوين واأعطوا 

در�شا يف الروح 
الريا�شية 

الحتاد  العام  املدير  ك�شف 
اجلزائر عبد احلكيم �رضار 
العا�شمي  الداربي  اأن 
فريقه  يجمع  �شوف  الذي 
�شوف  اجلزائر  مبولودية 
يجري على ملعب 5 جويلية 
الرابطة  ك�شفت  بعدما 
يف  القدم  لكرة  املحرتفة 
برجمته  عن  �شابق  وقت 
حيث  بولوغني،  ملعب  على 
اأكد اأن اإدارته را�شلت اأم�س 
الكرمي  عبد  الرئي�س  هيئة 
حتويل  اأجل  من  مدوار 
اإىل امللعب االأوملبي  اللقاء 
الغفرية  للجماهري  وال�شماح 
ح�شور  اأجل  من  للناديني 
العر�س الكروي الذي يعترب 
يف  االإطالق  على  االأف�شل 
خا�شة  الوطنية  البطولة 
التي  الرائعة  لل�شور  بالنظر 

ي�شنعونها من املدرجات.
خالل  �رضار  وتطرق 
اأول  اإعالمية  ت�رضيحات 
اأم�س عقب نهاية اللقاء اأنه 
من  الكبرية  لالأعداد  تفاجاأ 
تنقلت  التي  النادي  اأن�شار 
اجل  من  امللعب  اإىل  بقوة 
رغم  الت�شكيلة  م�شاندة 
مناف�شة  من  اخلروج  مرارة 
اأن  واأو�شح  الكاف،  كاأ�س 
عليها  وقف  التي  ال�شور 
اأول ام�س در�س لكل االأندية 
على  والربهنة  اجلزائرية 

الروح الريا�شية من جماهري 
بجانب  والوقوف  االحتاد 
فريقهم يف ال�رضاء وال�رضاء 
يف  الكبرية  الرغبة  رغم 
روؤية ناديهم يتوج باأول لقب 
الكروي،  تاريخه  يف  قاري 
من  ا�شتحى  اأنه  وا�شتطرد 
كان  الذي  الكبري  اجلمهور 

يف املدرجات.

�شريفي: طوينا 
�شفحة الإق�شاء يف 
الكاف وم�شتعدون 

ملولودية اجلزائر

عرب املدافع االأي�رض لفريق 
احتاد اجلزائر عن ارتياحه 
بعد  للفريق  القوية  للعودة 
مناف�شة  من  االق�شاء 
اأكد يف  حيث  الكاف،  كا�س 
عقب  اإعالمية  ت�رضيحات 
اأنه  بارادو  لقاءا  نهاية 
جنحوا  الالعبني  وزمالئه 
القاري،  االإخفاق  يف جتاوز 
وذلك عرب حتقيق فوز مقنع 
اأمام بارادو باالأداء والنتيجة، 
الثقة  با�شرتجاع  لهم  �شمح 
املعنويات  ورفع  النف�س  يف 
قبل  قليلة  اأياما  وذلك 
امام  الكبري  الداربي  موعد 
مو�شحا  اجلزائر،  مولودية 
اجل  من  جاهزون  اأنهم 
النتائج  حتقيق  موا�شلة 
االيجابية واالطاحة بالغرمي 

التقليدي.
�شعيد  اأنه  �رضيفي  واأو�شح 
اأهدافه  اأول  بت�شجيل  جدا 
الذي  بقمي�س االحتاد وهو 
الذين  الالعبني  اأحد  كان 
الفوز،  حتقيق  يف  �شاهموا 
متمنيا املوا�شلة على نف�س 
اإفراح  على  والعمل  الدرب 
الكبري  املوعد  يف  االأن�شار 

املقرر ال�شبت املقبل.

احتاد اجلزائر يجدد العهد مع الثالثيات وينذر املولوديةالإدارة را�شلت اأم�س الرابطة لتحويل الداربي اإىل 5 جويلية
�شّجل فريق احتاد اجلزائر فوزه الثالث على التوايل يف البطولة الوطنية بعد الإطاحة 

باجلار نادي بارادو يف الداربي العا�شمي الذي جمع الفريقني اأول اأم�س �شمنا جلولة 
الثامنة من الرابطة املحرتفة الأوىل، وهي املباراة الرابعة هذا املو�شم التي ينت�شر 

فيها الحتاد بثالثية على ملعبه عمر حمادي ببولوغني، حيث اأ�شحى اأ�شبال املدرب 
الفرن�شي تيريي فروجي ي�شربون بالثالثية على ملعبهم والذي كان اإىل وقت قريب 

�شبحهم الأ�شود ويجدون �شعوبات من اأجل الفوز على اأر�شيته 

اإقالة مورينيو 
تلوح يف اأروقة 

مان�ض�ضرت 
يونايتد

ك�شفت تقارير �شحفية 
اإجنليزية اأم�س عن توقعات 

باإقالة الربتغايل جوزيه 
مورينيو مدرب مان�ش�شرت 
يونايتد قريبا، ووفًقا ملا 
ذكرته �شحيفة »ذا �شن« 
الربيطانية، فاإن موظفي 

مان�ش�شرت يونايتد يتحدثون 
ب�شكل علني عن اإمكانية 
اإقالة الربتغايل يف اأقرب 

وقت ممكن، واأ�شارت اإىل اأن 
املوظفني داخل اأ�شوار اأولد 

ترافورد، يعتقدون اأن اخل�شارة 
االأخرية يوم اأول اأم�س اأمام 

و�شت هام يونايتد يف الدوري، 
قد تقرب مورينيو من الرحيل 
عن م�رضح االأحالم، واأكدت اأن 
مورينيو رمبا لن يكون مدرًبا 

ملان�ش�شرت يونايتد عندما 
ي�شت�شيف الفريق خ�شمه 

جوفنتو�س، يف دوري اأبطال 
اأوروبا، اأواخر ال�شهر القادم.
وتلقى مان�ش�شرت يونايتد، 

الهزمية الثالثة له هذا املو�شم 
يف الدوري االإجنليزي اأول 
اأم�س على يد و�شت هام، 

بثالثة اأهداف مقابل هدف يف 
اجلولة ال�شابعة، وبهزمية اأول 
اأم�س، يكون مان�ش�شرت يونايتد 
قاد عادل اأ�شواأ انطالقة له يف 
م�شابقة الربميريليغ بعد مرور 
�شبع جوالت، ومتكن الفريق 

من جمع 10 نقاط، وهو نف�س 
عدد نقاطه يف مو�شم 2013-
2014 بعد 7 مباريات، حتت 
قيادة املدرب اال�شبق دافيد 
موي�س، وفاز اليونايتد بثالثة 

مباريات وخ�رض يف مثلها بينما 
تعادل يف مباراة واحدة.

وكالت

مالل زار املنا�شر اإليا�س ووعد بالتكفل بامل�شابني يف �شطيف

اإدارة الكناري تكرم معطوب 
باإطالق ا�ضمه على مركز التكوين

�شبيبة  فريق  اإدارة  اأعلنت 
اأ�شغال  يف  االنطالق  القبائل 
اجلديد  التكوين  مركز  بناء 
للفريق والذي جاء على خلفية 
قطعة  على  الفريق  ح�شول 
وزو  تيزي  مدينة  يف  اأر�شية 
ت�شييد  اأجل  من  خم�ش�شة 
باملواهب  واالعتناء  املركز 
للمنطقة  التابعة  ال�شابة 

لتكون  والعمل على حت�شريها 
ولهذا  امل�شتقبل،  يف  اخللف 
الرئي�س  اجتمع  فقد  الغر�س 
م�شوؤويل  رفقة  مالل  �رضيف 
اأع�شاء  جانب  اإىل  الوالية 
من  للفريق  االإدارة  جمل�س 
االنطالق  اإ�شارة  و�شع  اجل 
يف بناء املركز اجلديد للنادي 
من  تقرر  والذي  القبائلي 

خالل نف�س االجتماع االإطالق 
املغتال  الراحل  ت�شمية  عليه 
يعترب  والذي  الونا�س  معطوب 
واأحد  القبائل  منطقة  رمز 
االأوفياء. يف  ال�شبيبة  م�شجعي 
ال�شبيبة  رئي�س  اأقدم  املقابل، 
املنا�رض  زيارة  على  مالل 
الذي تلقى اإ�شابة على م�شتوى 
قاد  الذي  التنقل  خالل  العني 

�شطيف  مدينة  اإىل  الفريق 
اأمام  فريقه  مباراة  مل�شاهدة 
الوفاق �شمن البطولة الوطنية، 
اإدارة  تكفل  عن  ك�شف  حيث 
امل�شابني  باالأن�شار  ناديه 
والوقوف اإىل جانبهم من اأجل 
االإ�شابات  من  �رضيعا  التعايف 

املتفاوتة التي تلقوها.
ع.ق.

 لوائح الرابطة حترم �شباب
 بلوزداد من اإجازة جديد للمدرب

 �ضريف الوزاين ي�ضتقيل 
وي�ضع الإدارة يف ورطة

الطاهر  �شي  املدرب  اأقدم 
رمي  على  الوزاين  �رضيف 
من  ا�شتقالته  واأعلن  املن�شفة 
العار�شة  راأ�س  على  من�شبه 
بلوزداد  �شباب  لفريق  الفنية 
لها  تعر�س  التي  الهزمية  بعد 
اأمام  القواعد  داخل  ام�س  اأول 
اجلولة  �شمن  وهران  مولودية 
املحرتفة  للرابطة  الثامنة 
�رضيف  عرب  حيث  االأوىل، 
للظروف  اأ�شفه  عن  الوزاين 
فيها  نف�شه  وجد  التي  ال�شعبة 
مع الفريق، واكد مبا�رضة عقب 
فريقه  اأمام  املباراة  نهاية 
االأخرية  املواجهة  اأنها  ال�شابق 
راأ�س  على  الفريق  مع  له 
قرر  بعدما  الفنية  العار�شة 
ورمي  مهامه  من  االن�شحاب 
يرف�س  اأنه  م�شددا  املن�شفة، 
العمل يف تلك الظروف ال�شعبة 
النادي  عليها  يتواجد  التي 

البلوزدادي.
اأبناء  ت�شكيلة  و�شعية  وتعقدت 
بطولة  يف  »العقيبة«  مدينة 
تكبدت  بعدما  احلايل  املو�شم 
التوايل  على  الرابعة  الهزمية 
جعلت  والتي  انطالقه،  منذ 
يف  التواجد  يوا�شل  النادي 
وهي  الرتتيب  جدول  ذيل 
تهدده  التي  ال�شعبة  الو�شعية 
خا�شة  ال�شقوط  على  باللعب 
االإداري  اال�شتقرار  عدم  واأن 
الفريق  رافقت  التي  وامل�شاكل 
تاأتي  املن�رضمة  ال�شائفة  منذ 

وتوؤثر  تباعا  ال�شلبية  نتائجها 
على الفريقني االأول والرديف.

ال�شباب  اإدارة  جتد  و�شوف 
بعد  كبري  ماأزق  اأمام  نف�شها 
ا�شتقالة املدرب �رضيف الوزاين 
مدربني  ثالثة  ا�شتهلكت  بعدما 
اأين  التح�شريات  انطالق  منذ 
مر على عار�شتها الفنية كل من 
واليامني  اآيت جودي  الدين  عز 
الفريق  غادرا  واللذان  بوغرارة 
من�شبه  من  الول  اقيل  بعدما 
العقد  الثاين على ف�شخ  واإقدام 
الظروف  على  ر�شاه  لعدم 
�شطرتها  التي  التح�شريية 
بينما  البلوزدادية،  االإدارة 
ثالث  الوزاين  �رضيف  اأ�شبح 
النادي،  على  ب�رضف  مدرب 
الفريق  يحرم  الذي  االأمر  وهو 
اإجازة  اجلديد  مدربه  منح  من 
على  واجللو�س  العمل  اأجل  من 
دكة االحتياط خالل املباريات 
الرابطة  لقوانني  وفقا  وذلك 
التي  القدم  لكرة  املحرتفة 
املو�شم  بداية  قبل  اأعلنت 
فح�شب  اإجازتني  منح  اجلديد 
للمدرب طيلة املو�شم وهو نف�س 
االأمر الذي ينطبق على الفريق، 
االأمر الذي يجعل الفريق مهددا 
باكتفاء مدربه اجلديد االكتفاء 
بالبقاء يف املدرجات فح�شب، 
اإعطاء  مهمة  امل�شاعد  ومنح 
التعليمات لالعبني فوق ار�شية 

امليدان.
عي�شة ق.
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الدفاعية  االخطاء  خا�صة يف ظل 
التي وقع فيها العبو حمور الدفاع 
العب  طرف  من  اأكرب  وب�صكل 
بن  رامي  الفرن�صي  رين  ملعب 
�صعف  نقطة  كان  الذي  �صبعيني 
الالعب  تاألق  ظل  يف  الدفاع 
مل  الذي  وهو  تاهرت،  مهدي 
خا�صة  املحور  يف  ظالته  يجد 
الظهري  من�صب  يف  ين�صط  واأنه 
الذي  االأمر  ناديه،  مع  االأي�رس 

نحو  كبرية  بن�صبة  مر�صحا  يجعله 
البدالء يف ظل  دكة  اجللو�س على 
لالعب  الوطنية  الت�صكيلة  امتالك 
ويتعلق  االأي�رس  الرواق  يف  ين�صط 
فار�س،  حممد  بالالعب  االأمر 
حيث تاأتي التعديالت التي يح�رس 
العار�صة  على  االأول  امل�صوؤول 
جت�صيدها  نحو  الوطنية  الفنية 
تاألق  بعد  اأ�صبوعني  من  اأقل  بعد 
الظهري االأمين يو�صف عطال الذي 
يقدم بداية مو�صم رائعة مع ناديه 
ني�س الفرن�صي وتاألق ب�صفة خا�صة 

جرمان  �صان  باري�س  مقابلة  يف 
الفريقني  ام�س  اأول  خا�صها  التي 
وهو  الفرن�صي،  الدوري  حل�صاب 
قائمة  جديد  يكون  �صوف  الذي 
االإعالن  واملقرر  املقبلة  اخل�رس 
اأين  احلايل،  االأ�صبوع  نهاية  عنها 
�صيعود جمددا بعد ا�صتبعاده خالل 
ترب�صات  عن  املا�صية  الفرتة 

الت�صكيلة الوطنية.
الربوز الالفت خلريج نادي بارادو 
�صكل  الذي  االأمين  الرواق  يف 
املدربني  ملختلف  اإزعاج  م�صدر 

العار�صة  على  تداولوا  الذين 
ير�صحه  �صوف  الوطنية  الفنية 
وعودة  البنني  اأمام  اأ�صا�صيا  للعب 
عي�صى ماندي اإىل من�صبه االأ�صلي 
الدفاع بعدما كان �صغل  يف حمور 
حيث  غامبيا،  مباراة  يف  املن�صب 
الدفاع  حمور  لت�صكيل  �صيعود 
رفقة زميله تاهرت من اجل اإعادة 
بن  �صيكون  فيما  له،  اال�صتقرار 
املتوا�صع  اأدائه  �صحية  �صبعيني 
مع  له  االأخرية  املباريات  خالل 

املنتخب الوطني.

يح�شر لإعادة ماندي �إىل �ملحور و�ل�شتعانة مبحرتف ني�س يف �لرو�ق �لأمين

عطال جديد بلما�ضي اأمام البنني وبن �ضبعيني ال�ضحية
يح�شر �لناخب �لوطني جمال بلما�شي �إىل �إحد�ث عدد� من �لتغيري�ت على �لت�شكيلة �ل�شا�شية �لتي ينوي �لعتماد 

عليها حت�شبا للقاءين �للذين ينتظر�ن �ملنتخب �لوطني �أمام منتخب �لبنني يومي 12 و16 �أكتوبر �ملقبل حل�شاب �لت�شفيات 
�ملوؤهلة غلى كا�س �إفريقيا لالأمم 2019، ويف هذ� �ل�شدد فاإن بلما�شي يح�شر لإحد�ث تعديالت على �خلط �خللفي بن�شبة 

كبرية و�لذي مل يقنع خالل مقابلة غامبيا �شمن �جلولة �لثانية من �لت�شفيات

م�ضر جاهزة ال�ضت�ضافة 
البطوالت االأفريقية

بعد �لأحد�ث �ملوؤ�شفة �لتي �شهدتها نهاية 
لقاء �شبيبة �ل�شاورة

املوب مهدد بعقوبة قا�ضية 
من جلنة االن�ضباط

كري�ضتيانو ومي�ضي يدفعان 
الفيفا اإىل قرار جديد

وزير  �صبحي  اأ�رسف  الدكتور  ح�رس 
اأم�س  �صباح  والريا�صة  ال�صباب 
غري  العمومية  اجلمعية  فعاليات 
لكرة  االأفريقي  لالحتاد  العادية 
ال�صيخ،  املنعقدة مبدينة �رسم  القدم 
وتواجد كل من جيانى اإنفانتينو رئي�س 
واأحمد  القدم  لكرة  الدوىل  االحتاد 
اأحمد رئي�س الكاف، واأع�صاء املكتب 
التنفيذي واجلمعية العمومية لالحتاد 
القاري، وقال اأ�رسف �صبحي فى كلمته 
»الريا�صة اأحد اأهم اجل�صور التي تعمل 
بني  والرتابط  التوا�صل  حتقيق  على 
الريا�صات  اأكرث  االأوطان، وكرة القدم 
و�صيلة  تعد  والتي  العامل،  فى  �صهرة 
فاعلة يف ن�رس ال�صالم وتعليم الت�صامح 
اأنه قد  وتقبل االآخر«، واأو�صح الوزير 
اتخاذ خطوات مدرو�صة  البدء يف  مت 
عن  للك�صف  قومي  م�رسوع  لتنفيذ 
والعمل  القدم،  كرة  يف  املواهب 
لالحرتاف،  وتاأهيلها  اإعدادها  على 
لكرة  امل�رسي  االحتاد  مع  بالتعاون 

القدم.

االحتاد  م�صوؤويل  �صبحي  ونا�صد 
بت�صجيع  القدم  لكرة  االأفريقي 
اآليات  و�صع  على  املحلية  االحتادات 
و�صيا�صات حمددة للك�صف عن مواهب 
قرار  �صبحي  وثمن  ال�صمراء،  القارة 
بطولة  منتخبات  عدد  بزيادة  الكاف 
كاأ�س االأمم االأفريقية اإىل 24 منتخبا 
اإقامة البطولة فى ف�صل ال�صيف،  مع 
اأي  اأن م�رس جاهزة ال�صت�صافة  واأكد 
اأي وقت، حيث  من بطوالت كاف يف 
واال�صتعدادات  التحتية  البنية  متلك 
الريا�صة  وزير  حديث  وتزامن  لذلك، 
مع االأنباء التي ترتدد عن تقدم م�رس 
بطلب ال�صت�صافة اأمم اأفريقيا 2019، 
الكامريون،  من  �صحبت  حال  يف 
تفتي�صا  االأفريقي  االحتاد  ويجري 
على املالعب الكامريونية يف نوفمرب 
جاهزيتها  عدم  حالة  ويف  املقبل، 
اأفريقية  البطولة الأي دولة  نقل  �صيتم 
اأي�صا  املغرب  اأبدى  حيث  اأخرى، 

ا�صتعداده للتنظيم.
ق.ر.

يتواجد فريق مولودية بجاية حتت 
طائل التهديد بالتعر�س اإىل هزمية 
املوؤ�صفة  االأحداث  بعد  قا�صية 
التي  املقابلة  نهاية  �صهدتها  التي 
�صبيبة  اأمام  اأم�س  اأول  خا�صها 
ال�صاورة والتي �صهدت نهاية اللقاء 
الديار  عقر  يف  »املوب«  بهزمية 
الذين  االأن�صار  يتحمله  مل  والذي 
»الوحدة  ملعب  اإىل  بقوة  تنقلوا 
املغاربية« من اأجل متابعة املقابلة 
املدرب  كتيبة  وت�صجيع  قرب  عن 
اآالن مي�صال، ومل يه�صم  الفرن�صي 
تلك  البجايوة  املولودية  جمهور 
احلاجز  بتك�صري  وقاموا  الهزمية 
املن�صة  عن  للمدرجات  الفا�صل 

منهم عن  تعبريا  للملعب  ال�رسفية 
املنتظرة  غري  للهزمية  غ�صبهم 
اللقاء  قبل  املناف�س  كان  يف وقت 
�صل�صلة  بتوايل  فراغ  مرحلة  يعاين 
اأحد  اإقدام  جانب  اإىل  الهزائم، 
امللعب  اأر�صية  القتحام  االأن�صار 
االأمن  اأعوان  مع  بالت�صابك  وقام 
الذين كانوا متواجدين يف املكان، 
الفريق  تعر�س  الت�رسفات  هذه 
ال�صاعد اجلديد اإىل دوري االأ�صواء 
وفق  قا�صية  عقوبة  اإىل  للتعر�س 
اللقاء،  حكم  و�صعه  الذي  التقرير 
اأع�صاء جلنة  اجتماع  وذلك خالل 

االن�صباط املقرر اليوم.
ع.ق.

التقارير  من  العديد  اأكدت 
الربتغايل  اأن  ال�صحفية 
جنم  رونالدو  كري�صتيانو 
واالأرجنتيني  جوفنتو�س 
بر�صلونة  العب  مي�صي  ليونيل 
الدويل  االحتاد  يدفعان 
جديد،  قرار  اإىل  القدم  لكرة 
�صن«  »ذا  �صحيفة  وذكرت 
اإنفانتينو  اأن جياين  الربيطانية 
لكرة  الدويل  االحتاد  رئي�س 
اخلا�س  املحامي  اأبلغ  القدم، 
جعل  اإمكانية  بحث  بالفيفا 
اإلزامًيا  االأف�صل  حفل  ح�صور 
واأ�صارت  املر�صحني،  لكل 
يعني  ذلك  اأن  اإىل  ال�صحيفة 
االأندية  الإلزام  عقود  �صياغة 
االحتفال  بح�صور  والالعبني 

يف ال�صنوات القادمة.
عن  ورونالدو  مي�صي  وغاب 
االأ�صبوع  يف  االأف�صل  حفل 
فيه  تُوج  والذي  املا�صي، 
لوكا  الكرواتي  الالعب 
متفوًقا  باجلائزة،  مودريت�س 
�صالح  وحممد  رونالدو  على 
مي�صي  وكان  ليفربول،  جنم 
على  �صيطرا  وكري�صتيانو 
العامل  اأف�صل العب يف  جوائز 
املا�صية،  الع�رس  ال�صنوات  يف 
على  العب  كل  ح�صل  حيث 
ويرى  مرات،   5 اجلائزة 
ح�صور  عدم  اأن  اإنفانتينو 
النجمني لالحتفال االأخري كان 
لالحتاد  احرتام  قلة  مبثابة 

ولالعب لوكا مودريت�س. 

�أكد �أنه مناف�س قوي و�أق�شى حامل 
لقب �لن�شخة �لفارطة

 كارتريون: تنتظرنا
  ماأمورية �ضعبة اأمام

الوفاق وعاينت اأ�ضرطته
باتري�س  امل�رسي  االأهلي  نادي  مدرب  عربرّ 

اإدراكه ل�صعوبة املهمة التي تنتظر  كارتريون عن 

التي  املواجهة  قبل  �صطيف  وفاق  اأمام  ناديه 

جتمعهما �صهرة الغد على ملعب ال�صالم بالقاهرة 

حت�صبا ملباراة ذهاب الدور ن�صف نهائي لرابطة 

الفرن�صي  املدرب  �صدد  حيث  اإفريقيا،  اأبطال 

ت�رسيحات  خهالل  اجلزائري  مناف�صه  قوة  اإىل 

�صوف  اأنهم  واأ�صار  اأم�س،  اأول  بها  اأدىل  اإعالمية 

له  ح�صاب  الف  و�صع  يجب  مناف�صا  يواجهون 

يف  جنح  واأنه  خا�صة  امليدان  اأر�صية  دخول  قبل 

اإق�صاء نادي الوداد البي�صاوي املغربي حامل لقب 
املناف�صة يف طبعتها ال�صابقة.

لعب  على  يعمل  فريقه  اأن  املتحدث  واأ�صار 

من  حدى  على  منها  لكل  والتح�صري  املواجهة 

التام لكل موعد هام ينتظرهم هذا  اجل الرتكيز 

املو�صم، وك�صف املعني اأنه ميتلك اأ�رسطة فيديو 

طاقمه  اأع�صاء  رفقة  وعاينها  الوفاق  ملباريات 

و�صعف  قوة  نقاط  على  الوقوف  اأجل  من  الفني 

املناف�س واال�صتعداد اجليد له، م�صيفا اأن تعداد 

الوفاق ميلك العبني �صبان قادرون على �صنع الفارق 

ولديه مدرب كفء �صاهم يف و�صول الت�صكيلة اإىل 
الدوار املتقدمة من املناف�صة القارية.

ع.ق.

�شدد �نه مت�شك يف �لثقة باإمكانياته 
خالل فرتة �لفر�غ �لتي مر بها

غوارديوال: حمرز العب 
�ضجاع ال يتاأثر بال�ضغوطات

ريا�س حمرز ومدحه اأثنى مدرب مان�ص�صرت �صيتي االجنليزي بيب غوارديوال ب�صكل  الدويل اجلزائري  الالعب  العب كبري على  اأنه  �صدد  عندما  االجنليزي  لالإعالم  ت�رسيحات  يف 
مميز ويقدم يف كل مرة يحمل فيها قمي�س النادي م�صتويات 
على  الالعب  بقاء  اأن  اال�صباين  املدرب  واأ�صتطرد  مقعد االحتياط ال يقلل من م�صتوياته وكل ما يف االأمر انه رائعة، 
ويقدم يختار العبني اآخرين ملنحهم الفر�صة بدورهم، مو�صحا اأن  اجلهود  ي�صاعف  الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط 

م�صتويات م�صتقرة مهما كانت الدقائق التي يلعبها.
وقت  اإىل  يحتج  مل  اجلزائري  العبه  اأن  غوارديوال  التي واأو�صح  اللعب  وطريقة  النادي  مع  التاأقلم  اأجل  من  املان كبري  عندما خا�س  عليه  وقف  الذي  االأمر  وهو  �صبان �صيتي حت�صرياته يف الواليات املتحدة االأمريكية، اأين برز يعتمدها  العبني  اإقحام  عرف  النادي  اأن  رغم  لعبه  حمرز بطريقة  م�رسوع  اأن  م�صيفا  التح�صريية،  املباريات  خالل 

البقاء طويال ول�صنوات مع حامل لقب الن�صخة الفارطة من 
مل الدوري االجنليزي. اأنه  اال�صباين  بر�صلونة  لنادي  ال�صابق  املدرب  الذي الفراغ التي مر بها يف وقت �صابق من املو�صم اجلاري، واأكد ي�صك للحظة واحدة من اإمكانيات حمرز وذلك خالل فرتة واعترب  اجلزائري  العبه  يف  الثقة  على  احلفاظ  وا�صل  ال�صيفية اأنه  االنتقاالت  فرتة  خالل  معه  التعاقد  على  حر�س 

بال�صغوط التي حتوم حوله، وهو ما وقف عليه مع الالعب الثقة يف النف�س وروحه املعنوية العالية اإىل جانب عدم تاأثره املن�رسمة، واأ�صاف اأن خريج نادي لوهافر الفرن�صي ميلك 
الذي يتجاوز اأ�صعب الظروف التي متر عليه ويبقى واقفا.

عي�شة ق.



�لبي �أ�س جي ي�ضجل �أف�ضل 
�نطالقة مو�ضم يف �لليغ1

حقق باري�س �ضان جرمان فوزه الثامن تواليا بتغلبه على م�ضيفه ني�س 3-0 ليعادل بالتايل 
الرقم القيا�ضي لأف�ضل انطالقة مو�ضم يف تاريخ الدوري الفرن�ضي، وان�ضم نادي العا�ضمة 
الفرن�ضية اىل نادي اوملبيك ليل الذي كان حقق اأف�ضل انطالق يف بداية مو�ضم 37-1936، 
الثاين  اتيان  �ضانت  نقاط عن   9 بفارق  مبتعدا  نقطة   24 اىل  ر�ضيده  �ضان جرمان  ورفع 
موؤقتا، يف حني رفع ليون ر�ضيده اإىل 14 نقطة يف املركز الثالث موؤقتا بفارق نقطة واحدة 
عن كل من ليل ومر�ضيليا اللذين لعبا ام�س وجها لوجه، وقرر مدرب �ضان جرمان الأملاين 
كيليان  كافاين، يف حني عاد  اإدين�ضون  الأوروغوياين  الفريق  اإراحة مهاجم  توخل  توما�س 

مبابي بعد انتهاء فرتة اإيقافه ثالث مباريات. 
بعد بداية قوية من الفريقني جنح �ضان جرمان يف افتتاح الت�ضجيل بكرة لولبية �ضددها 
نيمار من حافة املنطقة لت�ضتقر يف الزاوية البعيدة ملرمى ني�س، واألغى احلكم هدفا ثانيا 
لنيمار قبل نهاية ال�ضوط الول بدقيقة واحدة بعد اللجوء اىل تقنية امل�ضاعدة بالفيديو، 
لكن �ضان جرمان �رسعان ما اأ�ضاف الهدف الثاين بوا�ضطة كري�ضتوفر نكوكو يف الدقيقة 
الأوىل من ال�ضوط الثاين بعد جمهود جيد من مبابي، وازدادت الأمور �ضوءا بالن�ضبة اإىل 
العا�ضمة  فريق  ليطبق   59 الدقيقة  يف  �ضيربيان  ويالن  لعبه  طرد  مع  الأر�س  اأ�ضحاب 
�ضيطرة مطلقة على ن�ضف ال�ضاعة الأخري الذي �ضهد اإ�ضاعة نيمار كرة راأ�ضية يف الدقيقة 
ال�ضائع، ورفع  الوقت بدل  لفريقه يف  والثالث  الثاين  ال�ضخ�ضي  اأن ي�ضجل هدفه  88 قبل 
فلوريان  اأمام  واحد  بفارق هدف  الهدافني  ترتيب  ليت�ضدر  اأهداف   7 اإىل  ر�ضيده  نيمار 

توفان مهاجم مر�ضيليا.
و�ضقط ليون على ملعبه يف فخ التعادل مع نانت 1-1، حيث تقدم اأ�ضحاب الأر�س بوا�ضطة 
اجلزائري الأ�ضل ح�ضام عوار يف الدقيقة 22، لكن غابريل بو�ضكيال اأدرك التعادل لنانت 
من ت�ضديدة من خارج املنطقة، و�ضنحت فر�ضة ذهبية لليون حل�ضم النتيجة يف �ضاحله 
عندما احت�ضب احلكم ركلة جزاء بعد اللجوء اىل تقنية امل�ضاعدة بالفيديو انربى لها نبيل 
نهاية  قبل  برباعة  حماولته  اأنقذ  تاتارو�ضانو  �ضيربيان  الروماين  نانت  حار�س  لكن  فقري 

املباراة بدقيقتني.

بوغب� يجهز مف�ج�أة ملورينيو
يبدو اأَنّ ال�رساع بني بول بوغبا جنم مان�ض�ضرت يونايتد، ومدربه جوزيه مورينيو قد ي�ضهد 
تطورات جديدة خالل الفرتة املقبلة، وقالت �ضحيفة »مريور« الربيطانية اأم�س اإَنّ النجم 
ز مفاجاأة ملدربه الربتغايل الذي دخل معه يف خالفات �ضديدة منذ بداية  الفرن�ضي، يُجِهّ
لن  اأنَّه  الفريق  يف  زمالءه  اأبلغ  فرن�ضا،  منتخب  جنم  اأَنّ  ال�ضحيفة  واأو�ضحت  املو�ضم، 
قيادته،  اللعب حتت  ورف�س  التمرد  باإعالن  يقوم  وقد  مورينيو،  ي�ضت�ضلم يف �رساعه مع 
واأثار بوغبا جدًل كبرًيا بعد انتقاده، طريقة لعب مورينيو الدفاعية؛ حيث طالب الفريق 
ا عندما يلعب يونايتد يف معقله بالأولد ترافورد، واأدت هذه النتقادات،  بالهجوم خ�ضو�ضً
اإىل ارتفاع حدة التوتر بني الالعب الفرن�ضي ومدربه، ما جعل الأخري ي�ضحب �ضارة القيادة 
من بوغبا، ووفًقا مل�ضادر داخل النادي فاإن بوغبا تقبل قرار �ضحب �ضارة القيادة، لكنه 

م�ضتعد للو�ضول اإىل اأبعد احلدود يف �رساعه مع مورينيو.

لوبيتيغي يخ�ضى م�ضري بينيتيز
الفريق  ليفقد  بالليغا،  التوايل  على  الثالثة  للمباراة  الفوز  حتقيق  يف  مدريد  ريال  ف�ضل 
بالبطولة هذا املو�ضم، وقارنت �ضحيفة »موندو  امللكي 7 نقاط يف 7 مباريات خا�ضها 
اأم�س بني هذه النطالقة للفريق امللكي مع جولني لوبيتيغي وبني  ديبورتيفو« الإ�ضبانية 
الأ�ضبق يف مو�ضم 2015- الريال  بينيتيز مدرب  رافاييل  قيادة  انطالقة املريجني حتت 

2016، وقالت ال�ضحيفة، اإَنّ الريال ميلك مع لوبيتيغي 14 نقطة من اأول 7 مباريات يف الليغا 
واأو�ضحت:   ،6 وا�ضتقبل  الفريق 12 هدًفا  تعادلني وهزمية واحدة، و�ضجل  انت�ضارات،   4
»بينيتيز يف اأول 7 مباريات له مع الريال يف الليغا، مل يُهزم وحقق الفريق معه 15 نقطة 
و�ضجل 15 هدًفا وتلقى هدفني، وكان بفارق نقطة عن املت�ضدر حينها فياريال ومتعادلً 
مع بر�ضلونة و�ضيلتا فيغو«. واأقيل بينيتيز منت�ضف املو�ضم بعد اخل�ضارة يف امل�ضتايا من 
فالن�ضيا بعدما خا�س 18 مباراة، وحقق 37 نقطة بفارق 4 نقاط خلف املت�ضدر يف ذلك 

الوقت اأتلتيكو مدريد، ونقطتني عن بر�ضلونة الذي كان ميلك مباراة موؤجلة.
انت�ضاًرا و4 تعادلت و3 هزائم و�ضجل 47  الليجا 11  بينيتيز يف  وحقق ريال مدريد، مع 
هدًفا، وا�ضتقبل 18، واأ�ضارت ال�ضحيفة اأن انطالقة لوبيتيغي ت�ضبه انطالقة الفريق قبل 
عام مع الفرن�ضي زين الدين زيدان، فكان الفريق ميلك 14 نقطة بعد 7 مباريات، واأو�ضحت: 
»لكن املرينغي كان متخلًفا عن بر�ضلونة بـ7 نقاط كاملة، حيث فاز الفريق الكتالوين يف كل 

مبارياته،وكان املرينغي يحتل املركز اخلام�س، م�ضجاًل 13 هدًفا وا�ضتقبل 6 اأهداف«.

ديربي مدريد يفرتق على وقع �لتع�دل
جمددا  مدريد  ريال  تعرث 
ديربي  يف  ال�ضلبي  بتعادله 
مدريد مع �ضيفه اتلتيكو �ضمن 
الدوري  من  ال�ضابعة  املرحلة 
ال�ضباين، على ملعب »�ضانتياغو 
ح�ضم  مدريد،  يف  برنابيو« 
العا�ضمة  دربي  ال�ضلبي  التعادل 
واأتلتيكو،  ريال  اجلارين  بني 
�ضعوبة  امللكي  النادي  ووجد 
الدفاعي  التكتل  فك  يف  كبرية 
الأرجنتيني  املدرب  لرجال 
يف  وف�ضلوا  �ضيميوين  دييغو 
اإيجاد احللول املنا�ضبة يف ظل 
اإي�ضكو  الألعاب  �ضانع  غياب 
بعد  التعادل  على  واأجربوا 
ا�ضبيلية  اأمام  املذلة  الهزمية 

0-3 الربعاء املا�ضي، وكان اأتلتيكو مدريد الأخطر يف بداية املباراة من خالل الهجمات املرتدة واأنقذ حار�س مرماه ال�ضابق 
الدويل البلجيكي تيبو كورتوا مرمى النادي امللكي من هدف حمقق بقطعه انفراد للفرن�ضي انطوان غريزمان، و�ضدد ماركو 
اأ�ضين�ضيو الذي خا�س مباراته املائة مع ريال مدريد يف خمتلف امل�ضابقات كرة قوية من داخل املنطقة ت�ضدى لها اوبالك 
على دفعتني، وحلق ريال مدريد برب�ضلونة الذي تعادل بدوره مع اتليتك بلباو 1-1 يف �ضدارة الرتتيب بر�ضيد 14 نقطة يف حني 

يحتل اتلتيكو املركز الرابع بر�ضيد 11 نقطة.
بينما وا�ضل بر�ضلونة حامل اللقب نزيف النقاط ب�ضقوطه يف فخ التعادل الإيجابي اأمام �ضيفه اأتلتيك بلباو 1-1، على ملعب 
»كامب نو«، ف�ضل بر�ضلونة يف حتقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا و�ضقط يف فخ التعادل للمرة الثانية تواليا على اأر�ضه بعد الأوىل 
اأمام جريونا يف املرحلة قبل املا�ضية قبل اأن يخ�رس اأمام م�ضيفه ليغاني�س 1-2 يف املرحلة املا�ضية، وكان بر�ضلونة يف طريقه 
اإىل اخل�ضارة الثانية تواليا حيث تخلف بهدف لأو�ضكار دي ماركو�س منذ الدقيقة 41، قبل اأن ينقذه املهاجم البديل املغربي 

الأ�ضل منري احلدادي باإدراكه التعادل.
من جهته، عاد فالن�ضيا اإىل الديار بفوز ثمني من اأر�س م�ضيفه ريال �ضو�ضييداد بهدف نظيف، ووّقع املهاجم الفرن�ضي كيفن 
غامريو هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 36، وبهذا النت�ضار رفع فالن�ضيا ر�ضيده اإىل 8 نقاط يف املركز 12 موؤقتاً خلف ريال 

�ضو�ضييداد بفارق الأهداف.

على  ال�ضغط  املا�ضي  املو�ضم  اللقب  حامل  �ضيتي  مان�ض�ضرت  زاد 
ليفربول وت�ضل�ضي بعد فوزه يف وقت على �ضيفه برايتون 2-0 �ضمن 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  ورفع  الإجنليزي،  الدوري  من  ال�ضابعة  اجلولة 
ر�ضيده اإىل 19 نقطة مت�ضدرا بفارق الأهداف عن ليفربول يف حني 
ميلك ت�ضل�ضي 17 يف املركز الثالث بعد تعادل الأخريين اليوم 1-1 
على اأر�س البلوز، وبدا الفارق �ضا�ضعا يف امل�ضتوى بني الـ«�ضيتيزينز« 
املو�ضم  املحلي  الدوري  النقاط يف  من  قيا�ضيا  رقما  الذي ح�ضد 
املا�ضي 100 نقطة وبرايتون، وقد تُرجم على اأر�س الواقع بهدفني 
باجتاه  اأغويرو  �ضريخيو  الأرجنتيني  من  متريرة  بعد  الأول  جاء 
املرتب�س  �ضتريلينغ  رحيم  اإىل  وبدوره  �ضاين  لوروا  الأملاين  اجلناح 
عند القائم البعيد ليفتتح الت�ضجيل رافعا ر�ضيده من الأهداف اإىل 
4 منذ بداية املو�ضم احلايل، وكان بو�ضع مان�ض�ضرت �ضيتي ان ي�ضجل 
له  لي�ضيف   65 الدقيقة  حتى  انتظر  لكنه  الأهداف  من  كبريا  كما 
اأغويرو اأف�ضل هداف يف تاريخه، هدف الطمئنان بعد تبادله الكرة 

مع �ضتريلينغ.
الأخرية  ال�ضاعات  ترتقب  يونايتد  مان�ض�ضرت  جماهري  بداأت  فيما 
و�ضت  ا�ضتفاد  زيدان،  مع  التعاقد  �ضائعات  و�ضط  مورينيو  لإقالة 

وهزمه  يونايتد  مان�ض�ضرت  ل�ضيفه  املهتزة  احلالة  من  يونايتد  هام 
الكثرية  يونايتد  3-1 ولعب و�ضت هام على نقاط �ضعف مان�ض�ضرت 
التي ظهرت يف املباراة وح�ضم اللقاء بن�ضبة كبرية يف ال�ضوط الأول، 
يف  اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  من  مورينيو  يتمكن  مل  الذي  الوقت  يف 
مان�ض�ضرت  دفاع  ال�ضتقرار عن خط  وا�ضتمر غياب  الثاين،  الن�ضف 
ليندلوف  وال�ضويدي  �ضمولينغ  على  املرة  هذه  بالعتماد  يونايتد 
من  اأندر�ضون  فيليبي  الربازيلي  ا�ضتفاد  اإذ  يونغ،  واآ�ضلي  �ضو  ولوك 
حالة ال�ضياع وتراجع م�ضتوى لعبي مان�ض�ضرت وهّز ال�ضباك مبكراً، 
ووّجه الأوكراين يارمولينكو �رسبة اأخرى لل�ضياطني احلمر بت�ضديدة 
ارتطمت بليندلوف وحتّولت للمرمى و�ضط غياب الرقابة الدفاعية، 
اأداء كتيبة مورينيو كثرياً يف ال�ضوط الثاين واأنقذ البولندي  وحت�ّضن 
فابيان�ضكي فريقه من عدة كرات خطرة قبل اأن ياأتي هدف تقلي�س 
يفكر  كان  وعندما  رائعة،  بطريقة  را�ضفورد  البديل  من  الفارق 
القاتل  الهدف  جاء  هام  و�ضت  على  ال�ضغط  يف  يونايتد  مان�ض�ضرت 
مان�ض�ضرت  ر�ضيد  وجتّمد  اأرناتوفيت�س،  املتاألق  النم�ضوي  بف�ضل 
يونايتد عند 10 نقاط بينما ارتفع ر�ضيد و�ضت هام اإىل �ضبع نقاط 

ليوا�ضل �ضحوته بقيادة مدربه الت�ضيلياين بيلغريني.

�مل�ن �ضيتي ينفرد ب�ل�ضد�رة للربميرليغ
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جوفنتو�س يو��ضل �لعزف على وتر �النت�ض�ر�ت
يوا�ضل جوفنتو�س العزف على وتر النت�ضارات يف الدوري اليطايل بتحقيقه الفوز ال�ضابع على التوايل على ح�ضاب �ضيفه نابويل 3-1 �ضمن 
املرحلة ال�ضابعة من الدوري اليطايل، وهذا الفوز ال�ضابع على التوايل جلوفنتو�س الذي عزز �ضدارته بـر�ضيد 21 نقطة، بينما بقي نابويل 
يف مركز الو�ضافة بر�ضيد 15 نقطة، وتقدم نابويل بهدف منذ الدقيقة 10 عرب البلجيكي ادري�س مارتينز لكن الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س 
عادل النتيجة بعد عر�ضية دقيقة من الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو، واأ�ضاف نف�س الالعب الهدف الثاين م�ضتفيدا من كرة مرتدة �ضددها 
»الدون« بقوة، ورغم عدم توفقه يف التهديف اليوم اإل اأن الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو و�ضع ب�ضمته يف جوفنتو�س �ضتايديوم، و�ضاهم اي�ضا 
يف الهدف الثالث عندما حول وجهة الكرة براأ�ضه ليتلقاها بونوت�ضي وي�ضعها داخل ال�ضباك وحقق روما انت�ضاراً كبرياً على لزيو 3-1 يف 
ديربي العا�ضمة الإيطالية، و�ضجل كل من لورينزو بيليغريني وال�رسبي األيك�ضاندر كولروف والأرجنتيني فيدريكو فازيو اأهداف روما فيما 
�ضجل �ضريو اإميوبيلي هدف لزيو الوحيد، و�ضعد روما موؤقتاً للمركز اخلام�س بر�ضيد 11 نقطة فيما بقي لزيو يف املركز الرابع موؤقتاً 

بر�ضيد 12 نقطة.



فنيالإثنني 01  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل21 حمرم 1440هـ 15
تيزي وزو  تكرم اأيقونة الأغنية ال�سعبية ال�سيخ ح�سي�سن

تكرميي  حفل  وزو  بتيزي  نظم 
الأغنية  ايقونة  �رشف  على 
ال�سعبية ال�سيخ ح�سي�سن, مبنا�سبة 
الذكرى ال59 لرحيله يوم 29 من 

�سهر �سبتمرب 1959.
و اأكدت مديرة الثقافة بولية تيزي 
وزو, نبيلة غومزيان, خالل كلمتها 
الفتتاحية لهذا اليوم التكرميي اأن 
»ا�ستح�سار  »مبثابة  الوقفة  هذه 
اإىل  تهدف  و  الفقيد«  لذاكرة 
هذا  اأعمال  على  ال�سوء  ت�سليط 
الذي  الكبري  اجلزائري  الفنان 
الأغنية  و  ال�سعبية  الأغنية  طبع 
كما  ال�سخ�سية  بب�سمته  القبائلية 
خالل  اأي�سا  ب�سمته  للفنان  كانت 
باعتباره  املجيدة  التحرير  ثورة 
الفنية  الفرقة  اأع�ساء  احد 
اأ�سافت  الوطني,  التحرير  جلبهة 
اىل  م�سرية  غومزيان  ال�سيدة 

لذكرى  الفنان  وفاة  يوم  م�سادفة 
امل�ساحلة الوطنية التي »�سمحت 
و  اأمنه  با�سرتجاع  العزيز  لوطننا 

ا�ستقراره«.
اليوم  هذا  برنامج  ت�سمن  و 
مولود  الثقافة  بدار  املنتظم 
اجلمعية  مع  بالتن�سيق  معمري, 
الزاوية  »اناذي«بعني  الثقافية 
اأرزقي«  »لوين  اأ�سدقاء  وجمعية 
عن  معر�ض  بالعا�سمة,  للق�سبة 
القدير  الفنان  واأعمال  حياة 
خالل  من  ح�سي�سن«  »ال�سيخ 
�سحفية  مقالت  و  �سوره  عر�ض 
عر�ض  جانب  اإىل  حياته  تناولت 
وم�سرية  حياة  عن  وثائقي  فيلم 
الفنان كما ينتظر تنظيم عملية بيع 
لكتاب«ال�سيخ ح�سي�سن«  بالإهداء 
بن  القادر  عبد  الكاتب  ل�ساحبه 
التظاهرة  اختتام  قبل  دعما�ض, 

تن�سيط جمموعة  من  فني  بحفل 
من الفنانني, وف نف�ض امل�سدر. 
لالإ�سارة, الفنان ح�سي�سن و ا�سمه 
من  العربي«  »اأح�سن  احلقيقي 
مواليد 8 دي�سمرب 1929 بالق�سبة 
تيزي  قرية  من  هو  و  بالعا�سمة 
الزاوية  عني  لبلدية  التابعة  عمر 
على بعد حوايل 50 كلم من تيزي 
الفن و  الفقيد عامل  و ولج   . وزو 
هو يف ال15 من عمره من خالل 
املو�سيقية  بالفرقة  التحاقه 
ما  �رشعان  حيث  مي�سوم  لل�سيخ 
تاألق التلميذ بف�سل �سوته اجلميل 
ليربز ب�سع �سنني الربوز بني اكرب 

مغنيي زمانه.
اأول  ح�سي�سن  ال�سيخ  كون  و 
ثورة  اندلع  قبل  له  اركي�سرتا 
جمموعة  األف  و   1954 نوفمرب 
و  القبائلية  باللغتني  الأغاين  من 

لقف�ض  »طري  بينها  من  العربية 
»رفداغ  و  القف�ض(  )طري   «
و  حقيبتي(  )اأخذت  ثفاليزثيو« 
غابلي  »الطري  و  اجلمعة«  »نهار 
الفنان  التحق   1955 عام  يف  »و 
حيث  الوطني  التحرير  بجبهة 

به  اأدى  �سيا�سي  ن�ساط  له  كان 
التقى  بفرن�سا  حيث  اإىل املنفى 
ن�سط  و  بباري�ض  مي�سوم  بال�سيخ 
رفقته عديد ال�سهرات باملقاهي 
التحاقه  قبل  املغرتبني  لفائدة 
التحرير  جلبهة  الفنية  بالفرقة 

 .1957 عام  بتون�ض  الوطني 
ال�سيخ ح�سي�سن عام 1959  وتويف 
بعد  عمره  من  الثالثني  يف  هو  و 
اإ�سابته مبر�ض تنف�سي دخل اإثره 
م�ست�سفى ال�سادقية بتون�ض حيث 

مت دفنه. 

اأمل حجازي تتحدث بو�سوح عن مر�سها 
وعالقته بقرار ارتدائها احلجاب

�سخرية جيم كاري تطال »جي�ش الف�ساء« الأمريكي

نيبول حائز »نوبل لالآداب 2001« يفارق احلياة

الإفراج عن املخرج الأوكراين �سينت�سوف 

فيديادر  الربيطاين  الروائي  تويف 
�سوراجربا�ساد نيبول, احلائز على 
جائزة نوبل لالآداب عام 2001, عن 
عمر يناهز 85 عاما وتويف نيبول, 

اأعماله  من  العديد  تدور  الذي 
حول ال�ستعمار والنفي, يف منزله 
وفقا  لندن  الربيطانية  بالعا�سمة 
لزوجته ناديرا نيبول, وقالت عقيلة 

كان عمالقا  »لقد  بيان:  نيبول يف 
حماطا  وتويف  حققه,  ما  كل  يف 
اأن عا�ض حياة  بعد  اأحبهم  بالذين 
الرائع  بالإبداع  زاخرة  كانت 

والجتهاد«.
الهندية  الأ�سول  ذو  نيبول,  فاز 
ترينيداد  يف  املولود  الكاريبية 
»بوكر«  بجائزة  اأي�سا   ,1932 �سنة 
امللكة  منحته  كما   ,1971 عام  يف 
عام  يف  »فار�ض«  لقب  اإليزابيث 
روايات  اأعماله  اأ�سهر  ومن   1990
بي�سوا�ض«  م�سرت  فور  هاو�ض  »ايه 
عام 1961, و«ايه بيند اإن ذا ريفري« 
الأوىل,  وتتحدث   .1979 عام 
عن  الفنية,  بالتحفة  و�سفت  التي 
عن  للبحث  املاأ�ساوية  الق�سة 
هندي  رجل  وهوية  ا�ستقاللية 
والكثري  ترينيداد,  يف  يعي�ض 

والد  جتارب  من  م�ستوحى  منها 
كتابات  من  الكثري  وينبع  املوؤلف, 
وفق  اجلذور«,  »انعدام  من  نيبول 
عن  ر�ساه  عدم  املثري  و�سفه 
الفقر الثقايف والروحي لرتينيداد, 
قدرته  وعدم  الهند,  عن  واغرتابه 
على التاأقلم يف اجنلرتا مع »القيم 
قوة  يوم  ذات  كانت  ملا  التقليدية 

ا�ستعمارية«.
لال�ستعمار  املدمرة  الآثار  وكانت 
الأديب  لعمل  كبري  قلق  م�سدر 
�سبه  روايته  يف  ولكن  الراحل, 
اأوف  »اإجنما  ال�سهرية  الذاتية 
عام1987,  ن�رشت  التي  اآريفال«, 
اأ�سل  من  كاتب  عن  نيبول  يحكي 
كاريبي ي�سعر بال�سعادة لدى عودته 
�سنوات  بعد  اإجنلرتا  وطنه  اإىل 

طويلة من التيه. 

ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  نفت 
التي  الأنباء  الرو�سية,  الفيدرالية 
باأن  »نوفو�ستي«,  وكالة  اأوردتها 
املخرج الأوكراين اأوليغ �سينت�سوف, 
اإعداد  بتهمة  عليه  حكم  الذي 
جزيرة  �سبه  يف  اإرهابية  اأعمال 
القرم, غادر ال�سجن, وذكر املكتب 
ال�سجون  لإدارة  التابع  ال�سحفي 

الفيدرالية ملنطقة يامالو-نينيت�ض 
لوكالة  احلكم,  الذاتية  الرو�سية 
التي  »املعلومات  »�سبوتنيك«: 
ادعت اأن املدان اأوليغ �سينت�سوف, 

اأنه غادر ال�سجن, غري �سحيحة«.
كتبت  �سابق,  وقت  ويف  هذا, 
على  اإيفلفا,  فيكتوريا  ال�سحفية 
الجتماعي  التوا�سل  موقع 

�سافر  �سينت�سوف,  اأن  »في�سبوك« 
�ساخلارد  من  ال�سبت  يوم  م�ساء 
الرو�سية,  العليا  املحكمة  وكانت 
 24 يف  ال�سادر  احلكم  اأيدت  قد 
الأوكراين  �سد   ,2015 نوفمرب, 
ملدة  بال�سجن  �سينت�سوف,  اأوليغ 
تنظيم  بتهمة  عاما  ع�رشين 
جزيرة  �سبه  يف  اإرهابية  هجمات 

القرم.
ومت احلكم بال�سجن ملدة 10 اأعوام 
املدعو  �سينت�سوف,  �رشيك  على 
اأي�سا  وحكم  كولي�سينكو,  األك�سندر 
الآخرين  املتهمني  من  اثنني  على 
يف الق�سية, وهما األيك�سي ت�سريين 
وغينادي اأفانا�سييف بال�سجن ملدة 

7 �سنوات.

كاري  جيم  الأمريكي  املمثل  اعترب 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  خطط 
م�سلحة  ف�ساء«  »قوة  لإن�ساء  ترامب 
اأمرا جديرا بال�سخرية, ويعمل حاليا 
على ت�سويرها يف فيلم كرتون خا�ض 

به.
الذي  الفيلم,  حوار  يف  كاري  وكتب 
الرو�سي  والرئي�ض  ترامب  يظهر 
فالدميري بوتني وهما يرتديان بذلتي 
باآخر  رئا�ستك  علقت  »هل  ف�ساء, 
الف�سائية!  القوة  اإذن  ا�ستدع  ق�سة؟ 
من  واأكرث  الغباء  اإىل  ت�سل  حتى 

على  مرتني  كاري  ح�سل  ذلك!« 
عمله  على  »غلوب«  الذهبية  اجلائزة 
»ترومان �سو«, ويقوم منذ عدة اأ�سهر 
الإنرتنت  �سبكة  على  ر�سومه  بن�رش 
الرئي�ض  منتظمة,  ب�سورة  منتقدا, 
الإدارة  كانت  واإدارته  ترامب  دونالد 
قوة  �ستعد  اأنها  اأعلنت  الأمريكية 
خا�سة للدفاع يف الف�ساء بحلول عام 
من  يطلب  اأن  ترامب  ويعتزم   .2020
لعام  الدفاع  ميزانية  يف  الكونغر�ض, 
مبدئيا  دولر  مليارات  ثمانية   ,2020

لتمويل هذا اجلي�ض.

خرجت الفنانة اأمل حجازي 
عن �سمتها وك�سفت حقيقة 
مر�سها  عن  تردد  ما 
اخلطري, الذي جعلها تتخذ 
احلجاب  بارتداء  قراراً 
عقب ال�سفاء منه, وذلك من 
على  ن�رشتها  تغريدة  خالل 

ح�سابها على تويرت.
يف  حجازي  اأمل  وقالت 
تغريدة عرب تويرت: »حجابي 
اأبدا  مر�ض  ب�سبب  لي�ض 
التزامي هو هدية ثمينة من 
بكامل  وكنت  وجل  عز  اهلل 
وعقلي  و�سحتي  اإرادتي 

احلمدهلل«.
اأمل حجازي قائلة:  وتابعت 
امتنى  الثمينة  الهدية  »هذه 
�سخ�ض  كل  يتلقاها  ان 
اأجد  مل  لين  بحاجتها 
ال�سعادة احلقيقية ال بقرب 

اهلل«.
وجاءت كلمات اأمل حجازي 
اإنها  اأ�سيع  ما  على  رداً 
احلجاب,  قرار  اتخذت 
بتجربة  مرورها  عقب 

اأدت  ال�رشطان,  مع  مريرة 
اإىل ت�ساقط �سعرها بالكامل 
امل�ستعار,  ال�سعر  وارتدائها 
لتتخذ عهداً على نف�سها مع 
اهلل عند �سفائها �سوف تعتزل 
احلجاب  وترتدي  الغناء 
واأرادت  بالفعل  وهذا ما مت 
على  توؤكد  اأن  حجازي  اأمل 
جاء  للحجاب  ارتدائها  اأن 
ولي�ض  منها,  تامة  بقناعة 
وعكة  باأي  عالقة  له  الأمر 
وجاء  بها  اأملت  �سحية 
بعد  حجازي  اأمل  تعليق 
موجة من اعرتافات النجوم 
مر�سية  بتجارب  مبرورهم 
راأ�سهم  على  كانت  �سعبة, 
�سدمت  التي  اإلي�سا  الفنانة 
اإنها  اأعلنت  عندما  اجلميع 
الثدي  �رشطان  من  تعافت 
كما اأ�سيع اأن الفنانة مرييام 
مر�ض  من  تعاين  فار�ض 
خطري, ولكنها نفت اإ�سابتها 
اأن  اإىل  م�سرية  بال�رشطان 
لي�ض  ولكنه  دقيق  مر�سها 

املر�ض اخلبيث.
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الكاتبة ربحي �سلمة جلريدة الو�سط 

اأكتب لأ�ستعيد حقي يف احلياة
ربحي �سلمة من مواليد ولية ت�سم�سيلت خريجة 

جامعة الأمري عبد القادر للعلوم ال�سالمية ق�سنطينة 
لي�سان�س حا�سلة على ما�سرت من جامعة اجلزائر 

خروبة ، جمازة يف اأحكام التجويد برواية ور�س عن 
نافع ، اأدر�س يف الطور الثانوي مادة العلوم ال�سالمية ، 

واأحلم بتاأ�سي�س مدر�سة قراآنية 
حاورها /  اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف كانت بداياتك مع 
القلم ، وكيف اكت�سفت 
قدرتك على الإبداع؟

�أي  �لكتابة يف عمر15  بد�أت 
كنت  �ملتو�سط  �لطور  يف 
و  وخو�طر  �أ�سعار  �أكتب 
كتابات عادية ال  �أظنها  كنت 
لكن  تاأليف  تكون  �أن  ت�سفو 
على  �أقر�أها  كنت  عندما 
من حويل وخا�سة �أبي و�أمي 
وكنت  جد�  تعجبهم  كانت 
�لد�ئم  �لت�سجيع  منهم  �ألقى 
ذلك  يف  �ال�ستمر�ر  وطلب 
لكن مل  ديو�ن �سعر  ،  ولدي 

يطبع بعد 

حدثينا عن كتابك كيف 
جاءتك الفكرة ، وكيف 

بادرت للتاأليف ؟

�أ�سباب  لعدة  �أتتني  �لفكرة 
ظاهرة  �نت�سار  بينها  من 
ب�سكل  �ملجتمع  يف  �لطالق 
و��سع و�أكيد كل �مر�أة تخرج 
من جتربة كهذه تخرج مثقلة 
�إال  يعلمها  ال  وهموم  بجروح 
يعلمو�  لن  حولها  ومن  �هلل 
وقعت  �لتي  �مل�سيبة  وزن 
عليه لهذ� �أردت �أن �أوجه لها 
معنوياتها  من  و�أرفع  كالمي 
حياتها  لتعي�ش  بيدها  و�آخذ 

�لنظر  غري  من  جديد  من 
يتحدث  ال  كتابي  �لور�ء  �إىل 
عن �لطالق ظاهرة ولكن هو 
تزرع  �ملطلقة  للمر�أة  ر�سالة 
دفعة  وتعطيها  �الأمل  فيها 
يل  �أن  كما  قدما  للم�سي 
�سديقة مطلقة بحثت لها عن 
�أجد من  لي�ساعده فلم  كتاب 
خالل بحثي فقررت �أن �أكتب 
�ملطلقات  �أخو�تي  ولكل  لها 
تقريبا  �لكتب  جميع  �ن  كما 
�ملطلقة  عن  تتحدث  �لتي 
و�أنها  ب�سفقة  عنها  تتحدث 
م�سكينة  وهذ� �الأ�سلوب غري 

موجود يف كتابي لها     

هل اعرت�ست �سلمة 
�سعوبات ؟

يف �لتثبيط  .. عدم �لت�سجيع  
، عدم وجود د�ر ن�رش تتكفل 
....تدقيق  لك   بالن�رش 
 ، �لن�سو�ش   وت�سحيح  لغوي 
�أهلي  من  �لت�سجيع  وجدت 
و�أ�سدقائي و�أول د�ر �أر�سلت 
وقبلت  �ملثقف  د�ر  لها 
كتابي   وهلل �حلمد هلل وفقت 
يف ذلك لكن تاأخرت يف ذلك 

قليال....

حدثينا عن كتابك 
الأخري اأكرث  ؟

هو يف حقيقته ر�سالة باأ�سلوب 

مك�سور  �سلع  عنو�نه  ب�سيط 
�سلع  طلقت  �ذ�  �ملر�أة  الأن 
مك�سور  كما جاء يف �حلديث 
ُخِلَقْت  �مْلَْر�أََة  »�إَِنّ   : �لنبوي- 
لٍَع لَْن تَ�ْستَِقيَم لََك على  ِمْن �سِ
ِبَها  ��ْستَْمتَْعَت  َفاإِِن  َطِريَقٍة، 
ِعَوٌج،  َوِبَها  ِبَها  ��ْستَْمتَْعَت 
َك�رَشْتََها  تُِقيُمَها،  َذَهبَْت  َو�إِْن 

َوَك�رْشَُها َطاَلُقَه ».

�سدق ر�سول اهلل

فهذ� كان �سبب ت�سميتي له بـ  
�سلع مك�سور �أما عن حمتو�ه 
باأ�سلوب  ر�سالة  جمرد  فهو 
ب�سيط يفهمه �لعام و�خلا�ش 
�الأمل  زرع  ككل  مو�سوعه 
ي�سكن  �لذي  �لياأ�ش  وقتل 
خو�سها  بعد  �ملر�أة  د�خل 
فاأردت  فا�سلة  زو�ج  لتجربة 
�أن �أوجه لها كالمي و�أب�رشها 
ال  و�أنها  حالها  بحقيقة 
ت�ستدعي كل هذ� �لياأ�ش و�أن  
ولي�ش  وقدر  ق�ساء  �الأمر 
لن  وت�سخطها  �لر�سا  �إال  لها 
و�حلزن  �لهم  �إال  لها  يجلب 
�أردت �أن �أرفع من معنوياتها 
وذكرت  لها  وجهتها  بن�سائح 
يجلعن  لن�ساء مل  ق�س�ش  لها 
من �لطالق �إال درجة يف �سلم 
جناحهن ، �ملهم يف كل ثنايا 
�لكتاب ر�سالة لها تزرع فيها 

�الأمل و�لتفاوؤل
ر�سالة  هو  كما  وكتابي 

مبا�رشة للمر�أة �ملطلقة فهو 
ر�سالة غري مبا�رشة للمجتمع 
وال  لها  نظرته  يح�سن  كي 
�التهام  باأ�سبع  �إليها  ي�سري 
جرما  �رتكبت  قد  كاأنها  �أو 
�لزو�ج  �ساأن  �ساأنه  فالطالق 

�أمر �رشعه �هلل    

كيف تفهم �سلمة حقوق 
املراأة يف اجلزائر ؟

يف �حلقيقة حقوق �ملر�أة يف 
ما  حلد  حمفوظة  �جلز�ئر 
مقيدة  تكون  ما  غالبا  لكنها 

باأعر�ف ال �أ�سا�ش لها

رغم ما حتمله ن�سو�سك 
البداعية من جتارب 
موؤملة اإل انك متلكني 

مالمح قوة واأمل وحتدي 
، ما م�سدر هذه الطاة 

فيك ؟

باهلل  ملعرفتي   .. �الميان 

تعاىل و�أنه ال ي�رش �أبد� و�أنه 
رب �خلري وال ياأتي رب �خلري 
من  بنا  �أرحم  �هلل  باخلري  �إال 
�أمهاتنا و�آبائنا و�هلل وكل �أمر 
يف  ولوكان  حتى  لنا  يختاره 
يحمل  فهو  م�رش�  ظاهره 
من �خلري ما ال نعلمه �إال بعد 
باهلل  �ملعرفة   ، �الأو�ن  فو�ت 

جتعلك �سعيد 

هل تفكرين يف كتابة 
الرواية  ؟

حتى  لكن  ؟   ال  ومل  ممكن 
�أجد مو�سوع جذ�ب لكن �أوال 
�أفكر يف ن�رش ديو�ين �ل�سعري 

ونف�ش �لغبار عليه  

ما هي م�ساريعك 
الإبداعية يف امل�ستقبل  

؟

�أوىل م�ساريعي �متام  كتابي 
�رش  عن  فيه  بد�أت  �لذي 

�ل�سعادة ، وطبعا ن�رش ديو�ين 
�ل�سعري

كلمة اأخرية للجريدة 
والقراء

�نطالقا من قوله �ش  » من 
ال ي�سكر �لنا�ش ال ي�سكر �هلل 

   «
وقف  من  كل  �أ�سكر  فاإين 
وموؤيد�  م�ساند�  بحانبي 
هذ�  كتابي  لريى  وم�سجعا 
�إىل  بو�لديا  بدء�  �لنور 
و�أتقدم  و�أ�سدقائي  �أهلي 
و�لعرفان  �ل�سكر  بجزيل 
ت�سجع  �لتي  �ملثقف  لد�ر 
وتاأخذ  �ل�سبابية  �ملو�هب 
بيدهم �إىل طريق �لتميز كما 
يو�سف  بن  �ل�سحفي  و�أ�سكر 
�ل�سيق  �حلو�ر  هذ�  على 
�هلل  من  و�أرجو  �ل�سكر  جزيل 
�لقبول  هذ�  موؤلفي  ينال  �أن 
ويكون ��سافة مميزة للمكتبة 

�جلز�ئرية    

للكاتب ال�سحايف والروائي �سلطان احلجار

»دموع على جدران احلي«.. حبكة اأدبية بلغة ال�سينما
على  »دموع  ر�وية     حتمل 
�ل�سحايف  للكاتب  جدر�ن �حلي« 
و�لرو�ئي �سلطان �حلجار، طابعاً 
�الأوىل،  �ل�سطور  منذ  غام�ساً 
توظيف  يف  �لكاتب  جنح  حيث 
يف  وو�سعها  �لر�وية  �سخو�ش 
تتد�خل  حيث  حمكمة  د�ئرة 
ببع�سها  وت�سطدم  �الأحد�ث 
�لبع�ش من خالل �سياقها �لزمني 

و�ملكاين.
�الجتكاعي  بطابعها    و�لرو�ية 
�لغزير �أ�سبع بعامل �ل�سينما و�لتي 
�لطفل  »�سامل«  ق�سة  عن  حتكي 
يتعر�ش يف �سغره  �لذي  �لبائ�ش 
يتجرع  وهو  �الأب  زوجة  لق�سوة 
�ملر�رة دون بوح ويتحمل �لكثري 
�لذي  �سامل  لكن  �مل�ساعب،  من 

�إىل  ي�سافر  �ساباً  �الأيام  يغدو مع 
ليقع  در��سته  ال�ستكمال  �خلارج 
يف �رش�ع مرير مع �جلن�ش �الآخر 
فتاة  �أي  من  �النتقام  �أر�د  فهو 
تقع يف طريقه كنوع من �لت�سفي 
يف زوجة �الأب »دالل«، �لتي القى 
�أنو�ع  كل  يديها يف طفولته  على 

�لعذ�ب من دون علم �الأب.
�أحد�ث �لر�وية، �لتي  ومع تطور 
للن�رش«،  نبطي  »د�ر  �سدرت عن 
و�سمم لها �لغالف �لفنان ور�سام 
يفجع  جلل،  خالد  �لكاريكاتري 
من  »مر�م«  �أخته  مبوت  �سامل 
حتفها  تلقى  �لتي  �أبيه  زوجة 
نتيجة  �الأب  موت  ثم  غرقاً، 
ثم  ومن  �بنته،  بهروب  فاجعته 
�لذي  »عي�سى«،  �سديقه  موت 

نتيجة  بجر�حه  متاأثر�ً  تويف 
حادث مدبر، وتتو�ىل �ملفاجاآت 
بدخول �سامل �ل�سجن ملدة ثالث 
بعد  �سنو�ت، ليجد نف�سه وحيد�ً 
�حلياة،  ق�سوة  ي�سارع  خروجه 
نهاية  يف  ينت�رش  نر�ه  حتى 
من  فيتزوج  قدمي  حلب  �لرو�ية 
حبيبته مهرة وينجب منها طفلة 
الأخته  وفاء  »مر�م«  وي�سميها 
�ستكون  كيف  ولكن  �لغريقة، 
�إىل  �لتي تدخل  بـ«دالل«  عالقته 
فقد�نها  نتيجة  نف�سية  م�سحة 
�أم  معها،  يت�سامح  وهل  البنتها، 

ي�سعى لالنتقام منها..؟.
منها  �الأوىل  للطبعة  وقدم 
�ل�سحفي  و�لكاتب  �الأديب 
قال  حيث   ، �لظاهري  نا�رش 

�لكاتب  �ل�سديق  رو�ية  »حملت 
�سلطان �حلجار يف تلك �حلقيبة 
متعة  للقر�ءة  حيث  �مل�سافرة، 
�للذيذ،  و�لك�سل  �ال�سرتخاء، 
فق�سيت معها وقتني، وقتاً ملتعة 
مقدمة  لكتابة  ووقتا  �لقر�ءة، 
لها.. �لرو�ية عمل �آخر، وجديد، 
و�ملبدع  للكاتب  وخمتلف 
�أدبية  جتارب  بعد  �حلجار، 
�الإبد�ع،  باب  بها  طرق  متنوعة، 
�لنا�ش،  بني  لتعي�ش  وتركها 

حمدثة ذلك �ل�سجيج«.
ثالث  للحجار  �سدر  �أنه  يذكر 
»فر��سة  هي:  قبل،  من  رو�يات 
�سيا�سية«،  »نا�سطة  �مليد�ن«، 

و«�حلا�سية«.
 وكالت

الربيطانية ديزي جون�سون اأ�سغر كاتبة 
يف قائمة املر�سحني جلائزة مان بوكر

�أ�سغر  �ليوم  )27 عاماً(  ديزي جون�سون  �لربيطانية     �أ�سبحت 
�إحدى  كاتبة �سمن قائمة �ملر�سحني للفوز بجائزة مان بوكر، 
�جلو�ئز �الأدبية �لعريقة �لتي متنح الأف�سل رو�ية يف �لعام مكتوبة 
موؤلفة  جون�سون،  وتعد  بريطانيا.  يف  ومن�سورة  باالإجنليزية 
�ملر�سحني  �سمن  و�حدة   ،»Everything Under« كتاب
ن�ساء  �أربع  �لعام  هذ�  لها  يختار  �لتي  بوكر  مان  �ل�ستة جلائزة 
�أبياه،  �أنطوين  كو�مي  �لتحكيم،  جلنة  رئي�ش  و�رشح  ورجالن. 
»جميع  لندن:  �لربيطانية  بالعا�سمة  عقد  �سحفي  موؤمتر  يف 
كل  عند  �الأ�سلوبية،  �البتكار�ت  يف  معجز�ت  �ل�ستة  مر�سحينا 

و�حد منهم حتتل �للغة مكاناً حمورياً«.
�الأخرى  �الأوجه  جميع  يف  متنوعون  »هم  ذلك  مع  �أنه  وتابع 
جميع  تهم  �لتي  �ملو�سوعات  من  كبري�ً  عدد�ً  وي�ستك�سفون 
بريطانيان  يربز  جون�سون،  جانب  و�إىل  و�الأزمان«.  �الأماكن 
�آنا  �لكاتبة  وهما  �جلائزة،  بهذه  للفوز  كمر�سحني  �آخر�ن 
روبني  �ال�سكتلندي  عملها »Milkman« و�ل�ساعر  عن  برن�ش 

.»The long Take« روبر�ستون عن عمله
ومن �ملقرر �الإعالن عن �لفائز باجلائزة، �لتي متنح منذ 1969، 

يف 16 �أكتوبر �ملقبل.
 وكاالت 
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الكاتب املغربي �سفيان الروكي يف حوار ح�سري مع »الو�سط«

رواية »ما تخبئه لنا احلياة« ...�صراع 
ال�صباب من اأجل اإثبات الوجود  

ي�سلط ال�سوء الكاتب املغربي املبدع �سفيان الروكي يف باكورة اأعماله  » ما تخبئه لنا احلياة »  ال�سادرة يف 
اأغلبية  منها  يعاين  ظاهرة  تربز  رواية   وهي  باملغرب  القنيطرة  والتوزيع  للن�سر  القرويني  دار  عن   2018

ال�سباب املغاربي والعربي واملتمثلة يف عزلة ال�سباب داخل اأوطانهم  حيث اأنهم يعي�سون بداخلها غربة 
قا�سية  ومريرة  جعلتهم غرباء  يف جمتمعهم  ،  وبالتايل فالهدف من خالل هذا العمل الروائي حتقيق 

العدالة الجتماعية عن طريق اإعطاء قيمة ومكانة حقة لل�سباب املبدع وعدم تهمي�سه  لأن هوؤلء هم 
جيل الغد والركيزة الأ�سا�سية للتطور والزدهار لكل الأوطان حيث �سي�سارك ابن مدينة وزان ، ح�سب 
ما ك�سفه يف هذا احلوار احل�سري  مع جريدة« الو�سط »التي كانت ال�سباقة يف اإجراء اأول حوار  معه  يف 

اجلزائر واملغرب والوطن العربي ، والذي حتدث لنا فيه عن م�ساركة عمله الروائي الأول  يف العديد من 
املعار�ض املغاربية والعربية والدولية للكتاب ، اإ�سافة لتفا�سيل اأخرى �سيكت�سفها القارئ  معنا يف هذا 

اللقاء ال�سيق الذي جمعنا باأحد الأقالم الإبداعية يف املغرب  الذي  ميلك خمزونا اإبداعيا منقطع النظري.

 حاوره: حكيم مالك

من هو �سفيان الروكي؟

مواليد  من  الروكي  �سفيان   
اجلن�سية  مغربي   ،1994 �سنة 
وزان، حا�سل على  ابن مدينة 
�سعبة  يف  البكالوريا  �سهادة 
وحا�سل  الإن�سانية،  العلوم 
الإجازة  �سهادة  على  كذلك 
الفل�سفة  �سعبة  يف  الأ�سا�سية 
جامعة ابن طفيل كلية الآداب 
القنيطرة،  الإن�سانية  والعلوم 
)�سندوق  بجائزة  توجت 
ن�سختها  يف  للق�سة  الدنيا( 
الق�سرية  بالق�سة  الثانية، 
من  املنظمة  املنت�سف(  )يف 
طرف دار زين للن�رش والتوزيع 

م�رش.  

حدثنا عن م�سمون 
باكورة اأعمالك »ما تخبئه 

لنا احلياة »؟
 

يف بع�ض الأحيان يكون الإن�سان 
الختالء  اإىل  ما�سة  حاجة  يف 
ذاته،  على  والنطواء  بنف�سه، 
ليعيد ح�ساباته ويرتب اأوراقه، 
لكي ير�سم بداية جديدة رمبا، 
اأو ليحدد مكامن اخلطاأ، لعله 
يجد لها احللول الكفيلة بجعله 
ب�سكل  احلياتية  رحلته  يوا�سل 
اآمن ولو قليال، هذا بالذات هو 
�سنوات،  ثالث  منذ  فعلته  ما 
الإنتاج  هذا  النتيجة  فكانت 
يف  الأول  هو  الذي  الروائي، 

م�ساري الأدبي.
عمل  احلياة«،  لنا  تخبئه  »ما 
اإىل  قريبة  ب�سيطة  بلغة  كتب 
جيل  معاناة  عن  تعرب  الواقع، 
باأكمله، �سباب يف عمر الزهور 
مل تتح لهم حتى فر�سة العي�ض، 
ي�سعروا  اأن  دون  ماتوا  �سباب 
بذلك وهم يبحثون عن ذواتهم 
م�سلوب  وطن  يف  امل�سلوبة 
و�سيا�سيا،  وثقافيا  اقت�ساديا 
�سباب  دينيا...  وحتى  بل 
دون  بالواجبات  الوطن  اأغرقه 
يجعله  واحدا  حقا  يعطيه  اأن 

بوطنيته،  فعلي  ب�سكل  يح�ض 
وطن ل مكان فيه للفقراء...

تنطلق  هذه الرواية  ال�سادرة 
القرويني  دار  عن   2018 يف 
القنيطرة  والتوزيع  للن�رش 
وتنتهي  باإحراق  باملغرب 
الكتب  اإحراق  باحرتاق، 
ح�ساد  على  بالنتفا�سة 
غري  بانتحار  وتنتهي  ال�سنني، 
عذابات  على  لتحيل  معلن، 
الإحباط  حا�رشها  اأجيال 
ما  ال�سبل،  اأمامها  و�سدت 
اإىل  تف�سي  التي  تلك  عدى 
غري  يكن  مل  اإن  الذي  املوت؛ 
معلن  فهو  البع�ض،  عند  معلن 
من  منهم  اآخر،  �سباب  عند 
اإىل  بنف�سه  يلقي  اأن  اختار 
من  ومنهم  البحر،  اأح�سان 
كما  ال�رشطان  مر�ض  اجتاحه 
الرواية،  �سخ�سية  مع  ح�سل 
احلياة«  لنا  تخبئه  »ما  لتكون 
تعبريا �سادقا عن معاناة �ساب 
جمهول  ومات  جمهول  ولد 
فعندما  جمهول...  وطن  يف 
هائج  كوح�ض  الوطن  ي�سري 
اآنذاك  �سعبه،  بعذابات  يتلذذ 
احلديث  الإمكان  يف  يعود  ل 
مفهوم  وبني  الوطنية،  عن 
اآلف  تفتح  والوطنية  الوطن 
الأقوا�ض، اأغلبها تقود اإىل رفع 
�سعار »اإ�سقاط اجلن�سية« وهو 
رفعته  الذي  ال�سعار  بالذات 
املغربية،  ال�سعبية  اجلماهري 
�سخ�سية  موقف  نف�سه  وهو 
له...  �سكن  ل  فمن  الرواية، 
قارئ  لكل  تاركا  له،  وطن  ل 
الن�ض  تفا�سيل  عي�ض  فر�سة 
اأحا�سي�ض  من  تتخلله  ما  بكل 

وم�ساعر.

ما الدللة التي يحملها 
عنوان روايتك« ما تخبئه 
لنا احلياة« وما الهدف من 

خالله؟

عبارة  احلقيقة  يف  العنوان   
ذهني  يف  جال  ت�ساوؤل  عن 
يف  اأبداأ  اأن  قبل  طويلة  مدة 
الرواية  فكانت  الرواية،  كتابة 

مبثابة اإجابة �رشيحة عن هذا 
الأ�سل  يف  هو  الذي  ال�سوؤال، 
�سوؤال كل �ساب عربي، اأو لنقل 
نظرا  خا�ض،  ب�سكل  مغربي 
ملا يعي�سه ال�ساب املغربي يف 
ظل �سيادة ملك ل يراه ال�سعب 

اإل عرب �سا�سات التلفاز.

هل �ست�سارك روايتك 
الأوىل يف املعار�ض 

الدولية للكتاب؟

لنا  تخبئه  »ما  رواية  تعترب   
اأدبية،  احلياة« هي اأول جتربة 
هذا  ب�سدور  جدا  فخور  واأنا 
العمل  �سيكون  اأكيد  العمل، 
الدويل  باملعر�ض  حا�رشا 
)الدار  باملغرب  للكتاب 
�سيكون  ورمبا  البي�ساء(، 
املعار�ض  يف  حتى  حا�رشا 
ما  ح�سب  الأخرى،  الدولية 
تو�سلت به من اإدارة دار الن�رش 

املوقرة.

هل لك اإطالع على الأدب 
اجلزائري؟  وهل ميكننا 
اأن نعرف ملن يقراأ �سفيان 

الروكي؟

األوان  كل  اأقراأ  احلال  بطبيعة 
ذات  �سواء  الأدب  واأ�سكال 
غريها،  اأو  اجلزائرية  النكهة 
هي  يل  بالن�سبة  الثقافة  لأن 
مبثابة نهر ميتد عرب كل بقاع 
من  ينبع  له،  وطن  ل  الأر�ض، 
اأحب  الكل،  اإىل  وموجه  الكل 
كثريا كتابات وا�سيني الأعرج، 
تقريبا  اأعماله  كل  له  قراأت 
بروايته  كثريا  اأغرمت  وقد 

»�رشفات بحر ال�سمال«.

ما راأيك يف الواقع الثقايف 
يف املغرب؟

الواقع الثقايف يف املغرب �سار 
ككني�سة مهجورة ل يدخل اإليها 
اإل قلة قليلة، وامل�سهد الثقايف 
كثريا  يختلف  ل  املغرب  يف 
عن باقي البلدان العربية، لقد 

�سلعة  جمرد  الثقافة  �سارت 
بخ�ض،  بثمن  وت�سرتى  تباع 
حيث �سارت دور الن�رش ت�ساوم 
اخل�سار  يفعل  كما  الكاتب 
�سارت  لقد  ال�سمك،  وبائع 
اأو  رواية  فقط  ن�رش  م�ساألة 
ق�سة ق�سرية م�ساألة يف متناول 
ماديا،  الغني  املثقف  فقط 
الثقايف  الواقع  احلقيقة  ويف 
اآخر  يلفظ  �سار  املغرب  يف 

اأنفا�سه.

ماذا قدمت لك جائزة 
�سندوق الدين للق�سة 

مب�سر التي توجت ق�ستك 
»يف املنت�سف«؟  

 
�سندوق  بجائزة  فوزي 
يف  الق�سرية  للق�سة  الدنيا 
مبثابة  كان  الثانية،  ن�سختها 
اأدبية  ودفعة  اإ�سافية  جرعة 
قدراتي،  اأكرث يف  اأثق  جعلتني 
عربية  جائزة  اأول  وباعتبارها 
اأكيد  فاإنني  عليها،  اأح�سل 
بابا  يل  تفتح  رمبا  اأنها  اأرى 
والقارئ  العربية  الثقافة  نحو 
العربي بفعل تواجد ا�سمي يف 

م�سابقة من هذا العيار.

ماهي اأبرز طموحاتك 
ككاتب �ساعد؟

 ككل كاتب �ساب، طموحي هو 
اأ�سماء  بني  ا�سمي  اأ�سجل  اأن 
اأن  ل  وملا  ال�سباب،  الكتاب 
اأ�ساهم ب�سكل ما يف تغيري واقع 
�سارت  التي  العربية  الثقافة 
يف  حلقها  ما  بفعل  م�سوهة 

القرون الأخرية.

هل لنا اأن نحظى 
مبعلومات عن روايتك 

القادمة »نب�ض يف 
الذاكرة«؟

»نب�ض يف الذاكرة« هي الرواية 
الثانية التي �ست�سدر قريبا عن 
نف�ض دار الن�رش »دار القرويني 
احلقيقة  يف  والتوزيع«،  للن�رش 

اأنا اعمل عليها لتكون حا�رشة 
للكتاب  الدويل  املعر�ض  يف 
هي  والرواية  البي�ساء،  بالدار 
عبارة عن �سرية غريية، تت�سعب 
جتارب  لنا  لرتوي  ف�سولها 
اأجل  من  دائما  يطمح  �سباب 
دائما  لكنه  اأف�سل،  واقع  ر�سم 
اأبواب  اأمام  نف�سه  يجد  ما 
مو�سدة اأحدثها القائمون على 
�سوؤون هذه البالد، التي �سارت 
لعنة حتملها  »العربية«  ت�سمية 
»العربي«  و�سار  جبينها،  على 
متهما يف كل البلدان الأخرى.

 اإىل اأي مدى �ساهمت 
الفل�سفة يف دخولك عامل 

الكتابة؟
 

الفل�سفة هي الباب الذي عربت 
الكتابة  عامل  اإىل  خالله  من 
خالل  من  اأنه  حيث  الأدبية، 
الفل�سفة اكت�سبت جمموعة من 
الإمكانات، التي �ستبدو ظاهرة 
طيلة ف�سول الرواية »ما تخبئه 
جعلتني  لقد  احلياة«  لنا 
فكرة  كل  على  نف�سي  اأحا�سب 
قبل كتابتها، قبل اأن يحا�سبني 
عليها غريي، الفل�سفة بالن�سبة 
الذي دفعني  يل هي املحرك 
لأتطفل على عامل الأدب، رغم 
وجهان  والأدب  الفل�سفة  اأن 
فيل�سوف  فكل  العملة،  لنف�ض 
�سحيح  والعك�ض  بطبعه  اأديب 

كذلك.

ماهي ال�سبل التي ت�سجع 
ال�سباب العربي لالنفتاح 

على الثقافات اجلادة؟

بني  من  الرواية  �سارت  لقد   
التي  الأدبية،  الأ�سكال  اأكرث 
ال�سباب  خاللها  من  يدخل 
وهي  الثقافة،  عامل  العربي 
على  ت�سجيعا  الأكرث  ال�سكل 
�سواء  الثقافة  على  النفتاح 
العربية اأو العاملية، اإىل جانب 

الق�سة بكل اأنواعها.

 كلمة اأخرية للقراء 
وجلريدة »الو�سط »؟

اإن كل كاتب �سواء كان حمرتفا 
اأو مبتدئا، فاإن هدفه الأ�سا�سي 
من الكتابة هو مالم�سة قلوب 
فاإن  بالتايل  القراء،  وعقول 
معنى  لها  يكون  لن  الكتابة 
وبوجود  قراء،  وجود  بدون 
قراء جيدين نخلق كتابا واأدباء 
جيدين، من هنا اأمتنى من كل 
اأجنبي  اأو  عربي  �سواء  قارئ 
بروؤية  ن�ض  اأي  مع  يتعامل  اأن 
نقدية وقراءة حازمة، من اأجل 
العربية  الثقافة  بواقع  الرقي 
وانت�سالها من م�ستنقع التفاهة 
التي �رشنا كعرب نقبع داخلها 
اأن  يفوتني  ل  كما   ، ونعي�سها 
جريدة  على  القائمني  اأ�سكر 
»الو�سط«، ملا تقوم به من دور 
املغاربي  الو�سط  يف  تنويري 
واأمتنى   ، والعاملي  والعربي 
بكل اإخال�ض اأن يهتم الإعالم 
الثقايف  باجلانب  املغربي 
الدولية   اجلرائد  تفعل  كما 

اجلزائرية ال�سقيقة.  
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

تتاأخر يف نومك، رمبا تبكر يف... موتك
�شديق  املبكر  ال�شتيقاظ   
وطول  ال�شحة  لنعمة  ويف 
التاأخر  وتالياً،  العمر، 
الك�شول يف النوم رمبا ق�رض 
فرا�ض  من  وقّربك  عمرك 
ما  ذلك  الأقل  على  املوت. 
اقرتحه تقرير علمي ن�رضته 
القلب  اأطباء  جمعية  »جملة 
وخل�ض  اأخرياً،  الأمريكيني« 
لياًل  النوم  اأن  اإىل  اخلرباء 
�شاعات،   8  -7 من  لأكرث 
املوت  بخطر  يرتبط 

املبكر.
 74 نتائج  يف  اخلرباء  ودقق 
درا�شة علمية موّثقة، �شملت 
ماليني   3 على  يزيد  ما 
ن�شبة  اأن  ووجدوا  �شخ�ض. 
املوت املبكر ترتفع عند من 
�شاعات   8 من  اأكرث  ينامون 

لياًل، بن�شبة تزيد على 30 يف 
املائة مقارنة مبن ينامون 8 
اأن  اخلرباء  ورّجح  �شاعات. 
يكون النوم زيادة على املدة 
بحد  يكون  رمبا  الطبيعية، 
ارتفاع  على  موؤ�رضاً  ذاته 
خطر الإ�شابة باأحد اأمرا�ض 
وكذلك  وال�رضايني،  القلب 
اأ�شاروا اإىل �رضورة اأن يتنبه 
اإىل  العام  الطب  ممار�شوا 
روتينية  ب�شورة  اأ�شئلة  طرح 
ومدى  لياًل  النوم  مدة  عن 
ال�شتيقاظ  عند  النتعا�ض 
�شباحاً، على كل من يق�شد 

عياداتهم.
الخت�شا�شي  ولحظ 
�شينغ  �شون  الدكتور 
العلوم  »معهد  من  كوك، 
»جامعة  يف  والتقنية« 

املتطاول  »النوم  اأن  كيل«، 
ارتفاع  على  موؤ�رض  لياًل 
باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر 
ما  وال�رضايني،  القلب  يف 
الهتمام  �رضورة  يفر�ض 
اأي�شاً«.  ونوعيته  النوم  مبدة 
يف  رئي�شاً  باحثاً  كوك  وكان 

اآنفاً.  اإليها  الدرا�شة امل�شار 
اإىل وجود  اأي�شاً  ولفت كوك 
وثقافية  اجتماعية  تاأثريات 
ومر�شية  و�شلوكية  وبيئية 
ت�شاهم كلها يف حتديد مدة 
اأفراد  عند  ونوعيته  النوم 

املجتمعات احلديثة.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض الن�شداد الرئوي ال�شبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�شبح 

ال�شبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�شحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان 

التبغ غري املبا�رض( ال�شبب الأّول لظهور 
مر�ض الرئة الن�شدادي املزمن، فما اأعرا�شه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد الن�شداد الرئوي املزمن مر�شاً رئوياً 

ي�شبب ان�شداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 
ومن اأبرز اأ�شبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�شه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �شيق التنف�ض

* ال�شعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�شي املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية وار�شادات ممكن ان ت�شاعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�شه، 

واأهمها:
- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�شاط البدين

- التلقيح �شد الفريو�شات واللتهاب الرئوي
- اللتزام بالأدوية
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اأزمة احلجر الأ�سود
يقول العالمة د . علي جمعة : » كان عليه ال�سالم بفطنته 

ينهي منازع اخلالف ب�سكل قاطع, مع حماية املجتمع 
االإ�سالمي من اآثار االأزمة, بل يعمل على اال�ستفادة 

من املوقف الناجت عن االأزمة يف اال�سالح والتطوير, 
واتخاذ اجراءات الوقاية ملنع تكرار االأزمة اأوحدوث 
اأزمات م�سابهة لها. واإنك لرتي اآثار هذه احلكمة يف 

تلك املعاجلات يف ال�سرية النبوية ال�رشيفة قبل البعثة 
وبعدها » . وهنا يقول ابن ه�سام يف �سريته : » اأن اأبا اأمية 

بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم , وكان عائذ 
اأ�سن قري�ش كلها ؛ قال : يا مع�رش قري�ش , اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه اأول من يدخل من باب هذا امل�سجد 

يق�سي بينكم فيه , ففعلوا . فكان اأول داخل عليهم ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ؛ فلما راأوه قالوا : هذا االأمني , 
ر�سينا , هذا حممد ؛ فلما انتهى اإليهم واأخربوه اخلرب , 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم : هلم اإيل ثوبا , فاأُتي به , فاأخذ 
الركن فو�سعه فيه بيده . ثم قال : لتاأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب , ثم ارفعوه جميعا , ففعلوا : حتى اإذا بلغوا به 
مو�سعه , و�سعه هو بيده , ثم بنى عليه » .. ويعلق ف�سيلة 
العالمة د علي جمعة على ذلك :- » وبهذا التفكري ال�سليم 

والراأي ال�سائب ح�سم �سلى اهلل عليه و�سلم اخلالف بني 
قبائل مكة, واأر�ساهم جميعا, وجنب بلده وقومه حربا 

�رشو�سا �سحذت كل قبيلة فيها اأ�سنتها »

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ش ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر, ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبرية, 

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر, وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية, اإالَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر,  هو اأكرَبُ منُه, فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رشار, واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

كارثة التبول يف امل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال االأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  علّي  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�ش بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�ش , 
 , و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�ســالم  ال�سالة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ال ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً 

اأن  البد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأوالً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا البد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رش اخلطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر االآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  احلل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اخليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها االأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�ش العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
, كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود , واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها , ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف االأر�ش كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , الأن كفرهم لي�ش اأ�سياًل 
, الكفر و االإحلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ش, َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ش, واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ش, حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك, فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َش �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت, وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث, واإَنّ  َمُد(, وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث, َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل, ولي�َش كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�ش كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�ش. , فُرِوي عن ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ر�سميا  ال�سني  اأقّرت 
ال�سيارات  على   %25 �رضيبة 
الواليات  من  امل�ستوردة 
املتحدة االأمريكية، كما اأكدت 
كرو�س  �سيارات  باأن  رويرتز 
يتم  باأمريكا  امل�سنعة  اأوفر 
حاليا احتجازها يف اجلمارك 
بوا�سطة امل�سوؤولني ال�سينيني، 
بالفعل  اأكدت  قد  مر�سيد�س 
امل�سنوعة  �سياراتها  باأن 

تفتي�سها  يتم  اأالباما  بوالية 
الحتمالية وجود م�ساكل فيها، 
يّدعي  م�ستند  ظهور  اإثر  ذلك 
وجود عطب باملكابح اخللفية 

.GLSو GLE لـ
باأنها  امل�سكلة  تبدو  قد 
تقريرا  لكن  عادية،  حادثة 
اإم  بي  باأن  اأكد  رويرتز  من 
باأمريكا  امل�سنوعة   X4 دبليو 
حيث  مماثلة،  ق�سة  تواجه 

ترف�س  ال�سينية  اجلمارك  اأن 
اأوفر  الكرو�س  اإدخال  اأي�سا 
اأبريل ومايو  امل�سنوعة خالل 
2018 اإىل البالد. وبالرغم من 
اأن التوقيت يبدو مريبا، اإال ان 
اخلالف بني ال�سني والواليات 
املتحدة ال عالقة له غالبا مبا 
ال�سيارات  �سانعتي  مع  يجري 
بي  اأكدت  حيث  االأملانيتني، 
املوردين  اأحد  باأن  دبليو  اإم 

اأنه  اإذ  ذلك،  على  املالم  هو 
�سلّم مكابح خلفية قد تتعر�س 
للف�سل ب�سكل مفاجئ. ومبا اأن 
على  احلالتني  كلتا  يف  الرتكيز 
اإذا  الراجح  اخللفية،  املكابح 
باأن ال�سلطات ال�سينية تفح�س 
كرو�س اأوفر مر�سيد�س ل�سمان 
اأنها ال تعاين من م�سكلة مماثلة 
اإجراء  جمرد  واأنه   ،X4 للـ 

للحفاظ على ال�سالمة.

تعّرف على معاين اأ�صماء 
ال�صيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
االأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
تلك ال�رضكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�س مبن 
اأن�سئ ال�رضكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  اال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  اال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رضكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رضكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رضكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

هكذا ت�صتطيع اإيقاف �صيارتك باأ�صرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�صتثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ض ملناف�صة بور�ض وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رضعات عالية، وهنا يُت�ساءل عن 
اأف�سل طريقة الإيقاف ال�سيارة يف 

اأق�رض م�سافة، وهذا ما �سوف 
نتحدث عنه يف ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رضعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر اال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 

اأ�رضع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رضكة 
جيلي  �رضاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ال�ستثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رضكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�سانعة 
ال�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

من  تدريجى  ب�شكل  الأن  التخل�ص  يتم 
املدرج  الأمامي  الإ�شبع  ب�شمة  ما�شح 
ا�شتمرار  مع  ذلك  و  نف�شه،  بالهاتف 
هذا  اأدى  حيث  احلواف.  تقلي�ص 
الأ�شبع  ب�شمة  تقنية  لإدراج  املفهوم 
لأول  طرحها  مت  التي  و  ال�شا�شة،  حتت 
 Plus  vivo X20 هاتف  بوا�شطة  مرة 
و   ،UD  X21 هاتف  تبعها  ثم   ،UD

Explorer 8 XIAOMI Mi، و عدد 
و   الأخرى.  ال�رشكات امل�شنعة  قليل من 
 ،Digitimes و التي اأفادت عنها تقرير
�شت�شل عدد الهواتف الذكية التي حتتوي 
ال�شا�شة  الأ�شبع حتت  على تقنية ب�شمة 
نحو 42 مليون هاتف و ذلك بحلول نهاية 
 2019 عام  يف  �شت�شل  بينما   ،2018 عام 

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�شام�شونغ ت�شوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  اأ�شدرت 
جديدة  ت�شويقية  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، والذي من املفرت�ص اأن تك�شف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري العالمة التجارية
اإىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�شويقية  الفيديوهات  فاإن  الأمر 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار الأمور.
قد  ال�شابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy التجارية  اإلغاء عالمتها 
الربحية،  انخفا�ص  ب�شبب   Note
الذكية،  الهواتف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�ص املنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�ص التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �شام�شونغ قررت ا�شتباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن امليزات التي من املفرت�ص اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�شتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رشكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�شري 
قراًرا بزيادة �شعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�شادرة  املعلومات  واأو�شحت 
الهاتف  ح�شول  اإمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  ال�شمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  امل�شتمر  الفيديو 
�شعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شمن  �شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
اأي هاتف ذكي من ت�شكيلة هواتفها 
حت�شًنا  ت�شكل  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�شبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�شتك�شف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ص  وج�شيكي  �شوزان  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �شناع  اأجل  من  املزايا  بع�ص 
وامل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�شتك�شف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�شاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�شيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�شها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  الذي  الر�شمي”  “غري  امل�شدر 
بوا�شطة موظفي يوتيوب.

ال�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ص  اأو  اآي  الت�شغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �شمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�شتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�شفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  وال�شرتاكات،   Trendingو الرئي�شية، 
الرئي�شية وال�شتك�شاف  ال�شفحة  بدلً من ذلك 

وال�شرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�شاهدة  العر�ص  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ش�شة  الفيديو  تو�شيات 
بن�شاط العر�ص ال�شابق و�شلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�شاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �شويت�ص. اإل اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



توجه  وبعدها  ميمون  �أوالد  بد�ئرة  عدل02 
�لع�سكرية  �ل�سلطات  رفقة  �لوز�ري  �لوفد 
�ل�سعبي  �ملجل�س  مقر  �إىل  �الإعالم  ورجال 
و�يل  رفقة  �ل�سكن  وزير  �أ�رشف  �أين  �لوالئي 
عدل01  �سكنات  مفاتيح  توزيع  على  �لوالية 
 1 �مل�ستفيدين من عدل  و  �لبالغ عددهم450 
م�ستوى  م�ستفيد على   150 نحو  وبلغ عددهم 
حي الروكاد مبن�سورة ومت منح نحو42 مفتاح 
يف  �لربجمة  عملية  ح�سب  وهذ�  للم�ستفيدين 
حيت مت منح �ملفاتيح للم�ستفيدين من �سيغة 
وبلغ  �أل�سبي  �لت�ساهمية  �الجتماعية  �ل�سكنات 
موجهة  وهي  �سكنية  200وحدة  نحو  عددهم 

ملوظفني يف �جلامعة و�إطار�ت 
بني  عنيف  �سجار  وقع  �سلة  ذ�ت  �سياق  ويف 
مكتتب يف �سيغة عدل01 وبني موظف بوكالة 
عدل تلم�سان حيث  تبادال �ل�ستائم و �للكمات 
على منظر �حلا�رشين ومت تفرقتهم من طرف 
عدل  مكتتبي  خلية  ورئي�س  �الأمن  م�سالح 
بتلم�سان و�علي �سليم �لذي كان حا�رش� وقام 

وحماولة  �ملتخا�سمة  �الأطر�ف  مع  بالتحاور 
�إرجاع �الأمور �إىل ن�سابها.

�لوحيد  عبد  �ل�سكن  وزير  �أن  �الإ�سارة  جتدر 
�سكنية  ح�سة  �أ�ساف  قد  �أنه  �أعلن  قد  متار 
ب1000وحدة  تقدر  عدل02  ل�سكنات  �إ�سافية 
�سكنية و�سيتم فتح �ملوقع �الإلكرتوين من �أجل 
�سهر  �لثاين  �ل�سطر  وت�سديد  �ملو�قع  �ختيار 

نحو9100مكتتب يف  وينتظر  هذ�  �أكتوبر2018 
وت�سلم  �مل�ساريع  �إنتهاء  من   02 عدل  �سيغة 
مفاتيح �سققهم يف �أقرب وقت ممكن وللتذكري 
فاإن �ملكتتبني وخلية مكتتبي عدل قد قامت 
مقر  �أمام  �سلمية  �حتجاجية  بنحو3وقفات 
ظرف  يف  تلم�سان  والية  ومقر  عدل  وكالة 

1�سنة.

بكاي عمر

وزير ال�سكن من تلم�سان

ح�صة اإ�صافية باألف �صكن لعا�صمة الزيانيني
حل وزير ال�سكن و العمران عبد الوحيد طمار بوالية تلم�سان اأين وقف 

على عملية ترميم الرتبيعة بندرومة وهو معلم تاريخي وثقايف تزخر به 
املنطقة وكذلك و�سع حجر االأ�سا�س لل�سكنات 

مل�صقات اإ�صهارية 
ت�صّوه مدينة البويرة

�سك  دون  يالحظ  �لبويرة  ملدينة  �لز�ئر 

�الإ�سهارية  للمل�سقات  �لكبري  �الإنت�سار 

و�ل�سو�رع  �الأحياء  جدر�ن  كافة  غزت  �لتي 

�لرئي�سية �ىل درجة جعلت �ملنظر �لعام لهذه 

�ملدينة م�سوها للغاية ت�سمئز منه �لنفو�س . 

ويف جولة ميد�نية ر�سدت يومية » �لو�سط » 

هذه �لظاهرة �لتي �نت�رشت وتز�يدت ب�سكل 

فمل�سقات   , �الأخرية  �ملدة  خالل  رهيب 

ع�سو�ئي  ب�سكل  مل�سوقة  �الأحجام  خمتلفة 

على جدر�ن �ملوؤ�س�سات �لعمومية و�خلا�سة 

�مل�سافرين  �نتظار  و�قيات  زجاج  وعلى 

منها  ت�سلم  مل  �لكهربائية  �الأعمدة  وحتى 

مد�ر�س  �الأحيان  غالب  يف  متثل  و�لتي 

عن  �إعالنات  وكذ�  �الأجنبية  �للغات  تعليم 

و�ملحالت  �ملنازل  وكر�ء  �الأر��سي  بيع 

�خلا�سة  �الإعالنات  �إىل  �إ�سافة   , �لتجارية 

تز�يدت  �لتي  �خل�سو�سية  �لدرو�س  بتقدمي 

و�رباح  �أمو�ل  من  تدره  ملا  مذهل  ب�سكل 

�لتالميذ  يح�رشون  �لذين  الأ�سحابها  طائلة 

كالفئر�ن يف �مل�ستودعات .ويف هذ� �ل�سياق 

عن  �أر�ءهم  �أخذنا   �لذين  �ملو�طنون  عرب 

ويف  �لظاهرة  هذه  من  �ل�سديد  �سخطهم 

ذ�ت �لوقت ت�ساءلو� عن �رش �ل�سمت �ملطبق 

�لذي �إلتزمت به �جلهات �ملعنية دون �لتدخل 

بحزم ملنع وردع مثل هذه �ملمار�سات غري 
�لقانونية.

اأح�سن مرزوق

ترامب

 ملاذا نقدم 
امل�صاعدات جليو�ش 

ال�صعودية واليابان 
وكوريا اجلنوبية؟

�سكا �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب من 
»�مل�ساعد�ت«  �الأمريكي  �جلي�س  تقدمي 
�لواليات  حليفة  �ل�سعودية,  جليو�س 
و�ليابان  �الأو�سط,  �ل�رشق  يف  �ملتحدة 
وكوريا �جلنوبية وقال تر�مب �لذي يعتمد 
�لتجارية  ل�سيا�سته  �سعار�  �أوال«  »�أمريكا 
م�ساعد�ت  نقدم  »ملاذ�  �ملت�سددة: 
جليو�س دول غنية مثل �ل�سعودية و�ليابان 
وكوريا �جلنوبية؟ �سيدفعون لنا. �مل�سكلة 

هي �أن �أحد� ال يطالب«.

تب�سة

العثور على جثة �صيخ 
معلقا بغ�صن �صجرة

تب�سة

اإخماد حريق ببلدية ال�صف�صاف

تتويج  عاملي للفنان اجلزائري 
ما�صيني�صا تيباليل  

�ملدنية نهار  �حلماية  م�سالح  عرثت 
متوقي  �سيخ  جثة  �أم�س على 
�سنقا  يبلغ من �لعمر 57 �سنة   معلقا 
على  �سجرة  بغ�سن  بال�ستيكي  بحبل 
بجانب  �حلديدية  �ل�سكة  م�ستوى 
ذ�رع  بحي  �لقدمية  �لربية  �ملحطة 

�إىل  �ل�سحية  نقل  بتب�سة. وقد  �الإمام 
�سالح  عاليا  �جلثث  حفظ  م�سلحة 
�مل�سالح  فتحت  جهتها  من  بتب�سة 
مالب�سات  ملعرفة  حتقيقا  �الأمنية 

�حلادث.
ع/ ر�سيد

 ح�سب م�سادر خلية �الإعالم و�الت�سال 
بتب�سة  نهار  مبديرية �حلماية �ملدنية 
�أم�س عن �إخماد حريق �ندلع يف  ب�ستان 
�أ�سجار مثمرة  با�لعڨبة �لبي�ساء بلدية 
 04 على  �أم  د�ئرة  �لو�رشى  �سف�ساف 
منها  �الأ�سجار  خمتلف  من  هكتار�ت 
تفاح وتنب و خوخ وزيتون وم�سم�س  مت 

�سجرة   60 حو�يل  �حرت�ق  ت�سجيل 
�إخماد  يف  �لعملية  د�مت  حيث  مثمرة 
�ت�ساع  �إىل  يوؤدي  �أن  كاد  �لذي  �حلريق 
�ت�ساعه  منع  يف  �لنجاح  لوال  �لب�ستان 
من طرف رجال �الإطفاء ما �أ�سفر عن 

خ�سائر مادية كبرية .     
ع/ ر�سيد

و�لفنان  �لرو�ئي  �أم�س  �أول  توج 
ما�سيني�سا  �جلز�ئري  �لت�سكيلي 
�لكربى  �لعاملية   باجلائزة  تيباليل  

للفن �لت�سكيلي  عن لوحته وجها  لوجه 
�لفرن�سية  �لعا�سمة  يف  �لعامل   من 

باري�س .

�سيدي بلعبا�س

 تن�صيب الوايل اجلديد 

�صفري ال�صعودية يغادر اجلزائر

بلدية اخلبانة بامل�سيلة

ممثلو املجتمع املدين يطالبون 
يطالبون باإجناز متو�صطة

 مت �أم�س,تن�سيب �أحمد عبد �حلفيظ �ل�سا�سي 
بلعبا�س  �سيدي  والية  ر�أ�س  على  و�ليا جديد� 
�ملحا�رش�ت  بقاعة  ح�ساين  للطاهر  خلفا 
�لتابعة للوالية ,وهذ� يف �أعقاب �حلركة �جلزئية 
موؤخر�,حيث  �جلمهورية  رئي�س  �أجر�ها  �لتي 
�أثنى �لو�يل �ل�سابق على �ملجهود�ت �ملبذولة 
ومنتخبي  و�إطار�ت  �سكان  كافة  طرف  من 

�لذي  �جلديد  لزميله  �لنجاح  متمنيا  �لوالية 
�أكد بدوره �أن والية مثل �سيدي بلعبا�س وهي 
وما  �جلز�ئري  بالغرب  مرموقة  مكانة  حتتل 
وفالحية  �قت�سادية  �إمكانات  من  عليه  تتوفر 
�ستتطلب فيها �ملهام تظافر جهود �جلميع من 

�أجل �لرقي بها 
�س.�سهيب

�ملحلية  �جلماعات  و  �لد�خلية  وزير  ��ستقبل 
نور �لدين بدوي, �أم�س, �سفري �ململكة �لعربية 
�هلل  عبد  بن  “�سامي  �جلز�ئر,  يف  �ل�سعودية 
�إجر�ء�ت �نتهاء مهامه  �ل�سالح, و ذلك �سمن 

يف �جلز�ئر.
“��ستقبل  �لد�خلية  لوز�رة  بيان  يف  وجاء   
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  معايل 
�سعادة   , بدوي,  �لدين  نور  �لعمر�نية  و�لتهيئة 

�سفري �ململكة �لعربية �ل�سعودية لدى �جلز�ئر, 
�إثر  على  �سالح,  �هلل  عبد  بن  �سامي  �ل�سيد 

�نتهاء مهامه باجلز�ئر”.
�سكل  �لتوديعي  �للقاء  “هذ�  �ن  �لبيان  و�أكد   
بني  �مل�سرتكة  �لرغبة  على  للتاأكيد  فر�سة 
�جلز�ئر و�ململكة �لعربية �ل�سعودية ملو��سلة 
�لق�سايا  يف  �خلرب�ت  وتبادل  �لتعاون  وتعزيز 

ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك”. 

طالب ممثلو منظمات �ملجتمع �ملدين بقرية 
�ل�سلطات  �مل�سيلة  والية  جنوب  �خلبانة 
�أجل  من  �لعاجل  بالتدخل  و�لوالئية  �ملحلية 
برجمة �إجناز متو�سطة جديدة بقريتهم  �لتي 
تبعد عن مقر �لبلدية باأكرث من 30 كلم, ذهابا 
حيث  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سة  �إىل  للو�سول  ة�يابا 
من  باكر�  �خلروج  يف  �أبنائهم  م�ساق  تتو��سل 
مبتو�سطة  �لدر��سة  مبقاعد  �الإلتحاق  �أجل 
�لذين  �أبنائهم  معاناة  من  ز�د  وما  �لبلدية 
�أن  �الأولياء  ويرى  تلميذ�   270 قر�بة  ي�سكلون 

الأبنائهم  حال  ميثل  جديدة  متو�سطة  فتح 
�لذين حتدوهم �لرغبة يف مو��سلة م�سو�رهم 
�مل�ستقبلية  طموحاتهم  وحتقيق  �لدر��سي 
ميكن  ما  تنقذ  لكي  �الآجال  �أقرب  يف  وذلك 
�ل�سارع,  ياأخذهم  �أن  قبل  �أبنائهم  من  �إنقاذه 
ويعلق �سكان �لقرية �ملذكورة �آماال كبرية على 
�مل�سوؤول �الأول على �لهيئة �لتنفيذية بالوالية 
متو�سطة  �إجناز  م�رشوع  وت�سجيل  �لتدخل 

بقرية �خلبانة  .
عبدالبا�سط بديار  

�ساطئ تارقة بعني متو�سنت

الإطاحة ب�صبكة اإجرامية 
 وبحوزتهم42كلغ 

من الكيف 
جنحت قو�ت �ل�رشطة لفرقة �لبحث و�لتدخل بياري �لتابعة 
للم�سلحة �لوالئية لل�رشطة �لق�سائية باأمن والية تلم�سان من 

حجز كمية من �ملخدر�ت قدرت بـ 42 كلغ على م�ستوى �ساطئ 
تارقة والية عني متو�سنت, حيث بتاريخ: 2018/09/26 وردت �ىل 
ذ�ت �مل�سلحة معلومات مفادها وجود �سبكة �إجر�مية خمت�سة 
يف تهريب وترويج �ملخدر�ت, وعليه مت �إعد�د خطة حمكمة 

تنقلت على �إثرها قو�ت �ل�رشطة �إىل �ملكان �ملذكور �سلفا �أين مت 
توقيف �سخ�س يف حالة تلب�س على منت �سيارة من نوع بيجو 206 
�لذي حاول �لفر�ر مبجرد �أن �ساهد عنا�رش �الأمن, ليتم توقيفه 
يتعلق �الأمر باملدعو/ ب ق 36 �سنة, وتفتي�س �ملركبة , تكللت 
�لعملية بالعثور على كمية من �لقنب �لهندي  قدرت بـ: 30 كلغ 

موزعة على �سكل 63 قالب, ومبوجب �إذن بتفتي�س م�سكن �ل�سالف 
�لذكر مت حجز 12 كلغ موزعة على �سكل 25 قالب, كما مت �سبط 

مركبة من نوع تويوتا هيليك�س, و��ستمر�ر� لعملية �لبحث و�لتحري 
مت توقيف باقي �أع�ساء �ل�سبكة �لفارين على منت مركبة من نوع 
�سيرتو�ن بريلنغو يف �لطريق �لر�بط بني تلم�سان و�لرم�سي يتعلق 

�الأمر بكل من �ملدعو/ ن م 27 �سنة و�ملدعو/ ب م 25 �سنة, 
�لتحقيق يبقى مفتوح من طرف م�سالح �أمن والية تلم�سان. 

بكاي عمر

بلدية بئرخادم بالعا�سمة

 غزو البعو�ش يهدد
 �صحة ال�صكان

 �تخذت بلدية بئرخادم �إجر�ء�ت وقائية للحد من تفاقم 
ظاهرة �جتياح �حل�رش�ت �إىل �ملنازل  »كالنامو�س »  
فهذ� ما �سبب حالة من �لقلق لدى �ل�سكان �أحياء  �سان 
جويل وغريها من �الأحياء �الأخرى وعلى هذ� �الأ�سا�س 

فلقد قامت موؤ�س�سة �لتطهري و�لتنظيف و�ل�سيانة بتوزيع 
مطهر قوي على �ل�سكان �لبلدية  �لذي ي�ستعمل لل�ساحة 

�لعمومية �سد جميع �أنو�ع �حل�رش�ت عن طريق ر�س دهاليز 
و�لبالوعات للق�ساء على �لنامو�س. 
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