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ب�سبب منع عر�ض فيلم العربي بن مهيدي

وزارة املجاهدين مطالبة 
بتقدمي تو�ضيحات

اأثار القرارالأخري لوزارة املجاهدين مبنع عر�ض فيلم ال�شهيد العربي بن 

مهيدي للمخرج ال�شينمائي ب�شري دراي�ض موجة من النتقاداتالتي طالت 

املركز الوطني للدرا�شات والبحوث يف احلركة الوطنية باعتباره امل�شوؤول 

عن متابعة الأفالم ال�شينمائية والوثائقية عن الثورة التحريرية وعلى هذا 

الأ�شا�ض فلقد ت�شامن نخبة من الإعالميني واملثقفني اجلزائريني مع  

ب�شري دراي�ض مبا�رشة بعد ن�رشه للخرب على �شبكة التوا�شل الجتماعي 

الفي�شبوك ب�شبب حرمان هذا الأخري من ظهور عمله الإبداعي اإىل  

امل�شاهد اجلزائري  الذي انتظره طويال  لكونه  يحكي عن  البطل  بن 

مهيدي املغوار الذي اأفنى روحه وزهرة �شبابه خلدمة وطنه اجلزائر  فهو 

�شاحب  املقولة ال�شهرية »ارموا بالثورة اإىل ال�شارع يحت�شنها ال�شعب« .

 ح.م  
بكل من باتنة واملدية

توقيف ت�ضعة اأ�ضخا�ص بحوزتهم 
اأ�ضلحة نارية تقليدية

اأوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ض الوطني ال�شعبي بكل من 

باتنة/ن.ع.5 واملدية/ن.ع.1، ت�شعة )09( اأ�شخا�ض بحوزتهم 

)08( اأ�شلحة نارية تقليدية ال�شنع وبندقية )01( �شيد و)04( 

كيلوغرامات من البارود، يف حني حجزت مفارز اأخرى )14،3( 

كيلوغرام من مادة TNT وم�شد�شني)02( اآليني بكل من عني قزام 
ومترنا�شت/ن.ع.6.

بكل من تندوف 
و مترنا�ست وعني 

قزام

�ضبط 16 طنا 
من املواد 

املهربة 
اإثر عمليات متفرقة  بكل من 
مترنا�شت  تندوف/ن.ع.3، 
اأوقفت  قزام/ن.ع.6،  وعني 
الوطني  للجي�ض  مفارز 
منقبني عن   )04( ال�شعبي،  
الذهب ومهربني )02( اثنني 
و)16(  �شاحنتني  و�شبطت 
الغذائية  املواد  من  طنا 
املوجهة للتهريب، بالإ�شافة 
كهربائية  مولدات   )05( اإىل 
�شغط،  مطارق  و)06( 
الدرك  عنا�رش  حجز  فيما 
من  قنطار   )35،6( الوطني 
وحدة  و)1200(  التبغ  مادة 
امل�رشوبات  خمتلف  من 
م�شتغامن/ن.ع.2،  من  بكل 

ب�شكرة والوادي/ن.ع.4.

خبر في 
صورة

وزارة الدفاع الوطني

م�ضنع مر�ضيد�ص بتيارت ي�ضلم 
150 عربة ذات 23 مقعدا

قا�ضي ال�ضعيد ينتقد حري�ص
الريا�شي  املدير  فتح 
اجلزائر  مولودية  لفريق 
ال�شعيد  قا�شي  كمال 
جمل�ض  رئي�ض  على  النار 
العا�شمي  للنادي  الإدارة 
الطريقة  بعد  حري�ض 
الأخري  اعتمدها  التي 
من  واإقالته  تنحيته  يف 
عقب  مبا�رشة  املن�شب 
مناف�شة  من  الإق�شاء 
يف  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
حيث  املجموعات،  دور 
جتاوز  حري�ض  اأن  اأو�شح 
من  ا�شتبعاده  يف  القانون 
من�شبه خا�شة بعدما جاء 
حدا  و�شع  الذي  البيان 

ملهامه قبل العودة غلى
من�شبه بطريقة يدوية.

حمرز يح�ضر دورة »نايك فونتوم«
»نايك  دورة  نهائي  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  ح�رش 
فونتوم«، التي اأقيمت على ملعب اإمييل اأنتويل بباري�ض، حيث جاءت 
م�شاركة الالعب املحرتف يف �شفوف مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي يف 
»نايك« �شفريا لعالمتها  بناء على اختياره من طرف �رشكة  النهائي 
ميدان  متو�شط  اأمام  اأي�شا  الفر�شة  كانت  اأين  »فونتوم«،  اجلديدة 
العامل  وبطل  الفرن�شي  الدويل  بالالعب  اللتقاء  اأجل  من  اخل�رش 

ماتويدي.

�سطيف

 القب�ص على  ثالثة 
عنا�ضر دعم لالرهابيني

مفرزة  اأوقفت  املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ب�شطيف/ن.ع.5،   2018 �شبتمرب   02 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ض  م�شرتكة 

ثالثة )03( عنا�رش دعم للجماعات الإرهابية.

برنامج  لتج�شيد  موا�شلة 
الإنعا�ض القت�شادي الذي بادر 
القائد  اجلمهورية،  رئي�ض  به 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
وزير الدفاع الوطني، الرامي 
الوطني،  املنتوج  ت�شجيع  اإىل 
ال�شيد  لتعليمات  وتطبيقا 
الدفاع  وزير  نائب  الفريق 
الوطني، رئي�ض اأركان اجلي�ض 
املتعلقة  ال�شعبي،  الوطني 
ال�شناعات  خمتلف  بتطوير 
وامليكانيكية  الع�شكرية 
يُلبي  مبا  باخل�شو�ض،  منها 
اجلي�ض  هياكل  احتياجات 
وخمتلـف  ال�شعبي  الوطني 

املوؤ�ش�شات الوطنية العمومية 
واخلا�شة، قامت، اأم�ض الثنني 
ال�رشكة   ،2018 �شبتمرب   03
اجلزائرية ل�شناعة ال�شيارات 
بنز«  »مر�شيد�ض  عالمة  من 
 »SPA SAFAV-MB«
الع�شكرية  بالناحية  بتيارت 
و�شيلة   )150( بت�شليم  الثانية، 
 SPRINTER نوع  من  نقل 
)23 مقعدا(  ذات   CDI  515
للنقل املدر�شي، لفائدة وزارة 
الداخلية واجلماعات املحلية 
ل�شيما  العمرانية  والتهيئة 
الدخول  اأبواب  على  ونحن 
 .2019-2018 املدر�شي 

يف  الطلبية  هذه  ت�شليم  ياأتي 
اأجالها املحددة ليوؤكد التزام 
واحرتافية ال�رشكـة اجلزائرية 
ل�شناعة ال�شيارات من عالمة 
بتيارت  بنز  مر�شيد�ض 
ال�شتجابة  على  وقدرتها 
ملختلف طلبات زبائنها �شواء 
نوعية  اأو  الكمية  حيث  من 
جت�شيدا  وذلك،  منتجاتها، 
من  امل�شطرة  لالأهداف 
للجي�ض  العليا  القيادة  طرف 
اإىل  الرامية  ال�شعبي  الوطني 
القت�شادي  الن�شيج  تقوية 
ال�شناعة  وتفعيل  الوطني 

الوطنية.

جياليل �ضفيان يقا�ضي حمدادو�ص

مدوار يفند اإ�ضاعة حقده على العا�ضميني

جامعة وهران »اأحمد بن بلة« 

 ا�ضتالم كليتي الطب والعلوم الإ�ضالمية اجلديدتني 

دعوة  �شفيان  جياليل  جديد  جيل  حزب  رئي�ض  رفع 
ال�شلم نا�رش  القيادي يف حركة جمتمع  ق�شائية �شد 
اثر  فرن�شا،  مع  بالتخابر  اتهمه  اأن  بعد  حمدادو�ض 

رئي�ض  اإعالن  بعد  حلم�ض،  �شفيان  جياليل  انتقاد 
يف  حم�ض  م�شاركة  عن  مقري  الرزاق  عبد  احلركة 

الرئا�شيات نهاية الأ�شبوع املا�شي.

رد رئي�ض الرابطة اجلزائرية لكرة القدم على 
اأن�شار  بع�ض  قبل  من  املوجهة  النتقادات 
مدوار  بان  اأكدت  والتي  العا�شمية،  الفرق 
اأن  منذ  العا�شمة  اجلزائر  فرق  على  يحقد 
�شقط فريق جمعية ال�شلف بعد اأن مت التفاهم 

بني فريق ميالحة ح�شني داي واحتاد احلرا�ض 
اتهامات فندها مدوار واأكد  يف 2015 ح�شبه، 
باأنه يطبق القانون فقط وما و�شلت اإليه بع�ض 
اأكرث  ل  الت�شيري  �شوء  �شببه  العا�شمية  الأندية 

ول اأقل.

�شتتعزز جامعة وهران 1 »اأحمد 
الطب  كليتي  با�شتالم  بلة«  بن 
والعلوم  الإن�شانية  والعلوم 
خالل  اجلديدتني  الإ�شالمية 
املو�شم اجلامعي احلايل 2018-

2019 ،ح�شبما علم اأم�ض الثنني 
واأو�شح ذات  اإدارة اجلامعة  لدى 
اأن كلية الطب اجلديدة  امل�شدر 
املوؤ�ش�شة  من  بالقرب  الكائنة 
»اأول  اجلامعية  الإ�شت�شفائية 
 10 ل  تت�شع  التي   »1954 نوفمرب 

األف مقعد بيداغوجي قد انتهت 
 « ال�رشوع  و�شيتم  الأ�شغال  بها 

قريبا« يف عملية جتهيزها.
اجناز  اأ�شغال  انتهت  كما 
والعلوم  الإن�شانية  العلوم  كلية 
 3.000 ل  تت�شع  التي  الإ�شالمية 
والواقعة  بيداغوجي  معقد 
بن  »حممد  اجلامعي  بالقطب 
)بئر  بلقايد  مبنطقة  اأحمد« 
املرتقب  من  حيث  اجلري( 
ال�رشوع اأي�شا يف عملية جتهيزها 

’ وفق ذات امل�شدر .
املو�شم  خالل  اأي�شا  ويرتقب 
مكتبة  ا�شتالم  اجلاري  اجلامعي 
تت�شع ل  جامعية مركزية جديدة 
500 1 مقعد مت اجنازها بالقطب 
كما  بالقايد،  مبنطقة  اجلامعي 
الدخول  و�شيتميز  اإليه  اأ�شري 
اجلامعي بجامعة »اأحمد بن بلة« 
با�شتقبال 417 4 طالبا من حملة 
على  وجهوا  اجلدد  البكالوريا 

م�شتوى 5 كليات ومعهدين . 
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افتتاح برملاين بنكهة الرئا�سيات

بوحجة يق�سف مبادرات املعار�سة 
عمد رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني ال�سعيد بوجحة  اىل الرد على مبادرات اأحزاب املعار�سة مهاجما اإياها، وموؤكدا يف ذات احلني على اأن عهد 

املراحل االنتقالية يف اجلزائر قد وىل يف حني دعا للتجند يف اإطار مبادرة الرئي�س  »للجبهة ال�سعبية«، »خماطبا النواب باأن تلك هي مهمتنا«.

�سارة بومعزة

 هاجم رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
كلمته  يف  اأم�س،  بوحجة،  ال�شعيد 
للمجل�س  الثانية  للدورة  االفتتاحية 
كل  على  رد  حيث  املعار�شة،  اأحزاب 
جهودها على مدار ال�شائفة من خالل 
كلمته، قائال اأن جزائر اليوم هي دولة 
موؤ�ش�شات واأن عهد املراحل االنتقالية 
الدميقراطي  االختيار  واأن  وىل،   قد 
لرف�س  منه  اإعالنا  بالدنا،  يف  را�شخ 
مبادرة حزب العمال اخلا�شة مبجل�س 
تاأ�شي�شي، »احلديث الذي يردده البع�س 
جتاوزه  قد  تاأ�شي�شية  جمعية  عن 
وراء  للتجند  دعا  باملقابل  الزمن«، 
املناورات  ملواجهة  الرئي�س  مبادرة 
ال�شيا�شوية وكذا خمتلف االآفات وعلى 

راأ�شها الف�شاد واملخدرات.
الذي  اجلدل  اإىل  بوحجة  عاد  كما 
ال�شاأن  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأقحم 
ت�رصيحات  من  بداية  واأثري  ال�شيا�شي 
رئي�س حم�س عبد الرزاق مقري، حيث 
اجلزائري  اجلي�س  اأن  بوحجة  قال 
ويرف�س  اجلزائريني  كل  جي�س  هو 
ال�شيا�شية،  ال�رصاعات  يف  به  الزج 
رئي�س  لفخامة  بالوالء  »ويدين  معلقا 
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية 
نطاق  جيدا  يعرف  اأنه  كما  امل�شلحة، 
جي�س  اأنه  م�شيفا  الد�شتورية«،  مهامه 
احرتايف وهو ما يعني القيام بواجباته 
عن  بعيدا  الد�شتور  �شمن  املحددة 
بكفاءة  يعمل  واأنه  ال�شيا�شي  اجلانب 
و�شمان  للبالد  العليا  امل�شالح  خلدمة 

النظام اجلمهوري للدولة.

درجة  اإىل  خطابه  من  بوحجة  و�شّعد 
وراء  يقفون  باأنهم  و�شفهم  من  نعت 
بتدخل  اخلا�شة  والتخمينات  االآراء 
يهدفون  باأنهم  ال�شيا�شية  يف  اجلي�س 
بهدف  امل�شمومة  لالإ�شاعات  لن�رص 
م�شوهة  �شورة  واإعطاء  اخلوف  زرع 
عليها  رادا  الدولة،  موؤ�ش�شات  عن 
بالدنا  اأن  فهو  الثابتة  احلقيقة  »اأما 
قائما  موؤ�ش�شاتيا  نظاما  اأر�شت  قد 
اإىل  واالحتكام  ال�شعبية  االإرادة  على 

الد�شتور«.
�شنها  التي  الردود  �شل�شلة  و�شمن 
املنظمات  على  رده  جاء  بوحجة، 
اأدرجت  واأن  �شبق  التي  احلكومية  غري 
حقوقية  ملفات  عدة  �شمن  اجلزائر 
على راأ�شها املهاجرون غري ال�رصعيني 
املنظمات  تلك  اأن  مو�شحا  االأفارقة، 

الالجئني  عن  الدفاع  تدعي  التي 
االأفارقة، يف حني اأنها ت�شهم يف حتقيق 
ماآرب دفينة من خالل ا�شتغالل ماأ�شاة 
للتدخل  �شيا�شوية،  الأغرا�س  ان�شانية 
حتت  للجزائر  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
ا�شتنكارهم  م�شجال  م�شبوه،  غطاء 
�شد  ت�شن  التي  املغر�شة  للحمالت 
لي�شت  اجلزائر  واأن  اجلزائر،  مواقف 
اأي كان  الدرو�س من  اإىل تلقي  بحاجة 
تعلق  ما  خا�شة  ال�شيادة،  منطلق  من 

بالتدخل يف �شوؤوننا الداخلية.
 

تعليمات الرئي�س �سارمة 
بخ�سو�س املخدرات

اأحدثت  التي  املخدرات  وبخ�شو�س   
من  كلغ   701 حجز  ملف  عقب  جدال 

تعليمات  اأن  بوحجة  اأكد  الكوكايني، 
حماربة  بخ�شو�س  �شارمة  الرئي�س 
اأ�شكالها، على  واالآفات بجميع  الف�شاد 
�شيا�شة  اأنها  قائال  املخدرات،  راأ�شها 
القانون  اإطار  »يف  الدولة،  يف  را�شخة 

ويف ظل ال�شفافية«.
اأما حول الدخول االجتماعي فقال اأن 
كل االأجواء ت�شري اإىل اأنه يتم يف اأجواء 

طبيعية وعادية، رغم حماوالت البع�س 
تقدمي �شورة قامتة عن الو�شع، متداركا 
اأنها وجهة نظر معينة ولكن بعيدا عن 
التقليل من امل�شاعب ويف نف�س الوقت 
داعيا  والتخويف،  التهويل  عن  بعيدا 
اإىل  االجتماعيني  ال�رصكاء  خمتلف 
امكانيات  وتفهم  باحلوار  االلتزام 

البالد وظروف الدولة.

وزير املالية عبدالرحمان راوية بخ�سو�س قانون املالية2019

 ال ر�سوم اإ�سافية وال رفع 
يف ت�سعرية االنرتنت

نفى خرب معاقبته من قبل قيادة حم�س، حمدادو�س:

حمدادو�ش: »اأنا ال اأت�سرف من 
تلقائي نف�سي داخل احلركة«

حم�س

البد من تعديل قانون العقوبات  
لردع جرائم االختطاف

طالب باإن�ساء جلنة حتقيق برملانية حول وباء الكولريا

»االأفافا�ش« يقاطع جل�سة افتتاح دورة الربملان

ت�شمنته  ما  راوية،  الرحمان  عبد  املالية  وزير  اأكد 
فحوى الت�رصيبات ال�شابقة حول م�رصوع قانون املالية 
للربملان  ال�شفلى  الغرفة  على  �شيعر�س  الذي   2019
اإ�شافية على  ر�شوم  اأي  يت�شمن  لن  اأنه  موؤكدا  قريبا، 

املواطنني.
هام�س  على  �شحفي  ت�رصيح  خالل  راوية  واأو�شح 
مراجعة  يتم  لن  اأنه  للربملان  الثانية  الدورة  افتتاح 
املواطنني  قائمة  حتديد  يتم  حتى  الدعم  �شيا�شة 

مت  ما  بخ�شو�س  اأما  الدعم.  هذا  ي�شتحقون  الذين 
االنرتنت،  ت�شعرية  رفع  احتمالية  موؤخرا حول  تداوله 
فنفى الوزير وجود مناق�شات حول ذلك متاما، معتربا 
االجنبية  ال�رصكات  اأما  فقط.  كاإ�شاعات  جاءت  اأنها 
اجلزائر  يف  نظرياتها  مثل  معاملتها  �شيتم  اأنه  فقال 

و�شتخ�شع للمراقبة يف اإطار مكافحة الف�شاد.
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نفى رئي�س الكتلة الربملانية والقيادي يف حركة جمتمع 
ال�شلم نا�رص حمدادو�س االأخبار التي روجت باأن قيادة 
مع  جمعها  الذي  اللقاء  ح�شور  بعدم  عاقبته  احلركة 
اأم�س،  يوم  ع�شية  اجلديد  الفجر  حزب  رئي�س  قيادة 
بعد اأن هاجم وانتقد رئي�س حزب جيل جديد واتهمه 
بالتخابر مع فرن�شا، يف حني �شدد حمدثنا على اأنه ال 
نف�شه يف مثل هكذا ملفات خا�شة  تلقاء  يرتحك من 
ذات  واأبرز  ب�شوء.  احلركة  م�س  �شفيان  جياليل  واأن 
اأم�س،  يوم  »الو�شط«  به  خ�س  ت�رصيح  يف  امل�شدر 
تفا�شيل عدم مرافقته لوفد احلركة الذي يقابل قيادة 
التوافق  مبادرة  �رصح  اإطار  يف  اجلديد  الفجر  حزب 
�شبب عدم  اأن  اأكد  بـ«حم�س«، حيث  الوطني اخلا�شة 
ح�شوره مع الوفد راجع اإىل ا�رصافه على ت�شيري كتلة 
�شيما  اأم�س  يوم  الربملانية  الدورة  افتتاح  اثر  احلركة 
على  رده  ويف  اأم�س،  ع�شية  الكتلة  جمع  الذي  اللقاء 
خرب معاقبته من قبل قيادة حركة جمتمع ال�شلم، قال 
اأ�رّص  وال  احلركة  عن  اأدافع  اأنا  حمدادو�س:« ملاذا؟ 
بها«، متابعا هذه النقطة:« هل عدم احل�شور يف وفد 
عدم  يل  �شبق  لقد  اإذن..  العقاب  نعم  معاقبة؟  يعترب 

ح�شور وفود �شابقة، ح�شب ظروف كل ع�شو«.
معاقبة  خرب  االإعالمية  التقارير  بع�س  وتناولت 
ال�شلم  جمتمع  حلركة  التنفيذي  املكتب  ع�شو 
�شد  االإعالمية  خرجته  بعد  حمدادو�س،  نا�رص 
الفرن�شيني،  مع  بالتخابر  اتهمه  اأين  �شفيان،  جياليل 
القادر  وغري  �شيا�شيا  ال�شعيف  بال�شخ�س  وو�شفه 
يف  تفننه  ب�شبب  للجزائر  على اإعطاء اإ�شافة 
لل�شاحة  البديل  يقدم  اأن  احلرب االأيديولوجية دون 
ال�شيا�شية، فيما اأكد اأنها ال تعترب حزبه من املعار�شة 
االأمام  اإىل  بحم�س  دفع  ما  كثريا  واأنه  �شيما  اإطالقا، 
يف  ال�شعبية،  للقاعدة  افتقاده  ب�شبب  �شابق  وقت  يف 
حني يُبدع يف انتقاد االآخرين بعد اأن يقاطع كل اأ�شكال 

االنتخابات ح�شب ما قاله حمدادو�س.
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن رئي�س حزب جيل جديد جياليل 
�شفيان، قد رفع دعوى ق�شائية �شد القيادي يف حم�س 
»نا�رص حمدادو�س« بعد مهاجمة هذا االأخري واتهامه 

بالتخابر مع فرن�شا.

علي عزازقة

اأم�س،  ال�شلم،  الربملانية حلركة جمتمع  املجموعة  دعت   
احلكومة اىل تهيئة كل الظروف واالأجواء لدخول اجتماعي 
امل�شاكل  لتجاوز  الالزمة،  باالإجراءات  والقيام  ناجح، 
دخول  كل  مبنا�شبة  الوطنية  الرتبية  قطاعي  يف  املعهودة 
اأم�س،  حلم�س،  الربملانية  املجموعة  اأعابت  مدر�شي. 
م�شدر  حول  الر�شمية  الت�رصيحات  ت�شارب  لها،  بيان  يف 
اأنه خلق ت�شكيكا يف م�شداقية  الكولريا، قائلة  و�شبب وباء 
م�شلحة  يف  ي�شب  ال  ذلك  اأن  مو�شحني  املوؤ�ش�شات، 
اإىل  حم�س  دعت  كما  واملوؤ�ش�شاتي.  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 

العقوبات مبا ي�شمن ردع جرائم االختطاف  تعديل قانون 
وقتل واغت�شاب االأطفال، مع  �رصورة ادراج القوانني ذات 
للربملان  العادية  الثانية  الدورة  �شمن  للمواطن  االولوية 
قانون  وكذا  اجلمعيات،  وقانون  العمل،  قانون  غرار  على 
تكري�س  اىل  داعية  العقوبات،  وقانون  اجلماعات املحلية، 
الدور احلقيقي للربملان ليمار�س دوره الرقابي والت�رصيعي 
ال�شلطات،  بني  والتكامل  والتوازن،  الف�شل،  اطار  يف 

وجت�شيدها الفعلي يف تعديل النظام الداخلي.
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  قاطعت جبهة القوى اال�شرتاكية، اجلل�شة االفتتاحية 
الت�رصيعية  العهدة  يف  للربملان  العادية  الثانية  للدورة 
دوره  عن  حاد  املجل�س  باأن  موقفها  مربرة  الثامنة، 

احلقيقي يف اال�شتجابة لتطلعات ال�شعب ومتثيلهم.
واأو�شح بيان جبهة القوى اال�شرتاكية، اأم�س، اأنه يتعني 
ان�شغاالت  نقل  يف  الفعلي   بدوره  القيام  بالربملان 
تاأتي  الثامنة  الت�رصيعية  الفرتة  اأن  خا�شة  املواطن 
ت�شوده  واجتماعي  واقت�شادي،  �شيا�شي،  ظرف  يف 
ال�شبابية والقلق، مو�شحني اأن ما عزز ذلك هو انت�شار 
اجلزائري،  ال�شعب  خماوف  اأثار  الذي  الكولريا  وباء 

حتقيق  جلنة  ان�شاء  اإىل  االأفافا�س  دعت  وحوله 
برملانية حول اأ�شباب ظهور وباء الكولريا واالإجراءات 
�شحة  على  واحلفاظ  الوقاية  اأجل  من  املتخذة، 

املواطن وال�شحة العمومية.
كما اأ�شاف البيان اأن الو�شع االقت�شادي واالجتماعي 
مع  �شيما  ال�رصائية  القدرة  برتاجع  تراجع  للمواطن 
الدخول االجتماعي، موؤكدين ان عدم التزام املجل�س 
دون  حال  ال�شعب  مطالب  بتحقيق  الوطني  ال�شعبي 

م�شاركة نواب »االأفافا�س« يف جل�شة االفتتاح.
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 وزير الطاقة م�سطفى قيطوين

ال زيادات يف اأ�سعار الكهرباء والوقود

بن �سالح

 على القوى ال�سيا�سية االرتقاء مب�ستوى نقا�ساتها

ميهوبي يوؤكد موقفه:

متثيل ديربديو لدور الداي ح�سني اإ�سافة للفيلم

دعت وزارة الداخلية ال�ستكمال النقائ�س

وزارة الت�سامن تعرتف بالعجز يف توفري النقل املدر�سي

تعزيبت:

بوحجة جتاوز �سالحياته بالطعن يف مبادرات املعار�سة

قيطوين  م�شطفى  الطاقة  وزير  طماأن 
اجلزائريني، حيث نفى وجود زيادات يف اأ�شعار 
دي�شمرب  حدد  حني  يف  الكهرباء،  اأو  الوقود 
املحروقات.  قانون  م�رصوع  لطرح  املقبل 
اأم�س،  قيطوين،  م�شطفي  الطاقة  وزير  اأو�شح 
على هام�س افتتاح الدورة الربملانية الثانية، اأن 
ومن  الدرا�شة،  قيد  املحروقات  قانون  م�رصوع 
كما  دي�شمرب،  نهاية  جاهزا  يكون  اأن  املنتظر 

باأنها  املالية  قانون  م�رصوع  م�شودة  بخ�شو�س 
ت�رصيحات  موافقا  زيادات  تت�شمن  وال  جاهزة 
وزير املالية: »ال اأظن اأنه �شيكون هناك زيادات 
يف اأ�شعار الوقود اأو الكهرباء والغاز«. كما �شدد 
الوزير على اأن املوؤ�ش�شات املحلية �شت�شارك يف 
الطاقة  قطاع  وكل  �شوناطراك  جممع  اأ�شغال 
من اأجل التو�شل اإىل اإعادة اإدماج باأزيد من 70 
اأوبك املقرر  اأما بخ�شو�س اجتماع  يف املائة. 

يعد  الأنه  الهام  باالجتماع  فو�شفه  �شبتمرب  يف 
التي  واملبادرة  املتخذ  للقرار  الثاين  امليالد 
 ،2016 �شبتمرب  يف  اجلمهورية  رئي�س  اأخذها 
قائال اأنها �شمحت باأن ت�شتقر االأ�شعار وقاربت 
م�شرتكة  موحدة  نظرة  ت�شكيل  من  االأوبك 
يندرج  باأنه  االجتماع  على  معلقا  ومتقاربة.، 
�شمن االجتماعات االعتيادية للمنظمة ويخ�س 
يف  والنظر  النفط،  �شوق  �شري  كيفية  يف  النظر 

واللجان  اللجان  طرف  من  متت  التي  االأ�شغال 
وزير  ورجح  امللف.  بهذا  املكلفة  الفرعية 
متقاربة  جد  النظر  وجهات  تكون  اأن  الطاقة 
تكفل  موحدة  بقرارات  اخلروج  من  والتمكن 
على  للمحافظة  والطلب  العر�س  بني  توازن 
العر�س  توازن  على  احلفاظ  عرب  االأ�شعار 

والطلب على حد قوله.
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بن  القادر  عبد  االأمة  جمل�س  رئي�س  وجه   
�شالح يف كلمته اخلا�شة بافتتاح الدورة الثانية 
للربملان عدة ر�شائل لل�رصكاء ال�شيا�شيني وكذا 
خمففة،  بلغة  جاءت  واإن  االجتماعية  للجبهة 
وذلك عقب تقدميه للقوانني املزمع مناق�شتها 
ال�شيا�شية  القوى  دعا  حيث  الدورة،  خالل 
الإعادة تقييم االأو�شاع وترتيب اأولوياتها يف ظل 

التحديات الكربى التي حتيط باجلزائر، جمددا 
دعوته لبوتفليقة لال�شتمرار وموا�شلة امل�شرية 
يف نف�س النهج على حد تعبريه، يف حني توجه 
ال�شيا�شية  باأنه يتوجب على الطبقة  للمعار�شة 
موؤ�ش�شات  اإقحام  وعدم  نقا�شاتها  يف  الرقي 

اجلمهورية ورمزها يف اجلدل العقيم.
واملجتمع  االإعالم  لو�شائل  �شالح  بن  وتوجه 

يف  بدورها  بالقيام  اإياها  مطالبا  املدين 
التح�شي�س والتوعية ب�شعوبة املرحلة ومنا�شدة 
امل�شاعد  املناخ  توفري  يف  للم�شاركة  اجلميع 

على اإجراء االنتخابات القادمة.
كما علق بن �شالح على االحتجاجات االأخرية، 
حدود  يف  وت�شعى  �شعت  احلكومة  اإن  بالقول 
اأن  معرتفا  منها،  بامل�رصوع  للتكفل  املمكن 

�شتى  يف  البالد  تعرفها  التي  التنمية  وترية 
تولد  الآخر،  قطاع  من  تتفاوت  املجاالت 
اأنه واإن كان  اختالالت حتتاج للعالج، متداركا 
ال  اأنه  اإال  املطالب  تلك  من  املعقول  يتفهم 
عن  التعبري  طريقة  حول  املحتجني  مع  يتفق 

ان�شغاالتهم خا�شة التي تدعو للنزول لل�شارع.
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على  ميهوبي،  الدين  عز  الثقافة  وزير  رد 
ال�شجة التي اأثرها ا�شتدعاء املمثل الفرن�شي 
يف  ح�شني،  الداي  دور  الأداء  ديبارديو  جريار 
فيلم »اأحمد باي«، معتربا اأن  اإ�شناد الدور له 

اإ�شافة  بل هو  ب�شمعة اجلزائر  م�شا�شا  لي�س 
حيث  التاريخ،  مع  يتعار�س  ال  واأنه  لليفلم، 
عاد بال�شورة اإىل اأداء ممثلني بارزين لالأدوار 
اأداء  �شخ�شيات دينية وتاريخية بارزة، منها  

»حمزة«  لدور  كوين  انطوين  العاملي  املمثل 
فيلم  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  عم 

الر�شالة.
اأما بخ�شو�س فيلم العربي بن مهيدي فاأو�شح 

بن  العربي  وفيلم  �شيناريو  مراجعة  يتم  اأنه 
التي  املجاهدين  وزارة  نظرة  وفق  مهيدي 

رف�شت الكثري ما جاء يف الن�س االأول.
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عن  دالية،  غنية  الت�شامن  وزيرة  ك�شفت   
م�شاحلها  خ�ش�شته  الذي  املايل  الغالف 
مليار  بـ10  اإياه  حمددة  املدر�شي  للدخول 
يف  عجز  بت�شجيل  اعرتفت  حني  يف  دينار، 
تغطية �شاملة للمناطق النائية بحافالت النقل 
ال�شتكمال  الداخلية  وزارة  داعية  املدر�شي، 

النق�س امل�شجل.
على  اأم�س،  دالية،  غنية  الت�شامن  وزير  اأكدت 
على  للربملان،  الثانية  الدورة  افتتاح  هام�س 
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االمكانيات  كل  بتوفري  للقطاع  تابعة  مدر�شة 
لطبيعة  نظرا  خا�س  حت�شري  كونه  املادية، 
الفئات املختلفة التي ي�شملها، فاالأطفال ذوي 
خم�ش�س  لتكفل  يحتاجون  ال�شمعية  االإعاقة 
اأخرى ودواليك من عتاد  اإعاقات  خمتلف عن 

واآليات ت�شهل متابعة التعليم املتخ�ش�س لهم.
االجتماعي  الن�شاط  مديريات  اأن  واأو�شحت 
األف  بتوزيع 220  ال�شنة اجلارية �شتقوم  خالل 
جزائري،  دينار  مليون   663 بقيمة  حمفظة، 
املدر�شية  االأدوات  كل  تت�شمن  اأنها  مو�شحة 

عرب  الدخل  �شعيفة  اأو  عدمية  االأ�رص  لدعم 
خمتلف الواليات.

اإدماج  تكثيف  على  �شريكزون  اأنهم  كما 
عرب  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  املراهقني 
املهني  التكوين  وزارة  مع  بالتن�شيق  املراكز 
الإدماجهم، قائلة اأن اأحد االأ�ش�س التي تنتجها 
هي  املتخ�ش�س  والتكوين  التعليم  يف  الوزارة 
اإعادة اإدماجهم وت�شهيل تكفل االأولياء. وكذلك 
التالميذ  لهوؤالء  املوؤطرين  تكوين  موا�شلة 

للمرافقة اجليدة والتكفل االأح�شن.

اخلا�شة  واحلافالت  املدافئ  بخ�شو�س  اأما 
اأن  دالية  فاأو�شحت  املدر�شي،  بالنقل 
مديريات الن�شاط االجتماعي ت�شاعد يف ذلك 
املدافئ،  للح�شول على  النائية  املناطق  عرب 
املالية  الظروف  اأن  فاعرتفت  احلافالت  اأما 
ال ت�شمح بتغطية كل احلاجيات على امل�شتوى 
الداخلية  وزارة  بدعوة  متداركة  الوطني، 
عرب  املجال  هذا  يف  النقائ�س  ال�شتكمال 

برنامج النقل املدر�شي.
�س.ب

العمال رم�شان تعزيبت  النائب عن حزب   رد 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  كلمة  على 
االأخري  هذا  اأن  اعترب  حيث  بوحجة،  ال�شعيد 
يف  احلرية  لنف�شه  ومنح  �شالحياته  جتاوز 
يقوم  التي  العمال  حزب  حملة  على  االإجابة 
خمرج  الإيجاد  الوطني  الرتاب  كل  عرب  بها 
�شمن  منتخب  بوحجة  اأن  م�شيفا  �شيا�شي، 
قائمة االأفالن وال ميلك �شالحيات الرد على 
مبادرات موجهة ل�شلطة اأعلى منه وكاأنه هيئة 

ال�شيا�شية.   االأحزاب  باقي  على  ترد  م�شتقلة 
على  لـ«الو�شط«،  ت�رصيح  تعزيبت، يف  وو�شف 
هام�س افتتاح الدورة الثانية للمجل�س ال�شعبي 
االأحزاب  مبادرات  على  بوحجة  رد  الوطني، 
خطري،  �شيا�شي  انحراف  باأنه  املعار�شة 
مو�شحا اأنه كان ي�شتوجب من النواب ردا اأقوى 
اإال  لل�شعب،  فعليني  ي�شم ممثلني  فعال  كان  لو 
اأن ما منعهم من ذلك بح�شبه هو م�شوؤوليتهم 
تعرفها  التي  ال�شاخنة  الظروف  ظل  يف 

قبولهم  يعني  ال  ذلك  اأن  متداركا  ال�شاحة، 
حنون  حزب  ممثل  واأ�شاف  الكلمة.  لفحوى 
اأن مبادرتهم اخلا�شة بت�شكل جمل�س تاأ�شي�شي 
باأن اجلزائر جتاوزت  بوحجة  رد عليها  والتي 
وجهت  مبادرتهم   باأن  االنتقالية،  املراحل 
االآالف  مبئات  ر�شالة  عرب  اجلمهورية  لرئي�س 
من التوقيعات منها ا�شوات من خمرطني حتى 
يف االأفالن »حزب بوحجة«، م�شيفا اأنه ال يظن 
للرد عليهم بدال منه.  من  الرئي�س فو�شه  اأن 

اأنها  الكلمة  نف�س  بخ�شو�س  تابع  ثانية  جهة 
بت�شمنها ملهاجمة مبادرات املعار�شة مقابل 
الدعوةل لتجند خلف مبادرة اجلبهة ال�شعبية، 
احلزب  لل�شيا�شة  منه  اأقرب  اجلو  من  يجعل 
امل�شوؤولني  بع�س  اأن  على  يدل  واأنه  الواحد، 
الرتكيز  يتعني  كان  حني  يف  التغيري،  يرف�شون 
على خطاب التهدئة والتفكري اجلماعي ولي�س 

�شب الزيت على النار.
�سارة بومعزة



واملحالت  التجار  بع�ض  اأن   ورغم 
خف�ض  اإىل  عمدت  الكبرية  التجارية 
اأ�سعار املياه املعدنية يف والية البليدة، 
ارتفاعا  الوالية  ذات  يف  اأخرى  �سهدت 
يف االأ�سعار دون اأي �سبب جتاري �سوى 
الطبيعي  للماء  هلعوا  املواطنني  اأن 
احلنفيات  مياه  من  اأن  هربوا  بعد 
الكولريا  اأن  ال�سحة  وزارة  تاأكيد  اإثر 
جعل  واقع  باجلزائر،  موجودا  اأ�سحى 
الطبيعي  للماء  املنتجة  املوؤ�س�سات 
والتجار  لالأ�سعار،  رفعها  خرب  تفند 
اأ�سحى  العر�ض  اأن  �سددوا  جهتهم  من 
على  املتزايد  بالطلب  مقارنة  قليال 
هذه املادة، فيما اأكدت م�سالح التجارة 
باأن االأمور متحكم فيها �سيما واأن ما مت 
قانون خا�ض  فيه ال ميتثل الأي  الزيادة 

بالتقنني اأو الت�سقيف.
 

ج�شع جتار التجزئة وراء ارتفاع 
اأ�شعار املياه املعدنية

 
اأكدت ربوح ن�سيمة، الع�سوة يف املنظمة 
اأن  امل�ستهلك  حلماية  اجلزائرية 
املعدنية  املياه  ماركات  بع�ض  اأ�سعار 
الوطنية،�سهدت  ال�سوق  عرب  املنت�رشة 
اثر  التجار  بع�ض  ج�سع  ب�سبب  ارتفاعا 
اجلزائر  يف  الكولريا  وباء  عن  االإعالن 
االأ�سحى،  عيد  من  الثالث  اليوم  يف 

املنظمة  باأن  امل�سدر  ذات  وقال 
توا�سلت  امل�ستهلك  حلماية  اجلزائرية 
مع املوؤ�س�سات املنتجة للمياه املعدنية 
االأ�سعار،  زيادة  بدورها  نفت  التي 
متابعة:« حتى املتعاملني التجاريني يف 
يف  عالقة  اأي  لهم  لي�ض  الطبيعي  املاء 
ماركات  لبع�ض  القانوين  غري  االرتفاع 
املياه املعدنية«، ويف �سياق اأخر وخالل 
اجابتها على ماهية اجلهة التي تتحمل 
تاجر  على  ربوح  �سددت  امل�سوؤولية، 
التجزئة واأكدت باأنه يتحمل امل�سوؤولية 

الكاملة على رفع االأ�سعار.
 ومن جانب اأخر اأ�سارت متحدثة الو�سط 
مديريات  مع  دائم  تن�سيق  وجود  اإىل 
التجارة عرب واليات الوطن، حيث دعت 
جتار  على  �سكاوي  رفع  اإىل  املواطنني 

دون  االأ�سعار  من  رفعوا  الذين  التجزئة 
اأي �سبب وا�سح، لتتم حما�سبتهم من قبل 
جزءا  املواطن  حملت  فيما  الو�ساية، 
خلق  هلعه  باأن  واأكدت  امل�سوؤولية  من 
نوعا من امل�ساربة على م�ستوى املياه 
مادة  اأ�سعار  برفع  �سمح  ما  املعدنية، 

اأ�سحت �رشورية بالن�سبة للمواطن. 
 

امل�شانع هي من تتحمل م�ش�ؤولية 
ارتفاع الأ�شعار

 
من جهته نفى الناطق الر�سمي با�سم 
جمعية التجار واحلرفيني اجلزائريني 
اأن  على  التاأكيدات  بولنوار  الطاهر 
التجار هم ال�سبب الرئي�ض يف ارتفاع 
الواليات  عرب  املعدنية  املياه  اأ�سعار 

مع  الكولريا،  وباء  فيها  انت�رش  التي 
ت�سدديه على اأن ما يتم الرتويج له يف 
هذا امللف ال اأ�سا�ض له مبدئيا �سيما 
واأن املوؤ�س�سات املنتجة للماء فندت 
هذه االأخبار، وراح ذات امل�سدر اإىل 
اأكرث من ذلك ملا رمى �سهام االتهام 
عنهم  قال  الذين  املوزعني  على 
ارتفاع  يف  الرئي�سي  ال�سبب  باأنهم 
بولنوار  ي�سيف  ذلك  ورغم  االأ�سعار، 
التجار  على  همت  االتهام  اأ�سابع 
الذين يبيعون املاء وفق ال�سعر الذي 
الربح.  وذات  لتحقيق  به  ي�سرتونه 
م�سانع  امل�سدر  ذات  عاتب  ال�سياق 
باأنها يجب  اإنتاج املاء املعدين واأكد 
يبيعون  الذين  املوزعني  حتا�سب  اأن 
املاء بغري �سعره احلقيقي �سيما واأنها 
اأن  على  روجت  التي  االأخبار  فندت 
الذي  الهلع  بعد  رفعها  مت  االأ�سعار 
عن  االإعالن  اثر  املواطنني  اأ�ساب 
فيما  باجلزائر،  الكولريا  وباء  وجود 
والطلب  العر�ض  قانون  اإىل  اأ�سار 
مبا�رش  تاأثريا  يوؤثر  باأنه  اأكد  والذي 
املاء  واأن طلب  االأ�سعار خا�سة  على 
كبريا  كان  االأيام  املعدين خالل هذه 
ال�سل�سلة  من  جهة  اأي  يجعل  ما 
اأن  اأكد  فيما  ال�سعر،  ترفع  التجارية 
يف  م�سوؤولية  اأي  تتحمل  ال  الرقابة 
ارتفاع اأ�سعار املاء الطبيعي املعدين، 
الأن �سعره غري مقنن وال حتى م�سقف 
ليتم مراقبته على حد ما �سدد عليه 

حمدثنا.

 اأ�سبحت ظاهرة حرا�سة مواقف ال�سيارات 
لدى  ا�ستياء،  وزو  بتيزي  �رشعية  الغري 
اأ�سحاب املركبات، الذين اأ�سبحوا جمربين 
على دفع ر�سوم واإتاوات بطرق غري قانونية 
اأحياء  خمتلف  يف  �سياراتهم  ركن  مقابل 
و�سوارع مدينة تيزي وزو و ما حدث اأم�ض 
القطاع  بالقرب من مقر  يف حي املار�سي 
الع�سكري األعملياتي بتيزي وزو اأين تعّر�ض 
عملية  اإىل  املواطنني  من  العديد  اأم�ض 

بالقتل  والتهديد  االأبي�ض  بال�سالح  اعتداء 
كحرا�ض  ق�سائيا  م�سبوق  من  قبل  من 
بالقرب  املار�سي  بحي  لل�سيارات  بحظرية 
وزو  بتيزي  العامة  اال�ستعالمات  مقر  من 
بعدما ن�سب �سجار بينه وبني اأحد املواطنني  
باحلظرية،  �سيارة  ركن  ب�سدد  كان  عندما 
وا�ستدعى تدخل املواطنني الذين تعر�سوا 
ما  ال�سخ�ض  ذات  قبل  من  االعتداء  اإىل 
على  قب�سته  من  الفرار  اإىل  ال�سحية  دفع 

انه قام بت�سديد ت�سعرية  ال�سيارة رغم  منت 
الركن 100 دج عن طريق التهديد لتعر�سه 
كانت  التي  االأبي�ض  بال�سالح  اعتداء  اإىل 
عبارة عن �سيوف و�سكاكني م�ستغلني �سمت 
عاتقها  على  تاأخذ  مل  التي   ، ال�سلطات 
م�سوؤولية تنظيم مواقف ال�سيارات باملدينة 
الداخلية  وزارة  اإعالن  من  الرغم  وعلى 
منا�سبة  من  اأكرث  يف  املحلية  واجلماعات 
على تنظيم مهنة حرا�سة مواقف ال�سيارات 

وحتريرها من قيد امل�ستولني عليها بعدما 
اأ�سحاب  و�سالمة  اأمن  يهددون  اأ�سبحوا 
يف  اإليهم  ي�ستجيبون  ال  الذين  املركبات 
دفع حقوق التوقف، التي تختلف من مكان 
وهو  حار�ض،  كل  منطق  وبح�سب  اآخر  اإىل 
ال�سجارات  العديد من  اإثارة  يت�سبب يف  ما 
نتيجتها حتطيم زجاج  التي غالبا ما تكون 

ال�سيارات .
�س.ح

عبد  اخلارجية   ال�سوؤون  وزير  �سارك 
القادر م�ساهل  اأم�ض يف افتتاح  اأ�سغال 
ال�سيني  التعاون  ملنتدى  الثالثة  القمة 
»ال�سني  �سعار  حتت  ببكني  االفريقي  
وم�سري  اأقوى  جمتمع  نحو  اإفريقيا 
م�سرتك من خالل تعاون مربح للجميع«  
القمة  بعد  ياأتي  اللقاء   هذه  اأن  موؤكدا 
يف  فعاليتها  جرت  التي  املن�رشمة 
يف  اإفريقيا   بجنوب  جوهان�سبورغ  
الطريق   ورقة  لتفعيل   2015 دي�سمرب 
القادة  عليه  اتفق  الذي  العمل  وبرنامج 
االأفارقة مع القادة ال�سينيني  ويت�سمن 
حول   �سيا�سي   بيان  درا�سة  اللقاء  هذا 
تعميق ال�رشاكة ما بني القارة االإفريقية  
وال�سني ، مع حتديد برنامج عمل خا�ض  
بال�سنوات املقبلة  ما بني 2019 و2021 
هذه  جدول  اأعمال  لدرا�سة  اإ�سافة 

القمة .

الذكرى 60 لإن�شاء العالقات 
الديبل�ما�شية مع ال�شني

 
م�ساهل   تطرق  مت�سل  �سياق  ويف 

باحلديث  على  العالقات الثنائية  التي 
جتمع بني  اجلزائر و ال�سني والتي ترجع 
ح�سب قوله  اإىل حرب التحرير مربزا يف 
ذلك  الدور البارز الذي قدمته  ال�سني 
الثورة  اإبان  اجلزائر  مل�ساعدة  ال�سعبية 
الفرن�سي    امل�ستعمر  �سد  التحريرية 
هذه  يف  �ستحتفي  اجلزائر  اأن  م�سريا 
الإن�ساء    60 بالذكرى    2018 ال�سنة 
اجلزائرية  الديبلوما�سية  العالقات 
يف  العي�ض  مببادرة  العمل   مع  ال�سينية 
اخلارجية  وزير  مبديا   ، ب�سالم   العامل 
ترحيبه الكبري للمبادرة ال�سينية مل�سري 
م�سرتك  وهي نف�ض الفكرة   فاجلزائر 
تاأمل يف عامل  يعي�ض يف �سلم وا�ستقرار 
الدول  و�سيادة  الدويل  القانون  ويحرتم 

ويعي�ض يف دمقرطة  النظام االأممي.

ال�شني تعفي دول اإفريقية من 
الدي�ن نهاية 2018

�سي  ال�سيني  الرئي�ض  األقى  املقابل  يف 
جني بينغ  الكلمة االفتتاحية لقمة بكني 
2018 ملنتدى التعاون ال�سيني االأفريقي 

ال�سالم  بتحقيق  بالده  تعهدات  على  
الع�رش،  »نداء  باعتبارهما   والتنمية  
كا�سفا  الرئي�ض ال�سيني عن  قيام ال�سني 
ديون  من  حمددة  اإفريقية  دوال  باإعفاء 
م�ستحقة يف �سكل قرو�ض من احلكومة 
بنهاية  ت�ستحق  فائدة  بدون  ال�سينية 
2018 ، موؤكدا اأن قرار االإعفاء �سيم�ض  
االإفريقية  الدول  االأوىل   بالدرجة 
االأقل تقدما واملثقلة بالديون و الدول 
الفقرية  والتي  ال متلك �سواحل واجلزر 
ال�سغرية النامية  التي تربطها عالقات 

دبلوما�سية مع ال�سني ال�سعبية .
كما اأبدى �سي جني بينغ ا�ستعداد ال�سني 
امل�سرتك  والتن�سيق  بالعمل  الكامل 
احلزام  بناء  يف  الدوليني  ال�رشكاء  مع 
والطريق اإ�سافة مل�ساركة ال�سني بن�ساط 
ملتزمة  و�ستبقى  العاملية  احلوكمة  يف 
،واملنفعة  والتعاون  الت�ساور،  بروؤية 
 ، املو�سوع  هذا  يخ�ض  ما  يف  للجميع 
مع التزامها باالنفتاح ويعد هذا مبثابة 
من  تهدف  التي  لل�سني  بالن�سبة  مهمة  
اإ�سهام جديد واأكرب للب�رشية  خالله اإىل 
على  الدويل  املجتمع  ذلك  يف  داعيا   ،

بالت�سامن  الدعوة  لهذه  اال�ستجابة 
وباالإح�سا�ض  وال�سجاعة  واحلكمة 

بالر�سالة .
املحلل ال�شيا�شي �شليمان اأعراج 

 »اجلزائر رقم مهم لل�شني يف 
معادلة ال�شتثمار يف اإفريقيا«

ال�سيا�سي  املحلل  ك�سف  حني  يف    
للقناة  ت�رشيح  يف  اأعراج  �سليمان 
رقم  تعترب  اجلزائر  اأن  االأوىل  االإذاعية 
اإطار  يف  لل�سني  بالن�سبة  جدا  مهم 
اإفريقيا  يف  والتنمية  اال�ستثمار  معادلة 
اأ�سا�سي  فاعل  اجلزائر  اأن  اعتبار  على 
يف  واال�ستقرار  ال�سالم  �سناعة  يف 
اإفريقيا ودعم فر�ض اال�ستثمار والتعاون 
وال�رشاكة وبالتايل فاجلزائر دورها مهم 
يف اال�سرتاتيجية ال�سينية اجتاه اإفريقيا 
وعلى  احلرير  طريق  م�رشوع  اإطار  يف 
هذا االأ�سا�ض فال�سني بالن�سبة للجزائر 
متثل بديال تنمويا و�رشيكا اأ�سا�سيا يتيح 
جملة من االمتيازات املتعلقة باجلانب 

االقت�سادي. 
حكيم مالك       

ارتفاع اأ�شعار املياه املعدنية يحدث ف��شى يف ال�ش�ق:

تيزي وزو

وزير اخلارجية عبدالقادر م�شاهل من بيكني

.          �شليمان اأعراج: »اجلزائر رقم مهم لل�شني 

علي عزازقة

الكولريا تك�شف »الربيكوالج« وج�شع التجار

�شاحب حظرية غري مرخ�شة يعتدي على املواطنني بال�شالح االأبي�ض

دوراجلزائر حموري يف االإ�شرتاتيجية ال�شينية اجتاه اإفريقيا
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املوزعني معاقبة  على  ملزمة  امل�شانع  •        بولنوار:  الوباء  من  وخوفه  هلعه  �شحية  املواطن  •        ربوح: 

وهران 

  اكت�شاف ور�شة »�شرية« 
لتقليد قطع غيار ال�شيارات 

 من�شق نقابة اأ�شاتذة التعليم الثان�ي
 والتقني مزيان مريان

خيار االإ�شراب مطروح 
اإذا اأغلق باب احلوار

�ش�ناطراك

�شركة اإيطالية تفوز ب�شفقة 
قيمتها 248 مليون دوالر

الوالئي  االأمن  م�سالح  متكنت 
لوهران نهاية االأ�سبوع املا�سي من 
اكت�ساف ور�سة »�رشية« تن�سط يف 
ال�سيارات  تقليد قطع غيار  جمال 
لدى  االثنني  اأم�ض  علم  ح�سبما 

الهيئة االأمنية املذكورة.
تقليد  على  الور�سة  هذه  وتعمل 
قطع غيار ال�سيارات لعدة عالمات 
عاملية لل�سيارات حت�سبا لت�سويقها 
غيار  قطع  اأنها  على  الحقا 
الق�سية  وكانت  ومطابقة،  اأ�سلية 
ف�سيلة  قامت  عندما  بداأت  قد 
مكافحة �رشقة وتهريب ال�سيارات 
لدى م�سالح االأمن الوالئي لوهران 
�سيارة  �رشقة  ق�سية  يف  بالتحري 
من اإحدى الواليات املجاورة والتي 
بينت التحقيقات اأنها متواجدة يف 
ال�سانية  بدائرة  كائن  م�ستودع 
)جنوب وهران( ولدى قيام عنا�رش 
الف�سيلة مبداهمة امل�ستودع  ذات 
وا�سرتجاع ال�سيارة امل�رشوقة تبني 
وجود كميات كبرية من قطع غيار 
الف�ساء  بذات  خمزنة  ال�سيارات 
اجلمهورية  وكيل  اإخطار  مت  اأين 
اأ�سدر  الذي  ال�سانية  ملحكمة 
اإىل  اأف�سى  الذي  بالتفتي�ض  اإذن 
االقت�سادية  الفرقة  عنا�رش  تنقل 

عني  اإىل  الوالئي  لالأمن  واملالية 
املكان.

تواجد  التحقيقات  اأظهرت  وقد 
قطع  لتقليد  عديدة  موؤ�رشات 
امل�ستودع  اأن  ات�سح  حيث  الغيار 
قد حول اإىل ور�سة »�رشية« جمهزة 
على  التقليد  جتهيزات  بكامل 
واآالت  االآيل  االإعالم  اأجهزة  غرار 
الغيار  قطع  عالمات  و�سوم  ن�سخ 
لت�سميم  ن�سخ  جانب  اإىل  االأ�سلية 

الو�سوم املقلدة.
كما �سبط على عدد كبري من علب 
التعبئة املهياأة التي حتمل عالمات 
بينما  املركبات  مل�سنعي  عاملية 
ال�سيارات  غيار  قيمة قطع  قدرت 
ذات  اإطار  يف  حجزها  مت  التي 
وقد  دج،  ماليني   7 زهاء  العملية 
توقيف  العملية  نف�ض  اإطار  يف  مت 
�سنة(   29( الور�سة  هذه  �ساحب 
والذي كان يقوم بجلب قطع غيار 
ال�سيارات من خالل ا�ستريادها من 
جمهولة  واأخرى  معروفة  �رشكات 
حيث  للت�سليل  طرقا  م�ستعمال 
ال�سيارات  غيار  قطع  بتقليد  يقوم 
موا�سفاتها  وتغيري  املطابقة  غري 
اأ�سعارها على  باأ�سعاف  لت�سويقها 

اأ�سا�ض اأنها »اأ�سلية«.

للنقابة  الوطني  املن�سق  اأكد 
الوطنية امل�ستقلة الأ�ساتذة التعليم 
مريان،  مزيان  والتقني،  الثانوي 
االنتقال  �رشورة  على  اأم�ض، 
تكوين  مدار�ض  و  اأكادمييات  اإىل 

االأ�ساتذة واملعلمني 
لنقابة  الوطني  املن�سق  وقال 
ا�ست�سافته  خالل  “ال�سنابا�ست«، 
“لوكوريي  يومية   منتدى  يف 
بالفرن�سية  » اإن اجلامعات ال تكون 
اأن  واعترب  التدري�ض  طريقة   يف 
هذه  قبل  من  امل�سلمة  ال�سهادات 
مقرتحا  كافية«،  “غري  املدار�ض 
لفائدة  تكوينية  دورات  اإدراج 
يتعلق  فيما  ال�سيما  االأ�ساتذة 
باملعارف التعليمية  النف�سية، قبل 
اأي توظيف واأ�سار املن�سق الوطني 
للنقابة، اإىل اأن االأمر يتعلق بتطبيق 
رفعتها  التي  االقرتاحات  اأحد 
النقابة اإىل الوزارة كما اأفاد مزيان 
يف  ت�رشف  امليزانية  85%من  اأن 
اأجور االأ�ساتذة  من جهة اأخرى قال 

بتاأجيل  طالبنا  ال�سناب�ست  من�سق 
التي  بالواليات  املدر�سي  الدخول 
الوقت  باإعطاء  وذلك  بها،  انت�رش 
الكايف لل�سلطات العمومية التخاذ 
غاية  اإىل  الالزمة  االإجراءات 
التحكم يف الو�سع و اأ�ساف مزيان 
على  تتوفر  ال  مدار�ض  هنالك  اأن 
املياه ب�سكل يومي هنالك انقطاع 
اإفراغ  يتم  فكيف  اأكرث  اأو  ليومني 

وتطهري ال�سهاريج 
و اأكد على �رشورة مراقبة �سهاريج 
املياه  ودورات  املياه  وخزانات 
وامل�رشفني  املدر�سية  واملطاعم 
والوقاية  للحد  بها،  الطبخ  على 
من انت�سار الوباء، مع التاأكيد على 
القطاع  عمال  و  التالميذ  حماية 
وان  باالإ�رشابات  يتعلق   فيما  اأما 
هادئ  الدرا�سي  املو�سم  �سيكون 
ويف  ملفاتنا مطروحة  مزيان  قال 
فمن  عنها  اأجوبة  نتلق  مل  حالة 

املوؤكد اأن ندخل يف اإ�رشاب 
ف.ن�شرين

الهند�سية  ال�رشكة  ك�سفت 
 3 اأم�ض  تكنيمونت،  االإيطالية مري 
�سبتمرب، عن فوزها مب�رشوع يتعلق 
بالغاز الطبيعي امل�سال بقيمة 248 
النفط  �رشكة  من  دوالر  مليون 

الوطنية �سوناطراك.
بيان  يف  االيطالية  ال�رشكة  وقالت 

يف  فرعها  طريق  وعن  اأنها  لها 
فازت   SPA تكنيمونت  اجلزائر 
و�سيتم  ل�سوناطراك  مب�رشوع 
االم�ساء النهائي على العقد خالل 
من  االنتهاء  بعد  اجلاري،  ال�سهر 
بع�ض اجلزئيات يف االتفاق، وميتد 

امل�رشوع لفرتة 30 �سهر، 

»م�شائب ق�م عند ق�م ف�ائد«، هي العبارة التي تتما�شى مع ال��شع احلايل لل�ش�ق اجلزائرية بعد الإعالن عن انت�شار وباء 
الك�لريا يف ثالث اأيام العيد، حيث عرفت اأ�شعار املياه املعدنية الطبيعية ارتفاعا جن�نيا عند بع�س التجار عرب ال�ليات التي 

عرفت انت�شارا لهذا ال�باء، ما جعل التهم تتقاذف من جهة اإىل اأخرى و�شط تذمر امل�اطن الب�شيط الذي دائما ما كان �شحية 
ج�شع التجار وم�شاربة جهات جمه�لة ووقيعة هلعه وت�شارعه على امل�اد الغذائية مع اأي اأزمة اأو منا�شبة دينية.
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ب�سيدي بلعبا�س

 حمطات مهملة وفو�سى
 يف قطاع النقل 

فو�ضى  يعي�ش  بلعبا�ش  �ضيدي  بوالية  النقل  بات قطاع 
كبرية من جراء غياب �ضوء التنظيم خا�ضة يف ال�ضاحية 
اجلنوبية للوالية التي الزالت تبحث عن خمرج من هذا 
املاأزق الذي وقعت فيها خا�ضة يف كربيات املدن مثل 
تالغ راأ�ش املاء ومرين ومرحوم وموالي �ضلي�ضن ،حيث 
اأن �ضوء ت�ضري املحطات منها  04 حمطات غري م�ضتغلة  
و12 موقفا  مهملة منذ �ضنوات رغم اإنها كلفت الدولة  
هذا  النقل  قطاع  حت�ضني  اجل  من  كبرية  مالية  مبالغ 
تعد  بلعبا�ش  �ضيدي  اآن والية  ورغم  انه  الناقلون  وعرب 
حمورا هاما يف التنقل لتو�ضطها العديد من  الواليات 
الغربية كوهران عني متو�ضنت وتلم�ضان وحتى مع�ضكر 
ا�ضتقطاب  منطقة  اأنها  على   زيادة  و�ضعيدة  والبي�ش 
لل�ضكان بو�ضفها باري�ش ال�ضغرية  لكنها تعرف فو�ضى 
الناقلني على 03 حمطات  خمتلفة   ت�ضتت  كبرية بفعل 
ما �ضعب من النقل ، �ضف اإىل ذلك وجود 03 حمطات 
و�ضيدي  و�ضفيزف  بادي�ش   بن  من   بكل  م�ضتغلة  غري 
علي بن يوب وتالغ  زيادة على ما يزيد عن 12 حمطة 
توقف مبختلف  طرق بلديات الوالية التي بقيت هيكال 
بدون روح ، رغم اأنها ا�ضتهلكت مبالغ مالية كربى  ومل 
تدخل حيز اخلدمة حيث  ترتامى التهم ما بني م�ضالح 
الذي  الوقت  ففي  املحلية  واجلماعات  النقل  مديرية 
ت�ضري مديرية النقل اأنها تتكفل باالجناز على اأن  ت�ضتغل 
من قبل البلديات  جند البلديات واجلماعات املحلية 
جتيب بنف�ش الطريقة لتبقى من�ضاآت دون  روح ومبالغ 
لتدخل �ضمن خانات  �ضوى  فائدة  دون  مالية �رصفت  
تبديد املال العام فالعديد من املحطات مت اإجنازها 
يف عهدة الوزير ال�ضابق عمار تو عندما كان وزيرا على 
راأ�ش قطاع النقل ،لكن ال تزال غري م�ضتغلة منها حمطة 

واد تاوريرة مرحوم تالغ والقائمة طويلة  
�س.�سهيب

جامعة امل�سيلة 

 م�ساريع يف البيداغوجية 
والبحث العلمي 
وخدمات الإيواء

جامعة  اأن   « مقداد  »حاج  امل�ضيلة  والية  وايل  ك�ضف 
قد  اجلديد،  اجلامعي  الدخول  مع  وموازاة  امل�ضيلة 
البيداغوجيا  تخ�ش  جديدة  م�ضاريع  من  ا�ضتفادت 
�ضاأنها  من  العلمي،  والبحث  اجلامعية  واخلدمات 
على  املتوافد  الهائل  والكم  االكتظاظ  على  الق�ضاء 
جامعة واكد »حاج مقداد » من جهة اأخرى باأن جميع 
االإمكانات املخ�ض�ضة ال�ضتقبال حوايل 5 اآالف طالب 
م�ضيفا  البكالوريا   �ضهادة  على  اجلدد  احلائزين  من 
بيداغوجي  ا�ضتفادت من 2000 مقعد  اأن اجلامعة قد 
جديد معهد الريا�ضة و 1000 مقعد يبداغوجي   مركز 
 1300 جامعي  �رصير   2000 وكذا  البيداغوجي  الدعم 
�رصير جاهزة  وقد مت جتهيز الهياكل اجلديدة واإدخالها 

اخلدمة مبا�رصة مع الدخول اجلامعي .
عبدالبا�سط بديار 

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز 30500 كي�س من 
مادة ال�سمة املقلدة

الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة  عنا�رص  متكنت 
»ال�ضمة«  مادة  من  معتربة  كمية  حجز  من  بامل�ضيلة 
والتي قدرت بحوايل 30500 كي�ش نوع ماكلة  املقلدة، 
معباأة  كانت  �ضخ�ش  توقيف  مع  غرام   30 وزن  الهالل 
اإ�ضتكمال  بعد  و  نوع طيوطا هيليك�ش  �ضيارة  على منت 
ت�ضليمها  و  الب�ضاعة  حجز  مت  القانونية  االإجراءات 
تقدمي  �ضيتم  فيما  بامل�ضيلة  الدولة  امالك  ملديرية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  كيل  و  ال�ضيد  اأمام  املعني 
ال�ضمة دون �ضند قانوين  اأجل حيازة مادة  امل�ضيلة من 
ال�ضجل  اإمتالك  دون  قار  غري  ن�ضاط جتاري  ممار�ضة 

التجاري.
عبدالبا�سط بديار

 �ضبطت والية امل�ضيلة عقارب �ضاعتها 
حت�ضبا للدخول املدر�ضي حيث ك�ضف 
اأن   « »حاج مقداد  امل�ضيلة  والية  وايل 
كل  الرتتيبات واالإجراءات اتخذت يف 
لهذا  احل�ضن  ال�ضري  ،ل�ضمان  امليدان 
الدخول الذي ياأمل ان يكون يف م�ضتوى 
تطلعات التي متت ،من اجل توفري كل 
م�ضيفا  للتالميذ  املالئمة  الظروف 
كل  وفرت  بالوالية  الرتبية  مديرية  ان 
االأجواء واالإمكانيات املادية والب�رصية  
من  مريح  مدر�ضي  دخول  ل�ضمان 
خالل  احلد من النقائ�ش امل�ضجلة يف 
ال�ضابق، والتي كانت انعكا�ضاتها �ضلبية 
نوعا ما على بع�ش  االأطوار والتالميذ 

لرتميم  دج  مليون   216
وتهيئة 149 موؤ�س�سة 

تربوي

كل  ت�ضطري  اأنه مت  امل�ضيلة  وايل  واكد 
التدابري التنظيمية واالإجراءات الهامة 
التي من �ضاأنها اإجناح املو�ضم الدرا�ضي 
اجلاري، وك�ضفت اأنه مت تخ�ضي�ش مبلغ 
وترميم  تهيئة  الإعادة  دج  مليون   216
149 موؤ�ض�ضة منها 111 مدر�ضة بالطور 
ثانوية،  و10  متو�ضطة   28 االبتدائي 
باخل�ضو�ش   العملية  هذه  م�ضت  وقد 
ظروف  توفري  اجل  من  املياه  دورات 
لكل  والعمل  التالميذ  لتمدر�ش  اأح�ضن 
وبخ�ضو�ش  الرتبوية  اجلماعة  اأفراد 
امل�ضيلة  وايل  ذكر  الدعم   هياكل 

مدر�ضية  مطاعم   04 جتهيز  و  اإجناز 
بالطور االإبتدائي و05 وحدات للك�ضف 
واملتابعة و02 ن�ضف داخلية مبتو�ضطة 
ومتو�ضطة  اأحممد  �ضيدي  و  بلعايبة 
الطور  ويف   06 منط  دراج  بااأوالد 
الثانوي ثانوية لتعوي�ش جابر بن حيان 
200/1000 و ثانوية باأجمدل 200/800 
واإختيار  بامل�ضيلة  الريا�ضية  وثانوية 
االر�ضية بالقطب احل�رصي بامل�ضيلة .

  3 مليار �سنتيم لإقتناء 
ما يقارب 21 الف حقيبة 

مدر�سية 

مت  انه  امل�ضيلة  وايل  ك�ضف  كما 
�ضنتيم،  ماليري   3 مبلغ  تخ�ضي�ش 
حقيبة  الف   21 يقارب  ما  الإقتناء 
الت�ضامنية  العملية  اإطار  يف  مدر�ضية 
فئة  على  املدر�ضي  بالدخول  اخلا�ضة 
املتمدر�ضني املعوزين واالأ�رص املعوزة 
وحمدودة الدخل والتي �ضتوزع على 47 
هذه  توفري  ا�ضتكمال  مت  وقد  بلدية  
بكافة  املزودة  احلقائب  من  العدد 
اجلودة  معايري  مبراعاة  امل�ضتلزمات 
العملية  االإجراءات  كل  اتخذت  حيث 
يف  املدر�ضية  اللوازم  هذه  الإي�ضال 
الوقت املنا�ضب مل�ضتحقيها مع االأيام 
االأوىل ل�ضهر �ضبتمرب القادم وخالل اآخر 
امل�ضيلة  وايل  عقده  تنفيذي  اجتماع 
الفارطة،  االأيام  خالل  ديوانه  مبقر 
قّدم تعليمات �ضارمة لروؤ�ضاء البلديات 
املمونني  اختيار  اإجراءات  يف  للبدء 
املحافظ  بتوفري  �ضيتكفلون  الذين 

املدر�ضية واالإطعام املدر�ضي .

ل605  �سنتيم  110 مليار 
مطعم مدر�سي لإطعام 131 

األف تلميذ

الوالئية  ال�ضلطات  وخ�ض�ضت 
�ضنتيم  مليار   110 مبلغ   بامل�ضيلة 
املطاعم  وترميم  بتجهيز  للتكفل 
قبل  البلديات  عربخمتلف  املدر�ضية 
بعد  �ضيكون  الذي  املدر�ضي،  الدخول 
�ضاخنة  وجبة  تقدمي  بهدف  ا�ضبوع، 
البادرة  الوجبة  من  بدال  للمتمدر�ضني 
ال  التي  املدار�ش  على  �ضتقت�رص  التي 
ت�ضم مطاعم مت اقتطاع هذه االأموال 
بتو�ضية  للوالية  االأولية  امليزانية  من 
يف   ،« مقداد  »حاج  امل�ضيلة  وايل  من 
الت�ضامنية  العملية  هذه  لدعم  خطوة 
ان�ضغاالت  من  العديد  على  والرد 
اإطعام  يف  التق�ضري  ب�ضاأن  االأولياء 
االبتدائي  الطور  يف  خا�ضة  التالميذ، 
بتجهيزات  مطعمها  تزويد  خالل  من 
مركزية  مطاعم  وا�ضتحداث  ع�رصية، 
وجبات  تقدمي  �ضاأنها  من  اإ�ضافية 
املحدد  وقتها  يف  للتالميذ  �ضاخنة 
 605 امل�ضيلة  والية  ت�ضم  لالإ�ضارة، 
مطعم مدر�ضي لتقدمي اخلدمة حلوايل 
االإطعام  من  م�ضتفيد  تلميذ  األف   131

املدر�ضي .

مليون   850 و  1 مليار 
�سنتيم لدعم التدفئة 

باملدار�س

امل�ضيلة  وايل  فاإن  هذا  على  وزيادة 

خمتلف  تنفيذ  �رصورة  على  �ضدد 
التدفئة  بتوفري  اخلا�ضة  التعليمات 
ال�ضتاء،  ف�ضل  خالل  قبل  للتالميذ 
ومتكني خمتلف التالميذ من الدرا�ضة 
يف اأح�ضن الظروف واأجودها حتى يكون 
وتكون  امل�ضتوى  يف  العلمي  التح�ضيل 
م�ضتوى  يف  عليها  املح�ضل  النتائج 
امل�ضريين  وخمتلف  االأولياء  تطلعات 
لقطاع الرتبية و التعليم حيث خ�ض�ضت 
والية امل�ضيلة غالفا ماليا يعادل مليار 
من  ازيد  لفائدة  �ضنتيم  مليون  و850 
100 موؤ�ض�ضة تربوية من الطورين االأول 
التدفئة  من  متكينها  بهدف  والثاين 
املدر�ضية التي كرث احلديث ب�ضاأنها  .

 16 مليار و300 مليون 
�سنتيم لدعم النقل املدر�سي

حيث  املدر�ضي  للنقل  وبالن�ضبة 
ماليا  مبلغا  امل�ضيلة  والية  خ�ض�ضت 
مليون  و300  مليار    12 ب  يقدر 
املدر�ضي  بالنقل  للتكفل  �ضنيتم، 
للق�ضاء  خطوة  يف  بلدية؛   47 عرب 
باتت  التي  ال�ضلبية  املظاهر  على 
�ضيتم  الوالية  بلديات  �ضمعة  ت�ضّوه 
ح�ضرية  كل  و�ضعية  ح�ضب  توزيعه 
االإعانة  امل�ضتفيدة  للبلديات  تابعة 
اإىل  بالنظر  لت�رصف  تخ�ضي�ضها  مت 
امل�ضيلة  بلديات  ح�ضائر  احتياجات 
من طرف امل�ضوؤول االأول عن الوالية 
البلديات  ح�ضائر  اأغلبية  تعرف  اإذ 
كما  حلافالتها،  متدهورة  حاالت 
دائمة  �ضيانة  اأخرى  ح�ضائر  تعرف 
ومثالية، مما جعلها مثاال يقتدى به .

عبدالبا�سط بديار 

الفعاليات  من  العديد  عربت 
قافلة  يف  �ضاركت  التي  اجلمعوية 
التي  البيئية  والتوعية  التح�ضي�ش 
مب�ضتغامن  البيئة  مديرية  اطقلتها 
للنتائج  ارتياحها  عن  البيئة  ودار 
امليداين  ال�ضعيد  على  املحققة 
اذ  الوالية  �ضواطئ  م�ضتوى  وعلى 
جابت القافلة التي �ضاركت فيها دار 
البيئة واملديرية الو�ضية واملحافظة 
الوطنية لل�ضاحل ثم املر�ضد الوطني 
القفلة  جابت  امل�ضتدامة  للتنمية 
الع�رصات  اال�ضطياف  مو�ضم  طيلة 
املفتوحة  م�ضتغامن  �ضواطئ  من 

لل�ضباحة وقام املوؤطرون للقافلة من 
بتوزيع  واملديرية  البيئة  دار  ممثلي 
مطويات اعالمية على امل�ضطافني 
وتنظيم اأن�ضطة ترفيه ذات بعد بيئي 
لفائدة االطفال وح�ضب مدير البيئة 
نورالدين  ب�ضادوق  م�ضتغامن  لوالية 
فان العمل امليداين البيئي يبقى من 
رهانات قطاع البيئة مب�ضتغامن الذي 
وفعالة  حقيقة  �رصاكة  على  يراهن 
واالإعالميني  اجلمعوي  ال�رصيك  مع 
واخلرباء املخت�ضني يف ق�ضايا البيئة 
ومن جهتها اعتربت مديرة دار البيئة 
لوالية م�ضتغامن  هذه املوؤ�ض�ضة التي 

تن�ضط بامكانيات متوا�ضعة وبطاقم 
البيئية  التح�ضي�ضية  �ضاب ان احلملة 
التي نظمت خالل مو�ضم اال�ضطياف 
للتعاون  ج�ضورا  وبنت  جناحة  كانت 
مع عدد من اجلمعيات والقطاعات 
اأهمية  اىل  م�ضرية  التنفيذية 
اال�ضتثمار يف االت�ضال البيئي والعمل 
دار  ن�ضاطات  لتطوير  االعالمي 
القطاع  جمهودات  ومرافقة  البيئة 
والبيئي  التنموي  امل�ضتوى  على 
العديد من اجلمعات  هذا واعتربت 
احلملة  يف  �ضاركت  التي  البيئية 
البيئة  وزارة  اأطلقتها  التي  الوطنية 

فيها  و�ضاركت  املتجددة  والطاقات 
واحلركة  املوؤ�ض�ضات  من  العديد 
اجلمعوية ب�ضاطئ �ضابالت ال�ضياحي 
ان احلركية التي يعرفها قطاع البيئة 
ودار البيئة ت�ضتحق الدعم واالإ�ضادة 
خا�ضة  املحلي  امل�ضتوى  على 
قد  اجلواري  امليداين  العمل  واأن 
برفع  امليدان  على  نتائجه  اثمر 
البيئة  دار  يف  املنخرطني  عدد 
وتن�ضط  جديدة  نوادي  وا�ضتحداث 
املديرية  من  لكل  االإعالم  �ضفحة 

الوالئية ودار البيئة.
م.اأمني

مب�ساهمة املديرية الو�سية ودار البيئة واجلمعيات

قطاع البيئة مب�ستغامن يكثف من حمالت التنظيف بال�سواطئ والحياء ال�سكنية

امل�سيلة

�سبط اآخر التح�سريات اخلا�سة بالدخول املدر�سي القادم
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نف�سه  البيان  به  اأفاد  وح�سبما 
والذي ت�سلمت يومية »الو�سط« 
ن�سخة منه  فاإن مبداأ ال�رشاكة 
االجتماعية  و  البيداغوجية 
الو�سية  الوزارة  على  يفر�ض 
التجاوب و التفاعل مع خمتلف 
الوطنية  اللجنة  تدخالت 
هذه  اجلامعي.  للدخول 
االأخرية حتذر ذات الوزارة من 
عدم جتاهل املطالب و املرور 
على ال�سلبيات مرور الكرام, و 
بقواعد املنظمة  اال�ستخفاف 
املنت�رشة عرب جامعات الرتاب 

الوطني.
قد  ال�سادر  البيان  اأن  كما 
االإيجابيات  ذكر  على  عرج 
عدة  اأ�ساف  و  ال�سلبيات  و 
اقرتاحات ب�سقيها البيداغوجي 
اأبدى  حيث  االجتماعي.  و 
نظام  على  كبرية  حتفظات 
الرقمنة و طريقة العمل به التي 
�سجلت عنها عدة ا�سطرابات 
التاأجيل  و  التعديل  اأدى  مما 
املن�سورات  من  غريها  و 
ميز  ما  اأن  ,كما  التو�سيحية 
هو  اجلامعي  الدخول  هذا 
رقمنة ت�سجيل الطلبة يف طور 
املا�سرت و الذي �سجلت اللجنة 
كبرية حوله,   الوطنية تخوفات 

خا�سة اإذا ما اأدت الرقمنة اإىل 
و  املقاعد  عدد  من  التقلي�ض 
الطلبة  من  كبري  جزء  حرمان 
الدرا�سي  م�سارهم  اإكمال  من 

يف طور املا�سرت.
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
احلر   للطالب  العام  االحتاد 
االأولية  الت�سجيالت  رقمنة 
كبري  حتفظ  مع  اجلامعية 
حول طريقة معاجلة الرغبات, 
جدوى  عدم  عن  ت�ساءل  لكنه 
االختيارات  عدد  يف  التقلي�ض 
ا�ستمارة  يف  للطالب  املتاحة 
واأن  خ�سو�سا   , الرغبات 

الثانية  للمرحلة  يلجاأ  الطالب 
اخليار  على  ح�سوله  حالة  يف 
تكافوؤ  لعدم  ,اإ�سافة  الرابع 
باختالف  للطلبة  الفر�ض 
�سبيل  فعلى  اجلغرايف  االإقليم 
غري  من  احل�رش  ال  املثال 
من  طالب  حرمان  املعقول 
 12 مبعدل  ق�سنطينة  والية 
من تخ�س�ض ال�رشيعة يف حني 
لطالب   يتاح  التخ�س�ض  هذا 
والية اأخرى مبعدل 10, نف�ض 
و�سوح  لعدم  بالن�سبة  ال�سيء 
التحويالت  ت�سيري  طريقة 
�سجلناه  ما  وهذا  اجلامعية 

جعل  ما  املا�سي  املو�سم 
يفقدون  الطلبة  من  العديد 
مع  حتى  التحويل  يف  حقهم 
ولوج  لهم  الذي يخول  معدلهم 
له  التحويل  املراد  التخ�س�ض 
اإلغاء  , حيث نلح على �رشورة 
الطالب  معدل  دام  ما  املربر 

ي�سمح له .
هذا و تبقى اأهم احللول ملثل 
فتح  هي  التجاذبات  هاته 
اأبواب احلوار و التعامل مببداأ 
قطاع  باأهم  للنهو�ض  ال�رشاكة 
و  العايل  التعليم  قطاع  هو  و 

البحث العلمي.

ال�سدر  طبة  بقرية  عائلة   300 تعاين 
االأمرين  بب�سكرة  عقبة  �سيدي  ببلدية 
الكهرباء  ب�سبب حرمانها من �سبكة   ,
ملا يزيد عن 08 �سنوات كاملة , ومما 
يحز يف نفو�ض العائالت املت�رشرة اأن 
ال�سلطات متعنتة يف رفع يد التجميد 
املادة  بهذه  دعمها  م�رشوع  عن 

احليوية .
ال�سدر  طبة  قرية   قاطني  نا�سد 
يف   , بب�سكرة  عقبة  �سيدي  ببلدية 
»الو�سط«  يومية   مع  لهم  ت�رشيحات 
ب�رشورة  كروم  اأحمد  الوالية  وايل   ,
للوقوف  لهم   ميدانية  زيارة  برجمة 
يكابدونها   التي  املعاناة  حجم  على 
لـ  الكهرباء   ب�سبكة  ربط  تاأخر  مع 
فاقم  الذي  االأمر   , كاملة  �سنوات   08
ب�سبب  العائالت  غالبية  و�سعية  من 
يف  احلالية  ال�سائفة  خالل  عجزها 
 , منزلية  الكهرو  االأجهزة  ا�ستغالل 
باخلروج  املتحدثني  ذات  هدد  حيث 

مطالبهم  جتد  مامل  حالة  يف  لل�سارع 
القريب  يف  �ساغية  اأذانا  امل�رشوعة 
حمدثونا  ا�ستنكر  حيث   , العاجل 
املحلية  ال�سلطات  حتجج  وب�سدة 
ممثلة يف ال�سلطات املحلية ومديرية 
يف  و�سط   والغاز  للكهرباء  التوزيع 
املطروح من خالل  امل�سكل  معاجلة 
التحجج بعدم القدرة يف مدهم ب�سبكة 
الكهرباء بعدما تقرر ادراج مثل هذا 
الهادفة   النوع من امل�ساريع االمنائية 
�سمن التجميد وذلك يف اطار �سيا�سة 
التق�سف املنتهجة من طرف احلكومة 
اأرجع  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف   .
ال�سعبي  باملجل�ض  حمليون  منتخبون 
حديثهم  معر�ض  يف  بب�سكرة  الوالئي 
دعم  م�ساريع  جتميد  اأ�سباب   معنا 
القرى واملناطق املحرومة بالكهرباء  
لتاأخر جت�سيد امل�ساريع امل�سجلة يف 

اطار الربامج اخلما�سية  الفارطة .
�سيخ مدقن 

بالوادي  التوزيع  مديرية  اقامت 
ملفات  معاجلة  حول  اعالميا  يوما 
توزيع  يف  التذبذب  ب�سبب  التعوي�ض 
بقاعة  والغازية,  الكهربائية  الطاقة 
التوزيع  مديرية  مبقر  االجتماعات 
ون�سطاء  االأحيان  جلان  مب�ساركة 
باالإ�سافة  بالوالية,  املدين  املجتمع 
املحلية  ال�سحف  مرا�سلي  اىل 

بالوالية .
حيث مت �رشح خمتلف االآليات الواجب 
باحلادث,  الت�رشيح  اأجل  من  اإتباعها 
بالتجهيزات  حلقت  التي  اخل�سائر  او 
واملعدات يف مدة ال تتجاوز االأ�سبوع,  
منها  يتكون  التي  الوثائق  اأهم  وكذا 
للزبون  بالن�سبة  التعوي�ض  ملف 
الت�سليح  فاتورة  اأهمها  لعل  املت�رشر 
ت�سديد  فاتورة  واآخر  ال�رشاء  اأو 

مت  كما  التاأمني,  وثائق  اإىل  باالإ�سافة 
مير  التي  املراحل  اهم  اىل  التطرق 
هاته  من  لال�ستفادة  امللف  هذا  بها 

العملية.
العملية  فقد القت  اخر  �سعيد  وعلى 
ا�ستح�سان كبري لدى الزبائن, على اأن 
تعمم على خمتلف تراب الوالية وهذا 
لتوزيع  ال�رشكة اجلزائرية  حر�سا من 
خمتلف  �سمان  على  والغاز  الكهرباء 
و�سغريها,  كبريها  زبائنها  حقوق 
لالإ�سرتاتيجية  جت�سيدا  تعترب  كما 
الرامية  ال�رشكة  قبل  من  املنتهجة 
اجلواري  العمل  ثقافة  اإر�ساء  اإىل 
زبائنها,  وتوعية  حت�سي�ض  بهدف 
وحر�سا منها على التقرب اأكرث منهم 

واال�ستجابة لتطلعاتهم و�سكاويهم. 
اأحمد باحلاج 

بتحرك  املطالبة  االأ�سوات  تعالت 
 , ورقلة  بوالية  القرار  ل�سناع  عاجل 
االإ�رشاع  و  العاجل  التدخل  اأجل  من 
يف نقل ع�سو اللجنة العلمية بجامعة 
عوي�سات  عائ�سة  مرباح  قا�سدي 
ال�سمالية  الواليات  باأحدى  للعالج 
عقرب  لل�سعة  تعر�سها  ت�سبب  بعدما 

دخولها لغرفة االإنعا�ض .
نا�سد الع�رشات من �سكان والية ورقلة 
»الو�سط«,   يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
على  امل�سوؤولة  الوالئية  ال�سلطات 
العامة  واملديرية  ال�سحي  القطاع 
من   , بورقلة  مرباح  قا�سدي  جلامعة 
التام  التكفل  و  العاجل  التدخل  اأجل 
بجامعة  العلمية  اللجنة  ع�سو  بنقل 
عائ�سة  ال�رشقي  اجلنوب  عا�سمة 
واليات  باإحدى  للعالج  عوي�سات 
مرحلة  جتاوز  بهدف  وذلك  ال�سمال 

حالتها  تدهور  ب�سبب   , اخلطر 
ال�سحية جراء تعر�سها للدغة عقرب 
مما اأ�ستدعى ادخالها لغرفة االنعا�ض  
بامل�ست�سفى  املركزي حممد بو�سياف 
, ومما يحز يف نفو�ض حمدثينا افتقار 
ذات املوؤ�س�سة ال�سحية لطبيب القلب 
املوجودة يف مهمة خا�سة الإ�ستكمال 
اأحد  يف  جناحه  وترتيبات  اجراءات 
الدكتورة  اأن  ومعلوم   . االختبارات 
وع�سو  الوادي  بجامعة  اجلامعية 
قا�سدي  بجامعة  العلمية  اللجنة  يف 
التي  االإطارات  بني  من  تعترب  مرباح 
العايل  التعليم  لقطاع  الكثري  قدمت 
والبحث العلمي لتبقى ت�سارع املر�ض 
يف �سمت ب�سبب غياب ارادة حقيقية 
احلرجة  بحالتها  للتكفل  الو�سايا  من 

وفق ما اأوردته م�سادرنا اخلا�سة .
�سيخ مدقن 

اأ�سدرت اللجنة الوطنية للدخول اجلامعي لالإحتاد العام الطالبي احلر بيانا اإعالميا وا�سحا و 
�سامال ي�سفي ال�سبابية على الدخول اجلامعي اجلاري، و اأ�سدرت ذات اللجنة تعليمة تنفيذية 

وطنية لكافة فروعها عرب الرتاب الوطني ب�سرورة التواجد امليداين و املتابعة الدقيقة ملجريات 
الدخول اجلامعي بدءا مبرحلة الت�سجيالت النهائية التي اإنطلقت يوم اأم�س  .

على خلفية  الإ�ستخفاف بقواعد الإحتاد الطالبي احلر

اأحمد باحلاج 

رئي�س اللجنة الوطنية للدخول اجلامعي 
للإحتاد يحذر الوزير طاهر حجار 

طالب عدد من م�ستعملي حافالت 
النقل للم�سافرين ما بني الواليات 
عرب خط ورقلة عني �سالح , الوزارة 
لو�سع  العاجل  بالتدخل  املعنية 
املهرتئة  احلافالت  لن�ساط  حد 
للم�ستثمرين  الفر�ض  منح  مع 
خطوط  على  للح�سول  ال�سباب 

نقل جديدة .
امل�سافرين  من  الع�رشات  نا�سد 
عرب خط ورقلة –الوالية املنتدبة 
عني �سالح بتمرنا�ست , يف ت�رشيح 
وزير   « »الو�سط  يومية  مع  لهم 
عبد  العمومية  واالأ�سغال  النقل 
التدخل  ب�رشورة  زعالن  الغني 
حتقيق  جلنة  وايفاد  العاجل 
املهازل  حجم  على  للوقوف 
النقل  خطوط  فيها  تتخبط  التي 
ا�ستغالل  ب�سبب   , –جنوب  جنوب 
الرقابية  االأدوات  لغياب  مالكيها 
الإ�ستعمال حافالت ال ت�سلح حتى 
يف  االأحياء   بني  احل�رشي  للنقل 
م�سافات  على   امل�سافرين  نقل 

 900 بني  ترتاوح  مما  عادة  بعيدة 
وراء  كان  ما  وهو   , كلم   1600 و 
معزولة  مناطق  يف  بع�سها  تعطل 
, ناهيك عن  العامل اخلارجي  عن 
بارتفاع  املتاأزمة  الو�سعية  �سلة 
املميتة  املرور  حوادث  معدالت 
من  املت�رشرون  به  اأفاد  ما  وفق 
املعلومات  وهي  القائم  امل�سكل 
جمعيات  تقارير  تاأكدها  التي 

املرورية  بال�سالمة  مهتمة  حملية 
.

طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
النقل  وزير  من  املتحدثني  ذات 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
ال�سلطات املحلية املكلفة بت�سيري 
للعراقيل  حد  لو�سع  النقل  ملف 
التي  البريوقراطية  ومظاهر 
يواجهونها ب�سبب حرمان عدد من 

مالكي  من  ال�سباب  امل�ستثمرين 
احل�سول  جديدة  نقل  حافالت 
من  متكنهم  جديدة  خطوط  على 
تقدمي خدمات نوعية ومقبولة اىل 
يف  امل�سافرين  لفائدة  بعيد  حد 

امل�سافات البعيدة .
 ومعلوم اأن قطاع النقل بالواليات 
لقب�سة  يخ�سع  يزال  ال  اجلنوبية  
املال  اأ�سحاب  من  حديدية 
والنفوذ ب�سبب غياب اإرادة حقيقية 
الإعادة  امل�سوؤولة  اجلهات  من 
ال�سائكة  النظر يف عديد امللفات 
النفق  اإدخاله  وراء  كانت  التي 
املظلم , يف ظل عجز املئات من 
حت�سيل  على  يوميا  امل�سافرين 

قيمة تذكرة الطائرة .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�سلطات العليا بالبالد يبقى لزاما 
على امل�سافرين عرب خط ورقلة – 
عني �سالح معاي�سة الو�سع املزري 

الأجل غري م�سمى .
اأحمد باحلاج 

حافالت ل ت�سلح امل�ستثمرون ال�سباب ي�سكون العراقيل 

م�سافرون عرب خط عني �سالح –ورقلة ي�ستنجدون 

بعدما تقرر جتميد  م�سروع متويلها 
باملواد الطاقوية 

ب�سبب التذبذب يف توزيع الطاقتني الكهربائية والغازية

ب�سبب تعر�سها للدغة عقرب 

300 عائلة بقرية طبة ال�سدر بب�سكرة 
بدون كهرباء لـ 08 �سنوات 

يوم اعلمي حول معاجلة ملفات 
التعوي�س ب�سونلغاز الوادي 

ع�سو اللجنة العلمية بجامعة ورقلة عائ�سة 
عوي�سات ت�سارع املر�س يف �سمت 
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 320 النداءات  هذه  وت�ضمنت 
بالغا   20 و  تدخل وجندة  طلب 
و 71  طلب  عن حوادث املرور 
  1389 وكذا  توجيه  و  ا�ضتف�ضار 
ات�ضاالت  فياإطار  مكاملة تدخل 

خمتلفة وخدمات .
مت  مكاملة    1850 اأ�ضل  فمن 
ا�ضتقبالها عرب خمتلف اخلطوط 
ا�ضتقبلت  مكاملة    453 �ضجل   ،
 ،  15.48 االأخ�رض  اخلط  على 
منها 301  مكاملة تتعلقبطلبات 
مكاملة    59  ، والنجدة  التدخل 
اال�ضتف�ضار  بطلبات  تتعلق 
والتوجيه ، ثم ات�ضاالت خمتلفة 
تبليغات  اأخريا  بـــ  74 مكاملة و 
عن حوادث املرور بــ 19مكاملة، 
مكاملة   14 ا�ضتقبال  مت  فيما 
االأخ�رض  اخلط  عرب  خمتلفة 

  . 104
االإعالم  خلية  رئي�س  ويوؤكد 
الوالية  الأمن  العامة  والعالقات 

لهذه  البالغة  االأهمية  على 
كبري  بقدر  ت�ضاهم  التي  االأرقام 
يف معاجلة عدة ق�ضايا مطروحة 
املتورطني  من  وتوقيفالعديد 
حياة  اإنقاذ  اإىل  باالإ�ضافة 
االأرقام  اأن  موؤكدا   ، مواطنني 
ا�ضتخدامها  ميكن  املجانية 
لدى  ر�ضيد  توفر  مع عدم  حتى 
املت�ضل وهي �ضارية املفعولليال 
�ضاعة   24 مدار  على  نهارا  و 

وطيلة اأيام االأ�ضبوع .

الأمن احل�سري 
ال�سابع يوقف 

مروجا للم�سروبات 
الكحولية ويحجز 

288  وحدة
 

فرقة  عنا�رض  موؤخرا  متكنت 
باالأمن  الق�ضائية  ال�رضطة 
احل�رضي ال�ضابع مبدينة مع�ضكر  
من و�ضع حد لن�ضاط مروج يبلغ 

�ضنة و حجز 288   40 العمر  من 
وهذا   ، كحويل  م�رضوب  وحدة 
تلقاها  معلومات  ا�ضتغالل  اإثر 
ن�ضاط  حول  الفرقة  عنا�رض 
تخزين  و  جلب  فيه يف  امل�ضتبه 
مب�ضكنه  الكحولية  امل�رضوبات 
باأحد  ترويجها  واإعادة  العائلي 
اأحياء مدينة مع�ضكر ، ليتم اتخاذ 
الالزمة  القانونية  االإجراءات 
للم�ضتبه  تر�ضد  عملية  تنفيذ  و 
رفقة  �ضبطه  من  مكنت  فيه 
�ضخ�ضني اآخرين متلب�ضني ب�ضدد 

امل�رضوبات  من  كمية  تخزين 
مركبته  منت  على  من  الكحولية 
نحو منزله العائلي ، حيث الظوا 
قوات  م�ضاهدة  حلظة  بالفرار 
ال�رضطة ، ليتم حجز 288 وحدة 
و  املكان  بعني  كحويل  م�رضوب 
،اأ�ضفر  الق�ضية  يف  حتقيق  فتح 
عن توقيف امل�ضتبه فيه و اإجناز 
قدم  ثم  حقه  ق�ضائي يف  اإجراء 
اأمام العدالة ليو�ضع رهن احلب�س 
حالة  يف  �رضيكاه  بقي  فيما   ،

فرار  . 

ا�ستقبلت غ�سون  �سهر اأوت الفارط م�سالح امن ولية مع�سكر 1850  مكاملة عرب خمتلف خطوطها ح�سب ما اأفاد 
به رئي�س خلية الت�سالوالعالقات العامة باأمن الولية ، م�سريا اإىل اأن العدد الهائل من املكاملات تاأتت نتيجة ثقة 
املواطن يف اأداء م�سالح ال�سرطة خا�سة يف الفرتات الليلية ،والتكفلبان�سغالته الأمر الذي ولد لديه وعيا اأمنيا.

خمت�سرات من مع�سكر

طالبي.فاطمة

�سرطة مع�سكـر تتلقى 1850 مكاملة عرب خطوطها املختلفة

اأم البواقي 

جمعية كافل اليتيم بعني احلجل 

املدينة اجلديدة ببوينان البليدة 

الأغواط 

اإيليزي 

الطارف

ا�ستالم 7 هياكل لفائدة ال�سباب و الريا�سة 

حملة وا�سعة جلمع و�سراء االدوات املدر�سية

توزيع  3600 وحدة �سكنية من �سيغة البيع باالإيجار 

200 من�سب جديد لتوظيف اأطباء 
اأخ�سائيني وطواقم ال�سبه الطبي

تزويد مدر�سة حممد فرحي بتجهيزات 
ت�ستغل بالطاقة ال�سم�سية 

توقع حتقيق حم�سول بـ 16 
األف قنطار من الفلني 

لتوظيف  جديد  من�ضب   207 فتح  مت 
ال�ضبه  وطواقم  اأخ�ضائيني  اأطباء 
الطبي بغية �ضمان التاأطري الالزم على 
املنت�رضة  ال�ضحية  الهياكل  م�ضتوى 
اأم�س  علم  ح�ضبما   ، االأغواط  بوالية 
ال�ضحة  مديرية  م�ضالح  من  االإثنني 
امل�ضت�ضفيات   واإ�ضالح  وال�ضكان 
طبيبا   96 بتوظيف  االأمر  ويتعلق 
على  �ضبه طبي  111 عون  و  اأخ�ضائيا 
وتنظيم  االأطباء  انتقاء  يجرى  اأن 
خالل  الطبي  ال�ضبه  االأعوان  م�ضابقة 
اأو�ضحت  كما   ، �ضبتمرب اجلاري  �ضهر 
ذات امل�ضالح وتتوزع منا�ضب االأطباء 
اإ�ضت�ضفائية عمومية  على 11 موؤ�ض�ضة 
يف  اأخ�ضائيني  وت�ضمل   ، جوارية  و 
ال�رضعي  والطب  الداخلي  الطب 
وطب االأطفال والت�ضوير الطبي وكذا 
وتخ�ض�ضات  نف�ضانيني  اأخ�ضائيني 

طبية اأخرى.
الطبي  �ضبه  التاأطري  ويخ�س 
والقابالت   ) من�ضبا   35  ( املمر�ضني 

) 15( واملخربيني ) 
20 ( وم�ضغلي اأجهزة الت�ضوير الطبي 
) 10 منا�ضب ( فيما يتمثل الباقي يف 

خمت�ضني يف 
حفظ  ويف  العمومية  لل�ضحة  التغذية 
هذه  من  وينتظر  وغريها  ال�ضحة 
و�ضمان  اخلدمات  ترقية  العملية 
املوجودة  للهياكل  ال�ضحية  التغطية 
مثلما   ، بالوالية  اإجنازها  واجلاري 

اأ�ضري اإليه.
بوالية  ال�ضحة  قطاع  فاإن  لالإ�ضارة 
القريب  يف  �ضيتعزز  االأغواط 
مب�ضت�ضفى 240 �رضير بعا�ضمة الوالية 
، ف�ضال عن مركز ملكافحة ال�رضطان 

ومركز لل�ضحة العقلية . 

مت تزويد اإبتدائية حممد فرحي ببلدية 
بالطاقة  ت�ضتغل  بتجهيزات  اإيليزي 
اأم�س  ا�ضتفيد  ح�ضبما   ، ال�ضم�ضية 
وتندرج  الوالية.   م�ضالح  من  االأحد 
غالفا  لها  ر�ضد  التي  العملية  هذه 
اإطار  يف  دج  ماليني   8 بقيمة  ماليا 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  برنامج 
املتعلق  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
باالإنتقال الطاقوي ، الذي يهدف اىل 
تر�ضيد ا�ضتعمال طاقة الكهرباء على 
املحلية  اجلماعات  مرافق  م�ضتوى 
املحلية  االإدارة  مدير  اأو�ضح  كما   ،
وقد  الرحمان.  عبد  اأمبرييك  بن 
كموؤ�ض�ضة  املدر�ضة  هذه  اختريت 
ايليزي  بوالية  منوذجية  تعليمية 
اأن  قبل  الوطني  الربنامج  لهذا 
املوؤ�ض�ضات  كافة  عرب  تعميمه  يتم 

الرتبوية بالوالية ، حيث يتم ذلك من 
خالل تركيب األواح الطاقة ال�ضم�ضية 
يف  النظيفة  الطاقة  هذه  وا�ضتغالل 
املياه   ت�ضخني  وجتهيزات  االإنارة 
ويعد هذا امل�رضوع اإ�ضافة " حقيقية 
ا�ضتعمال  يف  اجلديد  التوجه  يف   "
خمتلف  عرب  املتجددة  الطاقات 
حتقيق  ومنه  العمومية  الهياكل 
 . الطاقة احليوية  االإقت�ضاد يف هذه 
عي�ضى  الوالية  وايل  اأكد  جانبه  ومن 
اإطار  يف  ميدانية  زيارة  خالل  بوحلية 
اجلديد  املدر�ضي  للدخول  التح�ضري 
تعميم  يف  امل�ضاهمة  على   2019  /2018
الهياكل  خمتلف  لتم�س  العملية  هذه 
االإمكانيات  كافة  وتوفري  بالوالية  الرتبوية 
لتج�ضيد التوجه اجلديد للدولة فيما تعلق 

باالإنتقال الطاقوي .

ال  مبا  حم�ضول  حتقيق  يتوقع 
من  قنطار  األف   16 عن  يقل 
والية  عرب  ال�ضنة  هذه  الفلني 
به  اأفاد  ما  ح�ضب  الطارف، 

حمافظ الغابات منذر اأونادة. 
الـ14  الور�ضات  حققت  وقد 
مواقع  خمتلف  عرب  املفتوحة 
اإنتاج الفلني من بينها تلك التي 
�ضالح  بني  و حمام  بالقالة  تقع 
بر�ضم احلملة احلالية حم�ضوال 
ما  ح�ضب  قنطار،  األفق  بـ12 
نف�س امل�ضدر م�ضريا  به  �رضح 
ال�رضوع  الفلني مت  جني  اأن  اإىل 
فيه منذ منت�ضف يونيو املا�ضي  
جيدة".  "ظروف  يف  يجري  و 
فاإن  امل�ضدر  لنف�س  وا�ضتنادا 
مو�ضمي  عمل  من�ضب   232
حملة  بر�ضم  ا�ضتحداثه  مت 
 10 باأن  مو�ضحا  الفلني،  جني 
 12 جمموع  من  قنطار  اآالف 
يف  حاليا  موجودة  قنطار  األف 

امل�ضتودعات.
اأ�ضغال  باأن  كذلك  واأو�ضح 
اجلني التي تقوم بها املوؤ�ض�ضة 
اجلهوية للهند�ضة الريفية بابور 
غاية  اإىل  �ضتتوا�ضل  جليجل 
ذلك  و  اجلاري  �ضبتمرب   15
عليه  من�ضو�س  هو  ملا  وفقا 
م�ضيفا  ال�رضوط،  دفرت  يف 
ت�ضجل  الفلني  جني  حملة  باأن 
وبعد  باملائة   70 بن�ضبة  تقدما 
اأن ذكر ب"جودة الفلني" املنتج 
بالطارف، اأ�ضار نف�س امل�ضوؤول 
املرتتب  املايل  العائد  اأن  اإىل 
مت  التي  املنتجات  بيع  عن 
د.ج  مليون  بـ100  يقدر  جنيها 
الطارف  والية  تتوفر  لالإ�ضارة 
على اأزيد من 74 األف هكتار من 
حوايل  ميثل  ما  الفلني  غابات 
60 باملائة من امل�ضاحة الغابية 
األف  بـ165  املقدرة  االإجمالية 

هكتار.

�ضيتم قبل نهاية ال�ضنة اجلارية ا�ضتالم �ضبعة 
)7( هياكل �ضبابية ريا�ضية عرب عدة بلديات 
بوالية اأم البواقي ح�ضبما علم اأم�س االثنني 
من املدير املحلي لل�ضباب و الريا�ضة علي 

بن طوبال.
يتعلق  االأمر  اأن  امل�ضوؤول  ذات  اأو�ضح  و 
و  ال�ضهداء  بئر  ببلديتي  لل�ضباب  بدارين 
عني ببو�س اللذين فاقت ن�ضبة تقدم اأ�ضغال 

اإجنازهما 90 باملائة و تطلبا 45 مليون د.ج 
لكل واحدة منهما.

و �ضي�ضتلم اأي�ضا "قبل نهاية ال�ضنة اجلارية" 
ببلدية  م�رضوعان  طوبال  بن  لل�ضيد  وفقا 
عني البي�ضاء يتمثالن يف م�ضبح �ضبه اأوملبي 
تقدمت  الذي  و  م�ضكيانة  طريق  مبحاذاة 
كلف  و  باملائة   85 بن�ضبة  اإجنازه  اأ�ضغال 
غالفا ماليا بقيمة 340 مليون د.ج باالإ�ضافة 

 120 تطلب  البلدية  بذات  لل�ضباب  بيت  اإىل 
 80 اأ�ضغاله  تقدم  ن�ضبة  فاقت  و  د.ج  مليون 

باملائة.
و ببلدية م�ضكيانة )�رضق اأم البواقي( يجري 
ن�ضبة  بلغت  الريا�ضات  متعددة  قاعة  اإجناز 
 140 اإجنازها  تطلب  و  باملائة   70 اأ�ضغالها 
اأ�ضاف  و  امل�ضدر  ذات  ح�ضب  د.ج  مليون 
ذات املتحدث اأن الثانوية الريا�ضية بعا�ضمة 

املزمع  من  م�رضوعني  تت�ضمن  الوالية 
يتمثالن  ال�ضنة اجلارية"  "نهاية  ا�ضتالمهما 
لها  خ�ض�س  متخ�ض�ضة  ريا�ضية  قاعة  يف 
60 مليون دج و م�ضبح ن�ضف اأوملبي تطلب 
م�ضريا  د.ج  مليون   190 بقيمة  ماليا  غالفا 
اإىل اأن ن�ضاط هذين الهيكلني الريا�ضيني "لن 
�ضيفتح  بل  املتمدر�ضني  على  فقط  يقت�رض 

اأمام اجلمهور". 

اأطلقت جمعية كافل اليتيم املكتب البلدي عني 
املحتاجني  مل�ضاعدة  خريية  حملة  احلجل 
املدر�ضي  الدحول  خالل  واالأيتام  والفقراء 

اجلديد حتت �ضعار " معا لكي يدر�س اليتيم" 
يوم الدخول املدر�ضي  اأين تعرف هذه احلملة 
املدر�ضية  االأدوات  و�رضاء  جمع  الوا�ضعة 

االأيتام  على  �ضتوزع  والتي  الدرا�ضي  للمو�ضم 
ن�ضاطاتها  اطار  يف  وذلك  املعوزة  والعائالت 
اخلريي  العمل  هذا  يدخل  اأين  اخلريية 

للجمعية  املختلفة  املهام  �ضمن  التطوعي 
باعتبارها �ضيك اجتماعي 

خل�سر بن بو�سف 

�ضيتم �ضهر اأكتوبر املقبل توزيع 3600 
حدة �ضكنية من �ضيغة البيع باالإيجار 
على امل�ضتفيدين منها و هذا �ضمن 
املدينة  ت�ضهدها  اإ�ضكان  عملية  اأول 
البليدة(،  )�رضق  بوينان  اجلديدة 
و  ال�ضكن  وزير  عنه  ك�ضف  ح�ضبما 
الوحيد  عبد  املدينة،  و  العمران 

متار.
بها  قام  تفقد  و  عمل  زيارة  ولدى 
على  للوقوف  للوالية  اليوم  زوال 
خمتلف  اإجناز  اأ�ضغال  تقدم  مدى 
اإجنازها  اجلاري  ال�ضكنية  امل�ضاريع 
على م�ضتوى املدينة اجلديدة بوينان 
وحدة  األف   32 نحو  عددها  البالغ  و 
من خمتلف ال�ضيغ، اأعلن الوزير "عن 
وحدة   3600 توزيع  عملية  برجمة 

باالإيجار  البيع  �ضيغة  من  �ضكنية 
املنتظر  "من  املقبل."  اأكتوبر  �ضهر 
هذه  االإ�ضكان  عملية  تتوا�ضل  اأن 
�ضيتم  بحيث  ال�ضنة  نهاية  غاية  اإىل 
من  �ضكنية  وحدة   9000 نحو  توزيع 
�ضيغتي البيع باالإيجار و كذا الرتقوي 
ال�ضيد متار الذي  العمومي"، ي�ضيف 
�رضورة  على  ال�ضياق  هذا  يف  اأكد 
ا�ضتكمال كافة اللم�ضات االأخرية بغية 
توزيعها يف االآجال املحددة وتطرق 
الوزير اإىل املبالغ املالية "املعتربة" 
هذه  لت�ضييد  الدولة  ر�ضدتها  التي 
امل�ضتحدثة  اجلديدة  املدينة 
لتخفيف ال�ضغط على املدن الكربى، 
على غرار ر�ضد 43 مليار دج الإجناز 
اإىل  املختلفة  ال�ضبكات  و  الطرقات 

الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات  اإجناز  جانب 
منها  ماليري  ع�رضة  اأن  اإىل  م�ضريا 
اإىل  هذا  العقار،  الإقتناء  خ�ض�ضت 
الإعادة  دج  مليون   610 ر�ضد  جانب 

تهيئة عمرو�ضة القدمية.
املالية  املبالغ  هذه  و�ضتخ�ض�س 
مرفق   204 الإجناز  الوزير-  -يقول 
خمتلف  �ضي�ضمل  الذي  و  عمومي 
التعليم  و  كال�ضحة  القطاعات 
االإدارة،  و  الثقافة  و  الريا�ضة  و 
اآخرا  مرفقا   40 اإىل  باالإ�ضافة 
املدجمة  االأحياء  اإطار  يف  م�ضجل 
كلمته  يف  متار  ال�ضيد  تطرق  كما 
يواجهها  التي  العراقيل  بع�س  اإىل 
و  بوينان  اجلديدة  املدينة  م�رضوع 
العقار،  م�ضكل  يف  اأ�ضا�ضا  املتمثلة 

م�ضريا اإىل اأن الوزارة الو�ضية ت�ضعى 
لتجاوز هذا االإ�ضكال و هذا "يف اإطار 
كل  م�ضالح  مراعاة  مع  بحت  قانوين 
باحلقوق  امل�ضا�س  دون  و  االأطراف 

امل�رضوعة الأي طرف".
زيارته  اإطار  يف  و  اأخرى  جهة  من 
امليدانية لعدد من امل�ضاريع اجلاري 
املدينة،  هذه  م�ضتوى  على  اإجنازها 
النقائ�س  بع�س  بتدارك  الوزير  اأمر 
التي مت ت�ضجيلها على م�ضتوى ور�ضات 
االإجناز، داعيا اإىل فتح االأبواب اأمام 
ال�ضكنات  هذه  من  امل�ضتفيدين 
هذا  و  االأ�ضغال  نوعية  على  للوقوف 
االعتبار  بعني  اأخذ  توزيعها، مع  قبل 
يف  تداركها  بغية  مالحظاتهم  جميع 

حالة ما اإذا كانت على �ضواب.
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الالجئ الفل�شطيني يك�شف التناق�ض الأمريكي

هكذا يريدوننا “�شعب بال ق�شية”

ر�سوان الأخر�س

�أم�س  �لأمريكية،  �لإد�رة  �أوقفت 
�لأول، بالكامل متويلها لوكالة غوث 
�لفل�سطينيني  �لالجئني  وت�سغيل 
»�لأونرو�«، تُعترب �لإد�رة �لأمريكية 
من �أكرب �مل�ساهمني يف دعم ميز�نية 
مع  بالتز�من  هذ�  يجري  �لأونرو�، 
للم�ساعد�ت  �أمريكية  تقلي�سات 
للفل�سطينيني.  �ملقدمة  �لإن�سانية 
من �أبرز �لتربير�ت و�لعبار�ت �لتي 
ترمب  �إد�رة  من  �أع�ساء  �ساقها 
حديثهم  معر�س  يف  وموؤيدوه 
وتقلي�س  �لدعم  وقف  قر�ر  عن 
يف  ت�سكك  �لتي  تلك  �مل�ساعد�ت، 
�أعد�د �لالجئني �لفل�سطينيني حول 
�لعامل، و�لذين يبلغ تعد�دهم قر�بة 
�ل�ستة ماليني لجئ -م�سجلني لدى 

�لإح�ساء  مركز  وح�سب  �لأونرو�- 
�لالجئني  فاإن  �لفل�سطيني، 
فل�سطني  د�خل  �لفل�سطينيني 
 2017 عام  بد�ية  حتى  وخارجها 
مليون  ون�سف  �لثمانية  قر�بة  بلغ 
فتزعم  ترمب  �إد�رة  �أما  لجئ. 
ذلك  من  �أقل  �لالجئني  �أعد�د  �أن 
حًيّا  تبقى  من  فقط  و�أنهم  بكثري، 
من �لذين ُهّجرو� من ديارهم �إبان 
�لنكبة عام 1948، وكان تعد�دهم يف 
ذلك �لوقت 750 �ألف لجئ تقريباً 

من دون �أبنائهم و�أحفادهم.
�لحتالل  �أثارها  جديدة  جدلية 
�ليوم  خلفها  وتن�ساق  مدة  منذ 
�إل  هي  وما  �لأمريكية،  �لإد�رة 
�لتي  �لأ�ساليل  جملة  من  و�حدة 
و�لتزوير  �لكذب  �أ�س�س  تف�سح 
و�لعدو�ن �لتي تاأ�س�س عليها �لكيان 

وتك�سف  فل�سطني،  يف  �ل�سهيوين 
�لتناق�س  حجم  �أخرى  ناحية  من 
ق�سية  جتاه  و�لغربي  �لأمريكي 
فل�سطني و�ملوقف من �ل�سهيونية. 
عدو�ين  �سهيوين  كيان  »�إ�رس�ئيل« 
قام بدعم غربي ع�سكري �سيا�سي 
مالية  وتربعات  ودبلوما�سي، 
بحجج  �سخية،  وغربية  �أمريكية 
�أر�س  باأن  تزعم  و�أباطيل  و�هية، 
�ليهود  لهوؤلء  ملكاً  كانت  فل�سطني 
�إىل  �نظرو�  �ألفي عام.  قبل حو�يل 
�لذي  و�لغربي  �لأمريكي  �لتناق�س 
�لالجئني  ماليني  بحق  يعرتف  ل 
عن  ت�رسدو�  �لذين  �لفل�سطينيني 
قبل  �أجد�دهم،  وديار  ديارهم 
ب�سعة عقود، بينما يعرتفون بكيان 
م�ستوطنيه،  و�رسعية  »�إ�رس�ئيل«، 
رغم �أنه ن�ساأ وفق �أكاذيب و�أ�ساطري 

عمرها �آلف �ل�سنني.
�إ�رس�ئيلي  �أكادميي  ز�ند«  »�سلومو 
�ملوؤرخني  �أبرز  من  معروف، 
�لدعاء�ت  تلك  ف�سحو�  �لذين 
يف  وقال  و�ل�سهيونية،  �لإ�رس�ئيلية 
�لأمر  حول  ومقال  كتاب  من  �أكرث 
باأن �لفل�سطينيني هم �سكان �لأر�س 
من  غالبيتهم  حتول  �حلقيقيون، 
�مل�سيحية �أو �ليهودية �إىل �لإ�سالم، 
ي�ستبدل  �أو  كامل،  �سعٌب  يُنف  ومل 
باآخر يف فل�سطني. حكومة �لحتالل 
�لإ�رس�ئيلي طلبت من �إد�رة ترمب 
خوفاً  »�لأونرو�«  �إلغاء  يف  �لتدرج 
على  �ل�سغط  زيادة  توؤدي  �أن  من 
�لأو�ساع  �نفجار  �إىل  �لفل�سطينيني 
غزة،  قطاع  يف  خ�سو�ساً  �لأمنية، 
�قت�سادية  �أو�ساع  من  يعاين  �لذي 
ترمب  �أن  �إل  حرجة،  و�إن�سانية 

�أكرث  �رسيعاً.  خطو�ته  يف  تدحرج 
حول  �لفل�سطينيني  ن�سف  من 
�ملدرجني  �لالجئني  من  �لعامل 
�سمن �سجالت »�لأونرو�«، ويتلقون 
م�ساعد�ت دورية، و�أكرث من ن�سف 
�سكان قطاع غزة لجئون، �ستنعك�س 
�لآثار �ل�سلبية عليهم، وعلى �سكان 
�لفل�سطينيني  �لالجئني  خميمات 

د�خل فل�سطني وخارجها �رسيعاً.
بالإ�سافة �إىل تاأثر �خلدمات �لطبية 
و�لتعليمية �لتي تقدمها، يدر�س يف 
�ألف طالب وطالبة،  مد�ر�سها 526 
حتى  مهدد�ً  �لدر��سي  عامهم  كان 
كثرٌي  ترددت  فقد  �أ�سابيع،  قبل 
حول  تبددت  �لتي  �ل�سائعات  من 
�لوكالة  متكن  عدم  �أو  �إمكانية 
�ل�سنة،  هذه  مد�ر�سها  �فتتاح  من 
ل  قائمة.  تبقى  �لتخوفات  لكن 

�خلطرية  �لتاأثري�ت  ح�رس  ميكن 
�أن�سطة  ت�سفية  لنتائج  و�لكارثية 
�لفل�سطينيون  �لأونرو�،  وكالة 
دون  لجئون  �لعظمى  غالبيتهم 
ودون  ممتلكات،  ودون  �أر�س، 
�أر�سهم  يحتل  و�لحتالل  �قت�ساد، 
�لتاريخ  حتى  و�ملياه،  و�سماءهم 
و�مل�ستقبل  �حتالله،  يحاول 
من  �لقليل  م�سادرته،  على  يعمل 
�لعوز  د�ئرة  من  �خلروج  ��ستطاع 
بجهٍد غري عادي، من �ل�سفر بد�أ، 
�أن  يريدون  �ل�سفر  دون  ما  و�إىل 
وطنه،  �رسقو�  �لفل�سطيني.  يعود 
ورغيف  �أحالمه،  ي�رسقون  و�لآن 
خبزه، ثم ماذ� بعد؟ هذ� وهم، لن 
�حلق،  ي�سقط  ولن  �لق�سية،  تنتهي 
و�لتنور  �لنور  �إىل  متتد  �لتي  �ليد 

حترتق.

يا�سر مناع

على  �ليوم  �لالعبون  هم  ُكثر 
و�لإقليمية  �لدولية  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 
�لق�سية  ت�سفية  يف  ي�ساهمون  �لذين 
باأن  �لإجماع  وقع  �لفل�سطينية، 
نحن  �ليوم  نحياها  �لتي  �لفرتة  هذه 
تاريخ  يف  �لأ�سعب  هي  كفل�سطينيني 

ق�سيتنا و�رس�عنا مع �ملحتل.
من  يحدث  فيما  �لنظر  �أمعنا  فاإذ�   
ونعي  بو�سوح  نرى  �أن  ن�ستطيع  حولنا، 
ب�سهولة كيف �أن �أطر�فاً �إقليمية ودولية 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  بقيادة 
و�لتوجيهات  �لروؤى  تاأثري  وحتت 
�ل�سيا�سية يف “�إ�رس�ئيل” تعمل جمتمعة 
كٌل بدورها �ملحدد لها �إىل و�أد �لق�سية 
�لدول  قادة  جل  روؤو�س  �سدعت  �لتي 
�أب�سط، يخيل  �لعقود، ب�سورة  على مر 
لنا باأن �لق�سية باتت �أ�سبه بحبة ليمون 

قد وقع عليها �لختيار لتكون بني فكي 
ت�سغط  حديد  من  م�سنوعة  ع�سارة 
مما  تفرغ  كي  جانب  كل  من  عليها 

بد�خلها.
�أربعة  فهنالك  �ل�سو�ب  لم�سنا  �إن   
مع  متز�منة  ت�سري  متكاملة  عنا�رس 
تقدم  باأن  �أعتقد  ول  �لبع�س،  بع�سها 
�سدفة،  �أو  عبثاً  �لأخرى  عن  �أحدها 
ينظر  �لعنا�رس  تلك  ر�سم  من  �إن  بل 
يف  يجنيها  �سوف  �لتي  �لثمرة  �إىل 
بـ”�سعب  و�ملتمثلة  �ملطاف  نهاية 
�إن�سانية  �سوؤون  ق�سية  �أو  ق�سية”  بال 
وحياتية ملجموعة من �ل�سكان ل �أكرث 

ول �أقل، وهذه �لعنا�رس هي:
 �أولً: �لأ�رسة �لدولية �سو�ء �ل�سامتة �أم 
�لفاعلة كلها حتت �إمرة وقيادة �لوليات 
لإنهاء  طريقها  يف  �ملا�سية  �ملتحدة 
�لق�سايا �لكربى �لعالقة، �أو كما ت�سمى 
عند �ل�سا�سة ” ق�سايا �حلل �لنهائي “، 

�أز�ح  فبعدما  ترمب،  �لرئي�س  بطريقة 
�ملفاو�سات  طاولة  عن  �لقد�س  ملف 
يف ظل موقف �سمت عربي و�إ�سالمي 
خجول،  �لفل�سطيني  وحتى  بل  مطبق، 
عرب  لالإز�حة  �لالجئني  ملف  دور  جاء 
�خلا�س  �لأمريكي  �لتمويل  �إيقاف 
�لالجئني  وت�سغيل  غوث  بوكالة 
تعترب  حيث  “�لأونرو�”،  �لفل�سطينيني 
�أمريكا �أكرب من ي�ساهم يف دعم ميز�نية 
�لوكالة �إذ كانت تقدم 360 مليون دولر 
�أمريكي مبا يعادل ثلث ميز�نية �لوكالة، 
هذ�  دولر،  مليار   1.3 قدرها  و�لبالغ 
يعني باأن هنالك �سحب �لعرت�ف بعدد 
ماليني   5 من  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
�آلف  ب�سع  على  و�قت�سارها  لجئ 
منذر  هذ�  �أن  ذلك  �إىل  �أ�سف  فقط، 
�لأر��سي  �ست�سهدها  حقيقية  بكارثة 
من  عدد  باإغالق  متمثلة  �لفل�سطينية 
بالإ�سافة  �سحية  وعياد�ت  �ملد�ر�س 

�إىل توجه �آلف �ملوظفني نحو مقاعد 
�ل�سغط  ��سرت�تيجية  ثانياً:  �لبطالة. 
�ملمار�سة على قطاع غزة يف حماولة 
لتجريد  جديدة  قدمية  “�إ�رس�ئيلية” 
�ملقاومة من �سالحها، دون �أي مقابل 
بعدما  “�إ�رس�ئيل”  فاإن  لذلك  ثمن،  �أو 
خالل  �لهدف  هذ�  حتقيق  يف  ف�سلت 
و�سائل  �إىل  جلاأت   ،2014 �سيف  حرب 
وطرق م�سميات لتحقيق ذ�ك �لهدف، 
يجنيها  �لتي  �لفائدة  ما  �أعلم  �أن  دون 
�لبع�س من ذلك �إن حدث مع ��ستبعاد 

ح�سوله.
�ل�سفة  يف  �مل�ستوطنني  دولة   : ثالثاً 
ب�سكل  متار�س  و�لتي  �لغربية، 
مدرو�سة  يومية  وم�سادر�ت  �عتد�ء�ت 
�ل�ستيطاين  �مل�رسوع  �أرباب  من 
�لقرى  �سكان  تهجري  بهدف  �لإحاليل 
�أماكن  من  للم�ستوطنات  �ملحاذية 
هدم  �إىل  بالإ�سافة  وُقر�هم،  �سكنهم 

�لذي  �لرتخي�س  عدم  بحجة  للمنازل 
ذلك  وفوق  طو�ل،  �سنو�ت  ي�ستغرق 
�سفوف  بني  �لد�خلية  �لرتتيبات  كله 
�نتخابات  لإجر�ء  �مل�ستوطنني 
مع  بالتز�من  �مل�ستوطنات،  يف  بلدية 
�نتخابات �لبلديات يف �ملدن �ملحتلة، 
بذ�ت  تتمتع  �مل�ستوطنات  �أن  مبعنى 
�حلقوق و�مليز�ت و�أكرث، مما يعني باأن 
�ل�سفة �لغربية �أ�سبحت ل تختلف عن 

»تل �أبيب« �أو حيفا بل لرمبا �أهم.
�لإ�رس�ئيلية يف جتاوز  �ل�سيا�سة  ر�بعاً: 
�لفل�سطينية،  لل�سلطة  �لوظيفي  �لدور 
�إل  ب�سابقتها  مرتبطة  كانت  و�إن   –
من  وذلك   – لأهميتها  �أفردتها  �أين 
�ل�سكان  مع  �ملبا�رس  �لتو��سل  خالل 
�أعمال  من�سق  عرب  �لفل�سطينيني 
م�سميات  حتت  �ملناطق  يف  �حلكومة 
�إز�لة  �أنزل �هلل بها من �سلطان مثل  ما 
�ل�سفر،  حظر  و�إلغاء  �لأمني  �ملنع 

�ليومية وما �سابه ذلك  و�ل�ستدعاء�ت 
�سورة  جتميل  �إىل  تهدف  �أعمال  من 
�لفل�سطينية  �لعقلية  يف  �لحتالل 
وجعلها �ملرغوبة و�ملطلوبة، ول �سيما 
�إىل  �لفل�سطيني  �لنق�سام  و�سول  بعد 

نقطة عميقة غري م�سبوقة.
“للطرق  �لآن  �لوقت  حان  لقد  ختاماً، 
على �لطاولة”، فمن باب �لوجوب على 
�لقيادة �لفل�سطينية �لر�سمية و�ملدنية 
و�لف�سائلية �لبحث عن طر�ئق مو�جهة 
تفتك  �لتي  �لأدو�ت  لهذه  فعالة 
على  و�لعمل  و�حد،  �آن  يف  بالق�سية 
تعزيز حقيقي ملقومات �سمود �ل�سعب 
�لعقوبات  برفع  مبتدئة  �لفل�سطيني، 
وحتقيق  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�سة 
�لوحدة �لوطنية، بالإ�سافة �إىل حتديد 
جماعي للموقف �لعام من �ملفاو�سات 
هذه  كل  بعد   – هدفها  يعد  مل  �لتي 

�لتنازلت – قائماً وحا�رس�ً.



 و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

 18 يف  امل�ؤرخ   06-12 رقم  القان�ن  مبقت�ضى   
�ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات 
و�ضل  ت�ضليم    2018  -08-05 الي�م       مت هذا 

ت�ضجيل الت�رصيح بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية
امل�ضماة :جمعية اأولياء التالميذ ملدر�ضة ال�ضهيد 

»�ضيبان احمد »  املقيمة :بال�رصفة مركز
ومكان  تاريخ  يا�ضني  خ�رتة   : اجلمعية   رئي�س 

امليالد 16-08-1979 بال�رصفة
العن�ان : ت�غزة بلدية ال�رصفة الب�يرة املالحظة: 
ين�رص هذا ال��ضل خالل ثالثني 30 ي�ما على الأكرث 
التي تلي ت�ضليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�ضابها

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي   

و لهذه الأ�صب�ب
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف الق�ضايا املدنية ، علنيا ، ح�ض�ريا 

اإعتباريا ، و يف اأول درجة 
ت�ضحيح  مع   ، �ضكال  الرج�ع  بعد  الدع�ى  قب�ل   : ال�ضكل  يف   -
امل��ض�ع  الف�ضل يف  قبل  ال�ضادر  احلكم  ديباجة  ال�ارد يف  اخلطاأ 
عن حمكمة القليعة الق�ضم املدين بتاريخ 2017/04/26 حتت رقم 
من  بدل  ر�ضا  قرناز  ه�  املدعي  باأن  للق�ل   17/02614 الفهر�س 

قرناز حممد.
ال�ضادر  امل��ض�ع  الف�ضل يف  قبل  للحكم  اإفراغا   : امل��ض�ع  - يف 
عن حمكمة القليعة ، الق�ضم املدين بتاريخ 2017/04/26 حتت رقم 
الفهر�س 17/02614 ق�ضت املحكمة باإعتماد اخلربة املنجزة ، من 
 2017/11/12 بتاريخ  امل�دعة  و  �ضيدعلي  زعل�ك  اخلبري  طرف 
ذات  ال�رصكة  �ضدها  املرجع  اإلزام  بالنتيجة  و   17/673 رقم  حتت 
 ،   SARL RAM COLD  ، ك�لد  رام  املحدودة  امل�ض�ؤولية 
مبلغ  ر�ضا  قرناز  للمرجع  تدفع  باأن   ، م�ضريها  طرف  من  املمثلة 
ت�ضعمائة و �ضبعة األف و مئتني دينار جزائريا ) 200 907 دج ( قيمة 
 LES PANNEAUX  ( املح�ض�رة  ال�ضفائح  مبلغ  بني  الفارق 
SANDWICH  ( بح�ضب الفات�رة و ثمن ال�ضفائح املثبتة على 
غرفة التربيد ، مع رف�س ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التاأ�ضي�س 

. - و حتميل املرجع �ضدها امل�ضاريف الق�ضائية .
يف  املنعقدة  باجلل�ضة  عالنية  به  نطق  و  احلكم  هذا  �ضدر   بذا 
التاريخ و املكان املذك�رين اأعاله و ل�ضحته اأم�ضاه كل من الرئي�س 

و اأمني ال�ضبط .

ANEP N°: 826619 الو�شط:2018/09/04
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يو��سل �لنظام �ل�سوري، خالل �آخر 
�سهرين، تعزيز قو�ته على خطوط 
يعترب  حيث  �إدلب،  حول  �جلبهة 
عددهم  �لبالغ  �ملدنيني  م�سري 
م�سدر  ن�سمة،  ماليني   4 حو�يل 
تخوف كبري وتقع �إدلب، �لتي تعترب 
�لدبلوما�سية  �لتحركات  مركز 
�ل�سامنة  �لأطر�ف  بني  �ملكثفة 
لتفاق �أ�ستانة، وهي تركيا ورو�سيا 
�سوريا  غربي  �سمال  يف  و�إير�ن، 
مقابل ولية هطاي جنوبي تركيا.

�لغربي  �ل�سمال  من  �إدلب  ويحد 
ولية هطاي، ومن �ل�رشق حمافظة 
حلب، ومن �ل�سمال �ل�رشقي مدينة 
حمافظة  �جلنوب  ومن  عفرين، 
�لغربي  �جلنوب  ومن  حماة، 
حمافظة �لالذقية وتاأتي حمافظة 
�ل�سورية  �ملدن  مقدمة  يف  �إدلب 
هجمات  لأق�سى  تعر�ست  �لتي 
�سهدت  حيث  �ل�سوري،  �لنظام 
دخول  مع  مكثفة  جوية  غار�ت 
�جلي�ش �لرو�سي �إىل جانب �لنظام 
�لبالد  يف  �ل�رش�ع  �ساحة  �إىل 

�عتبار� من �أكتوبر 2015.
قبيل  �إدلب  �سكان  عدد  وكان 
ن�سمة،  مليوين  حو�يل  يبلغ  �لثورة 
�لبالغ  �ملدينة  �سكان  عدد  �أن  �إل 
مربع  كلم  �آلف   6 نحو  م�ساحتها 
ن�سمة،  مليون   1.2 �إىل  تناق�ش 
ب�سبب ��ستهد�ف �لنظام لها ب�سدة 
يف  �لحتجاجات  �نطالق  منذ 
مار�ش 2011 وتعترب �إدلب من �أهم 
�ل�سورية،  �ملعار�سة  قو�ت  قالع 
على  �ل�سيطرة  �إحكامها  عقب 
�ملدينة �عتبار� من مار�ش 2015.

ملجاأ لنحو 4 ماليني 
مدين

ب�سبب موقعها �لقريب من �حلدود 
موجات  �إدلب  ��ستقبلت  �لرتكية، 
�ملناطق  باقي  من  كبرية  نزوح 
�ل�سورية �عتبار� من �نطالق �رش�رة 
للح�سار  ونتيجة  �لبالد  يف  �لثورة 
�لنظام  �سنها  �لتي  و�لهجمات 
�ملناطق  معظم  على  وحلفاوؤه 
مدينة  �إىل  �إدلب  �ل�سورية، حتولت 
خالل  �ملدنيني  مباليني  مكتظة 
حو�يل  ويقيم  �لأخرية  �ل�سنو�ت 
�ملدينة  �أهايل  من  مو�طن  مليون 
يف 200 خميم بالقرب من �حلدود 

�لرتكية.
�لإد�رة  جمال�ش  �أرقام  وح�سب 
�ملحلية يف �ملدينة، تت�سمن �إدلب 
�سخ�ش،  مليون   3.7 حو�يل  �ليوم 
�ملدنيني  من  منهم   1.3 حو�يل 
�ل�سورية  �ملدن  من  �لنازحني 

�لأخرى.

اأهمية اإ�سرتاتيجية

�أهمية  �إدلب  مدينة  حتتل 
يف  تتمثل  كربى،  ��سرت�تيجية 
�لدويل  �لطريق  على  موقعها 
و�سوريا  تركيا  بني  �لو��سل 

و�لأردن، كما متتلك �أهمية خا�سة 
تعترب  حيث  �ملحلي  �ل�سعيد  على 
�لبحر  على  تنفتح  بو�بة  مبثابة 

�لأبي�ش �ملتو�سط.

�ل�سرت�تيجية  �لأهمية  وتزد�د 
�ملجاور  موقعها  من  للمدينة، 
ملدينة �لالذقية، �لتي تعد من �أهم 
معاقل �لنظام، و�لتي تت�سمن �أي�سا 
على قاعدة حميم �لتابعة للحكومة 
�لرو�سية وب�سبب موقعها �ملحاذي 
�ملدينة  تعد  �لرتكية،  للجمهورية 
من �أهم بو�بات دخول �مل�ساعد�ت 
باب  معرب  عرب  للبالد،  �لإن�سانية 
منه  يدخل  �إذ  �حلدودي،  �لهوى 
�ساحنة  و500  �ألف  حو�يل  �سهريا 
جانب  �إىل  �لإغاثية،  �ملو�د  من 
نحو 4 �آلف و500 �ساحنة جتارية 

�سهريا.

اآخر قالع املعار�سة

مت �لإعالن عن مدينة �إدلب كو�حدة 
�لت�سعيد،  خف�ش  مناطق  من 
يف  �أ�ستانة  �تفاق  جل�سة  مبوجب 
من  كل  ب�سمانة   ،2017 ماي   5-4

تركيا، ورو�سيا، و�إير�ن.
�لتفاق  مبوجب  تركيا  و�أقامت 
12 نقطة مر�قبة يف منطقة �إدلب 
�أ�سبح  حيث   ،2017 �أكتوبر  خالل 
يقيمون  مدين  ماليني   4 حو�يل 
�جلهة  ويف  �لرتكية  �حلماية  حتت 
�ل�سوري  �لنظام  �سيطر  �لأخرى، 
خف�ش  مناطق  على  وحلفاوؤه 
3، يف  وعددها  �لأخرى،  �لت�سعيد 
كل من حم�ش، و�لغوطة �ل�رشقية، 
�جلبهة  يف  و�لقنيطرة  ودرعا 
�لنظام  قو�ت  حتيط  �جلنوبية 
�ل�رشقية،  �جلهتني  من  �ل�سوري 
�لتي  �إدلب  مدينة  من  و�جلنوبية 
تعترب �آخر قالع �لقو�ت �ملعار�سة 

�ل�سورية حاليا.

موجة نزوح كربى 
حمتملة

�أن  خ�سية  �لقلق،  من  حالة  ت�سود 
ت�سفر �لهجمة �ملحتملة على �إدلب 
عن موجة نزوح مئات �لآلف من 

�ملدنيني، جتاه تركيا و�أوروبا.
و�أكد �ملتحدث با�سم �لأمني �لعام 
لالأمم �ملتحدة �ستيفان دوغريك، 
يف  �ملدنيني  حماية  �رشورة  على 
�إدلب، منوهاً �إىل �أن كافة �لأطر�ف 
�ملدنيني  حماية  عن  م�سوؤولة 
يف  �لدولية  �لقو�نيني  مبوجب 
حني دعا �ملبعوث �لدويل �خلا�ش 
ل�سوريا، �ستيفان دي مي�ستور�، �إىل 
�إعطاء �لدول �ل�سامنة �ملزيد من 
�لوقت للحيلولة دون وقوع �لهجوم 

على �إدلب.

اأهمية اإدلب بالن�سبة 
للحدود الرتكية

بـ 130 كم  تركيا  �إدلب مع  ت�سرتك 
مو�سوع  ويعد  �لربية،  �حلدود  من 
باجتاه  جديدة  نزوح  موجة  قدوم 
مو�سع  هطاي  مدينة  مع  �حلدود 
ت�ستقبل  حيث  كبري،  تركي  قلق 
مليون   3.5 �حلايل،  بالوقت 
ولذلك  �أر��سيها،  على  �سوري 
ت�سدد على �رشورة حماية �تفاقية 
من  �إدلب  يف  �لنار  �إطالق  وقف 
�جلي�ش  �إن�ساء  �أدى  �أخرى،  جهة 
�إدلب  يف  مر�قبة  لنقاط  �لرتكي 
بالن�سبة  �ملدينة  �أهمية  زيادة  �إىل 
وقوع  �حتمال  يحمل  حيث  لها، 
�ملدينة،  على  ع�سكرية  هجمة 
�ملقاتلني  مئات  ت�رشب  �حتمالية 
�إىل  �ملعار�سة  �ملجموعات  من 
تركيا وتدعم تركيا مبوجب �تفاق 
��ستانة، حتييد �لعنا�رش �لإرهابية 
جانب  �إىل  �إدلب،  مدينة  يف 
�إىل  �لتو�سل  م�ساعي  ��ستمر�ر 
�ل�سوري،  �لنظام  بني  �سيا�سي  حل 

و�ملعار�سة �ملعتدلة.

املجموعات امل�سيطرة يف 
اإدلب

ي�سيطر  ق�سمني،  �إىل  �إدلب  تنق�سم 
�لأول جمموعات �ملعار�سة،  على 
و�لثاين حتت �سيطرة "هيئة حترير 

�ل�سام".
معاً،  معار�ش  ف�سيل   14 �حتد 
و�سكلو� "�جلبهة �لوطنية للتحرير" 
خالل ماي �ملا�سي، �أبرزها: فيلق 
وجي�ش  �لن�رش،  وجي�ش  �ل�سام، 
�إدلب �حلرة، وقو�م �جلي�ش يقدر بـ 
70 �ألف مقاتل، ما يجعله �أكرب قوة 
حني  يف  �ل�سوري  للنظام  معار�سة 
�ل�سام"  حترير  "هيئة  تعد�د  يبلغ 
�ملتحدة  �لأمم  �أدرجتها  �لتي 
 25 حو�يل  �لإرهاب،  لئحة  �سمن 
ي�سيطرون  من  وهم  مقاتل،  �ألف 
�حلدودي  �لهوى  باب  معرب  على 

مع تركيا.

�سراع اأمريكي رو�سي يف 
اإدلب

�لدعاء�ت  من  عدد  �نت�رشت 
�لأخرية،  �لأ�سابيع  يف  �ملتبادلة 
وبريطانيا  �ملتحدة،  �لوليات  بني 
وفرن�سا من جهة، ورو�سيا من جهة 
�أخرى و�أ�سدرت �لدول �لثالث، يف 
بياًن  �ملا�سي،  �أغ�سط�ش/�آب   21
عن  خالله  من  �أعربو�  م�سرتكا 
�لنظام  حت�سري�ت  �إز�ء  قلقهم 
�إدلب،  على  �لع�سكرية  للعملية 
على  �سريدون  �أنهم  على  موؤكدين 
�ل�سالح  ��ستخدم  حال  يف  �لنظام 

�لكيماوي.
�جلانب  �دعى  ذلك،  على  ورد� 
�لرو�سي، وجود تعاون بني �لقو�ت 
�لدفاع �ملدين،  �ملعار�سة وقو�ت 
مع �لقو�ت �لغربية، وحت�سري�تهما 
�لكيماوية  بالأ�سلحة  هجوم  ل�سن 
�لرو�سي،  �خلارجية  وزير  وقال 
�سريغي لفروف، يف هذ� �ل�سدد، 
تهدف  �ملتحدة  �لوليات  �أن 
حلماية "جبهة �لن�رشة"، و��ستمر�ر 

�لو�سع �ملتوتر يف �إدلب.
وحّذرت �ملتحدثة با�سم �خلارجية 
�لرو�سية، ماريا ز�خروفا، �جلمعة 
�لوليات  �سن  من  �ملا�سي، 
على  لهجوم  وحلفائها  �ملتحدة 
 24 خالل  �ل�سورية،  �لأر��سي 
م�ستوى  زيادة  وبهدف  �ساعة 
�لرو�سية  �حلكومة  قامت  �لردع، 
بتعزيز وجودها يف �لبحر �لأبي�ش 
�إر�سالها  خالل  من  �ملتو�سط، 
�سفنها �حلربية �إىل �ملو�نئ يف كل 
وطرطو�ش  �لالذقية  مدينتي  من 
باأن  �لرو�سي  �جلانب  و�أعلن 
�لبحر  يف  �لع�سكرية  �ملناور�ت 
�لأبي�ش �ملتو�سط، �ستكون �لأكرب 
�حلديث،  �لتاريخ  يف  نوعها  من 
باأنه  �لذي و�سفه �ملحللون  �لأمر 

تهديد للمحور �لأمريكي.

مع ح�سد قوات اجلي�ش ال�سوري لتعزيزاته الع�سكرية حول اإدلب، اأخذ القلق ي�سود لدى املدنيني 
يف املدينة ال�سورية الأخرية الواقعة حتت �سيطرة قوات املعار�سة ومن اأبرز الدوافع التي تدعو 

للقلق اإزاء هجوم حمتمل للنظام على املدينة، هي اإ�سعالها فتيل موجة جلوء كربى من جهة، 
وحتولها اإىل �ساحة يتعر�ش فيها املدنيون لل�سرر الأكرب نتيجة زيادة التوتر بني الوليات املتحدة 

ورو�سيا بخ�سو�ش اإدلب.

عقدة اإدلب

اآخر حلقات احلرب الداخلية يف �سوريا 
قبل اأن يتوقف

اأين يذهب الدعم الأمريكي 
املخ�س�ص للفل�سطينيني؟ 

م�ساريع  �أحد  موظفو  تفاجاأ 
يف  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة 
بقر�ر  �لفل�سطينية،  �لأر��سي 
يخربهم  �مل�رشوع  �إد�رة  من 
نوفمرب  نهاية  مع  بانتهائه، 
�لأ�سباب  ذكر  دون  �ملقبل، 
ذكر  على  �ملوظفون  ،وحتفظ 
��سم �مل�رشوع، خوفا من تبعات 
لكنهم  حقوقهم،  على  قانونية 
�إنهاء خدماتهم  قر�ر  �أن  �أكدو� 
و�أن  ل�سيما  منطقي  غري 
�مل�رشوع كان �سي�ستمر خلم�ش 
لبناء  خم�س�ش  وهو  �سنو�ت، 
�لفل�سطينية  للهيئات  �لقدر�ت 

�ملحلية. 
رئي�ش �لوزر�ء �لفل�سطيني ر�مي 
يف  قال  قد  كان  �هلل،  �حلمد 
ت�رشيحات لل�سحفيني بر�م �هلل 
)و�سط �ل�سفة �لغربية(، �ل�سهر 
�لأمريكية  �لإد�رة  �إن  �ملا�سي، 
�مل�ساعد�ت  كل  وقف  قررت 
�ملقدمة للفل�سطينيني، وت�سمل 
�مل�ساعد�ت �ملبا�رشة للخزينة 
وغري �ملبا�رشة، �لتي تاأتي ل�سالح 
وم�ساريع  حتتية  بنية  م�ساريع 
ر�سميا  "�أخربونا  تنموية،وقال: 
�ستتوقف،  �مل�ساعد�ت  �أن 
توقفت  �ملبا�رشة  �مل�ساعد�ت 
دولر  �أي  يدخل  ومل  �أ�سا�سا 
منذ  �خلزينة  �إىل  �أمريكي 
�مل�ساعد�ت  فيما  �سهور، 
�أو  فور�  �أوقفت  �إما  �لأخرى، 
م�ساريع  وهناك  وقفها،  يجري 
مبجرد  جتديدها  يتم  لن 
�نتهائها" و�أ�سدر �لبيت �لأبي�ش 
و��سنطن  �أن  فيه  جاء  بيانا، 
 200 من  �أكرث  توجيه  �أعادت 
خم�س�سة  كانت  دولر  مليون 
لل�سفة  �قت�سادية  مل�ساعد�ت 
يف  م�ساريع  �إىل  وغزة،  �لغربية 

�أماكن �أخرى حول �لعامل.
وحتى عام 2012، كان متو�سط 
للمو�زنة  �لأمريكي  �لدعم 
 300  -  250 بني  للفل�سطينيني 
بيانات  وفق  دولر،  مليون 
و�لعام  �لفل�سطينية  �مليز�نية 
�لدعم  بلغ   ،2017 �ملا�سي 
�لأمريكي للمو�زنة �لفل�سطينية 
مليون  و80  دولر،  مليون   75
 100 وقر�بة   2016 يف  دولر 

مليون دولر يف 2015.

اأربعة اأ�سكال للدعم

عبد  ن�رش  �لقت�سادي  �خلبري 
�أربعة  هناك  �إن   ، قال  �لكرمي، 
�لأمريكية  للم�ساعد�ت  �أ�سكال 
للفل�سطينيني  تقدم  �لتي 
�أن  �لكرمي،  عبد  ،و�أ�ساف 
مبا�رشة  م�ساعد�ت  هناك 
غري  وم�ساعد�ت  للخزينة، 
مبا�رشة تذهب مل�ساريع تنموية 
�لمريكية  �لتنمية  وكالة  عرب 
وم�ساعد�ت   ،)USAID(
�لالجئني  وت�سغيل  غوث  لوكالة 
مبا�رشة  وم�ساعد�ت  "�أونرو�"، 
�لفل�سطيني  لالأمن  تذهب 
وم�ساء �جلمعة �ملا�سية، �أعلنت 
�لأمريكية،  �خلارجية  وز�رة 
قطع م�ساعد�ت بالدها �ملالية 

لغوث  �ملتحدة  �لأمم  لوكالة 
وت�سغيل �لالجئني �لفل�سطينيني 
عبد  وقال  بالكامل  "�لأونرو�"، 
�مل�ساعد�ت  "ثلث  �لكرمي: 
يذهب  ما  با�ستثناء  �ل�سنوية 
للخزينة  يقدم  لالأونرو�، 
و�لثلثان  مبا�رشة،  �لفل�سطينية 
وكالة  عرب  مل�ساريع  تذهب 
يتم  �أو  �لأمريكية،  �لتنمية 
�لأمن  قو�ت  لدعم  حتويلها 
�أن  دون  مبا�رشة،  �لفل�سطينية 

متر عرب �خلزينة".
وح�سب عبد �لكرمي، "خ�س�ست 
 250 �حلالية  �لأمريكية  �لإد�رة 
للفل�سطينيني،  دولر  مليون 
تقلي�ش 200 منها  لكنها قررت 
مليون   50" هناك  �أن  يعني  ما 
مل�ساريع  �إما  �ستذهب  دولر 
عرب وكالة �لتنمية �لأمريكية �أو 

لأغر��ش �أخرى".
�ملتحدة  "�لوليات  وز�د: 
�ملقدم  �لتمويل  جتفف  لن 
للفل�سطينيني، لأنها ترى وجود 
�ل�سلطة �لفل�سطينية حاجة، ول 
�أبقت  لذلك  لنهيارها،  ت�سعى 
دولر"،ووفق  مليون  خم�سني 
�ملالية  وز�رة  ن�رشتها  بيانات 
عليها  و�طلعت  �لفل�سطينية، 
�لوليات  فاإن  "�لأنا�سول"، 
�ملتحدة �أوقفت �لدعم �ملقدم 
�سهر�،   17 منذ  للفل�سطينيني 
�آخر  �أي مبلغ منذ  �إذ مل حتول 
دفعت و�سلت �خلزينة يف �سهر 

فرب�ير 2017.

تاأثري بعيد املدى 

من جهته، قال �لباحث �ل�سوؤون 
�إن  �سدقة،  جعفر  �لقت�سادية 
�مل�ساعد�ت �لأمريكية �لتي مت 
وقفها، تنق�سم �إىل "م�ساعد�ت 
�لفل�سطينية  للخزينة  مبا�رشة 
ولدعم  �إن�سانية  وم�ساعد�ت 
و�مل�ساريع  �لتحتية،  �لبنية 
�لأونرو�  وم�ساعد�ت  �لتنموية، 
�لأمن  قو�ت  وم�ساعد�ت 
�سدقة:  �لفل�سطينية"و�أ�ساف 
لن  �لتوقف،  هذ�  ظل  "يف 
على  مبا�رش  تاأثر  هناك  يكون 
هناك  �سيكون  لكن  �ل�سلطة، 

تاأثري بعيد �ملدى".
�ل�سلطة  مو�زنة  وتقدر 
بحو�يل  �ل�سنوية  �لفل�سطينية 
مليار�ت   3 دولر،  مليار�ت   5
�ل�رش�ئب  من  جبايتها  يتم 
ومليار  �ملحلية،  و�جلمارك 
�مل�ساعد�ت  من  ومليار  عجز 
�سدقة،  ،وح�سب  �لدولية 
�مل�ساعد�ت  ورود  عدم  فاإن 
�لأمريكية للخزينة �لفل�سطينية 
مليون   75 بنحو  تقدر  و�لتي 
لن   ،2017 �أرقام  وفق  دولر، 
على  مبا�رش  تاأثري  له  يكون 
تاأثري  له  "لكن  �ل�سلطة  مو�زنة 
هناك  حيث  �ملدى،  بعيد 
حتذو  �لتي  �لدول  من  �لعديد 
حذو �لوليات �ملتحدة وتقل�ش 
تاأثر�  للخزينة  م�ساعد�تها 
بح�سب  �لأمريكي"،  باملوقف 

�سدقة.
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عن ت�سرت كبار الرهبان امل�س�ؤولني 
والفاتيكان،  ال�الية  كنائ�س  يف 
حاالت  عن  ممنهج،  ب�سكل 
بحق  ال�اقعة  اجلن�سي  التحر�س 
االأطفال وبالرغم من تعبري املكتب 
بـ  للفاتيكان عن �سع�ره  االإعالمي 
احلادثة،  اإزاء  واالأ�سف"،  "اخلجل 
اإال اأن العامل الكاث�ليكي يعاين منذ 
بحق  م�سابهة  اتهامات  من  عق�د 
ع�رشات اآالف االأطفال، يف مناطق 
وا�سعة من العامل، بدًءا من ت�سيلي 
اجلن�بية،  الالتينية  القارة  يف 
ال�رشق  اأق�سى  يف  اأ�سرتاليا  وحتى 
للفاتيكان  ال�سابق  ال�سفري  وكان 
االأ�ساقفة،  وكبري  وا�سنطن،  يف 
البابا  كارل� ماريا فيغان�، قد دعا 
فران�سي�س لال�ستقالة جراء ت�سرته 
اجلن�سي  التحر�س  حاالت  على 
الكنائ�س،  حدود  �سمن  باالأطفال 
ما اأدى اإىل اأخذ العامل الكاث�ليكي 
حممل  على  التهم  من  الن�ع  لهذه 

اجلد.
العام  فران�سي�س،  البابا  واأعلن 
الفاتيكان  متابعة  عن  املا�سي، 
جن�سي  حتر�س  ق�سية  األفي  نح� 
رهبان،  �سد  م�جهة  باالأطفال، 
م�سريا يف ال�قت ذاته اإىل اأن هذه 

الق�سايا ت�سري ب�سكل بطيء.

اتهامات بحق 4 اآالف 
راهب يف الواليات 

املتحدة

ال�اليات املتحدة يف مقدمة  تعد 
حاالت  فيها  تنت�رش  التي  الدول 
يد  على  باالأطفال  جن�سي  حتر�س 
�سهر  وقبيل  الكاث�ليك  الرهبان 

بن�سلفانيا،  ف�سيحة  من  فقط 
قبل  قد  فران�سي�س  البابا  كان 
ماك  ثي�دور  الكادرينال  ا�ستقالة 
كاريك، البالغ من العمر 88 عاما، 
جن�سي  ق�سايا حتر�س  لت�رطه يف 
�سن�ات  مدى  على  باالأطفال، 
االأمم  منظمة  ون�رشت  ط�يلة 
تقريرا   ،2014 عام  املتحدة، 
اجلن�سي  التحر�س  حاالت  ح�ل 
الكاث�ليكية  الكني�سة  يف  باالأطفال 
الفاتيكان  اأن  التقرير،  يف  وجاء 
يق�م بالت�سرت على ق�سايا التحر�س 
الكاث�ليكية  الكنائ�س  يف  اجلن�سي 

يف الكثري من الدول ح�ل العامل.
معهد  اأجراها  درا�سة  وح�سب 
كرباء  مل�ؤمتر  التابع  جاي  ج�ن 
ال�اليات  يف  الكاث�ليك  االأ�ساقفة 
املتحدة، عام 2004، فقد تعر�س 
للتحر�س  طفال  و667  اآالف   10
اجلن�سي من ِقبل اأكرث من 4 اآالف 
عامي  بني  ما  كاث�ليكي،  راهب 

.)2002-1950(
ف�سيحة  دّوت   ،2002 عام  ويف 
ب��سطن،  مدينة  يف  كربى  حتر�س 
حني مت االإعالن عن قيام الراهب 
باإرتكاب  غي�غهان  ج�ن  ال�سابق 
بحق  اجلن�سي  التحر�س  جرمية 
اأكرث من 130 طفال، ما بني عامي 
كاردينال  وحظي   )1995-1962(
بانتقادات  الو  برنارد  املنطقة 
الذعة حينها لت�سرته على الراهب 
فيلم  اإنتاج  مت  اأخرى،  جهة  ومن 
"بقعة  ا�سم  حتت  احلادثة  ح�ل 

."/Spotlightس�ء�

اإيرلندا

البالد  يف  �سادر  تقرير  ح�سب 
عام  الكاث�ليكية،  االأغلبية  ذات 
كبار  من   4 ت�سرت  فقد   ،2009

حتر�س  حاالت  عن  االأ�ساقفة 
عامي  بني  ما  باالأطفال،  جن�سي 
تقدم  من  وبالرغم   )2004-1975(
باإ�ستقاالتهم  االأربع  االأ�ساقفة 
اأن  اإال  احلادثة،  خلفية  على  للبابا 
طلبات  على  اإال  ي�افق  مل  البابا 
ثان  تقرير  ويف  حينها  منهم   2
االإعالن عن  �سدر عام 2010، مت 
وعاطفي  ا�ستغالل جن�سي  حاالت 
االأطفال، على مر 60 عاما،  بحق 
التابعة  امل�ؤ�س�سات  من  عدد  يف 

للكني�سة الكاث�ليكية.

اأملانيا

 ،2010 عام  املحكمة  حكمت 
بحق  �سن�ات،   7 ملدة  بال�سجن 
التابعة  فريتزالر  مدينة  يف  راهب 
ل�الية هي�سن، على خلفية اعرتافه 
بالتحر�س اجلن�سي بحق 6 اأطفال 
 2010 عام  ات�سح  كما  الكني�سة  يف 
يف  كاث�ليكي  معلم  قيام  اأي�سا، 
برلني،  مبدينة  كاني�س��س  معهد 
باالعتداء اجلن�سي ل�سن�ات ط�يلة 
 ،2016 ويف  الذك�ر،  الطالب  على 
الق�ساو�سة  قيام  من  التاأكد  مت 
واملعلمني يف ج�قة "ريغين�سب�رغر 
من  ل�احدة  التابعة  دوم�سباتزين" 
اأ�سهر الكنائ�س الكاث�ليكية بالبالد، 
بالتحر�س اجلن�سي وارتكاب العنف 

بحق الطالب.
بالق�سية،  وقال املحامي املكلف 
 231 يقل  ال  ما  اإن  ويرب،  اأولري�س 
اجلن�سي  لالعتداء  تعر�س�ا  طفال 
-1953( عامي  بني  ما  والعنف 
اأعده  اآخر  تقرير  وح�سب   )1992
تعر�س  فقد   ،2017 عام  ويرب، 
ح�ايل 547 طفال للتحر�س والعنف 

ما بني عامي )1990-1945(.

هولندا

اأ�س�ست اإحدى الكنائ�س يف ه�لندا، 
حاالت  لتق�سي  جلنة   ،2010 عام 
يف  باالأطفال،  اجلن�سي  التحر�س 
التقرير  وح�سب  بالبالد،  الكنائ�س 
العام  اللجنة،  اأ�سدرته  الذي 
املا�سي، فقد اأعلنت اللجنة تلقيها 
اآالف   3 ح�ايل  �سن�ات   8 خالل 
حتر�س  ق�سايا  ح�ل  بالغا  و712 
التقرير،  �سدور  وعقب  جن�سي 
�سخ�سا  و599  األف  نح�  تقدم 
ال�سدد،  نف�س  يف  ب�سكاوىي 
لـ  مالية  تع�ي�سات  دفع  متاإثرها 
عام  من  واعتبارا  �سخ�سا،   941
2010، مت اإقالة 12 ق�سي�سا، وتعليق 
نتيجة  اآخرين،  ق�سي�سني  مهام 
وبلغ  اجلن�سي  بالتحر�س  اتهامهم 
دفعتها  التي  التع�ي�سات  جمم�ع 
الكنائ�س لل�سحايا يف عم�م البالد 

ح�ايل 28 ملي�ن ي�رو.

فرن�سا

بحق  املرف�عة  الدع�ى  زالت  ما 
الكاث�ليكية،  لي�ن  كاردينال كني�سة 
ت�سرته  اإزاء  باربارين،  فيليب 
اجلن�سي،  التحر�س  حاالت  عن 
م�ستمرة، اإذ من املنتظر اأن تُعقد 
جل�ستها املقبلة اأوائل العام القادم 
الفرن�سي حالة  العام  الراأي  و�سهد 
نقل  اإت�ساح  جراء  وا�سعة،  �سخط 
املتحر�سني  الرهبان  ت�ظيف 
عزلهم  من  بدال  اأفريقيا،  اإىل 

وحما�سبتهم اأمام القان�ن.

ت�سيلي

ال�سهر  ق�سائية،  دعاوى  ُفتحت 
يف  م�ظفا   158 بحق  املا�سي، 
ق�سايا  يف  لت�رطهم  الكنائ�س، 
الدعاوى  وطالت  جن�سي  حتر�س 
ورجال  االأ�ساقفة،  من  الكثري 
الكنائ�س،  يف  وامل�ظفني  الدين، 
اأن  اإىل  املعل�مات  ت�سري  اإذ 
حاالت التحر�س ترجع حتى العام 

التحقيقات،  تقرير  ووفق   1960
بينهم  �سخ�سا،   266 تعر�س  فقد 
ا�ستغالل  لعمليات  طفال،   178
فران�سي�س  البابا  وكان  جن�سي 
 34 بـ  املا�سي،  ماي  خالل  التقى 
اأ�سقفا، للتباحث يف ملف التحر�س 
اجلن�سي، حيث ا�ستمرت اللقاءات 
بنتيجتها  االأ�ساقفة  وتقدم  اأيام،   3

باإ�ستقاالتهم ب�سكل جماعي.

اأ�سرتاليا

تاأ�س�ست جلنة ملكية لتق�سي حاالت 
 ،2012 عام  اجلن�سي،  التحر�س 
حيث اأ�سدرت تقريرها عام 2017، 
االآالف من  اأن ع�رشات  فيه  وجاء 
واملدار�س  الكنائ�س  يف  االأطفال 
تعر�س�ا  احلك�مية،  وامل�ؤ�س�سات 
عن  اللجنة  واأعلنت  للتحر�س، 
مقابلتها اأكرث من 8 اآالف �سحية، 
من  ات�ساالت  تلقيها  عن  ف�سال 
ال�سن�ات  خالل  �سخ�س،  األف   42

اخلم�س.

اأدت الف�سيحة التي طالت مئات الرهبان الكاثوليك يف والية بن�سلفانيا االأمريكية، اإزاء اتهامهم بالتحر�ش اجلن�سي بنحو األف طفل، اإىل جتدد اجلدل القدمي الدائر حول تورط الرهبان 
الكاثوليك حول العامل بحاالت ا�ستغالل جن�سي م�سابهة، واأعلن املدعي العام يف بن�سلفانيا، نتيجة حتقيقاته التي ا�ستمرت عامني.

التحر�ش باالأطفال

م٫�ش 

ف�ضائح تطال رهبان الفاتيكان حول العامل 

امل�سوؤولة يف معهد بروك�سل للبحوث االأوروبية، ناجية �سلني �سن اأوجاق

ف�ضائح الرهبان يف بن�ضلفانيا لي�ضت جديدة
بروك�سل  معهد  يف  امل�س�ؤولة  قالت 
للبح�ث االأوروبية، ناجية �سلني �سن 
اأوجاق، اإن الف�سائح التي حدثت يف 
قبل  من  االأمريكية  بن�سلفانيا  والية 
رهبان كاث�ليك بحق مئات االأطفال 
لي�ست جديدة، جاء ذلك يف ت�رشيح 
من  اأكرث  جترمي  على  تعليًقا   ، لها 
بارتكاب  كاث�ليكي  دين  رجل   300
انتهاكات جن�سية بحق اأطفال وفًقا 
يف  العليا  املحكمة  ن�رشته  لتقرير 

والية بن�سلفانيا االأ�سب�ع املا�سي.
هذا  اأن  اإىل  اأوجاق  �سن  واأ�سارت 
ال��سع بداأ بالظه�ر للعلن مع حتدث 
ال�سحافة عنه وت�يل حماكم مدنية 
بدل املحاكم الباب�ية �سابًقا ق�سايا 
الكن�سية  ارتكبتها  التي  اجلرائم 
رغم  االأ�س�د  وتاريخها  الكاث�ليكية 

جه�د الفاتيكان للت�سرت عليها.
ال�ساد�س  بندكت  البابا   " واأ�سافت: 
ع�رش ف�سل يف التغطية على ف�سائح 
الكن�سية عام 2002، وقال لل�سحافة 

"اإنها ذنبي"، واعرتف بت�رط 4 اآالف 
بعمليات حتر�س جن�سي  و450 ق�سا 
 ،2002 و   1950 عامي  بني  و�سذوذ 
ثاين  حدوث  اإىل  اأدى  ال��سع  وهذا 
عاًما   598 بعد  لبابا  ا�ستقالة  حالة 
اأن  اإىل  الفاتيكان"،ولفتت  من تاريخ 
املحاكم  يف  فتحت  الدعاوى  اآالف 
املدنية بال�اليات املتحدة، وانتهت 
على  الكاث�ليكية  الكن�سية  باإرغام 
دوالر  مليار  بـ2.2  تع�ي�سات  دفع 
حاالت  �سحية  األف   100 من  الأكرث 
بحق  جن�سي  واعتداء  حتر�س 

االأطفال من قبل الكن�سية.
غري  الف�سائح  تلك  اأن  وبّينت 
اجلن�سي،  التحر�س  على  مقت�رشة 
قائلة: "مت العث�ر يف حفرة ال�رشف 
ال�سحي على رفات 800 ر�سيع من 
التي  الكاث�ليكية  "ت�ام"  اأيتام  دار 
 ،2014 عام  رهبان  عليها  ي�رشف 
يف  امل�سابهة  الف�سائح  من  والكثري 
الدم�ي  ال�سجل  يف  مدرجة  اأوروبا 

اأن  اأوجاق  �سن  للفاتيكان"واأكدت 
االأطفال  ا�ستغالل  مثل  الف�سائح 
تدار ب�سكل جيد من قبل الفاتيكان 

وال�سحافة الغربية.
على  التقليل  يتم   " واأردفت: 
اأهمية  من  اخل�س��س  وجه 
"اإنه  عبارة  عرب  االأحداث  خط�رة 
كن�سية  تتح�ل  وبذلك  ذنبي"، 
اإىل  املجرم  و�سع  من  الفاتيكان 
 " بالق�ل:  الربيء"وا�ستطردت 
باأن  ت�س�ر  خللق  ال�سعي  يتم  كما 
البابا  ق�ل  عرب  بريء  الفاتيكان 
يغفر  اأن  اأجل  من  للرب  "اأت�رشع 
ف�سحية  بخ�س��س  اخلطايا"،  هذه 
ا�ستغالل االأطفال يف اأيرلندا، وقيام 
باإبراز  بعدها  الغربية  ال�سحافة 
عبارة "اإنه ذنبي" بدل الرتكيز على 
التي  ال�سخمة  والتع�ي�سات  اجلرم، 
اأن  الفاتيكان"،واعتربت  يدفعها 
وا�سع  ب�سكل  االأحداث  تلك  انت�سار 
ابتعاد  يف  ت�سبب  ال�سحافة،  يف 

اأوروبا  وخا�سة  العامل  يف  ال�سباب 
اأديان  نح�  والت�جه  الكني�سة  عن 

بديلة.
و700  مليارا  هناك  اأن  وذكرت 
ملي�ن م�سلم يف العامل، واأن حمالت 
قبل  من  االإ�سالم  �سد  الدعاية 
املجتمعات امل�سيحية بداأت تك�سب 
من  النابع  االنزعاج  ب�سبب  زخًما 

ارتفاع عدد امل�سلمني.
البلدان  لبقاء  اأ�سفها  عن  واأعربت 
اتخاذها  وعدم  عاجزة  االإ�سالمية 
ف�سائح  عن  االإعالن  اأمام  خط�ات 
ت�س�يه  �سد  ال�ق�ف  اأو  الفاتيكان، 
االإ�سالم من قبل ال�سحافة الغربية، 
واعتربت �سن اأوجاق اأن ربط العامل 
باالإ�سالم،  ال�ح�سية  امل�سيحي 
اأن  اإىل  م�سرًية  ملا�سيه،  اإنكار  ه� 
الدم�ية  والفظائع  النزاعات  اأكرث 
بني  املذهبية  احلروب  يف  وقعت 
املا�سي،  واالأحد  امل�سيحيني 
فران�سي�س،  الفاتيكان  بابا  اعتذر 

"ف�نيك�س بارك"  يف قدا�س مبتنزه 
عن  دبلن  االأيرلندية  العا�سمة  يف 
يف  الكاث�ليكية  الكني�سة  "جرائم" 
تزامًنا  �سن�ات،  مدى  على  اأيرلندا 
مع �سري متظاهرين يف بلدة "ت�ام" 
ما  اأ�سماء  وقرائتهم  االأيرلندية، 
وطفل  ر�سيع   800 بنح�  يقدر 
مات�ا يف دور اأيتام تديرها الكني�سة 
فرتة  خالل  معظمهم  الكاث�ليكية، 
اأن  بالذكر،  جدير  اخلم�سينيات. 
�سمعة  اأف�سدت  االنتهاكات  ف�سيحة 
ت�سعينيات  منذ  اأيرلندا  يف  الكني�سة 
من  انفجرت  ثم  املا�سي،  القرن 
وي�سعى  املتحدة  بال�اليات  جديد 
اإىل  احلياة  قيد  على  بق�ا  الذين 
البابا،  من  اعتذار  على  احل�س�ل 
ا�ستخراج  قرار  اإىل  باالإ�سافة 
ب�سكل الئق  ليدفن�ا  االأطفال  رفات 

مبرا�سم كن�سية.
وك�سفت �سل�سلة حتقيقات حك�مية، 
بني عامي 2005 و2014، عن اإ�ساءة 

معاملة قا�رشين من طرف ق�ساو�سة 
اأيرلندا  من  خمتلفة  مناطق  يف 
واأم�س الثالثاء، زعم املدعي العام 
اأن  االأمريكية،  بن�سلفانيا  ب�الية 
بالت�سرت  علم  على  كان  الفاتيكان 
جن�سية  وف�سائح  اعتداءات  على 
نح�  بحق  كاث�ليك  رهبان  بها  قام 
األف طفل على مدار 7 عق�د م�ست 
العليا  املحكمة  واأ�سدرت  بال�الية. 
وقت  يف  تقريًرا،  بن�سلفانيا،  يف 
ي�رشح  اجلاري،  اأوت  من  �سابق 
جن�سية  انتهاكات  وق�ع  بالتف�سيل 
ويك�سف  الكاث�ليكية  الكني�سة  يف 
اأ�سماء اأكرث من 300 من رجال الدين 
املتهمني مبمار�سة هذه االنتهاكات 
هيئة  اأجرته  الذي  التحقيق،  ووجد 
 1000 من  اأكرث  اأن  كربى،  حملفني 
جن�سية  النتهاكات  تعر�س�ا  طفل 
يف  اأبر�سيات   6 اأع�ساء  قبل  من 
ال�الية على مدى ال�سن�ات ال�سبعني 

املا�سية.
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يف املقابل، يالقي احتاد اجلزائر 
�ضيفه اأهلي برج بوعريريج على 
على  يعول  وهو  بولوغني  ملعب 
�ضجلها  التي  النك�ضة  جتاوز 
عندما  املن�رصم  الأ�ضبوع  نهاية 
�ضبيبة  اأمام  ثقيلة  بهزمية  عاد 
لعبو  �ضيكون  حيث  ال�ضاورة، 
اأمام  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة 

من  املوازين  ا�ضتعادة  فر�ضة 
اللعب  فر�ضة  ا�ضتغالل  خالل 
فوز  وحتقيق  القواعد  داخل 
للمناف�ضات  متهيدا  معنوي 
فيما  تنتظرهم،  التي  اخلارجية 
ت�ضجيل  على  الربج  اأهلي  يبحث 
املو�ضم  هذا  انت�ضاراته  اأول 
وا�ضتغالل  القواعد  خارج  من 
يتواجد  التي  ال�ضيئة  املعنويات 

عليها املناف�س.

�ضطيف  وفاق  يعول  جهته،  من 
على ا�ضتغالل فر�ضة ا�ضت�ضافته 
موا�ضلة  اأجل  من  بارادو  لنادي 
املو�ضم  هذا  القوية  البداية 
وحتقيق الفوز الثاين على التوايل 
البطولة  انطالق  منذ  والثالث 
النت�ضار  واأن  خا�ضة  الوطنية، 
�ضدارة  باعتالء  للوفاق  ي�ضمح 
نحو  وامل�ضي  الرتتيب  جدول 

التناف�س حول اللقب.

�ضر�ع عا�ضمي يف 20 �أوت و�ضو�ضطارة ت�ضطدم بالكابات�سوية رزنامة اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل
جتري اأم�سية اليوم ت�سوية رزنامة مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل عن اجلولة 

الثالثة والتي يتقدمها مواجهة الداربي العا�سي التي جتمع الفريقني اجلارين �سباب 
بلوزداد ومولودية اجلزائر اأين �سيكون كل فريق بحاجة اإىل حتقيق الزاد كامال، من 
اجل �سمان موا�سلة م�سوار البطولة يف اأف�سل الظروف رغم ان اللقاء �سوف يجري 
مبوازين خمتلفة بني الناديني، يف ظل ا�ستفاقة النادي البلوزدادي الذي حقق اأربع 

نقاط يف اآخر مباراتني، بينما يتواجد العميد يف دوامة النتائج ال�سلبية

حطاب: 
ت�ضليم 

م�ضاريع 
�ملالعب 

يف دي�ضمرب 
�ملقبل 

ولن ن�ضمح 
بالتاأخري

 
اأكد وزير ال�ضباب والريا�ضة 
تاريخ  اأن  حطاب  حممد 
ا�ضتالم كل من ملعبي تيزي 
وزو و وهران وملعب براقي 
�ضيكون �ضهر دي�ضمرب 2018 
بني  املربم  التفاق  ح�ضب 
وزارته والقائمني على اإجناز 
هذه امل�ضاريع، م�ضريا اأنه لن 
يقبل اأي متديد اأو تاأجيل يف 
م�ضتقبال،  الت�ضليم  مواعيد 
على  حطاب  و�رصح 
ريا�ضيي  مع  لقائه  هام�س 
اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي 
يخ�س  »فيما  باجلزائر 
وهران  و  وزو  تيزي  ملعبي 
متقدمة  الأ�ضغال  ن�ضبة 
الت�ضليم  على  واتفقنا 
القادم،  دي�ضمرب  �ضهر 
جمعنا  الذي  اللقاء  ح�ضب 
باملكلفني باإجناز امل�رصوع، 
كذلك  براقي  ملعب 
لكن  دي�ضمرب،  يف  �ضن�ضتلمه 
ينتظرهم  كبري  عمل  يوجد 
فرق  بتوفري  ملزمون  فهم 
تعمل 8 �ضاعات يوميا، وهو 
ممكن الآن مقارنة بزيارتنا 
الأوىل حيث ارتفع عدد اليد 
الأ�ضبوع   488 اإىل  العاملة 
طالبنا  ونحن  املا�ضي، 
اأجل  من  عامل   500 بتوفري 
الالزمة  الوترية  بلوغ 

لالنتهاء من الأ�ضغال«.
يف  الأول  الرجل  واأو�ضح 
باجلزائر  الريا�ضة  قطاع 
على الأهمية الق�ضوى لهذه 
»نحن  الريا�ضية  املركبات 
بحاجة ما�ضة لهذه املالعب 
�ضيما يف ولية اجلزائر التي 
فيما  كبريا  �ضغطا  ت�ضهد 
يخ�س تنظيم مباريات كرة 
برجمة  و�ضعوبة  القدم 
املقابالت لنق�س املن�ضاآت 
مع�ضلة«،  اأ�ضبحت  حتى 
الفاعلني  جميع  منا�ضدا 
»على  م�ضوؤولياتهم  بتحمل 
املحليني  امل�ضوؤولني 
والولة اللتزام واملرافقة 
لت�ضليم هذه املرافق، التي 
املعايري  كل  على  �ضتتوفر 
كالنرتنيت  احلديثة 
وتوفري  النظيفة  والطاقة 
بذوي  الالزمة  الأمور 
الحتياجات اخلا�ضة، من 
وتخ�ضي�س  الدخول  كيفية 
ال�ضالمل والأمكنة اخلا�ضة 

بهاته الفئة.
وكالت

�سباب بلوزداد / مولودية اجلزائر

قمة عا�ضمية باأهد�ف متباينة

بالعا�ضمة  اأوت   20 ملعب  يحت�ضن 
اجلولة  عن  املوؤجلة  املباريات  قمة 
حيث  الوطنية،  البطولة  من  الثالثة 
�ضباب  العا�ضميان  الفريقان  يلتقي 
بلوزداد ومولودية اجلزائر يف داربي 
تلعبان  ت�ضكيلتني  بني  واعد  عا�ضمي 
لهدف واحد واملتمثل يف ك�ضب الزاد 
على  بلوزداد  �ضباب  ويعول  كامال، 
واجلمهور  الأر�س  عاملي  ا�ضتغالل 
الثالث  بالنقاط  الحتفاظ  اأجل  من 
منطقة  ومغادرة  القواعد  داخل 
خا�ضة  الرتتيب،  جدول  يف  اخلطر 
وان ال�ضباب جرى خ�ضم ثالث نقاط 
وي�رص  املو�ضم  بداية  الر�ضيد  من 

الفريق على التدارك والبتعاد باكرا 
اللعب  وتفادي  املوؤخرة  مراكز  عن 

على ال�ضقوط.
الوزاين  �رصيف  املدرب  ويعول 
املرتفعة  املعنويات  ا�ضتغالل  على 
بالفريق  الإطاحة  اأجل  من  لأ�ضباله 
الت�ضكيلة  ا�ضتعادة  اجلار خا�ضة بعد 
ال�ضلبية  النتائج  �ضل�ضلة  عقب  قواها 
امل�ضجلة يف اآخر جولتني من البطولة 
اإثر حتقيق اأربع نقاط من تعادل اأمام 
تاجنانت،  دفاع  على  وفوز  بارادو 
العقيبة  اأبناء  لت�ضكيلة  �ضمحت 

مبغادرة ذيل الرتتيب.
مولودية  ت�ضكيلة  تدخل  جهتها،  من 

عن  تبحث  وهي  املواجهة  اجلزائر 
وا�ضتعادة  املو�ضم  هذا  الثاين  الفوز 
الإق�ضاء  نك�ضة  بعد  بالنف�س  الثقة 
وت�ضجيل  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  من 
اأمام  اأ�ضبوع  من  اأقل  يف  هزميتني 
باإقالة  عّجلت  والتي  �ضطيف  وفاق 
اأين  كازوين،  الفرن�ضي  املدرب 
درارجة  وليد  الالعب  رفقاء  يعول 
هزمية  وحت�ضيل  الغرق  تفادي  على 
النادي  باإقحام  تعّجل  قد  اأخرى 
الذي  الأمر  وهو  املظلم،  النفق  يف 
»العميد« ويعولون على  يدركه لعبو 
من  الغا�ضبون  اأن�ضارهم  م�ضاحلة 

النتائج ال�ضلبية.

وفاق �سطيف / نادي بارادو

�لن�ضر �لأ�ضود ير�هن على �لتاأكيد و�لريادة

احتاد اجلزائر / اأهلي برج بوعريريج

ت�ضكيلة �ضو�ضطارة ت�ضعى 
للتد�رك و�عتالء �ل�ضد�رة

بطولة اإفريقيا للكاراتي

�جلز�ئر تنهي �ملناف�ضة 
باملركز �لثاين

نادي  اأمام  اليوم  �ضهرة  مباراته  �ضطيف  وفاق  فريق  يدخل 
بارادو مبعنويات مرتفعة وهو يعول على ا�ضتكمال �ضيناريو 
املوعد متجددا مع جتديد  �ضيكون  اأين  اليجابية،  النتائج 
اأ�ضبال املدرب املغربي  واأن  العهد مع النت�ضارات خا�ضة 
من  الأوىل  الأدوار  لعب  على  ي�ضددون  الطاو�ضي  ر�ضيد 
فوزين  �ضجلوا  الذين  وهم  املو�ضم  هذا  الوطنية  البطولة 
على التوايل اأمام مولودية اجلزائر، متكنوا على اإثرهما من 
التاأهل اإىل الدور ربع النهائي ملناف�ضة رابطة اأبطال اإفريقيا 
والزحف نحو مقدمة جدول الرتتيب بالبطولة الوطنية، اأين 

�ضيكون الوفاق على بعد الفوز اليوم من اأجل اعتالء �ضدارة 
جدول الرتتيب. ويدرك لعبو ت�ضكيلة »الن�رص الأ�ضود« اأنهم 
اأمام  جيدا  والرتكيز  الأر�س  على  الأقدام  بو�ضع  ملزمون 
لعبي بارادو من اأجل حتقيق الأهم والحتفاظ بالزاد كامال 
على ملعبهم، وهو العمل النف�ضي الذي يدرك اأهميته الطاقم 
الفني بقيادة الطاو�ضي خا�ضة واأن الفريق يناف�س على عدة 
جبهات داخل وخارج الوطن ويحتاج اإىل عمل كبري من اأجل 

�ضمان املوا�ضلة على نف�س الوترية.
ع.ق.

�ضهرة  اجلزائر  احتاد  فريق  ي�ضتقبل 
برج  اأهلي  اجلديد  ال�ضيف  اليوم 
الق�ضمة  بوعريريج يف مباراة ل تقبل 
العا�ضمي  للنادي  بالن�ضبة  اثنني  على 
العري�ضة  الهزمية  بتدارك  املطالب 
التي تعر�س لها يف اجلولة املن�رصمة 
�ضبيبة  اأمام  املنق�ضي  الأ�ضبوع  نهاية 
نظيفة،  بثالثية  انهزم  اأين  ال�ضاورة 
على  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة  تعول  اأين 
احلفاظ على الزاد كامال مبلعبها من 
اأجل العودة القوية يف البطولة الوطنية 
الثالث  النقاط  اإحراز  اأن  باعتبار 
باعتالء  العا�ضمي  للنادي  ي�ضمح 
والتم�ضك  الرتتيب،  جدول  �ضدارة 
الأدوار  على  اللعب  يف  بحظوظه 
الأوىل للبطولة الوطنية هذا املو�ضم، 
يف ظل رغبة اإدارة عبد احلكيم �رصار 
الذي  الوطنية  البطولة  لقب  ا�ضتعادة 

مل تتذوق طعمه يف اآخر مو�ضمني.
مواجهة  تكون  �ضوف  ذلك  جانب  اإىل 

لأ�ضبال  حت�ضريية  فر�ضة  اليوم 
الفرن�ضي تيريي فروجي من  املدرب 
الدور  اإياب  ملقابلة  ال�ضتعداد  اجل 
اأمام  املقررة  العرب  كاأ�س  من  الأول 
الأحد املقبل،  العراقي  القوة اجلوية 
عدة  لعب  على  الت�ضكيلة  تعول  اأين 
جبهات والتناف�س على الأدوار الأوىل، 
توا�ضل  اليوم  مواجهة  تعرف  و�ضوف 
غياب احلار�س اأمني زمامو�س بداعي 
وكلفته  منها  ي�ضف  مل  التي  الإ�ضابة 
الأمر  وهو  ال�ضاورة،  لقاء  عن  الغياب 
ملعرفتهم  الأن�ضار  يخيف  الذي 
الكبري  ودوره  الفريق  قائد  امكانيات 
اليجابية،  للنتائج  يف حتقيق الحتاد 
اأين �ضيكون اأحد احلار�ضني من�ضوري 
اأن  رغم  لتعوي�ضه  اأ�ضا�ضي  وبرفان 
كان  بعدما  لالأخري  توحي  املوؤ�رصات 
كاملة  اأهداف  ثالثة  من�ضوري  تلقى 

اأمام ال�ضاورة.
عي�سة ق.

للكاراتي  الوطني  املنتخب  اأنهى 
الإفريقية  البطولة  مناف�ضات 
واإناث  ذكور  الأكابر  و  لالأوا�ضط 
التي اختتمت اأول اأم�س  بالعا�ضمة 
الرواندية كيغايل، يف املركز الثاين 
ميدالية   15 على  ح�ضوله  بعد 
واحدة  ف�ضية  ذهبيات،     8 منها 
املنتخب  و�ضيطر  برونزيات،  و7 
امل�رصي على جمريات املناف�ضة 
 16 ميدالية   26 مبجموع  بتتويجه 
برونزيات،  و7  ف�ضيات   3 ذهبية، 
ال�ضف  يف  املغرب  جاء  بينما 
7 ميداليات ذهبية  بر�ضيد  الثالث 
وبرونزيتني،  ف�ضيات   4 واحدة، 
للمناف�ضة  الثالث  اليوم  فخالل 
لر�ضيدها  اجلزائر  اأ�ضافت   ،
منها  جديدة  ميداليات  ثالث 
املنتخب  ن�ضيب  من  كانت  ذهبية 

الفائز  كربيات  للكوميتي  الن�ضوي 
املناف�ضة  نهائي  ال�ضنغال يف  على 
بلدا   25 و�ضارك  الفرق.   ح�ضب 
ب  احلا�رصة  اجلزائر  بينهم  من 
الإفريقية   البطولة  يف  ريا�ضيا   17
للكاراتي دو، اأوا�ضط واأكابر رجال 
و�ضيدات، بالإ�ضافة اإىل اجلزائر و 
البلد املنظم، رواندا، ح�رص هذا 
نيجرييا،  من   كل  القاري  املوعد 
موري�س،  اإفريقيا،  جنوب  م�رص، 
املغرب،  الكامريون،  الكونغو، 
ناميبيا،  فا�ضو،  بوركينا  ال�ضنغال، 
الدميقراطية،  الكونغو  تون�س، 
ديفوار،  كوت   اأنغول،  املوزمبيق، 
الت�ضاد،  البنني،  غانا،  بوت�ضوانا، 
الو�ضطى  افريقيا  النيجر،  كينيا، 

وغينيا.
وكالت

 الأن�سار ي�ستفيدون من 
500 تذكرة حت�سبا للداربي

قا�ضي �ل�ضعيد يفاو�ض عموتة زكري 
وما�ضوي لتدريب �لعميد

مولودية  فريق  غدارة  تتواجد 
رفقة  مفاو�ضات  يف  اجلزائر 
تعيني  اأجل  من  مدربني  ثالثة 
اأحدهم على راأ�س العار�ضة الفنية 
تتواجد �ضاغرة بعد  والتي  للفريق 
برنارد  الفرن�ضي  املدرب  اإقالة 
كازوين مبا�رصة عقب الإق�ضاء من 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  م�ضابقة 
الريا�ضي  املدير  ك�ضف  حيث 
خالل  ال�ضعيد  قا�ضي  كمال 
التي  ال�ضحافية  للندوة  تن�ضيطه 
جرت م�ضاء اأول اأم�س اأنه يتواجد 
الذين  يف مفاو�ضات مع املدربني 
انتداب  يف  النادي  اإدارة  ترغب 
مع  امل�ضوار  ملوا�ضلة  اأحدهم 
»الو�ضط«  النادي، وح�ضب م�ضادر 
الأمر  فاإن  العا�ضمي  الفريق  من 
زكري،  الدين  نور  من  بكل  يتعلق 
واملغربي  ما�ضوي  الدين  خري 

الوداد  قاد  الذي  عموتة  ح�ضن 
رابطة  بلقب  للتتويج  البب�ضاوي 
الفارط،  العام  اإفريقيا  اأبطال 
عن  الإعالن  يتم  اأن  ي�ضتبعد  ول 
نهاية  قبل  اجلديد  املدرب  هوية 

الأ�ضبوع اجلاري.
منح  بلوزداد  �ضباب  اإدارة  قررت 
ح�ضة  اجلزائر  مولودية  اأن�ضار 
اإىل  الدخول  اأجل  من  تذكرة   500
املباراة  اأوت وم�ضاهدة   20 ملعب 
اأين مت تخ�ضي�س  من املدرجات، 
املدرجات  من  الي�رصى  اجلهة 
الأوىل لهم مقابل حتويل الفولكانا 
البلوزدادي،  اجلمهور  فائدة  اإىل 
ح�ضة  بيع  على  التفاق  ومت 
مبلعب  التذاكر  من  املولودية 
عمر حمادي ببولوغني، اأين جتري 

عملية البيع �ضباح اليوم.
عي�سة ق.
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عي�سة ق.

والذين التحقوا تباعا عرب خمتلف 
هواري  ملطار  اجلوية  الرحالت 
�شهدت  اين  الدويل،  بومدين 
اأ�شماء  التحاق  ال�رشفية  القاعة 
ني�س  ثنائي  �شورة  يف  جديدة 
اإىل  وبوالية  اأوكيجة  الفرن�شي 
املغ�شوب  من  عدد  عودة  جانب 
تايدر  فيغويل،  �شورة  يف  عليهم 
جتديد  اإىل  باالإ�شافة  ومبوحلي، 
ا�شتدعاء عدد من االأ�شماء التي مت 
ا�شتبعادها عن الرتب�شات االأخرية 
ور�شيد  بودبوز  زية،  بن  �شورة  يف 

غزال.

انطلق  الذي  الرتب�س  و�شهد 
ت�شجيل تواجد العب حملي وحيد 
االأمر  ويتعلق  املجموعة  �شمن 
الذي  بدران  القادر  عبد  بالالعب 
تلقى الدعوة من اجل التواجد يف 
التح�شري  يف  وامل�شاركة  الرتب�س 
لالعب  خلفا  غامبيا  ملواجهة 
تاأكدت  الذي  الالوي  عبد  اأيوب 
من  معاناته  ب�شبب  م�شاركته  عدم 
ناديه  رفقة  تلقاها  التي  اال�شابة 
نهاية  ال�شوي�رشي  �شيون  �شي  اف 

االأ�شبوع املنق�شي.

م�ساركة �سوداين غري 
موؤكدة

 يف املقابل مل تتاأكد بعد م�شاركة 
غامبيا  مباراة  يف  �شوداين  العربي 
منعته  اإ�شابة  تلقى  الذي  وهو 
االأخرية  فريقه  مباراة  لعب  من 
نوثينغهام فوري�شت �شمن الدرجة 
التحق  حيث  االجنليزية،  االأوىل 
مو�شى من  �شيدي  الالعب مبركز 
على  ال�شحية  حالته  عر�س  اأجل 
يعاين  الذي  وهو  اخل�رش  طبيب 
اأين  الركبة،  م�شتوى  على  اإ�شابة 
الفحو�شات  اإىل  يخ�شع  اأن  ينتظر 
على  الوقوف  اأجل  من  الطبية 
امكانية  وحتديد  ال�شحية  حالته 
م�شاركته يف موعد ال�شبت املقبل 

من عدمها.

بلما�سي يعقد ندوة 
�سحافية اليوم

جمال  الوطني  الناخب  يعقد 
اليوم  نهار  منت�شف  بلما�شي 
اأطوارها  جتري  �شحافية  ندوة 
مو�شى،  �شيدي  م�شتوى  على 
اأمام  الفر�شة  تكون  �شوف  والتي 
املعني من اأجل اتلطرق اإىل قائمة 
حت�شبا  ا�شتدعاها  التي  الالعبني 
للم�شاركة يف الرتب�س التح�شريي، 
مقابلة  حول  احلديث  جانب  اإىل 
من  امل�شطرة   واالأهداف  غامبيا 

التنقل نحو باكو.

ا�ستدعى بدران خلالفة عبد الالوي امل�ساب

بلما�ضي ي�ضرع يف مهامه مع اخل�ضر بتعداد مكتمل
التحق منت�سف نهار اأم�ص العبو املنتخب الوطني بالرتب�ص التح�سريي الذي انطلق يف مركز حت�سري املنتخبات الوطنية 
ب�سيدي مو�سى ا�ستعداد للمقابلة التي تنتظر اخل�سر ال�سبت املقبل اأمام منتخب غامبيا على ملعب »اال�ستقالل« مبدينة 

باكو �سمن اجلولة الثانية من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص اإفريقيا لالأمم 2018 املقررة بالكامريون، حيث اكتمل التعداد 
بح�سور جميع الالعبني الذي تواجدوا �سمن قائمة الناخب الوطني اجلديد جمال بلما�سي 

ت�سريحات الالعبني:

فيغويل: مل اأرف�ض اخل�ضر 
وعلينا طي �ضفحة املا�ضي 

�شفوف  اإىل  العائد  الالعب  �شّدد 
�رشورة  على  فيغويل  �شفيان  اخل�رش 
يف  والتفكري  املا�شي  �شفحة  طي 
الذي  للمنتخب،  بالن�شبة  امل�شتقبل 
اأ�شحى ميلك مدربا جديدة وت�شكيلة 
رائعة ح�شب املتحدث، وقال الالعب 
غاالتا�رشاي  �شفوف  يف  املحرتف 
بالتح�شري  املعني  التعداد  اأن  الرتكي 
بالرتكيز  عليه  غامبيا  اأمام  للمقابلة 
نتائج  حتقيق  على  والعمل  فقط 
ايجابية، وطالب الالعب من اجلمهور 
املنتخب  يف  الثقة  بو�شع  اجلزائري 
بت�شجيعه  االأمام  نحو  ودفعه  احلايل 
ونفى  النف�س.  يف  الثقة  ال�شتعادة 
اإعالمية  ت�رشيحات  خالل  فيغويل 
مطار  و�شوله  خالل  اأم�س  بها  اأدىل 
ترب�س  يف  للم�شاركة  بومدين  هواري 
االلتحاق  يرف�س  مل  اأنه  اخل�رش 
باخل�رش يف عهد املدرب رابح ماجر 
معاناته  اإىل  الدعوة  تلبية  عدم  وبرر 
من  حرمته  التي  اال�شابة  من  اآنذاك 
جانب  واإىل  الدعوة.  وتلبية  القدوم 
ار�س  اإىل  قدومه  املعني  نفى  ذلك 
الوطن للثاأر من ا�شتبعاده عن �شفوف 
�شغري  الزال  اأنه  واأو�شح  اخل�رش 
ال�شن وال يتجاوز 28 عاما وقادر على 
هدفه  ان  م�شيفا  م�شتقبال،  العطاء 
من  بالفوز  العودة  اإىل  اجلزائر  قيادة 

غامبيا.

حلي�ص: جاهزون مل�ساعدة 
بلما�سي يف مهاهمه

عن  حلي�س  رفيق  الالعب  عرب 
ا�شتعداده ملد يد امل�شاعدة من اأجل 
جناح الناخب الوطني جمال بلما�شي 
الفنية  العار�شة  راأ�س  على  مهامه  يف 
املحرتف  الالعب  واأو�شح  الوطنية، 
يف �شفوف نادي موريرين�شي الربتغايل 
يف  الوطني  الناخب  جناح  يتمنى  انه 
احلالية  واملجموعة  اجلديدة  مهامه 
م�شتعدة للعمل من اأجل م�شتعدة على 
املرجوة،  االأهداف  وحتقيق  النجاح 
بلما�شي  قدرة  يدرك  اأنه  م�شيفا 
يعرف  واأنه  خا�شة  النجاح  على 
اأنه  باعتبار  الالعب اجلزائري  عقلية 
ولديه  اخل�رش  مع  �شابقا  العبا  كان 
التي  احلالية  الت�شكيلة  حول  املعرفة 

تابع اإخبارها من قطر.

ح�ساين: �سعيد بثقة بلما�سي 
وال يجب احلكم امل�سبق على 

الدوري البلغاري

ح�شاين  اإليا�س  الدويل  الالعب  اأكد 
و�شلته  التي  الدعوة  من  تفاجئه  عن 
اخل�رش،  برتب�س  االلتحاق  اأجل  من 
مو�شحا اأنه �شعيد بالثقة التي و�شعها 
واأ�شار  بلما�شي،  الوطني  الناخب  فيه 
اأن االأخري قام بخياراته وعلى اجلميع 
على  النتائج  وانتظار  احرتامها 
مباراته  اإىل  ح�شاين  وعاد  امليدان، 
اعرتف  عندما  اخل�رش  مع  االأوىل 
انه مل يكن يف يومه ومل يقدم ما كان 
بعدم  لكن رف�س اجلزم  منتظرا منه، 
اأحقيته بحمل االألوان الوطنية، ودافع 
البلغارية عندما  البطولة  الالعب عن 
اأ�رش على عدم احلكم على املناف�شة 

دون متابعة مبارياتها.

بوجناح: االأف�سل جاهزية 
ي�سارك وبلما�سي ال يعرف 

البطولة الوطنية

بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  اأجزم 
كافة  من  جاهزية  االأف�شل  اأن  بوجناح 
باللعب  االأحق  يكون  �شوف  النواحي 
مو�شحا  غامبيا،  منتخب  اأمام  اأ�شا�شيا 
العبني  متلك  الوطنية  الت�شكيلة  اأن 
قيادة  اأجل  من  الكافية  اخلربة  ميلكون 
من  ايجابية  بنتيجة  للعودة  اخل�رش 
غامبيا على غرار اإ�شالم �شليماين الذي 
ي�شتحق اأن يتعلم منه املهاجمون ح�شبه، 
العنا�رش  جميع  مثل  العب  اأنه  واأ�شاف 
الوطنية املتواجدة يف الت�شكيلة والقرار 
االأخري حول اختيار الالعبني االأ�شا�شيني 
الالعب  ورف�س  بلما�شي.  غلى  تعود 
القطري  ال�شد  �شفوف  يف  املحرتف 
الوطني  الناخب  اإق�شاء  اإىل  التطرق 
حيث  املحليني  الالعبني  ا�شتدعاء 
اإىل  يعود  واالأخري  االأول  القرار  ان  اكد 
بلما�شي، م�شتطرد ان االأخري يقود اأول 
ترب�س على راأ�س اجلهاز الفني الوطني 
بالالعبني  الكافية  املعرفة  ميلك  وال 

املحليني.
عي�سة ق.

رونالدو مودريت�ض و�ضالح 
يتناف�ضون حول لقب اأف�ضل العب

اأف�شل  جلائزة  النهائية  القائمة  اأم�س  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  اأعلن 

الربتغايل  من  كال  النهائية  القائمة  و�شمت   ،2018 لعام  العامل  يف  العب 

العب  مودريت�س  لوكا  الكرواتي  جوفنتو�س،  مهاجم  رونالدو  كري�شتيانو 

و�شط ريال مدريد وامل�رشي حممد �شالح جنم ليفربول، فيما مت ا�شتبعاد 

املر�شحني ال�شبعة االآخرين وعلى راأ�شهم ليونيل مي�شي واأنطوان غريزمان، 

وجنح رونالدو ومودريت�س يف قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري اأبطال 

اأوروبا يف املو�شم املا�شي، كما لعب النجم الكرواتي دوًرا بارًزا مع منتخب 

بالده يف مونديال رو�شيا 2018، اإذ ح�شد املركز الثاين يف اإجناز تاريخي، 

مع  مناف�شة  بعد  اأيام،  قبل  اأوروبا  يف  العب  اأف�شل  جائزة  مودريت�س  ونال 

الثنائي كري�شتيانو رونالدو وحممد �شالح، على اجلانب االآخر، قّدم �شالح 

ا�شتطاع  كما  اأوروبا،  اأبطال  دوري  لنهائي  وقاده  الريدز  مع  مميًزا  مو�شًما 

التاأهل مبنتخب م�رش للمونديال بعد غياب 28 عاًما. ومن املقرر اأن متنح 

بالعا�شمة  �شبتمرب   24 يوم  �شيقام  االأف�شل يف حفل  لالعب  اجلائزة  الفيفا 

الثنائي  الكرة الذهبية انح�رشت بني  اأن جائزة  اإىل  الربيطانية لندن، ي�شار 

رونالدو ومي�شي يف ال�شنوات الع�رش االأخرية، اإذ ا�شتطاع كل منهما ح�شدها 

5 مرات، بينما جائزة »The Best« ظهرت منذ عامني فقط، بعد انف�شال 

بها  التتويج  يف  الربتغايل  النجم  وجنح  فوتبول«  »فران�س  جملة  عن  الفيفا 
خالل عامي 2016 و2017.

وكاالت 

 تواجد �سمن الت�سكيلة املثالية
 للدوريات االأوروبية

 بن �ضبعيني: �ضعيد بهد
 يف مع رين وف�ضلت

 اال�ضتقرار عو�ض الرحيل
اأمام بعد جناحه يف الو�شول اإىل ال�شباك والت�شجيل جمددا ل�شالح عرّب الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني عن �شعادته  النادي  خا�شها  التي  املقابلة  خالل  رين  ملعب  الدوري فريقه  من  الرابعة  اجلولة  �شمن  اأم�س  اأول  بوردو  اخلا�س ال�شيف  ح�شابه  عرب  ن�رشه  تعليق  يف  اأكد  حيث  العامني جيدا داخل القواعد والذي �شهد ت�شجيله هدفا باألوان رين، على موقع التوا�شل االجتماعي »تويرت« اأن فريقه حقق فوزا الفرن�شي،  خالل  ال�شباك  اإىل  الو�شول  يف  ف�شل  انه  اأنه الفارطني قبل اأن ينهي العقم التهديفي اأول اأم�س، واأكد خريج مو�شحا  الفرن�شي  االإعالم  بارادو يف ت�رشيحات ن�رشها  اأيام املركاتو من اأجل مغادرة اأكادميية  ناديه، تلقى عر�شا ر�شميا يف اأواخر  مع  البقاء  وف�شل  الرحيل  رف�س  اأنه  اإال  رين  املدافع اال�شتقرار عو�س املوافقة على العر�س الذي جاءه قبل ايام مربرا االأمر اإىل معرفته اجليدة للمجموعة احلالية واختياره فريقه  وتواجد  املنق�شي.  ال�شيفي  املركاتو  غلق  لالعبي على  املثالية  الت�شكيلة  �شمن  الوطنية  للت�شكيلة  االأف�شل املحوري  �شمن  اختياره  مت  اأين  االأوروبية،  الدوريات  يكون ابن مدينة ق�شنطينة يف اوج العطاء قبل مباراة غامبيا.الهدف الثاين يف اللقاء، وهي الفورمة التي تنبئ بالكثري حتى بوردو اأين �شاهم يف الفوز امل�شجل بثنائية نظيفة بعدما �شجل يف اأوروبا نهاية هذا االأ�شبوع بالنظر للتاألق الذي قدمه  اأمام خمتلف 

عي�سة ق.

 ماندي يقود ريال بيتي�ص
 لالإطاحة باإ�سبيلية

بودبوز يغيب عن ديربي 
االأندل�ض ب�ضبب العقوبة

�شهد ديربي االأندل�س الذي جمع اأول 
واإ�شبيلية  بيتي�س  ريال  فريقي  اأم�س 
�شمن الدوري اال�شباين غياب الالعب 
عن  بودبوز  ريا�س  اجلزائري  الدويل 
املعنيني  الالعبني  قائمة  التواجد يف 
غياب  جاء  حيث  اأطواره،  بخو�س 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�شط 
للمتتبعني خا�شة وان املعني  مفاجئا 
متاما  وجاهزا  االإ�شابة  يعاين  ال 
خلو�س املقابلة، اإال اأن مدرب فريقه 
و�شعه جانبا يف اللقاء، ومل يعتمد عليه 
ريال  فوز  �شهدت  التي  املواجهة  يف 
وح�شبما  املواجهة،  بنقاط  بيتي�س 
ن�رشته تقارير اإعالمية ا�شبانية اأم�س 
عاقبت  اال�شباين  النادي  اإدارة  فاإن 

بعدما  اجلزائري  العبها  بطريقتها 
الفريق  عن  الرحيل  االأخري  طلب 
والعودة اإىل الدوري الفرن�شي يف اآخر 

اأيام املركاتو ال�شيفي املن�رشم.
نقاط  ح�شم  قد  بيتي�س  ريال  وكالن 
ل�شاحله  االأندل�س  داربي  مواجهة 
الفوز بهدف  بعد  اإ�شبيلية  امام اجلار 
دون رد، وهي املواجهة التي �شهدت 
االآخر  اجلزائري  الالعب  م�شاركة 
بالفوز  عي�شى ماندي و�شاهم خاللها 
الواحتيد  الهدف  متريرة  منح  بعدما 
زميله  �شجله  والذي  املقابلة  يف 
نهاية  على  دقائق  ع�رش  قبل  خواكني 

اللقاء.
ع.ق.



مر�سيليا يخطف الفوز من معقل موناكو
عاد مر�ضيليا بفوز مثري وقاتل على ح�ضاب م�ضيفه موناكو 3-2 يف ختام املرحلة 
الثاين يف االمارة، ولعب االحتياطيان  لوي�س  الرابعة من بطولة فرن�ضا على ملعب 
فلوريان توفان وفالري جرمان العب موناكو ال�ضابق دورا كبريا يف فوز فريقهما، الأن 
توفان ادرك التعادل عندما كان فريقه متخلفا 1-2 قبل اأن ي�ضجل جرمان اأواخر 
الدقيقة  مر�ضيليا  انتظر  وقد  االأول  ال�ضوط  يف  متكافئة  املباراة  جاءت  املباراة، 
اليوناين  للمهاجم  راأ�ضية  بكرة  ال�ضبق  هدف  لت�ضجيل  ال�ضائع  الوقت  من  االأوىل 

كو�ضتا�س ميرتوغلو بعد متريرة عر�ضية رائعة من دمييرتي باييت.
لكن موناكو رد بهدفني �رسيعني مطلع ال�ضوط الثاين عندما اخطاأ عادل رامي يف 
اإعادة الكرة اإىل حار�ضه فخطفها الكولومبي راداميل فالكاو وراوغ احلار�س و�ضدد، 
تيلمانز  يوري  البلجيكي  امام  تهياأت  الكرة  اأن  اإال  لها  ت�ضدي  يف  جنح  رامي  لكن 
ليتابعها داخل ال�ضباك، قبل ان ي�ضيف فالكاو الهدف الثاين بعدها بخم�س دقائق، 
ورمى مدرب مر�ضيليا رودي غار�ضيا باأول ورقة هجومية له وهو توفان الذي جنح 
يف حتريك اجلبهة الهجومية وت�ضجيل هدف التعادل، قبل ان ينزل جرمان العب 
موناكو �ضابقا وي�ضجل هدف احل�ضم بكرة راأ�ضية قبل نهاية املباراة بدقيقة واحدة، 
وارتقى مر�ضيليا اىل املركز اخلام�س بر�ضيد 7 نقاط يف املقبل بقي موناكو يف 

املركز 13 بر�ضيد 4 نقاط.

يايا توريه ينتقل اإىل اأوملبياكو�س
اأعلن نادي اأوملبياكو�س اليوناين عن التعاقد مع النجم االإيفواري يايا توريه العب 
مان�ض�ضرت �ضيتي االإجنليزي ال�ضابق، والقى توريه البالغ 35 عاماً ترحيباً وا�ضعاً من 
جماهري الفريق اليوناين خ�ضو�ضاً اأنه ميلك ذكريات مو�ضم رائع خا�ضه فيه 2005-
2006، وكان توريه �ضاعد الفريق اليوناين بالفوز يف الثنائية املحلية قبل اأن ينتقل 
اإىل موناكو الفرن�ضي ومنه اإىل بر�ضلونة االإ�ضباين، وارتبط ا�ضم املخ�رسم االإيفواري 
باالنتقال اإىل اأر�ضنال وفولهام وو�ضت هام بعد رحيله عن مان�ض�ضرت �ضيتي يف نهاية 

املو�ضم املا�ضي.

مدرب ليون يت�سابك مع اجلماهري
دخل برونو جيني�ضيو مدرب ليون يف م�ضادة مع بع�س جماهري فريقه الفرن�ضي، على وقع 
الدوري  ترتيب  الثامن بجدول  املركز  ليون  ويحتل  املو�ضم،  للنادي هذا  النتائج املخيبة 
الفرن�ضي، بر�ضيد 6 نقاط جمعها الفريق من 4 مباريات، وقالت اإذاعة »مونت كارلو« اإن 
جيني�ضيو دخل يف م�ضاجرة مع بع�س جماهري فريقه، عندما كان مع عائلته بح�ضب فيديو 
البالغ 52 عاًما كان  التوا�ضل االجتماعي، واأ�ضافت االإذاعة »املدرب  منت�رس على مواقع 
يرك�س ب�ضكل جنوين نحو جمموعة من االأفراد، يف الوقت التي حتاول فيه عائلته منعه من 
ذلك«، واأمتت »قد تكون االإهانات �ضببًا يف رد فعله، ورمبا يتحرك ناديه ليخربنا مبا هو 

اأكرث خالل ال�ضاعات املقبلة«.

ديل بيريو: مودريت�س مبدع 
واأتفهم غ�سب كري�ستيانو

اأقر األي�ضاندرو ديل بيريو اأ�ضطورة نادي جوفنتو�س باأحقية لوكا مودريت�س جنم ريال مدريد 
يف الفوز بجائزة اأف�ضل العب يف اأوروبا، على ح�ضاب كري�ضتيانو رونالدو وحممد �ضالح، 
وقال ديل بيريو، يف ت�رسيحات ل�ضبكة �ضكاي �ضبورت�س: »لقد اأبدع مودريت�س وقدم اأ�ضياء 
ا  غري عادية مع ريال مدريد ويف كاأ�س العامل، لذلك ا�ضتحق اجلائزة، لكن كري�ضتيانو اأي�ضً
قدم مو�ضًما رائًعا«، وتابع: »الكرة الذهبية يف كثري من االأحيان يتوج بها من فاز بجائزة 

اأف�ضل العب يف اأوروبا«.
اأو�ضح: »هناك جدل ب�ضبب وجود بع�س امل�ضاكل،  وعن غياب رونالدو عن حفل اليويفا، 
هناك خطاأ ما، لو قال كري�ضتيانو اإنه ال ي�ضتطيع الذهاب اإىل مونت كارلو لن تكون هناك 
م�ضكلة«، ووا�ضل: »كنت �ضاأغ�ضب اأي�ضا لو كنت مكانه، حال عدم تتويجي، لكن عدم الذهاب 
اإىل احلفل �ضيء اآخر«، وتطرق ديل بيريو للحديث عن انطالقة �ضاروخ ماديرا مع اليويف 
اخلالية من االأهداف، اإذ قال: »يف اإيطاليا الدفاع يكون اأمًرا معقًدا بالن�ضبة للمهاجم، يجب 
بال�ضعادة  ي�ضعر جوفنتو�س  اأن  واأمت: »ميكن  اأن يعرف بطولته اجلديدة«،  على كري�ضتيانو 

الغامرة، حيث فاز بجميع املباريات بدون اأهداف رونالدو اأو ديباال«.

البار�سا ت�ستعر�س الع�سالت اأمام هوي�سكا

املواجهة  اأهداف مقابل هدفني، يف  بثمانية  ال�ضاعد حديثا  كبريا على �ضيفه هوي�ضكا  فوزا  االإ�ضباين  بر�ضلونة  فريق  حقق 
املثرية التي اأقيمت بينهما م�ضاء اأول ام�س على ملعب »كامب نو«، �ضمن مناف�ضات اجلولة الثالثة من الدوري االإ�ضباين، اأحرز 
خوان هرينانديز الهدف االأول لفريق هوي�ضكا فى الدقيقة الثالثة وهو االأول فى �ضباك الفريق الكتالونى باملو�ضم احلايل لليغا، 
ثم اأدرك النجم االأرجنتينى ليونيل مي�ضي هدف التعادل ل�ضالح بر�ضلونة فى الدقيقة 16، و�ضجل خورخي بوليدو العب هوي�ضكا 
هدف بر�ضلونة الثانى باخلطاأ فى مرماه فى الدقيقة 24، ثم اأ�ضاف لوي�س �ضواريز الثالث للبار�ضا فى الدقيقة 39، وبعدها 
قل�س اليك�س جايار الفارق للفريق ال�ضيف بالهدف الثاين يف الدقيقة 42، وفى ال�ضوط الثاين وا�ضل بر�ضلونة �ضيطرته بت�ضجيل 

5 اأهداف متتالية عن طريق كال من » دميبيلى، راكيتيت�س، مي�ضي، جوردى األبا، لوي�س �ضواريز 
واحتفل جنوم بر�ضلونة احلا�ضلني على ميداليات املراكز االأوىل يف مونديال رو�ضيا االأخري، مع اجلماهري قبل انطالق املباراة، 
حيث رفع الالعبون الفائزين يف نهائيات كاأ�س العامل التي اأقيمت بني �ضهري جوان وجويلية املا�ضيني امليداليات، وعلى راأ�ضهم 
الثنائي الفرن�ضي املتوج باللقب عثمان دميبيلى، �ضامويل اأومتيتى باالإ�ضافة اإىل الكرواتى �ضاحب املركز الثانى راكيتيت�س، 
والبلجيكي توما�س فريمايلني الفائز باملركز الثالث، بهذه النتيجة، يرفع بر�ضلونة ر�ضيده اإىل 9 نقاط حمققا العالمة الكاملة 
الوليد  اأالفي�س بثالثية نظيفة واأي�ضاً على بلد  التي حققها بالفوز على  ليوا�ضل �ضل�ضلة االنت�ضارات  لليغا  يف املو�ضم احلاىل 
بهدف دون رد فى اأول جولتني، واأ�ضبح بر�ضلونة يتقا�ضم �ضدارة جدول ترتيب الدوري االإ�ضباين مع غرميه التقليدى ريال مدريد 

بر�ضيد 9 نقاط لكل منهما، علما باأن الفريق الكتالونى يتفوق بفارق االأهداف على امللكى.

االإيطايل  الدوري  االأوىل يف  بهزميته  اأن�ضيلوتي  كارلو  مني املدرب 
و�ضيف  نابويل  اجلديد  فريقه  ب�ضقوط  وذلك   2009 ماي   24 منذ 
املرحلة  يف  �ضمبدوريا  م�ضيفه  اأمام   3-0 قا�ضية  بنتيجة  البطل 
االأوىل  للمرة  االإيطايل  الدوري  اإىل  عودته  ا�ضتهل  وبعدما  الثالثة، 
اأن ترك ميالن عام 2009، بفوزين على فريقني كبريين الزيو  منذ 
روما يف العا�ضمة 2-1 وفريقه ال�ضابق ميالن 3-2، �ضقط اأن�ضيلوتي 
ونابويل اأمام �ضمبدوريا الذي حقق فوزه االأول على الفريق اجلنوبي 
يف مواجهاتهما 15 االأخرية، وخالفا ملباراتيه االأوليني اللتني تخلف 
بعدما  �ضمبدوريا  اأمام  والعودة  التعوي�س  عن  نابويل  عجز  فيهما 
اإىل الفرن�ضي  اأرجئت مباراته االفتتاحية ب�ضبب كارثة ج�رس جنوى 
اأمام  الطريق  دوفريل  ومهد  ثنائية،  �ضجل  الذي  دوفريل  غريغوار 
املنطقة  خارج  من  بت�ضديدة   11 الدقيقتني  يف  بهدفني  �ضمبدوريا 
الذي كان  و32 من منت�ضف املنطقة بتمريرة من فابيو كوالياريال 
رائعة  بت�ضديدة  الثاين  ال�ضوط  يف  القا�ضية  ال�رسبة  هدف  �ضاحب 
اليمنى  الزاوية  اليمنى ملنطقة اجلزاء اىل  القدم من اجلهة  بكعب 

ملرمى احلار�س الكولومبي دافيد اأو�ضبينا.
وجوفنتو�س  نابويل  اأمام  هزميتني  بعد  االأول،  فوزه  الزيو  وحقق 

بطل املوا�ضم ال�ضبعة املا�ضية، وجاء على ح�ضاب �ضيفه فروزينوين 
بهدف �ضجله االإ�ضباين لوي�س األربتو يف الدقيقة 49، ملحقاً بال�ضيوف 
هزميتهم الثانية مقابل تعادل يف ثالث مراحل، وبعد اأن بداأ مو�ضمه 
من اجلولة الثانية بفوز كا�ضح على كييفو 6-1 ب�ضبب اإرجاء مباراته 
يف املرحلة االأوىل مع م�ضيفه �ضمبدوريا حقق فيورنتينا فوزه الثاين 
توالياً وجاء على ح�ضاب �ضيفه اأودينيزي بهدف متاأخر �ضجله ماركو 
بينا�ضي يف الدقيقة 73، رافعاً ر�ضيد فريقه اإىل 7 اأهداف يف مباراتيه 
االأوليني للمو�ضم. ووا�ضل �ضا�ضوولو بدايته الواعدة للمو�ضم اجلديد 
الكا�ضح  بفوزه  وذلك   9 اأ�ضل  من  ال�ضابعة  نقطته  على  بح�ضوله 
بالت�ضجيل يف  البادئ  كان  االأخري  اأن  رغم   ،3-5 جنوى  �ضيفه  على 
الدقيقة 27 عرب البولندي كري�ضتوف بياتيك، قبل اأن ينهي �ضاحب 
االأر�س ال�ضوط االأول يف املقدمة 3-1 بف�ضل ثالثة اأهداف للغاين 
بابكر،  وال�ضنغايل خوما  لريوال  بول  واالإ�ضباين  بواتنغ  برين�س  كيفن 
وو�ضع �ضا�ضوولو الفارق اإىل اأربعة اأهداف يف ال�ضوط الثاين بوا�ضطة 
ماركو  فريقهوجان  مرمى  يف  خطاأ  �ضبويل  نيكوال�س  االأرجنتيني 
بانديف   غوران  املخ�رسم  املقدوين  يقل�س  اأن  قبل   ،)62( فرياري 

وبياتيك الفارق.

�سمبدوريا ي�سقط نابويل بثالثية
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لوكاكو ي�سنع فوز املان يونايتد على بريلني
�ضجل الدويل البلجيكي روميلو لوكاكو ثنائية ليقود فريقه مان�ض�ضرت يونايتد للفوز على بريلني 2-0 يف املرحلة الرابعة من الدوري 
االجنليزي املمتاز، و�ضجل لوكاكو الثنائية واأ�ضاع الفرن�ضي بول بوغبا ركلة جزاء، واأكمل مان�ض�ضرت يونايتد اللقاء بع�رسة العبني بعد 
طرد را�ضفورد، والفوز هو الثاين ملان�ض�ضرت يونايتد الذي رفع ر�ضيده اىل 6 نقاط يف املركز العا�رس بينما جتمد ر�ضيد بريلني عند 

نقطة وحيدة يف املركز قبل االأخري.
ويف مباراة ثانية، قلب واتفورد تاأخره بهدف دون رد اىل فوز 2-1 على �ضيفه توتنهام اخلام�س، و�ضجل لتوتنهام الفرن�ضي ابدوالي 
دوكوري العب واتفورد هدف �ضد مرماه، بينما حقق هديف واتفورد تروي ديني وااليرلندي ال�ضمايل كريغ كاتكارت، ويحتل واتفورد 

املركز الثالث بـ 12 نقطة بفارق االأهداف خلف ليفربول االأول وت�ضيل�ضي الثاين.
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الكويت تكرمي داود ح�سني يف افتتاح مهرجان »ليايل م�سرحية كوميدية« 

ال�سبت  اأم�س  م�ساء  انطلقت 
من  الرابعة  الدورة  فعاليات 
م�رسحية  )ليايل  مهرجان 
خ�سبة  على  الكويتي  كوميدية( 
حتت  وذلك  )الد�سمة(  م�رسح 
رعاية وزير الإعالم ووزير الدولة 
رئي�س املجل�س  ال�سباب  ل�سوؤون 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 

الكويتي حممد اجلربي.
تكرمي  الفتتاح  حفل  واأ�ساء 
من  احلالية  الدورة  �سخ�سية 
داود  الفنان  وهو  املهرجان 
عر�س  اإىل  بالإ�سافة  ح�سني 
م�رسحية )الأرجوحة( الكوميدية 

للمخرج ن�سار الن�سار.
وياأتي تكرمي الفنان داود ح�سني 
واملميز  البارز  لدوره  تقديراً 
والفن  امل�رسح  يف  لعبه  الذي 
الأمني  قام  حيث  الكوميدي 
الدكتور  بالنابة  للمجل�س  العام 

املهرجان  ومدير  الدوي�س  بدر 
خالل  بتكرميه  دهراب  طارق 
من  تكرميه  عن  ف�ساًل  احلفل 
و�رسكات  �سخ�سيات  جانب 

عدة.
الدوي�س  قال  ال�سدد  هذا  ويف 
ي�ستحق  ح�سني  داود  الفنان  اإن 
اأن  موؤكداً  التكرمي  من  املزيد 
عطاءه الفني ل يقدر بثمن واأنه 
من الفنانني املتميزين يف عامل 

الكوميديا.
الفني  امل�سوار  اأن  واعترب 
ياأت من فراغ  للفنان مل  الناجح 
داعياً اجليل الواعد من ال�سباب 
وجودهم  لإثبات  املثابرة  اإىل 

وتفوقهم فنياً.

عبدالر�سا  عبداحل�سني  عائلة 
غا�سبة وال�سبب...

)ليايل  مهرجان  اأن  واأو�سح 
هذا  ياأتي  كوميدية(  م�رسحية 
العام بن�سخته الرابعة بعد جناحه 
يف دوراته ال�سابقة وي�ستمر حتى 
ويت�سمن  اجلاري  �سبتمرب   9

اأربعة عرو�س م�رسحية.
بالفرق  الدوي�س  واأ�ساد 
الدورة  امل�ساركة يف  وال�رسكات 
تكرميهم  مت  الذين  احلالية 
�رسكة  وهم  اأي�سا  احلفل  خالل 
)فن ون( لالإنتاج وفرقة امل�رسح 
ال�سعبي  امل�رسح  وفرقة  العربي 
الفني  لالإنتاج  )املرايا(  و�رسكة 
لالإنتاح  لين�س(  )ماجيك  و�رسكة 

الفني وامل�رسحي.
امل�ساركة  بالعرو�س  ونوه 
خالل  من  اختريت  التي 
متخ�س�سة  اأكادميية  جلنة 
الأهلية  امل�سارح  اإدارة  من 
لأهمية  ملا  اخلا�س  والقطاع 

اإ�سافة  مكانة  من  املهرجان 
العنا�رس  اأف�سل  اختيار  اإىل 
يف  لت�سارك  واملوهوبة  الفنية 
من  املعتمدة  الفعاليات  هذه 

قبل جمل�س الوزراء وتقع �سمن 
للثقافة  الوطني  املجل�س  خطة 

والفنون والداب.
داود  الفنان  اأعرب  جهته  من 

لختياره  �سعادته  عن  ح�سني 
العام  هذا  املهرجان  �سخ�سية 
ميثل  التكرمي  هذا  اأن  معترباً 

تكرمياً جلميع الفنانني.

م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

هكذا و�سف مارك هاميل مو�سمه الأخري يف »حرب النجوم« 

�سوين  ا�ستوديوهات  طرحت 
الأمريكية، يوم اأم�س الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خالله توم هاردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  قائاًل: 
يف  اخلارقني  الأ�رسار  اأ�سهر  وهم 

ق�س�س عامل مارفل. ودفع الإعالن 
توم  لكلمات  بال�سافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�سخ�سية  �سيج�سد  اأنه  لالعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رسيرة  ال�سخ�سيات  اإحدى 
�سل�سلة  فى  »�سبايدرمان«  واجهها 
مب�ساهدة  اأنه  اإل  الأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  الإعالن 
املا�سي،  فيفري  �سهر  �سوين 
اإل  يكن  مل  هاردي  اأن  �سيالحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�ساناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  الأحداث 

ف�سول العديد من امل�ساهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�سب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�سخ�سية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�سدها  والتي  دريك  كارلتون 
�سقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�سعر  »ل  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  الأوىل 

�سخ�سية »Venom« ال�رسيرة.
اأفالم  �سل�سة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رس،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�سارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�سيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�سكوت  �سليت،  وجيني 
�سالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�سينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

هاميل  مارك  النجم  ك�سف 
عن  تويرت  على  ح�سابه  عرب 
الأخري  مو�سمه  لإنهاء  حزنه 
من فيلم اخليال العلمي »حرب 
وكاتبة  املمثلة  بدون  النجوم«، 
الراحلة،  الأمريكية  ال�سيناريو 
كاري في�رس وياأتي ذلك بعد اأن 
اأعلنت ال�رسكة املنتجة يف بيان 
هاميل،  مارك  املمثل  اأن  لها 
لوك  �سخ�سية  ج�سد  والذي 
كذلك  �سيظهر  ووكر،  �سكاي 
وفاته  بعد  اجلديد  اجلزء  يف 

يف فيلم )�ستار وورز: ذا ل�ست 
حيث  املا�سي،  العام  جيدي( 
بداية  لندن  يف  ت�سويره  �سيبداأ 

اأغ�سط�س )اآب( القادم.
جمموعة  هاميل  مارك  ون�رس 
يف  جمعته  التي  ال�سور  من 
ووكر«،  �سكاي  »لوك  �سخ�سية 
يف  فيت�رس،  كاري  النجمة  مع 
خالل  وذلك  ليا،  الأمرية  دور 
ال�سنوات  يف  ال�سابقة  الأجزاء 
املا�سية معلقاً: »اأ�سعر مبرارة 
فهي  دونها  من  دوري  لإنهاء 

ال�ستغناء  ميكن  ل  �سخ�س 
يف  الوحيد  عزائي  ولكن  عنه، 
ا�ستبدال  يتم  مل  بالفعل  اأنه 
دورها مبمثلة اأخرى، وبكلمات 
ين�رسها  التي  واملودة  احلب 
منذ  الآن،  حتى  معجبوها 
وفاتها«واأعلن  خرب  انت�سار 
فيلم  من  التا�سع  اجلزء  خمرج 
له،  بيان  يف  النجوم«  »حرب 
التي �ستظهر من  الطريقة  عن 
قائاًل:  فيت�رس  كاري  خاللها 
»لقد اأحببنا كاري في�رس للغاية، 

لق�سة  ُمر�سية  نهاية  اإيجاد  و 
اأمر  هو  بدونها  ووكر  �سكاي 
يحرينا، ل�سنا اأبداً ب�سدد اإعادة 
ال�سياغة اأو ا�ستخدام �سخ�سية 
دعم  بف�سل  ولكن  بالكمبيوتر، 
ابنتها بيلي تو�سلنا اإىل طريقة 
يف  كاري  ودور  اإرث  لتكرمي 
التا�سع  اجلزء  يف  ليا  �سخ�سية 
مل  فيديو،  ت�سوير  با�ستخدام 
يُ�ساهد من قبل كنا �سورناه يف 
اإىل  اإ�سارة  يف  ال�سابع«،  اجلزء 

فيلم »�سحوة القوة«.

يوا�سل الفنان امل�رسي ه�سام اإ�سماعيل 
ت�سوير دوره يف م�سل�سل »ر�سايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�سه يف رم�سان 

املقبل.
اإ�سماعيل، ف�سيج�سد �سخ�سية  دور  وعن 
الأكرب  ال�سقيق  وهو  »ه�سام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�سدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�ساء 

ا�سطحاب زوجته واأولده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �سخ�س  اأنه  ويت�سح 
�سقيقته  زوج  مع  عديدة  �سدامات 
ال�سغري، الذي يلعب دوره الفنان �سليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�سلح 

بينهما، وتتوايل الأحداث.
وي�سارك يف بطولة »ر�سايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �سليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�سمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�سق تنني بخيا�سيم 
طريقه داخل املاء، يف م�سهد يحدث يف 
وهو  املائية،  الدمى  م�رسح  مهد  فيتنام 
ا�ستقطاباً  الثقافية  الأن�سطة  اأكرث  من 
الذي  المتعا�س  رغم  البالد  يف  لل�سياح 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�سيادين  اخلا�سة  الأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�س  لدخول  الكوالي�س 
�ستار  وخلف  برمتها،  امل�رسح  م�ساحة 
اأنظار  يقيهم  الأخ�رس  اخليزران  من 
باأيديهم  هوؤلء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�سوعة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�سكل  طويلة.  خ�سبية  ع�سي 
عرو�س  �سعيد  على  مرجعاً  امل�رسح 
ا�ست�سافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�س�سة لهذا الن�ساط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �سياحية 
اإىل فيتنام، ودر�س الفنانون العاملون فيه 
يف  وال�سينما  امل�رسح  كلية  يف  الفن  هذا 
هانوي التي ت�سم ق�سماً لتحريك الدمى.

منط ق�س�سي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�س�س  وتلتزم 
يف  اخلو�س  عليها  القائمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظام  ت�ستفز  موا�سيع 
بعر�س  مكتفني  البالد،  يف  ال�سيوعي 
القروية  احلياة  من  م�ستوحاة  م�ساهد 
�سبيل  على  بينها  املحلية  والأ�ساطري 
يتغلب  ملك  �سرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�سينيني.  الغزاة  على 
اخل�سبية  الدمى  �سكل  على  طراأ  طفيفا 
مع الوقت اذ اأنها متثل قرويني و�سيادين 
وحيوانات، كلها ملونة بالذهبي والأحمر 
والأخ�رس اللّماع ح�سب مدير م�رسح ثانغ 
لوونغ:  ت�سو  ويو�سح  لوونغ.  ت�سو  لونغ، 
م�سلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  يف  حجرية 
م�سلة  اإىل  اإ�سارة  يف  �سنة«،  األف  حواىل 
�سونغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رس، والتي عرث عليها يف معبد بوذي يف 
�ستح�رس  »عندما  ويقول:  البالد.  �سمال 
�سريونه  العر�س،  هذا  املقبلة  الأجيال 

كما كان بن�سخته الأ�سلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�سنيع  يوا�سل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�سيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�سباب 
�سهدته  تطور مماثل ملا  الع�رس، يف  مع 
الأوبرا ال�سينية التي انح�رس الهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رس على الف�سوليني. 
ُمدر�سني  الذي عمل مع  ويو�سح احلريف 
الدمى  م�رسح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�س  املائية: »ثمة 
واأي�ساً النرتنت، وهو ما ي�سعب الت�سدي 
يف  التنية  العلوم  متحف  ويحاول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هانوي 
مع  ال�سياح،  اإىل  اإ�سافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رسح 
مقاعده  ملء  يف  �سعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�س  مثل  التقليدية  الحتفالت  خارج 
النوع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�سنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�س  الفني 
لباج  روبري  الكندي  امل�رسحي  املخرج 
با�ستلهامه  �سنوات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�سه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�سي  للموؤلف  لق�سة  امل�رسحي 
�سرتافين�سكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�س  اإىل  الأورك�سرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  املائية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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وجدي الأهدل اليمني  ال�سعيدة” للروائي  املوؤامرات  “اأر�ض 

�صرد جريء ي�صّرح �صورة 
املثقف االنتهازي

�سدر عن دار ها�سيت اأنطوان/ نوفل رواية “اأر�ض املوؤامرات ال�سعيدة” للكاتب اليمني وجدي 
الأهدل. وهي رواية تقع يف 312 �سفحة من احلجم املتو�سط، زاخرة بالأحداث وال�سرد 

اجلريء الكرونولوجي. ومن اأهم التقنيات التي يعتمدها الكاتب ال�سرد التدفقي ليجد القارئ 
نف�سه متورطا يف �سناعة احلدث اأو ال�ست�سالم جلريانه وتدفقه، يلهث خلفه متوقعا منفعال 
متفاعال. كل هذا الغنى الأدبي ي�سعنا اأمام متعة اخللق والإبداع يف ن�ض يغو�ض يف املحّرمات 

وامل�سكوت عنه يف الأعراف القبلية وا�ستثمار ال�سلطة الفا�سدة له. 

اىل  الأهدل  وجدي  وينقلنا 
لن�شهد  اليمنية  والقرى  املدن 
ولئم  تُطبخ  كيف  قرب  عن 
تتواطاأ  التي  العارمة  الف�شاد 
ال�شلطات  نارها  حتريك  يف 
م�شتثمرة ال�شحافة واملثقفني. 
واأحداث  م�شاهد  اىل  ويحيلنا 
قريبة منا من خالل التطرق اىل 
نزاهة الق�شاء وحتّولت الي�شار 
جدوى  ول  النتهازي  واملثقف 
واملجتمع  احلقوقي  الن�شاط 
مواقع  تاأثري  ودخول  املدين، 

التوا�شل الجتماعي على خط 
ال�رصاعات. اإنها رواية معا�رصة 
اليمني  املجتمع  �شورة  ت�رّصح 
م�شيئة ب�شكل لفت على �شورة 
َقبلي  يتحّول اىل  الذي  املثقف 
رجعي ينهل من قانون الثاأر بدل 
اأن ينهل من الفل�شفة والعلم…

نبذة عن الرواية
 — ال�شعيدة  املوؤامرات  اأر�ض 
بني  الب�رص  ت�شنيف  ي�شّح  هل 
اأ�رصار؟  وحم�ض  اأخيار  حم�ض 
مطلقة؟  قيمة  اخلري  هل 

وال�رّص مثلٌب يبداأ بزلٍّة ل رجوع 
من  مع  نتعاطف  وهل  عنها؟ 
الدفينة  برغبته  ن�شعر  يغرق، 
اأم  الفخ،  هذا  من  النعتاق  يف 

نت�شّفى به؟
روحه  باع  �شحايف.  هو 
التوّرط  يف  اأمعن  لل�شيطان. 
حُمكمة  لعبة  يف  ال�شلطة  مع 
البالد.  اأقوياء  ميتهنها  الن�شج 
�شلّم  التي  الدّوامة  تلك  يف 
ر بكّل  نف�شه لرياحها، قام مطَهّ
اأعماٍل دنيئة،  ما ُطلب منه من 

ظّل  طّيباً  اإن�شانّياً  ملمحاً  لكَنّ 
اخلفاء،  يف  يظهر  به،  ل�شيقاً 
يف  احلكايات،  مفا�شل  عند 
حني  القبيح،  امل�شهد  ثنايا 
وتنق�شع  احلّرا�ض،  جميع  ينام 
قلياًل متطلّبات الوظيفة واأوامر 

الكبار…
يف بالٍد ل تزال العبودية ُتاَر�ض 
»خادمات«  ثّمة  دهاليزها،  يف 
الأ�شياد،  بيوت  بني  يتنّقلن 
الر�شوم  ي�شاهدن  فتيات 

اأج�شادهّن  وي�رّصعن  املتحّركة 
الليل  لغزاة  الطرّية  واأعوامهّن 
ر  يُ�شَهّ كرماء  وثّمة  والطفولة، 
يف  يكاَفاأون…  وجمرمون  بهم 
فا�شد،  �شحايٌفّ  البالد  هذه 
اإن�شانّيته،  عليه  فّوت  اإن�شاٌن 
كلما  الدموع  ببع�ض  رّو�شها 

ظهرت، ليموت كمداً بها…
الأهدل  كتابات  يف  “تظهر   
اآثار ال�شدمات النف�شية الكربى 
ت�شبه  التي  ال�شخ�شّيات  على 

اأر�شطو  بطل  جمملها  يف 
الرتاجيدي”.

عدًدا  الأهدل  وجدي  وللكاتب 
منها  املرتجمة،  الأعمال  من 
التي  جبلية”  “قوارب  رواية 
الفرن�شية،  اللغة  اإىل  ترجمت 
التي  �شماء”  بال  “بالد  ورواية 
الإنكليزية  اللغتني  اإىل  تُرجمت 
بني  “حمار  ورواية  والرو�شية، 
الأغاين” التي تُرجمت اإىل اللغة 

الإيطالية.

يف كتابه اجلديد

حممد ال�صرايبي يقارب اال�صتعماالت اجليو�صيا�صية للهويات 

من تاريخنا احلديث

�صذرات من �صرية البطل �صي منور رحمه اهلل

ال�رصايبي  حممد  اأ�شدر 
»ال�شتعمالت  بعنوان  كتابا 
العرقية  للهويات  اجليو�شيا�شية 
ما  فيه  تناول  والطائفية«، 
القوة  اأو  القوة  »�شيا�شات  اأ�شماها 
باملجال  ترتبط  التي  الناعمة، 
بتكري�ض  الأمر  ويتعلق  الثقايف، 
واأنظمة  ل�شعوب  الثقافية  الدونية 
املنطقة واإبقائها يف حالة التبعية 
بالتف�شيل  تناول  كما  الثقافية«. 
احلرب  لهده  اجليو�شيا�شي  البعد 

اجلديدة.
»تلك  اأن  اإىل  ال�رصايبي  واأ�شار 

احلرب تدور اأ�شا�شا حول التالعب 
يف  والطائفية  العرقية  بالهويات 
من  الأو�شط،  ال�رصق  جمتمعات 
واللغات  الأديان  توظيف  خالل 
كاأدوات  العرقية  واجلماعات 
الهيمنة  ا�شتمرار  ل�شمان  جديدة 
القت�شادية الغربية. وبالتايل، فاإن 
اإعادة م�شاألة الهويات اإىل الواجهة 
حتت غطاء حقوق الإن�شان ي�شعف 
الوطنية املحلية ويفتح  امل�شاريع 
املنطقة  ت�شكيل  لإعادة  املجال 
الكتاب  وي�شلط  اخلارج«.  من 
الـ132ال�شوءعلى  �شفحاته  يف 

»حيث  الق�شايا،  من  جمموعة 
الأولملعنون  اجلزء  يف  يو�شح 
بـ«اإ�شكالية الهويات«كيف اأ�شبحت 
الإطار  الإثْنُدينية  الأنرثوبولوجيا 
الأ�شا�شي، الذي تف�رص من خالله 
ل�شعوب  اجلماعية  ال�شلوكات 
اأحداث 11 �شبتمرب  املنطقة منذ 
2001. كما اأنه ي�شلط ال�شوء على 
املفارقة الإ�رصائيلية،حيث اأ�شبح 
الوطني الإ�رصائيلي ذي  امل�رصوع 
لتق�شيم  اأداة  ال�رصقية  الأ�شول 

ال�رصق خدمة للم�رصوع الغربي«.
الكتاب  من  الثاين  اجلزء  ويف 

ال�رصايبي«املقاومة  يتناول 
املنطقة  ملجتمعات  الثقافية 
وعليه،  اللغة،  توظيف  خالل  من 
اأرابيكو�ض  هومو  منوذج  ير�شم 
�شورةعن   homo arabicus
غري  ال�شعبية  الثقافة  املقاومة 
الأ�شكال  خالل  من  الر�شمية 
اأما  ال�شعر«.  وخا�شة  الفنية، 
اجلزء الثالث من الكتاب فيتطرق 
عن  املوؤ�ش�شاتية  املقاومة  اإىل 
الإ�شالموقراطية،  مفهوم  طريق 
»الأنظمة  بالتحليل  تناول  حيث 
تاريخّية  هويات  اإىل  ت�شتند  التي 

الرتكّية  العثمانّية  وهي  قوّية، 
يف  املوّحدة  اجلديدة،واملالكية 
الفقيه  وولية  اأفريقيا،  �شمال 
اختالفها،تعمل  ورغم  اإيران.  يف 
هذه الأنظمة على حتيني املبادئ 
اإعادة  لالإ�شالم عن طريق  العامة 
فتح باب الجتهاد«. واأخرياً، يتناول 
»اأزمة  الكتاب  من  الرابع  اجلزء 
احلدة  بنف�ض  توؤثر  ل  التي  الهوية 
على جميع دول املنطقة، باعتبار 
تاريخية  باأمم  يتعلق  الأمر  اأن 
ما  ترتيبات  من  ن�شاأت  بدول  اأو 
وتر  ال�شتعمارية،  الفرتة  بعد 

انتقالية  مبرحلة  التاريخية  الأمم 
اإىل  الإمرباطوري  الع�رص  من 
ب�رصط  الوطنية،  الدولة  مرحلة 
ال�شيا�شية  القيادات  تنخرط  اأن 
الدولة  اإىل  النتقال  خمطط  يف 
الدين  فيها  يكون  التي  املدنية، 
ولي�ض  واأخالقية  ثقافية  مرجعية 
بعد  ما  دول  اأما  للحكم.  نظاما 
ف�شتكون  »الكولونيالية«،  املرحلة 
بل  الهوية،  لأزمة  عر�شة  اأكرث 
و�شت�شكل  �شيختفي  بع�شها  اإن 
جديدة«،  دول  اجلهوية  هوياتها 

ح�شب حممد ال�رصايبي.

�شيدي منور رحمه اهلل و اأنزله منزل 
امليمون  املقدام  �شدق،املجاهد 
جي�ض  ب�شفوف  يلتحق  مل  النقيبة 
به  والديه  ت�شك  ب�شبب  التحرير 
خالد  الأ�شغر  اأخوه  التحق  بعدما 
الظابط بجي�ض التحرير عام 1955 
�شي  الأركان  بقائد  التقى  والذي 
و  �شليمان  �شي  الرائد  و  بومدين 
العقيد عثمان  الزبري و  الرائد �شي 
الألغام  نزع  يف  خمت�شا  كان  و 
بخطي �شال و موري�ض من تلم�شان 
عمه  ابن  التحاق  و  ب�شار..  اإىل 
املجاهدين،كان  ب�شفوف  حممد 
الفرن�شية  ال�شتعالمات  نظر  حتت 
و  القادر  عبد  اإخوته  ا�شت�شهد  و 
جبل  اإىل  فّر  و  علي  عمه  و  عالل 
 1957 �شو�شلم  معركة  بعد  الناظور 
املجاهدين  من   05 ا�شت�شهاد  و 

املدنيني،كان  من   15 يفوق  ما  و 
يوميا  يوقعان  حممد  جدي  رفقة 
عند الدرك الفرن�شي وكانت تربطه 
الق�شم  قائد  بالنقيب  قوية  �شداقة 
ال�شابع �شي حممد بوجرا املعروف 
�شي  بندقية  و  ال�شيا�شي  مبحمد 
منور كان قد اأهداها له �شي حممد 
ال�شيا�شي،هذه الأ�رصة املجاهدة و 
القادر.. عبد  الأمري  منذ  ال�شهيدة 
اأجدادهم اولد حممد بن اجلياليل 
بن  عافية  بن  علي  بن  من�شور  بن 
ال�رصيف  من�شور  �شيدي  ال�شيخ 
القادم من �شوق حمزة و  احل�شيني 
فلول  ...دوخوا  بالبويرة  هاز  اإمارة 
اجلنريال  مع  الحتالل،ا�شتبكوا 
منهم  ا�شت�شهد  و   1839 عام  بيجو 
300�شهيدا، و ن�شقوا العمل مع اأولد 
الكولونيل  قتلوا  و  ال�شيخ  �شيدي 

beauprerte و كافة اأفراد كتيبته 
جنديان  قتلوا  بكر،و  بو  عوينة  يف 
بعد  بق�شني  الفرن�شية  احلامية  يف 
معركة و نهبوا كل اخليول،و بعدها 
فرن�شا  مركونة..قررت  معركة 
امليامني يف  اأجدادي  على  الق�شاء 
دوار  حو�رص  1964م  �شبتمرب   06
من  ال�شكومة  ق�رص  يف  اأجدادي 
طرف ثالثة فيالق بقيادة اجلنريالت 
 péchot،martineau et l
مقاومة  اأجدادي  قاوم  libiere.و 
 les marabouts با�شلة 
farouches باعرتاف االفرن�شيني 
اأنف�شهم و ا�شت�شهد 500 رجل م�شلح 
بعملية  قاموا  األذين  �شمنهم  من 
عوينة بوبكر و هم من منطقة لعمى 
و  حلرار  قبيلة  من  اأفراد  و  مو�شى 
اأولد �شيدي ال�شيخ..و  اأفراد من  و 

كان  حممد  بن  النا�رص  جدي  فّر 
املتيجة..حيث  اإىل  الع�رصين  بعمر 
قبيلة زناتة اأن�شار �شيدي من�شور.و 
حوايل  الأطفال  و  الن�شاء  بقي 
مدينة  اىل  �شيقوا  �شخ�شا   400
الأن�شاء  زالت قيد  تيارت و هي ما 
لمور�شيري.و  دي  اجلنريال  بقيادة 
ينطق  بحوزتي  الفرن�شي  الأر�شيف 
يكون  رمّبا  منّور  بذلك..�شيدي 
و  باجلنة..�رصيف  الّرحال  حّط  قد 
بطريقة  الّرّد  من  مينعاين  ثقافتي 
قوم  و�شط  نعي�ض  لأننا  اأحبذها  ل 
نح�شبهم اإخوة و ل نريد اإف�شاد الود 
عن  يتحدثون  الذين  بيننا..و  الذي 
يتح�ش�شوا  اأن  عليهم  منّور  �شيدي 

روؤو�شهم..
 خالد زوواي/

عني دزاريت تيارت 
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ال�سادرة عن من�سورات املتو�سط

»الرفيق« الرواية الأكرث ت�أثريًا 
يف نف�س ت�شيَزِره ب�قيِزه

�سدرت حديثًا عن من�سورات املتو�سط رواية »الرفيق« لـ »ت�سيَزِره باڨيِزه« الروائي »الإيطايل الأهم، والأكرث عمقًا، 
والأ�سد تعقيداً يف زماننا« كما ي�سفه »اإيتالو كالفينو«، بل ويذهب اأبعد من ذلك حني يقول �سمن حديثه عن الكتابة: 

»ما من �سعاب تواجهنا اإل وحذونا حذو )باڨيِزه(«. لنجد اأومرِبتو اإكو يوؤكد ذلك فيقول عنه: »كان باڨيِزه اأحد 
الكتاب الأ�سا�سيني الذي قراأتهم يف مرحلة ال�سباب، وقد اأثر بي بال �سك ... من ناحية املخيلة الأدبية«.

 وكالت

جائزة  على  احلا�صل  باڤيزه 
واأرقى  )اأعرق  »�صرتيغا« 
الإيطالية(  الأدبية  اجلوائز 
ال�صيف  الروائية  ثالثيته  عن 
اجلميل )�صادرة عن من�صورات 
يف  يرى   ،)2017 املتو�صط 
اأكرث  من  اأنها  هذه  روايته 
نف�صه،  يف  تاأثرياً  الروايات 
مذكراته  يف  بذلك  �رّصح  وقد 
عن  ال�صادرة  العي�ش«  »مهنة 
يتحدث  حني  املدى،  دار 
اكتوبر   8« يقول:  حيث  عنها، 
ل  جزء  قراءة  اأعدت   ،1948

على التعيني من رواية الرفيق. 
ِدثه مل�صة  ْ وقد اأحدث يّف ما تحُ
�صلك كهربائي. ثمة توتر جنوين 
وغري طبيعي، واندفاع جمه�ش 

با�صتمرار، كنَف�ٍش لهث«.
الرواية،  هذه  يف  باڨيِزه  بطل 
الربجوازية  الطبقة  من  �صاب 
حمدود الثقافة ول يحب العمل. 
نف�صه يف مواجهة  وفجاأة يجد 
يعي�ش  ال�صخ�صية.  م�صوؤولياته 
ال�صم  بهذا  مي  �صحُ الذي  بابلو، 
تورينو،  يف  غيتار،  عازف  لأنه 
يعاين  كان  لكنه  راأ�صه،  م�صقط 
من امل�صاكل الوجودية يف تلك 
الأهلية  احلرب  بني  الفرتة، 

العاملية  واحلرب  الإ�صبانية 
النظام  كان  وحيث  الثانية، 
�صطوته  فقد  يوا�صل  الفا�صي 
فقد  وحتى  ال�صعب،  على 
والذي  له  ال�صعبي  اخل�صوع 
يحاول  الآمن،  �صمامه  كان 
والنق�ش  الفراغ  ميالأ  اأن  بابلو 
له  �صببا  الذيْن  الآيدلوجي 
مدينته  يغادر  والقلق.  ال�صياع 
فيجد  روما،  اإىل  ويلجاأ  تورينو 
الفو�صى  و�صط  هناك،  لنف�صه 
العارمة، �صبياًل للعي�ش، ليتمكن 
مدينته،  اإىل  العودة  من  بعدها 
اجناز  على  العزم  عقد  وقد 

�صيء ما.

اللغة  عن  الرواية  ترجم 
الإيطالية ال�صينمائي وال�صحفي 
ر�صيد«،  »عرفان  العراقي 
عام  منذ  اإيطاليا  يف  املقيم 
جائزة  على  واحلائز   ،1978
واأهم  )اأكرب   2004 اإ�صكيا 

جائزة اإيطاليا يف ال�صحافة(.
ولد الروائي وال�صاعر واملرتجم 
ت�صيَزِره باڨيِزه يف العام 1908. 
ا�صتغل باڨيِزه بعد تخرجه من 
لفرتة  بالتدري�ش  الآداب  كلية 
والق�صة  ال�صعر  كتب  ق�صرية. 
برتجمة  وا�صتغل  الق�صرية 
ل�صالح  الأمريكي  الأدب 
الذي  »اإيناودي«،  الن�رص  دار 

لحقاً،  اأعمدتها  اأحد  اأ�صبح 
الكتاب  من  الكثري  لهم  وترجم 
الأمريكيني غري املعروفني اإىل 

الإيطالية.
بتهمة   1953 العام  يف  اأعتقل 
للفا�صية  املعادي  الن�صاط 
يف  املعتقل.  يف  عاماً  وق�صى 
العام 1946 ان�صم اإىل احلزب 
تفرغ  احلرب  بعد  ال�صيوعي. 
ون�رص  الأدبي  للن�صاط  متاماً 
الكثري من الروايات واملقالت 

الأدب  عالقة  حول  الأدبية 
واملجتمع. ونال تقديراً وا�صعاً 
والقراء  النقاد  جمهور  من 
ن�صاطه  ذروة  يف  الإيطاليني 
على  ح�صوله  وبعد  وجناحه، 
واأرقى  اأعرق  »�صرتيغا«  جائزة 
الإيطالية  الأدبية  اجلوائز 
»ال�صيف  الروائية  ثالثيته  عن 
غرفة  يف  ميتاً  وجد  اجلميل«، 
مع  تورينو  مدينة  يف  فندق 

زجاجة حبوب منومة فارغة.

للكاتب الأرجنتيني لوثيانو برينيكي

»اأغرب احلك�ي�ت يف ت�ريخ املوندي�ل«
يف  تنمية  مكتبة  اأ�صدرت 
عربية  طبعة  موؤخرا  القاهرة 
احلكايات  »اأغرب  كتاب  من 
للكاتب  املونديال«  تاريخ  يف 
برينيكي  لوثيانو  الأرجنتيني 
حممد  العربية  اإىل  ونقله 

الفويل.
ق�صة   400 الكتاب  ويت�صمن 
اخليال  فاق  بع�صها  خمت�رصة 
اجلدل  يتوقف  لن  ريا�صة  يف 
فيها رغم التطور والتكنولوجيا 
لوثيانو  يعر�ش  الفيديو  وحكم 
كل  الكتاب  هذا  يف  برينيكي 
مرحلة من مراحل كاأ�ش العامل 
مبا فيها من مواجهات ل تن�صى 
واأهم النجوم والأرقام القيا�صية، 
الغرائب  اأبرز  وخ�صو�صا 

واأكرثها  الطريفة  والق�ص�ش 
اإدها�صا واإمتاعا، واأهم الأعمال 
بال�صغف،  امل�صبعة  البطولية 
الإن�صاين  اجلانب  تظهر  التي 
ال�صعبية يف  الريا�صات  اأكرث  يف 
العامل وبح�صب مقدمة الكتاب 
الواردة  الق�ص�ش  بع�ش  فاإن 
فيه يتعلق بوقائع حدثت داخل 
املدرجات  اأو  امللعب  اأر�ش 
كانت  التي  التجمعات  اأو 
الريا�صي،  احلدث  اإطار  داخل 
وقعت  اأحداثا  يتناول  وبع�صها 
الأخ�رص  امل�صتطيل  عن  بعيدا 
اأن  اإىل  املوؤلف  وي�صري  ن�صبيا 
يتمثل يف  الكتاب  اأهداف  اأحد 
من  الرغم  على  اأنه  يبني  اأن 
وجود حكومات انتهازية وحكام 

القدم  كرة  عامل  يف  فا�صدين 
باملاليني،  وجتارة  واأعمال 
فاإن كرة القدم تظهر يوميا اأنه 

مايزال هناك اأمل.
اأن  البداية  يف  املوؤلف  وي�رصح 
الفر�صية الأكرث قابلية للت�صديق 
بخ�صو�ش اأ�صل كرة القدم، يف 
�صورتها احلالية، هي اأن جذور 
اإىل اجنلرتا..  تعود  اللعبة  هذه 
ما  اإىل  تعود  اأ�صطورة  وفق 
ميالد  من  عاما  خم�صني  قبل 
الدويل  الإتاد  اأما  امل�صيح، 
اأن  فيوؤكد  )فيفا(  القدم  لكرة 
التاريخ احلديث لهذه الريا�صة 
وذلك  بريطانيا  يف  بالفعل  بداأ 

يف العام 1863.
“ا�صتغرق  برنيكي:  واأ�صاف   

عاًما  املعلومات  جتميع 
اإىل  و�صافرت  العام،  ون�صف 
لزيارة  ومونتفيديو  روما 
م�صادر؛  عن  والبحث  مكتبات 
من  الأوىل  الن�صخ  تغطية  لأن 
كاأ�ش العامل كانت �صبه معدومة 
اقت�صادية،  اأزمة  هناك  وكانت 
القليل من  الريا�صة  لذا �صغلت 
�صفحات اجلرائد وكنت بحاجة 

اإىل م�صادر جيدة ومتنوعة.
الق�صة  �صياغة  هديف  كان 
جذاب  اأدبي  ب�صكل  الريا�صية 
على  البت�صامة  ير�صم  ورمبا 
وجه القارئ. هو كتاب ريا�صي 
يف الأ�صا�ش لكنه ميزج الثقافة 
الق�ص�ش  وتعك�ش  بال�صيا�صة 
واقع كرة القدم، وهي لعبة مير 

غريبة  مبواقف  الالعب  فيها 
مثل اأي �صخ�ش عادي.

التي  الق�ص�ش  اأبرز  وعن 
قال:  الكتاب  من  اأعجبته 
عن  تكي  الق�ص�ش  “اإحدى 
مّثل  لكنه  اأرجنتيني  لعب 
اأوروغواي يف كاأ�ش العامل 1954 
يدعى خوان اأوبرغ، ففي مباراة 
اأوروغواي  كانت  النهائي  قبل 
املجر،  اأمام   0/2 متاأخرة 
وجنح اأوبرغ يف ت�صجيل هدفني 
النهاية،  يف  التعادل،  ليدرك 
خ�رصت اأوروغواي 2/3 وكانت 
كاأ�ش  يف  لها  هزمية  اأول  هذه 
اللقب  اأحرزت  بعدما  العامل، 

مرتني.
برينيكي  لوثيانو  اأن  اإىل  وي�صار 

عام  اآير�ش  بوين�ش  يف  ولد 
لي�صان�ش  على  وح�صل   1969
ال�صحافة من جامعة ال�صلبادور 
 22 طيلة  عمل  الأرجنتينية، 
اإي  )دياريو  وكالة  يف  عاما 
ولعدة  الأرجنتينية  نوتيثيا�ش( 
مثل  مطبوعة  اإعالم  و�صائل 
)اأوليه(  و�صحيفة  )الغرافيكو( 

الريا�صية.
اأما املرتجم حممد الفويل فهو 
مواليد  من  م�رصي  �صحفي 
اللي�صان�ش  على  ح�صل   ،1987
من  واأدبها  الإ�صبانية  اللغة  يف 
حاليا  ويعمل  القاهرة،  جامعة 
بوكالة  العربي  بالق�صم  حمررا 

الأنباء الإ�صبانية.
وكالت 

 فدى جري�س تر�شد الواقع
 الفل�شطيني بـ "القف�س "

�صدرت حديثاً عن دائرة ال�صارقة للثقافة يف الإمارات العربية املتحدة 
جمموعة ق�ص�صية بعنوان »القف�ش« للكاتبة الفل�صطينية فدى جري�ش، 
وهي املجموعة الثالثة باللغة العربية للموؤلفة، وتتاألف من ثالث ع�رصة 

ق�صة: القف�ش، اجلوع كافر، ور�صة عمل، على كف عفريت، كنقرات 
الديك، ال�صّوان، خبري اأجنبي، جدران اأخرى، الغراب، �صندريال، توكلي 
على اهلل، كفاف يومنا، و Junk  Food. وت�صلط ق�ص�ش املجموعة، 

ال�صوء على الواقع الفل�صطيني، عرب لغة متزج بني دقة الو�صف، وجموح 
ال�صعر، وعني قادرة على روؤية ما وراء الأحداث اليومية املعتادة، يف 
»القف�ش« اجلميع يعي�ش التاأرجح والوقوف يف منطقة بني بني، بني 

احلياة واملوت، بني الواقع البائ�ش والغد غري املاأمول. وجري�ش تكتب 
وتن�رص باللغتني العربية والإنكليزية. واأ�صدرت من قبل جمموعتني 

ق�ص�صيتني »اخلواجا« و»حياتنا ال�صغرية«، و�صاركت يف تاأليف: »مملكة 
الزيتون والرماد« الذي �صدر بـ11 لغة، مع الكاتب البريونى ماريو 

فارغا�ش يو�صا.
 وكالت

»�شرقيون قذرون«.. مذكرات تف�شح عن�شرية اآين�شت�ين
جتاه  العن�رصية  و�صفه  رغم 
اأفريقي  اأ�صل  من  الأمريكيني 
ك�صفت  للبي�ش«  »مر�ش  باأنها 
األربت  ال�صهري  العامل  مذكرات 
عن�رصية  مواقف  عن  اآين�صتاين 
قابلهم  الذين  الأجانب  جتاه 
الفيزيائي  وو�صف  رحالته  يف 
»�صعب  باأنهم  ال�صينيني  ال�صهري 
مثابر وقذر ومنفعل«، وذلك يف 
ال�صني  يف  جولته  اأثناء  مفكرة 
و�صنغافورة وهونغ كونغ واليابان 
الفرتة  يف  واإ�صبانيا  وفل�صطني 
اأكتوبر 1922 ومار�ش 1923  بني 
ون�رصت مطبعة جامعة برين�صتون 
الأ�صبوع املا�صي كتابات خا�صة 

قالت فيها اإنها »تك�صف الت�صور 
اآين�صتاين  يحمله  الذي  النمطي 
اأحد  والأعراق«ويف  الدول  عن 
احلائز  العامل  ي�صف  املقاطع 
على جائزة نوبل ال�صينيني باأنهم 
اأكرث  بالقطيع..  �صبيهة  »اأمة 
بالب�رص«،  منهم  بالآلت  �صبها 
م�صيفا »حتى الأطفال بال عقل 

وخاملون«.
»اخل�صوبة«  عن  الكتابة  وبعد 
قائال  يتابع  ذريتهم«  و«وفرة 
يحل  اأن  املوؤ�صف  من  »�صيكون 
جميع  حمل  ال�صينيون  هوؤلء 
اإىل  بالن�صبة  الأخرى،  الأجنا�ش 
يف  التفكري  جمرد  فاإن  اأمثالنا 

ذلك �صيكون كئيبا«.
ي�صتخدم  اآخر  مقطع  ويف 
»�رصقيون  عبارة  اآين�صتاين 
جمموعة  لو�صف  قذرون« 
اأثناء  فيها  كان  �صفينة  ا�صتقلت 
من  بور�صعيد مب�رص  توقفها يف 
روزنكرانز  زئيف  قال  جهته، 
مدير  وم�صاعد  الكتاب  حمرر 
يف  اآين�صتاين  اأبحاث  م�رصوع 
للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد 
اأن  »اأعتقد  غارديان  ل�صحيفة 
اأدىل  التي  التعليقات  من  الكثري 
ما  خا�صة  �صيئة،  لنا  تبدو  بها 

تعلق بال�صينيني«.
»مذكرات  كتابه  مقدمة  ويف 

يقول  اآين�صتاين«  األربت  �صفر 
تظهر  املذكرات  اإن  روزنكرانز 
موؤذيا«،  و«مزحا  غريبا«  »منطا 
اأي�صا على بع�ش  ولكنها تتوي 
مزعجة«واأ�صاف  »مداخل 
كيف ميكن  نف�صي  اأ�صاأل  »بداأت 
يكون  اأن  الإن�صاين  الرمز  لهذا 
موؤلف هذه املقاطع؟«ويتابع اأنه 
اآين�صتاين  اأن  الوا�صح  من  »يبدو 
اخلطر  عن  يقال  ما  �صدق  قد 
الأ�صفر«، م�صريا اإىل ال�صتعمار 
الذي  ال�صتعماري  العن�رصي 
اآ�صيا  �رصق  �صعوب  اأن  مفاده 

ي�صكلون تهديدا للعامل الغربي.
 وكالت
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�ساء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �ساعة الطعام ملدة ال تقل عن  ال�سيام عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  لالأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

درا�صة تك�صف اأثرا �صلبيا ال�صتخدام الفازلني!
جامعة  اأجرتها  درا�شة  ادعت 
ليدز اأن الفازلني الذي يلجاأ اإليه 
اأطفالهم،  جروح  لعالج  االآباء 
»ال�شمادة  ت�شكيل  يوقف 
الطبيعية« يف اجللد ويُن�شح عادة 
»لعالج«  الفازلني  با�شتخدام 
يقلل  الأنه  واخلدو�س،  اجلروح 
اللتئامها  ويوؤدي  احل�شا�شية 
ندوب  ترك  مع  اأ�رشع،  ب�شكل 
احلديثة  الدرا�شة  ولكن  اأ�شغر 
تاأثري  مع  ذلك،  عك�س  ك�شفت 
»ال�شمادة  ت�شكيل  على  الفازلني 
اأو اجل�س الطبيعي«، الذي ياأتي 
الربوتني  من  �رشيط  �شكل  على 
مينع دخول البكترييا اإىل اجلرح، 
ما يحول دون االإ�شابة بالتهابات 
يوقف  الفازلني  ولكن  جلدية. 
التفاعل بني الدم والهواء الالزم 

لت�شكيل ال�رشيط.
الباحثون  ا�شتخدم  وعندما 
الب�رشية  اجلروح   على  الفازلني 
�شدت  الفئران،  وعلى  النازفة 
املادة الزيتية »اجل�س الطبيعي« 

الربوتني  �رشيط  ويعد  للج�شم. 
جزءا من عملية التخرث الطبيعية 
ويوفر احلماية ملدة ال تقل عن 

12 �شاعة.

اأرينز،  روبني  الربوفي�شور  وقال 
الذي قاد الدرا�شة من كلية الطب 
النا�س  »ي�شتخدم  اجلامعة:  يف 
وملنع  التجلط،  ملنع  الفازلني 

اإ�شابات  يف  املفرط  النزيف 
والريا�شات  الرغبي  ريا�شات 
االأف�شل  من  ولكن  امل�شابهة. 
طريق  عن  لل�شفاء  اجلرح  ترك 
حاجز احلماية اخلا�س باجل�شم، 
اجل�س  مثل  يعمل  والذي 
بتجنب  النا�س  اأن�شح  الطبيعي. 
كان  اإذا  اأو،  الفازلني  ا�شتخدام 
ا�شتخدامه  ذلك،  عليهم  يجب 
التعر�س  من  �شاعة  ن�شف  بعد 
ت�شكيل  يتم  حيث  لالإ�شابة، 

�رشيط الربوتني بالكامل«.
وردا على هذه النتائج املن�شورة 
يف جملة »التحقيقات ال�رشيرية«، 
ال�رشكة   ،»Unilever« قالت 
من  »الأكرث  للفازلني:  امل�شنعة 
الفازلني  منتج  اأثبت  عاما،   140
على  احلفاظ  يف  فعال  اأنه 
الب�رشة  وم�شاعدة  الرطوبة 
ومن  جيدة.  ب�شحة  البقاء  على 
وا�شع  نطاق  على  به  املعرتف 
اأنه يحمي الب�رشة، وخا�شة مبنع 

جفاف �شطح اجللد«.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من 

االألعاب الريا�شية الثقيلة.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

ن�شبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�شكل  الرئة  يرتبط �رشطان 
االإ�شابة به ارتفعت ب�شكل ملحوظ بني اأو�شاط الن�شاء، بينما 
ترتاجع �شنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�شاء امل�شابات 
اأعداد  تتناق�س  �شنويا، يف حني   %27 بن�شبة  الرئة  ب�رشطان 

الرجال امل�شابني يف كل عام.
االإ�شابة  ن�شب  تفاوت  تف�شريا دقيقا حول  العلماء  وال ميلك 
بني اجلن�شني، لكنهم يرجعون ال�شبب غالبا اإىل تاأثر احلم�س 
احرتاق  مبكونات  واأو�شع  اأكرب  ب�شكل  االإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�س  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�س العلماء ال�شبب اإىل ازدياد اأعداد الن�شاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رشين باملقارنة مع القرن الع�رشين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�شاواة بني اجلن�شني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�شبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�شب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الواليات  ففي  اجلن�شني، 
و15% من الن�شاء. اأما يف اأ�شرتاليا فتبلغ الن�شبة 19% للذكور 
ال�رشطانات  اأكرث  الرئة  �رشطان  ويعترب  االإناث.  بني  و%13 
انت�شارا، اإذ ي�شاب به حوايل 1.8 مليون �شخ�س يف كل عام، 
58% من احلاالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�شاب به 230 

األف �شخ�س �شنويا، يف الواليات املتحدة منفردة. 
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انفراد املذهب املالكي باعتبار امل�سالح املر�سلة
ومعنى  وزنا  كاملنفعة  لغة:  امل�صلحة 
امل�صالح،  من  للواحدة  ا�صم  هي 
الإطالق  وهو  الإر�صال  من  املر�صلة: 

]الإهمال[ وعدم التقييد.
عند  بها  املراد  فاإن  ا�صطالحا: 
اأهملها  التي  امل�صلحة  الأ�صوليني: 
اعتبارها  دليل على  ال�صارع، فلم يدل 
يف  دخولها  مع  بخ�صو�صها،  اإلغاء  اأو 

مقا�صد ال�رشيعة الإ�صالمية العامة.
وقد يعرب عنه بع�صهم بال�صت�صالح اأو 
بناء احلكم  لعملية  ال�صتدلل مراعاة 

على الو�صف املنا�صب اأو امل�صلحة.
املالكية  انفراد  يف  العلماء  اآراء  اأما 
فقد  املر�صلة  امل�صالح  باعتبار 
الأ�صول  يف  الباحثني  اأغلب  تعر�ض 
يف  امل�صاألة  هذه  اإىل  وحديثا  قدميا 
م�صتفي�صا،  بحثا  وبحثوها  كتبهم 
اأقوالهم  ا�صطربت  ذلك  مع  اأنهم  اإل 
عند  خ�صو�صا  كبريا،  ا�صطرابا 
الأربعة  الأئمة  موقف  عن  حديثهم 
عند  كذلك  ا�صطربت  كما  منها، 
كالمهم عن ماهية امل�صلحة املر�صلة 

وابن  فالآمدي  اهلل.  رحمه  مالك  عند 
ال�صبكي وبع�ض علماء املالكية وبع�ض 
املعا�رشين اأن مالكا رحمه اهلل انفرد 
باعتبار امل�صالح املر�صلة، ويرى علماء 
املالكية وعلى راأ�صهم القرايف اأن مالكا 
رحمه اهلل مل ينفرد بها واإمنا اأخذ بها 
فقد  اجلويني  واأما  العلماء،  من  غريه 
فاأحيانا  امل�صاألة  يف  راأيه  ا�صطرب 
يذكر اأن مالكا انفرد بها واأحيانا يذكر 
اأخذ بها. وهذا ما  اأي�صا  اأن ال�صافعي 
مل  اهلل  رحمه  مالكا  اأن  القرايف  اأكده 
على  مدلال  امل�صالح  باعتبار  ينفرد 
حنيفة  اأبا  اأن  اأول:  منها  باأمور  ذلك 
اأن  على  اأ�صحابه  ن�ض  قد  اهلل  رحمه 
من اأ�صوله ال�صتح�صان الذي هو عند 
مبا  والأخذ  القيا�ض  ترك  اأ�صحابه: 
ال�صهولة  طلب  وقيل  للنا�ض  اأوفق  هو 
اخلا�ض  فيه  يبتلى  فيما  الأحكام  يف 
وابتغاء  بال�صعة  الأخذ  وقيل  والعام، 
الدعة، وقيل الأخذ بال�صماحة واتبغاء 
بنوا  ما  �صموا  واإن  واحلنفية  الراحة. 
فاإنه  ا�صتح�صانا  امل�صائل  تلك  عليه 

مراعاة  فيها  خاف  غري  احلقيقة  يف 
ذكره  ما  فيكون  املر�صلة  امل�صلحة 

ا�صطالحا.
اأخذ  قد  اهلل  رحمه  لل�صافعي  بالن�صبة 
بامل�صالح املر�صلة واإن مل يعدها من 
اأ�صوله. ويوؤكد ذلك ما ذكره اجلويني 
ياأخذ  ال�صافعي  اأن  الربهان  كتاب  يف 
املر�صلة[  ]امل�صلحة  بال�صتدلل 
ال�رشع  قواعد  لها  ت�صهد  اأن  ب�رشط 
اهلل  رحمه  اأحمد  الإمام  بالعتبار. 
دليال  يعدها  مل  واإن  بها  اأخذ  قد 
حتت  داخلة  يعتربها  واإمنا  م�صتقال 
القيا�ض  مفهوم  لأن  القيا�ض  مفهوم 
اأن  الكالم  وا�صعا. خال�صة  كان  عنده 
اإما باعتبار  اأخذوا بها  الأئمة الأربعة 
هو  كما  م�صتقال  دليال  ال�صت�صالح 
اأو  وال�صافعي،  مالك  عن  املاأثور 
كما  اآخر  دليل  حتت  داخال  باعتباره 
واأحمد  حنيفة  اأبي  عند  ال�صاأن  هو 
حتت  داخال  اأحمد  اعتربه  حيث 
حنيفة  اأبو  واعتربه  القيا�ض  مفهوم 

داخال حتت مفهوم ال�صتح�صان.

نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ض 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�رشق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �صوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 

قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته 

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا ل�صنيعها 

فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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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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يف  دبليو  �إم  بي  وكالء  �أعلن 
��ستالم  بدء  عن  مو�سكو 
�لنماذج  ل�رش�ء  �لطلبات 
 "М2" جلديدة من �سيار�ت�
وزودت  �ملعدلة  �لريا�سية 
هذه  من  �لتقليدية  �لنماذج 
توربينية  مبحركات  �ل�سيارة 

قوية بـ 6 �أ�سطو�نات و�سعة 3 
لرت�ت، قادرة على توليد عزم 
ت�سارع  وزيادة  �أح�سنة   410
�ل�سيارة من 0 �إىل 100 كلم /

�ساعة يف غ�سون 4.4 ثانية، 
و�لو�سول باملركبة �إىل �رشعة 

250 كلم/ �ساعة.

منها  �لأقوى  �لنماذج  �أما 
�أقوى  مبحركات  فاأتت 
توليد  على  قادرة  بقليل، 
وزيادة  ح�سانا   440 عزم 
�إىل 100 كلم/  �لت�سارع من 0 
ثانية   4.2 غ�سون  يف  �ساعة 
باملركبة  و�لو�سول  فقط، 

 300 تبلغ  ق�سوى  �رشعة  �إىل 
�ملفرت�ض  ومن  �ساعة  كلم/ 
�لعادية  �لن�سخ  �أن ي�سل �سعر 
من هذه �ل�سيار�ت يف رو�سيا 
�إىل 59 �ألف دولر، �أما �لن�سخ 
�إىل  �سعرها  ف�سي�سل  �لأقوى 

65 �ألف دولر.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  �ل�سعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�سيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�ض �لو�قية 
�ل�سيف،  لف�سل  �ملخ�س�سة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�ض 
�أو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�ض حلادث 
ما. و�أ�سار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�سمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�ض  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�سافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ساء،  �ل�سباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  �أو  �ساعة 
لل�سماح  �لو�قية  �ملالب�ض  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�سمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ستبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ساكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�لأغر��ض  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  بالإ�سافة  �لأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �لأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�لأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �لأ�سعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ساءة عند �لنطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً لأن حمولة �سندوق �لأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�سياء  و�سع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�سفل  �لثقيلة يف  �لأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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اإن�ستغرام تطلق تطبيقها املخفف »اليت«
اإن�ستغرام  من�سة  اأطلقت 
»اإن�ستغرام  املخفف  تطبيقها 
لإيجاد  حماولة  يف  ليت«، 
من  حتافظ  جديدة  اأ�سواق 
خاللها على منو م�ستخدميها 
البالغ عددهم مليار م�ستخدم 
ن�سط �سهرياً، ويهدف التطبيق 
اإن�ستغرام  نطاق  تو�سيع  اإىل 
وتلبية  النا�سئة  الأ�سواق  يف 
يف  امل�ستخدمني  احتياجات 

بلدان العامل النامي.
املخ�س�ص  التطبيق  وظهر 

منخف�سة  اأندرويد  لأجهزة 
متجر  �سمن  املوا�سفات 
دون  بالي  غوغل  تطبيقات 
اأي اإعالن من ال�رشكة، وي�سري 
و�سف التطبيق املرفق اإىل اأن 
تطبيق   Instagram Lite
�سغري احلجم، مما ي�سمح لك 
هاتفك  على  م�ساحة  بتوفري 
يتيح  بحيث  ب�رشعة،  وتنزيله 
اإمكانية ت�سفية ال�سور ون�رشها 
الأخبار  تغذية  خال�سة  �سمن 
الق�س�ص،  ميزة  �سمن  اأو 

م�ساهدة  اإمكانية  جانب  اإىل 
�سفحة  وت�سفح  الق�س�ص 
يف  يفتقر  لكنه  »ا�ستك�ساف«، 
خيارات  اإىل  احلايل  الوقت 
اأو  الفيديو  مقاطع  م�ساركة 
من  الأ�سدقاء  مع  التوا�سل 

خالل الر�سائل املبا�رشة.
 Instagram تطبيق  ويهدف 
من  العديد  حل  اإىل   Lite
بني  ال�سائعة  امل�سكالت 
م�ستخدمي الهواتف املحمولة 
غالبًا  الذين  النامي  العامل  يف 

قدمية  هواتف  ميتلكون  ما 
�سغرية  تخزين  م�ساحة  مع 
اأو  اأبطاأ  �سبكة  ات�سالت  اأو 
تكلفة  حتمل  ي�ستطيعون  ل 
الإنرتنت مرتفعة  بيانات  حزم 
ي�سطر  ل  قد  بحيث  الثمن، 
حذف  اإىل  امل�ستخدمون 
الأخرى  التطبيقات  اأو  ال�سور 
 ،Instagram Lite لتثبيت 
طويلة  لفرتة  النتظار  اأو 
املزيد  ودفع  ال�سور  لتحميل 

مقابل م�ساهدتها.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�سة  ا�سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رشاء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �سا�سة بقيا�ص 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدراغون 
الذاكرة وم�ساحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  الأوىل  الن�سخة  اأن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�سور، كما هو 
احلال مع تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
لتح�سني �سور التقاط ال�سيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، اأن اجلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رشاء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ص  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ص« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ص اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى االإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون اإك�ص، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ص يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�ص غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.



بحوزتها  باأنه  التذكري  يجدر  ال�صدد،  هذا  يف 
و متعددة،و  و خدمات عديدة  منتوجات  على 
املوقع  خالل  من  عليها  االطالع  ميكن  التي 
الر�صمية  �صفحتها  عرب  و  لل�رشكة   الر�صمي 
لدى  املف�صل  الفاي�صبوك،املوؤمن  على 
الذي  االإبداع  بطابع  التميز  دائم  اجلزائريني 
التي  اجلديدة،امليزة  منتوجاته  على  يطغى 
متكنه من اال�صتجابة للطلبات االأكرث متيزا يف 

�صوق تت�صم بالتطلب و التعقيد.
احتياجات  ي�صد  اأن  �صاأنه  من  الذي  ال�صيء 
وكل  ال�رشكات  كذا  و  االحرتافيني  اخلوا�ص، 
امليزانيات،على غرار املولود االأخري الأليان�ص 
نوعها  من  �صابقة  يف  اأوتوتونزان  للتاأمينات، 
الديار،  خارج  امل�صاعدة  خدمة  يخ�ص  فيما 
و التي رافقت بجدارة طوال املو�صم ال�صيفي 

و  تون�ص  اإىل  اجلزائريني  2018امل�صطافني 
باأ�صعار مغرية.

كما يجدر الذكر اأنه باعتمادها على260 وكالة 
الوطني،يف  الرتاب  علىجل  موزعة  جتارية 
�صا8  من30  اخلمي�ص  اإىل  ال�صبت  من  اخلدمة 

امل�صاعدة  خدمة  على  17�صا،و  اإىل  �صباحا 
املتوفرة   ،  )ATA( اأ.ت.اأ  لفرعها  الهاتفية 
الرقم  على  االأ�صبوع،  و  ال�صاعة  مدار  على 
االآخرين  فرعيها  على  كذا  و   379  379  021

اأورافينا)ORAFINA( و ريل اإ�صتايت.

م,�س

بحوزتها منتوجات و خدمات عديدة 

األيان�س للتاأمينات تتمنى دخوال اجتماعيا موفقا لل�شعب اجلزائري
األيان�س للتاأمينات,�سركة مواطنة ت�سعد دوما مبرافقة  زبائنها الكرام يف املنا�سبات,تتمنى دخوال اجتماعيا ومدر�سيا موفقا 

للجزائرييندوما يف اال�ستماع الحتياجات ال�سوق, وملتزمة كليا باال�ستجابة لها, املوؤمن املف�سل لدى اجلزائريني, ب�سدد اإطالق  
منتوجات جديدة من اأجل �سد االحتياجات اخلا�سة بكل فرد, وبهذا مرافقة زبائنها الكرام طوال املو�سم االجتماعي 2018/2019. 

تون�س و نحن...
يف دولة جماورة للجزائر كتون�س  ويف 

دولك  عند  و  بورقيبة  احلبيب  �سارع 

الأول مكتبة �ستجد نف�سك يف مواجهة 

دور  بها  جادت  التي  االإ�سدارات   كل 

الوطن  اأق�سى  من  العربية  الن�سر 

اأق�ساه و لن تكون بحاجة  اإىل  العربي 

الدويل  املعر�س  فعاليات  انتظار  اإىل 

للكتاب للح�سول على الن�سو�س التي 

املجالت  و  الدوريات  حتى  تريد,و 

االأك�ساك  ت�سل  و  هناك  متوفرة 

فيه  توزع  الذي  الوقت  نف�س  يف 

و  العربية  العوا�سم  م�ستوى  على 

متاما  العك�س  اجلزائر  يف  االأوروبية. 

لن حت�سل على ما تريد,و لن جتد اأية 

اجلديدة  االأعمال  لك  توفر  مكتبة 

تنتظر  و  حظك  تندب  اأن  عليك  و 
معر�س الكتاب لعل وع�سى؟

كثري من الدور العربية انقطعت عن 

الأ�سحابها  و  اجلزائر  اإىل  احل�سور 

طلب  وجود  ,رغم  متعددة  اأ�سباب 

على  امل�سوؤولني  اأده�س  كبري  حملي 

يكون  اأن  مينع  الذي  الدور,ما  تلك 

التون�سي  مثل  اجلزائري  القارئ 

احل�سار  هذا  ملاذا  ,و  املغربي  اأو 

من  املجلة  و  الكتاب  عن  املعلن  غري 

املجالت  تنفرد  العربي,ملاذا  الوطن 

يف  ال�سدارة  باحتالل  الفرن�سية 

امل�سهد االإعالمي من حيث احل�سور و 

توفرها بكميات كبرية,لي�س االإ�سكال 

غريه  اأو  الفرن�سي  االإعالم  توفر  يف 

مهما كان حمتواه لكن من غري املعقول 

غلق الباب اأمام االإعالم العربي حتت 
اأية مربرات كانت.

موقف

�سيدي بلعبا�س

�شكان واد تاوريرة 
يطالبون باإجناز متو�شطة

يعي�ص �صكان بلدية وادي تاوريرة التابعة 
لدائرة مرين 75 كلم جنوب والية �صيدي 
جراء  من  مزرية  اأو�صاعا  بلعبا�ص 
يزاولون  الذين  غياب متو�صطة الأبنائهم 
درا�صتهم مبقر الدائرة على بعد 25 كلم  
كلم  بنحو 35  تبعدهم  التي  بتالغ  وحتى 
االأولياء  يقلق  بات  الذي  االأمر  وهو   ،
وان  خا�صة  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث 
البلديات  من  تعترب  تاوريرة  واد   بلدية 
بني  من  كونها  وكذا  الوالية  القدمية يف 
من  ت�صتفد  مل  التي  القالئل  البلديات 
التالميذ  تقي  متو�صطة  الإجناز  م�رشوع 
كل املخاطر ،حيث ويف هذا ال�صاأن دق 
خ�صو�صا  اخلطر  ناقو�ص  منهم  العديد 
يتنقلون  التالميذ  من  الع�رشات  واأن 
يوميا للدرا�صة بعيدا كما ت�صبب ذلك يف 

عزوف العديد منهم ال�صيما الفتيات، 
احلاج�س.�سهيب # وداد 

جمعية ال�سالم بالبويرة

حملة ت�شامنية لفائدة التالميذ املعوزين 

لقاء مرتقب بني اأردوغان وترامب 

اأطلقت اجلمعية اخلريية » ال�صالم 
م�صتوى  على  النا�صطة   « الوالئية 
ت�صامنية  حملة  البويرة  والية 
واللوازم  االدوات  جمع  ت�صتهدف 
تالميذ  مل�صاعدة  املدر�صية 
تزامنا  والفقرية   املعوزة  الفئات 
 2018 املدر�صي  الدخول  مع 
يوم  من  بداية  املقرر   2019/
رئي�صة  ك�صفت  حيث   ، االأربعاء 
يف   « كونطة  �صناء   « اجلمعية 
ان   « الو�صط   « ليومية  ت�رشيحها 
وت�صعى  اأ�صبوع  منذ  بداأت  احلملة 
لتحقيق الهدف يف تخفيف االأعباء 
على العائالت املعوزة خا�صة وان 
اأ�صعار اللوازم املدر�صية ت�صهد هذه 
ال�صنة ارتفاعا فاح�صا يف االأ�صعار 
عن  املحفظة  �صعر  يقل  ال  حيث 
عن  حرج  وال  وحدث  دج   1500

 ، االأخرى  امل�صتلزمات  باقي 
االآن  حلد  اجلمعية  حت�صي  حيث 
متمدر�صا يف  200 طفال  من  اأزيد 
بعد  التعليمية  االأطوار  خمتلف 
اإح�صاء تالميذ من عا�صمة الوالية 

و خمتلف البلديات .
اأح�سن مرزوق

الرئي�ص  يزور  اأن  املتوقع  من 
والـ27  الـ23  بني  نيويورك  الرتكي 
اإن مل يحدث  من �صبتمرب احلايل، 
حيث  االأخرية،  اللحظة  يف  تغيري 
جمعيتها  املتحدة  االأمم  تعقد 
هذا  من  الـ25  يف  �صنويا  العامة 
الرتكي  الرئي�ص  و�صيلقي  ال�صهر. 
يف  كلمة  اأردوغان  طيب  رجب 
اجلمعية العامة، يوجه فيها ر�صائل 
املتحدة  االأمم  هيكلة  حول  هامة 
بعد  يت�صح  ومل  ال�صورية  واالأزمة 

مع  �صيلتقي  اأردوغان  كان  اإذا  ما 
ترامب  دونالد  االأمريكي  نظريه 
الوقت  يف  الفعالية،  هام�ص  على 
من  و�صطاء  فيه  يوا�صل  الذي 
ترتيب  على  العمل  اجلانبني 
لعقد  متحم�ص  ،ترامب  االجتماع 
هذه القمة، غري اأن من حوله وعلى 
القومي  االأمن  م�صت�صار  راأ�صهم 
اجتماعه  يعار�صون  بولتون،  جون 
باأردوغان، ويقولون اإن الوقت غري 

منا�صب لذلك.

 ب�سبب غياب التكفل الطبي بورقلة

الدكتورة عائ�شة عوي�شات تفارق احلياة

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز قرابة 6000  قارورة 
خمر خالل عمليتني نوعيتني

العلمية  اللجنة  ع�صو  االأثنني   يوم  ظهرية  فارقت 
عائ�صة  الدكتورة  بورقلة  مرباح  قا�صدي  بجامعة 
بامل�صت�صفى  االنعا�ص  بغرفة  احلياة  عوي�صات 
ب�صبب  الوالية   بعا�صمة  بو�صياف  املركزي حممد 
و�صط    ، احلرجة  بحالتها  الطبي  التكفل  غياب 
باإحدى  الطبي  التكفل  غياب  من  �صعبي  �صخط 

اطارات الوالية واجلنوب عامة .
الن�صطاء   تعالت االأ�صوات بوالية ورقلة من طرف 
احلقوقيون واجلمعويون املطالبة  ب�رشورة تدخل 
حتقيق  لفتح  املعنية  ال�صلطات  طرف  من  جاد 
مدير  كل من  مع  معمق  اإداري   و  اأمني  و  ق�صائي 
ومدير  امل�صت�صفيات  وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
حممد  الواحات  بعا�صمة  املركزي  امل�صت�صفى 
الطبي  التكفل  غياب  مالب�صات  لك�صف  بو�صياف 
العلمية  اللجنة  ع�صو  �صحيته  راحت  الذي  التام 
عوي�صات  عائ�صة  بورقلة  مرباح  قا�صدي  بجامعة 

التي فارقت احلياة بعد مكوثها يف غرفة االنعا�ص 
الأكرث من اأ�صبوع ب�صبب تدهور حالتها ال�صحية جراء 
الو�صعية  هذه  اأن  حيث   ، عقرب  للدغة  تعر�صها 
قابلتها اجلهات امل�صوؤولة على القطاع ال�صحي يف 
�صمت عو�ص توفري اخت�صا�صي القلب و االأع�صاب 
لتمكني الدكتورة ال�صحية  من جتاوز مرحلة اخلطر 

.
يف  متحدث  من  اأكرث  اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من 
اأنه حان الوقت لتدخل جاد من طرف   ، املو�صوع 
امل�صت�صفيات  وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير 
�صد  الالزمة  االجراءات  الإتخاذ  ح�صبالوي  خمتار 
وذلك  مهامه  تاأدية  يف  املتقاع�صني  امل�صوؤولني 
التكفل  غياب  �صحايا  من  املزيد  لتقدمي  تفاديا 
يف  االأغنى  تعد  بوالية  احلرجة  باحلاالت  الطبي 

�صمال اإفريقيا .
اأحمد باحلاج 

للدرك  االإقليمية  املجموعة  عنا�رش  متكنت 
الوطني بامل�صيلة خالل عمليتني نوعيتني من 
توقيف ثالثة ا�صخا�ص وحجز كمية جد معتربة 
من امل�رشوبات الكحولية العملية االويل جاءت 
بع�ص  قيام  مفادها  معلومات  ا�صتغالل  عقب 
جتار امل�رشوبات الكحولية بدون رخ�صة بنقل 
كميات معتربة عرب طرق و م�صالك ثانوية من 
واليات ال�صمال باجتاه اجلنوب، تفاديا ملراقبة 
امل�صالح االأمنية على اإثرها مت برجمة نقاط 
فيها،  امل�صكوك  املحاور  طول  على  مراقبة 
االإقليمية  املجموعة  عنا�رش  متكن  حيث 
للدرك الوطني بامل�صيلة يف عملية نوعية من 
حجز 2280 قارورة من امل�رشوبات الكحولية 

االأنواع  خمتلف  من  ال�صنع  وحملية  م�صتوردة 
�صاحنة  منت  على  معباأة  كانت  واالأحجام 
و  �صافيام  نوع  املوا�صي  لنقل  خم�ص�صة 
مموهة برزم من التنب مع توقيف �صخ�ص اأما 
بع�ص  قيام  مفادها  جاءت  الثانية  العملية  يف 
جتار امل�رشوبات الكحولية بدون رخ�صة بنقل 
كميات معتربة حيث متكن عنا�رش املجموعة 
امل�رشوبات  من  قارورة   )3436( حجز  من 
الكحولية م�صتوردة وحملية ال�صنع مع توقيف 
القانونية  االإجراءات  ا�صتكمال  بعد  �صخ�صني 
مت حجز الب�صاعة و ت�صليمها ملديرية اأمالك 

الدولة .
عبدالبا�سط بديار 

يف ثالثة �سيكات باملاليري

رجل اأعمال تركي �شحية 
ن�شب بوالية غليزان

قّيد رعية تركي يدعى«اوغان اغلو« �صكوى ق�صائية  اأمام 
حمكمة بئر مراد راي�ص بالعا�صمة ، �صد �رشيكه ال�صابق  
اجلزائري يتهمه فيها بالن�صب و التحايل عليه يف �صفقة 
بعدما منحه جمموعة   ، مقاولتية  بيع ح�صته يف �رشكة 
ال�رشكة  يف  ح�صته  عن  تنازله  مقابل  مباليري  �صيكات 
دون  باأنها  البنك  اأمام  للمخال�صة  تقدميها  بعد  تبني  و 
ر�صيد . ليمثل املتهم وهو �صاحب حمل لبيع العطور و 
التبغ، اأمام هيئة حمكمة احلال ملعار�صة احلكم الغيابي 
حب�صا  عامني  بعقوبة  عليه  والقا�صي  حقه  يف  ال�صادر 
نافذا ، عن تهمة الن�صب واالحتيال واإ�صدار �صيك دون 
وقائع  اأن  املحاكمة  خالل  ال�صحية  اأكد  حيث   ، ر�صيد 
الق�صية احلالية تعود لتاريخ اإعالنه للمتهم عن رغبته يف 
حل �رشكة املقوالت الكائن مقرها بغليزان و االإن�صحاب 
ب�صفته �رشيكه �رشاء  املتهم  عليه  فعر�ص  ال�رشاكة  من 
اإتفق معه  ح�صته للحفاظ على ال�رشكة فقبل العر�ص و 
�صيكات  ثالثة  منحه  االأ�صا�ص  هذا  وعلى  ال�صعر  على 
اأمام  للمخال�صة  تقدميها  مبجرد  اإكت�صف  و  باملاليري 
اإجراءات  اإ�صتنفاذ  بعد  ،فقرر  ر�صيد  دون  اأنها  البنك 
التبليغ و االإعذارات وكل الطرق الودية الإ�صرتجاع اأمواله 
املتهم  توقيف  عن  اأ�صفرت  التي  احلال  �صكوى  اإيداع   ،
بناءا على االأمر بالقب�ص ال�صادر يف حقه وحتويله باجلرم 

�صالف الذكر على حمكمة احلال .
ل/منرية 

جائزة اأف�سل العب يف العامل

 مفاجاأتان مدويتان 
يف القائمة النهائية 

املر�صح  الثالثي  بهوية  االإ�صبانية  »ماركا«  �صحيفة  تنباأت 
للفوز بجائزة »The Best«، التي �صيقدمها »الفيفا« الأف�صل 
العا�صمة  ال�صهر اجلاري، يف  الـ24 من  العامل، يف  العب يف 
العيار  من  مفاجاأتني  القائمة  و�صهدت  لندن،  االإجنليزية 
الثقيل، بغياب الثنائي االأرجنتيني ليونيل مي�صي، وامل�رشي 

حممد �صالح.
اأن الكرواتي  اإىل  اأن جميع العوامل ت�صري  وذكرت ال�صحيفة 
لوكا مودريت�ص، والربتغايل كري�صتيانو رونالدو، �صيتواجدان 
يف القائمة النهائية، م�صرية اإىل اأن العب و�صط ريال مدريد، 
على  ومي�صي  رونالدو  هيمنة  الإنهاء  االأوىل  خطوته  خطا 
اجلائزة، خ�صو�صا مع فوزه بجائزتي اأف�صل العب يف كاأ�ص 

العامل 2018، واأف�صل العب يف اأوروبا للعام نف�صه.
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